
 

اجازه استفاده از سهم امام j برای مقابله  با کرونا
 سیاست  آیــت اهلل ناصر مکارم شــیرازی در پیامی در خصوص شیوع در پیام آیت اهلل مکارم شیرازی و آیت اهلل نوری همدانی مطرح شد

ویروس کرونا، اجازه استفاده از یک سوم سهم مبارک امام)ع( برای کمک 
به نجات بیماران را صادر کردند.به گزارش ایلنا این مرجع تقلید با تأکید بر 
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گفت و گو با فرشاد مهدی پور درباره آثار آگهی های بازرگانی  نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی: واکنش به طرح درخواست دسترسی تکمیلی آژانس
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میالد با سعادت  امام جواد علیه السالم را به عموم مسلمانان تبریک می گوییم

قدس خراسان/ بی توجهی به عوامل 
شیوع بیماری، حق الناس است

 رونوشتی از تبلیغات 
کشورهای حاشیه خلیج فارس!

 مطالب جعلی، هیچ تعهدی را 
برای ایران ایجاد نمی کند

 ............ صفحه 6

 کنایه  روحانی به کاسبان کرونا 

پشت ماسک دلسوزی، دروغ پراکنی می کنند

تشکل های کشاورزی 
نسبت به افزایش قیمت دام  

و طیورهشداردادند

در دام 
خوراِک دام

 سیاست  رئیس جمهور با تأکید بر اینکه برخی کاسبان کرونا برای سودجویی، ماسک 
را احتکار و پنهان و برخی دیگر با پنهان شدن پشت ماسک دلسوزی، جامعه را با دروغ 
پراکنی های خود، نگران و ملتهب می کنند، اطمینان داد که به پشــتوانه کادر درمانی 
متخصص و پرستاران کشــور و اراده و همکاری مردم، با حداقل تلفات و در کوتاه ترین 
زمان ممکن از این بحران عبور کنیم. حسن روحانی دیروز در جلسه هیئت دولت گفت: 
دولت به عنوان نگهبان سالمت مردم و کسب و کار و تأمین معیشت مردم ، به وظیفه اش 
عمل می کند.به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری وی در این جلسه گفت: در 

 ............ صفحه 2آغاز می خواهم از مجلس شورای اسالمی و از رئیس مجلس ...

 اقتصاد  کمبود نهاده دامی در ماه های اخیر، 
تولیدکننــدگان بخش  خصوصی را به دردســر 
انداخته تا در آســتانه شب عید دست به دامان 
دولــت شــوند.در همین هفته، هفت تشــکل 
کشاورزی در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور، 
نسبت به  افزایش روزافزون قیمت نهاده در بازار 
آزاد، وارد آمــدن تلفات ســنگین به واحدهای 

تولیدکننده و سرمایه های ملی ...

  #مرزهای_ یونان 
در توییتر فارسی داغ شد

 میهمان نوازی
  به سبک 

چشم آبی ها

بیانیه مهم علمای برجسته 
مشهد درباره شرایط اخیر

 زیارت حرم مطهر 
با رعایت توصیه های 

پزشکان انجام شود
 ............ صفحه 2 قدس خراسان ............ صفحه 9

معاون ناجا:

 هیچ موردی
 از ابتال به کرونا

در پادگان ها 
 ............ صفحه 7نداشتیم
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یـــادداشــت  روز
 محمد کهندل

شرایط بحرانی امروز یکی از موقعیت های خطیری است که احساس نیاز به حضور 
تعزیرات و نظارت های دولتی را افزایش داده اســت. نیاز مبرم مردم به کاالهای 
بهداشتی و ضدعفونی کننده در شرایط کنونی موضوعی است که با احتکار کاالها 

و اقالم بهداشتی رو به رو شده است. دالالن و واسطه گران ...

حذف »سیستم کدینگ« 
راه را برای دالالن و محتکران باز کرد

 ............ صفحه 6

فراخوان مزایده نوبت  دوم
 بیمارستان طالقانی 
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آگهی مناقصه 
نگهداری و تعمیر شبکه گاز

 سازمان عمران و توسعه حریم حرم حضرت رضا )ع(

شرح در صفحه  3

آگهی مزایده فروش گاو مازاد و تلیسه فری مارتین

سازمان موقوفات ملک

شرح در صفحه  3
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آگهی مناقصه 
تهیه ، ساخت و تحویل کابینت 

سازمان عمران و توسعه حریم حرم حضرت رضا )ع(

شرح در صفحه  3

فراخوان مناقصه نوبت دوم
بیمارستان 320 تخت خوابی 

شهید هاشمی نژاد 
شرح در صفحه 4
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»آگهی مناقصه عمومی تأمین و توزیع غذا آستان قدس رضوی«
پیرو آگهی مناقصه عمومی قبلی آس�تان قدس رضوی درخصوص تهیه و توزیع غذا، به اطالع عموم می رس�اند با 

توجه به اصالحات انجام شده در اسناد مناقصه مدت مناقصه تا مورخ 1398/12/20 تمدید شده است.
 لذا واجدین ش�رایط می بایست جهت دریافت اس�ناد مناقصه اصالحی به نشانی http://dev.aqr.ir بخش مناقصات 
مراجعه و حداکثر تا ساعت 13:30 روز سه شنبه مورخ 98/12/20 نسبت به تحویل پیشنهادات تکمیل شده و مدارک مطابق شرایط 

اعالم شده اقدام نمایید.ضمنًا هزینه چاپ آگهی در روزنامه ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود. 
شماره تماس  05132001113-05132001039

ش��رکت توزیع نیروی برق خراس��ان جنوبی درنظردارد ازمحل اعتبارات داخلی خودنس��بت به خرید  قطعات عیب یاب 
کاب��ل  )به صورت نقدی(  ، بش��رح ج��دول ذیل ازطریق مناقص��ه عمومی اقدام نماید. داوطلبان ش��رکت در مناقصه 
 http://iets.mporg.irیاhttp://www.tavanir.org.ir میتوانند برای دریافت اس��ناد مناقصه از تاریخ 98/12/15 به س��ایتهای
یاhttp://www.skedc.ir مراجعه و  قیمت پیش��نهادی خود را مطابق ش��رح مندرج دراس��ناد مناقصه حداکثر تا ساعت 
13 روز شنبه مورخ 98/12/24 به دبیرخانه شرکت واقع در بیرجند_ بلوار پیامبراعظم_سایت اداری_شرکت توزیع 

نیروی برق خراسان جنوبی، بصورت مهر و موم شده تحویل نمایند. 
در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 32400570 -056 اداره قراردادها تماس حاصل فرمایید.   

شرحشماره مناقصهردیف
مبلغ تضمین )ضمانتنامه 

بانکی یا واریز نقدی(

تاریخ،روز و 
ساعت  افتتاح 

پاکات الف و ب  
محل افتتاح پاکات

235/د/598

خرید قطعات عیب یاب کابل شامل :
1- دستگاه تخلیه پالس 24 کیلو ولت 

2-گوشی گیرنده پالس
3-مسیر یاب

600/000/000

  98/12/25
یکشنبه

ساعت 8:00

خراسان جنوبی،بیرجند، بلوار 
پیامبراعظم، سایت اداری،شرکت 

توزیع نیروی برق خراسان 
جنوبی، سالن جلسات

/ع   روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی
98
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شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی
آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای شماره  235/د/98 -  نوبت اول  

ش�رکت آب و فاض�الب 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 )ستاد( 
برگ�زار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اس�ناد اس�تعالم 
ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 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. اطالعات 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 استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز چهارشنبه مورخ 1398/12/21

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

خراسان رضوی- مشهد- بولوار وکیل آباد –ابتدای خیابان صدف -    تلفن 5- 05138678841
اطالعات 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

 دوم
نوبت آب نبض زندگی است

 شرکتی قصد فروش ملک تجاری مسکونی خود بشرح مشخصات ذیل را از طریق مزایده عمومی دارد. متقاضیان 
می توانند پیش��نهاد قیمت خود را کتبًا به آدرس مش��هد- بولوار فرامرز عباس��ی 36- کوچه دوم س��مت چپ-             

پالک 16 ارسال یا با شماره تلفن های 09151111525 یا 09155171878 تماس حاصل فرمایند.

مساحت آدرس ملک
عرصه

مساحت اعیانی 
مسکونی

توضیحاتقیمت پایه مزایده مساحت تجاری

مشهد- بولوار 
کوشش- کوشش 

37- سه راه اول- 
سمت راست- پالک 10

 186
مترمربع

7/800/000/000 16/5 مترمربع80 مترمربع
ریال

عرصه ملک موقوفه 
آستان قدس 

رضوی می باشد
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 آگهی مزایده فروش ملک »نوبت دوم«

فراخوان مناقصه نوبت  اول 
بیمارستان خاتم االنبیاء )ص(
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,ع
98

15
62

0

www.qudsonline.ir

@qudsdaily

@quds_daily

@qudsonlineTV@qudsonlineTV

qudsonline

@qudsnewspaper

qudsonlineTVqudsonlineTV

3 ماه است که سازمان باتجربه متولی امداد و نجات بی رئیس مانده

در روزهای کرونایی، هالل احمر کجایی؟!
 ............ صفحه 7
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روزنامـه صبـح ایـران

ظریف:  معتقدیم اجالس سران آستانه باید هر چه سریع تر برگزار شود سیاست: محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران  با بیان اینکه نوبت ایران است که اجالس سران آستانه را برگزار کند، 
اظهار داشت: معتقدیم تنها سازوکاری که تاکنون توانسته در سوریه از شدت خشونت بکاهد و به سمت ثبات همراه با مبارزه با تروریسم پیش برود، روند آستانه بوده است. ظریف روند آستانه را روندی موفق 

برشمرد و گفت: معتقدیم هر چه سریع تر این اجالس در باالترین سطح برگزار شود.

 سیاســت  رئیس جمهور بــا تأکید 
بــر اینکه برخــی کاســبان کرونا برای 
سودجویی، ماســک را احتکار و پنهان 
و برخــی دیگر با پنهان شــدن پشــت 
ماســک دلســوزی، جامعــه را با دروغ 
پراکنی هــای خــود، نگــران و ملتهب 
می کنند، اطمینان داد که به پشــتوانه 
و پرســتاران  کادر درمانــی متخصص 
کشور و اراده و همکاری مردم، با حداقل 
تلفات و در کوتاه تریــن زمان ممکن از 
این بحران عبور کنیم. حســن روحانی 
دیروز در جلســه هیئــت دولت گفت: 
دولت به عنوان نگهبان سالمت مردم و 
کسب و کار و تأمین معیشت مردم ، به 

وظیفه اش عمل می کند.

 تشکر از رهبری و مجلس
 برای تصویب بودجه

به گزارش پایگاه اطالع رســانی ریاست 
جمهــوری وی در ایــن جلســه گفت: 
در آغــاز می خواهم از مجلس شــورای 
اســالمی و از رئیــس مجلــس کــه با 
بودجه  بــرای  که  تدبیری 
ســال ۹۹ به خرج دادند و 
پیشنهادی را خدمت مقام 
فرســتادند  رهبری  معظم 
کردند،  تأییــد  ایشــان  و 
و به ویــژه از رهبــر معظم 
این  که  تشکر کنم  انقالب 
بن بست را شکستند و این 
مســئله را حل کردند که 
بتوانیم برای سال آینده از 
آغاز ســال طبق چارچوب 
قانون بودجه اقدامات مالی 

خودمان را انجام دهیم. 
که  فرمودند  اجــازه  ایشــان  همچنین 
موضوع وزارت جهاد کشــاورزی هم به 
بعد از مسئله مربوط به حفاظت هایی که 
الزم اســت در مسئله کرونا انجام گیرد، 
محول شود. بنابراین برادر عزیزمان آقای 
امروز سرپرستی  مهندس کشــاورز که 
این وزارتخانه را به عهده دارند، همچنان 
 ایــن مســئولیت را برعهــده خواهند 

داشت.

برای  مردم  بــه  بانک ها  فرصت   
پرداخت اقساط

وی ادامــه داد: سه شــنبه  در جلســه 

هماهنگی سه قوه بر این تصمیم تأکید 
کردیم که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی 
تالش کننــد برای اینکه مــردم دارای 
اقســاط هســتند و اقســاط آن ها باید 
پرداخت شــود و در برابر دولت مسئول 
هستند که پرداختی های خودشان را در 
موعد خاص پرداخت کنند، امهال موارد 
و دادن فرصت یک و دو ماهه انجام شود، 
برای اینکه مردم بتوانند کار خودشان را 
با آســانی بیشــتر و عدم مشکالت حل 
و فصــل کنند و این راه بــاز ادامه پیدا 
می کند. برخی از کســب و کارها است 
که بهترین زمان درآمدی شان شب عید 
و ایام عید بوده که دچار مشــکل شدند 
و نســبت به آن ها دولت باید مساعدت 
کند و ان شاء اهلل طرحشــان را بیاورند 
در هیئت دولت مطرح کنند و به زودی 
آن را بررســی و تصویب می کنیم؛ برای 
اینکه مــردم در رفاه بیشــتری در این 

زمینه قرار گیرند.
رئیس جمهــور افزود: بدتریــن کار این 
اســت که بدخواهان ایران و ملت ایران 
از فرصت مشــکل مــردم و از ورود یک 
ویــروس علیــه ملــت ایران اســتفاده 
می کنند و می خواهند آرامش و اعتماد 
را از مــردم بگیرند؛ اســاس کار اعتماد 
بین مردم و مســئوالن و در این شرایط 
اعتماد بین مردم و مسئوالن بهداشت و 

درمان است.
وی ادامــه داد: آمــار دروغ می دهنــد؛ 
حرف های دروغ می زنند و نظرات دروغ 
منتشر می کنند؛ می گویند واقعیت ها به 

مــردم گفته نمی شــود، در حالی که از 
روز اولی که احســاس کردیم ویروسی 
وارد کشور شــده، همان وقت به وزارت 
بهداشــت و درمان گفته شــد که همه 
آمــار و اطالعات در اختیــار مردم قرار 
داده شده و چیزی از مردم مخفی نشود.

 اگر واقعًا راست می گویید الاقل 
تحریم دارو را بردارید

روحانی تأکید کرد: متأســفانه آن هایی 
که حتــی دارو و مــواد غذایــی را به 
روی مــردم بســتند و تحریــم کردند، 
خبیثانه ترین اقــدام را علیه ملت ایران 
در این دو ســال انجام دادند؛ آن ها هم 
آمدند با یک ماســک دلســوزی ظاهر 
شــدند که ما هــم می خواهیم به ملت 
ایران کمک کنیم؛ شما اگر واقعاً راست 
می گوییــد الاقل تحریم دارو را بردارید؛ 

این نخستین قدم است. 
بگویید نســبت به ملت ایــران تا حاال 
اشــتباه و خطــا کردیــم و عذرخواهی 
می کنیم و اولین قدم ما این اســت که 
فعالیت بانکی بــرای خرید دارو، نقل و 
انتقال دارو و فعالیت کشتیرانی در این 
زمینه و مواد غذایی مردم، آزاد اســت و 
مــا کاری نداریم و این تحریم را از روی 

مردم برداشتیم.
وی افــزود: در اینجا مــن باید از همه 
دولت ها و کشــورهایی کــه در زمینه 
مبــارزه با این ویروس به ما کمک کرده  
و آماده انــد به ما کمک کنند؛ تجهیزات 
فرستادند و باز هم آمادگی دارند دارو و 

تجهیزات برای کشور ما بفرستند، تشکر 
و سپاسگزاری  کنم.

 درخواست از هنرمندان و 
صداوسیما

روحانی بیان کرد: خوشــبختانه فضای 
مجازی و همچنین صدا و ســیما فضای 
بســیار مناســبی را برای این کار آماده 
کردنــد؛ این هم یک تجربه اســت که 
اگر روزی ، هفته ای نتوانســتیم به طور 
مستقیم به فرزندان عزیز جامعه خدمت 
بدهیم، بتوانیم از طریق فضای مجازی و 
از طریق صدا و سیما این خدمات خود 
را ادامــه دهیم تا بچه هــای ما از درس 
و تحصیل و فعالیت بــاز نمانند؛ ضمن 
اینکه یک خدمت روحــی هم به آن ها 

هست.
رئیس جمهور ادامــه داد: من از صدا و 
ســیما می خواهم در این ایام که مردم 
بــرای حفاظت از جان خود بیشــتر در 
برای  برنامه های شادتری  خانه هستند، 
مردم ارائه بشــود؛ مــردم وقتی در یک 
آپارتمــان و خانه کوچــک می خواهند 
محدود و محصور شــوند، نمی توانند در 
اجتماعات شرکت کنند، رفت و آمد به 
آن صورت نمی توانند داشته باشند، باید 
صدا و ســیما در خانه آن را جبران کند 
و ان شاءاهلل این کار انجام می گیرد. همه 
هنرمندان در فضای مجازی بیایند؛ همه 
بیایند؛  مجازی  فضای  در  دانشــمندان 
همه روان شــناس ها و همه آن هایی که 
می توانند لبخند بــرای مردم به ارمغان 

بیاورند در فضای مجازی بیایند.
روحانی تأکید کرد: نکته آخر من اینکه 
راجــع به دولــت الکترونیــک و فضای 
مجازی حرف زیاد زدیــم و قباًل در هر 
مقطعــی گفتیم که در دنیای امروز باید 
از فضــای مجــازی به خوبی اســتفاده 
کنیــم؛ اکنون در این شــرایط اهمیت 
این مســئله بیشتر و واضح تر و روشن تر 
شده است؛ دیگر این روزها می خواهیم 
آموزش هم با این فضای مجازی باشــد؛ 
این روزها می خواهیم کسب و کار هم با 
تأمین  باشد؛ می خواهیم  فضای مجازی 
مواد مورد نیاز مــردم و  خرید و فروش 
هم به صورت دیجیتال باشــد؛ خوِد این 
مســئله و فضا باید مــا را برای حرکت 

بیشتر تشویق کند.

کنایه  روحانی به کاسبان کرونا

پشت ماسک ِ دلسوزی، دروغ پراکنی می کنند

 به هموطنان مسلمان توصیه می کنم که دعای عظم البالء و برح الخفاء و ... را بخوانند، 
شاید لطف خداوندگار در این ایام شامل حال بندگان گنهکارش شود و تا آغاز سال نو این 
بال از سر ما و جهانیان رفع شود، که از درگاه او ناامیدی معنی ندارد و همه ما کما بیش 

گنهکاریم و... من لی غیرک. 09150008863
 بــا عنایت به ابــالغ افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشــوری، 
متأسفانه وزارت بهداشت جهت اجرا برای قراردادی ها همکاران را دسته بندی نموده و 
خیل عظیمی از همکاران قراردادی و پزشک خانواده با کمترین حقوق و مزایا را از این 

افزایش محروم نموده است. خواهشمندیم پیگیری بفرمایید. 09120006650
 سال 86 پراید 6 میلیون االن 60 میلیون! طی 10 سال 10 برابر شده است! بانک 
و بیمه و دارایی ســالی 10 درصد تورم در قرارداد منظور می کنند تورم گلوی مردم 
را گرفته اســت نمی گذارد نفس بکشند حاال کرونا آمده می گویند ماسک بزنید! گلو 
را گرفتند دهان را هم بســتند! بگذارید کمی نفس راحتی بکشیم تا راحت بمیریم. 

09150007819
 بیش از 200 ســال اســت که بازی گردانان جهان در کشور سرخپوست نشین به 
نام آمریکا جمع شــده، مصداق حرفم کودتای اوجاالن آمریکا نشین و حمایت آمریکا 
از اردوغــان برای جنگ با ســوریه ردپای این کرونا در ایران هم بــازی خور زیاد دارد. 

09390003589
 سؤال بنده این است که پرسنل شرکتی دانشگاه علوم پزشکی در همه حال همپای 
ســایر نیروها و شاید هم بیشتر خدمت رسانی می کنند، چرا باید از افزایش حقوق ۵0 

درصدی محروم باشند، این کجایش عدالت است؟ 09900005671
 چه خوب است این روزهای آخر سالی به خاطر ازدحام و بارترافیکی و کم عرضی معابر 
به خاطر ترمیم مسیرها و توقف های دوبله سوبله، پلیس موتور سوار بیشتر از حد معمول 
در دسترس باشد تا به تخلفات و هم تصادفات سریع تر رسیدگی کنند تا ترافیک روان و 

رتق و فتق عمومی میسرتر شود. 09150007819
 اینجانب علی ملکان ساکن شهرستان گالیکش »پرستار شرکتی« هستم. در 
پی افزایش ۵0 درصدی حقوق تمامی کارکنان، حقوق ما شــرکتی ها که مثل 
بقیه در قلب کرونا در حال مبارزه هستیم و تعدادمان هم در کشور به چندین 
هزار نفر می رســد، هیچ گونه تغییری نخواهد کرد! چرا تبعیض! ما دلســرد از 
کار و ســرخورده چگونه می توانیم به کار خود ادامه دهیم؟ آن هم با دریافتی 

2 میلیون و ۵00 در ماه! خواهشمند است پیگیری فرمایید. 09110003431
 ما که پرستار شرکتی هستیم و بدون هیچ شکایتی داریم توی این بخش های قرنطینه 
کار می کنیم نباید مثل رسمی ها افزایش حقوقی داشته باشیم... ما با پرستارهای دیگر 

چه فرقی داریم؟ 09120008553
 همکارمان گفت مریض هســتم نمی آیم اداره بعد دیدیم با تور رفته اســت 
کیش. جالب اســت تورهای کیش فعال اســت. امروز هم شــبکه خبر برنامه 
از کیــش پخش می کرد همه تــوی خیابان و کنار دریــا می چرخیدند بعد با 
گزارشــگر مصاحبه می کردند و می گفتند: برای مبارزه با کرونا بهتر است توی 

خانه های مان بمانیم! 09350003210

لغو برگزاری نماز جمعه در تمام مراکز استان ها
مهر: رئیس شورای سیاســت گذاری ائمه 
جمعه گفت: بر اســاس مصوبه ستاد ملی 
مبارزه با ویروس کرونا این هفته نماز جمعه 
در تمام مراکز اســتان ها برگزار نمی شود. 
حاج علی اکبری  والمسلمین  حجت االسالم 
در خصوص برگزاری نماز جمعه این هفته 
در شهرســتان ها افزود: درباره نماز جمعه 
شهرستان ها و بخش ها و سایر شهرها کمیته ای متشکل از نماینده ولی فقیه استان ها، 
استاندار و مسئول بهداشت استان تصمیم به برگزاری یا برگزار نشدن نمازجمعه این 
هفته می گیرند که از طریق رســانه های استانی به اطالع ملت شریف ایران خواهد 

رسید.

جهانگیری کارکنان دولت را قرنطینه کرد
ایســنا: معاون اول رئیس جمهور در ابالغیه ای به همه دستگاه های اجرایی، 
ســفرهای خارجی کارکنان دولت برای شــرکت در همایش ها و نمایشگاه های 
بین المللــی و مانند آن را تا اطالع ثانوی لغو کرد. متن کامل ابالغیه اســحاق 
جهانگیری به شــرح زیراست: »در اجرای دســتور رئیس جمهور محترم، تمام 
ســفرهای خارجی کارکنان دســتگاه های اجرایی برای شرکت در همایش ها و 
نمایشگاه های بین المللی و مانند آن تا اطالع ثانوی )به جز وزارت امور خارجه( 
لغو می شود. سایر موارد استثنا با پیشنهاد باالترین مقام دستگاه اجرایی و تأیید 
معــاون اول رئیس جمهوری صورت می پذیرد. هدف از این اقدام جلوگیری از 
ورود بیشــتر ویروس کرونا به کشور است، بدیهی است مأموران اعزامی پس از 
تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می توانند در محل کار و زندگی 

حضور یابند«.

 پرده برداری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس
 از کشتار مسلمانان هند

فارس: عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به اینکه پشت پرده کشتار 
مسلمانان هند سازمان ســیا قرار دارد، گفت: دولت هند متأثر از سیاست های 
آمریکاست. ابوالفضل حسن بیگی با اشــاره به کشتار بی رحمانه مردم مسلمان 
هند اظهار داشــت: یکی از سیاست های کالن اســتکبار جهانی و در رأس آن 
آمریکا اســالم ستیزی است و اســتنباط آن ها این است که با اسالم هراسی و 
از بین بردن مردم مســلمان می توانند جهــان را در قبضه خود قرار دهند و به 
یک جهان تک قطبی تبدیل کنند. وی افزود: دولت آمریکا بزرگ ترین مانع در 
برابر این خواســته باطل و ناحق خود را اســالم می داند و البته تنها قدرتی که 
در سطح بین المللی به صورت مســتقیم در مقابل زیاده خواهی آمریکا و فرزند 
نامشــروع آنان یعنی رژیم صهیونیستی ایستاده است، مسلمانان و آرمان اسالم 
است؛ بنابراین آمریکا تالش می کند اسالم هراسی را در کره زمین همگانی و در 

همه کشورها نسبت به برخورد سخت با مسلمانان اقدام کند.

11 حوزه انتخابیه به مرحله دوم راه پیدا کردند
ایرنا: ســید اسماعیل موســوی با بیان 
اینکه انتخابــات یازدهمین دوره مجلس 
شورای اســالمی و نخستین میان دوره ای 
پنجمین دوره مجلــس خبرگان رهبری 
روز دوم اسفند ســال جاری برگزار شد، 
گفــت: در این انتخابــات ۷ هزار و 1۵۷ 
نامزد انتخابــات بــرای ورود به مجلس 
یازدهــم با هم رقابت کردنــد که از این تعداد حدود یکهــزارو 20 نفر مدرک 
دکترا، حدود ۵هزارو300 نفر مدرک کارشناسی ارشد، بیش از ۴20 نفر مدرک 
حوزوی داشتند. دبیر ستاد انتخابات کشور با اشاره به اینکه میزان مشارکت در 
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شــورای اسالمی ۴2.۵ درصد بود، اعالم کرد: 
در این انتخابات 11 حوزه انتخابیه به مرحله دوم راه پیدا کردند که باید در 2۹ 

فروردین ۹۹ بار دیگر رأی گیری در آن حوزه ها صورت گیرد.

