
 

زیارت از قاب تلویزیون
 آستان  معاون تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی تدابیر اندیشیده شده برای معاون تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی از پخش ادعیه و سخنرانی های حرم مطهر از رسانه ملی خبر داد

بهره مندی زائران، مجاوران و بینندگان شبکه های مختلف رسانه ملی به ویژه شبکه 
استانی خراسان رضوی از برنامه های فرهنگی و تبلیغی حرم مطهر امام رضا)ع( را تشریح 

 ............ صفحه 3کرد.حجت االسالم والمسلمین دکتر حسین شریعتی نژاد...
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گفت وگو با محمدهاشم اکبریانی به انگیزه انتشار اثر جدیدش دکتر سینا کلهر در گفت وگو با قدس: شافعی به رئیس جمهور نامه نوشت

  :jامام رضا
عدالت پيشگى 
و نيكوكارى، 
موجب دوام 

نعمت هاى 
خداست.

عيون أخبار الرضا، 
ج 2، ص 24، ح 52

w w w . q u d s o n l i n e . i r چهارشنبه 14 اسفند  1398 9 رجب 1441 4 مارس 2020   سال سی و سوم   شماره 9201  8 صفحه    4 صفحه قدس زندگی    4صفحه ویژه خراسان    8صفحه راهکار   1000 تومان   

کتابی درباره 
تاریخ »کتاب فروشی«

مهم ترین وظیفه مجلس جدید
ترمیم گسل عدالت اجتماعی است

8 پیشنهاد بخش خصوصی برای مقابله با 
آسیب های اقتصادی کرونا

 ............ صفحه 7

 سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به شیوع بیماری کرونا هشدار داد 

احکام سنگین در انتظار محتکران

جنگ در جبهه سالمت 
ادامه دارد

از تبار مردان 
دفاع مقدس

 سیاست   نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه برای رعایت موارد بهداشتی و پیشگیری 
از بیماری کرونا بدون حضور خبرنگاران و از طریق برنامه زنده تلویزیونی و اینترنتی برگزار 
شد. غالمحسین اسماعیلی در این برنامه خبری زنده با اشاره به شیوع بیماری کرونا در 
کشور و قدردانی از زحمات جامعه پرستاری و پزشکی کشور که در خط مقدم مبارزه با 
این بیماری تالش و ایثار می کنند، گفت:امروز به پاس این خدمات، عزت جامعه پزشکی 
بیشتر و اعتماد مردم تقویت و قطعاً لطف و عنایت خداوند متعال نیز شامل حال آن ها 
بوده است. وی با تأکید بر اینکه قوه قضائیه در کنار قوای دیگر و همراه با مسئوالن و ستاد 

 ............ صفحه 2ویژه)مقابله با کرونا( در ایام اخیر اقدام های ویژه ای را در دستور...

 جامعه  در همین روزهایی که وزیر بهداشت 
کشورمان از سودجویی و تقالی گروهی نامهربان 
برای احتکار لباس و ماسک پزشکان و بیمارانشان 
گله می کند و به رئیس جمهور نامه می نویسد، 
ده ها صفحه فضای مجازی پر می شود از یادآوری 
جان  جانشان،  بذل  با  که  مهربانی  مردان  ایثار 
دوباره ای به هموطنان خود بخشیده اند. به بهانه 
این روزها می توان فصل فصل آن روزها را ورق زد 

و از ایثارگران کادر...

پیشنهادهای قدس برای 
حمایت از کسب و کارهای 

کوچک در وضعیت کرونایی

ازترویج خرید آنالین 
تا سبد حمایتی  

کارگران فصلی

نگاهی به »چالش لبخند« 
حریف سرسخت 
این  روزهای کرونا

از برای خدا 
یک شکر 

بخند
 ............ صفحه 6 ............ صفحه 9

بختیاری خبر داد

افزایش 20 درصدی 
مستمری مددجویان 

کمیته امداد 
 ............ صفحه 7در سال 99

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
محمد حسین جعفریان

اگر نگوییم عجیب ترین، اما همه کارشناسان متفق القولند که توافق نامه صلح آمریکا 
با طالبان یکی از عجیب ترین موافقت نامه هایی اســت کــه دولت آمریکا از زمان 
اســتقالل تا به امروز با طرفی دیگر به امضا رســانده است! نزدیک دو دهه پیش 
آمریکا برای نابودی طالبان به افغانستان لشکرکشی کرد. در آن جنگ تمام عیار 

احزاب افغانستانی مشهور به جبهه شمال از جانشینان...

قرارداد صلح عجیب و غریب

 ............ صفحه 8

فراخوان مزایده نوبت  اول
 بیمارستان طالقانی 
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فراخوان مناقصه نوبت اول
بیمارستان 320 تختتخوابی 

شهید هاشمی نژاد 
شرح در صفحه 5
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ش�رکت آب و فاض�اب اس�تان خراس�ان رض�وی در نظ�ر دارد فراخ�وان تجدی�د ارزیاب�ی 
کیف�ی جه�ت مناقص�ه عموم�ی دو مرحل�ه ای خری�د کاال ))خرید 4 دس�تگاه پکیج پمپ ش�ناور
 150kw – 435/4 و خرید 4 دستگاه پکیج پمپ شناور 130kw – 435/4 جهت پروژه طرقبه شاندیز(( 
به شماره فراخوان 2098001446000090  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 
نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اس�ناد اس�تعام ارزیابی 
کیفی تا ارس�ال دعوتنامه، از طریق درگاه س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س�تاد( به آدرس
 www.setadiran.ir  انجام خواهد ش�د والزم اس�ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، 
مراح�ل ثب�ت نام در س�ایت مذکور و دریاف�ت گواهی امض�ای الکترونیکی را جهت ش�رکت در 

مناقصه محقق سازند. 
تاریخ انتش�ار فراخوان در س�امانه 1398/12/14 می باش�د. اطاعات و اسناد مناقصه عمومی پس 
از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و ارس�ال دعوتنامه از طریق س�امانه ستاد به مناقصه گران ارسال 

خواهد شد. 
مهلت دریافت اسناد استعام ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز چهارشنبه مورخ 1398/12/21

مهلت ارسال پاسخ استعام ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز یکشنبه مورخ 1399/01/17
اطاعات تماس دستگاه مناقصه گذار : 

خراسان رضوی- مشهد- بولوار وکیل آباد –ابتدای خیابان صدف -    تلفن 5- 05138678841
اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : 

مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام : 85193768و 88969737
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فراخوان تجدید ارزیابی کیفی 
جهت برگزاری مناقصه عمومی خرید کاال 

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی -  شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی
www.abfakhorasan.ir : سایت اینترنتی
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روابط عمومی مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی 

مزایده فروش  گوساله نر سبک وزن و جوانه پرواری ))تاریخ مزایده  
دوشنبه مورخ  1398/12/19 ساعت 14:00(( 

مبل�غ تضمی�ن ش�رکت در مزای�ده جهت فروش گوس�اله ن�ر س�بک وزن و جوانه 
پ�رواری واحدهای مش�هد100،000،000 ریال و شهرس�تانها مبل�غ 50،000،000 
ریال، بصورت واریز وجه نقد بش�ماره حساب 83887459 بانک کشاورزی شعبه مشهد بنام موسسه 

دامپروری صنعتی قدس رضوی میباش�د.                                       
جهت کس�ب اطاعات بیش�تر با مؤسس�ه دامپروری صنعتی قدس رضوی تم�اس حاصل فرمایید.                                                                

تلف�ن: 12-38492710-051     داخل�ی 126- 119
هزینه آگهی بعهده برنده مزایده میباش�د.

ت اول
نوب آب نبض زندگی است
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1-ناممناقصهگذار: شرکت توزیع برق فارس به آدرس شیراز خیابان معدل حدفاصل فلسطین و مالصدرا تلفن 80- 32319574- 071تلفن امور 
تدارکات 071-32317869

2-موضوعمناقصه:مناقصه خرید انواع اتوترانسفورماتور5تب از تولیدکنندگان واجد صالحیت از  شرکت  توانیر 
3-زماندریافتاسنادمناقصه: در ساعت اداری )از ساعت 7/30 الی 14/30( از تاریخ 98/12/11 لغایت 98/12/15 به مدت 5 روزکاری

4-مدارکموردنیازجهتتحویلاسناد:فیش واریزی به مبلغ 220000 ریال واریز به حساب جاری شماره 74827- 07860 بانک تجارت شعبه فلسطین شیراز
5-آدرسمحلدریافتاسناد: دسترسی به اسناد مناقصه از طریق شبکه اطالع رسانی معامالت توانیر به نشانی www.tavanir.org.ir    و شرکت توزیع نیروی 

برق استان فارس به آدرس www.farsedc.ir امکان پذیر می باشد. 
6-آدرسمحلدریافتپیشنهادها:شیراز خیابان معدل - حدفاصل فلسطین و مالصدرا-ساختمان 147 شرکت توزیع نیروی برق استان فارس- امور تدارکات 

تلفن32318617
7-زمانتحویلاسناد:ساعت 9 صبح  روز سه شنبه مورخ 98/12/27

8-محلبرگزاریمناقصه: شرکت توزیع نیروی برق استان فارس- طبقه اول- دفتر معاونت پشتیبانی
9-زمانبازگشاییپاکتها:پیشنهادهای واصله ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 98/12/27 با حضور اعضاء کمیسیون مناقصه باز و قرائت می گردد ،  به 

پیشنهادهای فاقد امضاء مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی  که بعد از موعد مقرر در بند 7 آگهی مناقصه واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
در صورت تغییر در مفاد فراخوان ، از طریق آدرسهای مندرج در ماده 5 اطالع رسانی می گردد.

10-ذکر شماره مناقصه روی پاکت ها الزامی بوده و حضور پیشنهاددهندگان در جلسه آزاد است.
11-تضمینش���رکتدرمناقصه: مبلغ 2.153.200.000 ریال که به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی، چک بانکی یا چک تضمین ش���ده در وجه مناقصه گذار یا 
مطالبات بلوکه شده توسط امور مالی این شرکت می باشد که می بایست در پاکت الف قرار گرفته و همزمان با پاکات تحویل مناقصه گذار گردد ضمنا تضمین 

کمتر از مبلغ یاد شده یا سایر موارد )چک شخصی وجه نقد و ...( قابل قبول نمی باشد .
12-شرکت توزیع برق فارس دررد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد .

13- پرداخ���ت هزین���ه حم���ل و کس���ورات قانون���ی بعه���ده برنده مناقصه می باش���د.      14- س���ایر اطالع���ات و جزئیات مربوط در اس���ناد مناقصه مندرج اس���ت.                                                                                                                        
م.الف 15131/ شناسه آگهی792516

 آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای  )شماره 44- 1- 1- 98(  - نوبت دوم

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس
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اداره کل ارتباط�ات و عائ�م الکتریک�ی راه آهن جمهوری اس�امی ایران در نظر دارد فرآین�د ارزیابی کیفی جهت 
برگ�زاری مناقص�ه عمومی با موضوع » خرید 5 قلم کاب�ل فیبر نوری خاکی « را از طریق س�امانه تدارکات الکترونیکی 

دولت به شماره 200971494000016 با شرایط زیر برگزار نماید. 
در ص�ورت ع�دم تولید کاالی موضوع مناقصه در داخل کش�ور و ل�زوم خرید کاالی خارجی گواهی عدم س�اخت از 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، دفتر صنایع الکتریکی و فلزی الزامی خواهد بود. در ضمن قیمتها متناس�ب با کاالی 
س�اخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد و مبلغ تضمین ش�رکت در فرآیند ارجاع کار 5,560,200,000 ریال و مدت 

اعتبار  ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار 3 ماه بوده و به مدت 3 ماه دیگر قابل تمدید می باشد.
کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اس�ناد ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر 
مراحل مناقصه، از طریق درگاه س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد 
ش�د. الزم اس�ت مناقص�ه گران در صورت ع�دم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س�ایت مذک�ور و دریافت گواهی 
امضای الکترونیکی را جهت ش�رکت در مناقصه محقق س�ازند. تاریخ انتش�ار فراخوان در س�امانه روز س�ه شنبه مورخ 
1398/12/13 می باش�د. 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 پنجشنبه مورخ 1398/12/22

مهلت ارسال پاسخ استعام ارزیابی کیفی: ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 1399/1/24
اطاعات تماس دس�تگاه مناقصه گ�ذار : آدرس تهران- میدان آرژانتین- خیابان آفریقا- س�اختمان مرکزی راه آهن 

ج.ا.ا- طبقه پانزدهم– اداره کل ارتباطات و عائم الکتریکی–امورقراردادها.                                    شناسه آگهی789857  م الف4184

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه 
شماره : 33/98/17

اداره کل ارتباطات و عالئم الكتریكی - راه آهن جمهوری اسالمی ایران

وزارت راه و شهرسازی
شرکت راه آهن

جمهوری اسالمی ایران
)سهامی خاص( 

تبدیل بال به نعمت

رهبر انقالب تجربیات حاصل از فعالیت مردم و دستگاه ها 
در مبارزه با بیماری کرونا را به مثابه یک رزمایش عمومی 
دانستند که به عنوان دستاورد باقی می ماند

 ............ صفحه 2
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روزنامـه صبـح ایـران

کنایه های سنگین قاسمی به کسانی که از کرونا سالح درست کردند  فارس: بهرام قاسمی، سفیر ایران در پاریس در اظهاراتی با تأکید بر اینکه »مقابله با کرونا به یک کشور و یا کانون خاصی محدود 
نمی شود«، گفت: »این مبارزه و کنترل آن به یک اجماع جهانی و همکاری همه جانبه نیازمند است، آنان که جان مردم و یک اپیدمی همچون کرونا را تبدیل به سالحی سیاسی علیه ایران می کنند، خواسته یا ناخواسته 

از جمله جنایتکاران هستند.« 

 سیاست   به مناســبت روز درختکاری و 
هفتــه منابع طبیعی، رهبــر معظم انقالب 
اســالمی دیروز دو اصله نهــال میوه غرس 
کردند. حضرت آیت اهلل خامنه ای سپس در 
سخنانی، کاشت درخت را حرکتی با برکت 
خواندند و در خصوص بیماری 
شایع شده در کشور، گفتند: 
پزشکان،  از  قبالً  همچنان که 
پرســتاران و مجموعه هــای 
درمانی صمیمانه تشکر کردم، 
الزم می دانــم بار دیگر از این 
عزیزان که با کار بسیار با ارزش 
خود در حال جهاد در راه خدا 

هستند، تشکر کنم.
رهبر انقالب اسالمی مشاهده 
نمونه های درس آموز از تالش 
و فــداکاری کادرهای درمانی 
در رســیدگی به بیمــاران را 
نشان دهنده مسئولیت پذیری 
و تعهد انسانی آنان دانستند 
و افزودنــد: همچنیــن الزم 
می دانم از خانواده های پزشکان، پرستاران و 
همه عوامل درمانی که با صبر و تحمل خود 
در کنار تالش شبانه روزی عزیزانشان هستند، 
سپاسگزاری کنم. ایشان با دعا برای عافیت 
بیماران و همچنین طلب رحمت و مغفرت 
الهی برای درگذشتگان از این بیماری و صبر 

و آرامش برای بازماندگان آن ها، چند توصیه 
خطاب به مردم بیان کردند.

 تأکید بر رعایت توصیه ها و 
دستورعمل های مسئوالن

حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر رعایت 
توصیه ها و دســتورعمل های مسئوالن در 
خصوص پیشگیری و جلوگیری از آلودگی، 
افزودند: از این دســتورها نباید تخطی شود؛ 
چرا کــه خداوند ما را موظف کرده اســت 
در قبال ســالمت خود و دیگران احســاس 
مسئولیت کنیم؛ بنابراین هر چه به سالمت 
جامعــه و جلوگیری از شــیوع این بیماری 
کمک کند، حســنه و هر چه به شیوع آن 
کمک کند، سیئه است. رهبر انقالب اسالمی 
در توصیه ای دیگر همگان را به توسل و توجه 
به پــروردگار فراخواندند و گفتند: البته این 
بال آنچنان بزرگ نیست و بزرگ تر از آن نیز 
وجود داشته است، اما بنده به دعای برخاسته 
از دل پــاک و صاف جوانان و افراد پرهیزگار 
برای دفع بالهای بزرگ بسیار امیدوارم؛ چرا 
که توســل به درگاه خداوند و طلب شفاعت 
از نبی مکرم اســالم و ائمه بزرگوار می تواند 

بسیاری از مشکالت را برطرف کند.
ایشان افزودند: دعای هفتم صحیفه سجادیه 
دعای بسیار خوب و خوش مضمونی است که 
می توان با این الفاظ زیبا و با توجه به معانی 

آن با پروردگار سخن گفت.

 وظایف نیروهای مسلح و دفتر رهبری
حضرت آیت اهلل خامنــه ای همچنین همه 
دستگاه های کشور را به همکاری و در اختیار 
قرار دادن امکانات مورد نیاز وزارت بهداشت 
که در صف مقدم مقابله با بیماری قرار دارد، 
توصیه کردند و گفتند: نیروهای مســلح و 
دســتگاه های مرتبط با دفتر رهبری نیز به 

انجام این کار موظف شده اند.
رهبر انقالب اســالمی با اشاره به درگیر 
شــدن کشــورهای زیادی در دنیا با این 
بیماری، افزودند: مسئوالن ما از روز اول با 
صفا، صداقت و شفافیت خبررسانی کردند 
و مردم را در جریان قرار دادند، اما برخی 
کشورهای دیگر که این بیماری در آن ها 
شــدیدتر و همه گیرتر است، پنهان کاری 
می کنند، البته ما برای آن بیماران نیز از 

خداوند طلب عافیت می کنیم.
ایشــان حادثه پدیدآمده را مسئله ای گذرا 
و نه فوق العاده دانستند و گفتند: البته من 
نمی خواهم مسئله را خیلی کوچک فرض 
کنــم، اما آن را خیلی بــزرگ هم نکنیم، 
این مسئله مدتی نه چندان طوالنی برای 
کشور وجود خواهد داشت و سپس رخت 
برمی بنــدد، اما تجربیات حاصــل از آن و 
فعالیت مردم و دستگاه ها که به مثابه یک 
رزمایش عمومی است، می تواند به عنوان 

یک دستاورد باقی بماند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به اقدام های 
پســندیده و نوع دوســتانه برخی هموطنان 
مانند کمک های مالی و توزیع اقالم بهداشتی 
افزودند: این کارها بسیار خوب است و با حفظ 
این دستاوردها، بال به نعمت و تهدید به فرصت 
تبدیل می شــود و امیدواریم روزگار عافیت 

کامل برای ملت عزیز ایران نزدیک باشد.

رهبر انقالب تجربیات حاصل از فعالیت مردم و دستگاه ها 
در مبارزه با بیماری کرونا را به مثابه یک رزمایش عمومی 

دانستند که به عنوان دستاورد باقی می ماند

تبدیل بال به نعمت

 من کارمند شرکتی شبکه بهداشــت هستم، چرا در بخش دولتی باید این 
همه تبعیض بین کارمندان رسمی و شرکتی با مدرک تحصیلی برابر باشد و به 
تازگی هم تصمیم دارند حقوق نیروهای رسمی و پیمانی را ۵۰ درصد افزایش 
دهند که این هم شــامل نیروهای شرکتی نمی شــود... ما نیروهای شرکتی 
تقریباً همه خط مقدم بهداشت و درمان هستیم و واقعاً انگیزه و توان کار برای 
ما باقی نمانده با این وضعیت اقتصادی و این شرایط حقوقی... 09050000522

 افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارمندان چرا نباید شــامل نیروهای شــرکتی 
بخش های دولتی شــود، ما همین االن هم فاصلــه حقوقی زیادی با نیروهای 
رسمی داریم و چند برابر آن ها هم کار می کنیم، این چه عدالتی است ما دیگر 

انگیزه کار کردن نداریم. 09390006994
 لطفاً از وزیر محترم آموزش و پرورش بپرســید چــرا نگارش احکام جدید 
کارکنان قرارداد کار معین )مشــخص( را به کارگزینی استان ها جهت ابالغ و 
اعمال آن به شهرســتان ها ارسال نمی کنند. آیا تفاوتی در عمل بین نیروهای 
قراردادی و پیمانی و رسمی وجود دارد. مگر نه اینکه هر چی کار سخت است 
و جای سخت است به این نیروها واگذار می شود. باتشکر قشر آسیب پذیر آ.پ 

کشور. 09160002683
 من یک پرســتارم از استان گلستان حقوقم پایمال شده است خواستار رفع 
تبعیض و هرچه سریع تر اجرای ۵۰درصدی فصل دهم قانون مدیریت خدمات 

کشوری و اجرای فوق العاده ویژه و مطالبات یکساله ام هستم. 09110009311
 کارمند علوم پزشکی اصفهان هســتم با توجه به ابالغ ۵۰ درصد امتیازات 
فصل دهم به وزارت بهداشــت دانشــگاه اصفهان به دلیل هیئت امنایی بودن 
از پرداخت آن به کارمندان ســرپیچی کرده است خواهشمند است رسیدگی 

فرمایید. 09130005471
 با افزایش ۵۰ درصدی به حقوق کارمندان، بار دیگر کالهی بر ســر معلمان 
رفت. عماًل رتبه بندی معلمان حذف شــد و معلم با 27 ســال سابقه 42 هزار 

تومان افزایش داشت! لطفاً پیگیری بفرمایید ممنون. 09150005489
 با توجه به ارزش و قرب پرســتاری چه به لحاظ شرعی و چه انسانی و لزوم 
داشــتن انگیزه در خدمــت به مردم و با توجه به وجــود تبعیض در پرداخت 
حقوق بین پرســتاران و بسیاری حرف دیگر که از لحاظ خدمات قابل مقایسه 
با پرستاری نیستند، ولی حقوق و مزایای چند برابر پرستار دریافت می کنند و 
با توجه به شایع شدن ویروس کرونا و سختی کار پرستاری تقاضا داریم نسبت 
به پرداخت مطالبات ما پرستاران که گاهاً در بسیاری از نقاط کشور 9 ماه عقب 
افتــاده و همچنین نگاه ویژه افزایش حقوق ماپرســتاران اقدام های مقتضی را 
مبذول فرمایید تا نتیجه آن را در رضایتمندی مردم و خداوند متعال مشاهده 

کنید. سیستان و بلوچستان 09150002007
 از ترس کرونا با مردم دست نمی دهند، باشد قبول ولی کاش از ترس خدا با 
نامحرم دست نمی دادند، به مال حرام دست نمی زدند از احتکار مایحتاج مردم 

حیا می کردند. 09370007028
 ســؤال بنده این است که پرسنل شرکتی دانشگاه علوم پزشکی که در همه 
حال و در تمام شــرایط همپای سایر نیروها و شاید هم بیشتر خدمت رسانی 
می کنند چرا بایــد از افزایش حقوق ۵۰ درصدی محروم باشــند. محرومیت 
نیروهای شــرکتی از موارد مختلف از قبیــل ضمانت، امکانات رفاهی و... هیچ 
وقت مورد توجه نبوده، همیشــه از همه امکانات محروم بودیم و هســتیم، ما 
پرسنل شرکتی دانشــگاه علوم پزشکی در بحران سیل، زلزله و همه بحران ها 
خط مقدم هستیم مانند بقیه، ولی برای مزایا که می شود فقط به ما می گویند 

نه شامل شرکتی نمی شود. این کجایش عدالت است؟! 09900003891

بهانه تراشی  های جدید آژانس انرژی اتمی 
 ذخایر اورانیوم ایران 

به پنج برابر محدودیت برجام رسیده است
سیاست: آژانــس بین المللی انرژی اتمی 
عصر روز سه شــنبه در گزارش جدید خود 
درباره برنامه هسته ای ایران اعالم کرد ذخایر 
اورانیوم غنی شده ایران پنج برابر محدودیت 
تعیین شــده در برجام شده است. به گفته 
خبرگزاری فارس در گزارش جدید آژانس 
بین المللــی انرژی اتمی آمده اســت ایران 
همچنان محدودیت های کلیدی که در توافق هسته ای وجود داشته از جمله سطح 
غنی سازی اورانیوم و ذخایر اورانیوم غنی شده را نقض کرده است. این دومین گزارش 
آژانس اســت که درباره مواد هسته ای اعالم نشده در سه مکان اعالم نشده در ایران 
سؤال شده است و دومین گزارش است که ادعا شده ایران به دو مکان اجازه دسترسی 
را فراهم نکرده اســت. »رافائل گروسی« مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز 
سه شنبه به ابراز نگرانی از برنامه هسته ای ایران پرداخت و از ایران خواست تا درباره 
ذرات اورانیوم کشف شده در یک سایت اعالم نشده در تهران به »شفاف سازی« بپردازد. 
وی که در پاریس برای دیدار با »امانوئل مکرون« رئیس جمهور فرانسه حضور داشت در 
گفت وگو با خبرگزاری فرانسه گفت: »ایران باید تصمیم بگیرد که به شیوه ای شفاف با 
آژانس همکاری کند و توضیحات الزم را بدهد«. پیشتر نیز خبرگزاری رویترز با انتشار 
گزارشی اختصاصی به نقل از چندین منبع دیپلماتیک نوشت آژانس بین المللی انرژی 
اتمی قصد دارد در خصوص عدم دسترسی به یک یا چندین سایت هسته ای در ایران 

به مقام های تهران هشدار فوری دهد.

اعتراض دانشجویان و طالب به کشتار مسلمانان هند
سیاست: جمعی از دانشجویان، طالب و مردم 
روز گذشته در اعتراض به کشتار بی رحمانه 
مســلمانان در هند و سانســور این قتل عام 
در رسانه های دنیا تجمع کردند. دانشجویان 
در این تجمع که مقابل ســفارت هند برگزار 
شد با سر دادن شعارهایی حمایت خود را از 

مسلمانان هند اعالم کردند. 
پیش از این وزارت خارجه هند ســفیر ایران در دهلی نو را به خاطر توییت وزیر 
خارجه ایران درباره خشــونت ها در هند فراخواند. خبرگزاری اسپوتنیک گزارش 
داده که وزارت خارجه هند ســفیر تهران در دهلی نو را به خاطر اظهارات محمد 
جواد ظریف وزیر خارجه ایران که خشــونت ها علیه مسلمانان در هند را محکوم 
کــرده و آن را ســازمان یافته خوانده بود، احضار کرده اســت. وزیر امور خارجه 
جمهوری اسالمی ایران دوشنبه در توییتی در واکنش به اقدام های خشونت آمیز 
علیه مسلمانان در هند نوشت: ایران موج خشونت سازمان یافته علیه مسلمانان 
هند را محکوم می کند.وی افزود: ایران برای قرن ها دوســت هند بوده اســت. از 
مقامات هندی می خواهیم که رفاه همه هندی ها را تضمین کنند و اجازه ندهند 
این آدمکشــی بی معنا ادامه یابد. وزیر خارجه ایــران در این توییت تأکید کرد: 
مسیر پیش رو باید براســاس گفت وگوی مسالمت آمیز و حاکمیت قانون باشد. 
خشــونت علیه مسلمانان هندی از زمان تصویب قانون اعطای شهروندی که ضد 
مسلمانان به شــمار می رود و اعتراضات مردم هند علیه این قانون افزایش یافته 
است. روزنامه گاردین گزارش داد که در خشونت های چهار روزه در شمال شرق 
دهلی نو تعدادی از مســاجد به آتش کشــیده و مســلمانان زنده زنده در خانه 
هایشان سوزانده شــده اند و یا آن ها را به خیابان ها کشانده و مورد ضرب و شتم 

شدید قرار داده اند.

