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یـــادداشــت  روز
سیامک کاکایی

رئیس جمهور ترکیه که این روزها ماجراجویی هایش از ســوریه گرفته تا لیبی و 
مدیترانه با واکنش منفی دیگر کشورها مواجه شده و به بن بست خورده، ظاهراً در 
مقام دلجویی از آمریکا در راستای تأیید سیاست های خود برآمده است. در همین 
راستا رجب طیب اردوغان در ادامه سیاست های دوگانه و بازی در زمین قدرت های 

شرق و غرب، روز گذشته از موافقت واشنگتن با فروش...

سیاست پاندولی و حرکت ترکیه 
در مسیر ناکجا آباد

هیچ کدام از فاکتورهای مؤثر در افزایش قیمت خودرو از بین نرفته اند، اما قیمت ها کاهش پیدا کرد

قیمت خودرو در شیب موقت

که  است  روز   20 از  بیش  جامعه     
تمامی ارکان جامعه از متولیان وزارتخانه 
کادر  تا  گرفته  درمان  و  بهداشت 
سختکوش مراکز درمانی و خانواده های 
مبارزه  حال  در  کرونا  ویروس  با  ایرانی 
هر  معاونانش  و  بهداشت  وزیر  هستند. 
از گاهی آمار می دهند، توصیه می کنند، 
گاه از گم شدن ماسک و مواد بهداشتی و 

گاهی نیز از نامهربانی های برخی از مردم 
که بی اعتنا به توصیه های آن ها بار سفر 
بسته اند، گله می کنند. از ابتدای اسفند 
ماه امسال و پس از شیوع ویروس کرونا 
در کشورمان که ستاد ملی مبارزه با کرونا 
با مصوبه شورای عالی امنیت ملی و تأیید 
سعید  شد،  تشکیل  انقالب  رهبرمعظم 
نمکی، وزیر بهداشت عهده دار ریاست این 

ستاد شد. از همان ابتدای کار وضعیت 
دیگر  مسائل  برخی  و  حاضر  فوق العاده 
به ویژه وجود برخی ناهماهنگی ها میان 
سازمان ها و وزارتخانه ها، ضرورت انتقال 
مسئولیت این ستاد را از وزیر بهداشت به 
رئیس جمهور و یا معاون وی اجتناب ناپذیر 
پزشکیان،  مسعود  اینکه  تا  بود  ساخته 
اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  نایب 

علی الریجانی،  نامه  از  گذشته  سه شنبه 
رئیس مجلس به رهبر انقالب برای تغییر 
ریاست ستاد مقابله با کرونا خبر داد. وی 
این گونه اعالم  تلویزیونی  برنامه  در یک 
این  خواستار  انقالب  »رهبرمعظم   کرد: 
شدند که خود رئیس جمهور مسئولیت 
عملیات  و  گرفته  برعهده  را  ستاد  این 

مقابله با این...

 ............ صفحه 6

سردار جاللی: 

کرونا بخش زیادی 
از ویژگی های 

جنگ بیولوژیک 
را دارد

تمدید دوره ریاست جمهوری 
»والدیمیر« با چراغ سبز 
دومای روسیه فراهم شد

سرزمین تزارها 
در قبضه  

پوتین

 سرانجام بار سنگین مدیریت ستاد مقابله با کرونا از دوش وزارت بهداشت برداشته شد 

 ............ صفحه 8 ............ صفحه 8 ............ صفحه 2

 

برنامه های نوروزی حرم مطهر غیرحضوری برگزار می شود ویژه 
مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی:

 ............ صفحه 3

 ............ صفحه 7
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دکتر نوروزی فیروز از نگاه به نوع تجربیات تمدنی می گوید دکتر حسین توکلی 

برای همیشه از سازمان سنجش رفت

رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت:

:j امام علی
هر کس به دانش 

خویش عمل 
کند، به مطلوب و 
مقصود اخروی اش 

می رسد. 
شرح غررالحکم، 

ج 5، ص 258
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فقه تمدنی فقط حرف نیست 
نسخه هم می پیچد بی پدر شدن کنکور

از مردم می خواهم 
کرونا را جدی بگیرند
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22 اسفنـد  روز بزرگــداشت شهدا 
بر آحـاد مـردم به ویـژه 

اسوه های صبر، مقاومت  و ایثار مبارک باد

خرید دستگاه بوسنج بر اساس مجوز شماره 1398.7815
از کلیه تولید کنندگان و تامین کنندگان واجد ش��رایط که دارای اس��تانداردهای مورد تایید مربوط می باش��ند، به منظور ش��رکت در این مناقصه 

دعوت به عمل می آید.
مناقصه گذار: شرکت گاز استان فارس به نشانی شیراز، بلوار رحمت، حد فاصل بلوار سفیر جنوبی و پل عدالت، امور کاالی شرکت گاز استان فارس

شماره تلفن واحد مناقصات: 07138114045 - 07138114035 
شماره نمابر: 07138244833   شماره دفتر امور کاال)تاییدیه نمابر(:  071-38240675 

نحوه شرکت در مناقصه، مهلت و محل ارسال مدارک:  موضوع مناقصه: خرید دستگاه بوسنج  
• متقاضیان برای شرکت در مناقصه می بایست:

الف: نامه اعالم آمادگی خود را به این شرکت نمابر نمایند.
ب: برای دریافت اسناد مناقصه، از طریق سایت www.iets.mporg.ir )کد فراخوان 3230330 ( به مدت 3 روز از تاریخ درج آگهی نوبت اول اقدام نموده و اسناد 
الزم به منظور ارزیابی کیفی، ضمانت نامه، پیشنهاد فنی و پیشنهاد مالی را به مدت 14 روز از تاریخ درج آگهی نوبت اول و حداکثر تا ساعت 15 مورخ 1399/01/09 

به نشانی شیراز، بلوار استقالل، تقاطع باغ حوض، ساختمان مرکزی شرکت گاز استان فارس، دبیرخانه حراست، کد پستی: 57111-71759 ارسال نمایند.
تبصره: مناقصه گرانی که از ابتدای سال جاری، حداقل در یکی از مناقصات شرکت گاز استان فارس شرکت نموده اند، نیازی به ارسال مجدد مدارک ارزیابی کیفی 
ندارند) مگر به منظور تکمیل مدارک( و ارس��ال نامه اعالم آمادگی)با ذکر ش��ماره مناقصه ای که مدارک ارزیابی کیفی را برای ش��رکت در آن ارسال نموده اند( به 

همراه ضمانت نامه، پیشنهاد فنی و پیشنهاد مالی، کفایت می کند.
• مناقصه گران می بایس��ت ضمانت نامه را در پاکت "الف"، پیش��نهاد فنی را در پاکت "ب"، پیش��نهاد مالی را در پاکت "ج" و این س��ه پاکت را در پاکت دیگری به 
ن��ام "د" ق��رار داده و ب��ر روی آن عنوان " ضمانت نامه، پیش��نهاد فنی و مالی مناقصه ش��ماره K-98-205 " قید نمایند. مدارک ارزیاب��ی کیفی نیز باید در پاکت 
جداگانه ای قرار داده شده و بر روی آن عنوان " مدارک ارزیابی کیفی مناقصه شماره K-98-205 " قید شود. ذکر شماره تلفن، شماره نمابر و آدرس یک پست 

الکترونیک فعال در نامه اعالم آمادگی ضروری است.

روابط عمومی شرکت گاز استان فارس
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فراخوان مناقصه عمومی شماره K-98-205  )نوبت دوم(

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

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

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس )www.setadiran.ir( و به شماره فراخوان )2098091444000094(
نوع و مبلغ تضمین ش��رکت در فرآیند ارجاع کار : 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 شرکت در فرآیند ارجاع کار مورد قبول نمی باشد.
نکته : اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار تا قبل از آخرین مهلت عودت اسناد مناقصه در سامانه عالوه بر بارگذاری از طریق سامانه مذکور بایستی به امور قراردادهای 

شرکت گاز استان خراسان جنوبی ارائه گردد .
محل تأمین اعتبار پیمان : اعتبارات جاری و سرمایه ای )منابع بند "ق" و عوارض گازرسانی- طرحهای غیرعمرانی( شرکت 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 ، کار و رفاه اجتماعی         • داشتن ظرفیت خالی ارجاع کار و دارا بودن سابقه کاری مشابه و مرتبط
• ارائه مدارك معتبر ثبتی مناقصه گر و مدارك و مستندات مذکور در اسناد ارزیابی کیفی 

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

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

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

• آخرین مهلت عودت اسناد ارزیابی کیفی  : ساعت 16:00روز دوشنبه مورخ 99/01/18   
• اعالم نتایج ارزیابی کیفی :  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 یکشنبه مورخ 99/02/07  

• زمان و مکان بازگشایی پاکات : ساعت 14:00روز یکشنبه مورخ 99/02/07  - سالن جلسات شرکت گاز استان خراسان جنوبی
با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 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 مذک��ور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . 
الزم به ذکر است اسناد از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( توزیع خواهد شد و هر یک از مناقصه گران جهت دریافت و عودت اسناد مناقصه و ارزیابی 
کیفی ، بایستی اسناد را تا آخرین مهلت ذکر شده در آگهی از طریق سامانه ستاد دریافت و یا بارگذاری نمایند. مناقصه گران تایید شده در ارزیابی کیفی می بایست اسناد 
مناقصه را پس از بارگذاری در س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( تا قبل از شروع جلسه کمیس��یون مناقصات بصورت فیزیکی نیز تحویل دبیرخانه رمز و محرمانه 

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

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 كیفی 
)تجدید مناقصه عمومی و  یك مرحله ای شماره 1398.7822( )نوبت دوم(

روابط عمومی شركت گاز استان خراسان جنوبی

۷۰ درصد آلمانی ها 
به کرونا مبتال می شوند

آنگال مرکل:

 ............ صفحه 7
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روزنامـه صبـح ایـران

سردار جاللی: کرونا بخش زیادی از ویژگی های جنگ بیولوژیک را دارد  مهر: سردار جاللی در مورد بیوتروریسم بودن ویروس کرونا گفت: برای این ویروس گمانی اولیه وجود داشته که یک طغیان 
طبیعی و بدون دخالت انسان و یا یک نشت آزمایشگاهی از آزمایشگاه یوهان چین بوده است و گمانه زنی سوم این است که این ویروس یک مدلی از جنگ بیولوژیک باشد. رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور 

افزود: به صورت قاطع نمی توان گفت ویروس کرونا جنگ بیولوژیک هست یا خیر؛ البته بخش زیادی از ویژگی های یک جنگ بیولوژیک را دارد.

 سیاســت  حســن روحانی با اشاره به 
اینکه ویروس کرونا اختصاص به کشور و 
منطقه ای ندارد، گفت: توصیه این اســت 
حتی االمکان ترددهــا به حداقل ممکن 
تقلیل یابــد. به گزارش فــارس، حجت 
االسالم حسن روحانی، رئیس جمهور در 
هیئــت دولت در مورد مبــارزه با ویروس 
کرونا در کشور گفت: امسال 
در روزهــای پایــان ســال 
مردم با مســائل و مشکالت 
جدیــدی مواجه هســتند 
کــه این مشــکالت تقریباً 
در دهه هــای اخیر در تاریخ 
کشور و بسیاری از کشورها 
بی ســابقه بوده اســت. وی 
بیان داشت: مسئله ویروس 
اختصاص به  کرونا تقریبــاً 
کشــور و منطقه ای ندارد و 
اکثر کشورهای جهان به این 
ویروس مبتال شــده اند.این 
ویروس به نوعی به مسافرت 
و تردد تأثیر دارد و فشارهای 
فراوانی به اقتصاد جامعه وارد کرده است؛ 

بنابراین این موضوع را باید جدی بگیریم.

 جابه جایی تعطیالت نوروز 
ممکن نیست

روحانی بیان داشــت: از مردم می خواهم 
که این مســئله را جــدی بگیرند. به این 
ویروس به ســادگی نگاه نکنیم . گرچه از 
لحاظ علمی و پزشکی این ویروس خیلی 
خطرناک تر از ویروس های شبیه آنفلوانزا 
نیست، اما به دلیل مسئله واگیری سریع 
و شیوع این بیماری جایگاه خاص خود را 
پیداکرده اســت و به همین دلیل در همه 
کشــورهای دنیا تأثیر گذاشته است. وی 
با تأکید بر اینکه به اعتقاد من جابه جایی 
تعطیالت عید به زمان بعد از موضوع کرونا 
امکانپذیر نیســت، ادامه داد: طبق تقویم 
رسمی کشور هم آغاز سال جدید و فصل 
است و هم تعطیالت است، برخی پیشنهاد 
کرده انــد که دولت تعطیــالت نوروزی را 
حذف کنــد و این تعطیــالت را به زمان 
دیگر ببرند که بیماری کرونا وجود ندارد. 
این کار عملی و شــدنی نیست. ایام عید 
مردم اعتقادهایی دارند و نکاتی دارند. باید 

مراسم امسال را به خوبی مدیریت کنند و 
در اجتماعات شرکت نکنند.

رئیس جمهور اظهار داشــت: مردم هیچ 
نگرانی برای آب و برق نداشــته باشــند.

وزارت کشور ما مسئولیت بسیار سنگینی 
بر دوش دارد، ما طبق مصوبه اخیر شورای 
عالی امنیت ملی که مربوط می شــود به 
تاریخ هفدهم اسفند مصوبات بسیار مهمی 
داشــتیم و مقام معظم رهبری همه این 
مصوبــات را تأیید کردند و یک پشــتوانه 
بســیار قوی و خوبی برای همه ماســت. 
وی ادامــه داد: در این مصوبــه آمده که 
ستاد ملی هر چه تصویب می کند، همانند 
مصوبات شــورای عالی امنیت ملی است 
و ایــن مصوبات برای تمام ارکان کشــور 
تمام دســتگاه ها، نهادها، نیروهای مسلح، 
نیروهای دولتی و حتی نیروهای خصوصی 

دستگاه های خصوصی الزم اجراست. 

 حداقل هفته ای یک بار در جلسات 
ستاد مبارزه با کرونا حضور می یابم

وی بیان داشت: دوســتان بدانند حداقل 
هفته ای یک جلســه ســتاد با ریاست و 
مدیریت خود من تشــکیل می شــود؛ در 
هفتــه ای که اکنون رو به پایان اســت، از 
شنبه جلسه گذاشته بودیم و هفته آینده 
هم جلسه داریم؛ در ایام تعطیالت عید هم 
باز جلسه خواهیم داشت؛ خود من جلسات 
را هفته ای یک بار می گذارم؛ اگر مشکلی 
داشــتم معاون اول می گذارد و خود ستاد 
ملی به ریاســت خود آقای دکتر نمکی به 
طور منظم در هفته هر چند بار الزم باشد، 

جلساتش گذاشته می شود.
روحانی گفت: این گونه تعبیر شــده که 
رئیس جمهور و وزیر کشــور مسئولیتی 
ندارند و وزیر بهداشت و درمان گرفتار شده 
است و همه بار به دوش اوست. البته وزیر 
بهداشــت و درمان و همه همکاران آن ها 
بار ســنگینی را بر دوش دارند. روحانی با 
اشــاره به نامه هایی که برای وی در مورد 
قبول ریاست ستاد ملی مبارزه با کرونا از 
سوی نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
و اعتــراض به نبود رئیس جمهور در این 
ستاد می شود، تصریح کرد: من هفته ای 
یک بار در این جلسات حضور می یابم. وی 
ادامه داد: بعضی هــا فکر می کنند که در 
مبارزه با کرونا یک وزارتخانه به نام وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درگیر 
اســت و گالیه می کنند که  کل کشور و 
همه وزیران و مسئوالن باید بیایند.در این 
ســتاد تمام دولت درگیر هستند. بخشی 
از دولت تالش می کنند که زندگی عادی 
مردم بگذرد. زندگــی عادی مردم یعنی 
بــرق، آب، گاز، بنزین و مســائل مالی و 
پولی و کاالی اساسی. روحانی خاطرنشان 
کرد: دنبال این هستیم که شرایطی باشد 
که مــردم بتوانند البته بــا مراعات همه 
اصول و ســختی های ویــژه ای که دارند، 
زندگی کنند. همه وزیران ما امروز درگیر 
هستند. تمام وزیران اقتصادی و مسئوالن 
ما درگیر این مســئله هستند. از رئیس 
سازمان برنامه و بودجه گرفته برای اینکه 
اگر جایی نیاز به پول باشــد، تأمین مالی 

کند تا سایر وزیران.

 سپاه، ارتش و بسیج 
همه پای کار هستند

روحانی خاطرنشان کرد: معاونت فناوری 
ریاست جمهوری، وزارت علوم، وزارت دفاع 
و تمام بخش هایی که توان دارند باید در این 
زمینه کار کنند. کیت، ماسک و وسیله ای 
که مورد نیاز است. راجع ریشه یابی و نحوه 
مقابله با آن همه فعال هســتند. یک نفر 
نیســت که در دولت ما درگیر نباشد. وی 
گفت: امروز نیروهای مســلح ما همه پای 
کار هستند. سپاه و ارتش ، بسیج همه پای 
کار هســتند. هرجا که نیاز به بیمارستان 
است نیروهای مسلح اعالم آمادگی کردند 
و گفتنــد ما ۱۰ هزار تخت برای نقاهتگاه 
آماده داریم و ۳هــزارو5۰۰ تخت درمانی 

آماده داریم. 
روحانی گفت: امروز در دولت بحث بسیار 
مفصلــی کرده ایم و بعضی ها پیشــنهاد 
می کنند  که راه این شــهر را ببنیدیم، آن 
یکی می گوید راه آن شهر را ببندیم، یکی 
دیگر می گوید بین یک شهر بزرگ شمال 
و جنــوب را ببندیم و دیگــری می گوید 
شهر بزرگ بین شــرق و غرب را ببندیم 
که امروز به طــور کامل از صبح تا دقایق 
پیش در دولت بحث کردیم، همه دوستان 
اظهار نظر کردند و تقریباً می توانم بگویم 
کــه اتفاق نظر همه این اســت که برخی 
از چیزهایــی که گفته می شــود در اجرا 
مشکالت بیشــتری را می آفریند وممکن 
است یک جایی را حل کند ولی چهار جای 

دیگر مشکل درست می کند.

 تردد را به حداقل می رسانیم و در 
خانه می مانیم

روحانی در بخشــی از ســخنانش گفت: 
تردد را به حداقل می رســانیم و در خانه 
می مانیم؛ امن ترین مکان ما خانه خودمان 
اســت و آنجا می توانیم ســالمت خود و 
خانواده خود را بیشتر حفظ کنیم. رئیس 
جمهور با بیان اینکه روزهای ســختی را 
پشت سر می گذاریم، گفت: با وجود پیش 
رو داشتن بهار، زمستان سردی داریم، اما  
این روزهای ســخت می گذرد و باز هم در 
کنار هم خواهیم بود؛ باز هم شرایط پیش 
می آید به اماکن متبرکه خواهیم رفت و در 

آنجا راز و نیاز خواهیم کرد.

رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت:

از مردم می خواهم کرونا را جدی بگیرند

  آقای محمدحسین جعفریان مردم به این علت کرونا روجدی نگرفته اند که دیگر 
اعتمادی به حرف مسئوالن ندارند. شماهم بهتره بدونی مردم اگر مانده نان شبشان 

نباشند، حاضر نیستند سالمتشان را به خطر بیندازند. 09360000631 
  چرا وقتی بعضی از بازیگران مانند برزو ارجمند با مجریان شبکه بهایی انگلیسی 
ارتباط برقرار می کنند وعلیه مردم ونظام موضع می گیرند، صداوســیما از ایشــان 
دعوت به عمل می آورد و در شــبکه 5 جور دیگری حرف می زنند و رفتار دوگانه 

دارند!؟ 09170006625
   لطفاً صدای ما باشید. حقوق معلمان نسبت به کارکنان دیگر ادارات پایین است. 

رتبه بندی هم برای معلمان در عمل اجرا نشده. 09110003036 
   اگه میشه یک تقدیری از راننده های عمومی برون شهری ودرون شهری انجام 

بدین که این همه خدمت انجام میدن در این لحظات بحرانی. 09180001386
  آیا مجلس تصویب نکرد نیروهایی که مربی پیش دبستانی بودند و اکنون پنج 
سال حق التدریس شدند، به استخدام رسمی آموزش و پرورش در بیان؟ پس چرا 

تاکنون عملی نشده؟ 09350005050
  گام دوم انقالب متعلق به جوانان مؤمن و انقالبی وکارآمد است نه افراد غربزده 

بی کفایت و حامی فساد اخالقی و اقتصادی. 09150009286 
  افغانســتان شرقی و غربی جالب نیســت اگر قرار است در آینده مرز دو دولت 

مشخص شود شمال جنوب بهتره که با هر دو هم مرز باشیم. 09150009278
  تورو به خدا دســتور قرنطینه کامل بدین طی دو روز مردم مایحتاجشــون رو 
تهیه کنن یک هفته از خونه در نیان. هیچ کس از گرسنگی نمی میره کسی هم تب 
کنه اورژانس اون خونه رو قرنطینه کنه، الاقل منتقل نمیشه و جلو شیوع بیماری 
گرفته میشــه، وگرنه ممکن یک سالی یا بیشــتر همین طور درگیر کرونا باشیم. 

09150007819
  از دولت محترم تقاضامندیم به خاطرشب عید و نبود کار و به خاطر کرونا مقداری 
پول به حساب کارگران فصلی ساختمان واریز کند تا ما بیشتر از این شرمنده زن و 

بچه های خود نباشیم. 09150004340
 دولت به خیل عظیم رزمندگان و کهنه ســربازانی که امنیت و آسایش را با نثار 
جان خود به شما ارزانی داشتند باید توجه و عنایت ویژه ای داشته باشد، مثل هم 
جای دنیا که مرسوم است و ازطرفی سبب دلگرمی نظامیان شاغل فعلی می شود. 
چرا هر ســال حقوق شــاغالن قبل از عید با عناویــن و بهانه های مختلف اضافه 
می شود اما توجه و عنایتی به بازنشستگان لشکری ندارید؟ واقعاً جای تأسف دارد. 

09350003063
  ایــن تبلیغات چیه پخش می کنید؟ مردم را به خیابان می کشــید، می گویید 
بشتابید!  مثل رفاه مردم را آلوده می کنید، فقط صدا وسیما و امثال رفاه به فکر پول 

هستند .09180001386

آیت اهلل رئیسی خطاب به ستاد مقابله با کرونا: 
درصورت نیاز هر روز جلسه تشکیل دهید

میزان: رئیس قوه قضائیه به صورت سرزده 
در جلسه ستاد فرماندهی عملیات مدیریت 
بیماری کرونا در کالنشــهر تهران حضور 
یافت. آیت اهلل رئیسی در این جلسه گفت: 
 اختیاراتی که شــورای عالی امنیت ملی با 
تنفیذ رهبر معظم انقالب برای مدیریت و 
کنترل بیماری کرونا به مسئوالن اجرایی 
داده، اتمام حجت است. اختیارات الزم داده شده، همه دستگاه ها به کمک دستگاه 
بهداشــت و درمان کشور بشتابند. در صورت نیاز جلسه ســتاد مقابله با کرونا در 

عالی ترین سطح، باید هر روز برگزار شود، نه هفته ای یک بار.

 لغو برگزاری نماز جمعه در مراکز استان ها 
برای سومین هفته متوالی

فارس: شورای سیاست گذاری ائمه جمعه در اطالعیه ای  اعالم کرد: این هفته نماز 
جمعه در مراکز اســتان ها برگزار نخواهد شد. در این اطالعیه آمده است: برگزاری 
نماز جمعه در سایر شهرستان ها مطابق روال هفته گذشته، منوط به جمع بندی و 
تصمیم گیری کمیته استانی تعیین شده با محوریت نمایندگان محترم ولی فقیه در 

مراکز استان هاست.

غیبت مجدد جهانگیری در جلسه هیئت دولت
تسنیم: جلسه هیئت دولت روز گذشته در کاخ سعدآباد برگزار شد. جلسه گذشته 
کابینه نیز در ســعدآباد برگزار شــده بود. از حواشــی این نشست، غیبت اسحاق 
جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور بود که در جلسه قبلی هیئت دولت نیز حضور 
نداشت. آخرین حضور جهانگیری در مقابل دوربین ها مربوط به 9 اسفندماه و حضور 
در جلسه ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا بود. در جلسه دیروز همه وزرا و معاونان 

رئیس جمهور با ماسک و فاصله از هم نشسته بودند.

 تولید دوربین های حرارتی ویژه غربال بیماران کرونایی 
توسط وزارت دفاع

فارس: متخصصــان صنعت دفاعی  موفق 
شــدند از ســرریز فناوری هــای دفاعی، 
ویژه  دوربین هــای هوشــمند حرارتــی 
غربالگری بیماران ویروس کرونا را تولید و 
پس از تســت موفقیت آمیز  در ده ها مرکز 

پرتردد به مرحله تولید انبوه برسانند.
امیر سرتیپ شــهرام، مدیر عامل شرکت 
صنایع الکترونیک ایران)صاایران( در مراســم رونمایی و تحویل دهی  دوربین های 
هوشمند حرارتی ویژه با بیان اینکه  هم اکنون این دوربین ها در چند  فرودگاه  نصب 
و راه اندازی شده و عملکرد این دوربین ها موفقیت آمیز بوده است، خاطرنشان کرد: 
پیش از این نیز وزارت دفاع گام های ارزشمندی در تولید کیت های تشخیص کرونا، 
تولید انبو ه مواد ضدعفونی کننده، ماسک های فیلتر دار، تولید لباس های فشار مثبت، 
آمبوالنس، برانکارد و تخت ویژه بیماران مبتال به این ویروس برداشته است و این قول 
را به مردم عزیزمان می دهیم که دانشمندان وزارت دفاع در کنار پزشکان و پرستاران 

به صورت شبانه روزی در این عرصه در حال تالش و فعالیت هستند.

سردار شریف خبر داد
بیش از 100 هزار پاسدار و بسیجی در حال خدمت رسانی 

برای مقابله با کرونا 
سیاست: سردار رمضان شریف، سخنگوی سپاه با بیان اینکه بیش از ۱۰۰ هزار پاسدار و 
بسیجی در حال خدمت رسانی به مردم در مقابله با کرونا هستند، گفت: سپاه تاکنون پنج 
شهید خدمت جهاد سالمت داشته است. سخنگوی سپاه با اشاره به بسیج نیروها و سپاه 
های استانی در سراسر کشور و آماده باش یگان های تابعه، استقرار بیمارستان های سیار 
و کمپ های مراقبتی و نقاهتگاه های مورد نیاز در برخی استان ها را از دیگر اقدام های این 
نهــاد مردمی برای مبارزه با کرونا توصیف کرد و افزود: عالوه بر ایجاد این ظرفیت ها در 
استان های قم، گیالن، گلستان و مازندران، بیش از 5۰۰ سالن ورزشی موسوم به 9 دی در 

سراسر کشور نیز آماده تجهیز و خدمت رسانی به بیماران کرونایی هستند.