سفیر ایران در روسیه: 
 پس از یک سال هیچ تراکنشی 

در قالب اینستکس انجام نشده است
سیاست: کاظم جاللی، نماینده سابق مجلس 
شورای اســالمی و ســفیر کنونی ایران در 
روسیه، در دیدار با کنستانتین کساچف، دبیر 
کمیته روابط خارجی ســنای روسیه، گفت: 
با وجود آنکه بیش از یک ســال از راه اندازی 
مکانیزم مالی اینســتکس که برای دور زدن 
تحریم های آمریکا علیه ایران توسط اروپایی ها 
راه اندازی شد، می گذرد اما تاکنون هیچ تراکنشی در قالب این مکانیزم انجام نشده است. 
جاللی گفت: اروپایی ها این مکانیزم را راه اندازی کردند اما تا به امروز و تا همین حاال که 

من با شما صحبت می کنم هیچ مبادله مالی از طریق آن انجام نشده است.

در پیام آیت اهلل مکارم شیرازی و 
آیت اهلل نوری همدانی مطرح شد

اجازه استفاده از سهم 
امام)ع( برای مقابله  با کرونا

سیاست: آیت اهلل ناصر مکارم شیرازی در پیامی 
در خصوص شیوع ویروس کرونا، اجازه استفاده 
از یک سوم سهم مبارک امام)ع( برای کمک به 

نجات بیماران را صادر کردند.
به گزارش ایلنا این مرجع تقلید با تأکید بر اینکه 
نخست حفظ نفس از دیدگاه اسالم واجب است 
و همگان موظف اند ضمن رعایت اصول سالمت 
و بهداشــت از وجود خویــش مراقبت کنند، 
ازاین رو اگر متولیان و کادر پزشکی کشور که 
اهل خبره هستند، اموری را دراین جهت الزم 
بدانند باید به آنان اعتماد نموده، آن دستورات را 
رعایت کرد، افزودند: خیران مجاز هستند از یک 
سوم سهم مبارک امام)ع( برای کمک به نجات 
بیماران و خانواده های کســانی که عزیزانشان 
را در اثر این بیماری از دســت داده اند، استفاده 
کنند. آیــت اهلل نوری همدانــی مرجع تقلید 
شــیعیان نیز در پیامی ضمن دعا برای شفای 
همه بیماران و تأکید مجدد برعمل به دستورات 
پزشــکی اظهار کردند: رعایت آنچه مسئوالن 
برای رعایت بهداشت داشته اند، باید مورد توجه 
باشد. وی همچنین توصیه به تالوت قرآن کریم 
و خواندن ادعیه و توســل به پیامبراکرم)ص( و 
حضرات معصومیــن )ع( خاصه وجود مقدس 

حضرت ولی عصر)عج( کردند.
مرجع تقلید شیعیان افزودند: نصف سهم مبارک 
امام )ع( برای درمان و جلوگیری و رسیدگی به 
خانواده های مبتال به این بیماری و درگذشتگان 
آن درصورت نیاز مصرف شــود. استاد سطوح 
عالی حوزه علمیه در پاســخ به پرسش تدفین 
و غســل اموات این بیماران خاطرنشان کردند: 
تا حد ممکن باید غسل و کفن صورت گیرد و 

حتمأ نماز خوانده شود.

تحلیلگر آمریکایی:
هیچ کدام از راه های ما برای 

مقابله با انقالب ایران جواب نداد

سیاست: »دیوید ایگناتیوس«، ستون نویس و 
تحلیلگر مشهور روزنامه آمریکایی واشنگتن پست 
طی نشستی در شــبکه خبری »سی  بی اس« 
مدعی شــده که تنش ها میان ایران و آمریکا 
موجــب بی ثباتی در خاورمیانه بوده اســت. او 
مدعی شد: »طغیان انقالب ایران در سال 1۹۷۹ 
کماکان خاورمیانه را بی ثبات می کند و ما در این 
ســال ها روش مؤثری برای مقابله با این کشور 
پیدا نکرده ایــم«. او در ادامه به توضیح درباره 
روش های مختلفــی پرداخته که دولت آمریکا 
در ۴1 سال گذشته علیه ایران در پیش گرفته 
است. ایگناتیوس می گوید: »روش های مختلفی 
امتحان کرده ایم؛ ســعی کرده ایم سرســخت  
باشیم و حتی در جنگ ایران و عراق، تقریباً به 
نفع عراق وارد جنگ شــدیم. در مذاکراتی که 
رئیس جمهور اوباما برای توافق هسته ای انجام 
داد، سعی کردیم سخاوتمندانه عمل کنیم، اما 
هیچ چیز جواب نداده اســت«. ایگناتیوس از 
ترور ســردار »قاسم سلیمانی«، فرمانده شهید 
نیروی قدس سپاه پاســداران انقالب اسالمی 
هم به عنوان اقدامی در همین راستا نام برده و 
به اشتباه های آمریکا در آن اعتراف کرده است.  
او در ادامه سخنانش گفت: »شاید افراطی ترین 
کاری که انجام داده ایم حمله به قاسم سلیمانی 
استراتژیست نظامی ارشــد ایران بوده که او را 
کشتیم. سعی کردیم همان روز یکی از معاونان 
کلیدی او را هم بکشیم. این اقدامی غیرمعمول 

بود«.

چین: 
همکاری با ایران و کشورهای 

دیگر برای مقابله با کرونا را 
ادامه می دهیم

سیاست: ســخنگوی وزارت خارجه چین 
در نشست هفتگی با خبرنگاران با پرداختن 
به مســائل روز این کشور و جهان که بیشتر 
در زمینــه نحوه مبــارزه با ویــروس کرونا 
تمرکز داشــت، از ادامه همــکاری با ایران و 
کشــورهای دیگر برای مقابله با این ویروس 
خبر داد. به نوشــته وبــگاه »وزارت خارجه 
چین« »ژائو لیجیان« از سخنگویان دستگاه 
دیپلماســی چین درباره همکاری با ایران و 
کشورهای دیگر برای مقابله با ویروس کرونا 
گفت:  جمعیت هالل احمر چین و بسیاری 
از شرکت های چینی کارشناسان خود را به 
ایران و کشــورهای آفریقایی ارسال کردند. 
چین یک تیم متخصص نیــز به ایران اعزام 

کرده است.

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

متأسفانه آن هایی 
که حتی دارو و 
مواد غذایی را به 
روی مردم بستند 
و تحریم کردند، 
خبیثانه ترین اقدام 
را علیه ملت ایران 
در این دو سال 
انجام دادند

بــــــــرش

 سیاست  »کاظم غریب آبادی« سفیر و نماینده دائم ایران 
نزد سازمان های بین المللی در وین و نماینده دائم ایران در 
آژانس بین المللی انرژی اتمی در واکنش به گزارش آژانس 
در زمینه مســائل پادمانی در ایران اظهار داشت: متأسفانه 
یک بار دیگر، آمریکا و رژیم اســرائیل در تالش هســتند تا 
روابط و همکاری های فعال و ســازنده بین آژانس و ایران را 
با اعمال فشار به آژانس برای خروج از وظایف اساس نامه ای 
خود، با اخــالل مواجه کنند. نماینده دائم ایران با اشــاره 
به اینکه ایران در حــال جلوگیری از ایجاد یک بدعت غیر 
اصولی و خطرناک در آژانس بین المللی انرژی اتمی اســت 
که می خواهد به مطالب جعلی ســرویس های جاسوســی 
اعتباربخشی کند، افزود: طرح هرگونه درخواست روشنگری 
یا دسترسی تکمیلی از سوی آژانس مبتنی بر مطالب جعلی 
ســرویس های جاسوسی از جمله رژیم صهیونیستی نه تنها 
در مغایرت با اســناد تأسیسی آژانس و نظام راستی آزمایی 
قرار دارد، بلکــه هیچ تعهدی را نیز بــرای ایران در جهت 

اجابت این درخواست ها ایجاد نمی کند.
غریب آبادی تأکید کرد: چنانچه کشورها در مقابل این گونه 
توطئه ها اقدام های بنیادیــن صورت ندهند، حاکمیت ملی 
آن ها مخدوش خواهد شد. به گزارش فارس، گزارش جدید 
مدیرکل آژانس درباره راستی آزمایی اجرای برجام سه شنبه 
13 اسفند ماه منتشر شد. در این گزارش آمده است آژانس 
ذرات اورانیوم طبیعی ساخت بشر در مکانی که توسط ایران 
به آژانس اظهار نشــده بود، شناسایی کرده است. تعامالت 

بین ایران و آژانس برای حل و فصل موضوع ادامه دارد.
»رافائل گروســی«، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
دیروز در گفت وگــو با خبرگزاری رویتــرز گفت: چنانچه 
ایران از پاســخگویی به آژانس درباره فعالیت های گذشــته 
اتمی در سه سایت خود توضیح ندهد، وارد بحران جدیدی 
خواهد شــد. مدیرکل آژانس اتمی گفت: »ما از ایران قدری 
اطالعات و دسترســی خواســته ایم، اما بــه اطالعاتی که 
درخواست کرده ایم دست پیدا نکرده ایم«. وی افزود: »اصرار 
کرده ایــم و با وجود همه تالش هایمان نتوانســته ایم به آن 
اطالعات دست پیدا کنیم... معنای این موضوع این است که 
ایران دارد در توانایی آژانس برای انجام کارش مانع تراشــی 

می کند«.

توضیحات دیپلمات روسیه درباره گزارش آژانس 
اتمی از برنامه هسته ای ایران

از ســوی دیگر »میخائیل اولیانوف«، نماینده دائم روســیه 
در ســازمان های بین المللی مستقر در وین بامداد دیروز در 
توییتر به گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه 
هســته ای ایران واکنش نشان داده است. اولیانوف نظراتش 
را در پاسخ به »الورنس نورمن« خبرنگار وال استریت ژورنال 
نوشته اســت. این خبرنگار مدعی شــده مدیر کل آژانس 

از ایران به دلیل منع دسترســی به ســه سایت و امتناع از 
پاســخگویی به پرسش های این نهاد بین المللی در خصوص 
»فعالیت های هســته ای در گذشــته« انتقاد کرده اســت. 
اولیانوف در پاسخ  به نورمن نوشته است: »مسئله دسترسی 
در بردارنده هیچ معنای عملیاتی نیست. در واقع، هیچ نگرانی 
از اشاعه مطرح نیست. مســئله صرفاً درباره اجرای مناسب 
رویه های پیش بینی شــده در پروتکل الحاقی است«. او در 
پیامی دیگر نوشــته است: »مســئله هیچ ربطی به خطرات 
اشاعه ای ندارد؛ زیرا سایت های مورد اشاره 20 سال است که 
ارتباطی با برنامه هسته ای ایران نداشته اند. این یک واقعیت 
است. برای اینکه بتوانیم وضعیت را به همان گونه که هست 
ارزیابــی کنیم باید این را بدانیــم و درک کنیم«.دیپلمات 
روســیه ای در پیامی دیگر از الورنس نورمن خواســته یک 
بار دیگر گزارش آژانس را بخواند. او نوشــته است: »... من 
ماهیت واقعی مسئله را برای شما بازگو کردم. متن گزارش 
را دقیق بخوانید. مسئله این است که دبیرخانه، مسئله را از 
نگاه پروتکل الحاقــی چطور می بیند. من اطمینان دارم که 
مشــکل با رضایت دو طرفه حل و فصل می شود«. اولیانوف 
همچنین در پاسخ به پرســش خبرنگار وال استریت ژورنال 
که ایران را به عدم پایبندی بــه تعهداتش در برجام متهم 
کرده هم نوشته است: در بحث عدم پایبندی ایران به برجام 
این مسئله حاصل سیاست آمریکاست. اگر واشنگتن در آن 
تجدید نظر کند، پایبندی کامل ایران ظرف چند ســاعت و 

روز و حداکثر چندین هفته محقق می شود.

توصیه نقوی حسینی به آژانس بین المللی انرژی 
اتمی

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با 
اشاره به آخرین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه 
کشــورمان، گفت: آژانس تبدیل به نهاد سیاسی شده است. 
سیدحســین نقوی حسینی با اشاره به ارائه آخرین گزارش 
آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه کشــورمان، گفت:پیش 
از ارائــه این گزارش بارها آژانس اعــالم کرده بود که ایران 
بــه تمامی تعهدات خود در برجام عمل کرده اســت، اما به 

نظر می رسد این گزارش تحت فشارهای سیاسی آمریکا بر 
آژانس ارائه شده است.

آژانس بین المللی انرژی اتمی باید دست از سیاسی کاری نیز 
بردارد و در چارچوب وظایف ذاتی خود عمل کند.

 کمالوندی: جایگاه آژانس حقوقی است نه سیاسی
ســخنگوی ســازمان انرژی اتمی گفت: جمهوری اسالمی 
ایــران دالیــل قوی برای پاســخ نــدادن به پرســش ها و 
درخواســت  های غیرمبنایی آژانس بین المللی انرژی اتمی 
دارد. بهروز کمالوندی، ســخنگوی سازمان انرژی اتمی در 
اظهاراتی با اشــاره به گزارش روز سه شنبه آژانس با تأکید 
بر اینکه جایگاه آژانس حقوقی است نه سیاسی اضافه کرد: 
من باید بگویم که هر ســؤال و هر دسترسی، دست آژانس 
نیست. مجموعه ای از سؤاالت باید براساس اظهاریه ها داده 
و یا مکانی مورد نظر باید مطابق آن پرسش مطرح شود؛ زیرا 
برخی از موارد و اطالعات می تواند در دســترس عموم قرار 
گیرد، مانند مقاله ها و کتاب ها و نه اطالعات جاسوســی، نه 

اطالعات تحریف شده توسط رژیم صهیونیستی.
کمالوندی ادامه داد: قطعاً اگر کشــور های دنیا بپذیرند که 
جواب چنین پرســش هایی را بدهند، هــزاران و میلیون ها 
سؤال خواهد بود و هزاران دسترسی است که هر کشور باید 

مدام درگیر این مسائل باشد.
وی با بیــان اینکه من فکر می کنم بخشــی از این مطالب 
فضاسازی رسانه ای است تأکید کرد: بعید می دانم که آقای 
رافائل گروســی، مدیر کل آژانــس بین المللی انرژی اتمی 
چنین مطالبی را بگوید؛  چون در جایگاه سیاســی نیستند 
و جایگاه حقوقی دارند و آنچه واقعیت اســت، این است که 
ایران دالیل قوی برای پاسخ ندادن دارد و باید عقال بررسی 
کنند که حق با چه کســی است، ضمن اینکه با فضاسازی 

رسانه ای فعالیت ها تیره و تار نشان داده می شود.
کمالونــدی گفت:همان طور که امروز آقــای غریب آبادی 
پاســخ داد، مواضع ما روشــن و مشخص است و دالیل این 
نکتــه را که چرا نمی پذیریم کاماًل مشــخص اســت، چون 
اگر پاســخگوی هر مطلب باشــیم، باید تمام عمر در حال 

پاسخگویی باشیم و ما این را نمی پذیریم.
وی تاکید کرد: هیچ کشوری تا این حد با آژانس بین المللی 
انرژی اتمی همکاری نداشــته است و چنین اطالعات ریزی 

را به آژانس نداده است.
کمالوندی افزود: من به چند آمار اشاره می کنم؛ 88 درصد 
بازرســی های کل در سال 201۹ مختص ایران و 6۵ درصد 
بازرسی ها و دسترسی بر مبنای پروتکل الحاقی خاص ایران 
بوده، 2۹ درصد فعالیت ایران در حوزه نظارتی بوده و ایران 
بیش از یک پنجم فعالیت آژانس را اختصاص داده اســت. 
این یعنی مــوردی برای پنهــان کاری نداریم و همه چیز 

صلح آمیز است و اصرار بر حقوق خود داریم.

خبر

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

خبر

انرژی هسته ای

واکنش ایران به طرح درخواست دسترسی تکمیلی از سوی آژانس

مطالب جعلی، هیچ تعهدی را برای ایران ایجاد نمی کند
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w w w . q u d s o n l i n e . i r روزنامـه صبـح ایـرانآستان

پخش زنده زیارت امین اهلل از حرم مطهر رضوی هر شب در بستر فضای مجازی  آستان: با مشارکت باشگاه خبرنگاران جوان پخش زیارت امین اهلل همراه با تصاویر زنده از بارگاه منور رضوی از 
دیشب آغاز شده است. این برنامه تا پایان سال جاری رأس ساعت 20 به طور مستقیم از حرم مطهر رضوی پخش می شود و عالقه مندان و شیفتگان حضرت امام علی بن موسی الرضا)ع( می توانند از طریق پایگاه 

اطالع رسانی باشگاه خبرنگاران جوان به آدرس WWW. YJC. IR  یا کانال اینستاگرامی این باشگاه به آدرس YJC_NEWS_CHANNEL  از راه دور زائر بارگاه منور رضوی شوند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r مدیرعامل شرکت کشاورزی رضوی در روز درخت کاری:  
 درختان باغات آستان قدس 

در سال های اخیر سه برابر شده است 
  قدس/ محمدحسین مروج کاشانی:

رضوی  کشاورزی  شرکت  مدیرعامل 
آستان  اقتصادی  سازمان  به  وابسته 
برابری  سه  افزایش  از  رضوی  قدس 
تعداد درختان باغات آستان قدس در 
شهر مشهد با حفظ مساحت و سطح 

باغات فعلی خبر داد.
مهندس محمود صادقی به مناسبت پانزدهم اســفندماه و روز درخت کاری در 
گفت وگو با خبرنگار قدس با بیان این مطلب افزود: نگاه آستان قدس رضوی به 
طور کلی و به ویژه در سال های اخیر به مجموعه باغات و فضای سبز، نگاه قابل 
توجهــی بوده به گونه ای که این نهاد مقدس همواره بر حفظ، احیا، نوســازی و 

نگهداری باغات متعلق به این آستان ملکوتی تأکید داشته است.
وی ادامه داد: بر همین اساس، اقدام های مهمی در سال های اخیر انجام شده که 
از نظر اهمیت در برنامه اجرایی فعلی هم مورد توجه قرار داشــته و این موضوع 
نشان از تالش و همت دست اندرکاران و مسئوالن بخش کشاورزی و باغات آستان 

قدس رضوی در حفظ و احیای باغات این آستان مقدس دارد.

 به ازای هر درخت قطع شده سه درخت کاشته شده است
مهندس صادقی در بخش دیگری از سخنانش به اقدام های انجام شده توسط این 
شرکت در حفظ و احیای مجموعه باغات آستان قدس رضوی در سطح و حاشیه 
شهر مشهد اشاره و اظهار کرد: در مجموعه بزرگ باغ ملک آباد مشهد که حدود 
300 هکتار را شــامل می شود، در سه سال اخیر به طور کامل باغات فرسوده و 
قدیمی که غالباً از نظر فضای ســبز و اقتصادی بودن از بهره وری و بهره برداری 
مطلوب خارج شده بودند، با هماهنگی کامل با مسئوالن شهرداری مشهد، قطاعی 
شد و با گونه های اصالح شده، باغات جدید در تراکم دو تا سه برابری ایجاد گردید.

این مقام مســئول تصریح کرد: بهتر است بگوییم به ازای هر درخت قطع شده، 
حداقل سه درخت و در بعضی موارد چهار تا پنج درخت کاشته شده است و به 
نوعی سطح سبز و باغ در این مجموعه )باغ ملک آباد( نسبت به چهار سال گذشته 
به دو تا ســه برابر افزایش یافته است. مدیرعامل این شرکت اضافه کرد: آستان 
قدس رضوی با نگهداری این سطح از باغات در شهر مقدس مشهد، سهم بسزایی 

در تلطیف هوا و تولید سرانه سبز شهروندان ایفا کرده است.

 باغ امام رضا)ع( تا دو سال آینده احیا و بازسازی کامل می شود 
وی در مورد احیا و بازسازی کامل باغ امام رضا)ع( شهر مشهد هم گفت: یکی از 
بزرگ ترین باغات سطح شهر مقدس مشهد، باغ امام رضا)ع( واقع در تقاطع بولوار 
خیام و بلوار توس مشهد است که بیش از 100 هکتار مساحت دارد، ضمن اینکه 
بخشــی از این باغ به عنوان اردوگاه باغ خاتون برای اســتفاده فرهنگی و رفاهی 
بانوان تعلق گرفته است.مهندس صادقی بیان کرد: در سال جاری حدود یک سوم 
از مســاحت این باغ که از درختان فرسوده و قدیمی برخوردار بود، با هماهنگی 
مسئوالن شــهرداری مشهد قطاعی شد و عالوه بر آن در اسفند سال گذشته و 
همچنین اسفندماه سال جاری با گونه های اصالح شده و با تراکم باال بازکاشت 
شده است.وی ادامه داد: به عبارت دیگر در دو سال آینده تمام فضای این باغ از 
نظر احیا، بازسازی و نوسازی به طور کامل عملیات مربوط انجام خواهد شد که 

تأثیر مهمی در نگهداری بهینه این باغ خواهد داشت.
مدیرعامل این شرکت در مورد احیا و بازسازی باغ اردوگاه بیلدر مشهد هم اظهار 
کرد: این باغ افزون بر 100 هکتار اراضی قابل کشت دارد که این مجموعه هم در 
سال های اخیر تحت عنوان اردوگاه فرهنگی و تربیتی امام رضا)ع( برای انجام امور 
فرهنگی و بهره برداری مناسب از فعالیت های نوجوانان و دانش آموزان اختصاص 
پیدا کرد و مجموعه این باغ با مســاحت اشــاره شــده از نظر احیا و بازسازی و 

متناسب با میزان آب موجود هم در برنامه های اجرایی این شرکت قرار دارد.
این مقام مسئول در مورد سایر باغات آستان قدس رضوی در سطح شهر مشهد 
هم گفت: مراحل و عملیات احیا، بازسازی و نوسازی در مورد سایر باغات شامل 
باغ الندشــت )واقع در خیابان کوهســنگی(، باغ میرکاریز )واقع در خیابان حر 
عاملی(، باغ 20 هکتاری )واقع در میدان فردوسی( و... مشابه باغات اشاره شده، در 

دستور کار این شرکت قرار دارد.

 ادغام شرکت های کشاورزی هم افزایی را به دنبال دارد
وی در ادامه سخنانش به ایجاد ساختار جدید برای رسیدن به اهداف مطرح 
شــده پرداخت و تصریح کرد: برای رسیدن به این اهداف، ساختار جدید این 
گونه طراحی شــد تا 10 مجموعه کشــت و صنعت که در سطح جغرافیای 
کشــور و در استان های یزد، کرمان، سمنان و خراسان های رضوی، شمالی و 
جنوبی وجود دارد و هر کدام قباًل به صورت یک شرکت یا مؤسسه کشاورزی 
و به طور مســتقل فعالیت می کرد در راســتای افزایش هم افزایی ظرفیت ها 
و امکانات و توان موجود در راســتای رســیدن به سیاست های مورد نظر با 

یکدیگر ادغام شوند.
این مقام مسئول ادامه داد: به همین منظور در پایان سال گذشته تصمیم گرفته 
شــد این 10 مؤسسه و شرکت کشاورزی با یکدیگر ادغام و تحت عنوان شرکت 
کشاورزی رضوی به فعالیت ادامه دهند و هم اکنون به جز سازمان موقوفات یزد 
و کرمان و شــرکت کشت و صنعت اسفراین، بقیه این شرکت ها و مؤسسه های 

کشاورزی در قالب شرکت کشاورزی رضوی ادغام شده و فعالیت می کنند.
وی در مورد این دو شــرکت باقیمانده هم اظهار کرد: سازمان موقوفات یزد 
و کرمــان عالوه بر فعالیت های کشــاورزی فعالیت هــای فرهنگی، درمانی، 
بهداشــتی و... هم دارد که قرار اســت در مراحل بعدی، بخش کشــاورزی 
این ســازمان از ایــن مجموعه جدا شــود و در حوزه فعالیت های شــرکت 
کشــاورزی رضوی قرار گیرد و در مورد شــرکت کشــت و صنعت اسفراین 
هم به جهــت موهوبه بودن )هبه و بخشــش( آن الزاماتــی وجود دارد که 
آن الزامات ایجاب می کند که از نظر قوانین و دســتورعمل های مربوط باید 
مجوزهــای الزم از مراجع ذی صالح اخذ شــود و راهــکار اجرایی واگذاری 
فعالیت این شــرکت در حوزه مدیریت شرکت کشاورزی رضوی فراهم شود.

 قدس  در ســال های میانی دهه 40، در 
مشــهد مقدس، جریانی فکری در حوزه 
شکل گرفت. در این جریان، شخصیت های 
مطرح حوزه با یکدیگر همپیمان شدند تا 
راه مبارزه با رژیم ستمشــاهی را در پیش 
بگیرند. حضرت آیت اهلل خامنه ای و استاد 
شهید هاشمی نژاد دو رکن این پیمان بودند. 
رکن ســوم این پیمان روحانی عالمی بود 
که در سال های مبارزه بارها نامش بر سر 
زبان ها افتاد و پس از پیروزی نیز با عهده دار 
شدن مسئولیتی خطیر، همچنان در خط 
مقدم انقالبی گری و مدیریت کارآمد ماند؛ 
آیت اهلل عبــاس واعظ طبســی که حاال 
پس از درگذشــتش از او به عنوان »خادم 
خورشــید« یاد می کنند. نیمه اسفندماه، 
یادآور سالگشــت درگذشت تولیت فقید 
آستان قدس رضوی است. به این بهانه و در 
چهارمین سالگرد رحلت این عالم مجاهد، 
واگویه های سه تن از شخصیت های انقالبی 

را درباره ایشان بازخوانی می کنیم. 