 رئیس سازمان اطالعات عراق 
در پرونده ترور شهید سلیمانی متهم است

فارس: یک مقام امنیتی حزب اهلل عراق، در واکنش به زمزمه هایی برای نامزدی رئیس 
دستگاه اطالعات ملی این کشور برای کرسی نخست وزیری، وی را یکی از متهمان پرونده 
ترور سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس دانست. »ابوعلی العسکری« مسئول امنیتی در 
گردان های »حزب اهلل« عراق در پی انصراف »محمد توفیق عالوی« از نخست وزیری و مطرح 
شدن اسامی جدید از جمله »مصطفی الکاظمی« رئیس دستگاه اطالعات ملی برای تصدی 

پست نخست وزیری، واکنش نشان داد. 
وی تصریح کرد که برخی نام مصطفی الکاظمی رئیس دستگاه اطالعات ملی عراق را برای 
تصدی پست نخست وزیری پیشنهاد می دهند، در حالی که وی یکی از متهمان همکاری 
با دشمن آمریکایی برای انجام جنایت ترور فرماندهان پیروزی یعنی سلیمانی و همرزمش 
المهندس است و ما نامزدی او را اعالم جنگ علیه ملت عراق می دانیم، چرا که آنچه از 

امنیت این کشور باقی مانده را به آتش خواهد کشید.

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

به دعای برخاسته 
از دل پاک جوانان 
و افراد پرهیزگار 
برای دفع بالهای 
بزرگ امیدوارم؛ چرا 
که توسل به درگاه 
خداوند و طلب 
شفاعت از نبی 
مکرم و ائمه بزرگوار 
می تواند بسیاری از 
مشکالت را
 برطرف کند

بــــــــرش

 سیاســت/مینا افرازه  اردشیر پشنگ، کارشناس  روابط 
بین الملــل در گفت وگو با قدس دربــاره تحوالت اخیر ادلب 
و آینده روابط ایران و ترکیه در ســایه تنش های اخیر، اظهار 
داشــت: اتفاقی که این روزها در ادلب در حال وقوع اســت، 
در واقــع محصول شکســت راهبردهای مختلــف ترکیه در 
برابر دولت ســوریه و برآوردهای اشتباه دیپلماتیک و نظامی 
ترکیه اســت که آن هم به دلیل این است که نیروهای ترک 
پیگیر نوعی آرمان گرایی در راســتای منافــع ملی ترکیه یا 
دولتمــردان آن بودند و واقعیات را به حاشــیه بردند. ترکیه 
در بحران ســوریه طی مقاطع مختلف، راهبرد های مختلفی 
را ازجمله تالش برای ساقط کردن دولت سوریه، دمیدن در 
جنگ داخلی این کشور، به حاشیه راندن تشکیالت سیاسی 

و دستاوردهای اقدام های کردها انجام داده است.
این کارشــناس  روابــط بین الملل ادامــه داد: همچنین تالش 
برای حضور در مناطقی از ســوریه در راستای اثرگذاری و تداوم 
نقش آفرینی در معادالت آینده این کشــور از دیگر اهداف دولت 
ترکیه است؛ زیرا ترکیه این رویکرد را دارد که هرچه مقدار نفوذش 
در آینده تحوالت سوریه پررنگ تر باشد، قطعاً امکان تقویت مواضع 
متحدان و شانس کسب منافع متعدد افزایش خواهد یافت، اما هر 

بار عمالً با شکست و موانع جدی روبه رو شده است.

 بحران اخیر ادلب، واکنش ناگزیر و احساسی ترکیه بود
وی همچنین افزود: درگیری های اخیر ترکیه در ادلب به نوعی 
واکنش ناگزیر و احساســی ترکیه بود و درواقع اردوغان از این 
طریق در تالش اســت تا افکار عمومی را درباره کشــته شدن 
ســربازان که به نوعی قدرت ترکیه را زیر سؤال برده، قانع کند. 

البته دولت ترکیه از یک سو ناامید از جلب حمایت ناتو و از طرف 
دیگر متأثر از واکنش روسیه است، به همین دلیل امکان تداوم 

درگیری و تنش ها برای ترکیه چندان مطرح نیست.
اردشیر پشــنگ گفت: تحوالتی که در شمال سوریه در حال 
وقوع اســت، بدون شک محور سه گانه مســکو، تهران و آنکارا 
را تحت شــعاع خود قرار داده است. مکانیسم ها و تدابیری که 
این محور اندیشــیده بود، با توجه به اینکه بین دو ضلع جدی 
آن یعنی ترکیه و روسیه درگیری مستقیم وجود دارد و ترکیه 
نیز اقدام هایی را علیه ایران انجام داده، عمالً خنثی شده است. 
بین ایران و ترکیه همیشه دوگانه دوستی و رقابت برقرار بوده 
و دو دولــت درعین حال که ارتباطات دوســتانه و ســازنده ای 
با هم دارند اما بااین حــال رقیب جدی یکدیگر در بخش های 
مختلف خاورمیانه به شمار می روند. نه آن رقابت می تواند همه 
آن همکاری ها را تحت شــعاع خود قرار بدهد و نه آن همکاری 

می تواند بر کاهش رقابت ها تأثیر بگذارد.
این کارشناس روابط بین الملل معتقد است: در شرایط کنونی 
به نظر می رســد آن بعد رقابت جویی ترکیه پررنگ تر و میزان 
همکاری ها کم خواهد شد، اما بازهم اثرگذاری این رقابت ها به 
وابستگی متقابل طرفین در حوزه های مختلف ازجمله حوزه های 
اقتصادی و برخی مســائل امنیتی خاورمیانه سرایت نخواهد 
کرد. آینده روابط ایران و ترکیه همچنان به صورت مدل دوگانه 
همکاری و رقابــت ادامه پیدا خواهد کرد و متأثر از مؤلفه های 
مختلفی خواهد بود و درنهایت گرچه ممکن است هر یک از این 
دولت ها بر سر موضوعات مختلفی دچار مشکل شوند، اما سعی 

می کنند روابطشان دوستانه تر باشد.
وی بیان کرد: اقتصاد، نقطه جلب و تقویت روابط ایران و ترکیه 

اســت و وابستگی متقابل بین دو کشــور جریان دارد. در حال 
حاضر کشــورمان تحت تحریم های مختلف قرار دارد و ترکیه 
یکی از معدود کشورهایی است که به طرق مختلف و به صورت 
پیدا و پنهان به ایران کمــک می کند. البته خود ترکیه هم از 
این کمک ها سود می برد و این مکمل بودن سبب می شود که 

طرفین ارتباطات خود را همچنان حفظ کنند.
 اردشــیر پشنگ همچنین درباره پیشــنهاد ایران برای برگزاری 
نشست ســه جانبه به عنوان راه حلی در راستای کاهش تنش های 
اخیر، گفت: پیشنهاد ایران برای برگزاری نشست سه جانبه می تواند 
اقدامی نتیجه بخش باشد، البته اگر طرفین در شرایط فعلی برگزاری 
چنین مذاکراتی را بپذیرند و به تهران بیایند. اتحاد سه گانه ایران، 
ترکیه و روسیه در قبال بحران سوریه یک اتحاد تاکتیکی کوتاه مدت 
بود و از همان زمان نیز پیش بینی می شد که هر یک از این دولت ها 
اهداف بلندمدت و متضادی در خصوص بحران سوریه داشته باشند 

و همکاری شان کوتاه مدت و در حوزه های محدود باشد.
وی ابراز کرد: در حال حاضــر، دوره آن همکاری کوتاه مدت و 
محدود به نوعی سپری شده و نبرد بر سر دیدگاه های راهبردی 
اســت. گرچه درخواست تهران برای برگزاری نشست می تواند 
به طور محدود از سطح تنش ها بکاهد، اما در نهایت باید یکی از 
طرف ها عقب نشینی جدی داشته باشد که البته عقب نشینی از 

سوی ترکیه محتمل ترین گزینه خواهد بود.
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آینده روابط ایران و ترکیه در گفت وگو با اردشیر پشنگ، کارشناس روابط بین الملل

دوگانه »همکاری و رقابت«

 نشست خبری ســخنگوی قوه قضائیه برای رعایت 
موارد بهداشتی و پیشــگیری از بیماری کرونا بدون 
حضور خبرنگاران و از طریق برنامه زنده تلویزیونی و اینترنتی 
برگزار شد. غالمحسین اسماعیلی در این برنامه خبری زنده با 
اشاره به شــیوع بیماری کرونا در کشور و قدردانی از زحمات 
جامعه پرستاری و پزشکی کشور که در خط مقدم مبارزه با این 
بیماری تالش و ایثار می کنند، گفت:امروز به پاس این خدمات، 
عزت جامعه پزشکی بیشتر و اعتماد مردم تقویت و قطعاً لطف 

و عنایت خداوند متعال نیز شامل حال آن ها بوده است.
وی با تأکید بر اینکه قوه قضائیــه در کنار قوای دیگر و همراه 
با مسئوالن و ستاد ویژه)مقابله با کرونا( در ایام اخیر اقدام های 
ویژه ای را در دســتور کار خود قرار داده است، خاطرنشان کرد: 
صدور بخشنامه مرخصی به زندانیان از سوی ریاست قوه قضائیه 
و اهتمام بسیار جدی برای اجرای آن، صدور بخشنامه کنترل  
زندانیان جدیدالورود و اهتمام قضات و دادگاه ها به اینکه از صدور 
قرارهای جایگزین حبس اســتفاده شود و اجرای احکام قطعی 
جاری به سال 99 موکول شود، از جمله این اقدام ها بوده است.

اســماعیلی ادامه داد: در قوه قضائیه به جهت حفظ ســالمت 
کارکنان اداری و قضایی بخشــنامه هایی صادر شــده است و 
همچنین بخشنامه متناسب سازی فرایند رسیدگی با توجه به 
شرایط حاکم و دستورعمل هایی در محیط اداری صادر شده است 
و به دنبال این هستیم که کار قضایی تعطیل نشود، ولی عوارضی 
هم نداشته باشد. سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اینکه صدور 
بخشنامه متناسب سازی فرایند رســیدگی ها با شرایط امروز 
جامعه  از سوی معاون اول قوه انجام شده تا رسیدگی ها ادامه 
یابد، افزود: در خارج از وقت اداری نیز رســیدگی به پرونده های 
معوق با دورکاری انجام شود. اسماعیلی اظهارداشت: اقدام دیگر 
اهتمام جدی، برخورد سریع و قاطع و برخورد بازدارنده و مناسب 
نسبت به پرونده های احتکار و کسانی است که با سودجویی اقالم 

مورد نیاز را احتکار کردند؛ در این پرونده ها بدون اغماض و در 
اسرع وقت رسیدگی خواهد شد.

 دادگاه پرونده های احتکار تجهیزات پزشکی علنی 
برگزار می شود

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی درباره نحوه برخورد 
قوه قضائیه با محتکران تجهیزات پزشکی گفت: کسانی که در 
این ایام و در حوزه مســائل بهداشتی، دارویی و درمانی دست 
به اعمال مجرمانه و دســت به ســودجویی های سیاه و کثیف 
می زنند، مطمئن باشند که کرونا زمستان را پشت سر خواهد 
گذاشــت و بهار را در پیش داریم و مردم ما از این مسیر عبور 
می کنند، اما سودجویان مهر ننگ ابدی بر آن ها خواهد ماند و 
سخت ترین مجازات برای آن ها در پیش خواهد بود. اسماعیلی 
ادامــه داد: تا امروز در ارتباط با قاچاق تجهیزات پزشــکی، ژل 
ضدعفونی، ماسک و دســتکش پرونده های متعددی تشکیل 
شــده و افراد زیادی در این حوزه بازداشت شده اند. وی با بیان 
اینکه  ۱۱ پرونده  در مدت یک هفته در دادســرای عمومی و 
انقالب تهران منتهی به کیفرخواســت و به دادگاه ارجاع شده 

و پرونده ها با عنــوان اخالل در نظام مایحتاج عمومی مردم به 
دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده های اخالل نظام اقتصادی ارجاع 
شــده است،  گفت: دادگاه این پرونده ها به زودی و در چند روز 
آینده به صورت علنی برگزار و اسامی این افراد اعالم می شود و 
مجازات های ســختی برای این افراد در نظر گرفته خواهد شد. 
وی اضافه کرد: حسب مورد اتهام این افراد افساد فی االرض صدر 
ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختالس است و 
مجازات آن اعدام خواهد بود. همچنین مجازات های دیگر طویل 
المدت ۵ تا 2۰ سال را خواهند داشت. اسماعیلی افزود: در این 
پرونده ها بیش از ۵ میلیون ماســک شناسایی و توقیف شد و 
بالفاصله این تجهیزات در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت تا 
توزیع و در اختیار نیازمندان قرار گیرد. ســخنگوی قوه قضائیه 
اظهارداشت: دوشنبه شب هم با مجوز صادره از سوی دادستان 
شهرســتان ری انبارهای احتکار کاالهای پزشکی از جمله ۳2 
میلیون دســتکش طبی کشف شد و این پرونده هم به سرعت 

رسیدگی می شود.

 نظارت و اصالح نظام توزیع وظیفه دولت است
وی ادامه داد: نظارت بر امر توزیع کاالها بر عهده دولت است و 
تنها نباید تولید را در نظر بگیریم؛ شبکه توزیع شبکه معیوبی 
اســت و باید اشکاالت این شــبکه برطرف و نظارت بر توزیع 
انجام شــود. اسماعیلی افزود: شبکه واردات معیوب است؛ ادعا 
شده است که کاالهای وارداتی از مبدأ تا مقصد رصد می شود، 
ســامانه های انبارها فعــال و اطالعات موجود اســت؛ اگر این 
ســامانه ها و نظام واردات فعال بود، می دانست که این کاالها 
چه تاریخی وارد، کجا نگهداری و به چه صورت توزیع می شود؛ 
بنابراین تأکیــد داریم بخش های نظارتی وظایف خود را انجام 
دهند و هر جا نیاز به کمک دستگاه قضایی داشتند، مطمئن 

باشند همکاری می کنیم.

احکام سنگین در انتظار محتکران
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به شیوع بیماری کرونا هشدار داد

نشست خبری
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استاندار با اشاره به اینکه خراسان رضوی 
در حوزه ویروس کرونا وضعیت قرمز پیدا 

کرده اعالم کرد
مردم در منزل بمانند

سیاست: استاندار خراسان رضوی گفت: مردم 
خراســان رضوی برای مقابله با ویروس کرونا 
حتماً همراهی الزم را داشــته باشند، بعالوه 
اینکه واقعاً وجود این ویروس در سطح جامعه 

را جدی بگیرند. 
علیرضا رزم حسینی شــب گذشته در حاشیه 
جلسه ستاد ویژه پیشگیری و مقابله با ویروس 
کرونای اســتان که با حضور آیت اهلل علم الهدی 
نماینده ولی فقیه در اســتان خراسان رضوی، 
حجت االسالم والمسلمین مروی تولیت آستان 
قدس رضوی و دیگر اعضا در محل دفتر استاندار 
برگزار شد گفت: استان خراسان رضوی در حوزه 

ویروس کرونا وضعیت قرمز پیدا کرده است.
وی با اشاره به اینکه چهاردهمین جلسه ستاد 
ویژه پیشگیری و مقابله با ویروس کرونای استان 
با حضور مســئوالن مربوطه و اعضای شورای 
تأمین استان برگزار شــد افزود: بر اساس نظر 
کارشناسان، متخصصان و پزشکان، پیشگیری 
مقدمه جلوگیری از بروز هرگونه بیماری است، 
لذا در اســتان براســاس سیاســت های ستاد 
ملی مبارزه بــا ویروس کرونا و ابالغیه هایی که 
صادر شده است تمامی اجتماعات، همایش ها، 
برگزاری مراســم های نماز در ادارات لغو و کلیه 

مدارس و دانشگاه ها تعطیل شد.
استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه ما در برابر 
حفظ جان مردم مسئول هستیم و وظیفه ماست 
که تمهیدات الزم را فراهم کنیم تا مردم کمتر 
آسیب ببینند خاطرنشان کرد: جلسه )دیشب( 
حول محور مســاجد، حسینیه ها و مراسم های 
مذهبی برگزار شــد، در این راســتا همه ائمه 
جماعات باید در این قضیه پیشــگام باشند و 
ســعی شــود تا جایی که امکان دارد مراسم ها 

کمتر برگزار شود.
رزم حسینی هشــدار داد: مردم شریف خراسان 
رضوی برای مقابله با این ویروس حتماً همراهی 
الزم را داشته باشند، بعالوه اینکه واقعاً وجود این 
ویروس در ســطح جامعه را جدی بگیرند و در 

مراسم ها و تجمع ها شرکت نکنند.
وی تأکید کرد: طی چند روز گذشــته شیوع 
این ویروس در مشــهد سرعت گرفته است، لذا 
از مردم تقاضا داریم تا جایی که برایشان مقدور 
است در منزل بمانند و ضمن رعایت بهداشت 

پیشگیری های الزم را انجام دهند.
اســتاندار خراســان رضوی یادآور شد: وزیر 
بهداشــت و درمان اعالم کرد که این هفته و 
هفته پیش رو روزهای پرخطری است، بنابراین 
امیدواریم ان شــاءاهلل با کمک مردم و رعایت 
تمام موازین بهداشــتی در جامعه و به صورت 
فردی از این وضعیت عبور کنیم و به وضعیت 

عادی برگردیم.

 پیشنهاد روحانی به پوتین 
برای برگزاری مذاکرات آستانه 

در تهران
سیاست: »کاظم جاللی« سفیر ایران در مسکو 
در دیدار با »کنســتانتین کاســاچف« رئیس 
 شورای روابط خارجی فدراسیون روسیه در روز 
سه شنبه گفت: »حسن روحانی« رئیس جمهوری 
ایــران به »والدیمیر پوتیــن« رئیس جمهوری 
روسیه پیشنهاد داده است که نشست بعدی در 
چارچوب مذاکرات آستانه در تهران برگزار شود. 
براساس گزارش خبرگزاری تاس، جاللی افزود: 
»چند روز پیش رئیس جمهور ایران با پوتین به 
صورت تلفنی صحبت کرد. در طول این مکالمه 
روحانی از پوتین دعوت کرد و پیشنهاد داد که 
نشست بعدی در چارچوب مذاکرات آستانه در 

آینده نزدیک در تهران برگزار شود«.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل:
 قرارگاه پدافند زیستی 

از سال 92 تشکیل شده است
سیاست: رئیس ســازمان پدافند غیرعامل 
کشــور در خصوص شــیوع ویــروس کرونا 
در کشــور با تبیین نقش و وظایف سازمان 
پدافند غیرعامــل، گفت: ســازمان پدافند 
غیرعامل کشــور مأموریت سیاست  گذاری، 
برنامه ریزی، هدایت، سازماندهی، نظارت و 
راهبری موضوع پدافند غیرعامل و  آمادگی 
و ارتقــای مقاومت ملی، پایــش تهدیدات، 
تسهیل مدیریت بحران و تداوم کارکردهای 
ضروری کشــور و صیانت و کمــک به اداره 
مردم در راستای مصون سازی کشور در برابر 

انواع تهدیدات دشمن را برعهده دارد.
وی با اشــاره به اینکه سازمان پدافند غیرعامل 
کشور در سال های اخیر ساختارسازی مناسبی 
در راســتای ارتقای آمادگی عمومی در کشور 
ایجاد کرده اســت، گفت: تشکیل قرارگاه های 
پدافند زیستی در استان ها و انتصاب استانداران 
به عنوان فرمانده قرارگاه پدافند زیستی با حکم 
ریاست محترم ستادکل نیروهای مسلح از جمله 

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

آموزش های مقابله با كرونا در بيمارستان رضوی  آستان: با توجه به نياز فراوان مردم به كسب آگاهی از این ویروس، جزوه های آموزش بهداشت فردي و راه هاي پيشگيري از كرونا و آنفلوانزا به همراه 
توزیع بسته هاي آموزشي و ماسك در جامعه هدف مخاطبان این مجموعه انجام گرفت. در همين راستا، فيلم هاي كوتاه آموزشي تهيه و از تمامی تلویزیون های عمومی این مركز درمانی به صورت مداوم در حال پخش 

است.تهيه پوستر و استندهای آموزش پيشگيري، تهيه و طراحی بروشور آموزشی از دیگر فعاليت های این مجموعه بوده است. 

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
در چهل و ششمین برنامه »سه شنبه های فرهنگی« 

 اسناد مکتب خانه های آستان قدس رضوی 
مجازی رونمایی شد

آستان: ســازمان کتابخانه ها، موزه ها 
و مرکز اســناد آستان قدس رضوی در 
چهل و ششمین برنامه »سه شنبه های 
فرهنگی«، اسناد مکتب خانه های آستان 
قدس رضوی را از طریق درگاه کتابخانه 
دیجیتال آستان قدس رضوی به صورت 

مجازی رونمایی کرد.
در مرکز اســناد و مطبوعات گنجینه رضوی 13 میلیون و 500 هزار برگ سند 
تاریخی نگهداری می شود که افزون بر 7هزار برگ سند آن درباره مکتب خانه ها، 

مدارس علمیه و مراکز آموزشی از دوره صفویه تا پایان دوره پهلوی است.  
 براســاس اســناد موجود گنجینه رضوی قدیمی ترین مکتب خانه حرم مطهر 

امام رضا)ع( از دوره صفوی تا پایان دوره قاجار دایر بوده است.
قدمت قدیمی ترین ســند مرتبط با مکتب خانه به ســال 101۲ هجری قمری 
برمی گردد که به قبض پرداخت حقوق »یارعلی«؛ معلم مکتب خانه اشــاره شده 

است.
همچنین وقف نامه هایی مرتبط با مکتب خانه ایتام وجود دارد که نشان می دهد 

هزینه های آن در طول تاریخ از محل موقوفات آستانه تأمین می شده است.

 اسناد تاریخی دارالشفای آستان قدس رضوی 
از اهمیت بهداشت و درمان در آستان قدس رضوی حکایت دارد 

محِض استشفای مریض های زوارین
آستان: شهر مشهد از روزگاران قدیم 
مورد توجه مســلمانان بوده و موقوفات 
زیادی با هدف رفاه و خدمت به زائران و 
مجاوران، وقف حرم مطهر رضوی شده 
است که در مصارف بعضی از این رقبه ها 
تصریح شــده تا به بهداشــت عمومی 

اختصاص یابد.
توجه به بهداشت عمومی و مداوای زائران بیمار از جمله اهداف اصلی واقفان و در 
واقع یکی از مصارف عمده منافع موقوفات به شمار می رود که این مهم تأسیس 
شفاخانه در جوار بارگاه حضرت رضا)ع( برای فراهم کردن رفاه و آسایش زائران 

را در پی داشته است.
اسناد و وقف نامه های موجود در آستان قدس رضوی مربوط به دوره صفوی نشان 
می دهد که شفاخانه از گذشته های دور در جوار حرم مطهر رضوی وجود داشته 

که به دلیل انتساب به بارگاه رضوی، دارالشفاء نامیده شده است.
در مرکز اسناد آستان قدس رضوی بیش از ۲0 هزار برگ سند دارالشفاء از دوره 
صفویه تا پایان دوره پهلوی اول نگهداری می شــود که این اسناد نشان می دهد 
نزدیک به 900 سند از این مجموعه مربوط به پرستاران به عنوان بیماردار و خادم 

بیمار است که در بیمارخانه یا دارالشفاء مشغول به کار بوده اند.

 قدیمی ترین اسناد پرستاران و بیمارداران دارالشفاء در گنجینه رضوی
قدیمی ترین اسناد در آســتان قدس رضوی مربوط به شغل بیمارداری به سال 
1011 هجــری قمری برمی گردد که مربوط به پرداخت مواجب محمدســعید 

بیماردار است.  
اصطالح دارالشفاء از سال 1050 هجری قمری به بعد متداول شد که پیش از این 
تاریخ به آن بیمارخانه یا مریض خانه می گفتند. اصطالح پرستار و پََرستاره نیز از 

دوره ناصرالدین شاه قاجار و از حدود سال 1315 قمری به بعد رایج شده است.
مناصب و مشــاغل تشکیالت دارالشفاء آســتان قدس رضوی از دوره صفویه تا 
پایان دوره قاجاریه شامل حکیم باشی، حکیم، طبیب )به عنوان رئیس(، ناظر)مدیر 
داخلی(، جراح، َکّحال )چشم پزشک(، شربتدار)مسئول داروخانه(، عَزب )دفتردار، 
محاسب یا حســابدار(، بیماردار باشی )سرپرســتار(، بیماردار)پرستار(، خدمه 
بیمار)بهیــار یا بهکار(، دالک، َحّجام، َفّصاد، دربان، ســرایدار، اتاقدار)مســئول 
انتظامات(، چراغچی)مسئول روشنایی(، آشپز، سلمانی و... است که تمامی مشاغل 
مذکور دارای شرح وظایف مشخص و جیره و مواجب نقدی و غیرنقدی معینی 
بوده و به نســبت میزان توانایی، نــوع کار و مدت حضور در محل کار و با تأیید 

مناصب باالتر انجام می شده است.
ساختار تشکیالت پرستاری در بیمارخانه حضرتی یا همان دارالشفاء از دوره صفوی 
به بعد زیر نظر شــربتخانه و ابواب جمعی شربتدارباشی اداره می شد که شامل 
بیماردارباشــی، بیماردار و خادم بیماران بوده است. در این میان، بیماردارباشی 
مانند سرپرستار و ِمترون امروزی، مسئول برنامه ریزی نوبت های کاری بیمارداران 
و گزارشگر حضور و مدت خدمت آن ها به ناظر )سرپرست دارالشفاء( است که وی 

می بایست از سواد کافی برخوردار باشد.
بیماردار یا پرستار نیز وظیفه مراقبت از بیماران را به عهده داشت که با توجه به 
جدا بودن بخش های زنانه و مردانه، بیمارداران مرد در بخش مردانه و بیمارداران 
زن در بخــش زنانه در تمام مدت و به صورت شــبانه روزی در حال خدمت به 

بیماران بودند.
خادمان بیماران)بهکار یا بهیار( یکی دیگر از اعضای ساختار تشکیالت پرستاری 
بیمارخانه حضرتی و از کارکنان دارالشفاء بودند که وظایف مختلفی چون کمک 
پرســتاری، شست وشــوی ملحفه و لباس و رختخواب بیماران با آب و صابون و 
همچنین پاکیزه نگه داشتن اتاق ها و دفع آلودگی از محیط مریضخانه را به عهده 

داشتند.
قدیمی ترین اسناد بیمارداران در دارالشفاء به سال 1011 هجری قمری می رسد 
که بابت حقوق خود رســید دریافت حقوق داده اند. قاسم بیماردار و امیرسلطان 

محمد بیماردار از نخستین بیمارداران دارالشفاء هستند.
بر اســاس اســناد موجود در گنجینه رضوی، از جمله نام برخــی از بیمارداران 
دارالشــفاء دوره صفوی، می توان به حاجی ســعید بیماردارباشی، حاجی قاسم 
بیماردار، نورالدین محمد بیماردار و همچنین از جمله نام تعدادی از بیمارداران 
دوره قاجار به آقایوســف بیماردار و زوجه اش سیده طاج بیماردار در سال 1۲71 
قمری، میرزا حسین بیماردار و زوجه اش رقیه بیماردار در سال 1۲85 قمری و... 

اشاره کرد.
دارالشــفاء در دوره قاجار گسترش بیشــتری می یابد و از این دوره، مآخذ و 
منابع فراوان تری وجود دارد، چنان که میرزا علی خان سرهنگ معروف به نوبر 
در »رســالۀ جغرافیای آستان قدس رضوی« تألیف 1310 قمری می نویسد: 
»دارالشــفاء حضرت که در باالخیابان اســت محِض استشــفای مریض های 
زوارین و فقرا، دوا مفت می دهد... مریضخانه بســیار مزیّن است بر تختخواب 
و آســایش از برای مریض و تشــک و لحاف و آفتابه لگن، در روی میز چوبی 
کاســه های مسی برای دوا خوردن در آشــپزخانه ا ش آش برای مریض غذا و 

نخودآب می پزند«.
با توجه به ســند شــماره 1/ 6۲140  که در گنجینه رضوی نگهداری می شود، 
محمدحسین عضدالملک متولی باشی آستان قدس در سال 1۲70 هجری قمری 
در دوره قاجار، کنیز حبشی خود به نام فضه را به علت کمبود تعداد بیمارداران 
دارالشفاء حضرتی، وقف تمام وقت خدمت به بیماران با عنوان بیماردار و خدمتکار 

دارالشفا کرده است.
وی همچنین فهرستی از امالک و مستغالت موقوفه آستان قدس رضوی را تنظیم 
کرد که به طومار عضدالملک معروف بوده و یکی از موارد مصرف منافع رقبات آن 

برای شربتخانه و دارالشفاء حضرت است.