سفیر ایران در پکن: 
 کمک های مردم چین در سفارت دپو شده 

و آماده ارسال به ایران است
سیاســت: »محمد کشــاورززاده« ســفیر 
جمهوری اســالمی ایران در پکن در توییتی 
با انتشار تصاویری از کمک های مردمی چین 
بــرای مردم ایران به منظــور مقابله با کرونا 
نوشــت: »شوق و اشــتیاق مردم چین برای 
ارسال کمک به ایران تحسین برانگیز است، 
طی چند روز گذشــته صدها هزار ماســک، 
لباس محافظ، عینک ،کاله و دستگاه تنفسی دریافت و در سفارت دپو شده و برای ارسال 
این کمک ها درخواست اعزام هواپیمای باری به پکن را کرده ام که امیدوارم سریعاً برسد.« 

راه حل بحران ادلب سوریه 
سیاسی است

حســین امیرعبداللهیان، دستیار 
ویژه رئیس مجلــس و مدیرکل 
امور بین الملــل در دیداِر »عدنان محمود« 
ســفیر جمهوری عربی سوریه در تهران با 
مثبت ارزیابی کــردن دیدارها و مذاکرات 
انجام شــده بین الریجانی و رئیس جمهور 
سوریه و سایر مقامات در دمشق بر اجرای 
مفاد توافق های صورت گرفته و توســعه و 
تقویت همکاری هــای فیمابین به ویژه در 
زمینه اقتصادی تأکید کرد. وی بر اهمیت 
مذاکرات سه جانبه ایران، ترکیه و روسیه و 
حفظ توافق های آســتانه و سوچی تأکید 
ویژه  دستیار  امیرعبداللهیان  کرد. حسین 
رئیس مجلس با تبریــک پیروزی های به 
دست آمده در عرصه مبارزه با تروریسم در 
ادلــب، راه حل بحران موجود را سیاســی 
خواند. عدنان محمود، ســفیر ســوریه در 
تهران نیز در این دیدار ضمن حائز اهمیت 
دانســتن ســفر الریجانی به دمشــق، بر 
اقتصادی و  ضرورت گسترش فعالیت های 
اقتصادی دو  برگزاری کمیسیون مشترک 
کشور با توجه به جنگ اقتصادی دشمنان 
علیه جمهوری اســالمی ایران و ســوریه 

تأکید کرد.

 آمریکا در از بین رفتن 
جان ایرانی ها به خاطر کرونا 

سهیم است
ایسنا: یــک عضو کمیســیون امنیت ملی 
و سیاســت خارجی مجلس گفــت: انتظار 
می رود کشورها با خارج شدن از فشار آمریکا 
تحریم ها را علیه ایران رفع کنند تا ایران بتواند 
با کرونا مبارزه کند وگرنه مقامات آمریکایی 
در از بیــن رفتن جان هر انســان در دنیا به 
دلیل ابتال به این بیماری سهیم خواهند بود. 
عالءالدین بروجردی با اشــاره به نامه رئیس 
مجلس شورای اســالمی به رئیس اتحادیه 
بین المجالس و رؤســای مجالس کشورهای 
مختلــف بــرای مداخله جهانی بــرای لغو 
تحریم های ضد انسانی آمریکا علیه کشورمان 
گفت: کرونا بحران جهانی است که اگر همه 
کشــورها در ایــن عرصه ورود نکــرده و به 
یکدیگر کمک نکنند، کل دنیا را فرا خواهد 
گرفت، پس ضروری است جبهه متحدی در 
برابر این ویروس وحشی تشکیل شود تا بتوان 

آن را مهار کرد.

شورای امنیت ملی با قرنطینه 
استان گیالن موافقت نکرد

تسنیم: نماینده تام االختیار وزیر بهداشت 
در گیالن گفت: بر اســاس درخواست های 
مکــرر افراد از بنده جهــت قرنطینه کامل 
اســتان گیالن، صحبت هــای مختلفی با 
اما صحبت ها  داشــتم،  مسئوالن کشوری 
و دالیــل شــورای امنیت ملی مــا را قانع 
کرد که از این خواســته منصرف شــویم. 
محمدحســین قربانی در جمع خبرنگاران 
با اشــاره به اینکه شهرستان رشت نیازمند 
برپایی یک بیمارســتان ســیار بود، اظهار 
داشت: حجم باالی بیماران کرونایی و خالی 
نبودن ظرفیت بیمارســتان ها ســبب شد 
که با همکاری ســپاه یک بیمارستان سیار 
۱2۰ تختخوابی در رشــت راه اندازی کنیم 
و هم اکنــون کادر درمانی مســتقر در آن 
آماده خدمات دهی هستند. نماینده مردم 
آستانه اشرفیه در مجلس با بیان اینکه میزان 
ورود بیماران کرونایی به بیمارســتان های 
گیالن کاهش یافته است، اما این به معنای 
مهار کامل این ویروس نیست، تصریح کرد: 
ویروس کرونا به شکل سینوسی بوده و اگر 
مردم نــکات بهداشــتی را رعایت نکنند، 
دوباره به حالت قبلی برمی گردیم؛ زیرا هنوز 

در پیک بیماری هستیم.

تمهیدات شورای نگهبان برای 
تسریع در بررسی بودجه 99

سیاست: ســخنگوی شــورای نگهبان از 
تمهیدات این شــورا برای تســریع در روند 
بررسی الیحه بودجه ســال آینده خبر داد. 
عباسعلی کدخدایی در گفت وگو با تسنیم با 
اشاره به جزئیات روند بررسی الیحه بودجه 
ســال آینده در این شــورا، گفت: جلسات 
شــورای نگهبان به طور مداوم برای بررسی 
الیحه بودجه ســال 99 برگزار می شود که 
این جلســه دیروز در دو نوبت صبح و عصر 
برگزار شد. وی افزود: امیدواریم در روزهای 
آتی و در اســرع وقت مراحل بررسی الیحه 
بودجه سال آینده در شورای نگهبان به اتمام 
برســد، اما ایرادها و ابهام هایــی وجود دارد 
که باید مجلس آن ها را بررســی و برطرف 
کند. ســخنگوی شــورای نگهبان در پایان 
خاطرنشــان کرد: با توجه به اینکه فرصت 
برای رفت و برگشــت الیحه بودجه 99 به 
منظور رفع ایرادها و ابهام ها، بین مجلس و 
شورای نگهبان تقریباً محدود است و دولت 
از ابتدای سال آینده باید قانون بودجه سال 
آینده را اجرا کند، تمهیداتی در نظر گرفته 
شده که نمایندگان مجلس به این منظور در 
جلسات شورای نگهبان برای بررسی الیحه 

بودجه 99 حضور داشته باشند.

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

از مردم می خواهم 
که این مسئله را 
جدی بگیرند. به 
این ویروس به 
سادگی نگاه نکنیم. 
گرچه از لحاظ 
علمی و پزشکی 
این ویروس خیلی 
خطرناک تر از 
ویروس های شبیه 
آنفلوانزا نیست

بــــــــرش

سید عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه 
در پاسخ به قدس آنالین، به اظهارات مایک پمپئو، 
وزیر خارجه آمریکا و درخواست وی برای آزادی افرادی که 
وی شــهروندان آمریکایی زندانی در ایران خواند، پاسخ داد. 
وزیر خارجه آمریکا در اظهاراتی مداخله جویانه، اقدام ایران 
در بازداشت برخی شهروندان آمریکایی را »اشتباه« توصیف 
کرد و گفت ایران باید به دالیل بشردوســتانه آن ها را آزاد 
کند. وی همچنین با ادعای شــیوع کرونا در ندامتگاه های 
ایران، مدعی شــد چنانچه هر یک از شــهروندان آمریکایی 
فوت کند؛ ایران مســئول آن خواهد بود. این در حالی است 
که متقاباًل شــماری از اتباع ایرانی به اتهــام های واهی از 
جمله نقض تحریم های آمریکا علیه کشورمان در زندان های 
این کشور و در شرایط وخیم بهداشتی و محروم از خدمات 
اولیه فردی و بهداشتی قرار دارند. گزارش های منتشر شده 
در مورد وضعیت زندان های آمریکا در شــرایطی که شیوع 
ویروس کرونا در این کشور رشد تصاعدی داشته و در حال 
اوج گرفتن اســت، حاکی اســت که زندانیان در این کشور 
حتی از داشتن صابون  و مواد شوینده هم محروم هستند.

 آمریکا از کرونا سوء استفاده می کند
ســید عباس موسوی دیروز در پاسخ به قدس آنالین درباره 
ایــن اظهارات و تهدیــد وزیر خارجه آمریــکا و اقدام های 
دستگاه دیپلماســی برای آزادی زندانیان ایرانی در آمریکا 

گفــت: امروز بــا توجه به وضع بدی کــه در ایاالت متحده 
ســراغ داریم که بر مبنای گزارش و فکت های موجود است؛ 
همه نگران وضع موجود در این کشــور بــه ویژه در زمینه 
شیوع بیماری کرونا هستند. رئیس مرکز دیپلماسی عمومی 
و رســانه ای وزارت امور خارجه تصریح کرد: خبرهای بدی 
از زندان های آمریکا می شــنویم و نگران اتباع ایرانی حاضر 
در این زندان ها هســتیم که در آمریکا بــه گروگان گرفته 
شــده اند. ســخنگوی وزارت امور خارجه اظهار داشــت: ما 
آمادگی داریــم در چارچوب هایی که قباًل اعالم کردیم این 
افراد را به کشور بازگردانیم. وی در عین حال گفت: متأسف 
هســتیم در زمانی که ویروس کرونا در چین و ایران شیوع 
پیدا کرد، دولت آمریکا از این مســئله سوءاستفاده می کند 
و حاال خودشــان با یک رئیس جمهور بی خیال در وضعیت 

بدی هستند.
پیــش از این نیز محمــد جواد ظریف، وزیــر امور خارجه 
کشــورمان در جریان نشســتی به میزبانی »انجمن جامعه 
آســیا« در نیویورک پیشــنهاد مبادله زندانیان را به دولت 
آمریکا ارائه داد. وی با اشــاره به اینکــه ایران پیش از این 
هم با آمریکا تبادل زندانی داشــته اســت، گفت: »آنچه من 
می توانــم به عنوان وزیر خارجه انجام دهم، این اســت که 
این پیشنهاد را علناً روی میز مذاکرات بگذارم. بیایید آن ها 
را تبادل کنیم. تمام افرادی که در زندان ها هســتند، چه در 
آمریکا، چه در کشــورهای دیگر و منتظر استرداد به آمریکا 
هســتند، ما معتقدیم که اتهام ها علیه آن ها ساختگی است 
و در مقابل آمریکا نیز معتقد است که اتهام ها علیه زندانیان 
در ایران ساختگی است«. ســید عباس موسوی، سخنگوی 
وزارت امور خارجه هم  پیشــنهاد دکتر ظریف برای مبادله 
زندانیان ایران و آمریکا را جدی و مسبوق به سابقه توصیف 
کرد. پس از آن و در جریان مبادله دکتر »مسعود سلیمانی« 
پژوهشــگر ایرانی زندانی شده در آمریکا با »ژیو وانگ« تبعه 
آمریکایی-چینی محکوم به جاسوســی در ایران بر آمادگی 
تهران برای تبادل فراگیر زندانیان با آمریکا تأکید کرده بود. 
وزیر امور خارجه کشورمان اواسط آذرماه در پیامی توییتری 
نوشــت: پس از اینکه این هفته گروگانمان را باز گرداندیم، 
برای مبادله فراگیر زندانیان آمادگی کامل داریم. وی افزوده 

است: توپ در زمین ایاالت متحده است.

خبر

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

خبر

نشست خبری

واکنش سخنگوی وزارت خارجه به اظهارات پمپئو در پاسخ به قدس آنالین

نگران سالمت ایرانی های زندانی در آمریکا هستیم

سیاست: »کاظــم غریب آبادی« سفیر و نماینده دائم ایران نزد 
ســازمان های بین المللی در وین و نماینده دائم ایران در آژانس، 
طی ســخنرانی در نشست فصلی شــورای حکام در خصوص 
گزارش جدید مدیرکل آژانس درباره راستی آزمایی اجرای برجام 
در ایران، مواضع جمهوری اســالمی ایــران را در این خصوص 
تشــریح کرد. غریب آبادی در این جلسه گفت: مایلم یادآوری 
کنم که ایران، خود قربانی سالح های شیمیایی است که توسط 
برخی کشورهای به اصطالح مدافع رژیم عدم اشاعه در اختیار 
رژیم صدام قرار گرفت که موجب شد ۱۳ هزار ایرانی بر اثر این 
سالح ها شــهید و بیش از یکصد هزار نفر نیز جانباز شوند که 
هر روز شــاهد شــهادت برخی از آنان به علت عوارض ناشی از 
سالح های شیمیایی هســتیم. وی همچنین در این چارچوب 
تصریح کرد که مفهوم »گریز هسته ای« و ارتباط ساختگی آن با 
»منافع عدم اشاعه« نیز یک اصطالح ساختگی سیاسی است که 

هیچ جایگاهی در ادبیات و اسناد آژانس ندارد.
به گزارش فارس، نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی 
اتمی در ادامه افزود: با توجه به اینکه برخی طرف های اروپایی 

عنوان می دارند که برخی فعالیت های هسته ای ایران غیرقابل 
بازگشت هستند، این سؤال باید مطرح شود که آیا خسارت های 
ایران در اثر تحریم ها و بی اقدامی آن ها قابل بازگشت است و آیا 
آن ها آمادگی دارند میلیاردها یورو هزینه و خسارت های وارده بر 
ایران در بخش های مختلف را به دلیل اقدام های غیرقانونی دولت 

آمریکا در نظر گرفته و جبران کنند!؟

 اعمال محدودیت در تأمین دارو 
ناقض حق دسترسی به بهداشت و حیات

وی با بیان اینکه تحریم های آمریــکا جان مردم را از جمله با 
جلوگیری از فراهم کردن دارو برای افراد نیازمند، هدف گرفته 
است، خاطرنشــان کرد: هر نوع محدودیت در خصوص تأمین 
داروهای پزشکی، به ویژه در شرایط کنونی که کشورهای جهان 
از جمله ایران با ویروس کرونا مواجه هســتند، حق دسترسی 
به بهداشــت و حق حیات را نقض می کنــد. عالوه بر این، این 
اقدام آمریکا در تناقض آشــکار با قرار موقت دیوان بین المللی 
دادگســتری مبنی بر توقف اعمال تحریم هایی است که ناقض 

فعالیت های بشردوستانه است. غریب آبادی افزود: رژیم آمریکا 
مدعی است که دارو و غذا مشمول تحریم های آمریکا نیستند، 
اما با ایجاد محدودیت ها و ممنوعیت ها بر سر راه نقل و انتقال 
مالی از یک سو و تهدید شرکت های دارویی و پزشکی از سوی 

دیگر، عمالً مانع ارسال دارو و تجهیزات پزشکی شده است.
نماینده دائم ایران نزد ســازمان های بین المللی مستقر در وین 
همچنین با یادآوری اینکه رویکرد جمهوری اسالمی ایران در 
چهار سال گذشته از زمان اجرای توافق، سندی شفاف از عزم آن 
در اجرای تعهداتش ذیل برجام بوده و تمایل آن را برای یافتن 
یک راه حل عملــی و منطقی برای این موضوع ثابت می کند، 
گفت: ایران امیدوار اســت که بقیه طرفین برجام و نیز جامعه 
بین المللی این قطار از ریل خارج شده را به مسیر صحیح اقدام 
از طریق برداشــتن گام های عملی معتبر برای بهبود اعتماد و 
بازگرداندن تعادل از دســت رفته در این توافق، برگردانند. وی 
افزود: بدین منظور، آنان باید به مســیر اعتمادسازی برگشته و 
در آن صورت، جهان خواهد توانست شاهد اعتماد به چارچوب 

چندجانبه گرایی باشد.

سیاست خارجی
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پاسخ غریب آبادی به اتهام های هسته ای در نشست شورای حکام

آیا اروپایی ها خسارت های تحریم ایران را جبران می کنند؟



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

 نوای عارفانه دعای »ام داوود« در حرم مطهر رضوی طنین انداز شد    آستان:همزمان با 15 رجب المرجب و سالروز وفات شهادت گونه حضرت زینب)س(، مراسم اعمال »ام داوود« در استودیو مسجد 
گوهرشاد برگزار شد.عاشقان و دلدادگان اهل بیت عصمت و طهارت)ع( با دلی شکسته از طریق رسانه ملی و درگاه رضوی تی وی از آیین و اعمال »ام داوود« حرم مطهر رضوی بهره مند شدند.این مراسم از ساعت 13:30 
در استودیو مسجد گوهرشاد در بارگاه منور علی بن موسی الرضا)ع( آغاز شد و قاریان برجسته اداره علوم قرآنی آستان قدس رضوی بیش از چهار جزء قرآن کریم را که بخشی از اعمال ام داوود است قرائت کردند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r سرپرست معاونت اماکن متبرکه و امور زائران این آستان مطرح کرد
 تشریح اقدام های آستان قدس رضوی 

در حوزه حرم مطهر در سال ۹۸
حضــرت  حــرم   : آســتان 
ثامن الحجــج )ع( با مســاحتی 
افزون بر یــک میلیون مترمربع 
به عنــوان یکــی از بزرگ ترین 
کانون های فرهنگ اســامی در 
جهان شناخته می شود که همه 
ســاله پذیرای حدود ۳۰ میلیون 

زائر از سراسر دنیاست.
مکانی که تاش آن بر این است تا عاوه بر ارائه خدمات رفاهی و تسهیاتی، 
محیطی امن و آرام در شــأن زائر و مجاور ایــن امام همام فراهم آورد. پس 
از گذشــت ۴۱ ســال از پیروزی شکوهمند انقاب اســامی، آنچه در این 
مدت در صحن و سرای این بارگاه منور رضوی انجام گرفته توسعه و بهبود 
خدمت رسانی در حوزه های مختلف رفاهی، تسهیاتی و امنیتی و فضاهای 
عبادی و زیارتی بوده و بررسی کارنامه  عملکرد معاونت اماکن متبرکه و امور 
زائران آســتان قدس رضوی گواه این مطلب است. آنچه در ادامه می خوانید 
گفت وگو با مصطفی فیضی؛ سرپرســت معاونت اماکن متبرکه و امور زائران 
آســتان قدس رضوی اســت که در آن به تشریح عملکرد یکساله مجموعه 

متبوع خود می پردازد.

طرح »یا معین الضعفاء« یکی از برنامه های محوری مجموعه آستان 
قدس رضوی است که با اولویت سالمندان و بیماران انجام می گیرد. 
چند ســال از اجرای این طرح می گذرد و شــیوه اجرای آن به چه 

صورتی است؟
بیش از ۱۴ ســال از اجرای این طرح می گذرد و در طول این مدت تغییر و 
تحوالت زیادی در حجم و شکل اجرایی آن اتفاق افتاده و امروز ابعاد و وسعت 
زیادی یافته است. توجه این طرح معطوف به زائران آسیب پذیر جامعه است. 
افرادی که به دالیلی امکان حضور و تشرف به بارگاه منور رضوی را ندارند. 

در قالب این طرح، زمینه تشرف میهمانان حضرت رضا)ع( که یا از همسایگان 
حضرت رضا)ع( و یا از شهرستان های همجوار مشهد مقدس هستند، توسط 
خدام بارگاه منور رضوی فراهم می شود. این زائران در محیطی معنوی پس 
از قرائــت زیارت امام رضا)ع( و مدیحه ســرایی مداحان اهل بیت عصمت و 

طهارت)ع( در مهمانسرای حضرت پذیرایی می شوند.
در این مــدت بیش از ۹ هزار و ۶۵۰ زائر در قالب طرح یا معین الضعفاء به 
بارگاه منور رضوی مشــرف و از برنامه های فرهنگی و مذهبی که برای آنان 
تدارک دیده شــده بود بهره مند شــدند. زیارت پنجره فوالد صحن انقاب، 
اهدای بسته های متبرک و سپس بازگشت به مقصد از دیگر برنامه های این 

طرح است.
در بسیاری از مواقع برای زائران پیش آمده که هزینه بازگشت به شهر و دیار 
خود را ندارند و به اصطاح »ابن السبیل« نامیده می شوند. کمک به این زائران 
در راه مانده و نیازمند هم خدمتی است که در آستان قدس انجام می شود و 

متولی آن اداره امداد و تسهیات زائران است.
 ایــن اداره خدمات متنوعی را برعهده دارد: تهیه لباس و کفش برای زائران 
نیازمند، معرفی زائران بیمار و مصدوم به مراکز درمانی و دارالشفاء، دعوت از 
هموطنانی که تاکنون به دلیل فقر مالی به مشهد مقدس مشرف نشده اند، 
اعزام زائران در راه مانده به موطن و پرداخت هزینه ســفر آنان و... از جمله 
این اقدام هاســت. همچنین در طول ســال یک یا دو نوبت زمینه تشرف به 
حرم مطهر و زیارت حضرت رضا)ع( برای بیماران آسایشگاه های سطح شهر 

مشهد فراهم می شود.

حجم کمک هایی که به این زائران در طول سال ارائه می شود چقدر 
است؟

ما از ابتدای سال جاری بیش از ۶ هزار زائر در راه مانده را به وسیله اتوبوس 
و یا قطار به محل سکونتشان منتقل کرده ایم.

 از دیگر خدمات بخش امداد آستان قدس می توان به اهدای بیش از ۶ هزار 
و ۵۰۰ مورد کمک هزینه سفر و ۲۵۵ مورد پرداخت هزینه سوخت به زائران 
واجد شرایط، اهدای خدمات درمانی به ۲۸۰ بیمار نیازمند و اهدای بیش از 

یک هزار و ۳۷۰ مورد البسه به نیازمندان اشاره کرد.
اداره امداد و تسهیات زائران یکی از اداره هایی است که خدمات آن مستقیماً 
با زائران در ارتباط اســت. این اداره در ســه بخش امانات نقدی و اشــیای 
ارزشــمند، امانت وسایل زائران و بخش نگهداری اشیای پیدا شده به زائران 
خدمت رســانی می کند. در سالی که گذشت بیش از ۲۱۰ هزار مورد امانت 
نقدی تحویل و اســترداد شده، یک میلیون و ۱۵۰ هزار مورد وسایل امانت 
گرفته شده و ۴۹ هزار زائر پیدا شده و به همراهان آن ها تحویل داده شده است.

بخش جابه جایی زائران چطور؟
با توجه به افزایش دو برابری ناوگان حمل و نقل زائران در حرم مطهر، حجم 
و ســرعت خدمت رسانی به زائران نیز افزایش قابل ماحظه ای داشته است.

حتماً در داخل حرم مطهر تعدادی صندلی که به اصطاح به نام صندلی های 
»خودخدمتی« معروف است را مشاهده کرده اید. 

این صندلی ها که با نشــانه خاص از شهریور ســال ۹۸ در اختیار زائران و 
مجاوران قرار گرفته در هفت ورودی شیخ طوسی، شیخ طبرسی، شهید نواب 
صفوی، باب الرضا)ع(، باب الجواد)ع(، پارکینگ های ۱ و ۳ و در تمام صحن ها 

و ورودی های رواق های حرم مطهر مستقر شده اند.
عاوه بر این، در حال حاضر ۹۰ دســتگاه زائربــر از مبادی ورودی تا نقطه 
تشرف حرم در مسیرهای باب الرضا)ع( به باب السام، باب الجواد)ع( به صحن 
جمهوری اسامی، بست طبرسی به بست شیخ حرعاملی، بست طبرسی به 
بست طوسی و همچنین مسیر خیابان آیت اهلل طبسی تا ورودی غدیر آماده 
خدمت رســانی به زائران هستند. امسال بیش از ۱۰ میلیون زائر از خدمات 
صندلــی چرخدار به صورت امانی، خودخدمتی و گشــت صندلی چرخدار 
اســتفاده کرده اند. همچنین بیش از ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار زائر از خدمات 

خودروهای زائربر بهره مند شده اند.

نظم و آرامش و ســهولت رفت و آمد زائران و راهنمایی آن ها، به 
هماهنگی و برنامه ریزی دقیقی احتیاج دارد تا این جمعیت عظیم 

دچار سردرگمی و بی نظمی نشود. این وظیفه بر عهده کیست؟
این وظیفه مهم در حوزه حریم حرم به مدیریت امور انتظامات و تشــریفات 

آستان قدس رضوی سپرده شده است.
 این مدیریت با بیش از ۸ هزار نیرو با ترکیبی از نیروهای افتخاری در قالب 
بسیج خواهران و برادران و ارشاد خواهران و برادران و نیروهای استخدامی به 
حفظ نظم و انضباط و آرامش در حوزه اماکن متبرکه و تنظیم کار اداره های 

زیر مجموعه می پردازد.
 عــاوه بر نظم و حفظ امنیت، همه ســاله در ماه های محرم و صفر وظیفه 
صدور مجوز برای هیئت های مذهبی را بر عهده دارد به  طوری  که در ســال 
جاری ۳ هزار و ۵۳۰ مجوز برای ورود به حرم مطهر برای آن ها صادر شــده 
اســت. عاوه بر این تعویض پوش ضریح مطهر و پرچم گنبد مطهر و توزیع 

شیرینی، کیک و خرما در مناسبت ها بر عهده این مدیریت است.

یکی از باشکوه ترین مراسم ها در حرم مطهر رضوی آیین غبارروبی 
اســت. در این مراســم چه می گذرد و چند نوبت در سال برگزار 

می شود؟
مراسم غبارروبی که با تشریفات خاصی انجام می شود چندین نوبت در سال 
و همزمان با اعیاد مذهبی یا میاد مسعود یکی از معصومان)ع( توسط تولیت 
آســتان قدس رضوی و همراهانشــان صورت می گیرد. در این مراسم ابتدا 

خادمان، حریم رضوی را »قرق« کرده و تمامی درهای ورودی را می بندند.
 پس از آن، درب ضریح مطهر توســط تولیت آستان قدس رضوی گشوده و 
تمامی نذورات داخل ضریح جمع آوری می شود. پس از جمع آوری نذورات، 
درون مضجع شریف و ضریح مقدس با عطر و گاب شست وشو داده شده و 
در پایان از طرف تولیت به هر یک از دعوت شدگان هدیه ای شامل مقداری 

غبار داخل ضریح و نبات متبرک اهدا می شود.
 در ســالی که گذشت این آیین ۱۰ نوبت برگزار شد؛ پرداخت ضریح مطهر 
سه مرتبه و ۱۵ نوبت نیز پوش ضریح مطهر و پرچم گنبد مطهر تعویض شد.

 قدس/محمدحسین مروج کاشانی  
رئیس اداره پاســخگویی به سؤاالت دینی 
حرم مطهــر رضوی از اجــرای طرح میز 
خدمــت در صحن های بارگاه مقدس امام 
رضا)ع( و توسعه سامانه تلفنی ۳۲۰۲۰ در 

این آستان ملکوتی خبر داد.
مهــدی  والمســلمین  حجت االســام 
حســن زاده به خبرنگار قــدس گفت: با 
توجه به شــرایط فعلی در حرم ملکوتی 
امــام هشــتم)ع( و بــه منظــور رعایت 
موازین و نکات بهداشتی، حفظ سامتی 
و ایمنــی زائران و مجــاوران و جلوگیری 
از شیوع و انتشــار ویروس بیماری کرونا 
و در راســتای رفاه حال زائران طرح میز 
انقاب اســامی،  خدمت در صحن های 
آزادی، جمهــوری اســامی و مســجد 
جامع گوهرشــاد در حرم مطهر حضرت 

ثامن الحجج)ع( اجرا می شود.
وی ادامه داد: در این طرح که در راستای 
پاســخگویی به ســؤاالت دینی زائران و 
مجاوران اجرا می شــود، عــاوه بر دفاتر 
ثابت پاســخگویی به سؤاالت دینی که از 
قبــل در صحن های حــرم مطهر رضوی 
دایر بوده اســت، کارشناســان مربوط با 
اســتقرار در محل قــرار گرفتن میزهای 
خدمــت در صحن های مقــدس رضوی 
آماده پاسخگویی به پرسش های اعتقادی 

و دینی زائران هستند.
رئیــس ایــن اداره افزود: ســاعت اجرای 
این طرح در صحن هــای مزبور در بارگاه 
ملکوتی امــام رضا)ع( همه روزه )حتی در 
ایام تعطیل( از ساعت ۱۰ صبح لغایت ۱۸ 

است.

 توسعه سامانه پاسخگویی
 تلفنی 32020

والمســلمین حسن زاده  حجت االســام 
در بخش دیگری از ســخنانش به توسعه 
ســامانه پاســخگویی تلفنی ۳۲۰۲۰ در 
ثامن االئمه)ع(  ملکوتی حضرت  آســتان 
اشاره و خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش 
مخاطبان تلفنی در ســامانه پاسخگویی 
۳۲۰۲۰ و بــا عنایــت به افزایــش ارائه 
خدمات تلفنی و غیرحضوری در شــرایط 
حال حاضر اماکــن متبرکه حرم مقدس 
امام هشــتم)ع(، برای تسریع، تسهیل و 
افزایش میزان پاسخگویی به پرسش های 
دینی و اعتقادی، شرعی، قرآنی و اخاقی 
پاسخگویی  کارشناسان  تعداد  مخاطبان، 

به پرســش های مخاطبان در زمینه های 
اشاره شــده، در ســامانه تلفنی ۳۲۰۲۰ 
افزایش یافته است.وی اضافه کرد: این کار 
موجب شده اســت که زائران و مخاطبان 
در کمترین زمان و با رعایت صرفه جویی 
در وقــت و فرصــت خود، بــه راحتی به 
پرسش های مورد نظرشان پرداخته و پاسخ 

آن ها را به صورت تلفنی دریافت کنند.

