
 

رهنمودهای رهبر معظم انقالب راهبرد آستان قدس در مقابله با کروناست
تولیت آستان قدس رضوی در دیدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد و جمعی از مدیران حوزه سالمت: 
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پورعلی گنجی در گفت و گو با قدس: در گفت وگو با آیت اهلل نجم الدین طبسی بررسی شد  شمخانی:

:jامام علی 
نشانه دانش ]دین[ 
چهار چیز است: 

شناخت خدا، 
شناخت دوستداران 
او، شناخت واجبات 
الهی و مراقبت آن ها 

تا آنکه بجا 
آورده شود. 
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زمان انتقاد از 
سرمربی تیم ملی نیست

آیا شیوع ویروس کرونا 
از عالئم آخرالزمان است؟

اشتراکاتی بین طرح ترور سردار 
و حمله به التاجی  وجود دارد

 ............ صفحه 8

 از رصد ملی تا اعمال قرنطینه 

قرارگاه جنگ با کرونا شهرها را خلوت می کند

پس از حمله عوامل 
ناشناس به پایگاه التاجی، 

آمریکا مواضع ارتش عراق 
را بمباران کرد

دستپاچگی 
سنتکام

 سیاســت   پس از فرمان فرمانده معظم کل قوا به رئیس ســتاد کل نیروهای 
مســلح در زمینه مقابله با کرونا مبنی بر تشــکیل قرارگاه بهداشتی و درمانی برای 
ســازماندهی خدمات به مردم، نخستین جلسه این قرارگاه روز گذشته برگزار و در 
آن تصمیمات مهم و قابل توجهی گرفته شــد. در این جلسه که در مقر ستاد کل و 
به ریاســت رئیس ستادکل نیرو های مسلح برگزار  شد، در حضور فرماندهان کل ارتش 
جمهوری اسالمی ایران، سپاه پاسداران انقالب اسالمی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو های 
مسلح، فرمانده نیروی انتظامی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، رئیس اداره بهداشت 

 ............ صفحه 2و درمان ستادکل نیرو های مسلح و معاونان...

  جهان  منطقه التاجی با 400هزار سکنه در 
2۷ کیلومتری شمال بغداد واقع شده است. این 
منطقه از زمان صدام بیشتر از هر چیز با کارکرد 
نظامی اش شــناخته شده اســت. پس از ورود 
آمریکایی ها به عراق در سال 2003 آن ها این 
منطقه را اشــغال و به یکی از کمپ های اصلی 

نیرو های نظامی خود...

شیوع کرونا؛ 
از بیوتروریسم آمریکایی 

تا تئوری توطئه

واقعًا 
کار 

خودشونه؟!

کارشناسان از ادامه صدور 
مجوز شکار به خارجی ها 

گله مندند

چراغ سبز 
محیط زیست 

برای چشم آبی ها
 ............ صفحه ۷ ............ صفحه 9

بسته حمایتی ویژه به خانواده هایی که 
در اثر کروناآسیب دیده اند اعطا می شود

وام + 
کمک  نقدی
 ............ صفحه 6

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
محمدحسین جعفریان

تاریخ این سرزمین نشان می دهد که یکی از مهم ترین ویژگی های اجداد ما، پیش 
پا افتاده قلمداد کردن مشکالت پیچیده بوده است. شاید از همین روست که در 
فولکلور ما ایرانیان بیش از هر زبان و کشور دیگری، مثل های هشدار دهنده داریم، 
اما این هشدارها نیز کارساز نبوده و این فرهنگ همچنان در ذهن و زبان بسیاری 

از ما جاری است. شاید به همین دلیل است که...

این شوخی عاقبت شومی دارد
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شرکت گردشگری نمونه چالیدره 

فراخوان مناقصه نوبت اول
شبکه بهداشت و درمان 
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 شرکت آب و فاضالب مشهد در نظر دارد با رعایت مفادآیین نامه معامالت شرکت های آب و فاضالب شهری و استانی و از طریق 
مناقصات عمومی, عملیات مشروحه ذیل را به پیمانکاران ذیصالح واگذار نمایید  .
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مدت موضوع
اجرا

مبلغ برآورد اولیه
به ریال

مبلغ تضمین شرکت در
فرآیند ارجاع کار 

به ریال

حداقل رتبه و مورد 
نیاز  ازسازمان مدیریت 

برنامه ریزی
نوع تضمین شرکت در 

فرآیند ارجاع کار

1

عملیات زیرسازی و آسفالت 
محوطه تأسیسات آب 

شهری به صورت پراکنده 
در سطح شهر مشهد .

12
رتبه 5 راه و ترابری 9/910/584/656363/000/000ماه

یا ابنیه 
1. واریز نقدی به حساب جاري  
نکی  1با 0 0 0 5 0 0 0 5 ه ر شما

پاسارگاد شعبه آبفای مشهد
2 . ضمانتنامه بانکی
3 . اوراق مشارکت

4 . چک تضمین شده بانکی 2

انجام عملیات خرید 
لوازم، تجهیز و                     

راه اندازی ده حلقه چاه 
آب شرب مشهد

12
 رتبه 5 آب یا تأسیسات 43/049/958/9291/153/000/000ماه

تجهیزات

تاریخ و محل دریافت اس��ناد از تاریخ 98/12/21 لغایت 98/12/28 از محل دفتر قراردادهای ش��رکت آب و فاضالب مش��هد و یا 
در س��ایت اینترنتی http://iets.mporg.ir  قابل دریافت می باش��د .    آخرین مهلت عودت پاکات مناقصات تکمیل ش��ده پایان 
وقت اداری مورخ 1399/1/23 و به آدرس مش��هد، خیابان فلس��طین، فلسطین 26، دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضالب مشهد 

می باشد ، تلفن 37008124 .   مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت سه ماه می باشد . 
هزینه درج آگهی به عهده برندگان مناقصه می باشد. 

آب نعمت الهی است، آن را هدر ندهیم
))آگهی مناقصات عمومی((
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دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مشهد
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پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس
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آستان قدس رضوی در نظر دارد 32 % از سهام متعلق به خود در 
ش�رکت مهندسی قدس نیرو )س�هامی خاص( را از طریق مزایده 
عمومی با شرایط نقد و اقساط به فروش برساند. متقاضیان می توانند برای کسب 
اطالعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد شرکت در مزایده تا مورخ 1398/12/27 
به پایگاه اینترنتی  www.dev.razavi.ir  مراجعه نموده و پس از دریافت و تکمیل 
اسناد، آنها را در پاکت در بسته به آدرس مشهد مقدس – چهارراه شهدا- سازمان 
مرکزی آستان قدس رضوی- دبیرخانه معاونت مالی و پشتیبانی تحویل نمایند . 

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

»آگهی مزایده سهام شرکت مهندسی قدس نیرو«
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»به مشهد نیایید« را 
جدی  بگیرید

بی توجهی مسئوالن و مسافران به 
وضعیت قرمز در دومین کالنشهر کشور

 ............ صفحه 2 قدس خراسان

جناب آقای دکتر فرشاد مهدی پور
درگذشــت پدر گرامی تان حاج کریم مهدی پور را تســلیت گفته و از درگاه 

احدیت علو درجات برای ایشان و صبر برای شما و خانواده تان مسئلت داریم.

مؤسسه فرهنگی قدس
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روزنامـه صبـح ایـران

 شمخانی: اشتراکاتی بین طرح ترور سردار و حمله به التاجی  وجود دارد فارس: علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیروز در توییتی نوشت: »در سفر به عراق   از مسئوالن 
این کشور خواستم که دنباله های داخلی عملیات ترور شهیدان سلیمانی و ابومهدی را شناسایی و معرفی کنند«. وی افزود: »به نظر می رسد اشتراکاتی بین طرح ترور و ادعای آمریکا مبنی بر حمله به  پایگاه 

التاجی   وجود داشته باشد«.

 سیاست   پس از فرمان فرمانده معظم 
کل قــوا به رئیس ســتاد کل نیروهای 
مسلح در زمینه مقابله با کرونا مبنی بر 
تشکیل قرارگاه بهداشتی و درمانی برای 
به مردم، نخستین  سازماندهی خدمات 
جلسه این قرارگاه روز گذشته برگزار و 
در آن تصمیمات مهــم و قابل توجهی 

گرفته شد.
در این جلســه که در مقر ستاد کل و به 
ریاســت رئیس ســتادکل 
نیرو های مسلح برگزار  شد، 
در حضــور فرماندهان کل 
اســامی  جمهوری  ارتش 
ایــران، ســپاه پاســداران 
انقاب اســامی، وزیر دفاع 
و پشتیبانی نیرو های مسلح، 
انتظامی،  نیــروی  فرمانده 
رئیــس ســازمان بســیج 
اداره  رئیس  مســتضعفین، 
ستادکل  درمان  و  بهداشت 
نیرو های مســلح و معاونان 
ســتادکل نیرو های مسلح، 
پس از تصمیم گیری درباره 
جزئیات تشکیل این قرارگاه و ساختار آن، 
دســتور کار قرارگاه برای مقابله با کرونا 

تعیین شد.

 رصد مردم برای شناسایی مبتالیان
سرلشــکر محمد باقری، رئیس ستادکل 
نیرو های مسلح در این باره به خبرنگاران 
گفت: رصد ملی و یافتن افراد مشــکوک 
و افــرادی که احتمال بیمــاری در آن ها 
وجود دارد مهم اســت. طی یک هفته تا 
۱۰ روز آینده کل ملــت ایران یک بار از 
طریق فضای مجازی، تماس تلفنی و در 
صورت ضرورت با مراجعه حضوری مورد 
رصد قرار خواهند گرفت و افراد مشکوک 
بــه بیماری کامًا مشــخص می شــوند. 
کسانی که مشکوک نیستند به منزلشان 
بــر می گردند و موارد مشــکوک باید در 
مراکز مقدماتی مورد معاینه و رســیدگی 
اولیه قرار بگیرند؛ این موضوع را ما بر عهده 
گرفتیــم که تا هزار مورد درمانگاه ثابت و 
سیار نیرو های مسلح را به بخش کشوری 
در سراسر کشور کمک کنیم تا این رصد 

بالینی صورت گیرد.

 خلوت کردن فروشگاه ها و خیابان ها
وی با اشــاره به دیگر تصمیمات قرارگاه 
بهداشتی و درمانی امام رضا )ع(، گفت: از 
جمله تصمیمات دیگر این بود که کمیته 
انتظامی و امنیتی ما به همراه وزارت کشور 
و استانداران روال خلوت کردن فروشگاه ها 
و خیابان هــا و جاده ها که با تصمیم ملی 
اتخاذ می شود، انجام  دهند که این کار هم 
در ۲۴ ســاعت آینده سازماندهی خواهد 
شد. از ملت عزیز خواهش می کنم که به 
توصیه ها و درخواست های وزارت بهداشت 
عمل کنند و بــا کمکی که می کنند این 
زنجیــره انتقال بیماری را قطع کنیم. اگر 
زنجیره ادامه پیدا کنــد، طبیعتاً کنترل 

بیماری طوالنی تر خواهد شد.

 تأمین لجستیک برای مبارزه با کرونا
رئیس ستادکل نیرو های مسلح گفت: در 
بخش لجســتیک چه ماسک تخصصی 
N۹۵ کــه برای کادر بیمارســتانی مورد 
نیاز هســت و چه لباس مخصوص آن ها، 
وزارت دفاع خط تولید بســیار مفصلی را 
ایجاد کرده است، در مورد کیت تشخیصی 
ایــن توان وجود دارد کــه هر مقدار الزم 
است تولید شود. در خصوص ماسک های 
عمومی هم میزانی را که اعام کردند، از 
طریق مجموعه وزارت دفاع، سازمان های 
نیرو های مســلح و مجموعه های مردمی 
که از طریق بسیج اصناف و بسیج کشور 
سازماندهی شده و با تصمیم امروز توسعه 
چشــمگیر پیدا خواهد کرد، به ســرعت 

موضوع تجهیزات محافظتــی مردمی را 
برطرف خواهیم کرد.

 به کارگیری متخصصان درمانی
رئیس ستادکل نیرو های مسلح همچنین 
عنوان کرد: از جمله مســائل اساســی و 
مشــکل، کادر درمانی اســت که زحمت 
کشــیدند در این چند روز، ســازماندهی 
کردیــم کــه بســیجیان، دانشــجویان 
پزشکی و همچنین ســربازان متخصص 
و بازنشســتگانی که عاقه مند هستند و 
تخصــص دارند بافاصله بــه کار گرفته 
شوند و کسانی که نیاز به آموزش فشرده 
دارند نیز این کار انجام شود و در خدمت 

کادر های درمانی باشند.

از رصد ملی تا اعمال قرنطینه

قرارگاه جنگ با کرونا شهرها را خلوت می کند

 قرائــت دعای نور که حضرت زهرا )س( تعلیم ســلمان فرمــود، جهت بهبود 
بیماری های تب دار از جمله کرونا مفید است. ان شاء اهلل. 09150007109

 ما فرهنگیان خبری را که از زبان آقای اللهیاری ترکمن در مورد حقوق باالی یک 
تا ۲ میلیونی فرهنگیان که در بخش خبری پخش شد شدیداً تکذیب می کنیم لطفاً 

با فرهنگیان مصاحبه کنید. 09140009400
 حال که شست وشــوی دســت بهترین راه جلوگیری ویروس است. چرا در حاشیه 
پیاده روها و الاقل در ایستگاه های اتوبوس و مترو شیر آب نصب نمی شود و پساب به چاه 
یا اگو برود. برای آبیاری چند درخت لوله و شیرمخصوص نصب شده، ولی برای انسان ها 

شیر آب نگذاشتند.09150005293
 لطفاً موضوع حذف رتبه بندی معلمان و حذف فوق العاده شغلی از احکام فرهنگیان را 
از وزارت آموزش و پرورش پیگیری کنید. به خدا در یک نظام اسامی و علوی این رفتار، 

حق معلمان نیست. لطفاً برای حقمان ارزش قائل شوید. 09180007270
 لعنت به کرونا که هم اقتصاد ایران را و هم ســامتی مردم ایران را به خطر انداخته. 

  09370006277
 دولت تغییر یکنواختی در روش و سیستمش ندارد، خسته کننده و تکراری شده و 
مردم مستأصل شدن، پاسخشان هم برای مشکات شده: مردم مراقب باشند! مثل اینکه 
میگن: داروی قاچاق، گوشت، برنج، روغن، شکر، الستیک، پارچه و... قاچاق! حتماً انتظار 

دارن مردم قاچاقچی هارو دستگیر کنن! پس شما چی کاره ای؟09150007819
  من یک نیروی شــرکتیم در خط مقدم کرونا، افزایش ۵۰ درصدی شامل ما نشده، 
تقاضا دارم با رســانه ای کردن این موضوع در جهت افزایش حقوق و تبدیل وضعیت ما 

قدمی بردارید. 09140000288
  من یک شرکتی بهداشت و درمان هستم که هر روز و هر ساعت با کرونا درگیرم و 
افزایش حقوق ۵۰ درصد شامل من نشده. تقاضا دارم با رسانه ای کردن این قضیه برای 

افزایش حقوق و تبدیل وضعیت ما قدمی بردارید. 09140008969

کرونا اگر حمله بیولوژیک نباشد، ولی بستری برای جنگ های ترکیبی است
ویروس جنگِ  سیاسی-بیولوژیکی 

سیاســت: رهبر انقاب در دستورشان به 
ستاد کل نیروهای مسلح برای تشکیل یک 
قرارگاه بهداشــتی و درمانی، این احتمال را 
طرح  کردند که شــاید گسترش کرونا یک 
حمله بیولوژیکی از سوی دشمن بوده است، 
احتمالی که دور از ذهن نیست و عقل حکم 

می کند که همه جوانب آن سنجیده شود.
به ویژه آنکه جنگ های جدید ترکیبی شــده اند؛ یعنی اقتصادی، سیاســی، نظامی، 
بیولوژیکی و حتی زیست محیطی. بنابراین کرونا شاید حمله بیولوژیک باشد، ولی عامل 
حمله اعتراف نکند یا شاید هم حمله بیولوژیک نباشد، اما برخی از کشورها به دنبال 

ماهی گیری از آب گل آلود و موج سواری باشند.

 اتهام زنی بحرین و عربستان به ایران
به طور نمونه، درحالی که سازمان بهداشت جهانی، کرونا را بیماری فراگیر جهانی اعام 
کرده، بحرین به تبعیت از سیاســت ضد ایرانی دولت سعودی، تهران را به شیوع این 
ویروس متهم کرد. به نوشته وبگاه بحرینی »اخبار الوطن« او ادعا کرد که ایران دست 
به پنهان کاری در خصوص شیوع ویروس کرونا در ابتدای امر زده و با این اقدام موجب 
شــیوع این ویروس در خارج از مرزهایش شــده است. وزیر کشور بحرین در سخنان 
عجیبی مدعی شد که این پنهان کاری ادعایی از سوی ایران نوعی از حمله بیولوژیک 
اســت که سامتی مردم را به خطر می اندازد. راشد بن عبداهلل همچنین ادعا کرد که 
بحرین توانسته در برخورد با این بیماری موفقیت آمیز عمل کند و در ادامه از بهداشت 
جهانی برای کمک به این کشور قدردانی کرد. او اتهام های دیگری نیز به ایران نسبت 
داد و همچون دولت سعودی گفت که ایران موجب شده است تا این ویروس به راحتی 
به خارج از مرزهای ایران سرایت کند. دولت سعودی نیز تاکنون دومرتبه ایران را عامل 
انتشار ویروس کرونا معرفی کرده که وزارت خارجه ایران نیز پاسخ ریاض را داده است. 
اما حســین امیر عبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل در صفحه 
شخصی خود در توییتر به این ادعا واکنش نشان داد. امیرعبداللهیان نوشت: »در مقابل 
ادعای وزیر کشور بحرین که ایران را به کتمان شیوع کرونا و جنگ بیولوژیک متهم 
می کنــد، باید گفت: آمریکا که با وجــود ناوگان پنجم دریایی نظامی خود بر بحرین 
حکومت می کند، عامل اصلی جنگ بیولوژیک و حتی کتمان اولیه کرونا در آمریکاست«.

 جنگ های ترکیبی
بنابراین اگرچه کرونا سراســر جهان را گرفته، اما دیگر یک بیماری معمولی نیست و 
به یک جنگ سیاســی-بیولوژیک تبدیل شده است و در روزهای آینده اتهام زنی های 

متعددی در این باره از سوی کشورهای غربی مطرح خواهد شد.
پیش ازاین آمریکا و همه جهان علیه چین شدند و این کشور را متهم به پنهان کاری و 
گسترش عامدانه ویروس کردند و  سپس با همراهی بحرین و عربستان، ایران را متهم 
کردند و اکنون چین، روسیه و ایران از احتمال حمله بیولوژیک آمریکا سخن می گویند.

بااین حال تدبیر رهبر معظم انقاب یک فرصت برای کشورمان در راستای تقویت داخلی 
در برابر بحران های مشابه خواهد بود. رهبر انقاب، به عنوان فرمانده کل قوا، از »احتمال« 

»حمله بیولوژیکی« و دیدن این موضوع به عنوان رزمایش گفته اند. 
بنابراین نیروهای مسلح در این رزمایش رشد خواهند کرد و توان تسلیحاتی ایران در 
عرصه جنگ های بیولوژیکی و میکروبی آینده، بیشتر از قبل خواهد شد. این رزمایش 
توان نیروهای مســلح را برای آینده باال می برد و به نوعی کشــور را در برابر حمات 

احتمالی در آینده واکسینه می کند.

اطالعیه ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا 
سیاست: بــا توجه به بحران جاری ناشی 
از شیوع ویروس کرونا در اکثر کشورهای 
جهان و به تبع آن ورود و شــیوع کرونا در 
ایران نکات ذیل بــرای آگاهی مردم عزیز 

ایران به اطاع می رساند: 
۱. اقدامــات انجام شــده در مقابله با کرونا 
متناسب با استانداردهای اعام شده از سوی 
سازمان بهداشت جهانی و محققان داخلی در حال انجام است و در این مهم با عنایت 
حضرت حق و همت شبانه روزی پزشکان، پرستاران و محققان داخلی از باالترین دانش 

روز جهان برای ریشه کن کردن این بیماری در کشور استفاده می شود.
۲-عاوه بر ظرفیت کامل  تمامی دســتگاههای دولتی، امکانات لجستیک درمانی و 
بهداشتی نیروهای مسلح)سپاه، ارتش، ناجا و بسیج( و سایر نهادهای کشور نیز برای 
درمان در خدمت ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا قرارگرفته تا در باالترین ظرفیت 
ممکن در کوتاه ترین زمان نسبت به مدیریت، پیشگیری و درمان مبتایان اقدام کنند. 
3- ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا در مرکز و استانها بصورت ۲۴ ساعته فعال است 
و نسبت به تامین نیازها – پشتیبانی از موضوع پیشگیری و درمان تمامی مساعی ممکن 

را با بهره از ظرفیت های سه قوه و نهادهای مردمی بکار گرفته است. 
۴- درموضوع اطاع رسانی تعداد مبتایان و تلفات ناشی از کرونا، مطابق استانداردهای 
جهانی، مسئولیت های علمی و شرعی همچنین طبق دستور صریح و مکرر ریاست 
جمهوری مبنی بر شفافیت، دقت و صحت مبنای کار بوده و هیچ دلیل و بهانه ای از 

هیچ دستگاهی مبنی بر کتمان پذیرفته نخواهد بود. 
۵. تنها مرجع رسمی انتشار و اعام اطاعات و آمار در موضوع مذکور، وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی است و انتشار برخی اظهار نظرات و گمانه زنی ها از سوی افراد 
غیر مرتبط و غیر مسئول و غیر متخصص که از سر دلسوزی یا ناآگاهی بعضا مطرح 
می شود هیچ گونه مبنای مستند و علمی نداشته و لذا انتظار می رود در این شرایط 
حساس با طرح انگاره ها و برداشت ها، اطاعات دریافتی از منابع غیر موثق و مرتبط 

مانع از شبهه آفرینی و  تشدید اضطراب  مردم عزیز ایران شویم. 
6- ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا خود را متعهد و موظف می داند تا مردم را در 
جریان آخرین اقدامات، آمار و اطاعات مربوط به این موضوع در سراسر کشور قراردهد 
و ازاین مهم بدلیل مسئولیت شرعی و ملی خود قطعا کوتاهی نخواهد کرداما بیشترین 

نیاز را به همراهی مردم در قطع زنجیره شیوع و پیشگیری از ابتا دارد. 
7- ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا آماده دریافت نظرات و پیشنهادات هموطنان 
عزیز، کارشناسان و متخصصان بهداشت و درمان می باشد و عزیزان می توانند نکات 
  )behdasht.gov.ir( مورد نظر خود را از طریق وبســایت وزارت بهداشت به نشانی

ارسال کنند.

این شوخی عاقبت شومی دارد
تاریخ این ســرزمین نشان می دهد که یکی 
از مهم ترین ویژگی هــای اجداد ما، پیش پا 
افتاده قلمداد کردن مشــکات پیچیده بوده 
است. شــاید از همین روست که در فولکلور 
ما ایرانیان بیش از هر زبان و کشور دیگری، 
مثل های هشــدار دهنــده داریــم، اما این 
هشــدارها نیز کارســاز نبوده و این فرهنگ 
همچنــان در ذهــن و زبان بســیاری از ما 
جاری اســت. شاید به همین دلیل است که 
بیشتر ما با تلخ ترین اتفاق های پیرامون خود 
نیز شــوخی کرده و روحیه طنازی منحصر 
به فردی داریــم. نتیجه آنکه هــر آنچه رخ 
می دهد، هنوز جوهر خبرش خشــک نشده، 
حتی اگر در شــمار بدترین بایای انســانی 
هم باشد، به سرعت برای بسیاری دستمایه 
مطایبه و متلک و جوک و خوشمزگی و حتی 

گاه دلقک بازی می شود.
این رویــه نظیر هر پدیده ای، مزایا و معایبی 
دارد. حســنش آن اســت که در بسیاری از 
تلخکامی ها سبب شــده تا عموم مخاطبان 
روحیه خود را نبازند و از استرس و اضطراب 
ماجرا تــا حد قابل توجهــی دور بمانند. اما 
اشکال آن این است که چنانچه با همه امور 
چنین بی پروا و از ســر تمسخر و بی اعتنایی 
برخورد کنیم، لزوماً نتیجه ای را که در بخش 
نخســت گفتم، بدســت نمی آوریم. گاهی 
خطر خیلی واقعی تر از آن چیزی اســت که 
ما حتی در خیال خود گمان کنیم؛ بنابراین 
بی توجهی به آن نتایج مصیبت باری برایمان 
دارد. گاه نظیر این روزها طوری است که به 
شوخی گرفتن ماجرا، تنها زندگی خود ما را 
فقط دچار مخاطره نمی کند، بلکه این تغافل 
ممکن است به قیمت جان دیگران نیز تمام 
شود. این دیگران می توانند عزیزترین کسان 
ما چون همســر و فرزندان و خویشاوندان یا 
پدر و مادر و خواهر و برادرمان باشــند و در 
دایره ای وسیع تر همســایگان و همشهریان 
و هموطنانمان. یک نظرســنجی در روزهای 
اخیــر نشــان داده که 6۰ درصــد مردم در 
پایتخت، نسبت به هشــدارهای بسیار مهم 
این روزها و رعایت آن ها بی تفاوتند. هر چند 
آمارها در این سرزمین مورد استناد بسیاری 
قــرار نمی گیرند، اما در این مــورد می توان 
نتیجه را به عینه دید. وقتی تمام رسانه ها و 
مســئوالن مربوط همه را به ماندن در خانه 
تشــویق کرده و مردم اســتان های مسافر 
دوست ملتمســانه از هموطنان می خواهند 
به دیار آن ها ســفر نکنند، در کمال حیرت 
می بینیم نتیجه معکوس شــده و جاده های 
تهران به سمت شمال کشور از شدت هجوم 
مسافران دچار ترافیک کور می شود؛ به طوری 
که پلیس مجبور می شــود رسماً دخالت و 
مسیرها را مســدود کند. البته از آن سو هم 
جماعتی هســتند که اگر یک روز هم کار و 
بارشــان لنگ شــود، غم معاش زن و فرزند 
امانشان را می برد. روی سخنم با آن ها نیست. 
به راستی چه تعداد از ترددهای شهری و بین 
شهری این روزها آن قدر الزمند که حتی به 
قیمت مرگ و زندگی، باز هم دســت از آن 
نمی کشیم؟ امیدوارم تمام آن ها که این سطور 
را می خوانند دریافته باشند که هیچ کس  جز 
خود آن ها نمی تواند کمک حالشــان در این 
اوضاع باشد. امیدوارم آن ها که با خوشمزگی 
در فضای مجازی این هشــدارها را به سخره 
می گیرند یا عامدانه آن ها را رعایت نمی کنند، 
بداننــد در صورت آن که موجب ابتا و مرگ 
دیگران )ناخواسته و ندانسته( با این رفتارشان 
شوند، به نوعی شــریک قتلند. حال در نظام 
قضایی این دنیا اگر مؤاخذه نشــوند، دادگاه 
بی چون و چرایی هســت کــه آن ها را رصد 
می کند. بیایید خودمان بــه فریاد خودمان 
برسیم. پیش از آنکه دیر شود. پیش از آنکه 
سیه پوش عزیزی شویم یا عزیزانی سیه پوش 
من و شما شوند. با این بحران به خاطر خدا 

شوخی نکنید، ماجرا خیلی جدی است.