 ساخت مدرن ترین بیمارستان ایران به همت آستان قدس
به دســتور دکتر امیر اعلم؛ رئیس حفظ الصحه خراســان، در ســال 1۲97 
شمسی بنای دارالشفاء ســابق واقع در باالخیابان، مورد بازسازی قرار گرفت 
و وی هنگام افتتاح ساختمان دارالشفاء جدید به ایجاد داراالمهات )دانشکده 
پرســتاری و مامایی( تأکید کرد. 10 سال بعد، به همت آستان قدس رضوی، 
بزرگ ترین و مدرن ترین بیمارســتان ایران در مشــهد ساخته شد و در سال 
1313 شمســی مورد بهره برداری قــرار گرفت. در بهمن همین ســال نیز 
نخستین مدرسه پرستاری به کمک پروفسور  هامر شوالخ آلمانی؛ رئیس وقت 
بیمارســتان امام رضا)ع( )شــاه رضا( افتتاح و در سال 13۲8 شمسی مراکز 
آموزش پرستاری در سایر شهرستان های استان خراسان با کمک بیمارستان 

راه اندازی شد.

 قدس/ محمدحسین مروج کاشانی  
قدس  آستان  اسالمی  تبلیغات  معاون 
برای  شده  اندیشیده  تدابیر  رضوی 
بینندگان  و  مجاوران  زائران،  بهره مندی 
ویژه  به  ملی  رسانه  مختلف  شبکه های 
شبکه استانی خراسان رضوی از برنامه های 
فرهنگی و تبلیغی حرم مطهر امام رضا)ع( 

را تشریح کرد.
حجت االســالم والمسلمین دکتر حسین 
شریعتی نژاد به خبرنگار قدس گفت: این 
برنامه ها به صورت زنده و مستقیم از محل 
اســتودیوی صحن انقالب اســالمی حرم 
منور امام هشتم)ع( و با حضور سخنرانان، 
مداحان، ذاکران، قاریــان و مؤذنان بارگاه 
مقدس حضرت ثامن الحجج)ع( اجرا خواهد 

شد.
وی ادامــه داد: ویژه برنامه های پیش بینی 
شــده صبح ها از ساعت 11 آغاز و تا پایان 
نمــاز جماعت ظهر و عصــر که در محل 
صحن هــای مقدس حــرم مطهر رضوی 

برگزار می شود ادامه خواهد داشت.
این مقام مسئول اضافه کرد: همچنین در 
نوبــت عصر هم برنامه هــای تدارک دیده 
شــده نیم ساعت پیش از اذان مغرب آغاز 
و تا نیم ســاعت پس از اقامه نماز جماعت 
مغرب و عشا که در صحن های مطهر برگزار 

می شود، ادامه دارد.
معاون تبلیغات اســالمی آســتان قدس 
رضوی در زمینه برگزاری ادعیه توســل و 
کمیل در بارگاه منور حضرت ثامن االئمه)ع( 
نیز گفت: مراســم دعای توســل و دعای 
کمیل در شــب چهارشنبه و شب جمعه، 
نیم ساعت پس از اقامه نماز جماعت مغرب 
و عشا توسط سخنرانان و ذاکران و مداحان 
حرم مطهر رضوی و از محل اســتودیوی 
صحن انقالب اســالمی به صورت زنده و 

مستقیم اجرا خواهد شد.
شریعتی نژاد درباره علت تصمیم گیری برای 
انجام ایــن کار اظهار کرد: به دلیل اعمال 
از  به پیشــگیری  محدودیت های مربوط 
شــیوع و انتشار بیماری ویروسی کرونا در 
سطح مجموعه اماکن متبرکه حرم مطهر 
رضــوی و جلوگیری از تجمــع و ازدحام 
زائران، مجــاوران گرامــی، همچنین به 
دلیل فراهم آوردن شرایط و امکاناتی برای 
بهره مندی زائــران و مجاوران و بینندگان 
شبکه های مختلف رسانه ملی که از داخل 
منزل خود پیگیــر برنامه های فرهنگی و 
تبلیغی حرم مطهر امام رضا)ع( هســتند، 
تصمیم بر این گرفته شــد تــا به صورت 

آزمایشــی، اجرای زنده و مستقیم مراسم 
و برنامه هــای فرهنگــی و ادعیه و زیارات 
مختلف از طریق استودیوی صحن انقالب 
اســالمی در بارگاه مطهر امام هشتم)ع( 

انجام شود.
ایــن مقام مســئول ادامه داد: بر اســاس 
هماهنگی با مســئوالن ذی ربط، صوت و 
تصویر این مراسم از طریق سیستم صوتی 
و بلندگوها و تلویزیون های پهن پیکر حرم 
منور رضوی در داخل صحن های مقدس 
برای بهره مندی زائــران که در فضای باز 
بارگاه ملکوتی حضرت رضا)ع( حضور دارند 

پخش می شود.
وی خاطرنشــان کرد: تمامی این موارد 
در راســتای حفــظ ســالمت و ایمنی 
زائــران و جلوگیــری از ازدحام و تجمع 
و در راستای تدابیر اندیشیده شده برای 
بینندگان  و  مجاوران  زائران،  بهره مندی 
شــبکه های مختلف رسانه ملی و رعایت 
اصول بهداشتی و ایمنی اعالم شده برای 
جلوگیری از انتشــار و شــیوع بیماری 
ویروسی کرونا و جهت رفاه حال زائران و 

مجاوران انجام می شود.

 از طریق امکانات غیرحضوری 
زیارت کنیم 

معاون تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی 
در بخش دیگری از سخنانش به برخی از 
برنامه ها و راهکارهای ارتباط زائران با بارگاه 
مطهر رضوی از طریق امکانات غیرحضوری 

اشاره و یادآور شــد: یکسری از مجموعه 
برنامه های دیگر بــه صورت غیرحضوری 
برای بهره مندی زائران و مجاوران در نظر 
گرفته شده است از قبیل: برگزاری مسابقه 
کتاب خوانی 1۲ تا 1۲ که از 1۲ بهمن سال 
جاری آغاز شده و تا 1۲ فروردین ماه سال 
1399 ادامه دارد که در زمینه فرمایشات 
رهبر معظم انقالب اسالمی در مورد بیانیه 

گام دوم انقالب است.
وی اضافه کرد: زائران و مجاوران با مراجعه 
اینترنتی 12ta12 .irمی توانند  به نشانی 
ضمن دانلود کــردن کتاب مخصوص این 
مســابقه و پس از مطالعه و بهره مندی از 
آن به پرســش های انتهایی کتاب پاسخ 
دهند و به کســانی که پاسخ صحیح داده 
باشند به قید قرعه جوایز ارزنده ای از سوی 
آســتان قدس رضوی تقدیم می شود و در 
همین زمینه تعداد 8888 جایزه ارزشمند 

پیش بینی شده است.
شریعتی نژاد متذکر شد: زائران و مجاوران 
ارجمند همچنین می توانند با نصب نرم افزار 
رضوان در گوشــی تلفن همــراه خود از 
خدمات متنوع فرهنگی، مذهبی و خدماتی 
کــه در این نرم افزار تهیــه و تدارک دیده 
شده است شامل: زیارات و ادعیه، پرداخت 
خیرات و نذورات، آشنایی با زندگی و سیره 
رضوی، نام نویسی برای دریافت دعوت نامه 
غذای متبرک مهمانسرای حضرت رضا)ع( 
)غــذای حضرتی(، بهره منــدی از پخش 
زنده تصاویر روضه منوره امام هشتم)ع( و 

صحن های پیرامونی و... استفاده کنند.

 صدای روضه منوره را بشنویم
معاون تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی 
همچنین در زمینه ارتباط با روضه منوره 
حرم مطهر رضوی خاطرنشان کرد: زائران 
و مجاوران می توانند با شماره گیری شماره 
تلفن 48888 از طریــق تلفن های ثابت 

در داخل اســتان خراسان 
رضوی )بدون نیاز به پیش 
شــماره 051( بــه صورت 
خودکار و مستقیم به روضه 
مطهر  اطراف ضریح  منوره 
امام هشتم)ع( متصل شوند 
و کسانی که با تلفن همراه 
و یا از شهرستان های خارج 
از اســتان خراسان رضوی 
این  به شماره گیری  تمایل 
شماره تلفن دارند نیز کافی 
از شماره گیری  است پیش 
پیش شــماره 051 را نیــز 

بگیرند.
اضافه  مســئول  مقام  این 

کــرد: همچنین شــماره تلفــن ملی و 
گویای آســتان قدس رضوی )شــماره 
138( بــه صورت شــبانه روزی و بدون 
نیاز به پیش شماره، پاسخگوی پرسش ها 
و آماده دریافت نظرها و پیشــنهاد های 
زائران و مجاوران در زمینه موارد مربوط 

به آستان قدس رضوی است.

به دلیل پیشگیری 
از شیوع کرونا 

اجرای زنده مراسم 
و برنامه های 

فرهنگی حرم 
مطهر به صورت 

آزمایشی از طریق 
استودیوی صحن 

انقالب اسالمی 
انجام می شود

بــــــــرش

معاون تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی از پخش ادعیه و سخنرانی های حرم مطهر از رسانه ملی خبر داد  

 زمین هایــی اطراف حــرم مطهر وجود زیارت از قاب تلویزیون 
دارد که می تواند به فضای ســبز و گلکاری 
و درختکاری اختصاص یابد. متأسفانه همه 
مســئوالن همواره از کمبود فضای سبز در 
اطراف حرم می گویند اما اقدام عملی برای 

جلوگیری نمی کنند! 
09030005204

 لطفاً تاریخ هجری قمری و مناسبت های 
دینی و مذهبی را در ســاعت های دیواری 
الکترونیکی و دیجیتال در حرم مطهر آقا امام 
رضا)ع( درج کنید تا زائران از مناسبت های 

روز باخبر شوند. 
09150004026

 از اقدام های مدیران حرم مطهر، مسئول 
اماکن متبرکه، خادمان، کفشــداران و... در 
این روضه منوره و ملکوتی در تشــکیالت 
آستان قدس، سپاسگزاریم، خداوند به همه 
آنان قدرت و قوت انجام بیشتر خدمات به 

زائران امام رضا)ع( را عنایت فرماید.
09120003878

 لطفــاً به بیماران ســرطانی نیز جهت 
تبرک و استفاده از غذای مهمانسرای آقا امام 
رضا)ع( سهمیه ای تعلق بگیرد. این مریضان 

واقعاً چشم انتظار این موضوع هستند.
09130007160

قدس: همه زائــران و مجــاوران می توانند 
از طریق ســامانه نعیم رضــوان، دعوت نامه 
مهمانسرای حرم مطهر رضوی را دریافت کنند.

 خاطره خوش جایگاه کبوتران حرم امام 
رضا)ع( در داخل صحن های حرم که برای 
بســیاری از زائران یــادآور خاطرات خوش 
دوران کودکی اســت را دوباره راه بیندازید 

و زنده کنید.
09370005777

 جمع آوری سرزده نظرات و پیشنهادات 
زائــران و مجــاوران امام رئــوف و مهربان 
حضرت رضا)ع( در حرم، می تواند به انعکاس 

دیدگاه های زائران کمک کند.
09150000166

 قرائت زیارت امین اهلل 
در مساجد زنجان در قالب 

طرح »سالم بر امام«
آســتان: همزمان بــا ماه رجــب زیارت 
»امین اهلل« و صلوات خاصه امام رضا)ع( در 

مساجد زنجان قرائت شد.
همزمان با ماه پر خیر و برکت رجب زیارت 
امین اهلل در قالب طرح »سالم بر امام« شب 
چهارشــنبه در برخی مساجد شهر زنجان 

پس از نماز مغرب و عشا قرائت شد.
همچنین افراد حاضر در مســاجد، ارادت 
خود را با خواندن صلوات خاصه حضرت امام 

رضا)ع( از راه دور نشان دادند.
گفتنــی اســت، با اجــرای این طــرح در 
چهارشــنبه های امــام رضایی بــا قرائت 
زیــارت امین اهلل دل های تمام عاشــقان و 
دلدادگان همزمان با حرم مطهر رضوی در 
سراســر کشــور به بارگاه حضرت علی بن 

موسی الرضا)ع( متصل می شود.

به ما پیامک بزنید 
3000737277

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

آستان قدس رضوی ارجاع خواهد شد. 

 سامانه پیامکی صفحه آستان 

تولید روزانه 30 هزار لیتر مواد ضدعفونی کننده

آستان: مدیرعامــل شرکت داروسازی ثامن با بیان اینکه خط 
تولید مواد ضدعفونی کننده در این شرکت داروسازی راه اندازی 
شده است، گفت: این مجموعه برای پوشش نیاز بازار و جامعه 
برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا ظرفیت تولید روزانه بیش 

از 30 هزار لیتر مواد ضدعفونی کننده را ایجاد کرده است.

مجید طبسی با اشــاره به شیوع ویروس کرونا در کشور اظهار 
کرد: با توجه به شــیوع ویروس کرونا و کمبود مواد ضدعفونی 
و رفع نیاز بازار و متقاضیان، شــرکت داروسازی ثامن با تأکید 
تولیت آستان قدس رضوی یک خط تولید ویژه مواد ضدعفونی 
کننده با قابلیت تولید حجم وسیعی از این محلول را را ه اندازی 
کرده اســت.وی ادامه داد: داروسازی ثامن در همین راستا دو 
نوع محلول ضدعفونی کننده با کاربرد متفاوت طبق فرمول های 
مورد تأیید و توصیه ســازمان بهداشــت جهانی برای مقابله با 
ویروس کرونا با حداقل عارضه را در البراتوار این مجموعه تولید 
کرده است که یک نوع از آن محلول ها مختص پوست با خاصیت 
نرم کنندگی و یکی دیگر مخصوص سطوح با خاصیت اثرگذاری 
باال برای از بین بردن ویروس  و باکتری  اســت که اکنون تولید 
این دو محصول با حجم نیم لیتر، یک لیتر و 5 لیتر در دستور 
کار و تولید قرار گرفته است، که در صورت اختصاص اتانول مورد 
نیاز از طرف سازمان غذا و دارو با تمام ظرفیت، تولید و در اختیار 

مردم و مراکز قرار خواهد گرفت.
مدیرعامل شرکت داروسازی ثامن با تأکید بر اینکه تقاضا برای 
خرید این محصول در بازار از سوی مردم و سایر مراکز و نهاد ها 
برای پیشگیری از شــیوع ویروس لجام گسیخته کرونا بسیار 
باالســت، افزود: این مجموعه به صورت روزانه در ســه شیفت 
بــا ظرفیت تولید افزون بر 30 هزار لیتر مواد ضدعفونی کننده 
برای پوشــش نیاز بازار و جامعه فعالیت می کند، از همین رو 
درخواســت الزم برای اختصاص سهمیه اتانول به سازمان های 
مسئول ارســال و برای تولید و توزیع گسترده محلول از هفته 
آینده اعالم آمادگی شده و ما از این نظر هیچ محدودیتی نداریم.
طبسی خاطرنشان کرد: شرکت داروسازی ثامن از بدو تصمیم 
برای تولید این محصول، به هیچ عنوان به موضوع ســودآوری 
توجهی نداشــته، بلکه بر حسب وظیفه به دنبال تولید محلول 
ضدعفونی کننده با استاندارد جهانی با کمترین عارضه بر مبنای 
فرموالسیون واقعی و اثربخش بوده تا در اختیار مردم قرار دهد.

رونق تولید
مدیرعامل شرکت داروسازی ثامن از راه اندازی خط تولیدی جدید خبر داد 

خبر
استاد مدرسه علمیه کرمان:

 حضور پرشور در صحنه انتخابات 
پیروی از راه شهید حاج قاسم سلیمانی است

آستان: چهارشنبه های امام رضایی، همچنان با حضور پرشور خادمیاران 
امام هشتم در مسجد امام سجاد)ع( شهر کرمان برگزار می شود. 

یک استاد مدرسه علمیه کرمان در این مراسم گفت: حضور پرشور مردم در 
صحنه انتخابات پیروی از راه شهید حاج قاسم سلیمانی است.

حجت االسالم ســیدمرتضی مهدوی از اســتادان مدرسه علمیه کرمان 
در طرح چهارشــنبه های رضوی که با حضور خادمیاران امام هشــتم در 
 مســجد امام سجاد)ع( شهر کرمان برگزار شد، با بیان احادیث مختلف از 
ائمه معصومین)ع( عنوان کرد: انسان نباید بدون تحقیق و مشورت به کسی 

اعتماد کند و او را به عنوان نماینده خود برگزیند.
وی با اشاره به حضور در انتخابات و انتخاب آگاهانه و اصلح تأکید کرد: همه 
علما و مراجع عظام تقلید شرکت در انتخابات را امری واجب و وظیفه ای 
شرعی دانستند.این کارشناس مذهبی در ادامه به شهادت سردار حاج قاسم 
سلیمانی اشاره کرد و گفت: همان  طور که در مراسم تشییع پیکر مطهر 
شهید حاج قاسم سلیمانی شرکت کرده ایم باید همان گونه به وصیت این 

شهید واالمقام نیز عمل کنیم.
وی افزود: طبق وصیت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی باید از رهبری 
اطاعت کرده و پیرو خط والیت باشیم و امروز سخن امام خامنه ای حضور 

در انتخابات مجلس شورای اسالمی و انتخاب فرد اصلح است.
گفتنی اســت، قرائت زیــارت امین اهلل، ارائه خدمات تخصصی از ســوی 
کانون های تخصصی خانواده، بانوان، ورزش، ســالمت و حقوقی به اهالی 

محله از دیگر برنامه های طرح چهارشنبه های رضوی بود.

صدای مردم 

سالمی برای امام

خـــبر

گزارش
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اداره کل آموزش و پرورش خراس�ان رضوی در نظر دارد تعداد 14 )چهارده( دس��تگاه 
انواع خودرو )قابل بازسازی و شماره گذاری(  را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت )www.setadiran.ir( از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
متقاضی��ان م��ی توانند از تاریخ 98/12/14 لغایت پایان وق��ت اداری 98/12/22 برای بازدید از 

خودروها به انبار مرکزی واقع در بلوار توس نبش سه راه کارخانه قند آبکوه مراجعه نمایند.
مهلت دریافت اسناد مزایده: 98/12/23

زمان بازگشایی : 98/12/24 ساعت 9 صبح
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

 1 - برگ��زاری مزای��ده صرف��ا از طریق س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت می باش��د و کلیه 
مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده )در صورت وجودهزینه مربوطه(، 
پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه( ، ارسال پیشنهاد قیمت ، بازگشایی پاکتها، اعالم 

برنده، واریز وجه مزایده و تحویل کاال، از طریق سامانه امکان پذیر می باشد.
2 - با توجه به ماهیت مزایده، مزایده گر قبل از ارائه پیشنهاد حتما از اقالم موضوع مزایده 

بازدید به عمل آورد.
3 - مزایده  گر می بایس��ت جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با ش��ماره های 

ذیل تماس حاصل نمایند.
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه : 41934 - 021

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام اس��تان در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش "ثبت نام 
/ پروفایل مزایده گر" موجود است.

شماره تلفن های تماس جهت بازدید و پاسخگویی : انبارمرکزی 37612522 - 051
کارشناسی اموال 32225282 - 051

آگهی مزایده عمومی

اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی
کارشناسی امور مالی و جمعدار اموال 
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روزنامـه صبـح ایـران

در زندگی دینی هر تهدیدی قابل تبدیل به فرصت است   اندیشه: حجت االسالم ابوالحسن حسنی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی در گفت و گو با مهر گفت: در زندگی دینی هر 
تهدیدی قابل تبدیل به فرصت است. در زمان جنگ می گفتیم ما پیروزیم و چه بکشیم و چه کشته شویم به یکی از دو ُحسن رسیده ایم. هر کدام از این دو مسیر برکات خودشان را دارند و ما هر دو طرف را داریم. 

اگر در زندگی فردی مان هم فتنه ها را تبدیل به فرصت کردیم آن وقت قدرت تصمیم گیری ما در شرایط بحرانی بسیار باال می رود. 

تحلیل اسالوی ژیژک درباره کرونا
شاید »ووهان« تصویری از زندگی شهری آینده ماست

مهر: اسالوی ژیژک، اندیشمند اسلونیایی 
در نوشــتاری با عنوان »ویــروس کرونا؛ 
ویروس ایدئولوژی« به این پرسش پرداخته 
است که »چرا چنین دلمشغولی و وسواس 
فکری درباره این ویروس در کار اســت؟« 
این متن به کوشــش سید مجید کمالی، 

پژوهشگر فلسفه ترجمه شده است. 
درباره اپیدمی کرونا پیش از این بســیار نوشته شــده. من به عنوان مشاهده گری 
نامتخصص، با دسترســی بســیار محدود به داده ها، چه می توانم بیفزایم؟ اما شاید 
این ســؤال را باید بپرســیم: کجا داده ها به پایان می رســند و کجا ایدئولوژی آغاز 
می شود؟نخستین معمای آشــکار: مناطقی خاص، در حال تجربه اپیدمی هایی به 
مراتب ســهمگین تر از ویروس کرونا هســتند؛ روزانه هزاران نفر در اثر عفونت های 
دیگر می میرند، خب چرا چنین دلمشغولی و وسواس فکری درباره این ویروس در 
کار است؟ نیازی به بازگشت و ارجاع به بیماری همه گیر سال های ۱۹۲۰ - ۱۹۱۸، 
معروف به »آنفلوانزای اســپانیا« نیست؛ بیماری ای که دست کم ۵۰ میلیون نفر را 
قربانی کرد. تنها در همین فصل، آنفلوانزا ۱۵ میلیون آمریکایی را آلوده کرده، حداقل 
۱۴۰ هزار نفر در بیمارستان بستری و بیش از ۸ هزار و ۲۰۰ نفر جان باخته اند. در 
ماجرای کرونا، آشکارا پارانویایی نژادپرستانه در کار است، به خاطر بیاورید همه این 
اوهام مربوط به پیرزن های چینی در ووهان کثیف، در حالی که مارهای زنده را پوست 
می کنند و سوپ خفاش را می بلعند.... امروز، شهری بزرگ در چین، به احتمال یکی 

از ایمن ترین مناطق جهان است.
اینجا پارادوکســی به مراتب عمیق تر در کار است؛ جهان، هرچه متصل و ارتباط 
یافته تر باشد، فاجعه ای محلی بیشتر می تواند ترسی عالم گیر و سرانجام فاجعه ای 
به بار بیاورد. در بهار سال ۲۰۱۰، ابر ناشی از فوران آتشفشانی جزئی در ایسلند 
)در اصل، آشفتگی ای مختصر در مکانیســم پیچیده زندگی روی زمین( منجر 
به توقف ترافیک هوایی در بخش اعظم اروپا شــد. اگر انفجاری چنین مختصر، 
توانسته تأثیراتی به این اندازه فاجعه آمیز در جامعه و اقتصاد داشته باشد، علتش، 
توسعه تکنولوژیکی ماست )مسافرت هوایی(، یک قرن پیش اگر بود، شاید کسی 
از وجود چنین فورانی با خبر نمی شــد. تکنولوژی از یکســو وابســتگی ما را به 
طبیعت کمتر و از ســویی دیگر به بلهوســی ها و دمدمی مزاج بودنش وابسته تر 
می کند. اگر همت خود را در این مســیر نیاوریم، شــاید ووهان تصویری بدهد 
از شــهری در آینده ما. بسیاری از »دیســتوپی« ها قباًل آینده ای مشابه را تصور 
کرده اند: بیشتر اوقات در خانه ماندن، کار کردن از طریق رایانه، برقراری ارتباط 
به کمک ویدئو کنفرانس، ورزش کردن روی یک دســتگاه در گوشه ای از دفتر 

خود و تحویل گرفتن مواد غذایی در خانه و... .
با این حال، در پس این چشــم انداز کابوسناک، منظری رهایی بخش و غیرمنتظره 
پنهان اســت. باید اعتراف کنم که در چند روز گذشــته، در رؤیای بازدید از ووهان 
بوده ام. این خیابان های نیمه رهاشده در یک کالنشهر، مراکز شهری معموالً شلوغ و 
ســرزنده که حاال به شهر ارواح می مانند، فروشگاه هایی با درهای باز و بی مشتری، 
تک و توک رهگذر یا خودرویی، افرادی با ماسک های سفید، آیا تصویری از جهانی 

نامصرف گرا که اتفاقاً با خودش در صلح و آرامش است، به دست نمی دهد؟
زیبایی سودازده خیابان های شانگهای یا هنگ کنگ مرا به یاد برخی فیلم های قدیمی 
پساآخرالزمانی مثل »در ســاحل« می اندازد؛ این فیلم شهری را نشان می دهد که 
بیشتر مردمش ناپدید شده اند، تخریب و نابودی خیره کننده ای در کار نیست؛ جهان 
دیگر در دسترس نیست، دیگر در انتظار ما نیست، دیگر ما را نمی نگرد، ما را دیگر 
نمی جوید... حتی ماســک هایی که همین معدود رهگذر به صورت زده اند، برایشان 
خوش آمدگویِی بی نام و نشان فراهم می آورد و از فشار اجتماعی، رهایی شان می دهد.

بسیاری از ما فراز پایانی مشهور از مانیفسِت موقعیت گرای دانشجویان در سال ۱۹۶۶ 
را بــه یاد داریم: »زندگی کنید بدون هدر دادن لحظه ای، لذت ببرید بی هیچ قید و 
بندی« اگر فروید و الکان یک چیز به ما آموخته باشــند، این است که فراخود ذاتاً 
حکمی مثبت برای لذت بردن است، نه کنشی منفِی برای منع کردن- دستورعملی 
برای بال و فاجعه است: میل شدید به پر کردن هر لحظه از زمان مختص به ما که به 

ناگزیر به یکنواختِی خفقان آوری می رسد.

 اندیشه/ نقوی، فاطمی نژاد  با گذشت دو هفته 
از انتخابات مجلس شورای اسالمی نقد و نظرهای 
فراوانی درباره کاهش یافتن میزان مشارکت مطرح 
شــده است. در حالی که جمهوری اسالمی فلسفه 
خــود را بر مبنای حضور مردم بنا کرده اســت، با 
دکتر سینا کلهر مدیر کل مطالعات فرهنگی مرکز 
پژوهش های مجلس در مورد یادداشت اخیر ایشان 
در باب مواجهه جمهوری اســالمی بــا دو طبقه 
متوســط و طبقه جدید و سازوکار پیوند میان این 
دو طبقــه و چالش های پیــش روی حاکمیت به 
گفت وگو نشسته ایم که در ادامه جواب دکتر کلهر 

را می خوانیم.