 حلقه های معنوی در فضای مجازی
رئیــس ایــن اداره همچنین بــه راه اندازی 
حلقه های معرفت توسل اداره پاسخگویی به 
ســؤاالت دینی حرم مطهر رضوی در فضای 
مجازی اشاره و خاطرنشان کرد: در راستای 
سیاست های ستاد ملی مدیریت و مبارزه با 

بیماری کرونا و در راستای جلوگیری از انتشار 
و شیوع این بیماری و پرهیز از هر گونه تجمع 
و اجتماع، طرح حلقه های معرفت در فضای 

مجازی توســط این اداره در 
روزهای اخیر راه اندازی شده 

است.
ایــن مقام مســئول تصریح 
کــرد: عاقه مندان می توانند 
با مراجعه به نشانی اینترنتی 
 Razavi( رضــوی تــی وی
tv( در صفحه اول این پایگاه 
اینترنتــی از مطالب و موارد 
پیش بینــی شــده در بحث 
حلقه های معرفت در فضای 

مجازی، بهره مند شوند.

 برای افزایش 
میزان پاسخگویی 

به پرسش های 
دینی و اعتقادی، 

تعداد کارشناسان 
پاسخگویی در 
سامانه تلفنی 

32020 افزایش 
یافته است

بــــــــرش

رئیس اداره پاسخگویی به سؤاالت دینی حرم مطهر رضوی خبر داد  

حاال که مفاتیــح و کتاب های دعا در حرم حلقه های معرفت مجازی برگزار می شود
مطهر جمع آوری شــده، لطفاً اطاع رسانی 
کنید که زائران کتب ادعیه و یا نرم افزارهای 

مذهبی به همراه داشته باشند. 
0۹15....722

کبوترها همیشــه به ملکوتی بودن فضای 
حرم مطهر می افزودند در باور ایرانیان  این 
پرنده نماد فرشتگانی اســت که در اماکن 
 زیارتی گرد گنبد در آمد وشــد هســتند .
مدتهاست جایشان در حرم مطهر امام رضا )ع( 

خا لیست!
0۹350000۸52

راه اندازی کارگاه تولید لباس 
پزشکی و پرستاری به همت 

خادمیاران بندر گز
آستان: مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس 
رضوی اســتان گلســتان از ایجاد کارگاه 
تولید لباس پزشــکی و پرستاری به همت 

خادمیاران شهرستان بندر گز خبر داد.
سیدحســین علوی گفت: در پی شــیوع 
ویروس کرونا در استان و اعام ستاد استانی 
مبــارزه با بیماری کرونــا در خصوص عزم 
ملی در راستای پیشگیری از افزایش شیوع 
این بیماری، جمعیت هال احمر استان با 
بهره منــدی از ظرفیت خیــران داوطلب و 
با مشــارکت دفتر نمایندگی آستان قدس 
رضــوی در بندر گز اقــدام به کارگاه تولید 
لباس گان ویژه پزشــکان و پرستاران کرده 

است.
وی افــزود: ۱۵ داوطلــب در دو شــیفت 
کاری، روزانه ۱۰۰ عدد لباس برای استفاده 
پزشکان و پرستاران مراکز درمانی با همت 
بلند خیران تولید می کنند.علوی خاطرنشان 
کرد: این لباس ها پس از تولید و استریل در 
یک مکان مشــخص به صورت رایگان در 

اختیار مراکز درمانی قرار می گیرد.

 تولید و توزیع 
یک هزار ماسک رایگان 

به همت خادمیاران رضوی 
خمینی  شهر

آستان:مسئول مرکزی خادمیاران رضوی 
شهرستان خمینی شهر با اشاره به آمادگی 
خادمیــاران رضوی برای کمــک به بهبود 
شرایط بحرانی جامعه اظهار کرد: خادمیاران 
رضوی خمینی شهر در اقدامی خداپسندانه 
و در شرایط کمبود ماسک اقدام به تهیه و 

توزیع یک هزار ماسک رایگان کردند.
ســیدمحمدباقر محمدی از دوخت بیش 
از یــک هزار ماســک توســط خادمیاران 
خمینی شــهری خبر داد و گفت: توســط 
کانون مرکزی خادمیاران رضوی شهرستان 
خمینی شهر در اقدام جهادی و خودجوش 
با مجوز بهداشتی بیش از یک هزار ماسک 
دوخته می شود و توسط خادمیاران سامت 
بین همشــهریان به صورت رایگان توزیع 
خواهد شــد.محمدی ادامه داد: این اقدام 
خداپســندانه با کســب مجوزهای الزم از 
بیمارستان ها و شبکه بهداشت شهرستان و 

رعایت شرایط بهداشتی انجام می شود.
وی با بیان اینکه پارچه و ملزومات دوخت 
ماسک توســط خادمیاران خّیر تهیه شده 
است، گفت: امید است با یاری تمامی آحاد 

جامعه کرونا را به زودی شکست دهیم.

خادمیاران سالمت یزد 
پیشقدم مبارزه با کرونا 

خادمیاران سامت  کانون  آستان:مسئول 
دفتر آســتان قدس رضوی اســتان یزد از 
حضــور ۹۰ درصدی خادمیــاران در خط 
مقدم مبارزه با ویروس کرونا خبر داد.دکتر 
وفایی نسب با اشاره به اهمیت جایگاه فعاالن 
عرصه بهداشت و سامت و تشکر از خدمات 
شــبانه روزی آن ها، اظهار کــرد: از روزهای 
نخست تشــکیل ســتاد کرونا، خادمیاران 
رضوی عرصه ســامت برای مقابله با این 
پدیده آمادگی خــود را برای حضور در این 

عرصه اعام کردند.
وفایی نســب افزود: با توجه به اینکه بیشتر 
پزشکان، پرســتاران و کارشناسان خادمیار 
رضوی استان از کادر دانشگاه علوم پزشکی 
شهید صدوقی یزد هســتند، خادمیاران با 
هماهنگی معاونت های بهداشــت و درمان 
این دانشگاه در عرصه های مختلف پیشقدم 
شدند.مســئول کانون سامت دفتر آستان 
قدس رضوی اســتان یزد افزود: بخشی از 
پزشکان و کارشناسان بهداشت نیز در بخش 
خصوصی فعالیت داشتند که آمادگی خود را 

برای همکاری با کادر درمانی اعام کردند.

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 

مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس:

ویژه برنامه های 
نوروزی حرم مطهر 
غیرحضوری برگزار 

می شود

 آستان  مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس 
مراسم  برگزاری  نحوه  اطاعیه ای  در  رضوی 

تحویل سال ۹۹ را اعام کرد.
متن این اطاعیه به شرح زیر است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
اَللُّهَم َصِلّ َعلي علي بن ُموَسي الِِّرضا الَمُرتَضي

با اعتــذار از محضر مبارک امام رئوف حضرت 
علی بن موسی الرضا علیه آالف التحیه والثناء؛

همــراه بــا ســام و درود و آرزوی صحت و 
سامتی برای آحاد مردم شریف ایران اسامی 
و ارادتمندان به ساحت قدسی ائمه معصومین 

علیهم السام در اقصی نقاط عالم، با عنایت به 
توصیه های موکد مسئوالن و متخصصان امور 
بهداشــتی و درمانی در جلوگیری از برگزاری 
تجمعات، ضمن عذرخواهی از مشتاقان زیارت 
حرم مطهر رضوی به استحضار می رساند، ویژه 
برنامه های نوروزی و اعیاد شــعبانیه آســتان 
مقدس رضوی از جمله برنامه تحویل سال نو 

به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.
آســتان قدس رضــوی با همکاری ســازمان 
صداوسیما و مجموعه های مختلف رسانه ای و 
فضای مجازی در نظر دارد بســتر بهره مندی 

ارادتمندان از انوار معنوی مضجع منور رضوی 
را به صورت غیرحضــوری و زنده فراهم کند.
ان شاءاهلل با توکل به خداوند متعال، توسل به 
حضرات معصومین علیهم الســام و عنایت و 
کرامت امام هشــتم علیه السام و دقت نظر 
در رعایت اصول بهداشتی، ملت شریف ایران 
به  ســامت و عافیت نائل گردند و در آینده 
نه چنــدان دور خادمان بارگاه مطهر حضرت 
علی بن موسی الرضا علیه آالف التحیه والثناء با 
توانی بیش از پیش، پذیرا و خدمتگزار زائران و 

مجاوران حضرتش باشند.

خبر

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

خـــبر
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تولید نیمه صنعتی بهبود دهنده با رویکرد غنی سازی آرد
 آستان:مدیرعامل شرکت خمیرمایه رضوی 
از تولید نیمه صنعتی بهبوددهنده با رویکرد 

غنی سازی آرد توسط این شرکت خبر داد.
احســان اژدری گفت: با توجه به درخواست 
مشتریان و سنخیت محصول بهبوددهنده و 
خمیر مایه به عنــوان نهاده های اولیه مورد 
مصرف در تولید فراورده های آردی، شرکت 
خمیر مایه رضوی به منظور تکمیل ســبد 
محصوالت خود، پــروژه تولید بهبوددهنده 
نانوایــی را اجرا کرد که در چهار فاز مختلف 
مطالعــات آن مورد بررســی و ارزیابی قرار 

گرفته است.
وی ادامه داد: در فاز نخســت که مطالعاتی، 
تحقیقاتی و آزمایشــگاهی بوده، نزدیک به 
دو ســال عملیات تحقیقاتی و آزمایشگاهی 
شــامل بررســی متون علمی و منابع الزم، 
تأمین کننــدگان مــواد اولیــه و بررســی 
محصوالت مشــابه و آنالیز آن ها انجام شد و 

سرانجام به فرموالسیونی مناسب با قابلیت 
تجاری شدن دست پیدا کردیم.

مدیرعامل شرکت خمیرمایه رضوی با اشاره 
به فاز تولید نیمه صنعتی تصریح کرد: در این 

فاز پس از خرید مواد اولیه و یک دســتگاه 
بلندر آزمایشــگاهی، بر اساس فرموالسیون 
به دســت آمــده از مطالعــات و تحقیقات 
آزمایشــگاهی، حدود یک هــزار کیلوگرم 

محصول بهبوددهنده تولید و بسته بندی شد.
احســان اژدری افــزود: پــس از آن، ایــن 
محصــوالت در چند نوبت در بین واحدهای 
تجاری منتخب نان های حجیم در مشــهد 
و سایر شهرســتان ها مورد تست و ارزیابی 
قرار گرفتند.اژدری درباره فاز تولید صنعتی 
بهبوددهنده مذکور اعام کرد که فرایند در 

حال پیگیری است.
مدیرعامل شرکت خمیرمایه رضوی با اشاره 
به کاهش ضایعات و خشک کن های تولید 
به عنــوان یکی دیگــر از فعالیت های این 
شــرکت در بخش تحقیق و توسعه گفت: 
این مجموعه به منظور گسترش و تقویت 
منابــع علمی، افزایش راندمــان بهره وری 
و کاهــش ضایعــات، اقدام هایی همچون 
بهینه ســازی برنامه هــای فرمنتیشــن و 
خشک سازی و نیز رفع به موقع نشتی های 

دمپرهای خشک کن انجام داده است.

رونق تولید
به همت شرکت خمیرمایه رضوی صورت گرفت

آســتان: معاون آموزش و تحصیات تکمیلي 
دانشگاه بین المللي امام رضا)ع( با اشاره به حضور 
پرافتخار دانشجویان دانشــگاه بین المللي امام 
رضا)ع( در بیست و پنجمین المپیاد مقدماتي 
دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالي منطقه ۹ 
کشور گفت: ۳۷ درصد سهمیه حضور در مرحله 
نیمه نهایي المپیاد کشــوري از آن این دانشگاه 

شد.
به گزارش آستان نیوز، محمد قربان زاده با اعام 
این خبر گفت: ۳۷ درصد از برگزیدگان راه یافته 
به مرحله نیمه نهایي المپیاد کشوري دانشجویان 
از دانشگاه بین المللي امام رضا)ع( هستند که در 
رشته هاي »الهیات و معارف اسامي«، »حقوق« و 

»مهندسي برق« حائز رتبه برتر شده اند.
وي اظهار کرد: ۲۵  نفر از دانشجویان برتر دانشگاه 
در قالب ۶  گروه از رشته هاي »الهیات و معارف 
اســامي«، »حقوق«، »روان شناسي«، »مهندسي 
برق«، »مهندسي پزشکي« و »مهندسي کامپیوتر« 
در المپیاد مقدماتي دانشــگاه ها و مؤسسه های 
آموزش عالي غیردولتي و غیرانتفاعي منطقه ۹ 
کشــور حضور و با دیگر تیم هاي دانشجویي به 

رقابت پرداختند که ۴۴ درصد از دانشــجویان 
شرکت کننده به عنوان برگزیدگان راه یافته به 
مرحله نیمه نهایي المپیاد کشوري انتخاب شدند.

قربان زاده با اشــاره به حضور دانشجویان رشته 
الهیات و معارف اســامي دانشــگاه بین المللي 
امــام رضا)ع( در این مرحله بیــان کرد: در این 
رشته »اسما غفاریان شیرازي«، »راضیه خاضع«، 

»فاطمه جعفري«، »ریحانه عباسي« و »زهراسادات 
حجازي« توانســتند تمام پنــج رتبه حضور در 
مرحله نیمه نهایي المپیاد کشوري را از آن خود 

کنند .
معاون آموزش و تحصیات تکمیلي دانشــگاه 
بین المللــي امام رضا)ع( ادامه داد: در رشــته 
حقوق هم از مجموع پنــج برگزیده این دوره 

ســه نفــر از برگزیدگان، »صــادق بیجندي«، 
»محمدباقــر کریمي« و » فاطمــه آبادیان« از 
دانشجویان رشــته حقوق دانشگاه بین المللي 

امام رضا)ع( هستند.
به گفته این مقام مسئول در رشته مهندسي برق 
سه نفر از دانشجویان شرکت کننده راهي مرحله 
نیمه نهایي المپیاد شــدند که »فاطمه صداقت 
دباغ«، »محدثه کهن پور« و »ســجاد رفیعي« سه 
عضو راه یافته این رشته از دانشجویان دانشگاه 

بین المللي امام رضا)ع( هستند.
وي در ادامــه بــا بیــان اینکــه تعــداد افراد 
شرکت کننده در رشته هاي مختلف دانشگاهي 
بر حســب آنکه چه رشته  هایي در دانشگاه دایر 
باشد متفاوت اســت، اظهار کرد: آزمون المپیاد 
مقدماتي با مشارکت دانشجویان ۱۳۰ دانشگاه 
و مؤسســه آموزش عالي اســتان هاي خراسان 
رضوي، شمالي، جنوبي و سمنان برگزار شد که 
۳۷ درصد برگزیدگان این دوره را دانشــجویان 
دانشگاه بین المللي امام رضا)ع( به خود اختصاص 
دادند و ســهمیه حضور در مرحله نیمه نهایي 

المپیاد کشوري را به دست آوردند.

معاون آموزش و تحصیالت تکمیلي این دانشگاه بین المللی خبر داد 

درخشش دانشجویان دانشگاه امام رضاj در المپیاد دانشجویی
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روزنامـه صبـح ایـران

  انتشار کتاب »انسان و سرنوشت« شهید مطهری در اتیوپی اندیشه: به همت رایزنی فرهنگی ایران در اتیوپی، کتاب »انسان و سرنوشت« شهید مطهری در تیراژ یک هزار جلد و به زبان امهریک در 
اتیوپی منتشر می شود. منظور از طرح این مسئله در این کتاب اوالً تحقیق در این خصوص است که آیا اعتقاد به سرنوشت، آن طور که قواعد فلسفی ایجاب می کند، از نوع عقاید و افکاری است که معتقدین خود را 

به سستی و تنبلی می کشاند و مردمی که به این عقیده می گرایند ناخودآگاه به انحطاط کشیده خواهند شد، یا این عقیده اگر درست تعلیم داده شود چنین تأثیر سوئی ندارد؟

 تحلیل کرونا در خوانش فلسفی 
اندیشه: مجیــد احسن، پژوهشگر حوزه 
دین و اســتاد مدعو گروه فلسفه دانشگاه 
تهــران در گفت وگو با ایکنــا با تأکید بر 
نادرستی هر دیدگاهی که با احاله محض 
بــه امور معنوی مــا را از طبیعت و قواعد 
زندگی دنیوی غافل کنــد، گفت: مبانی 
فلسفه صدرایی همچون اصالت وجود که 
دوگانه های دنیا و آخرت، نفس و بدن و... 
را رفع کرده است یا نظریه حدوث جسمانی انسان در معنای درهم  تنیدگی سالمت 
روحی و جســمی می تواند محملی برای خوانشی نو و عمیق تر در مسیر سازگاری 

الهیات و علم مدرن باشد.
این مدرس فلسفه با اشــاره به اشاعه ویروس کرونا در ایران از شهر قم تصریح کرد: 
اینکه این مسئله از قم شروع شد، شاید در یک نوع نگاه خوب هم باشد. از این جهت 
که فرصتی فراهم کرد برای اینکه ابعاد این مسئله بهتر واکاوی و تبیین شود. روایاتی 
در باب ایمن بودن مردم قم در منابع روایی ما وجود دارد از جمله اینکه فرموده اند، اگر 
می خواهید در امان باشید، به قم بروید. اما توجه دارید که باید روایاتمان را در بستر 
جهان بینی دینی معنا کنیم؛ چرا که جهان بینی دینی یک شبکه معرفتی درهم تنیده 
است که دارای اضالع مختلف و منابع معرفتی گوناگون است و فهم آن نیاز به تخصص 
و زحمت بسیار دارد. وی افزود: از منظر مشهور امامیه، سه منبع عقل، قرآن و سنت 
قطعی، جزو منابع دینی ما هستند و این ها باید در تناسب با هم مطرح شوند، نه تقابل 
با هم. یعنی نباید یکی مطرح و دیگری رد بشــود. منبع عقل نیز به نظری و عملی 
تقسیم می شود که هر دو مقبول دین اسالم است و این اعتقاد تقریباً بین همه علمای 
امامیه به جز تعداد اندکی از آن ها که محل اعتنا نیســت، اجماعی است که قرآن و 
روایات با عقل نباید تعارض داشته باشد و این ها مکمل هم هستند. در حوزه جهان بینی 
دینی رهیافت های عقل نظری مالک مستحکم ورود و فهم دین و میزان طرح یا تأویل 
متون دینی است کما اینکه در حوزه اخالق و احکام، داده های عقل عملی موضوعیت 
داشته و قاعده معروف »کلما حکم به العقل حکم به الشرع« به همین امر اشاره دارد.

احسن تصریح کرد: با این نوع تلقی، وقتی که به قرآن رجوع می کنیم می بینیم که 
مالک برتری در امور به نژاد، شــهر، جنسیت و این امور نیست بلکه مالک در حوزه 
دینی به ایمان و تقوا و در دیگر حوزه ها به کوشش و تالش افراد است. بدین لحاظ چه 
بسا ملتی بدون اینکه هویت دینی داشته باشند صرفاً به دلیل کوشش و تالش خود 
به برتری و پیشرفت هایی در حوزه های گوناگون دست یابند که دیگران و بلکه ملل 
متدین از آن ها بی بهره اند؛ چراکه از منظر الهیات اسالمی »مزد آن گرفت جان برادر 
کــه کار کرد«. به این لحاظ مردم قم یا هر منطقه دیگری تنها آن گاه دارای امنیت 

بهداشتی یا دیگر نعمات خواهند بود که در مسیر آن سعی کرده باشند.
وی افزود: با این نگاه و مبتنی بر شبکه معرفت دینی عقالنی و منسجمی که از مسیر 
درســت به دست آمده، اگر به سراغ تحلیل روایاتی برویم که قم را شهر امن معرفی 
کرده و مردم را در هنگامه بالها به رجوع به قم فراخوانده اند، خواهیم دید آن کسانی که 
این روایات را تاکنون به مثابه چک سفید امضا به قم و اهل آن در بستری عام تفسیر 
کرده اند، به خطا رفته اند؛ زیرا مطابق تحلیلی که از نوع نگاه الهیات اسالمی بیان کردم 
این روایات به اصطالح منطقیون قضایای خارجیه و به زبان فالسفه قضایای »بشرط 
شــیء« و به بیان امروزی ها »تاریخ مند« هستند؛ یعنی عنصر زمان و مکان و دیگر 
شرایط حکم را مقید می کنند. فرض کنید وقتی که اکنون می گویند در قم ویروس 
کرونا وجود دارد، به قم سفر نکنید، در اینجا مسئله تاریخ مند بودن مطرح می شود. 
یعنی امر به عدم سفر به شهر قم در حال حاضر و به دلیل وجود این مشکل است و 

دلیلی ندارد که در سال های آینده نیز این ممنوعیت موضوعیت داشته باشد.
این مدرس فلســفه بیان کرد: یعنی بر فرض صحت ســندی این روایات، داللتشان 
موکول به موقعیت خاص قم در هنگامه صدور این روایات بوده و یا پیش بینی امنیت 
به شــرط اقدام و تالش مردم بوده است و یا اینکه اساساً مقصود امکان بهتر امنیت 
ایمانی برای افراد به دلیل ماهیت مذهبی این شهر باشد که البته این امر نیز محصول 
تالش ایشان است. بنابراین الزم است نوع برداشت خود از منابع دینی را اصالح کنیم. 
بد مطرح کردن این مسائل موجب می شود که اشکال های مختلفی در ذهن مردم به 
وجود آید و باید تالش کنیم که معرفت دینی خود را در بســتر شبکه درست القای 
معرفت دینی که عقل، قرآن و ســنت قطعی است مطرح کنیم. این مدرس فلسفه 
تصریح کرد: نباید مسئله شرور و مشکالتی چون کرونا و بلکه هر امری که مؤلفه های 
مختلف دارد را تک بعدی نگاه کرد، کما اینکه به اموری که تک ســاحتی هستند نیز 
می توان چشم اندازهای مختلفی داشــت، به طوری که هر چشم اندازی در نوع و در 
جایگاه خودش، درست باشد و در عین حال لزوماً مانع چشم اندازهای دیگر هم تلقی 

نشود. نکته مذکور از اشکاالتی است که بسیار مشاهده می شود.
وی با اشــاره به پیامد تحلیل های تک بعدی اظهار کرد: نوع نگاهی که متأسفانه 
به نحو تک بعدی در رســانه های ما و یا از سوی نهادهای دینی و مذهبی و افراد 
و  شخصیت های علمی و رسانه ای که تریبون در اختیارشان است تزریق می شود، 
گرچه به خودِی خود غلط نباشد، اما چون جامعیت تحلیل ندارد، موجب می شود 
که مردم و افرادی که ایده را می گیرند، دچار بدفهمی شــوند و بعد که حوادثی 
خالفــش رخ دهد، آن  وقت دریایی از اشــکال ها و پرســش ها پدید می آید. در 
حقیقت این اشکال ها و ابهام ها، ناشی از تک بعدی مطرح کردن و یا نادیده گرفتن 

چشم اندازهای دیگری است که در باب موضوع وجود دارد.
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گزارش

 اندیشه/ نقوی/ فاطمی نژاد  
امروزه برخــی از متفکران برای 
رسیدن به تمدن اسالمی بیشتر 
دســت به دامن مفاهیم مدرن 
بحث  و می خواهند  می شــوند 
تمدن ســازی را ذیل مفاهیم به 
عاریــت گرفته شــده از لیبرال 
دموکراسی و امثالهم به روز کنند. 
ما  گفت وگوی  می خوانید  آنچه 
با دکتر رســول نوروزی فیروز، 
دانش آموختــه روابط بین الملل 
و مترجــم کتاب »گفتمان های 
تمدن اسالمی در ترکیه معاصر« 
اســت که با موضوع نوع نگاه به 
تمدن ها و تجربه تاریخی تمدنی 
اســالم صورت گرفته است. این 

گفت وگو را در ادامه می خوانید.

 اسالم تمدنی جمع میان اسالم سیاسی
 و اسالم اجتماعی است

اتفاقی که در جهان اسالم در مواجهه با غرب افتاده 
چند پاسخ به یک پرسش مشــترک بوده است. 
مسئله ما در جهان اسالم موازنه با غرب بوده است؛ 
یعنی ما در مواجهه با غرب به یک بحران رسیده ایم 
که در قدم نخست همه می خواستیم به یک توازن 
با غرب دســت پیدا کنیم که به آوارگی ما در این 
مواجهه پایان دهد و حداقل از استعمار و این حجم 
از نیازمندی به غرب خالص شویم. در این مرحله 
فقــط در حال موازنه بودیم. یــک نظریه، نظریه 
»االسالم السیاسی، هو الحل« است که اخوانی ها 
ذیل آن هســتند. نظریه دیگری که آمده ولی ما 
کمتر در جمهوری اسالمی آن را دیدیم و احتماالً 
در دهه آینده بیشتر شاهد آن خواهیم بود، نظریه 
»االسالم الحضاری، هو الحل« خواهد بود. در این 
نظریه رقیب که از گولن و نورسی تا عابد الجابری، 
احمد البداوی و مهاتیــر محمد که نظریه اتحاد 
اسالمی را مطرح کرد، همه آمدند و گفتند ما نیاز 
به نظریه اسالم تمدنی داریم که جمع میان اسالم 
سیاسی و اسالم اجتماعی باشد؛ به تعبیری الهیات 
اجتماعی اسالمی. ما در جمهوری اسالمی بهترین 
نظریه اسالم سیاسی را با عنوان مردم ساالری دینی 
در جهان اسالم مطرح کردیم و همه کشورهایی که 
مبتنی بر سلطنت و خالفت هستند، نه از لیبرال 
دموکراســی بلکه از این مردم ساالری دینی ترس 
دارند. یعنی با کشوری مواجه هستند که خالفت 
در آن به والیت تبدیل شده و مردم نیز می توانند 

در آن مشارکت داشته باشند. 

 الهیات سیاسی و الهیات اجتماعی، دو 
رویکرد رقیب اسالم تمدنی

در چنین شرایطی دو رویکرد رقیب به نام اسالم 
الحضاری و تمدنی در جهان اســالم شکل گرفته 
است. در اسالم حضاری، اجتماعیات بسیار پررنگ 

اســت ولی در کشور ما برخالف 
ترکیــه و مالــزی، اجتماعیات 
چندان پررنگ نیست. گولن که 
به او مارکس وبر جهان اســالم 
می گویند آمده و تفســیری از 
الهیــات اقتصادی اســالم ارائه 
کرده که این تفســیر در مردم 
شوق و میل به کار و تولید ثروت 
و انفاق را زنده کرده اســت. این 
میل موجب شــده تا گروه های 
اقتصاد اسالمی در ترکیه شکل 
گرفته و بخــش قابل توجهی از 
اقتصاد ترکیه را به دست بگیرند. 
چیزی که ما در اینجا نتوانستیم 
به آن شکل آن را پرورش بدهیم. 
این هایی که می گویند بحث امت 
را کنار بگذاریــم و در این موارد 
بحث نکنیم، به این خاطر است 
که شــناخت جامعی از جهان اســالم و آنچه در 
آن در حــال رخ دادن اســت، ندارند. آن هایی که 
اســالم سیاســی یا بحث امت را کنار می گذارند 
و به ســمت بحث های لیبرال و غربی می غلتند، 
نسبت به نظریه های رقیب اسالم سیاسی در جهان 
آشنایی و آگاهی ندارند. به نظرم نظریه های الهیات 
اجتماعی امام موسی صدر را اگر به همین شکل 
بخواهیم تفســیر کنیم، در سه دهه گذشته برای 
امام موسی صدر کمتر مراسمی را می بینید ولی اگر 
اکنون به هر نشستی که نظریات امام موسی صدر 
در آن در حال مطرح شدن است نگاهی بیندازید 
خواهید دید که مردم کف زمین نشسته اند. همین 
طور گولن را کسی یک دهه قبل نمی شناخت یا 
کتاب های نورسی هنوز که هنوز است به فارسی 
ترجمه نشده است و نه نخبگان و نه اجتماع ما با 
آن ارتباط نگرفته اند ولی آرام آرام این اتفاق خواهد 
افتاد و مردم با الهیات اجتماعی آشنا خواهند شد. 
در ادامــه به صورت ســیل فراگیر همه با الهیات 
اجتماعی آشنا خواهند شد و باز آن رویکرد فردی 

غربی محدودتر خواهد شد.

