
 

 جانباختگان عرصه سالمت 
»شهید خدمت« محسوب شدند

وزیر موافقت رهبر معظم انقالب با پیشنهاد وزیر بهداشت  پیشنهاد  با  انقالب  معظم  رهبر  سیاست    
بهداشت مبنی بر شهید خدمت محسوب شدن کادر 
پزشکی، پرستاری،  بهداشتی و خدماتی که در جبهه 
خدمت رسانی به بیماران مبتال به کرونا جان خود را 

از دست دادند، موافقت کردند. وزیر بهداشت با انتشار 
نامه ای و قدردانی از رهبر معظم انقالب برای موافقت 
با این پیشنهاد، نوشت: »چند روز پیش با داغی که در  

 ............ صفحه 2از دست دادن عزیزان پزشک...

10 4 8
پرسپولیس در سراشیبی آشوب گفت و گو با حمیدرضا مقصودی حامد کرزی: 

 :jپيامبر
خداوند زيباست 

و زيبايى را دوست 
دارد، بخشنده 

است و بخشش را 
دوست دارد، پاكيزه 
است و پاكيزگى را 

دوست دارد. 
نهج الفصاحه، ح 690
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 انصاری فرد 
استعفا یا فرار؟

اختالف طبقاتی ناشی از مالکیت 
نامحدود است

وضعیت افغانستان نتیجه رفتار 
تفرقه افکنانه آمریکاست

 ............ صفحه 8

 مسئوالن و کارشناسان از گزینه های مختلف برای جبران عقب ماندگی آموزشی می گویند 

4 سناریوی آموزشی برای  پسا کرونا

فروش تسلیحات غربی به 
عربستان در سال های اخیر 

افزایش چشم گیری داشته است

تیز کردن شاخ 
گاو شیرده!

 جامعه  برگزاری کالس های فوق العاده برای جبران ساعات آموزشی از دست رفته ناشی از 
آلودگی هوا قرار بود از 19 دی آغاز شود، اما با شیوع کرونا نه تنها این کالس ها بلکه کالس 
اصلی مدارس نیز به تعطیلی کشیده شد. حاال هم معلوم نیست پس از پایان تعطیالت 
نوروزی، مدارس بازگشایی می شوند یا اینکه خانه نشینی دانش آموزان همچنان ادامه خواهد 
داشت. البته به قول مسئوالن، جریان آموزش و یادگیری دانش آموزان تعطیل بردار نیست. به 
همین دلیل است که مدیران وزارت آموزش و پرورش تالش می کنند با استفاده از ظرفیت 

 ............ صفحه 7رسانه ملی و فضای مجازی، آموزش دروس را به صورت غیرحضوری...

  جهان  گزارش مؤسسه بین المللی تحقیقات 
صلح استکهلم )SIPRI( به عنوان اندیشکده ای 
معتبــر در زمینه جنگ و صلــح حاکی از آن 
است که در پنج ســال گذشته، خرید اسلحه 
در میان کشورهای خاورمیانه به ویژه عربستان 
رشد چشــمگیری داشته است. بر پایه گزارش 
این مؤسسه، فروش جنگ افزار در جهان از سال 

2۰۰۳ به این سو روندی ...

تکرار ادعاهای پمپئو علیه 
ایران درباره ناپدید شدن 

یک آمریکایی در ایران

داستان مبهم 
 FBI مأمور 

در کیش

حمایت های دولت عالوه بر 
بنگاه های اقتصادی کالن 

شامل مشاغل ُخرد هم بشود

سکته  کرونایی 
برای کسب و 

کارهای کوچک
 ............ صفحه 6 ............ صفحه 2

 چرا صداوسیما 
قید توسعه پیام رسان  

سروش را زد

مدل عهد بوق!
 ............ صفحه 9

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
محمدحسین جعفریان

سال گذشته در چنین روزهایی، حتی بدبین ترین کارشناسان مسائل افغانستان قادر 
به پیش بینی حوادث برق آســا و آشفتگی حیرت آوری که متعاقب آن این سرزمین را 
دربرگرفت، نبودند. صبح دوشنبه گذشته پس از نزدیک به 6 ماه کشمکش بر سر نتایج 

انتخابات ریاست جمهوری و باوجود میانجیگری چهره ها و ممالک ...

یک تخت و سه پادشاه

 ............ صفحه 8

بیماران کرونایی به صورت زنده بارگاه منور رضوی را زیارت می کنند

پنجره ای رو به آفتاب
 ............ صفحه ۳

آگهی مناقصه 
دانشگاه علوم پزشکی گناباد
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آستان قدس رضوی در نظر دارد 32 % از سهام متعلق به خود در 
ش�رکت مهندسی قدس نیرو )س�هامی خاص( را از طریق مزایده 
عمومی با شرایط نقد و اقساط به فروش برساند. متقاضیان می توانند برای کسب 
اطالعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد شرکت در مزایده تا مورخ 1398/12/27 
به پایگاه اینترنتی  www.dev.razavi.ir  مراجعه نموده و پس از دریافت و تکمیل 
اسناد، آنها را در پاکت در بسته به آدرس مشهد مقدس – چهارراه شهدا- سازمان 
مرکزی آستان قدس رضوی- دبیرخانه معاونت مالی و پشتیبانی تحویل نمایند . 

ضمنا هزینه چاپ آگهی در روزنامه ها بر عهده برنده مزایده خواهد بود.  
شماره تماس 05132001138 و 05132001249 

»آگهی مزایده سهام شرکت مهندسی قدس نیرو«

نام و نش��انی دس��تگاه مناقصه گذار : ش��ركت گاز استان خراسان جنوبی )س��هامی خاص(- بیرجند- س��ایت اداری- بلوار پیامبر اعظم )ص(- ابتدای 
خیابان شهدای نیروی انتظامی- شركت گاز استان خراسان جنوبی- طبقه اول- امور قراردادها- كدپستی : 9719866838 - تلفن :  056-32392000 

، نمابر قراردادها :  056-32400523
 موضوع تجدید مناقصه : انجام خدمات امداد ، بهره برداری ، تعمیرات ، مشتركین ، گازبانی ، قرائت و توزیع صورت حساب مشتركین ، وصول مطالبات 
و اجرای حدود 34 كیلومتر توس��عه ش��بكه و 700 انش��عابات و نصب و تعویض 6500 كنتور و 2500 رگوالتور در س��طح ناحیه قاینات  )شهرس��تانهای قاینات و زیركوه( از طریق 

سامانه تداركات الكترونیكی دولت )ستاد( به آدرس )www.setadiran.ir( و به شماره فراخوان )2098091444000094(
نوع و مبلغ تضمین ش��ركت در فرآیند ارجاع كار : تضمین های اعالم ش��ده در آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی به ش��ماره 123402/ت50659 ه- مورخ 1394/09/22- 

مبلغ تضمین 4.000.000.000 ریال )چهار میلیارد ریال(- ارائه هر گونه چك به عنوان تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار مورد قبول نمی باشد.
نكته : اصل تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار تا قبل از آخرین مهلت عودت اسناد مناقصه در سامانه عالوه بر بارگذاری از طریق سامانه مذكور بایستی به امور قراردادهای 

شركت گاز استان خراسان جنوبی ارائه گردد .
محل تأمین اعتبار پیمان : اعتبارات جاری و سرمایه ای )منابع بند "ق" و عوارض گازرسانی- طرحهای غیرعمرانی( شركت گاز استان خراسان جنوبی تأمین می گردد .

شرایط متقاضیان :
• دارا بودن حداقل پایه 4 در رشته تأسیسات و تجهیزات و یا پایه 5  در رشته نفت و گاز 

• ارائه گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعی         • داشتن ظرفیت خالی ارجاع كار و دارا بودن سابقه كاری مشابه و مرتبط
• ارائه مدارك معتبر ثبتی مناقصه گر و مدارك و مستندات مذكور در اسناد ارزیابی كیفی 

• ارائه صورت های مالی حسابرسی شده سال 98 و یا حداقل سال 97 توسط مؤسسات حسابرسی معتبر برای مناقصه گران الزامی است .
نكته 1 : ارائه اصل و یا كپی برابر اصل مدارك فوق االشاره در زمان بازگشایی پیشنهادها الزامی است .

نكت��ه 2:در فرآین��د ارزیابی فنی و كیفی ، امتیاز تش��ویقی مجریان و پیمانكاران فلزی دارای گواهینامه ای��زو 3834 معتبر در بخش فنی 5 و در بخش كیفی 5 امتیاز از صد 
امتیاز كل لحاظ می گردد و درآینده اجباری خواهد گردید 

برنامه زمانی مناقصه :
• مهلت دریافت اسناد ارزیابی كیفی : از تاریخ 98/12/21 لغایت ساعت 15:00 روز چهارشنبه مورخ 98/12/28 

• آخرین مهلت عودت اسناد ارزیابی كیفی  : ساعت 16:00روز دوشنبه مورخ 99/01/18   
• اعالم نتایج ارزیابی كیفی :  99/01/24 

• مهلت دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ 99/01/24 لغایت ساعت 15:00روز چهار شنبه مورخ 99/01/27 
• آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه بر روی سامانه ستاد : ساعت 13:30 یكشنبه مورخ 99/02/07  

• زمان و مكان بازگشایی پاكات : ساعت 14:00روز یكشنبه مورخ 99/02/07  - سالن جلسات شركت گاز استان خراسان جنوبی
با توجه به اینكه كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاكات از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكی دولت )ستاد( 
ب��ه آدرس )www.setadiran.ir( انج��ام خواهد ش��د لذا الزم اس��ت مناقص��ه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در س��ایت مذك��ور و دریافت گواهی امضای 

الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند . 
الزم به ذكر است اسناد از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكی دولت )ستاد( توزیع خواهد شد و هر یک از مناقصه گران جهت دریافت و عودت اسناد مناقصه و ارزیابی 
كیفی ، بایستی اسناد را تا آخرین مهلت ذكر شده در آگهی از طریق سامانه ستاد دریافت و یا بارگذاری نمایند. مناقصه گران تایید شده در ارزیابی كیفی می بایست اسناد 
مناقصه را پس از بارگذاری در س��امانه تداركات الكترونیكی دولت تا قبل از ش��روع جلس��ه كمیس��یون مناقصات بصورت فیزیكی نیز تحویل دبیرخانه رمز و محرمانه واحد 

حراست شركت گاز استان خراسان جنوبی نمایند .
ضمنًا ارائه مدارك و دریافت اسناد مناقصه ، هیچگونه حقی را برای متقاضیان جهت شركت در مناقصه ایجاد نخواهد كرد . 

این آگهی در سایتهای www.nigc-skgc.ir   ، www.shana.ir    ، http://iets.mporg.ir  قابل رؤیت می باشد .
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آگهی تجدید فراخوان  مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی 
)تجدید مناقصه عمومی و  یك مرحله ای شماره 1398.7822( )نوبت اول(

روابط عمومی شركت گاز استان خراسان جنوبی
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روزنامـه صبـح ایـران

 رحمانی فضلی: از اقدام های نمایشی در مقابله با کرونا پرهیز شود سیاست: وزیر کشور با تأکید بر استمرار اطالع رسانی صادقانه از سوی مسئوالن، اقدام های تبلیغاتی نمایشی برخی عناصر 
غیرمسئول را غیرقابل قبول برشمرد و گفت:  اهمیت صیانت از آرامش و طمأنینه در فضای عمومی جامعه، مقدمه و شرط الزم حفظ سالمت و بهداشت است. رحمانی فضلی تأکید کرد: از اقدام های نمایشی در مقابله 

با کرونا پرهیز شود.

 سیاست  رهبر معظم انقالب با پیشنهاد 
خدمت  شهید  بر  مبنی  بهداشت  وزیر 
پرستاری،   پزشکی،  کادر  شدن  محسوب 
جبهه  در  که  خدماتی  و  بهداشتی 
کرونا  به  مبتال  بیماران  به  خدمت رسانی 
جان خود را از دست دادند، موافقت کردند. 
وزیر بهداشت با انتشار نامه ای و قدردانی 
از رهبر معظم انقالب برای موافقت با این 
پیشنهاد، نوشت: »چند روز پیش با داغی 
پزشک،  عزیزان  دادن  دست  از  در   که 
پرستار، کادر بهداشتی و خدماتی که در 
ویروس  به  مبتال  بیماران  درمان  مراکز 
نثار  را  جانشان   -  COVID19  - کرونا 
در سینه  بودند  بیماران کرده  به  خدمت 
تقدیم  عریضه ای  داشتم، 
نمودم  رهبری  معظم  مقام 
که موافقت فرمایند این برباد 
رفتگان در یاد مانده به عنوان 
محسوب  خدمت  شهدای 
جانگداز  سوز  گرچه  شوند، 
شهادت این عزیزان همواره 
خواهد  را  استخوانم  مغز 
گداخت، مع الوصف موافقت 
که  ایشان  آمیز  محبت 
همچون  سالمت  مدافعان 
مرزهایمان  حریم  مدافعان 
مدافعان  و  دفاع مقدس  در 
تابناک  ستارگان  حرم 
آسمان و شهادت می مانند و 
می درخشند، افتخاری است 
برای جامعه بهداشت و درمان کشور که 
شبانه روز در دفاع از حریم سالمت مردم 
امید  می کنند.  جانفشانی  سرزمینشان 
است روح بلند این عزیزان همنشین ساالر 
شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( باشد. 
آمیز  محبت  قدرشناسی  و  لطف  ابراز  این 
رهبر فرزانه انقالب، خدمتگزاران صدیق نظام 

سالمت را بیش از پیش و دلسوزانه در عرصه 
خدمت نگاه خواهد داشت. برای این عزیزان 
علو درجات و برای همکاران ارجمندم در 
سراسر کشور تندرستی و بهروزی مسئلت 

دارم«.

 پیام سرلشکر باقری برای سرداران 
خط مقدم جنگ با کرونا

به گزارش مهر، سرلشــکر محمد باقری، 
رئیــس ســتاد کل نیروهای مســلح نیز 
در پیامــی از مــردم و مجاهــدان عرصه 
سالمت کشــور در مقابله با ویروس کرونا 
قدردانی و تشــکر کرد و نوشت: هم اکنون 
بیمارستان های ثابت و سیار، نقاهتگاه ها و 
مراکز بهداشتی و درمانی نیروهای مسلح 
در سراســر کشــور در آمادگــی کامل و 

عملیاتی برای مقابله با کرونا هستند.
در ایــن پیام آمده اســت: در شــرایط و 
روزهایــی که مردم شــریف و فهیم ایران 
اســالمی و بیش از 1۰۰ کشور در اقصی 
نقاط دنیا در معرض ویروس جهانی کرونا 
و این پدیده زیســتی هستند و مدافعان 
عرصه سالمت در میهن عزیزمان در زمره 

مجاهدان فی سبیل اهلل، صبورانه، فداکارانه 
و ایثارگرانــه در مصاف با ایــن بیماری، 
صحنه های شگفت انگیز و ماندگاری را خلق 
کرده اند، بر یکایک آنان درود می فرستم و 
حماسه های امیدآفرین و افتخار آمیزشان 

را پاس می دارم.
سرلشکر باقری افزوده است: در این شرایط، 
موج ســواری دشــمن در برجسته سازی 
اخبار جعلی برای تشویش افکار عمومی و 
زائل ســازی اعتماد بین مردم و مسئوالن 
و ناتوان جلوه دادن نظام مدیریتی کشور 
برای مقابلــه با این بیماری کــه فراتر از 
ایران به چالشی بین المللی از جمله برای 
ســردمداران دشــمنی با ایــران و ایرانی 
 تبدیل شــده است، معنادار و بیانگر عمق 
کینــه ورزی و عصبانیت آنان از عظمت و 
شرافت این ملت قوی، بیدار و مؤمن است 
که به یاری خداوند، برای شیاطین فرجامی 

جز رسوایی نخواهد داشت.
سرلشکرباقری در پایان تأکید کرده است: 
اینجانب بــا قدردانی و تشــکر صادقانه 
و متواضعانــه از آحاد مجاهــدان عرصه 
ســالمت به ویژه مراکز و نیروهای شریف 

و مجاهد حوزه امداد، بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشــکی نیروهای مسلح و تأکید 
بر تــداوم نقش آفرینی هــای فداکارانه و 
شــبانه روزی آن ها و درخواســت از اقشار 
مختلف مردم عزیز در تمکین توصیه های 
مراجع معتبر برای جدال با این بیماری و 
پرهیز از هرگونه هراس و اضطراب، توجه به 
دریافت اخبار صحیح و روایت های درست 
از رســانه ملی و نیز اهتمام به هوشمندی 
و هوشیاری و همکاری در راستای ارتقای 
اقدام ها و تســهیل مدیریت مبارزه با این 
پدیــده و مصون ســازی کشــور در برابر 
تهدیدهای زیستی؛ با تضرع، دعا و مناجات 
به درگاه خدای سبحان و تمسک به قرآن 
 و توسل به اهل بیت عصمت و طهارت )ع(، 
یاری بخشــی برای رفع بیمــاری و عبور 
موفق از این آزمون و ابتالی بزرگ و تبدیل 
بال به نعمت را از آســتان کریم و نعیمش 

طلب می کنیم.

 پیام  هموطنان مقیم فرانسه خطاب 
به جان برکفان

به گزارش ایرنا، ســفیر ایران در فرانســه 
گفت: بسیاری از هموطنان مقیم فرانسه 
در پیام هایی، از فــداکاری، خطرپذیری و 
نوع دوســتی پزشکان، پرســتاران و کادر 
پشتیبانی ایران عزیز که برای نجات جان 
مردم، در صف مقدم مبارزه با کرونا تالش 
می کنند، قدردانی کردند. »بهرام قاسمی« 
روز سه شــنبه در پیامی که در حســاب 
توییتر سفارت جمهوری اسالمی در فرانسه 
منتشر شد، افزود: مردم هوشمند و قدردان 
این ســرزمین نمی توانند نقش پزشکان و 
پرستاران فرشته خوی حاضر در این صحنه 
را که »دیگر دوستی« خود را در زیباترین 
شکل آن به تماشا و قضاوت و محک ما و 

جهان نهادند هرگز فراموش کنند.

موافقت رهبر معظم انقالب با پیشنهاد وزیر بهداشت 

جانباختگان عرصه سالمت »شهید خدمت« محسوب شدند

  این تقاضای عاجزانه یک معلم است، لطفاً نظاره گر ظلم به معلمان نباشید. شما 
را به خدایی که می پرســتید قسم می دهم این موضوع حذف رتبه بندی و افزایش 
۵۰ درصدی حقوق معلمان را پیگیری کنید و کاری کنید به اجرای کامل در بیاید 
و هر دو با هم اجرا شــود. افزایش حقوق ۲۵ هزار تومانی برای فردی که ۲9 سال 
ســابقه کار دارد، عین توهین به اوست. متأسفانه بیشترین ظلم به بخش آموزشی 
در آموزش و پرورش شده است. تبعیض بین اداری و آموزشی سبب ایجاد اختالف 
عمیق در بدنه آموزش و پرورش شده است. قبل از انتخابات، اجرای رتبه بندی آن 
هم با کلی در بوق و کرنا کردن و سپس حذف آن بعد از انتخابات بدون سرو صدا... 
آیا این عین ظلم نیست؟ امیدوارم هر اندازه برای ما قدم بردارید خدا به شما عوض 

دهد. 09350004194
  داستان حمایت غیر رسمی اتحادیه ها از اعضایشان یعنی اهل هر کسب و برخورد 
نکردن یا ضعیف برخورد کردنشان با افراد آن کسب در مورد تخلفاتی که مرتکب 

می شوند، باید روزی به پایان برسد؛ این روز کی فرا می رسد؟ 09330001477
 ما جمعی از قبول شــدگان آزمون اســتخدامی آموزش و پرورش 9۸ هستیم. 
مصاحبه انجام دادیم در نهایت مردود اعالم شدیم. خدا می داند چقدر تالش کردیم 
و امید بسته بودیم و چقدر بی عدالتی شده است. با توجه به اوضاع و احوال کشور و 
از طرفی کمبود نیروی انسانی در آموزش و پرورش، به جای برگزاری آزمون مجدد، 
تقاضای افزایش ظرفیت آزمون 9۸ را داریم. خواهشمندیم صدای ما را به مسئوالن 

برسانید. 09110009378
 با توجه به رکود شدید اقتصادی و کاهش درآمدها،دولتمردان لطف کنند برای 
جلوگیری از هرگونه بحران،حداقل ســه ماه پول آب، بــرق و گاز مردم را نگیرند 
)رایگان(. اقســاط وام را تا سه ماه تمدید کنند. یارانه مشموالن را حداقل سه برابر 
افزایش بدهند. در این وضعیت مردم به شدت در تنگنای مالی هستند. لطفاً به فکر 

مردم فهیم ایران باشید. سپاسگزارم. 09150001533

ارسال سومین محموله کمک های کرونایی چین به ایران
ایسنا: کمک های اهدا شده به سرکنسولگری جمهوری اسالمی ایران در شانگهای به 
میزان یک هزارو6۰۰ کیلوگرم در روز دوشنبه 19 بهمن ماه از طریق هواپیمای باری 
ماهان به تهران ارسال شد. بر اساس اطالع سرکنسولگری کشورمان در شانگهای، این 
کمک ها شامل داروهای طب سنتی چین برای مقابله با کرونا، لباس محافظ، ماسک، 
کیت تشخیص و محافظ صورت است که توسط شرکت ها و مردم چین برای کمک 
به کشورمان در مقابله با کرونا اهدا شده است. در بین این اقالم، داروهای اهدا شده 
از سوی شرکت جینگ هوا به ارزش 7۰۰ هزار یوان است که در درمان کرونا ویروس 

در چین مورد استفاده قرار می گیرد.

روسیه 50 هزار کیت تشخیص کرونا به ایران داد
مهر: ســفیر جمهوری اســالمی ایران در 
فدراسیون روســیه اعالم کرد: دیروز تعداد 
۵۰ هزار تســت تشخیص ویروس کرونا به 
نماینده سفارت ایران در مسکو تحویل داده 
اســت که این تجهیزات بدون فوت وقت 
و در کوتاه تریــن زمان ممکن راهی ایران 
خواهد شد. سفیر جمهوری اسالمی ایران 
بــا اعالم این خبر در ادامه صحبت های خود ضمن قدردانی از همکاری روســیه با 
ایران در مقابله با این ویروس به عزم تهران و مسکو برای افزایش سطح همکاری ها 
 در حوزه های مختلف به خصوص بهداشت و درمان اشاره کرد. در همین رابطه مدیر

 بین الملل صلیب سرخ روسیه آمادگی خود را برای ارسال کمک های پزشکی برای 
مقابله با شیوع این ویروس به کشورمان اعالم کرد.

تکذیب تفاوت ویروس کرونا در ووهان و ایران
فارس: سخنگوی وزارت بهداشت گفت: اظهارات یکی از نمایندگان مجلس از مطالب 
مطروحه توسط وزیر محترم بهداشت در جلسه با نمایندگان، صحت ندارد و از اساس 
کذب و بی پایه اســت و در نقل مطلب رعایت امانت نشده است. کیانوش جهانپور 
با اعالم این مطلب، اظهار داشت: دکتر نمکی در جلسه خود با نمایندگان مجلس، 
مطلبی در مورد تفاوت ویروس کرونا در ایران و ووهان چین، عنوان نکرده و مطالبی 

که به نقل از وزیر بهداشت مطرح شده، کامالً کذب است.

 علت قرنطینه نشدن قم با شیوع کرونا
 از زبان نماینده مجلس

ایرنا: یک عضو کمیسیون بهداشت درباره 
نقدهــا به قرنطینه نشــدن قــم در آغاز 
تشخیص کرونا و شیوع آن به سایر استان ها 
می گوید: قرنطینه در مقابله با این بیماری ها 
مفید است، اما قم یک مرکز مذهبی است 
کــه رفت وآمد در آن زیاد بــوده و به نظر 
می رســد قرنطینه در آن زمان سخت بود. 
در گذشته می توانستیم بهتر عمل کنیم، اما امروز هم دیر نیست و اگر مردم قرنطینه 
خانگــی را رعایت نکنند، نمی توانیم این بحران را حل کنیم. اصغر ســلیمی، عضو 
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره شیوه مدیریت بحران در شرایط فعلی و 
عملکرد ستاد مدیریت بحران می گوید: موضوع شیوع کرونا به صورت جهانی رخ داده 
و مقابله ما با این بیماری نیز باید در سطح جهانی صورت گیرد و نمی توانیم به شکل 
منطقه ای با آن برخورد کنیم. این ویروس از چین به سایر نقاط دنیا شیوع پیدا کرده 
و اقدام هایی که ما به عنوان یکی از کشورهای درگیر با آن پیش می گیریم، باید همگام 

با سیاست های جهانی و کشورهای دیگر باشد.

جزئیات کشف انبارهای احتکار مواد ضدعفونی و 
دستکش توسط سپاه

سیاســت: طی رصد و اشراف اطالعاتی سازمان اطالعات سپاه نینوا، یک انبار 
حاوی بیش از ۸هزارو6۰۰ لیتر مواد ضدعفونی کننده احتکار شــده در شــهر 
گرگان کشــف و ضبط شــد. همچنین بنا بر گزارش تسنیم، سازمان اطالعات 
سپاه خوزســتان در راســتای مبارزه با احتکار اقالم بهداشتی مورد نیاز مردم 
با رصد و گســترش اطالعاتی توانســت یک انبار احتکار شده اقالم و تجهیزات 
پزشــکی را در اهواز کشــف کند. در این انبار ۴۴ هزار و 6۰۰ عدد دســتکش 
پزشــکی و ۴۴۴ لیتر الکل 9۰ درصد کشف شد. این کاالهای کشف شده برای 
توزیع بین مردم در اختیار مراکز درمانی و معاونت غذا و داروی علوم پزشــکی 
و همچنین عامالن این احتکار بــزرگ اقالم ضروری جامعه در اختیار مقامات 

قضایی قرار گرفتند.

انتقاد از فرماندهی عملیات مبارزه با کرونا
سیاست: ســید عزت اهلل ضرغامی، عضو 
شورای عالی انقالب فرهنگی، در توییتی 
نوشت: شــرایط جنگی اســت و رئیس 
جمهور باید شــخصاً ســتاد عملیات را 

فرماندهی کنند.
 از ســوی دیگر خبرگــزاری فارس نیز 
نوشــت: این روزهــا با توجه بــه اینکه 
قرارگاه ملی مبارزه با کرونا حالت انفرادی داشــته و مدیریت آن فقط بر عهده 
وزیر بهداشــت اســت، خطر تصمیمات جزیره ای افزایش یافته اســت و شاید 
بهترین زمان باشد تا شــخص رئیس جمهور یا معاون اول فرماندهی این ستاد 

را بر عهده گیرند.
 این خبرگزاری با اشــاره بــه غیبت معاون اول رئیس جمهــور و گمانه زنی 
درباره احتمال بیمار شــدن وی و جلســه نمایندگان مجلس با وزیر بهداشت 
نوشــت: علی الریجانی رئیس مجلس شورای اســالمی پس از جلسه ای که با 
حضور وزیر بهداشــت و جمعی از نمایندگان مجلس به منظور بررسی موضوع 
بیماری کرونا در کشــور برگزار شــد، در جمع خبرنگاران گفت: آقای رئیس 
جمهور یک شــورای پشتیبانی برای حمایت از تصمیمات ستاد ملی مبارزه با 
کرونا تشکیل دهد که مســتقیماً اداره شود و همه بخش های کشور همکاری 

الزم را با آن داشته باشند.