 طبقه سنتی مذهبی و طبقه متوسط جدید
تاریــخ معاصر ایران تحت تأثیر کنشــگری طبقه 
متوسط بوده است و دو جناح طبقه متوسط همه 
تحوالت تاریخ معاصر ما را شکل داده اند. از انقالب 
مشــروطه به این طرف، ایــن دو جناح بعضاً علیه 
نیــروی داخلی یا خارجی وحدت پیدا می کردند یا 
برخی اوقات کشمکش هایی بین دو جریان وجود 
داشــته است. بقیه جریان های اجتماعی به این دو 

جریان ملحق می شده اند. 
این دو جریان را معموالً همان طبقه متوســط یا 
جناح طبقه متوســط ســنتی و جدید می دانند. 
مهم ترین ویژگی طبقه متوســط سنتی، مذهبی 
بودن آن است و آگاهی سیاسی و شعارهای اساسی 
که پیگیــری می کند تحت تأثیــر تعالیم دینی و 
اندیشــه های دینی قــرار دارد و به نحــوی دارای 
گرایش شــیعی سیاسی و انقالبی است. این جناح 
سنتی طبقه متوسط است. به این دلیل سنتی است 
که ریشــه دار و پایدار اســت و عمدتاً پایگاه آن به 
طور تاریخی در جریان روحانیت و بازار بوده است 
و قدمت بســیار طوالنی دارد. حتی می توان آن را 
ریشــه یابی کرد و ریشه آن را به صدر اسالم و ورود 
اســالم به ایران برد؛ هرچند این ریشه ها را عمدتاً 
به دوران صفویــه برمی گردانند. طبقه متوســط 
جناح دیگری نیز دارد که به طبقه متوسط جدید 
معروف است و ویژگی او دوباره در اندیشه سیاسی و 
آگاهی سیاسی است که عمدتاً تحت تأثیر تفکرات 
و اندیشــه های غربی شــکل گرفته است. شعارها، 

آرمان ها، ایده هــا و نظم اجتماعی که برای جامعه 
ایــران پیگیری می کند تحت تأثیر »ایســم« های 
مختلف غربی است. بین این جناح نیز تنوع و تکثر 
وجود دارد و برخی تحت تأثیر لیبرالیسم و برخی 
سوسیالیسم هستند و شکل های مختلف دارند. آن 
ویژگی مشترکی که دارند، آبشخور فکری و هسته 
اساسی اندیشه آن ها را تعالیم غربی شکل می دهد 
و عمدتاً پایگاه شان میان روشنفکران و دانشگاهیان 
است. به تعبیری اصحاب دانشگاه و اصحاب هنر که 

به آن ها اضافه شده اند، این دو سه جناح که طبقه 
متوسط جامعه ایران را شکل می دهند، بازیگر اصلی 
جامعه ایران بوده و همیشه رقابتی بین آن ها وجود 
داشته برای اینکه بتوانند بقیه جریان ها و نیروهای 

سیاسی اجتماعی را با خود همراه کنند. 

 برجستگی جمهوری اسالمی در پیوند 
طبقات حول آرمان انقالب اسالمی

تجربه جمهوری اســالمی و انقالب اسالمی نشان 

می دهد جناح طبقه متوسط سنتی و 
جریان مذهبی و دینی موفق شد هم 
این جریان نوگرا در انقالب اسالمی را 
با خود همراه کند و هم اینکه طبقات 
پایین و مســتضعف و فرودســت 
جامعه عمدتــاً با نیروهای مذهبی 
همراهی کرده اند. در کشاکش بین 
این دو نیرو معموالً به خاطر اینکه 
عدالت طلبــی یکــی از مهم ترین 
شــعارهای جریان مذهبی و دینی 
بوده اســت، همواره طبقه متوسط 
پاییــن ســعی کــرده در انتخاب 
بین این دو جنــاح، جناح مذهبی 
را انتخــاب کنــد. ویژگی خاص و 
برجســته جمهوری اسالمی شاید 
همین بوده که می توانسته این دو 

نیروی به ظاهر متفاوت طبقه متوسط و طبقه پایین 
جامعه را حــول یک آرمان کلی بــه نام جمهوری 
اسالمی و انقالب اســالمی گرد هم آورد و بسیج و 
در جامعه فعال کند. منتهــا در اینکه آیا هنوز این 
پیوند برقرار و مستحکم است باید تأمل کرد. به نظر 
می رسد به خاطر رویکرد های دولت ها به خصوص در 
حوزه اقتصــادی و بحران های اقتصادی، پیوند بین 
طبقه متوسط و جناح مذهبی طبقه متوسط و طبقه 
پایین سست شده است و احتمال اینکه طبقات پایین 
و فرودســت به جناح طبقه متوسط جدید یا همان 
جناح غرب گرا گرایش و تمایل نشان دهند -هرچقدر 
کم هســت - وجود دارد. پس از انتخابات می توان 
گفت طبقات فرودست و مستضعف منفعل شده اند 
و کنش خاصی را انجام نداده اند، منتها در اعتراضات 
آبان و دی ماه دیدیم با همان جناح غرب گرا همراهی 
می کنند. شــاید این موضوع تحولی اســت که نیاز 
به تأمل بیشــتری را پیش روی ما قــرار می دهد.

 بی توجهی به عدالت و واگرایی طبقات پایین
یکی از اتفاقات تلخی که افتاده این است که آرمان 
انقالب اســالمی این بوده میزان بهره مندی طبقه 
فرودست از جامعه را از منابع عمومی عادالنه کند. 
یعنی به نحوی شکاف طبقاتی و احساس محرومیت 
از بین این طبقات به لحاظ عینی و نه شعاری رفع 

شــود. اما از دولــت نهم به بعد ما 
شاهد بودیم شــکاف طبقاتی در 
جامعه افزایش پیدا کرده اســت و 
به لحاظ واقعی و عینی وضع این 
گروه ها در جامعه بدتر و شــرایط 
زندگی برای آن ها ضعیف تر شده 
است و احساســی را برای آن ها 
به وجــود آورده کــه از وضعیت 
موجود در جامعه زیان می بینند. 
این موضوع بیــش از اینکه یک 
مســئله اندیشــه ای و آگاهانــه 
باشــد، عینی است. یعنی بیشتر 
از اینکه تحــت تأثیر تبلیغات و 
پیام هــای نظام رســانه و جنگ 
روانی قــرار گیرنــد، آن چیزی 
که علت اساســی برای تحول و 
تغییر نگرش بــوده این بوده که به لحاظ اجتماعی 
نظام بازتولید ثــروت در جامعه ما، به زیان ضعفا و 
مستضعفین عمل کرده و عمالً گروه  های قدرتمند 
و طبقات باال بیشــترین بهره مندی از این منابع و 
ثروت ها را داشته اند. همین موضوع سبب شده این 
اتفاق بیفتد و نیز با توجه به اشــاره رهبر انقالب در 
گام دوم به موضوع عدالت اجتماعی و فاصله زیاد آن 
با آرمان های انقالب اسالمی، می توان گفت مسئله 
عدالت که از شعارهای اصلی انقالب بوده، به شکل 
جدی پیگیری نشده است و این عدم پیگیری این 
شعار و بی توجهی به آن سبب شده اثرات  آن در این 
طبقات خود را نشان دهد و عمالً موجب واگرایی این 
گروه ها از جریان ها و جناح های مذهبی شده است. 
باید این را در نظر بگیریم که طبقات پایین جامعه، 
جزو حامیان جمهوری اســالمی و انقالب اسالمی 
بوده انــد. در جنگ، راهپیمایی و آیین های مذهبی 
چون اربعین حتی قاطبه افراد از همین طبقه پایین 
هستند. پیوند جناح مذهبی طبقه متوسط و طبقات 
پایین یک پیوند راهبردی و حیاتی بوده و نمی توانیم 
به راحتی از آن ها عبور کنیم، ولی گویا بی تفاوتی ها 
سبب این عبور شده و در انتخابات نتیجه اش را در 
مشــارکت پایین این طبقه نشان داد.بر این اساس 
یکی از وظایف اصلی مجلس جدید قطعا کم گردن 

گسل عدالت اجتماعی در پام دوم انقالب است.

دکتر سینا کلهر در گفت وگو با قدس:

مهم ترین وظیفه مجلس جدید، ترمیم گسل عدالت اجتماعی است

حاشیه

طبقات پایین جامعه، نه روزنامه دارند نه تشکل
ما اآلن از یک وضعیت بحرانی با درصد مشارکت 
۱۲-۱۰ درصدی صحبت نمی کنیم، بلکه میزان 
مشارکت بیش از ۴۰ درصد بوده است. با اغماض 
می توان آن را به نیمــی از جامعه تعمیم داد و 
گفت هنوز بدنــه اجتماعی وجود دارد، عالوه بر 
اینکه بخشی از بدنه جامعه که در انتخابات حضور 
جدی داشــته و فعاالنه مشارکت داشته، همان 
بخش متشکل و منسجم مذهبی هست که به 
مجلس کمک می کند. مجلس ظرفیت این کار را 
دارد ولی ما باید دو نکته را مدنظر قرار دهیم. اول 
اینکه طبقات پایین جامعه عمدتاً سخنگو و ابزار 

البی و پیگیری منافعشان را ندارند. یعنی هیچ 
امکانی ندارند، نه تشکل منسجم و سازمان یافته 
دارند، نه می توانند آن ها را ایجاد کنند، نه با این 
تشکل ها مهربانانه رفتار شده است. از طرفی زبان 
عمومی ندارند؛ به این معنا که صاحب روزنامه ای 
باشــند و به تعبیری توان سخن گفتن با اقشار 
مختلف جامعه را ندارند تا بتوانند از منافع خود 
صیانت کنند. این به این معناست افرادی که در 
مجلس حضور دارند یا به بیان عام تری حاکمیت، 
خودشان باید فعاالنه منافع واقعی و نه صوری این 

گروه ها را لحاظ کنند.

اندیشه
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r  چهارشنبه 14 اسفند  1398 9 رجب 1441 4 مارس 2020  سال سی و سوم  شماره 9201

گزارش

ویژگی خاص و 
برجسته جمهوری 
اسالمی همین بوده 
که می توانسته 
نیرو های مختلف 
را حول یک آرمان 
کلی جمع کند

بــــــــرش
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آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه شرکت شهاب خودرو 

)سهامی عام( ثبت شده 8747 و شناسه ملی 10100372558

هیئت مدیره

به اطالع می رس�اند به اس�تناد مصوب�ه مجمع عمومی ف�وق العاده 
ش�رکت ش�هاب خ�ودرو )س�هامی ع�ام( م�ورخ 1398/11/2  مقرر 
گردی�د س�رمایه ش�رکت از طری�ق ص�دور س�هام جدی�د از مبل�غ 
14/040/000/000 ری�ال ب�ه 926/640/000/000 ری�ال منقس�م 
ب�ه تعداد 92/664/000/000 س�هم 10 ریالی به ش�رح زیر افزایش 

یابد:
1( سرمایه فعلی شرکت: 14/040/000/000 ریال

2( مبلغ افزایش سرمایه: 912/600/000/000 ریال
3( مبلغ سرمایه پس از افزایش 926/640/000/000 

4( ارزش اسمی هر سهم: 10 ریال
5( تعداد سهام عرضه شده: 91/260/000/000

6( نوع سهم: عادی با نام
7( مح�ل افزای�ش س�رمایه: افزایش س�رمایه ش�رکت از مح�ل و به 

تفکیک زیر انجام خواهد شد:
 912/600/000/000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران 

و آورده نقدی
جه�ت                                      مال�ی  س�اختار  اص�الح  س�رمایه:  افزای�ش  موض�وع   )8

امکان پذیرساختن طرح های توسعه شرکت
9( ب�ه ه�ر صاح�ب س�هم، در ازای ه�ر س�هم متعلق�ه در تاری�خ                                       
2/ 11/ 1398، تع�داد 65 ح�ق تق�دم خری�د س�هم جدی�د تعل�ق 
می گیرد. بدیهی اس�ت تعداد دقیق س�هام و حق تقدم های متعلقه 
ه�ر س�هم در گواهینامه ح�ق تقدم محاس�به و به س�هامداران اعالم 

خواهد شد.
10( س�هامدارانی که ظرف م�دت هفت روز از تاریخ انتش�ار آگهی 
ب�ه علت تغیی�ر آدرس و یا به ه�ر دلیل، گواهینامه ح�ق تقدم خود 
را دریاف�ت ننمایند، می توانند جه�ت دریافت گواهینامه مربوط به 

آدرس مندرج در بند 12 این آگهی مراجعه نمایند.
11( مهلت اس�تفاده از حق تقدم در خرید س�هام جدید، 60 روز از 

تاریخ انتشار این آگهی می باشد.
12( س�هامداران محترمی ک�ه تمایل به اس�تفاده از حق تقدم خود 

دارند، حسب مورد بر اساس موارد بیان شده زیر اقدام نمایند:
• س�هامدارانی که به موجب گواهی حق تقدم خرید س�هام جدید، 
فاق�د مطالبات بوده و یا مطالبات آنان، بهای س�هام جدید را تامین 
نمی کند، می بایست ظرف مهلت مقرر بهای سهام یا مابه التفاوت آن 
را از طریق شناسه پرداخت که شامل کد ملی برای اشخاص حقیقی 
و شناس�ه ملی برای اش�خاص حقوقی می باش�د، به حس�اب شماره 
7297390635 این ش�رکت نزد بانک ملت ش�عبه پارس خودرو کد 
6760/3 واری�ز و رس�ید بانکی مربوطه را به انضم�ام گواهینامه حق 
تقدم خرید سهام جدید، ظرف مهلت استفاده از حق تقدم، با پست 
سفارش�ی به نش�انی تهران بزرگراه ش�هید لش�کری کیلومتر 9 شرکت 

ش�هاب خودرو کد پستی 1399735311 ارس�ال نموده و یا مدارک 
را به همان آدرس تحویل و رسید دریافت نمایند.

• سهامدارانی که به موجب گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید، 
دارای مطالبات به میزان بهای س�هام جدید می باش�ند، می بایست 
ظ�رف مهلت مقرر ضم�ن تکمیل گواهی حق تق�دم، مبنی بر اعالم 
موافقت با تبدیل مطالبات به س�رمایه، مراتب را با پس�ت سفارش�ی 
به نش�انی تهران، بزرگراه ش�هید لش�کری، کیلومتر 9 ش�رکت شهاب 
خ�ودرو کد پس�تی 1399735311 ارس�ال نموده و یا م�دارک را به 

همان آدرس تحویل و رسید دریافت نمایند.
تذکر: عدم ارس�ال مستندات یاد ش�ده یا عدم واریز بهای اسمی به 

منزله عدم استفاده از حق تقدم می باشد.
13( در ص�ورت ع�دم تمای�ل ب�ه مش�ارکت در افزای�ش س�رمایه، 
س�هامداران م�ی توانند در مهلت تعیین ش�ده برای پذیره نویس�ی 
نس�بت به واگذاری حق تقدم خود را از طرق قانونی اقدام نمایند. 
ب�ا توجه ب�ه قابلی�ت معامله مک�رر حق تقدم خرید س�هام ش�رکت، 
خریداران نهایی می بایست قبل از پایان مهلت پذیره نویسی نسبت 
به واریز بهای س�هام جدید و ارسال مستندات به شرح بند 12 اقدام 
نمایند. بدیهی اس�ت در صورت عدم ارس�ال مس�تندات یاد شده یا 

عدم واریز بهای اسمی، سهام جدید به آنها تعلق نخواهد گرفت.
14( ح�ق تقدم س�هامدارانی ک�ه در مهلت مقرر از ح�ق تقدم خود 
اس�تفاده ننموده اند و همچنین پاره س�هم های ایجاد شده، توسط 
ش�رکت از طرق قانونی عرضه و مبلغ حاصل از فروش  )در صورت 
وج�ود و تحق�ق( پس از کس�ر هزینه ه�ا و کارمزد متعلقه به حس�اب 

بستانکاری سهامداران منظور خواهد شد.
15( نکات مهم: 

• مس�ئولیت صحت و قابلیت اتکای اطالعات آگهی پذیره نویسی بر 
عهده ناشر است.                                                                               

• ناش�ر، حس�ابرس، ارزش یابان ومش�اوران حقوقی ناش�ر، مس�ئول 
جب�ران خس�ارت وارده ب�ه س�رمایه گذاران�ی هس�تند ک�ه در اث�ر 
قص�ور، تقصی�ر، تخلف و یا به دلی�ل ارائه اطالع�ات ناقص و خالف 
واق�ع در  عرض�ه که ناش�ی از فعل یا ترک فعل آن ها باش�د، متضرر                         

گردیده اند.
• س�ایر افرادی که تمایل ب�ه خرید حق تقدم عرضه ش�ده را دارند 
جهت کس�ب اطالعات بیش�تر در خصوص فعالیت شرکت می توانند 
به س�ایت اینترنتی شرکت به آدرس www.shahabkhodro.ir مراجعه 

و یا با شماره تلفن 021-44504750 تماس حاصل نمایند.
• گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه، گزارش 
بازرس قانونی در این خصوص و همچنین بیانیه ثبت س�هام جدید 
در س�ایت  ش�رکت به آدرس www.shahabkhodro.ir   در دس�ترس

 می باشد. 

برگ سبز خودرو سواری پراید ۱۳۲ مدل ۱۳۹۰ به 
شماره انتظامی ۳۷ د ۸۸۳ ایران ۸۵ و شماره موتور 
  S1422290268624 شاس��ی  ش��ماره  و   ۴۰۲۶۶۳۷
بن��ام  بیژن حیدری به ش��ماره ملی ۳۶۲۱۹۲۶۸۶۰ 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. 
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کارت خ��ودرو س��واری پرای��د هاج بک م��دل1375 
وش��ماره   88 د   447  -46 انتظام��ی  ش��ماره  ب��ه 
 S 1442275119341 موت��ور00002509 وش��ماره شاس��ی
مفق��ود گردی��ده وازدرجه اعتبارس��اقط می باش��د.

)قزوین(
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برگ سبز، س��ند کمپانی خودروی پراید مدل 1379 
رنگ سبز یشمی به ش��ماره انتظامی 219ن49 ایران 
شاس��ی  ش��ماره  و   00181942 موت��ور  ش��ماره   42
S1412279656578 به مالکی��ت قربانعلی کالته آقا 
محم��دی مفق��ود گردی��ده و از درجه اعتبار س��اقط 

می باشد.  ,ع
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   111SE اصل برگ سبز و سند خودروی سواری سایپا
مدل 1397 به شماره انتظامی 52 ایران 473 ج 54  
به ش��ماره موتور M13/6116569  وش��ماره شاس��ی 
NAS431100J1024325  متعلق به آقای احمد آماده 

مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط میباشد 
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مزایده موسسه توسعه گردشگری سازمان همیاری 
شهرداری های خراسان رضوی 

موضوع مزایده:واگذاری محل زمین جهت ایجاد بازارچه با کاربری صنایع دس��تی 
و سوغات واقع در طبرسی 19.

مدت قرارداد:از 1398/12/28 تا تاریخ 1399/12/09.
مبلغ پایه قرارداد: در اسناد مزایده موجود می باشد.

مبلغ سپرده شرکت در مزایده: در اسناد مزایده موجود می باشد.)5%مبلغ پایه برآورد شده(
تاریخ دریافت اسناد مزایده: از تاریخ 98/12/14 تا تاریخ 98/12/17.

آخرین مهلت تحویل پیشنهادات: ساعت 13 روز شنبه مورخ 98/12/26.
تاریخ بازگشایی پاکت: ساعت 15 روز شنبه مورخ 98/12/26.

نحوه دریافت اس��ناد:مراجعه به موسس��ه توس��عه گردش��گری واق��ع در خیابان ام��ام خمینی 40 
بن بس��ت س��وم پالک 31/5 طبقه دوم جهت کس��ب اطالعات بیش��تر در س��اعت اداری به شماره: 

38383317-051 تماس حاصل فرمائید.
سایر اطالعات مربوط به مزایده در اسناد مزایده درج شده است.
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و  ب��رگ سبز،س��ند کمپانی،س��ند محض��ری و کارت 
کلی��ه م��دارک خ��ودروی تویوت��ا یاریس م��دل 2008 
رن��گ س��فید ب��ه ش��ماره انتظام��ی 759ب72 ایران 
12 ش��ماره موت��ور 2NZ4900731 و ش��ماره شاس��ی

 JTDBW923881108116 به مالکیت س��مانه دانشور 
حسینی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  ,ع
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سند، برگ سبز و مدارک بیمه و کارت خودروی پژو 
پ��ارس مدل 1397 رنگ س��فید به ش��ماره انتظامی 
 124K1207929 361س43 ایران 74 شماره موتور
و ش��ماره شاس��ی JH342799 به مالکیت ام البنین 
نظیف��ی مفق��ود گردی��ده و از درج��ه اعتبار س��اقط 
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آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده  
نوبت اول   تاريخ انتشار: 98/12/14

جلس��ه مجم��ع عمومی فوق الع��اده  ش��رکت تعاونی 
ش��ماره -  اعتبارکارکن��ان عل��وم پزش��کی ایالم به 
رأس س��اعت 13روز  دو ش��نبه   م��ورخ 98/12/26  
در  محل نمازخانه دانشگاه علوم پزشکی ایالم واقع 
در  ایالم- بلوار آزادی  تش��کیل میگردد. از عموم 
اعض��اء دعوت بعم��ل می آید ک��ه در روز مقرر و در 
محل  مذکور حضور بهم رسانند. بدیهی است حضور 
کلی��ه اعضاء در جلس��ه ض��روری و در ص��ورت عدم 
حضور برابر اساسنامه هیچگونه اعتراضی در رابطه 
ب��ا تصمیم��ات متخ��ذه در مجمع مؤث��ر نخواهد بود. 
ضمناً  هر عضو می تواند اس��تفاده از حق رأی خود را 
ب��ه یک نماینده تام االختیار از میان اعضاء و یا خارج 
از اعض��اء واگذار کند.  محل بررس��ی وکالت نامه ها 

دفتر تعاونی واقع در بلوار آزادی می باشد. 
ارائه وکالتنامه های کتبی یا محضری جهت بررس��ی 
حداکث��ر ی��ک روز قب��ل از برگزاری مجمع بایس��تی 

تحویل هیئت مدیره شرکت تعاونی گردد.
دس��تور جلسه: 1- گزارشی از عملکرد شرکت توسط 

رئیس هیئت مدیره 2- تصویب اساسنامه جدید.
3- مأموریت  ثبت تصمیمات حاصله به هیئت مدیره

  محمد میرزایی – رئیس هیئت مدیره  شرکت 
تعاونی اعتبار کارکنان علوم پزشکی ایالم 
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 شهرداری ش��اهرود در نظر دارد نسبت به 
انجام امور پارکبانی از طریق مناقصه عمومی 
اقدام نماید، لذا متقاضیان  می توانند جهت 
دریافت اسناد مناقصه به امور قراردادهای 
ش��هرداری ش��اهرود مراجعه و جهت کسب 
اطالعات بیش��تر از موضوع آگهی همه روزه 
ب��ه جزء ایام تعطی��ل در وقت اداری با تلفن 
4-32224060 -023 داخلی 119 و 113واحد 
درآمد ش��هرداری ش��اهرود تم��اس حاصل 
فرمایند. ضمنا متن آگهی در سایت شهرداری 
 www.shahrood.ir آدرس  ب��ه  ش��اهرود 
جه��ت مش��اهده متقاضی��ان قاب��ل رویت و 
بهره برداری می باشد. مهلت دریافت اسناد 
مناقصه تا پایان وقت اداری روز پنجش��نبه 

مورخ 99/01/07 می باشد.
محسن احمدی- شهردار شاهرود
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  آگهی مناقصه عمومی
     شهرداری شاهرود 

           نوبت اول



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

روزنامـه صبـح ایـران

انتشار بیست و ششمین شماره فصلنامه »اسالم و مطالعات اجتماعی«  معارف: بیست و ششمین شماره فصلنامه علمی-پژوهشی »اسالم و مطالعات اجتماعی« منتشر شد. مقاالت این شماره عبارتند 
از: »عدالت اجتماعی در قرآن«، »فلسفه ارتباطات از گراماتولوژی دریدا تا حکمت صدرا«، »رویکرد مسئله محوری در علم اجتماعی دینی«، »تبیین داللت های حسن ظن در سازمان با توجه به آموزه های اسالمی«، »تأثیر 

دلبستگی ایمن بر شکل گیری سرمایه اجتماعی با تأکید بر اندیشه تربیتی امام موسی صدر«، »بازتعریف سرمایه اجتماعی در میدان مجازی« و »تحلیل انتقادی خودشئ انگاری زنان و راهکارهای قرآنی مواجهه با آن«.

معارف / ســاحل عباسی: در آستانه روز 
درختکاری و هفته منابع طبیعی قرار داریم 
و رهبــر معظم انقالب نیز بنا به رســم هر 
ساله شان، دیروز دو اصله نهال غرس کردند. 
اهتمام ایشــان به این سنت نیکو، گذشته از 
آنکــه برآمده از ضرورتی عقالنی اســت که 
امروزه همه به آن اذعان دارند، در توصیه های 
دین مبین و سیره اهل بیت)ع( نیز ریشه دارد 
که در گفت وگو با حجت االسالم عبدالکریم 

پاک نیا به آن پرداخته ایم.

 محیط زیست و طبیعت در فرهنگ 
اسالمی از چه جایگاهی برخوردار است؟
حفظ و مراقبت از طبیعت موضوع مهمی در 
فرهنگ اسالمی است؛ اسالم همه مسلمانان 
را به حفظ و توجه کردن به پیرامون خود و 
سالمت نگاه داشتن زمینی که بر آن زندگی 
می کنند، موظف کرده اســت. افرادی که در 
حفظ طبیعت کوشا نیستند و از زمین چونان 
خانه خود مراقبــت نمی کنند و طبیعت را 
مورد بی مهری قرار می دهند، باید بدانند مورد 
نکوهش خالق هستی قرار می گیرند؛ چرا که 
با اشــاره صریح روایات، طبیعت مادر انسان 
اســت و مراقبــت از آن کمترین وظیفه هر 
انسان در قید حیات است. پیامبر اکرم)ص( 
در این باره فرمودند: از زمین محافظت کنید 
چرا که مادر شماست؛ همچنین فرمودند: هر 
کسی که به عالم طبیعت خوبی یا بدی کند، 
باید بداند که طبیعت از اعمال او آگاه است؛ به 
این معنا که طبیعت دارای شعور است و در 
برابر اعمال ما واکنش نشان می دهد؛ بنابراین 
طبیعت انفعالی عمل نمی کند. خداوند متعال 
نگاه ویژه ای به حفظ طبیعت دارد و بر آبادانی 
تأکید ویــژه ای دارد؛ به نحوی که در آیه 61 
سوره شریف هود آمده است: »ُهَو أَنَْشأَُکْم ِمَن 
اْلَْرِض َواْسَتْعَمَرُکْم«؛ خداوند شما را از زمین 
آفریده و دوســت دارد به عمران و آبادی آن 

همت گمارید. 

  بر این اساس می توان گفت حفظ و 
گسترش منابع طبیعی یک مسئولیت 

همگانی به شمار می رود؟
بله؛ شکی در صحت این موضوع نیست. حفظ 
منابع طبیعی به حفظ زندگی بشریت کمک 
می کند و حفظ زندگی بشریت و برخورداری 
نســل های آینده از زندگی سالم مسئولیتی 
همگانی اســت که مربوط به یک شخص یا 
اداره یا نهادی خاص نمی شود؛ بلکه تک تک 
ما موظف به مراقبــت از آن و تحویل دادن 
ســالم آن به آیندگان هستیم. امام علی)ع( 
در نهج البالغه نکته ای به یاد ماندنی و جالب 
دارند؛ ایشان فرموده اند: از خدا بترسید درباره 
بندگان او و سرزمین هایش؛ زیرا از شما حتی 
نسبت به قطعه های زمین و چهارپایان سؤال 
خواهد شد؛ چرا که آنچه در روی زمین است 
مربوط به عموم مردم جامعه است، نه مربوط 
به یک شــخص خاص. بر اساس این روایت 
که در نهج البالغه آمده، بزرگ ترین خیانت ها 
به امت و عمــوم مردم، آلوده کردن طبیعت 
و محیط زیســت عنوان شده است؛ خیانتی 
که متأسفانه امروز سرمایه داران با بی توجهی 
دولت ها در اطراف شــهرها، هم به طبیعت 
و هــم به مــردم روا می دارند؛ آلوده ســازی 
محیط زیســت خیانت به شــمار می رود؛ 
بنابراین مراقبت از ســرمایه های همگانی و 
عدم تخریب محیط زیست به عنوان یکی از 

مهم ترین سرمایه های انسانی وظیفه دینی و 
اجتماعی به شمار می رود. بنده بر این باورم 
اگر مسئوالن ایمان و اعتقاد به معاد و قیامت 
را در مــردم تقویت کنند و اینکه در برابر هر 
کاری باید جوابگو باشیم؛ موجب پایان یافتن 
بسیاری از رفتارهای مخرب انسانی می شود. 
پیامبر اکرم)ص( در روایتی فرموده اند: حیوان 
یا پرنده ای نباید به ناحق کشــته شود و اگر 
بی جهت کشته شود به غیر از موارد خاصی 
که خداوند خوردن آن را برای بشــر حالل 
کرده است، افراد در روز قیامت باید پاسخگو 

باشند و مورد مؤاخذه قرار می گیرند. 

