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یـــادداشــت  روز
سید جالل فیاضی

در روزهای سخت کرونایی آنچه بیش و پیش از هر چیز حال مردم را خوب می کند 
و اراده ها را برای شکست میهمان ناخوانده چینی کشورمان مصمم تر می سازد، این 
اســت که »همه هوای هم را داشته باشیم«. در شرایطی که بسیاری از کشورهای 
جهان درگیر ویروس آغازگر قرن بیست و یکم هستند، مردم خوب کشورمان که در 

مهربانی، نوعدوستی، ایثار و فداکاری شهره اند...

هوای هم را داشته باشیم

آیت اهلل اشرفی شاهرودی با سفارش مردم به رعایت موارد بهداشتی و توصیه پزشکان تأکید کرد  

زیارت حضرت رضاj از راه دور هم مقبول درگاه الهی است

 اقتصاد  صاحبنظران معتقدند صنعت 
گردشــگری که قرار بود عصای دســت 
اقتصــاد در برابر تحریم و رکود باشــد، 
در نــوروز 99 و با شــیوع ویروس کرونا 
روزهــای زمینگیــری را تجربه خواهد 
کرد. اســتانداردها حکایــت از آن دارند 
که هر 16گردشــگر داخلی قادرند یک 
شــغل ایجــاد  کنند، بر همین اســاس 
پیش بینی می شد چنانچه یک گردشگر 
تا 12فروردین  2/5 شــب در اســتان ها 
و شــهرهای مختلــف کشــور اقامت 
کندوحــدود 25میلیون ایرانی در داخل 

کشور به سفر نوروزی بروند، یک میلیون 
و 562هزار و 500 شــغل موقت در ایام 
نوروز ایجاد می شد. براساس آمار رسمی 
دولت، صنعت گردشگری ایران در نوروز 
97 حدود 10هزار میلیارد تومان گردش 
مالی داشته، هر چند آماری رسمی برای 
میزان درآمد این صنعــت در نوروز 98 
اعالم نشــده، اما کارشناســان معتقدند 
به دلیــل افزایش نــرخ ارز و باران های 
سیل آسا در نوروز امســال، قطعاً درآمد 
صنعت گردشــگری در مقایسه با نوروز 
97 کاهشــی بوده و با توجــه به رکود 

کرونایی گردشــگری، در نوروز ســال 
آینده بین 80 تــا 85درصد درآمد این 
صنعت کاهش می یابد. با شــیوع کرونا 
صاحبنظران معتقدند صنعت گردشگری 
شرایطی بی سابقه در 30سال گذشته و 
پس از جنگ را در نوروز امســال تجربه 
می کند و تمــام بخش های این صنعت 
بــه حمایت های دولت نیــاز مبرم پیدا 
خواهد کرد. رئیس کمیسیون گردشگری 
و کســب وکارهای وابســته اتاق ایران 
که به گفته خــودش صاحب چند دفتر 
هواپیمایی است، به خبرنگار ما می گوید: 

این روزها همچنان در حال کنسل کردن 
تورهای داخلــی و تورهای ورودی نوروز 
هستیم و تمام زیرمجموعه های صنعت 
گردشگری به شدت درگیر تبعات کرونا 
شده اســت. علی اکبر عبدالملکی ادامه 
می دهد: آمار دقیقــی از درآمد صنعت 
گردشــگری و میزان زیــان این صنعت 
در نوروز امســال نداریــم و مبنا همان 
آمار دولتی است.  واقعیت این است که 
تمام همکاران ما 11 ماه سال را از جیب 
می خورند و امیدوارند در نوروز هزینه های 

کل سال را جبران...

 ............ صفحه 5

 از بازارهای مالی ایران 
چه خبر؟

سکه افتاد
بورس ریخت

رشد آمار زندگی مجردی 
نگران کننده نیست؟! 

تنهای 
تنهای تنها!

 رکود سفرهای نوروزی، صنعت توریسم را با  چالش جدی مواجه کرده است 

 ............ صفحه 2 ............ صفحه 6 ............ صفحه 7

 

مبّلغ اهل قلم
نگاهی به زندگی و فعالیت های علمی و سیاسی 

 زندگی  در خاطرات مستندش، درباره فیلسوف معاصر، زنده یاد سید هادی خسروشاهی
مرحوم سید جالل آشتیانی نوشته بود: »متأسفانه اساتید 
و دوســتان، به بُعد سیاسی زندگی وی توجهی نکرده 
و یا حتی اشــاره ای هم بــه آن نکرده اند؛ یعنی امروزه 

کمتر کســی حتی دوستان و شاگردان استاد آشتیانی 
به درســتی می دانند که وی از سال ها پیش از انقالب 
اسالمی عمالً یک شــخص فعال سیاسی – اجتماعی 

 ............ صفحه 9بوده و در حد توان خود، در جریان...

 ............ صفحه 6

2 3 4
روحانی در تماس با اردوغان و پوتین ارائه داد رئیس حوزه آی تی مؤسسه خدمات دارویی رضوی

 خدمات غیرحضوری این مؤسسه را تشریح کرد
نسبت بحران ها و همبستگی اجتماعی در گفت وگو با دکتر خان محمدی

 :jحضرت علی
معیار بندگی و 

عبودیّت پروردگار، 
خلوص نّیت است. 
غررالحكم، ص215
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پیشنهاد برگزاری اجالس 
سه جانبه ایران، ترکیه و سوریه دارو را به خانه بیماران می بریم

درماجرای کرونا 
سیاست زده شده ایم

آش شورآمریکایی برای افغانستان
سفیر سابق ایران در کابل از توافق نامه صلح واشنگتن و طالبان می گوید

  جهان  باالخره پــس از 11 دور مذاکره میان کاخ 
ســفید و گروه طالبان که 18 مــاه به طول انجامید، 
نمایندگان دو طرف روز گذشــته در مقابل دوربین 
رســانه ها توافق نامه صلح را به امضا رســاندند تا در 

میان بیم و امید جامعه افغانستان در مورد آینده این 
کشــور، مخاصمه میان دو طرف پس از 19 سال هر 
چند در ظاهر هم که شده پایان یافته تلقی شده و به 
این ترتیب راه برای خروج اشغالگران آمریکایی از این 

جنگ فرسایشی فراهم شود. با انعقاد این توافق نامه هر 
چند دونالد ترامپ رئیس جمهور خودشیفته آمریکا 
ممکن اســت با هدف جلب افکار عمومی داخلی این 

 ............ صفحه 8کشور در مقابل رسانه ها...
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آگهـی منـاقصه 
سازمان عمران و توسعه حریم حرم حضرت 

رضا علیه السالم 
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إنا هلل وإنا إليه راجعون

جناب آقای دکتریزدجردی 
خّیرنیک اندیش  

وال�ده  مومن�ه  بان�وی  درگذش�ت 
مکرم�ه حضرتعالی موجب تاس�ف 
وتاثرگردی�د. ضمن عرض تس�لیت 
به جنابعالی وخانواده معززوبستگان 
محترم ازدرگاه خداوندمتعال برای 
آن فقیده س�عیده غفران ورحمت 
صبرجمی�ل  بازمان�دگان  وب�رای 

واجرجزیل مسئلت می نمایم
بااحترام خدابنده  مدیر کل آموزش وپرورش 

خراسان رضوی وهمکاران

فراخوان مناقصه نوبت اول 
بیمارستان حضرت زهرا )س( 

شهرستان فریمان 
شرح در صفحه 4
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آگهی مزایده فروش 30 راس                          
جوانه پروانه هلشتاین  

سازمان موقوفات ملک  
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روزنامـه صبـح ایـران

واکنش واعظی به ادعای کمک بشردوستانه آمریکا به ایران   ایسنا: محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: آمریکا ایران را تحت فشارهای فزاینده و بی سابقه تحریمی قرار داده است که نتیجه 
آن بروز مشکالت فراوان برای تک تک مردم ایران از جمله در مواجهه با ویروس کرونا بوده است. آن ها اگر در گفته های خود صداقت دارند و واقعاً به دنبال کمک بشردوستانه به ملت ایران هستند، همین امروز 

تحریم ها را لغو کنند تا با رفع محدودیت از بانک ها و کانال های مالی، ایران هر چه سریع تر نیازمندی های ضروری برای مقابله با کرونا را تأمین و زمینه های کنترل سریع تر بیماری را فراهم کند.

 سیاست   حجــت االسالم والمسلمین 
حسن روحانی دیروز در تماس تلفنی »شیخ 
تمیم بــن حمد آل ثانی« امیر قطر با وی، 
گفت: سفر جناب عالی به تهران در راستای 
توسعه مناسبات و همکاری ها موفقیت آمیز 
بوده و امیدوارم در دیدار ســران دو کشور 
در آینده در دوحه برای توســعه روابط و 
همکاری های فی مابین گام های مؤثرتری 
برداشته شود. رئیس جمهور 
با بیــان اینکه امروز ویروس 
کرونا به یک مشکل جهانی 
تبدیل شــده و همه ملت ها 
و دولت هــای جهان باید در 
کنــار هم بوده و با کمک به 
یکدیگر هرچه زودتر از این 
مشــکل عبور کنند، اظهار 
داشــت: خوشبختانه وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش 
ایران برنامه ریزی  پزشــکی 
ویژه ای بــرای مدیریت و کنترل شــیوع 
این ویروس انجام داده اســت. روحانی با 
اشــاره به ضرورت همکاری های دو جانبه 
و منطقه ای میان همه کشورهای منطقه، 
گفت: جمهوری اسالمی ایران در خصوص 
تبادالت تجاری و صــادرات کاال در حال 
اجرای پروتکل های بهداشتی خاصی است 

و بر این امر اهتمام دارد.

 شرط بازگشت پروازها به حالت عادی
رئیس جمهور افزود: همچنین برای رفت و 
آمد مسافران دو کشور هم پروتکل بهداشتی 
ویژه ای در نظر گرفته شده که با رعایت آن 
می توانیم پروازها را بین دو کشــور به حالت 

عادی برگردانیم.
روحانی با اشــاره به ضــرورت همکاری دو 
کشــور در تأمین نیازمندی های بهداشتی 
و درمانــی مــورد نیاز برای مقابلــه با این 
ویروس، خاطرنشــان کــرد: عالقه مند به 
توسعه همکاری های مشترک بهداشتی دو 
جانبه و منطقه ای با همه کشورهای منطقه 
هستیم؛ ظاهراً هیچ کشوری از این بیماری 

مصون نخواهد بود و همگان ناگزیر از تبادل 
تجربیات و امکانات برای عبور از این مشکل 

خواهیم بود.
رئیــس جمهور ضمــن ابراز امیــدواری از 
گسترش همکاری های همه جانبه  تهران-

دوحه، گفت: امیدوارم مسئوالن در کمیسیون 
مشــترک همکاری های ایران و قطر که در 
ماه آینده تشــکیل می شود، زمینه توسعه 

مناسبات فی مابین را فراهم کنند.

 استقبال امیر قطر از پیشنهاد ایران
»شــیخ تمیم بن حمد آل ثانی« امیر قطر 
نیز در ایــن گفت وگوی تلفنــی، با ابراز 

خرسندی از ســفر موفقیت آمیز خود به 
ایران، گفت: امیدوارم بتوانیم در آینده ای 
نزدیک شاهد ادامه گفت وگوهای سران دو 
کشور در دوحه باشیم. امیر قطر همچنین 
با آرزوی ســالمتی برای همه مردم ایران 
و اعالم همبســتگی دولت و ملت قطر با 
دولت و ملت دوســت و بــرادر ایران در 
مقابله بــا این ویروس و ابــراز همدردی 
با خانواده جانباختــگان، گفت: مطمئن 
هستیم جمهوری اسالمی ایران با توجه به 
توانایی و تخصص پزشکان و مدیران بخش 
سالمت خود قادر به کنترل و عبور از این 
شرایط اســت. وی با استقبال از پیشنهاد 
رئیس جمهور کشورمان در زمینه توافق 
بهداشــتی و  پروتکل های مشــترک  بر 
دو  بهداشت  وزارتخانه های  همکاری های 
کشور در راستای انجام تبادالت تجاری و 
رفت و آمد اتباع دو کشور،گفت: دولت و 
ملت قطر خــود را در کنار مردم و دولت 
ایران مــی بیننــد و از هرگونه کمک و 
همکاری در راستای مقابله با این بیماری 
دریغ نخواهیم کرد. شیخ تمیم بن حمد 
آل ثانی همچنین بر ضرورت گســترش 
تعامــالت و همکاری های همــه جانبه 
تهران- دوحه در راستای تسریع در اجرای 
توافقات فی مابین در کمیسیون مشترک 

همکاری های ایران و قطر تأکید کرد.

در تماس تلفنی روحانی با امیر قطر عنوان شد

توسعه همکاری های مشترک منطقه ای درحوزه بهداشت

  آبدارخانه های مســاجد، تکایا، ادارات، مدارس و دانشگاه ها می تواند منشأ 
انتشار ویروس کرونا باشد! 09150007109

  با وجود اینکه ابالغ و دســتور ریاست محترم جمهوری اسالمی و رئیس 
ســازمان برنامه و بودجه مبنی بر افزایــش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم 
قانون مدیریت خدمات کشوری کارکنان، متأسفانه مسئوالن وزارت بهداشت 
عزمی جهت اجراندارند. لطفاً منعکس بفرمایید تا در این وضعیت حق پرسنل 

مظلوم این وزارتخانه ضایع نشود. با تشکر 09180002447
  اگر رســانه ملی و دیگر رســانه ها روی ترک دورهمــی به خصوص عید 
متمرکز شــوند، حتماً بــا عدم گرانی کاذب شــب عید مواجه می شــویم. 

09150009278
  چــرا قانون افزایش ۵۰ درصــد امتیاز خدمات مدیریت کشــوری برای 
کارکنان بیمارستان ها اجرایی نشده است. )در شرایط مبارزه با کرونا روحیه 

بدهید( 09160003043
  آقای روحانی متأســفانه هر چند وقت یک بار بازی در می آورند؛ یک بار 
قیمــت بنزین، بار دیگر دعواهای خیابانی و حال بیماری و ویروس کرونا. در 
سراســر ایران از بابت بیماری سالیان سال است که مرگ و میر وجود داشته 
اســت، حال که این چند وقت چند نفر به علت ویروس کرونا که از آنفلوانزا 
ضعیف تر اســت فوت کردنــد، این چنین خبررســانی می کنند که ترس و 
وحشــت را بین مردم ایجاد کرده است، متأسفانه قیمت باالی ماسک و مواد 
ضد عفونی و کمبود آن هم مشــکلی دیگر است، ما مسلمانیم و این کارها را 

با ما ملت نکنید با تشکر. 09150004680
   با عنایت به شرایط سخت شغلی برای حرفه پرستاری و با توجه به عدم 
رعایت عدالت در پرداخت به این سربازان سالمت جامعه، درخواست پیگیری 
در خصوص افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات 

کشوری کارکنان را داریم.  متشکرم09150006657
  پدافند غیرعامل چندین ســال اســت در مرکز استان ها و شهرستان ها و 
بخش هــا فعالیت و تبلیغات و مانور عملیاتی دارنــد و یکی از فعالیت هایش 
دفاع و مبارزه با جنگ های میکروبیولوژیک اســت! و با انتشار ویروس کرونا 
در کشــور نیز نوعی مقابله با آن از طریق پدافند غیرعامل با توزیع بسته های 
ماسک و دهان شوی و دستکش های بهداشتی رایگان از طریق مرکز بهداشت 
با ارائه شــماره ملی به همه مردم باید انجام شــود و درمان بیماران ویروس 
کرونا در مراکز درمانی رایگان صورت پذیرد، این کوچک ترین خدمت دولت 

به ملت است. 09190004590 

موافقت رهبری با ادامه سرپرستی در وزارت جهاد کشاورزی
»کشاورز« در کشاورزی ماند 

پارلمانی  امیری، معاون  حسینعلی  مهر: 
رئیس جمهور گفــت: رئیس جمهور در 
نامه ای از مقام معظــم رهبری موافقت 
ایشــان برای ادامه سرپرستی کشاورز تا 
زمان کسب رأی اعتماد وزیر جدید جهاد 

کشاورزی را کسب کرده اند. 
امیری معــاون پارلمانی رئیس جمهور با 
اشاره به زمان رأی اعتماد وزیر جدید جهادکشاورزی اظهار کرد: تا موعد قانونی 
برای کســب رأی اعتماد وزیر جدید جهاد کشاورزی، عباس کشاورز سرپرست 

قانونی این وزارتخانه است. 
وی ضمن اشــاره به قانونی بودن ادامه سرپرســتی عباس کشاورز افزود: آقای 
خــاوازی در هفته گذشــته به عنوان وزیر پیشــنهادی بــرای وزارتخانه جهاد 
کشاورزی از سوی رئیس جمهور به مجلس شورای اسالمی معرفی شده است؛ 
بر اساس قانون اساسی چنانچه وزارتخانه ای به هر دلیل فاقد وزیر باشد، رئیس 
جمهور می تواند به مدت ســه ماه وزارتخانه مذکور را با سرپرســت اداره کند. 
معاون پارلمانی رئیس جمهور اشــاره کرد: مجلس شورای اسالمی روز دوشنبه 
۱۲ اســفند را برای رســیدگی به رأی اعتماد برای آقای خاوازی تعیین کرده 
اســت، در این روز ان شــاءاهلل آقای رئیس جمهور برای دفاع از ایشان و برنامه 

پیشنهادی در مجلس شورای اسالمی حضور پیدا خواهد کرد.

 دستورات آیت اهلل رئیسی 
برای پیشگیری از کرونا در زندان ها

میزان: رئیس قوه قضائیه در بخش نامه ای به مراجع قضایی سراسر کشور، دستوراتی 
را جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در زندان ها صادر کرد. آیت اهلل سید ابراهیم 
رئیسی در این بخش نامه نوشته است: با توجه به اطالعیه های وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی و مصوبه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر ضرورت اتخاذ 
شیوه های مناسب در جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و به منظور جلوگیری 
از سرایت به این ویروس به داخل زندان ها و مؤسسات کیفری موارد ذیل جهت اجرا 
ابالغ می شود. ۱. با رویکرد کاهش ورودی افراد به زندان ها از صدور قرارهای تأمین 
منجر به بازداشت جز در موارد ضروری اجتناب شود. ۲. با رعایت ضوابط و مقررات 
قانونی در اتخاذ تصمیمات قضایی از تأسیسات ارفاقی مندرج در قانون آیین دادرسی 
کیفری و قانون مجازات اسالمی از قبیل اعمال مجازات های جایگزین حبس، تعویق 
اجرای مجازات، تعلیق تعقیب و تعلیق مجازات در حد امکان قانونی اســتفاده شود. 
۳. محکومانی که آرای محکومیت آن ها قطعیت یافته و در حال حاضر با قرار تأمین 
آزاد هســتند، جز در موارد ضروری از معرفی آن ها به زندان ها تا پایان فروردین ۹۹ 
خودداری شود. در بخش پایانی این بخش نامه آمده است: تمامی قضات دادسراها و 
دادگاه ها مسئول اجرا و دادستان ها و رؤسای کل دادگستری های سراسر کشور نیز 

موظف به نظارت بر حسن اجرای این بخش نامه شده اند.

 برگزاری اجالسیه خبرگان 
پیش از پایان سال منتفی است

سیاست: آیت اهلل سّید احمد خاتمی، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری 
در گفت وگو با فارس احتمال برگزاری هشتمین اجالسیه مجلس خبرگان رهبری 
تا پایان سال را منتفی دانســت. وی درباره احتمال انتشار بیانیه به جای برگزاری 
اجالسیه گفت: در این باره، هیئت رئیسه مجلس خبرگان باید تصمیم گیری کند که 
تاکنون تصمیمی اتخاذ نشده است. گفتنی است مجلس خبرگان رهبری سالی دوبار 
اجالسیه برگزار می کند که طبق اعالم قبلی، مقرر شده بود که هشتمین اجالسیه 
این مجلس در دور پنجم، در روزهای ۱۳ و ۱۴ اسفند برگزار شود که به علّت شیوع 

ویروس کرونا، لغو شد.

بازگشایی مشروط مرز پاکستان و ایران
سیاست: مرز مشترک پاکستان به ایران 
که برای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا 
بســته شــده بود، دیروز بازگشــایی شد. 
اعجاز شــاه، وزیر کشــور پاکستان گفت: 
مرز مشــترک با ایران باز شــده است، اما 
زائرانی که قصد ورود به کشور را دارند در 
قرنطینه نگاه داشــته خواهند شد. وزارت 
بهداشــت پاکستان در گزارشــی اعالم کرد تاکنون هیچ یک از زائرانی که از ایران 
وارد این کشور شده اند، مبتال به بیماری کرونا نبودند. طبق این گزارش سه نفری 
که مشکوک به بیماری کرونا بودند و در کویته شناسایی شدند، مشخص شد عاری 

از این بیماری هستند.

 افشاگری در مورد توطئه رژیم صهیونیستی
 برای حمله به تأسیسات هسته ای ایران

العالم: »بنی گانتز« رئیس ائتالف آبی- ســفید رژیم صهیونیستی توطئه این رژیم 
جهت حمله به تأسیسات هسته ای جمهوری اسالمی ایران را فاش کرد. به گزارش 
رسانه های رژیم صهیونیستی گانتز که پیشتر رئیس ستاد ارتش این رژیم بوده است، 
فاش کرد که رژیم اسرائیل قصد داشته است تأسیسات هسته ای ایران را مورد هدف 
قرار دهد و همچنان این توطئه را در ســر دارد. وی همچنین مدعی شد امکان این 
وجود دارد که رژیم اسرائیل ناچار به عملی کردن این توطئه علیه ایران شود. شایان 
ذکر اســت رژیم صهیونیستی بارها تهدید کرده است که تأسیسات هسته ای ایران 
را مورد هدف قرار می دهد، اما تاکنون جســارت و جرئت چنین اقدامی را نداشته و 

نخواهد داشت.

هوای هم را داشته باشیم
در روزهای سخت کرونایی آنچه بیش و پیش از 
هر چیز حال مــردم را خوب می کند و اراده ها را 
برای شکست میهمان ناخوانده چینی کشورمان 
مصمم تر می سازد، این است که »همه هوای هم 

را داشته باشیم«. 
در شرایطی که بسیاری از کشورهای جهان درگیر 
ویروس آغازگر قرن بیست و یکم هستند، مردم 
خوب کشــورمان که در مهربانی، نوعدوســتی، 
ایثــار و فداکاری شــهره اند، بــا درک عمیق و 
هوشمندانه شرایط کشــور و رعایت توصیه های 
بهداشتی و اعتدال در مصرف به ویژه در مصرف 
لوازم بهداشــتی و پرهیز از نگرانی های افراطی، 
انرژی مثبــت را به یکدیگر هدیــه می دهند و 
جلوه های زیبایی از منش مســلمان ایرانی را به 
نمایش می گذارند. به ویژه پزشکان، پرستاران و 
دســت اندرکاران امور بهداشتی و کادر درمانی با 
فعالیت جهادی و ایثارگرانه در خط مقدم جبهه 
دفاع از سالمت مردم تحســین و سپاس مردم 
قدرشــناس کشــورمان را برانگیخته اند و بحق 
شایســتگی مدال افتخار »مدافعان ســالمت« را 

کسب کرده اند.
مسئوالن کشــور البته در این زمینه مسئولیت 
مضاعفــی دارند، آن ها با تالش بیشــتر و حفظ 
آمادگــی و توان کشــور برای مقابله با شــیوع 
کرونا ویــروس و تأمین نیازهای ضروری جامعه، 
ساماندهی و انسجام و هماهنگی مراحل مختلف 
پیشــگیری و درمان و ایجاد فراوانی در امکانات 
مورد نیاز بهداشــتی و اطالع رســانی به موقع، 
صحیح و سریع در همه زمینه ها و از همه مهم تر 
نظارت و برخورد جدی با ســودجویان و ســوء 
استفاده کنندگان از این شــرایط در کنار مردم 
عزیز قــرار دارند. این روزهــا وضعیت درآمدی 
بسیاری از مشاغل و مراکز اقتصادی تحت تأثیر 
اوضاع کرونایی قرار گرفته اســت؛ رســتوران ها، 
هتل هــا، مراکز اقامتی و خدمات گردشــگری، 
اغذیه فروشــی ها، کافی شاپ ها، مراکز خدماتی 
و تفریحی، رانندگان تاکسی، نیروهای خدماتی 
منازل، کارگران فصلــی و... دچار رکود و کاهش 
درآمد شده اند؛ بنابراین انتظار می رود هم دارایی 
و بیمه شــرایط امروز آن هــا را درک کنند و از 
فشارهای مالیاتی و بیمه ای بر آن ها تا عادی شدن 
شرایط پرهیز کنند، هم مالکان اماکن استیجاری 
اقتصادی هوای مستأجران خود را داشته باشند 
و هم نیکوکاران و آحاد جامعه در کنار آســیب 

دیدگان روزهای سخت باشند.
در این میــان اقدام های آســتان قدس رضوی 
که با نگرش درســت تولیــت محترم و توجه به 
توصیه های بهداشتی، سالمت زائران عاشق امام 
رضــا )ع( را مورد توجه قــرار داده و تصمیمات 
وزارت بهداشت را مالک اقدام های آستان قدس 
دانسته اند، شایســته قدردانی است. نگرشی که 
حفظ قداست حرم مطهر و رعایت اصول بهداشتی 
و محدودیت های پیشگیرانه برای حفظ سالمت 
زائران را در تضاد با یکدیگر نمی داند و بسترهای 
زیارت عارفانه- که نیاز روزهای نگرانی مردم عزیز 
است- را همراه با رعایت نکات علمی و بهداشتی، 
برای عاشقان والیت فراهم می کند. در روزهایی 
که می توان در چهره هــای همه مردم مهربانی، 
عشق وعطوفت را شــاهد بود، متأسفانه برخی 
کاربران فضای مجازی با انتشار اطالعات نادرست 
و شــایعات نگران کننده ســعی در بر هم زدن 
امنیت روانی جامعه دارند و نیز سودجویی و سوء 
استفاده برخی انسان نماها برای برهم زدن اوضاع 
اقتصادی و عبور از جان هموطنان به خاطرمطامع 
دنیوی مایه تأسف است. اخاللگران روانی جامعه 
و همچنین کســانی که با ایجاد گرانی، کمبود و 
احتکار به ویژه در زمینه لوازم مورد نیاز بهداشتی و 
کاالهای اساسی بر نگرانی جامعه می افزایند، نباید 
از چشم دستگاه های نظارتی و قضایی دور بمانند 
و از مجازات در خور بگریزند. افرادی که صالحیت 
نام انسان را هم ازدســت داده اند؛ تو کز محنت 

دیگران بی غمی / نشاید که نامت نهند آدمی.
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دولت و ملت قطر 
خود را در کنار 
مردم و دولت 
ایران می بینند و 
از هرگونه همکاری 
در راستای مقابله 
با این بیماری دریغ 
نخواهیم کرد

بــــــــرش

چند نماینده مجلس کرونایی شدنداختصاص ۳ بیمارستان ارتش برای مقابله با کرونا
 سیاســت  معاون هماهنگ کننده ارتش از 
اختصاص ســه بیمارســتان بعثت، گلستان و 
هاجر در تهران برای مقابله با ویروس کرونا خبر 
داد.  دریادار حبیب اهلل سیاری معاون هماهنگ 
کننده ارتش در حاشیه بازدید از مرکز آموزش 
۰۱ نیروی زمینی در خصوص اقدام های انجام 
شده توســط ارتش جمهوری اســالمی ایران 
برای پیشــگیری از گســترش ویروس کرونا، 
گفت: نیروهای مسلح از جمله ارتش جمهوری 
اسالمی ایران در بحث جلوگیری و مقابله با کرونا 
و شــعار کرونا را شکست می دهیم، خط مقدم 
هســتند. وی افزود: در جاهای دیگر که نیاز به 
نیروی پرستار و پزشک متخصص بوده، ارتش 
کمک های خوبی داشته اســت. در بحث رفع 
آلودگی های عمده نیز اعالم آمادگی کرده ایم که 
در ســطح کشور هرجا که الزم باشد، ما کمک 
می کنیم، همچنین بخش هایی از بیمارستان 

بعثت، بیمارستان گلستان و بیمارستان هاجر 
کامــالً در اختیار وزارت بهداشــت قرار گرفته 
است. در شهر رشت هم با توجه به اینکه میزان 
مراجعات باال بوده، ما کل بیمارستان را به این 
امر اختصاص داده ایم. رئیس ستاد ارتش افزود: 
توجه به قانون پذیری که در نیروهای مسلح به 
ویژه ارتش جمهوری اسالمی ایران وجود دارد، 
ســطح بهداشت، پیشگیری و مقابله با ویروس 

کرونا به مراتب از سطح جامعه بهتر است.