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

کمیته انتظامی و 
امنیتی روال خلوت 
کردن فروشگاه ها و 
خیابان ها و جاده ها 
که با تصمیم ملی 
اتخاذ می شود، 
انجام  دهند که 
این کار هم امروز 
سازماندهی 
خواهد شد

بــــــــرش

 سیاست  تعطیلی نماز جمعه مشهد وارد هفته سوم شد، 
با این حال آیت اهلل علم الهدی در خطبه مکتوب خود نکاتی 

را خطاب به مردم شریف مشهد و کشور بیان کرد. 
آیت اهلل علم الهدی با تأکید بر اینکه توجه به خدا، راه غلبه 
بر وحشت از بیماری است، بیان کرد: رفع عوارض معیشتی 

مورد توجه قرارگاه مبارزه با کرونا باشد. 
ما امروز با ایــن بایی که در نتیجه این ویروس منحوس 
مبتا شدیم، سلسله عوارض سوئی در زندگانی اجتماعی 
مــا وارد شــده و آن، ضربه هایــی اســت که بــر پیکره 
فعالیت هــای فرهنگــی، فعالیت هــای اجتماعی، دینی و 
فعالیت های اقتصادی وارد شده ، امیدواریم با حکم مقام 
معظم رهبری و دســتور اکیدی که در اســتقرار قرارگاه 
مبــارزه با کرونا صادر فرموده اند، ان شــاءاهلل این قرارگاه 
به آن عوارض اجتماعــی و اقتصادی این بیماری در بین 
مــردم نیز توجه کنــد و طوری در این قــرارگاه زندگی 
مردم ما مدیریت شــود که از آن عوارض سوء اقتصادی و 
معیشــتی که مردم ما را در مضیقه افزون تری قرار داده، 

مردم ما نجات پیدا کنند.

 هرکه توان دارد به مستضعفان کمک کند
امام جمعه مشــهد مقدس با قدردانــی از کمک نهادهای 
مختلف به اقشــار ضعیــف، تصریح کــرد: امیدواریم همه 
این هایی که دستشــان می رســد در مقــام خیرخواهی در 
این زمینه به اقشار آســیب پذیر کمک کنند . عده ای اقشار 
هستند که روزمزد هستند، مثل کارگرهایی که در کارگاه ها 
بودند، کارگرهای ســر گذر و کسانی که از شغلشان محروم 

شــدند، افراد آسیب پذیر ضعیفی هســتند که حتی زندگی 
روزمره شان اآلن لنگ شده، طوری شود که مورد کمک قرار 

بگیرند تا مشکات معیشتی شان حل شود.

 دعوت به نذر سالمت در کشور
نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی خطاب به مردم گفت: 
از همه شما عزیزان و بزرگواران که تمکنی دارید و یا امکان امداد 
و مساعدت دارید که ابتای به این عارضه نشدید، نذر سامت 
داشته باشید، نذر کنید که ان شاءاهلل شما و عزیزانتان به این با 
مبتا نشوید و در مقابل، مساعدتی به این قشری که روزمزد و 
روزدرآمد هستند و زندگی  و کسب وکارشان در این شرایط لنگ 
شده، کمک کنید. وی تأکید کرد: کمیته امداد، ستاد ساماندهی 
حاشــیه شهر و دفتر نذورات آستان قدس در شهر مشهد است 
که مردم در هر شهر و استانی اقدام کنند، این اقشار را شناسایی 
کنند، این ها افراد آبرومندی هستند، کسانی نیستند که خودشان 
را مطرح کنند و به سراغ استمداد بیایند، ما باید به سراغ این ها 
برویم و به این ها رســیدگی کنیم تا در مضیقه معیشــتی قرار 

نگیرند تا جامعه مان کمتر آسیب ببیند.

سیاست: سید عباس موسوی، سخنگوی وزارت 
خارجه ایران در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا مبنی بر آمادگی کمک به 
ایران به منظور مقابله با ویروس کرونا در صفحه 
توییترش نوشت: »بهترین، کارآمدترین و شجاع 
تریــن  کادر درمانی  جهــان را داریم و نیازی به 
پزشــک آمریکایی نداریم. به جای دلســوزی 
ریاکارانه و فخرفروشی مشمئزکننده  تروریسم 
اقتصادی  و  تروریســم درمانی را متوقف کنید تا 
دارو و تجهیزات پزشکی به کادر درمانی و مردم 

 ایران  برسد. ضمناً، مردم آمریکا را هم دریابید!«                

 نامه ظریف به سازمان ملل
با این حال سید عباس موسوی، از نامه ظریف به 
»آنتونیو گوترش« دبیرکل سازمان ملل خبر داد 
و نوشــت: »ظریف در نامه ای خطاب به دبیرکل 
سازمان ملل متحد که رونوشت آن برای رؤسای 
ســازمان های بین المللــی و وزرای امور خارجه 
همه کشورها ارسال شد، بر ضرورت رفع تمامی 
تحریم های یکجانبه و غیرقانونی آمریکا علیه ایران 

برای مقابله با کرونا تأکید کرد«.

وزیــر امور خارجه، تأثیــر تحریم های ثانویه 
بر فــروش نفت و همچنین دیگــر صادرات 
کشور توســط بخش خصوصی و در نتیجه 
کاهش توان دولت برای تأمین یارانه کاالهای 
اساسی شهروندان ایرانی و کاهش توان بخش 
خصوصی برای تولید و اشتغال، چندالیه بودن 
تحریم های بخش های مالــی، حمل و نقل، 
بیمه و بانکی بــرای ممانعت از فروش دارو و 

تجهیزات پزشکی به ایران، عدم تأمین لوازم و 
نرم افزارهای ناوبری مورد استفاده شرکت های 
هواپیمایــی ایران با هــدف زمین گیر کردن 
بخــش هوایــی ایــران و اقدام هــای اخیر 
شــرکت های آمریکایی برای مانع تراشی در 
اســتفاده از فناوری اطاعات در جلوگیری از 
شــیوع کووید-۱۹ را به عنوان مثال هایی از 
اقدام های آمریکا برشــمرده که تا حدی در 

بی عملی جامعه جهانــی در مقابل اقدام های 
غیرقانونی دولت ایاالت متحده ریشه دارد.

ظریف در پایان، توقف فوری تروریسم اقتصادی 
دولت ایاالت متحــده علیه مردم ایران را الزامی 
دانســته و بر وظیفه ســازمان ملــل متحد و 
کشورهای عضو در همراهی با درخواست مردم 
و دولت ایران در توقف سیاســت آمریکا تأکید 
کرده است و از دبیرکل درخواست کرده که متن 
این نامه به عنوان سند مجمع عمومی و شورای 

امنیت منتشر شود.
»آنتونیو گوترش«، دبیرکل ســازمان ملل متحد 
بدون اشاره به نامه ظریف از آمادگی این سازمان 
برای ارائه کمک به ایران جهت مقابله با انتشــار 
کرونا خبر داد. او شامگاه پنجشنبه گفت:سازمان 
ملل متحد بر تمایل خــود برای ارائه همه توان 

خود برای کمک به ایران تأکید دارد.
وزیــر خارجه ایران عــاوه بر این با اشــاره به 
دستور رئیس صندوق بین المللی پول برای ارائه 
کمک های مالی به کشــورهای درگیر ویروس 
کرونا، از این صندوق خواست شرایط دسترسی 

ایران به این تسهیات را به سرعت فراهم کند.

annotation@qudsonline.ir

مشت بر سندان

محمدحسین جعفریان

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

گزارش

خبر

خبر

سیاست خارجی

آیت اهلل علم الهدی در خطبه مکتوب نماز جمعه پیشنهاد داد

پاسخ ایران به ژست بشر دوستانه آمریکایی ها

نذر سالمت برای کاهش عوارض معیشتی کرونا

به جای ریاکاری تروریسم درمانی را متوقف کنید
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حضرت آیت اهلل خامنه ای، فرمانده معظم کل قوا با صدور فرمانی 
به ســردار سرلشکر باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با 
قدردانی از خدمات نیروهای مسلّح به مردم در زمینه مقابله با 
ویروس کرونا، بر ضرورت سازماندهی این خدمات در قالب یک 
»قرارگاه بهداشتی و درمانی« برای پیشگیری از شیوع بیشتر این 
بیماری تأکید و خاطرنشان کردند: این اقدام با توجه به قرائنی 
که احتمال »حمله بیولوژیکی« بودن این رویداد را مطرح کرده، 
می تواند جنبه  رزمایش دفاع بیولوژیک نیز داشــته و بر اقتدار 
و توان ملّی بیفزاید. متن فرمان رهبر معظم انقاب اســامی 
به این شرح است: بسمه تعالی، سردار سرلشکر باقری. با تقدیر 
از خدماتی که نیروهای مسلّح تاکنون در زمینه  کرونا به مردم 
عزیز تقدیم کرده اند و با تأکید بر ادامه و گسترش هرچه بیشتر 

آن، الزم اســت سازماندهی این خدمات به شکل یک قرارگاه 
بهداشتی و درمانی بوده و عاوه بر درمان و ایجاد مراکز درمانی 
مانند بیمارســتان صحرایی و نقاهتگاه و غیره، به پیشگیری 
از شــیوع بیشتر بیماری با شیوه های الزم نیز بپردازد. تقسیم 
وظایف و مأموریت های سازمان ها و بخش های نیروهای مسلّح از 
وظایف این قرارگاه است. این قرارگاه باید در هماهنگی کامل با 
دولت و وزارت بهداشت و درمان عمل کند. این اقدام با توجه به 
قرائنی که احتمال »حمله  بیولوژیکی« بودن این رویداد را مطرح 
کرده، می تواند جنبه  رزمایش دفاع بیولوژیک نیز داشــته و بر 
اقتدار و توان ملّی بیفزاید. امید است با هدایت الهی و پشتیبانی 
ویژه حضرت بقیه اهلل ارواحنا فــداه ملت ایران همواره پیروز و 

برخوردار از امنیت و سامت باشند.

تدبیر رهبر معظم انقالب برای مقابله با کرونا به ستاد کل نیروهای مسلح ابالغ شد

رزمایش دفاع بیولوژیک

اعتراض 101 نماینده مجلس 
به رئیس جمهور 

۱۰۱ نماینده مجلس در نامه ای به رئیس 
جمهور خواســتار برگزاری جلسات روزانه 
ســتاد  کرونا به ریاست حســن روحانی 
شــدند. حاجی دلیگانی نماینده شــاهین 
شــهر متن نامه نمایندگان را به شرح زیر 

اعام کرد:
بسمه تعالی

حجت االســام والمســلمین آقای حسن 
روحانی رییس جمهوری اسامی ایران

سام علیکم
نظــر به شــیوع بیمــاری کرونــا و لزوم 
هماهنگــی ســریع همه دســتگاه ها در 
کشــور برای مدیریت پیشگیری و درمان 
آن، تشکیل روزانه ستادی به ریاست شما 
ضروری اســت. این ضــرورت نه تنها یک 
تشخیص کارشناسی بلکه خواسته و انتظار 
مردمی اســت که این روزها با نمایندگان 
خود ارتبــاط برقرار می کنند. ســامتی 
مردم شریف ایران و توفیق جناب عالی را 

از خداوند خواستاریم.

خبر



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

 پخش زنده ادعیه حرم مطهر امام رضا)ع( از شبکه  استانی خراسان رضوی و شما آستان: مراسم قرائت ادعیه پرفیض کمیل و ندبه در بارگاه ملکوتی امام علی بن موسی الرضا)ع( پنجشنبه  شب 
و صبح جمعه از شبکه های »استانی خراسان رضوی« و »شما« به صورت زنده و مستقیم به روی آنتن سیما رفت.با توجه به شیوع ویروس کرونا، ویژه برنامه های مذهبی بارگاه منور امام رضا)ع( به همت مؤسسه 

رسانه های صوتی و تصویری آستان قدس رضوی از طریق اجرای برنامه در استودیوی حرم مطهر رضوی از شبکه های سیما به صورت زنده و مستقیم پخش می شود.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r سرپرست معاونت اماکن متبرکه و زائران آستان قدس رضوی:   
 j حرم حضرت رضا 

امسال پذیرای زائران نوروزی نخواهد بود
آستان: سرپرســت معاونــت اماکن 
متبرکه و زائران آستان قدس رضوی 
اظهار کرد: با توجه به محدودیت های 
اعمال شــده به دلیل پیشــگیری از 
آســتان  این  کرونا،  ویروس  شــیوع 
مقدس در ایام نــوروز پذیرای زائران 

نخواهد بود.
مصطفی فیضی؛ سرپرســت معاونت اماکن متبرکه و زائران آســتان قدس 
رضوی در ویژه برنامه زنده »مخاطب خاص« که شــب گذشــته از شبکه 3 
ســیما به روی آنتن رفت، با اشاره به شرایط بحرانی کشور و شیوع ویروس 
کرونا اظهار کرد: به منظور همراهی با مســئوالن بهداشت، سالمت و درمان 
کشور که امروزه در خط مقدم مبارزه با این ویروس قرار دارند، با عذرخواهی 
از پیشــگاه حضرت امام رضا)ع( و زائران و مجــاوران بارگاه منور رضوی با 
توجه به شــرایط به وجود آمده در ایام نوروز پذیرای زائران و مجاوران حرم 

رضوی نخواهیم بود.
وی ادامه داد: بر این اســاس ویژه برنامه های مناسبتی ایام عید نوروز حرم 
مطهر رضوی به صورت غیرحضوری و از طریق شبکه های سیما بدون وقفه 
و به صورت زنده پخش خواهد شــد و اغلب برنامه های مناسبتی حرم مطهر 
از جمله شــهادت امام کاظم)ع(، عید نوروز و والدت ائمه معصومین)ع( به 
فراخور همان روز به صورت مســتقیم از طریق رســانه های مختلف پخش 

خواهد شد.

 ارتباط قلبی با حضرت امام رضا)ع( از راه دور
فیضــی در بخش دیگر از ســخنانش از همراهی بزرگان، علمای اســتان و 
طالب در شــرایط بحرانی کنونی قدردانی کــرد و افزود: توصیه و تأکیدات 
علما و بزرگان بر توجه و رعایت دســتورهای بهداشــتی و ایمنی ابالغی از 
سوی دستگاه های اجرایی مربوطه است و رعایت مسائل بهداشتی را الزامی 

می دانند.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس آموزه های دینی، ارادت به حضرت امام رضا)ع( 
زمان و مکان ندارد و دل های  تمامــی مؤمنان مزار بزرگان و معصومین)ع( 
است از همین رو در این شــرایط ضروری است زائران و مجاوران گرامی از 
راه دور ارتباط قلبی، عاشــقانه و خاضعانه با معصومیــن)ع( برقرار کنند تا 

ان شاءاهلل شفاعت این بزرگواران شامل حال همگان شود.
سرپرســت معاونت اماکن متبرکه و زائران آســتان قدس رضوی با تأکید بر 
اینکه بارگاه منور رضوی را همچنان دارالشفاء می دانیم، بیان کرد: در شرایط 
کنونی لزومــی ندارد که صرفاً با حضور در این مکان مقدس خواســته ها و 
حوائــج خود را بیان کنیم بلکه زائران، عاشــقانه و بــا دلی آکنده از محبت 
معصومین)ع( بــدون محدودیت زمانی و مکانــی می توانند حاجت خود را 

خدمت معصومین)ع( قلباً با این حضرات مطرح کنند.
فیضــی تصریح کرد: با توجه به شــرایط به وجود آمده در کشــور به هیچ 
عنوان به مبانی اعتقادی مردم خدشه ای وارد نخواهد شد و حتی از گذشته 
محکم تر و جدی تر به والیت و اهل بیت)ع( اعتقاد داریم اما شرایط از لحاظ 
عقل و منطق حکم می کند دستگاه های اجرایی را همراهی کنیم تا ان شاءاهلل 
از شــیوع این ویروس و ابتالی مردم به آن جلوگیری کنیم که قطعاً رضایت 

حضرت رضا)ع( را به دنبال خواهد داشت.

به منظور کاهش مراجعات مردمی انجام می شود
 ارائه خدمات غیرحضوری

به مستأجران آستان قدس رضوی 
آســتان: معاون امــالک و اراضی 
آســتان قدس رضــوی، از راه اندازی 
با هدف تســهیل  الکترونیکی  درگاه 
ارائــه خدمــات و پرداخــت حقوق 
موقوفه به صــورت غیرحضوری برای 

کاهش مراجعات مردمی خبر داد.
مرتضــی حقیقی با اعــالم این خبر 

اظهــار کرد: معاون امالک و اراضی آســتان قدس رضــوی به منظور حفظ 
ســالمت مســتأجران و مراجعان در شــرایط شــیوع ویروس کرونا، درگاه 

الکترونیکی را برای ارائه خدمات غیرحضوری راه اندازی کرده است.
وی بیان کرد: روال پرداخت حقوق موقوفه ســابق بر این بود که مستأجر با 
مراجعه به نزدیک ترین دفتر اسناد رسمی، مدارک مربوط به انتقال، تجدید 
اجاره و... را تحویل می گرفت و ســپس مدارک از ســوی دفتر اسناد رسمی 
برای انجام کار کارشناسی به این معاونت ارسال می شد و پس از آن شخص 
برای پرداخت مبلغ تعیین شــده به بخــش اداری معاونت امالک و اراضی 
آســتان قدس رضوی مراجعه می کرد.حقیقی با بیان اینکه با فعال شــدن 
درگاه الکترونیکی نیازی به مراجعه حضوری مستأجران آستان قدس رضوی 
برای پرداخت مبلغ تعیین شــده در بخــش اداری معاونت امالک و اراضی 
نیست، ادامه داد: متقاضیان با دریافت پیامکی شناسه الکترونیکی می توانند 
از طریق تلفن بانک، موبایل و اینترنت بانک مبلغ تعیین شــده را به صورت 

غیرحضوری پرداخت کنند.
معاون امالک و اراضی آســتان قدس رضوی گفت: این امر به منظور کاهش 
زمــان فعالیت های مربوط به تجدید اجاره، حــق انتقال و... بوده که کاهش 
چشمگیری در مدت زمان اجرای آن خواهیم داشت و مستأجران می توانند 

از 24 اسفند ماه از خدمات این درگاه استفاده کنند.

 آستان  تولیت آستان قدس رضوی گفت: 
با رهنمودهایی که در  انقالب  رهبر معظم 
از شیوع کرونا  راستای مقابله و جلوگیری 
داشته و بدین منظور سفر نوروزی خود را 
به مشهد مقدس لغو کردند، نشان از توجه 
ضرورت  و  مردم  سالمت  حفظ  به  ایشان 
پیشگیری و مقابله با شیوع این ویروس است.
حجت  االســالم والمســلمین احمد مروی 
پنجشنبه شب گذشته در جلسه ویژه بررسی 
شــیوع ویروس کرونا که به میزبانی آستان 
قــدس رضوی با حضور نماینــده ولی فقیه 
در اســتان، استاندار خراسان رضوی، رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی مشــهد و جمعی از 
مدیران حوزه سالمت برگزار شد، رقم پایین 
مبتالیان مردم خراســان رضوی نسبت به 
ســایر اســتان ها را حاصل تالش بی وقفه 
مسئوالن استانی، پزشکان، پرستاران و کادر 

درمانی دلسوز در بیمارستان ها دانست. 

 شرایط نوروز امسال استثنایی است
وی بــا توجه به نزدیک بودن ســال جدید، 
شرایط امسال را استثنایی دانست و تصریح 
کرد: براساس نظر وزارت بهداشت مبنی بر 
شــیوع این ویروس در هفته هــای آینده و 
تأکید بر پرهیز از سفر به مشهد مقدس برای 
پیشگیری و مقابله با آن، همه تالش ما بر آن 
اســت تا دلدادگی و توسل مردم به حضرت 
رضــا)ع( را از طریق رســانه ملی و فضای 

مجازی بیش از گذشته فراهم کنیم.
حجت االســالم والمســلمین مروی ضمن 
قدردانــی از موضع گیری مناســب علمای 
مشهد مقدس، نماینده ولی فقیه و استاندار 
گفــت: عالوه بــر اقدام های اجرایــی، باید 
برنامه هــای فرهنگــی و پاســخگویی به 
شــبهات دینی توســط نهادهای تبلیغی و 
فرهنگی افزایش یابد و قرارگاه بهداشــتی 
حرم مطهر موظف شــده است تا با تشکیل 
جلسات کارشناسی بیش از پیش اقدام های 
پیشگیرانه و بهداشتی را در حرم مطهر برای 

حفظ سالمت زائران و کارکنان فراهم کند.
وی با اشاره به مشکالت معیشتی ایجاد شده 
در شرایط فعلی برای اقشار ضعیف جامعه، 
ابــراز کرد: خود را موظف می دانیم با توان و 
ظرفیت در اختیار خود در بخش های مختلف 
بهداشــتی، درمانی، فرهنگی و اقتصادی در 
خدمت به مردم انجام وظیفه کنیم، در همین 
راستا از توزیع ماسک و مواد ضدعفونی کننده 
گرفته تا توزیع بسته های کمک معیشتی در 
مناطق محروم به ویژه حاشــیه شهر مشهد 
در دستور کار آستان قدس قرار گرفته است. 

 اهتمام به امور معیشتی مجاوران
در ادامه نماینده ولی فقیه در استان خراسان 
رضــوی ضمن تأکیــد بر اهتمام بــه امور 
معیشتی مجاوران که به سبب شرایط فعلی 
در وضعیت خوبی به سر نمی برند، اقدام های 
آســتان قدس رضوی در توزیع بســته های 
کمک معیشتی و بهداشــتی را برای مردم 
به ویژه حاشیه شهر مشهد مؤثر و ارزشمند 
دانست.آیت اهلل علم الهدی با تأکید بر ضرورت 
رعایت مسائل بهداشتی و توجه و توسل به 

حضرت رضا)ع( از راه دور، عنوان کرد: همه 
ما بایــد مردم را به حضــور در منازل برای 

کاهش ابتال به بیماری ترغیب کنیم.
اســتاندار خراسان رضوی نیز در این جلسه 
ضمن تشکر از اقدام های آستان قدس رضوی 
و بیانات نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی، 
خاطرنشان کرد: شرایط فعلی استان با توجه 
به اقدام های پیشــگیرانه در وضعیت خوبی 
قرار دارد اما با وجود سیر صعودی شیوع این 
بیماری در دو هفته آینده، اســتان خراسان 

رضوی به ویژه مشــهد مقدس به هیچ وجه 
آماده پذیرش مسافر نیست و همه مسئوالن 
استان باید برای مقابله با این بیماری بسیج 
شــوند.وی افزود: ستاد پشــتیبانی مردمی 
مبارزه با کرونــا همانند دوران دفاع مقدس 
راه اندازی شده است و خود را پشتیبان بخش 

سالمت می دانیم.

 تأکید بر زیارت حضرت رضا)ع( 
از راه دور

در پایان نماینده ولی فقیه در 
اســتان، تولیت آستان قدس 
رضوی و اســتاندار خراسان 
رضوی با تأکید بر نظر علما و 
مراجع مبنی بر رعایت مسائل 
بهداشــتی و ســفارش الزم 
در خصــوص زیارت حضرت 
رضا)ع( از راه دور و همچنین 
اطالعیه آستان قدس رضوی 
برگزاری  عــدم  در خصوص 
مراسم ســال تحویل، از همه 
مردم عزیز و والیتمدار کشور 

خواستند در راستای توصیه وزارت بهداشت از 
سفر به مشهد مقدس و زیارت حضوری بارگاه 
منور رضوی خودداری کنند.گفتنی است؛ در 
ابتدای جلسه دکتر بحرینی؛ رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد، دکتر شبستری؛ رئیس 
بنیاد ســالمت آســتان قدس رضوی، دکتر 
ســرگلزایی؛ رئیس قرارگاه بهداشــتی حرم 
مطهر و مصطفی فیضی؛ سرپرست معاونت 
اماکن متبرکه آستان قدس گزارشی از آخرین 
وضعیت بهداشتی و درمانی استان و اقدام های 

پیشگیرانه در حرم مطهر ارائه کردند.

تالش ما بر آن 
است تا دلدادگی 
و توسل مردم به 

حضرت رضا)ع( را 
از طریق رسانه ملی 

و فضای مجازی 
بیش از گذشته 

فراهم کنیم

بــــــــرش

تولیت آستان قدس رضوی در دیدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد و جمعی از مدیران حوزه سالمت: 

 توزیع غذای متبرک مهمانسرای حضرت رهنمودهای رهبر معظم انقالب راهبرد آستان قدس در مقابله با کروناست
در بیمارســتان های درگیــر کرونــا اقدام 
شایســته ای بود که جای قدردانی دارد. اما 
بهتر است نهادی مثل آستان قدس، نیازهای 
بهداشتی و دارویی بیمارستان ها را رفع کند.

09150007520
قــدس: آســتان قــدس در چارچــوب 
توانمندی هــا و اختیارات خــود، از ابتدای 
شیوع کرونا، در تولید اقالم بهداشتی مانند 

ماسک و مواد ضدعفونی فعال بوده است.

 از تمهید آســتان قــدس رضوی برای 
جایگزینی مهرهای سنگی با مهرهای خاکی 

تشکر می کنیم. 
09150009678

به همت دفتر نمایندگی آستان قدس 
رضوی در استان کرمان انجام می شود
ارائه مشاوره حقوقی رایگان 
به محرومان کرمانی توسط 

خادمیاران رضوی
آستان: به همت خادمیاران حقوقی دفتر 
نمایندگی آستان قدس رضوی در کرمان، 
خدمات مشــاوره و پاســخ به پرسش های 
حقوقی و رسیدگی به پرونده های مختلف به 

افراد محروم و نیازمند جامعه ارائه می شود.
مدیر کانون تخصصــی خادمیاران حقوقی 
دفتر نمایندگی آســتان قــدس رضوی در 
کرمان بیان کرد: در طول یک سال گذشته 
فعالیت های قابل توجهی از سوی خادمیاران 
این عرصه انجام گرفته اســت که مهم ترین 
آن ها ارائه مشــاوره و پاسخ به پرسش های 
حقوقی و پیگیری و رسیدگی به پرونده های 
مختلف توسط قضات دادگستری و فعاالن 
حقوقی به افراد محروم و نیازمند جامعه است.