 رئیس دفتر مقام معظم رهبری:
لحظه ای از والیت پذیری عدول نکرد

رئیــس دفتر مقام 
رهبــری  معظــم 
می گویــد: آیت اهلل 
واعظ طبســی)ره( 
دست بیعت با امام 
خمینی)ره( داده بود و در این مســیر یک 
لحظه عقب نشینی نکرد و لحظه ای از خط 

امام و رهبری فاصله نگرفت.
حجت االسالم والمسلمین محمد محمدی 
 گلپایگانی در ارتباط با شــخصیت مرحوم 
آیت اهلل واعظ  طبســی تأکید می کند: در 
زمانی کــه ندای مبارزه رهبر کبیر انقالب 
در قم بلند شــد چند نفر پاسخ مثبت به 
لبیک امام راحل دادند و در مشــهد مقام 
معظم رهبری، شهید هاشمی نژاد و مرحوم 
آیت اهلل واعظ طبسی با لبیک خود فرمان 

امام خمینی)ره( را اجابت کردند.
وی می افزاید: آیت اهلل واعظ طبســی)ره( 
دست بیعت با امام خمینی)ره( داده بود و 
در این مسیر یک لحظه عقب نشینی نکرد 
و لحظــه ای از خط امــام و رهبری فاصله 

نگرفت.
رئیس دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به 
خدمات شایان تولیت فقید آستان قدس 
رضوی در این مکان مقدس خاطرنشــان 
می کنــد: این مجاهــد فقیــد در زمان 
مسئولیت خود در آســتان قدس رضوی 
خدمات شــایانی را به زائــران و مجاوران 
موســی  علی بن  حضرت  ولی نعمتمــان 

الرضا)ع( ارائه داد.
حجت االســالم والمســلمین محمــدی  
گلپایگانی تصریح می کند: این عالم ربانی تا 
آخرین لحظه عمرش پای اعتقادات خویش 
ایستاد و هرگز از این مسیر فاصله نگرفت 
و پس از ارتحال ملکوتی امام خمینی)ره( 
هم یک لحظه از فرمان پذیری از ولی فقیه 

دست برنداشت.
رئیس دفتر مقام معظم رهبری مهم ترین 
ویژگــی مرحوم آیت اهلل واعظ طبســی را 
زهــد و تقوای این مجاهــد فقید می داند 
و می گویــد: ساده زیســتی محصول زهد 
و تقوایی اســت که در این مجاهد وجود 
داشــت و به  واقع زهد و تقــوا از بارزترین 
خصوصیات اخالقی بزرگ مردی بود که در 

جایگاه واالیی از مدیریت قرار داشت.
محمدی  گلپایگانی تأکید می کند: مشهد 
مقدس باالترین آمار حضور زائر در سال را 

در کل جهــان دارد، به  نحوی که در تمام 
شهرهای اســالمی و غیراسالمی بی رقیب 
است و چنین جمعیتی نیازمند توسعه ای 
بود کــه آیــت اهلل واعظ طبســی)ره( با 
روشن بینی و خستگی ناپذیری با تمهیدات 
و تدابیر مناســب آن را به  نحو احسن اجرا 

کرد.

 عضو مجلس خبرگان رهبری: 
عالی ترین خدمات را به آستان قدس 

رضوی ارائه کرد
عضو مجلس خبرگان 
رهبری با بیان اینکه 
مطلوب  مدیریــت 
آیت اهلل واعظ طبسی 
بر مجموعه آســتان 
قدس رضــوی انکارناپذیر اســت، می گوید: 
آیت اهلل واعظ طبسی عالی ترین خدمات را به 

آستان قدس رضوی ارائه کرد.
محمدهادی  والمســلمین  حجت االسالم 
ایجاد امکانات  عبدخدایی تأکید می کند: 
برای رفــاه زائران و توســعه حرم مطهر 
رضــوی در طول مدیریــت آیت اهلل واعظ 
طبسی نشــانگر درایت و مدیریت مدبرانه 

ایشان است.
وی با بیان اینکه ارزش هر کشور بستگی به 
انسان هایی دارد که در آن زندگی می کنند، 
همچون  برجسته ای  می افزاید: شخصیت 
آیت اهلل واعظ طبسی گنجینه ای ارزشمند 

برای جامعه اسالمی بود.
عبدخدایی با اشاره به خدمات چشمگیر 

در امــور فرهنگی، ســاخت دانشــگاه، 
بنیاد  ایجــاد  فعالیت هــای تبلیغــی و 
پژوهش هــای اســالمی آســتان قدس 
رضوی، می گوید: آیت اهلل واعظ طبسی از 
نظر تقوا و تدین فردی برجسته و مقید 

به دین و خدا بود.
وی بــا تأکید بــر اینکه آیــت اهلل واعظ 
طبسی گنجینه ارزشــمند برای جامعه 
روحانیت و حــوزه علمیه بود، می افزاید: 
تدین و مدیریت دو ویژگی اصلی آیت اهلل 

طبسی بود.
وی با بیان اینکه مدیریت ایشان بی نظیر 
بود، عنوان می کند: آســتان قدس رضوی 
مهم تریــن پایگاه ترویج دین اســالم در 
جهان اســت و توجه ویژه مســئوالن به 
شهر مشهد به عنوان یک شهر بین المللی 

ضروری است.
وی با بیان اینکــه مرحوم آیت اهلل واعظ 
طبســی در کنار رهبــر معظم انقالب و 
شهید هاشمی نژاد سه شخصیت برجسته 
مبارزات انقالبی بودنــد، اظهار می کند: 
این سه شــخصیت بزرگوار شکنجه های 
فراوانی را تحمل کردند و روشــنگری را 
آن قدر ادامه دادند تا انقالب به پیروزی 

رسید.
این آستان مقدس  عبدخدایی می گوید: 
را باید به صورتی بین المللی دید و همان 
طور که دیگران از فضاهای مقدس خود 
بهره بــرداری می کننــد، ما نیــز باید از 
قداست این مرکز، بیشترین بهره برداری 

را داشته باشیم.

 نماینده ولی فقیه در استان خراسان  
رضوی:در موقوفات بسیار حساس بود

نماینده ولی فقیه در 
خراســان   اســتان 
می گوید:  رضــوی 
واعــظ  آیــت اهلل 
طبسی)ره( از ارکان 
مهم نظام اسالمی در به ثمر رساندن انقالب 
اسالمی و ادامه آن به شمار می رود و نقش 
ویژه ای در اســتقرار نظام اسالمی داشت و 

همیشه مطیع امر والیت بود.
آیت اهلل سیداحمد علم الهدی تأکید می کند: 
مرحوم آیت  اهلل واعظ طبسی همواره منشأ 
خدمات فراوانی در آستان قدس رضوی بود 
و خدمات شــایانی در طول مدت 37 سال 
خدمت خود در این آستان مقدس به زائران 
و مجاوران امام رضا)ع( ارائه داد و نزدیک به 
چهار دهه با پاکی و پاک دستی این دستگاه 

بزرگ را اداره کرد.
وی می افزاید: تولیت فقید آســتان مقدس 
رضوی از ابتدای پیروزی انقالب اســالمی و 
همچنین در دوران انقالب خدمات زیادی را 
ارائه کرد و صداقت، دانش، امانت و فداکاری 

آیت اهلل واعظ طبسی)ره( مثال زدنی است.
آیت اهلل علم الهدی با تأکید بر اینکه این عالم 
فقید پیش از پیروزی شــکوهمند انقالب 
اسالمی از شخصیت های انقالبی و مبارز بود، 
تصریح می کند: آیت اهلل واعظ طبســی)ره( 
مجاهدت های بزرگی انجــام داد و جایگاه 
انقالبی تولیت فقید آستان قدس رضوی در 
سال های طوالنی مبارزه با رژیم ستمشاهی 
زبانزد اســت و پس از پیروزی شــکوهمند 
انقالب اسالمی هم خدمات زیادی در آستان 
قدس رضوی و حوزه علمیه خراسان داشت.

وی تأکید می کند: آیت اهلل واعظ طبسی)ره( 
از ارکان مهم نظام اسالمی در به ثمر رساندن 
انقالب اسالمی و ادامه آن به شمار می رود و 
نقش ویژه ای در استقرار نظام اسالمی داشت 
و همیشه مطیع امر والیت بود؛ ایشان هر گاه 
مشاهده می کرد که کسی مسیر حرکتش از 
خط والیت فاصله گرفته، به شدت واکنش 
نشان می داد. عضو مجلس خبرگان رهبری با 
بیان اینکه تولیت فقید آستان قدس رضوی 
در موضوع موقوفات دارای حساسیت ویژه ای 
بود، می گوید: آیت اهلل واعظ طبسی)ره( در 
مورد موقوفات بســیار دقیق و با حساسیت 
عمل می کرد و از نظر تقوا نیز فردی بسیار 
قوی بود و شأن و جایگاه علمی مثال زدنی  
داشت، ایشان به معنای واقعی یک شخصیت 

انقالبی بود.

بازنشر گفتارهایی از سه شخصیت انقالبی درباره آیت اهلل واعظ طبسی تولیت فقید آستان قدس رضوی  

 با توجه به ضرورت جلوگیری به یاد خادم خورشید  
از شیوع ویروس کرونا

ارائه بسته خدمات ویژه 
برای مخاطبان کتابخانه های 

آستان قدس رضوی

آستان: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز 
اسناد آستان قدس رضوی به اقتضای شرایط 
موجود در مقابله با گسترش ویروس کرونا، 
بســته خدماتی ویژه ای را برای مخاطبان 
کتابخانه های آستان قدس رضوی ارائه کرد.

در این بســته منابع در دست امانت تا 15 
فروردیــن 1399 به صورت خودکار تمدید 

خواهد شد.
امانــت الکترونیک 10 هــزار جلد کتاب 
دیجیتال به صورت رایگان و امکان دریافت 
نســخه های خطی، چاپ ســنگی، اسناد، 
عکس هــا، منتخب کتاب هــای چاپی و... 
از طریق کتابخانــه دیجیتال یکی دیگر از 
بسته های خدماتی این سازمان برای گستره 
مخاطبان خود در سطح شهر و کشور است.
digital.aqr. همچنین از طریق ســایت

ir مخاطبان می توانند برای دریافت پاسخ 
پرسش های علمی خود، به سامانه پرسش از 
کتابدار کتابخانه دیجیتال به صورت آنالین و 

آفالین مراجعه کنند.
معرفی کتــاب با امــکان مطالعه چکیده، 
نمایشــگاه تصویری آثــار برگزیده کتاب، 
ایجاد پایــگاه موضوعی منابــع مرتبط با 
ماه های رجــب و شــعبان و ارائه خدمات 
 museum جدید موزه هــا از طریق درگاه
azavi.ir از دیگر خدماتی است که سازمان 
کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اســناد آستان 
قدس رضوی بــرای این ایام که جلوگیری 
از شیوع بیماری های همه گیر اولویت دارد 

برنامه ریزی و اجرایی کرده است.
گفتنی اســت، این ســازمان در راســتای 
معرفی آثار و نفایس گنجینه رضوی، برنامه 
سه شنبه های فرهنگی خود را که هر هفته 
روزهای سه شــنبه برگزار می شود، تا پایان 
دوران شــیوع ویــروس کرونا بــه صورت 

دیجیتال برگزار می کند.

از سوی تربیت بدنی آستان قدس 
رضوی انجام می شود

طرح مجازی ورزش در خانه 
قدس: همزمان با شــیوع بیماری کرونا و 
تعطیلی اماکــن و مجتمع های آبی تربیت 
بدنی آســتان قدس رضــوی طرح مجازی 
ورزش در منــزل در این مؤسســه با هدف 
شادابی بخشیدن به فضای عمومی خانواده 
و باال نگه داشــتن سطح آمادگی جسمانی 

ورزشکاران اجرایی می شود.
بــه گــزارش روابط عمومــی تربیت بدنی 
آســتان قدس رضوی این طرح به صورت 
روزانه با پخش کلیپ و تهیه پوســترهای 
آموزشــی و تمرینی و آمادگی جسمانی در 
سایت مؤسســه و کانال ورزش رضوی در 
پیام رسان ســروش منتشر می شود. شایان 
ذکر است، از مزایای ورزش در خانه می توان 
به صرفه جویی در وقت، هزینه ها، بهداشت 
بیشــتر، تنوع تمرینات و حرکات ورزشی، 
افزایش نشــاط خانوادگی، تمرکز و آرامش 

بیشتر اشاره کرد.

خبر

گزارش خبری
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خبر
از سوی خانواده آیت اهلل واعظ طبسی

 هزینه برگزاری مراسم سالگرد رحلت 
آیت اهلل واعظ طبسی صرف امور خیریه شد

مراســم چهارمین ســالگرد درگذشت 
آیــت اهلل واعظ طبســی؛ تولیت فقید 
آســتان قدس رضوی به دلیل شــیوع 
ویروس کرونا و ضــرورت رعایت نکات 
بهداشتی، از سوی بیت آن مرحوم لغو و 

هزینه آن صرف امور خیریه شد.
14 اســفندماه، همزمــان با چهارمین 
ســالگرد ارتحال عالــم ربانی و مجاهد 
نســتوه، آیت اهلل عباس واعظ طبســی 

تولیت فقید آستان قدس رضوی است.
امســال اما بــه دلیل شــرایط خاص 
بهداشــتی و بحث شیوع ویروس کرونا 

مراسم بزرگداشت این روحانی تأثیرگذار 
در انقالب اسالمی و تولیت فقید آستان 

قدس رضوی برگزار نمی شود.
در اطالعیه  منتشــر شده از سوی بیت 
آن مرحــوم، ضمن گرامیداشــت این 
مناسبت و درخواست علو درجات برای 
آن خادم والیت مدار بارگاه منور رضوی، 
اعالم شده اســت که به منظور رعایت 
توصیه های وزارت بهداشت برای مقابله 
با شیوع بیماری، مراسم یادبود این عالم 
وارسته برگزار نمی شود و هزینه برگزاری 

آن صرف امور خیریه می شود.
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 س�ازمان عمران و توس�عه حری�م حرم حضرت رض�ا )ع( در 
نظ�ر دارد انج�ام کلیه اقدام�ات مربوط به نگه�داری و تعمیر 
ش�بکه گاز و تجهی�زات وابس�ته جه�ت کلیه پ�روژه های موج�ود در حرم 
مطه�ر حض�رت رضا)ع( را از طری�ق مناقصه عمومی به پیمان�کاران واجد 
ش�رایط واگ�ذار نماید ، ل�ذا متقاضی�ان می توانند ت�ا پایان وق�ت اداری 
روز چهارش�نبه م�ورخ 1398/12/21 ضم�ن مراجعه ب�ه آدرس اینترنتی
 http://sem.aqr-harimeharam.org  )تلفن 051-32257085-31305243  

(نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند . 

آگهی مناقصه

سازمان عمران و توسعه حریم حرم حضرت رضا )ع(
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 س�ازمان عمران و توس�عه حری�م حرم حض�رت رضا )ع( 
در نظ�ر دارد تهی�ه ، س�اخت و تحویل کابینت م�ورد نیاز 
خ�ود از جن�س اس�تیل 304 نگیر جهت کلی�ه اماکن متبرک�ه برای یک 
س�ال شمس�ی را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید ، لذا متقاضیان 
)س�ازندگان مقی�م و فعال در مش�هد ( م�ی توانند تا پای�ان وقت اداری 
روز س�ه ش�نبه مورخ 1398/12/20 ضمن مراجعه ب�ه آدرس اینترنتی
 http://sem.aqr-harimeharam.org  )تلفن 31305243-051  (نسبت به 

دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند . 

آگهی مناقصه

سازمان عمران و توسعه حریم حرم حضرت رضا )ع(
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س��ازمان موقوفات ملک وابس��ته به آس��تان قدس رضوی در نظر دارد تعداد 16 
راس دام گاوداری چناران را به شرح ذیل:

گاوداری چناران :
1-گاو و مازاد 13 راس 

2- تلیسه فری مارتین3 راس 
 را از طریق مزایده به فروش برساند .داوطلبین می توانند با مراجعه به گاوداری  
این س��ازمان به آدرس  ذیل و رویت دامهای فوق ضمن دریافت فرم ش��رکت در 
مزایده ، پیشنهاد خود را حداکثر تا ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 98/12/24 به 
دبیرخانه سازمان واقع در بلوار احمدآباد ، بلوار بعثت ، بین رضا و طالقانی پالک 

50 تلفن 38421523 تحویل و رسید دریافت دارند .
س��پرده ش��رکت در مزایده مبل��غ 50.000.000 ریال می باش��د که می بایس��ت به 
صورت ضمانت نامه بانکی و چک بانکی رمزدار در وجه حس��اب سازمان موقوفات 
ملک که در اسناد مزایده ذکر شده است و یا فیش واریز نقدی به حساب سازمان 

موقوفات ملک به ضمیمه  پیشنهاد تحویل گردد.
 سازمان موقوفات ملک در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .
به پیشنهادات مبهم - مشروط و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد .

آدرس گاوداری چناران : کیلومتر 35 جاده مشهد- چناران جاده چشمه گیالس 

آگهی مزایده فروش گاو مازاد و تلیسه فری مارتین 

سازمان موقوفات ملک  



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

روزنامـه صبـح ایـران

فرصتی برای ایجاد یک پایگاه میلیونی کتاب های الکترونیکی  اندیشه: حجت االسالم رسول جعفریان، رئیس کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و تأمین منابع علمی دانشگاه تهران گفت: ما سخت نیازمند یک 
پایگاه نیرومند برای کتاب های الکترونیکی هستیم. بهتر است از فرصت کرونا برای این کار استفاده کنیم. اکنون بر ما فرض و الزم است تا یک طرح بزرگ در این زمینه تهیه شده و امکانات برای دانشجویان، استادان 

و دیگر خواستاران که در حال حاضر دسترسی به کتابخانه ها ندارند، فراهم شود. 

کرونا یا باد استغنا 
کرونا هر چه هســت به وجهی، توفان بی نیازی خداوند را یادآور است که چون 
لشکر مغول از شرق وزیدن گرفته و ملت های جهان را درمی نوردد و کافر و مؤمن 

یا ووهان و قم نمی شناسد.
نخســت: این نیز بگذرد. دوم: گمانم این اســت که فردای کرونا، وضع ایران 
بهتر از دیروز آن خواهد بود. ســوم: باید همــه تدابیر عقالیی و علمی را در 
مقیاس فردی و جمعی به کار بست. چهارم: دعا به درگاه اهلل و توسل به نور 
آل اهلل در این اوقات ضروری است. اما؛ این ابتال جوهری دیگر دارد که حاوی 
عنصری گفت وگوناپذیر اســت که در برابر آن »سامان سخن گفتن نیست«. 
در شرح این مطلب، بخشی از صحنه هجوم لشکریان مغول را به نقل از تاریخ 

جهانگشای جوینی بخوانیم:
چنگیز متوجه بخارا شد... و به دروازه قلعه نزول فرمود ... و لشکرها برعدد مور 
و ملخ فزون بود و از حصر و احصا بیرون، فوج فوج، هر یک چون دریای ِ در 
موج می رسیدند و بر گرد شهر نزول می کردند ... چنگیزخان به مطالعه حصار 
و شــهر در اندرون آمد و در مسجد جامع راند و در پیش مقصوره بایستاد... 
و پرســید که »سرای سلطان اســت؟« گفتند: »خانه یزدان است« ... انبارها 
که در شــهر بود گشاده کردند و غله می کشیدند و صنادیق مصاحف به میان 
صحن مسجد می آوردند و مصاحف را در دست و پای می انداخت و صندوق ها 
را آخور اســبان می ساخت... و اوراق قرآن در میان قاذورات لگدکوب اقدام و 

قوایم گشته .
در این حالت، امیرامام جالل الدین علی بن الحسن الرندی، که مقتدای سادات 
ماوراءالنهــر بود، روی به امام رکن الدین امام زاده، که از افاضل علمای عالم بود 
-طیــب اهلل مرقدهما- آورد و گفت: »موالنا، چه حالت اســت، اینکه می بینم به 
بیداری اســت یا رب یا به خواب؟!« موالنا امــام زاده گفت: »خاموش باش، باِد 
بی نیازی خداوند اســت که می وزد. سامان سخن گفتن نیســت...«. در هنگام 
باد بی نیازی خداوند، مســجد و میکده یا مســلم و کافر فرقی ندارند. چه کسی 
می پنداشــت حادثه ای بتواند جمعه و جماعات و خانــه یزدان را تعطیل کند؟ 
اینچنین اســت که حرم هم امن نبوده و آنان که بیهوده از خدا طلب اســتثنا 
می کنند، نه تنها پشت به علم و عقل کرده اند، بلکه به اسم غنی و عزیز حق تعالی 

کافر شده اند که:
یَا أَیَُّها الَنّاُس أَنُْتُم الُْفَقَراُء إِلَی اهلل َواهلل ُهَو الَْغِنُیّ الَْحِمیُد؛ إِن یََشأْ یُْذِهْبُکْم َو یَأِْت 
بَِخلٍق َجِدیٍد ای مردمان شما به سوی خدای، تهی دستانید و خدای است بی نیاز و 

ستوده. اگر خواهد شما را جمله نابود می کند و آفریدگان دیگر می آورد.
کرونا هر چه هســت به وجهی، توفان بی نیازی خداوند را یادآور است که چون 
لشکر مغول از شرق وزیدن گرفته و ملت های جهان را درمی نوردد و کافر و مؤمن 

یا ووهان و قم نمی شناسد.
در برابر استغنای الوهی، غرور به حقانیت و دعوی بهتر یا برتر بودن از سایر ملل و 
مذاهب، کفر است و آدمی را پناهی جز اقرار به فقر و نیاز نیست که به قول حافظ:

به هوش باش که هنگام باد استغنا
هزار خرمن طاعت به نیم جو ننهند

یا:
چو یار ناز نماید شما نیاز کنید

این فقر آگاهی می تواند دســت تعدی بشــر به طبیعت را اندکی کوتاه کرده و 
مردم جهان را متذکر آشــوب نهفته در نظم کنونی عالم ســازد. گرچه سامان 
سرمایه ســاالری فراگیر، هر امکانی در جهت گشــایش و فتوح را در درون خود 

هضم کرده و به فروبستگی می کشاند. و اهلل اعلم!

 ترجمه و توزیع چهار اثر علوم انسانی اسالمی 
در قاره سبز

شبســتان: اداره تعامــالت علمی و 
بین المللی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسالمی، در راستای ترجمه و نشر آثار 
پژوهشــگاه در محیط بین الملل و به 
تبع آن اثرگســتری در محیط، جلسه 
همکاری میــان ســازمان فرهنگ و 
ارتباطات اسالمی و پژوهشگاه را برگزار 
کرد. در این نشست که با حضور معاون پژوهشی پژوهشگاه، مشاور علمی معاونت و 
مسئول تعامالت علمی از سوی پژوهشگاه و حضور حجت االسالم ایمانی پور؛ قائم مقام 
سازمان برگزار شد، مقرر گردید در گام نخست، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی 
نســبت به چاپ اثر: »علم و عالم« تألیف ســید محمد واسعی به زبان آلمانی و سه 
اثــر »اخالق الهی )جلد ۴(«، »نظام اقتصادی« و »حجاب« به ترتیب تألیف آقایان 
مجتبی تهرانی، سید حسین میرمعزی و مهدی مهریزی به زبان انگلیسی و توزیع آن 
در کشــورهای اروپایی اقدام کند. در ادامه نیز مقرر شد برای سال  آینده، به انتخاب 
شــورای کتاب ســازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، نشر و توزیع دیگر کتاب های 

پژوهشگاه، در دستور کار مرکز نشر و ترجمه سازمان قرار گیرد.

بی توجهی به گام دوم، کشور را گرفتار ارتجاع می  کند
اندیشــه: آیت اهلل ابوالقاسم علیدوست، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در 
گفت وگو با رسا، با بیان اینکه حوزه علمیه می تواند به نحو معقولی در تحقق بیانیه 
گام دوم انقالب نقش ایفا کند، گفت: یکی از مخاطبان اصلی محورهای بیانیه گام 
دوم انقالب، حوزه های علمیه هســتند که می توانند با حوصله، تأمل و برنامه ریزی 
نقش مهمی را داشــته باشند، همان طور که دیگر نهادها نیز باید نقش خود را ایفا 
کنند و ما راهی غیر از این نداریم.عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم درباره الزامات 
بیانیه گام دوم انقالب تصریح کرد: اگر به مصالح کشور، نظام، مردم و مکتب معتقد 
هستیم، باید خارج از سر و صدا و همایش و امثال آن ها، آن مفادها را عملی کنیم.وی 
با بیان اینکه الزامات مفاد بیانیه گام دوم، همان اقتضای مصالح کشور، نظام و انقالب 
است، افزود: باید بیانیه گام دوم انقالب به گفتمان و سپس به مطالبه تبدیل شود و 

در ادامه، هر فردی که مسئولیتی بر عهده دارد، باید آن ها را انجام دهد.

 اندیشه/ فاطمی نسب، فاطمی نژاد اگر 
به بسیاری از آگهی های بازرگانی تلویزیون 
توجــه کرده باشــید، متوجــه خانه های 
الکچری، امکانات پیشــرفته و وســایلی 
خواهید شــد کــه تقریبــاً در 90 درصد 
خانه های ما دیده نمی شود. حتی بسیاری 
از خانه های افراد ثروتمند نیز هنوز حالت 
سنتی و کالسیک خود را حفظ کرده است 
و طراحی داخلی و بیرونی آن تشــابهی با 

این خانه ها ندارد. 
ســؤال اینجاســت که این تبلیغات برای 
چه کسانی ســاخته می شوند؟ اگر قرار بر 
ایجاد حس همذات پنداری میان مخاطب 
و تبلیغات تجاری است به نظر 
می رسد دســت گذاشتن بر 
ویژگی های مشترک فرهنگی 
به صاحبان برندها در فروش 
بهتر کمک بیشــتری کند تا 
خانه هایی که کمتر در کشور 

ما حتی دیده می شوند. 
هرچه هســت ایــن تفاوت 
فرهنگی به همین جا ختم 
این  از  بســیاری  نمی شود. 
تبلیغات عامدانه یا جاهالنه 
از تصویــر زن در نقش های 
می کنند  استفاده  گوناگون 
که این استفاده نیز ابهام  های 
زیــادی به وجــود می آورد 
که آیا تصویر ارائه شــده در 
 این تبلیغــات همان تصویر 
ایده آل یک زن مســلمان 
است و یا در منطق تجاری 
تنها  تلویزیونــی،  تبلیغات 
فروش و درآمد اصالت دارد 
و خــط قرمز آن هــا، تنها 
رد نشــدن از یکســری آموزه های شرعی 
فردی اسالمی است؟ که آن هم از نظرگاه 
سلیقه یک کارشناس مذهبی نمره قبولی 
می گیرد. با همین سؤاالت با دکتر فرشاد 
مهدی پور، عضو هیئت علمی پژوهشکده 
فرهنگ و هنر اسالمی گفت وگو کرده ایم 

که حاصل آن را در ادامه می خوانید. 
 