 سیاست  سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با 
بیان اینکه نمی تواند اسامی نمایندگان مبتال 
شده به کرونا را اعالم کند، گفت: ممکن است 
تعداد آن ها بیشــتر باشــد و افراد مشکوک 
دوباره تســت می دهند. اســداهلل عباسی در 
گفت و گــو با ایلنا، درباره تعــداد نمایندگان 
مبتال به ویروس کرونا گفت:  از ۱۰۰ نفری که 
سه شنبه گذشته در مجلس تست دادند پنج 
نفر مبتال شــده اند که تعدادی هم مشکوک 
به ابتال هســتند. وی با بیان اینکه قرار شده 
اســت دوباره از افرادی که مشکوک هستند، 
تست و آزمایش گرفته شود، گفت: قرار است 
بــرای افرادی هم که موفق به انجام تســت 
نشده اند، در مراکز اســتان های خودشان یا 
تهران تمهیداتی فراهم شود که این موضوع 
هم به آن ها اعالم شده است. وی درباره اینکه 
مردم خواستار شفافیت هستند و اعالم اسامی 

نمایندگان مبتال شده در همین راستا است، 
افزود: وزارت بهداشت اعالم کرده که از ۱۰۰ 
نفر تســت داده شده پنج نفر مبتال هستند، 
این موضوع به صورت محرمانه به افراد اعالم 
می شود و ما نباید اسامی آن ها را اعالم کنیم. 
تعدادی از افراد از جمله خانم آقاپور و آقایان 
صادقــی و ذوالنــوری خود خواســته اعالم 
کرده اند، اما اینکه ما اسامی را اعالم کنیم از 

نظر اخالقی کار درستی نیست.

 ایسنا  پــس از حمله موشکی سپاه به عین االسد، ترامپ 
شــدت آســیب های وارده به نظامیان آمریکایی در اثر این 
حمله را کتمان کرده و آن را »سردرد« خوانده بود که بعدها 
با مشــخص شدن ابعاد این آســیب ها، انتقادهای زیادی را 
علیه ترامپ و دولتش برانگیخت. در نهایت روز گذشته وزیر 
خارجه آمریکا در حضور نمایندگان مجلس این کشــور، به 

سؤاالتی در این زمینه پاسخ داد.
البته با وجود اصرار اعضای مجلس نمایندگان آمریکا، وزیر 
امور خارجه این کشــور که در جمع قانون گذاران آمریکایی 
حاضر شــده بــود، از عذرخواهی به خاطــر کوچک نمایی 
آســیب های وارد شــده به نظامیان این کشور در پی حمله 

انتقام جویانه ایران به پایگاه عین االسد خودداری کرد. 
به گزارش سی.ان.ان، مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا 
که روز گذشــته در جلســه کمیته امــور خارجی مجلس 
نمایندگان آمریکا حاضر شده بود تا توضیحاتی درباره اقدام 
اخیر دولت این کشــور در به شهادت رساندن سردار قاسم 
ســلیمانی ارائه دهد، از عذرخواهی از جانب دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا خودداری کرد که با اظهاراتش شدت 
و جدیت آسیب های مغزی کارکنان نظامی آمریکا را در پی 
حمله انتقام جویانه سپاه پاسداران ایران به پایگاه آمریکا در 

عین االسد عراق کوچک نمایی کرده بود. 
برد شــرمن، نماینده آمریکایی در این جلســه گفت: آقای 
پمپئــو آیا می خواهیــد که از فرصت اســتفاده کنید؟ یک 
ســؤال آری یا نه اســت. آیا می خواهید که امروز و در این 

جا از کارکنانی که جراحاتشــان را بی اهمیت جلوه دادید، 
عذرخواهی کنید؟

وزیر امور خارجه آمریکا در پاســخ گفت هیچ گاه هیچ گونه 
جراحتی را بی اهمیت جلوه نداده اســت؛ از این رو، شرمن 
پرســید که آیا مایل است از جانب دولتی که در آن خدمت 
می کند، عذرخواهی کند. پمپئو در ادامه گفت: ما برای جان 
هر یک از کارکنان نظامــی آمریکایی ارزش زیادی قائلیم. 
دلیل تمامی سیاســت هایی که در ایــران به کار گرفته ایم، 

همین است.

  احمقانه خواهد بود 
فکر کنیم انتقام ایرانی ها تمام شده است

همچنین یک نماینده از پمپئو می پرســد که » نگران انتقام 
دیگری به غیر از حمله به پایگاه ما در عراق نیســتید؟« که 

وزیر امورخارجه آمریکا جواب می دهد: »بله، هســتیم. ایران 
کارهای دیگری هم غیر از حمله به پایگاه انجام داده است«.

نماینده آمریکا در ادامه تأکید می کند: »احمقانه خواهد بود 
اگر فکر کنیم انتقام ایرانی ها برای کشــتن ژنرالشــان تمام 

شده. ایرانی ها گاهی برای انتقام سال ها صبر می کنند«.
پنتاگــون و رئیس جمهور آمریکا ابتدا گفتند که هیچ یک 
از نظامیان آمریکایی در این حمله ایران نه آســیب دیده و 
نه کشته شــده اند. حدود دو هفته بعد، فرماندهی مرکزی 
ارتــش آمریکا اعالم کرد که ۱۱ تــن از نظامیان با عالیم 
وارد آمدن آســیب هایی به مغز در اثر حمله تحت درمان 
قــرار گرفته اند. تعــداد نظامیانی که ایــن عالیم در آن ها 
تشــخیص داده می شد، هفته به هفته افزایش می یافت. در 
اوایل ماه فوریه، پنتاگــون تأیید کرد که در بیش از ۱۰۰ 
تن از نظامیان آمریکایی عالیم آســیب به مغز تشــخیص 

داده شده است. 
نمایندگان آمریکایــی همچنین از پمپئو و دولت آمریکا به 
خاطر عدم ارائه اســناد و شواهدی که ادعایشان را برای به 
شهادت رساندن سردار قاســم سلیمانی توجیه کند، انتقاد 
کردند. بر اســاس این گزارش، جلسه عصر جمعه در کمیته 
روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا برای بررســی ترور 
سردار ســلیمانی در دی ماه سال جاری برگزار شد. ادعای 
ترامپ و پمپئو که به عنــوان توجیهی برای این اقدام ارائه 
می شد، این بود که سردار ســلیمانی تهدیدی قریب الوقوع 

متوجه منافع و شهروندان آمریکا در منطقه کرده بود.

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

خبر

سیاست خارجی

نماینده آمریکایی خطاب به پمپئو: ایرانی ها گاهی برای انتقام سال ها صبر می کنند

رسوایی تلفات عین االسد ادامه دارد

خبرخبر
سخنگوی هیئت رئیسه  خبر داددریادار حبیب اهلل سیاری خبر داد

چهره خبر
حسام الدین آشنا: 

 تحریم های آمریکا
از کرونا منحوس تر است
ایرنا: رئیس مرکز بررســی های 
جمهوری  ریاســت  استراتژیک 
در پیام توییتری خود نوشــت: 
پزشکان می گویند کرونا درکنار 
مرگبار  زمینــه ای،  بیماری های 
می شــود. تحریم همان بیماری 

زمینه ای است که کرونا را منحوس تر و مرگبارتر می کند. 
حسام الدین آشــنا در این توییت تأکید کرد که ایاالت 
متحــده آمریکا بــا تحمیل تحریم و فشــار حداکثری و 
کوبیدن بر طبل ایران  هراســی مسئول مستقیم مرگ و 

درد و رنج قربانیان ایرانی ویروس کروناست.

چهره خبر
تشکر سرلشکر جعفری از آیت اهلل رئیسی

 قرارگاه بقیه اهلل آماده کمک 
به نقش آفرینی مردمی است

فــارس: در پــی اقدام هــای 
برای  قضائیه  قــوه  رئیس  اخیر 
تعامل و مشارکت  بسترســازی 
مــردم با ایــن قوه، سرلشــکر 
قــرارگاه  فرمانــده  جعفــری، 
بقیه اهلل)عج(  اجتماعی  فرهنگی 

با ارســال نامــه ای خطاب به آیت اهلل رئیســی از مواضع 
انقالبی، فســاد ســتیزانه و رویکرد ایشان مبنی بر نقش 
آفرینی مردم برای به ســامان رساندن امر قضا قدردانی 
و از آمادگی برای مشــارکت و کمــک جهت تحقق این 
رویکرد در تعامل با مجموعه های مردمی خبر داده است.

چهره خبر
با صدور پیامی مطرح شد

 قدردانی آیت اهلل نوری همدانی 
از مجاهدت قهرمانان سالمت

مهر: آیت اهلل نــوری همدانی در 
پیامی از مجاهدت قهرمانان سالمت 
تقدیر کرد. در این پیام آمده است: 
جریان پیش آمده از بیماری کرونا و 
درگذشت عده ای از عزیزان و ابتالی 
عده دیگری از هموطنان ما موجب 

ناراحتی است که همه به درگاه خدای سبحان پناه می بریم و از 
ذات اقدسش می خواهیم نظر لطف و عنایت همیشگی خود را بر 
مؤمنین مستدام بدارد. الزم می دانم از مجاهدت های شبانه روزی 
پزشــکان و پرستاران و کادر بیمارستان ها تشکر کنم که قطعاً 

عنداهلل مأجور می باشند.

annotation@qudsonline.ir
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 سید جالل فیاضی
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روحانی در تماس با اردوغان و پوتین ارائه داد
پیشنهاد برگزاری اجالس 

سه جانبه ایران، ترکیه و سوریه
 رئیس جمهور با ارائه پیشنهاد برگزاری 
اجالس سه جانبه ایران، ترکیه و سوریه 
برای حل مشکل ادلب، گفت: ریشه کن کردن 
تروریست ها و حفظ جان انسان های بی گناه در 
ادلب باید مورد توجه باشد. اردوغان با تأثیرگذار 
خوانــدن نقــش ایــران در تحوالت ســوریه، 
گفت وگوهای سیاســی را تنها راه حل مشکل 
ســوریه خواند و خواستار مساعدت و همکاری 
جمهوری اسالمی ایران در این زمینه شد. رئیس 
جمهور ترکیه با تأکید بر تأثیر توافق های ســه 
جانبه ایران، روســیه و ترکیه در چارچوب روند 
آســتانه، گفت: این گفت وگوها نتایج خوبی به 
همراه داشته و برای دستیابی به صلح پایدار باید 
تداوم یابد. اردوغان با اشاره به تحوالت اخیر ادامه 
داد: این وضعیت در ادلب نمی تواند ادامه داشته 
باشــد و ما نگران دســتاوردهای روند آستانه 
هســتیم. روحانی همچنین پــس از رایزنی با 
اردوغان در تماس تلفنی بــا والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روسیه و دیگر کشور ضامن روند 
آســتانه و یکی دیگر از طرف هــای درگیر در 
رویارویی های نظامی این روزهای شمال سوریه 

به صورت تلفنی گفت وگو کرد.



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

 انتشار تقویم قدس رضوی در شمارگان 80 هزار نسخه  آستان: در آستانه نزدیک شدن به ایام پایانی سال و فرا رسیدن سال نو ، بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی، تقویم قدس رضوی 
سال 1399 را در شمارگان 80 هزار نسخه منتشرکرد.مسعود ضیایی، مسئول تقویم قدس رضوی در این بنیاد با بیان اینکه این مرکز همچنین با پشتوانه 35 سال تجربه انتشار تقویم قدس رضوي، براي نخستین 

سال اقدام به تهیه تقویم رومیزي1399 کرده است، افزود: استفاده از 365 حدیث متناسب با مناسبت هر روز، اوقات قمر در عقرب، وقایع نجومي و... برخی از ویژگی های این تقویم رومیزی است.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
از سوی دبیرخانه دومین جشنواره فیلم بهشت

 فراخوان حمایت از آثار نیمه تمام 
»فرهنگ و سیره رضوی« اعالم شد

آســتان: از ســوی دبیرخانه دومین 
جشنواره فیلم بهشت، فراخوان حمایت از 
آثار نیمه تمام با موضوع »فرهنگ و سیره 

رضوی« اعالم شد.
دبیرخانه دومین جشــنواره فیلم بهشت 
برای حضور فیلمسازان در این جشنواره، از 
طرح های نیمه تمامی که در قالب مجموعه 

آثار مستند و کلیپ مرتبط با فرهنگ و سیره رضوی اعم از تاریخ، زندگی، شخصیت، 
کرامات و مجاهدت های خستگی ناپذیر حضرت رضا)ع( و جلوه های توسل و ارادت 
به آن امام همام در طول تاریخ اسالم و ایران از جمله انگاره ها، آداب و رسوم، عرف و 
عادات، جشن ها و سوگواره ها، موقوفات و نذورات و خدمات کریمانه خادمین حضرت 
تولید شده حمایت می کند.از این  رو حضور فیلمسازان، نهادها، سازمان های دولتی و 
غیردولتی و تهیه کنندگان بخش خصوصی در این جشنواره آزاد است و فیلمسازان 
می توانند آثار خود را که پس از ســال 1388 تولید شده به دبیرخانه این جشنواره 
ارسال کنند.الزم به ذکر است، عالقه مندان می توانند برای ارائه طرح های نیمه تمام 
خود به دبیرخانه این جشنواره به نشانی مشهد، خیابان احمدآباد، عدالت 18، پالک 
1/9، مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی مراجعه کرده و یا برای کسب 
اطالعات بیشتر با شماره تلفن 38445143-051 داخلی 107 تماس حاصل فرمایند.

 ارسال محموله اهدایی تربیت بدنی آستان قدس 
برای سیل زدگان سیستان و بلوچستان 

آســتان: محموله  کمک های جامعه ورزشــی مشــهد به همت مؤسسه تربیت 
بدنی آســتان قدس رضوی جمع   آوری و عازم مناطق ســیل زده استان سیستان و 
بلوچستان شــد. مؤسســه تربیت بدنی آســتان قدس رضوی پس از جمع آوری 
کمک های ورزشــکاران نوعدوست مشهدی، نســبت به تهیه و ارسال ارزاق و اقالم 
اساســی سیل زدگان سیســتان و بلوچســتان اقدام کرد.اقالم اهدایی برای کمک 
به اقشــار کم برخوردار آسیب دیده از ســیل روســتای زیردان از توابع شهرستان 
نیک شــهر استان سیستان و بلوچستان تهیه و ارسال شــده است. این محموله با 
یک دستگاه کامیون حامل 180 بسته مشتمل بر اقالم خوراکی نظیر برنج، روغن، 
حبوبــات، قند و چای و نیز انواع لباس های مردانه، زنانه و بچگانه، کفش ورزشــی، 
پتو، لوازم بهداشــتی و مصرفی اعزام شــد.  گفتنی است، بر اساس برنامه ریزی ها و 
هماهنگی انجام شده، محموله اعزامی روز شنبه به شهرستان نیک شهر می رسد و 
برای توزیع در اختیار نیروهای خادمیار اســتانی آستان قدس رضوی قرار می گیرد.

  j تجلیل از دانش آموزان ممتاز قرآنی مدارس امام رضا
آستان: در مراســمی از دانش آمــوزان 
رضــا)ع(  امــام  مــدارس  برگزیــده 
شرکت کننده در مسابقات قرآن، عترت و 
نماز منطقه تبادکان قدردانی به عمل آمد.
در مراسم تجلیل از رتبه های عالی و ممتاز 
قرآنی سی  و هشــتمین دوره مسابقات 
قرآن، عتــرت و نماز منطقه تبادکان که 

با حضور متولیان مدارس و کارشناســان امور تربیتی و اقامه نماز آموزش و پرورش 
منطقه تبادکان و اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی در سالن شهید حاتمی 
برگزار شد، از 29 دانش آموز برتر دبیرستان پسرانه واحد 9 و 12 امام رضا)ع( قدردانی 
به عمل آمد.از این تعداد 1۶ دانش آموز برتر دبیرستان پسرانه واحد 9 در رشته های 
قرائت، حفظ، ترتیل، تفسیر، نهج البالغه و انشای نماز موفق به کسب رتبه های برتر 
این دوره از مسابقات شدند.همچنین از 13دانش آموز دبیرستان دخترانه واحد 12 نیز 
که رتبه های برتر منطقه را کسب کرده و به مرحله استانی راه یافته بودند، با اهدای 

لوح تقدیر، تجلیل به عمل آمد.

حقـیقی  مستأجر  آرزو  آســتان/   
مؤسسه خدمات دارویی رضوی با توجه به 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  ضوابط 
خدمات  ارائه  راستای  در  کشور  پزشکی 

دارویی به بیماران راه اندازی شده است.
بنیان این مؤسســه دارویی با تأســیس 
داروخانه مرکزی امام)ع( در سال 13۶2 در 
مشهد شکل گرفت تا نیاز مبرم مردم این 
شهر مقدس به داروخانه ای جامع در دوران 
جنگ تحمیلی تأمین شــود. با گسترش 
فعالیت های این داروخانه مؤسسه خدمات 
دارویی رضوی در مشهد تأسیس شد که 
در چند ســال گذشته خدمات دارویی آن 
متنوع تر و تعداد داروخانه های زیر پوشش 
آن نیز بیشــتر شده است. این مؤسسه در 
افق 1404 خود بر آن اســت تا با اجرای 
برنامه ها و اقدام های به روز به الگویی برتر 
در حوزه ارائه خدمات دارویی در ســطح 
کشور مبدل شــود. ارائه خدمات دارویی 
غیرحضوری به بیماران کشــور با نظارت 
پزشک داروساز، از جمله اقدام های مؤسسه 

خدمات دارویی رضوی در این راستاست.

 بانک جامع دارویی و پزشکی
وب سایت مؤسسه خدمات دارویی رضوی، 
پلی برای ارائــه خدمات غیرحضوری این 
مؤسسه به مخاطبان است. محسن شفیعی، 
رئیس حوزه آی تی مؤسسه خدمات دارویی 
رضوی می گوید: این وب سایت یک بانک 
جامع اطالعات دارویی و پزشکی است که 
از ســال 1393 در حال فعالیت منسجم 
است و اطالعات بیش از 2هزار و 500 دارو 
در آن در دسترس کاربران قرار دارد. وجود 
اطالعات تخصصی در وب ســایت مؤسسه 
خدمات دارویی رضــوی، آن را به یکی از 
برترین سایت های حوزه اطالعات دارویی 
کشور تبدیل کرده به  طوری که حدود 10 
هزار کاربر به  صورت روزانه از این وب سایت 

بازدید می کنند.
این وب سایت توسط برنامه نویسان حوزه 
آی تی مؤسســه راه اندازی شــده و روز به 
روز در حال ارتقا و به روزرســانی اطالعات 

اســت. چنان که در حال حاضر به عنوان 
وب ســایتی ســه  زبانه فعالیت می کند و 
اطالعات در آن به زبان های فارسی، عربی 
و انگلیسی ثبت می شــود. شفیعی ادامه 
می دهد: ترجمه و تولید محتوای داروها و 
مقاالت وب سایت مؤسسه خدمات دارویی 
رضوی توسط تیمی متخصص متشکل از 
پزشکان داروســاز این مؤسسه و از منابع 
معتبر انجام می شــود. امیدواریم بتوانیم 
در آینــده نزدیک اطالعــات داروها را به 
این سه زبان تکمیل کنیم. این وب سایت 
دارای بخش های متنوعی همچون داروها، 
مقاالت، اخبار )اخبار دارویی و پزشــکی و 
اخبار داخلی مؤسســه(، معرفی نرم افزار 
و... اســت. او می افزاید: بخــش داروها از 
وب ســایت  بخش های  پرمخاطب تریــن 
مؤسســه خدمات دارویی رضوی است. در 
این بخش اطالعات در دو شاخه اطالعات 
ژنریک دارو و مکمل ها قرار گرفته اســت. 
اطالعات ژنریــک دارو شــامل داروهای 
ژنریک شیمیایی، داروهای گیاهی، گیاهان 
دارویی و دمنوش های گیاهی می شــود. 
مکمل ها نیز دربردارنده مکمل های غذایی 
و ورزشی است. اطالعاتی مثل معرفی دارو، 
مکانیسم اثر، موارد مصرف، مقدار مصرف، 
موارد منع مصرف، عوارض جانبی، تداخالت 
دارویی و هشدارها، برای هر کدام از داروها 
و مکمل ها در این بخش ذکر شــده است. 

 مشاوره تلفنی
در گذشــته مردم برای تأمیــن نیازهای 
خود مجبور به خــروج از منزل و مراجعه 
حضوری به ادارات و فروشــگاه ها بودند، اما 
با پیشرفت های بشری روز به روز ارائه این 
خدمات به شهروندان دستخوش تحول شده 
است. مؤسسه خدمات دارویی رضوی نیز با 
هدف تسهیل در خدمات رسانی به مراجعان 
خود، از ابتدای ســال جاری ارائه خدمات 
تلفنی را در دســتور کار قــرار داد. نرجس 
الــه  دادی، رئیس داروخانه های مؤسســه 
خدمات دارویی رضوی بیان می کند: »این 
خدمات غیرحضوری تلفنی در قالب خدمات 
مشاوره تلفنی و پیک دارویی رضوی حدود 
یک ســال است به مخاطبان ارائه می شود. 
عموم بیماران در اقصی نقاط کشور از ساعت 
9 تا 21 می توانند با خط تلفن پنج رقمی 
31908، داخلی 228 یا 229 تماس بگیرند. 
به  طور معمول خدمات مشاوره تلفنی شامل 
اعالم موجودی، قیمت و تأمین دارو و ارتباط 
خطوط تلفنی با مسئوالن فنی در خصوص 
پرسش های پزشکی و دارویی می شود. البته 
امکان پاسخگویی پرسش های تخصصی به 
 صورت تلفنی وجود ندارد، زیرا ارائه پاســخ 
برخــی از این پرســش ها نیازمند مطالعه 
و بررســی های دقیق تر است. به طور مثال 
می تــوان درباره موجــودی داروها و وجود 
برخی عــوارض مصرف داروها به مخاطبان 

تلفنــی و بالفاصله پاســخ داد. مخاطبان 
می توانند پرســش های تخصصــی خود را 
در ســایت مؤسســه اعالم و پاسخ آن ها را 
دریافت کننــد«. همچنین خدماتی مانند 
نظرسنجی مستمر از مشتریان و بیماران به 
منظور رضایــت از عملکرد این واحد، ثبت 
اطالعات بیمــاران در بانک اطالعاتی، ثبت 
درخواست های دارویی و اطالعات بیماران در 
صورت تأمین موجودی دارو و... توسط واحد 
پاسخگوی تلفنی این مؤسسه انجام می شود. 