حمداله سلیمانی در تشریح این اقدام ها اظهار 
کرد: در حاشیه ویژه برنامه های دهه کرامت 
که در محل مرقد مطهر شهدای گمنام شهر 
کرمان برگزار شــد، 4۵۰ مشاوره و پاسخ به 
پرســش های حقوقی و پیگیری پرونده های 
قضایی انجام و مقادیر قابل توجهی بروشور 
حــاوی آموزش هایی از قبیل رســیدگی به 
شکایات، نحوه طرح دعوی، نحوه اخذ قرارداد، 
مهریه، فسخ نکاح و... توزیع شد.وی بیان کرد: 
خادمیاران رضوی در ویژه برنامه دهه دوم ماه 
محرم با حضور در حســینیه ثاراهلل کرمان 
بــه 2۵۰ مراجعه کننده حقوقــی، خدمات 
راهنمایی و مشــاوره ارائه دادند.سلیمانی با 
اشاره به اینکه فعالیت غرفه مشاوره حقوقی 
در ایام پایانی ماه صفر و شــهادت حضرت 
رضــا)ع( در محل امامزاده محمدبن ابراهیم 
مجاب کرمان به مدت پنج روز ادامه داشت، 
گفت: راه اندازی دفتــر تخصصی حقوقی با 
عنوان »دفتــر عدالت رضوی« در محل این 
امامزاده از دیگر خدماتی است که هفته ای دو 
نوبت به صورت رایگان در حال خدمت رسانی 

به محرومان و نیازمندان است.

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 

نقش آفرینی آستان قدس رضوی در کمک به نظام سالمت کشور
آستان: مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی از نقش آفرینی آستان 
قدس رضوی در کمک به نظام سالمت کشور و حمایت معنوی 

از کادر درمانی و بیماران مبتال به کرونا خبر داد.
محمدحسین استادآقا ضمن اعالم این خبر گفت: با دستور تولیت 
آستان قدس رضوی در روزهای آینده در تمامی بیمارستان های 
سراســر کشــور، با حضور خدام حرم امام رضا)ع( برنامه های 
معنــوی و زیارت مجازی اجرا خواهد شــد و تمامی بیماران و 
کادر پزشکی این مراکز یک وعده میهمان سفره رضوی خواهند 
بود. همچنین سامانه »مدافعان افتخاری سالمت« با همکاری 
دفتر نمایندگی آســتان قدس رضوی در اســتان های تهران، 
گیالن و قم راه اندازی شــده که هفت خدمت مختلف برای آن 

تعریف شده اســت.وی افزود: در این سامانه طرح های »همیار 
سالمت« )خدمت به بیماران(، »همیار دوزندگی« )تولید البسه 
بیمارستانی(، »صدای سالمت« )پاسخگویی تخصصی(، »خادم 
مدافعان ســالمت« )خدمت به کادر درمانی(، »خادم سالمت 
محله« )پاک سازی سطوح شهر(، »حسینیه سالمت« )نقاهتگاه 

موقت( و »همیار مالی« )کمک های نقدی( تعریف شده است.
مدیرعامــل بنیاد کرامت رضوی تصریح کــرد: در حال حاضر 
به خادمیاران رضوی در این خصوص اطالع رســانی شده است 
و تاکنون یک هزار و ۵۰۰ نفر از اســتان تهران در این سامانه 
نام نویسی کرده اند و بنا داریم در 1۰ بیمارستان استان تهران که 
درگیر بیماری کرونا هستند، خدمات مطرح شده را ارائه دهیم.

اســتادآقا اضافه کرد: عالوه بر خادمیاران رضــوی، تمام افراد 
عالقه مند مشــارکت در این طرح که در استان های تهران، قم 
و گیالن ســاکن هســتند، می توانند برای نام نویسی به سایت 
بنیــاد کرامت رضوی بــه آدرس bkr.ir مراجعه و در صفحه 
»مدافعان افتخاری سالمت« ثبت نام کنند.وی همچنین ارائه 
مشاوره تلفنی از طریق سامانه »4۰3۰« که توسط ستاد اجرایی 
فرمان امام خمینی)ره( راه اندازی شده است را از دیگر طرح های 
اجرایی در راســتای کمک به مقابله با کرونا ذکر کرد و گفت: 
42۰ نفر از پزشکان خادمیار سالمت نیز در این سامانه مشغول 
خدمت رسانی هستند و روزانه به طور متوسط چهار ساعت به 

صورت تلفنی به مخاطبان مشاوره ارائه می دهند.

خبر
در گفت وگو با مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی تشریح شد

خبر
قدردانی تولیت آستان قدس رضوی از مجاهدان عرصه سالمت

آستان: تولیت آســتان قدس رضوی 
در پیامی، 22 اســفند روز بزرگداشت 
شهدا را گرامی داشــت و از مجاهدان 
عرصه سالمت کشور قدردانی کرد. متن 
پیام حجت االســالم  والمسلمین مروی 
به شرح زیر اســت:روزهای پایانی سال 
است و به رســم مألوف، بیش از اوقات 
دیگر به  یاد درگذشتگان هستیم؛ به  ویژه 
آن شهیدان سرافراز که با فداکاری و از 
جان گذشــتگی خود پرچم عزت ملت 

سربلند ایران را برافراشته داشتند.
درود خدا بر شهید حاج قاسم سلیمانی 
عزیز که از برجسته ترین سربازان مکتب 
نورانی امام)ره( بود و بار دیگر خونی تازه 
در رگ های انقالب و اسالم جاری کرد.

درود خــدا بر مجاهدان و فرشــتگان 
سفیدپوشــی که این روزهــا در مراکز 

درمانی و در خط مقدم مبارزه با بیماری، 
سالمتی و جانشان را کف دست گرفته و 
در حال فداکاری هستند. یقیناً هر گامی 
که در ایــن خدمت مقدس برمی دارند، 
عبادت و موجب فخر پروردگار به مالئکه 

خود از خلقت انسان است.
رحمت خدا بر آن دســته از پزشــکان 
و پرســتاران و کادر درمانی که مدافع 

سالمت بودند و شهید خدمت شدند.
بدون شک، ملت قوی ایران با استعانت 
از پروردگار متعال و اســتمداد از ذوات 
قدســی اهل  بیت)ع( به ویژه حضرت 
رضا)ع( از این ابتال نیز با موفقیت بیرون 
خواهد آمد. شــهیدان ســرفراز در این 
مقطع نیز یــاور مردم خواهند بود و در 
این روزها، بیش از همیشــه به یاد و در 

انتظار یاریشان هستیم.

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

خـــبر
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      صفحه 3

 ش��رکت آب و فاضالب مش��هد در نظر دارد با رعایت مفادآیین نامه معامالت ش��رکت های آب و فاضالب ش��هری و استانی و از طریق مناقصه عملیات 
مشروحه ذیل را به پیمانکاران ذیصالح واگذار نمایید .

ف
دی

ر

مدت موضوع
اجرا

مبلغ برآورد اولیه
به ریال

مبلغ تضمین شرکت 
در فرآیند ارجاع 

کار به ریال
نوع تضمین شرکت در رتبه و رشته مورد نیاز

فرآیند ارجاع کار

1

راهبری ، نگهداری ، تعمیرات 
و بهره برداری کلیه تجهیزات 

و تأسیسات مکانیکی و 
ساختمانی مخازن آب شرب 
اموربهره برداری تأسیسات 

منطقه یک

 24
54/007/645/7281/263/000/000ماه

رتبه 5  تأمین ، انتقال و 
توزیع )شبکه ، انشعابات 

و مخازن( از شرکت 
مهندسی آب و فاضالب 

کشور

به  نقدی  واریز   .1
شماره  جاری  حساب 
بانکی   100050005
آبفای  شعبه  پاسارگاد 

مشهد
2 . ضمانتنامه بانکی
3 . اوراق مشارکت

تضمین  4. چک 
شده بانکی 2

راهبری، تعمیر ، نگهداری 
و بهر ه برداری از انشعابات 
, شبکه های جمع آوری و 
انتقال وتأسیسات فاضالب 
درمحدوده منطقه 4-1 
شهرستان مشهد) تجدید(

36

ماه
51/129/026/3601/233/000/000

گواهی صالحیت حداقل 
رتبه 3 بهره برداری 

ونگهداری از شبکه های 
فاضالب صادره از شرکت 

مهندسی آب وفاضالب 
کشور 

1.کارفرما : شرکت آب و فاضالب مشهد 2.محل تأمین اعتبار : بودجه غیر عمرانی 3.تاریخ و محل دریافت اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه  : از تاریخ 
98/12/21 لغایت 98/12/28 از محل دفتر قراردادهای شرکت اب و فاضالب مشهد یا در سایت اینترنتیhttp://iets.mporg.ir  دریافت می باشد.

4.آخرین مهلت عودت پاکات اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه تکمیل شده : پایان وقت اداری )ساعت 15:20 ( مورخ 99/1/17.
5.محل تسلیم پاکات ارزیابی کیفی و مناقصه : مشهد، خیابان فلسطین، فلسطین 26 ، دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضالب مشهد. 

6.مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت سه ماه می باشد.   7.هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 

آب نعمت الهی است، آن را هدر ندهیم
))آگهی مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی((

,ع
98
15
77
1

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مشهد

/ع
98
15
79
3

اداره کل فرودگاه های اس�تان خراس�ان جنوبی در نظر دارد نگهداری فضای س��بز و نظافت اماکن 
فرودگاه های بیرجند و طبس  را  به ش��رح جدول ذیل واگذار نماید. لذا ش��رکت های واجد الش��رایط 
میتوانن��د جهت دریافت اس��ناد مربوط��ه از تاری��خ98/12/25  لغای��ت 98/12/28به س��امانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )ستاد( www.steadiran.ir مراجعه نمایند.

موضوع
شماره فراخوان سامانه 

الکترونیکی دولت                    
تضمین شرکت در 

مناقصه به ریال
تاریخ تحویل اسناد و 

تاریخ بازگشاییپیشنهادات

نظافت اماکن وترمینا لها 
2098004800000003389/000/000و نگهداری فضای سبز

تا ساعت 15:00
99/01/2399/01/24

تضمی��ن ش��رکت در مناقصه: ضمانت نامه ه��ای معبتر بانکی و مورد قبول کارفرما به مدت س��ه م��اه از تاریخ افتتاح 
پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر در وجه اداره کل فرودگاه های استان خراسان جنوبی می باشد.

محل تحویل اسناد و پیشنهادات: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(
ضمنا به پیشنهادات خارج از سامانه  که صرفا فیزیکی تحویل می گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد والزم است پاکت 
)الف( عالوه بر بارگذاری در سامانه ستاد به صورت فیزیکی به آدرس: خراسان جنوبی – بیرجند – فرودگاه بین المللی 

شهید کاوه بیرجند در موعد مقرر تحویل  دبیرخانه گردد.
محل گشایش پیشنهادها اتاق جلسات اداره کل فرودگاه های استان خراسان جنوبی می باشد.

شناسه آگهی 803252               

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت اول(

 اداره کل فرودگاه های استان خراسان جنوبی 



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

روزنامـه صبـح ایـران

اینستاگرام صرفاً عرصه فعالیت خرده فرهنگ های بهنجار نیست معارف: حسین حسنی، مؤلف کتاب »رسانه اجتماعی اینستاگرام؛ زندگی روزمره و فرهنگ دیداری« در گفت و گو با خبرگزاری ایبنا 
گفت: خرده سلبریتی ها جماعتی از دنبال کنندگان را خواه از روی هواداری و خواه از روی کنجکاوی به دنبال خود می کشند. وجه اجتماعی - تصویری اینستاگرام یک عامل مهم در عناصر هویت و زندگی در فضای سایبر 

است. اینستاگرام صرفاً عرصه فعالیت خرده فرهنگ های بهنجار نیست، بلکه زمینه شکل گیری اجتماعات کج رو را حول هویت هواداری از یک فرد کژرفتار فراهم می کند.

معارف
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یادداشت

      صفحه 4

شرکت برق منطقه ای فارس )به عنوان دستگاه مناقصه گذار( در نظر دارد به استناد آیین نامه اجرایی بند »ج« ماده 12 قانون 
برگزاری مناقصات، ارزیابی کیفی مناقصه »خرید س��یم هادی ACSRCURLEW/AW، س��یم محافظ هوایی NO/8 7 و سیم محافظ 
هوایی OPGW حاوی فیبر نوری NZDSF 12« به شماره 2098001046000136 )شماره مرجع 172-98( را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )س��تاد( برگزار نماید. کلیه مراحل ارزیابی کیفی از دریافت و ارس��ال پاس��خ به استعالم تا ارسال دعوتنامه 
جهت س��ایر مراحل مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 
لذا مناقصه گران صالحیت دار در زمینه موضوع ارزیابی می توانند جهت اخذ اس��ناد ارزیابی کیفی به ترتیب اطالعات زمانی ذکر 
ش��ده در ذیل به س��امانه س��تاد مراجعه و اس��ناد مربوطه را دریافت و پس از تکمیل، همراه با اسناد و مدارک خواسته شده در 
سامانه بارگذاری نمایند. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه، مراحل ثبت نام در سامانه و دریافت 
گواهی امضای الکترونیکی جهت شرکت در ارزیابی کیفی را محقق سازند. به مدارک واصله خارج از سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت و همچنین مدارک فاقد امضا، مشروط و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
اطالعات زمانی به شرح ذیل می باشد:

1- تاریخ اولین انتشار اسناد ارزیابی کیفی در سامانه: از ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 98/12/25
2- آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه: تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 98/12/28

3- آخرین مهلت بارگذاری اسناد در سامانه: تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 99/1/25
4- نام و نش��انی مشاور: شرکت س��هامی خدمات مهندسی برق )مشانیر( به نشانی: تهران، خیابان ولیعصر باالتر از میدان ونک، 

خیابان شهید خدامی، روبروی هتل هما، کوچه شادی، پالک 1 ساختمان جدید، طبقه اول، پروژه های کابلی امور خطوط 2
ای��ن آگه��ی ب��ه منظور ارزیاب��ی کیفی مناقصه گران انتش��ار یافت��ه و پس از کس��ب حداقل امتی��از الزم در فراین��د ارزیابی، از 

مناقصه گران واجد شرایط جهت مراحل بعدی و دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه دعوت به عمل خواهد آمد.
س��ایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد استعالم ارزیابی کیفی مندرج است و هم چنین مناقصه گران می توانند جهت دریافت 

اطالعات بیشتر با شماره تلفن 32142714- 071 آقای اسکروچی تماس حاصل نمایند.
اطالعات تماس س��امانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: تلفن مرکز راهبری و پشتیبانی سامانه 41934-021 و تلفن 

دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768-021 می باشد. م.الف 15271/شناسه آگهی 802710
/ع   شرکت برق منطقه ای فارس

98
15
79
4

»آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران«
جهت برگزاری مناقصه عمومی- دو مرحله ای«  

آگهی تغییرات شرکت شبکه بادران گستران سهامی خاص به شماره ثبت 408926 و شناسه ملی 10380556600

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,09,25 و مجوز شماره 
60,310841 مورخ 1398,11,23 وزارت صنعت ، معدن و تجارت تصمیمات ذیل 

اتخاذ شد: شعبات شرکت واقع در شهرستانهای زیر تاسیس گردید :
 - استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله آزاد 
شهر ، خیابان معلم 13 ]استقالل 10[ ، بلوار استقالل ]امامت 26[ ، پالک -36 ، طبقه 

همکف کدپستی: 9188786659 
- استان یزد ، شهرستان یزد ، بخش مرکزی ، شهر یزد، محله نعیم آباد)آبشاهی( ، 
کوچه زمزم ، کوچه 2 اسالمیه ]شهید سید ناصرحیدری[ ، پالک 0 ، طبقه همکف –       

کد پستی 8916777866 
- استان تهران - منطقه 14 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله اباذر 
، خیابان 20متری سازمان آب ، خیابان گلستان یکم ، پالک 27 ، 421279ش ث ، 

طبقه همکف– کد پستی 1471695391 
- استان البرز ، شهرستان کرج ، بخش مرکزی ، شهر کرج، محله گلشهر ویال ، بلوار ایثار 

)درختی ( ، خیابان بوعلی ، پالک 332 ، طبقه همکف – کد پستی3139653597 
- استان اصفهان ، شهرستان کاشان ، بخش مرکزی ، شهر کاشان، محله شهید بهشتی ، 
خیابان جانبازان ، خیابان شهید بهشتی ، پالک 0 ، طبقه منفی 1 – کد پستی 8714686475 

شعبات شرکت واقع در شهرستانهای زیر منحل گردید: 
الدین  خیابان سید جمال   – پوستچی  خیابان   – شهرستان شیراز   – فارس  استان   -

اسدآبادی – بن بست 2 – پالک 10 – طبقه4واحد4کد پستی 7134966864 
- استان همدان – شهرستان همدان - خیابان پیش آهنگی -نبش کوچه پیش اهنگی- 

طبقه فوقانی غذای سیمرغ – کد پستی 6515947742 
- استان اصفهان – شهرستان اصفهان – ابتدای خیابان سروش – به سمت میدان احمد 
آباد – بعد از پل هوائی – طبقه فوقانی گالری فرش احمدی – کد پستی 8155993773 
- تهران بزرگ – بلوار فردوس شرق – خیابان ولی عصر – نبش کوچه اعتمادیان – 

پالک 56 – ساختمان ایران – واحد 5 – کد پستی 1481776376 
- استان خوزستان – شهرستان دزفول – خیابان طالقانی – بین 12 فروردین و فردوسی 

– جنب پمپ بنزین – پالک 676 – کد پستی 6461113426 

– طبقه  – ساختمان قطبی  – خیابان سعدی  – شهرستان چالوس  - استان مازندران 
فوقانی لوازم خانگی قطبی – کد پستی 4661615652 

- استان چهار محال و بختیاری – شهرستان فارسان – میدان امام حسین – نبش چهارراه 
نواب صفوی – ساختمان جی ال ایکس – طبقه اول – واحد1-کد پستی 8861685123 
- استان اصفهان – شهرستان اصفهان – خیابان فلکه فرودگاه – نمایشگاه اتومبیل موذن 

– طبقه دوم – کد پستی 8164945115 

- استان خوزستان – شهرستان شوش – خیابان شهید رجائی – پالک 511 – جنب فست 
فوت ستاره – کد پستی 6461747104 - تهران بزرگ – شهرستان ری – کهریزک – 

خیابان شهید مصطفوی – ) سر چهار باغ ( پالک 42 – کد پستی 1816111433 
- تهران بزرگ – شهر ری – خیابان فدائیان اسالم – نبش خیابان مالک اشتر – ساختمان 

آراد – طبقه سوم – واحد 5 – کد پستی 1861965956 
- استان قم – شهرستان قم – بنیاد امام خمینی – بلوار شهید احمد کریمی – بین کوچه 

کریمی 8 و 10 – پالک 8 – کد پستی 3713157741 
- استان قم – شهرستان قم – خیابان شهید فاطمی – فاطمی 28 – پالک 2 – مجتمع 

بعثت – طبقه پنجم - واحد 21 – کد پستی 3715666368 
- استان قزوین – شهرستان الوند – بلوار سهرورد ی – روبروی مجتمع گلها – پگاه یک 

– طبقه دو – واحد سمت راست – کد پستی 3431815164 

- استان گلستان – شهرستان گرگان – خیابان شهدا – الله 8 – مجتمع راد – طبقه سوم – 
واحد 18 – کد پستی 4913717377 

- استان هرمزگان – جزیره کیش – بلوار اندیشه – جنب بازار مریم – ساختمان ایده – 
طبقه چهار – پالک B 87 BO - واحد 14 – کد پستی 7941773927 
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کرونا آزمونی برای ما و جهان
متن زیر با عنوان کرونا آزمونی برای ما و جهان؛ یادداشت سوم رضا داوری اردکانی، 
اســتاد فلسفه و رئیس فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی است که در ادامه از نظر 

شما می گذرد.
۱ - کرونا، دشمن سیاست، اقتصاد، نظم و قانون است. اما دشمنی اش با نظم و قانون، 
دشمنی رو در رو و مستقیم نیست، بلکه چون آدم ها را می ُکشد و در آهنگ و نظم 
زندگی بالتکلیفی و آشوب پدید می آورد، قهراً در سیاست و اقتصاد جامعه اثر منفی 
دارد. در هجوم و ایلغار کرونا، مردمی که پریشان یا پریشان تر می شوند، به حمایت نیاز 
دارند و پیداست که کشور باید حامی آن ها باشد، ولی اکنون حضور کشور و سیاست 
چندان پیدا نیســت. گویی همه کارها بر عهده وزارت بهداشت و درمان و پزشکان و 
بیمارستان ها گذاشته شده است و این ها باید با نقصان ها و کمبودها و حتی در برابر 
مانع تراشی های ناشی از جهل و غرور بسازند و به کارشان ادامه دهند. کاش سیاست 
می توانست دست کم از کارشکنی ها، نادرستی ها و خالفکاری ها جلوگیری کند. با توجه 
به چنین وضعی پیداست که باید قدردان و حق شناس کسانی بود که با جان خود به 
مقابله با بیماری رفته اند. چند روز پیش کسی به یادم آورد که سال ها پیش مقاله ای در 
باب رابطه پزشک و بیمار در عصر تکنولوژی نوشته و در آن وساطت تکنولوژی میان 
پزشک و بیمار را آفتی برای اخالق پزشکی دانسته بودم. اخالق پزشکی برخالف آنچه 
اغلب می پندارند، مثل اخالق های صنفی )اخالق مهندسی، اخالق کسب و کار و…( 
چیزی بیرون از علم و حرفه و زائد بر آن نیست و از پزشکی جدا نمی شود. به عبارت 
دیگر پزشکی یک حرفه و علم اخالقی است و این نکته ای است که فهمش چندان 
آسان نیست. شاید از میان شغل ها تنها شغل معلمی باشد که از این حیث به پزشکی 
نزدیک اســت و در آن اخالق نمی تواند از آموزش جدا شود. در بقیه شغل ها اخالق 
معموالً اطالق دستورهای کلی و مشهور اخالقی بر کارها و شغل هاست. شرف پزشکی 

و معلمی نیز در نسبتی است که با اخالق دارند.
۲ - پیشــامد شیوع کرونا می تواند آزمون بزرگی باشــد. در سال هایی که من به یاد 
می آورم ایران دچار اپیدمی های بسیار شده است اما هیچ یک از آن ها این همه نگرانی 
پدید نیاورده و موجب پریشانی خاطر مردم نشده و به همین دلیل نمی توانسته است 
آزمونی هم برای ســنجش توانایی ها و ناتوانی های دستگاه ها و سازمان های کشور و 
درک و شــعور اجتماعی مردم باشد. گرچه در این پیشامد آثاری از تضادهای درونی 
فکر و عمل و زندگی نیز آشکار شده است. از جمله آن ها یکی هم مداخله کسانی در 
این امر خطیر است که با مفهوم بیماری و سالمت در جامعه جدید به کلی بیگانه اند. 
اینجا مقام حکم در باب مفهوم و معنی سالمت و بیماری در دوره های تاریخی نیست. 
مهم این است که بدانیم آیا کشور تکلیف خود را با کرونا می داند؟ و سازمان ها -توقع 
هماهنگی کامل نیست- اندک هماهنگی ای با هم دارند و همکاری می کنند؟ و اگر 
دارند این همکاری به چه صورت اســت؟ قصه دردآور این است که هر روز خبری از 
قاچاق و احتکار لوازم بهداشتی و طبی منتشر می شود. آیا سیاست پای خود را از ماجرا 
کنار کشیده است یا نمی تواند از عهده خالفکاری ها برآید؟ وقتی سیاست پای خود را 
از بحبوحه بال کنار بکشــد و دستش را هر چه بتواند از ویروس کرونا دور نگه دارد و 
حتی دخالتی در هماهنگ سازی سازمان ها نداشته باشد نمی توان بر مشکل غلبه کرد. 
ســازمان های اداری ما هرگز کارآمدی نداشته اند، پس اکنون هم اگر ندانند چه باید 
بکنند و چه می توانند بکنند گناهی ندارند. روزگار غریبی است که در آن همه چیز 
مسخر کرونا و ملک و مال آن شده و نه فقط درک و شعور عمومی بلکه قدرت علم و 
تکنولوژی نیز که میزان اعتبار همه چیز است، در معرض آزمون قرار گرفته است. ولی 
آزمون اصلی کرونا برای ما آزمون توانایی و ناتوانی درک مسائل و اتخاذ تصمیم و اجرا 
و عمل است. ظاهراً این آزمون هنوز چنان که باید آغاز نشده است. زیرا کشور و مردم 
از بهت ناشی از هجوم و حمله که البته چندان ناگهانی هم نبوده است بیرون نیامده اند. 
بال و مصیبت آمده است اما بال و مصیبت به خودی خود آزمون نیست بلکه وقتی به 
آزمون تبدیل می شود که آزمایشگری وجود داشته باشد و قصد آزمایش کند و کاش 
اگر قرار است آزمونی صورت گیرد آنکه مسئولیت بیشتر دارد در صدد آزمایش برآید، 
زیرا او است که باید کار کشور را سروسامان دهد. مردم و صاحبنظران هم می توانند 
این قبیل پیشامدها را آزمایش کنند. اما مهم آزمایش متصدیان امور است. این آزمایش 
را چندان آسان نباید گرفت. زیرا برای حکومت دشوار است که در آنچه می گوید و در 
درستی کاری که می کند شک روا دارد و پیداست که هر آزمایشی مسبوق به شک 

و پرسش و طلب است.
۳ - اشتباهی که همه ما کم و بیش به آن دچاریم این است که قدرت و توانایی اشخاص 
و به خصوص متصدیان امور را بیش از آنچه هست می انگاریم و به این خاطراز آن ها 
توقع داریم در شــرایط بحرانی بتوانند همه امکان های کشور را برای عبور از بحران 
هماهنگ کنند. مسلماً بعضی از آن ها در این کار می کوشند اما وقتی سازمان ها ناتوان 
و ناکارآمد باشند، کوشش ها چنانکه باید به نتیجه نمی رسد. درست است که حکومت 
اگر به جد بخواهد می تواند از فساد در معنی حقوقی و قانونی اش جلوگیری کند اما 
فساد ناشــی از ناهماهنگی ها و بی برنامگی ها و ندانم کاری های کلی با تصمیم های 
فوری دفع و رفع نمی شود و مقام های رسمی حتی اگر صالح باشند از عهده رفع آن بر 
نمی آیند. اینکه مدام این مقام و آن مدیر و رئیس را مالمت می کنند که چرا سازمان 
تحت نظارتش کار خود را چنان که باید انجام نداده است، از توقعی ناشی می شود که 
به زحمت برآورده می شود. در میان متصدیان امور و حتی کارمندان سازمان ها مسلماً 
آدم های باهوش و فهیم و اخالقی هستند اما وقتی سازمان نمی داند چه باید بکند آن ها 
چگونه منشأ اثر در بهبود امور شوند؟ در چنین شرایطی عجب نیست که کشور به 

خلوت تنزه طلبی و قرنطینه سیاسی خود برود.
4 . از آگامبن فیلسوف ایتالیایی نقل کرده اند که شیوع ویروس کرونا یک وضع استثنایی 
برای حکومت ها به وجود آورده است، اما این وضع به سیاستمداران نه فقط مجال و 

فرصت اعمال قدرت نمی دهد بلکه شاید بتواند سیاست را از میدان بیرون کند.
در فضایی که ویروس کرونا پدید آورده است، سیاست و ایدئولوژی، خاموشی اختیار 
کرده اند. آن وضع اســتثنایی که کارل اشمیت و آگامبن می گویند وضعی است که 
کشور و مردم نمی دانند چه باید بکنند و حکومت تصمیم می گیرد، اما در وضع کنونی 
حکومت باید پناه مردم باشد و برای مردم تصمیم بگیرد. آیا در شرایط کنونی سیاست 
از عهده مقابله با ویروس کرونا برمی آید؟ اگر مثل حکومت چین بتواند از عهده بر آید، 
کشور چندان آسیب نمی بیند، اما اگر از عهده برنیاید قهراً دشواری هایی پدید خواهد 
آمد. آزمون ما اکنون همین است و باید امیدوار باشیم که از آن سرافراز بیرون بیاییم.