 آیا هر فرد و گروهی تنها نســبت 
به پیرامون خود چنین مسئولیتی دارد؟

روایتی از رســول خدا)ص( در کتاب شریف 
کافی آمده است که مسلمانان را از آلوده سازی 
شهرهای مشرکین هم نهی کرده است؛ امام 
صادق)ع( از قول پیامبر اکرم)ص( فرمودند: 
آب هیچ گروه و ملتی را آلوده نکنید. بی شک 
طبیعت و محیط زیســت ســرمایه ای برای 
آیندگان به شمار می رود؛ بی توجهی به حفظ 
طبیعت، بی توجهی به نیازهای نســل آینده 
و متضرر شدن نسل های بعدی است. رفتار 
مطلوب امروز ما با طبیعت موجب می شود 

که آینــدگان از ما به نیکی 
یاد کنند؛ امــام علی)ع( در 
عهدنامه خود به مالک اشتر 
فرمودنــد: مالک! همت خود 
را صــرف آباد کــردن زمین 
و مراقبت از محیط زیســت 
قــرار بده؛ حتی بیشــتر از 
همت خود برای جمع کردن 
درآمد. افرادی که برای جمع 
ثروت اقدام به نابودســازی 
درختان یا فضاهای سبز و 
از بین بردن منابع طبیعی 
می کنند، به لحاظ شــرعی 
ضامن و مدیون همه مردم 
و طبیعــت می شــوند. در 
سیره پیامبراکرم)ص( آمده 
کــه حتــی در جنگ ها به  
می کردند  توصیه  لشکریان 
تا زمانی که مجبور و مضطر 

نشده اید، درختی را قطع نکنید. 
امام صادق)ع( نیز سه گروه را از  رحمت خدا 
به دور دانسته اند: کسانی که اماکن عمومی و 
سایبان مسافران را آلوده می کنند؛ کسانی که 
آب های عمومی را غصب می کنند و کسانی 
که سد معبر کرده و راه را بر عابران می بندند.

حجت االسالم پاک نیا در آستانه روز درختکاری، در گفت وگو با قدس:

اسالم مدافع حفظ منابع طبیعی است

در سوره هود 
آمده است: »ُهَو 

أَنَْشأَُكْم ِمَن اْلَْرِض 
َواْسَتْعَمَرُكْم«؛ 

خداوند شما را 
از زمین آفریده 

و دوست دارد به 
عمران و آبادی آن 

همت گمارید

بــــــرش

والیت امام مانع لذت بردن 
انسان از گناه می شود

میرباقری،  آیت اهلل سیدمحمدمهدی  رسا: 
در حسینیه آیت اهلل حق شناس گفت: یکی 
از نزدیک تریــن راه هایی که در مکتب اهل 
بیت)ع( برای ســلوک الی اهلل بیان شــده، 
زیارت ائمــه اطهار)ع( اســت؛ زیارت امام 
معصوم)ع( ســفر کامل به سوی خداوند و 
هجرت از همه تعلقات است؛ زیارت سفری 
است که از وادی والیت امام معصوم محقق 
می شود. وی با اشاره به اینکه انسان هنگام 
زیارت باید از خداوند استعانت بجوید تا لقاء 
محقق شود، اظهار داشت: مقصد زائر پیش 
از آنکه لقاء معصوم باشد، لقاءاهلل است و به 
تعبیری زیارت معصــوم مالقات پروردگار 
محسوب می شود. مواجهه ای که در این امر 
عظیم برای زائر انجام می شود، مواجهه با آن 
ذات مقدس است؛ منتها از طریق والیت و 
وادی امام این سیر برای مؤمن رخ می دهد.

آیت اهلل میرباقــری با بیــان اینکه زیارت 
هجــرت به ســوی خداوند اســت و هیچ 
عملــی قابل مقایســه با آن نیســت، ابراز 
کرد: حاجــی هنگام انجام مناســک حج 
تعلقات خود را زمین گذاشــته و به سوی 
حق حرکــت می کند و در پایان نیز با امام 
معصوم تجدید عهد دارد. ثواب 70هزار حج 
مقبوله می تواند در یک زیارت حاصل شود؛ 
زیرا این زیارت هجرت از وادی والیت امام 
به سوی اهلل اســت؛ بنابراین اگر کسی به 
سوی امام هجرت کرد در هر قدم یک حج 
برایش حاصل می شود. وی با تأکید بر اینکه 
خداوند همه امکانات را در عالم هستی مهیا 
کرد تا انســان همراه با امام باشــد، اظهار 
داشــت: انســان باید خود را از آتش دوزخ 
نجات دهد تا بتواند به امام برســد. کسانی 
که در عالم پشت به امام می کنند و به این 
نعمت الهی کفر می ورزنــد اصحاب دوزخ 
هستند؛ اگر در دنیا انسان نتواند خود را به 

امام برساند، آتش پرست می شود.
آیت اهلل میرباقری در پایان خاطرنشان کرد: 
والیت امام مانع لذت بردن انســان از گناه 
می شود؛ برای همین مؤمن از سرکشی امر 
الهی لذت نمی برد چون عبد گناه نیست؛ 

دنیا فرصت زیارت امام است.

معارف
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r9201 چهار شنبه 14 اسفند  1398 9 رجب 1441 4 مارس 2020   سال سی و سوم   شماره  

گفتار

خبر

تربیت اسالمی یعنی تربیت در مسیر عبودیت
مفتاح: مفاهیم اســالمی در تمامی  ابعاد تنها در کلمه عبودیت خالصه می شود؛ 
تربیت اسالمی نیز یعنی تربیت فرد و جامعه در مسیر عبودیت و بندگی الهی. ما 
اگــر بخواهیم به معنای واقعی کلمه تربیت اســالمی را در جامعه پیگیری کنیم، 
هدف را باید هدفی قرار دهیم که خدا از خلقت انسان معرفی کرده است؛ خداوند 
متعــال می فرماید که من جن و انس را نیافریــدم مگر اینکه بندگی من را انجام 
دهند. بر این اســاس، وقتی به اقتصاد، سیاســت، فرهنگ، حکومت، حقوق و… 
از زاویه تربیت نگاه شــود، هدفشان عبودیت و ترویج بندگی در اقشار مختلف به 

شیوه های گوناگون خواهد بود.
کســی می تواند در تحقق تربیت اســالمی گام بردارد که با متون دینی کاماًل 
آشــنا باشد؛ لذا جایی جز حوزه علمیه نقش اساسی برای تحقق تربیت اسالمی 
نــدارد. حــوزه علمیه باید به این باور برســد که راه تربیت جــز از درون دین 
رد نمی شــود؛ به این نتیجه برسد همان گونه که در مســئله سیاست و روابط 
بین الملــل می گوییم کفار نباید راهی بر مؤمنان داشــته باشــند، در مباحث 
 علــوم انســانی و در بحث تربیت نیــز خدا راهی بــرای کافران بــر مؤمنین 

قرار نداده است.
مهم ترین نقص و کمبود در حوزه تربیت اسالمی، چشم داشتن به تولیداتی است 
کــه در فضای کفر، الحاد و بی دینی انجام گرفته و می گیرد؛ زمانی که ما تصمیم 
گرفتیم بحث و رشته ای به نام تربیت داشته باشیم، مهم ترین چیزی که رخ داد 
توسعه روان شناسی غربی در جامعه بود؛ با این پیش فرض که روان شناسی تولید 
شــده در فضای غیردینی خنثی بوده و با مقداری اصالح قابل ارائه، اجرا و نتیجه 
گرفتن در جامعه اسالمی است؛ یک پیش فرض کامالً اشتباه. تا زمانی که ما این 
نوع نگاه را به روان شناسی غربی داریم، باید دنباله روی فضای تربیت کشور خودمان 

را از فضای تربیت غربی شاهد باشیم.

 اشراف کاملی به مبانی دینی نداریم
نقص دیگر در حوزه های علمیه است؛ ما در این ۴1 سال که فرصت طالیی پیدا شد 
تا با آرامش خاطر در حوزه مسائل مختلف دینی تحقیق و پژوهش کنیم، وقت کمی  را 
به تربیت اسالمی اختصاص دادیم. اگر به همان اندازه ای که ما وقت در فقه به معنای 
 خاصش سرمایه گذاری کردیم - حتی نه به آن اندازه بلکه یک دهم و یک بیستم آن - 
در تربیت اسالمی سرمایه گذاری می کردیم، اکنون شاهد اتفاق های بسیار خوبی بودیم.

موضوع بعدی یأس و ناامیدی اســت. عده ای معتقدند نباید به روان شناسی غربی به 
عنوان نقشه راه اعتماد کرد؛ نباید به علوم تربیتی غربی به عنوان نقشه تربیت اعتماد 
و اعتنا کرد، ولی می گویند راه طوالنی در پیش داشته و فرصتمان کم است؛ در این 
فرصت بســیار کم نمی توان این مسیر طوالنی را طی کرد. سخن ما با این افراد این 
اســت اگر ۴1 سال پیش یا حتی ۲0 سال پیش شروع کرده بودیم، مسیر خوبی را 
طی می کردیم. یأس همیشه قدرت حرکت را از انسان می گیرد؛ ما نیازمند یک کار 
تبلیغاتی و رســانه ای بسیار سنگین هستیم تا این امید و انگیزه را به جامعه علمی، 
 به ویژه حوزه علمیه تزریق کنیم که می شــود. همان گونه که غربی ها در مسیر تولید 
علوم انسانی وقت زیادی را صرف و زمان زیادی را صبر کردند، ما نیز باید چنین کاری 
را انجام دهیم؛ البته ما یک تفاوتی با آن ها داریم؛ آن ها از صفر شروع کردند، ولی ما با 

یک سرمایه عظیمی  روبه رو هستیم؛ سرمایه ما سنت های الهی است. 
یکی از دالیلی که ســبب شده توجه ما نسبت به تربیت اسالمی ضعیف شود، این 
است که اشراف کاملی نسبت به مبانی دینی نداریم. اگر کسانی که می خواهند در 
تربیت اسالمی کار کنند، یک بار مبانی فکری تربیتی اسالم را با گرایش کامالً درون 
دینی بشنوند، متوجه می شوند چه اتفاق بدی در جامعه افتاده که از علوم تربیتی و 
روان شناسی غربی توقع داریم نقشه تربیت اسالمی ما را بکشند. بخشی از تولیدات 
ما نیازمند زمان نیست، بلکه نیازمند مطالعه است تا گروه های تحقیقی و پژوهشی 

سبک زندگی اسالمی را از متن آیات و روایات بیرون بیاورند. 
همچنین باید نسبت به نتیجه ای که روان شناسی و علوم تربیتی غربی در خود غرب 
داشته، روشنگری کنیم. اگر این مطالعه را درست انجام داده و به زبان مردم ترویج 
کنیم تا مردم به آگاهی از آن دنیایی برسند که ادعا دارد می تواند نقشه تربیتی ما را 
بکشد، بدبینی بسیار خوبی نسبت به دنیای غرب و محصوالت آن اتفاق می افتد که 

برای زمینه سازی، قبول، ترویج و تبلیغ تربیت اسالمی به آن نیازمندیم.

 حجت االسالم محسن عباسی ولدی

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه خانم مریم طهان احدی از ورثه آقای علی اصغر طهان مهنه فرند عباس  به استناد دو برگ 
استشهادیه به شماره 117709و 117710  گواهی شده در دفتر اسناد رسمی یک فیض آباد منضم به 
تقاضای کتبی وکیل خانم مریم طحان احدی از ورثه مالک جهت دریافت س��ند مالکیت المثنی نوبت 
اول سهم االرثی خود به این اداره مراجعه کرده و مدعی است سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ  
یکباب منزل به مساحت کل 176.57 متر مربع پالک 2521 مجزی از 518 متصل  فرعی واقع در اراضی 
حس��ن آباد پالک 49 اصلی بخش دو مه والت که متعلق به علی اصغر طحان می باش��د به علت سهل 
انگاری مفقود شده است با بررسی سیستم جامع امالک معلوم شد سند مالکیت اولیه سه دانگ  در دفتر 
137 صفحه 226ذیل 17842 بنام اقای علی اصغر طحان فرزند عباس صادر و تسلیم گردیده است سوابق 
ثبتی و دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد .لذا به اس��تناد تبصره 1 ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله انجام داده و یا مدعی 
وجود سند مالکیت نزد خود باشد بایستی ظرف ده روز از تاریخ این اگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست 
اصل س��ند مالکیت یا سند معامله رس��می به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول 
اعتراض در مهلت مقرر یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور 

سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد م الف6/98/117  آ-9815530
علی اکبر شجاعی - رئیس ثبت اسناد و امالک مه والت

آگهی المثنی
خانم مرضیه مرادی  با تس��لیم دو برگ فرم فقدان س��ند مالکیت که امضا ش��هود را دفتر اسناد رسمی   
شماره 35 زابل گواهی نموده  است اعالم داشته که سند مالکیت  ششدانگ یک باب خانه   پالک 21 
فرعی  از 50-اصلی واقع در بخش 2 سیستان ملکی نامبرده صادر و تسلیم گردیده و اعالم داشته که بر اثر 
جابجایی مفقود گردیده  لذا مراتب بموجب  تبصره یک اصالحی  ماده 120 آیین نامه قانون ثبت  آگهی 
می شود که هر کسی نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد 
خود می باشد  ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آکهی باین اداره مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه  سند 
مالکیت یا سند 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 نموده  م الف: 1684  آ-9815445
تاریخ انتشار: چهارشنبه 1398/12/14

مهدی  پهلوانروی رئیس ثبت اسناد و امالک زابل 

آگهی ثبت ابالغ 
آقای علی ناصری فرزند خلیل مجهول المکان پیرو انتشار مورخ 1398/11/21 در روزنامه قدس به علت 
عدم حضور جنابعالی طالق همسر شما با وکالت شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان ایالم به نوع خلعی 

بائن به شماره ترتیب 339 بتاریخ 1398/12/4 ثبت گردد. آ-9815544
سردفتر طالق شماره 8 ایالم ����� جمال چراغی 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زبرخان

   هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 
فاقد سندرسمی نظر به دستور مواد 1 و 3 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20 مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای مختار هراتی فرزند شکراله به شماره شناسنامه 199 صادره از نیشابور در یک 
قطعه زمین مزروعی و باغ متصل به آن به مس��احت 71088 متر مربع در قس��متی از پالک 2 فرعی از 
78 اصلی بخش 3 زبرخان واقع در اراضی نوبهار از محل مالکیت خود متقاضی محرز گردیده است.لذا به 
موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13آیین 
نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15روزاز طریق روزنامه محلی / کثیر االنتشار در شهرها منتشر 
و درروستا ها رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی  تقدیم 
نمایند ودر این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت و بدیهی اس��ت در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د وصدور سند 
مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود برابرماده13آیین نامه مذکور پس از تنظیم اظهار نامه 
حاوی تحدید حدودمراتب را در اولین آگهی نوبتی وتحدید حدود  به صورت همزمان با اطالع می رساند 
ونس��بت به امالک در جریان ثبت وفاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را بصورت 

اختصاصی منتشر می نماید . آ-9815528
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/12/14
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/12/28

سید حسن پورموسوی -رئیس ثبت اسناد وامالک زبرخان

كالسه پرونده: 98/404/7شعبه 7 شورای حل اختالف خروین   
ـــ     98/10/30    شماره دادنامه : 335 ـ 

خواهان : ابوالحس��ن قدمیاری فرزند یداله به وکالت س��یدمهدی سید موسوی به ادرس نیشابور خیابان 
پانزده خرداد – پانزده خردادیک داخل کوچه ساختمان ایران طبقه دوم . .  

خوانده : محبوب پورش��هباز خانش��یر فرزند رضوان س��اکن تهران خانی اباد نو شهرک شریعتی خیابان 
قالیشویی کوچه مولوی پ 22 . 

خواسته: تقاضای صدور حکم مبنی برمحکومیت والزام خوانده به پرداخت وجه یک فقره چک عهده بانک 
قوامین به شماره  565054 به مبلغ یکصدو پنجاه میلیون ریال وخسارت تاخیر تادیه ازمورخه 97/8/24 

وخسارت دادرسی من جمله حق الوکاله وکیل هزینه دادرسی  . 
تصمیم قاضی : باعنایت به کامل بودن اوراق پرونده ومحتویات ان ختم رسیدگی را اعالم وبا استعانت از 

خداوند متعال وتکیه برشرف ووجدان بشرح ذیل مبادرت به انشای رای می نماید .
                                                               راي قاضي ش��ورا

در خصوص دادخواست آقای ابوالحسن قدمیاری باوکالت اقای سیدمهدی سیدموسوی به طرفیت محبوب 
پورشهباز خانشیر بخواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 565054 به مبلغ یکصدو پنجاه میلیون 
ریال به انضمام خسارت تاخیر تادیه وهزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل. شورابا عنایت به مفاد دادخواست 
تقدیمی که تصویر مصدق ان پیوست پرونده است وبه امضای خوانده رسیده است خوانده با وصف ابالغ 
قانونی در شورا حاضرنشد ودربرابر مستندات خواهان از خود دفاعی به عمل نیاورده است ودلیل ومدرکی 
برپرداخت بدهی خود به شورا ارایه نکرده است لذابا استصحاب بقائ دین ادعارا وارددانسته وبه استنادمواد 
198 و519 و515 و522 ازقانون ایین دادرسی مدنی وتوجها به مواد10 و219ازقانون مدنی خوانده را به 
پرداخت مبلغ خواسته یکصدوپنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دویست وهشتادو نه هزارو 
پانصدتومان  بابت هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل وجداگانه خسارت تاخیر تادیه ازتاریخ سررسید چک 
97/8/24 الی یوم الوصول برمبنای نرخ تورم که هنگام اجرای حکم محاس��به می گردد درحق خواهان 
محکوم می نماید راي صادره غیابي ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهي در همین شورا و سپس  

ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهي در محاکم عمومي حقوقي زبرخان می باشد .آ-9815532
سید حسن سامغانی  قاضي شعبه 7شوراي حل اختالف خرو

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابر رای ش��ماره 139860326009000397 مورخه 1398/11/5 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان فامنین تصرفات 
مالکانه وبال معارض آقای حس��ین حمیدی فرزند محمد به ش��ماره شناسنامه 10335 صادره از کرج به 
شماره ملی 0320332438 صادره کرج درششدانگ یک قطعه زمین زراعی آبی بمساحت پنجاه و چهار 
هزار و پانصد و هفتاد و شش متر مربع و بیست و شش صدم متر مربع قسمتی از پالک 102 اصلی واقع 
در بخش پنج همدان اراضی فیض آباد خریداری از مالک رسمی اقای محمد حمیدی )احمد علی( محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فامنین تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، داد خواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.. 
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر 

خواهد.)م الف 340( آ-9815533
تاریخ انتشار نوبت اول 1398/12/14         تاریخ انتشار نوبت دوم 1398/12/28

رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فامنین – رضا بیات 

اصالحیه 
پیرورای شماره 139860308001004341 � 1398/11/27 متقاضی اقای رضا محمدی اسفهرود فرزند 
محمد حسین که در تاریخ 1398/12/13 در صفحه 6 به چاپ رسیده  ملک از محل مالکیت معصومه 

محمدی اسفهرود و رجب اصغری اسفهرود صحیح بوده و بدینوسیله اصالح میگردد .آ-9815552

آگهی ابالغ 
آق��ای ش��عبان جاس��م فرزن��د یحی��ی مجه��ول الم��کان همس��ر ش��ما براب��ر دادنام��ه ش��ماره 
9809970844400291 ش��عبه دوم دادگاه خانواده شهرس��تان ایالم با بذل مهریه و نفقه تقاضای 
ثبت طالق نموده اس��ت لذا الزم اس��ت ظرف مدت یک هفته پس از انتشار آگهی در این دفترخانه 
به آدرس ایالم- هانیوان- خیابان بالل حبش��ی  دفتر رس��می طالق ش��ماره 8 حاضر شوید در غیر 

اینصورت طبق مقررات ثبت خواهد شد و اعتراض بعدی مسموع نخواهد بود. آ-9815545
سردفتر طالق شماره 8 ایالم ����� جمال چراغی

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

در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 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 15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیراالنتشار 

و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد:
بخش دو بجنورد پالک 171-اصلی اراضی سوهانی

ششدانگ یکباب خانه از پالک 36 فرعی از 171 اصلی فوق به مساحت 130/66 متر مربع ابتیاعی 
آقای اسماعیل درتومی به مقدار سه دانگ مشاع از ششدانگ و آقای عزیز درتومی به مقدار سه دانگ 
مشاع از ششدانگ ) مشاعاً و بالسویه( از محل مالکیت رسمی محمد جفاکش مقدم برابر آراء شماره 
0129-98 و 0130-98 مورخ��ه 1398/01/27 و آراء اصالح��ی ش��ماره 2392-98 و 98-2391 

مورخ 1398/11/16 کالسه های 0651-96 و 96-0652
لذا لذا بدینوس��یه به فروش��ندگان ومالکین مشاعی و اش��خاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می 
گردد چناچه اعتراضی دارندبایداز تاریخ انتش��ار آگهی و در روس��تاهااز تاریخ الصاق درمحل تا2ماه 
اعت��راض خود رابه اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و رس��یداخذ نمایدمعترضین باید ظرف یک 
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 

الف1263 آ-9814762
تاریخ انتشارنوبت اول1398/11/29

تاریخ انتشار نوبت دوم 1398/12/14
علیخان نادری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد
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*�تضمین�ش��رکت�در�مزای��ده�فوق�مبل��غ��125.000.000
ریال�ضمانتنامه�بانکی�که�در�مهلت�مقرر�به�حسابداری�
بیمارس��تان�مذک��ور��ب��ه�نش��انی�:�مش��هد�-بزرگ��راه�

آسیایی-�سه�راه�فردوسی��تحویل�گردد.
*�تاریخ�انتشارمزایده�در�سامانه:�تاریخ�98/12/14

*�مهل��ت�دریافت�اس��ناد�مزایده�از�س��امانه:�پایان�روز�
98/12/20

*�مهلت�ارائه�پیشنهادها:�پایان�روز�99/01/8
*�زمان�بازگشایی�پاکت�های�مزایده:�99/01/17

*�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:��02141934و�دفت��ر�

�02188969737و��02185193768می�باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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فراخوان مناقصه
نوبت اول

�
دانشگاه�علوم�پزش��کی�مشهد�در�نظر�

دارد�محوطه�س��ازی�بیمارس��تان��320تختخوابی�شهید�
هاش��می�ن��ژاد�را�از�طری��ق�مناقص��ه�عموم��ی�از�بخ��ش�
غیردولت��ی�خری��داری�نمای��د.�کلی��ه�مراح��ل�برگزاری�
مناقصه�به�ش��ماره�فراخ��وان�2098000060000303،�از�
دریافت�اس��ناد�مناقصه�تا�ارائه�پیشنهاد�مناقصه��گران�
و�بازگش��ایی�پاکت�ها،�از�طریق�درگاه�س��امانه�تدارکات�
�www.setadiran.ir�:الکترونیکی�دولت�)ستاد(�به�نشانی
انجام�خواهد�ش��د�و�الزم�است�مناقصه��گران�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.�قابل�ذکر�است:
مبل��غ� ف��وق� مناقص��ه� در� ش��رکت� تضمی��ن� �*
2.620.000.000ریال�ضمانتنامه�بانکی�می�باش��د�که�در�
مهلت�مقرر�به�امورمالی�دانش��گاه�به�نش��انی�:�مش��هد�
-بل��وار�ش��هید�فکوری�-روب��ه�روی�ش��هید�فکوری��94

ستاد�مرکزی�دانشگاه�طبقه�دوم��تحویل�گردد.
*�تاریخ�انتشارمناقصه�در�سامانه:�تاریخ�98/12/13

*�مهلت�دریافت�اس��ناد�مناقصه�از�س��امانه:�پایان�روز�
98/12/17

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

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

�02188969737و��02185193768می�باشد.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

ش�رکت آب و فاضالب اس�تان خراس�ان ش�مالی در نظ�ر دارد از مح�ل منابع 
اعتب�ارات عمران�ی )ریالی ، اوراق مش�ارکت ، اس�ناد خزانه ( بر اس�اس  قانون 
برگ�زاری معام�الت دولتی پ�روژه خرید مش�روحه ذی�ل را از طری�ق مناقصه 
عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی در س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت

)WWW.SETADIRAN.IR( انجام و به عرضه کنندگان ذیصالح واگذار نماید.

مبلغ تضمین شرکت مقدار یا تعدادنام و مشخصات  کاالردیف
در مناقصه  ) ریال (

خرید لوله چدن داکتیل 1
650812،500،000  متر700 میلیمتری 

س�ایر توضیحات تکمیلی و ش�رح کار در س�امانه فوق الذکر اعالم شده است که 
الزم است مناقصه گران حداکثر ظرف 3  روز پس از انتشار آگهی

 از طریق سامانه فوق الذکر اخذ و اقدام نمایند. ضمنًا هزینه چاپ آگهی در دو 
نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد.
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تجدید آگهی ارزیابی كیفی تامین كاال  

روابط�عمومی�و�آموزش�همگانی
شرکت�آب�و�فاضالب�استان�خراسان�شمالی

 دوم
نوبت آب سرچشمه حیات و زیبایی است، ازاسراف آن بپرهیزیم



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
فروش دیواری ماسک با نرخ توافقی!

صرف نظر  فرزانه غالمی   اقتصاد/   
از اینکــه ماســک در پیشــگیری از 
کرونای چینــی این میهمــان ناخوانده 
و وحشــت آفرین، مؤثر اســت یا نه؛ از 
دو هفته پیش و با اعالم رســمی ورود 
این ویروس به کشــور، کمبود ماسک 
شهروندان را حسابی به دردسر انداخته 
و بی اغراق نفسشان را بریده است.سوداگری، سودجویی و احتکار این بار از مسیر 
ماســک، اختالف قیمت چندین برابری این محصــول از درب کارخانه تا جیب 
دالالن و حتی برخی داروخانه ها را رقم زده، به طوری که ماسک هایی که به گفته 
تولیدکنندگان در محل کارخانه 450 تومان به فروش می رسند و وزارت بهداشت 
نرخ 4هزار و 100تومانی برایش اعالم کرده، یا به دست مردم عادی نمی رسند و یا 
به قیمت 10 تا 35 و یا حتی 80 هزار تومان از وضعیت »کمیابی« خارج می شوند!