 ارائه خدمات با نظارت داروساز
مؤسسه خدمات دارویی رضوی »داروخانه 
مرکزی امام)ع(« در همجواری بیمارستان 
امام رضا)ع( و مرکز شــهر مشــهد قرار 

دارد. وجود ترافیک و نبود 
پارکینــگ کافــی در این 
منطقــه گاه موجــب بروز 
مشــکالتی برای مراجعان 
شــده و زمان بســیاری را 
از آنان می گیــرد. بنابراین 
مؤسسه ارائه خدمات پیک 
دارویــی رضوی را در قالب 
ارسال دارو با پیک موتوری 
در مشــهد و ارســال دارو 
با پســت بــرای مخاطبان 
در  خــود  غیرمشــهدی 
دستور کار قرار داد. اله دادی 
این  مخاطبــان  می گوید: 

خدمات پس از تماس تلفنی با مؤسســه 
خدمات دارویی رضوی، نســخه خود را از 
طریق پیام رسان ها به شــماره مورد نظر 
مؤسسه ویژه خدمات غیرحضوری ارسال 
می کنند. این نسخه توسط داروسازان ما 
بررســی و روی آن دستور صادر می شود. 
سپس فاکتور داروها صادر و میزان مبلغ 
واریزی به حســاب مؤسســه به بیماران 
به صــورت تلفنی اعالم می شــود. پس از 
انجــام این مراحــل اداری و قانونی، دارو 
بــا نظارت مســئول فنی داروســاز برای 
مخاطبان خدمات غیرحضوری فرســتاده 

می شود. 

 ارائه خدمات 
دارویی غیرحضوری 

به بیماران کشور 
با نظارت پزشک 

داروساز، از جمله 
اقدام های مؤسسه 

خدمات دارویی 
رضوی است

بــــــــرش

رئیس حوزه آی تی مؤسسه خدمات دارویی رضوی، خدمات غیرحضوری این مؤسسه را تشریح کرد

دارو را به خانه بیماران می بریم

ی 
ضو
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 سالم. لطفاً به مسئوالن کتابخانه حرم 
به خصوص بخش بانوان و تاالر التین، تذکر 
بدهید که خادم مردم اند نه رئیس مردم؛ که 
با اخالق بدشان مراجعان را ناراحت می کنند 

و موجب بدنام شدن حرم می شوند.
09150008148

 چقدر خوب اســت که آستان قدس با 
بهره گیری از کارشناســان زبده نسبت به 
احیای روستاها به جهت رفع کمبود مسکن 

و ایجاد اشتغال اقدام کند.
09150000460

کالس توجیهی برای خادمیاری 
رضوی شهرستان بابلسر 

آســتان: کالس آموزشــی توجیهی ویژه 
مســئوالن کانون های محلــی و موضوعی 
خادمیاری رضوی شهرســتان بابلسر برگزار 
شد.سهیل صالحی؛ مسئول جشنواره خدمت 
دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی، در این 
کالس ها که با حضور مسئول کانون مرکزی 
خادمیاری رضوی شهرســتان و مســئوالن 
کانون هــای محلــی و موضوعی در ســالن 
اجتماعات اداره آموزش و پرورش شهرستان 
بابلسر برگزار شد، گفت: شناسایی و ساماندهی 
خیــران و محرومــان جامعه و ســاماندهی 
برنامه هــا و فعالیت های فرهنگی کانون های 
خادمیاری محله ای از اهداف کانون های محلی 
کانون های مرکزی خادمیاری در استان هاست 
که در دو بخش محرومیت زدایی و فرهنگی به 
محرومان و نیازمندان خدمات ارائه می دهند.

وی خاطرنشان کرد: توفیق شیفت حرم برای 
خادمیاران پس از ارائه خدمات در راســتای 
تحقق مأموریت های تعریف شده است که به 

خادمیار تعلق می گیرد.

به ما پیامک بزنید 
3000737277

در ســتون »صدای مردم« صفحه آســتان، شنونده انتقادهای 
شــما از آســتان قدس رضــوی و پذیرای پیشــنهادهای شــما 
 هســتیم. پیامک های شــما ضمن درج در روزنامــه به مدیران 

آستان قدس رضوی ارجاع خواهد شد. 

 سامانه پیامکی صفحه آستان 

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

خـــبر
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آگهی مزایده فروش 30 راس جوانه پروانه هلشتاین  

سازمان موقوفات ملک

س�ازمان موقوفات ملک وابسته به آس�تان قدس رضوی در نظر دارد تعداد 30)سی( راس  جوانه پروانه هلشتاین خود 
را با میانگین وزن حدود ۵۵0 کیلو گرم از طریق مزایده به فروش برس�اند.

 متقاضیان می توانند با مراجعه به گاوداری این س�ازمان واقع در کیلومتر 30 جاده مش�هد- فریمان س�نگ بس�ت واحد 
پرواربن�دی موقوف�ات مل�ک و روی�ت جوانه های ف�وق با دریافت فرم ش�رکت در مزایده ، پیش�نهاد خ�ود را تا پایان س�اعت 9 صبح روز                          
س�ه ش�نبه مورخ98/12/20  به دبیرخانه س�ازمان واقع در بلوار بعث�ت احمدآباد ، بین رضا و طالقانی پ�اک ۵0 تلفن38421۵23  تحویل و 

رس�ید دریافت دارند.
 ضمنا س�پرده ش�رکت در مزایده مبلغ۵0.000.000 ریال می باشد که می بایس�ت به صورت چک رمزدار بانکی و یا واریز به حساب سازمان 
موقوفات ملک که در اسناد مزایده ذکر شده است و یا اخذ ضمانت نامه بانکی به ضمیمه پیشنهاد تحویل گردد. به پیشنهادات مبهم- مشروط 

و فاقد س�پرده ترتیب اثر داده نخواهد ش�د .
س�ازمان موقوفات ملک در رد یا قبول یک یا کلیه پیش�نهادات مختار اس�ت.

 برگ س��بز خودرو س��واری پژو405 جی ال ایکس آی 
مدل 1379 به رنگ عنابی متالیک به شماره پالک 219 م 
62 ایران 12 و شماره موتور 22527813357 و شماره 
بدن��ه 0079300717 به ن��ام ام لیال جهانی ثانی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط  میباشد . 
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برگ سبز خودروی سواری پراید تیپ سایپا 141 آی رنگ 
نقره ای متالیک مدل 1385 و با شماره موتور1494687 
و ش��ماره شاس��ی s1482285149196 و ش��ماره پ��الک
 448 م 19 ایران 32 بنام خانم سیده خاطره غفوری فرگی 
فرزند سید حسین صادره از کاشمر مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.
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برگ��ه س��بز س��واری تیب��ا ب��ه رنگ س��فید به 
ش��ماره موت��ور M15-8825364 ب��ه ش��ماره 
شاسی nas811100k5859273  وشماره پالک 
271ص97 ایران96 به نام حمید خدامی مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط است.
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کارت هوشمند رانندگان به شماره هوشمند 
3351946 متعل��ق ب��ه آقای حس��ن کالته 
بشکزی به شماره ملی 0640002961 مفقود 

گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط میباشد 
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 131se برگ س��بز و کارت ماشین س��واری سایپا تیپ
م��دل 1398 ب��ا ش��ماره موت��ور M13/6277328 و 
شماره شناسایی nas411100k3526270 و با شماره 
پالک282 ق36 ای��ران 36 بنام آق��ای علی مزدرانی 
فرزند ج��واد با ش��ماره مل��ی0944657273 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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برگ��ه س��بز س��واری دوو س��ی یل��و  ب��ه رنگ
 بژ تیره به ش��ماره موتور 839008 به ش��ماره 
پ��الک وش��ماره    IR80165027137 شاس��ی 
 894ط48 ای��ران 36 به نام علیرضا مستش��ار 

هریس مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
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 برگ سبز خودرو سواری پراید جی تی ایکس آی مدل 
85 به رنگ بژ متالیک به شماره شهربانی 185 ص 65 
ایران 12 و ش��ماره موتور 1758656 و ش��ماره شاسی 
s1412285283438 به نام علی محمد قره ئی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط  میباشد . 
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کارت هوشمند کامیون باری ماک  به شماره هوشمند 
3040904 ب��ه ن��ام محس��ن ضیائ��ی فرزن��د علی به                    
شماره ملی 3860273418  وشماره موتور: 002433 
و ش��ماره شاس��ی: 014996 مفقود گردی��ده و از درج 

اعتبار ساقط می باشد .
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اصل برگ سبز خودروی سواری پژو 206مدل 1390به 
ش��ماره انتظام��ی 52 ای��ران 516 ب 37 و ش��ماره 
شاس��ی naaP03ED2CJ554550  و ش��مار موت��ور 
14190071855 متعل��ق به آقای مهدی رخ پور مفقود 

گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد. 
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آگهی دعوت
به  نیاز  دارن  سهام  حساب  تصفیه  جهت  چون 
کلیه  از  تصفیه  هیئت  لذا  باشد.  می  اطالعات 
سهامداران شرکت تعاونی منحله تهیه و توزیع 
تقاضا  خراسان  پیمانکاران  نیاز   مورد  کاالهای 
دفتر  به  خود  اطالعات  بروزرسانی  جهت  دارد 
هیئت تصفیه و یا دبیرخانه انجمن مراجعه و یا با 

تلفن 38718191 تماس حاصل فرمایند.
هیئت تصفیه شرکت تعاونی س
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )788688(

 آگهی تغییرات شرکت ویال سازه پاژ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 46954 و شناسه ملی 10380630523

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397,07,07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
اصاح گردید: رشته ساختمان و ابنیه: در بر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه های 
ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها . 2- رشته کشاورزی: در برگیرنده امور پیمانکاری در زمینه جنگل داری، درخت کاری، بهسازی 
و اصاح اراضی، آبخیزداری و آبخوان داری، مالچ پاشی و تثبیت شن روان، عملیات به زراعی، کاشت و برداشت محصوالت عمده و استراتژیک، مرتع داری و 
ایجاد مرتع دست کاشت، ایجاد فضای سبز و نگهداری آن، امور دامپروری شامل )طیور، گاوداری، زنبورداری و گوسفندداری( شیات و آبزیان پس از اخذ مجوز 
وثبت فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. -مرکز شرکت به آدرس مشهد، بلوار پیروزی، خاقانی 21، پاک 101، طبقه زیرزمین و کد پستی 

9177834745 تغییر یافت و ماده 4 اساسنامه به شرح فوق اصاح گردید. 
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )788665(

 آگهی تغییرات شرکت ویال سازه پاژ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 46954 و شناسه ملی 10380630523

: 1- آقای  اتخاذ شد  العاده مورخ 1397,07,07 تصمیمات ذیل  استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق  به   
مهدی شایان کد ملی 2720199273 2- آقای حمید طالبیان شریف کد ملی 0934513090 3- آقای عادل مرادی افتاده 
کد ملی 0920496180 به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . 1- آقای امیرحسین 
ایوانیان کد ملی 0922625433 2- آقای رضا ابراهیمی کد ملی 0931552753 برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. 

روزنامه قدس برای مدت یکسال جهت درج آگهی شرکت تعیین شد. 
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آگهی دعوت مجمع عمومی  
فوق العاده 

 جلس��ه مجم��ع عمومی فوق العاده ش��رکت س��یمان 
جوین )س��هامی عام( به ش��ماره ثبت 39 و شناس��ه 
ملی 10380008795 س��اعت  8/30  صبح روز  شنبه  
98/12/24 دردفت��ر ش��رکت ب��ه نش��انی مش��هد – 
احم��د آب��اد – بل��وار رضا - رض��ا 7 پ��الک 19  برگزار                      

می شود. 
بدینوسیله از کلیه سهامداران یا نمایندگان قانونی 
آنها دعوت می شود با همراه داشتن مدارک شناسایی 

وکارت ورود؛ درجلسه مذکور شرکت نمایند.
تذکر: کلیه سهام دارن محترم برای شرکت در جلسه 
مذکور بایستی بر اساس ماده 99 قانون تجارت با در 
دست  داشتن مدارک الزم جهت دریافت کارت ورود 
به جلس��ه از س��اعت 8 الی 13 مورخه 98/12/22 به 
دفتر ش��رکت واقع درمش��هد – خیابان احم��د آباد –                

بلوار رضا – رضا 7 پالک 19  مراجعه فرمایند.
 دستور جلسه:

1-تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
2-س��ایر م��واردی ک��ه در صالحی��ت مجم��ع عمومی                     

فوق العاده  می باشد.
س هیئت مدیره شرکت سیمان جوین)سهامی عام( 
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی
 در نظ�ر دارد فراخ�وان ارزیاب�ی کیفی جه�ت برگزاری مناقص�ه عمومی یک مرحل�ه ای خدمات 
پیمانکاری ) طرح  آبرس�انی تربت حیدریه  – خط انتقال از ایس�تگاه پمپ�اژ کاج درخت تا اتصال به 
حوضچه کیلومتر 2600–اولویت اجرایی سال 1398( به شماره فراخوان 2098001446000089 را از 

طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید:
کلی�ه مراح�ل برگ�زاری فراخ�وان ارزیاب�ی کیف�ی از دریاف�ت و تحوی�ل اس�ناد اس�تعام ارزیابی 
کیف�ی تا ارس�ال دعوتنام�ه، از طریق درگاه س�امانه ت�دارکات الکترونیک دولت )س�تاد( به آدرس

 www.setadiran.ir  انج�ام خواهد ش�د والزم اس�ت مناقصه گران در صورت ع�دم عضویت قبلی، 
مراحل ثبت نام در س�ایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه 
محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 98/12/7 می باشد. اطاعات و اسناد مناقصه عمومی 
پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال 

خواهد شد. 
مهلت دریافت اسناد استعام ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز دوشنبه مورخ 98/12/19

مهلت ارسال پاسخ استعام ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز شنبه مورخ 99/01/16
اطاعات تماس دس�تگاه مناقصه گذار : خراسان رضوی- مش�هد- بولوار وکیل آباد –ابتدای خیابان 

صدف -  تلفن ۵- 0۵138678841
اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :   مرکز تماس 27313131 

دفتر ثبت نام : 8۵193768  و 88969737
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضاب استان خراسان رضوی

www.abfakhorasan.ir : سایت اینترنتی
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))آب نخستین واژه در قاموس حیات((
» فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی  خدمات پیمانکاری «

) نوبت دوم(

شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی 
در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت سه فقره مناقصه عمومی دو مرحله ای با موضوعات : 

1-  خرید لوله فوالدی 1۵0میلی متر یا 6 اینچ )آبده مانیسمان( به میزان 1044متر، با وصل و ۵ عدد سرتخلیه 
6 اینچ جهت استفاده در پروژه آبرسانی شهر فوشنجان )نیشابور( از تولیدکنندگان یا تأمین کنندگان به شماره 

فراخوان 2098001446000084
2- خرید کابل مس�ی ۵0*3 با روکش )EPDM( به مقدار 2180متر و کابل مس�ی 3 رشته 4*3 با روکش )nYY(   به 
مقدار 2180 مترجهت استفاده در پروژه آبرسانی شهر فوشنجان )نیشابور( از تولیدکنندگان یا تأمین کنندگان 

به شماره فراخوان 209800144600008۵
3- خرید لوله جدار فوالدی 14 اینچ استاندارد 12متری با ضخامت حداقل 8 میلیمتر باسیستم جوش القایی 
بدون درز  به میزان 168متر و لوله جدار فوالدی 14 اینچ اس�تاندارد 12 متری مش�ّبک با شیارهای استاندارد 
کارخان�ه ای )حداق�ل 12 ردی�ف( با ضخامت حداقل 8 میلیمتر باسیس�تم جوش القایی ب�دون درز به مقدار 
288متر ولوله جدار فوالدی 16 اینچ اس�تاندارد 12متری ساده به ضخامت حداقل 7میلیمتر با سیستم جوش 
القایی بدون درز به مقدار 114 متر جهت اس�تفاده در پروژه آبرس�انی ش�هر فوشنجان )نیش�ابور( و  168 متر 
لول�ه ج�دار فوالدی 14 اینچ با ضخامت حداق�ل 6 میلیمتر و 96 متر لوله جدار مش�ّبک 14 اینچ به ضخامت 
حداق�ل 6 میلیمتر جهت پروژه ش�هر آباد )نیش�ابور(  از تولیدکنندگان یا تأمین کنندگان به ش�ماره فراخوان 

2098001446000086
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از 
دریافت و تحویل اسناد استعام ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک 
دولت )س�تاد( ب�ه آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد ش�د والزم اس�ت مناقصه گ�ران در صورت عدم 
عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س�ایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش�رکت در 
مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 98/12/10 می باشد. اطاعات و اسناد مناقصه عمومی 
هر یک از موضوعات فوق الذکر پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد 

در قالب سه فقره مناقصه مستقل ومجّزا برای مناقصه گران ارسال خواهد شد. 
مهلت دریافت اسناد استعام ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز پنج شنبه مورخ 98/12/1۵

مهلت ارسال پاسخ استعام ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز شنبه مورخ 99/01/16
اطاعات تماس دس�تگاه مناقصه گزار : خراس�ان رضوی- مش�هد- بولوار وکیل آباد –ابتدای خیابان صدف -  

تلفن ۵- 0۵138678841
اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 

دفتر ثبت نام : 8۵193768و 88969737 
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضاب استان خراسان رضوی

www.abfakhorasan.ir : سایت اینترنتی
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))آب نخستین واژه در قاموس حیات((
  فراخوان ارزیابی کیفی 

جهت برگزاری مناقصه عمومی خرید کاال   »نوبت دوم«



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

روزنامـه صبـح ایـران

مکتب حاج قاســم ســلیمانی را در دانشگاه هایمان تدریس کنیم  اندیشــه: دکتر ابراهیم فیاض با حضور در برنامه »فتح خون« شبکه افق، با اشاره به اینکه باید مکتب حاج قاسم سلیمانی را در 
دانشگاه هایمان ترویج و تدریس کنیم، گفت: او با شهادتش پارادایم های ساختاری و معرفتی برای جامعه ایران و همه آزادی خواهان جهان به وجود آورد. شهادت حاج قاسم آن قدر ظرفیت دارد که می توانیم تا مدت ها 

به حقایق وجودی خود و دین مبین اسالم بپردازیم و الگوسازی کنیم. 

بحران کرونا و یادگیری الکترونیکی
الهام اکبری، عضو هیئت علمی دانشــگاه تربیت مــدرس و دکترای یادگیری 
الکترونیکی، یادداشتی با موضوع الزامات و بایدهای یادگیری الکترونیک درباره 

شیوع کرونا نوشته که در ادامه بخشی از آن را می خوانید.
کرونا به ایران رسید و در صدر اخبار قرار گرفت. چه باید کرد؟ قاعدتاً مدارس و 
دانشگاه ها باید تعطیل شود. سؤال این است که تا کی می توان آموزش را تعطیل 
کرد؟ کسی نمی تواند پاسخ دقیق بدهد، اما عقل سلیم حکم می کند قطعاً تا زمانی 
که ســامت دانش آموزان و دانشجویان ما در معرض تهدید است، باید این روند 
را ادامه داد. از این رو پرسش مهم تر این است که آیا با وجود این باید آموزش را 
تعطیل کرد؟ و اینکه جایگزین چیست؟ پاسخ این است که قطعاً آموزش نباید 
تعطیل شود و جایگزین نیز مدت هاست با استفاده از فناوری های نوین آموزشی 

در دنیا مشخص شده است: آموزش الکترونیکی.
در اخبار هم دیده می شــود که بسیاری از دانشگاه ها تصمیم گرفته اند از طریق 
یادگیــری الکترونیکی برنامه های آموزشــی خود را ادامه داده و با اســتفاده از 
پلتفرم های رایج، مانع از تعطیلی آموزش و یادگیری در سطح آموزش عالی شوند.

در نگاه اول این گونه تصمیمات می تواند تحسین برانگیز و امیدآفرین باشد، چرا که 
در حال حاضر بخش اعظمی از آموزش و یادگیری در دنیا از طریق همین روش 
انجام می پذیرد و نتایج بسیاری از تحقیقات هم نشان می دهد که در برخی موارد، 
کارایی این روش در حال پیشی گرفتن ازروش های سنتی و چهره به چهره است.

اما با نگاهی کوتاه به زیرساخت ها و موانع موجود در آموزش عالی متوجه خواهیم 
شد این پاسخ و راه حل در مقطع کنونی بیشتر به یک تعارف و مزاح شبیه است 

تا یک راهکار برای برون رفت از این بحران.
یادگیری الکترونیکی یک قرص نیست که بشود یک شبه نسخه ای داد و در اختیار 
دیگران قرار داد! برای کســانی که فهم درستی از یادگیری الکترونیکی و فضای 
آموزشی آن ندارند، پلتفرم های یادگیری یعنی یادگیری الکترونیکی. در حالی که 
این پلتفرم ها ابزار الزم هستند اما به هیچ وجه کافی نیستند، چرا که استفاده از 
این ابزار مستلزم اقدامات و قدم های متعددی است که در ذیل به صورت مختصر 

به آن ها می پردازم:
نخستین قدم و نکته اساسی در یادگیری الکترونیکی این است که چه گزینه هایی 
از فناوری های نوین در دسترس هســتند و امکان استفاده از آن ها وجود دارد؟ 
طیف گســترده ای از فناوری های جدید برای اهداف آموزشــی و اداری به طور 
مســتمر در حال توسعه و معرفی به بازار هستند. چگونه می توان از میان آن ها 
گزینه مطلوب را چه از لحاظ کیفی و چه از لحاظ کاهش هزینه ها انتخاب کرد؟ 
به بیان ساده تر از بین پلتفرم های آماده یادگیری باید کدام را انتخاب کرد؟ چرا که 
هر کدام از آن ها بازدهی و کارکرد خاص خود را دارد و بر اساس امکانات موجود 

در آن می توان سطح وظایف و انتظارات از آن را تعریف و تعیین کرد. 
دومین گام این است که وضعیت مخاطبان یا کاربران دوره باید به روشنی مشخص 
شــده باشد. موضوعاتی که در اینجا مطرح است، عبارتند از: مخاطبان دوره چه 
کسانی هستند و چه ویژگی هایی دارند؟ ترجیحات یادگیری آن ها چیست؟ سطح 
مهارت های رایانه ای فراگیران چقدر است؟ و... گام سوم تولید محتوای دیجیتالی 
است. در زمینه خود این مسئله چندین ماحظه جدی وجود دارد. بیش از هرنکته 
باید به این مسئله توجه نمود که محتوای دیجیتالی باید چند رسانه ای باشد، بدین 
معنا که محتوا باید مبتنی بر متن، صوت، ویدئو، تصویر، تصویر متحرک، موسیقی، 
شبیه سازی، بازی و... باشد؛ نه اینکه فقط مبتنی بر متن یا تصویر و یا یک ویدئو 
باشــد. ماحظه دیگر در اینجا، توجه به اصل مهم شخصی سازی است. یعنی در 
نظر گرفتن تنوع جمعیتی و نیازها و تفاوت های فردی دانشجویان. بر همین مبنا، 
یادگیری الکترونیکی باید مانند یک خیاط عمل کند و برای هر فرد لباس متناسب 

با قامت و مشخصات فرد را بدوزد.
گام چهارم در ایجاد یک دوره یادگیری الکترونیکی، مشخص کردن روش ارزیابی 
است. ارزیابی هم می تواند ناظر بر فعالیت ها و میزان یادگیری فراگیران باشد و هم 

به نحوه تعامات فردی و بین گروهی توجه کند.
بنابرایــن به صــورت کلی باید به این مســئله توجه کرد که ایجــاد دوره های 
الکترونیکی دارای الزامات مختلفی است که مهم ترین آن ها ایجاد زیرساخت های 

آموزشی مبتنی بر این دوره ها است. 

 اندیشه/ فاطمه افتخاری   با شیوع و گسترش 
ویروس کرونا در ایران، شــاهد اتفاقاتی در جامعه 
هســتیم که تحمل ایــن روزهای دشــوار را برای 
مردم سخت تر کرده است؛ احتکار ماسک ها و مواد 
ضدعفونی کننده، در شبکه های مجازی با انتقاد های 
زیادی از ســوی کاربران مواجه شده است. عده ای 
با مقایســه رفتارهــای اینچنینی بــا زمان جنگ 
تحمیلی، پیکان انتقادهای خود را به سوی تغییرات 
اجتماعی و کاهش همبستگی اجتماعی گرفته اند. 
 درباره همیــن موضوع مصاحبه ای را با دکتر کریم 
خان محمــدی، عضو هیئت علمی گروه مطالعات 
فرهنگــی و ارتباطات دانشــگاه باقرالعلوم ترتیب 
داده ایم تا به بررسی همبستگی اجتماعی در زمان 

بحران بپردازیم.

رابطه بحران ها با همبســتگی اجتماعی 
به چه شکل اســت؟ بر مبنای نظری با وقوع 
یا  می کند  پیدا  کاهش  همبستگی  بحران ها 

افزایش می یابد؟
خاصیت بحران آن است که انسجام اجتماعی ایجاد 
می کند و همبســتگی را افزایش می دهد؛ ســیل، 
زلزله یا جنگ سبب شد مردم منسجم تر و همنواتر 
شــوند؛ به این دلیل که دیگری که تولید می شود 
باعث انســجام می شود. این دیگری گاهی خارج از 
اراده است که می تواند امر طبیعی باشد یا دشمن 
خارجی که در این صورت موجب انسجام می شود. 
اما گاهی اوقات این دیگری درونی یا سیاسی است 
که مردم آن را تعمدی می دانند، در این صورت به 
جای انســجام، موجب گسست می شود. این اصل 
تئوری است اما در مورد کرونا، این ویروس به عنوان 
یک بحران، بعد سیاسی پیدا کرده است به گونه ای 
که ما با سیاســت زدگی مواجه هستیم. در نتیجه 
سیاست زدگی سبب شده است مردم به جای اینکه 
دیگری را یک پدیده طبیعی یا یک دشمن خارجی 
بدانند، داخلی در نظر بگیرند. یعنی دشمن به جای 
اینکه دیگران باشد ما خودمان در درون خودمان و 

از خودمان دیگری را به وجود آورده ایم.