معارف: کافی اســت به حــوادث ناگوار و حتی 
جنایت های دهشتناک این چند وقت اخیر نگاهی 
بیندازیم. ســیل، زلزله، قتل و کشتار مسلمانان 
و جنــگ و خونریزی در نقــاط مختلف جهان و 
اتفاقات اخیری که در یک ســال گذشته رخ داده 
است، موجب شده که هر از گاهی در ذیل مطالب 
فضای مجازی و حتی در دنیای واقع، این حوادث 

را به مسائل آخرالزمان گره بزنند.
با شــیوع ویروس کرونا در بیش از ۱۰۰ کشــور 
جهان این امر شــدت بیشتری یافته است. سؤال 
اینجاســت که آیا شــیوع ویروس کرونا از عالئم 
آخرالزمان است؟ همین سؤال، موضوع گفت وگوی 
فارس با آیت اهلل نجم الدین طبســی، استاد خارج 
حوزه علمیه قم بوده است. وی که از کارشناسان 
حوزه مهدویت به شمار می رود، با اشاره به اینکه 
عالئم ظهور به دو دسته تقسیم می شوند، درباره 
شیوع ویروس کرونا و عالئم آخرالزمان توضیحاتی 

را مطرح کرد که در ادامه می خوانید.

مانند  بین حــوادث کنونی  آیا تطبیقی   
شــیوع ویروس کرونا با مسائل آخرالزمانی 

وجود دارد؟
پیش از اینکه به حــوادث مربوط به اوضاع اخیر 
اشاره کنم، این نکته را بگویم که ما پیش از ظهور 
امام عصر)عج( دو نــوع عالمت داریم؛ اول عالئم 

حتمی و دوم عالئم غیرحتمی ظهور. 
عالئم حتمی ظهور مثل خروج ســفیانی، یمانی، 
قتل نفس زکیه و صیحه آســمانی هســتند که 
ظهور امــام عصر)عج( در گرو این عالئم اســت 
و زمانــی که این عالئم حاصل شــود، ظهور امام 

حتمی خواهد بود.
ســایر مواردی که ذکر می شود، عالئم غیرحتمی 
اســت. در روایتی که از امام علی)ع( نقل شــده 
حــدود 4۰ عالمــت ذکر شــده اســت. عالئم 
غیرحتمی همان طور که از اســمش پیداســت، 
عالئمی هستند که در پی آن ها امکان دارد ظهور 
اتفاق بیفتد و ممکن اســت اتفــاق نیفتد؛ یعنی 
ظهور امام عصر)عج( در گرو این عالئم نیســت. 
ممکن اســت عالئم به وقوع بپیوندند و امام)عج( 
ظهور کنند و ممکن اســت عالئم اتفاق نیفتند، 
اما امام)عج( ظاهر شوند. به همین دلیل از آن ها 
بــه عالئم غیرحتمی تعبیر کردند. پس اگر عالئم 
غیرحتمی اتفاق افتاد، ولــی امام ظهور نکردند، 
نبایــد بگوییم چرا آقا نیامدنــد؟ چون این عالئم 

حتمی نبوده و ظهور در گرو این ها نیست.
عالئم ظهور اعــم از حتمی و غیرحتمی این طور 
نیستند که همیشه متصل به ظهور باشند. عالمت 
وجود دارد، اما الزم نیست حتماً متصل به ظهور 
باشــد. ممکن است عالئم آشکار شوند، اما صدها 
ســال بعد ظهور رخ دهد. مانند سقوط حکومت 
عباسی که یکی از عالئم ظهور است و حدود ۸۰۰ 
سال پیش و در سال ۶۵۶ هجری قمری حکومت 
عباسی سرنگون شد، اما هنوز ظهور اتفاق نیفتاده 

است.
برخی عالئم مثل صیحه آسمانی متصل به ظهور 
هســتند و ممکن است مثاًل سه ماه قبل از ظهور 
باشد یا مثاًل ظهور سفیانی که با ظهور امام)عج( 
نزدیک به ۹ ماه فاصله دارد یا خروج یمانی و قتل 

نفس زکیه که به ظهور امام متصل هستند.
بســیاری از مســائل مانند بیماری ها که اکنون 
شاهدش هستیم، جنبه قطعی ندارند. وقتی این 
عالئــم را می بینیم، نمی توانیم بگوییم بعد از این 
عالئم، ظهــور اتفاق می افتد. عالئمــی را که در 
روایات اســت نمی توانیم تطبیــق قطعی بدهیم. 

البته به عنوان احتمال می توان گفت، اما به عنوان 
قطع خیر.

 نکته دیگر اینکه حوادث مرتبط با پیش از ظهور 
امام زمان)عج( مانند به هم ریختگی بهداشــت، 
امنیت، اقتصاد، وضع اعتقــادات و دیانت مردم، 
ضعف حکومت ها، کشتار و... ارتباطی با حاکمیت 
امام زمان)عج( ندارنــد؛ یعنی این رخدادها برای 
قبل از حکومت امام)عج( است و نمی توانیم این ها 
را به حســاب ظهور بگذاریم. این موارد مربوط به 
حکومت های ظالم اســت که بــر اثر جنایت های 
آن ها و برخی امور دیگر چنین مشــکالتی برای 

جامعه رخ می دهد.
من این بحث را شــاید ۳۸ سال پیش در جبهه 
شــوش با عنــوان نشــانه های دولــت موعود یا 
چشــم انداز ظهور امام عصر)عج( مطرح کردم و 
بعد هم با عنوان »نشــانه هایی از دولت موعود« 
تبدیل به کتاب و به زبان های مختلف چاپ شد. 
در این کتاب به مســائل جهــان پیش از ظهور، 
وضع دینی مردم و مساجد، فقها، ضعف اعتقادات، 
مســائل اقتصادی مردم، وضــع اخالقی، عواطف 
انسانی، انتشار اعمال مخالف عفت، آرزوی کمی 
فرزند، کم شــدن مردها در جامعه، نبود امنیت 
راه های دریایی، زمینی، هوایی، اتفاقات و جنایات 
وحشتناک و فشار بر مســلمانان، کشتار و قتل، 
نبــود پناهگاه برای مســتضعفان، کمبود باران و 
بارندگــی در غیرموقع، گرانی، فقر و فســاد بازار 

پرداخته شده است.
به دو نکته که مربوط به شــرایط کنونی اســت، 
اشــاره می کنــم. شــما ببینید هــر روز در یک 
گوشــه ای از جهان مردم به خصوص مســلمانان 
گرفتار قتل می شوند؛ یک روز در هند، یک روز در 
عراق و افغانســتان و... باالخره این اوضاع کشتار، 

ناامنی ها و جنگ ها در روایات آمده است.
از پیامبر اکرم)ص( روایت داریم که چهار فتنه در 
آخرالزمان اســت؛ فتنه اول: خون مباح می شود، 
فتنه دوم: گرانی زیاد می شود، فتنه سوم: بی ارزش 
شــدن خون ها، اموال و فــروج )نوامیس( و فتنه 
چهارم که از همه بدتر اســت و فتنه کر و کوری 
اســت که عالمگیر بوده و همانند حرکت کشتی 
در دریاست و یک موج و صدای وحشتناک تولید 

می کند که شام و عراق و... را در بر می گیرد.
مثال دیگر درباره واقعه »حره« است که یزید در 
زمان امام حسین)ع( به راه انداخت و ۱۰ هزار نفر 

را کشت و به نوامیس مسلمانان در 
مدینه تعدی و تجاوز کرد. حال در 
روایات مطرح می شــود که حوادثی 
مثــل واقعه حــره در برابر حوادث 

آخرالزمانی هیچ است.
اســت که می گوید  روایت دیگری 
محقق  عصر)عــج(  امــام  ظهــور 
نمی شــود مگر اینکه دو ثلث مردم 
کشته شوند یا روایت دیگر می گوید 
که نُه دهم مردم کشــته می شوند. 
البته این ها حتمیات نیست، ممکن 

است اتفاق نیفتد.
از مجمــوع روایــات برمی آید که 
خونریــزی و کشــتار زیــادی رخ 
می دهد و اینکه این کشــتار از کجا 
شروع می شــود، چه کسانی پشت 
پرده هستند و به کجا ختم می شود، 
خیلی مشــخص نیست. ولی به هر 

حال وقتی انســان های جانی دنیــا را اداره کنند 
که منافعشان برایشان مهم و جان مردم برایشان 
بی ارزش باشد، مشخص است که دست به کشتار 

هم می زنند.
جنبه دیگر قضیه این است که کشتار مردم گاهی 
بر اثر جنگ اســت که روایات متعددی دارد، اما 
گاهی بر اثر جنگ نیســت، مرگ است که از آن 
در روایات به »موت االبیض« تعبیر شــده است. 
در روایتــی از امام علی)ع( درباره مرگ ســفید 
ســؤال می کنند. امام فرمود: دو نوع مرگ قبل از 
ظهور است؛ نوع اول مرگ سفید و نوع دوم مرگ 
قرمز. سپس امام بیان کرد: مرگ قرمز به معنای 
کشتاری مثل جنگ اســت، اما »موت االبیض« 

مثل طاعون است.
در برخــی روایــات امیرالمؤمنیــن)ع( درباره 
حوادث ظهور گفتند، کشــتارهای وحشتناک 
یا در روایت دیگر کشــتارهای سریع یا فجیع، 
قتل هایــی با زجرکشــی و دردآور که تند تند 
مرگ های ســریع رخ می دهد و طاعون شدید 
فراگیر می شود. از امام باقر)ع( روایت داریم که 
امام)عج( ظهور نمی کند مگر با فراگیر شــدن 

ترس و طاعون.
در روایت دیگری اســت کــه امام)عج( زمانی 
خــروج می کند که مردم دیگر مأیوس شــوند. 
البتــه نمی خواهم بر شــرایط کنونی کشــور 

تطبیق دهم، اما شــما نگاه 
کنید مــردم چطور در برابر 
یک بیماری کــه می گویند 
خطرش از زکام کمتر است 
به هراس افتاده و تمام کشور 

را درگیر کرده است.
روایت  کاظــم)ع(  امــام  از 
داریم کــه پیامبر اکرم)ص( 
فرمودنــد: از عالئم ظهور و 
قیامت، مرگ هــای ناگهانی 
و جــذام، یعنی بیماری های 
واگیر اســت. از عالئم دیگر 
اینکــه انســان بــدون درد 
بمیرد، فرض کنید یک تب 

مختصر می کند و می میرد.
در روایت دیگر به صاعقه های 
آخرالزمان اشاره شده است. 
»صاعقه« یعنی در کما رفتن 
و اینکه احســاس و درکــی از چیزی ندارد که 
بر اثر صدای وحشــتناک یا مســائل دیگر رخ 

می دهد.
االن ببینید به خاطر ویروس کرونا همه مساجد 
حتی مســجدالحرام تعطیل شــده اند یا تعداد 
معدودی حضور دارند. مسجدالحرامی که عزت 
مســلمانان اســت و ۶ میلیون نفــر در آن جا 
می گیرد. ایران اسالمی هم یکی از ۱۰۰ کشوری 
است که درگیر این ویروس شده است. حوزه های 
علمیه در ایران و عراق تعطیل شــده است. در 
کشــورهای اروپایی مراکــز و تجمعات تعطیل 
شــده اند. ممکن است این موضوع همان اموری 

باشد که در روایات به آن اشاره شده است.

 آیا بســته شــدن کعبه جــزو عالئم 
غیرحتمی ظهور محسوب می شود؟

در روایت داریم که اگر حج تعطیل شود، خدا به 
آن ها امان نمی دهد. قبل از ایام ظهور، صحبت 
از کشــتار و خونریزی در اعمال حج هست که 
بعضی بر فاجعــه منا تعبیر می کننــد و البته 
این هم احتمالی اســت یا مسئله تعطیلی نماز 

جماعات هیچ داللتی بر عالئم ظهور ندارد.
خــود ائمــه)ع( گاهی کــه امراضــی مثل وبا 
یا طاعون شــیوع پیــدا می کرد، درخواســت 
لغو تجمعــات را می دادند. فــرض کنید حرم 

مطهــر امیرالمؤمنیــن)ع( یا آســتان حضرت 
معصومه)س( و حرم حضرت امام رضا)ع( بسته 
شود. این موجب نمی شــود که امام رضا)ع( یا 
هر امام دیگری موقعیت شفاعتشان را از دست 
بدهنــد. به هر حال حرم ائمــه)ع( از کعبه که 
باالتر نیست. خانه خدا را هم گاهی برای رعایت 

مسائل بهداشتی می بندند.

 آیا ایجــاد دلهره و تــرس در مردم 
به مســئله ظهور و عالئم فرا رســیدن 

آخرالزمان ارتباطی دارد؟
خیر. این یک رفتار معمول دشــمنان اســت. 
کسانی که آن طرف دنیا نشسته اند و از یهود و 
صهیونیست ها پول می گیرند، به جای اینکه با 
مردم همدلی کنند، به گونه ای رفتار می کنند 
کــه انگار کرونا فقط در ایران اســت. پس اگر 
گاهی حرم ائمه)ع( بســته شــد یا تجمعات 
تعطیل شــد، دلیل بر ضعیف بودن اعتقادات 
یا مذهب نیســت یا اگــر حرم ها را ضدعفونی 
کردند، دلیلش این نیســت کــه اینجا، مکان 
امن و مقدس نیســت. به هر حال این مسائل، 
امتحان و سنت الهی هستند. از قبل هم بوده، 
حال گاهی بر اثر معصیت و گناه مردم اســت، 
گاهی بر اثــر خیانت و جنایت عده ای خائن و 

جنایتکار.
مــا باید در برابر این حوادث، شــکیبا و صبور 
باشــیم تا از این امتحان با ســربلندی بیرون 
بیاییــم. یادمان نــرود که خداونــد در برابر 
حــوادث طبیعی بــرای ما راه گذاشــته، دعا 
مشــخص کرده و اگر به این مســائل معنوی 
توجه کنیم، خداوند بــال را دور می کند و اگر 
مقدر است که این قضایا منتهی به ظهور شود، 

منشأ امیدواری برای همه ماست.

 درباره یکی از عالئم ظهور، بحث تألیف 
قلــوب را مطرح می کننــد. مانند آنچه 
قاسم سلیمانی  در پی شهادت ســردار 
و حتی جهان شــاهد  منطقه  ایران،  در 
بودیم. آیــا می توان ایــن تألیف قلوب 
به ظهور  نزدیک  نشــانه های  از  یکی   را 

امام عصر)عج( دانست؟
هر چیزی هست، مسئله امتحان است. خداوند 
عزوجل گاهی بشــر را در امتحان می اندازد که 
خود انســان بفهمد کجا قرار دارد و این سنت 
الهی از طوفان نوح)ع( تــا حضرت ایوب)ع( و 
قوم بنی اســرائیل، قضایای فرعون و... در طول 

تاریخ جاری بوده است.
نگاه کنید همین نعمت ســالمتی تهدید شده 
و ســر زدن به فامیل از ما گرفته شــده است. 
باید فکر کنیم چه کرده ایم که این نعمت از ما 
گرفته شــد؟ چه کردیم که از مسافرت و رفتن 
از شــهری به شــهر دیگر منع شدیم. همیشه 
دیگــران را مقصر ندانیم. خودمان را هم مقصر 
بدانیــم. االن فامیل و آشــنا را فقط در فضای 
مجازی می شود دید. تجمعات نباید باشد و این 
نعمت ها موقتاً از ما گرفته شده است. قدری در 
این دوران نماز جعفــر طیار و قرآن بخوانیم و 
به خدا بگوییم که اشــتباه کردیم و نفهمیدیم 
و در نهایت، قدر نظام مقدس اســالمی، نعمت 
سپاه و ارتش را بدانیم و از خداوند بخواهیم که 
توبه ما را بپذیرد و از اشتباه های ما چشمپوشی 
کند. امیدوارم این بال از سر ایران عزیز و پیروان 
مکتب اهل بیت)ع( و امت حضرت محمد)ص( 

دفع شود.

 پس اگر گاهی 
حرم ائمه)ع( 
بسته شد یا 
تجمعات تعطیل 
شد، دلیل بر 
ضعیف بودن 
اعتقادات یا 
مذهب نیست

بــــــــرش

در گفت وگو با آیت اهلل نجم الدین طبسی بررسی شد 

آیا شیوع ویروس کرونا از عالئم آخرالزمان است؟

 رضا داوری اردکانی



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

روزنامـه صبـح ایـران

کتاب»الکل و فراورده های آن در فقه اســالمی« تجدید چاپ شــد اجتهاد: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اســالمی ویرایش جدید کتاب »الکل و فراورده های آن در فقه اسالمی« تألیف حجت االسالم دکتر 
سیدحسن وحدتی شبیری را منتشر کرد. نویسنده در این کتاب به دنبال اثبات این فرضیه است که الکل به  خودی خود پاک است؛ هرچند خمر و دیگر مشروبات الکلی نجس باشد. وی برای شناخت موضوع، فقط به 
منابعی استناد کرده که نزد متخصصان معتبر بوده است و برای بررسی حکمی و فقهی این مسئله، عالوه بر استناد به روایات معتبر اسالمی، به گفتار فقیهان نیز ارجاع داده است تا بحث ها از اعتبار بیشتری برخوردار شوند.

 سنت خداوند در اداره جهان مادی
 بر»نظام علل و اسباب مادی« استوار است

مهر: به نحو غافل گیرانه، مناقشه های مذهبی که هم اکنون به دنبال ورود کرونا به 
کشورمان شکل گرفته، بیش از آنکه فقهی باشد، از سنخ کالمی و اعتقادی است. 
مناقشه هایی که عنایت و کرامت شخصیت های معصوم و مقدس را نافی توصیه های 
پزشکی در مورد خطر سرایت بیماری در اماکن زیارتی و مذهبی می دانند. این در 
حالی اســت که در پیشینه بیش از هزار ساله کالم اسالمی، به بحث نظام علل و 
اســباب مادی و نسبتش با کرامات و معجزات پرداخته شده و مبانی این ابهام تا 
حدود زیادی رفع شده است؛ اما اکنون می بینیم به نحو تعجب برانگیزی این بحث 
و نتایجی که عالمان علوم معقول از آن گرفته اند، در صحنه عمل و موقع بحران به 

چالش کشیده می شود.
سنت خداوند در اداره جهان مادی، همان طور که قرآن و روایات هم مؤید آن است، 
بر »نظام علل و اسباب مادی« استوار است؛ یعنی وقایع و امور زندگی بشر در این 
دنیا، بر اساس همین نظام علل و معالیل مادی پیش می رود که قواعدش می تواند 
توسط عقل و تجربه بشر کشف و فرمول بندی شود. این سنت الهی، هم به لحاظ 
مدیریت زندگی این جهان و هم به لحاظ امتحان دین داری مؤمنان، کارکردهای 
مهمی دارد؛ چراکه از یک سو بشر می تواند بر اساس قواعد نظام اسباب مادی، وقوع 
اتفاق های آینده را پیش بینی کرده و به علل حوادثی که رخ داده پی ببرد؛ در نتیجه 
زندگی این جهانی برای او قابل مدیریت و اداره می شود. از سوی دیگر قرار است 
دینداران در چنین نظامی آزمایش شوند و صبر و استقامت و توکل و حسن ظن 
و… آن ها محک بخورد. پس این نظام هم فواید مادی و هم فواید معنوی دارد و 
قرار نیست که خداوند همه چیز را در این دنیا با معجزه و کرامت، به نفع آن ها پیش 
ببرد. معجزه و کرامات البته به عنوان امور خارق عادت همیشه وجود داشته و وجود 
خواهد داشت و نظام علت و معلولی خاص خودش را دارد که فرای دسترسی عقل 
عادی بشر است و توسط کسانی که اولیای الهی هستند، اعمال می شود، اما چنین 
نظامی در گذران زندگی بشر اصل نیست، بلکه استثناست و نظام علل و اسباب 
مادی و عادی، اصل و محور اســت. کسی که بیمار است باید به پزشک مراجعه 
کند و دارو بخورد و اگر هم به حرم رفت و شفا پیدا کرد، کرامتی است که شامل 
حال او شده، اما چنین چیزی در زندگی اصل نیست و نباید به عنوان یک تضمین 
همیشگی، روی آن حساب کرد و نظام اسباب و علل عادی را کنار گذاشت. نباید 
خیــال کرد که حضور دین در زندگی، به معنای حضور خوارق عادات در زندگی 

است؛ بلکه دین داری از دل همین نظام قواعد مادی می گذرد.
ضمن آنکه شامل حال شدن عنایت و کرامت، مستلزم شرایطی است که باید در 
فرد وجود داشته باشد؛ مثالً دچار گناهی که مانع اجابت است، نباشد. همچنین 
حکمت خداوند بر اجابت او قرار گرفته شــده باشــد و مصلحت او باشد که این 
کرامت شامل حالش شود. بنابراین نمی توان تضمین قطعی داد که چنین کرامت و 
معجزه ای شامل حال هر کسی که به حرم می رود خواهد شد و در نتیجه مثالً نظام 
اسباب مادی داخل حرم و حسینیه و… کار نمی کند و ویروس از طریق سطوح 
ساختمان و فضای داخلی این اماکن منتقل نمی شود. کسی که چنین چیزی در 
نظر داشته باشد، سنت الهی در مورد نظام اسباب و علل مادی را نادیده انگاشته و 
بر کرامت فرامادی به عنوان امر مشروط به شرایط مختلف، به مثابه امر نامشروط 
تکیه کرده است؛ چنین چیزی اصالً قابل توصیه و تعمیم و مبنا قرار دادن برای 

تصمیم گیری و مدیریت جامعه نیست.
امروزه شاهد گرایشی در بین بخشی از جامعه دینداران هستیم که شبیه گرایش 
اخباری گری است؛ اینکه عده ای بخواهند منشأ تمام توصیه های مربوط به شئون 
مختلف زندگی مادی بشر را از نصوص منقول دربیاورند، چنین گرایشی در طب 
و پزشکی هم به وجود آمده است و بخش قابل توجهی از جریانی که هم اکنون 
جلو توصیه های پزشکان مبنی بر تعطیلی تجمعات )از جمله تجمعات مذهبی( 
ایســتاده اند، جریان حامی طب اسالمی است. البته اکثر جامعه علمی حوزوی و 
عالمان بزرگ علوم معقول و منقول، چنین گرایشی را مردود می دانند؛ مانند فقهای 
اصولی که به تازگی در مناقشه اخیر مقابل جریان مذکور موضع گرفتند. قاطبه علما 
و فقهای دین قائل به این هستند که بخش وسیعی از زندگی مادی بشر، به عقل و 
تجربه واگذار شده که توسط شارع امضا می شود؛ در مقابل اما جریان شبه اخباری و 
نو اخباری، برای هر حوزه و عرصه ای از زندگی مادی بشر )از جمله طب و پزشکی( 

به دنبال دستورعمل های منصوص است.

این  شــیروان:  احمدی  مریم  معارف/ 
روزها اخبار و گفت وگوهای مرتبط با شیوع 
ویروس کرونا، وجه غالب فضای فکری، روانی 
و رسانه ای کشــور را به خود اختصاص داده 
اســت و حرف و حدیث های بسیاری در این 
ارتباط– چه سازنده و چه مخرب– در میان 
مردم جریــان دارد. در گفت وگوی پیش رو 
با حجت االسالم دکتر قاســم ترخان، عضو 
هیئت علمی پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه 
اسالمی، تالش کرده ایم تا با نگاهی به سیره 
معصومیــن)ع( و توصیه هــای دینی، نحوه 
مواجهــه با فضای حاکم بــر جامعه را مورد 

ارزیابی قرار دهیم؛ با ما همراه باشید.