بیانیه مجلس خبرگان رهبری 
درباره کشتار مسلمانان هند

ایســنا: مجلس خبرگان رهبری با صدور 
بیانیه ای، کشــتار مردم مسلمان هندوستان 
را تقبیح کرد و خواستار اقدام دولت هند در 
حمایت از شهروندان مسلمان این کشور شد. 
در این بیانیه آمده است: اخبار ناگوار و تصاویر 
جانســوزی که از وضعیت خونبار مسلمانان 
 مظلوم هند بــه صورت حداقلــی، مخابره
می شود، بســیار ناراحت کننده و قلب هر 
انســان آزاده ای را می فشارد. دردآورتر آنکه 
این جنایات فجیع که مسبوق به سابقه نیز 
هســت این بار پس از ســفر رئیس جمهور 
آمریکای جنایتکار به این کشــور با شــدت 
بیشتر و در بایکوت رسانه ای مدعیان حقوق 

بشر در حال انجام است.
این بیانیه تأکیــد می کند: مجلس خبرگان 
رهبری، ضمن تقبیح کشتار مردم و تخریب 
مساجد و اماکن مذهبی مسلمانان هندوستان 
از دولت این کشور می خواهد با اتخاذ تدابیر 
مناسب، هرچه سریع تر به این موضوع خاتمه 
داده و جلو شعله ور شدن آتش تفرقه توسط 
عده ای افراط گرا که با تحریک و دسیســه 
سرویس های جاسوسی دولت های استعمارگر 
علیه مســلمانان مظلوم آن کشور دست به 
اقدام های خشونت بار می زنند را سد نماید تا 
شهروندان مسلمان نیز بتوانند در کنار پیروان 
ســایر ادیان و مذاهب، آزادانــه به زندگی و 

فعالیت مسالمت آمیز خود ادامه دهند.

زمان برگزاری دور دوم 
انتخابات مجلس

ایرنا: »جمال عرف«، رئیس ستاد انتخابات 
کشــور درباره تغییر زمان برگزاری انتخابات 
دور دوم مجلس یازدهم شورای اسالمی گفت: 
بر پایه قانون، وزارت کشــور زمان برگزاری 
انتخابات را پیشنهاد و شورای نگهبان آن را 
تأیید می کند؛ چه بســا در همین انتخابات 
یازدهمین دوره مجلس شــورای اسالمی از 
یک ســال قبل دو زمان دوم و هفتم اسفند 
به شورای نگهبان پیشنهاد شده بود که این 
شورا، دوم اسفند را تأیید کرد. معاون سیاسی 
وزارت کشــور اضافه کرد: برای انتخابات دور 
دوم هم ۲9 فروردین ماه پیشــنهاد و تأیید 
شده بود، اما برای کنترل شیوع ویروس کرونا 
و ارزیابی مهیا بودن شــرایط عمومی کشور، 
وزارت کشــور با وزارت بهداشت تا یک ماه 
آینده این موضوع را بررســی خواهد کرد و 
اگر به این جمع بندی برسیم که چون گذشته 
شرایط تجمع وجود ندارد، با تأیید نظر شورای 
نگهبان، زمــان آن را تغییر می دهیم. عرف، 
یکی از زمان های پیشــنهادی را شهریورماه 

سال 99 اعالم کرد.

اتهام زنی سعودی ها به ایران 
در خصوص کرونا

فارس: دولت ســعودی ایران را به گسترش 
کرونا متهــم و تالش کرد بــار دیگر از این 
بیماری برای مقاصد سیاسی خود بهره برداری 
کند. شــورای وزیران ســعودی به ریاست 
»ســلمان بن عبدالعزیز« تشکیل جلسه داد 
و در خصــوص موضوع های مختلف داخلی 
و جهانی بحث و گفت و گــو صورت گرفت. 
به نوشته خبرگزاری رسمی سعودی )واس( 
شورای وزیران سعودی ضمن ذکر اقدام های 
صورت گرفته در استان قطیف برای جلوگیری 
از انتشــار ویروس کرونا، از همه دستگاه ها و 
سازمان های این کشــور خواست تا در این 
امر همکاری کنند. دولت ســعودی در ادامه 
ایران را به »اقدام غیر مسئوالنه« در رفتار با 
شهروندان عربستانی متهم کرد و مدعی شد 
که ایران ورود شهروندان عربستانی به خاک 
این کشوررا تسهیل کرده و بدون زدن مهر بر 
روی گذرنامه هایشان آنان را می پذیرد و این 

موضوع برای سالمتی خطرناک است.

تالش های آمریکا برای 
جلوگیری از فروش نفت ایران

ایرنا: دولت آمریکا که در دو سال اخیر تالش 
گسترده ای برای توقف صادرات نفتی ایران 
انجام داده، قصــد دارد در ادامه این روند با 
روش های ایران بــرای دور زدن تحریم  های 
نفتی مقابله کنــد. به نوشــته خبرگزاری 
»رویترز«، یک مقــام وزارت خارجه آمریکا 
گفته اســت که دولت این کشــور به زودی 
با صدور توصیه نامه ای، به هرکسی که نفت 
ایــران را »بــر خالف تحریم هــا« روی آب 
ذخیره و نگهداری می کند، هشــدار خواهد 
داد. بــه گفته وی، این توصیه نامه همچنین 
به شــرکت های دریانوردی در مورد تبعات 
خامــوش کــردن فرســتنده موقعیت یاب 
کشتی ها )ترنسپوندر( با هدف جلوگیری از 
رهگیری کشتی و دور زدن تحریم ها، هشدار 

خواهد داد.

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   
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در  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  کل  مدیر  افرازه   مینا   
روزهای اخیر با تکرار ادعاهای بی پایه علیه جمهوری اسالمی 
ایران، مدعی شد تهران به بازرسان آژانس اجازه دسترسی به 
برخی مکان های مورد نظر را نمی دهد؛ موضعی که به نحوی 
دیگر از زبان انگلیس نیز مطرح شد. »دومینیک راب« وزیر امور 
خارجه انگلیس دیروز گفت: به ایران اجازه دستیابی به سالح 

هسته ای داده نخواهد شد. 
با این حال رافائل گروسی در بیانیه ای مدعی شده بود این مسئله 
به شــکل منفی بر توانایی آژانس برای شفاف سازی و رفع این 
سؤاالت و ارائه تضمین معتبر درخصوص نبود مواد و فعالیت های 
هسته ای اعالم نشده در ایران تأثیر می گذارد. وی گفته بود: من 
از ایران می خواهم تا فوری و به طور کامل با آژانس، ازجمله از 
طریق ارائه دسترسی مناسب به مکان های مورد نظر همکاری 

کند.
ایــن اظهارات مدیــر کل آژانــس در حالی اســت که بهروز 
کمالوندی، سخنگوی ســازمان انرژی اتمی ایران پیش از این 
گفته بود درخواســت اطالعات و دسترسی آژانس بین المللی 
انرژی اتمی باید مبانی حقوقی داشته باشد و ما راجع به بخشی 
از درخواست ها و دسترسی هایی که آژانس داشته، مالحظه ای 
داشتیم که این مالحظات حقوقی بوده است و همیشه بر آن ها 
پافشاری کرده ایم، از جمله درخواست بعضی اطالعات در مورد 

بعضی مکان ها.

 ردپای رژیم صهیونیستی در گزارش اخیر 
اما سخنان کمالوندی بیانگر ردپای فشارهای رژیم صهیونیستی 
بــر آژانس بین المللی انرژی اتمی برای دســتیابی به اطالعات 
حساس کشورمان است. وی در همین باره گفته است: بخشی 
از این اطالعات تعریف شده توسط رژیم صهیونیستی در اختیار 
آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار گرفته است و فشار زیادی هم 
از ناحیه این رژیم چه در دوره آقای یوکیا آمانو، مدیرکل سابق 
آژانس و چه در دوره آقای رافائل گروسی، مدیر کل کنونی بوده 
است که آژانس بین المللی انرژی اتمی این ها را به عنوان اسناد 
و مدارکی که اتقان دارد بپذیرد، اما این ها در تعاریف پروتکلی 

و پادمانی نمی گنجد.
فضاســازی های جدید آژانــس علیه ایــران در حالی صورت 

می گیرد که در هیچ یک از گزارش های منتشر شده خود علیه 
برنامه هســته ای ایران و نقض برجام از سوی کشورمان مدرک 
مستندی ارائه نکرده است، اما دیدارهای اخیر مدیر کل آژانس 
با مقامات اروپایی از جمله رئیس جمهور فرانســه از یک سو و 
اظهارات کمالوندی درباره تغذیه اطالعاتی آژانس توسط رژیم 
صهیونیستی، حکایت از هماهنگی بین آژانس و مخالفان برنامه 
هسته ای ایران برای افزایش فشارها و تالش برای دستیابی به 
اهداف مدنظرشــان دارد. البته رافائل گروسی، سیاسی کاری 
آژانس درباره محتوای گزارش این نهاد را رد می کند و گزارش 

آژانس را بر اساس واقعیت های بازرسان می داند.

 ادعاهایی که به اثبات نرسیده است 
مبنــای این گزارش آژانس، اســناد و اطالعــات ادعایی رژیم 
صهیونیستی است و مقامات رســمی این رژیم برآورد کردند 
که ۵۵ هزار صفحه ســند و هزاران فایل روی سی دی درباره 
برنامه هسته ای ایران در اختیار دارند، گرچه به اذعان برخی از 
محققان هسته ای که به سرزمین های اشغالی سفر کرده بودند، 
اعتبار اسناد ادعایی رژیم اسرائیل به اثبات نرسیده است. به نظر 
می رسد آژانس از نقطه ضعف اصلی خود یعنی همان نداشتن 
ابزاری برای جمع آوری اطالعات و تکیه بر اطالعات و ادعاهای 
مطرح شــده توسط اعضای خود برای ارائه چنین گزارش هایی 
بهره می برد و عمالً در نظارت مستمر بر فعالیت های هسته ای 
اعضایش برخوردی دوگانه و سیاسی دارد، به گونه ای که ایران 
 به دلیل پذیرش معاهده منع گســترش ســالح های هسته ای

) NPT( باید مســتمراً مورد نظارت قرار گیرد، اما برخی  دیگر 
همچون رژیم صهیونیستی که آژانس در گزارش اخیر خود علیه 
کشــورمان به اطالعات مطرح شده توسط آن استناد کرده، از 

این گونه موضع گیری های آژانس مصون مانده است.

 اجماعی علیه ایران شکل نمی گیرد
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بر این 
باور است که تمام دولت هایی که در موضوع هسته ای ایران نقش 
تنش زدا بازی می کردند به تدریج در حال تنش زایی هستند. 
اروپایی ها که در پرونده FATF رویکرد تنش زدایی داشــتند و 
ســعی کردند ایران وارد لیست سیاه نشود، اما این بار نسبت به 

گزارش هــای آژانس بین المللی انرژی اتمی درخصوص موضوع 
هسته ای ایران بی تفاوت شدند و آژانس هم جنبه سیاسی گزارش 

را تقویت کرده است.
حشــمت اهلل فالحت پیشــه در گفت و گو با قدس تصریح کرد: 
گزارش آژانس از جنبه فنی مسئله خاصی ندارد و هیچ تخلفی 
درباره برنامه های ایران مطرح نمی کند و تنها می گوید که ایران از 
حدود مشخص شده برجام درباره میزان تولید سوخت گذر کرده؛ 
موضوعی که ایران هم آن را اعالم کرده اســت. با این حال عبور 
از میزان تعیین شده در برجام، به معنای نقض ان پی تی نیست 
و ایران برنامه های خود را کامالً در قالب ان پی تی پیش می برد. 
نماینده مردم اسالم آباد غرب در مجلس افزود: گرچه در بخشی 
از گزارش آژانس عنوان شده بود ایران اجازه دسترسی به برخی 
اماکن را نداده اســت، اما باید گفت ایــران تا پیش از این اجازه 
دسترسی و بازرســی به آژانس را در قالب پروتکل های الحاقی 
می داد که بر اساس برجام اجرایی شده بود. زمانی که آمریکایی ها 
برجام را رد کردنــد و اروپا نیز در این باره عملکرد منفعالنه ای 
داشت، بدین ترتیب ایران تعهدی ندارد که بازرسی های مازاد بر 

ان پی تی را بپذیرد.
وی همچنین درباره تبعات گزارش سیاسی آژانس برای کشورمان 
گفت: از مدتی قبل فضای منفی علیه ایران شکل گرفته بود و 
ایــران آماده چنین برخوردهایی بود. حداکثر کاری که با توجه 
به این گزارش صورت می گیرد، این اســت که پس از برگزاری 
چندین جلسه در شــورای حکام، از شورا خواسته می شود که 
پرونده ایران به شــورای امنیت برود و از آنجایی که رأی گیری 
درباره آن باید به صورت اجماعی باشد، بعید می دانم کشورهایی 
مانند چین و روســیه زیر بار تصمیمی علیه ایران بروند. مسلماً 
در کوتاه مدت اجماعی علیه ایران شکل نمی گیرد و معتقدم در 
بلند مدت نیز یک فضای دیپلماتیک تازه ای بین ایران و غربی ها 

شکل بگیرد.

خبر

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

خبر

سیاست خارجی

سیاسی کاری آژانس بین المللی انرژی اتمی در موضوع ایران ادامه دارد

استانداردهایدوگانهوسیاستزدههستهای

در  آمریکا  خارجه  امور  وزیر  پمپئو،  مایک  سیاست    
بیانیه ای با تکرار ادعاهای پیشین علیه ایران در سیزدهمین 
سالگرد ناپدید شدن رابرت لوینسون، یکی از کارکنان سابق 
FBI مطرح کرد: 13 سال پیش در چنین روزی در تاریخ 
ایران  لوینسون در جزیره کیش  باب  9 مارس، رابرت ای. 
ربوده شد. دولت ایران داشتن اطالعاتی از محل تقریبی او 
یا شرایطش را منکر شده است، ادعایی که اعتباری ندارد. 

ادعاهای پمپئو در حالی مطرح می شــود که ســیدعباس 
موسوی، ســخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان پیش از 
این در آبان  ماه ســال جاری در این باره گفته بود: براساس 
درخواســتی که از ایران شــده بود، ایران با حســن نیت و 
برخی مســائل انسان دوســتانه موضوع آقای لوینســون را 
پیگیری کــرد و تاکنون چندین بار در این ارتباط پاســخ 

داده اســت که در مورد وضعیــت وی اطالعی ندارد، ولی 
اگر کاری از دســت ما بربیاید ایــن کار را انجام می دهیم، 
البته همان طور که گفتم این به معنای داشتن پرونده برای 
این فرد نیســت. اسم ایشان در لیست مفقودان است و اگر 
کمکی از دست ما برآید در مورد تعیین سرنوشت وی انجام 

خواهیم داد.

 حکم دادگاه آمریکایی
با این حال یک شعبه دادگاه فدرال آمریکا روز گذشته مدعی 
شد که ایران مســئول »ربودن و شکنجه« کارمند بازنشسته 
 )FBI( بخش مبارزه با جرایم سازمان یافته پلیس فدرال آمریکا
است. به گزارش واشــنگتن اگزماینر، »تیموتی کلی« قاضی 
شــعبه دادگاه فدرال آمریکا در موضعی توجیه ناپذیر، ایران را 

مسئول مستقیم ناپدید شدن »باب لوینسون« کارمند سابق 
FBI دانست.

حکم دادگاه فدرال همزمان با سیزدهمین سالگرد ناپدید شدن 
لوینســون صادر شده است. این دادگاه اعالم کرد که با صدور 
حکم غیابی به نفع خانواده لوینسون در پرونده شکایت آن ها از 
ایران موافقت کرده و این کشور را مسئول ربودن این کارمند 

سابق FBI معرفی کرده است.

داستانمبهممأمورFBIدرکیش
تکرار ادعاهای پمپئو علیه ایران درباره ناپدید شدن یک آمریکایی در ایران

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

 فراخوان شعر »شمیم بهشت«  آستان: فراخوان شعر »شمیم بهشت« ویژه انجمن های شعر رضوی سراسر کشور از سوی مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی اعالم شد. شاعران می توانند آثارشان را در هشت موضوع 
زندگی و ابعاد شخصیتی امام رضا)ع(، عالم آل محمد)ص(، امام رئوف، مناظرات حضرت، حریت، مجاهد خستگی ناپذیر، جامعیت و وحدت در شخصیت امام رضا)ع( و سخاوت امام رضا)ع( ارسال کنند.عالقه مندان می توانند آثار خود را 
در قالب word با فونت B Nazanin 14 با ذکر مشخصات تا پایان روز چهارشنبه 20 فروردین 99 از طریق پیام رسان های بله و واتس آپ به شماره 09360300626 یا پست الکترونیکی anjoman.razavi@gmail.com ارسال کنند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r حجت االسالم والمسلمین گنابادی نژاد:
 فعالیت های فرهنگی آستان قدس رضوی 

متوقف نشده است
قدس: رئیس سازمان فرهنگی آستان 
قدس رضوی باتوجه به شــرایط خاص 
ایجاد شــده متأثر از ویــروس کرونا، از 
ادامه فعالیت های مؤسســات و مراکز 
سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی 

در فضای مجازی خبر داد.
حجت االسالم والمسلمین گنابادی نژاد 

همزمان با شــیوع ویروس کرونا و برخی محدودیت ها برای کاهش تجمعات و 
رفت وآمد عمومی، از ادامه فعالیت های مؤسسات فرهنگی آستان قدس رضوی در 

بستر فضای مجازی خبر داد.
رئیس سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی گفت: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و 
مرکز اسناد آستان قدس رضوی با هشت عنوان خدمت از جمله امانت الکترونیک 
10 هزار کتاب دیجیتــال، دریافت الکترونیک منابع منتخب، برگزاری مجازی 
نشســت های علمی و فرهنگی و نیز نمایشگاه های تصویری و نیز ارائه خدمات 
 digital.aqr.ir موزه های آستان قدس رضوی و غیره از طریق درگاه اینترنتی

به ارائه خدمت می پردازد.
وی عنــوان کرد: قرآن آموزان مهدالرضــا)ع( و نیز فراگیران عضو طرح حافظون 
رضوی از طریق فیلم های آموزشی و فایل های صوتی تهیه شده توسط مرکز قرآن 

کریم این سازمان، در این ایام، مباحث آموزشی خود را دنبال می کنند.
رئیس سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی در معرفی برنامه های غیرحضوری 
انتشــارات به نشــر، تصریح کرد: این انتشــارات برنامه های جاری خود از قبیل 
نشســت عصرانه داستان نویسان رضوی، نشست قصه نویسی کودک و نوجوان، 
کارگاه های آموزش داستان نویسی نوجوان، دورهمی شبکه دانش آموزی کتاب و 
فروش الکترونیکی یکهزار عنوان کتاب را از طریق فضای مجازی و درگاه اینترنتی

behnashr.com  دنبال می کند.
حجت االســالم والمسلمین گنابادی نژاد با اشاره به در جریان بودن برنامه های 
هنری این ســازمان افزود: هنرجویان مؤسســه آفرینش های هنری می توانند 
آموزش های غیرحضوری خود را در ذیل برنامه های آموزشــی مکتب رضوان از 
طرق مختلف و از راه دور دریافت کنند. همچنین تولید پادکســت و نیز فروش 
اینترنتی محصوالت هنری از طریق فضای مجازی از دیگر خدمات این مؤسسه 

است.
وی گفت: بنیاد فرهنگی رضوی این ســازمان نیز در کنار سایر مؤسسات، برای 
نزدیک بــه 7 هزار دانش آموز مــدارس امام رضــا)ع(، از طریق فضای مجازی 
با فیلم های درســی و کاربرگ های آموزشــی ضمن تدریس گام به گام دروس، 

آزمون های ماهانه خود را نیز برگزار می کند.
رئیس سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی  اظهار کرد : مرکز امور بانوان و 
خانواده نیز برنامه های مســتمر خود از جمله طرح آموزشی زندگی به سبک 
رضوی و برنامه های باغ اردوگاه خاتون را در این ایام با بارگذاری فایل جلسات 
آموزشــی، کلیپ های صوتــی و تصویری و معرفی کتــاب در کنار برگزاری 
مجــازی آزمون هــا و خودآموزها به صورت آموزش هــای غیرحضوری ادامه 

می دهد.
وی با اشــاره به حضور در منازل توسط تمامی گروه های سنی در کنار ضرورت 
ورزش و داشتن تحرک به خصوص در این ایام، گفت: مؤسسه تربیت بدنی آستان 
قــدس رضوی از طریق آموزش های غیرحضوری ورزشــی، روزانه یک حرکت 

ورزشی را به عالقه مندان آموزش می دهد.
حجت االســالم والمســلمین گنابادی نژاد در پایــان و در خصوص برنامه های 
آموزشــی ویژه کارکنان و خدام بارگاه ملکوتی امام رضا)ع( توسط مدیریت امور 
فرهنگی کارکنان و خدام این سازمان، از تولید و پخش روزانه کلیپ های جلسات 
درس اخالق و توزیع آن در بســتر نرم افزار با خادمان خورشــید و شبکه های 

اجتماعی داخلی خبر داد.

گرفته  فضای  در  بیماران  قدس   
بیمارستان، روی تخت ها دراز کشیده اند. 
صدای سرفه های خشک، تنها صدایی است 
که سکوت سرد بیمارستان ها را می شکند. 
بخش  در  ویژه  لباس های  با  پرستارها 
نشسته اند. لباس های دست و پاگیر، سختی 
و سنگینی کارشان را بیشتر کرده است. 
حاال دیگر نمی شود مثل روزهای پیش از 
این، با بیماران یا دیگر پرستاران همکالم 
پوشش های  و  ماسک ها  سنگینی  شد. 
مخصوص، همکالمی را سخت کرده است. 
صدای بلندگو اما سکوت سالن بیمارستان را 
می شکند. کسی با هیجان خبر می دهد که 
هم اکنون ارتباط زنده آن ها با حرم مطهر 
رضوی برقرار شده است. ولوله ای در سکوت 
بیمارستان جان می گیرد. تلویزیون بخش 
تصاویر زنده حرم مطهر را نشــان می دهد 
که صــدای خادمان بارگاه منور رضوی در 
بیمارستان می پیچد که یا رضا)ع( گویان 

برای بیماران، طلب شفا می کنند. 
پرستارها، با تلفن همراهشان ارتباط زنده را 
به بیمارها نشان می دهند. عطر حرم مطهر 

رضوی خیلی زود هوای سنگین بیمارستان 
را زیر و رو می کند.... پرســتارها پرده ها را 
کنــار می زنند تا آفتاب اتاق ها را روشــن 
کنــد؛ مثل همین آفتابی کــه حاال قلب 
همه بیماران و پزشــک ها و همه کارکنان 

بیمارستان را روشن کرده است....

چنــد روزی اســت که به همت آســتان 
قدس رضوی ارتباط مســتقیم بــارگاه با 
بیمارستان های درگیر کرونا در سراسرکشور 
برقرار می شــود. حرکتی که از بیمارستان 
دکتر شریعتی مشهد آغاز شد. بیمارستان 
رازی رشت، بیمارســتان مسیح دانشوری 

تهران و بیمارستان حضرت علی اصغر شیراز 
در روزهای گذشته میزبان این ارتباط زنده 
بوده اند. امروز چهارشــنبه هم بیمارستان 
عیســی بن مریم)ع( میزبان ارتباط زنده با 
حرم مطهر رضوی است. این تصاویر بخشی 

از حال و هوای این ارتباط است. 

بیماران کرونایی به صورت زنده بارگاه منور رضوی را زیارت می کنند

 امروز شــرایط ایجاب می کند، به جای پنجره ای رو به آفـتاب
طبــخ و توزیع غذا، آســتان قدس رضوی 
اقالم بهداشتی مثل ضدعفونی کننده های 
استاندارد، ماســک استاندارد، شوینده های 
مناسب و سایر اقالم را تولید کرده بین مردم 

مشهد توزیع کند. 
09150000934

قدس: طبخ غذا در مهمانسرای حرم مطهر 
رضوی بنا بر موقوفاتی اســت که از سوی 
واقفــان خیراندیش برای این امر اختصاص 
یافته است. بدیهی است آستان قدس رضوی 
در چارچوب اختیارات و توانمندی هایش در 

رفع مشکالت روز جامعه هم کوشاست. 

به همت کانون بانوان آستان قدس 
رضوی در اصفهان انجام شد 

 شیوه ای تازه 
در جشن میالد پدر امت

آســتان: مدیر کانون بانوان آستان قدس 
رضوی اصفهان از اجــرای پویش ملی »با 
خانواده در جشن میالد پدر امت« همزمان با 
میالد با سعادت حضرت علی)ع( در سراسر 

کشور خبر داد.
حوریه رجالی، در خصوص این پویش ملی 
گفت: با هدف ایجاد نشــاط در ایام والدت 
حضرت علــی)ع( و به دلیل عــدم امکان 
برگزاری جشن عمومی و جلوگیری از انتشار 
ویروس کرونا در جمع خصوصی هر خانواده، 
پویش ملی »با خانواده در جشن میالد پدر 

امت« در سراسر کشور برگزار شد.
وی افزود: این جشــن با شیوه ای جدید به 
صورت غیرحضوری در سراسر کشور و با نذر 
110 هزار ختم حدیث کسا و دعای هفتم 

صحیفه سجادیه برگزار  شد.

به ما پیامک بزنید 
3000737277

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

آستان قدس رضوی ارجاع خواهد شد. 

 سامانه پیامکی صفحه آستان 

سه شنبه فرهنگی آستان قدس رضوی در فضای مجازی برگزار شد
قدس/ حســین مروج کاشانی: چهل و هشــتمین برنامه 
»سه شنبه های فرهنگی آســتان قدس رضوی«؛ با رونمایی آثار 
فرهنگی و نفایس گنجینه رضوی، دیروز ســه شــنبه مورخ 20 

اسفند ماه، در فضای مجازی برگزار شد. 
به دلیل عدم امکان برگزاری مراســم سه شنبه های فرهنگی به 
صورت حضوری در موزه آســتان قدس رضوی، برنامه مذکور در 
digital. پورتال کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی به آدرس
aqr.ir و همچنین درگاه اینترنتی موزه آســتان قدس رضوی با 
آدرس museum.razavi.ir برگزار شد. در این برنامه همزمان 
با روز بزرگداشت نظامی گنجوی، نسخه های خطی مصور خمسه 

نظامی، موجود در گنجینه رضوی رونمایی شد. 
تعداد 135 نسخه خطی از آثار نظامی گنجوی با عناویِن َخمسه، 
کلیات، هفت پیکر، لیلی و مجنون، خسرو و شیرین و مخزُن االسرار 
در گنجینه رضوی موجود است که دیروز از آن ها، رونمایی شد. 