 باال رفتن کارآمدی دین با ورود فقها 
به مسائل سیاسی و اجتماعی

در بحث مطالعات تمدنی و توجه به تراث تمدنی 
خودمان باید نگاه انضمامی تر و اجتماعی تری به 
تجربیات تاریخی داشــته باشیم. مثالً در دوره ای 
انگلســتان می بیند که مزیت نسبی ایران و هند 
تولید منسوجات است. نخستین کاری که می کند 
این اســت که این مزیت نسبی را از بین می برد. 
از خرید پیله کرم ابریشــم شــروع می کند و بعد 
خودش صنعتی تولید می کند و به همین سبب 
قیمت تولید و رقابــت را به نحوی باال می برد که 
تولید دســتی دیگر نمی صرفد و همه شرکت ها 
به همین واســطه ورشکست می شــوند. نهرو در 
نامه هایی به دخترش و تاریخ جهان این را مفصل 

توضیح می دهد و می گوید که چگونه انگلســتان 
صنعت نساجی هند را از بین می برد. علمای شیعه 
وقتی متوجه این موضوع می شوند می گویند که 
استفاده از منسوجات انگلیســی حرام است و یا 
نماز خواندن بر میتی که با پارچه انگلیسی کفن 
شده، جایز نیست. این ضمانت اجرایی که علما در 
ورودی ها و خروجی ها اعمال می کنند و بعد همه 
تولیدکنندگان را در کارخانه ای جمع می کنند و 
می گویند با همدیگر تولید کنید، سبب هم افزایی 
در افزایش میزان تولید و مدیریت نیازها و تولیدات 
می شــود. این ها تجربیات تاریخی است که ما در 
قاجار و صفویه آن ها را داشته ایم. یعنی فقه به جای 
اینکه فقط به نظر دادن بپردازد و به اجتماع کاری 
نداشته باشد، امتداد اجتماعی پیدا می کند. فقه به 
ماهو فقه که در کتاب نوشــته می شود نمی تواند 
امتداد اجتماعی پیدا کند بلکه فقیه باید سیاسی- 
اجتماعی بشــود که این فقه اجتماعی در جهان 
امتداد پیدا کند. هر کجا فقها سیاسی- اجتماعی 
شدند، در جامعه کارآمدی دین باالتر رفته است. 

به همین جهت ما باید این را مدنظر داشته باشیم 
که فقه تمدنی فقط حرف نظری نیســت، بلکه 
برایمان نســخه هم می پیچد. همین رویکرد اگر 
امروزه به کار گرفته شــود می تواند راه گشا باشد. 
مثالً اگر فرض کنیم که در سال 92، 60 میلیون 
کیلو چای در ایران تولید می شــده و در سال 95 
این میزان به 15 میلیون کیلو رسیده، این نشان 
از بین رفتن سه چهارم میزان چای است که باید 
آن را در تبدیــل زمین های کشــاورزی به ویال و 
تعطیل شدن کارخانجات جست وجو کرد، حال با 
چنین رویکردی که ذکر شد اگر خانوارهای ایرانی 
در سال نیم کیلو از چهار کیلو چای مصرفی شان 
را ایرانی کنند، مشکل چای در ایران حل و فصل 
می شــود. یعنی مثل همان فتــاوای علما اگر در 
این زمینه نیز ما کار کنیم می توانیم مشکالت را 
برطرف کنیم. در رویکرد تاریخی تمدنی نیز ما باید 
این چرخه های قدرت و ضعف را استخراج کنیم و 
ببینیم که دلیل صعود و سقوط در این چرخه های 

سینوسی چه بوده است. 

حاشیه
علیه نگاه صفر و یکی به تمدن ها

در موضوع تمدن شما در پازلی قرار دارید 
که یک میلیون قطعه دارد که مثاًل ترکیه 
100 پازل را و ما نیز 100 پازل آن را تاکنون 
توانســته ایم پر کنیم که تعدادی از آن ها 
همپوشــانی دارد و بقیه متمایز از همدیگر 
هستند. در چنین پازلی، ترکیه تمرکز خود 
را روی نظام آموزشــی و ابعــاد اجتماعی 
اســالم گذاشته و ما همه تخم مرغ هایمان 
را در سبک تشــکیل یک حکومت دینی 
گذاشــتیم. یعنی اینجا دو مسئله متفاوت 
و به تبع خروجی متفــاوت وجود دارد. یا 
مثاًل در بــاب موضوع تــاب آوری، موازنه 
امنیتی- سیاســی مــا در منطقه و جهان 
فوق العاده اســت و کسی منکر این نیست 
که ما در چهار دهه گذشته توانایی کنترل 

محیط پیرامونی خودمان را داشته ایم ولی 
برای ترکیــه همچنین مزیتی وجود ندارد 
که محیــط پیرامونی خــودش را کنترل 
کند. یعنــی با وجود همــکاری اش با ناتو 
و قراردادهای امنیتــی فراوانش نمی تواند 
تأثیرگــذار باشــد ولــی در بــاب محیط 
اقتصادی و فرهنگی پیرامونی خود بیشتر 
تأثیرگذار است. مثاًل کتاب الیف شافاک در 
ایران به چاپ صد و خرده ای رســیده که 
به این معناست محصوالت فرهنگی ترکیه 
را ما مصــرف می کنیم. از آن طرف ترکیه 
نسبت به گردش سیاســی نخبگان ما در 
بنابراین  عرصه سیاسی حسرت می خورد. 
در بحــث تمدن باید از منطق صفر و یکی 

خودداری کرد.

این هایی که 
می گویند بحث امت 
را کنار بگذاریم به 
این خاطر است که 
شناخت جامعی از 
جهان اسالم و آنچه 
در آن در حال رخ 
دادن است، ندارند

بــــــــرش

دکتر رسول نوروزی فیروز از نگاه به نوع تجربیات تمدنی می گوید

فقه تمدنی فقط حرف نیست نسخه هم می پیچد کرونا؛ نظریه پردازی دینی و 
فقدان مطالعات تاریخی 

پــس از ورود کرونــا بــه ایــران، آن قدر 
نظریه پردازی  ادعای  با  نوشته های گوناگون 
دینی و خبردهی از آینده اعتقادی ایرانیان 
با عناوین »رنســانس معرفتی«، »رنسانس 
دینداری  نویــن  دینــداری«، »چالش های 
در ایران«، »آجر شــدن نان دین فروشان«، 
امامزادگان«،  از  »شکست گزاره شفاخواهی 
»جــا ماندن روحانیــون از پزشــکان« و... 
نوشــته و به اشتراک گذاشــته شد که اگر 
بانــی خّیری پیدا شــود و هزینه شــرکت 
 )Guinness World Records( گینس
را بپــردازد، افتخار ثبت رکورد بیشــترین 
نظریه پردازی در کوتاه ترین زمان، برای ایران 

عزیزمان به یادگار خواهد ماند!
همه این یادداشت ها در یک پیش بینی توافق 
داشته است و آن اینکه با ظهور این ویروس، 
دینداری ایرانیان دچار چالش بزرگی شــده 
اســت و رنســانس عظیم اعتقادی در پیش 
خواهــد بود، اما عنصری کــه روح همه این 
نگاشــته ها و نظریه پردازی ها فاقد آن بوده و 
هســت، فقدان مطالعات تاریخ بیماری های 
مســری و فراگیر در ایران و کنش اعتقادی 
مــردم در مواجهه با چنین تهدیدهایی بوده 
است که به عنوان نمونه به تعدادی از آن ها 

اشاره خواهیم داشت:
در میان فهرســت باالبلند بیماری فراگیر، 
هیچ  کــدام آن ها به آنفلوانزای اســپانیایی 
)Spanish flu(  بین مارس 1919 تا ژوئن 
1920 نمی رسد. این بیماری بر اساس آنچه 
گزارش شــده، 500 میلیون نفر )یک سوم 
مردم جهان در آن هنگام( در سراسر جهان 
را درگیــر خود کرد و گفته می شــود 50 تا 
100 میلیون نفر را در جهان کشــته است؛ 
یعنــی 3 تــا 5 درصد جمعیت انســان آن 
روزگار. آمار مرگ ومیر آنفلوانزای اس پانیایی 
در ایــران را که مردمش دچــار کم خونی و 
قحطی بودند، تا 2/5 میلیون نفر هم تخمین 

زده اند.
 )Arnold Winston( وینســتون  آرنولد 
در کتاب پرشــیا می نویســد: با وجود اینکه 
بیماری های عفونی مثــل طاعون خیارکی، 
وبا و گونه ای آنفلوانزا بین ســال های 1918 
و 1920 دنیا را درنوردیدند، اما در پرشــیا 
)ایران( همه گیر شدند و بیش از جنگ چهار 

ساله جان انسان ها را گرفتند.
این نخســتین بیماری خطرناکی نیست که 
پس از هزار و 400 سال ورود اسالم به ایران 
رخ داده است تا رنسانس نوبرانه ای را با خود 
همراه داشته باشد، بلکه اتفاق تلخی است که 
ســابقه فراوانی در تاریخ هزاران ساله ایران و 
جهان داشــته و بایستی راه های آسودگی از 
آن  را بیشتر بیاموزیم. اگر قرار بود هر بیماری 
فراگیــر، بیش از آنکه آدم ها را نابود ســازد، 
عقایدشان را محو کند، بایستی تاکنون هیچ 

دین و مذهبی در جهان باقی نمانده باشد.

یادداشت
 حجت االسالم سیدحسن هاشمی جزی

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )798170(

آگهی تغییرات شرکت پردیس سالمت توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 23125 و شناسه ملی 10380385901

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,09,30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی            
فوق العاده مورخ98,6,20به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه، با 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 97100000ریال 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 271800000ریال منقسم به2718 سهم100000یالی با نام 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 )798123(

 آگهی تغییرات بیمارستان سیصد و بیست تختخوابی رضوی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 1272 و شناسه ملی 10380127084

بانک  به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,09,21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -برداشت از حساب جاری 20000 نزد   
اعضاء هیئت  از  یا یکی  مالی سید مجتبی حسینی  امور  ثابت مدیر عامل و مدیر  امضاء  با  میباشد  پشتیبان  تجارت که دارای حساب 
مدیره به همراه مهر موسسه معتبر می باشد و برداشت از سایر حسابهای جاری و سپرده بیمارستان جهت واریز به حساب20000 نزد 
بانک تجارت با امضاء ثابت مدیر عامل و مدیر امور مالی سید مجتبی حسینی یا آقای علیرضا اسمعیل زاده به همراه مهر موسسه معتبر                  

می باشد
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )798122(

 آگهی تغییرات شرکت شیفتگان هتل نور مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 52642 و شناسه ملی 14004447763

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,07,22 و برابر نامه شماره 982,128,11931مورخ 1398,10,8اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری 
سمت  به   0941862488 ملی  شماره  به  خراسانی  پور  رضا  محمود  آقای   .1  .  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات  رضوی  خراسان  استان  دستی  وصنایع 
عضو هیئت مدیره و مدیر عامل 2. آقای عباس حسن زاده به شماره ملی 3620103046به سمت رئیس هیئت مدیره 3.عباس گزمه به شماره ملی 
5339827224 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 4. آقای حسین متشرعی به شماره ملی 0938290721 به سمت عضو هیئت مدیره 5. آقای محسن 
اخوان گالبی به شماره ملی 0942199537 به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند وکلیه ی اوراق واسناد بهادار و تعهد آور شرکت با دو امضاء 

از چهار امضای آقایان محسن اخوان گالبی ، حسین متشرعی ، عباس گزمه و محمود رضا پور خراسانی 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 )798071(

 آگهی تغییرات شرکت تجارت مدرن نگین سپید آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 41727 و شناسه ملی 10380575534

ملی  شماره  به  خبیری  علی  محمد  آقای  1ـ   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398,11,23 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   
0082229724 به سمت رئیس هیئت مدیره . 2ـ آقای محمد حسین امینی گازار به شماره ملی 0921874308 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره. 3ـ آقای سید داود علوی پور به شمارملی 0945164122 به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره . ب : کلیه اسناد و 
اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی با امضاء مشترک مدیر عامل و رئیس هیئت 

مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )798061(

 آگهی تغییرات شرکت پردازش اندیشان راد سامان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 34825 و شناسه ملی 10380500975

به شماره ملی  : - آقای رحمان رضایی دهسرخ  اتخاذ شد  استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,05,05 تصمیمات ذیل  به   
0945350368 و سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل آقای مهدی محمد زاده به شماره ملی 0943094240 به سمت نائب رئیس 
برتر  نگر  اقتصادی آتی  گروه  از  نمایندگی  به  ملی 0941385043  به شماره  زاده طوسی  عاطفه مالک  و خانم  هیئت مدیره شرکت 
خاورمیانه به شناسه ملی 14006441619 به سمت 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 با امضاء منفرد مدیر عامل 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 )798030(

آگهی تغییرات شرکت مدیریت تدارکات وساخت توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 61375 و شناسه ملی 10102633244

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,10,05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - اعضاء هیئت مدیره 
ملی  کد  به  جدیر  علی  آقای   ،  0941267377 ملی  کد  به  جدیر  اله  امین  آقای  گردیدند:  انتخاب  ذیل  قرار  به  سال   2 مدت  برای 
0921122853 و خانم پریسا جدیر به کد ملی 0925034460 2- آقای اسداله هنرمندی علمداری به کدملی 5059577376 وخانم 
انتخاب  مالی  سال  یک  مدت  برای  البدل  وعلی  اصلی  بازرسان  سمت  به  ترتیب  به   0920266339 کدملی  به  طاهری  مهسا  سیده 

گردیدند. 3- روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
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ب���ه  م���دل 1391  ب���رگ س���بز موت���ور هن���دا 125 
ش���ماره پ���اک : 767/66758  ش���ماره موت���ور :  
cG125NB1A3120658 به شماره تنه :9124618 
بن���ام مهدی عبداله���ی مفقود گردی���ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد
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ب��رگ س��بز خ��ودرو س��واری پرای��د  GTXi م��دل 
1389 به ش��ماره موتور 3376553 و ش��ماره شاس��ی 
S1412289442093 ب��ه ش��ماره انتظامی 656 ق 62 
ای��ران 74 به مالکیت علی پای کوب  مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس
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مدرک ف��ارغ التحصیلی اینجانب س��یده زهرا 
احم��دی درو فرزن��د س��ید م��وال ب��ه ش��ماره 
شناس��نامه 1630222291ص��ادره ازخلخال در 
مقطع کارشناس��ی رشته مهندس��ی پزشکی- 
ازواح��د  ص��ادره  یوالکتری��ک  ب��ی  گرای��ش 
دانش��گاهی آزاد قزوین باش��ماره 3266817 
مفقود گردیده اس��ت وفاقد اعتبار می باشد. 
ازیابن��ده تقاض��ا می ش��وداصل م��درک را به 
دانش��گاه آزاد اس��المی واح��د آزاد قزوی��ن 

نشانی ابتدای جاده بارجین ارسال نمایند.
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مدرک فارغ التحصیلی اینجانب ابوالفضل حسن 
باغبان فرزند مهدی به ش��ماره شناسنامه211 
صادره از قزوین درمقطع کارشناس��ی رش��ته 
عمران صادره ازواحد دانش��گاهی بوش��هر به 
ش��ماره 80146083118 مفقود گردیده وفاقد 
اعتب��ار می باش��د از یابن��ده تقاضا می ش��ود 
این مدرک را به دانش��گاه آزاد اسالمی واحد 
بوشهربه نشانی بوش��هر- خیابان باغ الزهرا- 

روبروی آتشنشانی ارسال نمایند.
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w w w . q u d s o n l i n e . i r

روزنامـه صبـح ایـران

مشکالت، ما را به یاد خدا می اندازد  ایکنا: حجت االسالم محسن قرائتی درباره شیوع ویروس کرونا در کشور تصریح کرد: مشکالت ما را به یاد خدا می اندازد و غرور انسان را کاهش می دهد؛ هیچ  کدام از ما 
نیامده ایم که همیشه بمانیم و انسان همواره با مشکالت و آزمایش ها روبه رو است. قرائت قرآن، مطالعه کتاب های مختلف و مفید، آموزش حرفه های مختلف به یکدیگر و... از جمله اموری است که می تواند این روزها 

در منازل انجام شود. نذر کردن، ذبح گوسفند از سوی کسانی که توانایی دارند، صدقه دادن و دعا کردن هم از جمله کارهایی است که می توان برای رفع بال انجام داد.

امیرالمؤمنینj  الگوی سیاست ورزی مؤمنانه است
نهج البالغه منبع عظیمی برای تربیت سیاســی اســت؛ ما شاید منبعی غنی تر 
از نهج البالغــه در این مورد نداریم؛ چرا که ائمه معصومین)ع( فرصت تشــکیل 
حکومت پیدا نکردند، ولی امیرالمؤمنین)ع( تشکیل حکومت دادند و در این راه 
با چالش هایی مواجه شدند؛ بنابراین خوب است که فعاالن سیاسی دست کم یک 
دور نهج البالغه را بخوانند. امیرالمؤمنین الگوی سیاست ورزی مؤمنانه است و باید 
اخالق سیاسی را از ایشان آموخت. مطابق این الگو در فعالیت سیاسی و یا تربیت 
فعال سیاسی ریشــه دار و با معرفت باید چند شاخصه مهم را مدنظر قرار داد و 

نتیجه نهایی این فعالیت ها را این گونه تعریف کرد:
فعال سیاسی تربیت یافته در مکتب سیاست ورزی امیرالمؤمنین)ع( اول از همه 
عقاید محکمی دارد و جوزده نیســت. جوزدگی ســبب وابستگی فرد به محیط 
می شود و با تغییر محیط می تواند تمامی بافته های ذهنی قبلی آن فرد از میان 
برود. این جوزدگی و تابع محیط بودن مربوط به کسانی است که ریشه دار نیستند؛ 
بنابراین اگر با شبهه و اشکال مواجه شوند، جواب را نمی دانند و به همین جهت 

دچار تزلزل و تشکیک می شوند.
فعال سیاســی ریشه دار یعنی کسی که معارف کلیدی را به صورت اجمالی بلد 
اســت. معارف کلیدی یعنی همان انسان شناسی، خداشناسی، هستی شناسی و 
دانستن ضرورت حضور و فعالیت در عرصه های سیاسی که ندانستن آن ها تبعات 
بســیار بدی از جمله انحراف و سرخوردگی از فعالیت سیاسی را برای فعاالن در 
ادامه به همراه خواهد داشــت. خیلی از سیاسیونی که اکنون گوشه گیر شده اند 
و می گویند که اشــتباه کردیم، به واســطه همین رویکرد دچار چنین تبعات و 
پشیمانی شدند. دلیل این رویکرد ندانستن مبناهاست که فرد به اندک شبهه و 

اشکالی از موضعش برمی گردد.
وقتی فعال سیاسی ریشه داشته باشد، مبانی اش را به افراد و مصادیق گره نمی زند 
تا با دیدن یک خطا و اشتباه در یک فرد، کل مبانی اش زیر سؤال برود. وقتی ریشه 
وجود داشته باشد، انسان شخصیت زده نیست؛ یعنی همان تعبیری که در روایات 
ما نیز به آن اشاره شده که چه بسا فردی به واسطه یک شخص وارد جریانی شود 
و به واســطه همان فرد از آن جریان بیرون برود. به همین دلیل است که اسالم 
تأکید بر شناختن راه دارد و می گوید که انسان باید راه و اهداف را بشناسد. گره 
زدن مبانی بر شخصیت ها به این دلیل اشتباه است که شخصیت ها - به غیر از 
معصومین - لغزش پیدا می کنند و بسیاری از مردم به واسطه دیدن لغزش همین 
شخصیت ها، دچار تردید و انحراف می شوند؛ بنابراین فعال سیاسی کف میدان باید 
علم اجمالی داشته باشد و قضایا برای خودش مشخص باشد؛ شاید در حد یک 

استاد نتواند ترویج کند، ولی به اندازه ای که آگاهی دارد، باید عمل کند.
یکی از مشــکالت فعاالن سیاسی این اســت که مطالعه نمی کنند و همین 
ســبب می شــود تا در جا بزنند؛ در حالی که در الگوی مؤمنانه، ما نه از نظر 
معنــوی، نه اخالقی و نه علمی و معرفتی حــق در جا زدن نداریم. در عین 
توجه و داشــتن علم اجمالی نســبت به مبانی، یکی از اشــکال ها می تواند 
کج فهمــی گزاره ها و مفاهیم دینی باشــد. بعضاً مــا متوجه حدود و ثغور و 
جایگاه مفاهیم دینی نیســتیم. اکنون اگر بپرســیم تدبیر، عقالنیت، نتیجه 
و تکلیف چه جایگاهی در عرصه سیاســی دارند، خیلی از فعاالن سیاســی 
ما شــاید تعاریف متفاوتی از آن ها داشــته باشــند؛ یا در مورد مفهوم مدارا 
اگر سؤال کنیم چه پاسخی دریافت می کنیم؟ اگر حافظ می گوید »آسایش 
دو گیتی تفســیر این دو حرف است / با دوســتان مروت با دشمنان مدارا« 
منظورش از مدارا کردن چیست؟ آیا از دشمنی همچون آمریکا حرف می زند 
یا منظورش فعال سیاسی است که با ما در یک جبهه است، ولی تفاوت های 
گفتمانی دارد؟ بنابراین بعضی از چیزها اگر حدود و ثغور آن مشخص نشود، 

در ادامه مسیر برای ما گرفتاری ایجاد می کند. 
مســائل دینی بسیار ظریف است؛ در روایت آمده است که صراط مستقیم از 
مو باریک تر و از شمشــیر برنده تر است؛ به همین جهت به راحتی انسان ها 
به این مســائل احاطه پیدا نمی کنند و نیازمند زمان است. از طرفی، تطبیق 
بر مصادیق نیز خودش نیازمند زمان اســت؛ یعنی ابتدا در مقام نظر انسان 
باید بفهمد صبر، تــوکل، مدارا و عقالنیت چه معنایی دارد و در مرحله بعد 
و در مقام عمل، انســان به پختگی نیازمند است تا بتواند تطبیق بر مصادیق 

عینی را درست انجام دهد.

حجت االسالم دکتر محمدجواد رودگر*: انسان 
سالک الی اهلل در پرتو معرفت صائب، محبت صادق 
و عمل صالح در جست وجوی حیات طیبه یا حیات 
جاودانه است و قرآن کریم به عنوان قرارگاه مرکزی و 
ستاد پشتیبانی حدوث و بقای زندگی ابدی، حیات 
عقالنی، روحانی و عرفانی را همانا در ســایه ایمان 
به خدا و اســتجابت دعوت خدا و رسول بزرگوارش 
معرفی می  کند که فرمــود: »یا أَیَُّهــا الَّذیَن آَمُنوا 
اْسَتجیُبوا هلل َو لِلرَُّسوِل إِذا َدعاُکْم لِما یُْحییُکْم« )انفال 
/ 24(؛ زیرا شریعت حّقه محمدی سرچشمه بقاست؛ 
چه اینکه دلمایه حیات جاودان عقیده و بینش طیبه 
و اخالق و گرایش طیبه و عمل و رفتار پاک است و 
الُِح  یُِّب َو الَْعَمُل الصَّ آیه کریمه: »إِلَْیِه یَْصَعُد الَْکلُِم الطَّ
یَْرَفُعــُه« )فاطر / 1( داللت تام و تمام بر آن دارد. به 
تعبیر عالمه طباطبایی، آیه »اْسَتجیُبوا هللِ َو لِلرَُّسوِل 
إِذا َدعاُکْم لِما یُْحییُکْم« در درجه اول ناظر به جهاد 
است؛ به همین دلیل، شهادت رمز جاودانه شدن و 
ابدیت انسان های اهل هجرت و جهاد در راه خداست 
که فرمود: »َو ال تَْحَسَبنَّ الَّذیَن ُقِتُلوا في  َسبیلِ   اهللِ 
ِِّهْم یُْرَزُقوَن« )آل عمران / 169(.  أَْمواتاً بَْل أَْحیاٌء ِعْنَد َرب
شهادت از رهگذر به حق پیوستن حاصل می شود به 
تعبیر شهید مطهری شهادت دو رکن دارد: »یکی 
اینکه در راه خدا و في سبیل اهلل باشد، هدف مقدس 
باشد و انسان بخواهد جان خود را فدای هدف نماید؛ 
دیگر اینکه آگاهانه صورت گرفته باشد«؛ به همین 
دلیل شــهادت، عملی آگاهانه، اختیاری، مقدس، 

هدفدار، خالص و پاک و افتخارآمیز است.

 برای شهید هفت فضیلت است
عارفان و شــهیدان مجذوب جمال حق و مستغرق 
دریای وحدت الهی اند که مجهول زمینیان و معروف 
آسمانیان و همنشین کروبیان اند و مالئکه خادم آنان 
هســتند؛ چرا که در مقام جهاد اصغر و اکبر، از هر 
چه غیر اوست گذر کردند و مصداق: »َفلُْیقاتِْل في  
نْیا بِاْلِخَره« )نساء  َسبیِل اهللِ الَّذیَن یَْشُروَن الَْحیاَه الدُّ
/ 74( گشتند، و از قید تعلّق و بند تعّین عبور کردند 
و با نیســتی از روز ازل گام به گام شده و با هستی 
و هستی طلبان پشت به پشت شدند و جزم علمی و 
معرفت یقینی را با عزم عملی و ثبت قطعی ِگره زدند 
تا توانســتند در عرضه مستقیم کاالی جان حضور 
یافته و به جانان برســند و در تجارت حقیقی سود 

»شهود« ببرند تا با نقد جان بر کف، خدا را خونبهای 
خویش نهند و کشته حضرت دوست شوند. شهیدان 
با جهاد مالی، جانی و از خودگذشتگی، این مقامات 
را با جذبه و ســلوک به تناســب طبایع و مزاج ها و 
توانمندی و انرژی وجودی خویش پشت سر گذاشته 
تا در شــهادت خویش جهاد و حماسه را با عرفان و 
اَیْقان گره زده و به مراتب منازل ســلوکی و عرفانی 
برسند. اینان کسانی اند که پیامبر اکرم)ص( در وصف 
حالشــان و تبیین جایگاه آن ها می فرمایند: برای 

شهید هفت خصلت و فضیلت است:
 آمرزیدگی شهیدان با ریخته شدن نخستین قطره 

خونشان. 
 سر شهیدان در دامان همسران بهشتی )حوریان( 
قرار گرفته و آنان غبار از چهره شــان می زدایند و به 

شهیدان شادباش می گویند. 
 با لباس های بهشتی پوشانده می شوند. 

 نگهبانان بهشــت با بوهای خــوش و معطر به 
استقبال آن ها خواهند آمد. 
 جایگاه خود را می بینند. 

 به روح شهید گفته می شود هر جای بهشت که 
خواستی آزادانه انتخاب کن و به آنجا برو. 

 نگاه به »وجه خدا« می کند و این برای هر پیامبر 
و شهیدی رهایی از هر رنج و ناراحتی است. )وسائل 
الشــیعه، ج 15، ص 16، ابواب الصــاله، باب یک، 

مسلسل 1992(.