  عوامل معنوی 
جایگزین عوامل طبیعی نیست

حجت االســالم ترخان در ابتدا با بیان اینکه 
یکی از اهداف اهل بیت)ع( مبارزه با انحرافات 
فکری و اعتقادی بود، می گوید: اگر بخواهیم 
همان نقش اهل بیت)ع( را در جامعه امروز 
ایفا کنیم باید به پرسش ها و شبهات پاسخ 
دهیم تا جلو انحرافات فکری گرفته شود؛ در 
این راســتا همان طور که با ویروس کرونای 
لطمه زننده بر جسم مبارزه می کنیم، وظیفه 
داریم با ویروسی که عده ای درصدد شیوع آن 
و ضربه زدن بر روح مردم هستند نیز مبارزه 

کنیم.
وی اضافه می کند: در این میان ممکن است 
عده ای تنها بر اســتفاده از اســباب طبیعی 
یعنی دکتر، دارو و... تأکید داشــته باشند و 
عده ای دیگر فقط سراغ دعا، توسل و... رفته 
و با اسباب طبیعی کاری نداشته باشند؛ اما 
باید بدانیم هر دو رویکرد توسط اهل بیت)ع( 
مورد نکوهــش قرار گرفته اســت. ائمه)ع( 
وقتی بیمار می شدند برای دیگران از اسباب 
طبیعی نسخه داده و خود نیز از آن ها استفاده 
می کردند؛ در عین اینکه از دعا، توسل و... نیز 

غافل نبودند.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 

اسالمی یادآور می شود: روایتی از امام علی)ع( 
داریم که فرمود »َمْن َوَجَد ماًء َو تُرابا ثُمَّ اِْفَتَقَر 
َفاَبَْعَدُه اهللُ« یعنی فردی که آب و خاک داشته 
باشد و در عین حال فقیر زندگی کند، خداوند 
او را از رحمتش دور می کند؛ زیرا برای رهایی 
از فقر باید از اسباب طبیعی استفاده کند. به 
همین صورت اگر فردی مریض می شود باید 
از اسباب طبیعی که خداوند عالم آفریده بهره 
بگیرد. پیامبر اکرم)ص( فرموده است که »ما 
أنزل اهلل تعالی من داء إال و قد أنزل معه دواء« 
یعنی خدا در این عالم هیچ دردی را نفرستاده 
مگر اینکه داروی آن نیز در همین عالم است 
و با اسباب طبیعی می توان بیماری ها را شفا 
داد. او عنوان می کند: افزون بر آن بر اســاس 
نوع نگاه اهل بیت)ع( و جهان بینی اسالمی، 
ما پناهگاه دیگری هم داریم که از دسترس 
افرادی که اعتقادی بــه خدا و اهل بیت)ع( 
ندارند دور اســت؛ پس فرد خداباور در هیچ 

حالی ناامید نمی شود.

 بیماری از سنت های الهی است
این اســتاد حوزه و دانشگاه تصریح می کند: 
افــراط و تفریط هایی که در زمینه برخورد با 
ویروس کرونــا و بالیایی نظیر آن در جامعه 
وجــود دارد به مراتب بدتــر از خود ویروس 
و بالســت؛ تمام تالش اهل بیــت)ع( این 
بوده اســت که دید درستی نسبت به عوامل 

تأثیرگذار در حوادث دنیا داشــته باشــیم و 
بدانیم بیماری از ســنت های الهی اســت. 
اهل بیت)ع( نیز مریض می شــدند؛ ویروس، 
میکروب و ســم وارد بدن آن بزرگواران هم 
شده و مسموم می شدند؛ در این عالم اسباب 
طبیعی اثر می کند، اما در کنار آن، اســباب 
معنوی نیز داریم؛ مانند شــفا در تربت امام 
حســین)ع(، دعا زیر قبه آن حضرت و... که 
همه جزو اسباب معنوی هستند که به اسباب 
مادی کمک می کنند و البته حاکم بر آن ها 

هستند.
او خاطرنشــان می کند: دعا گاهی سبب ساز 
و گاهی سبب سوز است؛ یعنی گاهی سبب 
را از کار می اندازد، گاهی هم سبب جدیدی 
فراهم می کند. در روایتی از امام جواد)ع( برای 
دفع مشــکالت داریم که »َکیَف یَصَنُع َمِن 
اهلل کافُِلُه«؛ چگونه درماند کسی که خداوند 
سرپرست اوســت؟ یا در روایتی دیگر داریم: 
مواُت َواْلْرُض َرتَْقا َعلی َعْبٍد ثَُمّ  »لَْؤ کانَِت الَسّ
اتَّقَی اهللَ  تَعالی لََجَعَل ِمْنها َمْخَرجا« یعنی اگر 
آسمان ها و زمین بر شخصی بسته باشد، ولی 
تقوای الهی پیشه کند، خداوند گشایشی از 

آن ها برایش قرار می دهد.
این پژوهشــگر توضیح می دهــد: تأکید بر 
استفاده از عوامل معنوی در حین بهره برداری 
از اسباب طبیعی است؛ این امر تأکید پزشکان 
نیز هســت؛ آن ها اعتراف دارنــد که در این 

شرایط بیش از هر چیز نیاز به آرامش وجود 
دارد و سیستم دفاعی بدن با آرامش تقویت 

می شود.

 آرامش؛ کمترین نتیجه
 بهره گیری صحیح از عوامل معنوی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسالمی می گوید: این آرامش با تلقی درست 
از تأثیر عوامل طبیعی و معنوی برای مردم 
تبیین و نهادینه می شود. هرگز جز آنچه خدا 
برای ما خواسته به ما نخواهد رسید؛ در آیه 

17 سوره انعام داریم که »َوإِْن 
یَْمَسْسَک اهلَلُ بُِضٍرّ َفاَل َکاِشَف لَُه 
إاَِلّ ُهَو« یعنی اگر از خدا به تو 
ضرری رسد هیچ کس جز خدا 
نتواند تو را از آن ضرر برهاند. یا 
در آیه 107 سوره یونس آمده 

است: »َوإِْن یُِرْدَک بَِخْیٍر َفاَل 
َراَدّ لَِفْضلِِه« یعنی اگر خداوند 
خیــر و رحمتــی بخواهد، 
احدی نمی تواند مانع فضل 
او شود؛ به بیانی دیگر یعنی 
تمام کارها دســت خداست 
و اگر به این امر باور داشــته 

باشیم آرامش می یابیم.
در  ترخان  حجت االســالم 
پایان تأکید می کند: اگر این 
عالم را عالم امتحان بدانیم 
که یــک وجه گرفتاری های 

آن، امتحان برای مؤمنان اســت، به رشد و 
ارتقا خواهیم رسید. با این نگاه در استفاده 
از عوامل معنوی و توســل به اهل بیت)ع( 
به خدا نزدیک تر شــده و رشد و ارتقا پیدا 
می کنیم؛ البتــه این معرفت نباید با افراط 
و تفریط همراه باشــد. کمترین فایده کنار 
هم گذاشــتن اســباب طبیعــی در کنار 
معنویات، ایجاد آرامش است؛ آرامشی که 
با آن می توان سیستم دفاعی بدن را ارتقا و 

ویروس منحوس کرونا را شکست داد.

گفت وگو با حجت االسالم ترخان، درباره جایگاه عوامل معنوی و طبیعی در مواجهه با شیوع ویروس کرونا

فرد خداباور در هیچ حالی ناامید نمی شود

افراط و تفریط هایی 
که در زمینه 

برخورد با ویروس 
کرونا و بالیایی 

نظیر آن در جامعه 
وجود دارد به 

مراتب بدتر از خود 
ویروس و بالست

بــــــرش

بالیا بشر را متوجه ضرورت 
مدیریت ولی خدا بر عالم می کند

شبستان: حجت االسالم علیرضا پناهیان در 
سخنانی در امامزاده عبداهلل شهر ری که دیروز 
در قالب فضای مجازی پخش شد، با بیان اینکه 
در 40 سال اخیر شاهد فراهم شدن مقدمات 
ظهور حضرت ولی عصر)عج( هستیم، گفت: ما 
باید برای حوادث جهان تحلیل درستی داشته 
َُّکْم  باشیم؛ در آیه کریمه قرآن آمده که »َو لََنْبُلَون
بَِشيْ ءٍ ِمَن الَْخْوِف َو الُْجوِع َو نَْقٍص ِمَن اْلَْمواِل 
ابِریَن«؛ قطعاً ما  ِر الصَّ َو اْلَنُْفِس َو الثََّمراِت َو بَشِّ
شما را به چیزی از ترس و گرسنگی و کاهش 
اموال و نفوس و فرزندان می آزماییم؛ در روایات 
آمده اســت که اصل این آیه در آخرالزمان و 
پیش از ظهور رخ می دهد و خداوند به کسانی 

که مقاومت می کنند بشارت می دهد.
تولیت مدرسه علمیه دارالحکمه ابراز کرد: علت 
بالها در این است که بشــر متوجه ضرورت 
مدیریت ولی خدا بر جهان شود. درک ایشان 
برای مردم آســان نیســت مگر اینکه با بالیا 
متوجه حضرت)عج( شــوند. مؤمنان حقیقی 
همواره متوجه ولی خدا هستند اما عموم مردم 
در اثر بالهای فراگیر متوجه ضرورت حکمرانی 
ولی خدا می شوند. وی با بیان اینکه فلسفه بال 
چیزی جز این نیست که مردم متوجه شوند که 
مدیریت جهان با افراد فاسد و مفسد سرانجام 
خوبی ندارد، گفت: امروز باید بیشتر به حضرت 
ولی عصر)عج( توجه کنیم و با تعلیم و تفکر در 
این زمینه مقدمات ظهور ایشان را فراهم کنیم. 
در روایات آمده عمر فتنه های آخرالزمان کوتاه 
است؛ مرگ و میرهای آخرالزمان تعداد فراوانی 
دارد اما خداوند از مؤمنان و منتظران به صورت 

خاص حراست می کند.
این اســتاد حوزه ادامه داد: به هنگام بالیای 
آخرالزمانی باید به سمت کسب معرفت برویم؛ 
40 روز تا ماه رمضان فرصت باقی اســت این 
مدت در سبک زندگی خود تغییرات اسالمی 
ایجاد کنیم کــه خداوند مژده ظهور را در ماه 
رمضان به مؤمنان عطا کند؛ قرائت دعای عهد 
و دعای فرج در نماز شب و سحرها را فراموش 
نکنیم؛ همه با هم عهد ببندیم که به حضرت 
ولی عصر)عج( توجه کنیم. وی با بیان اینکه 
اولیای الهی اضطرار ما را مشــاهده می کنند، 
تأکید کرد: آیت اهلل بهجت فرمودند که بهترین 
ذکر رعایت تقواست؛ اگر عزم کنیم که عمداً 
معصیت نکنیم خداوند لطف کرده و دوام آن 

را ایجاد می کند.
پناهیــان با بیان اینکه هیچ ذکــری باالتر از 
ترک معصیت در اعتقادات و اعمال نیســت، 
اظهار کرد: بر پایه آیات و روایات، در تقوا شفا 
از بیماری و برطرف شدن بالیای بزرگ از سر 
جامعه نهفته اســت؛ در تقوا باید به مواسات 
بسیار توجه کرد؛ مؤمنان حقیقی باید نسبت به 
همدیگر رفتار مهربان داشته باشند و با فروتنی 
و تواضع برخورد  کنند؛ یکی از راه های آمادگی 
برای ظهور، این اســت که باید دل های ما به 

یکدیگر نزدیک شود.
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      صفحه 5

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین » آکهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین 

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی« 
ش��ماره     ه��ای  کالس��ه  و   ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۲۰۰۰۶۲۵ ش��ماره  رای  براب��ر 
۳۹۸۱۱۴۴۰۸۰۰۲۰۰۰۰۵۹ مورخ��ه ۲۶   / ۱۱ / ۱۳۹۸ ص��ادره هیئ��ت موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می ش��ود در صورتیکه اش��خاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داش��ته باش��ند. می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اس��ناد و امالک محل تس��لیم و پس 
از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواست خود را به 

مرجع قضایی تقدیم نمایند.
بخش ۱۱ 
شهر قاین

 آق��ای علیرضا س��عادت ج��و ) از مح��ل مالکیت آقای حس��ین س��لمانی( فرزند 
محمدحسین بش��ماره شناس��نامه ۰۸۸۰۰۰۶۳۳۱ و کد ملی ۰۸۸۰۰۰۶۳۳۱ در 
شش��دانگ یکباب منزل گلی و مخروبه به مس��احت ۱۵۱,۴۰ متر مربع در قسمتی 
از پالک ۲۵۹- اصلی واقع در قاین - خیابان بزرگمهر - بزرگمهر ۴ خریداری شده 
) مع الواس��طه ( از ورثه حس��ین سلمانی مالک رس��می پالک فوق . محرز گردیده 

است و در تصرف دارد.
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذک��ور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-۹۸۱۵۲۴۰
تاریخ انتشار نوبت اول: ۸/ ۱۲ / ۱۳۹۸

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۲۴/ ۱۲ / ۱۳۹۸
علی  صفایی  فر -  رئیس   اداره  ثبت  اسناد و امالک  شهرستان  قاین

اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین
 »آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی«
 برابر آرای ش��ماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۲۰۰۰۶۳۰ و ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۲۰۰۰۶۳۱ و 
کالسه های شماره ۱۳۹۸۱۱۴۴۰۸۰۰۲۰۰۰۰۵۳ و ۱۳۹۸۱۱۴۴۰۸۰۰۲۰۰۰۰۵۳ 
مورخه ۲۸ / ۱۱ / ۱۳۹۸   صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی قاین تصرفات 
مالکان��ه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اس��ت. لذا مش��خصات متقاضیان و 
امالک مورد تقاضا به ش��رح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵روز 
آگهی می ش��ود در صورتیکه اش��خاص نس��بت به صدور س��ند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داش��ته باش��ند. می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی ب��ه مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اس��ناد و امالک محل تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مرجع قضایی 

تقدیم نمایند.
بخش ۱۱ قاینات

 شهر قاین
 ۱-خانم عفت ناصری ) از محل مالکیت خانم معصومه عشری فرزند سید محمدعلی 
بشماره شناسنامه ۲۴۸ و کد ملی ۰۸۸۸۹۸۷۳۹۰ در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب منزل مخروبه به مس��احت ۸۲,۸۵ مترمربع در قس��متی از پالک یک فرعی 
از ۱۰۴۴- اصل��ی واقع در قاین - خیابان امام کوچه ش��هید صبیانی روبروی پارک 

خریداری ش��ده ) مع الواسطه ( از معصومه عشری مالک رسمی پالک فوق . محرز 
گردیده است و در تصرف دارد.

 ۲-خانم پروانه ناصری ) از محل مالکیت خانم معصومه عشری فرزند سیدمحمدعلی 
بشماره شناسنامه ۲۶۷ و کد ملی ۰۸۸۹۰۰۴۸۲۱ در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب منزل مخروبه به مس��احت ۸۲,۸۵ مترمربع در قس��متی از پالک یک فرعی 
از ۱۰۴۴- اصل��ی واقع در قاین - خیابان امام کوچه ش��هید صبیانی روبروی پارک 
خریداری ش��ده ) مع الواسطه ( از معصومه عشری مالک رسمی پالک فوق . محرز 

گردیده است و در تصرف دارد.
 بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-۹۸۱۵۲۴۱
تاریخ انتشار نوبت اول:  ۹۸/۱۲/۸             

تاریخ  انتشار نوبت  دوم  :  ۹۸/۱۲/۲۴    
علی  صفایی  فر  -    رئیس  اداره  ثبت اسناد وامالک    شهرستان  قاین 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوي
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک جغتاي

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و 

ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۶۰۱۸۰۰۰۱۴۹- ۱۳۹۸/۱۲/۱۴  هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جغتاي تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي آقاي محمودرضا محمد آبادي فرزند محمدرضا  بش��ماره شناسنامه ۱۱۸۰ صادره از جغتاي در یک قطعه 
زمین مزروعي به مساحت ۱۰۰۰۰ مترمربع قسمتی از پالک ۲۲۸ اصلي واقع در بخش ۷ سبزوار  از مالکیت رسمي 
خود متقاضی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود در 
صورتي که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-۹۸۱۵۷۶۹
تاریخ انتشار نوبت اول :    ۱۳۹۸/۱۲/۲۴     تاریخ انتشار نوبت دوم :  ۱۳۹۹/۰۱/۱۷
حمید رضا آریان پور - رئیس ثبت اسناد و امالک

 
اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 
هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابر رای ش��ماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۴۴۰۳ �۱۳۹۸/۱۱/۲۹ هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی اقای حس��ن رضا برزگانی فرزند محمدعلی وش��ماره ملی  ۰۶۵۲۰۴۸۱۳۷  نسبت به ششدانگ 
یکباب منزل به مساحت ۱۰۳/۹ مترمربع قسمتی از پالک ۱۳۹۶ � اصلی بخش ۲ بیرجند از محل مالکیت عیسی 
دس��تگردی محرزگردیده اس��ت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در 
صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ- ۹۸۱۵۲۴۵
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۸/۱۲/۰۸                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  :۱۳۹۸/۱۲/۲۴
علی فضلی  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی  برابر رای شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۴۳۶۳ � ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی اقای عباس عبداله زاده   فرزند علیجان بشماره شناسنامه ۱۵۹  وشماره ملی  ۰۶۵۰۸۲۵۵۱۹  

نس��بت به شش��دانگ یکباب منزل به مساحت ۱۲۴/۱ مترمربع قسمتی از پالک ۱۳۹۶ � اصلی بخش ۲ بیرجند از 
محل مالکیت حسین دستگردی محرزگردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
آگهی می ش��ود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-۹۸۱۵۲۴۶
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۸/۱۲/۰۸                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  :۱۳۹۸/۱۲/۲۴
علی فضلی  -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می برابر رای شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۴۳۷۱ � ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی اقای حسن محمدیان  فرزند محمد بشماره شناسنامه ۲ وشماره ملی  ۰۶۵۲۹۶۸۶۳۵  نسبت 
به شش��دانگ یکباب منزل به مساحت ۶۸/۵۰ مترمربع قس��متی از پالک ۱۳۹۶ � اصلی بخش ۲ بیرجند از محل 
مالکیت رحمان مهرجو محرزگردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-۹۸۱۵۲۴۷
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۸/۱۲/۰۸                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  :۱۳۹۸/۱۲/۲۴
علی فضلی  -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی  /   اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 
هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می برابر رای شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۴۳۹۶ � ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی عباس صفائی    فرزند محمد  بشماره شناسنامه ۴۵۵  وشماره ملی  ۰۶۵۱۲۸۶۹۴۸  نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت ۲۳۷/۹۰ مترمربع قسمتی از پالک ۱۳۹۶ � اصلی بخش ۲ بیرجند از محل 
مالکیت غالمرضا دستگردی محرزگردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-۹۸۱۵۲۴۸
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۸/۱۲/۰۸                           تاریخ انتشار نوبت دوم  :۱۳۹۸/۱۲/۲۴

علی فضلی  -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می  برابر رای ش��ماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۳۱۶ � ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای عیسی واقعی   فرزند محمود  بشماره شناسنامه ۳۶۷ وشماره ملی  ۰۶۵۰۵۰۰۴۳۱  نسبت 
به شش��دانگ یکباب منزل مسکونی  به مساحت۱۳۲/۹۴ مترمربع ۱۳۹۶� اصلی بخش ۲ بیرجند از محل مالکیت 
محمد دستگردی محرزگردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-۹۸۱۵۲۴۹
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۸/۱۲/۰۸                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  :۱۳۹۸/۱۲/۲۴
علی فضلی  -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع م��اده ۳ قانون و م��اده ۱۳ آئین نامه قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی واراضی 
و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی برابر رای ش��ماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۴۳۷۴ � ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ 
هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای احمد رضائی  
فرزند رضا  بش��ماره شناس��نامه ۱۱۶ وشمار ۰۶۵۳۳۱۳۸۹۶  نس��بت به ششدانگ یکباب منزل به 
مساحت۱۴۷/۶۹ مترمربع قسمتی از پالک ۱۳۹۶  � اصلی بخش ۲ بیرجند از محل مالکیت عیسی 
دس��تگردی  محرزگردیده اس��ت . لذا ب��ه منظور اطالع عموم مرات��ب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تس��لیم و پس از 
اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.آ-۹۸۱۵۲۵۰
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۸/۱۲/۰۸                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  :۱۳۹۸/۱۲/۲۴
علی فضلی  -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع م��اده ۳ قانون و م��اده ۱۳ آئین نامه قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی واراضی 
و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی برابر رای ش��ماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۴۳۶۵ � ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ 
هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی 
مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکان��ه بالمعارض متقاضی آقای غالمعلی 
ایوبی  فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه ۳ وشماره ملی  ۰۶۵۲۱۷۴۶۶۳  نسبت به ششدانگ یکباب 
منزل به مساحت۷۶ مترمربع بپالک ۳۵۵۱ � اصلی بخش ۲ بیرجند از محل مالکیت حسین صفائی 
و خدیج��ه صفائی محرزگردیده اس��ت . لذا به منظور اطالع عم��وم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باش��ند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تس��لیم و 
پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.آ-۹۸۱۵۲۵۱
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۸/۱۲/۰۸                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  :۱۳۹۸/۱۲/۲۴
علی فضلی  

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع م��اده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئی��ن نامه قانون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی واراضی و 
س��اختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۱۰۰۴۴۰۱ � ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ هیئت 
اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زیبا کد خدا فرزند 
گل بخش بشماره شناسنامه ۴ صادره از بیرجند وشماره ملی  ۵۲۳۹۸۷۹۱۱۷  نسبت به ششدانگ 
یکب��اب منزل   به مس��احت ۱۴۶/۸۸ مترمربع قس��متی از پالک ۱۴۰۲ � اصل��ی از محل مالکیت 
غالمحس��ین مطلب زاده محرزگردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.آ-۹۸۱۵۲۵۲
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۸/۱۲/۰۸                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  :۱۳۹۸/۱۲/۲۴
علی فضلی  

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند

انتشار دومین شماره »پژوهش های فقهی زنان و خانواده« 
و  )پاییز  خانواده  و  زنان  فقهی  پژوهش های  مجله  از  شماره  دومین  معارف: 
زمستان1398(، به صاحب امتیازی جامعه المصطفی)ص( العالمیه، مدیرمسئولی 
فاطمه کبری متولیان و سردبیری فاطمه سیفی کناری منتشر شد. در این شماره از 
مجله پژوهش های فقهی زنان و خانواده، مقاالتی با عنوان های »بررسی اجرت المثل 
زنان برای کارهای منزل از منظر فقه امامیه« تألیف فهیمه حسینی، »احسان به والدین 
از دیدگاه فقه« اثر عمران خاتون، »حجاب و برخی شبهات پیرامون آن« نوشته صدیقه 
سادات رضوی، »تفاوت نفقه زوجه و اقارب در فقه امامیه« تألیف مریم کریمی و سمیه 

نوروزی و »نگاهی به قوامیت مرد بر زن« اثر ساجده عبدالخانی چاپ شده است.

 حجت االسالم دکتر مهدی همازاده ابیانه

ماجرای »کرونا« برای اهل ایمان درس های زیادی دارد 
گفتار

ایکنا: آیت اهلل محســن اراکی که شامگاه 
پنجشــنبه به صورت مجازی در مراسم 
بزرگداشــت مرحوم حسین شیخ االسالم 
ســخنرانی می کرد، با بیان اینکه مسئله 
پایداری بر عهد با خــدا و به تعبیر قرآن 
صدق عهد، بدین معناست که انسان در عمل، رفتار و گفتار همسو 
و همراه با پیمان نخست خود با خدا باشد، گفت: همه ما انسان ها 
با خدا عهد و پیمانی داریم که با شهادتین مستحکم می شود؛ این 
پیمان همان اســت که از روز الست با پاسخ مثبت به فرمان خدا 

شکل گرفته است؛ یعنی پا در جهان گذاشتن و به وادی هستی 
وارد شدن پاسخ فراخوان الهی بوده است. وی با بیان اینکه وجود 
انسان، تجلی اطاعت از فرمان خدا و عهد با اوست، تصریح کرد: هر 
نحو خروج از اطاعت خدا خروج از این پیمان است؛ البته کسانی 
هستند که در این پیمان در طول عمرشان صادق هستند و قرآن 

به ما دستور تبعیت و همراهی با آنان داده است.
این استاد حوزه علمیه با بیان اینکه جریان ویروس کرونا، جریان 
ویژه ای اســت که برای اهل ایمان درس های زیادی دارد، گفت: 
این جریان تبدیل به لطف خفی برای مؤمنان می شــود؛ زیرا با 

چشم باز با آن تعامل می کنند؛ اهل ایمان پیام های این حوادث 
را به خوبی ادراک می کنند و حادثه ها برای انســان های هوشیار 
آگاهی بخش هستند. وی با اشاره به تأثیر این ویروس در احیای 
روحیه گذشــت افزود: وقتی این ویروس شایع شد، نشان داد که 
جامعه پزشکی و پرستاری ما جامعه ای جدا از کالن جامعه نیست، 
گرچه ممکن است در این قشــر هم افراد سودجو وجود داشته 
باشند، ولی اکثریت و بدنه کالن جامعه درمانی کشور نشان دادند 
که چقدر ایثارگر هستند؛ البته این فداکاری ها منحصر به این قشر 

نیست و در همه اقشار ملت ایران وجود دارد.



w w w . q u d s o n l i n e . i rاقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r
ایران و »کرونا  وام« از صندوق بین المللی پول

ماجــرای وام 5میلیــارد دالری ایــران از صندوق بین المللــی پول در بین 
کارشناس های اقتصادی چالشی شد. پس از اینکه رئیس بانک مرکزی ایران 
بــرای دریافت وام 5میلیاردی از  مجامع بین المللی اعالم درخواســت خود 
را با پســت مجازی علنی کرد، عبدالناصر همتــی، رئیس کل بانک مرکزی 
در پســت اینســتاگرامی اعالم کرد:رئیس صندوق بین المللی پول چند روز 
پیش در بیانیه رسمی و نیز مصاحبه ای که داشت، صریحاً اعالم کرد جامعه 
بین الملل از صندوق بین المللی پول خواســته تا بــا ابزارهای مالی خود به 
کمک کشورهای درگیر با شــیوع ویروس کرونا بشتابد و پشتیبانی ها را در 

قالب کمک های مالی اضطراری به میزان 5۰میلیارد دالر اعطا کند. 
 وی همچنیــن گفته بود هیچ کس نباید به دلیــل کمبود منابع مالی برای 
تجهیزات پزشــکی و مانند آن جانش را از دســت دهد. پیــرو این اعالم و 
برای بهره مندی از این حق ایران، روز جمعه ۱۶اســفند ماه، نامه ای به خانم 
کریســتالیناگئورگیوا، رئیس صندوق بین المللی پول نوشــته و اعالم کردم 
براســاس اعالن رسمی شما برای پشتیبانی از اعضا، از جمله ایران و با توجه 
به شــیوع گســترده ویروس کرونا در کشــورمان و ضرورت تداوم پر قدرت 
اقدام های پیشــگیری، درمان و مقابله با آثار اقتصادی آن، با توجه به میزان 
سهمیه جمهوری اسالمی ایران در صندوق، خواستار بهره مندی از تسهیالت 

تأمین مالی سریع،RFI درحدود 5 میلیارد دالر هستیم.
واکنــش جامعه جهانی و صندوق بین المللی پول می تواند معیار خوبی برای 
ارزیابی ادعاهــای آن ها در کمک به کنترل این ویروس و کاهش آالم مردم 
آسیب دیده باشد. امیدوارم صندوق بین المللی پول به این مسئولیت خود در 
حوزه وظایفش به ســرعت عمل کند. همزمان بانک مرکزی از همه ابزارهای 
ممکن خود مانند قبل، برای پشتیبانی از هموطنان عزیز و غلبه بر  مشکالت 