یکی از آثار مصّور و نفیس گنجینه رضوی، نسخه خطی »خمسه 
نظامی« به شــماره 16302 است که در مرکز نسخ خطی آستان 
قدس رضوی نگهداری می شود. این نسخه به خط نستعلیق 21 
سطری چهار ستونه در قرن 9ق بر روی کاغذ نخودی کتابت شده 
اســت. این نســخه دارای 9 مجلس تصویر و 281 برگ در قطع 

وزیری کوچک هفت است.
یکی دیگر از نسخه های خطی مصّور و نفیس موجود در گنجینه 
رضوی، »خمسه نظامی« به شماره 53439 است. این نسخه نیز به 
خط نستعلیق 19 سطری در 980ق بر روی کاغذ نخودی کتابت 
شده است این نسخه دارای 21 مجلس تصویر از علی بیک نقاش 
در 580 برگ در قطع وزیری کتابت و از سوی مقام معظم رهبری 
)مدظله العالی( در سال 1395 به آستان مقدس رضوی وقف شده 
اســت.از دیگر نفایس نسخه های خطی مصّور و نفیس موجود در 
گنجینه رضوی، نسخه خطی »خمسه نظامی« به شماره 53449 

است. این نسخه هم به خط نستعلیق 21 سطری که در قرن 10ق 
بر روی کاغذ نخودی کتابت شده است و دارای 23 مجلس است. 
این نســخه هم از سوی مقام معظم رهبری در سال 1395 وقف 
آستان قدس رضوی شده است.سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز 
اسناد آستان قدس رضوی به عنوان غنی ترین مرکز کتابخانه ای، 
موزه ای و گنجینه اسناد در منطقه و جهان اسالم، دارای کتب و 
مصاحف خطی بسیار ارزشمندی از جنبه های دستخط ائمه اطهار 
)ع(، قدمت، خطوط علما و خوشنویسان، تذهیب و آرایه های هنری 
در موضوع های قرآن کریم، تفسیر، اخالق، اخبار، ادعیه، ادبیات، 
تجوید، حکمت، کالم، تاریخ و جغرافیا، منطق، فقه، لغت، صرف 
و نحو، به زبان های عربی و فارســی اســت. در حال حاضر در این 
کتابخانه، بیش از 13 میلیون و 500 هزار برگ سند تاریخی، بیش 
از 2 میلیون نسخه نشــریات ادواری، هزاران اثر موزه ای، 65 هزار 

کتاب چاپ سنگی و 106 هزار نسخه خطی است.

دیروز با رونمایی از نسخ خطی نفیس خمسه نظامی 

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

خـــبر
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»آگهی مزایده« نوبت اول 
س��ازمان عمران و بازآفرینی فضاهای ش��هری 
شهرداری سبزوار در نظر دارد بودجه مصوب 
سال98نسبت به فروش آهن آالت مستعمل 
موج��ود در س��ازمان از طری��ق مزای��ده کتبی 
اق��دام نماید.لذا متقاضی��ان می توانند جهت 
کسب اطالعات بیش��تر و دریافت فرم مربوطه 
به دبیرخانه سازمان مراجعه و یا باشماره تلفن 
05144229325 تم��اس حاصل فرمایند.مبلغ 
سپرده شرکت در مزایده معادل 50/000/000 
بانک��ی  نقدیاضمانت نام��ه  به ص��ورت  ری��ال 
می باشد. ضمنًا سازمان در رد یا قبول هر یک 
از پیشنهادها مختار است. آخرین مهلت شرکت 
در مزایده و تحویل پاکت های پیش��نهادی به 
دبیرخان��ه س��ازمان پایان وقت اداری س��اعت 
14/10 روز یک شنبه مورخ 99/01/17 می باشد. 
دوش��نبه  روز  س��اعت10صبح  رأس  مزای��ده 
مورخ99/01/18در محل سازمان عمران برگزار 

می گردد.
س مجید استیری رئیس سازمان 
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روابط عمومی شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان 

موضوع مزایده : فروش كاالهای اس���قاط و ضایعات ش���امل مواد فلزی، 
پالستیكی، چوب، كاغذ و الستیك و غیره

دستگاه مزایده گذار :  شركت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان
محل مزایده : نیروگاه سیكل تركیبی شیروان

مبل���غ تضمی���ن ش���ركت در مزای���ده : مبل���غ تضمی���ن 85.000.000 ریال 
) هشتاد و پنج میلیون ریال ( به یكی از صورتهای مشروحه ذیل: 

ضمانتنامه بانكی، چك تضمین ش���ده بانكی و یا واریز نقدی به حس���اب 
سپهر شماره 0102592489005 بانك صادرات شعبه آب و برق به نشانی 
مش���هد � بل���وار فكوری- بی���ن فكوری 12 و 14 بنام ش���ركت مدیریت تولید 
نیروگاههای گازی خراسان باشد به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط، 
مخدوش، فاقد س���پرده و س���پرده های  مخدوش یا سپرده های كمتر از 
میزان مقرر، چك شخصی و نظایر آن و همچنین پیشنهادهایی كه بعد 

از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
شرایط خرید اسناد مزایده : 

از كلیه اش���خاص حقیقی و حقوقی واجد ش���رایط دعوت می ش���ود جهت 
خرید اس���ناد به آدرس: مش���هد � بلوار وكیل آباد � بلوار الدن � بین الدن 45 
و میدان الله � پالك 98 � شركت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان- 
معاون���ت مالی و پش���تیبانی- ام���ور بازرگان���ی )تلف���ن : 35097456 - 051 ( 

مراجعه و نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند. 
خرید اس���ناد می بایس���ت با ارائه فیش بانكی به مبلغ 500.000 ریال به 

حساب سپهر شماره 0102592489005 بانك صادرات شعبه 
آب و برق مش���هد به نام شركت مدیریت تولید نیروگاههای 

گازی خراسان  
تبصره: الزم به ذكر اس���ت جهت اشخاص حقوقی همراه داشتن معرفی 

نامه معتبر الزامی است.
زم���ان بازدید و خرید اس���ناد مزایده :از تاری���خ 1398/12/21 لغایت تاریخ 

1398/12/25 در ساعات اداری )به استثناء ایام تعطیل(
محل بازدید :  شیروان � كیلومتر 12 جاده شیروان � قوچان- جاده روستای 

دوین- نیروگاه س���یكل تركیبی ش���یروان � تلفن 05836343512    
زمان و محل  تحویل اسناد مزایده :  

تا س���اعت 14 روز دوش���نبه م���ورخ 1398/12/26 به آدرس مش���هد � بلوار 
وكی���ل آب���اد � بلوار الدن � بین الدن 45 و میدان الله � پالك 98 � ش���ركت 
مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراس���ان- معاونت مالی و پش���تیبانی- 

امور بازرگانی )تلفن : 35097456 - 051 (
تاریخ بازگشایی پاكتهای الف و ب :

 ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1398/12/27 در محل شرکت 
 س���ایر اطالع���ات و جزئی���ات مربوط���ه در دع���وت نام���ه مزای���ده من���درج 
: نش���انی  ب���ه  اینترنت���ی  س���ایتهای  در  مزای���ده  ای���ن  م���دارك  و  اس���ت 

 http://tender.tavanir.org.ir ، http://tender.tpph.ir و پایگاه ملی 
اطالع رسانی مناقصات http://iets.mporg.ir  قابل رؤیت می باشد

» آگهی مزایده عمومی یك مرحله ای شماره 98/140 « )نوبت دوم(     

شرکت آب وفاضالب روستایی استان زنجان در نظر دارد پروژه آبرسانی به روستاهای مجتمع قره پشتلو،از توابع شهرستان زنجان 
را ، از طریق مناقصه به پیمانکارحقوقی صالحیتدار واگذارنماید. لذا ازواجدین شرایط دعوت میگردد جهت تهیه اسناد وشرکت در مناقصه 

از آگهی نوبت اول ، به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(به آدرس   www.setadiran.irبه شماره فراخوان 2098001166000015مراجعه نمایند.

اعتباراترشته صالحیتمبلغ تضمین)بریال(مبلغ برآوردشرح خالصه موضوع

تهیه واجرای شبکه توزیع، 
خط انتقال،حصارکشی 
ومحوطه سازی،احداث 

ابنیه،تاسیسات برقی 
ومکانیکی و...طبق اسناد 

مناقصه  

  46.426.092.2272.322.000.000

آب وساختمان 
یا آب وتاسیسات 

وتجهیزات

مبلغ24.500میلیون ریال از محل بودجه 
عمومی ومبلغ 75.500میلیون ریال از 

محل صندوق توسعه مصوب داردکه مبلغ 
386میلیون ریال اسنادخزانه اسالمی 

به سررسید99/4/30 ،مبلغ1750م.ربه 
سررسید1400/7/19 ومبلغ9527م.ر به 

سررسید111400/11تخصیص دارد
1-مهلت تهیه اسناد: ازساعت 10 صبح تاریخ 98/12/20 لغایت تا ساعت 13مورخ 99/01/07

2-مهلت قبول اسناد و پیشنهادها:
شرکت کننده گان می بایست اسناد ارزیابی و پیشنهادهای خود را پس از تکمیل از آخرین مهلت دریافت اسناد تاساعت10روز  دوشنبه  مورخ 99/01/18 
در س��امانه س��تاد ثبت واسناد ارزیابی وپاکت الف )اصل تضمین ش��رکت در مناقصه(پاکت ج)اصل برگ پیشنهادقیمت(را عالوه بر ثبت در سامانه ، تا یک 

ساعت قبل از بازگشایی اسناد،به دبیر خانه کمیسیون معامالت مناقصه گذار تحویل ، و رسید دریافت نمایند.
3-زمان بازگشایی:

1-2-مرحله اول جلس��ه مناقصه راس س��اعت 10صبح روز سه شنبه  مورخ 99/01/19 در محل سالن جلس��ات شرکت آبفار خواهد بود.زمان برگزاری مرحله 
دوم ، در این جلسه اعالم می گردد.

2-2-شرکت کنندگان در مناقصه براساس اسناد ارزیابی صالحیت، امتیاز دهی شده و در صورت احراز شرایط وکسب امتیازالزم،پاکت قیمت آنها گشوده 
خواهد شد.

4-به پیش��نهادهای فاقد امضاء ، مش��روط،مخدوش، ناقص ، و پیشنهاد هایی که بعد از انقضاء موعد مقرر در فراخوان واصل شود ، مطلقا" ترتیب اثر داده 
نخواهد شد.

5-ش��رکت در مناقصه و ارائه پیش��نهاد به منزله قبولی ش��رایط و تعهدات مندرج در اس��ناد مناقصه و قرارداد مربوطه بوده و شرکت آبفاردر رد یا قبول 
هر یك از پیشنهادات مختار است.

6- مدت اعتباراین مناقصه ازتاریخ درج آگهی نوبت دوم به مدت دو ماه می باشد..            
7-سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

8- هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
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                 آگهی  فراخوان مناقصه  آگهی مناقصه عمـومی دو مرحله ای)98/7(   نوبت دوم
         شماره فراخوان مناقصه :  88780021      نوبت دوم

منطق�ه 9 عملی�ات انتق�ال گاز در نظر دارد: ترمیم و بازس�ازی پره های ثابت و متحرک توربین ایس�تگاه تقویت فش�ار گاز نور را به 
پیمان�کاران ذیصالح و واجد ش�رایط واگذار نماید. داوطلبان می توانند جهت رویت اطالعات کامل به س�ایت ش�رکت انتقال گاز 

ایران )www.nigtc.ir (درگاه منطقه 9 عملیات، بخش آگهی مناقصات مراجعه نمایند. 
1 -نام و نشانی دستگاه مناقصه گذار : شرکت انتقال گاز ایران ) منطقه 9عملیات انتقال گاز ( ساری _ بلوار طالقانی، نرسیده به میدان 

هالل احمر تلفن: 01133805612 
2-موضوع و محل اجرای پروژه: ترمیم و بازس�ازی پره های ترمیم و بازس�ازی پره های ثابت و متحرک توربین ایس�تگاه تقویت 

فشار گاز نور ثابت و متحرک توربین ایستگاه تقویت فشار گاز نور- استان مازندران، شهرستان نور 
3-مبل�غ تضمین ش�رکت در فرایند ارجاع کار 375,000,000 ریال )س�یصد و هفتاد و پنج میلی�ون ریال(  به صورت یکی ازتضامین 

مذکور در جدول شماره 4 آیین نامه تضمین در معامالت دولتی
4-ب�رآورد تقریب�ی مناقصه و مبان�ی آن : 7,500,000,000 )هفت میلیارد و پانصد میلیون( ریال بر اس�اس هزینه اجرای خدمات و 

قیمت بازار
5-محل، زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه : امور پیمانهای منطقه 9 عملیات انتقال گاز از تاریخ 98/12/24 ال��ی 98/12/26

6-تحویل پیشنهادات و اسناد مناقصه : تا مورخ 99/01/23  
7- محل و زمان گشایش پیشنهادات : ساری - بلوار طالقانی، نرسیده به میدان هالل احمر - سالن کنفرانس ساختمان مرکزی منطقه 
9 عملی�ات انتقال گاز - تاریخ اولیه گش�ایش پیش�نهادات 99/02/07 می باش�د لیکن تاریخ دقیق آن به مناقصه گران واجدش�رایط 

بصورت مکتوب اعالم خواهد شد 
8-مدت اعتبار پیشنهادات :  3ماه که برای یک دوره 3ماهه دیگر از طرف کارفرما قابل تمدید است.

9-فرایند مناقصه : یک مرحله ای با ارزیابی کیفی
10-ش�رایط ش�رکت در مناقصه:  الف( نامه اعالم آمادگی و معرفی نامه نماینده دریافت اس�ناد   ب( دارا بودن گواهینامه صالحیت 
پیمانکاری رش�ته تاسیس�ات و تجهیزات یا نفت و گاز از س�ازمان برنامه و بودجه که نش�ان دهنده ظرفیت آزاد کاری ش�رکت باشد .  
ج(  ارائه فیش بانکی به مبلغ س�یصد هزار ریال به ش�ماره حس�اب 4101090571214379 نزد بانک مرکزی به نام "ش�رکت انتقال 
گاز- تنخواه گردان پرداخت – منطقه 9 عملیات انتقال"  د ( دارا بودن روزنامه رس�می و  آخرین تغییرات ش�رکت  ه�( دارا بودن 
گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاری از وزارت، کار و رفاه اجتماعی تذکر: قیمتها متناس�ب با کاالی س�اخت داخل با لحاظ کیفیت 

روابط عمومی منطقه 9 عملیات انتقال گاز
، ارائه گردد. شماره مجوز:1398،7757         
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شرکت انتقال گاز ایران
منطقه 9 عملیات انتقال گاز



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

روزنامـه صبـح ایـران

همایش »بررسی آرا و آثار تیتوس بورکهارت« برگزار می شود اندیشه: به همت مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، همایش »بررسی آرا و آثار تیتوس بورکهارت« در آبان ۱۳۹۹ برگزار می شود. 
تیتوس ابراهیم عزالدین بورکهارت حکیم متأله و صاحب نظر برجسته در علوم سنتی و مبانی هنر دینی است. بخش قابل توجهی از پژوهش ها و آثار بورکهارت به هنر قدسی و سنتِی ادیان الهی تعلق دارد و در این 

زمینه عالوه بر مقاالت متعدد درباره هنر اسالمی، چندین کتاب مهم نیز دارد. بدین ترتیب آشنایی با آثار بورکهارت برای هر مطالعه جدی هنر در دوره حاضر ضروری است و تاکنون جایگزینی ندارد. 

الهیات تاریخی به شدت متأثر از نگاه خاورشناسان است 
کتاب »مطالعــات حدیثی و زبان شناســی  ایکنا: 
تاریخی« نوشــته محمدحسن احمدی، عضو هیئت 
علمی پردیس فارابی دانشــگاه تهــران، به عنوان اثر 
شایسته تحسین گروه تاریخ در بیست ویکمین همایش 
کتاب سال حوزه شناخته شد. به منظور بررسی بیشتر 
این کتاب با مؤلف به گفت وگو پرداختیم. احمدی با 
اشــاره به مهم ترین علت تألیف این کتاب بیان کرد: 
مهم ترین علت نوشته شــدن این کتاب این بود که 
مباحث تاریخ حدیث، تاریخ قرآن و تاریخ تفسیر که به آن ها الهیات تاریخی می گویم، 
به شدت متأثر از نگاه خاورشناسان است و عمالً در روش های پرداخت به این مباحث 
در زمین خاورشناسان بازی می کنیم. احمدی افزود: متأسفانه خیلی از این متون در 
دسترس دانشجویان مقاطع مختلف قرار دارد و عمده رسالت این کتاب این است که با 
توجه به تأثیرپذیری زیادی که داشته ایم، فضای جدیدی را در الهیات تاریخی تعریف 
و خلق کنیم. در این کتاب اصولی ارائه داده ام که اگر بخواهیم با مطالعات تاریخی به 
صورت روشمند مواجه شویم، باید چه روش هایی را استخدام کنیم. بنابراین، بیشترین 

انگیزه برای تألیف کتاب پرداختن به بحث روش بوده است.
این اســتاد دانشگاه تصریح کرد: الهیات تاریخی اسالمی، اساساً متولد شده در مهد 
خاورشناسی و بی توجه به ساختار اسالمی است. در این رویکرد، تاریخ حدیث به سان 
تاریخ تفســیر و تاریخ قرآن، از دیدگاه ها و پیش فرض های خاورشناسان اثر پذیرفته 
اســت. در عین اینکه به این آسیب توجه داشــته ام، به دنبال ارائه راه حل هایی برای 
برون رفت از این فضای آســیب زا نیز بوده ام و نگاه من صرفاً نقضی نبوده، بلکه نگاه 
حلی نیز بوده اســت. بر این اساس، 14 اصل ارائه داده ام که باید به آن ها در مواجهه 
با این روش ها توجه کنیم. وی بیان کرد: این اصول چهارده گانه را در سه فصل کلی 
تنظیم کرده ام و برخی از این اصول نیز عبارت از تمایز حدیث از فقه، رابطه متممی 
نقل شفاهی نسبت به نقل نوشتاری، تمایز ارزش گذاری از نقل، لزوم تحلیل جعل در 
ساختار، ماهیت استقرایی واسطه ای کتاب و لزوم احراز مقام بیان هستند تا اینکه به 
اصول سیزدهم و چهاردهم می رسیم. این اصول کامالً بدیعی هستند و نام آن ها نیز 
اصل مســئلگی و تواتر انعکاسی است. احمدی تصریح کرد: بنیان اصل مسئلگی که 
یک کرسی نیز بر اســاس آن در دانشگاه تهران در نظر گرفته شد، این است که در 
مواجهه با گزارش های تاریخی باید فراتر از مقام بیان گزارش های تاریخی و به تعبیری 
به انعکاس گزارش های تاریخی در بســتر نزول توجه کنیم. وقتی صحبت از سبب و 
اســباب نزول می شــود، ذهن آماده ما به این سمت می رود که می خواهیم در مورد 
کارکردهای اسباب نزول در فهم آیات و یا کارکرد سبب ورود در فهم روایات صحبت 
کنیم، ولی ما دنبال این نیستیم، بلکه دقیقاً نقطه مقابل این را هدف گیری کرده ایم؛ 
یعنی می خواهیم ببینیم این گزارش و حدیثی که در این دوره تاریخی صادر می شود، 
چه انعکاسی از فضای صدور خود داشته است و این انعکاس را خیلی اوقات از طریق 
نگارش های دیگر می توانیم استقصا کنیم و گاهی نیز از طریق آن گزارش می توانیم به 

این انعکاس ها دسترسی یابیم. 
وی افزود: دو نتیجه مهم این تحلیل که روش تحلیل انعکاســی اســت، یکی بحث 
مسئلگی و دیگری تواتر است که به آن تواتر انعکاسی می گوییم. برای نمونه گزارش 
معروفی در تاریخ حدیــث وجود دارد که از آن به عنوان یکی از دالیل اثبات کتابت 
حدیث یاد می شــود که پیامبر)ص( فرمودند برای ابوشاة بنویسید. در این مورد باید 
ببینیم که سطح مسئلگی و سطح تواتر ناپیدای این گزارش چیست. اتفاقاً دقت در این 
گزارش، نتایج خوبی به ما می دهد، چه اینکه ابوشاة از نظر حافظه دچار ضعف بوده 

است و علت این دستور نیز همین ضعف در حافظه بوده است.
احمدی تصریح کرد: مســئله مهم این است که آیا می توانیم با استناد به این روایت 
ثابت کنیم یکی از دالیل کتابت حدیث همین گزاره بوده است؟ به نظر می رسد اصرار 
ما بر استدالل به این سطح از گزارش، استداللی است که در سطح مسئلگی گزارش 
صورت گرفته است و این نوع استدالل به هر میزان که تقویت شود، به همان میزان 
آســیب پذیری آن را باالتر می برد. در حقیقت باید توجه کنیم که گزارشگر در نقل 
گزارش خود، تأکیدش به جنبه مسئلگی متن است و عدم توجه گزارشگر به جنبه های 
متواتر، به معنای نبودن آن پدیده در آن زمان نیست. این بحث را از بحثی که در دانش 
ریاضیات به عنوان نقاط عطف داریم که موجب یک مسئلگی می شود، وام گرفته  و از 

آن استفاده کرده ام که یک راه حل خوب است.

اندیشه
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r  چهارشنبه 2۱ اسفند ۱۳۹8 ۱6 رجب ۱44۱ ۱۱ مارس 2020  سال سی و سوم  شماره ۹205

گفت و گو

 اندیشه/ افتخاری  به وجود آمدن بحران های مالی 
و اقتصادی در جهان سبب شده دوباره اندیشمندان 
به راه فرار از ســرمایه داری بیندیشند؛ راه فراری که 
اشتباه های تجربه شکست خورده سوسیالیسم را هم 
تکرار نکند. این در حالی اســت که به نظر می رسد 
سال ها پیش متفکران اسالمی از جمله شهید صدر 
به این راه سوم فکر کرده  و نظریاتی را ارائه داده اند. 
برای بررسی ویژگی های رویکرد اسالمی شهید صدر 
با دکتر حمیدرضا مقصودی، پژوهشگر حوزه اقتصاد 

گفت وگو کرده ایم که در ادامه می خوانید.

 نظریات شــهید صدر چــه رویکردی را 
نسبت به دو مکتب اقتصادی بزرگ دنیا یعنی 

لیبرالیسم و سوسیالیسم اتخاذ می کند؟
عده ای زمانی که می خواهند شهید صدر را تفسیر 
کنند، می گویند شهید صدر دنبال اقتصاد مختلط 
اســت. یعنی هم از آموزه های لیبرالیســم و هم از 
آموزه های سوسیالیسم اســتفاده کرده، آن دو را با 
هم ترکیب و ســعی کرده در معرض آزمون دینی 
قرار دهد. سپس آن بخش هایی که از منظر اسالمی 
مناسب است را با عنوان اقتصاد اسالمی مطرح کرده 
اســت. این یک تلقی رایج و البته کامالً اشــتباه از 
شهید صدر است. این تلقی، شهید صدر را در سطح 
اندیشــمندی قرار می دهد که یک غربال دستش 
گرفته اســت و اندیشــه ها را از درون آن غربال رد 
می کند. آن هایی که رد می شود را می پذیرد، بقیه را 
رد می کند. اما در واقعیت شهید صدر، نگاه استقاللی 
و کامالً متفاوت از نگاه های مرســوم به اندیشــه و 
شــیوه ارائه بحث دارد. ایشــان نگاهی فقاهتی در 
عرصه اندیشه اقتصادی دارد که اساس این اندیشه، 
مذهب االقتصادی است. این اصطالح هم به اشتباه 
در فارسی مکتب اقتصادی ترجمه شده است؛ چون 
مکتب در عربی مدرســه می شود، اما مذهب همان 
دین، منشــأ و روش اســت نه مدرسه. شهید صدر 
می گوید ما دنبال مذهب اقتصادی اسالم هستیم؛ 
یعنی شیوه ای که اسالم برای زندگی اجتماعی ایجاد 
کرده است. از همین جمله پیداست ایشان به دنبال 
آن نیســت که یک صافی بگذارد مقابل اندیشــه 
لیبرالیسم، سوسیالیسم و مارکسیسم و بخش هایی 
را که به درد می خورد انتخاب کند. خیر! شهید صدر 

دنبال یک ابداع است. 

 در آثار ایشان بیشــتر با مثال های تفکر 
سوسیالیسم مواجه هستیم، دلیل آن چیست؟

شــهید صدر در زمانی نظریه پردازی می کند که در 
عراق حزب بعث حاکم اســت. سوسیالیست ها در 
آنجا نظریه پردازی کرده  و فضای حاکم را به دست 
گرفته اند و طبیعتاً ابتالی شــهید صدر هم ابتالی 

سوسیالیسم اســت. یعنی مثال هایی می زند که با 
فضای اقتصادی زمانه خودش مفاهمه ایجاد کند. این 
مثال ها عده ای را به اشتباه انداخته است که بگویند 
گرایش شهید صدر به سمت نگاه سوسیالیسم بوده 
است. این هم از انحرافاتی است که درباره نگاه شهید 
صدر وجود دارد. شــهید صدر مسیر مستقلی را از 
این دو مسیر فکری رایج انتخاب می کند. مسیری 
مبتنی بر این اندیشــه که اسالم دین کاملی است 

و بر همین اســاس منشأ، روش و 
مذهب مناســبی را برای زندگی 
افراد ترسیم می کند. نگاه ایشان در 
عرصه فقه و اصول عملیه، مبتنی بر 
حق طاعه است. به این معنی که 
خداوند حــق طاعت بر بنده دارد، 
یعنی حتی اگر شرایطی باشد که 
شــک کند تکلیفی که دارد انجام 
می دهد خواســت خدا هســت یا 
نه، باید به نحوی احتیاط کند که 
حتماً خواســت خدا برآورده شود، 
بر خالف نگاه براعتــی آن روزها 
که البته همچنان هم حاکم است. 
شهید صدر در بحث اندیشه هم به 
این حق طاعه پایبند است. یعنی 
می خواهد به گونه ای عمل کند که 
حتماً ســیطره ربوبیت را در تفکر 
بنابراین  باشــد.  داشته  اقتصادی 

طرح اندیشــه مذهب اقتصادی شهید صدر، با یک 
رویکرد استقالل کامل از لیبرالیسم و سوسیالیسم، 
کامالً درون اندیشه دینی است. البته گاهی هم شهید 
صدر در برخی از کتاب هایشان مثل کتاب فلسفه ما 
نقد های جدی به اندیشه لیبرالیسم و سوسیالیسم 
مطــرح می کند. نقد هــای مربوط به لیبرالیســم 
خالصه تر عنوان می شــود چون این اندیشه آن قدر 
سست است که زدنش هم کار خاصی نمی خواهد. 
ولی اندیشه سوسیالیسم پیچیدگی بیشتری دارد. 
شهید صدر بخشی از انرژی را به نقد این دو مکتب 
معطوف می کند، اما دنبال این نیســت که اندیشه 

مختلطی را ترسیم کند.