 این رویکرد سیاست زده نسبت به ویروس 
کرونا چگونه در ایران ایجاد شد؟

این ویروس از زمانی که مطرح شد صبغه سیاسی 

پیدا کرد، من به عنوان جامعه شناس مطرح می کنم 
و با جناح های سیاســی کاری نــدارم. اما یک عده 
گفتنــد کرونــا را نزدیک انتخابات بــرای کاهش 
مشارکت طرح کردند. تحلیل دیگر این بود که کرونا 
را بهانه ای کردند برای کاهش مشارکت و یک عده 
هم گفتند نه! اصاً دولت و حاکمیت می خواستند 
دروغ بگویند، نمی خواستند کرونا را علنی کنند، اما 
نتوانســتند آن را مخفی کنند. تحلیل از کرونا به 

جای یک امر طبیعی واقعی، رفت سراغ تحلیل های 
سیاسی. نتیجه این شد که دیگری، طبیعت نیست، 
مثل موضوع سیل نیســت که وقتی رخ داد مردم 
هیچ کسی را مقصر نمی دانستند و انسجام عظیمی 
در ایران شــکل گرفت. دیگری دشمن هم نیست، 
مثل شــهادت سردار سلیمانی که ایران به جنب و 
جوش آمد. دیگری در سیل طبیعت بود، در شهادت 
سردار سلیمانی دشمن بود اما دیگری که در کرونا 

شکل گرفت طبیعی نبود، دیگری 
خود دولت و مسئوالن بودند. مردم 
گفتند این ها به فکر مردم نیستند. 
چرا هواپیمای مــا به چین برود؟ 
چــرا چینی به ایــران بیاید؟ چرا 
ما قرنطینه نکردیم؟ بنابراین یک 
اجماع مرکب از سوی مردم شکل 
گرفت که این پدیده بیش از اینکه 
طبیعی باشد، سیاسی است، البته 
این قضیه پس از مدتی برای مردم 
طبیعی بودنش اثبات می شود و به 
مرور زمان یــک خیزش مردمی 
شکل می گیرد؛ مردم ایران باهوش 
هســتند. اینجا کســی که ضرر 
می کند مسئوالنند که جایگاه خود 

را نزد مردم از دست می دهند.

 مدرنیته چه تأثیری بر این 
عدم انسجام اجتماعی داشته است؟

البتــه مدرنیتــه هــم تأثیــر دارد. مــا از منظر 
جامعه شناســی این را بیان می کنیــم که دو نوع 
جامعه داریــم. یک جامعه ماقبل مدرن، که در آن 
همبستگی از نوع مکانیکی است، یعنی ارزش های 
مشــترک، مردم را منجسم می کند؛ اما در جامعه 
مدرن، همبستگی ارگانیکی وجود دارد، یعنی ما با 
تراکم اخاقی مواجه هستیم، به این معنی که هر 
کسی به یک شکل فکر می کند. بنابراین در جامعه 
مدرن عامل انسجام، نیازمندی های متقابل است. ما 
نباید توقع داشــته باشیم انسجام و همنوایی مثل 
زمان قدیم باشد. اما نکته آن است که جامعه ایران 
هنوز به آن معنی مدرن نشده است. ما ارزش های 
مشترک داریم، حتی خود طراحان نظریه مدرنیته، 
مثل آقای دورکیم هــم می گفتند نیازمندی های 
متقابل، نمی تواند شــیرازه جامعه را منسجم نگه 
دارد. بنابرایــن ما به عواطف انســانی، همنوایی و 
ارزش های مشترک نیاز داریم. االن ما با یک شوک 
مواجه هستیم که آن شوک را به جای اینکه مردم 
وارد کنند، مسئوالن وارد کرده اند. در چند ماه اخیر 
یک نوع بدبینی نسبت به برخی مسئوالن پیدا شده 
است. تعبیری داریم از حضرت علی)ع( که »الَنّاُس 
أَْعَداُء َما َجِهُلوا« مردم وقتی ندانند قضیه چیســت 

به ناهنجاری و شایعه رو می آورند. 
چون نمی دانند آینده چه می شود، 
چــون امنیت روانــی ندارند، رو 

می آورند به احتکار.

 این فاصله اجتماعی ایجاد 
شــده بین مردم و مسئوالن 

چگونه برطرف می شود؟
یکــی از مهم تریــن فاصله های 
بیــن مردم  فاصله  اجتماعــی، 
و مســئوالن اســت. مــردم به 
ندارند. چگونه  اعتماد  مسئوالن 
می توان این اعتماد را بازگرداند؟ 
من احساس می کنم ما در ایران 
نیاز به توبه و بازگشت به سوی 
مــردم داریم. در این بازگشــت 
است،  عقانیت  مؤلفه  نخستین 
مســئوالن باید این را بدانند در 
جامعه امروزی با وجود شــبکه های مجازی هیچ 
امری را نمی توان مخفی کرد، گذشــت آن زمانی 
که یک اتفــاق می افتاد و مســئوالن می گفتند 
مصلحت آن اســت که مردم ندانند، روان رنجور 
می شوند. دومین مؤلفه آن صداقت است. حضرت 
دِق َکما اََنّ الِهاَک  علی)ع( فرمودند: النجاَه فِی الِصّ
فِی الِکذب. سومین مؤلفه عدالت اجتماعی است 
کــه موجب کاهــش فاصله اجتماعی می شــود. 
در ایــران با آمار باالی طــاق، تأخیر در ازدواج، 
بیکاری و... مواجه هســتیم که همه آن ها ناشی 
از بی عدالتی اجتماعی اســت. در این زمینه است 
که بی اعتمــادی آمارش باال می رود. اگر بخواهیم 
اعتماد اجتماعی باال برود باید عدالت اجتماعی را 
تقویــت کنیم. یکی دیگر از مؤلفه ها، امیدآفرینی 
اســت که آن هم با شعار نمی شــود. یعنی مردم 
باید مطمئن باشند همه کاال ها وجود دارد و آینده 
روشن اســت. مورد آخر امنیت است که دو بعد 
روانی و واقعی دارد. از منظر جامعه شناسی امنیت 
روانی مهم تر از امنیت واقعی است، احساس عدم 
امنیــت منجر به ناهنجاری می شــود. االن مردم 
امنیت روانی را احساس نمی کنند. عده ای از مردم 
احساس می کنند اگر کرونا ادامه پیدا کند ممکن 

است مرز ها بسته شوند، کاالیی به ایران نیاید.

نسبت بحران ها و همبستگی اجتماعی در گفت وگو با دکتر خان محمدی

در ماجرای کرونا سیاست زده شده ایم

حاشیه

چرا برخی به احتکار روی می آورند؟
ایران در فضای آنومیک به سر می برد که این 
فضا سه مؤلفه دارد که دو مؤلفه آن در پدیده 
کرونا بیشــتر نمود دارد. اول عدم شــفافیت؛ 
یعنی ابهام در هنجارها، اگر شــفافیت نباشد 
مردم بدبین می شــوند و این بدبینی منجر به 
دشمنی می شود. در موضوع کرونا مانند تأخیر 
در گزارش. دومین مؤلفه تعارض است، یعنی 
ما خبر متقن واحد نمی شــنویم. یک گروه به 
یک شکل تفسیر می کنند یک گروه به شکل 
دیگر، مسئوالن ما در شفاف سازی و خبر دادن 
متعارض عمل می کنند، مثال آن هم نماینده 
مجلــس قم که اعام کرد 50 نفر بر اثر کرونا 
مردند، در حالی که معــاون وزیر انکار کرد و 

گفت اگر یک سوم یا نصف این هم باشد من 
اســتعفا می کنم. در حالی کــه نه هیچ کدام 
اســتعفا کردند نه از حرفشان برگشتند. خب 
مــردم بیچاره در این وضعیت نمی دانند کدام 
درســت می گوید. البته فضای آنومیک یک 
مؤلفه دیگری هم دارد که نبود هنجار اســت، 
چون کرونا مســبوق به ســابقه نیست برای 
آن هنجاری وجود ندارد. در چنین شــرایطی 
معمــوالً مردم رو می آورند بــه بی هنجاری و 
انحرافات. این گونه می شود که در این وضعیت 
ما همبستگی پایینی داریم و یک عده به جای 
کمک به هموطنان خودشــان رو می آورند به 

احتکار و سودجویی. 

من احساس 
می کنم ما در 
ایران نیاز به توبه و 
بازگشت به سوی 
مردم داریم. در این 
بازگشت نخستین 
مؤلفه عقالنیت 
است

بــــــــرش

اندیشه
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r  یکشنبه 11 اسفند  1398 6  رجب 1441 1 مارس 2020  سال سی و سوم  شماره 9198

 الهام اکبری
گزیده یادداشت

                                                                                                                                      

یف
مدت موضوعرد

اجرا
مبلغ برآورد اولیه به 

ریال
مبلغ تضمین شرکت در 

نوع تضمین شرکت در رتبه و رشته مورد نیازفرآیند ارجاع کار به ریال
فرآیند ارجاع کار

1
راهبری ، مراقبت ، نگهداری ، بهره برداری و تعمیرات کلیه تجهیزات برقی ، مکانیکی و ساختمانی تأسیسات خط انتقال از 
سد دوستی به مشهد ، شامل خط انتقال و حوضچه های بین راهی ، مخازن ذخیره ، مخزن ذخیره یک میلیون مترمکعبی ، 

ایستگاههای پمپاژ آب شرب )6 ایستگاه( ، تصفیه خانه ، واحد ازن زنی و نیروگاه برق اضطراری بصورت مداوم و شبانه روزی 

24

ماه
گواهی نامه صالحیت بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آب پایه 5 159/645/021/8101/827/000/000

1. واریز نقدی به حساب جاری  رسته خط انتقال از شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور  
نکی  100050005با شماره
آبفای  شعبه  پاسارگاد 

مشهد
2 . ضمانتنامه بانکی
3 . اوراق مشارکت

4. چک تضمین شده  بانکی

128/556/967/600316/000/000ماهنصب انشعابات و توسعه شبکه فاضالب به صورت پراکنده و غیرپراکنده در محدوده منطقه یک به همراه تأمین لوله و لوازم2

5 آب
99/829/578/800328/000/000 ماه نصب انشعابات و توسعه شبکه فاضالب به صورت پراکنده و غیرپراکنده در محدوده محمدآباد و مرکزی منطقه یک 3

99/175/290/700322/000/000 ماه نصب انشعابات و توسعه شبکه فاضالب به صورت پراکنده و غیرپراکنده در محدوده سیدی و مرکزی منطقه یک4

412/171/430/594530/000/000 ماهساخت 17عدد حوضچه بتنی در خروجی مخازن آب  )تجدید(5

س
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آگهی مناقصات عمومی

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مشهد

آب  نعمت بزرگ الهی است ، آن را درست مصرف کنیم

1.کارفرما : شرکت آب و فاضالب مشهد
2.محل تأمین اعتبار : بودجه غیر عمرانی

3.تاری�خ و مح�ل دریافت اس�ناد ارزیابی کیفی : از تاری�خ 98/12/10 لغای�ت 98/12/13 از محل دفتر قراردادهای ش�رکت آب و 
فاضالب مشهد یا در سایت اینترنتیhttp://iets.mporg.ir  دریافت می باشد.

4.آخرین مهلت عودت پاکات اسناد ارزیابی کیفی تکمیل شده : پایان وقت اداری )ساعت 15:20( مورخ 98/12/27 .

5.محل تسلیم پاکات ارزیابی کیفی : مشهد، خیابان فلسطین، فلسطین 26 ، دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضالب مشهد. 
6.مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت سه ماه می باشد. 

7. پس از انجام ارزیابی کیفی وتعیین مناقصه گران واجد ش�رایط ، س�ایر اطالعات )محل و مهلت دریافت اسناد مناقصه(کتبًا به اطالع 
ایشان خواهد رسید .

8.هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصات می باشد. 

 ش�رکت آب و فاضالب مش�هد در نظر دارد با رعایت مفادآیین نامه معامالت ش�رکت های آب و فاضالب 

شهری و استانی و از طریق مناقصه عملیات مشروحه ذیل را به پیمانکاران ذیصالح واگذار نمایید .
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فراخوان مزایده
نوبت  اول

 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد در نظردارد 
محلی رابه منظور ارائه خدمات تاکس��ی 

س��رویس در بیمارس��تان حضرت زهرا )س( شهرس��تان 
فریم��ان را از طریق انج��ام  مزایده عموم��ی به صورت 

اجاره به بخش غیر دولتی واگذار نماید. 
کلی��ه مراح��ل برگ��زاری مزای��ده ب��ه ش��ماره فراخوان 
5098000060000017، از دریافت اسناد مزایده تا ارائه 
پیش��نهاد مزایده  گران و بازگش��ایی پاکت ها، از طریق 
درگاه س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به 
نش��انی: www.setadiran.ir انج��ام خواه��د ش��د و الزم 
اس��ت مزایده   گ��ران در ص��ورت عدم عضوی��ت قبلی، 
مراح��ل ثبت نام در س��ایت مذک��ور و دریاف��ت گواهی 
امض��ای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مزایده محقق 

سازند. قابل ذکر است:
* تضمین ش��رکت در مزایده فوق مبلغ 5.000.000 ریال 
ضمانتنامه بانکی که در مهلت مقرر به حسابداری شبکه 

فریمان به نشانی :  شهرستان فریمان تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمزایده در سامانه: تاریخ 98/12/11

* مهل��ت دریافت اس��ناد مزایده از س��امانه: پایان روز 
98/12/17

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 98/12/27
* زمان بازگشایی پاکت های مزایده: 98/12/28

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

س
/ 9
81
54
19

 س�ازمان س�یما،منظر و فضای سبز شهری ش�هرداری کرج در نظر دارد 
نس�بت به  خرید و تحویل گل وگیاه مورد نیاز پروژه های سازمان را از 

طریق مناقصه عمومی   به اشخاص  حقیقی و حقوقی  واگذار نماید.

مبلغ اولیه موضوع مناقصه ردیف

خرید وتحویل  گل وگیاه مورد نیاز 1
پروژه های سازمان 

 20/000/000/000
ریال 

--شرایط متقاضی : 
متقاضی حقوقی: اساسنامه شرکت ) اساسنامه مرتبط (  – آگهی تاسیس-آخرین تغییرات )روزنامه 
رسمی(- سایر مدارك ثبتی- کد اقتصادی- می باشد. مجوز تولید گل و گیاه از ادارات یا ارگانها 
ذیربط– ایمنی کار ) قبل از انعقاد قرارداد  ارائه نمایند درغیر اینصورت سپرده شرکت درمناقصه 

به  نفع سازمان ضبط خواهد شد(
 متقاض�ی حقیقی:  جواز کس�ب یا مج�وز تولید گل و گیاه و معتبر- کپی شناس�نامه و کارت ملی – 
ایمنی کار ) قبل از انعقاد قرارداد  ارائه نمایند درغیر اینصورت س�پرده شرکت درمناقصه به  نفع 

سازمان ضبط خواهد شد(
2-سپرده شرکت در  مناقصه به یکی از روشهای ذیل ارائه گردد: 

- متقاضیان می بایست بابت شرکت درمناقصه مبادرت به ارائه ضمانتنامه بانکی ) تا 45 روز اعتبار 
داشته وقابل تمدید باشد (  به مبلغ  1/000/000/000   ریال ویا 

- واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به حس�اب ش�ماره 100100100121 بانک شهر شعبه عظیمیه 45 

متری کاج به نام شهرداری کرج 
3-برندگان نفر اول و دوم  مناقصه  هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نباش�ند س�پرده آنان به ترتیب 

ضبط خواهد شد .
4-سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

5-مبلغ 500/000 ریال بابت هزینه خرید اسناد  مناقصه به حساب شماره 700824126398بانک 
شهر شعبه عظیمیه واریز و  واصل فیش واریزی به امورپیمانهای سازمان ارائه نمایند .

) با همراه داشتن کارت اعتباری امکان واریز وجه درمحل وجود دارد ( 
6-متقاضیان جهت خرید اس�ناد مناقصه  از تاریخ نش�ر این آگهی به مدت ده روز می توانند در 
ساعت اداری به امورقراردادهای سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج  واقع 
- عظیمیه- ضلع ش�مالی میدان اس�تقالل- طبقه اول دفتر امور پیمانها مراجعه و یا با شماره تلفن 

32540303 )026( تماس حاصل نمایند.
7-محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات: دبیرخانه سازمان می باشد.

8- مهلت ارائه و تحویل اس�ناد: حداکثر 10 روز کاری از تاریخ انتش�ار آگهی و تاریخ بازگش�ایی 
پاکات اولین جلسه بعداز عودت اسناد میباشد.

9-  هم�راه داش�تن مهرش�رکت  و معرفی نامه ممهور  ب�ه مهر و امضاء مدیر عامل ش�رکت هنگام 
خرید اسناد مناقصه الزامی می باشد.

10- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه  مندرج شده است .
11-هزین�ه چاپ  دو آگه�ی  توامان به عهده برن�ده  مناقصه می باشد .

12- مبلغ 10%  کل پیش�نهادی وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی بعنوان س�پرده حسن انجام تعهدات 
ازبرنده اخذ خواهد شد.

13- مبل�غ ق�رارداد 43% نق�د و57 %  تهاتر  با ملك )در س�طح مناطق ش�هرداری کرج ( محاس�به 
میگردد.

           آگهـی مناقصه عمومی به شمـاره  98-94 

امور قراردادها و روابط عمومی - سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج



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

روزنامـه صبـح ایـران

 در ماه رجب تمرین تقوا کنید   شبستان: حجت االسالم علیرضا پناهیان در حسینیه آیت اهلل حق شناس با استناد به فرمایشی از امام باقر)ع( گفت: خداوند در قرآن کریم بندگان خود را دعوت کرد که توبه 
کنند تا بدی های آن ها را به خوبی تبدیل کند؛ رحمت الهی بر غضب او پیشی دارد و تقوا راه رسیدن به مهربانی های خداوند است. در جامعه ما توصیه به تقوا بسیار ضعیف است، در حالی که خداوند اعمال صالح را 

از متقین قبول می کند. در ماه رجب تمرین تقوا کنید؛ اگر تقوا پیشه کنید با نورانیت وارد ماه مبارک رمضان می شوید، این سه ماه توشه تقوا بردارید.

در شرایط وهم آلود، اولویت با عقالنیت است
ایکنا: سالمت معنوی یکی از ابعاد سالمتی است که در کنار سالمت جسمی، روانی 
و اجتماعی، جورچین ســالمتی را کامل می کند و افراد بدون برخورداری از سالمت 
معنوی ســالمت و رفاه کامل را تجربه نمی کنند؛ اما در مــورد کرونا بیش از بحث 
ســالمت معنوی به وهم زدایی نیاز داریم. ما با یک ترس موهوم روبه رو هســتیم که 
بی جهت عده ای را برآشــفته کرده است؛ بعضی از مردم دچار فوبیای کرونا شده اند و 
این عارضه با ماسک و با رعایت مراقبت های بهداشتی و با راهکارهای سالمت معنوی 

اصالح نمی شود.
در شرایط متعادل و پدید آمدن یک بحران واقعی، توجه قلبی به ذات مقدس خداوند 
از همه چیز مهم تر است و اگر قرائت قرآن، توسل و خواندن دعاهای مختلف هم توصیه 
می شود، با هدف یاد خدا در دل هاست. در حالت اضطرار و بحرانی به طور معجزه آسا 
این توجهات در ما ایجاد شــده و سبب می شود تا آسیب ها و بحران های واقعی )نه 
وهم آلود( را به فرصتی طالیی برای تحوالت معنوی تبدیل کنیم؛ همان طور که آیه 

شریفه قرآن فرموده است: »أاََل بِِذْکِر اهلل تَْطَمِئنُّ الُْقُلوُب« )رعد: ۲۸(.
این تجربه معنوی عمدتاً در بیماری ها و مشکالت برای همه رخ می دهد؛ انسان ها در 
این شرایط ارتباط بهتری با خدا پیدا می کنند و برخی غفلت ها کنار می رود؛ بنابراین 
بحران ها در کنار عواقب نامطلوبی که در وضعیت زندگی عادی انسان دارند، می توانند 
برای سالمت معنوی بشر مفید باشند. شاید فلسفه این حوادث و مشکالت هم همین 
باشــد؛ خداوند ما را با آفات گوناگون، آسیب به سالمت جسمی و مال و... امتحان و 
ابتال می کند تا از دلبستگی های روزمره مقداری جدا شویم و به احیا و تحول معنوی 
برسیم. ]اما در شرایط فعلی[ ابتدا باید نگاه معقولی به این مسئله داشته باشیم و بعد 
از سالمت معنوی سخن بگوییم. در شرایطی که توهم بحران ایجاد شده، سخن گفتن 
از سالمت معنوی نیز باال رفتن از نردبان موهوم است؛ فعالً اولویت با عقالنیت است؛ 
بنابراین تأکید بر نرفتن به زیارتگاه ها، اعتکاف یا مساجد، همان قدر نامعقول است که 

تأکید بر رفتن به آن ها.

 برخی به نام ایمان پیشگیری نمی کنند
 برخی اضطراب وجودشان را پر کرده است

مهر: جهان دوباره شاهد رشد ویروسی است که در ظاهر راه مقابله با آن را نمی داند؛ 
خداوند در آیه ۸۵ سوره اسراء می فرماید: »َوَما أُوتِیُتْم ِمَن الِْعلِْم إاِلَّ َقلِیاًل«؛ و به شما 
از دانش جز اندکی داده نشــده است. بر پیشانی بشر خورده است و پیوسته نسبت 
دانسته هایش در مقایسه با نادانسته هایش نسبت متناهی بر نامتناهی است؛ هرچند 
فضل و رحمت خداوند بر بندگانش بی پایان است. ]در این میان[ برخی به نام ایمان 
پیشگیری نمی کنند، این در حالی است که عقل و وحی بر این نکته که انسان نباید 
با دست خود، خود را به هالکت بیفکند هم داستان هستند؛ »َواَل تُلُْقوا بِأَیِْدیُکْم إِلَی 
التَّْهُلَکه« )بقره: 19۵(. طب و طبیب و پیشگیری اسباب ظهور اسم شافی حق متعال 
است؛ »و أَبَی اهلل أَْن یُْجِرَی اْلَْشَیاَء إاَِلّ بِاْلَْسَبابِها«. برخی نیز چنان هراسناک شده اند 
که اضطراب تمام وجودشان را پر کرده است؛ هم مضطرب اند، هم اضطراب را بر دل 

اطرافیان می افکنند؛ این در حالی است که اضطراب خود کشنده ترین ویروس است.
انسان مؤمن به خوبی می داند خداوند جان آدمی را قبض و توفی می کند؛ چنانچه 
َِّتی لَْم تَُمْت فِی  در آیه ۴۲ سوره زمر می فرماید: »اهلل یََتَوفَّی اْلَنُْفَس ِحیَن َمْوتَِها َوال
ی إِنَّ فِی  َِّتی َقَضی َعلَْیَها الَْمْوَت َویُْرِسُل اْلُْخَری إِلَی أََجٍل ُمَسمًّ َمَناِمَها َفُیْمِســُک ال
ُروَن«. مرگ حرکتی برخالف طبیعت نیست، بلکه انسان که  َذلَِک َلیَاٍت لَِقْوٍم یََتَفکَّ
می میرد در یک حرکت طبیعی از رحم مادر دنیا به برزخ منتقل می شود؛ به تعبیر 
قرآن کریم کل نفس ذائقه الموت، هر جانی مرگ را می چشــد. اگر خداوند متعال 
بخواهد بنده اش را به سوی خود فرا بخواند، هیچ چیز مانع او نیست. خداوند در آیه 
۷۸ سوره نساء می فرماید: »أَیَْنَما تَُکونُوا یُْدرِْکُکُم الَْمْوُت َولَْو ُکْنُتْم فِی بُُروٍج ُمَشیََّده«؛ 
هر کجا باشید شما را مرگ درمی یابد، هر چند در برج های استوار باشید. ما وظیفه 
داریم با آرامش و اطمینان جان خود را به ســوی ســعادت هدایت کنیم و زندگی 
خوبی داشته باشیم؛ نه با دست خود به استقبال هالکت برویم و نه با قضای قطعی 

خداوند سر جنگ داشته باشیم.