استفاده خواهد کرد.
همتــی اگرچه از جزئیات وام دهی صنــدوق بین المللی پول حرفی نزده، اما 
تجربه نشان داده اعطای وام از صندوق بین المللی با شرط اصالح ساختاری 
پولی مالی در کشــور درخواســت کننده انجــام می گیرد. بررســی تجربه 

کشورهای دیگر جهان در این خصوص الزامی است. 
سودان؛ افزایش یک میلیون نفری فقر: بر اثر اجرای برنامه های اصالح 
ساختاری در شهر خارطوم، پایتخت سودان، بیش از یک میلیون نفر به افراد 

این کشور اضافه شده اند.
ساحل عاج؛ دو برابر شدن نرخ فقر در یک سال: بر اثر اجرای برنامه های 

اصالح ساختاری در ساحل عاج تنها در یک سال نرخ فقر دو برابر شد.
زیمبابوه؛ افزایش 45درصدی هزینه زندگی در یک سال: بر اثر اجرای 
برنامه های اصالح ساختاری در هراره پایتخت زیمبابوه در سال ۱98۱ هزینه 
زندگی تنها در یک سال 45درصد افزایش پیدا کرد و ۱۰۰هزار نفر از مردم 

به دلیل سوءتغذیه در بیمارستان ها بستری شدند.
برزیل؛ سقوط 67درصدی و کلمبیا سقوط 94درصدی دستمزدها: بر 
اثر اجرای برنامه های اصالح ساختاری در برزیل، میزان دستمزدها ۶7درصد 

و در کلمبیا 94درصد سقوط پیدا کرد.
آمریکای التین؛ افزایش فقــر از 40درصد به 62درصد: بر اثر اجرای 
برنامه های اصالح ســاختاری در آمریکای التین ، بنابر گزارش سازمان ملل، 
نرخ فقر از 4۰درصد در ســال ۱98۰ میالدی به رقمی باالی  ۶2درصد در 
سال ۱993 میالدی رسید. این مســئله به خاطر کاهش دستمزد کارگران 
بود. در ســال ۱985 تــا ۱995 میالدی هم میانگین و هم کِف دســتمزد 

کارگران در این منطقه 4۰درصد افت پیدا کرد.
نیجریه؛ افزایش فقر از 28 درصد به 66درصد: بر اثر اجرای برنامه های 
اصالح ساختاری در نیجریه ، نرخ فقر از 28درصد در سال ۱98۰میالدی به 

۶۶درصد در سال ۱99۶میالدی رسید.
اکوادور؛ دو برابر شدن فقر: بر اثر اجرای برنامه های اصالح ساختاری در 

اکوادور، نرخ بیکاری در دهه ۱98۰ میالدی دو برابر شد.
پرو: کاهش اشــتغال از 60درصد به 11درصد فقط در سه سال: بر اثر 
اجرای برنامه های اصالح ساختاری در پرو در دهه ۱98۰میالدی، برنامه های 
اصالح ســاختاری  تنها در طول سه ســال اشتغال رسمی را از ۶۰درصد به 

۱۱درصد کاهش داد.
همچنین فجایع ناشــی از اجرای برنامه های اصالح ساختاری در کشورهای 
دریافت کننــده وام از صنــدوق بین المللــی پول تا حدی بــود که بودهو، 
اقتصاددان ارشــد و مســئول بخش اعطای وام این صندوق، در استعفانامه 
خود نوشــت: من امروز پس از ۱2 سال کار و مسئولیت رسمی در صندوق، 

استعفا می دهم.
 به این امید که دست های خود را از خون میلیون ها فقیر و گرسنه پاک کنم. 
مقدار خون ها به قدری زیاد اســت که از آن ها رودها جاری می شود. بعضی 
وقت ها احساس می کنم در تمام دنیا آن قدری صابون وجود ندارد که بتواند 

دستانمان را از آنچه به نام شما انجام دادم، پاک کند.
آیا صندوق بین المللی پول قبل از اعطای وام خواســتار اصالح ساختاری در 
ایران خواهد شــد؟ آیا دریافت وام از این صندوق ارتباطی با سفر مسئوالن 
ارشــد صندوق بین المللی پول به ایران در اردیبهشــت امسال دارد یا خیر؟ 
و اینکــه صنــدوق بین المللی پول در قبال چه تعهداتی از کشــورها حاضر 
بــه ارائه کمک های مالی به بهانه کروناســت را باید در اخبار روزهای آینده 

پیگیری کرد.

 بسته حمایتی ویژه به خانواده هایی که در اثر کرونا
آسیب دیده اند اعطا می شود

وام+کمکنقدی
 اقتصاد/ زهراطوسی  کارگران روزمزد، 
واحدهای  کارگران  ســاختمانی،  کارگران 
زیرپلــه ای، بســاطی ها و دستفروشــان و 
همچنین مشــاغل آزاد مثل آرایشــگاه ها، 
تاالرها،  باشگاه های ورزشی، رســتوران ها، 
هتل هــا، اســتخرها، مراکــز تفریحــی و 
فست فودها از جمله مشاغل آسیب دیده ای 
هستند که ویروس کرونا بساط کاروکاسبی 

آن ها را مختل کرده است.
پس از شــیوع کرونا در کشــور، دولت در 
سلسله برنامه های حمایتی تصمیم گرفت 
به بســیاری از مشــاغل خرد و کوچک و 
کارگاه هــای زیان دیده از شــیوع کرونا که 
بیشــتر آن ها ناچار به تعطیلی کسب و کار 
خود شــده اند یاری رساند. از جمله مصوبه 
تمدید زمان بازپرداخت اقســاط سررسید 
شــده و امهال بدهی های بانکی بنگاه ها تا 
فعاالن اقتصادی بتوانند ظرف یکی دو ماه 
مهلت داده شده مسائل پیش آمده در حوزه 
کاری خویش را با فراغ 
سامان  بیشــتری  بال 

ببخشند.
 در ایــن میــان برخی 
نیز  منصف  کارفرمایان 
با درک شرایط موجود 
با  را  همــکاری  نهایت 
کسب وکارها  صاحبان 
داشته اند. حتی برخی 
پاساژها اجاره غرفه های 
خــود را یکــی دو ماه 
بخشــیده اند کــه کار 
آن ها از این جهت قابل 

قدردانی است.
نیــز ضمن  وزارت کار 
 94۰ شناســایی 
در  آســیب دیده  بنگاه 
رســته های مختلــف، 
حمایت خود را از بنگاه های آســیب دیده با 
اختصاص 3هزارمیلیارد تومان اعتبار اعالم 
کرده که در قالب اعطای تسهیالت و بیمه 

بیکاری خواهد بود. 

اعطایبستهحمایتیمعیشتی
به7میلیوننفر

دولت در اقدامی دیگر گفته حدود 7میلیون 
نفــر نیازمند حمایت را شناســایی کرده و 
قرار اســت به این افراد دو بسته معیشتی 
ویژه بدهد. در برآورد اولیه حدود 4میلیون 
خانوار مشمول اولین بسته هستند که البته 
پس از ثبت نام متقاضیان و استحقاق سنجی 
افراد، به نوبت به آن ها پرداخت خواهد شد. با 
این بسته مشموالن می توانند خرید اعتباری 
کنند. این بسته شبیه وام قرض الحسنه به 
افراد پرداخت می شود و کارگران ساختمانی، 
کارگران فصلی و روزمزد و دستفروشــان، 
رانندگان تاکســی و کارگران رســتوران ها 
می توانند بــا دریافت این بســته یک الی 
2میلیون تومان خرید اعتباری انجام دهند. 

این وام ۱2درصد سود دارد که 8درصد آن 
را سازمان برنامه و بودجه پرداخت می کند. 
دریافت این وام نیاز به ضامن ندارد و با کارت 
یارانه قابل پرداخت است. این رقم 3۰ ماهه 
بازگردانده می شود که سه ماه تنفس دارد 

و اقساط آن ماهیانه 8۰ هزار تومان است. 
بســته دوم مربوط به حدود 3میلیون نفر 
است که نیمی فاقد درآمد ثابت بوده و ۱/5 
میلیون نفر از آن ها نیز فاقد هر گونه شغلی 
هستند. این افراد به گفته محمدباقر نوبخت، 
رئیس ســازمان برنامه و بودجه مشــمول 
دریافــت 2۰۰ تا ۶۰۰هزار تومــان در ماه 
خواهند شد. بسته حمایتی فوق برای خانوار 
تک نفره: 2۰۰ هــزار تومان، خانوار دو نفره: 
3۰۰ هزار تومان، خانوار سه نفره: 4۰۰ هزار 
تومان، خانــوار چهارنفره: 5۰۰ هزار تومان، 
خانوار پنج نفره و باالتــر: ۶۰۰هزار تومان 
است که در هفته آینده اولین بسته حمایتی 

به حساب آن ها واریز خواهد شد.
از جمله اقدام های شایســته دیگر، کمک 
5میلیارد تومانی بنیاد مســتضعفان برای 
حفاظت از کودکان کار در برابر کرونا بود که 
به دنبال درخواست سازمان بهزیستی کشور 
مبنی بر تأمین هزینه بسته های بهداشتی 
مراقبتی کودکان کار در سراسر کشور توسط  
بنیاد مستضعفان تأمین و به حساب سازمان 

بهزیستی واریز شد.

وضعیتبغرنجصنعتگردشگری
هنوز هم بخشــی از مشــاغل هستند که 
توان جبران خســارت های ناشــی از کرونا 
در کوتاه مــدت را ندارند. اکنــون بیش از 
دو هفته از بخش نامه ســازمان هواپیمایی 
و تعییــن تکلیف ایرالین ها از ســوی وزیر 
راه و شهرســازی بــرای بازگردانــدن پول 
مســافران می گذرد، اما گالیه مسافران از 
عدم پرداختی ها از سوی ایرالین ها افزایش 

یافته است.
با وجود پیگیری های مســتمر ســازمان 
هواپیمایی کشور، بســیاری از شرکت های 
هواپیمایی پرداخت پول مسافران بابت هزینه 
کنسلی پروازها را به پس از تعطیالت عید 

نوروز و سال 99 موکول کرده اند. 
فعاالن این عرصه امــا از مردم می خواهند 
شــرایط بخش گردشگری را که ضرر مالی 

زیادی را در ۶ ماه گذشــته متحمل شده ، 
درک کنند. طبق سخنان امیررفیعی،  رئیس 
هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر ســفر و 
گردشــگری هنوز دفتر آژانس مســافرتی 
پلمب نشده، اما تعزیرات به این کار تهدید 

کرده است.
به گفته وی، هتــل داری که از آژانس پول 
گرفته تا پیش از عید بازسازی کند معلوم 
اســت اکنون پولی ندارد به آژانس یا مردم 
بازگرداند. این همه فشــار موجب می شود 
دفاتر خدمات مسافرتی تعطیل شوند و دیگر 
پاسخگوی مسافر نباشند. در این وضعیت اگر 
زمان دهیم تا آژانس کار کند و پول مردم را 
عودت دهد، بهتر است یا اینکه آن ها را پلمب 

کنیم و آمار بیکاری را باال ببریم؟
مسعود طباطبایی، مدیرعامل یک شرکت 
گردشــگری نیز گفته است : تاکنون بیش 
از 5۰میلیارد تومان بلیت اســترداد شــده 
و این رقم تا پایان ســال قطعاً افزایش پیدا 
می کنــد. روزانه بیــش از ۱8هزار تماس با 
تیم پشــتیبانی علی بابا برقرار می شــود و 
تمام پروازهای خارجــی و بخش عمده ای 
از پروازهــای داخلــی، قطارها و بلیت های 
اتوبوس در حال استرداد شدن است. در حال 
حاضر عالوه بر اینکه تمام فروشمان برگشت 
خورده، بازار شب عید را هم کامالً از دست 
داده ایم. می دانیم که شــرایط فعلی زمان 
مناسبی برای سفر نیست و به مشتریان خود 

هم می گوییم بهتر است سفر نکنند.

40درصدریزشمشتری
رستورانها

از دیگــر کســب و کارهای آســیب دیده، 
رستوران داران هســتند، چون این ویروس 
از طریق لمس و تنفس منتقل می شــود. 
مردم از خریدن غــذای حاضری در بیرون 
از خانه اجتناب می کنند. به گفته علی اصغر 
میرابراهیمــی، رئیس اتحادیــه دارندگان 
رستوران و سلف ســرویس، از زمان شیوع 
کرونا، کســب وکارهای اعضای این اتحادیه 
آســیب جــدی دیــده اســت، به گونه ای 
که واحدهــای زیادی تا آســتانه تعطیلی 
پیــش خواهند رفت؛ چنانکه بســیاری از 
رســتوران های تهران بین 3۰ تا 4۰ درصد 
ریزش مشــتری داشــته اند. براساس آمارو 

ارقام، گردش مالی رســتوران داران در سال 
چیزی در حدود 24هزار میلیارد تومان است 
که در این روزها بنا بر شیوع کرونا از حجم 

آن به شکل قابل توجهی کاسته شده است.
محسن نظری، رئیس اتحادیه قهوه خانه داران 
و ســفره خانه های ســنتی هم اعالم کرده 
۱۰۰درصد از 5هــزار واحدهای این صنف 
تعطیل شــده اند. در صنف پوشــاک هم 
منصور تیرگر، رئیــس مرکز پژوهش های 
اتحادیه پوشاک تهران گفته است نزدیک به 
۱2میلیارد دالر یا ۱92هزار میلیارد تومان 
در سال گردش مالی دارد که حداکثر فروش 
آن ها در آســتانه نوروز است که هم اکنون 
این فرصت از دســت رفته و خسارت های 
قابل توجهی به کاسبان این حوزه وارد کرده 

است.

خسارتهایهنگفتاقتصادجهانی
بایــد توجه داشــت این شــرایط مختص 
ایران نیســت، در حال حاضر بســیاری از 
کارخانجات در کشور چین به حالت تعطیل 
یا نیمه تعطیل درآمده اند. گردشــگری  که 
یک دهــم کل اقتصــاد چین را تشــکیل 
می دهد، با افت ســنگین مواجه شده و با 
تداوم این روند به نظر می رســد میلیاردها 
دالر به اقتصاد چین خســارت وارد شــود. 
برآوردهای اولیه نشــان می دهد تنها در 2 
ماهه ابتدایی ســال جاری میالدی حدود 
۱85میلیارد دالر به اقتصاد چین خسارت 

وارد شده است.
شیوع ویروس کرونا ادامه دارد و نشانه هایی 
وجــود دارد که اقتصادهای برتر دنیا هم به 
زودی وارد رکود می شوند، چون شیوع این 
ویروس به ضعف قبلی آن ها اضافه شــده 
اســت. ژاپن، ســومین اقتصاد بزرگ دنیا 
در ســه ماهه پایانی 2۰۱9  پس از از بین 
رفتن تأثیر افزایش مالیــات فروش و یک 
توفان قدرتمند، ۱/۶درصد کوچک تر شــد. 
این بزرگ ترین رکود نســبت به سه ماهه 
قبل از آن از سال 2۰۱4 تا حاال بود. آلمان، 
بزرگ ترین اقتصاد اروپا هم درست پیش از 
شیوع ویروس کرونا به خاطر کاهش فعالیت 
کارخانه های این کشور وارد رکود شده بود. 
شاخص حساسیت اقتصادی در آلمان در ماه 
فوریه به شدت پایین آمده که نشان دهنده 
ترس از ضربــه خوردن اقتصــاد جهان از 

ویروس کروناست.

شرایطخرسیدرآمریکا
شرایط اقتصاد جهانی به گونه ای است که 
رویترز اعالم کرده، ترس از ویروس کرونا 
5 تریلیون دالر از ارزش بازار ســهام دنیا 
کم کرد که از زمــان بحران مالی 2۰۰8 
بی ســابقه اســت. بر این اســاس در اثر 
بی ثباتی ایجاد شــده در اقتصاد جهانی، 
شــاخص بورس در بســیاری از کشورها 
ســقوط کرده اســت. در آمریکا شاخص 
بورس با یک ســقوط آزاد که در 32 سال 
گذشــته بی سابقه بوده مواجه شده که به 
گفته فعاالن این حوزه شــرایط را خرسی 
کرده است. زمانی اعالم می شود که بازار 
در شرایط نزولی یا خرسی قرار گرفته که 
بیش از 2۰درصد از ارزش خود را در مدت 
زمان کوتاهی از دست بدهد که این اتفاق 

عماًل برای بورس آمریکا افتاده است.

اکنون بیش از دو 
هفته از بخش نامه 
سازمان هواپیمایی 
و تعیین تکلیف 
ایرالین ها از 
سوی وزیر راه و 
شهرسازی برای 
بازگرداندن پول 
مسافران می گذرد، 
اما گالیه مسافران 
از عدم پرداختی ها 
از سوی ایرالین ها 
افزایش یافته است
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    صفحه 6

سندوفاکتور فروش خودرو وشناسنامه )برگ سبز(نوع سواری 
سیستم پژوتیپ405جی ال ایکس ای8/1 رنگ خاکستری 
متالیک مدل1389 ش����ماره موت����ور 12489041313ش����ماره 
شاس����ی NAAM01CA9AE-209221 ش����ماره پالک 455ص 
25ایران 95بنام گل محمدبلوچ فرزندشاهی مفقود گردیده 

وازدرجه اعتبار ساقط میباشد.  ,ع
98
15
78
4

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

سیس���تم  وان���ت  ن���وع  س���بز(  )ب���رگ  شناس���نامه 
نیس���ان تیپ2400رن���گ اب���ی روغن���ی ش���ماره موتور 
 NAZPL140TBN274595 شاس���ی  568831ش���ماره 
ش���ماره پالک 693ل77 ای���ران73 بن���ام محمدعلی 
عس���کری فرزن���د امامقلی مفق���ود گردی���ده واز درجه 

اعتبارساقط میباشد .  ,ع
98
15
78
3

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز خودروی پراید مدل 1387 رنگ نقره ای به 
ش���ماره انتظامی 551ط48 ایران 36  ش���ماره موتور 
2279788 و ش���ماره شاسی s1412286688573 به 
مالکیت ناصر ذاکری مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد. 

,ع
98
15
77
2

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

کلیه مدارک موتور یکتاس���یکلت کویر به ش���ماره 
پالک    56761    132    به رنگ قرمز مدل 1395به 
شماره شاسی 9501235وشماره موتور951179 به 
نام اسماعیل کرم لو مفقود وازدرجه اعتبار ساقط 

می باشد . ,ع
98
15
79
5

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

,ع
98
15
78
1

فراخوان مناقصه
نوبت اول

 
دانشگاه علوم پزش��کی مشهد در نظر 
دارد امور تهیه و طب��خ و توزیع غذای 

ش��بکه بهداشت و درمان شهرس��تان تایباد را از طریق 
انجام مناقصه عمومی به بخش غیردولتی واگذار نماید. 
کلی��ه مراح��ل برگ��زاری مناقصه ب��ه ش��ماره فراخوان 
2098000060000306، از دریاف��ت اس��ناد مناقص��ه ت��ا 
ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ایی پاکت ها، از 
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به نشانی: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم 
اس��ت مناقصه گ��ران در ص��ورت ع��دم عضوی��ت قبلی، 
مراح��ل ثبت نام در س��ایت مذک��ور و دریاف��ت گواهی 
امض��ای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق 

سازند. قابل ذکر  است:
*تضمین شرکت در مناقصه فوق مبلغ 1/030/000/000 
ریال ضمانتنامه بانکی می باش��د ک��ه در مهلت مقرر به 
حسابداری شبکه مذکور، به نش��انی: شهرستان تایباد 

تحویل گردد.
*تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 98/12/24

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
98/12/28

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/1/21
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/1/23

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

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

شرکت  ناب  فردوس  شرکت  تغییرات  آگهی 
شناسه  و  ثبت 105  به شماره  سهامی خاص 

ملی 10360005823

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 
1398,08,13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1-پس از 
گزارش بازرس صورتهای مالی سال 1397 مورد 
تصویب قرارگرفت. 2- آقای علی دهقان نیری به 
شماره ملی 0941859665به سمت بازرس اصلی و 
آقای شهرام فخرالواعظین مهدوی به شماره ملی 
برای  البدل  علی  بازرس  سمت  0934418241به 
روزنامه   -3 انتخاب شدند.  مالی  سال  یک  مدت 
کثیراالنتشارقدس جهت درج آگهی های شرکت 

انتخاب شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فردوس 

)802986(

,ع
98
15
79
1

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن زاگرس 
نشینان شهرداری ایالم به شماره ثبت 5561 

و شناسه ملی 10300083332

العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
 13872 شماره  مجوزنامه  و   1398,10,08 مورخ 
رفاه  و  کار   ، تعاون  اداره   1398,12,12 مورخ 
اتخاذ  ذیل  تصمیمات  ایالم  شهرستان  اجتماعی 
منحل  فوق  تاریخ  در  مذکور  شرکت   -  1  : گردید 
غالمرضا   ، مظفری  افشین  آقایان  و  گردید  اعالم 
و  تصفیه  هیئت  عنوان  به  وطنی  یحیی  و  طاهری 
انتخاب  آقای افشین مظفری به عنوان مدیر تسویه 
شدند.آدرس محل تسویه : ایالم ، میدان شهداء ، 
بلوار جمهوری ، شهرداری مرکزی ایالم ، کدپستی 

: 6931653617 می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان ایالم اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایالم )802650(

,ع
98
15
79
2

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال وبختیاری اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد )801487(

آگهی تغییرات شرکت فنی و ساختمانی سحاب صنعت هفشجان سهامی خاص به شماره ثبت 3445 و شناسه ملی 10340069060

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1395,11,02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای فریدون هادی زاده هفشجانی به 
کدملی 4622439344 به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره آقای احمد هادی زاده هفشجانی به کدملی 4622483122 
رئیس هیئت  نائب  به سمت  به کدملی 4622526336  زاده هفشجانی  سلیمان هادی  آقای  مدیره  رئیس هیئت  به سمت 
امضای  با  قراردادها  و  بروات  سفته  چک  قبیل  از  بانکی  آور  تعهد  و  مالی  اسناد  و  اوراق  کلیه   . گردیدند  انتخاب  مدیره 

مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. 

,ع
98
15
78
8

دابا  پردازی  ایده  توسعه  شرکت  تغییرات  آگهی 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت  زرین شرکت 

12293 و شناسه ملی 14005987642

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
 : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1397,11,01 مورخ 
آدرس  به  شهرکرد  ثبتی  واحد  در  شرکت  محل 
شهر  شهر   ، مرکزی  بخش   ، شهرکرد  شهرستان 
کرد، خواجه نصیر ، کوچه 17 ، خیابان فردوسی 
، پالک 0 ، مجتمع الله ، 14 ، طبقه اول ، واحد 
104 کد پستی 8816951979 تغییر یافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 
چهارمحال  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره 
موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  اداره  وبختیاری 

غیرتجاری شهرکرد )801489(

,ع
98
15
78
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال وبختیاری اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد )801492(

آگهی تغییرات شرکت فنی و ساختمانی سحاب صنعت هفشجان سهامی خاص به شماره ثبت 3445 و شناسه ملی 10340069060

به  به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1395,11,02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای فریدون هادی زاده هفشجانی 
کدملی 4622439344 و آقای احمد هادی زاده هفشجانی به کدملی 4622483122 و آقای سلیمان هادی زاده هفشجانی به کدملی 
به کدملی  بهروج هفشجانی  آقای رضا   . گردیدند  انتخاب  برای مدت دوسال  اصلی هیئت مدیره  اعضای  به سمت   4622526336
4621730320 و خانم اشرف آقائی هفشجانی به کدملی 4622594536 به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای 

مدت یکسال انتخاب گردیدند . روزنامه کثیر االنتشار قدس جهت چاپ آگهی شرکت تعیین گردیدند . 

,ع
98
15
79
0

آگهی تغییرات شرکت یارا طب ثامن سهامی 
خاص به شماره ثبت 400180 و شناسه ملی 

10320514970

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده مورخ 1398,07,25 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : آستان قدس رضوی به شناسه ملی 
به  ثامن  دارواسازی  شرکت   -  14004342173
سامان  شرکت   -10380192267 ملی  شناسه 
داروی هشتم به شناسه ملی 10380496158 به 
سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال 

انتخاب گردیدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری تهران )800844(

,ع
98
15
78
5

دینا  اطلس  پخش  شرکت  تغییرات  آگهی 
و   345858 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 

شناسه ملی 10103903211

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1398,10,30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : به موضوع 
مربوطه  ماده  و  الحاق  ذیل  موارد  شرکت  فعالیت 
بندی  بسته  و  :"تولید  گردید  اصالح  اساسنامه  در 
انواع مواد غذایی ، تهیه و توزیع ، خرید و فروش 
، واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز -انجام کلیه 
امور بازرگانی مرتبط با موضوع شرکت - انجام امور 
بازاریابی ) غیر هرمی و غیر شبکه ای ( و در صورت 

لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصالح". 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری تهران )800849(

,ع
98
15
78
6

آیا دولت باید در توزیع اقالم 
بهداشتی مداخله کند؟

ویروس کرونا در هفته های اخیر تبدیل به نامی 
آشــنا برای تمام مردم ایران و بخش اعظمی از 
دنیا شده است. درباره کمبود شدید اقالمی چون 
ماسک، دستکش، مواد ضدعفونی کننده و... که 
در روزهای اخیر به یکی از پرتقاضاترین کاالها 
تبدیل شده و نقش دولت در این زمینه، ذکر دو 

نکته ضروری است.
1( ارزش کاالها برای تمام افراد جامعه یکسان 
نبوده و براســاس نیاز آن فرد یا قشــر، ارزش 
آن کاال نیــز متفاوت خواهد بــود. برای مثال 
در شــرایط فعلی ارزش اقالمی چون ماسک یا 
موادضدعفونی کننده برای افراد آسیب پذیر مانند 
کســانی که دارای بیماری زمینه ای هستند یا 
کارکنان مراکز درمانی که در خط مقدم  مقابله 
با این ویروس قرار دارند، ارزش باالیی داشته و 
در اولویت قرار دارد. در این شــرایط در صورت 
محدودیت این اقــالم )به دلیل افزایش یکباره 
تقاضا( دولت باید با  دخالت هدفمند در توزیع 
چنیــن کاالهایی ورود کــرده و مقدار محدود 
این کاالها را براساس اولویت های تعریف شده، 
انجــام دهد. عدم دخالت دولــت در توزیع این 
اقالم، به احتکار میلیون ها قلم از مواد موردنیاز 
و گاهی نبود این امکانــات در مراکز درمانی و 
بیمارســتان ها می انجامد. در حالی که میزان 
تولیدات کشــور در این محصوالت حتی بدون 
افزایــش تولید -به شــرط توزیــع هدفمند و 
مدیریت شده- پاسخگوی نیاز مراکز درمانی و 
افراد دارای بیماری های زمینه ای است. در واقع 
شرایط خاص و ویژه نیازمند مدیریت خاص و 
ویژه اســت. از این رو بی شــک رها کردن اقالم 
استراتژیک در شرایط خاص به دستان نامرئی 

بازار حاصلی جز خسران نخواهد داشت.
2( مســئله بعدی موضــوع کاالهــای دارای 
اکســترنالیتی)آثار بیرونی( در اقتصاد اســت. 
تأثیر مصرف برخی از کاالها صرفاً بر شــخص 
مصرف کننده بوده و هیچ نقشی درباره آن فرد 
یا جامعه ندارد. در واقــع بود و نبود این قبیل 
کاالها نه نفعی برای دیگران داشته و نه فردی 
را متضرر می کند. از ســوی دیگر کاالهایی در 
اقتصاد وجود دارند که دارای اکسترنالیتی مثبت 
یا منفی هســتند. این کاالها در تمام اقتصادها 
و مکاتب فکری اقتصادی دارای اهمیت باالیی 
بوده و دولت با اتخاذ سیاســت های تشویقی و 
تنبیهی در تشــویق تولید یا ممانعت از تولید 
ایــن کاالها به ایفای نقش پرداخته و در برخی 
مواقع حتی در اقتصادهای موســوم به اقتصاد 
آزاد نیز دولت ها مستقیماً وارد تولید این کاالها 
می شوند. در شرایط فعلی اقالمی مانند ماسک 
یا مواد ضدعفونی کننده دارای اکســترنالیتی 
مثبت هستند، چرا که عدم وجود آن ها به افراد 
آسیب زده و می تواند موجب گسترش و شیوع 
این بیماری شــود. از این رو بدیهی اســت در 
شرایط فعلی اقالم بهداشتی مورد نیاز برای مقابله 
با ویروس کرونا به عنوان کاالهایی با اکسترنالیتی 
مثبت مطرح بوده و دولت باید از تولید تا توزیع این 

کاالها حضور جدی داشته باشد.