اقتصاد ما می تواند راه سومی را انتخاب کند؟
بی شک راه ســوم؛ چون اندیشــه انقالب اسالمی 
اندیشــه دیگری است. فلسفه سیاسی شهید صدر، 
یک فلسفه سیاسی مستقل از فلسفه های سیاسی 
دموکراتیک و دیکتاتوری است. همین طور اقتصاد 
هم کامالً مستقل از این هاست. اینکه ما تصور کنیم 
لیبرالیســم یا نئولیبرال یک علم و دانش است که 
برای بشر طراحی شــده و ما هم باید خوبی هایش 
را بگیریم در نگاه شــهید صدر مطرود است، چون 

شهید صدر از یک ابرواژه با عنوان 
مذهب اقتصادی استفاده می کند 
و می گوید لیبرالیسم خودش یک 
مذهب اقتصادی است. اگر مذهب 
اقتصادی را ترجمه کنیم، می شود 
دین لیبرالیسم، دین سوسیالیسم 
کــه هر کدام خــودش یک دین 
است. آن ها بر اساس اندیشه دینی 
بازار ســرمایه طراحی  خودشان 
می کنند. هدف آن بازار ســرمایه 
مبتنی بر نظریه اعــداد بزرگ و 
تجمیــع پول های خــرد به نفع 
انباشت ســرمایه است. این دینی 
اســت که بنی اســرائیل دنبالش 
یعنی دین سرمایه داری.  هستند 
وقتی منشأ سوسیالیسم را مرور 
می توانیم  واضح  خیلی  می کنیم 
کلبیون را ببینیــم که در 1700 
سال پیش در منطقه ای از اروپا بر اساس زهد خاصی، 
نظریه پردازی می کرده است. این ها دین هایی هستند 
که جلوه هــای امروزی پیدا کرده انــد. این جلوه ها 
 می شود بازار سرمایه، وال استریت، بازار ارز لندن و... . 
شــهید صدر می گوید دین ما باید نهاد های خاص 
خودش را داشته باشــد. در کتاب البنک الالربوی 
تأکیــد می کند، اگر بخواهیم مبتنی بر نگاه جامعه 
دینــی عمل کنیم چیزی به اســم بانک نخواهیم 
داشــت. اما از باب اینکه امروز گرفتار ابتالی زمانه 
بانکداری شدیم، تغییراتی را در بانک ایجاد می کنیم 
که ضرر های آن مقداری کمتر شود. ولی نگاه ایده آل 

شهید صدر یک نگاه، مکتب و منشأ مستقل است.

 چرا این اندیشه هنوز به ثمر نرسیده است؟
این اندیشــه بعدها توسط شاگردان شهید صدر 
ادامه پیدا نکرد؛ یا شــاگردان شــهید صدر این 
نبوغ و اســاس اندیشه شــهید صدر را درنیافته 
بودند یا چون این اندیشه غریبی در فضای حوزه 
علمیه بود، شاگردان هم از اندیشه ایشان دست 
برداشتند که در حوزه علمیه مطرود نشوند؛ ولی 
الحمدهلل ســال های اخیر دوباره اندیشــه شهید 

صدر دارد حرکت می کند.

حاشیه
در نظر شهید صدر مالکیت نامحدود ممنوع است 

اســالم نه مالکیــت نامحدود ســرمایه داری را 
می پذیرد، نه عدم مالکیت نظام سوسیالیســتی 
را. نظام مالکیت تعلقات در نگاه اســالمی کاماًل 
اختصاصی اســت. یعنی این طور هم نیست که 
بگوییم اسالم بین ســرمایه داری و مارکسیسم 
است. اســالم در مواردی عدم مالکیت را تجویز 
می کند، مثل مالکیت بر زمین؛ که شهید صدر 
می گوید در این مــورد باید عدم مالکیت جاری 
شــود. در مواردی هم مالکیت تمام قائل  است، 
مثل مالکیت فرد بر اشیائی که در زندگی خود از 
آن ها استفاده می کند. بنابراین اندیشه شهید صدر 
مبتنی بر مالکیت محدود و مقید بر احکام شرعیه 
است نه یک مالکیت بینابینی بین سرمایه داری و 
سوسیالیسم. اصل کلی 44 به این شکل که امروز 

بیان می شود - که حتی این بیان با سیاست های 
نظام هم متفاوت است - پذیرفته شده نیست. در 
مواردی که مالکیت عامه است مثل انفال، شهید 
صدر هرگز مالکیت خصوصی را نمی پذیرد و با آن 
مخالفت می کند. در نهایت شهید صدر طرحی 
از جامعه عادالنه با عنوان »جامعه متوازن« ارائه 
می دهد که مردم در آن اختالف ســطح زندگی 
دارند. یعنی فرض کنید شما به عنوان خبرنگار 
یک سطحی از زندگی را دارید که با سطح زندگی 
مدیر مســئول روزنامه، متفاوت است. ولی این 
تفاوت در نگاه اندیشه ای شهید صدر نباید آن قدر 
باشد که به آن اختالف طبقاتی گفته شود. این 
اختالف طبقاتی ناشی از مالکیت نامحدود است. 

این مالکیت باید حد بخورد!

 شاگردان از اندیشه 
شهید صدر دست 
برداشتند تا در 
حوزه علمیه مطرود 
نشوند؛ اما الحمدهلل 
سال های اخیر 
دوباره این اندیشه 
دارد حرکت می کند

بــــــــرش

گفت و گو با حمیدرضا مقصودی، پژوهشگر اقتصاد اسالمی درباره آرای شهید صدر

اختالف طبقاتی ناشی از مالکیت نامحدود است

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )798026(

 آگهی تغییرات شرکت دنا الکتریک ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 49972 و شناسه ملی 10380664501

شماره  به  مقدم  حسینی  سیدمصطفی  آقای   )1  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398,11,08 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   
ملی 1060385449 به سمت رئیس هیئت مدیره- خانم سعیده بابائی مقدم به شماره ملی 0934536831 به سمت نائب رئیس هیئت 
مدیره- آقای مجید تقی زاده به شماره ملی 0941133281 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب 
گردیدند . 2( کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت اعم از چک – سفته – بروات – قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی و 

اداری با امضای منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود .
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )798016(

 آگهی تغییرات شرکت آبادانی و مسکن الهیه خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 13688 و شناسه ملی 10380293380

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398,04,19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1( آقای ناصر جهانشاهی با کدملی 3670167153 به 
سمت بازرس اصلی و آقای هادی برجی با کد ملی 1063894433 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند 2( آقایان اکبر 
صابری فر با کد ملی 0943621194 و نعمت اله ظریف بهانژاد موسوی با کد ملی 0941763668 و مهدی طالبی بهاباد با کد ملی 0919486134 و علی 
اصغر عبدالهی با کد ملی 5229497823 و محمد شیردل با کد ملی 0839672713 بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و مجتمع تولیدی و خدماتی سپاد 
خراسان با شماره ثبت 5110 و شناسه ملی 10380210402 و آقای رضا نبوی با کد ملی 6529869166 بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای 
مدت دو سال انتخاب شدند 3( ترازنامه و صورتهای مالی مربوط به عملکرد سال 1397 به تصویب رسید. 4( روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت درج 

آگهی های شرکت انتخاب گردید .
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )797953(

 آگهی تغییرات شرکت طراحان صنعت راهبردی مهند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 48790 و شناسه ملی 10380652260

ملی  شماره  به  حقی  علی  محمد  سید  آقای   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398,10,05 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   
0933621825 به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سید مصطفی حقی به شماره ملی 0940067919 به سمت مدیر عامل و خانم لیدا 
خیاط زاده به شماره ملی 0839475128 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق 
بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی و همینطور اسناد و اوراق اداری شرکت با امضاء 

مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

س
,  9

81
57

08

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )797949(

 آگهی تغییرات شرکت دادوستد معتمدان سرمد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 36328 و شناسه ملی 10380518510

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,09,05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -مواردی به شرح ذیل به موضوع 
شرکت الحاق گردید: واردات و صادرات دام زنده و فرآورده های خام دامی، نهاده های خوراک دام ، داروی دامی وتجهیزات 
مرتبط و تهیه ، توزیع ،خرید ، فروش ، بسته بندی، فرآوری ، صادرات و واردات انواع محصوالت غذایی ، لبنیات و خشکبار و ادویه 
جات ، کلیه محصوالت مجاز بازرگانی ، صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی پس از اخذ مجوزهای الزم و ثبت موضوع 

فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدورپروانه فعالیت نمی باشد. 
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )797946(

 آگهی تغییرات شرکت طراحان صنعت راهبردی مهند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 48790 و شناسه ملی 10380652260

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398,10,05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سید محمد علی حقی به شماره 
ملی 0933621825 آقای سید مصطفی حقی به شماره ملی 0940067919 و خانم لیدا خیاط زاده به شماره ملی 0839475128 برای 
مدت دو سال به سمت اعضا اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند. - خانم زهرا زارگزی به شماره ملی 0941910741 به سمت بازرس 
اصلی - آقای علی شیبانی به شماره ملی 0942343743 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.ـ  روزنامه 
کثیراالنتشار قدس جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. - ترازنامه و حساب سود و زیان سال های 1393،1394،1395،1396 و 

1397 مورد تصویب قرار گرفت.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )797869(

 آگهی تغییرات شرکت آرد قدس رضوی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 12825 و شناسه ملی 10380285048

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,02,24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمدصادق مروارید به شماره ملی 0943279534 
به نمایندگی از آستان قدس رضوی به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای محمد صفائی دلوئی به شماره ملی 0919498612 به نمایندگی از 
سازمان اقتصادی رضوی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل - آقای احسان اله اژدری به شماره ملی 0870317334 به نمایندگی 
از شرکت نان قدس رضوی به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک و سفته ، 
بروات ، قراردادها و عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت 

معتبر خواهد بود. 
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )797868(

 آگهی تغییرات شرکت کوشا تجارت آلتین راد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 56613 و شناسه ملی 14005452131

به قرار  به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397,03,09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - اعضاء هیئت مدیره   
ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسین هوتکانی با کد ملی 0931492343 و خانم ملیحه غالمی کریم آباد با کد ملی 0943322731 و 
آقای جواد غالمی کریم آباد با کد ملی 0932814697 برای مدت دوسال به سمت اعضای هیئت مدیره برگزیده شدند و آقای جواد 
داداشی زین الدین با کد ملی 0930665457 به سمت بازرس اصلی و خانم زهرا توکلی با کد ملی 0939764407 به سمت بازرس      

علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند . و روزنامه کثیر االنتشار قدس جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد. 
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )797844(

 آگهی تغییرات شرکت آبادگران سازه آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 30586 و شناسه ملی 10380458210

العاده مورخ 1398,06,10 در  ازمجمع عمومی فوق  اختیار  تفویض  به  وبنا  استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,06,11  به   
خصوص افزایش سرمایه شرکت وبا عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال 
مطالبات مذکور به حساب سرمایه هیئت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانسته در نتیجه مبلغ 29999000000 ریال از حساب 
بدهی شرکت کسر گردیده و به حساب سرمایه منظور گردیده است در نتیجه ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصالح می گردد : ماده 5 
اصالحی : سرمایه شرکت مبلغ سی میلیارد ریال منقسم به سه میلیون سهم ده هزار ریالی با نام می باشد که تمامًا پرداخت گردیده 

است.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )797828(

آگهی تغییرات شرکت اتحادیه بازرگانی شرکتهای تعاونی مصرف کارکنان دولت در استان خراسان شرکت تعاونی به شماره ثبت 3876 و شناسه ملی 10380197720

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,07,17 و نامه شماره 2,107448 مورخ 1398,10,10 مدیریت تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان مشهد تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : ترازنامه ، حساب سود وزیان سال 1397 مورد تصویب قرار گرفت. - براتعلی حاجی زاده با شماره ملی 0828757321 مهدی عصفوری با شماره ملی 0919284892 
محسن هوشیار با شماره ملی 0931433835 مهدی پرتو با شماره ملی 6509224887 حسین نجف زاده استاد با شماره ملی 0944827233 به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و حجت 
نازی کدملی 0941207846 و حسین غنچه کدملی 0859794458 به سمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب شدند. - محمدرضا منصوری کدملی 0931550726 
هادی ذوالفقاری کدملی 0943198445 و حسن معلم زاده انصاری کدملی 0932959024 به سمت بازرسان اصلی و رضا مقدم کدملی 0870321404 به سمت بازرس علی البدل برای 

مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
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پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس
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اینجان���ب  علیرض���ا ادیبی  مالک خ���ودروی پژو 
206 ب���ه ش���ماره ش���هربانی 12 ای���ران 729 ب 
88 ب���ه ش���ماره بدن���ه 00AJ83312 و    موت���ور 
14188047942 ب���ه علت فقدان اس���ناد فروش 
تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده 
اس���ت ل���ذا چنانچه هر ک���س ادعای���ی در مورد 
خودروی مذکور دارد ظرف مدت 10 روز به دفتر 
حقوقی س���ازمان فروش ش���رکت ای���ران خودرو 
واقع در پیکان ش���هر ساختمان سمند مراجعه 
نماید بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور 

طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
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w w w . q u d s o n l i n e . i r

روزنامـه صبـح ایـران

جدیدترین اثر اسماعیل شفیعی سروستانی منتشر شد  ایبنا: کتاب »کرب وبالی امام زمان)عج( و مرابطه مؤمنانه منتظران« جدیدترین اثر اسماعیل شفیعی سروستانی است که توسط انتشارات موعود 
عصر)عج( به چاپ رسیده است. در بخشی از این کتاب می خوانیم: »همواره و در طول تاریخ، هر یک از حضرات انبیا و اوصیای الهی بسته به شرایط تاریخی و عصری که در آن می زیستند و حوزه مأموریتی که خداوند 

تعالی بر عهده آن ها گذارده بود، مستعد و پذیرای ابتالئاتی می شدند... ]که[ هر یک به مثابه کرب وبالیی بودند که آن اولیاءاهلل، خود را مهیای آن ساخته و در کمال رضایت و صبر پذیرایش می شدند«.

کرونای گناه را با استغفار شکست دهیم!
خداوند بی مثال، با لطف بی اندازه اش 
بــه زمان های مختلــف کیفیت های 
متفــاوت می بخشــد تــا از ســویی 
عبودیت بنــده اش را محک بزند و از 
دیگر ســو بابی از رحمت خود، برای 
مخلوقاتش بگشــاید تا به واسطه آن 
»عبد« را در پوشش مغفرت خود قرار 

دهد؛ مانند شــب قدر که یک شــب آن نیک تر از هزار ماه است. ماه رجب 
نیز دارای ظرفیتی بی نظیر است که با درک آن می توان به اذن خداوند یک 
شبه ره صد ساله را پیمود. انسان برای رفتن به میهمانی، خود را شست وشو 
می دهد و به نظافت و آراستگی خود می رسد؛ رمضان، ماه میهمانی خداست 
و خداوند برای درک بهتر این ماه، ســفره مــاه رجب را به بلندای آفرینش 

پهن می کند و زمان را معنایی دیگر می بخشد تا در جاری آن پاک شویم.
خداونــد ســبوح آب را مایه حیــات و پاکیزگی انســان قــرار داد و برای 
شست وشوی روح آدمی، »استغفار« را تعیین کرد و آن را نقطه ای برای آغاز 
دوباره زندگی او قرار داد. به همین روی، ثروتمندترین انســان ها در قیامت 
کســانی هستند که اهل استغفار باشند. قرار خداوند با کائنات این است که 
در ماه رجب کســی پشــت در نماند و بی قراری ها به آرامش برسد؛ اگر عبد 
می تواند، هر روز را روزه بدارد و اگر نه ذکر صدباره »ُســْبَحاَن اْلِلَِه الَْجلِیِل؛ 
ْسِبیُح إَِلّ لَُه .ُسْبَحاَن اْلََعِزّ اْلَْکَرِم .ُسْبَحاَن َمْن لَِبَس  ُسْبَحاَن َمْن َل یَْنَبِغي الَتّ
الِْعَزّ َو ُهَو لَُه أَْهل« را بگوید تا با برچسب »روزه داِر ماه خدا« خود را نشان دار 
کند. این ها همه ناشی از کرامت بی مرز خالق ماست تا حتی عملی مستحب، 

بی دلیل در این ماه از ما فوت نگردد.
با ماه رجب، ســوزن حرکت قطــار زندگی تغییر می کنــد و حرکت آدمی 
 از خواســته های مــادی بــه نیازهای معنوی می رســد؛ به همین ســبب 
با فضیلت ترین ذکر در این ماه »اســتغفار« اســت تا انسان، آماده پرواز در 
آســمان بی کرانه »غفران« الهی شــود. بشــر آلوده به حجاب های دنیا باید 
پیوندی با ســرای سرمدی پیدا کند و ندای »أین الرجبیون« را نیوش کند؛ 
وقتی یافت که این دنیا بســان پلی زودگذر است از تعلقاتش دست می کشد 
و مهیای مناجات شــعبانیه، سحر نیمه شــعبان، ماه مبارک رمضان و لیالی 
قدر می شــود؛ به شرطی که در این سفر آسمانی، کمربند استغفار را محکم 
بــه دور نفس خویش ببندد و هراس بــه خود راه ندهد؛ چون خداوند هدیه 
اســتغفار را برای تطهیر و عطرآگین کردنش قرار داده اســت: »َو َمْن یَْعَملْ  
ُســوءاً أَْو یَْظلِْم نَْفَسُه ثُمَّ یَْسَتْغِفِر اهللَ یَِجِد اهللَ َغُفوراً َرحیم«؛ هر که کار بدی 
کند، یا بر خویشــتن ستم ورزد، ســپس از خدا آمرزش بخواهد، خداوند را 

آمرزنده مهربان خواهد یافت .
ماه رجب این قدرت را دارد تا کسی که تا این لحظه مسیر زندگی را اشتباه 
رفته و پل های پشت سرش را شکسته، به یکباره به پیشرفتی بزرگ برساند؛ 
چون خداوند ظرفیت »جبراِن فرا زمان« را برای این ماه ایجاد کرده اســت. 
ماه رجب، برای ساختن من و شماست برای تبدیل ما به آن چه باید باشیم؛ 
برای سبک بار شــدن انسان از زنگار بدی ها و حمالت شیاطین جن و انس؛ 
برای تنظیم بشــری است که با گناهان فراوان خویش، تعادلش را در هستی 
بر هم زده است؛ به شرطی که بخواهیم در وزش نسیم این ماه قرار بگیریم؛ 
الِِبین«؛ باید عفونت گناه را از  اِغِبیــَن َو َخْیُرک َمْبُذوٌل لِلطَّ »بَابُک  َمْفُتوحٌ  لِلرَّ
خــود دور کنیم که در غیر این صورت کرونای گنــاه همه زندگی ما را فرا 

می گیرد و عبادت برایمان بی لذت می شود.
در میــان دعاهای رســیده از جانب معصومان)ع( در ایــن ماه، به این مهم 
توجهی ویژه شــده است که حجت های خداوند در خلقت، کشتیبان سفینه 
نجات و غفران الهی ترســیم شــده اند؛ در دو دعایی کــه از ناحیه مقدس 
امام زمان)عج( در این ماه صادر شــده است، راه رسیدن به معرفت خداوند، 
شــناخت حجت او بیان شده اســت؛ »یَْعِرُفک  بَِها َمنْ  َعَرَفک  َل َفْرَق بَْیَنک 
َُّهْم ِعَبــاُدک َو َخلُْقک «. نیک که بیندیشــیم این ماه فرصتی  َو بَْیَنَهــا إِلَّ أَن
اســتثنایی برای پرورش ما و پیوند بیشــتر با ولی خداست، آن را به راحتی 

از دست ندهیم.

پایانی  روزهای  معارف / ساحل عباسی: 
ســال و قرار گرفتن در آستانه نوروز و سال 
جدید، عطر احســان و نیکوکاری را بیش از 
هر زمان دیگری در فضای نوع دوستی کشور 
پراکنده می کند. به همین بهانه و در گفت وگو 
با حجت السالم مهدی اسماعیلی استاد حوزه 
و پژوهشــگر دینی، جایگاه والی احسان و 
نیکوکاری در نزد خداوند متعال و دستورات 
دینی را مورد بررسی قرار دادیم که در ادامه 

می خوانید.

ما  ادبیات دینی   لغت »احسان« در 
چه مفهومی دارد؟

قرآن شریف به عنوان کتاب راهنما و قانون 
اساســی مســلمانان که کارنامــه عملی و 
راهبردی ماســت، در دستورات مکرری که 
برای دینداری و تقوا پیشه کردن به مسلمانان 
خطاب کرده، موضوع احسان و نیکوکاری را 
به شــدت مورد تأکید قرار داده است؛ قرآن 
کریم با به کار بردن کلمه »محسنین« که از 
مشتقات »احسان« است بارها و بارها زیبایی 
آن را به تصویر کشیده است. از منظر کسانی 
که به عرفان کامل و معرفت رب رسیده اند، 
تمام عالم زیباست؛ آن ها در عالم غیر زیبایی 
نمی بینند؛ چرا که خالق آن زیباست و زیبایی 
را دوســت دارد؛ بنابراین انسان هایی که به 
چنین تصویری اعتقاد دارند، یکی از مهم ترین 
دعاهایی که قبل و بعد از فریضه نماز از خدا 
طلب می کنند، رسیدن به مقام نیکوکاری و 
احسان است؛ چرا که نیکوکاری و احسان یکی 

از صفات جمال و کمال حضرت حق است. 
در حقیقت کلمه »محســن« وصفی از ذات 
بــاری تعالی را برای ما به تصویر می کشــد؛ 
بنابراین آنچه فرد محســن انجام می دهد، 
در راســتای خوبی هایی است که جزو ذات 
خداوند است؛ خدایی که مظهر همه زیبایی ها 
ونیکویی هاســت. کلمه »محسنین« 30 بار 
در قرآن اســتفاده شده است. خداوند متعال 
در قرآن کریم احســان به والدین را بســیار 
توصیه می کند و همچنین احسان به فقرا و 
نیازمندانی که به لحاظ مادی و غیرمادی به 

دیگران محتاج هستند.

 نظــر قــرآن درباره نیکــوکاران 
و محسنین چیست؟

خداوند متعال در آیات 123 و 124 ســوره 
مبارکه آل عمــران در این باره می فرماید: در 
طلب مغفرت و آمرزش از پروردگار ســرعت 
بگیرید و برای رفتن به بهشــتی که پهنای 
آن به گستره آسمان ها و زمین است، شتاب 
کنید؛ خداوند متعال در قرآن کریم مصادیق 
زیبایی برای نیکوکاران عنوان کرده اســت؛ 
کســانی که بــرای رضای خــدا از اموال  و 
دارایی های خود چشــم می پوشند و بخشی 
از آن را به فقیر و یتیم می دهند  ؛ کسانی که 
با تســلط بر خود ثروت خود را خرج هزینه 
رفتارهای فســادانگیز و مخاطره آمیز برای 
جامعه و رفتارهای شیطانی نمی کنند؛ حتی 
آن هایی که از گناه دیگــران می گذرند و از 
کســی کینه به دل نمی گیرند و کسانی که 
از لغزش ها و ســخنان ناشایست به دورند، از 
مصادیق نیکوکار و محسن به شمار می روند؛ 
انســان های نیکوکاری که خدا دوســتدار 
آن هاست و عملشــان مورد رضایت خداوند 
اســت؛ بنابراین تالش برای رواج نیکوکاری 
و افزایش حس مسئولیت نسبت به دیگران 
در خود و نیکوکارتر شدن نسبت به روز قبل، 

تالش برای نزدیک تر شــدن به خدا و چهره 
محبوب خدا شدن است. 

 آیا غیر از کمک های مادی، احسان 
مصادیق دیگری هم دارد؟

نکته مهمی است که نباید  احسان و نیکوکاری 
را به مسائل مادی محدود کنیم؛ هر کاری که 
منجر به شــاد کردن دل مردم شود، کاری 
زیباست و از مصادیق احسان به شمار می  رود. 
جالب است که احسان حتی به غیر مسلمانان 
هم بسیار توصیه شده؛ چنان که در زمان امام 
صادق)ع( جوانی مسیحی شیفته امام شد و 
اسالم آورد، اما خانواده با خرده گرفتن بر وی 
این جوان را ناراحت می کردند؛ آن جوان در 
این باره از امام)ع( پرسید و امام امر به محبت 
و احترام بیشتری به والدینش کرد تا جایی که 
محبت و احسان فرزند منجر به اسالم آوردن 
آن پدر و مادر شد؛ بنابراین می بینیم اسالم 
احسان را حتی به غیر مسلمانانی که در مسیر 
دیگری قدم برمی دارند هم توصیه کرده است. 

  مهم ترین مؤلفــه ای که می تواند 
ویژگی احسان و نیکوکاری را در انسان 

نشان دهد، چیست؟
با آنکه گفته شد دایره احسان را نباید تنها در 
مسائل مادی خالصه کرد، اما اوج نیکوکاری 

انسان ها در بزنگاه های گذشت 
از مادیات مشخص می شود؛ 
شــاد کردن دیگران از طریق 
معنوی هر چند خوب است، 
اما هزینــه ای ندارد، در حالی 
که  گذشتن از مال، موضوع 
مهمی اســت که هر کسی 
تاب و تحمل انجــام آن را 
ندارد؛ بنابراین گذشــتن از 
مــال و ثروت خــود، نه به 
عنوان پرداخت واجب دینی 
مثل خمــس و زکات، بلکه 
به عنوان امری خیرخواهانه 
اســت  ارزشــمندی  عمل 
به  بدون چشمداشــت  که 
انسان ها عرضه می شود که 
نمونه ای از آن بخشش اموال 
توسط امام حسن مجتبی)ع( 

است که همه از آن مطلع هستیم؛ همچنین 
آباد کردن زمین های لم یزرع در مدینه توسط 
امام علی)ع( که از حفر قنات آغاز شد و پس 
از اینکه به کشاورزی و درآمد رسید، ایشان آن 
را وقف کردند. چنین نمونه هایی مصادیق زیبا 
و ارزشمندی از بخشندگی بدون چشمداشت 
در زندگی ائمه اطهار)ع( است که باید مورد 

توجه همه مؤمنان و مسلمانان قرار بگیرد. 