معارف: آیت اهلل مصطفی اشرفی شاهرودی 
گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا، نیازی 
به تشــرف حضوری زائران و مجاوران در 
محیط مضجع منور حضرت رضا)ع( نیست 
از همین رو عرض حاجت خدمت حضرت 

رضا)ع( از راه دور کفایت می کند.
به گزارش آســتان نیوز، حجت االســالم 
و المســلمین حجت گنابادی نژاد رئیس 
ســازمان فرهنگــی و حجت االســالم و 
المســلمین دکتر ســید محمود مرویان 
حســینی مدیر عامل بنیاد پژوهش های 
اسالمی به همراه جمعی از مدیران آستان 
قدس رضوی ضمن حضور در بیت آیت اهلل 
مصطفی اشرفی شاهرودی، با ایشان دیدار 

و گفت وگو کردند.
آیت اهلل مصطفی اشرفی شاهرودی، اظهار 
کرد: آنچه که ما شنیدیم رعایت نکات برای 
دفع این بال نسبت به حرم مطهر و زائران 
عزیز خوب انجام شده، اما در شرایط کنونی 
با اســتفاده از تبلیغات محیطی و غیره در 
صحن های متبرک حرم مطهر رضوی، بر 
زیارت حضــرت رضا)ع( از راه دور تأکید و 
این شیوه از زیارت را در شرایط حاد کنونی 

ترویج دهید.
این اســتاد برجســته خارج فقه و اصول 
حوزه علمیه خراســان با بیان اینکه ائمه 
معصومین)ع( شــاهد و ناظر بــر اعمال 
محبین خویش هســتند، تصریح کرد: با 
توجه به شــرایط کنونی و شیوع ویروس 
کرونا، نیازی به تشــرف حضوری زائران و 
مجــاوران در محیط مضجع منور حضرت 
رضا)ع( نیست از همین رو عرض حاجت 
خدمت حضرت رضا)ع( از راه دور کفایت 

می کند.
ایشــان با اشــاره به روایتی از امام حسن 
عســکری)ع( که می فرمایند »ما دوستان 
و محبان مان را از خطرات بســیار حفظ 
می کنیــم« افزودند: تمــام امورات جهان 
خلقت در دست حضرت مهدی)عج( است 
و بدون شک دعای ایشان شامل حال مردم 
والیت مدار کشــور ایران خواهد شد چرا 

که این بزرگــواران ناظر بر زندگی محبان 
خویش هستند.

آیــت اهلل مصطفی اشــرفی شــاهرودی 
خاطرنشــان کرد: عاجزانه از مردم تقاضا 
دارم دســتورات پزشکی و بهداشت فردی 
را رعایت کنند و با توجه به اعتقادشــان 
به والیت اهــل بیت)ع(، توسل شــان به 
حضرت حجــت ارواحنا فدا را قطع نکنند 
چراکه طبق اعتقادات و تعالیم دینی، دعای 
خیر اهل بیت)ع( در درگاه خداوند متعال 

مستجاب است.
این استاد حوزه علمیه، مردم را به خواندن 
هفت آیه مشــهور که از ســوی آیت اهلل 
خوانســاری برای دفع بال توصیه شــده 
ســفارش کرد و گفت: آن هفت آیه شامل 
آیه مبارکه ۵1 سوره توبه، آیه مبارکه 10۷ 
سوره یونس، آیه 6 سوره هود، آیه 60 سوره 
عنکبوت، آیه ۲ سوره فاطر، آیه 3۸ سوره 
زمر و آیه مبارکه 1۲9 سوره توبه می شود 
و طبق توصیه اگر روزی یک مرتبه صبح 
قرائت شود، انشاءهلل رفع خطر و بال خواهد 

شد.
همچنین حجت االسالم و المسلمین حجت 
گنابادی نژاد رئیس سازمان فرهنگی آستان 

قــدس رضوی نیــز در ابتدای ایــن دیدار 
گزارشــی درباره  مجموعه اقدامات آستان 
قدس رضوی در راســتای پیشــگیری از 
شیوع ویروس کرونا در حرم مطهر رضوی 

ارائه کرد.

 آیت اهلل رضازاده:در شرایط کنونی 
تشرف به حرم رضوی ضرورت ندارد

آیت اهلل رجبعلی رضازاده گفت: در شرایط 
کنونی تشــرف حضوری به حرم مطهر 
رضوی جهت زیارت مضجع منورحضرت 

رضا)ع( به هیچ عنوان ضرورتی ندارد.
به گزارش آســتان نیوز، حجت االســالم و 
المسلمین حجت گنابادی نژاد رئیس سازمان 
فرهنگی و حجت االسالم و المسلمین دکتر 
ســید محمود مرویان حسینی مدیر عامل 
بنیاد پژوهش های اسالمی به همراه جمعی از 
مدیران آستان قدس رضوی ضمن حضور در 
بیت آیت اهلل رجبعلی رضازاده ، با ایشان دیدار 

و گفت وگو کردند.
آیت اهلل رجبعلی رضــازاده در این دیدار 
با بیان اینکه در شــرایط کنونی جامعه، 
تشــرف حضوری به حرم مطهر رضوی 
جهت زیارت مضجع منورحضرت رضا)ع( 

به هیچ عنوان ضرورتی ندارد، ابراز کرد: زائران 
و مجاوران حضرت رضا)ع( با قرائت زیارتنامه 
حضرت رضــا)ع( می توانند فیــض زیارت 
حضوری این امام همام)ع( را در درگاه الهی 
کسب کنند تا ان شاءاهلل با توسل به حضرت 

رضا)ع( این خطر رفع شود.
این استاد مبرز خارج فقه و 
اصول حوزه علمیه مشــهد 
اضافه کرد: توجه به مسائل 
بهداشتی و پزشکی باید در 
اولویت مردم قرار گیرد و در 
صورت ابتالء به این بیماری 
بــرای درمــان و جلوگیری 
و  اقدامــات  آن  از شــیوع 
دستورات متخصصین امر که 
همان پزشــکان باشند الزم 
است؛ حجت  گفتنی  است. 
االسالم و المسلمین حجت 

گنابادی نژاد؛ رئیس ســازمان 
فرهنگی آستان قدس رضوی در ابتدای این 
دیدار گزارشی درباره  مجموعه اقدامات آستان 
قدس رضوی در راستای پیشگیری از شیوع 
ویروس کرونا در حرم مطهر رضوی خدمت 

آیت اهلل رضازاده ارائه کرد.

آیت اهلل اشرفی شاهرودی با سفارش مردم به رعایت موارد بهداشتی و توصیه پزشکان تأکید کرد  

زیارت حضرت رضاj  از راه دور هم مقبول درگاه الهی است

آیت اهلل رضازاده: 
زائران و مجاوران 

حرم رضوی با 
قرائت زیارتنامه 
حضرت رضا)ع( 
می توانند فیض 

زیارت حضوری این 
امام همام)ع( را در 
درگاه الهی کسب 

کنند

بــــــرش

از سوی پژوهشکده باقرالعلوم )ع( 
 »jموسوعه کلمات امام هادی«

منتشر شد

تسنیم: پژوهشــکده باقرالعلــوم)ع( برای 
دسترســی به مجموعه کاملی از سیره امام 
هــادی)ع(، از تمام منابع گفتــار و کردار و 
احادیث منســوب به حضرت را گردآوری و 
پس از بررسی، تطبیق و تنظیم توسط گروه 
حدیث پژوهشــکده باقرالعلوم)ع( در قالب 
کتاب »موســوعه کلمات امام هادی)ع(« 
منتشر کرد. این کتاب شامل چهار فصل زیر 
است: »در عقاید«، »در احکام«، »در اخالق« 

و »در دعاها«.

کتاب »مبادی فقه شناسی« 
روانه بازار نشر شد

معالم: جدیدترین اثر حجت االسالم محمد 
حســن ربانی بیرجندی، از استادان حوزه 
علمیه مشهد با عنوان »مبادی فقه شناسی« 
چاپ و منتشــر شــد. این کتاب در 1۷ 
فصل »دانش مبادی فقه«، »شــکل گیری 
کتاب هــای فقهی و ســیر تطــور آن«، 
»اصطالحات کتاب های فقهی و رجالی«، 
»کتاب های مهم فقهی«، »کتاب های درسی 
حوزه علمیه«، »مصادر فقه«، »قواعد فقه 
و نقــش آن در فقه«، »علوم مورد نیاز در 
اجتهاد«، »ســیر تطول علم اصول فقه«، 
»منابع حدیثی فقه«، »ســیر تطور فقه و 
مکتب هــای فقهی متقدمــان«، »فقهای 
متأخر«، »فقهــای متأخری المتأخرین«، 
»تخفیف در نام کتاب ها و تقســیم فقه«، 
»رموز کتاب های فقهــی«، »تاریخ وفات 
فقهای شیعه و کتاب های معروف آن ها« و 
»شرح پاره ای از اصطالحات فقهی، اصولی« 
منتشر و در اختیار عالقه مندان به مباحث 

فقهی قرار گرفته است.

معارف
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r9198 یکشنبه 11 اسفند  1398 6 رجب 1441 1 مارس 2020   سال سی و سوم   شماره  

خبر

قانون�ی  9 الیح�ه  اس�تان خراس�ان رض�وی در اج�رای م�اده  گاز  ش�رکت 
نح�وه خری�د و تمل�ک اراضی و ام�اک برای اج�رای برنامه ه�ای عمومی، 
عمران�ی و نظام�ی دول�ت مص�وب 58/11/17 ش�ورای انق�اب جمه�وری اس�امی نس�بت 
ب�ه تمل�ک اراض�ی مس�یر خ�ط لول�ه گاز صنای�ع مش�هد ))1.حدفاص�ل ج�اده عباس آب�اد- 
پ�ری آباد تا مرغداری مش�هد درس�ا 2.حدفاصل دو راهی امرغان س�فلی و مش�هد تا ابتدای 
خوراک دام و طیور دانگ طوس 3- حدفاصل جاده مشهد- چناران از ابتدای جاده روستای 

دوس�ت آباد( )مطابق کروکی ذیل( اقدام نموده اس�ت. 
ل�ذا بدینوس�یله از صاحبان حقوق احتمالی اراضی موصوف دع�وت می گردد، حداکثر ظرف 
ی�ک م�اه از تاریخ انتش�ار این آگهی با اس�ناد مثبت�ه مالکیت جه�ت تعیین کارش�ناس منتخب

 )وف�ق م�اده 4 الیح�ه قانون�ی فوق الذکر( به 
آدرس مش�هد- تقاط�ع بل�وار خیام و ارش�اد- 
ش�رکت گاز استان خراسان رضوی- طبقه دوم 

ام�ور حقوق�ی- ات�اق 207 مراجع�ه نماین�د.
 بدیه�ی اس�ت در ص�ورت ع�دم مراجع�ه 
ظرف مهلت مق�رر اقدام قانونی الزم بعمل 

خواه�د آم�د.

ع /
98
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آگهی تعیین کارشناس )مرحله اول(  
شماره)1398/7535(

روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان خراسان رضوی

 )سهامی خاص(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )788604(

آگهی تغییرات شرکت زیره پاک کنی زرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 7631 و شناسه ملی 10380234272

آقای   -1 : اتخاذ شد  تصمیمات ذیل  العاده مورخ 1398,10,12  فوق  بطور  عادی  صورتجلسه مجمع عمومی  استناد  به 
سید حبیب حسینی کارگر به شماره ملی 0938655906 - آقای سید رسول حسینی کارگر به شماره ملی 0938602942 
-آقای مفید حسینی کارگر به شماره ملی 0932735614به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند 
2-موسسه حسابرسی مهرگان تراز و همکاران با شناسه ملی 10380533929 بعنوان بازرس اصلی و آقای حمید روحبخش 
با کد ملی 0939536595 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3-صورتهای مالی 97 به 

تصویب مجمع رسید.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین )788981(

آگهی تغییرات شرکت سپهر نیرو الماس شهر )با مسئولیت محدود( به شماره ثبت 14160 و شناسه ملی 14005978902

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397,11,03 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم سمانه نیکنام فرزندکریم متولد 1361,06,30 شماره شناسنامه47 
و شماره ملی 2391912633 صادره از حوزه 3 ممسنی به آدرس قزوین خیابان فلسطین چهارراه بنیاد شهید پاک 13طبقه اول کد پستی 3413916377 با پرداخت 
250000000 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. آقای عادل صالحی زاده فرزند ناصر متولد 1361,07,01شماره شناسنامه 48 و شماره ملی 2391912641 
صادره از حوزه 3 ممسنی به آدرس قزوین خیابان فلسطین چهارراه بنیاد شهید پاک 13 واحد 1 کد پستی 3413916377 با پرداخت 250000000 ریال به صندوق 
شرکت در زمره شرکاء درآمد. سرمایه شرکت از مبلغ 1000000 ریال به 501000000 ریال افزایش یافت. در نتیجه ماده 4اساسنامه به شرح مذکور اصاح گردید.سهم 
الشرکه شرکاء بشرح ذیل می باشد: آقای داود صالحی زاده مبلغ 500000 ریال سهم الشرکه - خانم مهدیه سادات رضایی علیسرایی مبلغ 500000ریال سهم الشرکه - 

خانم سمانه نیکنام مبلغ 250000000 سهم الشرکه - آقای عادل صالحی زاده مبلغ 250000000 سهم الشرکه.
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تربت حیدریه )788635(

 آگهی تغییرات شرکت مصرف کارکنان فرهنگیان رشتخوار تربت حیدریه شرکت تعاونی به شماره ثبت 455 و شناسه ملی 10380065293

کار و رفاه اجتماعی  تعاون،  نمایندگی  نامه شماره 209450 مورخ 1397,05,02  و  استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1397,04,03  به   
ملی 6509834121  با شماره  زاده  ملی 6509790939 حسین محمد  با شماره  مرتضی خوشخو   -  : اتخاذ شد  تصمیمات ذیل  شهرستان رشتخوار 
محمد رضا جنگلی با شماره ملی 6509661136 محمد رضا زارع حسین آباد با شماره ملی 6509235293 حسن میر سعیدی حسین آباد با شماره ملی 
6509371847 به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و حمیدرضا سامی با شماره ملی 6509826240 محمود فتحی نوق با شماره ملی 6509808366 
به سمت اعضا علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. - اسماعیل غامی با شماره ملی 935866973 به سمت بازرس اصلی و 

حسین صدقی رشخواری با شماره ملی 6509657716 به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )788621(

 آگهی تغییرات شرکت ساختمانی یکتا فرشته ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 48365 و شناسه ملی 10380647256

اکبر  علی  1 -آقای   : اتخاذ شد  تصمیمات ذیل  سالیانه مورخ 1398,11,01  عادی  استناد صورتجلسه مجمع عمومی  به   
اسامی راد به شماره ملی 0938032453 و آقای علی اصغر اسامی راد به شماره ملی 1063345065 و آقای محمد باقی 
به شماره ملی 0889264775 و آقای حمید رضا باقی به شماره ملی 0921631154 به سمت اعضای هیئت مدیره برای 
مدت دو سال انتخاب شدند -2 آقای احمد قاسمی به شماره ملی 0944741797 به سمت بازرس اصلی و آقای جلیل 

نظک آرا به شماره ملی 2121283226 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند .
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )788612(

 آگهی تغییرات شرکت زیره پاک کنی زرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 7631 و شناسه ملی 10380234272

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,10,12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -آقای سید حبیب حسینی کارگر به شماره 
ملی 0938655906 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - آقای سید رسول حسینی کارگر به شماره ملی 0938602942 
به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مفید حسینی کارگر به شماره ملی 0932735614 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
-کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک ، سفته و غیره با امضاء مدیر عامل و یکی ازامضاء آقایان رئیس یا نایب رئیس 
هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است و اوراق و اسناد عادی با امضاء مدیر عامل و یا رئیس هیئت مدیره هر کدام به تنهایی 

با مهر شرکت معتبر خواهد بود . 
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یادداشت

یادداشت

 حجت االسالم حمیدرضا مظاهری سیف

 حجت االسالم سیدمرتضی حسینی کمال آبادی

آیت اهلل رضازاده آیت اهلل اشرفی شاهرودی



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 r
از بازارهای مالی ایران چه خبر؟

سکه افتاد، بورس ریخت
اقتصاد/زهراطوسی: سیر نزولی قیمت 
طال، ارز و ریزش بورس در حالی شتابان 
ادامــه دارد که در هفته اخیر، ارز رکورد 
بــاالی 16 هزار تومان را زد، ســکه به 
قیمت بی سابقه 6میلیون تومان رسید 
و بورس نیز بی اعتنا به وقایع اوج گرفت.

دیروز اما قیمــت دالر به کانال 14هزار 
تومان بازگشته و قیمت سکه نیز با کاهش چشمگیر عالوه بر بازگشت به کانال 
5میلیون تومان،  5میلیون و 400 هزار تومان را ثبت کرده و بورس نیز با سقوط 
ســنگین 18هزار واحدی همگام با بورس های جهان به تبعات ناشــی از کرونا 

واکنش منفی نشان داد.
فعاالن اقتصادی علت ثبت رکوردهای نجومــی در این بازار در روزهای اخیر را 
فضای ملتهب بازارها ناشــی از جو روانی می دانستند و تأکید داشتند این روال 

کوتاه مدت است و خیلی دوام نخواهد داشت.

 قیمت ارز محرک جدی ندارد
کارشناســان بــازار ارز می گویند در حال حاضر نمی تــوان تأثیر دقیق کرونا بر 
نوسان های بازار ارز را محاسبه کرد، زیرا به دلیل نگرانی از گسترش کرونا و تشکیک 
در توانایی کنترل آن، مردم تمایل دارند به دنبال سرمایه گذاری های مطمئن برای 
حفظ ارزش پول خود بروند که این موضوع نیز جذابیت ســرمایه گذاری در دالر 

را افزایش داده است.
 با این حال تحلیلگران بر این اعتقادند انرژی نقدینگی در پی رشد ۳50درصدی 
قیمت دالر در ســال های ۹6و ۹۷ تخلیه شده و در شرایط حاضر محرک جدی 

برای افزایش نرخ ارز وجود ندارد.
آنچه در روزهای اخیر اتفاق افتاد نه تنها به هیجان ناشی از کرونا مربوط بود که 
کارشناسان بخشی از رشد قیمت ها در این بازار را مربوط به تأثیر روانی قرارگرفتن 
ایران در فهرست سیاه FATF نسبت دادند. هر چند به دلیل تحریم های آمریکا، 
بانک ها روابط خود را با ایران کاهش داده و مبادالت اندکی در حال جریان است 
و تصمیم FATF نمی تواند تأثیر زیادی بر  کشور داشته باشد، اما تأثیر روانی آن 
دارای اهمیت است.  ناگفته نماند یک مقام مسئول در نظام بانکی از جمله دالیل 
کاهش قیمت ارز و بازگشت به کانال 14هزار تومان را مدیریت بانک مرکزی بر 
مبنای 1/5سال گذشته اعالم کرده و گفته خرید و فروش ارز در قیمت حاشیه 
بازار و همچنین عرضه کافی روزانه بیش از 100میلیون یورو در بازار ثانویه برای 

تأمین نیاز واردکنندگان در سامانه نیما توانست نیاز بازار را تأمین کند.
به هر حال با آرام شدن بازار، دیروز صرافی های بانک ها قیمت دالر را برای فروش 
بــه مردم 15هزار و 250 تومان اعالم کردند و دالر را از مردم با قیمت 15هزار و 

150تومان خریداری کردند.

 کاهش ادامه دار قیمت طال و سکه
اما با کاهش شدید قیمت ارز و بازگشت به کانال 14هزار تومان، قیمت طال و سکه 
نیز در بازار داخلی کاهش یافت، به  نحوی که قیمت سکه نسبت به دو، سه روز 

قبل، 6۷0هزار تومان کاهش یافته است.
  اقدام صندوق های سرمایه گذاری در فروش طال با هدف ایجاد نقدینگی قیمت 

جهانی طال در این کاهش مؤثر بود.
همچنین کاهش قیمت نفت و کاهش ارزش بسیاری از سهام های اقتصاد جهانی 
موجب شد تا اونس جهانی طال کاهش شدیدی داشته باشد. قیمت طالی جهانی 

نسبت به روزهای قبل با 58دالر کاهش همراه شده است.
حاال هر قطعه سکه نسبت به دو سه روز گذشته با 6۷0هزار تومان کاهش همراه 
شده و به 5میلیون و 4۷0هزار تومان تغییر قیمت داده و هر گرم طالی 18عیار 

با ۷۳هزار تومان کاهش، به 55۷ هزارتومان رسیده است.
پیش بینی می شود با کاهش قیمت طال و ارز و کاهش تقاضا در بازار، روند قیمت ها 

به این شکل ادامه داشته باشد.

 ریزش بورس از ترس 
با وجود آنکه بازار ســهام کشــورهای مختلف پس از شیوع بیماری کرونا روند 
نزولی در پیش گرفتند، اما در بازار ســهام ایــران وضعیت این طور نبود. هجوم 
فزاینده پول های تازه وارد به تاالر سهام در هفته گذشته سبب شد تا رکوردهای 
شــاخص کل و ارزش معامالت یک بار دیگر جابه جا شود. عطش زیاد پول های 
خرد برای خرید سهام درحالی ادامه داشت که بازار جهانی نگران شیوع مرگبار 

ویروس کرونا بود. 
پس از یک هفته بی اعتنایی بورس ایران به وقایع اخیر، سرانجام دیروز بورس به 
این محرک واکنش نشــان داد و شاهد ریزش 18هزار واحدی شاخص ها در آن 

بودیم که البته هنوز با اعداد بزرگ ریزش فاصله زیادی دارد. 
شیوع ویروس کرونا تمام بازارهای جهان را تحت تأثیر قرار داده و برخی از بازارهای 
جهانی ریزشــی را به خاطر آن تجربه کردند که پس از ســقوط  های سال های 
2008 بی سابقه بوده است. البته کارشناسان می گویند فعاالن بازار سرمایه آمادگی 
اصالح قیمت را داشتند و جو روانی حاصل از شیوع ویروس کرونا این موضوع را 

تشدید کرده است.
بــه گفته تحلیلگران در حال حاضر واکنش ها هیجانی اســت و کمتر شــاهد 
تحلیل های بنیادی در بازار ســرمایه هســتیم. وضعیت به گونه ای اســت که 
واکنش هــای مثبت و منفی همزمان در بازار رخ می دهد، اما به طور کلی بخش 

عمده این واکنش  سقوط 18هزار واحدی ناشی از ترس عمومی است.

رکود سفرهای  نوروزی، صنعت  توریسم را با چالش جدی مواجه کرده است

گردشگری در تورکرونا
 اقتصاد/فرزانه غالمــی  صاحبنظران 
معتقدند صنعت گردشــگری که قرار بود 
عصای دست اقتصاد در برابر تحریم و رکود 
باشد، در نوروز ۹۹ و با شیوع ویروس کرونا 

روزهای زمینگیری را تجربه خواهد کرد. 
اســتانداردها حکایــت از آن دارند که هر 
16گردشگر داخلی قادرند یک شغل ایجاد 
 کنند، بر همین اساس پیش بینی می شد 
چنانچه یک گردشگر تا 12فروردین  2/5 
شب در اســتان ها و شــهرهای مختلف 
کشور اقامت کندوحدود 25میلیون ایرانی 
در داخل کشــور به ســفر نوروزی بروند، 
یک میلیون و 562هزار و 500 شغل موقت 

در ایام نوروز ایجاد می شد.
براســاس آمار رســمی دولــت، صنعت 
گردشــگری ایــران در نــوروز ۹۷ حدود 
10هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته، 
هر چند آماری رسمی برای میزان درآمد 
این صنعت در نوروز ۹8 اعالم نشــده، اما 
کارشناسان معتقدند به دلیل افزایش نرخ 
ارز و باران های سیل آســا در نوروز امسال، 
قطعاً درآمد صنعت گردشگری در مقایسه 
با نوروز ۹۷ کاهشی بوده و با توجه به رکود 
کرونایی گردشــگری، در نوروز سال آینده 
بیــن 80 تا 85درصــد درآمد این صنعت 

کاهش می یابد.

 11 ماه از جیب 
می خوریم به امید نوروز

با شــیوع کرونا صاحبنظران 
گردشگری  صنعت  معتقدند 
شرایطی بی سابقه در ۳0سال 
گذشته و پس از جنگ را در 
نوروز امسال تجربه می کند و 
تمام بخش های این صنعت به 
حمایت های دولت نیاز مبرم 

پیدا خواهد کرد.
رئیس کمیسیون گردشگری 
و کســب وکارهای وابســته 
اتاق ایران که به گفته خودش 
صاحب چند دفتر هواپیمایی 
اســت، به خبرنگار ما می گوید: این روزها 
همچنان در حال کنســل کردن تورهای 
داخلی و تورهای ورودی نوروز هســتیم و 
تمام زیرمجموعه های صنعت گردشگری به 

شدت درگیر تبعات کرونا شده است.
عبدالملکی  علی اکبر 
ادامــه می دهد: آمار 
از درآمــد  دقیقــی 
صنعت گردشگری و 
این  زیــان  میــزان 
صنعت در نوروز امسال نداریم و مبنا همان 
آمار دولتی اســت.  واقعیت این است که 
تمام همکاران ما 11 ماه ســال را از جیب 
می خورند و امیدوارند در نوروز هزینه های 
کل سال را جبران کنند، اما امسال شاهد 
بروز فاجعه هســتیم. هر چند ما از دیگر 
کشورها جدا نیســتیم و امروز 50 کشور 
درگیر کرونا و تبعات منفی آن در صنعت 

گردشگری هستند.

وی با بیان اینکه نمایشــگاه  گردشگری 
برلیــن بــه عنــوان یکــی از بزرگ ترین 
رویدادهای گردشگری جهان هم به خاطر 
کرونا کنسل شده، اضافه می کند: متأسفانه 
در ایران برنامه  درســتی برای این شرایط 
نداریم و دولت معلوم نیست چه حمایتی 
برای صنعت گردشگری مدنظر دارد. انتظار 
داریم وام های کم بهــره، معافیت مالیاتی 
حداقل بــرای دو ســال، تخفیف حداقل 
80درصدی در حامل های انرژی و... برای 
حمایت از این صنعت اعمال شود، چراکه 
خودمان در حال تبلیغ برای عدم استفاده 
از این خدمات با هدف عدم شــیوع بیشتر 

کرونا هستیم .
به گفته وی بســیاری از دفاتر گردشگری 
بسته شــده و یا نیروهای خود را تعلیق و 
یا به صورت روز در میان به کار گرفته اند. 
بر همین اساس دولت باید حمایت ویژه از 
این صنعت را در دستور کار خود قرار دهد.