بخواهیم  اگر   جناب مهدی پــور! 
در  تبلیغات  نقش  آسیب شناسی  به 
ترویج ســبک زندگی خاصی که در 
حال حاضر در صدا و ســیما صورت 
می گیــرد بپردازیم، چه تفاوت هایی 
میان تصویری که این تبلیغات از نقش 
زن نشان می دهند با آنچه در تمدن 
اسالمی باید به آن برسیم، وجود دارد؟ 
مــا به طور کلی با دو مقوله برای تبلیغات 
سروکار داریم؛ تبلیغات تجاری و تبلیغات 
سیاســی. آنچه در تلویزیون و رسانه های 
تصویری می بینیم تبلیغات تجاری یا همان 
آگهی بازرگانی اســت که به قصد فروش 
کاال صورت می گیرد. به طور طبیعی آنکه 
این تبلیغ را انجام می دهد درصدد جذب 
مخاطب برای فروش کاالی خود اســت و 
به این منظور باید جذابیت ایجاد کند. در 
دوران پس از انقالب، در دهه 60 تبلیغات از 
صدا وسیما حذف شده بود و بعدها در دهه 
70 دوباره وارد تلویزیون شــد. در تصاویر 
تبلیغات دهه 70 عمدتاً از پسربچه ها برای 
تبلیغ کاال اســتفاده می شــد و به واسطه 
حساســیت هایی که وجود داشت، حتی 
دختر بچه ها هم جایی در آن نداشــتند. 
بــه مرور زمان این الزامــات کمتر رعایت 
شــد و ما را در نقطه فعلی به جایی رساند 

که وقتی شما تلویزیون را روشن می کنید 
تبلیغات را بیشــتر حول محور نقش زنان 
مشاهده می کنید. من به برخی از دوستانم 
نیز گفته ام که اگر تلویزیون کشــورهای 
حاشیه خلیج فارس را با تلویزیون خودمان 
مقایسه کنید شاید هیچ تفاوتی را در وهله 
نخست احساس نکنید. این نکته ای بسیار 
مهم است که شما مدل تبلیغات بازرگانی 
داخلی تــان را به لحاظ فرمی نعل به نعل 
در تلویزیون های خارجی کشورهای حاشیه 
خلیج فارس مشاهده می کنید. اتفاق مهم 
در تبلیغات این بوده که این مدل تبلیغات 
بازرگانی با هدف بازار و خرید بیشتر از زنان 
به طور وسیع استفاده می کند و حتی نقش 
مردها و کودکان را به نسبت گذشته در آن 

کمتر مشاهده می کنید. 

تصویری کــه از زن امــروز ارائه 
می شود چگونه است؟

شــما در این تبلیغات زن ها را بیشتر در 
خارج از محیــط خانــواده می بینید. به 
عبارتی در این تبلیغات، نقش زنانه تغییر 
می کند و دیگر شــما زن را صرفاً در نقش 
همســری و مادری نمی بینیــد. حتی در 
تصویر زن خانه دار، شما کسی را می بینید 
که همــواره در محیط خانه در حال پاک 
کردن آلودگی های دیگران است، در حالی 
که در محیط بیرون بسیار با نشاط و جذاب 

ظاهر می شود!

اینجا ســؤالی پیش می آید کــه آیا این 
تصویر درســت است؟ پاسخ ابتدایی این 
است که درست نیســت. اما این جواب 
را باید با متغیرهای دیگری نیز سنجید. 
منظورم این است که باید با دیدی جامع تر 
به متغیرهای این موضوع نگریست. یکی 
از این متغیرها بررســی میــزان ورودی 
بانوان به دانشگاه هاست که اآلن به نسبت 
پســران این رقم حدود 60 به ۴0 درصد 
به ســود خانم هاست. از طرفی می بینید 
که برای تصدی مسئولیت های اجتماعی 
نیز به بانوان سهم فراوانی داده می شود. 
بنابراین تغییر نقش، بخشــی مربوط به 
تبلیغات و بخشی نیز بازتاب تصویر زنان 
در جامعه امروز اســت. مــا با جامعه ای 
مواجهیــم کــه مؤلفه هــای فرهنگــی 
اجتماعی آن نیز تغییر کرده است و برای 
پاســخ دادن به این مسائل باید طیفی از 
مسائل و مؤلفه های اجتماعی دیگر را نیز 
در نظر بگیریم و به صورت تک بعدی به 

آن نگاه نکنیم. 

چه باید کرد؟ نتایج مخرب حاصل 
از این تبلیغات را نادیده بگیریم و یا 
به مدل هــای جایگزینی برای آن ها 

برسیم؟ 
آگهی بازرگانی به قصد فروش کاالست. 
از طرفی چند ســالی اســت که مسئله 
اقتصاد در کشــور بحرانی شده، معیشت 

به شــدت دچار مشکل شده و برندهای 
خارجی کشور را ترک کرده اند. از سویی 
دیگر ما ســازمان عریض و طویلی به نام 
صدا و ســیما داریم که بــرای رفع امور 
خــود نیاز بــه بودجه و ســرمایه دارد. 
به تبــع با چنیــن شــرایط اقتصادی و 
هزینه های  دولتی،  کارخانجات   تعطیلی 
صدا و ســیما نیز افزایش یافته و به نظر 
من به همین دلیل است که صداوسیما 
در چنین شــرایطی دچار مسامحه شده 
اســت. اداره کل بازرگانــی متوجه این 
نکته شده که اگر برخی ضوابط برندها و 
کاالهای تجاری نادیده گرفته شود، دیگر 
آگهی دهنــده به او آگهــی نمی دهد، بر 
همین اساس تالش می کند شاخصه اش 
را تغییــر دهد تــا پول دریافــت کند. 
بنابراین نباید با چنین مســائلی صفر و 
یکی برخورد کرد؛ چرا که شما با تزاحم 
مسائل روبه رو هستید. در اینکه تبلیغات 
تلویزیونی به سمت اســتفاده ابزاری از 
سوژه ها رفته شکی نیست ولی نباید کل 

رویکرد صدا و سیما را زیر سؤال برد.
 

ما در مواجهه تمدنی با جهان غرب 
هستیم. این تمدن، خود خصوصیات و 
شاخصه هایی دارد که با روح حاکم بر 

برخی تبلیغات مغایر است.
اگــر در مورد تمــدن صحبت می کنیم 
باید در نظر داشته باشیم که تمدن ابعاد 
فیزیکی و عینی نیز دارد. به عنوان مثال 
اگر ما از تمدن اسالمی صحبت می کنیم 
آیــا رویکردهای فرهنگــی و تاریخی را 
نیز مدنظــر داریم یا صرفــاً به تحلیل 
ســازه های عینی مشغولیم؟ عمده آنچه 
در شرایط فعلی با عنوان تمدن اسالمی 
شــناخته می شــود مربوط بــه دوران 
حکومت غیرشــیعی است. دوستانی که 
عنوان تمدن اســالمی را می پذیرند آیا 
عــوارض آن را نیز می پذیرنــد یا صرفاً 
می خواهند صــورت یک تمــدن را به 
ما منتقل کنند. بســیاری از شــارحین 
رویکــرد صفویه را به واســطه مخالفت 
با ایــده حکمی زیر ســؤال می برند. ما 
بایــد اول مشــخص کنیــم تمدنی که 
می خواهیم به آن برســیم چیســت و 
بعد به ســمت آن گام برداریم. از طرفی 
تعارض و مواجهــه تمدنی نیز به معنی 

نفی مطلق تمدن های دیگر نیست.

گفت و گو با فرشاد مهدی پور درباره آثار مخرب فرهنگی برخی آگهی های بازرگانی صداوسیما 

رونوشتی از تبلیغات کشورهای حاشیه خلیج فارس!  نمایش غیرعقالنی از دین
 وهن دین است

مسائلی،  مهدی  حجت االســالم  اندیشــه: 
نویسنده و پژوهشگر دینی در گفت و گو با مهر با 
بیان اینکه وهن دین ناشی از نمایش غیرعقالنی 
دین اســت، گفت: باید دینداری معرفت محور 
را اصل قرار دهیم و کرامت محوری را حاشــیه 
تبلیغ دین بدانیم نه متن دین.وی افزود: به نظر 
بنده حواشی این روزها درباره آلوده شدن اماکن 
مقدســه به ویروس، ناشی از نگاه کرامت محور 
به دین اســت، دینداری کرامت محــور، آلوده 
شــدن زیارتگاه ها به ویروس را نفی دینداری و 
تقدس آنجا می بیند، ولی دینداری معرفت محور 
تضادی بین آلودگی ویروسی و طهارت معنوی 
نمی بیند. توضیح بیشتر اینکه هنگامی که نگاه 
عرفانی در دین صورتی افراطی به خود بگیرد، 
دینداری مردم به دینداری کرامت محور تبدیل 
می شــود. این نگاه عرفانِی افراطی نیز نشــأت 
گرفتــه از دیدگاه های غالیانه به دین و رهبران 
دینی است. نگاه بعضی از مسلمانان و شیعیان به 
پیامبر و ائمه)ع( نگاهی وراءبشری است، یعنی 
آن ها را انساِن فوق و کامل نمی بینند بلکه آن ها 

را فوِق انسان می دانند.
مســائلی در ادامه افــزود: در آیات متعددی از 
قرآن بیان شده منکران رسالت پیامبراکرم)ص(، 
به خصوصیات بشری ایشان استناد می کردند و 
انتظار داشتند خداوند فرشته یا موجود ماورائی 
را بفرستد که قدرتی مافوق بشر داشته باشد و 
نیازها، محدودیت ها و مشکالت مادی بشر برای 
او نباشد، آن ها می گفتند: »چرا این رسول غذا 
می خــورد و در )کوچه و( بازارها راه می رود؟ ... 
یا چرا بر این رســول گنجی فرو نیفتد یا چرا 
باغی نــدارد که از میوه هایش تنــاول کند؟« 
)فرقان / 7و۸( اما خداوند بر خصائص بشــری 
انبیا و پیامبران الهی تأکید می کند و می فرماید: 
»اگر در روی زمین فرشتگانی زندگی می کردند 
و با آرامش گام برمی داشــتند، ما فرشــته ای 
را به عنوان رســول، بر آن ها می فرســتادیم!« 
)اسراء/9۵( پس رسول خدا)ص( در ویژگی های 

انسانی تفاوتی با دیگران ندارند.
البته این نگاه وراءبشــری مخصوص مخالفان 
اسالم نیســت، بلکه نگاهی است که در میان 
هواداران رســالت پیامبر)ص( نیز وجود دارد. 
اصوالً اشکاالت بت پرستان نیز به خاطر بی دینی 
آن ها نبوده بلکه به خاطر تلقِی نادرست آن ها از 

دین بوده است.
این پژوهشگر دینی خاطرنشان کرد: در میان 
دینداران عده ای به پیشــوایان دینی به عنوان 
راهنما و هدایتگر نمی نگرند، بلکه آن ها را مقصد 
و هدِف دینداری می دانند. در این نگاه، دینداری 
به بیان مدایح و مناقب و فضائل پیشوایان دینی 
و مناســک مرتبط به آن ها منحصر می شود و 
فراتر از آن نمــی رود. بیان فضائل نیز به موارد 
خاصی اختصاص دارد که نمایشــی وراءبشری 
از ائمه)ع( ارائه می کند. بر این اساس معجزات 
و کرامات نقل شــده هرچه عجیب و غریب تر 
باشــند، فضیلت باالتری را نمایش می دهند. 
این در حالی است که مالک برتری در فضائل 
بــرای بندگان خدا، برتــری در صفات نیکوی 
بشــری و عبد بودن آن ها برای خداســت. با 
نگاه کرامت محــور، کرامات عمومیت و اطالق 
پیدا می کنند و جزء اساســی دین می شوند و 
حتی خدشه در آن ها تضعیف دینداری معرفی 

می شوند.

حاشیه

تبلیغات تلویزیونی امروز، سبک زندگی ها را عوض کرده است
اگر انســانی الییک یک ســاختمان با 
معماری تمدن اســالمی بسازد نتیجه 
کارش جزو محصوالت تمدن اســالمی 
اســت اما نکته اینجاســت که تبلیغات 
تلویزیونی امروز، سبک زندگی ها را عوض 
کــرده و در حال ترویج مصرف گرایی به 
عنوان یکی از مؤلفه های اصلی مدرنیته 
اســت. چگونه در جامعــه مصرف زده 
می تــوان اقتصــاد مقاومتــی را پیاده 
کرد؟ این گزاره درســت است، اساساً ما 
نمی توانیم بگوییم ما از ایده ای استفاده 
می کنیم ولی به ریشه آن توجه نداریم. 
تبلیغــات برای مصرف اســت. پیش از 
اینکه غرب جدید به وجود بیاید موضوع 

مصرف وجود داشته است و حوزه مصرف 
با طبیعت بشر همراه است؛ چراکه بشر 
برای رفع نیــاز مصرف می کنــد. ما با 
مصرف مسرفانه مخالفیم اما اصل مصرف 
را نیــز رد نمی کنیم. می شــود تبلیغی 
داشته باشیم که عوارض کمتری داشته 
باشد ولی باز هم آن جز تبلیغات است. ما 
نمونه هایی از تبلیغات را داریم که توانسته 
هم عوارض فرهنگی کمتری داشته باشد 
و هم مؤثر باشــد؛ نمونــه اش تبلیغات 
کمیته امداد اســت که چند سال پیش 
توانست صندوق های صدقات را احیا کند. 
به طور کلی مشکل، اصل تبلیغات نیست 

بلکه استفاده ابزاری از تبلیغات است.

اتفاق مهم در 
تبلیغات این 
بوده که این مدل 
تبلیغات بازرگانی 
با هدف بازار و 
خرید بیشتر از 
زنان به طور وسیع 
استفاده می کند و 
حتی نقش مردها و 
کودکان را به نسبت 
گذشته در آن کمتر 
مشاهده می کنید

بــــــــرش

اندیشه
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 سیدحسین شهرستانی

گزارش

یادداشت

خبر

/ع
98
15
58
0

س��ند کمپانی خ��ودرو س��واری س��مند LX به 
شماره موتور 12484019047 و شماره شاسی 
17601695 ب��ه ش��ماره انتظام��ی 322 ن 85 
ای��ران 74 به مالکیت مجتب��ی صادقی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز و س���ند کمپانی موتور سیکلت به پر مدل 
1395 رنگ قهوه ای به شماره انتظامی 23738/776 
ش���ماره موتور 0124N54000570 و ش���ماره شاس���ی 
مس���عود  مالکی���ت  ب���ه   N54AADKDAGMA00662
عدالتی مقدم مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.  ,ع
98
15
60
2

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز نوع وانت دوکابین سیستم پارس خودرو 
تی���پ پیکاپ ری���چ D4WD  مدل 1394ش���ماره پالک 
   GZ24473216 24ای���ران228ج64  ش���ماره موت���ور
شماره شاسی NAPDB4P27F1002864   نام مالک 
یونس سلیمانی مفقودگردیده واز درجه اعتبار ساقط 

می باشد 

,ع
98
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60
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دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س���ند مالکیت خودروی پژو 405جی ال ایکس مدل 
1382 رنگ عنابی روغنی به شماره انتظامی 664ل21 
ای���ران 32  ش���ماره موت���ور 22568212091 و ش���ماره 
شاس���ی 1N82012971 به مالکی���ت رضا مردانی فرزند 

حسین مفقود گردیده و از درجه ساقط می باشد. 
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60
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دی
قو

مف
ی 

گه
آ

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده شرکت ورزشی فرهنگی 
کوه سرساز)سهامی خاص( به شماره ثبت 
17517 و به شناسه ملی 10380330904

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت 
ورزشی فرهنگی کوه سر ساز راس ساعت 9 صبح 
روز چهارشنبه مورخ 98/12/28 برگزار میشود. 
از تمامی سهامداران دعوت می شود جهت اتخاذ 
تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در جلسه حضور 

بهم رسانید.
مح��ل برگ��زاری: مش��هد، بل��وار هاش��میه ، بین 
هاش��میه 60 و 62 ش��رکت ورزش��ی فرهنگی کوه 

سرساز  )امور اداری(
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی 
جهت سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1397

2- تصویب صورتهای مالی س��ال مالی منتهی به 
29 اسفند 1397

3- انتخاب ب��ازرس اصلی و علی البدل ش��رکت 
برای سالهای 1398 و 1399

      هیئت مدیره شرکت ورزشی فرهنگی 
کوه سر ساز  ,ع

98
15
57
9

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین-البرز )794794(

آگهی تغییرات شرکت آرمان فلز کاسپین ) سهامی خاص( به شماره ثبت 586 و شناسه ملی 10861463079

ملی  کد  محمدی  شاه  فرهاد  آقایان   .1  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1397,08,01 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
4323776403 بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و محمود شاه محمدی کد ملی 4323751087بسمت رئیس هیئت مدیره 
و خانم عالیه شاه محمدی کد ملی4323758103 بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تا پایان مدت تصدی سمت اعضای هیئت 
مدیره انتخاب گردیدند. 2. حق امضاءکلیه اوراق واسنادبهاداروتعهدآورازقبیل چک،سفته و بروات و اوراق عادی و اداری با 

امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود 

/ع
98
15
57
4

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )795556(

آگهی تغییرات شرکت تعاونی تهیه و توزیع مواد اولیه و محصوالت تولیدی تولید کنندگان پلیمر شهرستان مشهد به شماره ثبت 437307 و شناسه ملی 10380465022

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398.09.20 و به موجب بخشنامه شماره 1644.80 مورخ 97.05.30 هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و 
کار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای باقیمانده مدت تصدی تعیین گردیدند: آقای سید عمید میر عاقل به شماره ملی 0945466765 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سید عماد میرعاقل به شماره ملی 0941606767 به سمت رئیس هیئت مدیره خانم عاطفه رضوانی به شماره ملی 0943406587به 
سمت منشی هیئت مدیره و مدیرعامل کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک و سفته برات و اوراق بهادار شرکت با امضای ثابت خانم عاطفه 
رضوانی مدیرعامل و آقای سید عماد میر عاقل رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت تعاونی معتبر میباشد و اسناد عادی و نامه های اداری با امضای مدیرعامل یا یکی 

از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت تعاونی معتبر خواهد بود. 

,ع
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15
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فراخوان مزایده
نوبت  دوم

 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی مش��هد در 
نظردارد محلی را به منظور فروش مواد 

غذایی و سالم و بهداشتی و بسته بندی  در بیمارستان 
طالقان��ی از طری��ق انج��ام  مزای��ده عمومی ب��ه صورت 
اج��اره به بخش غیر دولتی واگ��ذار نماید . کلیه مراحل 
برگزاری مزایده به شماره فراخوان 509800006000019، 
از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده  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 مزایده   گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در 

مزایده محقق سازند. قابل ذکر است:
* 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: 02141934 و دفت��ر 

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

/ع
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15
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فراخوان مناقصه
نوبت دوم

 
دانشگاه علوم پزش��کی مشهد در نظر 

دارد محوطه س��ازی بیمارس��تان 320 تختخوابی 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: 02141934 و دفت��ر 

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



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

روزنامـه صبـح ایـران

نرم افزار »فرهنگ نامه پیامبر اکرم)ص( در قرآن کریم« منتشر شد معارف: نرم افزار »فرهنگ نامه پیامبر اکرم)ص( در قرآن کریم« از سوی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی )نور( در دسترس 
عالقه مندان قرار گرفت. این فرهنگ نامه مشتمل بر بیش از 600 مدخل اصلی و ده ها نکته تفسیری، تحلیلی و اجتماعی درباره شناخت و معرفی پیامبر گرامی اسالم)ص( از منظر قرآن کریم و موضوعاتی است که به 

صورت مستقیم و غیرمستقیم با پیامبر)ص( ارتباط دارد. در این اثر، تنها به ذکر آیات بسنده نشده؛ بلکه از طریق تحلیل ساختار شبکه ای آنچه مرتبط با حیات شریف پیامبر)ص( است، به مطالعه پرداخته  شده است.

 پاسخ به شبهاتی درباره زیارت اعتاب مقدسه
 در وضعیت کرونایی

در اوضاع بحرانی امروز ایران اســامی و ســایر کشــورهای شــیعی در اثر 
گسترش ویروس کرونا و نبود درمان قطعی آن، شبهات ذیل مطرح است:

 تأکیدات رسانه ملی، متخصصان پزشکی و مراجع عظام تقلید در مراقبت 
از جان و مال و عدم حضور در اجتماعات انسانی به ویژه زیارت اعتاب شیعی 

با آموزه تسلیم در برابر قضا و قدر الهی در تضاد است!
 شیعیان نباید زیارت اعتاب مقدسه را در این اوضاع کرونایی ترک کنند!

  شــیعیان اگر هنگام زیارت در اثر ابتای به کرونا جان خود را از دســت 
دادند، بر پایه قضا و قدر الهی است!

این شبهات را می توان چنین پاسخ داد:
تســلیم به معنای انقیاد و رضایت در برابر اوامر و نواهی خداوند، منافاتی با 
تاش انسان برای حفظ جان خود ندارد؛ یکی از مصادیق تسلیم و توکل در 
اســام، تمکین و التزام عملی به اوامر و نواهی دین در حوزه بهداشت جسم 
و سامت روان است که بر پایه قرآن و سّنـــت رعایت نظافت و بهداشت از 
اصول مســلم شریعت اسام است و رسول خدا)ص( نظارت و تأکید الزم بر 

آن داشتند.
ادعای مرگ زائران از طریق کرونا در اثر قضا و قدر خداوند از مصادیق نهی از 
ْمَع  عمل به ظن در ادله قرآنی چون آیه »َواَل تَْقُف َما لَْیَس لََك بِِه ِعلٌْم إَِنّ الَسّ
َوالَْبَصَر َوالُْفَؤاَد ُکُلّ أُولَِئَك َکاَن َعْنُه َمْســُئواًل« ) اســراء / 36( است؛ بنابراین 
چون علم نداریم که چنین مرگی برای ما تقدیر شــده باشد، اقدام و تسلیم 
در مقابل آن نادرست و مصداق خودکشی است؛ چنین مرگی نه تنها موجب 
عّزت نیست، بلکه اقدام به مقدمات آن از نظر عقا، شرع و عرف قبیح است؛ 
چرا که اقدام به ابتا به امراض مهلکه، حکم خوردن ســم مهلك را دارد که 

به طور قطع انجام اصل و مقدمات آن حرام است.
آیین زیارت اعتاب مقدســه امامان شــیعه به دلیل لزوم حضور زائر در َحرم 
و بــه دنبال آن ازدحام زائران در انجام مناســك زیارت، پدیده ای اجتماعی 
اســت؛ زیرا از یك سو مستلزم َسفر، اســکان و تغذیه در شهر زیارتی است 
و از ســوی دیگر با حقوق و منافع سایرین اعم از زائران و مجاوران حرم در 
پیوند است؛ از این رو بخشی از احکام آن با عبادات فردی چون نماز و روزه 
تفاوت ماهوی دارد؛ بنابراین افــزون بر پیروی از موازین فقه عبادات فردی 
از قوانیــن فقه اجتماعی - انتظامی اســام همچون قواعــد دین در عرصه 
بهداشت، ســامت و امنیت اجتماعی نیز پیروی می کند. در عبادات دارای 
جنبــه اجتماعی - انتظامی رعایت موازین عام چــون عدم اضرار به خود و 
غیر، عدم خوف از ســامت جانی و امنیــت مالی، عدم تضعیف دین و وهن 
مذهب بر مسلمان واجب است؛ بنابراین اگر انجام عبادات اجتماعی )واجب 
یا مســتحب( موجب نقض این موازین شــود، انجام آن به دلیل پیامدهای 
معارض آن با مقاصد شــریعت باطل اســت. هر چند آییــن زیارت اعتاب 
معصومان از مهم ترین نمادهای دینی و از اســباب تقویت مذهب و معنویت 
در جامعه شــیعی اســت، ولی اگر انجام آن در شرایطی خاص موجب وهن 
مذهب و نقض مقاصد دین در عرصه ســامت و امنیت شــود، انجام آن تا 

حصول شرایط عادی و رفع موانع به تأخیر می افتد.
ْهُلَکه« )بقره /  بــر پایه صریح آیات قرآن همانند »َواَل تُلُْقوا بَِأیِْدیُکــْم إِلَی الَتّ
َم اهلل  ْفَس الَِّتي َحَرّ 195( و » َوالَِّذیَن اَل یَْدُعوَن َمَع اهلل إِلًَها آَخَر َواَل یَْقُتُلوَن الَنّ
إاَِلّ بِالَْحــِقّ َواَل یَْزنُوَن َوَمْن یَْفَعْل َذلَِك یَلَْق أَثَاًما« )فرقان/ 68( حفظ حیات و 
عــدم اقدام به مقدمات هاکت جان خود و دیگری از مهم ترین مقاصد دین 
است و بر سایر مقاصد اولویت و حکومت دارد،به این معنا که در مقام عمل 
اگر میان حفظ جان و سایر مقاصد تزاحم ایجاد شود، حفظ جان مقدم است؛ 
بنابرایــن اگر امر دایر مدار حفظ جان و انجام زیارت بشــود، انجام زیارت تا 
زمان اطمینان از سامت فرد و جامعه به تأخیر می افتد یا محدود می شود.