گفت وگو با حجت االسالم اسماعیلی در حال و هوای روزهایی که معطر به عطر احسان است

اوج نیکوکاری در بزنگاه گذشتن از مادیات مشخص می شود

دایره احسان را 
نباید تنها در مسائل 

مادی خالصه کرد، 
اما اوج نیکوکاری 

انسان ها در 
بزنگاه های گذشت 
از مادیات مشخص 

می شود

بــــــرش

 به خطر انداختن جان خود 
و دیگران، مسئولیت آور است

ســالمت  حفــظ   :KHAMENEI.IR
خود و مراقبت از ســالمت دیگران در برابر 
بیماری هایی که خطر جانی و یا ضرر شدیدی 
داشته باشد، واجب شرعی است. دلیل عمده 
این مســئله قاعده »وجوب حفظ نفس« و 
قاعده »لضرر« و قاعده »احسان« است که 
با مصادیق و موارد گوناگون در عبادات اعم 
از احکام طهارت و صاله و صوم و حج و نیز 
معامالت و اطعمه و اشربه و احکام تداوی و 
نیز ضمان بالمباشره و بالتسبیب آمده است. 
عــالوه بر قرآن کریم کــه به صراحت قتل 
نفس را برابر با قتل همه انســان ها و احیای 
نفس را برابر با احیای همه بشریت می داند 
و از القای نفس به تهلکه منع کرده اســت؛ 
»َو ل تُلُْقــوا بِأَیِْدیُکْم إِلَــی التَّْهُلَکه...« )بقره 
/ 195( و روایات متعــدد که حفظ جان را 
در تزاحم با حفــظ مال و موارد دیگر مقدم 
می داند، حفظ جان از مقاصد مهم پنج گانه 
شریعت دانسته شده است و عقل و فطرت و 
وجدان حکم به وجوب حفظ نفس می کند و 
حفظ نفس از مستقالت عقلیه است. بدیهی 
اســت هر اقدامی که جان خود یا دیگری را 
در معرض آســیب قرار می دهد، حرام است 
و مســئولیت آور است و ضمان شرعی دارد. 
]لذا[ تجمعات عمومی که احتمال عقالیی 
انتشار بیماری ُمســری در آن وجود دارد و 
امکان کنترل و تشخیص بیماران مسری یا 
افراد در معرض آسیب از نظر پزشکی وجود 
ندارد... حتی تجمعات مذهبی و عبادی مثل 
نماز جمعه و اعتکاف عمومی در مســجد 
جامع تا زمانی که ضرر عقالیی برای سالمتی 
و بهداشت عمومی وجود دارد، باید تعطیل 
شود... و هرگونه سهل انگاری و بی مبالتی و 
بی احتیاطی در جان و ســالمت و بهداشت 
عمومی به طور قطع از سیئات بزرگ است 
که مرتکب، مستحق عذاب الهی شمرده شده 
اســت. ]در مقابل[ اقدام های پیشگیرانه در 
شرایط شیوع ویروس کرونا همچنین رعایت 
بهداشت عمومی و تالش برای شکست دادن 
ویروس کرونا و هرگونه همیاری و هم افزایی 
و پشــتیبانی، از مصادیق تعاون علی البّر و 

الّتقوی است.
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یادداشت

دیدگاه
 آیت اهلل عباس کعبی

 احسان پوراسماعیل / پژوهشگر و مدرس علوم قرآن و حدیث

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

در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد ش��ده اس��امی افرادی که اس��ناد عادی یا 
رسمی آنان در هیئت مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و تائید قرار گرفته جهت 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نش��ریه آگهی های ثبتی )کثیراالنتشار و محلی( بشرح 

ذیل آگهی می گردد:
بخش دو بجنورد پالک 169- اصلی اراضی صدرآباد

1- شش��دانگ یکباب خانه از پالک 84 الی 88 فرعی از 169 اصلی فوق به مس��احت 83/52 متر مربع 
ابتیاعی آقای عبدالهاشم ایزانلو از محل مالکیت رسمی سکینه حقانی برابر رای شماره 2514-98 مورخه 

1398/11/29- کالسه 98-0160
لذا بدینوسیه به فروشندگان ومالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چناچه 
اعتراضی دارندبایداز تاریخ انتشار آگهی و در روستاهااز تاریخ الصاق درمحل تا2ماه اعتراض خود رابه اداره 
ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و رس��یداخذ نمایدمعترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایدوگواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل 
تحویل دهنددرصورتی که اعتراض در محل قانونی واصل نگرددیامعترض گواهی تقدیم دادخواس��ت به 
دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهدنمود ضمنا صدورسند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود.م الف1295 آ-9815179
تاریخ انتشارنوبت اول1398/12/06

تاریخ انتشار نوبت دوم 1398/12/21
علیخان نادری

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

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

در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد ش��ده اس��امی افرادی که اس��ناد عادی یا 
رسمی آنان در هیئت مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و تائید قرار گرفته جهت 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نش��ریه آگهی های ثبتی )کثیراالنتشار و محلی( بشرح 

ذیل آگهی می گردد:
بخش دو بجنورد پالک 169- اصلی اراضی صدرآباد

1- شش��دانگ یکب��اب خانه از پ��الک 202 فرعی از 169 اصل��ی فوق به مس��احت 264/64 مترمربع 
ابتیاعی آقای علی باغچقی از محل مالکیت رسمی محمدعلی ثائبی برابر رای شماره 2520-98 مورخه 

1398/11/29- کالسه 98-0039
لذا بدینوسیه به فروشندگان ومالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چناچه 
اعتراضی دارندبایداز تاریخ انتشار آگهی و در روستاهااز تاریخ الصاق درمحل تا2ماه اعتراض خود رابه اداره 
ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و رس��یداخذ نمایدمعترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایدوگواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل 
تحویل دهنددرصورتی که اعتراض در محل قانونی واصل نگرددیامعترض گواهی تقدیم دادخواس��ت به 
دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهدنمود ضمنا صدورسند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود.م الف1278 آ-9815161
تاریخ انتشارنوبت اول1398/12/06

تاریخ انتشار نوبت دوم 1398/12/21
علیخان نادری

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

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

در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد ش��ده اس��امی افرادی که اس��ناد عادی یا 
رسمی آنان در هیئت مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و تائید قرار گرفته جهت 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نش��ریه آگهی های ثبتی )کثیراالنتشار و محلی( بشرح 

ذیل آگهی می گردد:
بخش دو بجنورد پالک 154- اصلی اراضی طارمی

1- ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی از پالک 1143 فرعی از 66 فرعی از 154 اصلی فوق به مساحت 
340/01 مترمربع ابتیاعی آقای علی اکبر نظری از محل مالکیت رسمی شهرداری بجنورد برابر رای شماره 

2512-98 مورخه 1398/11/29- کالسه 96-0083
لذا بدینوسیه به فروشندگان ومالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چناچه 
اعتراضی دارندبایداز تاریخ انتشار آگهی و در روستاهااز تاریخ الصاق درمحل تا2ماه اعتراض خود رابه اداره 
ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و رس��یداخذ نمایدمعترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایدوگواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل 
تحویل دهنددرصورتی که اعتراض در محل قانونی واصل نگرددیامعترض گواهی تقدیم دادخواس��ت به 
دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهدنمود ضمنا صدورسند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود.م الف1288آ-9815162
تاریخ انتشارنوبت اول1398/12/06        تاریخ انتشار نوبت دوم 1398/12/21

علیخان نادری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

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

در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد ش��ده اس��امی افرادی که اس��ناد عادی یا 
رسمی آنان در هیئت مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و تائید قرار گرفته جهت 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نش��ریه آگهی های ثبتی )کثیراالنتشار و محلی( بشرح 

ذیل آگهی می گردد:
بخش دو بجنورد پالک 168- اصلی اراضی امیریه

ششدانگ یکباب خانه از پالک شماره 168 اصلی فوق به مساحت 224/94 متر مربع ابتیاعی آقای محمد 
اخی از محل مالکیت رس��می محمد تقی صدقی برابر رای ش��ماره 2496-98 مورخه 1398/11/28- 

کالسه 97-0491
لذا بدینوسیه به فروشندگان ومالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چناچه 
اعتراضی دارندبایداز تاریخ انتشار آگهی و در روستاهااز تاریخ الصاق درمحل تا2ماه اعتراض خود رابه اداره 
ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و رس��یداخذ نمایدمعترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایدوگواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل 
تحویل دهنددرصورتی که اعتراض در محل قانونی واصل نگرددیامعترض گواهی تقدیم دادخواس��ت به 
دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهدنمود ضمنا صدورسند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود.م الف1277 آ-9815163
تاریخ انتشارنوبت اول1398/12/06        تاریخ انتشار نوبت دوم 1398/12/21

علیخان نادری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای س��عید حشمتی فرزند قنبر به ش��ماره شناسنامه 28 به نمایندگی از شرکت تعاونی 
مرغداری س��فید بال به شماره ملی 108600118929 به استناد دو برگ استشهادیه گواهی امضا شده 

منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند المثنی نوبت دوم به این اداره مراجعه نموده و مدعی است 
سند مالکیت دفترچه ای المثنی به شماره سریال 095093 به میزان یک مثقال مشاع از دو سیر و نیم 
مشاع از مدار 14 سهم مزرعه موشان سفلی شهیر به کاریز نو به شماره پالک  73 اصلی بخش سه زبرخان 
که متعلق به شرکت نامبرده می باشد به علت جابجایی مفقود گردیده که با بررسی دفتر امالک مشخص 
گردید که س��ند مالکیت مزبور ذیل دفتر 50 صفحه 572 ذیل شماره ثبت 4928 به نام شرکت مذکور 
ثبت و س��ند مالکیت صادر و تس��لیم شده و سپس به موجب اسناد رهنی به شماره های 28275 مورخ 
1388/12/25 و 31028 مورخ 1390/05/26 و 32550 مورخ 1391/10/04  دفترخانه اس��ناد رسمی 
13 قدمگاه )زبرخان( در رهن بانک کشاورزی قدمگاه قرار گرفته است و دفتر امالک بیش از این حکایتی 
ندارد. لذا به استناد ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی ومتذکرمیگردد هرکس نسبت 
به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد  ظرف مدت ده 
روز ازتاریخ انتشاراین آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت و یا سند معامله رسمی به 
این اداره تسلیم نماید بدیهی است درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقررو یا وصول اعتراض بدون 
ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدورسند مالکیت المثنی وتسلیم آن به متقاضی اقدام 

خواهد شد. انتشار: 98/12/21  آ-9815724
 سید حسن پورموسوی - رئیس ثبت اسناد وامالک زبرخان

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

در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد ش��ده اس��امی افرادی که اس��ناد عادی یا 
رسمی آنان در هیئت مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و تائید قرار گرفته جهت 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نش��ریه آگهی های ثبتی )کثیراالنتشار و محلی( بشرح 

ذیل آگهی می گردد:
بخش یک بجنورد 

1-شش��دانگ یکباب مغازه از پالک باقیمانده 3115 اصلی به مس��احت 32/46 مترمربع ابتیاعی آقای 
محمود حسن پور از محل مالکیت رسمی مشاعی متقاضی و مملکت الهی برابر رای شماره 98-2286 

مورخه 1398/11/07- کالسه 97-0324
لذا بدینوسیه به فروشندگان ومالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چناچه 
اعتراضی دارندبایداز تاریخ انتشار آگهی و در روستاهااز تاریخ الصاق درمحل تا2ماه اعتراض خود رابه اداره 
ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و رس��یداخذ نمایدمعترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایدوگواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل 
تحویل دهنددرصورتی که اعتراض در محل قانونی واصل نگرددیامعترض گواهی تقدیم دادخواس��ت به 
دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهدنمود ضمنا صدورسند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود.م الف1281 آ-9815164
تاریخ انتشارنوبت اول1398/12/06

تاریخ انتشار نوبت دوم 1398/12/21
علیخان نادری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139860326009000269 مورخه 98/6/9 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان فامنین تصرفات مالکانه 
و بالمعارض آقای رضا پایمرد فرزند علی محمد به ش��ماره شناسنامه 8538 صادره از فامنین به شماره 

ملی 5029475664 صادره از فامنین در ششدانگ یکباب خانه بمساحت دویست متر مربع قسمتی از 
پالک 104 اصلی واقع در بخش پنج همدان اراضی فامنین خریداری از مالک رسمی عبدالرحمن کرمی 

محرز گردیده است .
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فامنین تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت 

یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند .
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر 

خواهد شد . )م الف 325( آ-9815183
تاریخ انتشار نوبت اول :98/12/6

تاریخ انتشار نوبت دوم :98/12/21
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فامنین 

 رضا بیات 

دادنامه
بتاریخ 98/9/17 جلسه شورای حل اختالف نخل تقی در وقت فوق العاده  به تصدی امضا کنندگان ذیل 
تشکیل  است پرونده کالسه 98/500 تحت نظر است شورا پس از بررسی  اوراق و محتویات پرونده ختم 

رسیدگی  را اعالم و مبادرت به صدور رای  می نماید.
شماره دادنامه 98/9/17-98/1003

رای شورا       
در خصوص دادخواس��ت  اقای زاکر ش��ریفی    به  طرفیت خوانده ش��هرام کیانی    به  خواس��ته  مبلغ 
25/000/000ری��ال مع��ادل دو میلیون و پانصد هزار   تومان بابت خواب خودرو ، به حس��ب محتویات 
پرونده خواهان وبه موجب دادخواست تقدیمی و اظهارات در جلسات رسیدگی مبلغ 25/000/000ریال از 
خوانده طلبکار می باشد. همچنین خوانده  علیرغم ابالغات قانونی  حضور پیدا نکرده و دلیل و مدرکی دال 
بر برائت از ذمه  خود از طلب خواهان ارائه ننموده اند. لذا  شورا دعوی خواهان را محرز و ثابت تشخیص 
داده لهذا مستندا به ماده 198 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب مصوب 1379 در امور 
مدنی حکم برمحکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 25/000/000ریال بابت طلب به حس��اب هزینه های 
دادرس��ی وبه انضمام خسارات قانونی وارده و هزینه های تاخیر و تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 
98/4/26 تا زمان اجرای حکم   در حق خواهان  صادر و  اعالم می نماید.رای صادره با توجه به ابالغ قانونی 
غیابی   است و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی   در این شورا می باشد. و ظرف بیست 

روز پس از این قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه عمومی شهرستان عسلویه می باشد.آ-9815662

برگ اجرائیه 
مشخصات محکوم له/محکوم لهم

•1-نام و نام خانوادگی: ذاکر شریفی     فرزند: فریبرز - نشانی  عسلویه  نخل تقی میدان توپ ساختمان 
مهتاب 2 طبقه اول واحد1 – منزل ذاکر شریفی  

•مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم    1-نام:شهرام کیانی   نشانی مجهول المکان 
محکوم به:

طب��ق ش��ماره دادنام��ه 825/ 98 م��ورخ  98/7/30محک��وم علی��ه محک��وم اس��ت ب��ه پرداخ��ت 
مبلغ200/000/000ریال معادل  بیس��ت میلیون  تومان به انضمام مبلغ دو یس��ت  و پنجاه هزارتومان  
هزینه دادرسی و هزینه تاخیر و تادیه از تاریخ  تقدیم  دادخواست مورخ 98/5/23 تا زمان اجرای حکم 

در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. آ-9815671
شعبه 2 حوزه قضایی عسلویه 

ب���رگ سبز،س���ندکمپانی ،س���ندقطعی  پ���ژو پ���ارس 
موت���ور   ش���ماره  ب���ه  مش���کی  رن���گ   1382 م���دل 
22828201778ش���ماره شاس���ی 82801670  ش���ماره 
پ���اک733ن75 ای���ران 12 ب���ه مالکی���ت محمد رضا 
محتش���می مفق���ود گردی���ده واز درجه اعتبار س���اقط   

میباشد.
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م���درک تحصیل���ی اینجان���ب من���ا کاظمی���ان 
ش.ش.۰۹۲۱۸۵۱۴۲۱  حمیدرض���ا  فرزن���د 
در  مش���هد  ص���ادره   ۰۹۲۱۸۵۱۴۲۱ کدمل���ی 
مقطع تحصیلی کارشناس���ی رش���ته معماری 
ب���ا  مش���هد  دانش���گاهی  واح���د  از  ص���ادره 
 ۹۴,۰۱,۱۸ تاری���خ  و   ۱۶۹۳۱۱۱۰۰۸۲۱ ش���ماره 
مفق���ود گردی���ده و فاق���د  اعتب���ار می باش���د. 
از یابن���ده تقاض���ا م���ی ش���ود اصل م���درک را 
به آدرس: مش���هد، دانش���گاه آزاد اس���امی،
قاس���م آباد،چهارراه استاد یوس���فی،پردیس 
دانشگاه، اداره دانش آموختگان ارسال نمایند.
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برگ س���بز  نوع موتورسیکلت  سیستم آپاچی 
پ���اک  1393ش���ماره  م���دل     RIR180 تی���پ 
  0E6EE2288287 55247-132   شماره موتور
ش���ماره تنه N2G***180P9317841نام مالک 
محمد اس���ماعیل ثابتی یزد نژاد مفقودگردیده 

واز درجه اعتبار ساقط می باشد. ,ع
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اینجانب قاسم یوس���فی یوسف آباد مالک 
خودرو سمند به شماره شاسی 83240079 
بعل���ت   12483116325 موت���ور  ش���ماره  و 
فق���دان اس���ناد ف���روش تقاضای رونوش���ت 
المثنی اس���ناد مذک���ور را نموده اس���ت.لذا 
چنانچ���ه هرکس ادعای���ی در مورد خودروی 
مذک���ور دارد ظرف ده روز ب���ه دفتر حقوقی 
سازمان فروش ش���رکت ایران خودرو واقع 
در پیکان ش���هر س���اختمان س���مند مراجعه 
نماید.بدیهی اس���ت پس از انقضای مهلت 
مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهدشد.
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 آگهی مناقصه 
دانشگاه علوم پزشکی گناباد در نظر دارد 
نسبت به خرید ،نصب و راه اندازی یکدستگاه 
و   )Alliance HPLC e 2695 waters(
 )7250GC/Q-TOF Agilent( یکدس��تگاه
از طری��ق مناقص��ه عمومی اق��دام نماید. 
لذا ش��رکت های واجد ش��رایط می توانند 
جه��ت دریاف��ت اس��ناد مناقص��ه ظ��رف 
م��دت 5 روز از درج آگه��ی ب��ه س��امانه 

 www.setadiran.ir مراجعه نمایند. 
ضمنًا هزینه انتشار آگهی به عهده برنده 
مناقصه خواه��د بود و دانش��گاه در رد یا 
قبول هر یک یا کلیه پیشنهادهای واصله 

مختار است .          روابط عمومی دانشگاه  س
98
15
72
5

دانشگاه بین المللی
 امام رضا )ع(

در نظ��ر دارد نس��بت به 
تهی��ه قطع��ات کامپیوت��ری مورد 
نیاز خود از طریق مناقصه عمومی 
اقدام نماید. از ش��رکتهای واجد 
شرایط دعوت می شود جهت کسب 
اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه 

به آدرس زیر مراجعه نمایند.
)www.imamreza.ac.ir( 

ع 9
81
56
76

ش�رکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی در نظر دارد از محل منابع 
اعتبارات عمرانی )اس�ناد خزانه ، اوراق مش�ارکت ، ریالی( بر اس�اس  قانون برگزاری 
معام�الت دولتی پروژه مش�روحه ذی�ل را از طریق مناقصه عمومی ی�ک مرحله ای با 
ارزیابی کیفی در س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت )WWW.SETADIRAN.IR( انجام 

و به شرکتهای ذیصالح واگذار نماید%

برآورد اولیه)ریال(مدتنام و مشخصات خدمات مورد نیازردیف

آبرسانی به روستای کالته یاور – برج  و 1
15/683/835/378  365 روز                                    صندل اباد  شهرستان بجنورد  

س�ایر توضیحات تکمیلی و شرح کار در اسناد اعالم شده است که الزم است مناقصه گران 
حداکث�ر ظرف 3  روز پس از انتش�ار آگهی از طریق س�امانه فوق الذک�ر اخذ و اقدام 

نمایند. ضمنًا هزینه چاپ آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد. 
روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی

آب سرچشمه حیات و زیبایی است ، از اسراف آن بپرهیزیم  

آگهی ارزیابی کیفی )نوبت دوم(

ع 9
81
56
86

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

مورخ 99/01/07 می باشد.
محسن احمدی- شهردار شاهرود

,ع
98
15
53
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  آگهی مناقصه عمومی
     شهرداری شاهرود 

           نوبت دوم



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 rکرونا رکود مسکن را تعمیق بخشید
ویروس کرونا بسیاری از کسب وکارها را تحت تأثیر قرار داده است. کاهش حجم 
فعالیت های ساختمانی و تعطیلی بسیاری از کسب وکارهای مرتبط با ساختمان، 
نمونه های روشنی از تأثیرگذاری نامطلوب کرونا بر جامعه است، بنابراین تأخیر 
در عرضه مســکن و ساخت و ساز مسکن در ماه های آینده دور از ذهن نیست. 
نگرانی مردم از ابتال به کرونا منجر به آن شــده که مردم تقاضایی برای دیدن 
خانه های خالی یا خانه هایی که خانوارها در آن زندگی می کنند نداشته باشند، 
بنابراین تا زمانی که دیدن خانه ها برای خرید یا اجاره به خودی خود ریسک ابتال 
به بیماری کرونا به شــمار رود، این موضوع نیز در تداوم رکود مسکن تأثیرگذار 

خواهد بود.
خبرهای مختلفی که از ویروس ناشناخته جدید به گوش می رسد امکان پیش بینی 
یا تحلیل های واقعی را از کارشناســان و فعاالن بازارهای مختلف گرفته،بنابراین 
خروج از رکود کرونایی بســته به میزان ماندگاری و اثرگذاری این ویروس است. 
تــا زمانی که ویروس کرونا همچنان پایدار بماند و وضعیت بیماری در شــرایط 
بحرانی برآورد شــود، نمی توان پیش بینی دقیقی از تداوم روند بازارهای مختلف 
و بخش مسکن ارائه داد. با وجود تبعات اقتصادی که از شیوع کرونا بر بازارهای 
مختلف وارد شــده، خروج از رکود و رســیدن به رونق در سال 99 چشم اندازی 
غیرواقعی اســت. از هر زاویه ای که وضعیت اقتصادی کشور را بررسی کنیم اعم 
از جهش های قیمتی و حجم تولید، برآوردها نشان می دهد شاهد افزایش تورم 
در سال آینده خواهیم بود. درباره قیمت ها باید گفت میزان رشد قیمت ها قاعدتاً 
کمتر از میزان تورم خواهد بود، اما تحقق این موضوع مشروط به میزان افزایش 

تورم سال 99 است. 
اگر وضعیت بحرانی کرونا براقتصاد تحمیل نمی شــد می توانســتیم پیش بینی 
کنیم در ســال آینده با تورم 25 تا 35 درصدی روبه رو می شــویم، اما با عمیق 
شــدن مشــکالت اقتصادی و تأثیر آن بر بخش مســکن، احتمال افزایش تورم 
دور از ذهن نیســت. تورم می تواند با اثر منفی خــود بر کاهش حجم معامالت 
و کاهــش حجم پول، اقتصــاد را از زوایای دیگری درگیر کند یا به دلیل کمبود 
کاال و افزایش کســری بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزی، میزان نقدینگی 
افزایــش بیابد که این اثر تورمی باز هم تبعات دیگــری بر اقتصاد وارد می کند.

بــا توجه به اینکه در حال حاضر در دوره شــیوع کرونا در کشــور هســتیم، به 
نظر می رســد اقتصاد ایران هم در کنار ســایر اقتصادهای بزرگ و کوچک دنیا 
که از این موضــوع ضربات متعددی خورده اند، دچار چالش های بزرگی شــود. 
کاهش قیمت نفت خام، سقوط بازارهای سهام و کاهش نرخ های بهره، بازار ایران 
را تحت تأثیر قرار می دهد. به نظر می رســد سال آینده رشد تولید ناخالص ملی 
منفی شــود و به تبع آن، درآمد خانوارها نیز با کاهش چشمگیری مواجه شود.

 درخواست اتحادیه نانوایی ها از وزارت صنعت 
برای دریافت مواد ضدعفونی کننده

تسنیم: اصغر پابرجا، رئیس اتحادیه نانوایی های سنگکی از نامه درخواست این 
اتحادیه برای دریافت موادضدعفونی کننده از وزارت صنعت خبر داد و گفت: در 
شرایط فعلی که برگزاری جلسات لغو شده، برای هماهنگی های الزم به صورت 
تلفنی و مکاتبه ای کارها انجام می شود و چهار روز گذشته نامه ای مبنی بر دریافت 
موادضدعفونی کننده به وزارت صنعت ارسال کرده ایم. وی افزود: وزارت صنعت نیز 
نامه را به ستاد ملی کرونا ارسال کرده و در حال حاضر منتظر دریافت جواب هستیم.

قیمت مرغ در فروشگاه های مجازی و حضوری 
متفاوت شد

تسنیم: با شــیوع کرونا و افزایش تقاضا برای خرید غیرحضوری، قیمت برخی 
کاالها از جمله مرغ در فروشگاه های مجازی و فیزیکی متفاوت شد. در حالی که 
تولید و عرضه مرغ در روزهای اخیر به شدت باالست و شرکت پشتیبانی امور دام 
به منظور حمایت از تولیدکنندگان، خرید حمایتی این محصول به قیمت مصوب 
و باالتر از نرخ بازار را آغاز کرده، این محصول به قیمت های باالیی در فروشگاه های 
مجازی به فروش می رسد.از نکات جالب توجه آن است که با وجود فروش مرغ در 
بازار آنالین و فروشگاه های فضای مجازی با قیمت باالتر، این محصوالت به سرعت 
خریداری و موجودی آن ها به اتمام می رسد.  بنا بر  این گزارش، به دلیل شیوع 
بیماری کرونا و توصیه به مردم برای حضور در منزل، کسب و کار فروشگاه های 
مجازی در کشور به شدت رونق گرفته، اما ظرفیت خدمت رسانی آ ن ها به مردم 

محدود است و پاسخگوی تقاضای موجود نیستند.

محدودیت دریافت و پرداخت اسکناس در بانک ها
اقتصاد: بانک مرکزی از ممنوعیت توزیع اســکناس نو در شعب بانکی خبر داد 
و اعالم کرد: بانک ها باید از دریافت و پرداخت هرگونه وجه نقد اعم از اســکناس، 
ایران چک و مســکوک اجتناب نموده و چنانچه ضرورتی بــه دریافت وجوه از 

مشتریان وجود داشت، با رعایت کامل اصول بهداشتی انجام شود.