 داشتیم به گرانی بنزین عادت 
می کردیم که کرونا آمد

کارشــناس  یــک 
اقتصاد گردشــگری 
هم با بیان  اینکه در 
این حوزه آمار دقیق 
و متقنی در خصوص 
درآمد وجود ندارد، به خبرنگار ما می گوید: 
آنچه مسلم است اینکه صنعت گردشگری 
داخلی در سال های اخیر رشدی شتابان به 
خود گرفته و در ســبد خانوارها جایش را 
پیدا کرده بود، اما از یک سال و نیم گذشته 
به این سو به دلیل رشد شدید نرخ ارز دچار 
وقفه شــد، اما آمار گردشگران ورودی به 
ایران به دلیل ارزان تمام شدن سفر به ایران 
رشــد داشت، هر چند عمدتاً از کشورهای 
همســایه از قبیل عــراق، افغانســتان و 

آذربایجان بودند.
به گفتــه رحیــم یعقــوب زاده، صنعت 

گردشگری ســکته دوم را از آبان امسال و 
با گرانی ســه برابری بنزین تجربه کرده و 
این گرانی بر ســفرهای داخلی به شدت 
تأثیر منفی گذاشته است، اما  گردشگری 
ورودی هم با وجود تحریم ادامه داشــت 
تا اینکه کرونا شــیوع پیدا کرد و چین به 
عنوان بزرگ ترین فرستنده گردشگر و یکی 
از پنج کشور جذب کننده گردشگر درگیر 
این بیماری شد و ایران هم تحت فشارهای 
تبلیغاتی منفی از سوی اروپاییان و آمریکا 
به شدت در این زمینه آسیب پذیر شده و 
با کاهش روزافزون تورهای ورودی مواجه 

شده است.
 ایــن کاهــش همزمان با ریزش شــدید 

سفرهای داخلی در حال وقوع است.
به باور وی شــرایط حــال حاضر صنعت 
گردشــگری ایران در دوران پس از جنگ 
بی سابقه اســت و اگر تا دو سه ماه آینده 
شــیوع کرونا متوقف نشود، شاهد رکودی 
بی سابقه و ورشکستگی اغلب آژانس های 
مسافرتی، اقامتگاه ها، هتل ها، بومگردی ها، 
رســتوران ها و تمام شرکت های مرتبط با 
صنعت گردشگری خواهیم بود و قطعاً کمر 

این صنعت خواهد شکست. 
یعقوب زاده معتقد است حمایت دولت در 
قالب وام های کم بهــره و حتی بی بهره در 
شرایطی که درآمد این صنعت بین 80 تا 
85 درصد ریزش خواهد داشــت ضروری 
اســت، چرا که صنعت گردشگری حداقل 
20درصد تولید ناخالص ملی را دربرگرفته 
و بخش اعظم ســهم 51درصدی خدمات 

هم به حوزه گردشگری مربوط است.

 70 درصد تورهای نوروزی لغو شد
در همین حال و بــه گفته رئیس انجمن 
دفاتر مسافرت های هوایی، حدود ۷0درصد 
تور های مســافرتی نوروز تاکنون و در پی 
شــیوع کرونا لغو شده اســت. حرمت اهلل 
رفیعی، نــوروز را ایام رونق گردشــگری 

می داند و می گوید: به نظر نمی رسد غائله 
کرونــا بــه زودی به پایان برســد و تمام 
زحمــات تبلیغاتی آژانس ها بــرای نوروز 
بی ثمر خواهد ماند. شرایط حاکم بر جامعه 
موجــب اضطراب و نگرانی مردم شــده تا 
مردم جانــب احتیاط را رعایــت کرده و 
تورهای مسافرتی خود را لغو کنند. در این 
مقطع زمانی سیستم گردشگری ما مختل 
شــده و نمی توان آمار و ارقامی در رابطه با 

گردشگران ارائه داد.
دفاتر  انجمن  رئیس 
هوایی  مسافرت های 
می کند:  خاطرنشان 
تخفیــف  هــای 50 
بــرای  درصــدی  
گردشگران  نوروزی در نظر داشتیم که این 
موضوع محقق نشد، زیرا با شرایط موجود 
تعــداد اندکی که قصد ســفر بــه ایران را 
داشــته اند آن ها هم با وجود شرایط حاکم 
منصرف شده اند. همچنین این تخفیف  50 
درصدی ویژه برای مسافران نوروزی که از 
چین قصد سفر به ایران را داشته اند در نظر 
گرفته شــده بود. واقعیت این اســت که 
نمی توان خســارت وارد شده را به صنایع 
گوناگون برآورد کرد، اما ریزش مسافر بیش 
از50 درصد بوده و خسارت باالیی برای این 

صنعت متصور هستیم.
شــرایط بغرنج صنعت گردشگری کشور 
در نوروز ۹۹ در حالی اســت که به گفته 
رتبه  گردشــگری،  صنعت   کارشناســان 
نخست صنایع خدماتی را به خود اختصاص 
داده و این صنعت در موفقیت اقتصادی و 
اجتماعی شهرها نقش بسزایی دارد. آنان 
درآمد صنعت گردشگری را با درآمد نفت 
مقایسه می کنند و برهمین اساس معتقدند 
اگر بهای هر بشکه نفت در بازارهای جهانی 
حدود 60 دالر باشــد، گردشگران نوروزی 
می توانند درآمدی معادل حدود 20میلیون 

بشکه نفت به اقتصاد کشور تزریق کنند. 

اگر  به زودی شیوع 
کرونا متوقف 
نشود، شاهد 
رکودی بی سابقه 
و  ورشکستگی 
اغلب آژانس های 
مسافرتی، 
اقامتگاه ها  و 
همچنین  تمام 
شرکت های مرتبط 
با صنعت گردشگری 
خواهیم بود

بــــــــرش
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   دولت چگونه
 از اصناف حمایت کند؟ 

دولــت می توانــد با تعویق اخــذ مالیات و 
اعطای قرض الحســنه به اصنــاف، از آن ها 

حمایت کند.
شیوع بیماری کرونا بسیاری از کسب وکارها 
را در حالت تعطیل یا نیمه تعطیل گذاشــته 
است. بســیاری از اصناف در پایان سال که 
اوج کاری آن ها به شــمار می رود دســت از 
تولید کشــیده و در حال ضرر و زیان دادن 
هســتند به نحوی که برخی از آن ها حتی 
قــادر به پرداخت حقوق وعیــدی کارگران 
خــود به طور کامل نیســتند. از این جهت 
ســاماندهی به وضعیت کنونی و حمایت از 
اقشار ضعیف و آسیب پذیر به خصوص طبقه 
کارگر و کارمند الزام مهمی است که دولت 
باید در صــدر فعالیت هــای حمایتی خود 
لحاظ کند.عدم دریافت مالیات در اسفند ماه 
با به تعویق انداختن آن، راهکار خوبی برای 
کاهش فشــار به کارفرمایان است، چرا که 
فشــار به کارفرما به منزله فشار به کارگران 

و خانواده های آن هاست.
 بدهی مالیاتی بسیاری از صنوف، فشارهای 
ســنگین مالی در آخرین هفته های پایانی 
ســال بــر آن هــا وارد می کنــد، بنابراین 
چشمپوشــی دولت در یکی دو ماه آینده تا 
رسیدن به وضعیت ثبات کاری و تغییر روند 

کسب و کار بسیار الزامی است.
از ســوی دیگر تأمین اجتماعی با وقت دهی 
بیشــتر به کارفرمایان برای واریز حق بیمه 
می تواند مانع فشــار بیشتر بر کارفرما شود 
تــا کارفرما قادر به تأمیــن حقوق و عیدی 

کارگران خود باشد.
 اگر دولت این دو مورد را عملیاتی کند، در 
واقع شاهکاری صورت داده و بخشی از خیال 

کارفرما و کارگران را راحت کرده  است. 
اگر دولــت در آخرین روزهــای منتهی به 
ســال موضوع حمایت از کارگران یا اصنافی 
که به دلیل بیماری کرونا کسب و کار آن ها 
تعطیل شده را با موضوع مهم قرض الحسنه 
مورد توجه قرار دهد، کمک مهمی به قشــر 

آسیب پذیر جامعه کرده است. 
دولت از طریــق اتحادیه ها مثــل اتحادیه 
رســتوران دارها و ســایر اتحادیه هایــی که 
تعطیل شــده یــا کمتر از ظرفیــت واقعی 
خود کار می کنند، به توافق برســد و مبلغ 
مشخصی را بسته به تعداد کارگران نیازمند 
در اختیار آن ها بگذارد و عددی را متناسب با 
نیازهای پایان سال به عنوان قرض الحسنه به 
آن ها پرداخت کند تا حدی بحران اقتصادی 
و افزایش فقــر ایجاد شــده را در بین این 
خانواده ها کاهش  دهد.امید می رود دولت با 
توجه بــه بحران های موجود و نیاز خانوارها 
که در ایام پایانی ســال مضاعف می شــود، 
تسهیالت متناسبی را به خانوارهای کارگری 
و نیازمنــد اختصاص دهد، چــرا که غفلت 
از موارد عنوان شــده عالوه بر فشــارهای 
اقتصادی، حــس افزایــش بی اعتمادی به 
مسئوالن را در میان آحاد جامعه باال می برد.

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملك بهار
 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف، وضعیت ثبتی اراضی  وساختمانهای فاقد سند رسمی

آگه��ی موض��وع ماده ۳ قانون و م��اده ۱۳ آئین نامه قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی و اراضی 
و س��اختمان ه��ای فاق��د س��ند رس��می براب��ر رای ش��ماره ۱۳9۸۶۰۳۲۶۰۰۷۰۰۱۳۶۸ مورخه 
۱۳9۸/۱۱/۲۸ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند 
رس��می مس��تقر درواحد ثبتی حوزه ثبت ملك بهار تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای اصغر 
یاوری کاتب فرزند محمد بش��ماره شناسنامه ۳۸ صادره ازهمدان در ششدانگ یك واحد دامپروری 
به مس��احت۲۲۸۲/۷۳ متر مربع پالک ۲۶۶۱ فرعی از ۱۲۶ اصل��ی واقع در اراضی صالح آباد حوزه 
ثبتی بهار بخش چهارهمدان خریداری از مالك رسمی وراث مرحوم اسد اله منصوری محرز گردیده 
اس��ت، لذا به منظور اطالع عموم مراتب، در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می ش��ود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت 
یك ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم  نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد شد 

.)م الف ۵۰۵(9۸۱۵۳۸۶
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳9۸/۱۲/۱۱
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳9۸/۱۲/۲۶

رئیس ثبت اسناد و امالک بهار- هادی یونسي عطوف

آگهی فقدان سند مالکیت
 آقای حس��ین صفری با وکالت ش��ماره ۱۷۸۲۶۴- ۱۳9۷/۵/۲۵ دفتر ۱۵ همدان و تاییدیه شماره 
۱۳9۸۸۵۶۵۳۵۱۶۰۰۰۲9۳ مورخه ۱۳9۸/۱۲/۷ از آقای حس��ینعلی فامیل س��بزواری با تس��لیم 
دو برگ استش��هاد محلی مصدق به مه��ر دفتر خانه ۱۵ همدان برابر وارده ش��ماره 9۸/۳۰۴۲۶ – 
۱۳9۸/۱۱/۳۰  مدعی اس��ت که س��ند مالکیت شش دانگ پالک ۳۱۰۲۱ فرعی مفروز ومجزی از ۱ 
اصلی واقع در حومه / بخش س��ه همدان دیل دفتر امالک الکترونیکی ۱۳9۸۲۰۳۲۶۰۰۱۰۰9۸۰۶ 
و شماره چاپی ۸۲۶۰۱9 به علت سهل انگاری مفقود گردیده و در بیع شرط نمی باشد لذا به استناد 
ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت بدین وس��یله آگهی می ش��ود تا هر کس��ی مدعی انجام معامله و یا 
وجود س��ند مالکیت نزد خود می باش��د از تاریخ انتش��ار این آگهی طی مدت ۱۰روز به اداره ثبت 
اس��ناد و امالک مراجعه و ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت و یا س��ند معامله ، اعتراض خود را کتبا 
تس��لیم نماید در صورت انقضاء مدت واخواهی و نرس��یدن اعتراض و یا در صورت اعتراض چنانچه  
اصل س��ند مالکیت ارائه نگردد س��ند مالکیت المثنی به نام متقاضی صادر و تس��لیم خواهد شد.)م 

الف ۱9۲۰(9۸۱۵۳۸۷
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ۱ شهرستان همدان -علی زیوری حبیبی

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم عاطفه خیر اندیش  با وکالت شماره ۱۱۳۴99- ۱۳9۸/۱۱/۲۶ دفتر ۷ همدان و تاییدیه شماره 
۱۳9۸۸۵۶۵۳۸۶۵۰۰۰۴۷۱ مورخه ۱۳9۸/۱۱/۳۰ از آقای محمد خیر اندیش  با تس��لیم دو برگ 
استشهاد محلی مصدق به مهر دفتر خانه ۷ همدان برابر وارده شماره 9۸/۳۰۳۴۴ – ۱۳9۸/۱۱/۳۰  
مدعی اس��ت که س��ند مالکیت ش��ش دانگ پالک ۱۳۶۲ فرعی مفروز ومجزی از ۱۰ اصلی واقع در 
حومه / بخش یك همدان ذیل دفتر امالک الکترونیکی ۱۳9۸۲۰۳۲۶۰۰۱۰۰۱۰۳۳ و شماره چاپی 
۰۷۰۳۶۲به علت سهل انگاری مفقود گردیده و در بیع شرط نمی باشد لذا به استناد ماده ۱۲۰ آیین 
نامه قانون ثبت بدین وسیله آگهی می شود تا هر کسی مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی طی مدت ۱۰روز به اداره ثبت اسناد و امالک مراجعه و 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت و یا سند معامله ، اعتراض خود را کتبا تسلیم نماید در صورت انقضاء 
مدت واخواهی و نرسیدن اعتراض و یا در صورت اعتراض چنانچه اصل سند مالکیت ارائه نگردد سند 

مالکیت المثنی به نام متقاضی صادر و تسلیم خواهد شد.)م الف ۱9۲۴(9۸۱۵۳9۶
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ۱ شهرستان همدان- علی زیوری حبیبی

آگهی موضوع ماده قانون ماده 3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختما 
نهای فاقد سند رسمی

براب��ر رای ش��ماره ۱۳9۸۶۰۳۲۶۰۰9۰۰۰۲۷۶ مورخ��ه  9۸/۶/۱۶ هیئ��ت موض��وع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی شهرستان 
فامنی��ن تصرف��ات مالکانه و بال مع��ارض آقای مجتبی دولتی فرزند محمود به ش��ماره شناس��نامه 
۵۰۲۰۰۰۲۸۳۶ ص��ادره از فامنین به ش��ماره ملی ۵۰۲۰۰۰۲۸۳۶ صادره از فامنین در شش��دانگ 
یکباب خانه بمس��احت دویس��ت متر مربع قس��متی از پالک ۱۰۴ اصلی واقع در بخش پنج همدان 
اراضی فامنین خریداری از مالك رس��می حیدر علی نقوی محرز گردیده اس��ت .لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می ش��ود. در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اس��ناد و امالک شهرس��تان فامنین تس��لیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یك ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد.)م الف۳۳۳( 9۸۱۵۳9۸
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳9۸/۱۲/۱۱
تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۳9۸/۱۲/۲۶

رئیس ااداره ثبت اسناد امالک  شهرستان فامنین 
 رضا بیات

آگهی
در اج��رای آگهی موض��وع ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانها و ماده 
۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مصوب 

9۰/9/۲۰ امالک واحد ثبتی تربت جام به شرح ذیل آگهی می گردد.
براب��ر رأی ش��ماره ۱۳9۸۶۰۳۰۶۰۰۷۰۰۱۷۴۲- 9۸/۱۱/۰۷ تصرف��ات مالکانه بالمعارض متقاضی 
مس��جد کاریزک بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه تربت جام ششدانگ یك باب مسجد به مساحت 
۲۶۰۰ مترمرب��ع پالک ۲- اصلی واقع در خراس��ان رضوی بخش ۱۳ مش��هد از محل مالکیت کلیه 

مالکین مشاعی به شرح ذیل:
شهناز سلیمان احمدی، احمد نخل احمدی، خیراله ایرانخواه، یارمحمد ندا، حاجی بکم دوربی نیان 
جام��ی، نورمحمد ایرانخ��واه، محمد ندا، غالم محمد گل محمدی احم��دی، خاتون خاص احمدی، 
علیرض��ا جامی مح��رری، آرتا موذن احم��دی، ذبیح اله موذن احمدی، روز محم��د ایرانخواه، هادی 
مبارکی، محمد صادق موذن احمدی، نسرین ایرانخواه، محمد ایرانخواه، محمد عدنان زمانی، بی بی 
حوری جامی ریزه ئی، خاور نخل احمدی، امین اله قانع احمدی، خس��رو قانع احمدی، مجید جامی 
محرری، زهرا دی��دار احمدی، تاجور محرمی، حمید بهادری، فضل احمد نخل احمدی، الهام محرر 
احم��دی، محمدرضا بزمی محمودآبادی، خواج��ه محمود جامی االحمدی، خاور دربار پناه احمدی، 
عل��ی اصغر دربار پناه احم��دی، حنیفه نخل احمدی، علی غریبان فی��روز کوهی، ملکی ندا، محمد 
صدی��ق موذن احم��دی، مریم خدادادی مطلق، محمد ابراهیم ش��مس احمدی- فاطمه علی جانی، 
آرتی��ن موذن احمدی، گلتا طاهرنیا، ش��هین محرر احمدی، خیرالنس��اء ایرانخواه، غوث احمد نخل 
احمدی، محمد قانع احمدی، فاطمه فدوی شاملو، غالم نبی قانع احمدی، اقلیما قانع احمدی، زهرا 
دربارپناه احمدی، علی اکبر دربار پناه، نور محمد ندائی پور، مجید اسماعیل جامی، مهین اسماعیل 
جام��ی، حمید فرهادی بنی تاک، اویس ای��ل بیگی تیموری، پروین جامی محرری، ذبیح اله نادری، 
محمود ایرانخواه، طیبه قانع احمدی، محمد قانع احمدی، لطیفه نخل احمدی، عبدالکریم ایرانخواه، 
براتعل��ی نظراحمدی، حبیب اله نادری، غالم حس��نی، صمد بس��تانی بان��ی، ابراهیم محرر احمدی، 
نصرت جامی االحمدی، صغری دوربینیان، رمضانعلی اسمعیل جامی، احمد ندا، مهناز پرویز، مجید 
فرهادی بنی تاک، احمد علی خاص احمدی، اس��معیل ش��مس احمدی، توران بیداله خانی، حبیبه 
خدام حضوری، غالم حس��ن حق بین طبس، قربانعل��ی ایرانخواه، محمدرضا محرمی، فریده غفاری، 
ص��ادق موذنی نیل ابادی، مریم محرمی، جمیله جهانگیری، غالم نبی جهانگیری، غالم محمد کمال 
احم��دی، قربان دلخواه احمدی، فاطمه اس��معیل جامی، حمزه خدادادی مطلق، منوچهر ایل بیگی 
تیموری، ماندگار خاص احمدی، رمضان ندا، زیبا معطری جامی، مریم معطری جامی، محمود عرب 
انان��ی، عبدالرحمن جامی االحمدی، مهناز محرر احمدی، اس��فندیار مقصودپور- ش��هال دربار پناه 
احمدی، ولی محمد ندا، عبدالخلیل اس��معیل احمدی، سعید جامی محرری، پوران جامی محرری، 

محس��ن معطری جامی، فاطمه ایرانخواه، ستار محرمی، خداداد نور محمدی جامی، بی بی نور نخل 
احم��دی، فاطم��ه برات نژاد، هاجر محرمی، فاطمه جهانگیری، ش��یرمحمد ن��دا، محمد ناصر جامی 
االحمدی، مهدی اس��ماعیل جامی، تاجور خدادادی مطلق، گل اندام پرویز، مسعود خاص احمدی، 
ناص��ر خاص احمدی، وحید جامی محرری، غالم حیدر موذن احمدی، ناهید نادری، محمد ابراهیم 
کم��ال احمدی، نور محمد کمال احم��دی، حنیفه ایرانخواه، احمد ایرانخواه، گلتا طاهری، زهرا قانع 
احم��دی، کنیز جمش��یدی جامی، عبدالرحمن خدام حضوری، گل محم��د یار محمدی، داود عرب 
انانی، محمد صدیق جهانگیری، ش��هین جهانگیری، محمدعلی جهانگیری، مریم جهانگیری، صغری 
اس��معیل جامی، الهه فرهادی بنی تاک، س��میه فرهادی بنی تاک- عبداله دل آرام احمدی، محمد 
خاص احمدی، ش��رف الدین دیانتی جامی، حمیدرضا جامی محرری، ش��هناز محرر احمدی، کنیز 
رض��ا معطری جامی، حورا محرر احمدی، جلی��ل یعقوبی، عبدالباقی دلفکار حوافی، عباس محرمی، 
اعظ��م نادری، بیگم باغبان احمدی، غالمرضا صفری جامی، نس��رین جهانگیری، پروین جهانگیری، 

تاجور دربارپناه احمدی، پوران دربار پناه احمدی محرز گردیده است.
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانها و ماده ۱۳ آئین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتش��ار در ش��هرها 
منتشر تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آراء اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار 
اولین آگهی در محل تا دو  ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تس��لیم و رس��ید اخذ 
نماید و معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه 
عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت 
اقدام��ات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت و در صورتی ک��ه اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت 
مبادرت به صدور س��ند مالکیت می نماید و صدور س��ند مالکیت مان��ع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نیست. م.الف: 9۸/۴99///9۸۱۵۴۳۷
تاریخ انتشار نوبت اول: 9۸/۱۲/۱۱
تاریخ انتشار نوبت دوم: 9۸/۱۲/۲۷

رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام- سیدمجتبی جوادزاده  

آگهی آراء هیئت حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

در اجرای ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه اجرایی قانون یاد ش��ده اس��امی افرادی که اسناد عادی 
یا رس��می آنان در هیئت مس��تقر در اداره ثبت اس��ناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و تائید قرار 
گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیراالنتشار 

و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد:
بخش دو بجنورد پالک ۱۶9- اصلی اراضی صدرآباد

۱-شش��دانگ یکب��اب انب��اری از پالک ۷۱۱۸ فرع��ی از ۱۶9 اصلی فوق به مس��احت۲۴۴/۶۱ متر 
مربع ابتیاعی آقای س��ید ابراهیم عفتی از محل مالکیت رس��می غالمحسین دادجو برابر رای شماره 
۲۴9۴-9۸ مورخه ۱۳9۸/۱۱/۲۸ و رای اصالحی ش��ماره ۲۵۶9-9۸ مورخ ۱۳9۸/۱۲/۰۵- کالسه 

9۷-۰۴۳۲
لذا بدینوس��یه به فروش��ندگان ومالکین مش��اعی و اش��خاص ذینفع در آرای اعالم ش��ده ابالغ می 
گردد چناچه اعتراضی دارندبایداز تاریخ انتش��ار آگهی و در روس��تاهااز تاریخ الصاق درمحل تا۲ماه 
اعت��راض خود رابه اداره ثبت محل وقوع ملك تس��لیم و رس��یداخذ نمایدمعترضین باید ظرف یك 
ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت ب��ه دادگاه عمومی محل نمایدوگواهی 
تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت مح��ل تحویل دهنددرصورتی که اعت��راض در محل قانونی واصل 
نگرددیامعترض گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی مح��ل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت 
به صدور س��ند خواهدنمود ضمنا صدورس��ند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود.م 

الف۱۳۰9//9۸۱۵۳۴۵
تاریخ انتشارنوبت اول۱۳9۸/۱۲/۱۱             

 تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۳9۸/۱۲/۲۶
علیخان نادری

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یك بجنورد

آگهی ابالغ اجرائیه مهریه
بدین وس��یله به آقای حمید رضا گلی فرزند جلیل به شماره ملی ۲۰۳۱۷۵۱۳۷9 ساکن شهرستان 
بهش��هر – روستای حس��ین آباد- منزل جلیل گلی- ابالغ می شود که خانم معصومه صدقی جهت 
وصول تعداد بیس��ت س��که تمام بهار آزادی از دویس��ت و چهارده س��که تمام بهار آزادی به استناد 
مهریه مندرج در سند نکاحیه شماره ۲9۵۰- ۱۳9۱/۱۱/۲۴ دفتر ازدواج شماره ۲ آشخانه علیه شما 
اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه ۱۳9۸۰۴۰۰۷۱۵۲۰۰۰۲۶۳/۱ در این اداره تشکیل 
ش��ده و به واحد اجرای اس��ناد رسمی بهشهر نیابت داده شده که طبق گزارش مورخ ۱۳9۸/۱۰/۲۷ 
مامور مربوطه محل نیابت ، ابالغ واقعی به شما میسر نگردیده است. لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق 
ماده ۱۸ و ۱9 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یك مرتبه در یکی از روزنامه های رسمی سراسری 
آگهی می ش��ود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محس��وب می گردد 

نسبت به پرداخت بدهی زوجه خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. 
تاریخ انتشار:9۸/۱۲/۱۱  م الف۱۳۰۷///9۸۱۵۳۴۶

آگهی
در پرونده کالس��ه 9۸۰۲۸۰ آقای محمد حس��ین رمضانی به اتهام حفر چاه غیر مجاز تحت تعقیب 
می باش��د. به واس��طه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده۱۷۴ قانون آئین دادرس��ی 
کیفری ۱۳9۲ مراتب در روزنامه آگهی تاظرف ۳۰ روز از تاریخ نش��ر آگهی در ش��عبه اول دادیاری 
دادس��رای عمومی و انقالب شهرس��تان باخرز حاضر و از اتهام انتس��ابی دفاع نماید. در صورت عدم 

حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار عقیده می نماید.9۸۱۵۳۴۴
حاجی پور – مدیر دفتر کل دادسرای باخرز

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

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع م��اده ۳ قانون و م��اده ۱۳ آئین نامه قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی واراضی 
و س��اختمانهای فاق��د س��ند رس��می            براب��ر رای ش��ماره ۱۳9۸۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۴۳۶۴ � 
۱۳9۸/۱۱/۲۸ هیئ��ت اول/دوم موض��وع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای محمد حسین غالمی فرزند جعفر بشماره شناسنامه ۱۷۷ وشماره ملی ۰۶۵۰9۵۷۴۶۶  نسبت 
به شش��دانگ یکباب منزل به مس��احت۱۸۴/۵۰ مترمربع قسمتی از پالک ۱۳9۶  � اصلی بخش ۲ 
بیرجند از محل مالکیت مهدی مهرجو فرد  محرزگردیده اس��ت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داش��ته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود 
رابه این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 
خ��ود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.9۸۱۵۳۴۳
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳9۸/۱۲/۱۱   تاریخ انتشار نوبت دوم  :۱۳9۸/۱۲/۲۶

علی فضلی -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

آگهی المثنی
آقای عباس چیت بند    با تسلیم دو برگ فرم فقدان سند مالکیت که امضا شهود را دفتر اسناد رسمی   
شماره ۳۵ زابل گواهی نموده  است اعالم داشته که سند مالکیت ششدانگ یکباب منزل  پالک ۴۸ فرعی 
از ۱۱9۴-اصلی واقع در بخش ۱ سیستان ملکی نامبرده صادر و تسلیم گردیده و اعالم داشته که بر اثر 
جابجایی مفقود گردیده  لذا مراتب بموجب  تبصره یك اصالحی  ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت  آگهی 
می شود که هر کسی نسبت به ملك مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد 
خود می باشد  ظرف ۱۰ روز از تاریخ انتشار آکهی باین اداره مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه  سند 
مالکیت یا س��ند معامله تسلیم نمایند چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض نرسید و یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت اسناد زابل طبق مقررات به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم 
آن به متقاضی مبادرت خواهد نمود.9۸۱۵۳۴۱م الف: ۱۶۷۳    تاریخ انتشار: روز یکشنبه ۱۳9۸/۱۲/۱۱

                               مهدی  پهلوانروی رئیس ثبت اسناد و امالک زابل



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

 افزایش حقوق سال بعد مشمول معلمان هم می شود  میزان: علی الهیار ترکمن، معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش در واکنش به مطالبی با این محتوا که افزایش حقوق سال 
بعد مشمول معلمان نمی شود، گفت: این موضوع صحت ندارد یک مصوبه برای رتبه بندی داریم که امتیازاتی را برای معلمان مشخص کرده است و یک مصوبه برای افزایش فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری 

داریم که همه کارمندان را شامل کرده است و معلمان شامل هر دوی این مصوبه ها می شوند. وی گفت: افزایش حقوق ناشی از ۱۰ درصد قانون خدمات کشور شامل معلمان هم می شود.