در بدو امر فروش ماسک در داروخانه ها ممنوع شد و به همین دلیل شهروندان 
در هر مراجعه با نبود این کاالی پرتقاضا مواجه شــدند و بسیاری از داروخانه ها 
نوشــته ای مبنی بر نبود این قلم کاالی بهداشتی روی شیشه نصب کردند، اما 
همین روزها بار دیگر اعالم شد داروخانه ها با مجوز می توانند ماسک بفروشند و 
کمبودها همین امروز و فردا و با قیمت مصوب سازمان حمایت مرتفع می شود، 
اما همچنان و تا این لحظه کمبود ماسک بیش از کرونای چینی، نفس مردم را 
به شــماره انداخته و به محلی مطمئن برای کسب  درآمد از وحشت و اضطراب 

شهروندان تبدیل شده است.

 وحشت از مصاحبه!
خبرنگار ما در روزهای اخیر و برای بررسی چند و چون تولید و فروش ماسک 
با چندین تولیدکننده، رئیس اتحادیه صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران 
و رئیس اتحادیه تهیه و توزیع کنندگان تجهیزات پزشکی بارها و بارها تماس 
گرفت، اما به نظر می رســد نوعی وحشــت، احتیاط و ناخرسندی از  امنیتی 
شــدن بازار ماســک، اجازه مصاحبه و ســر و کله زدن با خبرنگار را به آنان 

نمی دهد.
بلبشو، سودجویی، کشف احتکار چندمیلیونی و کمبود عرضه  ماسک و بازی 
با ترس مردم در حالی اســت که براســاس اعالم وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشکی در حال حاضر 15 تولیدکننده ماسک با ظرفیت تولید روزانه 
1/5میلیون ماسک در کشور فعال هســتند که 13واحد تحت نظارت وزارت 
صمت و دو واحد تحت نظارت وزارت بهداشــت هســتند و همگی به صورت 
ســه شیفت و با 100درصد ظرفیت کار می کنند. البته در همین حال وزارت 
صمت از فعالیت 100درصدی 22 تولیدکننده ماسک در کشور خبر می دهد. 
اینکــه این تعــداد واحد تولیدی چــه میزان تولید واقعــی در روزهای اخیر 
داشته اند و تولیدات آن ها که براساس ادعای وزارت صمت  به 4/5 تا 5میلیون 
ماســک در روز افزایش یافته، کجاست، به پرسش بزرگی برای مردم و حتی 

وزارت بهداشت تبدیل شده است.
 واقعیت این  است که در حال حاضر خرید و فروش ماسک با قیمت های چند 
هزار تومانی این روزها حتی در فضای مجازی و ســایت هایی  مانند شــیپور و 
دیوار متداول شــده و حتی برخی عرضه کنندگان، ماسک را با نرخ توافقی به 

مشتری می فروشند! 
تا پیش از ورود کرونای چینی به کشور، سه عدد ماسک ساده بین 3 تا 5هزار 
تومان قیمت داشت، اما همین حاال شهروندان این ماسک ها را بین 15 تا 20 
هزار تومان می خرند و ماســک های موسوم به فیلتردار 30 تا 35 هزار تومان 
فروخته می شــوند و در مواردی شاهد فروش ماسک های 80 هزار تومانی در 

برخی داروخانه ها هستیم!
تداوم کمبود ماســک و افزایــش تقریباً 10 برابری قیمت بــه اذعان وزارت 
بهداشت در حالی موجبات تکدرخاطر وزیر بهداشت را فراهم آورده که وزارت 
صمت مدعی افزایش تولید است و از دو تا سه برابر شدن تولید ماسک در پی 

اعالم نیاز 80میلیونی از سوی وزارت بهداشت خبر می دهد. 
ضمن اینکه در پی افزایش شــدید تقاضا برای ماسک، تعرفه واردات این کاال 

صفر شده است.
در این روزها اخبار رسمی و غیررسمی متعددی در خصوص کشف ماسک های 
احتکار شــده از سوی سازمان حمایت، ســازمان تعزیرات حکومتی و نیروی 
انتظامی در سراسر کشور منتشر می شــود و در تازه ترین خبر، عباس تابش، 
رئیس سازمان حمایت، از کشف 6 میلیون و 400 هزار ماسک احتکار شده و 

تحویل آن به وزارت بهداشت خبر داده است.

 خاطرجمعی دالالن از کجا می آید؟
تولید ماسک از نگاه وزارت صمت نه تنها بدون مشکل و سه شیفت  ادامه دارد، 
بلکه به دو تا سه برابر هم افزایش یافته و در این میان نقش پررنگ واسطه ها و 
دالالنی که سالمت مردم را به سخره گرفته و از ترس عمومی شکل گرفته در 
دو هفته اخیر بیشترین بهره را برده اند، محرز و اثبات شده است. به گونه ای که 
وزیر بهداشت در نامه ای به رئیس جمهور صراحتاً از»خاطرجمعی« این دالالن 
سخن گفته اســت. نامه ای که پای وزارت اطالعات را هم برای بررسی ماجرا 

به میان آورده است.
در نامه ســعید نمکی آمده است: »متأســفانه پس از حدود 10 روز فقط یک 
میلیون عدد ماسک تحویل و بقیه نمی دانم کجا انباشته شده است. همکاران 
اینجانب به دلیل اجبار شبانه روز در بازارهای مختلف و در نقش واسطه و دالل 

از قاچاقچیان با قیمت گزاف می خرند.
 پرســش بنده این است  آیا در شــرایطی که همکاران جان بر کف اینجانب 
در ســخت ترین شرایط ممکن روز و شــب در بخش های آلوده پروانه وار گرد 
مردم می گردند و خواب، آرامش و ســالمتی خود را قربانی سالمت و راحتی 
مــردم می کنند، در ایامی که احتمال آلودگی مردم به دلیل عدم وجود اقالم 
حفاظتی و پیشــگیرانه درخطر است، این شبکه فرصت طلب بی انصاف از کجا 
خاطرجمعی دارد که این گونه جســورانه روبه روی مردم و مسئوالن می ایستد 
و به راحتی اعالم می کند که 200 میلیون ماســک را می تواند 24 ســاعته با 
فالن قیمت در فالن جا عرضه کند؟ آیا رواست گروهی دل به دریای آلودگی 
جهت رهایی مردم بزنند و گروهی لباس و ماســک این ها و بیمارانشان را در 
انبارها برای سودجویی 100 برابری و یا قاچاق به دیگر کشورها تلنبار کنند؟«. 
اینکه دالالن و خاطرجمعان در ســخت ترین روزهای کشــور بر شبکه توزیع 
کاالهای بهداشــتی مانند ماسک خیمه زده اند، از نگاه ناظران دو دلیل عمده 
دارد. نخســت اینکه تولیدکنندگان و توزیع کنندگان محصوالت بهداشتی با 
رصد شرایط بازار ترجیح می دهند به جای دولت و با سودای سود بیشتر کاال را 
به دالل بفروشند و دیگر اینکه دالالن همیشه در صحنه با انتشار اخبار مربوط 
به شیوع کرونا در اولین ماه زمستان امسال و با این پیش بینی که دست چنین 
ویروس سمجی قطعاً و به زودی گلوی دیگر کشورها را هم خواهد فشرد، فضا 
را برای احتکار کاالهای بهداشتی و از جمله ماسک مناسب دیده اند تا با توزیع 
قطره چکانی کاال هم در بازار داخلی به سودهای کالن تر برسند و هم صادرات 

محصوالت پرمصرف کرونایی را به چین و یا هر کشوری رونق دهند.

بودجه 99 به شورای نگهبان رفت!
فارس: اســداهلل عباســی، سخنگوی 
هیئت رئیسه مجلس شــورای اسالمی 
گفت: روز گذشته علی الریجانی، رئیس 
مجلس شــورای اســالمی نامه ای را به 
مقام معظم رهبری ارســال کردند که 
موضوع آن کیفیت بودجه ســال 99  و 
ادامه فعالیت سرپرســت فعلی وزارت 

جهاد کشاورزی بوده و خواستار تعیین تکلیف این موضوعات شدند. 
وی افزود: با توجه به اینکه امکان تشــکیل جلسه علنی مجلس شورای اسالمی 
براســاس دستورعمل ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا وجود ندارد، مقام معظم 
رهبری با هر دو پیشــنهاد رئیس مجلس )ارسال بودجه 99 به شورای نگهبان و 

ادامه حضور سرپرست وزارت جهاد کشاورزی( موافقت کردند.
 عباسی تصریح کرد: برهمین اســاس مصوبات کمیسیون تلفیق درباره الیحه 
بودجه سال 99 به شورای نگهبان ارسال شد تا نظر شورای نگهبان تأمین شود، 
ضمن اینکه پس از تأیید بودجه از سوی شورای نگهبان، قطعاً این مصوبه به دولت 

ابالغ خواهد شد.
 سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی تأکید کرد: کلیات بودجه از سوی 

کمیسیون تلفیق به شورای نگهبان ارجاع شده، نه بودجه چنددوازدهم.

پیشنهادهای قدس برای حمایت از کسب و کارهای کوچک در وضعیت کرونایی

ازترویج خرید  آنالین تا سبد حمایتی  کارگران فصلی
 اقتصاد/ طوســی وضعیت بازار خوب 
نیســت و بسیاری از صنوف که روی دخل 
شــب عید و ایام رجب و شــعبان حساب 
ویــژه ای باز کرده بودند، حاال بی مشــتری 
روزها را ســپری کرده و نگران برگشــت 
خوردن چک هــای خود و وصول مطالبات 

مالی هستند.
به نظر می رســد در شرایط رکودی اقتصاد 
کشور، ادامه روند بحران کرونا آوار دیگری 
بر ســر اقتصاد کم جان و کسب وکارهای 
خــرد و اقشــار روزمــزد خواهد بــود. از 
هتــل داران، قالی شــویی ها، ســالن داران، 
فروشــندگان پوشاک و البســه گرفته تا 
رانندگان تاکسی های درون شهری و برون 
شهری و تاکســی های اینترنتی، کارگران 
ساختمانی و دستفروشان و بخش زیادی از 
کسب وکارهایی که افراد در آن به صورت 
روزمزد فعالیت می کنند، با مشکالت جدی 
در تأمین حتی معاش خود مواجه شده اند 
و چشــم انداز هفته ها و چند 
مــاه آینده را نیــز نمی توان 
روشن تر از امروز تصور کرد، 
جز اینکه بــرای کاهش این 
فشارها تسهیالت و تمهیداتی 

اندیشیده شود.   

 کاهش فشار بر صنوف با 
معافیت های موقت مالی

قائم مقــام وزارت صنعت در 
معاون اقتصادی  بــه  نامه ای 
برخــی  رئیس جمهــور 
پیشنهادات را برای کمک به 
صنوف آســیب دیده از کرونا 
مطرح کرده که اجرایی شدن 
آن ضروری اســت. از مهم تریــن مواردی 
که ذکر شــده بخشوده شدن مالیات کلیه 
صنوف)کسب و کارهای خرد مشخص( در 
اسفند ماه است که وزارت صمت نیز بر آن 

تأکید داشته است.
در اســفند ماه که پیک مبارزه با کرونا در 
کشور اســت، باید تدابیری اندیشیده شود 
که صنــوف مزبور از پرداخت بیمه خویش 
و کارگران تحت پوشــش معاف شــوند. 
همچنین تا زمان عادی شدن اوضاع کسب 
و کارها، بانک ها اســتمهال اقساط  بانکی 
این بخش را مدنظر داشته باشند. معافیت 
پرداخت هزینه هــای جانبی در حوزه های 
شــهرداری ها، بخشــداری ها و دهیاری ها 
نظیر  پسماند و... برای این گونه فعالیت های 
اقتصــادی نیــز خالــی از لطف نیســت. 

 ضرورت استفاده از ظرفیت قانون 
برای کمک به صنوف

از  ســوی دیگر با توجه به اینکه بخشی از 
خریدهای صنوف برای فروش در شب عید 
به صورت اعتباری و چکی صورت می گیرد، 
احتمال می رود پــس از ایام نوروز با حجم 

باالیی از چک های برگشتی ناشی از رکود 
کسب وکارها مواجه باشــیم. کارشناسان 
اقتصادی پیشنهاد می کنند از ظرفیت های 
قانــون برای کمــک به صنوف اســتفاده 
شــود. بدین معنی که از ظرفیت سازوکار 
شورای تأمین اســتان که در قانون جدید 
چک وجود دارد اســتفاده کرده و برخی از 
محرومیت هایی که قانــون برای دارندگان 
چک های برگشتی در نظر گرفته، استمهال 
شود . در این مســیر صاحبان صنوف نیز 
باید وارد گود شوند  به طوری که دارندگان 
چک ها، عمده فروشان و صاحبان صنایع در 
این بازه زمانی با کسانی که به دلیل شیوع 
کرونا کسب و کارشان آسیب دیده و توانایی 
پاس کردن چک هــای خود را ندارند مدارا 
کرده و به آن ها مهلت دهند. مشابه این کار 
در بحران پالسکو در مورد کسبه ساختمان 
پالسکو صورت گرفت و در یک کمپین این 
کار به صورت خودجوش مردمی گره از کار 

بسیاری از کسبه گشود.

 ترویج استفاده از خدمات 
فروشگاه های آنالین

با توجــه به تعطیلی فروشــگاه های بهاره 
و کاهش فــروش در بازارهــای فیزیکی، 
پلتفرم های فــروش آنالیــن و  اینترنتی 
ترویج شــده و از آن ها حمایت شود. دولت 
می توانــد بــرای این پلتفرم هــای فروش 
اینترنتی مشوق هایی قرار دهد که موجب 
کاهش هزینه های ارسال محصوالت شده 
و هزینه های این فروشگاه های اینترنتی نیز 

کاهش پیدا کند. 
بهداشــت  وزارت  اســت  الزم  ضمنــاً 
اســتانداردهای بهداشــتی برای ارســال 
محصوالت نیز تدوین و پیاده ســازی کند 
که موجــب افزایش اعتماد به این خریدها 
می شود. در حال حاضر پلتفرم هایی مانند 

فروشگاه باسالم وجود دارد که کامالً همان 
زیرساخت فیزیکی غرفه را در نمایشگاه های 

بهاره شبیه سازی  کرده است.  

 تدابیری برای معیشت کارگران 
روزمزد

صاحبنظران اقتصادی پیشنهاد می دهند با 
توجه به اینکه بخش زیادی از اقشار کارگر 
فصلی و افراد روزمزد ممکن است مستأجر 
باشند که طبیعتاً توانایی پرداخت  اجاره خود 
را از دســت می دهنــد و احتماالً به خاطر 
تنگی معیشــت توانایی بازپرداخت اقساط 
خــود در  بانک ها را نیز نخواهند داشــت، 
می توان با ایجاد و راه اندازی کمپینی شبیه 
کمپین صاحبخانه خوب، مالکان را تشویق 
کرد تا با مســتأجران خویش از باب مدارا 
وارد شوند. نظام بانکی نیز می تواند اقساط 
بانکی این اقشار را  استمهال کند. این وام ها 
عموماً خرد بوده و ضرر و زیان زیادی را بر 
بانک ها وارد نخواهد کرد. با توجه به اینکه 
برای اجرای طرح حمایت معیشــتی دولت 
زیرساخت خوب و نســبتاً قابل اعتمادی 
را از اقشــار  ضعیف آماده کرده است ، این 
زیرســاخت می تواند برای اجرای حمایت 
از اقشــار نیازمند آسیب دیده از کرونا مورد 

استفاده قرار گیرد. 

 حمایت نیازمندان از طریق سامانه 
رفاه ایرانیان

در کنار این زیرساخت می توان از اطالعات 
سامانه کارگران فصلی و سامانه تاکسی های 
اینترنتی نیز اســتفاده کرد. با اســتفاده از 
داده هــای ســامانه رفاه ایرانیــان دولت به 
اقشــار مورد هدف به انــدازه یک یا دو ماه 
ســبد هزینه  خانوار وام با تنفس سه ماهه 
و اقســاط پایین داده و پشتوانه و تضمین 
پرداخت این وام را حســاب یارانه نقدی و 

معیشتی قرار دهد. 
دولــت می تواند حتی با ایــن کار با اجازه 
شــورای ســران و یا مقام معظم رهبری 
از منابع بانک مرکزی یــا پایه پولی)چاپ 
پول( استفاده کند. این خلق پول به دلیل 
بازپرداخت وام به مرور محو می شود و حتی 
در غیر این صورت نیز موجب ایجاد تقاضای 
جدید در بازار رکودی کنونی می شــود و 
دســت آخر منفعتش به تولید و کارگران 
می رســد.  در اقــدام مشــابه دیگر دولت 
می تواند مانند تجربه دولت نهم که رهبری 
به دولت دستور فرمودند دولت در شب عید 
به مردم کمک  کند، به اقشــار هدف یک 
یا دو ماه یارانه بیشتر در اسفند و فروردین 

واریز کند. 
بــرای این کار دولــت می تواند بــا اجازه 
شورای ســران و یا مقام معظــم رهبری از 

منابع بانک مرکزی استفاده کند. 
البته باید توجه داشت پرداخت یارانه های 
کاالیی و بســته ســبدغذایی بــه صورت 
عمومی موجــب افزایش تردد و مراجعه به 
فروشگاه ها شده و خود عاملی برای شیوع 
بیشتر بیماری می شود، بنابراین الزم است 
اقشار نیازمند و سالمندان شناسایی شده 
در ســامانه های حمایتی نهادهای عمومی 
مثل کمیته امداد، بنیاد مستضعفان، ستاد 
اجرایی و ســپاه و وزارت رفاه، مورد هدف 
قرار گرفته و این سبدهای کاالیی با استفاده 
از نیروهای داوطلب مانند بسیج یا طالب در 
بسته بندی های استاندارد بهداشتی به درب 
منزل این افراد حمل و ارائه شود. رسانه ها از 
جمله روزنامه قدس این آمادگی را دارند که 
در ساماندهی و فراخوان نیروهای داوطلب 
در این حــوزه کمک جدی کنند. در ادامه 
می توانید پیشــنهادات صاحبنظران برای 
حمایت از کســب و کارهــا و فعالیت های 

اقتصادی را مطالعه کنید.  

دولت برای اجرای 
طرح حمایت  
معیشتی زیرساخت 
قابل اعتمادی را از 
اقشار  ضعیف آماده 
کرده که می تواند 
برای حمایت از 
اقشار نیازمندو 
آسیب دیده از کرونا 
 مورد استفاده 
قرار گیرد
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 8 پیشنهاد بخش خصوصی 
برای مقابله با آسیب های 

اقتصادی کرونا

مهر: غالمحسین شافعی، رئیس پارلمان بخش 
خصوصی کشــور در نامه ای به رئیس جمهور، 
ضمــن ابــراز نگرانــی در مــورد وضعیــت 
کســب وکارهای خدماتی، کوچک و متوسط و 
بنگاه های بزرگ باالدستی، هشت پیشنهاد بخش 
خصوصی را مطرح کردکه توجه به آن ها می تواند 
با بخشی از آســیب های احتمالی مقابله کند.

1-تسریع در فعال ســازی دیپلماسی توأمان 
اقتصادی-بهداشــتی با کشورهای پیرامونی و 
مقاصد صادراتی به منظــور تدوین و اجرایی 
شدن پروتکل های مشترک بهداشتی/ امنیت 

زیستی به منظور استمرار صادرات و واردات.
2-تسهیل فرایند ثبت سفارش، اعطای موقت 
فرصت واردات بدون انتقال ارز و اعطای فوری 
تســهیالت مالی ارزی و ریالی بــرای تأمین 
مواداولیه بنگاه های تولیدی و تأمین نیازهای 
وارداتی کشور برای پیشــگیری، محافظت و 

مقابله با ویروس کرونا.
3-ارتقای اولویــت بازپرداخــت بدهکاری و 
دیون دولت به بخش خصوصی در الیحه بودجه 

و نظام مدیریت مالی دولت.
4-تمدید 6 ماهه کلیه مزایا و معافیت هایی که 
موعد آن ها به موجب مقررات موضوعه خاص 
تا پایان سال جاری بوده است؛ نظیر آیین نامه 
افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها.

5-بخشودگی مالیات، حق بیمه تأمین  اجتماعی 
و ســایر عوارض )نظیر عوارض شهرداری ها و 
دهیاری هــا( برای کســب وکارهای تولیدی و 

خدماتی خرد تا انتهای اردیبهشت  ماه.
6-امهال و تنفس 6 ماهه وصول کلیه مطالبات 
بانک هــا، دوایر دولتی و عمومی نظیر مالیات، 
حق بیمــه تأمین اجتماعی و ســایر عوارض 
)نظیر عوارض شهرداری ها و دهیاری ها( برای 

کسب وکارهای تولیدی و خدماتی خرد.
۷-تدویــن »برنامه جامــع نقش آفرینی نظام 
پولی-مالی-اعتباری کشــور در کنترل بحران 

اقتصادی کرونا« با مشارکت بخش خصوصی.
8-تدوین »برنامه جامع بهبود فضای کسب وکار 
و ارتقای سرمایه پذیری کسب وکارهای خدماتی 
کوچک و متوسط« با مشارکت بخش خصوصی 
و با هدف ارتقای تاب آوری این بخش از اقتصاد 

ملی در برابر تهدیدات ناشی از بحران کرونا.

 سرگردانی سکه 
در مرز کانال ۶ میلیون تومانی

ایرنا: قیمت سکه تمام بهارآزادی طرح جدید 
دیروز )سه شــنبه( با کاهش حدود 250هزار 
تومانی نسبت به روز معامالتی گذشته به بهای 

5 میلیون و 830 هزار تومان فروخته شد.
ســکه در روزهای اخیر بین کانال های 5 و 6 
میلیون تومان در رفت و آمد اســت، به طوری 
کــه هنوز نتوانســته خود را در یکــی از این 
دامنه های قیمتی تثبیت کند.مهم ترین دلیل 
این موضوع، تغییر شــدید قیمت دالر و اونس 
است که نوسان های زیادی را به صورت روزانه 

تجربه می کنند.
اونــس در یک هفته اخیر چندیــن بار از مرز 
یک هــزار و 600 دالر فراتر رفتــه و دوباره به 
پایین بازگشته اســت. دالر نیز نوسان زیادی 
داشته است.بر این اساس، سکه تمام بهار آزادی 
طرح جدید در ساعت 13:30 دیروز به قیمت 

5میلیون و 830 هزار تومان به فروش رسید.
 سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز به قیمت 

5میلیون و 800هزار تومان به فروش رسید.
نیم سکه نیز 2میلیون و 950هزار تومان، ربع 
سکه یک میلیون و ۷50 هزار تومان و هر قطعه 

سکه گرمی 980هزار تومان داد و ستد شد.
عالوه بر این هر گرم طالی خام 18عیار 592 
هزار تومان و هر مثقال طال نیز 2میلیون و 566 

هزار تومان به فروش رسید.
همچنین قیمت اونــس طال نیز به یک هزار و 

59۷ دالر کاهش یافت.

خبر

 ضرورت حضور عضو اقتصادی در ستاد مبارزه با کرونا
حسین محمودی اصل، اقتصاددان 

ویروس کرونا و توصیه های ماندن در خانه بســیاری از مردم را 
از خریدهای شــب عید دور نگه داشــته است. ضرر و زیانی که 
بر اصناف مختلف و کســب وکارهای ثبت شده و غیر ثبت شده 
می رسد نگران کننده است، چرا که ایام نوروز مخارج خانواده ها به 
خودی خود افزایش می یابد، بنابراین حمایت دولت از همه مردم 

به خصوص اقشار آسیب پذیر و زیان  دیده الزامی می شود.
دولت می تواند با به تعویق انداختن اقساط تسهیالت بانکی از اصناف و مردم حمایت 
کند. معافیت های مالیاتی یا تعویق دریافت مالیات نیز راهکاری است که اهتمام دولت 
به آن تا حدودی می تواند بار فشارهای روانی را از دوش مردم بردارد. دولت می تواند از 
کسب وکارهای ثبت شده حمایت کند، اما متأسفانه بسیاری از کسب وکارهای ثبت 
نشده همانند دستفروشان که چشم امیدشان به کسب درآمد از فروش شب عید بود، از 
سوی دولت شناسایی نمی شوند و این بخش جامعه با تنگناهای معیشتی دست و پنجه 
نرم می کنند، بنابراین حمایت یارانه ای یا سبد کاالیی می تواند مسکن مقطعی در گذر 
از بحران ایام پیش رو باشــد. دولت در قالب کمک معیشتی اعم از کمک نقدی و غیر 
نقدی می تواند کسب وکارها واقشار ضعیف جامعه را در ماه های آینده به خصوص اسفند 
و فروردین ماه تحت پوشش قرار دهد. همچنین اگر بخشی از سامانه تولید به صورت 
مکانیزم های دورکاری انجام گیرد، عالوه بر ارتقای سرعت کاری، قدم مثبتی در مبارزه 
با گسترش ویروس کرونا در سطح جامعه برداشته شده است. پیشنهاد می شود در ستاد 
مبارزه با کرونا از فعاالن اقتصادی یا بخش خصوصی یا نمایندگان اصناف حضور داشته 
باشند تا در تصمیمات اتخاذ شده ستاد بحران کرونا اصناف و فعاالن اقتصادی هم حامی 
کسب و کارهای خرد و کالن و اقشاری باشند که از این بحران آسیب دیده اند. اگر در 
ستاد بحران کرونا اعضایی از اقتصاددانان یا فعاالن بازار کار حضور داشته باشند قطعاً 
در رسیدن به اجماع راهکارهایی برای عبور از بحران هم در موضوع بهداشتی و سالمت 
جسمی و هم در موضوع سالمت اقتصادی اندیشیده می شود. به نظر می رسد دولت از 
بحران کرونا باید درس بگیرد. اگر دولت چابک و منعطف بود بسیاری از مشکالت پیش 
از رسیدن به وضعیت بحرانی حل می شد ،بنابراین عدم مدیریت مطلوب کشور و عدم 
آمادگی مسئوالن در برابر شرایط   بحرانی برای اتخاذ تصمیمات عقالنی و به موقع، نه تنها 
به سالمت مردم آسیب می رساند، بلکه اقتصاد کشور و معیشت مردم را با آسیب ها و 

چالش های بی شماری مواجه می کند.

حمایت های دولت در دوران اضطرار 
دکتر مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه 

برای حمایت شبکه ای دولت از کسب و کارها یکی از مهم ترین 
وظایف دولت ها در قبال مردم کمک در جهت کاهش فقر و خروج 
طبقه هــای محروم از زیر خط فقر اســت. برخی اوقات و برخی 
شرایط موقعیت هایی را رقم می زند که از آن به عنوان دوره های 
اضطرار یا بحران نام می بریم. دوره هایی که با غیرعادی شــدن 
شــرایط اقتصادی و به هم ریختن فضای کسب و کار، بسیاری از اصناف و گروه های 
شغلی یا کار خود را از دست می دهند یا به صورت فعالیت بسیار محدود قادر به تأمین 
کلیه مخارج یا هزینه های نسبی خانواده خود نیستند ،بنابراین تأمین نسبی آن ها از 

سوی دولت موضوعی مهم و در راستای تحقق عدالت اجتماعی به شمار می رود.
شرایط اقتصادی کشــور پس از تداوم  تالطم تحریم های اقتصادی آمریکا و افزایش 
قیمت ها پس از باال رفتن نرخ ارز در سال های گذشته و عدم تصویب اف ای تی اف که 
منجر به افزایش قیمت ها در یکی دو هفته گذشته شد، دست دولت را از بودجه نفتی و 
درآمدهای سال های گذشته خود کوتاه کرده ، بنابراین دولت به صورت همه جانبه قادر 
به حمایت های اقتصادی و اجتماعی نیست. از این جهت امید می رود بخشی از منابع 
بحرانی که هر ســاله در بودجه تصویب می شود به اصناف و کارگران بازمانده از کار و 

فعالیت به دلیل شیوع ویروس کرونا اختصاص یابد.
اگر مبلغی از بودجه بحران ســال جاری باقی مانده باشد بهتر است خرج کمک هزینه 
خانواده های کم درآمد شود. هر چند که امسال سال سختی را در رفع بحران سیل و 
زلزله پشت سر گذاشتیم، از این جهت تأمین منابع حمایتی از کارگران و نیروی کار 

آسیب پذیر سخت اما شدنی است.
شناســایی کارگران، اصناف و خانوارهای نیازمند ضروری است و این فرایند نیازمند 
فعالیت همه جانبه دولت است. دولت با بخشودگی های مالیاتی و معافیت های مالیاتی و 
بیمه ای می تواند کمک شایان توجهی به کارفرمایان در جهت اعطای حقوق وعیدی به 
کارگران باشد. زمانی که واحدهای خرد و کالن و اصناف به دلیل شیوع بیماری کرونا 
دســت از کار کشیده و زیانده شده اند دولت نمی تواند و نباید از آن ها مالیاتی مطالبه 
کند. مطالبه مالیات دراین شرایط غیرمنصفانه و به دور از اخالق انسانی است ،بنابراین 
همراهی دولت با مردم در حل مشکالت اقتصادی از راه افزایش یارانه های حمایتی و 
سبدهای معیشتی در ایام منتهی به عید نوروز می تواند بخشی از نیازهای کارگران و 

خانواده های آسیب پذیر را کاهش دهد.