انجام مســتحبات در شریعت اسام ناظر به شــرایط عادی و طبیعی فرد و 
جامعه اســت و در صــورت تعارض با امر واجبی چــون حفظ جان خود یا 
دیگران فاقد اولویت و اســتحباب اســت؛ به بیان دیگر در شــرایط بحرانی 
انجام زیارت به دلیل مفاسد محتمل آن مستحب نیست؛ ترک موقت زیارت 
نه تنها موجب محرومیت فرد از ثواب نیســت، بلکه بیانگر روحیه تســلیم و 
شــاخص سنجش تمکین وی از مصالح و مفاسد احکام شریعت اسام است؛ 
بنابراین به دلیل حمایت از کیان شریعت و مذهب اجر اخروی نیز به دنبال 
دارد. حال که بنا به تشــخیص خبرگان امر پزشــکی انجام زیارت به دلیل 
اجتماع انســانی موجب تشدید وضعیت بحران در شهرهای مذهبی و شیوع 
بیماری کرونا و اضرار به غیر است، انجام این عمل به دلیل انسداد باب ضرر 
به خود و دیگران به طور موقت فاقد اســتحباب اســت و در صورت احتمال 

وقوع این مفاسد ترک آن واجب است.
در نتیجه این شبهه ریشــه در عدم شناخت مفاهیم دینی و اصول شریعت 
اسام دارد که از سوی مغرضان و معاندان انسانیت و شریعت در رسانه های 
بیگانه ترویج می شود. هدف از ترویج آن تاش بر تحقق اهداف شومی چون 
تشــدید افراط  گرایی مذهبی در جوامع شــیعی، تســریع در فرایند کشتار 
شــیعیان در اثر کرونا، به چالش کشــاندن مدیریت اعتاب مقدســه و نظام 
اسامی در امر بهداشــت عمومی و ایجاد بحران در شهرهای مذهبی شیعه 
است. امید است شیعیان امام علی)ع( که هماره بر عقانیت و معرفت دینی 
تأکیــد تمام دارند، همانند گذشــته در این امور نیــز از مرجعیت دینی و 
مرجعیت علمی پیروی نمایند و شــبکه های معاند را در تحقق اهداف شوم 

خود ناکام بگذارند.

jاثر»تقوا« در بیان امام جواد

اثر تقوا چیســت؟ در قرآن و حدیث آثار 
فراوان تقوا بیان شده است. امام جواد )ع( 
در این زمینه فرموده اند: »َو َمِن اتََّقی اهللَ 
ُه الّناُس َو إْن َکِرُهوا«*؛ هرکه تقوای  أَحَبّ
الهی را پیشــه کند، مردم دوســتدار او 
شــوند، گرچه خوش نداشــته باشند. در 
این حدیث پیوند »تقــوا« و »محبوبیت 
مردمی« نشان داده شده است؛ با تقوای 
الهی قطعاً محبوبیت مردمی خواهد آمد 

و این دو تفکیك ناپذیراند.
تقــوا از خــدا ترســیدن اســت؛ تقوا و 
پرهیــزکاری؛ ترس از عذاب الهی و ترس 
از نافرمانــی خدا و ترس از جهنم و ترس 
از ترک واجبات و فعل محرمات اســت؛ 
تقوا اطاعت و فرمان برداری کامل از خدا 
و اقــدام بر اجــرای وظیفه الهی اســت؛ 
تقــوا تکلیف گرایی در اندیشــه و عمل و 
پایبندی و التزام عملی به احکام شــرعی 
است. امام جواد )ع( در جمله »َمِن اتََّقی 
اهللَ« بزرگ ترین فضیلت و ارزش الهی را 
یادآوری نموده اند؛ بی تردید هرکه تقوای 
الهی را رعایت کند و از گناه پاک شــود، 
قطعاً حقوق خــدا و مردم را بجا می آورد 
و محبــوب خــدای ســبحان و پیامبر و 

امامان)ع( و مردم می شود.
اثــر تقــوا »محبوبیت مردمی« اســت؛ 
امام جواد)ع( این اثــر بزرگ را همگانی 
دانســته اند؛ همه مردم، چــه باتقوا و چه 
بی تقوا، انسان های باتقوا را دوست دارند. 
محبوبّیت متقی در نزد اهل تقوا آگاهانه 
و با آزادی و اختیار و در اندیشه و گرایش 
عقلی و قلبــی و رویش ظاهری و باطنی 
و درونی و بیرونی اســت؛ اما بیگانگان از 
تقوا نیز با وجود میل منفی و ناخوشــی 
براساس هوای نفس و با مخالفت اعتقادی 
درونی، انســان متقی را به ناچار دوست 
دارنــد. چون گفتار و رفتار متقی بر طبق 

حکم الهی و فطرت و عقل است.
انسان متقی هرگز مردم را آزار نمی دهد 
و غیبــت نمی کنــد و تهمــت نمی زند 
و خانــواده و بســتگان و همســایگان و 
همــکاران را ناراحــت نمی ســازد و رنج 
نخواهــد داد. رفتار سیاســی و اجتماعی 
و اقتصــادی متقین و به ویــژه اخاق و 
ســیمای پرهیزکاران، همــگان را جذب 
می کنــد. آری؛ متقی حقیقــی را عموم 
مردم دوســت دارند؛ چون رفتار و گفتار 
متقی حقیقی، دوست داشــتنی است و او 

را در دل مردم جای می دهد.

*کشــف الغمه في معرفه األئمه)ع(، ج 2، ص 
347 / بحاراألنوار، ج 78، ص 79 / عوالم العلوم، 
ج 23، ص 277 / حلیه األبرار في أحوال محمد 

و آله األطهار)ع(، ج 4، ص 598.
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یادداشت

یادداشت

معارف / مریم احمدی شــیروان: دهم 
ماه رجب مصادف اســت با ســالروز والدت 
جواداالئمه)ع(؛ یگانه فرزنــد امام رضا)ع( و 
مولودی کــه به تعبیر آن حضــرت برکات 
زیادی را برای جامعه شیعه به همراه داشت 
و شــبهاتی را که از ســوی گروه هایی چون 
واقفیه مطرح می شــد، برطرف کرد. به این 
مناسبت در گفت وگو با حجت االسام دکتر 
حمیدرضا مطهری، مدیر پژوهشکده تاریخ و 
سیره اهل بیت)ع( پژوهشگاه علوم و فرهنگ 
اسامی، مسئله وحدت اسامی را در سیره 
پیشوای نهم شیعیان مورد بررسی قرار دادیم.

  اهمیت وحدت اسالمی 
در سیره معصومین)ع(

حجت االسام مطهری با بیان اینکه، اهتمام 
به وحدت در جامعه اســامی از عصر نبوی 
مورد توجه معصومان بــود و تا پایان عصر 
ظهور نیز همــواره مورد توجه پیشــوایان 
معصوم)ع( هست و بزرگان و علما نیز غالباً 
بر این نکته تأکید داشته اند، می گوید: در آیه 
103 سوره آل عمران داریم که »َواعَتِصموا 
قوا َواذُکروا نِعَمَت  بَِحبِل اهلل َجمیًعــا َوال تََفرَّ
ََّف بَیَن ُقلوبُِکم  اهلل َعلَیُکم إِذ ُکنُتم أَعداًء َفأَل
َفأَصَبحُتــم بِِنعَمِتِه إِخوانًا« یعنی همگی به 
ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید؛ 
نعمت بــزرگ خدا را بر خــود، به یاد آرید 
که چگونه دشمن یکدیگر بودید و او میان 
دل های شــما، الفت ایجاد کرد و به برکِت 
نعمِت او برادر شدید. پیامبر)ص( نیز تفرقه را 
سبب خروج از اسام و مرگ جاهلی معرفی 
کرده و فرمود: »َمْن َفاَرَق اَلَْجَماَعه قِیَد ِشْبٍر 
َفَقْد َخلََع رِبَْقه اَْلِْســَاِم َعْن ُعُنِقِه« یا »َمْن 
َفاَرَق اَلَْجَماَعه َماَت ِمیَته َجاِهلِیَّه« که نشان 
می دهــد یکی از دغدغه هــای پیامبر)ص( 
وحدت اســامی بوده است. ائمه)ع( نیز در 
دوران ها و مناســبت های مختلف بر حفظ 
وحدت تأکید داشتند. امام جواد)ع( همانند 
اجداد بزرگوارشان اهتمام ویژه ای به حفظ 
وحــدت اســامی در جامعه داشــت و به 
شیوه های مختلف به این نکته تصریح کرده 

و به آن عمل می کرد.
او بــا بیان نمونه هایی از رفتــار و گفتار امام 
جــواد)ع( در این زمینه توضیــح می دهد: 
یکی از مهم تریــن اقدام های آن حضرت)ع( 
برای ایجــاد همگرایی اســامی، احترام به 

مخاطبانشــان بود؛ به خصوص در مناظرات 
و گفت وگوهای بســیاری که امام جواد)ع( 
داشت. متأسفانه امروزه در مباحث و مناظرات 
علمی و... تمام هم و غم این است که به طرف 
مقابل بقبوالنند که شکست خورده و او را در 
مقابل چشم دیگران به نوعی تحقیر کنند، اما 
در زندگی امام جــواد)ع( خاف این رفتار را 

می بینیم.

  امام جواد)ع( از بی احترامی 
به عقاید دیگران پرهیز می کرد

این استاد حوزه و دانشــگاه می افزاید: یکی 
از مناظرات معروف امام جواد)ع(، مناظره با 
یحیی بن اکثم است؛ مناظره ای که خاندان 
عباســی آن را برای کوچك کردن و کاستن 
از جایــگاه واالی امام)ع( بر پا کردند. یحیی 
بن اکثم عالم برجســته دربار بود و به گمان 
خود سؤاالت بسیار پیچیده ای از امام جواد)ع( 
پرسید، اما امام که سن بسیار کمی هم داشت 
نه تنها به تمام آن ها کامل پاسخ داد، بلکه به 
جنبه های دیگری که در سؤال ها به آن اشاره 
نشــده بود نیز پرداخت، به طوری که همه 
متحیر شدند؛ یحیی بن اکثم نیز به فضل و 
مرتبت علمی امام اعتراف کرد و سر خضوع 

و تسلیم در برابر او فرود آورد.
او تشــریح می کند: در مجالس مناظره رسم 
بــر این بود که طرف مقابل هم باید ســؤال 
می پرسید و این پاسخگویی ها جایگاه علمی 
افراد را نشان می داد. امام جواد)ع( وقتی حالت 

یحیی بن اکثم را دید از پرســش خودداری 
کــرد و در مقابل اصرار مأمون بر پرســیدن 
سؤال، هر چند که او اعتقادی به امامت امام 

نداشت، اما احترام جایگاه او را حفظ کرد.
حجت االسام مطهری تأکید می کند: امام)ع( 
از بی احترامی به عقاید دیگران پرهیز می کرد؛ 
چنان که در مجلس مناظره ای فردی از امام 
جواد)ع( درباره فضائل یکی از خلفا و روایتی 
پرسید که بیان می کند: »جبرئیل به حضور 
پیامبر رسید و گفت: یا محمد! خدا به شما 
سام می رساند و می گوید: من از ابوبکر راضی 
هستم، از او بپرس که آیا او هم از من راضی 
اســت؟« امام)ع( در پاســخ به این پرسش 
فرمود: من منکر فضیلت آن فرد نیستم؛ اما 
این ســخن با آیه قرآن و سیره پیامبر)ص( 

سازگاری ندارد.

  امام جواد)ع( به قرآن 
و سیره نبوی استناد می  کرد

این پژوهشــگر ادامه می دهد: در حقیقت با 
این جمله، حضرت اعام کرد که من به باور 
شما بی احترامی نمی کنم؛ اما در ادامه فرمود 
که این ســخن با آیات قرآن و ســیره نبوی 
سازگاری ندارد؛ پیامبر)ص( در روزهای پایانی 
عمر خود فرمود اکنون که زنده هستم به من 
دروغ بسیاری نسبت می دهند و وقتی از دنیا 
بروم قطعاً این دروغ ها بیشتر خواهد شد؛ چاره 
این است که اگر سخنی از من نقل کردند آن 
را بر قرآن عرضه کنیــد. اگر مطابق با قرآن 

بود، بپذیرید و اگر مخالف بود 
نپذیرید. این سخن با آیه قرآن 
سازگاری ندارد، زیرا در قرآن 
آمده است که ما از رگ گردن 
به شما نزدیك تر هستیم و از 
آنچه در قلب شماست اطاع 
داریم؛ پس خداوند چطور از 
آنچه در قلب ماست اطاع 
دارد، امــا از رضایت فردی 

اطاع ندارد.
علمــی  هیئــت  عضــو 
فرهنگ  و  علوم  پژوهشگاه 
اسامی در پایان می گوید: 
ســیره امام جواد)ع( برای 
ایجــاد همگرایی اســتناد 
به مواردی اســت که مورد 
قبول طرف مــورد مناظره 
و گفت و گو اســت و آن ها 
حضرت)ع(  می پذیــرد.  را 
با اســتناد به قرآن و سیره 
نبوی که دو اصل مشترک 
در بیــن همه مســلمانان 

است، پاســخ برخی از مذاهب دیگر را به 
گونه ای می دهد کــه واکنش منفی آن ها 
را در پی نداشته باشــد و به راحتی آن را 
بپذیرنــد. امام جواد)ع( با این اســتنادات 
ضمن اینکه سخن خود را تفهیم می کرد، 
سخن طرف مقابل را با استناد به چیزی که 

خود او قبول داشت به چالش می کشید.

حجت االسالم مطهری از سیره جواداالئمه)ع(در مناظرات علمی می گوید

گفت و گوی محترمانه بر اساس مشترکات دینی

امروزه در مباحث 
و مناظرات، تمام 

هم و غم این است 
که به طرف مقابل 
بقبوالنند شکست 

خورده و او را در 
مقابل دیگران 

تحقیر کنند، اما در 
سیره امام جواد)ع( 
خالف این رفتار را 

می بینیم

بــــــرش

 حجت االسالم دکتر علی راد

پاسخ آیت اهلل سیدان به پرسش قدس درباره زیارت امام رضاj در این روزها

زیارت از دور و نزدیک، هر دو تأکید شده است

خبر

 معارف   آیت اهلل ســیدجعفر سیدان، استاد 
برجسته حوزه علمیه مشهد، در پاسخ به پرسش 
قدس درباره زیارت امام رضا)علیه السام( از راه 
دور، با توجه به تأکیدهای پزشــکان مبنی بر 
رعایت مسائل بهداشــتی برای پیشگیری از 

گسترش ویروس کرونا، گفت: در پاسخ سؤال 
جنابعالی در ارتباط با مسئله زیارت حرم مطهر 
حضرت رضا)علیه الســام( از راه دور و نزدیك 
به عرض می رسد که هر دو بسیار تأکید شده 
اســت و هر یك جایگاه خاص خودش را دارد 

و در شرایط شیوع بیماری واگیر الزم است از 
دعا و پناهندگی به خداوند متعال و توسل به 
خاندان رسالت علیهم السام هرگز غفلت نشود 
و دستورات پزشــکان متخصص مورد وثوق 

هنگام زیارت از نزدیك کاماً رعایت شود.

 حجت االسالم دکتر محمدرضا جواهری

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه خانم بی بی شهره محمدزاده برابر درخواست 24/98/25537 مورخ 1398/11/29 
دو برگ استش��هادیه گواهی اعالم می دارد شش��دانگ پالک 1481 فرعی از 27 اصلی بخش 
ش��ش طرقبه ش��اندیز که به نام نامبرده به علت سهل انگاری مفقود شده است با بررسی دفتر 
امالک معلوم شد ششدانگ برابر انتقال قطعی 27654 مورخ 1389/5/6 دفترخانه 31 طرقبه 
پالک فوق الذکر ذیل دفتر الکترونیک 1397203060080005426 بنام نامبرده ثبت و سند 
به س��ریال 231937 صادر گردیده سوابق ثبتی بیش از این حکایتی ندارد لذا به استناد ماده 
120 آیین نام��ه اصالحی قانون ثبت مصوب بهمن ماه س��ال 1380 مراتب یک نوبت آگهی و 
متذکر می گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند 
مالکیت نزد خود باش��د بایس��تی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی 
خود را به پیوس��ت اصل س��ند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی 
اس��ت در صورت ع��دم وصول اعتراض در مهلت مق��رر و یا وصول اعتراض بدون ارائه س��ند 
مالکیت یا معامله رس��می به صدور س��ند مالکیت المثنی نوبت اول و تس��لیم آن به متقاضی 

اقدام خواهد شد. آ- 9815567 م.الف 631
سرپرست ثبت اسناد و امالک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

رونوشت اگهی انحصاروراثت
خانم مه  بی بی جهانگیری فرزند موس��ی به شماره ملی 3591027571به شرح دادخواست 
ب��ه کالس��ه پرونده54/1/98در این ش��ورا درخواس��ت گواهی انحصار وراث��ت نموده و چنین 
توضیح داده اس��ت که مرحوم  ش��ادروان محم��ود بامری فرزند صید محمد به ش��ماره ملی 
3591316131در تاری��خ 91/6/24در اقامت��گاه دائمی اش بزمان فوت نموده اس��ت که ورثه 
حین الفوت وی عبارتند از :1-متقاضی با مش��خصات فوق همسر متوفی 2-گلثوم عیسائی به 
شماره ملی 3591216062 مادر متوفی 3-نازنین کوثر بامری به شماره ملی 6820055218 
دختر متوفی 4-مهدی بامری به شماره ملی 6820065930پسر متوفی 5-نازنین زهرا بامری 

به شماره ملی 6820079672دختر متوفی 
این��ک با انجام تش��ریفات قانونی درخواس��ت مزب��ور در یک نوبت اگهی نمایند تا هر کس��ی 
اعتراضی یا وصیتنامه ای از متوفی نزد اوس��ت از تاریخ نشراگهی ظرف مدت  یکماه )30روز( 

به دادگاه عمومی بخش بزمان تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. آ-9815586
رئیس شورای حل اختالف بزمان –اکبر گلشن 

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای  غالمعلی رس��تمی نیا فرزند حس��ن و جمینه  دارای شناسنامه شماره 1255  به شرح 
دادخواس��ت به کالسه 839/98/5 از این شورا درخواس��ت گواهی حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان حسن رستمی نیا فرزند حسین  و نازاره به شناسنامه شماره 1254 
در تاری��خ 1378/8/12  در اقامتگاه دائم��ی خود بدرود زندگی گفته و ورثه آنمرحوم منحصر 

است به:
1- جمینه ارزانی  فرزند هاشم  و جواهر  بشناسنامه 632 متولد 1323 همسر متوفی

2- غالمعلی رس��تمی نیا   فرزند حس��ن  و جمینه  بشناس��نامه 1255 متولد 1345  فرزند 
متوفی

3- علی رستمی نیا   فرزند حسن  و جمینه  بشناسنامه 1257 متولد 1343  فرزند متوفی
4- ول��ی اله رس��تمی نیا   فرزند حس��ن  و جمینه  بشناس��نامه 1256 متولد 1347  فرزند 

متوفی
5- محمود رستمی نیا   فرزند حسن  و جمینه  بشناسنامه 8 متولد 1354  فرزند متوفی

6- حج��ت اله رس��تمی نیا   فرزند حس��ن  و جمینه  بشناس��نامه 81 متول��د 1361  فرزند 
متوفی

7- محمد رستمی نیا   فرزند حسن  و جمینه  بشناسنامه 9 متولد 1364  فرزند متوفی
8- گالب رستمی نیا   فرزند حسن  و جمینه  بشناسنامه 23 متولد 1356  فرزند متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه  ای از متوفی نزد وی می باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

یک ماه به این شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. آ-9815591
شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان ایالم 

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای  رحیم مهدی بیگی   دارای شناس��نامه ش��ماره 4 موالید  به شرح دادخواست به کالسه 
838/98/5 از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
زه��را مهدی بیگ��ی فرزند رحیم و خدابس به شناس��نامه ش��ماره 4490232314 در تاریخ 

98/5/20  در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه آنمرحوم منحصر است به:
1- رحی��م مهدی بیگی  فرزند س��ارابگ  و فاطمه  بشناس��نامه 4 موالی��د متولد 1343 پدر 

متوفی
2-  خداب��س مه��دی بیگی فرزند محم��د و نورخاص بشناس��نامه 6298 متولد 1347 مادر 

متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه  ای از متوفی نزد وی می باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

یک ماه به این شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. آ-9815592
شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان ایالم 

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه :9800222
بدینوس��یله طبق ماده 18 و 19 آئین نامه اجرائی مفاد اس��ناد رس��می بدینوس��یله به آقای 
مهدی رحمانی همت آبادی فرزند عباسعلی 1360,1,1 به شماره شناسنامه 215 و به شماره 
ملی 0702543144 بدهکار پرونده کالس��ه 139804006232000201، باتوجه به گزارش 
مامور پس��ت ادرس ش��ما شناس��ایی نگردیده اس��ت ابالغ می گردد که برابر چک به شماره 
9204,619277 مورخ 1398,1,19 نس��بت به مبلغ سیصد میلیون ریال توسط بانک قوامین 
درخواس��ت صدور اجرائیه گردیده است و پس از تش��ریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه 
فوق در این اجرا مطرح می باشد لذا از تاریخ انتشار این اگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب 
اس��ت و فقط ی��ک نوبت در روزنامه درج و منتش��ر می گردد ظرف مدت 10 روز نس��بت به 
پرداخ��ت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتش��ار اگه��ی دیگری عملیات اجرائی 

طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.آ-9815593   م الف6,98,119
علی اکبر شجاعی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک مه والت

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای خداداد بنیادی اس��تادی دارای شناس��نامه شماره 14 به شرح دادخواست 
به کالس��ه 3/980426ح از این شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان عباس مصیبی استادی به شناسنامه 588 در تاریخ 1377/4/25 در اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-  ناز بی بی اس��الم زاده اس��تادی فرزند مالمحمد ش ش 504 متولد 1304/2/6 صادره از 

تایباد همسر متوفی فوت 1387/2/18 
2- احم��د مصیبی اس��تادی فرزند عب��اس ش ش 1412 متولد 1336/4/4 ص��ادره از تایباد 

فرزند متوفی 
3- عبدالصم��د مصیبی اس��تادی فرزند عب��اس ش ش 6 متولد 1342/1/2 ص��ادره از تایباد 

فرزند متوفی 
4- ش��یرین مصیبی استادی فرزند عباس ش ش 15 متولد 1327/1/3 صادره از تایباد فرزند 

متوفی
5- صبری مصیبی استادی فرزند عباس ش ش 27 متولد 1329/4/10 صادره از تایباد فرزند 

متوفی ،  فوت 1396/5/21
6- پروین مصیبی اس��تادی فرزن��د عباس ش ش 1885 متول��د 1349/1/5 صادره از تایباد 

فرزند متوفی 
7- زری مصیبی اس��تادی فرزند عب��اس ش ش 1411 متول��د 1334/12/1 صادره از تایباد 

فرزند متوفی 
8- مانی مصیبی اس��تادی فرزند عب��اس ش ش 1486 متول��د 1339/8/26 صادره از تایباد 

فرزند متوفی 
9- گل��ی مصیبی فرزند عباس ش ش 17 متولد 1322/11/15 صادره از تایباد فرزند متوفی 

، فوت 1382/6/3 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نش��ر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.   تاریخ انتشار : 

1398/12/15  آ-9815570
محمد باری

قاضی شورا شعبه سه شورای حل اختالف شهرستان تایباد 

آگهی اصالحی
پیرو آگهی 8910-97/12/4 و 8923-1397/12/19 روزنامه قدس موضوع آگهی قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی شهرستان تایباد برابر رای اصالحی
 139860306015005824-1398/10/8 -1398/10/8 در م��ورد ملک��ی آق��ای الی��اس 

شیرخونی مساحت ملک 152,50 متر مربع اصالح می گردد. آ-9815571
غالمرضا آقازاده

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تایباد 

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
حوزه ثبت تایباد 

نظر به دستور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مصوب 1390/09/20 امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر 
دربخش 14مش��هد واحد ثبتی شهرستان تایباد مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه وبالمعارض 

آن محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی میگردد: 
خانم حمیرا فاروقی به شناس��نامه ش��ماره 55 کد ملی 0749360976 ص��ادره تایباد فرزند 
رمضان در شش��دانگ یک قطعه زمین محصور مش��تمل بر انباری به مساحت 1970,30 متر 
مربع پالک ش��ماره 551 فرعی از 250 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 14 مشهد حوزه 
ثبت ملک تایباد از محل تمامت مالکیت رس��می و مش��اعی خانم حمیرا فاروقی ) متقاضی( و 

قسمتی از پالک کالسه 93-177 

ل��ذا بموج��ب ماده 3 قان��ون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند 
رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه 
محلی و کثیر االنتش��ار منتش��ر تا در صورتیکه اش��خاص ذینفع به آرای اعالم ش��ده اعتراض 
داش��ته باش��ند باید از تاریخ انتش��ار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواس��ت ب��ه دادگاه عمومی محل نمایندو گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت 
مح��ل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه اس��ت 
و در صورتیکه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس��ت به 
دادگاه عموم��ی مح��ل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند مالکیت مینماید و صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.9814836
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/11/30
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/12/15

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد - غالمرضا آقازاده 

 آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
حوزه ثبت تایباد (

نظر به دستور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مصوب 1390/09/20 امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر 
دربخش 14مش��هد واحد ثبتی شهرستان تایباد مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه وبالمعارض 

آن محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی میگردد: 
خانم طیبه حیدری به شناس��نامه ش��ماره 1 ک��د ملی 0749492244 ص��ادره تایباد فرزند 
عبدالرحیم در ششدانگ یکباب مغازه تجاری و طبقه فوقانی به مساحت 268 متر مربع پالک 
ش��ماره 19 فرعی از 251 اصلی واقع در خراس��ان رضوی بخش 14 مش��هد حوزه ثبت ملک 
تایباد از محل تمامت مالکیت رس��می و مش��اعی خانم طیبه حیدری )متقاضی( و قسمتی از 

پالک کالسه 96-216 
توضیح��ا اینک��ه برابر نامه ش��ماره 8441-2/5/98 ش��هرداری تایباد و نقش��ه ممهور به مهر 
ش��هرداری از ضلع ش��مال به عم��ق 2 متر در طول 7,25 متر و از ضل��ع غرب به عمق 0,39 
متر و 3,50 متر و مس��احت 11,50 متر و همچنین پخی در کنج ش��مال غرب بطول وتر 5 

متر عقب نشینی دارد. 
ل��ذا بموج��ب ماده 3 قان��ون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند 
رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه 
محلی و کثیر االنتش��ار منتش��ر تا در صورتیکه اش��خاص ذینفع به آرای اعالم ش��ده اعتراض 
داش��ته باش��ند باید از تاریخ انتش��ار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواس��ت ب��ه دادگاه عمومی محل نمایندو گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت 
مح��ل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه اس��ت 
و در صورتیکه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس��ت به 
دادگاه عموم��ی مح��ل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند مالکیت مینماید و صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.9814837
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/11/30
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/12/15

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد
 غالمرضا آقازاده



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 rحذف »سیستم کدینگ« راه را برای دالالن و محتکران باز کرد
شرایط بحرانی امروز یکی از موقعیت های خطیری است که احساس نیاز به حضور 
تعزیرات و نظارت های دولتی را افزایش داده اســت. نیاز مبرم مردم به کاالهای 
بهداشتی و ضدعفونی کننده در شرایط کنونی موضوعی است که با احتکار کاالها و 
اقالم بهداشتی رو به رو شده است. دالالن و واسطه گران در شرایط کنونی با احتکار 
کاالهایی که با سالمت مردم در رابطه اند، سالمت بخش درمانگر و مردم عادی را 
با خطراتی مواجه کرده اند، بنابراین اهمیت این موضوع نیاز ورود جدی تعزیرات 

و قوه قضائیه را در شناسایی محتکران و سوءاستفاده گران افزایش داده است.
در شرایط کنونی ورود سازمان تعزیرات دولتی و قوه قضائیه حتی اگر با بگیرو ببند 
باشد بسیار ضروری است، چرا که بگیر و ببندهای کنونی اولویت حفظ سالمت 

مردم از خطر جانی است که با احتکار مواد بهداشتی مورد نیاز ایجاد می شود.
در شرایط عادی دولت باید با راه اندازی سیستم کدینگ کاالهای اساسی گمرکی 
و تولیدات داخلی مانع هر گونه احتکاری شود، موضوعی که در زمان آقای روحانی 
متأسفانه با دستور مستقیم آقای نعمت زاده، وزیر وقت کنار گذاشته شد و حذف 
سیســتم کدینگ راه را برای دالالن باز کرد. با احیای سیســتم ردیابی کاال از 
تولید تا مصرف با سیســتم کدینگ می توان گفت ارزش افزوده و مالیات نیز از 
محل کاالهای کد و شــماره گذاری شده اخذ می شود. سیستم کدینگ می تواند 
عامــل مهمی در  جلوگیری از فاصله توزیع بین تولید و مصرف کاال، جلوگیری 
از فساد و کاهش هزینه خانوار و جلوگیری از افزایش نقدینگی در اقتصاد کشور 
 شود. راه اندازی سیســتم کدینگ نیاز مبرم ما در کاهش سوء استفاده گری های 
داللی اســت که در مواقع خطیر کنونی در مواجهه با شــیوع ویروسی که جان 
انسان ها را تهدید می کند می تواند با ردیابی کاالهای تولید شده و وارداتی، دست 
سوءاستفاده گران را کوتاه کند. متأسفانه در شرایط کنونی راهکاری غیر از ورود 
سازمان تعزیرات و قوه قضائیه برای برخوردهای سنگین قضایی با محتکران باقی 
نمانده اســت، محتکرانی که بدون در نظر گرفتن شرایط کنونی که به خطر از 
دســت رفتن جان انسان ها تمام می شود، در نبود نظارت و دولت الکترونیکی و 

سیستم کدینگ خون مردم را در شیشه می کنند.