رشد فقر در انگلیس ؛ چالش جدی دولت جانسون
میــزان: نتایج یــک مطالعه جدید 
انگلیس  نشــان می دهد کودکان در 
طی ۲۰ سال گذشته باالترین میزان 

فقر را در این کشور تجربه کرده اند.
بر اســاس گزارش ها، ۱۴ میلیون نفر 
در سراســر انگلیــس در فقر زندگی 
می کننــد که ۴ میلیون نفــر از این 

افراد را کودکان تشکیل می دهند و این آمار روند صعودی دارد.
به گزارش اسکای نیوز، از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸، تعداد ۴ میلیون کودک در 
انگلیس در فقر زندگی می کردند که در پنج سال گذشته این آمار ۴۰۰ هزار 

نفر افزایش یافته است.
جدیدترین آمار ها در انگلیس نشــان می دهند از هر پنج شهروند این کشور 

بیش از یک نفر در فقر زندگی می کند.
به گزارش گاردین، مطالعات و بررســی های جدید در انگلیس نشان می دهد 
فقر در انگلیس برای ســومین سال پیاپی در سال ۲۰۱۸ افزایش یافته و از 

هر پنج انگلیسی بیش از یک نفر در فقر زندگی می کند.
براساس این تحقیقات، افزایش سطح اشتغال نیز نتوانسته به باال رفتن سطح 
زندگی در این کشــور منجر شــود. از هر ۱۰ کودک فقیر هفت کودک در 

خانواده هایی زندگی می کنند که والدین آن ها شاغل هستند.

روایت کرونا از زبان یک دانشجوی ایرانی بازگشته از چین
قرنطینه ما هتل بود

جامعــه: کرونا حاال دغدغه ای اســت 
جهانی. چالشی اســت که رنگ و زبان 
و نژاد نمی شناسد. مهم، چگونگی کنار 
آمدن آدم های درون مرزها با این مسئله 
فراگیر جهانی است. شاید حاال بیشتر از 
هر زمان دیگــری بتوان مفهوم دهکده 

جهانی مک لوهان را درک کرد.
خبرگزاری فارس برای آنکه شباهت  و تفاوت های شیوع کرونا در چین و ایران را 
نشان دهد به سراغ »سینا صفاوردی« دانشجوی ۲۷ ساله و نماینده دانشجویان 
بازگشــته از چین رفته و با او گفت و گو کرده اســت. به دلیل طوالنی بودن این 

گفت و گو، تنها بخش هایی از آن را انتخاب کرده ایم که تقدیمتان می کنیم.

 وقتی شهر قرنطینه شد
...ســینا صفاوردی می رود به حدود دو ماه پیش و می گوید: شــروع شیوع کرونا، 
وضعیت در چین خیلی ترسناک تر از ایران بود، چون آن ها به سرعت شهر ووهان را 
قرنطینه کردند و به یکباره همه جا خلوت شد. با اجرای قرنطینه خیلی زود مشکالت 

ساکنان شهر از جمله دانشجویان ایرانی شروع شد.
خوب است بدانید ایران نخستین کشوری بود که برای دانشجویانش در چین مواد 
غذایی تهیه کرد و نخستین کشوری هم بود که اقدام به برگرداندن دانشجویانش از 
چین کرد و این موضوع خیلی موجب خوشحالی بچه های ایرانی شد و به کاهش 

اضطرابشان کمک کرد.

 ماسک نزنی، پهپادها باالی سرت حاضر می شوند!
ســینا می گوید: در دو هفته ای که از آغاز قرنطینه تا پرواز ما به سمت ایران 
طول کشــید، من هر روز بیرون بودم، البته شــب ها بیرون می رفتم، چون 
در ســاعات روز، در شــهر کاماًل حکومت نظامی برقرار بود و کســی اجازه 
بیرون آمدن نداشــت! ناچار بودم بیرون بروم، چون باید برای بچه ها ماسک 
و غذا می بردم. یک روز که فراموش کرده بودم ماســک بزنم، تا پایم را بیرون 
گذاشــتم، توسط پهپادها شکار شدم! آنجا در چین، در خیابان ها ۱۰ قدم به 
۱۰ قدم دوربین وجود دارد. از زمان شــیوع کرونا، پهپادها را در شهر به کار 
گرفته اند و این پرنده ها ۲۴ ســاعته در حال پروازند. این طور اســت که اگر 
ماســک نزده باشی، پهپاد فوری می آید باالی سرت و می گوید یا باید ماسک 

بزنی یا به خانه برگردی.

 نوع دوستی جوانان ایرانی
وی ادامه می دهد: درخواســت بازگشــت به ایران از طرف ما مطرح شــد و 
ســفارت ایران در چین هم با این درخواست موافقت کرد. اما تا صدور مجوز 

پرواز از طرف چین، دو هفته طول کشید.
در همان روزها، یک هواپیمای بزرگ عربســتانی در فرودگاه چین نشست، 
اما حاضر نشــد جز ۱۰ تبعه خودش، هیچ کس را ســوار کند و از آن مهلکه 
نجــات دهد؛ حتی عرب های همزبانشــان را. اما نزدیک زمــان پرواز ما که 
رســید، خودمان نامه زدیم و از سفارت درخواســت کردیم همکالسی های 
عرب زبانمان هم همراهمان بیایند. آن ها دوســتان ما بودند و آنجا داشتیم با 
هم زندگی می کردیم. نمی توانستیم نسبت به آن ها بی تفاوت باشیم. این طور 
بود که 5۸ عراقی، ۲۴ ســوری و یک لبنانی هم همراه ما و با هواپیمای ما 
پرواز کردند. آن ها خیلی خوشــحال بودند و از ایران برای این لطف تشــکر 
می کردند. نوع دوســتی جوانان ایرانی حاضر در چین، به همین جا هم ختم 
نشــد: بعضی بچه ها همراه ما نیامدند و در چین ماندند. آن هایی که همسر 
خارجی یا چینی داشــتند یا به خاطر کارشان باید می ماندند، به کنار. یک 
عده هم مثل دوســت خودم »سینا کرمی« کاماًل داوطلبانه ماندند تا در آن 
شــرایط بحرانی، به مردم چین کمک کنند. سینا با قهوه درست کردن برای 
پزشــکان چینی که خودشــان را وقف درمان مبتالیان کرونا کرده بودند، به 

آن ها روحیه و امید می داد.

 آقازاده هایی که حاال زامبی شده بودند!
ســینا ادامه ماجرا را این طــور تعریف می کند: پس از 9-۸ ســاعت پرواز به 
ایران رســیدیم و با اینکه خوشــحال بودیم اما این تازه شروع نگرانی هایمان 
بود! در روزهایی که حرف بازگشــت ما به ایران در فضای مجازی پیچیده بود، 
واکنش های منفی کم ندیده بودیم. بعضــی از کامنت هایی که پای این خبر 
گذاشته می شــد، خیلی تند بود و حتی بعضی ها ناسزا می گفتند. خیلی ها با 
تصور نامشــخصی که از ویروس کرونا داشــتند و بعضی مطالب و فیلم ها در 
فضای مجازی هم آن ها را دچار ترس و وحشت کرده بود، فکر می کردند ما یک 
عده زامبی هســتیم )با خنده( و آمدنمان به ایران، مردم را به خطر می اندازد. 
بعضی ها هم فکر می کردند ما که در خارج از کشور درس می خوانیم، آقازاده ایم 
و تا حاال با پول هایمان داشــتیم آنجا خوش می گذراندیم. درحالی که همه ما 
در چین همزمان با تحصیل، کار می کنیم. با اینکه آنجا کار کردن دانشجویان 

ممنوع است اما ما مجبوریم کار کنیم تا بتوانیم خرج خودمان را دربیاوریم.

جّوسازی منفی
صفاوردی می گوید: با اینکه شــرایط ما در هتل محل قرنطینه بســیار خوب 
بود، در فضای مجازی و به خصوص از طرف رســانه های مخالف ایران مطالب 
غیرواقعی گفته می شــد. مثاًل اگر اشــتباه نکنم، ایران اینترنشــنال گفته بود 
شیشه های محل قرنطینه ما را دودی کرده اند، اطراف آن تدابیر امنیتی اتخاذ 
کرده اند و... درحالی که اصاًل این طور نبود. فضا خیلی دوستانه بود و همه به ما 
احترام می گذاشتند. به خصوص گروه اورژانس خیلی برای ما زحمت کشیدند. 
سینا مکثی می کند و لبخند بر لب ادامه می دهد: جالب است بدانید بسیاری 
از بچه های ما، دانشجوی پزشــکی هستند و بعد از ماجراهای کرونا در چین 
و بازگشــت به ایران، تصمیم گرفته اند انتقالی بگیرند و برای ادامه تحصیل به 

ایران برگردند.
سینا ادامه می دهد: حاال که حدود یک هفته از پایان قرنطینه ما می گذرد حداقل 
کاری که می توانم انجام دهم، این است که واقعیت را به مردم بگویم و استرس 
آن ها را کم کنم. این روزها در صفحات مجازی، دروغ های زیادی به مردم گفته 

می شود که سبب ایجاد جو بدی شده و مردم را می ترساند. 
از مــردم می خواهــم در مواجهه با اخبار فضای مجازی دربــاره کرونا، فقط به 
کانال هــای واقعاً خبری و معتبر اعتماد کننــد. در این زمینه، حتی به صفحه 
اینستاگرام ما – دانشجویان بازگشته از چین – هم خیلی اعتماد نکنند! چون 
دیده ام متأســفانه یکی دو نفر از دوســتانم فقط برای جذب فالوور بیشتر، ادعا 
کرده اند واکسن کرونا ســاخته شده و با همین خبر دروغ سبب یک جوسازی 

منفی در کشور شده اند.

گفته شده   گروه جامعه/ محمود مصدق  
آمار خانوارهای تک نفره در ایران به 5/5 میلیون 
رشد  از  نشان  که  را  خبر  این  است.  رسیده 
۲5۰ درصدی این نوع خانوار در فقط سه سال 
گذشته دارد به تازگی یکی از مسئوالن سازمان 

بهزیستی اعالم کرده است. 
معصومــه توکلی، رئیس گروه توانمندســازی 
خانواده و زنان سازمان بهزیستی در یک برنامه 

رادیویی گفته است: 
در گذشــته رشــد این نوع خانوارها در کشور 
کم بود، اما االن این رشــد متناسب با مقیاس 

جهانی این معضل نیست. 
وی معتقد است خانوارهای تک نفره در نتیجه 

برنامه ریزی های نادرست به وجود آمده اند.

 مستند صحبت کنیم
اما دکتر شهال کاظمی پور، 
جمعیت شــناس و عضو 
دانشــگاه  علمی  هیئت 
 5/5 وجــود  تهــران 
تک نفره  خانوار  میلیون 

در کشــور را زیرســؤال می برد و به قدس 
ارائه  می گوید: طبــق آخرین آمار رســمی 
شــده از ســوی مرکز آمار ایران که مربوط 
به سرشماری ســال 95 می شود از مجموع 
۲۴ میلیــون خانــوار کشــور ۸.5 درصــد 
یعنــی ۲ میلیون خانــوار تک نفره بودند که 
از ایــن رقم 6۸۰ خانوار مرد سرپرســت و 
یک میلیــون و 36۰ هزار خانــوار هم زن 

بوده اند. سرپرست 
 ضمــن اینکه گزارش مرکز آمار از خانوارهای 
ایرانی در ســال 9۰ هم نشــان می دهد آمار 
خانوار هــای تک نفــره ما در این ســال ۱/5 
میلیــون بوده که این رقم در ســال 95 به ۲ 
میلیون خانوار افزایش یافته اســت، بنابراین 
باید دیــد خانم توکلی از چــه مرجعی اعالم 
کردند 5/5 میلیون خانوار تک نفره در کشــور 
داریــم. چون باید با فکت و مســتند صحبت 
کنیم که در اینجا فکت ما سرشــماری ســال 

95 است.
وی هرچند افزایــش خانوارهای تک نفره در 
کشور را چشمگیر توصیف می کند اما رسیدن 

آن به 5/5 میلیون را بســیار بعید می خواند و 
می گوید: در طول ســه ســال اخیر هرچیزی 
اتفاق افتاده باشــد در نهایــت رقم ۲ میلیون 
خانــوار تک زیســت به ۲/5 میلیون رســیده 

باشد. 
با این حال این اســتاد دانشگاه تهران عالوه 
بر مدرنیته، فوت همســر، مهاجرت به منظور 
تحصیل در دانشــگاه و کسب شغل، افزایش 
امید بــه زندگی به ویژه در زنــان، تأخیر در 

و  مالــی  اســتقالل  ازدواج، 
آزادی هــای  از  برخــورداری 
نظارت های  از  فرار  یا  بیشــتر 
دیگر  عنــوان  به  را  خانــواده 
خانوارهــای  رشــد  عوامــل 
تک زیســت یــاد می کنــد و 
می افزاید: دختر و پســرهایی 
کــه از لحاظ مالی اســتقالل 
دارنــد بیشــتر تمایــل دارند 
جــدا از خانــواده و به صورت 
که  کنند  زندگــی  مجــردی 

البته این تمایل رو به افزایش است که عمده 
دلیلش کوچک شــدن مســاحت خانه ها، کم 
شــدن نظارت خانواده و برخورداری از آزادی 

بیشتر است.
وی در خصــوص تبعات پدیده یاد شــده هم 

می گوید: تنها زندگی کردن مســئله اجتماعی 
نیست بلکه یک نُرم اجتماعی است. مگر اینکه 
تک زیســتی از روی ناچاری و یا در راســتای 
بی بندو بــاری و آزادی های نامتعارف باشــد. 
مثاًل فردی همســرش فوت می کنــد و توان 
نگهــداری خودش را ندارد و مجبور اســت به 
تنهایی زندگی کند که این تنهایی به او آسیب 
می رســاند و زودتر ناتــوان و از کار افتاده اش 

می کند.
 یــا کســانی کــه طــالق 
می گیرنــد به ویــژه اگر زن 
باشند یک مقداری به آن ها 
انگ زده می شود و همچنین 
در اجــاره کردن خانه کمی 

مشکل پیدا می کنند. 
یعنی بــه هرحــال تنهایی 
خود یک معضل اســت. اما 
اگر تک زیســتی در راستای 
خودســازی و توانمندسازی 
باشــد تا فرد بعد بتواند یک 
ازدواج حساب شده داشته باشد، آن وقت مفید 

خواهد بود. 
وی در پاســخ به اینکه افزایش تک زیستی ها 
در کشــور بیشتر به سوی بی بند و باری پیش 
می رود یا به سمت خودسازی و توانمندسازی، 

می گوید: بیشتر به سمت استقالل و خودسازی 
پیش می رود به ویژه آن هایی که برای اشتغال 
و تحصیالت دانشــگاهی مهاجرت می کنند و 

زندگی تک زیستی دارند.
 نمی توانیــم به همه جوانــان خود انگ بزنیم. 
ســهم کســانی که با هــدف خودســازی و 
توانمندسازی تک زیستی را در پیش گرفته اند 
بیشــتر است. البته سهم کســانی که با هدف 
برخــورداری از آزادی های نامتعارف به زندگی 
تک نفره رو می آورند هم رو به افزایش اســت، 
اما به آن میزان نیســت که نگران کننده باشد 
هــر چند روی آن نیز بایــد برنامه ریزی و کار 

شود تا مشکل ایجاد نکند. 

 تجردگرایی
 به خودی خود آسیب است

قرایی  امــان اهلل  اما دکتر 
مقــدم، جامعه شــناس و 
پدیده  دانشــگاه  اســتاد 
تک زیســتی را ذاتــاً یک 
می داند  اجتماعی  آسیب 

و به قــدس می گویــد: پاتولوژی یا آســیب 
اجتماعــی یعنی ضربــه ای به بــدن جامعه 
وارد شــده اســت. از این رو تک زیســتی یا 
تجردگرایی به خودی خود یک درد و آسیب 
اســت چون وقتی خانواده تشکیل نمی شود 
جامعــه را از نظر بقای نســل، انتقال میراث 
فرهنگی و تأمین نیروی انســانی با مشــکل 

مواجه می کند.
وی تجردگرایــی را موجــب افزایــش روابط 
نامشــروع، اعتیاد، جــرم و جنایــت و دیگر 
آســیب های اجتماعــی می خوانــد و تصریح 
می کنــد: اصــوالً در جامعه ای کــه به خوبی 
خانواده شــکل نگیرد اقتصاد شکوفا نمی شود. 
چون افراد در تجردگرایــی کمتر آینده نگری 
می کنند به دنبال پس انداز و ســرمایه گذاری 
هســتند، به همین دلیل است که همه ادیان 
دنیا و جامعه شناسان بر تشکیل خانواده تأکید 

می کنند. 
وی با اشاره به اینکه افزایش روند تجردگرایی 
افراد نشــان از کم توجهی بــه عوامل مؤثر بر 
ازدواج و تشکیل خانواده از قبیل اشتغال زایی، 

امنیت شــغلی، درآمد مالی مناسب، گرانی و 
تورم دارد، می افزاید: البته نباید در رشد این 
پدیده از نقش گسترش فرهنگ غربی و تأثیر 
شبکه های ماهواره ای که با پخش سریال ها و 
فیلم هایی که سبک زندگی مجردی را تبلیغ 

می کنند غافل شد. 
قرایی مقدم مسئولیت روند افزایشی خانوارهای 
تک نفره در کشــور را متوجه دولت می داند و 
می گوید: حاکمیت آنچنان که الزم بوده اقدام 
به فرهنگ سازی، اشتغال زایی و بهبود وضعیت 
اقتصــادی افراد جامعه نکرده اســت، بنابراین 
برای حل معضل یاد شــده راهی جز افزایش 
اشتغال زایی و ارتقای سطح درآمد افراد جامعه 

نداریم. 
البته باید فرهنگ ســازی هم کرد و جوانان را 
تشــویق نمود تا دست از زیاده خواهی بردارند 

و به سازگاری فکر کنند. 

 مسئله یا بیماری؟
رئیس  اقلیمــا،  مصطفی 
انجمن علمــی مددکاران 
اجتماعــی ایــران نیز در 
خصوص ریشه های افزایش 
خانوارهای تک نفره با دکتر 

قرایی مقدم و کاظمی پور هم نظر اســت و به 
قــدس می گویــد: اینکه افرادی خواســته یا 
ناخواسته به تک زیستی روی می آورند و بدون 
اینکه تشکیل خانواده بدهند، می میرند نشان 
می دهد آن جامعه مســائل و مشکالت زیادی 
دارد که افراد حاضر نمی شوند ازدواج کنند و 

تشکیل خانواده بدهند. 
وی با اشــاره بــه اینکه مســائل اجتماعی را 
نبایــد با بُعد روان شناســی ببینیم، می افزاید: 
رواج خانوارهای تک نفره یک مســئله است نه 
یک بیماری. یعنی اگر افراد جامعه مشــکالت 
خاصی در زمینه اشــتغال و کسب درآمد و... 

نداشته باشند ازدواج می کنند. 
وی در پاســخ به این پرســش که کسانی که 
به صورت تک نفــره زندگــی  می کنند آیا از 
لحاظ روحی دچار مشکالت خاصی می شوند، 
می گوید: کســانی که تنهــا زندگی می کنند 

معلولی از علت ها هستند.
 باید ببینیم چه عوامل موجب شــده این افراد 
تنهایی را در پیش گرفته اند و آن ها را بر طرف 
کنیم. بــه هرحال تجربه نشــان می دهد این 
گونه افراد مشــکل خاصــی از لحاظ روحی و 
روانی پیدا نمی کنند مگر اینکه دچار مشکالت 

زیادی باشند.

رشد آمار زندگی مجردی و افزایش خانواده های تک نفره در ایران، نگران کننده نیست؟! 

تنهای تنهای تنها!

افزایش روند 
تجردگرایی نشان 

از کم توجهی به 
عوامل مؤثر بر 

ازدواج و تشکیل 
خانواده دارد

بــــــرش

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

دستچین

طرح تحول سالمت به مدارس نیامد
مهر: میرحمایت میرزاده، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس 
شورای اسالمی گفت: آیا می دانید برخی مدارس نیروی خدماتی، 
معاون، دیوارکشی، نگهبان و… ندارند. این ها باید مراقب بچه ها 
 باشــند و به آن ها آموزش دهند. سال های پیش تعدادی نیروی 
بهداشــتی را از مدارس به وزارت بهداشت بردند اما طرح تحول 

سالمت به مدارس نیامد.

کرونا نمی آمد جشن دهان عاری از پوسیدگی می گرفتیم
ایسنا: حامد برکاتی، مدیرکل دفتر سالمت، جمعیت، خانواده و 
مدارس وزارت بهداشت با اشاره به اینکه همواره همه چیز جای 
بهتر شدن دارد، گفت: دندان های پوسیده بیش از 6۰ درصد پایه 
ششمی ها رایگان ترمیم شــده و اگر کرونا نمی آمد اردیبهشت 
جشن دهان عاری از پوسیدگی را در انتهای پایه ششم می گرفتیم.

یادمان می ماند چه کسانی از »جیبشان« نگذشتند
ایسنا: دکتر مریم حضرتی، معاون پرستاری وزارت بهداشت در 
پیامی به کادر نظام ســالمت نوشت: این روزها ترجمه »شرف« 
شمایید... این روزها هم می گذرد ولی یادمان می ماند چه کسانی از 
»جانشان« گذشتند و چه کسانی از »جیبشان« نگذشتند، ناگفته 
خود پیداست که تعهد شما به سالمت مردم با هیچ چیزی قابل 

جبران نیست.

تالش برای کاهش جایگاه کانون وکالی دادگستری
فارس: عیســی امینی، رئیس کانون وکالی دادگستری مرکز 
گفت: در یک سال گذشــته، عده ای معدود، از هیچ تالشی در 
به هم ریختــن کانون وکالی دادگســتری، این کهن نهاد مدنی 
دریغ نورزیدند و تالش کردند عالوه بر شبیه سازی و نحیف سازی 
نهــاد اصلی، هیئت مدیره را به هیئــت اجرایی و کانون وکالی 

دادگستری ۸9 ساله را به شکل مرکز امور مشاوران دربیاورند.