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

افزایش ۲۰ درصدی مستمری مددجویان کمیته امداد در سال 99 فارس: رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( گفت: پیش بینی می شود برای سال آینده ۲۰ درصد به میزان مستمری مددجویان کمیته 
امداد بر اساس آنچه در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده است افزوده شود. سیدمرتضی بختیاری درباره افزایش مستمری مددجویان در سال 99 اظهار کرد: بر اساس پیشنهاد دولت، کل بودجه کمیته امداد در سال 
99 حدود 5 هزار میلیارد است که مانند سال های گذشته درصدی از آن محقق نمی شود و بخشی از آن هم در حوزه حوادث غیرمترقبه مانند سیل، زلزله و دیگر موارد در اختیار سازمان مدیریت بحران قرار می گیرد.

درخواست پوتین برای تعریف ازدواج به معنای
»پیوند بین زن و مرد«

تســنیم: رئیس جمهوری روسیه در 
طرح پیشــنهادی خود بــرای اصالح 
قانون اساسی این کشور خواستار تعریف 
ازدواج به معنای »پیوند بین زن و مرد« و 

نه چیز دیگری شده است.
پایگاه خبــری یورونیوز در گزارشــی 
نوشــت: پوتین که خود را با کلیسای 

ارتدکس روســیه بیشتر از گذشته هماهنگ کرده است، به دنبال فاصله گرفتن 
روسیه از ارزش های لیبرال غربی است. پیوتر تولستوی، معاون دومای روسیه به 
خبرگزاری ریانووستی گفت: پوتین روز دوشنبه پیشنهادهای خود برای اصالح 
قانون اساســی را درست پیش از پایان مهلت مقرر به پارلمان ارسال کرده است. 
تولســتوی اضافه کرد: »از نظر من، مهم ترین پیشنهاد وی، تثبیت مفهوم ازدواج 

به عنوان پیوند بین زن و مرد در قانون اساسی است«.
پوتین ماه گذشته گفته بود روسیه ازدواج همجنسگراها را تا زمانی که وی در کرملین 
است قانونی نخواهد کرد؛ وی گفته بود نمی گذارد مفهوم سنتی مادر و پدر به آنچه 
او »والدین شــماره یک« و »والدین شــماره دو« نامیده است دگرگون شود. طبق 

قانون روسیه، تنها مرد و زن می توانند کودکان را به فرزند خواندگی قبول کنند.

پایان ماجرای یک طرح کرونایی و واکنش های مسئوالن و متخصصان 
قرار بود در خانه همه بیایند، اما نمی آیند!

جامعه: هفتم اســفند بود که علیرضا 
وزیر  مطبوعاتی  مشــاور  وهــاب زاده، 
بهداشت در توییتر خود نوشت: »به هیچ 
وجه تیمی برای تست کرونا به در منازل 
اعزام نمی شود و هرگونه مراجعات با این 

عنوان کالهبرداری است«.
اما تنها چهار روز پــس از این توییت، 

سعید نمکی، وزیر بهداشــت از تجهیز ۳۰۰ هزار اکیپ مجهز در سراسر کشور 
 برای مراجعه به منازل خبر داد و گفت به همراه لوازم و تجهیزات بیماری یابی به 

تک تک خانه ها مراجعه و بیماری کرونا را ریشه کن می کنیم.
انتشار همین خبر و ترس از انتقال و شیوع فراگیر این ویروس کافی بود که ذهن 

بسیاری از مردم و کارشناسان حوزه بهداشت و درمان معطوف این مسئله شود.
برخی از کاربران شبکه های مجازی و حتی متخصصان ضمن انتقاد از این تصمیم، 
حتی اعالم کردند در صورت مراجعه ایــن افراد، درِ منازل خود را به روی آن ها 

باز نخواهند کرد.

  هراس مردم، مانع اجرای طرح 
دکتر مسعود مردانی، متخصص بیماری های عفونی، که اتفاقاً او را با عضویتش در 
کمیته کشوری بیماری های عفونی وزارت بهداشت می شناسیم نیز به این تصمیم 
واکنش نشان داد و گفت: به نظر می رسد انگیزه های روان شناختی این طرح به 
درستی بررسی  نشده است. آیا ابعاد این طرح در مشورت با روان پزشک یا مددکار 

اجتماعی به تأیید رسیده است؟
مردانی با اشاره به اضطراب و هراسی که در بین مردم نسبت به این بیماری وجود 
دارد، این طرح را طرحی خام و نیازمند بررسی بیشتر عنوان کرد و گفت: نمی توان 
طرح تشــکیل ۳۰۰ هزار اکیپ بیماریابی را با بسیج ملی کنترل فشار خون باال 
مقایسه کرد. وی تأکید کرد: در صورتی که این اکیپ ها در مراجعه منزل به منزل 
با بیمار مبتال به کروناویروس مواجه شوند، امکان ابتال به ویروس به آن ها نیز به 
وجود می آید. از طرف دیگر به اعتقاد بنده این طرح باید در ابتدا به صورت پایلوت 
و نمونه در یک شهر یا استان انجام می شد و در صورتی که پاسخ دهی مناسبی 

داشت، در کل کشور اجرا می شد.
مردم به شدت تحت تأثیر هراس اجتماعی از بیماری کروناویروس هستند که به 

نظرم سبب می شود طرح نتواند آینده خوبی داشته باشد.

  در خانه ام را باز نمی کنم
بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل 9۰ مجلس هم دیروز اعزام ۳۰۰ هزار 
اکیپ به منازل برای مقابله با شیوع کرونا را غیرمنطقی توصیف کرد و خواستار 

جلوگیری از آن شد.
وی بــا تأکید بر ضرورت پرهیز از این امر، گفت: من بســیار نگران این موضوع 
هســتم، اگر صحبت متخصصان را بخوانید به شدت نگران کننده است، چین به 
عنوان کشور توسعه یافته و اقتصاد دوم جهان هنوز به چنین نتیجه ای نرسیده 
ولی ما می خواهیم این کار را انجام دهیم در حالی که این بیماری آنقدر سرعت 

سرایتش باالست که جای آزمون و خطا ندارد.
پارسایی گفت: تعداد افراد این اکیپ ها حداقل یک میلیون نفر است و ابتدا باید 
مسجل شود که خود این یک میلیون نفر سالم هستند و آیا کیت ها و زمان الزم 
برای تشخیص سالمت این تعداد را داریم؟ بر اساس کدام تجربه یا روش علمی 
قرار است این کار انجام شود و از کجا معلوم که ویروس از خانه های مردم به آن ها 
و برعکس منتقل نشــود؟ ما از وزارت بهداشت می خواهیم به خاطر سالمتی و 

حفاظت از جان مردم از شتابزدگی در انجام چنین کارهایی پرهیز کند.
پارسایی ادامه داد: حتی روش آمارگیری که خیلی حساس و بدون خطر بوده و 
از قبل دارای برنامه اســت بسیار زمانبر بوده و به صورت خانه به خانه  هم انجام 
نمی شود. به نظر من این امر در کوتاه مدت ناممکن است و چند ماه زمان می برد 
و خودش میزان شیوع بیماری را افزایش می دهد. امیدواریم با تدبیر بیشتری به 
این موضوع نگاه شود. قطعاً عواقب این کار نیز به عهده کسانی است که مصر به 
انجام این کار هســتند. من به عنوان یک شهروند در خانه ام را روی این اکیپ ها 

باز نمی کنم.
وی با بیان اینکه بســیاری از متخصصان با این تصمیم بهت زده شده اند، گفت: 
خواهش می کنیم با این روش موجب انتشــار بیشتر این ویروس نشوند و همه 

مردم را به خطر نیندازند، چرا که این امر می تواند تهدیدی برای جامعه باشد.
به گفته وی درست است که کشندگی این ویروس 2 درصد است ولی همین هم 
کم نیست و افراد پا به سن گذاشته و بیمار از همین جامعه هستند، اینکه مکرر 
بگوییم کسانی که سیستم ایمنی قوی دارند بیمار نمی شوند ممکن است موجب 

بی احتیاطی برخی افراد و به خطر افتادن جان افراد ضعیف تر شود.

  قرار نیست در منازل برویم
اما قاسم جان بابایی، معاون درمان وزارت بهداشت، با اشاره به اجرای طرح بسیج 
ملی شکســت کرونا در کشــور دیروز در واکنش به این اظهار نظرها گفت: قرار 
نیست در خانه مردم برویم. از طریق اپ و سیستم های الکترونیکی، افراد مشکوک 
به کرونا را شناسایی می کنیم. وی ادامه داد: ما سراغ کسانی می رویم که دسترسی 

به خدمات درمانی ندارند و یا اینکه مشکوک به کرونا ویروس هستند.
جان بابایی افزود: تیم هایی که آماده می شــوند، بیشــتر برای آموزش و کنترل 
نقاط آلوده است. وی گفت: یکی از محورهای این طرح، کنترل مبادی ورودی و 

خروجی شهرها برای جلوگیری از انتقال آلودگی است. 

  با وجود ماشین حساب، از چرتکه استفاده نمی کنیم
کمی پس از اظهارات معاون درمان وزارت بهداشــت، نمکی وزیر بهداشــت هم 
ناچار شد درباره برداشت هایی که از صحبت های او در خصوص مراجعه اکیپ های 
۳۰۰ هزار نفری به خانه های مردم برای غربالگری ویروس کرونا شده بود، توضیح 
دهد. نمکی دیروز گفت از اینکه اعالم کردیم به خانه مردم مراجعه می کنیم، این 
برداشت انجام شد که قرار است به تک تک خانه های مردم مراجعه کنیم یا افراد 
را از خانه بیرون بکشیم یا خودمان داخل خانه مردم برویم. این مثل این است که 

بگوییم با وجود ماشین حساب، می خواهیم از چرتکه استفاده کنیم.
وی ادامه داد: در حال حاضر زیرساخت پرونده الکترونیک سالمت وجود دارد که 
پس از مدت ها بر زمین ماندن، با کمک همکاران ما در خرداد امســال راه اندازی 
شد. با ظرفیت پرونده الکترونیک سالمت و با داشتن اطالعات خانوارها، ۳۰۰ هزار 
اکیپ در سراسر کشور برای حضور در مراکز بهداشتی و درمانی و پایگاه های بسیج 

و مدارس آماده می شوند.
نمکی گفت: به این وسیله می توانیم توسط پرونده الکترونیک سالمت و سامانه ای 

با مردم ارتباط برقرار کرده و اطالعات خانوارها را کسب کنیم.

 جامعه/ اعظم طیرانی  در همین روزهایی 
و  سودجویی  از  کشورمان  بهداشت  وزیر  که 
لباس  احتکار  برای  نامهربان  گروهی  تقالی 
می کند  گله  بیمارانشان  و  پزشکان  ماسک  و 
ده ها  می نویسد،  نامه  جمهور  رئیس  به  و 
یادآوری  از  می شود  پر  مجازی  فضای  صفحه 
ایثار مردان مهربانی که با بذل جانشان، جان 

دوباره ای به هموطنان خود بخشیده اند.
به بهانه این روزها می توان فصل فصل آن روزها 
را ورق زد و از ایثارگران کادر پرستاری و پزشکی 
که این روزها نیز با از خود گذشتگی های خود 
یاد رشادت مردان دفاع مقدس را برایمان تکرار 

می کنند، قدردانی کرد.

  ما از تبار همان مردان دوران
 دفاع مقدسیم 

امین امیری، جانباز 7۰ درصدی اســت که در 
عملیات والفجر 8 و در بهمن 64 با سالح های 
شیمیایی دشمن مجروح شده است. او نیز مثل 
بسیاری از ما از حال و روز این روزها که عده ای 
به رغم نیاز مردم به ماسک و مواد ضدعفونی، 
این مواد مصرفی را احتکار می کنند، گالیه مند 
اســت و می گوید: در ســال های دفاع مقدس 
وقتی دشمن از ســالح های شیمیایی استفاده 
می کرد فرماندهان و معاونان گردان اگر ماسک 
داشــتند، آن را در اختیار رزمندگان جوان و 
یا رزمندگان ســالمند قــرار می دادند تا آن ها 
آسیب کمتری ببینند. نمونه بارز این ایثارگران 
»شــهید عبدالحســین ولی پور« معاون گردان 
والفجر 8 بود که در این عملیات ماســک خود 
را به سایر رزمندگان داد و به دلیل مجروحیت 
شدید ناشی از گاز شیمیایی به شهادت رسید 
و کــم نبودند این گونه مردانی که از جان خود 

گذشتند تا دیگران زنده بمانند.
وی خطاب به گروهی که امروز با احتکار ماسک، 
مواد ضدعفونــی و یا هر لــوازم مصرفی دیگر 
ســالمت مردم را به خطر می اندازند، می گوید: 
نباید فراموش کنیم ما هم از تبار همان مردانی 
هستیم که در ســال های دفاع مقدس از جان 

خود گذشتند تا ایران و ایرانی باقی بماند.

  شبی که من و آن رزمنده شیمیایی شدیم 
محمدرضا حاجی پور، متولد سال 47 و جانباز 
شیمیایی 6۰ درصد یکی از مردان دوران دفاع 
مقدس است. او که شهریور 6۳ برای نخستین 
بار در 15سالگی به درجه جانبازی نائل شده و 
در شهریور 66 نیز در مجموعه جزایر مجنون 
و در عملیــات قطع ارتباط جزیره شــمالی و 
جنوبی مجنون با ســالح گاز خــردل جانباز 
شیمیایی شده است، می گوید: شهریور66 قرار 

بود رزمندگان اســالم در یک منطقه پیشروی 
داشــته باشــند و به نوعی خــط را در جزایر 
مجنون جابه جا کنند که با توجه به حساسیت 
موضوع فقط یــک نفر می بایســت به عنوان 
تخریبچــی و خنثی کننده مین جلو برود، که 
آن یک نفر باید عالوه بــر تخصص تخریب و 
انفجار، بی ســیم را حمل و پشت سر او ادوات 
جنگی حرکت می کرد. برای این عملیات 6 نفر 
داوطلب شدیم. فرمانده 6 چوب کبریت را در 
دســت گرفت و یکی از آن ها را شکست و قرار 
شــد هر رزمنده که چوب شکســته را بردارد، 
آماده رفتن به خط شــود. آن شب قرعه به نام 
یکــی از رزمندگانی افتاد که شــرایط ویژه ای 
نسبت به بقیه داشــت. اول اینکه سرباز بود و 
مدتی طوالنی به مرخصی نرفته بود و از طرفی 
مراسم ازدواج خواهرش هم در پیش بود. من 
موافقت ایشــان و فرمانده را جلب کردم که به 

جای او این مأموریت را انجام دهم.

  ماسکم را در سنگر جا گذاشته بودم 
این رزمنده سال های دفاع مقدس ادامه می دهد: 
یکی از آن روزها، نیمه های شــب، بی ســیم بر 
دوش جلوی بولدوزرهــای »د6« و »د8« در حال 
پیشروی بودیم و اگر مین و مواد منفجره ای بود 
باید خنثی می کردیــم و مراقب تیراندازی های 
دشــمن و همچنین ادوات پشــت سرمان هم 
که اموال بیت المال بود، می بودیم. اما متأسفانه 

دشــمن به عملیــات ما پی 
برده بود و از سالح شیمیایی 
زا«  تــاول  »گاز  خــردل  گاز 
اســتفاده کرد و آنجا بود که 
من متوجه شــدم ماسکم را 
این  با  در سنگر جاگذاشته ام. 
حال با بی ســیم بــا کد اعالم 
کردم که دشــمن از ســالح 
استفاده کرده و در  شیمیایی 
همان لحظه رزمنده ای که من 
به جای او عازم عملیات شده 
بودم متوجه شده بود ماسک 
من در سنگر جا مانده است، او 

ماسک را برداشته بود و در دل شب با موتور خود 
را زیر آتشــبارهای دشمن به من رساند، صورتم 
را بوســید و ماسک را بر صورتم گذاشت. در آن 
عملیات هر دوی ما شــیمیایی شدیم اما بدون 

چشمداشت هر دو از میهنمان دفاع کردیم.
او می گوید: در دوران دفاع مقدس همه مردم 
ایــران ناموس رزمندگان بودنــد و رزمندگان 
وظیفه خود می دانســتند خــود را فدا کنند، 
اما اجازه ندهند چکمه دشــمن بر این خاک 

گذاشته شود.

وی اظهــار امیــدواری می کنــد امــروز نیز 
همــه مردم خود را ســربازان وطــن بدانند و 
حاضر نشــوند از روی خودخواهــی و یا برای 
ســود بیشتر دســت به احتکار ماسک و مواد 
ضدعفونی و یا دارو بزنند و با سالمت دیگران 
معامله کنند که در غیــر این صورت در آینده 
هرگز خود را نخواهند بخشــید و راهی برای 

جبران نخواهند داشت. 
حاجی پــور اضافه می کند: اکنون جنگ ما در 
جبهه سالمت است و تک تک ما وظیفه داریم 
به عنوان سربازان جبهه سالمت کشور از جان 

مردم در برابر این ویروس محافظت کنیم.

  با تکروی به جایی نخواهیم رسید
محمود خباز، جانباز 5۰ درصد شــیمیایی و 
یکی دیگر از ایثارگران ملت است که از دوران 
دفاع مقدس به عنوان دوران طالیی کشور یاد 
می کند و می گوید: در آن سال ها جز فداکاری 
و از خودگذشــتگی، همبستگی، نوعدوستی و 

ایثار و شهادت چیز دیگری در کشور نبود.
وی ادامــه می دهد: اکنون کــه جامعه درگیر 
مســائل روزمره دنیا شده، با گسترش ویروس 
کرونا شاید آن عده که رشادت های رزمندگان 
را کم اهمیــت و یا ناچیز می شــمردند بتوانند 
قدری از احســاس جانبازان شیمیایی را درک 
کنند که اگر لحظه ای نتوانند نفس بکشند چه 
خواهد شد. خباز با این حال تأکید می کند اگر 
همه مــردم مثل دوران جنگ 
از خود گذشتگی و ایثار کنند 
با استقامت و همبستگی، این 
روزهای ســخت را با پیروزی 

پشت سر خواهیم گذاشت.
وی نگاهــی نیز بــه روزهای 
دفاع مقدس می اندازد و ادامه 
می دهد: در یکی از عملیات ها 
در منطقه فکه، ســه روز آب 
نداشــتیم. به خاطر دارم یکی 
از رزمنــدگان که 15 ســال 
قمقمه اش  آب  نداشت  بیشتر 
را همــان روز اول خــورده و 
بسیار تشــنه بود، اما یکی دیگر از رزمندگان 
که تجربه بیشتری داشت به رغم تشنگی زیاد 
آب قمقمه اش را نخورده بود. این رزمنده خود 
با تمام تشنگی اش آب قمقمه اش را به رزمنده 
نوجــوان داد. خالصه آنکه کم نبود از این گونه 

از خودگذشتگی ها در سال های دفاع مقدس.
او با ابراز امیدواری می گوید: اکنون که کشــور 
با مشــکالت درمانی مواجه اســت همه باید 
یکدیگر را یاری کنیم تا با پیروزی این بحران 
را پشــت ســر بگذاریم و یقین داشته باشیم 

با خودخواهــی و تکروی به جایــی نخواهیم 
رســید، چرا که اگر در مرحله اولیه از انتشــار 
این ویروس پیشگیری نشود با گسترش آن در 

کشور هیچ کس در امان نخواهد بود.

  ماسک هایی برای مردم سردشت و 
حلبچه

محمدمهدی برزین، یکی دیگر از مردان دوران 
دفاع مقــدس می گوید: آن ســال ها مردم به 
طور خودجوش به جبهه هــا کمک می کردند 
و هر کســی - اعم از کارمند، کارگر، کسبه و 
خانم های خانه دار- هرچه داشت، بخشی از آن 
را بــرای کمک به جبهه هــا در نظر می گرفت 
و همه مــردم دفاع از میهــن را وظیفه خود 
می دانستند و با حمایت از رزمندگان به آن ها 
امیــد و قوت قلب می دادند و این گونه نبود که 
اگر کســی ماسک و یا مواد شوینده دارد آن ها 
را احتکار کند تا در شــرایطی دیگر با قیمت 

باالتر به فروش برساند.
این جانباز شیمیایی 7۰ درصد ادامه می دهد: 
آن ســال ها در عملیات غرب کشــور از جمله 
سردشــت و حلبچه رزمنــدگان وقتی متوجه 
شدند دشمن از سالح شیمیایی استفاده کرده، 
ماسک های خود را در اختیار مردم قرار دادند 
به همین دلیل اغلب رزمندگان در آن عملیات 
شــیمیایی شــدند اما مردم زیادی هم نجات 

یافتند و یا آسیب کمتری دیدند.             

  کالم آخر 
اگر فرهنگ ایثارگری رزمندگان و مردم در دوران 
دفاع مقدس در جامعه ما دوباره احیا شود به طور 
حتم نه تنها بیماری کرونا، بلکه هیچ بیماری و 

هیچ مشکلی نمی تواند بر این مردم غلبه کند.
البتــه هنوز هم جوانمردی در این ســرزمین 
موج می زنــد. نمونه ای از ایــن ایثارگری ها را  
می توان در گوشــه و کنار شــهرهای مختلف 
کشــور دید. همین چنــد روز پیش در حالی 
که تقاضای مردم برای خرید ماسک باال رفته 
و عرضه و تقاضای آن به تعادل نرســیده بود، 
یک فروشنده محصوالت خانگی و پالستیکی 
در منطقه باغ فیض تهران روی کاغذی پشت 
رایگان  »ماســک  مغازه اش چسباند:  شیشــه 

موجود است!« 
او می گفت: »همه چیز پول نیســت. آدم باید 
گذشت داشته باشد تا خداوند به مالش برکت 
بدهد. تعداد بسیار زیادی ماسک در فروشگاه 
موجود اســت و هر کس هر چند بار به اینجا 

بیاید به او ماسک رایگان می دهم«.
امروز باید دوباره ارزش های انسانی احیا شود، 
این ارزش ها با گوشت و پوست ما ایرانی ها در 
هم آمیخته است، بنابراین راه برای بازگشت به 
خویشتن خویش هموار است. می شود باز هم 
مثل آن روزهای خــوب یاور هم بود تا دوباره 
جهان از تعصــب، غیــرت و جوانمردی همه 

ایرانیان شگفت زده شود.

جنگ در جبهه سالمت ادامه دارد

از تبارمردان دفاع مقدس

در آن سال ها جز 
 فداکاری و

 از خودگذشتگی، 
همبستگی، 

نوعدوستی، ایثار 
و شهادت چیز 

دیگری در کشور 
نبود
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حتی نمی توان مشاوره تلفنی گرفت!
مهر: موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی می گوید: 
مشاوره های تلفنی از فردی که دچار بحران شده دقیقه ای 45۰ 
تومان می گیرند و به همین دلیل امکان استفاده از مشاوره تلفنی 
هم نیســت، چون هزینه آن بیشتر از مراجعه حضوری است. از 
سوی دیگر پایین بودن آگاهی مردم از این ویروس سبب می شود 

سیستم ایمنی ناخودآگاه پایین بیاید.

تکذیب پذیرش ۱۱ دانشجوی خارج به داخل دانشگاه آزاد
مهر: افشــین حراجی، رئیس دانشــکده دندانپزشکی آزاد 
 تهــران در واکنش به انتشــار خبری در یکی از رســانه ها 
مبنی بر پذیرش 11 دانشــجوی خارج به داخل در نیمسال 
دوم تحصیلی گفت: فعاًل تا پیش از ابالغیه وزارت بهداشــت 
هیچ برنامه ای برای پذیرش و ثبت نام دانشــجویان خارج به 

داخل نداریم.

حقوق معلمان مدارس غیردولتی کامل پرداخت شود
تســنیم: مجتبی زینی وند، رئیس ســازمان مدارس و مراکز 
غیردولتی به موضوع پرداخــت حق الزحمه معلمان غیردولتی 
اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه معلمان مدارس غیردولتی از 
طریق آموزش های مجازی و دورکاری، فعالیت های دانش آموزان 
را تحت نظر دارند، مؤسســان موظف هستند حقوق آن ها را به 

طور کامل پرداخت کنند.

از کیفیت آموزش معلمان در تلویزیون راضی هستیم
ایلنا: محســن حاجی میرزایی، وزیر آمــوزش و پرورش درباره 
کیفیت آموزش معلمــان در تلویزیون گفت: از کیفیت آموزش 
راضی هستم، اما دائم بازخورد می گیریم و متناسب با بازخوردهای 
دانش آمــوزان کار را ادامه می دهیم. اما باید بدانیم معلمان تا به 
حال مقابل دوربین نبوده اند و حاال از آن ها می خواهیم به صورت 

زنده درس بدهند و برنامه اجرا کنند.

حواسمان به کودکان کار نیست
ایلنا: مینا جندقی، عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق 
کودکان می گوید در شرایطی که همه سازمان ها تأکید بر ماندن 
در خانه، شســتن و ضدعفونی مکرر دست ها و تغذیه مناسب 
دارند؛ کودکان کار بدون ماسک و دستکش در خیابان ها در تردد 
هستند، درون سطل های زباله که این روزها پر از زباله های آلوده 

است؛ جست وجو می کنند.

ان شاءاهلل همه تون کرونا بگیرید
باشگاه خبرنگاران جوان: محسن هاشمی، رئیس شورای شهر 
تهران در واکنش به پیشــنهاد های جزئی اعضای شورای شهر 
تهران در روند بررســی الیحه بودجه سال 99 شهرداری تهران 
با خنده گفت: ان شــاءاهلل همه تــون کرونا بگیرید و من هم در 
خدمتتان هستم و به عیادت شما می آیم. بار ها اعالم کردیم به 

دلیل کمبود وقت از ارائه پیشنهاد های جزئی خودداری کنید. 

رفاه و خدمات اجتماعی

یک مسئول سازمان بهزیستی:
 سالمندان دو بار در روز 

غربالگری می شوند
 ایلنا   رئیس کمیته پیشگیری از بیماری های 
واگیردار سازمان بهزیستی کشــور با اشاره به 
اقدام های این ســازمان در خصوص پیشگیری 
از شــیوع کرونــا در بین مددجویــان گفت: 
خوشبختانه تاکنون هیچ مورد مثبتی از کرونا 
در بین مددجویان بهزیستی گزارش نشده است.
محمد نفریه خاطرنشــان کرد: با شیوع کرونا 
دســتورعمل های ویژه برای گروه های خاص 
مانند معلوالن ذهنی، روانی، سالمندان، معلوالن 
جسمی و حرکتی، شیرخوارگاه ها، مراکز روزانه، 
معتادان ماده 15 و 16 تهیه و به آن ها ابالغ شد. 
در این دستورعمل ها مقرر شده است سالمندان 
دو بار در روز یعنی صبح و عصر غربالگری شوند. 
نفریه گفت : تاکنون موارد مشکوک در برخی 
از مراکــز ما مانند مرکز نگهــداری معلوالن 
جسمی و حرکتی، ذهنی و سالمندان گزارش 
شده است، اما خوشبختانه تست مثبت اعالم 

نشده است. 