 شهید نظر می کند به »وجه اهلل«
در میان ویژگی های یاد شــده شــهید، دو ویژگی 

بسیار چشم نواز است: الف. جایگاه 
خود را می بیند، ب. به »وجه خدا« 
نظر می کند. شهید در اثر عرفان به 
خدا و جهاد در راهش از حجاب های 
ظلمانی و نورانی رهایی یافته و چشم 
برزخی پیدا می کند و ملکوِت عالم 
را شهود کرده و به جمال دل آرای 
ملکوت آفریــن نظــاره می  کنــد. 
شــهیدان چون همــاره به »وجه 
اهلل« نظــر دارنــد و وجه رب باقی 
است »ُکلُّ َشْیءٍ َهالٌِک إاِلَّ َوْجَهُه« 
)قصص / 88( آن ها نیز باقی هستند 
َِّک ُذوالَجالِل َو  که »َو یَبقی َوجُه َرب

اإلکرام« )الرحمن / 27(.
شــهیدان در پرتو لطــف حق و 
عنایت حضرت دوست، اسفار اربعه 
عرفانی را طی کرده، توحید علمی 
را بــه توحید عینی بدل ســاخته 
و مقام رضــا و تفویض را در متن 

واقعیت هــای زندگی خویش تجربه کردند؛ عقل را 
زنده و نفس اماره را میرانده و ره صد ســاله را یک 
شبه طی کردند؛ به گونه ای که بسیاری از سالکان 
و شــیدایان ِغْبطه حال آنان را می خورند. به تعبیر 
عالمه جوادی آملی »عارف که در صدد رسیدن به 
لقای خداست؛ باید از هر چه غیر اوست آزاد شود و 
اگر حفظ نام خدا نیاز به ایثار مال و نثار جان داشت، 
مدعی عرفان باید همه آنچه مورد عالقه اش اســت 
را رهــا کند تا یاد حق بماند... عارف چون هماره به 

فکر تحصیل رحمت ویژه الهی 
اســت، هرگز از مبــارزه در راه 
دین اِْعــراض نخواهد کرد؛ زیرا 
جهــاد در راه خداوند رحمت و 
خیر خاصی اســت که راز آن بر 
همگان مشــهود نیست. عارف 
هرگــز نمی آرمد، مگر آنکه به 
محبوب خود برسد و هیچ گاه 
به محبــوب خویــش واصل 
نمی شود، جز آنکه تمام آنچه 
در اختیــار اوســت را در راه 
دوست نثار کند. جهاد حقیقی 
بدون عرفان ناب نخواهد بود؛ 
چنان که عرفان خالص بدون 
ایثــار مال و جــاه و نثار جان 
حاصل نخواهد شد«. به تعبیر 
استاد شهید مطهری »منطق 
شهید، منطق سوختن و روشن 
کردن است؛ منطق حل شدن 
و جذب شدن در جامعه برای احیای جامعه است؛ 
منطق دمیدن روح به اندام مرده ارزش های انسانی 

است، منطق حماسه آفرینی است«.

 شهید، شاهد امت و حجت خداست
در مکتــب اهــل بیت عصمــت، شــریف ترین و 
گران قیمت ترین مرگ، شــهادت در راه خداســت: 
هاَدهِ« )من ال یحضره الفقیه،  »أشَرُف الَموِت َقتُل الشَّ
ج 4، ص 402(؛ بنابرایــن آن را خــود و اصحــاب 

مخصوص خویش آرزو می کردند و »و ان تختم لی 
و لک بالســعاده و الشهاده« )نهج البالغه، نامه 54(. 
این است که شهادت دروازه ورود به »دارالکرامه« و 
»عند رب« است و در شهادت ثمراتی چون »عزت 
نفس«، »مانایی و پایایی«، »احیا و زنده نگه داشتن 
ارزش های دینی«، »احیای غیرت دینی و دیندار«، 
»الگوســازی برای همه نســل ها در همه عصرها«، 
»چراغی برای هدایت الهی و سلوک الهی«، »هجرت 
و جهاد در راه خدا و صیانت از دین و دینداران« و... 

نهفته است. 
شــهادت تصعید درونی و بیرونــی و عروج روحی 
و جســمی است که شــهید مطهری در تحلیل و 
تعلیل عدم نیاز بدن شــهید به غسل بیان می کند: 
»این استثنا خود راز و رمزی دارد؛ نشانه این است 
که روح و شخصیت شهید آن چنان پاک و وارسته 
شده که در بدنش و در خونش و حتی در جامه اش 
اثر گذاشــته است. بدن شهید یک »جسد متروح« 
اســت؛ یعنی جسدی اســت که احکام روح بر آن 
جاری اســت، همچنان که جامه شهادتش »لباس 
متجسد« است«. )قیام و انقالب مهدی)عج( و مقاله 
شهید، ص 68( عرفان عارف سالک را الهی، ربانی و 
خداخو می کند و شهادت نیز شهید را شاهد امت در 
دین باوری و دینداری می نماید و او را ُمذکِّر و حجت 
خدا قرار می دهد و مزار شــهیدان را نیز دارالشفای 

عاشقان.

 * دانشیار و مدیر گروه عرفان 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

گزیده ای از یادداشتی بلند که به مناسبت روز بزرگداشت شهدا در اختیار روزنامه قدس قرار گرفت

شهادت؛ پیوند حماسه و عرفان

شهادت، شهید 
را شاهد امت 

در دین باوری و 
دینداری می نماید 

و او را ُمذکِّر 
و حجت خدا 

قرار می دهد و 
مزار شهیدان را 

دارالشفای عاشقان

بــــــرش

معارف
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r9206 پنجشنبه 22 اسفند  1398 17 رجب 1441 12 مارس 2020   سال سی و سوم   شماره  

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

آگهی مزایده اموال غیر منقول ) اسناد ذمه(
بستانکار : بانک اقتصاد نوین شعبه بجنورد

بدهکار: فیض اله رباطی
م��ورد مزای��ده و مح��ل آن: براب��ر درخواس��ت بس��تانکار ب��ه ش��رح وارده ب��ه ش��ماره 

139805007141014592 مورخه 1398/11/10
نس��بت به مزایده مقدار س��ی و نه سهم از شش صدم سهم مش��اع)39/06( از مدار چهارصد 
و نود و هش��ت س��هم و دو دهم س��هم )498/2( از شش��دانگ عرصه و اعیان یکباب منزل به 
ش��ماره پالک ثبتی 60)ش��صت( فرعی مجزی از 155)یکصد و پنجاه و پنج( اصلی واقع در 
بخ��ش 2 حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد که س��ند مالکیت آن ذیل ثبت 38027 صفحه 
273 دفتر 181 به نام آقای فیض اله رباطی فرزند محمد به شماره شناسنامه 6269 و شماره 
ملی 0778502694 مدیون پرونده اجرائی کالس��ه 139804007141000124 و به شماره 

بایگانی 9800144 صادر و تسلیم شده است و محدود به حدود زیر:
شماالً: به طول 16/10 متر بدیوار گاراژ 1849 فرعی مالک

ش��رقاً: به طول 30/05متر دیوار به دیوار و به دیوار گاراژ عطا خان بیژنی از باقی مانده 155 
–اصلی

جنوب��اً: به طول 16/90 مت��ر اول دیوار به دیوار کریم ناصری از باقی مانده 155- اصلی . دوم 
دیواریست با منزل امیر باغچقی و غیره از باقی مانده 155- اصلی . سوم دیوار به دیوار منزل 

محمد یزدانی از باقی مانده 155- اصلی.
غرباً: اول به طول 20/40 متر دیوار به دیوار و دیواریست و دیوار به دیوار و دیواریست با منزل 
عید محمد نودهی از باقی مانده 155- اصلی . دوم به طول 4/95 متر درب و دیواریس��ت به 
ممر عام. س��وم بطول 5 متر دیواریس��ت به گاراژ بابا علی نودهی و غیره از باقی مانده 155- 

اصلی. ملک حقوق ارتفاقی ندارد.
در قبال مبلغ 644/495/679 ریال ) شش��صد و چهل و چهار میلیون و چهارصد و نود و پنج 
هزار و ششصد و هفتاد و نه ریال( بابت طلب بانک اقتصاد نوین شعبه بجنورد و خسارت تاخیر 
روزانه متعلقه موضوع قرارداد بانکی ش��ماره 2391 مورخه 1393/08/27 و به انضمام یک تا 
دو عشر اضافه بابت هزینه های قانونی که به آن افزوده می گردد بازداشت و پالک فوق جمعاً 
به مبلغ 9/862/800/000 ریال ) نه میلیارد و هشتصد و شصت و دو میلیون و هشتصد هزار 

ریال( توس��ط کارشناس رسمی دادگس��تری مورد ارزیابی قرار گرفته و نظریه ارزیابی قطعی 
گردیده اس��ت و ملک در روز ش��نبه مورخه 1399/01/23- از س��اعت 9 صبح تا 12 ظهر در 
محل اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد واقع در بجنورد- خیابان شریعتی شمالی- جنب اداره 
پس��ت شهرس��تان بجنورد به مزایده گذاشته می شود ، خریداران می توانند در وقت مقرر در 
محل برگزاری مزایده حاضر شده و در جلسه شرکت نمایند، مزایده فقط در یک نوبت برگزار 
می گردد و از مبلغ 773/394/814 ریال) هفتصد و هفتاد و س��ه میلیون و س��یصد و نود و 
چهار هزار و هش��تصد و چهارده ریال( بابت طلب بانک و دو عش��ر اضافه شروع و به باالترین 
قیمت پیشنهادی مطابق ماده 136- آئین نامه اجراء نقداً فروخته می شود. الزم به ذکر است 
پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انش��عاب و یا حق اش��تراک و مصرف 
در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باش��د و نیز بدهی های مالیاتی و و عوارض ش��هرداری 
و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم ش��ده یا نش��ده باش��د به عهده برنده 
مزای��ده اس��ت و نیز در صورت وجود م��ازاد ، وجوه پرداختی بابت هزین��ه های فوق از محل 
مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد ضمناً 
چنانچه روز مزایده تعطیل رس��می گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و 

مکان مقرر برگزار خواهد شد.
مش��خصات ملک مطابق نظریه کارشناس : ملک در حال حاضر به صورت یک منزل مسکونی 
ویالیی یک طبقه می باشد که اعیان ملک به مساحت 238 متر مربع در جنوب غربی عرصه 
واقع شده است حیاط ملک دارای درب ورودی آهنی بزرگ و کفپوش سیمانی و نمای داخلی 
س��یمانی) قس��متی بدون نما( بوده و یک باغچه و یک سرویس بهداش��تی داخل حیاط قرار 
دارد. اعیان ملک یک س��اختمان ویالیی قدیمی ) حدود 30 س��ال ساخت( ، یک طبقه بدون 
اس��کلت، با س��قف طاق ضربی، پوشش پش��ت بام ایزوگام ، درب و پنجره آلومینیومی، نمای 
داخل گچ کاری، کف موزائیک و فاقد سیس��تم س��رمایش و گرمایش مرکزی می باش��د. این 
ملک  قابل اس��تفاده و س��هل البیع می باشد. نشانی ملک جهت بازدید : بجنورد- خیابان امام 
خمینی غربی، امام خمینی 52 یا دو راهی بربر قلعه دوم- بن بست شهید حمید رضا رباطی 

تاریخ انتشار: 98/12/22  آ-9815760
حمید عزیزی 

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد

اگهي ابالغ دادخواست و وقت رسیدگي
بدینوس��یله به آقاي سیدعرفان صدري فرزند سیدحس��ن فعال مجهول المکان ابالغ مي شود 
که خانم ملینا شجعان دادخواستي به خواسته تنظیم سند یک دستگاه اتومبیل سواري پراید 
به ش پالک 825ه526-32 بطرفیت ش��ما به ش��عبه دوم ش��وراي حل اخت��الف باخرز ارائه 
وبه کالس��ه 98,743ثبت و براي روز چهارشنبه 1399,1,20ساعت6:30عصر وقت رسیدگي 
تعیین گردیده است لذا به استناد ماده 73ق-آ-د-م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار 
درج مي گردد ش��ما مي توانید قبل از رس��یدگي به دبیرخانه شوراي حل اختالف شعبه دوم 
شهرستان باخرز به نشاني بلوار امام خمیني جنب دفتر نماینده مجلس مراجعه وبا ارائه ادرس 
جدید خود نسخه ثاني دادخواست وضمائم را دریافت ودر وقت مقرر جهت رسیدگي در شورا 

حاضر شوید در صورت عدم حضور غیابا رسیدگي خواهد شد.آ-9815759
مسئول دبیرخانه شعبه دوم شوراي حل اختالف باخرز

آگهی حصر وراثت 
 آق��ای/ عل��ی اکبر میرزائی دارای شناس��نامه ش��ماره 50 به ش��رح دادخواس��ت به کالس��ه 
113/980/331ح  از این حوزه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
ش��ادروان حسن میرزائی به شناسنامه ش��ماره 1508در تاریخ 96/5/5دراقامتگاه دائمی خود 
ب��درود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفي منحصر اس��ت به: 1- علی اکبر میرزائی  به 
ش��ماره شناسنامه   50 پس��ر متوفی 2-  عبدااهلل میرزائی  به شماره شناسنامه   3587 پسر 
متوفی 3- اختر میرزائی به ش��ماره شناسنامه  10موالید  دختر متوفی 4- معصومه  میرزائی 
به ش��ماره شناس��نامه   2766 دختر متوفی5-  خدیجه میرزائی به شماره شناسنامه   2999 
دخترمتوفی6-  اعظم میرزائی به ش��ماره شناس��نامه   268 دخترمتوفی7- زهری میرزائی به 
ش��ماره شناس��نامه   4020042780 دختر متوفی8 - ام البنین میرزائی به شماره شناسنامه 
2540 همسر دائمی متوفی می باشد وبه غیر از نامبردگان وارث دیگری ندارد. اینک با انجام 
تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک  نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیت نامه از متوفي / متوفیه نزد او باش��د از تاریخ نش��ر نخستین آگهی ظرف یک 

ماه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.) م الف 235(  آ-9815755
رئیس حوزه شماره 113 شورای حل اختالف شهرستان کبودراهنگ

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

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیی��ن نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وس��اختمانهای فاقد سندرسمی . نظربه دس��تور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مصوب 1390/9/20مس��تقردر واحد ثبتی حوزه 
ثب��ت ملک زبرخان  تصرفات مالکانه بال مع��ارض متقاضی آقای کاظم ضمیری زراعتی فرزند 
محمد علی به ش��ماره شناس��نامه 2058 صادره از مش��هد در جهار قطعه زمین مزروعی به 
مساحت های 273979/64 و 658621/84 و 783549 و628744/24 متر مربع در قسمتی 
از پ��الک 112 فرعی 79 اصلی بخ��ش 3 زبرخان واقع در اراضی حش��متیه از محل مالکیت 
خود متقاضی محرز گردیده اس��ت. . لذا به موج��ب ماده 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی و س��اختمانهای فاقد سند رس��می وماده 13آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت 
به فاصله 15روزاز طریق روزنامه محلی / کثیر االنتش��ار در ش��هرها منتشر و درروستا ها رای 
هیئت الصاق تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باش��ند م��ی توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خ��ود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به 
مراجع قضایی  تقدیم نمایند ودر این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه 
است و بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد ش��د وصدور س��ند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود 
برابرماده13آیین نامه مذکور پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدود مراتب را در اولین 
آگهی نوبتی وتحدید حدود  به صورت همزمان با اطالع عموم می رساند ونسبت به امالک در 
جریان ثبت وفاقد س��ابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را بصورت اختصاصی 

منتشر می نماید .9815207
تاریخ انتشار نوبت اول:  98/12/07
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/12/22

سید حسن پورموسوی 
 رئیس ثبت اسناد وامالک زبرخان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گناباد )798130(

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل کامیونداران گناباد شرکت تعاونی به شماره ثبت 70 و شناسه ملی 10380014705 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,10,01 و نامه شماره 3691 مورخ 98,11,15 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان 
گناباد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - مجتبی عصار نوقابی 0918955556 و غالمرضا رشید نوقابی 0919552277 به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت 
تعاونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2- اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علیرضا شادکام 0918955777 و عباس نبی زاده 
نوقابی 0919647121 و محمد علی سازور 0919464947 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و ابراهیم شاکر نوقابی 0919515746 و علی افکار بیدخت 
0918748976 به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره شرکت تعاونی برای مدت سه سال انتخاب گردیدند 3- روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت درج 

آگهی های شرکت تعیین شد. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )798134(

آگهی تغییرات شرکت آذر مهار پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 50750 و شناسه ملی 10380671936

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,03,01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - اعضای هیئت مدیره 
به شماره ملی  به شماره ملی 0941627756، آقای محمد صبوری معمار  از آقای علی صبوری معمار  برای مدت دو سال عبارتند 
0932361366 ، آقای حسن صبوری معمار به شماره ملی 0945596146 2-خانم گلناز ریاضی به شماره ملی 0062887610 به سمت 
انتخاب  البدل برای مدت یک سال مالی  بازرس علی  بازرس اصلی و آقای مسعود آزادی به شماره ملی 0946073139 به سمت 

شدند. 3- روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )798148(

آگهی تغییرات بیمارستان سیصد و بیست تختخوابی رضوی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 1272 و شناسه ملی 10380127084

مصطفی  -آقایان   1  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398,08,30 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
خاکسار قهرودی به شماره ملی 0050214691، فریدون نوحی بزنجانی به شماره ملی 3131016159، رضا فرید حسینی به شماره ملی 
0934410488، محسن محور به شماره ملی 0421462639، سیدمحمدحسین بحرینی طوسی به شماره ملی 0939305119، محمود 
عبدا...  آقایان  و  اصلی  اعضاء  بعنوان   0919534031 ملی  شماره  با  زاده  اسمعیل  علیرضا  و   1729378188 ملی  شماره  به  شبستری 
خدابخشی به شماره ملی 6339561845 و مهدی اصغری آیسک به شماره ملی 0859483487 بعنوان اعضاء علی البدل برای مدت سه 

سال انتخاب شدند 
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )798125(

 آگهی تغییرات شرکت آذر مهار پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 50750 و شناسه ملی 10380671936

ملی  شماره  به  معمار  صبوری  محمد  -آقای   1  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398,03,01 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   
0932361366 به سمت رئیس هیئت مدیره 2ـ آقای حسن صبوری معمار به شماره ملی 0945596146 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره 3ـ آقای علی صبوری معمار به شماره ملی 0941627756 به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب 
شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی با امضاء منفرد جناب آقای 

علی صبوری معمار همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )798059(

 آگهی تغییرات شرکت مدیریت تدارکات وساخت توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 61375 و شناسه ملی 10102633244

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,10,05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای امین اله جدیر به کدملی 0941267377 
به سمت رئیس هیئت مدیره 2 ـ آقای علی جدیر به کدملی 0921122853 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 3-خانم پریسا جدیر 
به کدملی 0925034460 به سمت عضو هیئت مدیره 4 ـ آقای احمد جدیر به کدملی 0937515851 به سمت مدیرعامل )خارج از 
هیئت مدیره( حق امضای کلیه اوراق و اسنادرسمی و تعهدآور وبانکی با امضای مشترک مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره همراه با مهر 

شرکت به مدت دوسال دارای اعتبار خواهد بود.
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )798049(

 آگهی تغییرات شرکت تجارت مدرن نگین سپید آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 41727 و شناسه ملی 10380575534

  به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,11,23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمد حسین امینی 
گازار به شماره ملی 0921874308 آقای سید داود علوی پور به شماره ملی 0945164122 آقای محمد علی خبیری به شماره ملی 
به شماره ملی  . - آقای علیرضا قاسمی  انتخاب گردیدند  برای مدت دو سال  به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره   0082229724
0921851952 به سمت بازرس اصلی و خانم منا مقربی منظری به شماره ملی 0946022062 به سمت بازرس علی البدل برای مدت 

یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی 1398,3,31مورد تصویب قرار گرفت .
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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 rتعرفه واردات ماسک و لباس پزشکی صفر شد
ایرنا: مدیرکل دفتر مقررات صادرات و 
واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت از 
صفر شدن تعرفه واردات ماسک و لباس 
پزشکی به کشور خبرداد. سعید عباسپور 
افزود: در پی شــیوع بیمــاری کرونا در 
کشور و به منظور تأمین اقالم موردنیاز 
وزارت بهداشــت و اســتفاده همگانی، 
تعرفه واردات ماســک و لباس های پزشــکی)گان( صفر شد. تمامی بازرگانان و 
واردکنندگان کشــور می توانند با حداقل تعرفه و بدون سقف، نسبت به واردات 
انواع ماسک های پزشکی زیرنظر سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
و وزارت بهداشت اقدام کنند. پیش از این تعرفه واردات اقالمی همچون الکل نیز از 

۵۵درصد به ۵درصد و سپس به صفر درصد کاهش یافته بود.  

قیمت سکه 20هزار تومان کاهش یافت
طال نیوز: ابراهیــم محمدولی، رئیس 
اتحادیه طال و ســکه گفت: سکه طرح 
جدید نســبت به روز گذشــته ۱۵ تا 
۲۰هــزار تومان کاهش قیمت داشــته 
است.  نســبت به روز گذشته هر گرم 
طالی ۱۸عیار ۶ تــا ۷ هزار تومان، هر 
مثقال طال ۴ تــا ۵ هزار تومان و اونس 
جهانی یک دالر کاهش قیمت داشــته اســت. قیمت هر قطعه سکه تمام بهار 
آزادی طرح جدید به ۶میلیون و ۱۰ هزار تومان رسید.همچنین قیمت هر قطعه 
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۵میلیون و ۸۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی 

۹۷۰هزار تومان است. هر گرم طالی ۱۸عیار نیز ۵۹۵ هزار و ۳۶۲ تومان است.

 گمرکات ملزم به ترخیص فوری کاالهای مقابله
 با کرونا شد ند

تســنیم: گمــرکات ملزم بــه انجام 
تشریفات گمرکی و ترخیص فوری اقالم 
مقابله با ویروس کرونا شدند. علی وکیلی، 
مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد 
و ویژه گمرک در بخش نامه ای به کلیه 
گمرکات اجرایی، تدابیر و تمهیدات برای 
ترخیص و حمل فوری اقالم بهداشتی 
و پزشــکی را اعالم کرد. در این بخش نامه کلیه گمرکات اجرایی مکلف به انجام 
تشــریفات گمرکی و ترخیص فوری اظهارنامه های در جریان شــامل ملزومات 
موردنیاز وارده جهت مقابله با ویروس کرونا از جمله کیت های تشخیصی، انواع 

ماسک تنفسی، دستکش، الکل اتیلیک و… هستند.

 فعالیت ۴0واحد صنعتی تولید محلول
 و ژل ضدعفونی کننده

تحلیل بازار: محسن صفدری، معاون 
دفتــر صنایع غیرفلــزی وزارت صمت 
گفت: با تصویب کمیته تأمین و توزیع 
اقالم مقابله بــا کرونا، ۴۰واحد صنعتی 
در حال فعالیــت و تولیدمحلول و ژل 
ضدعفونی کننــده هســتند .وی افزود: 
برای جلوگیری از شــیوع ویروس کرونا 
در کشــور تمام واحدهای تولیدکننده مواد شوینده، ضدعفونی کننده، ماسک و 
الکل با تمام ظرفیت تولیدی برای تأمیــن مواد موردنیاز مردم در حال فعالیت 
هســتند. صفدری تصریح کرد: روزانه ۳۵۰ تا ۴۰۰هزار لیتر اتانول برای صنایع 
ضدعفونی کننده تأمین می شــود و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به 

صورت حرفه ای و تخصصی برای مراکزدرمانی و داروخانه ها توزیع می کند.

اختصاص باجه مخصوص دریافت و پرداخت در بانک ها
اقتصاد آنالین: بانک ها و مؤسســات 
اعتبــاری مکلــف شــدند نســبت به 
اختصاص باجه مخصوص در هر شعبه 
به  منظور دریافت و پرداخت وجوه نقد با 
رعایت نکات بهداشتی اقدام کنند. بانک 
مرکزی در بخش نامه ای اعالم کرد: پیرو 
بخش نامه های بانک مرکزی به شــبکه 
بانکی در مورد اقدام های پیشــگیرانه برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در 
جریان خطرات استفاده از اسکناس، روابط عمومی بانک مرکزی اعالم کرد کلیه 
بانک ها و مؤسسات اعتباری مکلف شدند نسبت به اختصاص باجه مخصوص در هر 
شعبه به  منظور دریافت و پرداخت وجوه نقد با رعایت نکات بهداشتی اقدام کنند.

توزیع اسکناس نو برای نوروز به دلیل شیوع کرونا 
ممنوع شد

مشرق نیوز: براساس بخش نامه بانک 
مرکــزی به همه بانک ها و مؤسســات 
اعتباری، با هــدف جلوگیری از انتقال 
ویــروس کرونا، توزیع اســکناس نو در 
روزهای پایانی ســال در شعب و خزانه 

بانک ها ممنوع اعالم شده است.
براســاس این بخش نامه، بانک ها باید از 
دریافت و پرداخت هرگونه وجه نقد اعم از اسکناس، ایران چک و مسکوک اجتناب 
کرده و چنانچه ضرورتی به دریافت وجوه از مشــتریان وجود داشــت، با رعایت 
اصول کامل بهداشــتی این اقدام انجام شود.تمام بانک ها باید تعداد مشخصی از 
دستگاه های خودپرداز خود را به صورت غیرنقد و فقط برای ارائه خدمات بانکداری 
الکترونیک مانند کارت به کارت، دریافت موجودی و پرداخت قبض تنظیم کنند 

و محل استقرار دستگاه های مذکور اطالع رسانی شود.

 جوازهای تأسیس صنعتی و تجاری 
تا خرداد ۹۹ معتبر است

ایســنا: معاونت طرح و برنامه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در بخش نامه ای 
به سازمان های صنعت، معدن و تجارت 
اســتان ها اعالم کرد: تمامی جوازهای 
تأســیس صادره معتبر بــدون نیاز به 
درخواســت و حضور متقاضیان تا پایان 

خردادماه ۱۳۹۹ دارای اعتبار است.

نانواها نباید به پول و دستگاه پوز دست بزنند
شبســتان: خســرو ابراهیم نیا، نایب 
رئیس اتاق اصنــاف گفت: طبق گفته 
پزشکان متخصص، پخت نان در دمای 
باال عاری از ویروس کروناست. مردم در 
هنگام گرفتن نان از نانوایی تا منزل باید 
رعایت بیشتری کنند. همچنین شاطر و 
همکاران او که با نان درتماس هســتند 

تحت هیچ شرایطی نباید با پول و دستگاه پوز در ارتباط باشند.

هیچ کدام از فاکتورهای مؤثر در افزایش قیمت خودرو از بین نرفته اند، اما قیمت ها کاهش پیدا کرد

قیمت خودرو در شیب موقت
 اقتصاد/ فرزانه غالمی  کرونای چینی، یک تنه 
بازار رو به صعود خودرو را ظرف ســه هفته اخیر 

کاهشی کرد و از »بازار گرمی« دالالن کاست.
از فروردین سال جاری تا ابتدای اسفند ماه، قیمت 
خودرو ۴۰ تا ۷۰درصد افزایش داشته و بازار اسفند 
امســال را هم با افزایش شدید قیمت و اختالف 
فاحش قیمت کارخانه و بازار آن هم در پی رشــد 
دیگر باره نرخ ارز و خروج ایران از FATF شــروع 
شد، اما امروز فعاالن اذعان دارند بازار در روزهای 
منتهی به سال جدید و برخالف سال های گذشته 
خالی از مشــتری واقعی اســت و اگر در این بین 
خریدار واقعی پیدا شــود هم تعیین کننده قیمت 
خواهد بود و هم قــدرت باالیی در چانه زنی دارد، 
چرا که قیمت ها غیرواقعی است. اتفاق نادری که نه 
از شعارهای دولت و نهادهای نظارتی برای کنترل 
بازار، بلکه از تالش حداکثری شهروندان برای حفظ 
سالمتی خود و خانواده هایشان و کاهش عرضه به 
دلیل نبود دیدی واضح نسبت به آینده بازار نشأت 
گرفته و بدون اغراق دالالن را خانه نشــین کرده 
و خریداران را دســت به عصا، به نحوی که خرید 
را بــه ماه های آینده و روزهای بدون کرونا موکول 

کرده اند.
»رکــود کرونایی« بازار خــودرو و ریزش قیمت ها 
در حالی ادامــه دارد که تنها در مدت یک هفته 
گذشته، خودروهای داخلی یک تا ۲میلیون تومان 
و مونتاژی ها ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان افت قیمت 
داشــته اند و پراید، خودرو پرطرفدار خانواده های 
قشــر متوسط  براســاس برخی گزارش ها حدود 
۱۰میلیــون تومان و براســاس برخی دیگر بین 
یک تا ۴میلیون تومان ارزانتر شــده است. در این 
میان گزارش های میدانی، مدعی به صفر رسیدن 
معامالت خودرویی در تهران هستند که دلیل این 
امر  از ســوی نمایشگاه داران، شیوع ویروس کرونا 

عنوان شده است.