 واریز ۱۰میلیارد تومان به حساب ۴۰هزار معلول
 برای تهیه اقالم کرونایی 

دانا: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از 
واریز ۱۰ میلیارد تومان به حســاب ۴۰ 
هزار معلول ضایعه نخاعی برای تهیه اقالم 
بهداشتی خبر داد. محمد شریعتمداری 
گفت:  با کمک در خور ســتایش رئیس 
بنیاد مستضعفان و همت رئیس سازمان 
بهزیستی  مبلغ ۱۰میلیارد تومان به حساب 
۴۰ هزار معلول ضایعه نخاعی، شدید و خیلی شدید مستقر در منزل برای تهیه اقالم 
بهداشتی و ضدعفونی جهت پیشگیری از کرونا، مستقیم به کارت آن ها واریز شد.

هر گونه افزایش قیمت انواع ماسک به بهانه شیوع 
کرونا ممنوع است 

مهر: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت :حداکثر نرخ فروش به 
مصرف کننده نهایی هر عدد ماسک سه الیه ۴۱۰ تومان است و ماسک N95  نیز به 
دلیل مصارف موردنظر در مراکز درمانی عرضه می شود. همه داروخانه ها و مراکز عرضه 

مکلف به رعایت سقف قیمت تعیین شده در فروش انواع ماسک سه الیه هستند.

 میانگین مصرف روزانه بنزین کشور
 به ۷۰میلیون لیتر رسید

انتخاب: شهرام رضایی، مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
گفت: میانگین مصرف روزانه بنزین کشور در انتهای بهمن  ماه به ۸۰ میلیون لیتر 
رسیده بود که این رقم با کاهش ۱۰درصدی در فاصله روزهای یکم تا دوازدهم 

اسفند ماه امسال، به ۷۰ میلیون لیتر رسیده است.

۴ پیشنهاد کرونایی وزارت صمت به وزیر ارتباطات 
تسنیم: وزارت صنعت در درخواستی از وزیر ارتباطات برای ترویج زیرساخت های 
تجارت الکترونیکی و ترغیب مردم به خریدهای اینترنتی، چهار پیشنهاد را در این 

زمینه ارائه کرد که به شرح زیر است.
 بهبود و افزایش پهنای باند کشور به خصوص در مورد کسب و کارهای اینترنتی، 
کمک به کاهش هزینه های مرتبط با ارائه خدمات اینترنتی در پیامک های ارسالی 
به مردم، ترویج اســتفاده از خرید اینترنتی و اســتفاده رایگان یا تخفیف ویژه از 

خدمات اینترنت مصرف کنندگان برای تعامل با کسب و کارهای اینترنتی.

تشکل های کشاورزی نسبت به افزایش قیمت دام  و طیور هشداردادند

در دام خوراکِ دام
 اقتصاد/ فرزانه غالمی  کمبود نهاده دامی در 
ماه های اخیر، تولیدکنندگان بخش  خصوصی را به 
دردســر انداخته تا در آستانه شب عید دست به 
دامان دولت شــوند.در همین هفته، هفت تشکل 
کشاورزی در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور، 
نســبت به  افزایش روزافزون قیمت نهاده در بازار 
آزاد، وارد آمــدن تلفات ســنگین بــه واحدهای 
تولیدکننده و سرمایه های ملی و در نهایت متأثر 
شــدن عرضه دام و طیور هشدار دادند و از دولت 
خواستند با توجه به فعالیت حداکثری واحدها در 
تولید مرغ، تخم مرغ، شیر، گوشت قرمز، دام و طیور، 
موانع مربوط به تخصیص ارز واردات نهاده مرتفع یا 
اینکه متناسب با منابع ارزی، تولیدات این واحدها 
تنظیم شود.کمبود نهاده های دامی از نگاه فعاالن 
مطلع بخش خصوصی از مرداد ماه امســال و در 
پی تنگناهای ارزی و روی آب ماندن کشتی های 
حامــل نهاده های دامی اتفاق افتــاده و ربطی به 
شیوع بیماری کرونا ندارد، هر چند در شرایط فعلی 
کنترل و قرنطینه واردات و توجه ویژه به سالمت 
مــردم در درجه اول اهمیــت و تأثیر منفی این 
محدودیت ها بر بازار کاالهای اساسی ناگزیر است.

   محدودیت ها 
به خاطر شرایط خاص کشور است

بــه گفتــه رئیــس  مجمــع عالــی واردات، آمار 
واردات براســاس اعــالم دولت کم  نیســت و اگر 
در روزهــای اخیــر، محدودیت  ها و ســختگیری  
هایــی   صــورت می گیــرد بــه خاطر شــرایط 
خاص کشــور اســت و نباید هیچ فــردی، منافع 

شــخصی و صنفــی را در اولویــت قــرار دهــد.
علیرضا مناقبی به خبرنگار 
ما می گویــد: عالوه بر وقوع 
کرونا، کشــور در شــرایط 
تنگنای ارزی است، اما این 
دو عامــل واردات را متوقف 
نکــرده و تنها حساســیت روی کنترل کاال برای 
حفظ ســالمت مردم بیشتر شده اســت. اینکه 
اتحادیه های کشاورزی به معاون اول نامه نوشته اند 
از آینده نگریشان ناشی شده، اما باید شرایط خاص 

کشور را در نظر بگیرند.
وی  اضافــه می کند: وضعیت ذخیــره و قیمت 
کاالهای اساســی تمام کشور را متأثر می سازد و 
نگرانــی تولیدکنندگان در خصوص کمبود نهاده 
منطقی اســت، اما در حال حاضــر واردات کلی 

کشور با تدابیر بهداشتی ادامه دارد.
مناقبی معتقد اســت: اتحادیه هایی که به معاون 
اول نامه نوشته اند کاش پاسخ دهند میزان فعلی 
ذخایر نهاده چقدر اســت و آیا برای نگرانی شان 
در حال حاضر دلیل واقعی دارند یا به فکر منافع 

شخصی و صنفی هستند؟
وی تأکیــد می کند: مردم و بخش خصوصی باید 
مطالبه گر باشــند، چرا که کمبود نهاده و تولید، 
قطعاً بازار محصوالت را با افزایش قیمت و تلفات 

سنگین به واحدها مواجه می کند. 
در حالی که به شــخصه از عملکرد  اشتباه هیچ 
مســئولی دفاع نمی کنم، اما معتقدم باید میزان 
ذخایر نهاده و خوراک دام اعالم شــود و شرایط 

خاص ارزی کشور را هم سنجید.

   خسارت توقف کشتی های روی آب 
4میلیون دالر است

رئیس اتاق مشترک ایران و 
امــارات هم بــه خبرنگار ما 
می گوید: بیش از 5۰ کشتی 
حامل ذرت، ســویا و جوی 
دامی از مرداد ماه در بندر امام 
روی آب مانده اند و مشکلشان نه مشکل بهداشت و 
سالمت، بلکه پولی است. این محدودیت تا شب عید 
رسیده و قطعاً بازار را بیشتر ملتهب خواهد ساخت، 
ضمن اینکه خســارت توقف کشــتی، نزدیک به 
۴میلیون دالر برآورد می شود. مسعود دانشمند ادامه 
می دهد: قطعاً با شیوع کرونا هر کاالیی به کشور وارد 
شود مرحله قرنطینه و نمونه گیری را طی می کند. 
البته مرزهای هوایی و دریایی کشــور بسته شده و 
دولت باید هر چه سریع تر برای کشتی های نهاده که 
روی آب مانده اند تدبیری بیندیشد، چرا که اگر به 
بهانه کرونا قرار باشد توقف کشتی ها ادامه یابد، شاید 
این ویروس تا ســه ماه دیگر هم عمر کند که این 
مســئله تولید دام و طیور کشــور و بازار کاالهای 

اساسی را با موج تازه گرانی مواجه خواهد کرد.

  اگر بانک مرکزی تعهد ارزی دهد 
کشتی ها   ترخیص می شوند

مدیرعامل اتحادیه سراسری 
دامداران کشور هم نسبت به 
وقوع تبعات منفی ناشــی از 
کمبود نهاده دامی هشــدار 
می دهــد و به خبرنــگار ما 

می گوید: اگر بانک مرکزی تعهد ارزی دهد، کشتی ها 
ترخیــص می شــوند. این تعلــل به ویــژه برای 
تولیدکنندگان طیور هزینه های سنگین به همراه 
دارد، چرا که خوراک طیور عمدتاً کنجاله ســویا و 
ذرت اســت، اما برای خــوراک دام جایگزین های 
دیگری هم وجود دارد. سعید سلطانی اضافه می کند: 
بــا معطل ماندن 2میلیون تن خوراک دام در بندر، 
مرغداران یا مجبورند مرغ را زیر وزن بفروشند و یا 
جوجه ریزی های جدید با عدم رشد و تلفات سنگین 
همراه خواهد بود. این امر قطعاً بازار مرغ و تخم مرغ 
را با افزایش قیمت و کمبود مواجه می کند.وی ادامه 
می دهد: تأثیر منفــی محدودیت عرضه نهاده های 
دامی بالفاصله تولید را با مشکل مواجه می کند. البته 
ممکن است برخی تولیدکنندگان از شرایط فعلی 
کشــور سوءاســتفاده کنند و اوضاع را وخیم جلوه 
دهند، اما در مجموع اگر بانک مرکزی کشتی های 
روی آب مانده را ترخیص کند دلیلی برای به هم  ریختگی 

بازار گوشت، مرغ و تخم مرغ وجود ندارد.

 ارز مورد نیاز تأمین شده است
گفتنی است، براســاس اظهارات تولیدکنندگان 

حوزه کشــاورزی هم اکنون قیمت نهاده دامی به 
ویژه ذرت در بازار آزاد به باالی 2هزار تومان رسیده 
که این امر تبعاً قیمت تمام شده مرغ، گوشت قرمز 
و تخم مرغ را افزایش و تولید را محدود خواهد کرد، 
به ویژه آنکه در آستانه شب عید همواره تقاضای 
قابل توجهی به بازار تزریق می شود.این هشدارها و 
کمبود عرضه نهاده در حالی مطرح می شــود که 
بنا بر اعالم بانک مرکزی، در ســال جاری واردات 
نهاده های دامــی به خوبی تأمین ارز شــده و از 
ابتدای ســال تاکنون مبلغ ۱۴ میلیارد دالر )برابر 
ســقف بودجه مصوب( ارز برای واردات کاالهای 
اساســی، دارو، تجهیزات پزشــکی و نهاده های 
دامی مورد نیاز تأمین شده است.در همین حال و 
براساس آمار دولتی، واردات ذرت در ۱۰ ماه امسال 
6میلیون و 959 هزار تن و به  ارزش یک میلیارد 
دالر گزارش شــده که رتبه اول واردات را به خود 
اختصاص داده و نسبت به مدت مشابه سال قبل 
از نظر ارزش 6درصد رشد داشته است. همچنین 
در ۱۰ ماه اول امسال هم ۱۱میلیون و ۸۱۰هزار و 
5۴۰ تن نهاده های دام و طیور به ارزش ۳میلیارد و 
2۷۴میلیون و ۷2۰ دالر به کشور وارد شده است.

تصمیم کرونایی مخابرات؛ اعتبار 
کارکرد تلفن ثابت دو برابر شد 

ارسال محموله کمک های 
بهداشتی قطر به ایران 

ممانعت برخی کشورهای اروپایی 
از انتقال مواد ضدعفونی به ایران

دولت به وضعیت کارگران در 
برابر کرونا رسیدگی کند 

در تمام کارخانه های تولید محصوالت 
بهداشتی ناظر مقیم داریم

خبر فارســی: سیدمجید 
صدری، مدیرعامل شــرکت 
مخابرات ایــران گفت: برای 
کاهش مراجعات حضوری به 
دفاتر مخابراتی و جلوگیری از 

شیوع ویروس کرونا، میزان اعتبار کارکرد هزینه 
میان دوره تلفن ثابت مشتریان به دو برابر افزایش 
یافت. صــدری افزود: بــرای کاهش مراجعات 
حضوری به دفاتر مخابراتی و جلوگیری از شیوع 
ویروس کرونا، میزان اعتبار کارکرد هزینه تلفن 
ثابت مشــتریان اعتباری از ۳۰هزار به 6۰هزار 
تومان و مشتریان ودیعه دار از ۸۰ هزار به ۱6۰ 
هزار تومان افزایــش می یابد. وی گفت: این به 
این معنی است که اگر هزینه کارکرد مکالمات 
تلفن ثابت باالی ۳۰هزار تومان منجر به قطعی 
می شــد، اکنون مشترکان تا ســقف 6۰ هزار 
تومان می توانند مکالمه داشته باشند.  وی گفت: 
هم اکنون مراحل دریافت مکالمات بدون حضور 

مشتریان صورت می گیرد.

تسنیم: وزیر نیرو گفت: به 
عنوان مســئول کمیسیون 
همکاری هــای  مشــترک 
اقتصادی در تماس نزدیک و 
مستمر با مقامات کشورهایی 

اعم از روسیه، قطر، ارمنستان و دیگر کشورها 
برای تدارک تجهیزات مورد نیاز هستیم. اولین 
هواپیمای حامل کمک های بهداشتی از سوی 
قطر عازم ایران شد. رضا اردکانیان اظهار کرد: 
این روزها به عنوان مسئول کمیسیون مشترک 
همکاری هــای اقتصادی در تمــاس نزدیک و 
مستمر با مقامات کشورهایی اعم از روسیه، قطر، 
ارمنستان و دیگر کشورها برای تدارک تجهیزات 
مورد نیاز هستیم. وزیر نیرو گفت: با وجود اینکه 
در ســبد هزینه های خانوار سرجمع بهایی که 
برای آب و برق پرداخت می شود، درصد بسیار 
ناچیزی است و حتی زیر یک درصد است، اما 
به همکارانم توصیه کرده ام حداکثر همراهی را با 

مشترکان داشته باشند.

مشرق نیوز: محمد مخبر، 
فرمان  اجرایی  ستاد  رئیس 
گفت:  )ره(  حضــرت  امـام 
متأسفانه برخی از کشورهای 
خبیث اروپایی با وجود اینکه 

تفاهم نامه با آن ها به امضا رسیده بود و در حال 
انتقال مواد ضدعفونی به کشور بودیم، جلو آن 
را گرفتند. مخبر تصریح کرد: با توجه به عرضه 
و تقاضای انجام  شده در بازار برای تأمین مواد 
بهداشتی،  لوازم  همچنین  و  ضدعفونی کننده 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( تمهیداتی 
تا نسبت به  را در این حوزه پیش بینی کرده 
اقدام های  نیاز  مورد  موادهای  و  ماسک  تولید 
الزم صورت گیرد. وی اظهار کرد: با تمهیدات 
 ،N95 نانو  ماسک  ۷6هزار  روزانه  انجام شده 
تولید انواع ژل و موادضدعفونی کننده با ظرفیت 
6۰هزار لیتر تولید روزانه و6۰ هزار دست لباس 
ایزوله بیمارستانی برای مقابله با ویروس کرونا در 

دستور کار قرار گرفته است.

خدایی،  علی  نیوز:  کارگر 
نماینده کارگران در شورای 
عالی کار با اشــاره به تأمین 
ســالمت کارگران کشور در 
گفت:  کرونا  ویــروس  برابر 

گزارش های خوبــی از وضعیــت کارگران در 
بخش های خصوصــی در برابر ویروس کرونا به 
گوش نمی رســد. وی گفت: تمامی کارفرمایان 
کشور در راســتای تأمین سالمت کارگران در 
بحث ویروس کرونا از هیچ تالشی دریغ نکنند. 
وی گفت: در شــرایطی که همه اقشار جامعه 
می توانند در جایگاه هایی قرار گیرند که حراست 
و حفاظــت از خود و خانواده هایشــان را انجام 
دهند، کارگران با توجه به شــرایط کاری این 

امکان از آن ها سلب شده است.
وی همچنین ازعوامل نظارتی دولت خواســت 
در این حوزه نیز به مســئولیت اجتماعی خود 
در جهت حمایــت از کار، تولیــد، کارفرمایی 

به خصوص کارگران جامه عمل بپوشانند.

نود اقتصادی: مهدی صادقی 
نیارکی، سرپرست معاون وزیر 
صنعت گفت: از دستگاه های 
تعزیرات و ســازمان حمایت 
درخواســت  نظــارت  برای 

همکاری شد و از تاریخ ۱۱ اسفند در کارخانه های 
تولید ناظر مقیــم داریم که با هماهنگی امکان 
ترخیص وجود دارد و تمام زنجیره ماسک از روز 
شــنبه برای کمک به وزارت بهداشت نظارت و 

کنترل می شود.
وی افــزود: از ابتدای اســفند گزارش های تولید 
ماســک گرفته و تهیه شــده و از ۱۱ اســفند 
بازرس های مقیم در کارخانه های تولید ماسک، 
مواد بهداشــتی و ضدعفونی مســتقر شدند و 
گزارش های تولید به صورت روزانه ارائه می شود 

و رصدها مداوم است. 
وی ادامه داد: پیش از بحران شیوع کرونا ۴2۱هزار 
عدد در شیفت تولید پروانه صادر شده که اکنون 

به ۷۰۰هزار عدد ارتقا یافته است.

چهره ها

اقالم پزشکی صادراتی در راه بازگشت به کشور   ایرنا:مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی گمرک اعالم کرد: گمرکات کشور در حال باطل کردن اظهارنامه کاالهای پزشکی شامل الکل و مواد 
ضدعفونی کننده هستند که پیشتر به گمرکات اظهار شده بود.  وی درباره روند بازگشت این محموله ها به کشور گفت: گمرکات کشور در حال باطل کردن اظهارنامه کاالهای مذکور هستند البته در صورت دپوی 

بی دلیل این کاالهای برگشتی مورد نیاز کشور و کشف آن ها شامل مصادیق احتکار شده و به مراجع قانونی معرفی می شوند.

خـــبر

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 محمد کهندل، اقتصاددان و استاد دانشگاه
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) جدول مشخصات مفقودی مدارک خودروهای آموزش و پرورش خراسان رضوی جهت درج در روزنامه- 1398 (
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مدارک مفقودیکد 2 رقمیحرفکد 3 رقمیایرانشماره شاسیشماره موتورنام خودروردیف

کارت خودرو-شناسنامه مالکیت-سند فروش23ب691163s141228322775312483پراید1

کارت خودرو - شناسنامه مالکیت13الف112840554841213071712874وانت پیکان2

کارت خودرو - شناسنامه مالکیت13الف112840812921215709612674وانت پیکان3

کارت خودرو-شناسنامه مالکیت13الف112840748381215083412653وانت پیکان4

شناسنامه مالکیت-سند فروش13الف48678484ndpe0128312754وانت مزدا دوکابین5

شناسنامه مالکیت-سند فروش13الف273651D6791712813وانت نیسان6

سند فروش17الف330931100221763720731000604212163اتوبوس7

سند فروش22الف334911101320303793911600717912634مینی بوس8

سند فروش11الف474349830126612321وانت مزدا دوکابین9

شهرداریبجنورددرنظرداردنگهداریوراهبریکشتارگاه
صنعتیدامسبکوسنگینرابهاشخاصحقیقیویاحقوقی
ب��اتجربهوتوانمندیکاف��یدرامرتولی��دونگهداریبرای
مدتیکس��البهمبل��غ1/080/000/000ریالبهص��ورتاجارهماهیانه
ازطری��قمزایدهواگ��ذارنمایدلذامتقاضیانمیتوانن��دباواریزمبلغ
200/000ریالبهحسابش��ماره1001786754بانکشهرجهتدریافت
اس��نادازادارهحقوقیوپیمانشهرداریمرکزیبهصورتمهروامضا
ش��دهطبقتوضیحاتاسنادمزایدهوتحویلپاکتهایپیشنهادیخودبه
دبیرخانهش��هرداریمرکزیتاتاری��خ98/12/27اقدامنمایندیاجهت

کسباطالعاتباشمارهتلفن114-32222110تماسحاصلنمایند.
شهرداریبجنورد ,ع

98
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 آگهی مزایده اجاره کشتارگاه صنعتی دام-نوبت دوم

آگهی دعوت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی 
تولیدی توزیعی کارکنان پیشگام الکتریک خودروشرق شماره ثبت: 57322

جلس��همجمععمومیعادیبهطورفوقالعادهنوبتدومش��رکتتعاونیدرساعت15عصرروز
دوش��نبهمورخه98/12/26دربلوارقرنی،نبشقرنی24مس��جداسکندریبرگزارمیگردد.
ازکلیهاعضاءمحترمتقاضامیش��ودجهتاتخاذتصمیمنسبتبهموضوعاتزیردراینجلسه
رأسس��اعتمقررحضوربهمرس��انند.اعضاءمحترمیکهامکانحضورآنهادرجلسهمقدور
نمیباش��دم��یتوانندحقرأیخ��ودرابهموجبوکالتکتبیبهعضودیگ��ریمحولنمایندکه
درای��نصورتتعدادآراءوکالت��یهرعضوحداکثر3رأیخواهدب��ود.اعضاءمتقاضیاعطای
نمایندگیبههمراهوکیلموردنظرخودبایدازساعت8الی14روزهایشنبهمورخه98/12/24
ویکش��نبهمورخ��ه98/12/25ب��همحلدفترش��رکتمراجعهتاپسازتأیی��دوکالتنامههای

مزبورتوسطمقاممجاز،ورقهورودبهمجمعبرایفردنمایندهصادرگردد.
)ازپذیرفتنافرادغیرعضوجدًامعذوریم.(

دستورجلسه:1-گزارشهیئتمدیرهوبازرس2-تصویبصورتهایمالیسال97
3-انتخاببازرساصلیوعلیالبدلبراییکسالمالی

4-تصویببودجهبرایسالمالی98
5-تصمیمگیریدرخصوصکاهشسرمایهتعاونی

6-تصمیمگیریدرخصوصحقالجلساتهیئتمدیرهتعاونی
ضمنًاداوطلبانعضویتدربازرس��یشرکتموظفندازتاریخانتشارآگهیحداکثربهمدتده
روزجهتثبتنامبهدفترش��رکتمراجعهومدارکالزمراارائهنمودهوبراس��اسآییننامه
تبصره4افرادحقیقیجهتکاندیدایبازرسیمیبایستازجامعهحسابرسانرسمیباشند.

هیئتمدیرهتعاونیتولیدیتوزیعیکارکنانپیشگامالکتریکخودروشرق
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آگهی دعوت سهامداران شرکت 
پیشگامان درمان مینودر

)س�هامی خاص( ثبت شده به شماره 
5290 وشناسه ملی 10861438221 

جهت تشکیل مجمع عمومی
 عادی بطورفوق العاده.