حمایت های دولت عالوه بر بنگاه های اقتصادی کالن شامل مشاغل ُخرد هم بشود

سکته  کرونایی برای کسب و کارهای کوچک
 اقتصاد: هر ساله اسفند ماه یکی از بهترین 
ماه های مالی بــرای همه فعاالن اقتصادی 
است، اما با شــیوع چشمگیر کرونا هر روز 
تعداد بیشتری از کرکره مغازه ها در بازارهای 
مختلف پایین کشــیده می شوند، هر چند 
مشاغل دولتی و کسب وکارهای کالن نیز 
از گزند ویــروس کرونا در امان 
نبوده اند، اما به نظر می رسد زور 
کرونا بیشتر به صاحبان کسب و 
کارهای خرد رسیده و تا توانسته 

آن ها را زمینگیر کرده است.
در نظــام اقتصــادی ایــران به 
 طور سنتی اســفند ماه اوج 
فعالیت مشــاغل خدماتی و 
خرده فروشــان است و اغراق 
نیست اگر بگوییم این بخش 
از نظام اقتصادی بیشتر درآمد 
خــود را در این ماه کســب 
می کنــد و حاال وقــوع این 
بحــران، طالیی  ترین فرصت 
این کسب  وکارها برای کسب 
درآمد در یک ســال بســیار 
ســخت را نابود کرده است. 
باید توجه شما را به این نکته 
جلب کنم که مشــاغل خرد 
و خدماتی بیشــتر به  وسیله 
آسیب پذیرترین اقشار جامعه 
اداره می شود و دارای کمترین 
تاب آوری  و  بضاعت  ســطح 
اقتصادی  بنگاه های  در میان 
است که کوچک ترین بحران 
اقتصادی قادر اســت به  ســرعت منجر به 
بروز تنش و آســیب در میان آن ها شود. از 
طرفی باید یادآور شد که دامنه این بحران به 
مشاغل خرد خدماتی محدود نبوده و نخواهد 
ماند و خواه ناخواه در زنجیره کسب و کار به 
بنگاه های بزرگ  مقیاس نیز منتقل می شود.

 گستردگی حمایت از کسب و 
کارهای کالن

بــا این حال بایــد یادآور شــوم این روزها 
که شــهروندان برای رعایت بیشتر اصول 
بهداشتی به جای مراجعه با بازارهای آنالین 
خرید می کنند، کسب  وکارهای الکترونیکی 
رونق بیشــتری یافته و صاحبان واحدهای 
تولیدی و کارخانجات بزرگ نیز برای در امان 
ماندن از باران مشــکالت، زیرچتر حمایت 
دولت قرار گرفته اند. همان طور که پیشــتر 
در گزارش های پیشین قدس اشاره کردیم 
دولت تصمیم گرفته با توجه به تعطیلی یا 
کاهــش فعالیت برخی از کســب وکارهای 
کشور که ممکن است کاهش عایدی برخی 
واحدها و صنوف و حتی اشخاص حقیقی را 
درپی داشته باشد، از آن ها حمایت کند. از 

جمله اینکه به مدیران بانک ها توصیه شده 
شــرایط واحدهای تولیدی و صنعتی که از 
این بابت دچار وقفه درآمدی می شــوند را 
درنظــر گرفته و در خصوص تمدید زمان و 
نحوه وصول اقساط و امهال، همراهی الزم 
را با این نوع از مشتریان به عمل آورند. کار 
حتی از این نیز فراتر است و بنگاه های بزرگ 
از دولت خواسته اند بازپرداخت دیون بخش 
خصوصی را در الیحــه بودجه 99 و نظام 
مدیریت مالی خود اولویت بیشتری دهد و 
ثانیاً از طریق بخشودگی یا امهال حقوق و 
دیون دولتی در بخش خصوصی، برای فعاالن 
اقتصادی بخش خصوصی، فضای تنفس مالی 

ایجاد کند تا دچار فروپاشی نشوند. 
در ایــن میان پیگیــری و رصــد وضعیت 
کسب وکارها نشــان می دهد ظاهراً سکته ای 
که در گــردش مالی بخــش خدماتی خرد 
ایجاد شــده بســیار وخیم تر از چیزی است 
کــه بنگاه های بزرگ اقتصادی با آن دســت 
وپنجه نرم می کنند. کارگران ســاختمانی، 
دستفروشــان، راننده های تاکسی و صاحبان 
مشاغل خرد که روی پای خودشان ایستاده اند 
و با جایی قرارداد ندارند، کاروبارشان کساد و 
خانه نشین شده اند و نمی دانند چطور باید از 
این بحران اقتصادی عبور کنند. همچنین آن 
دســته از افرادی که بدون پشتوانه دولتی با 
اندک سرمایه، وام و قرض توانسته اند کسب و 
کاری راه بیندازند حاال با شرایط پیش آمده که 
ممکن است در ماه های آینده نیز ادامه داشته 
باشد، در امر امرارمعاش خود سرگردان هستند. 
کارشناسان اقتصادی می گویند مشاغل خرد 
که دارای تراکنش هــای کوچک و متعدد با 
طیف وسیعی از افراد جامعه هستند، بیش از 
همه از بحران های اپیدمیک آسیب می بینند.

 
 ضرورت تدوین بسته حمایتی برای 

مشاغل خرد
به نظر می رسد با توجه به اینکه ضربه مهلک 
عواقب اقتصادی بحران کرونا، در عمل بخش 

بزرگی از ســاختار موجود بخش خدماتی 
خرد کشــور را درهم ریخته است، ضروری 
اســت دولت با همکاری بخش خصوصی، 
نســبت به تدوین یک برنامه ضربتی برای 
بهبود فضای این دسته از کسب وکارها اقدام 
کند. حسین ســالح ورزی، نایب رئیس اتاق 
ایران گفته است: با وجود اینکه دولت بابت 
هزینه های تحمیلی ناشی از این بحران خود 
در تنگنای مالی است، باید برای نجات مالی 
بخش خصوصی اقــدام کرده و برای جبران 
ضرر تعطیلی ناشی از کرونا در مشاغل ُخرد، 

بسته های حمایتی طراحی کند.

 3هزار میلیارد تومان بیمه بیکاری 
برای بی قراردادها

شــریعتمداری، وزیــر کار از اختصــاص 
3هزارمیلیارد تومان منابع برای بیمه بیکاری 
و وام به کســب  و کارهای تعطیل، ســخن 
گفته و توضیح داده که برای دستفروشــان 
و افرادی که قرارداد رسمی ندارند مقرر شد 
حدود 3هزار میلیاردتومان سرمایه به منظور 
پرداخت بیمه های بیکاری و ارائه تسهیالت 

به این افراد تخصیص یابد.
حمید حاج اســماعیلی، فعال بــازار کار و 
کارگری در گفت وگو با خبرنگار ما می گوید: 
شعارهای دولت اگر عملیاتی نشود، کسب و 

کارهای کوچک نابود می شوند.
حاج اسماعیلی می گوید: دولت و نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی به تأثیرگذاری منفی 
شــیوع ویروس کرونا بر کســب و کارها به 
خصوص کسب وکارهای خرد اذعان دارند. 
بازار کار پس از شیوع ویروس کرونا روزهای 
سختی را پشت سر می گذارد، روزهایی که 
شدت آسیب پذیری واحدهای تولیدی کشور 
را افزایش داده، بنابراین در شــرایط کنونی 
نیازمند اجمــاع قابل توجهی در حمایت از 
کسب و کارهای کوچک و بخش خدماتی 
در کشــور هســتیم. هر چند نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی و دولت راهکارهایی 

مبنی بر حمایت از واحدهای تولیدی وکسب 
و کار و معیشت کارگران پیشنهاد داده اند، اما 
عملیاتی شدن راهکارها موضوع مهمی است 
که دولت هنوز به این مرحله نرسیده است. 
بی تردید حمایت کالمی نمی تواند کمکی به 
واحدهای تولیدی باشــد ، بنابراین نیازمند 
عملی کردن وعده هایی هستیم که تاکنون 
هیچ کدام از آن ها محقق نشده است.  به گفته 
وی، دولت در بحث معافیت های مالیاتی و 
بیمه ای براساس سخنان آقای شریعتمداری 
قول های حمایتی داده در حالی که راهکارها 
و منابع آن همچنان مشخص نشده و دولت 
تأییدیه نهایی را نداده است، بنابراین تصویب 
سریع تر و اختصاص اعتبارات ویژه می تواند 
کمک شایان توجهی در حمایت از بنگاه های 
کوچک باشــد.وی ادامه می دهد: موضوع 
جدی دیگری که دراین باره کمتر صحبت 
شــده، ضرورت پرداخت وام های بانکی به 
بنگاه هــای تولیدی اســت ،بنابراین انتظار 
می رود بانک مرکزی منابعــی را برای این 
مهــم در نظر بگیرد و راهکار تخصیص این 
اعتبارات را به بانک ها عنوان کند و مدارک 
موردنیــاز برای مراجعه به بانک را به اطالع 
صاحبان تولید عنوان نماید. متأسفانه بانک 
مرکزی هنوز دراین باره اظهارنظری نکرده و 

دستورعملی را صادر نکرده است.

 تمدید سررسیدها ضروری است
حاج اســماعیلی موضوع مهم دیگری که 
نبایــد مورد غفلت قرار بگیــرد را صادرات 
بخش های کشــاورزی می داند و می افزاید: 
این بخش عالوه بر محدودیت های داخلی 
با مشکالت صادراتی هم مواجه شده و این 
موضوع می تواند اثر منفی بر صادرات کشور 
به دنبال داشــته باشد. انتظار می رود دولت 
از طریق مشــاوره فنــی راه های مطمئن و 
بنادری که امــکان صادراتی از آن ها فراهم 
اســت را به صادرکنندگان اعالم کند، چرا 
که تولیدکننــدگان در شــرایط کنونی و 
محدودیــت مرزها نمی تواننــد به صورت 
خودجوش دست به اقدامی بزنند، از این رو 
همراهی وزارت صمت، گمرک و کار و رفاه 
اجتماعی حتی وزارت خارجه برای پیشبرد 
اهداف صادراتی بســیار مفید است، در غیر 
این صورت نمی توان به بقای بنگاه های خرد 

اقتصادی امیدوار بود.
این فعال کارگری می افزاید: حمایت دولت 
از بنگاه هــای کوچکی مانند مغــازه داران 
که با کاهش خرید مردم مواجه شــده اند و 
بســیاری در خریدهای شب عید و چک ها 
و اجاره بهای مغازه هایشان مانده اند، کمک 
بســیار بزرگی به واحدهای کوچک است، 
چراکــه مغازه داران نیــز بخش کوچکی از 
زنجیره بنگاه های اقتصادی به شمار می روند.

دولت برای حمایت 
از واحدهای تولیدی 
وکسب و کار 
پیشنهادهایی  داده 
است، اما عملیاتی 
شدن راهکارها 
موضوع مهمی است 
که دولت هنوز به 
این مرحله نرسیده 
است. بی تردید 
حمایت کالمی 
نمی تواند کمکی به 
واحدهای تولیدی 
باشد

بــــــــرش

تأمین پارچه موردنیاز تولید ماسک برای واحدهای تولیدی    شاتا: سرپرست معاونت امورصنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت از تأمین 15هزار تن پارچه به منظور تولید ماسک برای کارگاه های 
تولیدی خبر داد و گفت: صادرات اقالم بهداشتی از جمله دستمال کاغذی، تیشو و آب ژاول ممنوع است.مهدی صادقی نیارکی گفت: در حوزه تولید اقالمی همچون ماسک و لباس پزشکی، مشکلی در تأمین 

مواداولیه وجود ندارد و مواداولیه ماسک نیز به اندازه کافی در کشور تولید می شود. صادقی نیارکی افزود: تا به حال 15هزار تن انواع پارچه تولید ماسک توزیع شده و به مرور این رقم افزایش می یابد.

خـــبر

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 مهدی سلطان محمدی، کارشناس مسکن و استاد دانشگاه

annotation@qudsonline.ir

مجازی نوشت

 علیرضا خدابخشی
کارشناس اقتصاد
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بهره بانکی از کرونا
شبکه بانکی کشور از جان باختن بیش از 10 
نفر از کارکنان بانک ها براثر ابتال به کرونا خبر 
داده است.کرونا اگرچه تهدیدهایی برای اقتصاد 
ایران داشته، اما فرصت هایی بزرگ برای اقتصاد 
دولتی محافظه کار ایران ایجاد کرده اســت، از 
جمله این فرصت ها، امکان گسترش بانکداری 

الکترونیکی است.
براساس آمار بانک مرکزی حدود 23هزار شعبه 
بانکی در سراســر کشور وجود دارد. همچنین 
شبکه بانکی کشــور حدود 200هزار کارمند 
دارد. همین دو آمار کافی است تا برفرض نبود 
فساد، نظام بانکداری یک کشور را گرانفروش یا 

ورشکسته کند.
براساس برنامه پنجم توسعه قرار بوده تا پایان 
ســال 94  کارت هوشمند ملی چند منظوره 
برای آحاد مــردم صادر و این کارت جایگزین 
همه کارت ها و از جمله کارت های بانکی شود. 
همچنین براســاس آیین نامه توسعه خدمات 
الکترونیکی قرار بوده تا پایان سال 93 پرداخت 
الکترونیکي به حســاب هاي دولتي، به صورت 
کسر وجه از حســاب بانکي درخواست کننده 
خدمت انجام شــود. هیچ کدام از این دو قانون 
اجرا نشده است! اگر چند خدمت دیگر بانکی  از 
جمله چک و پرداخت وام هم الکترونیکی شود، 
هیچ دلیلی برای وجود بانک به معنای فیزیکی 

آن باقی نمی ماند. 
ایران  الکترونیک در  بانکداری  زیرساخت های 
تا حد زیادی وجــود دارد و بانکداری در ایران 
بیش از دیگر بخش هــا در الکترونیکی کردن 
فرایندهای خود پیشرفت کرده است. حذف و 
کاهش شعب فیزیکی بانک ها به معنای کاهش 
هزینه های بانک ها و در نتیجه کاهش نرخ سود 
تسهیالت و کاهش قیمت امالک تجاری هم 

هست.
 کارکنان بانک های خصوصی کشور دارای بیمه 
بیکاری هســتند و از بابت بیکاری بخشی از 
آن ها هم نگرانی وجود ندارد. بخشی از معدود 
کارهای اداری شــبکه بانکی را هم می توان به 
دفاتر پیشخوان دولت ســپرد. بخشی دیگر از 
کارهای بانک ها که در حذف فیزیکی شــعب 
آسیب می بیند همچون رشــوه، پارتی بازی و 
معطلی و... هم آن قدر نهادهای جایگزین دارد 
که با رفتن یک نهاد، خللی در کشور احساس 

نشود! 
کرونا زمینه روانی را برای بانکداری الکترونیکی 
به شــدت افزایش داده است. اگر پیش از این، 
مقاومت کارکنــان بانک ها یکی از جدی ترین 
موانع بانکداری الکترونیــک بوده، حاال حفظ 
جان همــان کارکنــان یکــی از جدی ترین 
موتورهای محرک توسعه بانکداری الکترونیک 
اســت. مشکل اینجاســت که ایران رتبه یک 
عدم اســتفاده از فرصت هاست. این جمله آخر 

بخشی از حرف های گام دوم انقالب بود.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )797942(

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

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,11,01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -آقای علی اصغر اسالمی راد به شماره ملی 1063345065 
به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی اکبر اسالمی راد به شماره ملی 0938032453 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حمید رضا 
باقی به شماره ملی 09321631152 به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد باقی به شماره ملی 0889264775 به سمت مدیر عامل و عضو 
هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل   چک سفته بروات قراردادها عقود اسالمی 
و همچنین کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیر عامل یا مشترک مدیر عامل و رئیس هیئت  مدیره همراه با مهر شرکت معتبر 

میباشد
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )797824(

 آگهی تغییرات شرکت میعاد سبز توس شرکت تعاونی به شماره ثبت 32754 و شناسه ملی 10380479599

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,12,10و نامه شماره 278258 مورخ 1397,12,20اداره کار و 
رفاه اجتماعی شهرستان مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 10000000000ریال )به تعداد 50000 هزار 
سهم و ارزش هر سهم 200000 ریال ( به مبلغ کل 20000000000 ریال )به تعداد 100000هزار سهم و ارزش هر سهم 200000ریال ( 
مورد تصویب گردید. -کاظم ناصری به کدملی 1284926184 به عنوان بازرس اصلی و رضا فرزانه حبیب اله به کدملی 0933683626 
به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. - صورتهای مالی سال های 95 الی 96 مورد تصویب قرار 

گرفت.
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 آگهی تغییرات شرکت تحقیقات صنعتی آفتابگردان 
ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  شرق  تابان 

56555 و شناسه ملی 14005438459

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
شماره  ونامه   1397,12,08 مورخ  العاده  فوق 
68690 مورخ 1397,12,12 مرکز رشد واحدهای 
تصمیمات ذیل  مشهد  فردوسی  دانشگاه  فناوری 
اتخاذ شد : خانم مریم رجبی مشهدی به شماره 
و  اصلی  بازرس  عنوان  به   0922474044 ملی 
ملی 0920325051  به شماره  مقبلی  آرزو  خانم 
به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی 

انتخاب گردیدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )798020(
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شرق  صنعت  حسام  شرکت  تغییرات  آگهی   
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 19877 

و شناسه ملی 10380353890

بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
فوق العاده مورخ 1398,09,06 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : 1 -موسسه حسابرسی فراز مشاوردیلمی پور به 
شماره شناسه 10100218400 به عنوان بازرس اصلی 
و آقای جواد صادقی به شماره ملی 0933056011 
برای یک سال مالی  البدل  بازرس علی  به عنوان 
انتخاب گردید. 2- روزنامه کثیراالنتشارقدس جهت 
و  شد. 3-ترازنامه  انتخاب  شرکت  های  آگهی  نشر 
حساب سود وزیان شرکت منتهی به سال 1397,12,29 

مورد تصویب قرار گرفت .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )798017(
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 آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور شهر 
وتمدن نوین شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 27309 و شناسه ملی 10380427104

مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   
 -  1  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398,10,15
به   0931414628 یزدی  رضایی  علی  آقای 
آشفته  مریم  خانم  و  مدیره  هیئت  رئیس  عنوان 
رئیس  نایب  عنوان  به   0939573490 یزدی 
یزدی  رضایی  مهرداد  آقای  و  مدیره  هیئت 
شدند  انتخاب  مدیرعامل  بعنوان   0922361703
. امضای کلیه اسناد و اوراق تعهد آور شرکت و 
قراردادها با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس 

هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )797970(
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 آگهی تغییرات شرکت مهندسی آب و خاک 
قدس رضوی شرکت سهامی خاص به شماره 

ثبت 7465 و شناسه ملی 10380232631

هیئت  صورتجلسه  استناد  به   
 1398,05,26 مورخ  مدیره 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
به  مدیره  هیئت  -اختیارات   1
صورتجلسه  شرح  به  عامل  مدیر 

تفویض گردید
استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره   
و  ها  شرکت  ثبت  اداره  رضوی  خراسان 

موسسات غیرتجاری مشهد )797969(
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رضا  در  آلومینیوم  شرکت  تغییرات  آگهی   
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 10463 

و شناسه ملی 10380261843

عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
 1397,04,04 مورخ  العاده  فوق 
اجازه   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
)ریالی  بانکی  حسابهای  انواع  افتتاح 
اختیارات هیئت مدیره در  (به  .ارزی 

ماده 43 اساسنامه اضافه گردید.
استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره   
و  ها  شرکت  ثبت  اداره  رضوی  خراسان 

موسسات غیرتجاری مشهد )797870(
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مهندسی  خدمات  شرکت  تغییرات  آگهی   
آفرینه طوس شرکت سهامی خاص به شماره 

ثبت 8241 و شناسه ملی 10380240119

مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   
1389,09,18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بخشی از 
اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل 
از  دفاع  و  دعوی  هرگونه  اقامه   : گردید  تفویض 
که  مرحله  کیفری در هر  و  از حقوقی  اعم  دعاوی 
سازش،  حق  داشتن  بدون  وکیل  انتخاب  و  باشد 
آقای  به  سازش  و  داوری  به  دعاوی  ارجاع 
محمدرضا معین تقوی مدیر عامل تفویض می گردد 

تا مطابق قانون و مفاد اساسنامه اقدام نمایند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)797859(
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توس  سبز  میعاد  شرکت  تغییرات  آگهی   
و   32754 ثبت  شماره  به  تعاونی  شرکت 

شناسه ملی 10380479599

مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   
مورخ   278261 شماره  نامه  و   1397,12,10
اجتماعی  رفاه  و  کار  1397,12,20اداره 
شد:  اتخاذ  ذیل  تصمیمات  مشهد  شهرستان 
–آزادشهر-  مشهد  آدرس  به  شرکت  محل   -
-خیابان شیخ مفید 46-)معلم 35,19( -خیابان 
کدپستی  با  اول  –طبقه   79 پالک   –  35 معلم 
9188718514 تغییر یافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)797858(
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نبی مشهد  نور  تغییرات شرکت هتل   آگهی 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 27782 

و شناسه ملی 10380431707

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1397,11,11 ونامه شماره 972,128,19640 
فرهنگی  میراث  سازمان   1397,11,21 مورخ 
ذیل  تصمیمات  گردشگری  و  دستی  صنایع  و 
محل  از  شرکت  اصلی  مرکز  نشانی   : شد  اتخاذ 
خیابان   ، شهر  آزاد  مشهد،  شهر  آدرس  به  قبلی 
پرورش ]مهران 24- معلم 45[ ، کوچه دانشجو23 
]پرورش 26 [ ، پالک -509 ، طبقه دوم کدپستی 
در  مربوطه  ماده  و  یافت  تغییر   9188373941

اساسنامه به شرح مزبور اصالح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )797857(
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تولیدی آرد خوشه  تغییرات شرکت  آگهی   
طالیی سپید شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 10498 و شناسه ملی 10102005531

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
 1398,10,25 مورخ  العاده  فوق  بطور 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - اعضاء هیئت 
مدیره برای مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب 
کدملی  به  سعادتی  مجید  آقایان  گردیدند: 
0932018378 ، حمیدرضا سعادتی به کدملی 
کدملی  به  سعادتی  نوید   ،  0079994520

 0921045824
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)797856(

س
,  9

81
56

98

برگ سبز خودروی سواری تیبا  مدل  1394 شماره 
پالک  12 ایران 118 ی 28  شماره موتور 8253222  
ش���ماره شاس���ی NAS811100F5876516 ب���ه ن���ام 
س���عیده دین پن���اه مفقودگردی���ده واز درجه اعتبار 

ساقط می باشد. 

,ع
98

15
71

6
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

برگ س���بز خودرو سواری پراید GTXi مدل 89 
رنگ س���فید ب���ه ش���ماره موت���ور 3376553 و 
شماره شاس���ی S1412289442093 به شماره 
انتظام���ی 828 س 97 ای���ران 12 ب���ه مالکی���ت 
اب���وذر طهانی مفقود گردی���ده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
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ب���رگ س���بز خ���ودروی س���واری پ���ارس خ���ودرو تی���پ: 
BRILLIANCE-H330  م���دل  1396 ش���ماره پالک  12 
  BM15L*G003569 ای���ران 755 ل 15  ش���ماره موت���ور
ش���ماره شاس���ی NAPH330AAH1021400 ب���ه ن���ام 
مجتب���ی دری قوچ چی مفقودگردی���ده واز درجه اعتبار 

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

سالمت عمومی مثل امنیت، خط قرمز پلیس است مهر: سردار حسین اشتری، فرمانده ناجا با تأکید بر حمایت و همراهی نیروی انتظامی با تصمیمات ملی در خصوص مهار، کاهش و کنترل ویروس کرونا، 
گفت: در شرایط حاضر، سالمت عمومی همچون امنیت، خط قرمز پلیس است، به همین دلیل روند دستگیری و  برخورد با احتکارکنندگان لوازم و تجهیزات بهداشتی و درمانی مورد نیاز مردم از سوی پلیس امنیت 

اقتصادی و فرماندهان انتظامی سراسر کشور بیش از پیش تشدید خواهد شد.وی همچنین تصریح کرد: تدابیر بهداشتی و مراقبتی در پادگان و مراکز آموزش با جدیت دنبال می شود.

حقوق ۷ هزار دالری برای ابتال به کرونا در انگلیس
مهر: انگلیــس به داوطلبانی که حاضر 
باشــند به ویروس کرونا مبتال شده و 
دو هفته در شــرایط آزمایشــگاهی در 
قرنطینــه بمانند حدود 7 هــزار دالر 
حقــوق می دهد. به گزارش دیلی میل، 
آزمایشگاهی در انگلیس برای آزمایش 
واکسن کرونا به دنبال ۲۴ داوطلب است 

تا ویروس کرونا به آن ها تزریق شود. این افراد باید دو هفته در قرنطینه بمانند و در 
عوض 3 هزار و ۵۰۰ پوند )حدود 7 هزار دالر استرالیا( حقوق بگیرند. این در حالی 
اســت که وزیر فرهنگ، رسانه و امور دیجیتال انگلیس دوشنبه از تشکیل واحد 
ویژه مقابله با اخبار نادرســت و شایعه ها درباره ویروس کرونا در این کشور خبر 
داد.»اولیور داودن« تصریح کرد این واحد از طریق همکاری با شبکه های مجازی 
و کارشناسان امور ارتباطات، در صورت مشاهده اخبار کذب و شایعه ها، به سرعت 

به حذف خبر یا واکنش مناسب دست خواهد زد.

 ترفند دانش آموزان چینی برای فرار
 از درس و مشق آنالین

ایرنا: هزاران دانش آموز چینی در شهر 
ووهان، کانون شــیوع ویروس کرونا در 
مرکز این کشــور برای فرار از درس و 
مشق مدرســه که به صورت آنالین و 
از طریــق یک نرم افزار آموزشــی ارائه 

می شود دست به ابتکار جالبی زدند.
بــه گــزارش روزنامــه تــودی چین، 

میلیون ها دانش آموز در سراسر چین مجبور هستند پس از شیوع کرونا، از طریق 
نرم افزارهای آنالین تحصیل خود را در منزل ادامه دهند، یکی از این نرم افزارها 
»دینگ تاک« است. این نرم افزار بخشی به نام تکالیف خانگی برای دانش آموزان 

تعریف کرده است.
گزارش ها حاکی است دانش آموزان پس از انجام تکالیف خود باید با ثبت یک تا 
پنج ســتاره به این نرم افزار نمره دهند. دانش آموزان در اقدامی دسته جمعی به 
این نرم افزار امتیاز یک داده اند، موضوعی که سبب شده است رتبه این نرم افزار از 
۴.۹ روی سایت علی بابا به زیر ۲ تنزل پیدا کند و در نهایت علی بابا مجبور شده 
است این نرم افزار را به دلیل کسب امتیاز پایین حذف کند. برخی از کاربران در 
زیرنویس این نرم افزار نوشته اند: ما از اینکه با استفاده از این نرم افزار موفق به دیدن 
دوباره معلمانمان شدیم خرسندیم اما آن را دانلود کردیم که فقط یک ستاره به آن 

بدهیم و از دادن ۵ ستاره معذوریم.