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

راه اندازی شبکه اجتماعی »شاد« ویژه دانش آموزان مهر: رئیس مرکز هماهنگی حوزه وزارتی آموزش و پرورش گفت: تالش هایی در حال انجام است تا شبکه اجتماعی دانش آموزان »شاد« راه اندازی شود. 
علی باقرزاده گفت: امروز همه افراد با تمام توان تالش می کنند تا همه دانش آموزان به آموزش ها دسترسی پیدا کنند. وی افزود: خوشبختانه شاهد تالش ها و خالقیت های بسیاری در این شرایط هستیم، کار خوب 

تعداد زیادی از مدیران کل استان ها مؤید خالقیت ها و تالش های ارزشمند استان هاست، قطعاً مردم این خدمات را فراموش نمی کنند و این تالش ها همواره در اذهان ماندگار خواهد شد.

انگلیس به 43 هزار پرستار جدید نیاز دارد
فارس: به گزارش دیلی میل، براســاس 
داده های موجــود، انگلیس به ۴۳ هزار 
پرســتار نیــاز دارد و تالش های دولت 
برای جذب کادر درمانی شکست خورده 

است.
 آمارهای منتشــر شــده در انگلیس 
همچنین حاکی از آن است از هر هشت 
موقعیت شغلی یک مورد بالتصدی است.

طبق بیانیه کالج ســلطنتی پرستاری این وضعیت خطرناک است و فشار کاری 
در نظام سالمت ملی انگلیس و همچنین شکاف در پرداخت هزینه ها علت این 
مشکل است. داده ها نشان می دهد تنها 5 درصد از افرادی که تحصیالت مرتبط 

داشته اند از سال ۲۰۱۰ به نظام پرستاری این کشور پیوسته اند.
کارشناســان بهداشتی نیز تأکید می کنند، ایمنی بیماران تا زمان رفع کمبودها 
در معرض خطر قرار دارد و در صورت شــیوع بیشتر ویروس کرونا در این کشور 
مشکالت جدی رخ خواهد داد. این هشدار شدید از سوی اعضای پارلمان پس از 
آن صورت گرفت که مقام های بهداشت گفتند همه گیری Covid۱9 احتماالً در 
انگلیس شیوع بیشتری خواهد داشت.  براساس ارقامی که منتشر شده، تاکنون 
بیش از ۳۲۰ نفر در این کشــور به ویروس کرونا مبتال شــده اند. هفته گذشته 
پزشکان اعالم کرده بودند: سازمان بهداشتی انگلیس برای مقابله با ویروس کرونا 

آماده نیست و در صورت شیوع، این کشور فلج خواهد شد.

کرونا صعود به اورست را هم ممنوع کرد
ایســنا:مقام های دولت نپــال اعالم 
کردند تمامی ویزاهای توریســتی به 
نپال بابت شــیوع کرونا لغو شــده و 
چندی پیش هم دولــت چین اعالم 
کرد مســیرهای صعود به اورســت از 

طریق تبت را بسته است.
بــه گــزارش ukclimbing، روزهای 

گذشته کشور چین صعود بهاره خود را از ضلع شمالی اورست و از سمت تبت 
به دلیل گسترش ویروس کرونا لغو کرده بود که به تازگی مقام های دولت نپال 
هم اعالم کردند تمام ویزاهای توریستی تا ۳۰ آوریل )۱۱ اردیبهشت( به دلیل 
شــیوع کرونا به حالت تعلیق در خواهد آمد. بنا براین با بســته شدن راه های 

اورست دیگر کوهنوردان نمی توانند صعودی داشته باشند.
این تصمیم توســط کمیته ای به سرپرستی معاون نخست وزیر صورت گرفته 
شده است. این کمیته اظهار کرد: از هم اکنون همه مجوزها و مجوزهایی که 
هنوز برای فصل Everest ۲۰۲۰ صادر نشــده اند لغو می شــوند. این تصمیم 
سبب ایجاد نگرانی میان افراد محلی شده است، زیرا درآمد بومی ها از پذیرش 

کوهنوردانی است که قصد صعود به اورست دارند.

هر ۱۰ ساعت یک کودک در سوریه جان می بازد
ایرنا: صندوق کودکان ســازمان ملل 
)یونیســف( در بیانیه ای گزارش داد در 
هر ۱۰ ســاعت یک کودک در سوریه 

جان خود را از دست می دهد.
به نوشــته روز جمعه روزنامه القدس 
العربی، درحالی که در آستانه دهمین 
ســال آغاز جنگ در سوریه هستیم، 

صندوق کودکان سازمان ملل )یونیسف( با هشدار به دولت ها و افکار عمومی 
درباره وضعیت کودکان ســوری گزارش داد که در هر ۱۰ ساعت یک کودک 

در این کشور می میرد.
 این ســازمان تعداد کودکانی را که نمی توانند به دلیل جنگ در ســوریه به 
مدرســه بروند، حــدود ۲.۸ میلیون بــرآورد می کند. القــدس العربی افزود: 
همچنین در هفته های گذشــته، 9۰۰ هزار نفر در اثر درگیری ها در اســتان 

ادلب در شمال غرب سوریه به مرزهای ترکیه پناه برده اند.
 یونیســف در بیانیه خود گــزارش داد ۶۰ درصد از ایــن جمعیت، کودکان 
هستند که قربانی خشونت ها و آوارگی و فقر ناشی از جنگ ۱۰ ساله هستند. 
درگیری های نظامی در ســوریه بین نیروهای دولتی و تروریســت ها در این 
کشور از مارس ۲۰۱۱ آغاز شد که تشدید این درگیری ها سبب قدرت گرفتن 
تروریست های گروه های داعش و جبهه النصره در سوریه و آغاز بحران گسترده 

آوارگی داخلی و خارجی برای مردم این کشور شد.

جمعیت  مصدق   محمود  جامعه/  گروه   
شده  حفاظت  مناطق  علف خوار  گونه های 
به  رأس  میلیون  سه  از  قرن  نیم  در  کشور 
این  است.  رسیده  رأس  هزار   ۲۰۰ از  کمتر 
اعداد و ارقام مفهومی جز خراب بودن بیشتر 
اگر  مثاًل  ندارد.  ایران  شده  حفاظت  مناطق 
نگین درخشان  به عنوان  پارک ملی گلستان 
مناطق حفاظت شده کشور زمانی حدود ۱5 
هزار قوچ و میش اوریال داشته حاال از آن ها 
تنها حدود ۲ هزار یا از گله های چندهزار تایی 
کل و بز در منطقه حفاظت شده بیستون حاال 
اینکه  بدتر  است.  مانده  باقی  رأس  صد  چند 
و  بز  کل،  مثل  جانوری  گونه های  از  بسیاری 
میش از سوی سازمان حفاظت محیط زیست 
طبیعی  منابع  از  حفاظت  جهانی  سازمان  و 
در معرض  و حتی  آسیب پذیر  گونه های  جزو 
جلوگیری  برای  که  شده  طبقه بندی  انقراض 
قرار  باید مورد حمایت  انقراض نسل آن ها  از 

گیرند. 
این در حالی اســت که سازمان محیط زیست 
کشــور همچنان بر رویکرد اولیه اش مبنی بر 
صــدور مجوز شــکار ظاهراً بــه منظور حفظ 
تناسب جنســیتی این نوع گونه های جانوری 
تأکیــد دارد به طوری که اگر تا چهار ســال 
پیش مدیران این سازمان بیشتر به شکارچیان 
بومی مجوز شکار می دادند حاال به شکارچیان 

خارجی می دهند. 
البته مسئوالن سازمان حفاظت محیط زیست 
همواره ادعا می کنند برای صدور مجوز شــکار 
شرایط سختی لحاظ می شــود و نظارت ها بر 
روند اجرای شکار بســیار دقیق و سختگیرانه 

است. 
امــا انتشــار تصاویــری از کشــتار یک کل 
کویری، یک قوچ اوریال در خراســان شمالی 
و یک قوچ ارمنی در آذربایجان غربی توســط 
یک شــکارچی مکزیکی در روزهای اخیر در 

همچنین  و  مجــازی  فضای 
خبرگزاری ها چندان با ادعای 
یاد شده سازگار نیست، چون 
طبــق وعده های مســئوالن 
ســازمان محیــط زیســت، 
برای شــکار  مجوزهــا فقط 
جانوران پیر و باالی 9 ســال 
صادر می شود، اما عکس های 
شبکه های  در  شــده  منتشر 
نشان  رســانه ها  و  اجتماعی 
می دهند جانوران شکار شده 

کمتر از هفت سال سن داشته 
و جوان بوده اند. 

پرسش این است که آیا جمعیت حیات وحش 
زیســتگاه های حفاظت شــده کشــور آن قدر 
ظرفیــت دارد کــه ســازمان حفاظت محیط 
زیست همچنان اقدام به صدور مجوز می کند؟ 
به عبارت دیگــر صدور مجوز شــکار آن هم 
به خارجی ها در شــرایطی کــه خطر انقراض، 
بســیاری از گونه هــای جانوری مــا را تهدید 

می کند علمی و منطقی است؟ 

 سازمان حیاط خلوت دولت ها 
شده است

محمــد درویــش، فعال 
و  محیطــی  زیســت 
دفتر  ســابق  مدیــرکل 
مردمی  مشــارکت های 
محیط  حفاظت  سازمان 

زیســت در پاســخ به قدس می گوید: صدور 
مجوز شکار در شــرایطی قابل دفاع است که 
پشــت آن منطقی وجود باشــد، مثاًل تعداد 
وحوشی که در یک زیســتگاه هستند بیشتر 

از ظرفیت برد منطقه باشــد تا بــرای اینکه 
آن جمعیــت را پایدار نگه داریــم به طوری 
 کــه غذای کافی بــرای آن ها فراهم باشــد و 
تاب آوری آن زیســتگاه آســیب نبیند حذف 
فیزیکــی مازاد آن جمعیت توصیه شــود که 
معموالً این حــذف از جمعیت نری که باالی 
۱۲ سال سن دارند صورت می گیرد؛ اما طبق 
آمارهای سازمان محیط زیست در چند سال 
گذشته آمار وحوش در ایران به شدت کاهش 
داشته اســت و هر سال هم اعالم می شود که 

تخریب زیستگاه ها اتفاق می افتد.
 بــر پایه همین اســتدالل بود کــه در دولت 
نخست حسن روحانی به شدت با صدور پروانه 
شــکار مخالفت شد اما اینکه با تغییر مدیریت 
ایــن ســازمان در دولت دوم 
تدبیــر و امیــد چــه اتفاقی 
افتــاده که ما شــاهد افزایش 
باالتر  وحــوش  جمعیت  آمار 
از ظرفیت زیستگاه ها و صدور 
بحث  می شویم  شــکار  مجوز 
و جای سؤال  اســت  دیگری 
چیزی  چنیــن  چــون  دارد، 

ممکن نیست.
وی در پاســخ به این پرسش 
که اگر خطــر انقراض برخی 
از گونه های جانوری کشــور را 
تهدید می کند پس چرا سازمان محیط زیست 
همچنان اقدام به صدور پروانه شــکار می کند، 
می گوید: دلیلش این اســت که این ســازمان 
حیاط خلوت دولت ها شده است و حتی حاضر 

به پاسخگویی هم نیست.
 همچنین بیشتر این مجوزها با انگیزه ارزآوری 
و کســب درآمد انجام می گیرد، یعنی سازمان 
می خواهد از این طریق کســب درآمد کند و 
حاضر هم نیســت به صورت شــفاف در این 

زمینه اطالع رسانی کند. 
درویش ســپس به بحث صدور مجوز شــکار 
برای خارجی ها می پردازد و می گوید: اگر قرار 
است شــکاری اتفاق بیفتد و پروانه ای در این 
خصوص صادر شود اولویت باید با شکارچیان 
قانونمند بومی باشــد، اما اینکه پروانه ها کاماًل 
مبهم برای برخی از دوســتان صادر شود و یا 
از شرکت هایی که با شــکارچیان خارجی در 
ارتبــاط هســتند ســر درآورد و جامعه بومی 
دریابد که شــکار فقط برای آن ها ممنوع است 
آن وقت این مسئله سبب تخاصم های جدی تر 
می شود؛ به طوری که ممکن است شکارچیان 

محلی به عمد تخلف کنند و دســت به شکار 
حیوانات به صورت غیرقانونی بزنند و یا حتی 
جنگل ها و رویشــگاه های ما را بســوزانند. در 
واقع ادامه این روند می تواند بســیار خطرناک 
باشــد چون وقتــی جامعه محلــی می بیند 
شکارچی چشم آبی به راحتی می تواند در پناه 
چند محیط بان شکار کند و آن ها اجازه چنین 
کاری ندارند آن وقت اســت کــه به همه چیز 

شک می کنند. 
وی با اشاره به اینکه شــکارچیان حرفه ای از 
طریق طول شــاخ گونه های جانوری به راحتی 
قادر به تشخیص سن آن ها هستند، می گوید: 
از قدیم هم شــکارچی و هم شکارکش داریم. 
شکارکش ها کسانی هســتند که برای تفریح 
با اســلحه به طبیعت می روند و هر گوشــت 
متحرکی را شــلیک می کنند و اصاًل هم برای 
آن ها مهم نیســت کــه چه چیزی را شــکار 

می کنند.
 اما شــکارچی های اصیل بــرای خود قوانینی 
دارنــد و همواره یکســری از اصول شــکار را 
رعایت کــرده و می کنند که بــه این افراد به 
اصطالح شــکارچی تحفه می گویند؛ یعنی در 
واقع این هــا به دنبال جمع آوری کلکســیون 
رکورد هم هستند و جزو افتخارات آن هاست 
که بتوانند کل یا قوچی را شکار کنند که طول 

شاخ آن ها بلند تر باشد. 

 شکار فروشی باید متوقف شود 
دکتر عبدالرضا باقری، فعال زیســت محیطی 
دیگر هم با انتقاد از صدور پروانه شکار توسط 
ســازمان محیط زیست به قدس می گوید: این 
موضــوع روی افزایش جمعیــت علف خواران 
تأثیر منفــی می گذارد؛ ضمــن اینکه همین 
حاال با افزایش جنگل زایی و گسترش ساخت 
و ســازها تا حد زیادی به اکوسیستم و محل 
زیست حیوانات فشــار وارد کرده ایم و صدور 
مجوز شکار یک اهرم فشار مضاعف به جمعیت 
علف خواران است؛ بنابراین صدور مجوز شکار 
به هیچ وجه منطقی و علمی نیست و سازمان 
محیط زیســت باید در این زمینه رویکردش 
را تغییر دهد یعنی شــکار فروشی باید متوقف 
شود. این قوانین شکار مربوط به زمان مرحوم 
آقای اســکندری، بنیان گذار ســازمان محیط 

زیست است و باید تغییر کند.
وی نیز ارزآوری را عمــده دلیل صدور مجوز 
شــکار بــرای خارجی ها می دانــد و می گوید: 
صــدور یک مجوز شــکار برای فــرد خارجی 

حداقل ۱7 میلیون تومان تمام می شود؛ یعنی 
چنیــن مبلغی برای یک پروانه شــکار آن هم 
برای مدت کوتاهی صادر می شــود. اما صدور 
مجوز برای شکارچیان خارجی خالی از تبعات 
منفی هم نیســت، یعنی سبب می شود انگیزه 
شکار به صورت غیر قانونی توسط شکارچیان 

داخلی افزایش یابد. 

 مجوز شکار فقط برای مناطقی خاص 
صادر می شود

الدین منتظمی،  شــهاب 
مدیــر کل دفتر حفاظت 
و مدیریــت حیات وحش 
ســازمان حفاظت محیط 
زیســت کشــور اما نگاه 

دیگری به موضوع دارد و از صدور مجوز شکار 
دفاع می کند و به قدس می گوید: مجوز شکار 
کاماًل بر اساس ارزیابی های کارشناسی و فقط 
برای مناطقی صادر می شود که ظرفیت آن ها 

اشباع شده باشد. 
در واقع اســتان ها پس از سرشــماری میدانی 
و ارزیابی تعــداد جانوران علف خوار و وضعیت 
برد منطقه خود، پیشــنهاد برداشــت یا شکار  
می دهند و اگر امســال در بسیاری از مناطقی 
که مجوز یا پروانه شکار قوچ، میش، کل و آهو 
صادر شــده به این دلیل بــوده که تعداد این 
گونه ها به بیشتر از ظرفیت برد منطقه رسیده، 
اما در مناطقی که جمعیت رشــد نداشته و یا 
احتمال آســیب بوده به هیچ وجــه پروانه ای 

صادر نشده است. 
وی با اشــاره به اینکه امسال از ۲۸ دی تا ۱5 
اسفند ۲57 مجوز شکار صادر شده که با توجه 
به شرایط زمانی و مکانی حدود ۳۰ درصد این 
مجوزها به شکار ختم شده است، در خصوص 
میزان درآمد ســازمان محیط زیســت از این 
محل می گوید: در حــال حاضر اطالع دقیقی 
از میزان درآمد ســازمان از محل صدور پروانه 
شکار ندارم، اما قطعاً برای آینده در این زمینه 

اطالع رسانی می کنیم.
وی در پاسخ به این پرسش که براساس آخرین 
سرشــماری ها در دولت آبادگران آمار وحوش 
مناطق حفاظت شده در ایران ۱۱۰ هزار رأس 
بــوده، حال چه اتفاقی افتاده که این رقم پس 
از روی کارآمدن دولــت جدید بالفاصله روند 
افزایشی می یابد و به ۲۰۰ هزار رأس می رسد، 
می گویــد: اگرچه آمار آن موقع را نمی دانم اما 
با توجه به تعداد مناطق حفاظت شده و تعداد 

گونه هایی که هر ســال سرشــماری میدانی 
می شوند قطعاً آن را تأیید نمی کنم.

 در واقع براســاس آخرین سرشــماری ما از 
مناطق حفاظت شــده و مناطق آزاد همجوار 
آن ها حدود ۲۰۰ هزار رأس از گونه های حیات 

وحش داریم.
 منتظمی بــا تأکید بر اینکه شــرایط صدور 
مجوز شکار در ایران بسیار سختگیرانه است، 
 می افزاید: مثاًل ســن شــکار حتماً باید باالی

 9 سال باشــد و اگر شکار زیر این سن باشد 
خود یک تخلف محســوب می شود و متخلف 
طبق قانون شــکار و صید جریمه می شــود. 
یعنی واقعاً شــرایط و نظارت ها بسیار کامل و 

جدی است. 
وی در پاســخ به این پرســش کــه اگر واقعاً 
شــرایط ســختی برای صــدور پروانه لحاظ 
می شــود و نظارت هــا بــرای انجام شــکار 
ســختگیرانه اســت پــس چرا هــر از گاهی 
شــاهد انتشار تصاویر کشــتار جانوران جوان 
از ســوی شــکارچیان مجــوزدار در فضای 
مجازی هســتیم، می گوید: امســال گزارش 
را داشــته ایم، یعنی  عدم موفقیــت شــکار 
شــکارچی به منطقه رفته امــا گونه ای باالی 
9 ســال را نیافته و یا نتوانســته شکار کند، 
اما تا کنون گزارشــی مکتوب از محیط بانان 
همراه شکارچیان نداشــته ایم که نشان دهد 
شــکارچیان مجــوزدار مرتکب تخلف شــده 
باشند. البته تا استعالم ها را دریافت و آن ها را 
جمع بندی کنیم کمی زمان می برد. با وجود 
این حتی به صورت شــفاهی هم گزارشــی از 

تخلف در این بخش نداشته ایم.
وی در خصوص شــکار یــک کل کویری و دو 
قوچ جوان در خراســان شــمالی و آذربایجان 
غربی توسط یک شکارچی مکزیکی که تصاویر 
آن ها چند روز پیش در فضای مجازی منتشر 
شــده اســت هم می گوید: در این باره پیگیر 
موضوع شــده ایم و منتظر گزارش اســتان ها 
هســتیم. به هرحال اگر چنیــن اتفاقی افتاده 
باشد جرم است و محیط بان همراه شکارچی 

هم باید پاسخگو باشد. 
وی درباره صدور مجوز شــکار به خارجی ها 
و پیامدهای احتمالی آن می گوید: شکارچی 
حرفه ای خارجی تنها به خاطر گوشت شکار 
نمی آید بلکه برای شاخ حیوان و ثبت رکورد 
شــکارش هزینه می کند وگرنــه 5۰ – ۴۰ 
کیلو گوشــت ارزش مــادی چندانی برایش 
نــدارد. ضمن اینکه بخشــی از درآمدی که 
از صدور مجوز شــکار به دست می آید صرف 
به همیــن دلیل  جوامــع محلی می شــود. 
قطعــاً مردم محلی در کنار محیط زیســت، 
حافظان این گونه ها هستند و اینکه دوستان 
می گوینــد صدور مجوز شــکار به خارجی ها 
ســبب تحریک و جری شــدن شــکارچیان 
محلی می شــود به طوری که احتماالً دست 
انتقامجویی بزننــد را اصاًل قبول نداریم؛  به 
چون در ۱۱ اســتانی که پروانه شکار صادر 
شــده گزارشی از ســوی مدیران و تشکل ها 
نداشــته ایم که مثاًل یک شــکارچی داخلی 
که مرتکب تخلف و بازداشــت شــده بگوید 
انگیزه اش از تخلف، صدور مجوز شکار برای 

خارجی ها بوده است.
منتظمــی در خاتمه از توقــف صدور مجوز 
شــکار برای خارجی ها پس از دستور ریاست 
سازمان حفاظت محیط زیست خبر می دهد 
و می افزاید: ضمن اینکه فصل شــکار امسال 
هم به پایان رســیده است اما صدور هر نوع 
پروانه شــکاری در ســال آینــده منوط به 
ارزیابی آمار سرشــماری مناطق در سال 9۸ 

بود. خواهد 

کارشناسان از ادامه صدور مجوز شکار به خارجی ها گله مندند

چراغ سبز محیط زیست برای چشم آبی ها

سازمان محیط 
زیست می خواهد 
کسب درآمد کند 

و حاضر هم نیست 
در این زمینه به 

صورت شفاف 
اطالع رسانی کند

بــــــرش

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

اگر مردم کرونا را شوخی بگیرند
ایسنا: دکتر ایرج حریرچی، نماینده ویژه وزیر بهداشت می گوید: 
اگــر مردم همکاری کنند، می توانیم تا اوایل هفته اول فروردین 
سیر ابتال را نزولی کنیم تا موارد بیماری و مرگ ومیر کاهش یابد. 
اما اگر مردم رعایت نکنند و مشکل را شوخی بگیرند، این بیماری 
ممکن است حتی تا آخر اردیبهشت و حتی تا خرداد مزاحم ما 

باشد و تعداد زیادی را مبتال کند.

۱۸ درصد مبتالیان به کرونا عالمت دار نمی شوند
فارس: کیانــوش جهانپور، رئیــس مرکز روابــط عمومی و 
اطالع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در صفحه 
توییتر خود نوشــت: ۱۸ درصد مبتالیــان هیچ وقت عالمت دار 
نمی شــوند؛ اگر در خانه بمانیم انتشار ویروس محدود و زنجیره 
انتقال قطع خواهد شد. میانگین 75 درصد کاهش مراودات برای 

مهار کووید ۱9 الزم و کافی است.

گفته بودیم توزیع ماسک را به داروخانه ها بدهید
ایسنا: حمید خیری، عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران 
گفت: ما از وقتی بحث کرونا طرح شد، تأکید کردیم وسایل باید 
در اختیار داروخانه ها قرار گیرد وگرنه ســرگردانی مردم افزایش 
پیدا می کند، ولی متأسفانه مسئوالن جدی نگرفتند و نتوانستد 
شبکه توزیع را ترتیب دهند.امیدواریم بخش نامه آزادسازی عرضه 

ماسک در داروخانه ها، صرفاً یک دستور روی کاغذ نباشد.

هزینه ۱۰میلیاردی پزشکی قانونی برای چند بحران
 مهر:عباس مســجدی آرانی رئیس کل پزشــکی قانونی گفت: 
تا کنون برای حوادث سانچی، پالسکو، سقوط هواپیمای کاسپین، 
قطار تبریز –شیراز، اغتشاش های اخیر، حادثه کرمان و سقوط 
هواپیمای اوکراینی ریالی از بودجه بحران اســتفاده نکردیم.۱۰ 
میلیارد تومــان برای این چند بحران هزینه کردیم و ریالی هم 

به ما تخصیص نیافته که این کار ما را با مشکل مواجه می کند.

امکان لغو تعطیالت عید نیست
مهر:اسداهلل عباسی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی 
گفت: تعطیالت عید قابل جایگزین نیســت و نمی توان طرحی 
ارائــه داد که به جــای فروردین، در خــرداد ماه این تعطیالت 
گنجانده شود، زیرا باید ســال تحصیلی تا پایان تیرماه تمدید 
شــود. به جای جابه جایی تعطیالت باید فکری به حال تمدید 

سال تحصیلی کرد.