  روزهای باثبات خودروهای داخلی 
به گفته یک کارشــناس بازار خودرو  قیمت ها تا 
پایان سال افزایش نخواهد یافت و بازار خودروهای 
داخلــی روزهای باثباتی را تجربــه خواهند کرد. 
مهدی دادفر می گوید: اگر خودروسازان بتوانند نیاز 
بازار را به موقع تحویل و تیراژ خود را افزایش دهند، 
قطعاً قیمت خودروهای داخلی تا ۱۰درصد دیگر 

هم ارزان خواهد شد.
کارشناس دیگری هم می گوید: براساس گفته های 
پزشــکان این بیماری تا خردادماه ممکن اســت 
بــه طول بینجامد، بنابراین می تــوان گفت تا آن 

زمان بازار خودرو ســیر کاهنده خواهد داشت، اما 
ذکر این نکته ضروری اســت که با مصوبه دولت 
مبنی بر امهال دوماهه تسهیالت ممکن است افراد 
سرمایه های خود را برای کسب سود به بازار هایی 
مانند خودرو سرازیر کنند که این امر می تواند سیر 

کاهش قیمت ها را با کندی همراه کند.
فربد زاوه معتقد است: کرونا به شدت تقاضای بازار  
را با کاهش مواجه ســاخته و به اصطالح منقبض 
کرده، البته این امر تنها مختص به ایران نیســت 
و فروش شرکت هیوندای کره جنوبی هم در یک 

ماه گذشــته به کمترین میزان خود در یک دهه 
رسیده که این امر نشان دهنده آن است کرونا در 
کل دنیا کسب و کار خودروسازان را با رکود همراه 
کرده اســت.وی ادامه می دهد: کسانی که در بازار 
خودرو حضور دارند، مصرف کننده واقعی نیستند و 

به قصد سرمایه گذاری در این بازار حاضر شده اند، 
بنابراین در زمانی که رکود ایجاد می شــود، افراد 
به نقدینگی احتیاج پیدا می کنند و در نتیجه در 
بازار هایی مانند خودرو دیگر حضور پیدا نمی کنند، 
برهمین اساس سطح تقاضا با افت مواجه می شود 

و قیمت ها کاهش می یابد.
کارشــناس دیگری معتقد اســت: با وجود آنکه 
شکاف میان عرضه خودرو و تقاضای بازار به بیش 
از یک میلیون دســتگاه رسیده، گویا شرکت  های 
خودروســاز برخالف روزهای پایانی ســال های 
گذشــته، این روزهــا انگیزه و رمــق کافی برای 

شکستن رکوردهای پیشین خود را ندارند.
حسن کریمی سنجری به ایسنا می گوید: کمبود 
نقدینگی در شــرکت  های خودروساز از یک سو 
و محدودیت هــای تأمین قطعه از چین و متعاقباً 
ترخیص آن ها از گمرک از ســوی دیگر، خطوط 
تولید این شــرکت ها را تا حدودی نسبت به ایام 

مشابه در سال های گذشته متوقف کرده است.
بــه باور وی اغلــب شــاخص های اقتصادی از 
جمله تورم، نرخ برابــری ارزش ریال در مقابل 
ارزهای خارجی و نیز میزان نقدینگی در کشور 
از شرایط مساعدی برخوردار نیستند و با وجود 
این شــرایط انتظار می رفــت قیمت خودرو در 
روزهای پایانی ســال افزایشی باشد تا کاهشی، 
اما فقــط یک دلیــل و آن هم عقب نشــینی 
خریــداران خودرو و کاهــش تقاضای خودرو، 
بی اثر شدن تمامی پارامترهای مؤثر در افزایش 

قیمت خودرو را به دنبال آورد.
کریمی سنجری معتقد است: شیوع ویروس کرونا 
بســیاری از بر نامه ریزی  هــای معمول اجتماعی 
مــردم را تغییر داده و تقاضای پررنگ ســال های 
پیش در چنین مقطع زمانی را به حداقل رسانده 
و بازار خودرو نیز رونق روزهای ابتدایی اسفند خود 
را از دســت داده و در حالی که تا پیش از شیوع 
کرونا تعادل منطقی بین عرضه و تقاضای خودرو 
به سمت کفه  تقاضا ســنگینی می  کرد، اما امروز 
فروشــندگان خودرو مجبورند به ساز خریداران 
برقصند!این کارشــناس خــودرو می گوید: باید 
بپذیریم شرایط کشور در حالت اضطرار قرار دارد 
و در این شــرایط هیچ یک از پارامترهای طبیعی 
اقتصاد درست عمل نمی کنند، اما نباید فراموش 
کرد که فاکتورهای مؤثر در افزایش قیمت خودرو 
از بیــن نرفته اند و فقط در شــرایط فعلی بی اثر 
شده اند؛ بنابراین بیم آن می رود که به محض عادی 
شدن اوضاع  باز هم قیمت خودرو روندی صعودی 

پیدا کند .

بیمه نامه شخص ثالث از امروز بدون 
حضور مالک خودرو صادر می شود

 احتمال درگیری چهار استان دیگر
 با آفت ملخ صحرایی

مراعات های بهداشتی کرونا از توان 
اقتصادی بسیاری از خانوارها خارج است 

دولت حداقل تا پایان تابستان صادرات 
را آزاد کند

تسنیم: رئیس کل بیمه مرکزی از صدور بیمه نامه شخص 
ثالث از امروز تا پانزدهم اردیبهشت ماه بدون نیاز به حضور 

مالک خودرو خبر داد.
غالمرضا سلیمانی با اشاره به تمهیدات بیمه مرکزی برای 
مقابله با کرونا گفت: افــرادی که امکان دریافت بیمه نامه 
جدید به صورت برخط را ندارند تا پانزدهم اردیبهشت ماه 

وقت دارند نسبت به دریافت بیمه نامه اقدام کنند. 
در این فاصلــه در صورتی که بیمه نامه آن ها در این مدت 
منقضی بشود برای این دسته از صاحبان خودرو بیمه نامه 
جدید صادر می شــود و بیمه نامه در اختیار شــرکت های 
بیمه گر خواهد بود و مشتریان می توانند از طریق واتس آپ 
یا روش های دیگر عکس بیمه نامه اصلی را در اختیار داشته 
باشــند تا در صورت نیاز ارائه دهند که با این قابلیت دیگر 
نیاز نیست تا تاریخ پانزدهم اردیبهشت به شرکت های بیمه 

مراجعه شود.

مهر: سخنگوی سازمان حفظ نباتات کشور با اشاره به اینکه 
تاکنون بیش از ۲۴هزارهکتار مبارزه با آفت ملخ صحرایی 
انجام شــده، از احتمال درگیری چهار استان درگیر با این 

آفت خبر داد.
محمدرضا میر با بیان اینکه هم اکنون پنج اســتان کشور 
درگیر آفت ملخ صحرایی هســتند، گفت: این استان ها به 
ترتیب شامل هرمزگان، بوشهر، خوزستان، فارس و سیستان 
و بلوچستان است.وی افزود: ما کامالً این هجمه را پیش بینی 
می کردیم. میر تصریح کرد: سال گذشته ۹ استان کشور با 
این آفت درگیر شــدند که پیش بینی می کنیم امسال نیز 
تعداد اســتان های درگیر به همان میزان برســد، بنابراین 
احتمال درگیری اســتان های کرمــان، ایالم، کهگیلویه و 
بویراحمد و خراسان جنوبی نیز وجود دارد. البته این احتمال 
نیز وجود دارد که ملخ ها از افغانســتان وارد ایران شوند و 
در این صورت خراسان رضوی نیز ممکن است درگیر شود.

نود اقتصادی: مسعود نیلی، دستیار سابق رئیس جمهور 
در اموراقتصادی گفت: مراعات های بهداشتی موردنیاز برای 
خانوارهــای پرهزینه و به ویژه برای قشــر کم درآمد، بعضاً 
غیرقابل تحمل اســت. ضمن آنکه این مراعات ها مستلزم 
انجــام کار کمتر و درنتیجه درآمــد کمتر برای گروه های 
وسیعی از جامعه است که در نهایت به فشار بیشتر بر هزینه 
خانوار خواهد انجامید. وی گفت: قاعدتاً  دو سه هفته اول 
)یعنی زمانی را که در آن به سر می بریم( دوره شوک روانی 
تلقی می شود. از عموم مردم خواسته می شود از منزل خارج 
نشوند، اما اگر قرار باشد این بیماری چند ماهی با جامعه ما 
درگیر باشد، بخشی از مردم به این جمع بندی می رسند که 
الزم است به  منظور تأمین معاش، روال شغلی متعارف خود 
را دنبال کنند. اعمال تغییر در  شیوه زندگی مردم در درجه 
اول نیازمند اعتمــاد و تکیه فراگیر به نظام تصمیم گیری 

است که باید اتفاق بیفتد.

مهر: سیاوش سلیمی، رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان 
شیرخشک ایران با بیان اینکه دولت حداقل تا پایان تابستان 
صادرات را آزاد کند، گفت: مذاکره با مقامات دولتی در این 
زمینه ادامه دارد. سلیمی گفت: وزارت صمت ضرب االجلی 
تعیین کرده که تا آخر فروردین باید این صادرات انجام شود 
درحالی که عمالً می دانیم تا پایان این هفته کشور تعطیل 
می شــود. این تعطیلی هم به دلیل شیوع کرونا احتماالً تا 
آخر فروردین ادامه خواهد داشــت. واحدهای شیرخشک 
چطور می توانند این میزان شیرخشــک را از کشور خارج 
کنند؟ رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان شیرخشــک 
ایران تأکید کرد: به نظر ما فرصت ۴۰روزه  مجوز که به پایان 
سال، تعطیالت نوروز و تشدید وضعیت کرونا خورده است، 
چندان قابلیت اجرایی ندارد. ما با مقام های ارشــد دولت و 
قرارگاه اقتصاد مقاومتی در حال رایزنی هستیم که مشکل 

را به صورت اساسی حل کنیم.

چهره ها

محدودیت واردات شکر برداشته شد   مهر: یزدان سیف مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در نامه ای به رئیس کل گمرک ایران اعالم کرد: واردکنندگان شکر بدون نیاز به مجوز شرکت بازرگانی 
دولتی ایران می توانند محموله های خود را ترخیص کنند. مصوبه کارگروه تنظیم بازار در ترخیص محموله های شکر وارداتی با تایید شرکت متبوع مختص شکرهای وارداتی از محل ارز 32000 ریالی بوده است و 

ترخیص محموله های شکر وارداتی که با ارز نیمایی وارد شده اند بدون تایید شرکت متبوع بال مانع است. 

خـــبر
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یادداشت مرتبط

کاهش قیمت خودرو ناشی از کاهش نرخ ارز است نه شیوع کرونا!
امیرحسین کاکایی، کارشناس خودرو

بازار خــودرو در ماه ها و هفته های گذشــته 
روزهای پرتالطمی را پشــت ســر گذاشته، 
روزهایی کــه اخبار و تنش های سیاســی و 
افزایــش نرخ ارز و تقاضاهــای کاذب در بازار 
خودرو منجر به افزایش قیمت خودرو شــد. 
کاهش نرخ خودرو در روزهای اخیر موضوعی 
اســت که برخــی آن را به کاهــش تقاضا یا 
عدم درخواست مردم برای خرید خودرو ناشی 
از شــیوع ویروس کرونا نســبت می دهند، در 
حالی که برآوردها نشان می دهد شیوع ویروس 
کرونا در کاهش نرخ خــودرو چندان اثرگذار 
نیست.ســه هفته پیش هنگامی که نرخ ارز تا 
۱۶هزار تومان افزایش یافت نرخ خودرو نیز به 
همان میزان باال کشــید، به نحوی که در سه 

ماه گذشته شاهد افزایش قیمت پراید به ۷۳ 
میلیون تومان بودیــم. این قیمت ها به قدری 
باال رفت که برخی سایت های اینترنتی فروش 
بســته شــد تا با جلوگیری از قیمت گذاری، 
مانع افزایش قیمت شوند. با کاهش نرخ ارز و 
رسیدن قیمت ارز به کانال ۱۵هزار تومان نرخ 

خودرو تاحدودی کاهش یافت. 
هر چند شــیوع کرونــا و عدم تمایل مردم به 
مســافرت های داخلی در نگرانی از همه گیری 
ویروس، منجر به کاهش قیمت خودرو شــده 
که امروز نرخ پراید نزدیک به ۶۰میلیون تومان 
ثابت مانده اســت، اما به طــور قطع نمی توان 
گفت شیوع ویروس کرونا و عدم حضور مردم 
در بازارهــا، عامل اصلی کاهش قیمت خودرو 
اســت. ویروس کرونا موجب کاهش خرید و 

فروش خودرو شــده، اما به طرز چشمگیری 
تأثیری در کاهش قیمت ها نداشــته اســت. 
مهم ترین مؤلفه تعیین قیمت خودرو در ایران، 
تعیین نرخ ارز است. افزایش تقاضای کاذب که 
بیشتر تقاضای سرمایه گذاری است نه تقاضای 
مصرفی، یکی از دالیــل دیگر افزایش قیمت 
خودرو اســت. با آنکه در یک ســال گذشته 
۸۰۰هــزار خودرو تولید کرده ایم، اما  تقاضای 
یک میلیون خودرو موجب افزایش قیمت شده 
اســت. مهم ترین مؤلفه تعیین قیمت خودرو 
ثبات بازار ارز اســت که بازار ارز در شــرایط 
کنونی با تدبیر دولت ثابت مانده است. پایداری 
این وضعیت به پایداری قیمت و خارج شدن از 
وضعیت کنترلی قطعاً به افزایش مجدد قیمت 

خودرو منجر می شود.

دستچین

کرونا، پروازهای داخلی را تا ۷۵ درصد کاهش داد
خبر فارسی: سخنگوی سازمان هواپیمایی از کاهش ۷۵ درصدی 
پروازهای داخلی خبر داد و گفت: هر ساله در ایام غیرپیک روزانه 
۷۰۰ تــا ۷۵۰ پرواز و در روزهای پیک ســال بیش از یک هزار 
پرواز انجام می شد.  رضا جعفرزاده گفت: کاهش سفرها به دلیل 
رعایت توصیه های بهداشــتی از سوی مردم است و آن دسته از 
مسافرانی که بخش هوایی را برای سفرهای زیارتی و سیاحتی 
انتخاب می کردند به توصیه ها عمل کردند و اکنون بیشتر سفرها 
در حوزه هوایی به سفرهای خیلی ضروری اختصاص یافته است.

پیشنهاد بخش خصوصی برای تمدید سه ماهه زمان رفع 
تعهدات ارزی

فصل تجارت: رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
ایران در نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی پیشنهاد داد زمان رفع 
تعهدات ارزی فعاالن اقتصادی حداقل به مدت ســه ماه تمدید 
شــود. غالمحسین شافعی در نامه ای به همتی، رئیس کل بانک 
مرکــزی ضمن قدردانی از وی به خاطــر تالش ویژه برای حل 
مشکالت پیش آمده برای فعاالن بخش خصوصی به دلیل شیوع 
کرونا، تأکید کرده است: تمدید زمان رفع تعهدات ارزی فعاالن 
اقتصادی، گام دیگری برای کاهش آثار منفی شرایط کنونی بر 
اقتصاد کشور است. پیش از این نیز تسویه بدهی بدهکاران بانکی 

تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۹به تعویق انداخته شد. 

نوروز امسال به مسافران خدمات سفرهای دریایی ارائه 
نمی شود

انتخاب: اهلل مراد عفیفی پور، مدیرکل اداره بنــادر و دریانوردی 
هرمــزگان گفت: ســفرهای دریایی فقط برای مســافران دارای 
شــرایط اضطرار انجام می شود. به مســافران عادی و گردشگر ها 
هیچ خدماتی ارائه نمی شــود. برای پاالیش واجدان شرایط برای 
انجام سفرهای دریایی تمهیداتی در نظر گرفته ایم و با شیوه های 
مختلفــی افرادی که نیاز ضروری به انجام ســفر دریایی دارند را  

شناسایی می کنیم.

کرونا کارگران چه مشاغلی را بیکار کرد؟
نود اقتصادی: علی اصالنی، عضو کانون عالی شوراهای اسالمی 
کار گفت: به دنبال گســترش ویروس کرونا، متأسفانه بسیاری از 
مشاغل خرد و کوچک و کارگاه ها زیان دیدند و مشاغل خدماتی 
عمدتاً ناچار به تعطیلی یا تعدیل نیروهای خود در شب عید شدند. 
وی گفت: این ویروس ناشناخته به تمام آرایشگاه ها، باشگاه های 
ورزشــی، رستوران ها، تاالرها، هتل ها، استخرها، مراکز تفریحی و 
فست فودها ضربه زده است. کارگران روزمزد، کارگران ساختمانی، 
کارگران واحدهای زیرپله ای و دستفروشــان از جمله کســب و 
کارهای آسیب دیده از کرونا هستند. این کسب وکارها جزو مشاغل 
غیررسمی به شمار می روند و از پوشش بیمه ای برخوردار نیستند 

از این جهت نیازمند حمایت و ساماندهی هستند.

سامانه حقوق و مزایا متولی ندارد و دولت نمی خواهد 
آن را اجرایی کند

نود اقتصادی: محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس گفت: سامانه حقوق و مزایا آن طور که طبق قانون آمده 
اجرا نشــده، چون دولت نخواسته و هر بار توجیه می کند. برای 
انجام یک کار ۶۰ نفر مســئول تعیین می شود، اما هیچ کس آن 
را انجام نمی دهد. حکم صریح در قانون برنامه ششم در رابطه با 
متولی سامانه هم وجود ندارد و متولی دقیق آن را مشخص نکرده 
است. وزارت دارایی، سازمان اداری استخدامی، سازمان برنامه و 

بودجه هر کدام چیزی در این باره می گویند.

تشکیل ستاد کاهش اثرات تخریبی کرونا 
بر تجارت خارجی

ایرنا: حمید زادبوم، رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: ستادی 
برای کاهش اثرات تخریبی کرونا بر تجارت خارجی تشکیل شده 
و به طور مداوم در حال بررســی تبعات این موضوع بر تجارت 
خارجــی و انجــام پیش بینی های الزم برای اقدام های ســریع 
هســتیم. وی افزود: به طور شبانه روزی در حال رصد مشکالت 
تجار در مرزها و کشورهای هدف صادراتی از طریق سفرا و رایزنان 
بازرگانی هستیم، اما با وجود آگاهی از تبعات و اثرات ویروس کرونا 
برای اقتصاد، نباید ســبب ایجــاد نگرانی برای مردم شــویم.
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w w w . q u d s o n l i n e . i r روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

پذیرش بدون آزمون دانشگاه ها به تعویق افتاد  مهر: رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: با توجه به تعطیلی دانشگاه ها، پذیرش بدون آزمون ورودی مهرماه سال ۱۳۹۹ که قرار بود از ۲۰ 
اسفند ۹۸ آغاز شود، با توجه به همه گیری ویروس کرونا و تعطیلی دانشگاه ها، صورت نمی گیرد. دکتر ابراهیم خدایی افزود: شرایط جدید و زمان ثبت نام و انتخاب رشته در رشته های بدون آزمون که صرفاً با سوابق 

تحصیلی پذیرش دارند، فروردین ۹۹ اعالم می شود. اطالعیه سازمان سنجش در زمینه پذیرش رشته های بدون آزمون ۱۸فروردین ۱۳۹۹ منتشر می شود.

۷۰درصد آلمانی ها به کرونا مبتال می شوند
ایســنا: آنگال مرکل، صدراعظم آلمان 
پیش بینی کرد ۶۰ تا ۷۰ درصد از جمعیت 

آلمان ممکن است به کرونا مبتال شوند.
به گزارش دیلی میل آنالین، در آلمان بیش 
از یک هــزار و4۰۰ مورد مبتال به ویروس 
کرونا گزارش شــده که با دو مرگ همراه 
بوده است. یک روزنامه آلمانی نیز گزارش 

داده وقتی مرکل در جلسه پارلمان این آمار را ارائه کرد، سکوت اتاق را فراگرفت.
مرکل در ادامه به نمایندگان مجلس گفت بسته به شدت و مدت شیوع این ویروس، 

می توان منتظر اتفاقات بدتری نیز بود و  باید رویدادها و  اجتماعات بزرگ لغو شوند.
آنگال مرکل همچنین از احتمال به تعویق افتادن جلســه  شرح اقدامات و مذاکرات 

مجلس پارلمان خبر داد.

سنگاپور از بیماران خارجی مبتال به کرونا پول می گیرد
ایسنا:همزمان با ورود سه مسافر مبتال به 
ویروس کرونا به سنگاپور که دو نفر از آن ها 
اندونزیایی بوده اند، دولت سنگاپور اقدام به 
دریافت هزینه بــرای درمان این بیماران 

مبتال به کووید-۱۹ کرده است.
ســنگاپور تاکنون از شناسایی دست کم 
۱۶۰ بیمار آلوده به این ویروس در کشور 

خود خبر داده است. اقدام های جدید سنگاپور که اواخر روز دوشنبه اعالم شد، با خبر 
ورود دو اندونزیایی با عالئم مشکوک به ویروس کرونا به سنگاپور، عملی شد.

هر دو این افراد پیش از ورود به ســنگاپور عالئم ویروس کرونا را در اندونزی گزارش 
کرده بودند. یک نفر از آن ها نیز پیشتر در بیمارستانی در جاکارتا، پایتخت اندونزی 
برای درمان بستری شده بود. نفر دیگر نیز یک فرد سنگاپوری بوده که با خواهر مبتال 

به ذات الریه خود در اندونزی دیدار کرده بود.
وزارت بهداشــت ســنگاپور در بیانیه ای اعالم کرده از این پس معالجه افراد خارجی 
که برای درمان کووید-۱۹ برای مدتی کوتاه به سنگاپور می آیند، رایگان نیست، اما 

آزمایش تشخیص این ویروس همچنان رایگان خواهد بود.
براساس وب سایت وزارت بهداشت ســنگاپور، درمان عفونت های شدید تنفسی در 

بیمارستان های عمومی این کشور بین 4۳۰۰ تا ۵۸۰۰ دالر هزینه دارد. 
از ۳۳ مورد مسافری که تاکنون در سنگاپور ابتال به ویروس کرونا در آن ها تأیید شده، 
۲4 مورد شامل مسافران از چین و سه مورد از اندونزی و موارد دیگر از ایتالیا، انگلیس، 

فرانسه و آلمان بوده است.

 ویروس کرونا زمستان آینده به شبه آنفلوانزا 
تبدیل می شود

ایسنا:متخصصان علوم پزشکی در سوئد و 
سوئیس اظهار داشتند: زمستان سال آینده 
شاهد افزایش شیوع ویروس کرونا در جهان 

خواهیم بود.
این متخصصان هشــدار دادنــد اگرچه 
میزان انتقال ویروس کرونا در فصل بهار و 
تابستان کاهش پیدا می کند، اما این روند 

کاهشی نباید پایان شیوع این ویروس محسوب شود. محققان براساس مدل های جدید 
که نشــان می دهد این ویروس می تواند ۱۰۰برابر افراد بیشتری را آلوده کند، اظهار 
داشتند:کاهش تعداد موارد ویروس کرونا در فصل تابستان می تواند فرصتی برای کسب 
آمادگی برای زمستان آینده باشد. این مدل ها نشان می دهد در حال حاضر در مناطق 
معتدل نیمکره شمالی با میزان محدودی از شیوع ویروس کرونا روبه رو هستیم که در 
زمســتان ۲۱-۲۰۲۰ اوج بیشتری پیدا خواهد کرد. به گزارش اسکای نیوز، به گفته 
متخصصان پس از این اوج گیری در میزان شیوع کروناویروس، بیماری ناشی از این 

ویروس همچون آنفلوانزا به بیماری فصلی و عادی تبدیل می شود.

رئیسپلیسمتروپایتختشرحمیدهد
چند و چون فیلم های کرونایی در مترو 

جامعه: با باال رفتن تب کرونا در کشور 
دامنه شایعات در این خصوص هم روز 

به روز گسترده تر می شود .
»مترو« بســتری اســت که خیلی زود 
می توان انعکاس این شایعات و چگونگی 

مواجهه با آن را دید.
خبرگزاری فارس در گفت وگویی مفصل 

با سرهنگ سعید عطاء الهی، رئیس پلیس مترو پایتخت به برخی از چالش های 
موجود در این روزها اشاره کرده است.

بخش هایی از اظهارات وی را انتخاب کرده ایم که تقدیمتان می کنیم.
سرهنگ سعید عطاءالهی در پاسخ به اینکه با توجه به شیوع کرونا و کم شدن تردد 
شهروندان، آمار جرایم در مترو چه تغییری کرده است، می گوید: »با توجه به اینکه 
بیشــتر جرایم موجود در مترو به واسطه شلوغی و ازدحام رخ می داد، هم اکنون 
با خلوتی مترو به واســطه تعطیلی مدارس و دانشگاه ها و تردد کم شهروندان به 

واسطه ویروس کرونا، تعداد زیادی از این جرایم کاهش یافته است«.
وی در ادامه از چگونگی مواجهه با افراد مشکوک به عالئم کرونا می گوید: »یکی از 
آن موارد، یکی دو روز پس از انتخابات بود.در مترو شوش مأموران با فردی حدود 
۲۳ ساله تبعه آلمان مواجه شدند که روی صندلی در سکو نشسته بود. بی حال 
بود و آب ریزش بینی داشت. انتظامات برای بررسی موضوع وارد عمل شد و با این 
فرد که آب دهانش را روی زمین می ریخت، مواجه شد. فرد مذکور پس از مشاهده 

عوامل انتظامات، آب دهانش را به صورت آن ها پاشید.
این اقدام موجب نگرانی افراد شد و بالفاصله مأموران پلیس مترو منطقه را قرق 
کرده و سعی کردند فرد را کنترل کنند، چراکه فرد مذکور می خواست فرار کند و 
از سالن مترو وارد فضای باز شود که همکاران ما ممانعت کرده و وی را  دستگیر 

کردند و منتظر ماندند تا عوامل اورژانس بیایند.
در آن لحظه عالئم و اقدام های این فرد برای ما مشکوک بود. وقتی عوامل اورژانس 
آمدند وی را به بیمارستان شهدای یافت آباد منتقل کردند.  در پیگیری های بعدی 
متوجه شدم که جواب آزمایش های این فرد پس از 4۸ ساعت نشان داد این فرد 

کرونایی نیست، اگرچه مبتال به بیماری خاصی  بوده است«.
سرهنگ سعید عطاءالهی در پاسخ به این پرسش که دلیل فرار این فرد چه بوده 
اســت، می گوید: »می خواست متواری شود تا پلیس بازداشتش نکند و تظاهر به 
کرونا می کرد تا افراد از وی بترسند و اجازه دهند که از محوطه مترو خارج شده 

و فرار کند.
تصاویر و فیلم هایی که در فضای مجازی درباره بسته شدن مترو شوش منتشر شد 
را دیده اید. بالفاصله پس از انتقال فرد توســط عوامل اورژانس، محل را مسدود 
کرده تا پاک سازی و ضدعفونی انجام شود. پس از رفع آلودگی ایستگاه بازگشایی 

و تردد در آن جریان یافت«.
رئیس پلیس مترو پایتخت می گوید: »خیلی از فیلم ها که در فضای مجازی منتشر 
می شــوند تظاهر یا عملیات روانی است برای ایجاد رعب و وحشت در بین مردم، 

برخی هم متعلق به مترو پایتخت نیست.
البته ما همواره اتفاقاتی در ایســتگاه مترو داریم؛ برخی افراد دارای بیماری های 
خاصی هستند که اتفاقاتی در مترو برایشان رخ می دهد. مثالً چند وقت پیش در 
ایستگاه نواب با موردی مواجه شدیم که جوانی غش کرده و بیهوش شده بود. این 
موضوع حدود ساعت ۶:۳۰صبح به وقوع پیوست که فیلمش در فضای مجازی هم 
منتشر شد. وقتی باالی سر جوان رفتیم او را شناختیم، چرا که او از افرادی بود 
که بیماری صرع داشت و تاکنون چندین بار هم در ایستگاه مترو دچار حمله شده 
بود. بالفاصله به پدرش اطالع دادیم و تیم اورژانس نیز در محل حاضر شده و فرد 
مورد نظر را به بیمارستان انتقال دادند، اما فیلمی که از این فرد در فضای مجازی 
منتشــر شد به مخاطب این موضوع را القا می کرد که این پسر به ویروس کرونا 

مبتالست«. 
وی در پایان به شهروندان توصیه می کند در مواجهه با افراد بیمار یا کسانی که 
غش کرده یا بیهوش شده اند به جای فیلم برداری از فرد مذکور بالفاصله با اورژانس 

یا پلیس تماس بگیرند تا حداقل بتوان به آن فرد کمک کرد. 