سازمان جهانی بهداشت:
 تهدید همه گیری ویروس کرونا »بسیار واقعی« است

ایســنا: ســازمان جهانی بهداشــت 
)WHO( هشــدار داد: اکنــون تهدید 
همه گیری ویروس کرونا بســیار واقعی 

است.
»تــدروس آدهانوم قبریســوس« دبیر 
کل ســازمان جهانی بهداشــت گفت: 
این ویروس در بســیاری از کشورها اثر 

و نشانه ای از خود برجا گذاشته و به این مفهوم است که خطر همه گیری بیماری 
کووید۱۹ رو به افزایش است.

با این حال او اطمینان داد این نخســتین اپیدمی در تاریخ اســت که می تواند 
کنترل شــود و ما در مبارزه با این ویروس از هیچ چیز فروگذار نخواهیم کرد. به 
گزارش روزنامه ایندیپندنت، دبیرکل سازمان جهانی بهداشت از دولت های درگیر 
با کرونا درخواست کرد بر مهار و کاهش شیوع این ویروس تمرکز داشته باشند. 
او همچنین به این نکته مثبت اشــاره کرد که بیشــتر مبتالیان بهبود یافته اند 
و از ۸۰ هزار مورد گزارش شــده در چین کــه کانون این بیماری همه گیر بود، 
بیش از 7۰ درصد درمان شده اند. کروناویروس عامل بیماری کووید۱۹ که در ماه 
دســامبر در چین پدیدار شد تا کنون به پنج قاره راه یافته و زندگی اقتصادی و 
اجتماعی بسیاری را در سراسر جهان مختل کرده است. دبیرکل سازمان جهانی 
بهداشت همچنین از کشورها خواست با این توجیه که این ویروس بیشتر افراد 
ســالمند را هدف می گیرد در مقابل آن تسلیم نشوند، زیرا در این صورت جهان 
 »با یک فروپاشــی اخالقی« مواجه خواهد شــد. او تأکید کرد در این شــرایط

 تک تک انسان ها اهمیت دارند. به گزارش یورونیوز، مایکل رایان، مدیر اجرایی 
برنامه اضطراری سازمان جهانی بهداشت نیز گفت: برخالف آنفلوانزا، ما می توانیم 

این ویروس را دفع و سرعت گسترش آن را کند کنیم.

حاشیه هایی زیبا بر دلواپسی های این روزها
جامعه – جواد صبوحی: یک مرد متأهل ۲3 ســاله که خودش را لیسانس 
عمران در بیرجند معرفی کرده، در یکی از ســایت های نمی دانم »دیوار« یا 
جای دیگر این طــور آگهی داده بود که: »من داوطلــب برای کمک کردن 
به پرستاران؛ پرســتاری نخوندم. فقط می تونم کمک کنم. نمی دونم لباسی 
بشــورم. بیمار جابه جا کنم. شــاید بتونم زحمات این قشــر از خود گذشته 

جامعه رو جبران کنم«.
یکی دو روز پیش هم یک فوتبالیست ، آبی پوش مستطیل سبز هم در یکی 
از شبکه های مجازی پســتی را با این مضمون به اشتراک گذاشته و نوشته 
بود: »اول از خودم شــروع می کنم. اجاره یک ماه رو از مســتأجر مغازه ای 
که دارم نمی گیرم. ازتون خواهش می کنم توی این شــرایط بد همدیگر رو 

کمک کنیم.
از دولــت هم خواهش می کنم همون جور که در زمــان حمله عراقی ها به 
ایران مردم غیرنظامی داوطلبانه بســیج مردمی تشــکیل دادند و از ایران 
دفاع کردند شــما دولتی ها هم االن به مردم ســخت نگیرید و دســت کم 
بــه اندازه یک ماه هیــچ قبضی برای مردم صادر نکنیــد و بدهی های وام 
گیرنده ها و هزاران نوع بدهی که مردم به دولت دارند رو تو این شرایط به 
اندازه یک ماه ببخشــند. اول از خودم شروع کردم. دیر یا زود این شرایط 

بد می گذره...«.
یــک انتشــاراتی داخلی هم کتابی آموزشــی را که یک ناشــر چینی برای 
کودکان منتشر کرده با درک مســئولیت اجتماعی، پس از ترجمه مترجم، 
رایگان منتشــر کرده تا به قول خود، به جای ترساندن بچه ها و ایجاد رعب 
و هراس در قلب کودکانه شان در این روزها به اندازه خود کاری برای کشور 

انجام دهد. 
عده ای هــم کمپیــن  #نســیه_معکوس یــا #پیش_خرید_خدمات راه 

انداخته اند.
می گویند: یک راه برای کمک به کسب و کارهایی که کساد شده اند می تواند 
»نســیه معکوس« یا »پیش خرید خدمات« باشد. مثاًل در کسادی شب های 
عید چند نوبت از خدمت آرایشــگرتان را پیش خریــد و مبلغ آن را برایش 

کارت به کارت کنید. 
این کار را می شود برای کارگر روزمزد، معلم خصوصی، اتوشویی،  ساندویچی، 
رستوران و هر کسب و کار محلی دیگری که مشتری اش بوده اید انجام داد.

این ها و خبرهایی مثل حضور هنرمندان در برخی بیمارستان ها برای تقویت 
روحیه بیماران و کادر درمان در مبارزه با کرونا، جمع آوری پول برای خرید 
دســتکش و ژل و... برای بیمارســتان ها و... همگی درست عین نوستالوژی 
روزهای ســخت جنگ اســت، روایت هایی که کام تلخ خاطرات آن روزها را 

شیرین می کند.
 در روزهای دلواپســی عقب ماندن درس و مشــق بچه ها، دغدغه های خانه 
تکانی، هوس خرید لباس و کفش نو، دلشــوره های انتقال ویروس و بشــور 
و بســاب های مادران و بست نشســتن های به ظاهر کالفه کننده در خانه ها 

می شود به دمیدن روح آرامش به دل های بیقرار همدیگر فکر کرد.
حاال هم می شــود مثل آن روزها کاری کرد تا دستپاچگی و نگرانی و بختک 
ترســی که دامان عده ای را گرفته اســت بیش از این وســعت پیدا نکند و 
دست کم به اندازه نگرانی کرونا، دلگرمی همراهی و محبت شما در روحشان 

اثر کند.

برگزاری  مصدق   محمود  جامعه/  گروه   
کالس های فوق العاده برای جبران ساعات آموزشی 
از  بود  قرار  هوا  آلودگی  از  ناشی  رفته  دست  از 
۱۹ دی آغاز شود، اما با شیوع کرونا نه تنها این 
کالس ها بلکه کالس اصلی مدارس نیز به تعطیلی 
کشیده شد. حاال هم معلوم نیست پس از پایان 
تعطیالت نوروزی، مدارس بازگشایی می شوند یا 
ادامه  همچنان  دانش آموزان  خانه نشینی  اینکه 
جریان  مسئوالن،  قول  به  البته  داشت.  خواهد 
تعطیل بردار  دانش آموزان  یادگیری  و  آموزش 
نیست. به همین دلیل است که مدیران وزارت 
از  استفاده  با  و پرورش تالش می کنند  آموزش 
آموزش  مجازی،  فضای  و  ملی  رسانه  ظرفیت 
و  دهند  ادامه  غیرحضوری  به صورت  را  دروس 
جبران مافات کنند. اما کیست که نداند استفاده 
از چنین شیوه هایی هرگز جای معلم و مدرسه را 

برای آموزش دانش آموزان نمی گیرد. 
با این همه پرسش این است که اگر پیش بینی ها 
درست از آب درآیند و در خوشبینانه ترین حالت 
با افزایش دمای هوا از نیمه اردیبهشــت ســال 
آینده، کشــور از بالی خانمان سوز کرونا خالص 
شــود و مدارس دوباره بازگشایی شــوند، وزارت 
آموزش و پرورش چگونه می تواند خأل حداقل دو 
ماهه آموزش حضوری را جبران کند و اساساً آیا 
برنامه ای برای این منظور دارد؟ و سرانجام اینکه 
به عنوان یک راهکار آیا بهتر نیست نظام آموزشی 
کشور تعطیالت تابستان سال آینده را کاهش دهد 
تا دانش آموزان فرصت بیشــتری برای حضور در 

کالس های درس داشته باشند.

  شرط کاهش تعطیالت تابستان آینده 
علیرضا کمــره ای، معاون 
آموزش متوســطه وزارت 
آموزش و پرورش به قدس 
می گوید: تا هفته منتهی به 
آموزش  درصد  بهمن 7۰ 

دانش آموزان بر اســاس برنامه انجام شده، یعنی 
آموزش 7۰ درصد کتاب ها محقق شــده است و 
حاال باید 3۰ درصد باقی مانده حجم درســی هر 
کتاب را آموزش دهیم. این در حالی است که در 
وضعیت موجود زمان شروع بازگشایی مدارس را 
نمی دانیم اما برای جبران عقب ماندگی ها در حال 
بررسی وضعیت هســتیم و برای این منظور سه 
تا چهار ســناریوی احتمالی را طراحی کرده و در 
دست مطالعه داریم. به طوری که اگر مثالً پایان 
فروردین مدارس بازگشایی شوند یک سناریو برای 
جبران عقب ماندگی های تحصیلی خواهیم داشت 
و اگر بازگشایی در پایان اردیبهشت اتفاق بیفتد 
برنامه دیگری را پیاده می کنیم. یعنی اگر مشخص 
شود تعطیلی ها چه زمانی به پایان می رسد آن وقت 

می گوییم کدام یک از سناریوها را پیاده می کنیم. 
اگر فروردین ماه پایان  تعطیلی ها باشد ما فرصت 
آموزش داریم و اگر اتمام تعطیلی ها در اردیبهشت 
ماه باشــد آن گاه یــک مقداری زمــان آموزش 
حضوری را گسترش می دهیم. البته یک سناریوی 
بسیار بدبینانه هم مطرح است و آن اینکه سه ماهه 
تحصیلی سال آینده را نداشته باشیم که در این 

دیگری  روش های  باید  صورت 
را برای جبران در پیش بگیریم. 
به هرحال برای ما مطلوب این 
اســت که دانش آموزان حداقل 
یــک دوره کوتاه هم شــده به 
مدرســه برگردند تا مروری بر 
البته  باشند،  داشته  دروسشان 
اگر شــرایط اجازه چنین کاری 
را بدهــد، اما اگر چنین امکانی 
نباشــد طبعاً باید از روش های 
و  کــرده  اســتفاده  دیگــری 
فرصت های یادگیری عمیق تر را 

به بعد موکول کنیم.
وی در خصوص استفاده از راهکار کاهش تعطیالت 
تابســتان ســال آینده برای جبــران تعطیالت 
ناخواســته مدارس در سال تحصیلی جاری هم 
می گوید: در حال حاضر نمی توان به صورت دقیق 
در این باره اظهارنظر کرد، چون واقعاً نمی دانیم چه 
شرایطی پیش می آید؛ اما اگر الزم باشد کالس ها 
به صورت حضوری برای مدتی در تابســتان دایر 
شود آن وقت شورای عالی آموزش و پرورش باید 

برای این منظور تصمیم گیری کند.
وی با اشــاره به اینکه بی شک حضور در کالس 
و برخــورداری از معلــم اثر مثبتی بــر تعلیم و 
تربیت دانش آمــوزان دارد، تصریح می کند: البته 

عدم حضور در مدرســه و برخــورداری از معلم 
هــم می تواند تأثیرات منفــی در روند یادگیری 
دانش آموزان داشته باشد و یا دست کم یادگیری 
در یک برهه از زمان متوقف شــود، بنابراین برای 
جبران تعطیالت ناخواســته، آموزش را از طریق 
رســانه ملی فعال کردیم به طــوری اکنون تمام 
برنامه های آمــوزش دروس که تولید و به صورت 
زنده از شبکه آموزش و شبکه ۴ 
تلویزیون پخش می شود از حیث 
تأمین دبیــر و معلم و محتوای 
مستقیم  دخالت  با  آموزشــی 

وزارت آموزش و پرورش است.
وی در همین زمینه می افزاید: 
شبکه های  پوشش  شاید  البته 
یاد شــده برای آموزش دروس 
در جاهایــی با محدودیت هایی 
مواجه باشــد و یا دانش آموزان 
با این شــیوه آموزش آشنایی 
کمتری داشته باشند و نتوانند 
پای این کالس هــا بنشــینند، بنابراین ممکن 
اســت نتوانیم آموزش های مــورد نظر را به همه 
دانش آموزان کشــور برســانیم. اما بدیهی است 
آموزش در شــرایط اضطرار با آموزش مدرسه ای 
متفاوت است. در واقع در شرایط عادی و مدرسه ای 
به تعلیم و تربیــت می پردازیم که یک بخش آن 
انتقال دانش است و بخش اصلی تعلیم و تربیت در 
تعامالت دانش آموزان و معلمان و در فضای پیدا و 
پنهان مدرسه اتفاق می افتد. یعنی جریان یادگیری 
و تربیت در این فضا انجام می گیرد؛ اما در آموزش 
از طریق تلویزیون به دنبال انتقال دانش و تحقق 

اهداف درسی هستیم. 
کمره ای با تأکید بر اینکه فرصت های خوبی فراهم 

اســت که می تواند برای جبران زمان از دســت 
رفته آموزش کمک کند، می افزاید: تجربه خوبی 
را درباره آمــوزش الکترونیک و آموزش از راه دور 
داریم که امروز به کمــک ما آمده و می توانیم تا 
حدی خأل تعطیلــی مدارس را جبــران کنیم. 
ضمن اینکه در دنیای امروز آموزش مجازی یکی 
از روش های مناســب برای انتقال دانش اســت. 
البته هیچ گاه جایگزین محیط واقعی یادگیری و 
تعامل بین دانش آموزان و معلم در محیط مدرسه 
نمی شود. از ســوی دیگر در استان ها و مناطقی 
که آموزش های ما از طریق رســانه ملی و فضای 
مجازی به دانش آموزان نمی رسد ارائه بسته های 
آموزشی در دستور کار است. در واقع این وزارتخانه 
در شرایط موجود بیکار ننشسته و در حد توانش 
تالش می کنــد دانش آموزان دچار افت تحصیلی 

نشوند.

  ضرورت کاهش تعطیالت تابستان آینده
میــرزاده،  میرحمایــت 
کمیســیون  ســخنگوی 
مجلس  درمان  و  بهداشت 
شورای اسالمی نیز با اشاره 
به اینکه بــا عبور از بحران 

کرونا، آمــوزش و پرورش پس از عید و در دو ماه 
افت تحصیلی دانش آموزان را جبران می کند، به 
قدس می گویــد: آموزش و پرورش تا کنون بارها 
با تعطیلی های ناخواسته مواجه شده و می داند در 

چنین وضعیت هایی چگونه عمل کند. 
وی با بیان اینکه بــرای جبران کالس های عقب 
افتاده آموزش از راه دور و از طریق رسانه ملی در 
دســتور کار وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته 
است، می افزاید: البته بیشتر مدارس و معلمان هم 

به صورت آنالین از طریق شبکه های اجتماعی با 
بچه ها ارتباط دارند و ان شاءاهلل بخشی از این افت 

تحصیلی جبران می شود. 
وی اگرچه کاهش تعطیالت تابستان سال آینده 
را برای حضور بیشتر دانش آموزان در کالس های 
درس و جبران ســاعات آموزشــی از دست رفته 
ضــروری می داند امــا معتقد اســت االن زمان 
رســانه ای کردن این موضوع نیست، چرا که این 
موضوع به افزایش استرس در جامعه دانش آموزی 

دامن می زند. 

 کاهش تعطیالت راهکار نیست
معاون  ســحرخیز،  ابراهیم 
اســبق آموزش متوســطه 
وزارت آمــوزش و پــرورش 
امــا چنین نگاهی نــدارد و 
به قدس می گوید: با پدیده 
بی ســابقه و یا کم سابقه ای 

در کشــور مواجه هستیم که نه تنها آموزش، بلکه 
سایر بخش های کشور را نیز در حوزه های فرهنگی، 
اجتماعی و اقتصادی درگیر و معطل خود کرده است 
از این رو آموزش و پرورش باید آن را به عنوان یک 

معضل ناگهانی ببیند.
وی کاهش مدت تعطیالت تابســتان سال آینده را 
راهکار مناســبی برای جبران تعطیالت ناخواسته 
مدارس نمی داند و می گوید: دانش آموزان در مناطق 
روستایی در کاشــت، داشت و برداشت محصوالت 
کشــاورزی نقش مؤثــری دارند و اگر در شــرایط 
موجود که خانواده های روســتایی از لحاظ اقتصاد 
به شدت دچار مشــکل هستند تعطیالت تابستان 
ســال آینده هم کاهــش یابد، بخشــی از اقتصاد 
خانوارهای روســتایی را فلج کرده ایم؛ ضمن اینکه 
شرایط اقلیمی امکان بازگشایی مدارس در تابستان 
را نمی دهد، چون امکانــات و تجهیزات مدارس ما 
آن قدر نیست که بتوان دانش آموزان و معلمان را در 
هوای گرم تابستان به مدارس کشاند و اگر هم جبر 
چنین چیزی را اقتضا کند این اقدام کارایی ندارد و 
یادگیری و بهره وری به خوبی اتفاق نمی افتد. بنابراین 
برای جبران عقب ماندگی آموزشــی دانش آموزان 
بایــد از امکانات جایگزین از جمله ارائه بســته ها و 
محتواهای آموزشــی در قالب تولید چند رسانه ای 

حداکثر استفاده را ببریم.
خأل مدرسه و معلم را چیزی نمی تواند بپوشاند، چون 
مدرسه یک جامعه است و عدم حضور دانش آموزان 
در مدرســه به معنای محروم شدن آن ها از این بُعد 
اجتماعــی؛ اما با وجود این، سیســتم نمی تواند در 
وضعیت بحرانی معطل بماند، بنابراین بهترین راهکار 
برای جبران تعطیلی ها، آموزش از راه دور، آموزش از 
طریق رســانه ملی و فضای مجازی و همچنین ارائه 

بسته های آموزشی به دانش آموزان است. 

مسئوالن و کارشناسان از گزینه های مختلف برای جبران عقب ماندگی آموزشی می گویند
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دستچین

مدارس باید استخر داشته باشند
فارس: فرهاد کریمی، رئیس پژوهشــگاه مطالعات آموزش و 
پــرورش با تأکید بر اینکه فضای مــدارس به خصوص در دوره 
ابتدایی باید توأم با نشاط و بازی باشد، گفت: برای دستیابی به 
این هدف مدارس باید بزرگ تر باشند، حتی نیاز داریم مدارس 
اســتخر داشته باشند و دانش آموزان بتوانند ساعاتی از روز را در 

مدارس به ورزش اختصاص دهند.

من مأمور اعالمم نه اعمال
فارس: سعید نمکی، وزیر بهداشت با تأکید بر اینکه من مأمور 
اعالمم نه اعمــال، از برخی دســتگاه ها در همراهی نکردن با 
سیســتم درمان در شــرایط کنونی گالیه کرد و گفت: زیبنده 
نیســت بنده به عنوان وزیر دنبال هماهنگی برای واردات کاال، 
چانه زدن با تولیدکننده مواد بهداشــتی یا رایزنی با تجار برای 

تأمین ملزومات باشم.

خبرهای خوبی برای تولید داروی ضد کرونا می دهیم
فارس: محمد مخبر، رئیس ســتاد اجرایــی فرمان حضرت 
امام)ره( گفت: گــروه منحصر به فردی را در شــرکت دارویی 
برکت جمع آوری کرده ایم که روزی ۱۸ ساعت برای تولید داروی 
ضدکرونا فعالیت می کنند. کانون های مختلفی برای تولید داروی 
کرونــا اقدام می کنند که تبادل اطالعات هم انجام می شــود و 

امیدواریم به زودی خبرهای خوبی در این خصوص بدهیم.

تخفیف بدهید مشتری شویم!
ایسنا: مرضیه برومند، کارگردان کشورمان در واکنش به کمبود 
تجهیزات پزشکی می گوید: همیشه ما باید پیش قدم باشیم در 
ســیل و زلزله و هر بالی آســمانی و زمینی دیگری. حاال هم 
چشممان کور! این چندرغاز حقوق بازنشستگی هم برای تهیه 
این تجهیزات. این اقالم دست هر سازمانی که هست، خریداریم. 

فقط ممنون می شویم تخفیف بدهند تا مشتری شویم!

بخش خصوصی امکانات بهداشتی ندارد
تســنیم: دکتر حســین کرم پور، عضو هیئت مدیره انجمن 
رادیولــوژی ایران گفت: وزارت بهداشــت اعــالم کرده بخش 
خصوصی نباید ارائه خدمات خود را تعطیل کند اما برای حفظ 
جان و سالمتی کادر درمان، کمبود اقالم بهداشتی داریم که اگر 
وضع به همین صورت پیش برود، شاهد عدم حضور پرسنل در 

مراکز خصوصی خواهیم بود.

پولی نداریم اما در کنار مردم می مانیم
ایلنا: طاهر موهبتی، مدیرعامل سازمان بیمه سالمت می گوید: 
متأسفانه در قبال تأمین مالی برای درمان بیماران مبتال به کرونا 
اعتباری به ما تعلق نگرفته است و حتی ما اعتبارات عادی خود 
را هم طلبکار هســتیم. پولی برای هزینه کردن نداریم اما بنا به 
مســئولیتی که در برابر سالمت مردم داریم، تالش می کنیم در 

کنار مردم باقی بمانیم.

خانه و خانواده

در ایام تعطیلی دانشگاه
برنامه های آموزشی ستاد 

ازدواج دانشجویی مجازی شد
 جامعه  ســتاد ازدواج دانشــجویی با توجه به 
تعلیق اعزام بخشی از زوجین به مشهد مقدس، 
به منظور بهینه سازی اوقات فراغت زوجین در 
تعطیالت برنامه های آموزشی خود را به صورت 
مجازی برگزار می کند. نهاد نمایندگی رهبری در 
دانشگاه ها اعالم کرد در حال حاضر که با توجه 
به شــیوع ویروس کرونا، شرایط ویژه بهداشتی 
کشور و تعطیلی مراکز آموزشی و همایش های 
مختلف، اعزام بخشــی از کاروان های زوجین 
دانشــجو به مشــهد مقدس بــرای حضور در 
بیست و سومین دوره مراسم ازدواج دانشجویی 
نیز به حالت تعلیق درآمده اســت، ستاد ازدواج 
دانشــجویی در نظر دارد به منظور بهینه سازی 
اوقــات فراغت زوجین و تــداوم ارتباط با آنان، 
برنامه های آموزشــی خود در حوزه خانواده را 
به صورت مجازی در این ایام اســتمرار بخشد. 
این برنامه ۲۴ اســفند ۹۸ تا ۱۵ فروردین ۹۹ 
به همراه جوایز ویژه در هر بخش برگزار می شود.

 حوادث

فلوشیپ سم شناسی بالینی عنوان کرد
سودجویی با فروش الکل 

متانول به   نام اتانول!
 تسنیم  دکتر حسین حسنیان مقدم، فلوشیپ 
سم شناســی بالینی با اشاره به عوارض مصرف 
و آشــامیدن متانول گفت: برخی افراد از روی 
ناآگاهی، برای پیشگیری از کرونا متانول خورده اند 
که باید توجه داشت مصرف فراورده های الکلی 
چه اتانول و چه متانول تأثیری در پیشــگیری 
از ابتــال به کرونا ندارد؛ عــالوه بر اینکه متانول 
در ضدعفونی کردن سطوح تأثیر چندانی ندارد 
و عوارض اســتفاده خوراکی آن شامل نابینایی 
و مرگ است. وی افزود: الکل متانول به خودی 
خود رنگی نیست، اما کارخانجات ماده رنگی به 
آن اضافه می کنند که افراد متوجه شــوند این 
الکل قابل شرب نیست؛ برخی افراد سودجو به 
الکل های حاوی متانول، وایتکس اضافه می کنند 
تا بی رنگ شــود و متانول را با عنــوان اتانول 
می فروشند. وی گفت: الکل متانول بو ندارد و اگر 
الکلی بو نداشت، به معنی این است که متانول 

است و مناسب ضدعفونی کردن سطوح نیست.

 رفاه و آسیب های اجتماعی

انجمن حمایت از حقوق کودکان:
کودکان زباله گرد در معرض 

خطرند
 ایلنا   انجمن حمایــت از حقوق کودکان در 
نامه ای از وزیر بهداشت خواست با ایجاد شرایط 
مناســب برای کودکان کار و خیابان به  منظور 
جلوگیری از شــروع کرونا بین آنان، توســط 
نهادهای ذی ربط در محیطی خارج از گودهای 
زباله گردی و مراکز بازیافت مساعدت و موافقت 
کند. در این نامه همچنین آمده است: هرچند 
شــهرداری تهران در بخش نامه ای، زباله گردی 
در تهران را توسط پیمانکاران بازیافت ممنوع 
اعالم کرده است، اما گزارش ها و شواهد عینی 
نشان می دهد همچنان این کودکان در شهر به 
جســت وجوی زباله مشغول اند. این امر نه تنها 
به دلیل فقر و نیاز مادی اســت، بلکه ناشی از 
عدم اطالع آن هــا از این شــرایط و چگونگی 
پیشــگیری از بیماری اســت. قطعاً سکوت یا 
نادیده گرفتن این امر به هر دلیل و مصلحتی 
نافی مســئولیت آن وزارتخانه به  عنوان متولی 
سالمت جامعه و سایر نهادهای ذی ربط نیست.

آموزش

یک مسئول سازمان بهزیستی خبر داد
جزئیات شهریه مهدهای کودک 

در تعطیالت کرونایی
 مهر  رئیس کمیته پیشگیری از بیماری های 
واگیر سازمان بهزیستی گفت: براساس قرارداد 
مهدهــای کودک، حتی اگر یک روز کودک به 

مهد برود شهریه باید کامل پرداخت شود.
محمد نفریه گفــت: در تبصره یــک قرارداد 
مهدهای کودک ذکر شــده هزینه استفاده از 
خدمات به صورت کمتر از یک ماه معادل یک 

ماه حساب می شود.
وی افزود: بر این اســاس حتی اگر کودک یک 
و یــا دو روز فقط به مهد رفته باشــد باز هم 
باید شهریه کامل پرداخت شــود. این قرارداد 
میان والدین و مهدکودک به امضا رســیده و با 
توافق انجام شده است. وی با اشاره به تعطیلی 
یکماهه مهدهای کــودک گفت: در این مدت 
باید شهریه پایه دریافت شود البته دریافت این 
شهریه شامل خدمات مازاد شامل ساعات اضافه 
خدمت، صبحانه، میان وعده، ناهار و همچنین 

فوق برنامه و برگزاری جشن نیست.