بدینوسیلهازکلیهسهامدارانشرکت
دع��وتمیش��ودت��ادرجلس��همجمع
عمومیعادیبطورفوقالعادهشرکت
کهدرس��اعت20:00مورخ98/12/27
درآدرسشهرستانقزوین– خیابان
پ��ادگان– ب��نبس��تمرک��زجراح��ی
پارس– پ��الک269،001– طبقههمکف
– کدپس��تی3415693865تش��کیل

میگردد،حضوربهمرسانند.
دستورجلسه:

1-تعیینوتکلیففروشواحدها
2-اتخ��اذتصمی��مدرس��ایرمواردی
ک��هدرصالحیتمجم��ععمومیعادی

بطورفوقالعادهمیباشد.
هیئتمدیرهشرکتپیشگاماندرمان

مینودر
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فراخوان مناقصه
نوبت  اول


دانش��گاهعل��ومپزش��کیمش��هددر
و نگه��داری تعمی��ر ام��ور نظ��ردارد
راهبریتاسیساتالکتریکیمکانیکی

بیمارستانخاتماالنبیاء)ص(راازطریقمناقصهعمومی
بهبخشغیردولتیواگذارنماید.کلیهمراحلبرگزاری
مناقصهبهش��مارهفراخ��وان2098000060000304،از
دریافتاس��نادمناقصهتاارائهپیشنهادمناقصهگران
وبازگش��اییپاکتها،ازطریقدرگاهس��امانهتدارکات
www.setadiran.ir:الکترونیکیدولت)ستاد(بهنشانی
انجامخواهدش��دوالزماستمناقصهگراندرصورت
عدمعضویتقبلی،مراحلثبتنامدرس��ایتمذکورو
دریافتگواهیامضایالکترونیکیراجهتش��رکتدر

مناقصهمحققسازند.قابلذکراست:
*تضمینش��رکتدرمناقصهفوقمبل��غ330.000.000
ری��الضمانتنام��هبانکیمیباش��دک��هدرمهلتمقرر
بهحس��ابداریبیمارس��تانمذکوربهنش��انی:مش��هد

-چهارراهابوطالبتحویلگردد.
*تاریخانتشارمناقصهدرسامانه:تاریخ98/12/15

*مهلتدریافتاس��نادمناقصهازس��امانه:پایانروز
98/12/21

*مهلتارائهپیشنهادها:پایانروز99/1/9
*زمانبازگشاییپاکتهایمناقصه:99/1/17

*هزینهدرجآگهیبهعهدهبرندهمناقصهمیباشد.
تلفنتماسس��امانهس��تادجهتانجاممراحلعضویت
ن��ام: ثب��ت درس��امانهمذک��ور:02141934ودفت��ر

02188969737و02185193768میباشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانقزوینادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریقزوین)794792(

آگهی تغییرات شرکت گنجینه سیر باراجین روشن )با مسئولیت محدود( 
به شماره ثبت 14798 و شناسه ملی 14006994747

 : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1397,10,27 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
به سمت مدیر عامل و عضو  به کد ملی 4310635288  خانم زهرا رشیدی قلم خان 
هیئت  رئیس  سمت  به   4310130003 ملی  کد  به  فالح  خشایار  آقای  مدیره  هیئت 
هیئت  رئیس  نایب  سمت  به   0020768915 ملی  کد  به  مظفری  نیلوفر  خانم  مدیره 
مدیره خانم آذردخت حقوقی به کد ملی 4322043585 به سمت عضو هیئت مدیره 
نفر  نفر از 3  با امضاء2  بهادار  انتخاب گردیدند.کلیه اسناد و مدارک و اوراق  شرکت 
مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت 
با مهر  تنهایی همراه  به  با امضاء مدیرعامل  اوراق عادی و اداری  باشد. و  معتبر می 

شرکت معتبر می باشد
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برگ س���بز، س���ند کمپانی و س���ند محضری خودروی 
پرای���د م���دل 1382 رنگ ش���یری به ش���ماره انتظامی 
122ب78 ای���ران 84  ش���ماره موت���ور 00564777 و 
شماره شاس���ی S1412282120371 به مالکیت هادی 
ش���اه سلطانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد. 

,ع
98
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61
7

دی
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مف
ی
گه
آ

برگ س���بز خودروی پژو پارس مدل 1390 رنگ سفید 
به شماره انتظامی 277م51 ایران 74  شماره موتور 
12490260570 و ش���ماره شاس���ی 9017119277431 
ب���ه مالکیت طاهره تاج فر مفق���ود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
98
15
61
6
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ی
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آ
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مهلت مجدد ثبت نام کنکور امروز پایان می یابد ایسنا: مشاور عالی سازمان سنجش گفت: مهلت مجدد برای ثبت نام داوطلبان کنکور ۹۹ امروز ۱۵ اسفند پایان می پذیرد. دکتر حسین توکلی افزود: ثبت نام 
کنکور سال ۹۹ برای پذیرش در رشته های با آزمون دوره های روزانه، شبانه ، نیمه حضوری، مجازی، پردیس خودگردان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، دانشگاه پیام  نور، مؤسسات  آموزش  عالی  غیرانتفاعی  و 

همچنین رشته های تحصیلی با آزمون دانشگاه آزاد اسالمی صورت می گیرد. وی تأکید کرد: در بازه زمانی ۱۶ تا ۲۷ بهمن سال جاری، تعداد یک میلیون و ۵۲ هزار و ۵۳۰ نفر در آزمون سراسری ثبت نام کردند.

دولت فرانسه ماسک های تنفسی را مصادره می کند!
تسنیم: دولت فرانسه به دلیل شیوع 
ویروس کرونا همه ماسک های تنفسی 
را مصادره می کند. این خبر را رئیس 
جمهور فرانسه روز گذشته اعالم کرد. 
به گفته وی این ماسک ها باید در بین 
پرســنل بخش های ســالمت و افراد 

مبتال به ویروس کرونا تقسیم شود.
بر اســاس اطالعات وزارت سالمت فرانسه شمار مبتالیان به ویروس کرونا در 

این کشور به 204 نفر افزایش پیدا کرده است.

 احتمال برخورد شهاب سنگ عظیم الجثه
 در اردیبهشت؟!

تسنیم: به تازگی ناسا هشدار داده که 
در اردیبهشت ماه یک شهاب سنگ 4 
کیلومتری به زمین نزدیک می شــود 
که اصابت آن به سیاره ما، می تواند به 

معنی نابودی بشر باشد.
پایگاه خبری اکســپرس در گزارشی 
نوشت، سیستم خودکار ردیابی اجرام 

آسمانی سازمان فضایی ناسا سیارک 4هزار و 100 متری که در اردیبهشت 
99 به زمین نزدیک می شود را شناسایی کرده است.

این شهاب ســنگ به بزرگی یک ساختمان است و به مداری نزدیک می شود 
که احتمال دارد به صورت خطرناکی در مسیر کره زمین قرار گیرد.

بــه گفته این مرکز، این شهاب ســنگ بزرگ را که با ســرعت بیش از 20 
 »4 -2020 DA« ،هزار مایل در ســاعت به ســوی زمین در حرکت است

نام گذاری کردند.
براســاس تصاویر دریافتی از ماهواره های ناســا، این شــهاب سنگ 144 پا 
)نزدیک به 44 متر( عرض دارد و کمی کوچک تر از برج آب مشــهور شــهر 

شیکاگو است.
متخصصان ناســا تخمین زدند برخورد شهاب سنگ با زمین در حالتی که 
جرم مورد نظر قطری بیشــتر از یک هزار متر داشته باشد، عواقبی فاجعه بار 

خواهد داشت و چنین اتفاقی می تواند نسل انسان ها را نابود کند.
پژوهش های این سازمان نشان می دهد این شهاب  سنگ در صورت ورود به 

جو زمین، آتش می گیرد و سبب یک انفجار بزرگ آسمانی می شود.
بررسی های موجود نشان می دهد هر 100 سال یک  بار احتمال یک در 50 
هزار وجود دارد که ســیارک با این ابعاد به زمین برخورد کند؛ به طور کلی 
اجرام آسمانی گوناگون دائم به سمت زمین حرکت می کنند و پدیده برخورد 

شهاب سنگ با زمین نادر نیست.

تغییرات آب و هوایی، بهار امسال را گرم تر می کند
مهر:سازمان جهانی هواشناسی اعالم 
کرده به دلیل تغییرات آب و هوایی، 
بهار امسال در بسیاری از نقاط جهان 
دمــای هوا گرم تــر خواهد بــود. به 
گزارش دیلی میل، طبق پیش بینی 
جدید، در ماه های آینده گرمایی بی 
را  ســابقه بخش های مختلف جهان 

دربرمی گیرد. سازمان جهانی هواشناسی اعالم کرده به دلیل تغییرات آب و 
هوایی بهار امســال گرم تر از سال های گذشته خواهد بود و این امر ارتباطی 
بــه پدیده هوایی ال نینو ندارد. پدیده هوایی ال نینو به افزایش دمای هوای 
جهان منجر می شــود اما محققان به تازگی متوجه شــده اند تغییرات آب و 
هوایی ناشــی از فعالیت های انســانی تأثیری به مراتب قوی تر از این رویداد 

طبیعی دارد.
پدیده هوایی ال نینو به افزایش دما و بارش های سنگین، سیل و خشکسالی 
در نقــاط مختلف جهان منجر می شــود. اما طبق گزارش ســازمان جهانی 
هواشناســی در ماه های مارس تا می  )فصــل بهار( ۳5 درصد احتمال ایجاد 

پدیده ال نینو وجود دارد.
این سازمان پیش بینی می کند حتی بدون پدیده های طبیعی، تغییرات آب 
و هوایی انسان ســاز سبب می شــود دمای هوا در برخی قسمت های جهان 

افزایش یابد.

تست سرپایی کرونا علمی نیست
ایســنا: دکتر علیرضا بیگلری، رئیس انستیتو پاســتور درباره 
انجام تست ســرپایی برای کرونا ویروس گفت: تست سرپایی در 
پروتکل های ما جایی ندارد و علمی نیست. در دنیا هم می گویند 
اگر کسی عالئم ندارد، تســت دادنش فایده ای ندارد، زیرا ممکن 
اســت فردی تست دهد و نتیجه تست منفی باشد، اما دو ساعت 

بعد در تاکسی یا خیابان آلوده شود. 

وظیفه ما نیست، وظیفه وزارت بهداشت است
تسنیم: قاسم نوده فراهانی، رئیس اتحادیه صنف تجهیزات و لوازم 
پزشکی در پاسخ به اینکه چرا با وجود پیش بینی شیوع کرونا در 
چین، افزایش احتمالی تقاضا پیش بینی نشد، گفت: این مشکل، 
ناشــی از سیاست گذاری های اشــتباه وزارت بهداشت است. باید 
وزارت بهداشــت به ما ابالغ می  کرد. این امر در اختیارات اتحادیه 

ما نیست.

معاونت گردشگری برای کرونا برنامه ندارد
ایلنا: جمشــید حمزه زاده، رئیس جامعه حرفه ای هتلداران ایران 
می گوید: به نظر می رسد معاونت گردشگری در جریان کرونا فاقد 
هرگونه برنامه است و هیچ تعاملی نیز با بخش خصوصی فعال در 
حوزه گردشــگری ندارد. این معاونت نه تنها جلسه ای با فعاالن و 
رؤسای تشکل های گردشگری برگزار نکرد بلکه هیچ تماسی نیز 

برای دریافت نظر و پیشنهادهای آن ها نگرفت.

تکذیب یک ادعا درباره کرونا
ایلنا: احمدرضا بهره مند، عضو هیئت علمی انستیتو پاستور گفت: 
اینکه گفته می شود ویروس کرونا سنگین است و از هوا روی زمین 
می نشیند و بلند نمی شود چندان مستند نیست، چراکه اسنادی 
وجود دارد مبنی بر اینکه ویروس ها سبک تر از باکتری  ها هستند 
و با جریان هوا حرکت می کنند، چنانچه یک نفر سرفه کند و این 

ویروس پخش شود ممکن است منتقل شود.

بسیاری از مدارس حتی یک دیوار ساده هم ندارند
خانه ملت: سیدحمایت میرزاده، سخنگوی کمیسیون آموزش 
مجلس با بیان اینکه بســیاری از مدارس حتی از داشــتن یک 
دیوار ســاده هم محروم هستند، گفت: همین نداشتن دیوار در 
مدارس موجب می شــود سگ و گربه و ســایر حیوانات به ویژه 
در روســتاها در زمان تعطیلی، وضعیت بهداشتی مدرسه را به 

مخاطره بیندازند.

شیرینی برخی رفتارها در میان تلخی های کرونا
برنا: علی ربیعی در توییتر خود نوشت: در میان تلخی های کرونا، 
رفتارهایی که کام جانمان را شــیرین می کنــد زیاد می بینم. از 
فداکاری پرستاران و سمن های به میدان آمده تا عمو اکبر که در 
اوج کرونا هم کارتن خواب ها را فراموش نکرده است.در پسابحران، 
ســبک زندگی ســالمت جدیدی را تجربه می کنیم که می تواند 

نهادینه شود و ادامه یابد. 

 گروه جامعه/اعظم طیرانی - محمود مصدق  
دقیقاً دو سال و یک ماه از حکم چهار ساله رئیس 
جمهور برای رئیس جمعیت هالل احمر کشورمان 
گذشته بود که علی اصغر پیوندی، عطای ماندن 
در ساختمان صلح را به لقایش بخشید و استعفا 
کرد؛ استعفایی که با گذشت بیش از90 روز از آن، 
هنوز منجر به انتخاب رئیسی جدید برای جمعیت 

هالل احمر نشده است.
این موضوع به ویژه برای مجموعه ای که اهمیت آن 
در بحران ها بیش از هر زمان دیگری خود را نشــان 
می دهــد از اهمیت قابل توجهی برخوردار اســت. 
مصداق این ادعا را می توان در حواشــی ایجاد شده 

سیل سیستان و بلوچستان مشاهده کرد.
و حاال این روزها با باال رفتن تب کرونا و در شرایطی 
که بخشی از کادر درمانی کشور، خود نیز در معرض 
تهدید این ویروس قرار دارند، انتظار آن اســت که 
مهم ترین دستگاه متولی این موضوع، یعنی سازمان 
هالل احمر بتواند در شــرایطی چنین بحرانی وارد 
میدان شــده و با به دست گرفتن ابتکار عمل، مانع 
بحرانی تر شدن این شرایط شود. با آنکه شورای عالی 
جمعیت هالل احمر در نشست عصر شنبه، 2۳ آذر 
و در سکوت خبری از میان گزینه های پیشنهادی، 
سیدسلمان سامانی و محمدرضا نوروزی را به رئیس 
جمهــور معرفی کرده بود تا یکی از آن ها با انتخاب 
حسن روحانی به عنوان رئیس جدید انتخاب شود 
اما با مخالفت رئیس جمهور با استعفای پیوندی این 

مسئله نیز به نتیجه نرسید.
در تازه ترین تصمیم برای تعیین رئیس این سازمان، 
قرار بود عصر دوشنبه همین هفته نیز شورای عالی 
جمعیت هالل احمر تشکیل جلسه دهد تا وضعیت 
نهایــی این دو نامزد برای معرفی به نهاد ریاســت 
جمهوری و صدور حکم ریاســت یکــی از آن ها بر 
سازمان هالل احمر، مشخص شود، اما این نشست 
به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضا تشکیل نشد و 
موضوع تعیین مدیر این سازمان باز هم به بن بست 
رسید. صرف نظر از چرایی مخالفت رئیس جمهور با 
استعفای پیوندی و در پی آن مخالفت با تصمیمات 
شــورای مزبور، اینکه چرا در چنین شــرایطی این 
موضوع همچنان بالتکلیف مانده، موضوعی است که 
ما برای یافتن پاسخی برای آن به سراغ مسئوالن و 

کارشناسان رفته ایم.

 پیگیری هایی در حد نظارت و تذکر 
عضــو  بنیــادی،  بهــروز 
کمیسیون بهداشت مجلس 
شــورای اســالمی برگزاری 
انتخابات  دوره  یازدهمیــن 
و  مجلس شــورای اسالمی 

مشغله نمایندگان و مسائل حاشیه ای آن را دلیلی 
برای عدم پیگیری کافی این موضوع می داند، اما با 
این حال تصریح می کند: رئیس کمیسیون بهداشت 
مجلــس، نماینده رئیس جمهور در شــورای عالی 
ســازمان هالل احمر اســت و آن طور که می دانم 

پیگیری هایی انجام شده است. 
دکتر بنیادی با بیان اینکه نمایندگان مجلس به طور 
مســتقیم نمی توانند به این قبیل مسائل ورود پیدا 
کننــد، می افزاید: پیگیری ها در حد نظارت و تذکر 
مطرح شــده، اما اقدامات اجرایی در اختیار شورای 
عالی و شخص رئیس جمهور است که امید می رود 

به زودی این مهم تعیین وضعیت شود. 
وی در پاسخ به این پرسش که شنیده شده به دلیل 
مخالفت رئیس جمهور با برکناری رئیس ســازمان 
هالل احمر ایشان در ابالغ حکم رئیس جدید تعلل 
می کند، می گوید: نباید اینچنین باشد، زیرا رئیس 
جمهور به عنوان مجری قانون اساسی بیش از سایر 

افراد باید به قانون پایبند باشد.
تالش های ما برای گفت و گو با علی نوبخت، رئیس 
کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس و نماینده 
رئیس جمهور در شورای عالی سازمان هالل احمر 

به نتیجه نرســید اما محمد 
حسین قربانی، نایب رئیس 
ایــن کمیســیون و رئیس 
هالل احمــر  فراکســیون 
مجلس در گفت و گو با قدس 

از اختالف نظری پرده برداشت که گویا بر سر انتخاب 
دو عضو منتخب این شورا وجود داشته است.

قربانی می گوید: انتخاب قبلی شورای عالی جمعیت 
هالل احمــر مورد چالــش و اعتراض بســیاری از 
کاندیداهای جمعیت قرار گرفت و اختالف هم سر 
این بود که کســانی که نقش ناظر را به عهده دارند 
نمی توانند کاندیدای ریاست جمعیت شوند، چون 
این موضوع به نوعی تبعیض محســوب می شــود. 
بنابراین به نظر می رسد معترضان راست می گویند 
چون نه حق دفاع را داشــته اند و نه برای رأی گیری 

حق البیگری.
وی با اشاره به ضرورت حل و فصل مشکل یاد شده 
بر اســاس تعامل، پیشنهاد می کند: شورای عالی با 
حفظ حرمت و احترام این دو عزیز بزرگوار بار دیگر 
انتخابــات را برگزار و دو نفر را معرفی کند و رئیس 
جمهور هم بر اســاس آیین نامــه و قوانین موجود 
مربوط به جمعیت هالل احمر یکی از دو نفر را برای 
ریاســت هالل احمر انتخاب کند، چون در شرایط 
موجود که کشــور از لحاظ شیوع ویروس کرونا در 
وضعیت بحرانی قرار دارد یکی از تشــکیالت اصلی 
که می تواند در رفــع این بحران کمک حال وزارت 

بهداشت باشد همین جمعیت است. 
وی با اشاره به اینکه نبود یک مدیر در رأس سازمان 
جمعیت هالل احمر بر کیفیت کار این مجموعه تأثیر 
منفی  می گذارد،  می افزاید: بر همین اساس امیدواریم 
این مشکل هرچه سریع تر حل و فصل شود و رئیس 
این سازمان هم انتخاب و در چارچوب وظایف خود 

اقدام کند.

 ارتباط جمعیت با نهادها قطع شده است
حمــزه فرج اللهــی مقدم، 
عالی  شورای  منتخب  عضو 
جمعیــت هالل احمــر نیز 
انتخاب  حواشــی  دربــاره 
رئیس این سازمان، به قدس 

می گوید: شورای عالی جمعیت به وظیفه قانونی اش 
عمــل کرده اســت. یعنی پس از اســتعفای آقای 
پیوندی تشکیل جلسه داد و آقایان سامانی و نوروزی 
را انتخاب و به ریاســت جمهوری پیشنهاد کرد، اما 
باید از نهاد ریاست جمهوری سؤال شود که به چه 
دلیل حکم ریاست یکی از این افراد را برای ریاست بر 

سازمان جمعیت هالل احمر صادر نکرده است.
وی می گوید: معاونت حقوقی ریاســت جمهوری 

دالیلی را مطرح کرده اســت که ایــن دالیل اصاًل 
جنبه حقوقی ندارد، مثالً   می گویند رئیس جمهور 
هنوز حکم اســتعفای آقای پیوندی را قبول نکرده 
بود که شــورای عالی جمعیت در جلسه ای دو نفر 
را انتخاب و معرفی کرد. البته هیچ یک از دالیل به 
صورت مستند به شــورای عالی ارائه نشده است تا 
بدانیم دالیل آن ها چه بوده است. یعنی هر چیزی 
هم مطرح شده، بر اساس نقل قول برخی از مقام ها 

بوده است. 
این عضو شورای عالی جمعیت هالل احمر در همین 
زمینه  می افزاید: اگر اســتدالل یاد شده را بپذیریم 
پرســش ما این اســت که اعضای شورا از کجا باید 
متوجه پذیرش استعفای آقای پیوندی می شدند؟! 
در جلسه ما، نماینده نهاد ریاست جمهوری و وزرای 
بهداشت و کشور حضور داشتند و این اشخاص نیز با 
مشورت ریاست جمهور در این جلسه شرکت کرده 
بودند، بنابراین اگر اســتعفا قبول نشده بود حداقل 

یکی از آن ها باید این موضوع را اطالع می داد.
وی با تأکید بر اینکه محل رسیدگی به دعوی یک 
سازمان مردم نهاد با دولت، معاونت حقوقی ریاست 
جمهوری نیست، می گوید: طبق اساس نامه شورای 
عالی برای انتخاب رئیس ســازمان نیازی به دادن 
فراخوان عمومی نیست. در واقع فرایندی نداریم که 
حتماً طبق آن فراخوان بدهیم و افراد بر اساس آن 
رزومه شــان را ارائه دهند و پــس از رأی گیری، دو 
نفری که رأی باال را کسب کردند معرفی شوند. یعنی 
شورا خود می تواند طبق اساس نامه جلسه را تشکیل 
دهد و دو نفر را انتخاب و آن ها را به ریاست جمهور 
معرفی کند و رئیس جمهور هم باید حکم یکی از 

آن ها را تنفیذ کند. 
فرج اللهی مقدم با اشاره به اینکه هیچ جای قانون به 
این موضوع اشاره نشده که رئیس جمهور می تواند 
دو نفری را که از سوی شورا برای ریاست جمعیت 
معرفی می شــود نپذیرد، تصریح می کند: در قانون 
آمده اســت شورا دو نفر را معرفی می کند و رئیس 
جمهور مختار اســت از بین آن ها یکی را به عنوان 

ریاست سازمان برگزیند.
وی در خصــوص برنامه شــورای عالــی برای رفع 
اختــالف پیش آمده در خصوص انتخاب ریاســت 
سازمان جمعیت هالل احمر هم  می گوید: قرار بود 
شورا در جلسه دوازدهم اسفندماه خود در خصوص 
این موضوع تصمیم گیری کند اما متأســفانه تعداد 

اعضا به حد نصاب نرسید و جلسه تشکیل نشد. 
وی اگر چه معتقد اســت اکثریت اعضای منتخب 
شــورای عالی بر انتخاب قبلی خود اصرار دارند اما  
می گوید: ترکیب شورا از افراد مختلفی تشکیل شده 
اســت، یعنی فقط هفت نفر از اعضای 16 نفره این 
شورا انتخابی هستند و بقیه اعضا را شخصیت های 

حقوقــی و اجرایی مثل وزرا، نماینــده ولی فقیه، 
دبیرکل و خزانه دار جمعیت تشــکیل  می دهند که 
نظرات آن ها متفاوت اســت، یعنی شورا یکدست 

نیست و نمی شود گفت االن چه نظری دارد. 
وی با بیان اینکه جلســه آینده خیلــی چیزها را 
مشــخص می کند، در پاسخ به این پرسش که اگر 
شورا بر نظر قبلی خود باقی بماند آیا رئیس جمهور 
باز هم می تواند از انتخاب شورا سر باز زند، می گوید: 
بعید به نظر می رسد آقای روحانی چنین کاری کند. 
ضمن اینکه احســاس می کنیم برنامه ریزی  شده 
نگذارند منتخبان قبلی بار دیگر معرفی شوند.چون 
ترکیب اعضای شــورای عالی به گونه ای است که 
دولت روی بخش عمده ای از اعضا نفوذ دارد. یعنی به 
نظر می رسد اگر انتخابات دیگری برگزار شود انتخاب 

شورا افراد دیگری خواهند بود. 
وی در همین زمینه می افزایــد: رئیس جمهور بر 
انتخاب آتی شورا ُمهر تأیید می زند تا شورا مجبور 
نشود گزینه تحمیلی از باال را انتخاب کند. به هرحال 
احتــرام به نهادهای مردم نهاد در کشــور موضوع 
مهمی است. در واقع یکی از اصول جمعیت، استقالل 
آن از لحاظ مالی و اساس نامه ای است که االن به این 

اصل لطمه وارد شده است.