 جامعه/ اعظم طیرانی   بیش از ۲۰ روز است 
وزارتخانه  متولیان  از  جامعه  ارکان  تمامی  که 
بهداشت و درمان گرفته تا کادر سختکوش مراکز 
درمانی و خانواده های ایرانی با ویروس کرونا در 
حال مبارزه هستند. وزیر بهداشت و معاونانش 
هر از گاهی آمار می دهند، توصیه می کنند، گاه 
از گم شدن ماسک و مواد بهداشتی و گاهی نیز 
به  بی اعتنا  که  مردم  از  برخی  نامهربانی های  از 

توصیه های آن ها بار سفر بسته اند، گله می کنند.
از ابتدای اسفند ماه امسال و پس از شیوع ویروس 
کرونا در کشورمان که ستاد ملی مبارزه با کرونا با 
مصوبه شورای عالی امنیت ملی و تأیید رهبرمعظم 
انقالب تشکیل شد، سعید نمکی، وزیر بهداشت 

عهده دار ریاست این ستاد شد.
از همــان ابتدای کار وضعیــت فوق العاده حاضر 
و برخــی مســائل دیگــر به ویژه وجــود برخی 
ناهماهنگی هــا میان ســازمان ها و وزارتخانه ها، 
ضرورت انتقال مســئولیت این ســتاد را از وزیر 
بهداشــت بــه رئیس جمهــور و یا معــاون وی 
اجتناب ناپذیــر ســاخته بود تا اینکه مســعود 
پزشــکیان، نایب رئیس مجلس شورای اسالمی 
سه شنبه گذشــته از نامه علی الریجانی، رئیس 
مجلس به رهبر انقالب برای تغییر ریاست ستاد 

مقابله با کرونا خبر داد.
وی در یک برنامه تلویزیونی این گونه اعالم کرد: 
»رهبرمعظم  انقالب خواستار این شدند که خود 
رئیس جمهور مسئولیت این ستاد را برعهده گرفته 

و عملیات مقابله با این بیماری را راهبری کند«.

بهترین کسی که می تواند 
شرایط را مدیریت کند

پیش از این سردار جاللی، رئیس سازمان پدافند 
غیرعامل گفته بود: در یک ســوم کشــورهای 
درگیر در کل دنیا، مســئول ستاد ملی مبارزه با 
کرونا رئیس جمهور اســت و در برخی کشــورها 
برای کنترل موضوع ارتش به میدان آمده است. 
در این شرایط براســاس قانون موجود کشور ما 
بهترین کسی که می تواند شرایط را مدیریت کند 

رئیس جمهور یا معاون اول رئیس جمهور است.
عباس سلیمی نمین، اســتاد دانشگاه و کارشناس 
مســائل سیاسی نیز با انتقاد از نحوه مدیریت ستاد 
ملی مقابله با کرونا به تسنیم گفته بود: سطح ستاد 
ملی مبارزه با کرونا اجــازه نمی دهد همه امکانات 
کشور در این زمینه به خوبی بسیج و مدیریت شود، 
البته این موضوع به این معنا نیســت که مسئوالن 
محترم وزارت بهداشت در انجام وظایف خود کوتاهی 
می کنند، اما چون این پدیده شــوم ابعاد مختلفی 
دارد، باید سطح ستاد ملی را ارتقا داد تا همه امکانات 

کشور به خوبی در این زمینه بسیج شود.
به گفته وی براساس بروکراسی های حاکم، یک 
وزیر حتی نمی تواند ســایر وزارتخانه ها را با خود 
همراه کند که شــاهد مثال این مسئله نیز نامه 
اخیر آقــای دکتر نمکی به رئیس جمهور بود که 
در آن نامه از برخی ناهماهنگی ها ابراز گله مندی 
کــرده و رئیس جمهور را در این زمینه فراخوانده 
بود و یا شاهد بودیم قوه قضائیه به شکل مستقل 

وارد شــد و خطاب به وزیر بهداشــت اعالم کرد 
در صورت دریافت گزارشــی از ستاد ملی مبارزه 
با کرونا به ســرعت اقدامات الزم را انجام خواهد 
داد. این موضوع به این معناســت که ستاد ملی 
مبارزه با کرونا در سطحی نیست که در ذیل آن  
نمایندگانی از ستادکل نیروهای مسلح،  قوه قضائیه 
و نهادهای مربوط به سایر ارگان ها حضور داشته 
باشــند. بنابراین این گالیه وجود دارد که چرا با 
وجود تجربه ای که در این مدت به دست آمده ، 
سطح ستاد ملی مبارزه با کرونا ارتقا پیدا نمی کند. 
جورچین متعدد اعتراض هــا در این خصوص با 
بیانیه اعضای انجمن های علمی گروه پزشکی و 
درخواست آن ها از رؤسای سه قوه برای تشکیل 
مدیریت واحد ســتاد کشــوری اپیدمی بیماری 
کووید ـ۱۹ )کرونا( به ریاست رئیس جمهوری و 

با داشتن اختیارات کامل تکمیل شد.
در ایــن بیانیه کــه پای آن را افــرادی همچون 
ایــرج فاضل، علی نوبخت حقیقــی، محمدرضا 
ظفرقندی،سعید جلیل حسینی، محمود شیرازی 
و... امضا کرده بودند، آمده بود: »در شرایط بحرانی 
کنونی و با توجه به ابعاد در حال گسترش مسئله 
و نیــاز به همکاری جدی همه دســتگاه ها، این 
ضرورت احســاس می شــود که ریاست محترم 
جمهوری شــخصاً و با کســب اختیــارات الزم 
در مورد نیروهای مســلح، ریاســت و اداره ستاد 
کشوری مدیریت بیماری کرونا را برعهده گیرد و 
وزارت بهداشت نیز با تأمین نیازها و حمایت های 

الزم به وظایف دشوار خود عمل 
کنــد«. این در حالی اســت که 
علی ربیعی، سخنگوی دولت و 
ستاد  اطالع رسانی  مدیرکمیته 
ملی مبارزه با کرونــا چند روز 
پیش در واکنش به پیشــنهاد 
تغییر ریاســت این ســتاد به 
خبرنگار قدس آنالین گفته بود: 
ستاد ملی کرونا به ریاست وزیر 
بهداشت همچنان به قوت خود 
باقی است، اما به منظور پیگیری 
مصوبات و ایجاد هماهنگی های 
فراقــوه ای و جلب حمایت همه 
قوا و ارکان دیگر کشــور، مقرر 

شد ستاد به غیر از جلسات روتین خود، به طور 
هفتگی نیز یک جلسه با ریاست رئیس جمهور یا 

معاون اول برگزار کند.

 اگر رئیس جمهور وقت می گذاشت
همان گونه که اشــاره شد 
در  کرونا  بحران  تشــدید 
کشــور  نقاط  از  برخــی 
که به تغییرات ســریع و 
متعدد در تصمیمات ستاد 

مقابله با کرونا و حتی گاه تصمیم های متناقض 
انجامید، عملکرد و تصمیم سازی در این ستاد را 
زیرســؤال برد تا اینکه منتقدان و صاحبنظران 

بر ضــرورت برخــورداری از 
یک برنامه منســجم و وجود 
اقتــدار حاکمیتــی الزم در 
وزارت بهداشــت تأکید کرده 
و خواســتار اعطای اختیارات 
ویــژه به وزیر بهداشــت و یا 
ریاست شخص رئیس جمهور 

بر آن شده بودند.
شــهریاری،  حســینعلی 
عضو کمیســیون بهداشــت 
 مجلس شــورای اسالمی در 
گفت و گو با مــا می گوید: با 
اضطراری  شــرایط  به  توجه 
شیوع ویروس کرونا در کشور، 
باید فرماندهی ســتاد مقابله با کرونا را شخص 
رئیس جمهور برعهده می گرفت تا وظایف همه 
وزارتخانه ها به طور شــفاف مشخص می شد و 
عملکرد همه دستگاه ها و وزارتخانه ها را هر روز 

بررسی می کرد. 
وی با بیان اینکه اکنــون برخی از وزارتخانه ها 
در همکاری با وزارت بهداشــت به وظایف ذاتی 
خود عمل نمی کنند و این مســئله به مشکلی 
جدی بــرای وزارت بهداشــت تبدیل شــده، 
می افزاید: اکنون وزارت کشــور در زمینه ورود 
و خــروج خودروها از مبادی ورودی و خروجی 
شــهرها آن گونه که باید عمل نمی کند. وزارت 
صمت وضعیــت مواد ضدعفونی و ماســک ها 

را مشــخص نمی کند و تجهیزات مــورد نیاز 
پزشکی را براســاس نیاز کشور تولید نمی کند. 
به همین ترتیــب ســایر وزارتخانه ها آن گونه 
که باید با وزارت بهداشــت همــکاری ندارند، 
در حالی که اگــر رئیس جمهور هّمت می کرد، 
وقت می گذاشت و ریاست این ستاد را برعهده 
می گرفت، اکنون فشار کمتری بر دوش وزارت 
بهداشت بود و خروجی ستاد مقابله با کرونا نیز 

به انتظارات نزدیک تر بود.
وی با تأکید بر اینکه تاکنون وزارت بهداشــت 
نهایت تالش خود را  برای مقابله با کرونا کرده و 
با توجه به محدودیت ها و امکاناتی که دارد فراتر 
از توان خود عمل کرده اســت، ادامه می دهد: 
در شــرایط فعلی هر روزه شاهد انتشار اخباری 
در رابطه با کشف اقالم پزشکی، ماسک و مواد 
ضدعفونی هستیم، اما اینکه سرانجام این اقالم 
چه می شــود مشخص نیست و وزارت بهداشت 
به ویژه کادر درمان همچنان از کمبودها در رنج 
اســت و گزارشــی از اقالم ضبط شده به مردم 
نمی رسد. اما اگر از همان ابتدا فرماندهی ستاد 
مقابله با کرونا را شخص رئیس جمهور برعهده 
می گرفت بخشی از فشــار کار از دوش وزارت 
بهداشت برداشته می شد و سایر وزارتخانه ها نیز 
موظف به مقابله با این وضعیت می شــدند که 

متأسفانه این اتفاق نیفتاده است.  

 ضرورت پای کارآمدن همه وزارتخانه ها 
پوربافرانی، عضو  عباسعلی 
ستاد مقابله با کرونا با اشاره 
به اینکــه مقابله با ویروس 
کرونا نیازمند بســیج همه 
وزارت  و  دستگاه هاســت 

بهداشــت باید همه توان خــود را صرف درمان 
بیماران مبتال به کرونا کنــد، می گوید: تاکنون 
وزارت بهداشت با تدابیر اندیشیده شده در زمینه 
مقابله با کرونا به خوبی عمل کرده، اما اکنون این 
وضعیت نیازمنــد عزم ملی و پای کارآمدن همه 
دستگاه ها و وزارتخانه ها حتی بسیج و سپاه است، 
بنابراین ضرورت دارد فرماندهی ستاد به سطوح 
باالتر واگذار شــود تا وزارت بهداشــت با فراغت 
بیشــتری بتواند به وظیفه بسیار خطیر خود در 

حوزه پیشگیری و درمان بپردازد. 
ایــن عضــو کمیســیون بهداشــت مجلــس 
شورای اسالمی با اشاره به اینکه واگذاری فرماندهی 
ســتاد مقابله با کرونا به شــخص رئیس جمهور 
در جلسه دوشــنبه کمیسیون بهداشت مجلس 
شورای اسالمی که با حضور ریاست مجلس و وزیر 
بهداشت برگزار شده بود، مطرح شد و امید می رود 

به زودی تغییرات الزم اعمال شود.  
حال به نظر می رسد با واگذاری مسئولیت اداره 
این ستاد به شــخص رئیس جمهور و ضرورت 
هماهنگی بیشــتر وزارتخانه ها و ســازمان ها و 
به میدان آمدن تمامی آن ها، وزارت بهداشــت 
و کادر درمانــی کشــور نیــز بتوانــد با خیال 
آسوده تری به وظایف اصلی خود در پایین آوردن 

تب این بحران بپردازد. 

سرانجام بار سنگین مدیریت ستاد مقابله با کرونا از دوش وزارت بهداشت برداشته شد

رئیس تازه نفس!

برخی از 
وزارتخانه ها در 

همکاری با وزارت 
بهداشت به وظایف 

ذاتی خود عمل 
نمی کنند و این 

مسئله به مشکلی 
جدی برای وزارت 

بهداشت تبدیل 
شده است
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در دوران نقاهت هم پیگیر مدیریت بحران هستم
فارس: اســماعیل نجار، رئیس سازمان مدیریت بحران با بیان 
اینکه کرونا گرفته بودم، گفت: بنده دو هفته در قرنطینه بودم و 

در حال حاضر نیز دوره نقاهت را سپری می کنم.
وی یادآور شد: در دوران نقاهت مباحث مربوط به مدیریت بحران 
هم در حال پیگیری هســتم، البته برای مبارزه با کرونا وزارت 

بهداشت متولی است .

جایگزین های احتمالی برای تعطیالت نوروزی
میزان: ولی تیموری، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی 
و گردشــگری می گوید:عید فطر و قربان از جمله زمان هایی 
اســت که برای آن برنامه ریزی انجام دادیم تــا دولت از این 
مناســبت های مذهبی بتواند بــه مردم و کارمنــدان دولت 
مرخصی بدهد و همه بتوانند از این فرصت سفر استفاده کنند 

تا این مسائل هم جبران شود.

کسی از کسی مردم تر یا نورچشمی تر نیست
ایلنا: عبدالکریم حسین زاده ،نماینده مردم نقده و اشنویه گفت: 
اینکه گالیه می شود دولتمردان و نمایندگان مجلس از امکان تست 
زودتر برخوردار شدند را قبول دارم، البته همه نمایندگان نبودند که 
این تست را انجام دادند، اما معتقدم گالیه مردم درست است.کسی 
از کســی مردم تر یا نورچشمی تر نیست، حال می خواهد مسئول 

باشد یا هر شخص دیگری.

برخی مردم و مسئوالن»کرونا« را شوخی گرفته اند
ایرنا: دکتر علیرضا زالی، فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در 
کالنشــهر تهران گفت: عمده  گالیه کادر درمانی نیز به این موضوع 
برمی گردد که متأسفانه همچنان برخی از مردم و مسئوالن موضوع 
کرونا را ســاده گرفته اند؛ این ســهل انگاری بسیار هولناک است که 
می تواند سبب تلف شدن عده ای شود. پرستاران و پزشکان نیز دچار 

فرسایش شدند، چرا که هر روز بیماران بیشتری مراجعه می کنند.

ویروسی را که از آلبانی می آید باید جدی گرفت
ایسنا: دکتــر علی منتظری، رئیس پژوهشکده علوم بهداشتی 
جهاد دانشگاهی گفت: عده ای در آلبانی مدام تولید اخبار جعلی 
می کنند و مردم بدون آنکه بدانند منشأ این خبر از کجاست آن 
را منتشر می کنند و موجب تشویش خاطر خود و سایر هموطنان 
عزیز می شوند. این ویروسی که منافقین در آلبانی آن را منتشر 

می کنند را هم باید جدی گرفت.

نامه سرگشاده وزیر در بحران بهداشتی
مهر: احمد قویدل، عضو ستاد سازمان های مردم نهاد مقابله 
با کرونا گفت: چرا وزیر ما آن هم در حوزه ســالمت، باید در 
یک بحران بهداشــتی نامه سرگشــاده بنویسد و بشود تیتر 
یک اخبار شــبکه های غربی. نماینده مجلس ما متوجه باشد 
که با تخریب و ایجاد دوگانگی، آب به آســیاب این رسانه ها 

می ریزد. 

آموزش

یک مسئول آموزشی عنوان کرد
دعوت از بخش خصوصی برای 

ورود به نظام آموزش مجازی
 فارس    مدیرکل دفتر انتشارات و فناوری آموزشی 
به طور رسمی از بخش خصوصی دعوت کرد آثار 
تولیدی خود را در قالب های فیلم، نرم افزار، بازی، 
پلتفرم، سامانه و وب سایت های آموزشی برای ورود 
به فضای نظام آموزش مجازی رسمی ارسال کنند. 
مسعود فیاضی گفت: پلتفرم هایی در وزارتخانه در 
حال راه اندازی هســتند که  امکان ورود تولیدات 
بخــش خصوصی پس از کنترل اســتانداردهای 
آموزشی را به فرایند آموزش مجازی معلمان فراهم 
می کنند. وی در ادامه تصریح کرد: به همین جهت 
به طور رسمی از بخش خصوصی دعوت می شود 
تا اگر در پنج قالب فیلم های آموزشی، نرم افزارهای 
آموزشــی، وب ســایت های آموزشــی، پلتفرم ها 
و ســامانه های آموزشــی و بازی های آموزشــی 
تولیداتی دارند، محصولشان را به سازمان پژوهش 
و برنامه ریزی آموزشــی ارائه کرده و برای دریافت 
اعتبارنامه های ۶ ماهه اقدام کنند تا امکان ورود به 

آموزش مجازی رسمی وزارتخانه را پیدا کنند.

 رفاه و خدمات اجتماعی

یک مسئول سازمان تأمین اجتماعی :
پرداخت غرامت به بیمارانی که 

قادر به اشتغال نیستند
 ایسنا   مهدی شــکوری، سرپرست اداره کل 
امور بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی گفت: 
به بســیاری از بیماران عزیز مبتال به ویروس 
جدید، غرامت دســتمزد ایام بیماری پرداخت 
خواهد شــد. وی افزود:این عزیزان که نیازمند 
استراحت طوالنی هستند، موقتاً قادر به اشتغال 
نیستند و طبق قانون تأمین اجتماعی، غرامت 
دســتمزد ایام بیماری به این عزیزان پرداخت 
می شود. از این رو ضمن حفظ سابقه بیمه این 
عزیزان، غرامت دستمزد خود را دریافت کرده 
و وقفه ای در بیمه پردازی آن ها ایجاد نمی شود.

وی رقــم این غرامت را متناســب با حقوق و 
مزایای دریافتی تخمین زد و افزود: همچنین 
در مورد بازنشستگان با ســنین باال که آیا در 
قید حیات هســتند یا ازدواج یا اشتغال جدید 
داشته اند، هر ساله پیامکی ارسال می کردیم تا 
وضعیت این افراد کنترل شود که این روند نیز 

تا پایان تیرماه متوقف شده است.

میراث فرهنگی و گردشگری

بیانیه وزیرمیراث فرهنگی وگردشگری
برای سفر پس از مهار کرونا 

تمهیدات ویژه داریم
 ایرنــا    وزیر میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دســتی در بیانیه ای ضمن دعوت مردم 
برای سفر نرفتن و در خانه ماندن برای مقابله با 
کرونا، از تمهیدات ویژه سفر برای هموطنان پس 

از فروکش کردن شیوع این بیماری خبر داد.
در بیانیه علی اصغر مونسان آمده است: بی تردید 
مهم ترین انگیزه ســفر و گردشگری، کمک به 
ارتقای سالمت جسمی و روحی انسان هاست و 
در جایی که احساس خطر و ناامنی وجود دارد 
خودبه خود موضوع سفر تحت تأثیر قرار می گیرد. 
بر همین ســیاق شــیوع ویروس کرونا موجب 
کاهش و حتی حذف ســفر به صورت مقطعی 
شده تا ســالمت جوامع حفظ شود. بی تردید 
ایران اســالمی از این بحران با سربلندی بیرون 
خواهد آمد و این قول را به مردم صبور کشورمان 
می دهم که پس از شکست کرونا شرایط خوبی 
در شــأن ملت بزرگــوار ایران بــرای موجی از 

سفرهای نشاط  انگیز فراهم خواهیم کرد.

جوان و خانواده

سردار تقی مهری خبر داد
افزایش سن معافیت کفالت از 

۷۰ به ۷5 سالگی
 فارس    رئیس ســازمان وظیفه عمومی ناجا 
گفت: برابر ابالغیه ســتاد کل نیروهای مسلح 
شرط سنی در معافیت کفالت تنها فرزند ذکور 
پدر یا تنها نوه ذکور پدر بــزرگ از ۷۰ به ۷۵ 

سالگی تغییر پیدا کرد.
ســردار تقی مهری ادامه داد: ضوابط و مقررات 
جدیــد معافیت کفالت پدر یا پدر بزرگ از اول 
فروردین ســال ۹۹ اجرایی می شود، بنابراین 
مشموالنی که از ابتدای سال ۹۹ از طریق دفاتر 
پلیس+۱۰درخواست خود را ثبت کنند، برابر 
ضوابط جدید یعنی سن ۷۵سالگی تمام پدر یا 
پدربزرگ به درخواست آنان رسیدگی می شود.

به درخواســت های معافیت مشــموالن واجد 
شرایطی که تا پایان ســال ۹۸ از طریق دفاتر 
مذکور ثبت شده اند، برابر مقررات قبلی رسیدگی 
می شود. رئیس ســازمان وظیفه عمومی ناجا 
گفت: در معافیت کفالت پــدر یا پدربزرگ به 

علت بیماری شرط سنی وجود ندارد.

بهداشت و درمان

دبیر انجمن رادیوتراپی آنکولوژی:
داروی پیشگیری از کرونا برای 
بیماران سرطانی تبلیغاتی است

 ایرنا    دبیر انجمن رادیوتراپی آنکولوژی درباره 
تبلیغ برخی داروها و مکمل ها برای پیشگیری 
از ابتالی بیماران سرطانی به کرونا، گفت: این 
داروها بیشــتر جنبه تبلیغاتی و تجاری دارد و 
هیچ چیز بهتــر از خودمراقبتی نمی تواند جلو 

ابتالی بیماران سرطانی به کرونا را بگیرد.
حسین فودازی در ادامه خاطرنشان کرد: بیمارانی 
کــه در زمان حاضــر مراحل درمان ســرطان 
یا تومورهــای بدخیم را طی کــرده و در حال 
شــیمی درمانی یا پرتودرمانی هستند، به دلیل 
استفاده از برخی داروها با نقص سیستم ایمنی 
مواجهند و می توانند مستعد ابتال به کووید-۱۹ یا 
همان کرونا و انواع بیماری های ویروسی باشند. به 
این بیماران توصیه می کنیم اگر متخصص مربوط 
الزم می داند، شــیمی درمانی در شرایط حاضر 
بدون وقفه ادامه پیدا کند و امکان تعویق انداختن 
آن به دلیل احتمال رشــد بیمــاری و افزایش 

خطرات ناشی از آن وجود ندارد.

فراسو

برداشت آزاد
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت معادن خاور )سهامی خاص (

به شماره ثبت 2013 
بدینوس��یله از کلیه سهامداران شرکت معادن خاور 
)سهامی خاص ( یا وکالی قانونی آنان  دعوت به عمل   
می آید تا در جلسه مجمع  عمومی فوق العاده که در 
دفتر مش��هد شرکت به آدرس : مشهد-بلوار سجاد 
–بزرگمه��ر ش��مالی 2-پالک 38 –طبقه س��وم که در 
روز یکش��نبه مورخ 1399/1/10 راس ساعت 11 صبح 

تشکیل میگردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :

-تغییر آدرس شرکت 
س��هامداران محترم ی��ا نماین��دگان قانون��ی آن ها 
ک��ه مایل ب��ه حض��ور در جلس��ه مذکور می باش��ند                       
می توانند 72 س��اعت قبل جهت ثبت نام و دریافت 

اطالعات به آدرس فوق مراجعه فرمایند.
 هیئت مدیره شرکت معادن خاور )سهامی خاص( 

ع 9
81
57
77

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده شرکت معادن خاور )سهامی 

خاص ( به شماره ثبت 2013
بدینوس��یله از کلیه سهامداران شرکت معادن خاور 
)س��هامی خ��اص ( ی��ا وکالی قانونی آن��ان  دعوت به 
عمل    می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور                  
فوق العاده برای س��ال مالی منتهی به 1397/12/29 
که در دفتر مشهد شرکت به آدرس : مشهد-بلوار 
س��جاد –بزرگمهر شمالی 2-پالک 38 –طبقه سوم که 
در روز یک ش��نبه مورخ 1399/1/10 راس ساعت 10 

صبح تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دس��تور جلس��ه : 1- اس��تماع گزارش هیئت مدیره 

شرکت.
2- اس��تماع گ��زارش حس��ابرس و ب��ازرس قانونی 

شرکت برای سال مالی منتهی به 97/12/29.
3- انتخاب حس��ابرس و بازرس قانون��ی و روزنامه 
کثیر االنتش��ار جهت درج آگهی های شرکت و تعیین 

حق الزحمه آنان.
4- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی 

عملکرد سال منتهی به 97/12/29.
5-انتخ��اب اعض��ای هیئت مدی��ره و تعیین حقوق و 

مزایای آنان 
6- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی 

باشد.
س��هامداران محترم ی��ا نماین��دگان قانون��ی آن ها 
ک��ه مایل ب��ه حض��ور در جلس��ه مذکور می باش��ند                       
می توانند 72 س��اعت قبل جهت ثبت نام و دریافت 

اطالعات به آدرس فوق مراجعه فرمایند.
 هیئت مدیره شرکت معادن خاور )سهامی خاص( 

ع 9
81
57
78

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت قالبکار توس در  حال تصفیه )سهامی 

خاص(  به شماره ثبت 2897  )نوبت دوم(

ب��ا توجه ب��ه ع��دم حض��ور کامل س��هامداران 
در مجم��ع عموم��ی ع��ادی ف��وق الع��اده مورخ 
98/12/14 مجددا از کلیه س��هامداران شرکت 
قالبکار توس در حال تصفیه )س��هامی خاص( 
یا نماین��دگان قانونی آنها دع��وت میگردد در 
جلس��ه مجمع عمومی ف��وق العاده ش��رکت که 
رأس س��اعت 17 م��ورخ 1399/01/05 در محل 
مشهد- بلوار ارشاد- ارشاد 9- نوربخش 15- 
پالک 60- طبقه دوم- واحد 4 تشکیل میگردد 

حضور بهم رسانند.
دستورجلسه: تغییر و اصالح آدرس شرکت

  مدیر تصفیه- حامد شاملو 

ع 9
81
57
57

آگهي دعوت مجمع عمومي عادی  
نوبت اول   تاريخ انتشار: 1398/12/22

تعاون��ی   ش��رکت  ع��ادی   عموم��ی  مجم��ع  جلس��ه 
اعتبارکارکن��ان عل��وم پزش��کی ای��الم  ب��ه ش��ماره 
ثب��ت 2032 رأس س��اعت 14روز  یکش��نبه   م��ورخ 
1399/01/17  در  محل نمازخانه دانشگاه علوم پزشکی 
ایالم واقع در  ایالم- بلوار آزادی  تشکیل میگردد. از 
عم��وم اعضاء دعوت بعمل می آی��د که در روز مقرر 
و در محل  مذکور حضور بهم رس��انند بدیهی اس��ت 
حض��ور کلیه اعضاء در جلس��ه ض��روری و در صورت 
عدم حضور برابر اساس��نامه هیچگون��ه اعتراضی در 
رابطه با تصمیمات متخذه در مجمع مؤثر نخواهد بود.  
ضمناً  هر عضو می توانند استفاده از حق رأی خود را 
ب��ه یک نماینده تام االختیار از میان اعضاء و یا خارج 
از اعض��اء واگذار کند.  محل بررس��ی وکالت نامه ها 
دفتر تعاونی واقع در بلوار آزادی می باش��د.  ارائه 
وکالتنامه های کتبی یا محضری جهت بررسی حداکثر 
ی��ک روز قب��ل از برگ��زاری مجم��ع بایس��تی تحویل 

هیئت مدیره شرکت تعاونی گردد.
دستور جلسه: 1- گزارش توسط رئیس هیئت مدیره

2- انتخاب هیئت مدیره و بازرس
3- قرائت بیالن مالی سالهای 93 تا 98

4- افزایش سهام سهامداران
 محمد میرزایی – رئیس هیئت مدیره  شرکت 

تعاونی اعتبار کارکنان علوم پزشکی ایالم  ع 9
81
57
61

مناقصه عمومی همزمان  با ارزیابی فشرده 
اداره کل نوس�ازی مدارس خراس�ان رضوی در نظر دارد خرید و اجرای ایزوگام  مدارس س��طح اس��تان  را براس��اس قانون برگزاری مناقصات به مناقصه بگذارد.لذا از کلیه 
تولید کنندگان  درخواس��ت می گردد جهت دریافت اس��ناد مناقصه تا مورخ  12/28/ 98 به س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

تلفن تماس:37681713   
موضوع / شماره فراخوان ثبت شده در سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت
مدت نگهداری قیر  

مبلغ   )ریال()ماه(
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند 

ارجاع کار )ریال(
تاریخ تحویل اسناد ارزیابی  و 

پیشنهادها تا ساعت 12 مورخ
تاریخ بازگشایی پیشنهادات 

ساعت 9   صبح مورخ

خرید  و اجرای ایزوگام
) 2۰9۸۰۰۴۵۴2۰۰۰۰۶۷ (

۶2۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰2/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰99/1/1۶99/1/19

تضمین  شرکت در فرآیند ارجاع کار )شرکت در مناقصه( به صورت:  1-   ضمانتنامه بانکی مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر.
)برابر فرمهای هیئت دولت( و یا  2 - واریز نقدی به حس��اب ش��ماره   4060030607655863        نزد بانک مرکزی  در  وجه اداره کل نوس��ازی مدارس خراس��ان رضوی .....   چک تضمینی قابل 

قبول نمی باشد.    اعتبار پیشنهادات : سه ماه                محل بازگشایی پیشنهادها: سالن جلسات              
کلیه مراحل مناقصه اعم از دریافت اسناد ، تحویل اسناد و بازگشایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام می گردد.

 روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس  خراسان رضوی

ع 9
81
57
67

برگ س��بز و س��ند کمپانی خودروی پرای��د 111 مدل 
1396 رن��گ س��فید به ش��ماره انتظام��ی 588 و 78 
ایران 36 ش��ماره موت��ور M13/5810871 و ش��ماره 
شاس��ی NAS431100H5707189 ب��ه مالکیت الهام 
کش��تگر مفق��ود گردی��ده و از درج��ه اعتبار س��اقط 

می باشد.  ,ع
98
15
77
4

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

آگهی تجديد مناقصه عمومی  ) نوبت اول (
 مناقصه شماره : 98-24

1-دستگاه برگزار کننده مناقصه:شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی
2-موضوع مناقصه: امور خدمات حفاظت ونگهبانی ازساختمان های اداری، تاسیسات و سدهای استان در سال 99

3-حداقل صالحیت مناقصه گران: کلیه شرکتهای واجد صالحیت ازسوی  ناجا و وزارت نیرو در خصوص ارائه 
خدمات مزبور باشند.     4- برآورد اولیه :حدود32 میلیارد  ریال

5- مبلغ تضمین شرکت درفرآیند ارجاع کار:1.6 میلیارد ریال با اعتبارحداقل3ماه وقابل تمدیدتا3ماه دیگر
 www.setadiran.ir 6-محل دریافت اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(به نشانی

7- مهلت دریافت اس��ناد مناقصه:ازروز پنجش��نبه م��ورخ 98/12/22 تا پایان وقت اداری روز چهارش��نبه               
مورخ  98/12/28  

8- محل تحویل اسناد مناقصه: بارگذاری در سامانه ستاد
9- مهلت تحویل اسناد مناقصه: تا ساعت 8 صبح  روز یکشنبه مورخ 99/1/17      

10-محل وزمان گش��ایش پیش��نهادها: س��اعت 9صبح روز یکش��نبه م��ورخ 99/1/17 ش��رکت آب منطقه ای            
خراسان شمالی

/ع شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی 
98
15
76
2

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

ذکر روز
)صد مرتبه(  
 ال اله اال اهلل

 الملک الحق المبین

تمدید دوره ریاست جمهوری »والدیمیر«  با چراغ سبز دومای روسیه فراهم شد

سرزمین  تزارها در قبضه  پوتین
  مهدی خالدی  پارلمان روســیه )دوما( در 
آخرین بررسی، از طرح پیشنهادی در باره اصالح 
قانون اساسی این کشور و متممی که به »والدیمیر 
پوتین« اجــازه می دهد بار دیگر برای ریاســت 
جمهوری نامزد شــود، به طور قاطعی حمایت 
کرد. این متمم پیشنهادی یکی از نمایندگان هم 
حزبی رئیس جمهور روسیه با ۳۸۳ رأی موافق و 
بدون حتی یک رأی مخالف تصویب شد و ۴۳ نفر 
هم رأی ممتنع دادند. »والنتینا ترشکوا« پیشنهاد 
کرده که یا محدودیت دوره ریاست جمهوری در 
روسیه حذف شــود یا قانون اساسی به گونه ای 
اصالح شود که پوتین بتواند دوباره در انتخابات 
ریاست جمهوری شرکت کند. ۲۴ قانون گذار نیز 
در این رأی گیری غایب بودند. این دومین بررسی 
دوما در مورد الیحه اصالحات قانون اساسی است. 
پیش از این در بهمن ماه گذشته ۴۳۲ نماینده از 
مجموع ۴۵۰ نماینده دوما در نخستین خوانش 
به این بازنگری در قانون اساسی رأی مثبت داده 
بودند. همه پرسی در مورد اصالحات قانون اساسی 
برای ۳ اردیبهشــت ۱۳۹۹  )۲۲ آوریل ۲۰۲۰( 

برنامه ریزی شده است.

 تمایل مشروط پوتین به تداوم ریاست 
جمهوری

این اقدام پارلمان روسیه در حالی صورت گرفت 
که والدیمیر پوتین، روز ســه شنبه با حضور در 
دوما در سخنانی، تمایل مشــروط خود را برای 
ادامه دوره دیگری به عنوان رئیس جمهوری پس 
از ســال ۲۰۲۴ اعالم کرد. قانون اساسی کنونی 
به او اجــازه نمی دهد که پس از این ســال که 
پایان دوره ریاست جمهوری اوست، بار دیگر این 
ســمت را به عهده بگیرد. پوتین در دوما با بیان 
اینکه برداشتن محدودیت در مدت زمان ریاست 
جمهوری در قانون اساسی امری نامناسب است، 
در عین حــال گفت اگر دادگاه قانون اساســی 
اصالحات را تأیید کند و مردم در همه پرسی به 
آن رأی دهند از این پیشــنهاد حمایت می کند. 

او با تأکید بر اینکه »ثبات باید در اولویت باشد«، 
گفت: »قدرت بیشــتر ریاســت جمهوری برای 
روسیه کامالً ضروری است«. از نظر پوتین روسیه 
به »تغییر از طریق تکامل« نیاز دارد، زیرا در تاریخ 

خود به اندازه کافی انقالب  از سر گذرانده است.
حال اگر دادگاه قانون اساسی موافقت خود را اعالم 
و حکم کند این تغییر با اصول کشــور مغایرت 
ندارد، پوتین عمالً می تواند دو دوره دیگر یعنی 
تا ســال ۲۰۳۶ در قدرت باقی بماند. والدیمیر 
پوتین از سال ۱۹۹۹ یا به عنوان رئیس جمهوری 
یا نخست وزیر به طور متناوب در روسیه در قدرت 
بوده اســت. در اصالحات قانون اساسی روسیه 
موارد دیگری همچون تعریــف ازدواج به عنوان 
پیوند زن و مرد در نظر گرفته شده است که اگر 
تصویب شود، ازدواج همجنسگرایان غیرقانونی 
خواهد شد. همچنین اعالم »ایمان مردم روسیه 
به خــدا« و ممنوعیت جدایی هر نقطه از قلمرو 

روسیه در این اصالحات دیده می شود.
 براســاس اصالحات جدید در قانون اساســی 
روســیه، قضات، نمایندگان و مسئوالن سیاسی 
در ســطح فدرال نیز نمی توانند تابعیت خارجی 
یا اجازه اقامت در کشوری دیگر را داشته باشند. 
والدیمیر پوتین ۲۵ دی با اعالم خبر اصالحات 
قانون اساســی روســیه همــه را غافلگیر کرد؛ 

اصالحاتی که به تعبیر گاردین، به پوتین اجازه 
خواهد داد تا همچنــان در قدرت بماند و جان 
او را پــس از کناره گیری از قدرت تضمین کند. 
گفته می شود هدف اصلی از این اصالحات تمدید 
حضور والدیمیر پوتین در قدرت به عنوان مقام 
اول روسیه است، اما از نظر رئیس جمهور روسیه 
تمایل روس ها برای تغییــرات، این اصالحات را 

ضروری کرده بود. 

 آیا ریاست پوتین مادام العمر شد؟
در نهایت اینکه باید توجه داشــت ســخنرانی 
سالیانه والدیمیر پوتین متفاوت تر از سال های 
گذشــته بود. مرد یخی با آغاز سال ۲۰۲۰، آب 
یخ را بر تغییر قانون اساســی بر مخالفان خود 
ریخت و تغییرات اساســی و جدی در ساختار 
سیاسی این کشور داد. دیمیتری مدودف یار غار 
خود را از سمت نخست وزیری حذف و میخائیل 
میشوســتین از دوســتان نزدیک تر خود را در 
جایگاه رفیق قدیمی خود گذاشت. اما تغییر قانون 
اساســی چه نفعی برای شخص رئیس جمهور 
داشت؟ آیا پوتین می خواهد حاکم مادام العمر 
ســرزمین خرس ها و پدر روس ها باشد؟ دکتر 
حسن بهشتی پور کارشناس ارشد مسائل اوراسیا 
معتقد اســت که روسیه با این تغییرات در حال 

حرکت به سمتی است که قدرت بین المللی اش 
را تثبیت، مشــکالت داخلی خــودش را حل و 
حضور منطقه ایش در خاورمیانه را افزایش دهد.

بهشتی پور با بیان اینکه تصویب متمم پیشنهادی 
بــرای تمدید دوره ریاســت جمهوری در حالی 
بود که طرح پوتین برای اصالح گســترده قانون 
اساسی، میزان قدرت رئیس جمهور را کاهش داده 
و بســیاری از اختیارات را در اختیار پارلمان قرار 
می دهد، گفت: پوتین تصمیم برای تغییر در قانون 
اساسی را پیشتر گرفته و دو سال به تأخیر انداخت 
و علتش درگیر شدن روسیه و نوع مواجهه اش 
با تحــوالت منطقه بود. امــا در بحث تحوالت 
منطقه ای در دوســال گذشــته  روسیه دست 
پُری داشت و توانست کار را به خوبی پیش ببرد.
البته نقشــه پوتین و جزئیاتش بعداً مشــخص 
خواهد شــد، اما واقعیت آن است که روسیه چه 
در دوره حکومت تزارها و چه در دوران حاکمیت 
هفتاد ساله  بلشــویک ها و چه در دوران روسیه 
جدید که تاکنون ۲۸ ســال از آن می گذرد، سه 
ویژگی را در نظام قدرت حفظ کرده اســت. اول 
مرکز گرایی؛ یعنی در این وســیع ترین کشور 
جهان با بیش از ۱7 میلیون کیلومتر مربع همه 
چیز در پایتخت تعیین شده و می شود. دوم نظام 
اقتدارگرایی در تصمیم گیری از باال به پایین، به 
گونه ای که با  وجود نظام فدراتیو در این کشور 
آنچه که در مناسبات قدرت پذیرفته شده است 
بــا آنچه بر روی کاغذ آمده اســت، تفاوت های 
معناداری دارد.  ویژگی ســوم در روســیه فرد 
گرایی اســت. به گونه ای که همیشه همه امور 
به یک فرد ختم می شود، زمانی تزار روسیه نام 
داشت و زمان دیگر دبیرکل حزب کمونیست و 
امروز رئیس جمهوری روسیه فدراتیو . بنابراین 
تا زمانی که این سه ویژگی همچنان وجه غالب 
نظام سیاسی روسیه را تعیین می کند، می توان 
پیش بینی کرد  پوتین تا زمانی که توان جسمی و 
بنیه فکری الزم را داشته باشد، به اشکال مختلف 

در رأس هرم قدرت خواهد بود. 

تاس: در میان اختالف ها بین رهبران حاکم 
بر کابل »اشرف غنی« رئیس جمهور افغانستان 
در حکمی دســتور آزادی هزارو۵۰۰ زندانی 
برای آغاز مذاکرات بین االفغانی را صادر کرد.

رووداو: در پــی به بن بســت خوردن چند 
باره پروسه انتخاب نخست وزیر عراق و ادامه 
اختالف میان احزاب عراقی بر سر این موضوع، 
»حسین علی« عضو ائتالف »الفتح« در مجلس 
عراق اعالم کرد گروه های سیاسی این کشور 
قصد دارند عادل عبدالمهدی نخســت وزیر 

سابق را در منصب خود نگه دارند.
وابســته  بشــر  حقوق  دیده بان  المیادین: 
بــه معارضان ســوری گــزارش داد یکی از 
شاخه های گروه  موسوم به »عاصفه الشمال« 
)توفان شــمال(  با گروهی از شــبه نظامیان  
منطقه »منغ« در شمال غرب سوریه، که هر 
دو از شبه نظامیان وابسته به ترکیه هستند، به 
جان هم افتاده و با یکدیگر در منطقه »اعزاز« 

)شمال حلب( درگیر شدند.

 غنی ریاست اجرایی را منحل کرد؛ 
عبداهلل دستورات اشرف را بی اعتبار خواند

 جنگ زرگری دولت های 
 موازی درکابل

جهــان: در ادامه جنگ زرگــری میان دو 
دولت موازی حاکم بر کابل، »اشرف غنی« که 
چند روز پیش به عنوان رئیس جمهور جدید 
افغانستان ســوگند یاد کرد، با صدور فرمانی 
ریاســت اجرایی دولت افغانستان را لغو کرد. 
پیش از این نیز، صدیق صدیقی، سخنگوی 
ریاست جمهوری افغانستان در یک نشست 
خبــری گفته بود که ریاســت اجرایی دیگر 
وجود ندارد. گفته شــده با صدور این فرمان، 
دیگر هیچ کدام از نامه ها و دستورات ریاست 
اجرایی قابل اجرا نیســت و کارمندان آن از 
طریق کمیســیون اصالحات اداری در دیگر 

نهادها به کار گرفته خواهند شد. 
امــا »عبداهلل عبداهلل« در واکنش به لغو حکم 
ریاســت اجرایی توسط اشــرف غنی گفت: 
غنی دیگر رئیس جمهور افغانستان نبوده و 
دســتوراتش اعتباری ندارد. وی در بیانیه ای 
اعالم کرد: پس از تحلیف رئیس  جمهور دولت 
فراگیر، حکومت وحدت ملی عمالً پایان یافته 
و رئیس جمهور دولت فراگیر به زودی رئیس 
اجرایی دولت را رســماً طی فرمانی معرفی 

می کند.
مقام ریاست اجرایی دولت افغانستان تا پیش 
از این در اختیار عبداهلل، نامزد رقیب اشــرف 
غنی در انتخابات ریاســت جمهوری بود که 
در دور قبلی دولت افغانستان در قالب دولت 
وحدت ملی ایجاد شــده بــود. اعالم انحالل 
مقام »ریاست اجرایی« دولت افغانستان پس 
از آن صورت می گیرد که عبداهلل عبداهلل نتایج 
انتخابات ریاست جمهوری اخیر افغانستان را 
نپذیرفت و همزمان با اشــرف غنی اقدام به 
برگزاری مراسم سوگند ریاست جمهوری کرد.

سیاست پاندولی و حرکت ترکیه در مسیر ناکجا آباد
رئیــس جمهور ترکیه که این روزها ماجراجویی هایش از ســوریه گرفته تا لیبی و 
مدیترانه با واکنش منفی دیگر کشورها مواجه شده و به بن بست خورده، ظاهراً در 
مقام دلجویی از آمریکا در راســتای تأیید سیاست های خود برآمده است. در همین 
راستا رجب طیب اردوغان در ادامه سیاست های دوگانه و بازی در زمین قدرت های 
شــرق و غرب، روز گذشته از موافقت واشنگتن با فروش سامانه موشکی پاترویوت 

به آنکارا در ازای دست کشیدن این کشور از سامانه »اس -۴۰۰« روسیه، خبر داد.
مقامات آنکارا در چند سال اخیر سیاست خارجی پاندلی در پیش گرفته و با هدف 
کسب منافع بیشتر گاهی به سمت آمریکا و گاهی هم به سمت روسیه چرخیده اند؛ 
بــه عبارت دیگر گاهی به نعل می زدند و گاهی هم به میخ. این رویکرد به ویژه پس 
از شکل گیری بحران سوریه شکل جدی تری به خود گرفت. هنگامی که اردوغان با 
ترامپ بر سر عملیات نظامی این کشور در مناطق کردنشین شمال سوریه، بازگرداندن 
فتح اهلل گولن و در نهایت موضوع آزادی »اندرو برانسون«، کشیش آمریکایی بازداشت 
شده در ترکیه به مشکل برخورده و روابط بینشان تیره شد، به دامان روسیه پناه برد، 
اما همین که در بحران ادلب خود را یکه و تنها دیده و همه چیز را از دســت رفته 
می دید، به سرعت به سمت ایاالت متحده و متحدان ناتو خود چرخید تا بتواند از این 

رهگذر حداقل منافع خود را در مقابل روسیه تأمین کند.
البته باید توجه داشت ترکیه اساساً در اردوگاه غرب تعریف شده و تمایل این کشور برای 
نزدیکی به شرق پس از سرخوردگی این کشور از آمریکا در همراهی با سیاست هایش و 
از سوی دیگر با هدف متنوع کردن متغیرهای امنیت ملی و ابزارهای نظامی اش صورت 
می گیرد. ترکیه در صحنه شــطرنج جهانی تالش دارد با جابه جایی میان قدرت ها و 
ائتالف های گوناگون و بعضاً متعارض منافع خود را تأمین کند، اما این رویکرد برای 
این کشور هزینه زا بوده و این کشور را به شریکی غیر مطمئن برای دیگران تبدیل 
کرده است.ترکیه که روزگاری با اتخاذ سیاست »تنش صفر با همسایگان« رشد سریع 
اقتصادی را تجربه کرد، حال خود را در گردابی از مشکالت خارجی می بیند که دست 
ساخته رهبران ماجراجویش بوده و راه حل آن بازگشت به سیاست گذشته است. در 
این میان مســلماً آمریکا هم بدش نمی آید از این آب گل آلود ماهی گرفته و روابط 
مسکو و آنکارا را بیش از پیش تخریب کند. ترکیه در پازل دشمنی و رویارویی آمریکا 
با روسیه از جایگاه مهمی در نگاه مقامات کاخ سفید برخوردار است و به همین دلیل 
واشنگتن تالش خواهد کرد با استفاده از بحران های اخیر، ترکیه را نقره داغ کرده و در 
قبال آن امتیاز های زیادی از آنکارا طلب خواهد کرد. پیشنهاد فروش پاتروت که پیشتر 
کاخ سفید از فروش آن به اردوغان سر باز می زد هم احتمال حربه ای در همین زمینه 

و با هدف دور کردن ترک ها از روسیه صورت می گیرد.

طالبان برنده شکاف قدرت در افغانستان!
قدرت حاکم در افغانستان دچار دودستگی و شکاف بی سابقه ای در دو دهه اخیر 
شــده اســت و هم اکنون دو رئیس جمهور دارد! پس از کش و قوس های زیاد، 
سرانجام کمیسیون انتخابات اشــرف غنی را برنده اعالم کرد، اما عبداهلل عبداهلل 

رئیس اجرائیه نتایج را نپذیرفته. 
در حال حاضر مشخص نیست این بحران به کجا ختم می شود، اما چهار احتمال 
قابل تصور است. نخست اینکه عبداهلل عبداهلل پس از میانجیگری های متعدد کوتاه 
آمده و کنار بکشد که این اتفاق بعید است. احتمال دوم برگزاری مجدد انتخابات 
است که بعید است اشرف غنی آن را بپذیرد؛ به ویژه اینکه موازنه قدرت را به نفع 
خود می داند و از حمایت آمریکا و اروپا و رســمیت بین المللی برخوردار است. راه 
حل ســوم بازتوزیع قدرت میان غنی و عبداهلل بر اساس یک توافقی در چارچوب 
گفت وگوی مستقیم است. البته احتماالً  این گفت وگوها به زودی شروع نشود و 
رئیس اجرائیه فعالً به فشــارهای خود ادامه دهد و کار را به اعتراض های خیابانی 
بکشــاند. اما در صورت عدم تحقق سه احتمال پیشین، احتمال چهارم یعنی بن 
بست سیاسی درازمدتی است که در این کشور اتفاق می افتد و  برآیند آن بحران 
داخلی طوالنی مدت خواهد بود و می رود تا فرایند سیاســی شکل گرفته پس از 

جنگ ۲۰۰۰ را به کلی به مخاطره بیندازد و با خطر فروپاشی مواجه کند. 
شکاف دو قطبی قدرت در افغانستان در حالی است که طالبان با امضای توافق با 
آمریکا در موقعیتی بهتر و جدید در معادالت و مناسبات داخلی قدرت قرار گرفته 
است و این شکاف هم به نفع این گروه تمام خواهد شد. بر اساس توافق دوحه میان 
آمریکا و طالبان قرار بر این اســت که گفت وگوهای داخلی میان طالبان و دولت 
افغانستان شروع شود، اما این بحران می تواند به تعویق این گفت وگوها بینجامد و 
اگر هم در سایه آن شروع شود، دودستگی در دولت، موضع آن را در این مذاکرات 
تضعیف می کند. البته این احتمال هم وجود دارد که دولت اشرف غنی بخواهد از 
طریق پیشبرد گفت وگوها با گروه طالبان موقعیت خود را در مقابل عبداهلل تقویت 
کند. به هر حال، باید به نظاره نشست و دید چه خواهد شد. هر چند چشم انداز 
روشــنی برای توافق طالبان و آمریکا در درازمدت زیاد متصور نیست، اما چه این 
توافق ماندگار بماند چه نماند، برنده این بحران قدرت که صرفاً داخلی نیســت و 

عقبه ای منطقه ای و بین المللی دارد، طالبان خواهد بود.
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بایدن فاصله اش را با سندرز بیشتر کرد

 جهان  انتخابات درون حزبی دموکرات ها در دومین سه شنبه 
بزرگ )۱۰ مارس(، در بحبوحه شیوع ویروس کرونا در ۶ ایالت 
»آیداهو«، »میشــیگان«، »می سی سی پی«، »میسوری«، »داکوتای 
شــمالی« و »واشنگتن« برگزار شــد. با اعالم بیش از 7۰ درصد 
از نتایج انتخابات درون حزبی، »جو بایدن« معاون »باراک اوباما« 
رئیس جمهور پیشین آمریکا موفق شــد با کسب ۱۵۰ موکل 
انتخاباتــی در صدر رقابــت  نامزدهای انتخابــات درون حزبی 
دموکرات هــا قرار گیرد و در مجموع ۸۲۳ موکل انتخاباتی را به 
خود اختصاص دهد. برپایه نتایج اعالم شــده، »برنی سندرز« با 
کسب ۸۸ موکل انتخاباتی جدید و مجموع ۶۶۳ موکل انتخاباتی 

در جایگاه دوم قرار گرفت.جو بایدن با حمایت آفریقایی تبارها 
توانســت با اختالف زیاد در ایالت های میشیگان، میسیوری و 
می سی ســی پی به پیروزی برسد. سناتور سندرز این شانس را 
داشت که در ایالت های غربی یعنی آیداهو، داکوتای شمالی و 
واشــنگتن فاصله خود را با جو بایــدن کم بکند، در این میان، 
پیــروزی بایدن در ایالت میشــیگان برای او بســیار مهم تر از 
ایالت های دیگر بود؛ زیرا برنی ســندرز امید زیادی به پیروزی 
در این ایالت داشــت. در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات در 
سال ۲۰۱۶، سندرز توانسته بود از رقیب خود در آن زمان یعنی 
هیالری کلینتون جلو بیفتد، اما روز گذشــته او در این ایالت 
تنها ۳7 درصد آرا را بدست آورد. به این ترتیب نامزد 77 ساله 
دموکرات و معاون رئیس جمهوری در زمان اوباما توانسته جایگاه 
خود را به عنوان پیشتاز در رقابت دموکرات ها برای نامزدی در 
انتخابات ریاست جمهوری در نوامبر تثبیت کند. جو بایدن در 
انتخابات مقدماتی سه شنبه ۳ مارس )۱۳ اسفند( که »سه  شنبه 
بزرگ« خوانده می شود، توانســته بود در ۱۰ ایالت دیگر برنی 
ســندرز و دیگر رقبای خود را شکست دهد. با وجود پیشتازی 
جــو بایدن در رقابت های انتخابــات درون حزبی دموکرات ها،  
»برنی ســندرز« در آســتانه رقابت همزمان روز سه شنبه در ۶ 
ایالت آمریکا بار دیگر به مواضع جو بایدن درباره جنگ ســال 

۲۰۰۳ این کشــور علیه عراق تاخت و همچنین گفت، قصدی 
برای انصراف از کارزار مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری ندارد.

  انتخابات در سایه کرونا
انتخابــات درون حزبی دموکرات ها در ۶ ایالت آمریکا در حالی 
برگزار شد که موجی از نگرانی ها از تسریع شیوع ویروس کرونا 
ایاالت متحده را در بر گرفته است. در پی افزایش شیوع ویروس 
کرونا در آمریکا، برنی سندرز و جو بایدن برنامه های انتخاباتی 
سه شنبه شــب خود را لغو کردند. پیش از این قرار بود پس از 
برگزاری رقابت های درون حزبی روز گذشته، در دو گردهمایی 
جداگانه و در جمع هواداران خود در شهر »کلیولند« ایالت اوهایو 
سخنرانی کنند. بنا به گزارش شبکه بی بی سی، از طرف دیگر 
مناظره  تلویزیونی سندرز و بایدن نیز که قرار است یکشنبه ۲۵ 
اســفندماه در آریزونا برگزار شود، بدون حضور مخاطب برگزار 
خواهد شــد و شبکه »سی ان ان« که برگزار کننده این مناظره 
است، می گوید علت حذف تماشاگران از این مناظره، نگرانی از 
شیوع ویروس کروناست. وضعیت شیوع کرونا در آمریکا هر روز 
ابعاد گسترده ای پیدا می کند.  بنا بر گزارش شبکه »سی بی اس«، 
کرونا در آمریکا تاکنون حداقل ۳۲ فوتی بر جا گذاشته و شمار 
مبتالیان به این ویروس به بیش از هزار نفر افزایش یافته است.

آمریکا
انتخابات مقدماتی دموکرات های آمریکا زیر سایه کرونا
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