 آموزش

یک مدیر وزارت آموزش و پرورش:
درباره رزرو اسکان فرهنگیان 

۲۸ اسفند تصمیم می گیریم
 ایلنــا   مدیرکل تعاون و پشــتیبانی وزارت 
آموزش گفت: برای جلوگیری از شــیوع کرونا 
ویروس تا 28 اســفند رزرو اینترنتی اســکان 

فرهنگیان را حذف کردیم.
گودرز کریمی فر در خصوص لغو رزرو اســکان 
فرهنگیان گفت: 11 هزار مدرسه در قالب 1۰8 
هزار کالس درس در سراســر کشــور را برای 
اســکان نوروزی فرهنگیان آماده کرده بودیم 
و آمادگی داشــتیم تا 12 میلیــون نفر در روز 
را پوشــش دهیم، ولی به خاطر ویروس کرونا 
که همه جامعه را ملتهب کرد به لحاظ مبارزه 
و جلوگیری از شــیوع آن تا اطالع ثانوی رزرو 
اینترنتی که از 9 تا 2۳ اسفند بود را لغو کردیم 

تا ببینیم تا 28 اسفند چه اتفاقی می افتد.
وی افزود: برنامه رعایت اصول بهداشــتی را در 
خانه های معلم عملیاتی کردیم تا اگر کســی 
بخواهد در نوروز به ســفر برود بتوانیم آن ها را 

پوشش دهیم.

بهداشت و درمان

پرسش از فوق تخصص بیماری های عفونی
آیا لباس منبع انتقال ویروس 

کروناست؟
 فارس   مســعود مردانی، عضو هیئت علمی 
دانشــگاه و فوق تخصص بیماری های عفونی 
و گرمســیری درباره میزان ماندگاری ویروس 
کرونا روی لباس و پارچه گفت: طبق مطالعات 
چینی ها، ماندگاری ویروس روی لباس و پارچه 
طوالنی نیست و بیشتر روی سطوح صافی مانند 

پیشخوان مغازه ها ماندگاری دارد.
وی ادامــه داد: لباس منبع چندان مهمی برای 
انتقال آلودگی از یک فــرد بیمار به فرد دیگر 
نیست. مردانی گفت: بسیاری از افراد پس از هر 
بار بیرون رفتن از منزل اقدام به شست وشــوی 
لباس های خود می کنند، چنین اقدامی ضروری 
نیست، بهترین کار برای فردی که از بیرون وارد 
منزل می شود قرار دادن لباس ها در کمد جلوی 

ورودی آپارتمان است.
افراد در صورت رعایت این نکات می توانند بدون 
شست وشوی روزانه، مجدد لباسشان را به تن کنند 
و طبق روال عادی اقدام به شست وشوی آن کنند.

حقوقی و قضایی

عضو شورای اسالمی شهر تهران:
پالسکو بدون مجوزهای الزم 

ساخت وساز انجام می دهد
  فارس  عضو شــورای اسالمی شهر تهران با 
اعتراض به انجام کار ســاختمانی در پالسکو 
گفت: هنوز مجوزهای الزم در این حوزه گرفته 

نشده است.
زهرا صدر اعظم نوری گفت: نزدیک به ۳8 ماه از 
حادثه دردناک آتش سوزی و تخریب ساختمان 
پالســکو می گذرد. حادثه ای که عالوه بر جان 
باختن آتش نشانان و شهروندان تهرانی، سبب 
از بین رفتن سرمایه های ملی و اقتصادی و غرور 

ملی شد.
وی اضافه کرد: برخالف ماده ۳۳ نظام مهندسی، 
بدون انجام فرایند اخذ مهندســان ناظر نظام 
مهندسی و بدون هیچ گونه نظارت بر ساخت 
و ساز شاهد کارکرد چندین تاور کرین و انتقال 
قطعات بزرگ فوالدی هستیم. کدام امالک در 
شهر تهران چنین امتیاز ویژه ای داشته که بدون 
اخذ پروانه چنین حجم ساخت و ساز با سرعت 

باال انجام دهد.

علم و فناوری

 مرکز اطالع رسانی علوم و فناوری خبر داد
مهلت دسترسی رایگان به 

مقاالت پایگاه های اطالعات علمی
 ایسنا   مرکــز منطقه ای اطالع رسانی علوم و 
فناوری اعالم کرده دسترسی رایگان به مقاالت 
در پایگاه های اطالعات علمی تا پایان فروردین 

99 تمدید شده است.
این مرکــز اعالم کرده با هدف ایفای نقشــی 
هرچند کوچک در شــرایط خاص پیش آمده، 
دسترسی به صورت مجازی به منابع اطالعات 
علمی تمام متــن این مرکز، برای اســتادان، 
پژوهشگران، دانشجویان تحصیالت تکمیلی و 
سایر هموطنان گرامی، به مدت دو ماه )بدون 
نیاز به کد شناسایی و کلمه عبور( خواهد بود 
تا جامعه علمی کشور بدون مراجعه حضوری، 
نسبت به تأمین اطالعات علمی مورد نیاز خود 

اقدام کنند.
این مرکز طیف گسترده ای از پایگاه ها و منابع 
اطالعــات علمی را داراســت و از طریق وبگاه 
ســازمان به آدرس www.ricest.ac.ir قابل 

دسترس است.

فراسو

بهانه روز
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ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا حی یا قیوم

برای سومین بار در یک سال اخیر، انتخابات پارلمانی بدون کسب اکثریت برگزار شد

تداوم بن بست سیاسی در رژیم صهیونیستی
  جهان/ مهدی خالدی  سومین انتخابات 
پارلمانی در فلسطین اشغالی آن هم تنها در 
یک ســال در حالی روز گذشته برگزار شد 
که با توجه بــه نتایج اولیه و عدم موفقیت 
دو ائتالف رقیب در کسب بیشتر از  نیمی 
از کرســی های پارلمان، همه چیز از تداوم 
بن بســت سیاســی در رژیم صهیونیستی 
حکایــت دارد. اگرچه منابع رســانه ای از 
پیروزی احتمالی ائتــالف نتانیاهو در این 
رقابت خبر دادند بــا این حال او همچنان 
از بدست آوردن اکثریت الزم برای تشکیل 
کابینه بازماند. نتانیاهو نسبت به دور قبلی 
انتخابات که در 26 شهریور امسال انجام شد 

چهار کرسی بیشتر بدست آورده است.
پارلمان رژیم صهیونیســتی ۱2۰ کرسی 
دارد. برای تشــکیل دولت ائتالفی، احزاب 
نیــاز به کســب 6۱ 
بر  دارنــد.  کرســی 
ارزیابی های  اســاس 
گرفتــه،  صــورت 
نتانیاهو،  بنیامیــن 
نخســت وزیر کنونی 
در ائتــالف با احزاب 
همسو درنهایت قادر 
به کســب ۵۹ یا 6۰ 
کرســی خواهد بود. 
کرســی های  میزان 
لیســت آبی و سفید 
بــه رهبری بنی گانتس و احزاب متحدش 
در پارلمــان نیز حدود ۵3 یا ۵۴ کرســی 
تخمین زده می شــود. حــزب لیکود که 
رهبــری آن را نتانیاهو برعهــده دارد به 
تنهایی 3۷ کرســی، ائتالف بنی گانتس، 
رقیب انتخاباتی نتانیاهو 33 کرسی، حزب 
»اســرائیل خانه ما« به رهبری لیبرمن ۷ 
کرسی و فهرست مشترک متشکل از چهار 
حزب عربی نیز با جهشی بزرگ ۱۵ کرسی 

را کسب کرده اند.
ناظران مسائل سیاسی اسرائیل پیش بینی 
کرده اند اعالم رســمی نتایج این انتخابات 

حداقل تا روز پنجشنبه طول خواهد کشید. 
پس از آن، رووین ریولین، رئیس جمهور رژیم 
صهیونیستی یک هفته فرصت دارد فردی را 
مسئول تشکیل دولت ائتالفی کند. این فرد 
طبق روال از حزبی خواهد بود که بیشترین 
آرا را از آن خود کرده اســت. اگر این نتایج 
به صورت رسمی تأیید شود نتانیاهو مسئول 
تشکیل کابینه خواهد شد، اما همچنان برای 
بدســت آوردن اکثریت پارلمان و تشکیل 
دولت دست کم به یک کرسی خارج از ائتالف 
راستگرای خود نیاز دارد. نتانیاهو در انتخابات 
پیشین به دلیل مخالفت دیگر جریان های 
چپگرا و فهرست عربی در پیوستن به ائتالف 
او نتوانسته بود کابینه را تشکیل دهد؛ امری 
که برای رقیــب او بنی گانتس هم روی داد 
و کار به انتخابات زودهنگام اخیر کشید. به 
نظر می رســد این بار هم نتیجه دو انتخاب 
پیشــین در حال تکرار است و اگر سیاست 
پیشــین لیبرمن )عدم ائتالف با نتانیاهو( پا 
برجا بماند؛ بن بست سیاسی همچنان ادامه 

دار خواهد بود.

 نتانیاهو خود را پیروز انتخابات خواند
پیش بینی ها در مورد ادامه بحران سیاسی 
در اراضــی اشــغالی در حالی اســت که 
بی توجه  رژیم صهیونیستی  نخســت وزیر 
بــه این موضوع پس از اعــالم نتایج اولیه 
انتخابات پارلمان، خود را پیروز این رقابت 

خواند. بنیامیــن نتانیاهو همچنین تأکید 
کرده است پس از تشکیل کابینه وعده های 
انتخاباتی خود از جمله پیوستن دره اردن 
و شــهرک های کرانه باختری را به سرعت 
اجرایی خواهد کرد. بنــی گانتس نیز در 
نخســتین واکنش به نتایج برآوردها، هر 
چند شکست خود را نپذیرفت، اما با تقدیر 
از حامیان حزب آبی- ســفید گفت برای 

اهداف آن ها همچنان مبارزه خواهد کرد.
دربــاره انتخابات رژیم صهیونیســتی این 
نکته قابل توجه اســت که دو رقیب اصلی 
یعنــی نتانیاهو و بنی گانتــس حاضر به 
ائتــالف با یکدیگر نیســتند، زیرا نتانیاهو 
خواهان نخست وزیری در این ائتالف است 
و بنی گانتس ایــن موضوع را رد می کند. 
بنیامیــن نتانیاهو امیدوار اســت برای بار 
پنجــم قدرت را در دســت بگیرد. این در 
حالی است که دادستانی این رژیم نخست 
وزیر کنونی را در چهار پرونده فساد مقصر 
دانسته و او را مورد پیگرد قرار داده است. 
نتانیاهو ۷۰ ســاله، بیــش از هر دولتمرد 
دیگر از زمان تأسیس رژیم صهیونیستی، 
در مقام نخســت وزیری بوده که ۱2 سال 

آن پیاپی بوده است. 

 سناریوهایی پیش رو 
محمدمحســن فایضی، تحلیلگر مســائل 
فلســطین در گفت وگو بــا قدس ضمن 

اشاره به نتایج مقدماتی انتخابات پارلمان 
رژیم صهیونیستی و عدم موفقیت ائتالف 
نتانیاهو در کســب اکثریت کرســی های 
پارلمان و در نتیجه عجز وی در تشــکیل 
دولــت گفت: اکنون و در شــرایط حاضر 
به طور کلی چند ســناریو مطرح اســت. 
از یک ســو بنی گانتس بــه عنوان رقیب 
انتخاباتــی نتانیاهــو در هر شــرایطی از 
تشــکیل کابینه ناتوان به نظر می رسد. او 
چه با لیست مشــترک عربی ائتالف کند 
)که در آن صورت لیبرمن حاضر به ائتالف 
با او نخواهد بــود( و چه با لیبرمن متحد 
شود، باز هم نمی تواند اکثریت پارلمان را 
کسب کند. شاید همین اطمینان نتانیاهو 
از ناتوانی بنی گانتس در تشــکیل کابینه 
اســت که به او جرئت داده خود را پیروز 

انتخابات بنامد.
در این حــال شــرایط در اردوگاه نتانیاهو 
هم بهتر نیســت. همان گونه که گفته شد 
نتانیاهو در شــرایط کنونــی حداکثر 6۰ 
کرســی پارلمان را کسب کرد و از تشکیل 
کابینه ناتوان مانده. اما این اوضاع به شرطی 
می تواند تغییر کند. نخستین فرض پیوستن 
حزب اسرائیل خانه ما آوگیدور لیبرمن به 
ائتالف نتانیاهو اســت. اگر این اتفاق بیفتد 
بن بســت سیاســی پایان یافته و بنیامین 
می تواند کابینه تشکیل دهد. اما این مسئله 
کمی بعید به نظر می رســد چراکه لیبرمن 
در دو انتخابات گذشته به هیچ وجه حاضر 
به ائتالف با وی نشد. لیبرمن معتقد است 
که نتانیاهو به دلیل پرونده فساد موجودش 
گزینه مناسبی برای نخست وزیری نبوده و 
از سوی دیگر با مواضع وی در مورد غزه هم 
اختالف نظر دارد. اما اگر لیبرمن حاضر به 
ائتالف با نتانیاهو نشــود همان آش است و 
همان کاسه و باید منتظر برگزاری چهارمین 
انتخابات در اراضی اشغالی باشیم؛ مسئله ای 
که عمق اختالفات سیاسی در این رژیم را 
عیان خواهد کرد. انتخابات چهارم هم یک 
برد برای نتانیاهو محسوب می شود، چرا که 
نخست می تواند ادعا کند شکست نخورده 
و دوم بــا وجود درگیری با پرونده فســاد 
می تواند ۵ تا 6 ماه دیگر در مقام نخســت 

وزیری بماند.

سه شنبه بزرگ و مشخص 
شدن رقیب ترامپ

روز گذشــته در تقویــم انتخاباتی آمریکا 
سه شــنبه بزرگ لقب گرفته است. در این 
روز، نامزدهــای دموکــرات در ۱۴ ایالت 
آمریکا بر سر تصاحب جایگاه نامزد نهایی 
این حزب بــا هم رقابت می کنند. هر چند 
نامزد نهایی دموکرات ها در تیر ماه رســماً 
مشــخص و اعالم می شود، اما نتایج رقابت 
درون حزبی سه شــنبه بزرگ نقش بسیار 
مهمی در تعیین رقیــب انتخاباتی دونالد 

ترامپ دارد.
هــم اکنون رقابت اصلی درون حزبی میان 
جــو بایدن، معــاون باراک اوبامــا و برنی 
ســندرِز چپگراســت. اولی مورد حمایت 
جریان میانه حزب دموکرات است و دومی 
هم افکاری ترقی خواهانه دارد و توانســته 
اســت حمایت بخش بزرگــی از بدنه این 

حزب را جلب کند.
فعاًل زود است درباره اینکه کدام یک نامزد 
قضاوت  دموکرات ها خواهند شــد،  نهایی 
کرد، امــا از هم اکنون می توان تا حدودی 
پیش بینی کرد که اگر سندرز نامزد نهایی 
این حزب شــود نمی توان به پیروزی وی 
در مقابل دونالد ترامــپ زیاد امیدوار بود. 
احتماالً افکار و اندیشه های سیاسی خاص 
وی به ویــژه در زمینه رژیم صهیونیســتی 
مانع از آن شــود تا همــه اعضا و هواداران 
دموکرات هــا یکصــدا و اجماعی در مقابل 
دونالد ترامپ پشــت ســر او قرار گیرند و 
در آن سو هم بعید اســت بتواند در میان 
دیگر اقشــار جامعه آمریکا جریان ســازی 
تعیین کننده ای به نفع خود داشــته باشد. 
باالخره البی اسرائیلی در آمریکا نیز به دو 
شــکل نهایت تالش خود را خواهد کرد تا 
سندرز برنده انتخابات نشود: یکی از طریق 
شــاخه خود در درون حــزب دموکرات و 
دیگری از طریــق حمایت قاطــع دونالد 
ترامــپ. اما اگــر جو بایدن نامــزد نهایی 
باشــد، می توانــد به عنــوان رقیب جدی 
دونالد ترامپ وارد کارزار انتخابات ریاست 

جمهوری آمریکا در سوم نوامبر شود.
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قرارداد صلح عجیب و غریب
اگر نگوییم عجیب ترین، اما همه کارشناســان متفق القولند که توافق نامه صلح 
آمریکا با طالبان یکی از عجیب ترین موافقت نامه هایی اســت که دولت آمریکا از 
زمان اســتقالل تا به امروز با طرفی دیگر به امضا رســانده است! نزدیک دو دهه 
پیش آمریکا برای نابودی طالبان به افغانستان لشکرکشی کرد. در آن جنگ تمام 
عیار احزاب افغانســتانی مشهور به جبهه شمال از جانشینان احمدشاه مسعود و 
نیروهایش تا ژنرال دوســتم و غیره نیز نیروهای آمریکایی را یاری کرده و کشور 
را که در آستانه تسخیر کامل توسط این گروه شبه نظامی بود، از چنگ آن ها در 
آوردند و حکومت مورد تأیید آمریکا به ریاست »حامد کرزی« در کابل به قدرت 
رســید. در ادامه اما کم کم طالبان دوباره ظهور کرد. هر چند نام این گروه توسط 
سازمان ملل و کاخ سفید در کنار مخوف ترین دسته های تروریستی نظیر القاعده و 
الشباب و داعش و غیره قرار گفت و تا امروز واشنگتن حدود یک هزار میلیارد دالر 
صرف حضور خود در افغانستان و نبرد با آن ها کرده است، اما عمالً طالبان هر روز 
قدرتمندتر شد و دشمنان آن ها در افغانستان که هنگام نبرد سرنوشت ساز اولیه، 
متحد آمریکا بودند عمالً با عناوینی چون جنگ ساالر و مخالفان حقوق بشر و غیره 
از قدرت حذف شده و حتی برای بسیاری از آن ها پرونده هایی درست شده و به مرور 
خانه نشین شده و یا از کشور گریختند و در مواردی حتی تحت تعقیب قرار گرفتند. 
باالخره کار چنان باال گرفت که واشنگتن به حکومتی که خود ساخته و حامی درجه 
اولش بود، ظاهراً پشت کرده و به جای آن به سمت امضای توافقی با یک گروه شبه 
نظامی رفت که همچنان در لیست رسمی تشکل های تروریستی دنیاست. گروهی 
که هزاران تن از نیروهای آمریکایی و ناتو را کشته و در جنگی طوالنی سبب مرگ 

ده ها هزار تن از مردم و نیروهای امنیتی افغانستان نیز شده است.
در توافق نامه آمریکا با طالبان از این گروه خواسته شده متعهد شود از خاک افغانستان 
عملیاتی علیه آمریــکا صورت نمی گیرد. طالبان هم تعهد داده اســت. معنای این 
درخواست و این تعهد چیست؟ مگر تمام خاک افغانستان تحت کنترل طالبان است 
که واشنگتن چنین درخواستی از آن ها کرده و آن ها هم آن را پذیرفته اند؟ بند جالب تر 
توافق آن است که آمریکا از طالبان خواسته است در افغانستان با تروریست ها مقابله 
کنند و بجنگند و به طور خاص از القاعده نام برده اند اما از داعش نه! چرا؟ پس در این 
میان حکومت فعلی و مورد حمایت خود آمریکایی ها چکاره است؟ چطور کاخ سفید 
وظیفه نبرد با تروریســت ها را به یک گروه دیگر تروریستی که در لیست سیاه خود 
آن ها حضور دارد سپرده است؟ این توافق نامه بندهای بسیار عجیب دیگری هم دارد 
که از حوصله این نوشته بیرون است اما با تمام این بندهای حیرت آور گفته می شود 
بندهای محرمانه ای هم وجود دارد که علنی نشده اند! آیا آمریکا قصد دارد افغانستان 
را پس از این همه هزینه و تلفات تقدیم یک گروه تروریستی کند تا اسباب ناامنی و 
دردسر برای روسیه، چین و ایران شود! آیا آمریکا طالبان را فریب داده است؟ آیا ترامپ 
تنها برای پیروزی در انتخابات نیازمند این بازی بود و پس از آن مثل بسیاری دیگر از 
تعهداتش، این موافقت نامه را نیز زیر پا خواهد گذاشت؟ آیا آمریکا دولت متحد خود 
در کابل را فریب داده و بر سر آن ها با طالبان معامله کرده است؟ آیا ترامپ برای جنگ 
با تروریست ها و رقبای منطقه ای خود طالبان را اجاره کرده است؟ اگر نه این توافق 
خفت بار برای واشنگتن چه ثمری دارد؟ بی گمان ماه های آینده آبستن حوادث غریبی 

در منطقه و افغانستان خواهد بود که پاسخ تمام این پرسش ها را روشن خواهد کرد.

  نمابر تحریریه:     3۷6۱۰۰8۷ -3۷68۴۰۰۴  )۰۵۱(
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 اگر لیبرمن حاضر 
به ائتالف با نتانیاهو 
نشود همان آش 
است و همان 
کاسه و باید منتظر 
برگزاری چهارمین 
انتخابات در 
اسرائیل باشیم

بــــــــرش

  محمدحسین جعفریان

1- بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فش��رده( یک مرحله ای پروژه 
گازرس��انی به اراضی شرکت سرمایه گذاری آرین شیمی بندر امیرآباد بش��ماره )04-98( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 
نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشائی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام 

در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 98/12/13 می باشد.
2- کارفرما: بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد

3- شماره فراخوان در سامانه: 2098003635000021
4- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 9/00 صبح روز سه شنبه تاریخ 98/12/13 الی ساعت 14/00 عصر روز یکشنبه تاریخ 98/12/25 

5- مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت 9 صبح روز دوشنبه تاریخ 99/2/15
6- زمان بازگشائی پاکت ها: ساعت 9/30 صبح روز دوشنبه تاریخ 99/2/15

7- شرایط الزامی شرکت در مناقصه: 
1-7- ارائه گواهینامه صالحیت معتبر حداقل پایه 5 رشته تأسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه کشور.

2-7- ارائه گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی پیمانکاری صادر شده از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
3-7- تاییدیه از شرکت ملی گاز ایران مبنی بر مجوز انجام پروژه های خطوط انتقال گاز

8- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:
آدرس: مازن��دران بهش��هر زاغمرز بندر امیرآباد و تلفن: 34512431- 34512427- 011 کدپس��تی: 51331- 48541 شناس��ه مل��ی: 14000180614 کد اقتصادی: 

   411319577986
9- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:   مرکز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( – بخش »ثبت نام/پروفایل تأمین کننده/ مناقصه گر موجود است.
10- حداقل امتیاز و مدت اعتبار ارزیابی: 60 امتیاز و 24 ماه شمسی می باشد.

11- مدت اجرای پروژه: هشت/ 8 ماه شمسی.
12- مبلغ برآورد اولیه: 14/988/495/523 ریال، معادل چهارده میلیارد و نهصد و هش��تاد و هش��ت میلیون و چهارصد و نود و پنج هزار و پانصد و بیس��ت و سه 
ریال می باش��د. هزینه ی این پروژه از محل اعتبارات اندوخته )س��رمایه ای( س��ازمان بنادر و دریانوردی تأمین گردیده و مش��مول نحوه ی کسر حق بیمه ی طرح های 

عمرانی تأمین اعتبار شده از طریق سازمان برنامه و بودجه نمی گردد. بنابراین کل حق بیمه مورد درخواست سازمان تأمین اجتماعی به عهده ی پیمانکار می باشد.
13- س��پرده ش��رکت در فرآیند ارجاع کار: مناقصه گران باید ضمانتنامه ی بانکی بدون قید و ش��رط و قابل تمدید به دفعات به مبلغ ))749/424/776(( ریال و به 
حروف ))هفتصد و چهل و نه میلیون و چهارصد و بیست و چهار هزار و هفتصد و هفتاد و شش ریال(( یا اصل فیش واریزی وجه به حساب سپرده ی بندر امیرآباد 
تحت شماره ی شبا IR 620100004101064571212386 نزد بانک مرکزی به نام منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد )در پاکت الف( ارایه نمایند و تا ساعت 9 صبح روز 

دوشنبه تاریخ 99/2/15 سپرده موصوف را به دبیرخانه مرکزی بندر امیرآباد تحویل نمایند.
14- الزم به ذکر است که ارسال مدارک هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد و صرفًا از شرکت هایی که صالحیت آنان بر اساس اسناد ارزیابی احراز 

گردد، برای شرکت در مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.
15- اسناد باید خوانا )dpi 400-300( اسکن و بارگذاری گردد. در صورت ناخوانا بودن به اسناد مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد.       شناسه آگهی: 793423
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»فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( یک مرحله ای- 
شماره 98/04«   نوبت دوم

دانش���گاه فردوس���ی مش���هد در نظر دارد فراخ���وان ارزیابی کیفی جهت برگ���زاری مناقصه عمومی انجام کاره���ای تعمیراتی محوطه و 
س���اختمان ها در س���طح پردیس دانش���گاه فردوسی مشهد به ش���ماره ۲۰۹۸۰۹۱۵۷۹۰۰۰۰۱۰ را از طریق س���امانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد(  برگزار نماید.  کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال 
دعوتنامه جهت س���ایرمراحل مناقصه، از طریق درگاه س���امانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام 
خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی 

را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
تاریخ انتش���ار فراخوان در س���امانه تاریخ۱3۹۸/۱۲/۱3 می باش���د. اطالعات و اس���ناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی 

کیفی و ارسال دعوتنامه ازطریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.
هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی:روز سه شنبه ۱3۹۸/۱۲/۲۰ ساعت ۱۹:۰۰
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی: روز شنبه ۱3۹۹/۰۱/۱6 ساعت ۱3:۰۰

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار: مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، سازمان مرکزی 
)تلفن 3۸۸۰۲۲6۵-۰۵۱(  اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس: 4۱۹34 - ۰۲۱    دفتر ثبت نام: ۸۸۹6۹۷3۷ و ۸۵۱۹3۷6۸اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه 
)www.setadiran.ir( بخش »ثبت نام/ پروفایل تامین کننده/ مناقصه گر« موجود است.

فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی انجام کارهای تعمیراتی
 محوطه و ساختمان ها در سطح پردیس دانشگاه فردوسی مشهد  )نوبت دوم(
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روابط عمومی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

آگهی فراخوان مناقصه عمومی-نوبت دوم

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرایط ذیل  از طریق مناقصة عمومی تامین نماید :                                                                      

98/862 شماره مناقصه
لوله کشی فن کویل های تعدادی از منازل مسکونی منطقه 372واحدی مجتمع مسکونی پارس جم  موضوع مناقصه 

532/000/000ریال  مبل��غ تضمی��ن ش��رکت در فرایند 
ارجاع کار

  تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار به صورت یکی از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین شماره
 123402/ت50659 ه�   مورخ 1394/9/22 هیئت وزیران می باشد.

ن��وع تضمی��ن ش��رکت درفراین��د 
ارجاع کار 

10/630/950/000 ریال مبلغ برآوردی مناقصه  
1399/2/15 تاریخ تحویل اسناد به مناقصه گران واجد شرایط  1398/12/27
1399/3/21 تاریخ گشایش پاکاتهای   پیشنهاد مالی 1399/3/21 پ��اکات  تحوی��ل  مهل��ت  آخری��ن 

پیشنهاد مالی 
آدرس و تلفن مناقصه گذار استان بوشهر،شهرستان  عسلویه، شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی،  ساختمان  اداری مرکزی ستاد –امور پیمانها 

مناقصه گران می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت TENDER.SPGC.IR مراجعه ویا با شماره تلفن  2755-07731312759 تماس حاصل فرمایند  . 

 شماره مجوز:  1398.7644
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