 دبیرکل داریم، مشکل چندانی نداریم!
اســماعیل رمضانــی، مدیر 
کل روابط عمومی جمعیت 
هالل احمــر نیــز بــا بیان 
تکلیف رئیس  تعیین  اینکه 
جمعیت هــالل احمر یک 

مســئله حقوقی اســت که معاونت حقوقی و نهاد 
ریاست جمهوری پیگیر این مهم هستند، می گوید: 
امید می رود به زودی این مهم از سوی نهاد ریاست 
جمهوری و شــخص رئیس جمهور تعیین تکلیف 

شود. 
وی در پاسخ به این پرسش که در شرایط فعلی که 
کشور با چند بحران مختلف از جمله سیل، زلزله و 
شیوع ویروس کرونا مواجه شده نیروهای جمعیت 
هالل احمر چگونه هدایت می شوند، می افزاید: آنچه 
باید در مورد جمعیــت هالل احمر مورد توجه قرار 
گیرد این است که بر اساس ساختار بین المللی همه 
امور اجرایی و امور مرتبط با انجام وظایف قانونی و 
ارائه خدمات این جمعیت در صورت داشــتن و یا 
نداشتن رئیس بر عهده دبیرکل جمعیت هالل احمر 
است و هم اکنون این ســازمان با حضور دبیر کل 
مشکلی برای ارائه خدمات ندارد و هیچ جای نگرانی 
برای مردم و رســانه ها در زمینه ایجاد کوتاهی در 

انجام وظایف جمعیت هالل احمر وجود ندارد.
رمضانی ادامه می دهد: فرمانده بحران شیوع ویروس 

کرونا -کووید 19 در کشور- وزارت بهداشت است، 
اما در صورت اعالم نیاز به جمعیت هالل احمر، این 
سازمان در حد توان بازوی کمکی آن ها خواهد شد. 
بنابراین جمعیت هالل احمر فعالً در موضوع کرونا 
در زمینه آموزش همگانی فعالیت دارد ضمن آنکه 
تعدادی از داروخانه های زیر پوشــش نیز در برخی 
استان ها درحال خدمت رسانی هستند. با این حال 
قانون وظیفه خاصی در این مورد بر عهده جمعیت 
هالل احمر نگذاشته است. اما در صورتی که از سوی 
وزارت بهداشت اعالم نیاز شود این سازمان آمادگی 

همکاری با وزارتخانه مسئول را دارد. 
وی معتقد است در مواردی نظیر شیوع ویروس کرونا 
جمعیت هالل احمر وظیفه قانونی و تعریف شده ای 
ندارد، اما آمادگی همکاری با دستگاه های مسئول و 

فرمانده بحران در این زمینه را دارد. 
با اینکه به نظر رمضانی، بود یا نبود رئیس سازمان 
هالل احمر آن هــم با وجود دبیرکل این جمعیت 
خللی در انجام وظایف این مجموعه ایجاد نمی کند، 
اما برخی همچون فرج اللهی مقدم، عضو شــورای 

عالی جمعیت هالل احمر نظر دیگری دارند.
او ضمن آنکه به تبعات منفی بالتکلیفی ریاســت 
ســازمان جمعیت هالل احمر با توجه به شــیوع 
روزافزون کرونا ویروس در کشــور اشــاره می کند، 
می گوید: اگر چه بعضی نظرات غیرکارشناسی از بدنه 
هالل احمر مطرح می شــود که ریاست این سازمان 
نقش تشــریفاتی دارد و اجرای امور این سازمان با 
دبیر کل جمعیت است و کارها به همین شکل هم 
انجام  می گیرد اما اعضای شورای عالی اغلب چنین 
نظری ندارند، یعنی درست است که در امور داخلی 
بیشــتر دبیر کل جمعیت ایفای نقش می کند اما 
در حوزه ارتباطــات خارجی و همین طور در حوزه 
نهادهای دیگر، این ارتباط توسط ریاست جمعیت 
صورت می گیرد. بنابراین االن تقریباً ارتباط جمعیت 
با نهادهای همسطح و نهادهای باالدستی به نحوی 
قطع شــده اســت و این موضوع نه تنها در شرایط 
بحرانی حتی در شرایط عادی هم به جمعیت صدمه 

می زند.

 شاید دیگر فرصتی نباشد
امیرمحســن  ســید  دکتر 
اســبق  رئیــس  ضیائــی، 
جمعیــت هالل احمر هم با 
تأیید نظر فرج اللهی مقدم، 
نظر مدیر کل روابط عمومی 
این جمعیــت را نمی پذیرد 

و به قدس می گوید: درســت است که این جمعیت 
عالوه بر رئیس دارای مقام دبیر کلی اســت و این 
مقــام از لحاظ قانونی تمام اختیــارات الزم را برای 
اداره جمعیت دارد و در سطح بین المللی هم مورد 
پذیرش اســت، اما به هرحال ریاست جمعیت یک 
نماد و شــاخص برای داوطلبان، امدادگران و عامل 
ارتباط این مجموعه با نهادهای بیرونی و بین المللی 
و همچنین عامل انســجام درونی جمعیت است، 
بنابراین بسیار ضرورت دارد هر چه سریع تر ریاست 

این سازمان تعیین شود. 
وی با اشــاره به اینکه اطالع چندانــی از اختالف 
پیــش آمده بین شــورای عالی جمعیــت و نهاد 
ریاست جمهوری در خصوص روند برگزاری انتخاب 
کاندیداهای ریاست ســازمان ندارد، می افزاید: آن 
چیزی که مهم است این است که با شیوع ویروس 
کرونا شــاید دیگر فرصت کافی بــرای این منظور 
نداشــته باشــیم، چون این جمعیــت در آموزش 
جامعه و استفاده از تیم های اضطراری و بین المللی 
ظرفیت های باالیی دارد که می تواند در شرایط بسیار 
حساس کنونی نقش آفرینی کند و به کمک وزارت 

بهداشت بیاید.

 حاال وقت به میدان آمدن است
خالصه آنکه با وجود تالش های پزشــکان و کادر 
درمانی بیمارستان های کشور برای مقابله با کرونا اما 
واقعیت را نمی توان کتمان کرد که فرماندهی خط 
مقدم دفاع از میدان ســالمت همچنان در معرض 
خطر و در تیررس مستقیم این ویروس است و باید در 
چنین اوضاع مشوشی روی تدبیر و به میدان آمدن 
سازمان با تجربه ای همچون هالل احمر حساب کرد.

3 ماه است که سازمان باتجربه متولی امداد و نجات بی رئیس مانده

در روزهای کرونایی ،هالل احمر کجایی؟!

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

 آموزش

یک مدیر وزارت آموزش و پرورش:
 سعی می کنیم امتحانات
 بدون تأخیر برگزار شود

 ایلنا  عباس ســلطانیان، مدیرکل دفتر آموزش 
متوسطه نظری وزارت آموزش و پرورش در پاسخ 
به این پرســش که آیا ممکن است تقویم آموزشی 
تغییــر کند، گفت: خیر، فعاًل روی این قضیه کاری 
نکردیــم؛ به دلیل اینکــه اگر قرار باشــد در این 
 زمینــه تصمیمی بگیریم به این بســتگی دارد که 

دانش آموزان چه مدت تعطیل باشند. 
مدیرکل دفتر آموزش متوسطه نظری وزارت آموزش 
و پرورش افزود : تاکنون بیش از 70 درصد کتاب های 
 درســی تدریس شــده و با بســته های آموزشی که 
پیش بینی شده، با هماهنگی استان ها تالش می کنیم 
سال تحصیلی را به موقع تمام کنیم و امتحانات بدون 
تأخیر برگزار شود. اگر برای پس از عید اتفاقات دیگری 

بیفتد باید در آن زمان تصمیم گیری کنیم.
وی افزود: تمام تالشمان را می کنیم تا دانش آموزان 
از این ظرفیت اســتفاده کنند، اما اینکه چقدر استفاده 
کردند یا نه بیشتر به مسئولیت سنگینی که خانواده ها 

دارند برمی گردد.

 انتظامی

فرمانده پلیس راهور:
 مردم نگران تعویض 
پالک خودرو نباشند

 ایلنا  سردار سید کمال هادیانفر، فرمانده پلیس 
راهور گفــت: به منظور جلوگیری از ازدحام در 
مراکز شــماره گذاری و جلوگیری از شــیوع 
بیماری کرونا تمامی مــدارک خرید و فروش 
بین طرفین معامله و قولنامه ها تا 15 اردیبهشت 
اعتبار دارد.  هادیانفر افزود: همچنین رانندگان 
خودرو هایی که معاینه فنی شان به پایان رسیده 
یا اعتبار گواهی نامه آن ها منقضی شده است نیاز 
به تمدید تا 15 اردیبهشت سال آینده ندارند و 

می توانند تردد کنند و جریمه نمی شوند.
وی گفــت: تعطیلی مراکز شــماره گذاری در 
درجه اول بر عهده ستاد ملی مبارزه با کرونای 
هر استان اســت و اگر مراکز تعویض پالک هر 
استانی تعطیل شد به مردم توصیه می شود به 

مراکز استان های مجاور مراجعه نکنند.
البته فرماندهی نیروی انتظامی از هیئت دولت 
در خصوص تعطیلی مراکز تعویض پالک خودرو 

سؤال کرده است و منتظر پاسخ هستیم.

حقوقی و قضایی

در اطالعیه ای اعالم شد
 تکذیب کشف داروی 

ضد کرونا
 مهر   ســازمان غــذا و دارو و معاونت علمی 
و فناوری ریاســت جمهــوری، در اطالعیه ای 
شــایعه های منتشر شــده در خصوص کشف 

داروی کرونا را تکذیب کردند.
در ایــن اطالعیه آمده اســت: بــا افزایش تب 
بیماری کرونا در کشور، پس از احتکار ماسک 
و مواد ضدعفونی کننده، این بار ســودجویان از 
حربه جدیدی استفاده کرده اند و نوبت به معرفی 
داروهای تقلبی و فاقد هیچ گونه اثر علمی برای 

بیماری کرونا شده است.
در این اطالعیه همچنین تأکید شده است: این 
معاونت با هماهنگی سازمان غذا و دارو، کشف 
هر گونــه داروی ضد کرونا تا این لحظه را قویاً 
رد می کند و پس از برگزاری جلســات فشرده 
کارشناسی، شایعات منتشره در فضای مجازی با 
عنوان اسپری و داروی گیاهی و هر گونه شایعه 
دیگر در خصوص واکسن های ضد کرونا را کذب 

محض و صرفاً سودجویی شیادان می داند.

جوان و خانواده

معاون ناجا:
 هیچ موردی از ابتال به کرونا

در پادگان ها نداشتیم
 مهــر   معــاون تربیــت و آمــوزش نیروی 
 انتظامی با بیان اینکه پادگان های آموزشــی و 
درجه داری ناجا، مداوم ضدعفونی می شــوند، 
گفت: هیچ موردی از ابتال به کرونا در پادگان ها و 

سربازخانه ها نداشتیم.
ســردار حبیب اهلل جان نثاری خاطرنشان کرد: 
پادگان های آموزشــی و درجــه داری نیروی 
انتظامی از نقاط امــن و عاری از وجود هرگونه 

ویروس و بیماری است.
وی همچنین بیان کرد: به خانواده های سربازان 
عزیز اطمینان می دهم جای هیچ گونه نگرانی 
نیست، حساسیت ما نسبت به سالمت سربازان 
عزیز وظیفه اگر بیشتر از خانواده ها نباشد قطعاً 
کمتر نیســت؛ این فرزندان عزیز در دستان ما 
امانت هستند و مطمئن باشید مراقب سالمتی 
آن ها خواهیم بود. وی افزود : برای حفظ سالمت 
ســربازان در این شرایط نه تنها غفلتی صورت 
نمی گیرد بلکه از همه ظرفیت ها بهره گرفته ایم.

رفاه و خدمات اجتماعی

رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره(:
 بعضی از کشورهای اروپایی 

جلو  واردات ماسک را گرفتند
 فارس   محمد مخبر، رئیس ســتاد اجرایی 
فرمان حضرت امــام)ره( گفت: با توجه به نیاز 
کشور به وسایل بهداشتی و مواد ضدعفونی کننده 
بالفاصله اقدامات واردات این مواد را انجام دادیم، 
ولی متأسفانه بعضی از کشورهای خبیث اروپایی 
جلوی باری را که تفاهم نامه آن منعقد شده بود 
و در حــال انتقال به ایــران بود گرفتند و هیچ 
پیمانی هم جلوی کمک به همنوعش را این طور 

نمی گیرد.
وی خاطرنشــان کرد: ان شــاءاهلل در یک هفته 
آینده مشــکل عرضه و تقاضا در بازار کشــور 
برای محصوالت ضدعفونی کننده و بهداشتی را 
حل خواهیم کرد و تا یک ماه آینده کشــور در 
این حوزه نه تنها به خودکفایی می رســد، بلکه 

صادرات این محصوالت را هم خواهیم داشت.
وی افزود : در حال حاضر یک جوان کردستانی 
توانسته اســت در کارخانه خود روزی 60 هزار 

دست لباس پزشکی بدوزد.

فراسو

دستچین
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ال اله اال اهلل الملک الحق 
المبین

بایدن در صدر جدول دموکرات های آمریکا قرار گرفت

»جو«پیروزروزسرنوشتسازاالغها
  جهــان  رقابت های درون حزبــی انتخابات 
2020 ریاســت جمهوری آمریکا در روزی که 
از آن به »سه شــنبه بزرگ« یاد می شود برگزار 
شــد تا چهره رقیب دموکراتی که قرار اســت 
در انتخابات نهایی3 نوامبــر برابر دونالد ترامپ 
صف آرایی کند تا حدودی مشــخص شــود. اَبَر 
سه شنبه یا سه شــنبه بزرگ از آن خاطر به این 
روز اطالق می شــود کــه در آن انتخابات میان 
حزبی آمریکا به طور همزمان در 14 ایالت آمریکا 
برگزار و بنابراین پــس از این رویداد نامزدهای 
نهایی احزاب تا حدودی قابل تشخیص هستند. 
این روز پــس از انتخابات ریاســت جمهوری، 

مهم ترین روز در تقویم انتخاباتی آمریکاست.
پیش از رأی گیری هــای این روز در چهار ایالت 
آیووا، نیوهمپشــایر، نــوادا و کارولینای جنوبی 
انتخابات مقدماتی برگزار شده است اما سه شنبه 
بزرگ به دلیــل تعداد زیــاد ایالت های درگیر 
انتخابــات مقدماتی و همچنین میــزان باالی 
مــوکالن انتخاباتــی )delegates( از اهمیــت 
بسیاری برخوردار است. در این روز هزار و 357 
امتیاز انتخاباتی تقســیم می شود که تقریباً یک 
ســوم کل امتیازات موجود برای کسب نامزدی 
حزب است. نامزدی که در نهایت به هزار و 991 
موکل انتخاباتی دست پیدا کند، می تواند نامزد 
نهایی دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری 

2020 آمریکا و رقیب »دونالد ترامپ« شود.

بایدناحیامیشود
در جنــاح دموکرات هــا )معــروف بــه االغ ها( 
بزرگ ترین ســؤال در مــورد رأی گیــری روز 
سه شــنبه این بوده که آیا جو بایــدن، معاون 
سابق ریاســت جمهوری در دولت باراک اوباما 
پس از شروع ناامیدکننده رقابت های انتخاباتی 
در چهــار ایالت پیشــین، قادر بــه جمع آوری 
امتیاز کافــی برای کند کردن شــتاب حرکت 
سناتور سندرز به ســوی کسب نامزدی هست 
یا خیر؟ پاســخ مثبت به نظر می رسد. تا اینجا 
بایدن، که خیلی ها کارزارش را ُمرده می دیدند، 
توانســته چهره موفق روز شــود. او در خیلی از 

ایالت ها پیشــتاز شــد ولی این لزوماً به معنای 
پیروزی او نیســت بلکه به نظر می رســد وارد 
رقابتی تنگاتنگ با سناتور چپ گرا برنی سندرز 
شده. پیشتازی برنی سندرز در میان نامزدهای 
دموکرات تا پیش از سه شنبه بزرگ از یک سو و 
انصراف »پیت بوتجج« شهردار سابق ساوث بند 
و ســناتور »ایمی کلوباچار« دو نامزد این حزب 
و حمایت آن ها از جــو بایدن، در روزهای اخیر 
حساسیت نتایج این روز را دو چندان کرده بود. 
با کناره گیری این دو، طبق پیش بینی ها رقابت 
اصلی به ســندرز و بایدن محدود خواهد بود اما 
»مایکل بلومبرگ«، »الیزابت وارن« و »تولسی 
گابارد« هم شانس خود را برای حضور قوی تر در 

انتخابات آزمایش می کنند.
اما درحالی که رأی گیری در انتخابات مقدماتی 
روز سه شــنبه در 14 ایالــت آمریکا پایان یافته 
پیش بینی می شــود تاکنون جو بایدن موفق به 
پیشــتازی در 10 ایالت »آالباما«، »آرکانزاس«، 
»مینه ســوتا«،  »ماساچوســت«،  »میــن«، 
»کارولینای شــمالی«، »اوکالهما«، »تگزاس«، 
»تنســی« و »ویرجینیا« شده است. سندرز هم 
در چهار ایالت »کالیفرنیــا«، »کلرادو«، »یوتا« 
و »ورمونت« پیشتاز اســت. در دو ایالت بزرگ 
تگــزاس و کالیفرنیا - بــا 22۸ و 415 هیئت 
نمایندگــی– که از جایگاه مهم تــری برخوردار 
هســتند هم در نهایت در اولــی بایدن و دومی 
سندرز به پیروزی رسیدند. نام مایکل بلومبرگ، 
میلیاردر و شــهردار ســابق نیویورک هم برای 
نخســتین بار روی برگه های رأی ظاهر شــده 
است. بلومبرگ با صرف میلیون ها دالر سرانجام 
موفق به پیروزی در منطقه خودمختار ساموآی 
آمریکا شــد. با این حال او موفق به خودنمایی 
در این شــب نشد. مدیر انتخاباتی او گفته است 
پــس از نتایج اخیر بلومبرگ ادامه کمپین خود 
را ارزیابــی خواهد کرد که بــه این گمانه دامن 
زده که ممکن است به مبارزات خود پایان دهد. 
از ســوی دیگر ســناتور الیزابت وارن هم روزی 
ناامیدکننده داشــت. او نتوانست در هیچ ایالتی 
پیروز شود. به این ترتیب شمارش آرای مقدماتی 
در 14 ایالت آمریکا نشان می دهد »جو بایدن« 

هم اکنون با کســب 47 درصد آرا و 453 موکل 
انتخاباتی در صدر نامزدهای دموکرات انتخابات 
ریاست جمهوری 2020 آمریکا قرار گرفته است. 
برنی سندرز ســناتور ایالت »ورمونت« با کسب 
40 درصد آرا و 3۸2 موکل انتخاباتی در جایگاه 

دوم قرار دارد. 
از سوی دیگر دونالد ترامپ به راحتی در انتخابات 
مقدماتــی جمهوری خواهــان در ایــن ایالت ها 
برنده شده اســت. با اینکه نامزدی ترامپ برای 
حضور در انتخابات ریاســت جمهوری از طرف 
جمهوری خواهان قطعی اســت اما رقابت درون 
حزبی میان دموکرات ها به شدت در جریان است. 

آیاواقعًاکودتاییعلیهسندرز
درراهاست؟

با توجه به کناره گیری بوتجج و ســناتور ایمی 
کلوباچــار از رقابت ها و حمایــت آن ها از جو 
بایدن، جایگاه بایدن بــه عنوان نامزد مطلوب 
طیف میانــه رو حزب دموکرات تقویت شــده 
است. در مقابل ســناتور چپ گرا برنی سندرز 
قرار دارد که سیاســتمداری تحول خواه اســت 
که پیشــتازی او با نگرانی بخشی از بدنه حزب 
دموکرات مواجه شــده اســت. دموکرات های 
نگــران از برگزیده شــدن ســناتور ســندرز 
می گویند نامزدی او نه تنها بخت این حزب را 
در انتخابات ریاســت جمهوری ضعیف می کند 
که باعث از دست رفتن کرسی های نمایندگان 
دموکــرات در بعضــی از حوزه هــای انتخابیه 
کنگره هم خواهد شــد. به همین خاطر، بعضی 
از هــواداران برنی ســندرز کناره گیری بوتجج 
و کلوباچر را بخشــی از توطئــه رهبران حزب 
دموکرات برای جلوگیری از نامزدی این سناتور 

چپ گرا می دانند.
نامزدهــای  کناره گیــری  ترامــپ  پیشــتر، 
دموکرات به نفع بایدن را کودتا علیه ســندرز 
توصیف کرده بــود. آخرین اظهارنظر هیالری 
کلینتــون در مــورد کمپیــن انتخاباتی برنی 
ســندرز گمانه زنی ها در مورد سخنان ترامپ 
را افزایش داده اســت. نامزد شکســت خورده 
انتخاباتی  آمریــکا وعده های  انتخابات 201۶ 

ســندرز رقیــب هم حزبی ســابقش را چرند 
خواند و گفت سندرز باید در چارچوب )حزب 
دموکــرات( پیش رود. کلینتــون در حالی از 
رقیب سابق هم حزبی خود دست به انتقاد زد 

که این دو در کارزار انتخابات 
ســال  حزبی  درون  مقدماتی 
نزدیک  بسیار  میالدی   201۶
بــه یکدیگر پیــش تاختند تا 
حزب  همایش  در  ســرانجام 
دموکرات سندرز کنار گذارده 
شد و حزب حمایت خود را از 
نامزدی وی برای روبه رو شدن 
با دونالــد ترامپ در انتخابات 
ظاهراً  کرد.  زمان حمایت  آن 
هم اکنون نیز همین سناریو بار 
دیگر برای ســندرز روی داده و 
شبکه خبری ســی ان ان 13 
اســفند و در آستانه برگزاری 
به  موسوم  مقدماتی  انتخابات 
»سه شنبه بزرگ« در تحلیلی 

از تالش حزب دموکرات بــرای کنار گذاردن 
سندرز خبر داد و اقدام دو نامزد دموکرات در 
انصراف از کارزار انتخاباتی به نفع بایدن را در 

همین راستا دانست. 

پسازسهشنبهبزرگچهمیشود؟
سه شنبه بزرگ پایان ماجرای رقابت های درون 
حزبی نیســت و این رقابت ها تا سه ماه دیگر 
در ایالت های باقی  مانده برگزار خواهند شــد. 
با این حال سه شــنبه بزرگ نخستین گام در 
احیای جو بایدن و خیز او برای کسب نامزدی 
نهایــی حزب دموکرات بــرای رقابت نهایی با 

دونالد ترامپ در انتخابات آبان ماه سال آینده 
است. اما هنوز برای پیروز فرض کردن بایدن 
در دوئل با سندرز زود اســت، چرا که فاصله 
آرای دلگیت هــای )مــوکالن انتخاباتی( این 
دو نامزد بســیار کم است و از 
سوی دیگر نزدیک به دو سوم 
ایالت هــای آمریــکا هنوز رأی 
و نظر خــود را اعالم نکرده اند 
و ســکه انتخاب نامــزد نهایی 
در  همچنان  دموکــرات  حزب 

حال َدَوران و روی هواست.
اینکه  چیزی که مشخص است 
در صــورت عدم کســب هزار و 
991 دلگیت از ســوی هر نامزد 
مدعی )بایــدن یا ســندرز( از 
میــان نزدیک به 4 هزار دلگیت 
حزب دموکرات، صدها »ســوپر 
دلگیت« به عنــوان رهبران دو 
حزب به میدان خواهند آمد که 
موقعیت بایــدن در میان آن ها 
بسیار بهتر از سندرز است و این سوپردلگیت ها 
که نمایندگان کنگره و سناتورها و مقامات ارشد 
سابق حزب دموکرات هستند بیشتر متمایل به 
انتخاب بایدن خواهند بــود. با این حال برخی 
ناظران معتقدند با وجــود رقیبی مثل ترامپ و 
فضای به شــدت دوقطبی در رقابت بین حزب 
دموکــرات و جمهوری خــواه و حتــی در بین 
حامیان و مخالفان ترامپ در جامعه آمریکا، این 
شــکاف احتمالی به سرعت ترمیم خواهد شد و 
حزب دموکرات با سه جناح راست، چپ و میانه 
خود بــه صورت متحد با نامــزد نهایی در برابر 

ترامپ صف خواهد آراست.
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توافق دوحه در آستانه سقوط
حمله آمریکا به مواضع طالبان افغانستان

جهان: در حالی که تنها پنج روز از توافق نامه صلح امضا شده میان آمریکا و طالبان 
در قطر می گذرد، سخنگوی ارتش آمریکا از حمله به مواضع این گروه در افغانستان 
خبر داد؛ اقدامی که از فروپاشــی ســریع پیمان دوحه همان گونه که بسیاری از 
تحلیلگران پیش بینی می کردند حکایت دارد. بنا بر اعالم سخنگوی ارتش آمریکا، 
این کشور در »حمله ای تدافعی« مواضع طالبان را در شهرستان »نهر سراج« والیت 
هلمند افغانستان هدف قرار داده است. این حمله در حالی صورت گرفت که براساس 
توافق آمریکا و طالبان، هیچ گونه حمله ای نباید از سوی طالبان و آمریکا علیه مواضع 
یکدیگر انجام شود. سه روز پیش طالبان اعالم کرد آتش بس 10 روزه پایان یافته 
و حمالت علیه نیروهای امنیتی افغانســتان از سر گرفته می شود. در همین حال 
شب سه شنبه نیز دونالد ترامپ در گفت وگویی تلفنی با مالبرادر، معاون سیاسی 
طالبان، تأکید کرد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به نفع جهان است و پمپئو 
بــه زودی برای رفع موانع موجود پیش روی اجرای توافق آمریکا و طالبان به کابل 
سفر خواهد کرد. حمله آمریکا پس از امضای توافق با طالبان در حالی صورت گرفته 
که دولت افغانستان باوجود اعالم مقام های آمریکایی اعالم کرده تعهدی برای آزادی 
زندانیان طالبان ندارد. پس از باال گرفتن اختالفات میان طالبان و دولت افغانستان، 
حمله های این گروه علیه مواضع نیروهای دولتی باال گرفته است، به طوری که بامداد 
چهارشنبه در اثر حمله طالبان به قندوز 20 سرباز افغان کشته شدند. این حمله 
طالبان به مواضع دولت کابل تنها ســاعتی پس از گفت و گوی ترامپ و مال برادر 

صورت گرفته است.

رئیس دفتر سیاسی حماس:
نقش شهید سلیمانی در حمایت از فلسطین محوری بود

فارس: اســماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس که یکشنبه هفته جاری به 
روسیه رفته و با برخی مقام های این کشور دیدار کرده، در تشریح این سفر گفت: 
دیدارها با مقام های روس بر پرونده های مهم مشترک به ویژه »معامله قرن« متمرکز 
بود. موضع روسیه در قبال معامله قرن کامالً با موضع فلسطینی، عربی و اسالمی 
هماهنگ است. رهبر حماس سپس به تنش ها در سوریه اشاره و ادامه داد: حماس 
اعتقاد دارد افزایش تنش هــا در منطقه فرصت ها برای گفت وگو و صلح را از بین 
می برد، بنابراین هرگونه برخورد روســی- ترکی- ایرانی در شــمال سوریه به نفع 
هیچ کس نیست. وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه نقش ایران را در 
مسئله فلسطین چگونه می بینید، پاسخ داد: این پنهان نیست که روابط ما با ایران 
راهبردی است. ما جنایت ترور شهید سلیمانی را به شدت محکوم کردیم. شهید 
سلیمانی نقشی محوری در حمایت از مقاومت فلسطین داشت. همیشه آمریکا و 
صهیونیســت ها فکر می کنند ترور می تواند جلوی مقاومت در منطقه را بگیرد اما 
برعکس پس از هر ترور بر صالبت مقاومت افزوده می شود، رهبرانی جدید می آیند 
که مسیر را ادامه می دهند، معتقدم سیاست ایران در حمایت از فلسطین ثابت و 

بدون تغییر است.
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