زیارت

مسئوالن حج و زیارت عنوان کردند
نام نویسی حدود ۶۰ درصد 

زائران در کاروان های حج
 مهر   در جلسه شورای برنامه ریزی و هماهنگی 
بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت 
اعالم شــد نزدیک بــه ۶۰ درصــد زائران در 
کاروان های حج تمتع ۹۹ ثبت نام کرده اند. اکبر 
رضایی، سرپرست معاونت حج و عمره سازمان 
حــج و زیارت در این جلســه اظهــار کرد: در 
صورتی که ظرفیت خالی کاروان های حج تمتع 
آینده تا روز چهارشــنبه ۲۱ اسفند ماه توسط 
دارندگان قبوض ودیعه گذاری تا 3۱ فروردین 
ماه سال ۱3۸۶ تکمیل نشود اولویت های ذخیره 
از دارندگان قبوض ودیعه گذاری اعالم خواهد 
شــد. وی تأکید کرد: جدول پرواز زائران حج 
پیش رو به مقصد فرودگاه های مدینه و جده در 
حال نهایی شدن است. در این جلسه سرپرست 
حجاج ایرانی تصریح کرد: باید کارگروه ویژه ای 
تشکیل شود و سناریوی های مختلف را در مورد 
حج آینــده با توجه به مشــکل ویروس کرونا 

بررسی و ارائه کند.

فراسو

حاشیه متن

 چهارشنبه 21 اسفند 1398 16  رجب  1441 11مارس 2020  سال سی و سوم  شماره  9205



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

جهان روزنامـه صبـح ایـران
j a h a n @ q u d s o n l i n e . i r

 روزنامه سیاسی، اجتامعی، فرهنگی صبح ایران

اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا حی یا قیوم

فروش تسلیحات غربی به عربستان در سال های اخیر افزایش چشم گیری داشته است

تیز کردن شاخ گاو شیرده!
  جهان  گزارش مؤسســه بین المللی تحقیقات صلح اســتکهلم 
)SIPRI( به عنوان اندیشکده ای معتبر در زمینه جنگ و صلح حاکی 
از آن است که در پنج سال گذشته، خرید اسلحه در میان کشورهای 
خاورمیانه به ویژه عربســتان رشد چشمگیری داشته است. بر پایه 
گزارش این مؤسســه، فروش جنگ افزار در جهان از ســال ۲۰۰۳ 
به این ســو روندی صعودی داشته و در فاصله ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ در 
مقایســه با دوره ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴، حدود ۵.۵ درصد افزایش یافته 
اســت. این گزارش نشان می دهد واردات اسلحه توسط کشورهای 
خاورمیانه در پنج سال گذشته ۶۱ درصد افزایش یافته و ۳۵ درصد 
از مجموع خرید جهانی ســاح را در این مدت به خود اختصاص 
داده است. در میان کشورهای خاورمیانه، عربستان شاهد رشد ۱۳۰ 
درصدی واردات اسلحه بوده است. سعودی به تنهایی ۱۲ درصد از 
کل واردات تسلیحات جهان را در پنج سال اخیر به خود اختصاص 
داده و به بزرگ ترین واردکننده جنگ افزار در جهان تبدیل شده است. 
هند نیز دومین واردکننده بزرگ تسلیحات در جهان است.  در این 
مدت آمریکا و انگلیس بزرگ ترین صادرکننده تسلیحات به ریاض 
بوده اند. باوجود نگرانی های گسترده بر سر جنگ تحمیلی عربستان 
علیه یمن، هم واشنگتن و هم لندن در سال های ۲۰۱۵-۲۰۱۹ به 
صدور ساح به عربستان سعودی ادامه داده اند. حدود ۷۳ درصد از 
کل واردات تسلیحاتی سعودی از آمریکا و ۱۳ درصد آن از انگلیس 

صورت گرفته است. براساس این گزارش سالیانه، آمریکا همچنان 
بزرگ ترین صادرکننده اسلحه در جهان است؛ به این ترتیب که ۳۶ 
درصد کل ساح های موجود در جهان از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ را به 
خود اختصاص داده است، آن هم در حالی که میان سال های ۲۰۱۰ 
تا ۲۰۱۴، این کشور تأمین کننده ۳۱ درصد کل تسلیحات جهان 
بوده است. دومین تأمین کننده بزرگ جنگ افزارها روسیه است که 

۲۱ درصد از کل فروش اسلحه را در دست دارد.

 5 سال سیاه برای اقتصاد سعودی
افزایش خرید جنگ افزارهای آمریکایی در میانه کاهش شدید قیمت 
نفت به عنوان پشتوانه اصلی خزانه دولت سعودی در حالی است که 
آمارهای منتشر شده از سوی پایگاه لندنی-قطری العربی الجدید نشان 
می دهد ذخایر ارزی ریاض تا پایان ماه آگوست سال  گذشته میادی 
)مرداد ۱۳۹8( به۵۰۷میلیارد دالر رســیده است؛ رقمی که در پایان 
سال ۲۰۱۴میادی۷۳۷ میلیارد دالر اعام شده بود. معنای مقایسه 
آمارهای یاد شده به زبان ساده این است که پادشاهی که درگیر جنگ 
با همسایه جنوبی خود است تنها در پنج سال، یک سوم ذخایر ارزی 
خود را از دســت داده اســت. همزمان با این روند، آمارهای منتشر 
شده گویای جهشی چشــمگیر در نرخ بدهی های خارجی سعودی 
در ســال های گذشته است؛ درحالی که نرخ بدهی عربستان در پایان 

سال ۲۰۱۴، ۱۱.8میلیارد دالر بود، این رقم در ژوئن۲۰۱۹ به ۱۶۷.۴ 
میلیارد دالر رسیده است. جنگ  افروزی در یمن، حمایت از گروه های 
تروریســتی از ســوریه گرفته تا عراق و لیبی و کاهش بهای نفت از 
مهم  ترین عواملی هســتند که در کنار هم دست به دست هم داده تا 
سعودی به عنوان یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان نفت جهان، اکنون 
بخش قابل توجهی از بودجه دولت خود را از طریق وام خارجی تأمین کند.

 در این میان هزینه جنگ یمن برای سعودی کمرشکن بوده به طوری 
که در بودجه سال ۲۰۱۹ سهم بخش نظامی۱۷ درصد از کل بودجه 
با رقم حدود ۱۹۱ میلیارد ریال سعودی بوده است. این جنگ و دیگر 
ماجراجویی های بن سلمان در منطقه به ویژه در تقابل جویی با ایران 
البته فرصت مغتنمی برای رئیس جمهور کاسبکار آمریکایی فراهم 
آورده تا هر چه بیشتر تسلیحات نظامی خود را به ریاض قالب و این 
شاهزاده خام را تلکه کرده و به اصطاح خودش بدوشد.البته همانگونه 
که آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقاب اسامی اول فروردین امسال 
در سخنرانی  خود در حرم مطهر رضوی)ع( فرمودند از خوش رقصی 
سعودی برای غرب هراسی نیست چرا که میدانیم این ها ان شاء اهلل 

در دوران نه چندان دوری به دست مجاهدان اسامی خواهد افتاد.

المسیره: جنبــش انصاراهلل یمن یک پهپاد 
جاسوسی متعلق به نیروهای متجاوز سعودی 

را در آسمان استان الحدیده سرنگون کرد.
سانا: ارتش ســوریه یکــی از مقرهای اصلی 
»ابومحمد الجوالنی« سرکرده گروهک »جبهه 
النصره« را در منطقه عنجــاره در حدود ۱۵ 

کیلومتری غرب حلب کشف کرد.
الجزیره: آمریکا مدعی آغاز کاهش نظامیان 
این کشور در افغانستان در چارچوب توافق نامه 

انعقادی صلح با طالبان شد.

حامد کرزی: 
وضعیت افغانستان نتیجه 

رفتار تفرقه افکنانه آمریکاست
رئیس جمهور  ایسنا: 
پیشــین افغانســتان 
نگران کننده  وضعیت 
کنونی افغانســتان را 
نتیجه رفتار و عملکرد 

تحقیرآمیــز و تفرقه افکنانــه آمریکا خواند و 
از مردم افغانســتان خواســت با هوشیاری 
دسیسه های خارجی را خنثی کنند. »حامد 
کــرزی« در بیانیه  خود اظهار کــرد: من در 
تمامــی ماقات هــای چند ماه اخیــر که با 
مقام های آمریکا، به ویژه نماینده آمریکا برای 
صلح افغانستان داشــتم، نگرانی عمیق خود 
را از عدم راست گویی و شفافیت عملکرد آن 
کشور در مورد چگونگی پیشبرد روند انتخابات 
و بخش هایــی از روند صلح ابراز داشــته و به 
تکرار تأکید نموده ام که باید نتیجه انتخابات 
و گفت وگوهای صلح منتج به تحکیم وحدت 
ملی و سامت کشور شده و همچنین موجب 
ثبات و ایجاد یک حکومت مشــروع و مقتدر 
ملی گردد. کرزی تصریح کرد: وضعیت کنونی 
ایجــاب می نماید که ما مردم افغانســتان با 
هوشیاری تمام در خنثی نمودن دسیسه های 
خارجی که سامت، ثبات و وحدت ملی کشور 
را تهدید می نمایند موضعی هماهنگ گرفته و 

افغانستان عزیز خود را نجات دهیم.
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 درخواست برای پایان مسلمان کشی
آغاز دوباره تظاهرات علیه 

قانون تبعیض مذهبی در هند
قدس آنالین: در حالی که سرکوب شدید 
مســلمانان هندی چنــد روز اوضاع را در 
این کشور به شدت متشنج کرده بود، روز 
گذشته نیز تظاهرات علیه دولت دهلی نو 
برگزار شــد. بر این اساس، هزاران هندی 
با برگزاری تظاهرات در دهلی نو و شــهر 
لدیانه در ایالت پنجاب ضمن ســر دادن 
شعارهایی، تصویب قانون بازنگری تابعیت 
و مسلمان کشی در هند را محکوم کردند. 
گفتنی است، به تازگی در حمله هندوهای 
افراط گرا و نظامیان هندی به مسلمانان در 
دهلی نو دست کم ۵۰ مسلمان کشته و ۷۵۰ 
خانه و مغازه متعلق به آن ها در آتش سوخت.

یک تخت و سه پادشاه
ســال گذشته در چنین روزهایی، حتی بدبین ترین کارشناسان مسائل افغانستان قادر 
به پیش بینی حوادث برق آســا و آشفتگی حیرت آوری که متعاقب آن این سرزمین را 
دربرگرفت، نبودند. صبح دوشنبه گذشته پس از نزدیک به ۶ ماه کشمکش بر سر نتایج 
انتخابات ریاست جمهوری و باوجود میانجیگری چهره ها و ممالک بسیار، دو رقیب اصلی 
این ماجرا تقریباً همزمان مراسم تحلیف ریاست جمهوری را در کابل به جای آورده و خود 
را صاحب اصلی این کرسی و مقام نامیدند. تا پیش از مراسم تحلیف، بحث مهم در کشور 
عملکرد مدعی دیگر این کرسی، یعنی گروه طالبان و رهبران آن در خصوص پیمان صلح 
با آمریکا بود. طالبان حاضر به شروع مذاکرات بین االفغانی نبود و اصرار داشت براساس 
توافق باید پیش از آن ۵ هزار زندانی آن ها آزاد شــوند و آقای غنی و همکارانش اصرار 
داشتند این تصمیم بر عهده مردم افغانستان است و طرف آمریکایی نمی توانسته قولی 
برای آن بدهد. اما به نظر می رسد این مسئله که به گرهی کور برای ادامه مذاکرات صلح 
بدل شده بود، با یک معامله ساده حل شد: »زلمی خلیلزاد« و فرماندهان ارشد نظامیان 
آمریکایی و ناتو در افغانستان نظیر ژنرال »اسکات میلر« و برخی از سفرای غربی مقیم کابل 
به جای بی طرفی در این کشمکش داخلی، با شرکت خود در مراسم تحلیف آقای غنی و 
عدم شرکت در محفل تحلیف دکتر عبداهلل، تلویحاً پیروزی او را به رسمیت شناختند و در 
عوض در همان محفل مزدشان را که قول آزادی ۵ هزار زندانی طالبان بود، از زبان آقای 

اشرف غنی شنیدند تا مبادا معاماتشان با طالبان دچار خدشه شود!
سؤال اصلی این است که پس از این چه خواهد شد؟ برخاف تصور عموم ناظران مسائل 
این کشور، آن کرسی تنها دو مدعی ندارد، یعنی پاسخ فقط عبداهلل یا غنی نیست. این 
تست چهار و یا حتی پنج گزینه ای است. بیشتر از این دو طالبان خود را برای آن پست 
محق می داند. خیلی ها هم بر این باورند که آمریکایی ها برآنند در فرایندی سه ماهه که 
لزوماً طی آن اشرف غنی ریاست مطلق نخواهد داشت، رهبران طالبان را نیز در قدرت 
شــریک کنند. برخی هم برآنند آمریکایی ها عماً با ترک این کشور کلید فتح کابل و 
تشکیل دولت را به رهبران طالبان می سپارند. اما اینجا گروه چهارمی نیز هستند. آن ها 
که در این قبیل موارد نامشان اکثریت خاموش یا قشر خاکستری است. انبوه توده های 
مردم که در پی دهه ها دعوای قدرت در افغانستان، هیچ تمایلی به هیچ کدام از جوانب 
جاری قدرت ندارند و به دنبال یک کشور آرام و زندگی ساده خویش اند و به دنبال کسی که 
بتواند این را برایشان به ارمغان آورده و تضمین کند. اما آیا چنین فرد یا گروهی هست؟ 
پاسخ منفی است اما ممکن است ظهور کند، چنان که طالبان در شرایط مشابه ظهور کرد!

در اوضاع فعلی به نظر می رسد کفه ترازو به سمت آقای غنی سنگین تر است. اما پیشتر 
هم گفتم، تحوالت در افغانســتان برق آساست. آیا ما شاهد بروز نشانه هایی از تجزیه 
افغانســتانیم؟ و آیا ممکن نیست صندلی ریاست جمهوری در کابل مدعی خاموش 
دیگری داشته باشد که هر چهار جانب این مربع قدرت را به شدت تهدید می کند در 
حالی که بسیار بسیار کوچک اســت و نامش ویروس کروناست؟ تعداد مبتایان در 
این آشفتگی واقعاً نامعلوم است. برای یک تست ساده خون مبتایان احتمالی حتی 
در کانشــهری ۲ میلیون نفری چون هرات پس از اخذ، به کابل ارسال می شود و در 
مواردی حتی برای تشخیص قطعی به »هلند« در اروپا ارسال شده. با این وصف و این 
رویه تکذیبیه های متواتر وزارت صحت عامه مشکلی را حل نمی کند و اگر مردم به این 
آمارها باور داشتند قیمت ماسک و مواد ضدعفونی کننده در سر تا سر کشور سر به فلک 
نمی کشید، آن هم اگر پیدا کنید! پیروز این جنگ پنهان کیست؟ به گمان این قلم هر 
که باشد بی گمان مردم نخواهند بود. گذشت زمان به زودی به تمام این پرسش ها پاسخ 

خواهد داد، پاسخ هایی که شاید چندان معمولی و قابل تصور نباشند.

  نمابر تحریریه:     ۳۷۶۱۰۰8۷ -۳۷۶8۴۰۰۴  )۰۵۱(
)۰۵۱(   امور مشترکین:                 ۳۷۶۱8۰۴۴-۵ 
  روزنامه گویا:                       ۳۷۶۵۱888   )۰۵۱(
  روابط عمومی:                    ۳۷۶۶۲۵8۷   )۰۵۱(
  ارتباطات مردمی:                ۳۷۶۱۰۰8۶   )۰۵۱(
  سازمان آگهی ها:                       ۳۷۰88   )۰۵۱(
)۰۵۱(   ۳۷۶۲8۲۰۵                                             
                                      فاکس: ۳۷۶۱۰۰8۵  )۰۵۱(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:          مشهد، بولوار سجاد، نبش سجاد ۱
  صندوق پستی:                             ۵۷۷- ۹۱۷۳۵  
  تلفن:                           )۹ خط(  ۳۷۶8۵۰۱۱ )۰۵۱(

  دفترتهران:  
      بولوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره ۳۳۶ 
 تلفن:                      ۶۱8۲   و   ۶۶۹۳۷۹۱۹ )۰۲۱(
 نمابر:                                     ۶۶۹۳8۰۱۳  )۰۲۱(
 پیامک:                                            30004567

 یک کارشناس عراقی مطرح کرد الجزیره نوشت وحشت در اردوگاه جمهوری خواهان
افزایش نگرانی ها از ابتالی 

ترامپ به »کرونا«
قتل خاموش در انتظار پسر 

»مرسی« در زندان مصر
هشدار درباره تبانی عناصر 

نفوذی اطالعاتی با بعثی ها
مهر: به دنبال تماس نزدیک رئیس جمهور 
آمریــکا بــا چنــد تــن از نماینــدگان 
جمهوری خواه کنگره که مشکوک به کرونا 
هســتند، نگرانی ها درباره احتمال ابتای 
ترامپ به این ویروس افزایش یافته است. 
در حالی که شــمار مبتایــان به ویروس 
کرونا در آمریکا به بیش از ۷۰۰ تن رسیده 
و ۲۶ تن نیز جان باخته اند؛ ترامپ همچنان 
می کوشــد این بیماری را ســطحی و کم 
خطــر جلوه دهد. وی روز گذشــته گفته 
بود: ســاالنه تا ۷۰ هزار نفر بر اثر آنفلوانزا 
می میرند. برخــی ایالت هــای آمریکا را 

وضعیت فوق العاده اعام کرده اند.

باشگاه خبرنگاران: تیم حقوقی خانواده 
»محمد مرسی« درباره خطراتی که زندگی 
»اسامه مرسی« پسر او را در زندان دولت 
السیسی تهدید می کند، هشــدار داد. به 
نوشته الجزیره، آن ها درباره وجود خطرات 
حقیقی برای مســموم کردن اســامه در 
زندان و تهدیدهایی مشابه تهدیدها علیه 
محمد مرســی در زمانی که در زندان به 
سر می برد، هشــدار دادند. محمد مرسی 
نخستین رئیس جمهور این کشور پس از 
انقــاب ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ در جریان یکی 
از جلســه های محاکمه خود در ۱۷ ژوئن 

۲۰۱۹ بر اثر یک حمله قلبی درگذشت.

فارس: »کریم الخیکانی« تحلیلگر سیاسی 
عراق، درباره تحرکات عناصر حزب منحله 
بعث در کشورهای همسایه به دلیل تبانی 
ســرویس های اطاعاتی عــراق با آن ها 
هشــدار داد و گفت، داعش از نزدیکان و 
خانواده صــدام خط می گیرد. وی تصریح 
کرد: همه می داننــد بقایای رژیم بعث در 
برخی کشــورهای حاشیه خلیج فارس و 
اردن حضــور دارند و دســتگاه اطاعاتی 
کشور می تواند مأموریت دستگیری آن ها 
را انجام دهد. الخیکانی ســپس با انتقاد از 
سیستم اطاعاتی، خواستار بازخواست تمام 
طرف های مسئول ایجاد ناآرامی در عراق شد.

زیر آسمان کابل

 کارشناس ارشد مسائل افغانستان

بدون تیتر

چهره

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  سرپرست مؤسسه فرهنگی قدس:
  سید محمود مرویان حسینی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

 چهارشنبه 21 اسفند 1398 16  رجب  1441 11مارس 2020  سال سی و سوم  شماره  9205

 محمدحسین جعفریان
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ش���هرداری بجنورد در نظر دارد 16 قطعه زمین مجزی از پالک ثبتی 12179 فرعی از 173 اصلی بخش دو واقع در بجنورد – انتهای خیابان 
قیام جنوب دادسرا به مشخصات جدول ذیل را از طریق مزایده به فروش رساند لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت و تحویل اسناد 
از واحد حقوقی و پیمان شهرداری مرکزی بصورت مهر و امضا شده طبق توضیحات اسناد مزایده و تحویل  پاکتهای پیشنهادی خود به دبیرخانه شهرداری 

مرکزی تا تاریخ 99/01/17 اقدام نمایند و یا جهت کسب اطالعات با شماره تلفن:  114-32222110 تماس حاصل نمایند.

توضیحاتمبلغ پایه ) ريال (کاربریعرض معبر )متر(متراژ)متر مربع(ردیف
 14/184/000/000مسکونی18 متری غرب ، 8 متری شمال1295/5

 
 

پروانه ساختمانی 
رایگان در حدود 
دو طبقه باالی 

پیلوت

9/188/000/000مسکونی8 متری شمال2229/7
8/474/000/000مسکونی8 متری شمال3223
7/574/000/000مسکونی8 متری شمال4216/4
7/339/500/000مسکونی8 متری شمال5209/7
7/108/500/000مسکونی8 متری شمال6203/1
7/717/500/000مسکونی8 متری شمال7220/5
7/423/500/000مسکونی8 متری شمال8212/1
7/740/600/000مسکونی8 متری شمال9203/7
10/395/000/000مسکونی16 متری شرق ، 8 متری شمال10231
6/926/500/000مسکونی8 متری جنوب11179/9
7/192/500/000مسکونی8 متری جنوب12205/5
7/455/000/000مسکونی8 متری جنوب13213
8/382/800/000مسکونی8 متری جنوب14220/6
9/128/000/000مسکونی8 متری جنوب15228/2
14/054/400/000مسکونی18 متری غرب ، 8 متری جنوب16292/8

آگهی تجدید مزایده فروش 16 قطعه زمین واقع در انتهای خیابان قیام )نوبت اول(

شهردار ی بجنورد

/ع
98
15
67
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»آگهی مناقصه عمومی خرید تجهيزات سرورهای شبکه«
آستان قدس رضوی در نظر دارد تعدادی تجهیزات سرورهای شبکه از طریق مناقصه عمومی از شرکت ها 
یا فروش�ندگان واجد شرایط خریداری نماید. جهت مشاهده متن کامل آگهی و شرایط مناقصه به نشانی 
http://dev.aqr.ir بخش مناقصات مراجعه و حداکثر تا س�اعت 13:30 روز سه شنبه مورخ 1398/12/27 

نس�بت به تحویل پاکت پیش�نهاد قیمت به آس�تان قدس رضوی اقدام نمایید، ضمنًا هزینه چاپ آگهی در روزنامه ها بر 
عهده برنده مناقصه خواهد بود. شماره تماس 32001166-051 و 05132001039 اداره کل فرودگاه های اس�تان خراس�ان رضوی در نظر دارد در راستای ارتقاء سطح تأمین خدمات مورد نیاز 

مسافرین و مشایعین فرودگاهی، نسبت به واگذاری و بهره برداری فضاها و محل ها جهت فعالیت های تبلیغاتی 
در ترمینال پروازهای داخلی و ترمینال ورودی پروازهای خارجی در فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد 
مشهد به مدت حداکثر 3 سال در قالب انعقاد قرارداد واگذاری محل با رعایت الیحه قانونی واگذاری و تخلیه 
اماک�ن و محل ها در فرودگاه های کش�ور مصوب )1358( و آئین نامه اجرای�ی آن، از طریق فراخوان عمومی 
به ش�رکت ها، کانون ها و مؤسس�ات تبلیغاتی که دارای مجوز معتبر از وزارت فرهنگ و ارش�اد اس�امی استان 

خراسان رضوی می باشند اقدام نماید.
بدینوسیله از کلیه اشخاص واجد شرایط که دارای توان مالی، اجرایی و مدیریتی الزم می باشند، دعوت بعمل 
می آید حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارش�نبه مورخ 1398/12/28 ضمن واریز مبلغ یک میلیون ریال 
به حساب شبا شماره IR 180100004001068404006338 خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران به 
نام شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران با شناسه واریزی 318068482280520000000000619202 و با 
مراجعه به اداره بازرگانی فرودگاه، به آدرس: فرودگاه مشهد مقابل ترمینال دو پروازهای خارجی- ساختمان 

اداری شماره 2 نسبت به ارائه فیش واریزی مزبور و دریافت اسناد فراخوان اقدام نمایند.
سپرده شرکت در فراخوان معادل 1/140/000/000 ریال بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی با اعتبار حداقل سه 

ماه و قابل تمدید برای سه ماه دیگر می باشد.
بازدید متقاضیان از اماکن و محل های قابل واگذاری و ارایه اطاعات الزم به متقاضیان در روز یکش�نبه مورخ 
1399/01/17 ساعت 10 صبح مقابل ترمینال دو پروازهای خارجی- ساختمان اداری شماره 2 خواهد بود.

مهلت تکمیل و تسلیم اسناد )حداکثر( تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1399/01/30 به دبیرخانه فرودگاه 
مشهد واقع در طبقه اول ساختمان برج مراقبت پرواز می باشد که کلیه پاکات فراخوان )شامل پاکت ضمانتنامه، 
پاکت رزومه و پاکت پیشنهاد قیمت و آنالیز درآمد- هزینه( می بایست بطور جداگانه مهر و موم و در یک پاکت 

اصلی دیگر مهر و موم شده به فرودگاه ارائه گردد.
الزم به ذکر اس�ت ارزیابی و شناس�ائی بهره بردار واجد شرایط با توجه به معیارهای مندرج در اسناد فراخوان 
انج�ام خواه�د گردید و ش�رکت در فراخوان هیچ گونه ح�ق و حقوقی برای متقاضی ایج�اد نخواهد نمود و 

هزینه انتشار آگهی با واگذار کننده می باشد.
مشخصات محل های قابل واگذاری، از طریق فرودگاه و سایت مربوطه، به آدرس ذیل، قابل ارائه خواهد بود.

http://iets.mporg.ir :آدرس
آدرس پورتال شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران: WWW.AIRPORT.IR            م الف:9782     شناسه آگهی : 798535
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آگهی فراخوان عمومی شناسایی متقاضیان بهره برداری از محل ها و 
فضاهای تبلیغاتی واقع در محوطه ورودی و داخل ترمینال پروازهای 
داخلی و ترمین�ال ورودی پروازهای خارجی ف�رودگاه بین المللی              

T- A -560 -1398 -12 -06 :شهید هاشمی نژاد مشهد      شماره

شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران- اداره کل فرودگاه های استان خراسان رضوی

آگهی مزایده عمومی 
بهزیستی خراسان رضوی در نظر دارد یک دستگاه هیوندا توسان مدل ۲۰۱۷ )اهدایی( را از طریق مزایده 

عمومی به فروش برساند .
*محل بازدید )همه روزه در ساعات اداری(: مشهد - خیابان آیت ا... بهجت - بین بهجت ۸ و ۱۰ - اداره کل بهزیستی 

خراسان رضوی
* مبلغ تضمین شرکت در مزایده: 300.000.000 ریال    *مهلت دریافت اسناد مزایده : ساعت ۱۲ روز سه شنبه مورخ 99/1/5

*مهلت تسلیم پیشنهادات : ساعت ۱۲ روز یکشنبه مورخ 99/1/17    *آدرس محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه:
  www.setadiran.ir سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی 

 *تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت ۱۳ روز دوشنبه مورخ 99/1/18
/ع اداره پشتیبانی ومهندسی بهزیستی خراسان رضوی 
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شناسه آگهی :799578
م.الف:9735
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