فایل منتسب به حریرچی در آلبانی تولید شده است
ایلنا: رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا درباره فایل 
منتســب به دکتر حریرچی که در فضای مجازی منتشر شده 
است، گفت: این فایل صوتی قطعاً کذب است و توسط یک پایگاه 
خبری در خارج از مرزهای آبی و خاکی ایران و در کشور آلبانی 

تولید و در فضای مجازی منتشر شده است.

کیف ها را ما به نمایندگان ندادیم
ایرنا: کیانوش جهانپــور، رئیس مرکز روابــط عمومی وزارت 
بهداشــت گفت: کیف هایی که محتوی ماسک و ژل ضدعفونی 
بوده و به نمایندگان مجلس تحویل داده شــده از طرف وزارت 
بهداشت نبوده است. هر ارگانی ممکن است این کار را انجام دهد 
و بیــن کارکنان خود توزیع کند؛ این موضوع ارتباطی به وزارت 

بهداشت ندارد.

واکنش معاون وزارت ورزش به تعطیلی مجلس
برنا: محمد مهدی تندگویان، معاون وزارت ورزش و جوانان در 
توییتر نوشت: خادمان مردم در مجلس الیحه بودجه را تصویب 
نفرمودند. کیف بهداشــتی مبارزه با کرونا را تحویل گرفتند.از 
انتخاب وزیر کشاورزی گذشتند و رفتند تعطیالت! ولی در دولت 
از شنبه وضعیت عادی اســت. کارمندان برای خدمت به مردم 

حاضر خواهند بود.

کالبد بدن نماینده از مریخ نیامده است
برنا: محمدجواد جمالی نوبندگانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس گفت: فکر نمی کنم 3۰۰ بسته مقابل ۸۰ 
میلیون جمعیت، ضربه ای به جایی بزند. نماینده انسانی است مثل 
سایر مردم، کالبد بدن او که از مریخ نیامده است. اگر بیمار شود 

و به حوزه انتخابیه خود برود، آسیب های زیادی را وارد می کند.

کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان ظلم است
میزان: حمیدرضا حاجی بابایی، نماینده مجلس شورای اسالمی 
درباره رد شدن بودجه آموزش و پرورش گفت: مشکل پرداخت 
عیدی را حل کردیم و دریافتی شــان به اندازه حداقل حقوق را 
پیگیری کردیم. دعوا از همینجا شروع شد و حق با دانشجو معلمان 
است که چرا باید ۴5 درصد از حداقل حقوقشان کم شود. این ظلم 

بزرگی است.

آموزش

معاون وزارت آموزش و پرورش:
فرصت های آموزش را در بستر 

مجازی گسترش می دهیم
 مهر  معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش 
و پــرورش دربــاره مدرســه تلویزیونی گفت: 
فرصت های آموزش در بستر مجازی را گسترش 
خواهیم داد و بسته های آموزشی نیز به تدریج 

ارائه خواهد شد.
علیرضا کمرئی افزود: بیش از ۲5۰ عنوان درسی 
و ۲۰3 رشــته کاردانش داریم. این کار به نوبه 
خود اقدام خوبی است و به حفظ ارتباط مستمر 
بــا آموزش و خارج شــدن خانواده ها از نگرانی 
کمک می کند تا دوباره آموزش در کالس های 
درس برقــرار شــود. معــاون وزارت آموزش و 
پرورش گفت: مســئولیت برعهــده آموزش و 
پرورش اســت و ما معلم را معرفی و ۷۰ درصد 
آموزش بر اساس بودجه بندی انجام شده است 
و برای آموزش دروس باقی مانده پیش می رویم 
و راهبری آموزش را انجام می دهیم. از معلمان 
برگزیده و سرگروه های درسی و آن ها که می توانند 
راهبری آموزشی را انجام دهند استفاده می کنیم.

حوادث

یک مسئول در پلیس راهور خبر داد
کاهش میزان فوتی های تصادفات

در سال جاری
 میزان  رئیس اداره تصادفــات پلیس راهور 
تهران بزرگ درباره جانباختگان تصادفات سال 
9۸ گفت: بر اساس آخرین آمار، از اوایل امسال 
تا دی ماه، ۴۸ درصــد از فوتی های تصادف ها 
را عابران پیاده، 33 درصد راکبان موتورسیکلت 
و ۱9 درصــد رانندگان و سرنشــینان خودرو 
تشکیل می دهند. ســرهنگ احسان مؤمنی، 
درباره جنسیت فوت شدگان تصادف ها افزود: 
۸۷ درصد فوتی ها مرد و ۱3 درصد زن هستند.

وی گفت: بیشــترین علت تصادف ها در شهر 
تهران، عدم توجه رانندگان به جلو بوده است.

مؤمنی ادامه داد: در محور های بزرگراهی، تخطی 
از سرعت مجاز بیشترین علت تصادف است. این 
مقام انتظامی درباره ســاعت ثبت بیشــترین 
تصادفات اظهار کرد: ۲۷ درصد از تصادف ها در 

ساعات ۲۰ تا ۱۲ شب ثبت می شود.
وی گفت: خوشــبختانه امســال ۸ درصد از 

تصادف های منجر به فوت کاهش یافته است.

 محیط زیست

معاون سازمان مدیریت بحران:
هجوم ملخ ها به مرحله بحران 

نرسیده است
 فارس  محمد فریــد لطیفی، معاون آمادگی 
و مقابله سازمان مدیریت بحران گفت: اگر در 
شرایط حادی قرار بگیریم، قطعاً مدیریت بحران 

به این موضوع ورود خواهد کرد.
وی گفت: ســال گذشــته منابع اعتباری در 
خصوص مبارزه با ملخ ها در نظر گرفته شــد و 
امسال نیز در صورت رسیدن به شرایط بحرانی 
و حاد، اختصاص اعتبار و ارســال تجهیزات و 
امکانات الزم به استان های جنوبی کشور برای 

مبارزه با ملخ ها انجام می شود.
لطیفی افــزود: هنوز به وضعیــت بحرانی در 
خصوص هجــوم ملخ هــا به جنوب کشــور 
نرسیده ایم، البته هشدارهایی در این خصوص 
داده شده است. هجوم ملخ ها با پیشگیری های 
صورت گرفته ملی نشــده ولی مهم اســت و 
اقدام های مقابله ای ادامــه دارد. وی بیان کرد: 
تاکنون ۲۰ میلیارد تومان برای پیشــگیری و 

مقابله با ملخ ها  اعتبار اختصاص یافته است.

جوان و خانواده

یک مقام مسئول خبر داد
برنامه ریزی برای جذب امریه 
دانش آموختگان ارشد و دکترا

 مهر   محمد ســعید سیف، مدیر کل ارتباط 
بــا صنعت وزارت علوم با اشــاره به برنامه این 
وزارتخانه بــرای دانش آموختگان امریه گفت: 
نخســتین گروه از این افــراد به منظور بهبود 
روابط دانشگاه و صنعت به دانشگاه های بزرگ 
اعزام شدند. سیف گفت: افراد باید دانش آموخته 
مقطع کارشناســی ارشــد یا دکترا بوده و نیز 

معدل باالی ۱5 داشته باشند.
وی ادامه داد: با وجود این، اگر فردی دوره های 
تخصصی و مهارتی را هم گذرانده باشد، به عنوان 
یک امتیاز مضاعف برایش محسوب خواهد شد.

سیف افزود: فعاًل ستاد کل نیروهای مسلح با 
۲5۰ نفر برای یک سال موافقت کرده است 
و در طول این یک ســال عملکرد ســربازان 
امریه و دانشــگاه ها را در ایــن خصوص به 
دقت بررســی می کنیم و اگــر اثرات مثبت 
بود امیدواریم این طرح و تخصیص امریه به 

وزارت علوم، دائمی شود.

بهداشت و درمان

سخنگوی سازمان انتقال خون:
خطری سالمت اهداکنندگان 

خون را تهدید نمی کند
 برنا  بشــیر حاجی بیگی، سخنگوی سازمان 
انتقــال خون ایران، در خصوص تأثیر شــیوع 
کرونــا بر میزان مراجعه کنندگان به ســازمان 
انتقال خون گفت: اهداکنندگان مستمر خون 
در سراســر کشور سال هاســت با اصول اولیه 
خودمراقبتی و رعایت مســائل بهداشتی آشنا 
هســتند و از این طریق به حفظ سالمت خود 
و دیگــران کمک می کنند. همچنین در مراکز 
انتقال و اهدای خون در سراســر کشور تمامی 
نکات بهداشــتی و دســتورعمل های علمی و 

پزشکی رعایت می شود.
وی تصریــح کرد: تمامی تجهیزات و وســایل 
استفاده شده در فرایند اهدای خون در شرایط 
کامالً استریل انجام می شــود و هیچ خطری 

سالمت آن ها را تهدید نمی کند.
او افزود: اگر فردی عالئم سرماخوردگی داشته 
باشــد، معاف موقت می شــود و یک ماه پس از 

بهبودی می تواند در مراکز، خون اهدا کند.

فراسو

برداشت آزاد
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 روزنامه سیاسی، اجتامعی، فرهنگی صبح ایران

اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

الجالل واالکرام یا ذا 

  جهان/ مهدی خالدی  باالخره پس از 11 
دور مذاکــره میان کاخ ســفید و گروه طالبان 
که 18 مــاه به طول انجامیــد، نمایندگان دو 
طرف روز گذشــته در مقابل دوربین رسانه ها 
توافق نامه صلح را به امضا رســاندند تا در میان 
بیم و امید جامعه افغانستان در مورد آینده این 
کشور، مخاصمه میان دو طرف پس از 19 سال 
هر چند در ظاهر هم که شده پایان یافته تلقی 
شده و به این ترتیب راه برای خروج اشغالگران 
آمریکایی از این جنگ فرسایشــی فراهم شود. 
با انعقاد ایــن توافق نامه هر چند دونالد ترامپ 
رئیس جمهور خودشیفته آمریکا ممکن است با 
هدف جلب افکار عمومی داخلی این کشور در 
مقابل رسانه ها ژست پیروزمندانه بگیرد اما این 
تازه آغاز راهی برای ملت رنج کشیده افغانستان 
است، مسیری با چشم اندازی مبهم، پیچیده و 

غیرقابل پیش بینی. 
اکنون این پرسش مطرح است که پس از توافق 
و مصالحه ایاالت متحــده و طالبان، مذاکرات 
بیــن طالبان و دولت افغانســتان چه شــکل 
و شــمایلی خواهد داشــت؟ آیا معامله ای که 
صورت گرفته به ایــاالت متحده امکان خواهد 
داد خود را از طوالنی ترین جنگ تاریخش رها 
ســازد؟ و مهم تر از همه اینکــه آیا پس از این 
توافق، افغانستان سرانجام رنگ صلح و آرامش 

را خواهد دید؟ 

 صلح به چه قيمتي و چگونه؟
ابهام در چند و چون اجــراي توافق نامه جدید 
آمریــکا با طالبــان به اضافه تجربــه نه چندان 
خوب از توافق هاي بي پایه و اساس دولت ترامپ 
بر نگراني ها درباره آینده افغانســتان در ســایه 
بازگشت طالبان به بخشي از قدرت، افزوده است. 
در آمریکا همه مي خواهند از شر جنگي 19  ساله 
خالص شوند اما نکته اساسي آن است که به چه 

قیمتي و چگونه.
این توافق نامه پــس از گفت وگوهای محرمانه 
میــان نمایندگان واشــنگتن و طالبان  حاصل 
شــده و تاکنون مفاد آن منتشــر نشده است. 
اصلی تریــن نــکات توافق صلح بیــن طالبان 

و ایاالت متحــده، خروج ســربازان آمریکایی 
از افغانســتان، مذاکــرات بین االفغانی و عدم 
اســتفاده از خاک افغانســتان علیه کشورهای 
دیگر است. در بیانیه مشترک روز گذشته کابل 
و واشــنگتن، آمریکا اعالم کــرده در 1۳۵ روز 
از زمــان امضای توافق صلح بــا طالبان 4هزار 
نفر از 12هزار و ۵00 ســربازش را از افغانستان 
بیرون کشیده و نظامیانش را به 8هزار و ۵00 
تن کاهش خواهد داد. همچنین بر اساس این 
توافق، نظامیــان آمریکایی و ناتو در 14 ماه از 
افغانســتان خارج می شوند. موضوع دیگر بحث 
خروج اشــغالگران آمریکایی از افغانستان است 
که از ســوی طالبان به جد مــورد تأکید قرار 
دارد. در همین راستا شــیر محمد استانکزی، 
رئیس دفتر سیاسی طالبان در سخنانی امضای 
توافق صلح میان این گــروه با آمریکا را توافق 
برای خروج »نیروهای اشــغالگر آمریکایی« از 

افغانستان و »پیروزی طالبان« عنوان کرد. 
وی گفت: پدران ما 100 سال پیش با شکست 
انگلیس و ۳0 سال پیش هم با شکست شوروی 

شاهد چنین روزی بودند. 
اما در نهایت به دلیل مبهــم بودن توافق نامه، 
محافل داخلی در افغانستان در مورد پیامدهای 
آن به شــدت نگران هســتند .  گفته می شــود 
حتی شخص رئیس جمهوری این کشور نیز از 

جزئیات مفاد توافق نامه آمریکا و طالبان مطلع 
نیســت و طالبان هم تاکنون هیچ نرمشی در 
مورد مواضع خود در مورد مســائل سیاسی و 
اجتماعی افغانســتان از جمله ادامه جمهوریت 

و وضعیت زنان نشان نداده است. 
در چنین شرایطی کشورهای مختلف با اعزام 
نمایندگان خود برای حضور در مراسم امضای 
توافق نامه آمریــکا و طالبان بدعت خطرناکی 
را از ســوی آمریکا تأییــد کردند که می تواند 
استقالل و حاکمیت ملی کشورها را به راحتی 
متزلــزل و تهدید کند. زیــرا آمریکا با نادیده 
گرفتن استقالل و حاکمیت ملی افغانستان با 
یک گروه شبه نظامی مخالف دولت این کشور 
توافق نامه امضا کرده اســت که ســال 2001 
بــرای نابودی آن به افغانســتان لشکرکشــی 
و آن را اشــغال کرد. اما اکنــون با این گروه 
در حال همکاری برای اجرای سیاســت هایی 
اســت که نه تنها نوع حکومت افغانســتان را 
نمی پذیرد بلکه نوع نگرش آن به جایگاه اقوام 
و گروه های سیاســی و مذهبی افغانستان نیز 

کاماًل مبهم است. 
با وجود ایــن اظهارنظرهای متناقض مقام های 
آمریکایی و ســران طالبان، می توان پیش بینی 
کــرد خطر عــدم حضــور دولت افغانســتان 
در مذاکــرات صلــح آمریکا و طالبــان تبعات 

جبران ناپذیری را برای آینده این کشور به دنبال 
داشــته و به نظر می رســد در پایان این مسیر 
پر پیچ و خم، طالبان احتماالً قدرتی چشمگیر 

خواهد داشت.

 همه چيز به ضرر دولت کابل 
در جریان است

اما سفیر ســابق ایران در افغانستان در گفت وگو 
با قدس در تشــریح توافق نامه امضا شــده میان 
آمریــکا و طالبــان گفت: حضــور مایک پمپئو، 
وزیر خارجه آمریکا در مراســم امضای رویداد به 
اصطالح صلح با طالبان نشان دهنده اهمیت این 
موضوع برای واشنگتن است، گروهی که 19 سال 

با آن جنگیــده و حال ناچار به 
نشستن با آن پای میز مذاکره 
شده است. ابوالفضل ظهره وند 
ادامه داد: این توافق در شرایطی 
صورت گرفت که دولت کابل از 
آن دور نگه داشــته شده و در 
مذاکره مشــارکت نداشت. این 
و خطرناک  نگران کننده  بسیار 
است، چرا که از سوی واشنگتن 
پخــت و پــز شــده و تالش 
آمریکایی ها در راستای معرفی 
طالبان به عنوان طرفی رسمی 
در افغانستان است. این توطئه، 
افغانســتان را در مسیر ناامنی 
قرار داده و چشم انداز آتی آن را 

پیچیده تر از پیش خواهد کرد. وی ادامه می دهد: 
همه این تحوالت در شــرایطی صورت می گیرد 
که اختالفات و چنددســتگی داخلی در همسایه 
شرقی مان پس از اعالم رسمی نتایج انتخابات در 
اعالم پیروزی اشرف غنی و نپذیرفتن این مسئله 
از ســوی عبداهلل عبداهلل، رقیب انتخاباتی وی و 
حامیانش به اوج خود رسیده است. قرار است در 
گام بعدی یک تیم برای مذاکره از ســوی دولت 
افغانستان شــکل گرفته و در گفت وگوهایی که 
10 روز دیگر با طالبان در نروژ آغاز خواهد شــد 
شــرکت کند و این در میانه اختالفات موجود در 
کابل به ضرر مردم تمام خواهد شــد. این مسئله 

دولت کابل را بیش از پیش در موضع ضعف قرار 
داده و در ایــن مقطع زمانی به نفع طالبان تمام 

خواهد شد.

 صلح آمریکایی، نه افغانستانی
ابوالفضل ظهره وند با بیان اینکه ظاهراً آمریکا با 
نقشه ای از پیش طراحی شده موقعیت طالبان 
را به گونه ای پیش برده که این گروه از این به 
بعد دســت برتر را در تحوالت افغانســتان دارا 
بوده و هر نوع حرکتی باید با موافقت و حضور 
آن ها اتفاق بیفتد، تصریح کرد: این اتفاق بسیار 
بدی است، چراکه دولت به عنوان نماینده مردم 
نفوذ خود را از دست می دهد. پس این صلح از 
نظر آمریکا و طالبان اســت نه مردم افغانستان. 
اگر قرار اســت صلحی واقعی برای افغانســتان 
صورت گیرد باید همه مردم این کشــور در آن 

نقش داشته باشند نه آمریکای اشغالگر.
سفیر سابق کشــورمان در افغانســتان در ادامه 
با اشاره به ســفر مارک اسپر، وزیر دفاع آمریکا و 
ناتو  ینس استولتنبرگ، دبیرکل 
به کابل همزمان با انعقاد موافقت 
نامه صلح در دوحه قطر، این اقدام 
را با هدف منحرف کردن تمرکز 
دولت افغانستان از توطئه طراحی 
شــده خود عنوان کرده و گفت: 
فارغ از این نقش بازی کردن های 
مقامات ایاالت متحــده، به نظر 
می رســد اکنون افغانستان وارد 
فاز جدید و پیچیده ای از تحوالت 
شده که برای آمریکا مفید است تا 
به این طریق ادامه حضور نظامی 
خود در این کشور را توجیه کند. 
واشنگتن اگر واقعاً دوستدار مردم 
افغانستان است بهتر آن بود که در 
شرایط کنونی موضوع ایجاد دولت قوی در کابل را 
پیگیری کرده و سپس برای صلح با طالبان پا پیش 
می گذاشــت. اما اکنون مشخص می شود مسئله 
انتخابات در افغانســتان هم یک بازی آمریکایی 
بوده تا با ادامه اختالفات، زمینه شکل گیری دولت 
عبوری )موقت( فراهم شود. اکنون به واسطه ضعف 
طرفین مورد اختالف در کابل، توافق صلح به آن 
ســمتی خواهد رفت که مد نظر آمریکا و طالبان 
اســت؛ یعنی زمین بازی عمالً به دست طالبان و 
واشنگتن افتاده و آن ها شــکل دهنده چارچوب 
قانون اساســی بعدی افغانستان آن هم به میل و 

خواسته خود خواهند بود.
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ادعا درباره شهادت چهار عضو حزب اهلل در ادلب
العالم: شبکه الجزیره مدعی شده است در جریان درگیری های صورت گرفته 
در حومــه ادلب میان نیروهای ســوری و حزب اهلل از یک ســو و گروه های 
تروریستی تحت حمایت ترکیه از سوی دیگر، دست کم چهار نیروی حزب اهلل 
به شــهادت رسیدند. این در حالی اســت که منابع رسمی حزب اهلل هنوز آن 
را تأییــد نکرده انــد. همچنین در حمله خمپاره ای ارتش ســوریه به مواضع 

تروریست های ادلب، سه نظامی ترکیه کشته و زخمی شدند.

نه ماهاتیر، نه انور ابراهیم
نخست وزیر مالزی معرفی شد

مهر: پادشــاه مالزی سرانجام در جریان کشمکش ها و تنش های سیاسی در 
این کشور »محی الدین یاسین« سیاستمدار ۷2 ساله را به عنوان نخست وزیر 
جدید معرفی کرد. او در حالی به عنوان نخســت وزیر مالزی انتخاب شــد که 
صبح روز گذشــته ماهاتیر محمد پس از دیــدار با ائتالف »پاکاتان هاراتان« 
اعالم کــرد از حمایت تعداد کافی نمایندگان پارلمــان مالزی برای نامزدی 

دوباره به عنوان نخست وزیر برخوردار است. 
ماهاتیر محمد، نخست وزیر پیشین مالزی هفته گذشته از مقام خود استعفا 
کرد. پیش از این احتمال می رفت »ماهاتیر محمد« نخســت وزیر مســتعفی 
مالزی یا »انور ابراهیم« رقیب ســنتی او به عنوان نخســت وزیر این کشور 

معرفی شوند.

به چه قیمتی؟
روزنامــه جمهوریت به عنــوان روزنامه 
منتقد اردوغان در شــماره روز گذشته 
خود با تیتر جنجالی »به چه قیمتی؟« 
یــا »در برابر چه هدفی؟« به مداخالت 
این کشور در سوریه پرداخته و با انتشار 
عکس ۳4 سرباز کشته شده این کشور 
در شمال سوریه، حضور ترکیه در ادلب 
را به چالش کشید. اما روزنامه های دیگر این کشور بیشترشان بنزین بر آتش 
انتقام گیری ریختند. روزنامه ینی شفق از روزنامه های تندروی وابسته به اتاق 
فکر حزب عدالت و توسعه، با تیتر »توفان انتقام« به شکلی جنجالی در مورد 
ادلب خبررســانی کرد و ابراهیم کاراگول، سردبیر این روزنامه که در بیشتر 
ســفرهای خارجی اردوغان را همراهی می کند، در یک یادداشــت تحلیلی، 
بدون آنکه به سیاســت های غلط ترکیه در ســوریه اشــاره کند، در ماجرای 
کشته شدن نظامیان ترکیه، روسیه و ایران را به عنوان مقصران اصلی، متهم 
کرد! »خنجر روس در قلب ترکیه« نیز تیتر بســیاری از رســانه ها در فضای 

مجازی ترکیه بود.
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صلح آمریکا و 
طالبان اتفاق بسیار 
بدی است، چراکه 
دولت به عنوان 
نماینده مردم نفوذ 
خود را از دست 
می دهد. پس این 
صلح از نظر آمریکا 
و طالبان است نه 
مردم افغانستان
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کد فراخوان مناقصه مندرج در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات: 3230600                                                                           

روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان شمالی                                                        
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آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی كیفی
)مناقصه شماره  98/407(نوبت دوم        شماره مجوز: 1398.7548             
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53
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س�ازمان عمران و توسعه حریم حرم حضرت رضا علیه السالم 
در نظر دارد:

 اجرای آرماتور بندی و قالب بندی در کارگاه توس�عه زیر س�طحی بس�ت 
ش�یخ بهایی واقع در مح�دوده حرم مطهر را از طری�ق مناقصه عمومی به 
پیمانكار واجد ش�رایط )اش�خاص حقیق�ی و حقوقی( واگ�ذار نماید ، لذا 
متقاضیان می توانند تا پایان وقت اداری روزپنج شنبه مورخ 1398/12/15 
http://sem.aqr-harimeharam.org ضم�ن مراجع�ه ب�ه آدرس اینترنت�ی
) تلف�ن:31305243-32257085-051( نس�بت ب�ه دریافت اس�ناد مناقصه 

اقدام نمایند .

آگهـی منـاقصه 

س
, 9
81
52
37

آگهی مجمع عمومی عادی 
نوبت اول

بدینوسیله هیئت تصفیه شرکت تعاونی منحله تهیه 
و توزیع کاالهای مورد نیاز پیمانکاران ساختمانی و 
دعوت  سهامداران  کلیه  از  خراسان  تاسیساتی 
مجمع  در  االختیار  تام  نماینده  یا  و  خود  نماید  می 
صبح   10 ساعت   98/12/22 شنبه  پنج  روز  عمومی 
تاسیساتی  و  ساختمانی  شرکتهای  انجمن  محل  در 
خراسان رضوی واقع درسایت آبادگران برگزار می 

گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: 

1- گزارش عملکرد
2- گزارش روش تصفیه سهام

3- تصویب ترازنامه
4- تمدید یا اختتام ماموریت

5- سایر موارد در صالحیت مجمع
هیئت تصفیه شرکت تعاونی س

98
15
35
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آگهی تغییرات شركت حافظ ثامن شركت 
سهامی خاص به شماره ثبت 15526 و 

شناسه ملی 10380311545
عمومی                             مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
تصمیمات   1398,09,14 مورخ  العاده  فوق 
شرح  به  اساسنامه   15 ماده   : شد  اتخاذ  ذیل 
ذیل اصالح گردید : ماده 15( مجمع عمومی 
از  پس  ماه  چهار  ظرف  شرکت  سالیانه  عادی 
هیئت  نظر  با  که  محلی  در  مالی  سال  انقضاء 

مدیره تعیین می شود تشكیل می گردد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)788640(
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سفیر سابق ایران در کابل از توافق نامه صلح واشنگتن و طالبان می گوید

آش  شورآمریکایی برای  افغانستان
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