از جمعه بازار شلوغ رشت وحشت کردم
تسنیم: محمد حسین قربانی، نماینده وزیر بهداشت در گیالن 
گفت: بی توجهی مردم به هشدارهای وزارت بهداشت در گیالن 
عواقب سختی داشته به طوری که از پنجشنبه روند ابتال به کرونا 
در استان صعودی شده است. متأسفانه مردم برای خرید های آخر 
سال وارد بازارها شده اند به طوری که امروز دیدن صحنه جمعه 

بازار بسیار شلوغ شهر رشت بنده را به وحشت انداخت.

حقوقی و قضایی

یک مقام پلیس فتا مطرح کرد
هشدار درباره کالهبرداری های 

اینترنتی با بازارگرمی کرونا
  ایسنا   ســرهنگ کاظمــی، رئیس پلیس 
فتا تهران بزرگ ضمن هشدار به شهروندان 
که فریب تبلیغات دروغین را نخورند تا حد 
امکان ســفارش های کاال و اقــالم مورد نیاز 
خود را صرفاً از سایت های فروشگاهی معتبر 
انجام دهند، گفت: ســایت ها و صفحات فاقد 
مجــوز که اقدام به فروش محصوالت مرتبط 
با این حوزه می کنند شناســایی و به مراجع 

قضایی معرفی می شوند.
وی با بیان اینکه فضای مجازی در کشور ما 
رها نیســت، گفت: ما نهایت تالشمان را به 
کار گرفتیــم و این فضــا را کنترل و نظارت 
می کنیم اما از آنجایی که این فضا فرامرزی 
است قاعدتاً کنترل و نظارت بر آن نیز بسیار 
دشوار است. متأسفانه برخی کاربران از این 
موضوع سوءاســتفاده می کننــد و به دلیل 
گســتردگی فضای مجازی نظــرات غلط و 

غیرکارشناسانه خود را بیان می کنند. 

 بهداشت و درمان

ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا:
وزارت بهداشت تنها مرجع رسمی 

اعالم آمار و اطالعات است
 ایسنا  ستاد ملــی مدیریت و مقابله با کرونا 
در اطالعیه ای اعالم کرد تنها مرجع رســمی 
انتشــار و اعالم اطالعات و آمــار در موضوع 
مذکور، وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش 

پزشکی است.
در این اطالعیه آمده اســت: انتشــار برخی 
اظهار نظرها و گمانه زنی ها از سوی افراد غیر 
مرتبط و غیرمسئول و غیرمتخصص که از سر 
دلسوزی یا ناآگاهی بعضاً مطرح می شود هیچ 
گونه مبنای مستند و علمی نداشته و انتظار 
می رود در این شرایط حساس با طرح نکردن 
انگاره ها و برداشــت ها، اطالعات دریافتی از 
منابع غیرموثق و مرتبط مانع از شبهه آفرینی 

و تشدید اضطراب مردم عزیز ایران شویم.
 ســتاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا خود را 
متعهد و موظف می دانــد مردم را در جریان 
آخرین اقدام ها، آمار و اطالعات مربوط به این 

موضوع در سراسر کشور قرار دهد.

 رفاه و خدمات اجتماعی

معاون این سازمان خبر داد
تسویه مطالبات تأمین اجتماعی 

با بیمارستان های خصوصی
 فارس  معاون درمان مســتقیم ســازمان 
تأمیــن اجتماعــی گفــت: در حــال حاضر 
تمامــی مطالبات بیمارســتان های دولتی از 
سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شده است 
و مطالبات بیمارســتان های خصوصی هم تا 
نیمه اول سال 9۸ تا چند روز آینده پرداخت 

می شود.
ابوالفضل آفریده افزود: هیچ بیمارستان دولتی 
از ســازمان تأمین اجتماعی طلبکار نیست و 
اگر بیمارستان دانشگاهی تا به امروز مطالبات 
خود را به روز نکرده اســت، باید به ســازمان 
تأمین اجتماعــی مراجعه و اقدام های الزم را 

انجام دهد.
وی خاطرنشان کرد: بدهی تأمین اجتماعی 
بــه مراکز درمانــی خصوصی هم تــا پایان 
سال 97 کاماًل تســویه شده است و تا چند 
روز آینــده نیمه اول ســال 9۸ را نیز با این 

بیمارستان ها تسویه می کنیم.

محیط زیست

یک مسئول محیط زیست:
با فرصت مدیریت آبی سال 

گذشته خوب برخورد نکردیم
 ایسنا  دبیر ســتاد توسعه فناوری های آب، 
خشکسالی، فرسایش و محیط زیست گفت: از 
فرصت های آبی سال گذشته به خوبی استفاده 
نکردیم. نادرقلی ابراهیمی افزود: جریان ها یا 
نزوالت جوی ما در باالی ۳۰ سال تقریباً ۴۱۳ 
مترمکعب، 5۰ ســال ۴۲۰ و 7۰ سال حدود 
۴۳۰ میلیارد مترمکعب بوده اســت. در سال 
آبی 9۸ـ  97 برآوردها نشــان می دهد حدود 
5۸۰ میلیارد مترمکعب نزوالت جوی داشتیم. 
هر چند در این موضوع،  درزمینه نحوه مدیریت 
و استفاده از فرصت هایی که برای مدیریت آن ها 
وجود داشته درست عمل نشده است. مثالً برای 
سال آبی گذشته تقریباً ۱۰۰ میلیارد متر مکعب 
فرصت مدیریت داشتیم که با آن خوب برخورد 
نکردیم. می توانستیم با روش هایی که قسمتی 
 از آن انجام شــده ولی کامــل صورت نگرفته
 ۱۰۰ میلیــارد مترمکعب بــر منابع آبی قابل 

مدیریتمان اضافه کنیم.

 علم و فناوری

در یک شرکت دانش بنیان داخلی
نمونه اولیه روبات پرستار تا 

پایان سال ساخته می شود
 مهر  یک شرکت دانش بنیان موفق به طراحی 
و ســاخت روبات پرستاری شــده که می تواند 
کمتریــن ارتباط بین پرســتار و بیمــار را در 

بخش های عفونی برقرار کند.
مدیر فنی این شرکت دانش بنیان گفت: روبات 
پرســتار می تواند غذای بیماران را ارائه و عالئم 
حیاتی همچــون دمای بدن، ضربــان قلب و 
اکســیژن خون را اندازه گیری کند و به پرستار 

بخش به صورت آنالین اطالعات را ارائه دهد.
علی قره خانی با تأکید بر اینکه روبات پرســتار 
سبب مراجعه کمتر پرســتاران به بخش های 
مبتالیان به کرونا می شود، بیان کرد: این روبات 
قادر اســت ارتباط پرستار و بیمار را به صورت 
آنالین برقرار کند و سؤاالت پرستاران را به بیمار 

و پاسخ بیمار  رابه پرستاران مخابره کند.
این روبات می توانــد بین ۱۰-۸ بیمار را در 
طول روز پشتیبانی و کار سه تا چهار پرستار 

را انجام دهد.

دستچین

فراسو

 شنبه 24 اسفند 1398 19 رجب 1441 14 مارس 2020  سال سی و سوم  شماره 9207



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

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

 روزنامه سیاسی، اجتامعی، فرهنگی صبح ایران

اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید
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)صد مرتبه(  

یا رب العالمین

پس از حمله عوامل ناشناس به پایگاه التاجی، آمریکا مواضع ارتش عراق را بمباران کرد

دستپاچگی سنتکام
  جهان  منطقه التاجی با 400هزار سکنه در 
۲۷ کیلومتری شمال بغداد واقع شده است. این 
منطقه از زمان صدام بیشتر از هر چیز با کارکرد 
نظامی اش شــناخته شده اســت. پس از ورود 
آمریکایی ها به عراق در ســال ۲00۳ آن ها این 
منطقه را اشــغال و به یکی از کمپ های اصلی 
نیرو های نظامی خود در عراق تبدیل کردند. حاال 
اما کمپ نیروهای آمریکا در التاجی یک بار دیگر 

خبرساز شده است.
در آخرین ساعات چهارشنبه گذشته حمله های  
موشکی توسط گروه های ناشناس به این پایگاه 
رخ داد که منجر به هالکت دو نظامی تروریست 
آمریکایی و یک نظامی بریتانیایی شد و دست کم 
۱۲ تن دیگر نیز زخمی شدند. در این حمله ها 
دست کم ۱8موشک کاتیوشا استفاده شده است. 
اگرچه هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله ها 
را عهده دار نشــده اما این ســبب نشد نظامیان 
آمریکایی دســت بــه حمله های بــه اصطالح 

تالفی جویانه نزنند.

 حمله به مواضع مبارزان علیه داعش
در همین زمینه روز گذشته وزارت دفاع آمریکا 
در بیانیه ای اعالم کرد ارتش این کشــور عصر 
پنجشنبه علیه تأسیســات کتائب حزب اهلل در 
عــراق حمالتی انجام داده اســت. این حمله ها 
مقر کتائب حزب اهلل در مناطق مســیب، نجف، 
اســکندریه و جرف الصخر را هدف قرار داده که 
حمله به جرف الصخر به یک فرودگاه غیرنظامی 
در حال تأسیس توسط عتبه حسینیه بوده است.

عــالوه بر ایــن نیروهــای آمریکایــی مواضع 
حشد الشــعبی در مــرز ســوریه را به شــدت 
بمباران کردند که احتمال بــاال بودن قربانیان 
در آن می رود. حشد الشــعبی در ماه های اخیر 

موفقیت های بزرگی در مبارزه با داعش در مرز 
مشترک عراق و سوریه بدست آورده است.

فرماندهی عملیات مشترک عراق هم روز گذشته 
ضمن محکوم کردن این اقدام ها با صدور بیانیه ای 

ابعاد تازه ای از این حمله ها را رسانه ای کرد.
در بیانیه فرماندهی عملیات مشترک عراق آمده: 
»جنگنده های آمریکایی به یگان ۱4 ارتش عراق 
و مقر 46 حشدالشعبی و هنگ سوم پلیس بابل 
در استان بابل )مناطق جرف النصر، السعیدات، 
البهبهانی، مرکز ســابق صنایع نظامی اشــتر، 
فرودگاه در حال تأسیس کربال در جاده کربال-
نجف حمله کردند که این حمله منجر به موارد 

زیر شد:
1-شهادت سه نظامی و زخمی شدن چهار نفر 
از تکاوران یگان ۱4 ارتش عراق که حال دو نفر 

آنان وخیم است.
2- شــهادت دو نفر و زخمی شــدن دو نفر از 
اعضای پلیس ضربتی هنگ سوم که همچنان 

پیکر آنان در زیر آوار است.

3-زخمی شــدن پنج نفــر از اعضای مقر 46 
حشدالشعبی.

4- شهادت کارگر غیرنظامی در فرودگاه در حال 
تأسیس کربال و زخمی شدن چند نفر دیگر.

5- ویرانی کامل زیرساخت ها و ادوات و اسلحه 
تمامی مقرهای هدف قرار داده شده«.

فرماندهی عملیات مشــترک عراق، با اشاره به 
نتیجه اولیه خســارت های ایــن حمله، ضمن 
محکوم کردن آن اشاره کرد که این حمله نقض 
اصل شراکت میان نیروهای ائتالف بین المللی و 
نیروهای عراقی و طرف هایی است که عامل این 

حمله بودند.

 اول حمله بعد بررسی
با باال گرفتن اعتراض ها، مقام های ارتش آمریکا 
بدون ارائه هیچ گونه مدرکی تنها مدعی شــدند 
این حمله هــا کار کتائب اســت. ژنرال »کنت 
مکنزی« فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایاالت 
متحده موسوم به »ســنتکام« ادعا کرد، گروه 

حزب اهلل عراق تنها گروهی است که می تواند این 
حمله ها را انجام داده باشد. او همچنین ادامه داد 
تحقیقات درباره این حمله ادامه دارد و نمی تواند 
گروه شبه نظامی خاصی را در این باره متهم کند!

 واکنش ها
جنبش النجباء عراق، با انتشــار بیانیه ای حمله 
آمریکا به مقر کتائب حزب اهلل و حشدالشعبی را 
محکوم کرد. حزب اهلل عراق هم با صدور بیانیه ای 
در عین ابراز بی اطالعی از عامالن حمله به پایگاه 
نظامی التاجی از آنان قدردانی و از کســانی که 
این اقدام را محکوم کردند به شدت انتقاد کرد. 
گردان های حــزب اهلل عراق همچنین از عامالن 
این حمله خواسته »برای ثبت قهرمانی آنان در 
تاریخ و رفع هرگونه شبهه ای خود را معرفی کنند 
و ما نیز بر حمایت و دفاع از آنان تأکید می کنیم و 

نسبت به تعرض به آنان هشدار می دهیم«.
»عدنان االســدی« عضو کمیســیون امنیت و 
دفاع پارلمــان عراق هم حمله های آمریکایی ها 
به مقرهای حشدالشــعبی و فــرودگاه کربال را 
محکوم کرد. وی با محکوم کردن این حمله ها، 
تجاوزات هوایی آمریکا را نقض آشکار حاکمیت 
عراق خواند. »دومینیک راب« وزیر امور خارجه 
بریتانیا هم پس از اینکه آمریکا حمله هایی را به 
چندین موضع عراقــی انجام داده از دولت عراق 
خواســت عامالن این حمله را شناسایی کند و 
افزود از فراخوان رئیس جمهور عراق برای تحقیق 
فوری دربــاره این حادثه و برخورد با عامالن آن 
قدردانی می کند. همزمان »مایک پمپئو« وزیر 
خارجه ایاالت متحده، با انتشــار توییتی نوشت 
وی و »دومینیــک راب« وزیــر خارجه بریتانیا 
بــا یکدیگر توافق دارند که بایــد با عامالن این 

حمله ها برخورد شود.

 رفتار پلیس هند با مسلمانان؛
شما را بکشیم هم اتفاقی نمی افتد

فارس: روزنامه آمریکایی »نیویورک تایمز« 
در گزارشــی بــه خشــونت های نیروهای 
امنیتی هند علیه مســلمانان اشاره کرد و 
نوشت: شواهد بیشتری نمایان شده است 
که نشــان می دهد پلیس هند ماه گذشته 
میالدی )اواخر فوریه( در خشــونت علیه 
مســلمانان دخیل بوده اســت و یا اینکه 
در حین حمــالت هندوها به مســلمانان 
هیچ گونه مداخله ای نکرده و شــاهد قتل 

عام مسلمانان بوده است.
این گــزارش بــه روایت »کوشــار علی« 
نقاش ساختمان اشــاره می کند که پنجم 
اســفند )۲4 فوریه( در حین بازگشت به 
خانــه خــود در بحبوحه درگیــری  میان 
مســلمانان و هندوها در اعتراض به قانون 
جنجالی اعطای شــهروندی هند به اقلیت 
غیرمسلمان بود. این نقاش مسلمان گفت 
زمانی که شاهد درگیری میان مسلمانان و 
هندوها در »دهلی نو« پایتخت هند شــد، 
از افسران پلیس درخواست کمک کرد که 
به اعتقاد وی کار اشــتباهی مرتکب شد. 
براســاس این گزارش، در تاریخ ۲4 فوریه 
)پنجم اسفند( افســران پلیس با شنیدن 
درخواست کمک کوشار علی، او را به زمین 
پرت کردند و سر وی دچار شکستگی شد 
و شــروع به ضرب و شــتم وی و چندین 

مسلمان دیگر کردند.
نیویورک تایمز با اشــاره بــه اظهارات این 
مرد مســلمان هنــدی نوشــت، تاکنون 
که درســت بوده و ایــن نیروهای پلیس 
مؤاخذه نشدند. این روزنامه آمریکایی در 
ادامه گزارش خود نوشــت در حال حاضر 
اســت که نشان  زیادی موجود  شــواهد 
می دهد پلیس دهلی که تحت فرماندهی 
مســتقیم دولت مودی اســت و افسران 
مسلمان بسیار بسیار اندکی دارد، به طور 
هماهنگــی اقداماتی را علیه مســلمانان 
انجام داده انــد و بارها اواخر فوریه )اوایل 
اسفندماه( به طور فعال به اوباش هندو در 
حمله به مســلمانان و سوزاندن خانه های 
آن ها و هدف گرفتن خانواده هایشــان در 

دهلی نو کمک کرده اند.
درگیری هــا در پایتخــت هند پس از آن 
آغاز شد که هندوها با تجمعات اعتراضی 
مســلمانان در اعتراض به قانون جنجالی 
اعطای شــهروندی مخالفــت کرده و در 
اقدامــی اعتراضی، به چندین مســجد و 
تجمعات مســلمانان در دهلــی نو حمله 
کردند. براساس گزارش شبکه ان دی تی 
وی هند، 4۷ نفر در درگیری های بین ۲۳ 
تا ۲6 فوریه )چهارم تا هفتم اســفندماه( 
در پایتخت هند کشته شده اند که بیشتر 
آن ها از مســلمانان هستند. صدها خانه و 
مغازه مســلمانان نیز به آتش کشــیده و 

تخریب شد.
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هشدار مشاور امنیت ملی افغانستان
رویکرد طالبان تغییر نکند 
رویکرد تهاجمی می گیریم

مهر: مشــاور امنیت ملی افغانســتان در 
سخنانی به نیروهای طالبان هشدار داده که 
در صورت ادامه روند خشونت ها، نیروهای 
امنیتی نیز حالت تهاجمی خواهند گرفت. 
حمداهلل محــب در دیدار بــا تادامیچی 
یاماموتو، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل 
متحد برای افغانستان با بیان اینکه نیروهای 
امنیتی هنــوز در حالت دفاعی قرار دارند، 
تأکید کرد در صورتی که طالبان به خشونت 
پایان ندهند این روند تغییر خواهد کرد. این 
در حالی است که ســخنگوی طالبان در 
آخریــن اظهارنظر حکم آزادی مشــروط 
اسیران این گروه از سوی دولت افغانستان 
را مخالف توافق نامه آمریکا و طالبان دانست.

شاید ارتش ایاالت متحده »کرونا« را به »ووهان« برده 
چین رسماً آمریکا را به حمله بیولوژیک متهم کرد

جهان: جنــگ آمریکا و چیــن پس از 
حوزه های سیاســی و اقتصادی رســماً 
کرونایی شــد. در حالی کــه پیش از این 
برخی مقام های روســیه انتشار ویروس 
کرونا )کوویــد۱۹( در جهــان را جنگ 
بیولوژیک کاخ ســفید علیه رقبای خود 
عنوان کــرده بودند، ســخنگوی وزارت 
خارجه چین نیز با بیان اینکه احتمال دارد آمریکا عامل انتقال این ویروس به شهر 
»ووهان« بوده باشد، به واشنگتن توصیه کرد در مورد سابقه ابتالی شهروندان ایاالت 

متحده به کرونا شفاف سازی کند.
ژائو لیجیان، ســخنگوی وزارت خارجه چین در این مورد در توییتر خود نوشت: 
»شــروع ابتال در ایاالت متحده چه زمان بوده است؟ چه تعداد مبتال شده اند؟ نام 
بیمارستان ها چیست؟« وی افزود: »شاید این ارتش آمریکا بوده که این همه گیری 
را به ووهان برده اســت. شفاف باشید! داده های خود را علنی کنید! ایاالت متحده 
به ما یک توضیح بدهکار اســت«. او جزئیات بیشتری در این زمینه ارائه نکرد، اما 
در روزهای گذشته مقام های چینی در مورد اینکه ووهان واقعاً کانون اولیه شیوع 
ویروس بوده، ابراز تردید کرده اند. این هفته وزارت خارجه چین از »مایک پمپئو« 
وزیر خارجه آمریکا به دلیل آنکــه از ویروس کرونا با عنوان »ویروس ووهان« یاد 
کرد، انتقاد کرده و اظهارات وی را در تضاد با توصیه های سازمان جهانی بهداشت 
خواند. این اظهارات در شرایطی بیان می شود که مقام های پکن از اتهام زنی مکرر 
مقام های آمریکا مبنی بر تعلل چین در مواجهه به موقع با این ویروس به شــدت 

آزرده خاطر هستند.

 ابعاد تازه ای از پنهان کاری آمریکا درباره کرونا
همزمان با این نزاع دیپلماتیک تازه شــکل گرفته میان پکن و واشنگتن به رغم 
تالش کاخ سفید برای پنهان سازی ابعاد شیوع گسترده کووید۱۹ در این کشور، هر 
روز بعد تازه ای از این واقعه افشا شده و گریبان دولت ترامپ را می فشارد. در همین 
راستا خبرگزاری رویترز در گزارشی افشا کرد در اقدامی بی سابقه، دولت ترامپ به 
مقام های وزارت بهداشت آمریکا دستور داده جلساتی که درباره کرونا برگزار می شود 
را محرمانه تلقی کنند. این خبرگزاری نوشــته اصرار کاخ سفید برای پنهان کاری 
وزارت بهداشت سبب جلوگیری از انتشار پاره ای اطالعات درباره این بیماری شده و 
عالوه بر آن، پاسخ دهی به این بحران را هم با تأخیر مواجه کرده است. در حالی که 
رئیس جمهوری آمریکا به اهمال کاری در برابر مقابله با شیوع کرونا در آمریکا متهم 
است، اما ترامپ مدعی شد دولتش بهترین و به روزترین اقدام ها را در برابر شیوع 
کرونا به کار گرفته و این موضوع بر اقتصاد آمریکا تأثیری نخواهد گذاشت. این ادعای 
ترامپ در حالی مطرح شده که از زمان شیوع کرونا بازارهای بورس آمریکا شاهد 

رکود و ریزش قابل توجه ارزش سهام خود بوده اند.

 10 هزار آمریکایی کرونا دارند
روزنامه لس آنجلس تایمز نیز ابعاد دیگری از پنهان کاری دولت آمریکا را مطرح کرد 
و نوشت: یک بررسی از شــیوع ویروس کرونا نشان می دهد هزاران آمریکایی به این 
ویروس آلوده شــده اند و در نتیجه این تحقیق چشم انداز جلوگیری از شیوع آن را در 
مراحل اولیه تیره می کند. محققان تخمین می زنند تا اول مارس )۱۱ اســفند( این 
ویروس حدود هزار تا ۱0 هزار نفر را آلوده کرده بود که هنوز شــمارش نشــده اند. اما 
مقام ها هنوز ابراز اطمینان می کنند که می توانند این ویروس جدید را مهار کنند. این در 
حالی است که به دنبال تشدید نگرانی ها درباره شیوع کرونا در 40 ایالت آمریکا، آنتونی 
فائوچی مدیر »مؤسسه ملی آلرژی و بیماری های واگیر« وزارت بهداشت این کشور در 
جلسه روز چهارشنبه کنگره هشدار داد وضعیت شیوع این ویروس »بدتر خواهد شد«. 
رادیوی عمومی ملی آمریکا موسوم به »اِن پی آر« نیز در مقاله ای ضمن بررسی واکنش 
کشورهای مختلف به ویروس کرونا، به نقل از »آشیش جیها« مدیر مؤسسه بهداشت 
جهانی دانشــگاه هاروارد، وضعیت واکنش آمریکا به این ویروس را »تکان دهنده« و 
یک »شکست مفتضحانه« خواند که »مایه بهت و حیرت است«. از سوی دیگر رئیس 
کمیسیون اروپا و رئیس شورای اروپا نیز در بیانیه مشترک اقدام ترامپ علیه قاره سبز 
را محکوم کردند. »اورزال فون در الین« و »چارلز میشل« در واکنش به دستور ترامپ 
مبنی بر لغو همه پروازها از اروپا به آمریکا در بیانیه مشترکی اعالم کردند کرونا بحرانی 
جهانی است و به مرزها محدود نمی شود، بنابراین مقابله با این ویروس به همکاری نیاز 
دارد نه اقدام های یکجانبه. در حال حاضر تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در آمریکا به 

هزار و 6۳6 نفر رسیده که از این تعداد 40 نفر جان خود را از دست داده اند.

  نمابر تحریریه:     ۳۷6۱008۷ -۳۷684004  )05۱(
)05۱(   امور مشترکین:                 ۳۷6۱8044-5 
  روزنامه گویا:                       ۳۷65۱888   )05۱(
  روابط عمومی:                    ۳۷66۲58۷   )05۱(
  ارتباطات مردمی:                ۳۷6۱0086   )05۱(
  سازمان آگهی ها:                       ۳۷088   )05۱(
)05۱(   ۳۷6۲8۲05                                             
                                      فاکس: ۳۷6۱0085  )05۱(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:          مشهد، بولوار سجاد، نبش سجاد ۱
  صندوق پستی:                             5۷۷- ۹۱۷۳5  
  تلفن:                           )۹ خط(  ۳۷6850۱۱ )05۱(

  دفترتهران:  
      بولوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره ۳۳6 
 تلفن:                      6۱8۲   و   66۹۳۷۹۱۹ )0۲۱(
 نمابر:                                     66۹۳80۱۳  )0۲۱(
 پیامک:                                            30004567

 اذعان واشنگتنتشدید درگیری های داخلی تالش برای رهایی از باتالق خودساخته
ترکیه: مذاکرات با روسیه 

درباره ادلب ادامه دارد
حمله های هوایی ارتش لیبی 

به مواضع دولت وفاق ملی
نتانیاهو تنفر از فلسطینی ها 

را ترویج می کند

باشــگاه خبرنگاران: خلوصــی آکار، 
وزیر دفاع ترکیه در ســخنانی اعالم کرد 
مذاکرات با روســیه بر ســر مسئله ادلب 
ســوریه در فضایی مثبت و سازنده ادامه 
دارد. رهبران ترکیه و روسیه روز پنجشنبه 
۱5 اســفند در پی ســاعت ها مذاکره در 
مسکو به توافق آتش بس در ادلب سوریه 
دســت یافتند. ارتش ســوریه با حمایت 
روســیه در ادلب با گروه های شبه نظامی 
سوری تحت حمایت ترکیه درگیر است. 
این در حالی است که وزیر دفاع ترکیه با 
»بن واالس« همتای انگلیسی خود نیز در 
زمینه آنچه کاهش تنش در ادلب سوریه 

عنوان شده، دیدار کرد.

به  وابســته  نظامی  منبــع  یک  العالم: 
ارتش ملی لیبی از حمله های این نیروها 
علیه مواضــع دولت وفاق ملی در منطقه 
ابوقرین واقع در جنوب شهر مصراته خبر 
داد. این منبع اشــاره کرد، درگیری های 
شــدیدی در این محور به وقوع پیوسته 
است. گفتنی اســت، کشور لیبی از زمان 
لشکرکشــی خلیفه حفتر، فرمانده ارتش 
ملی به طرابلس برای تصرف پایتخت تحت 
حمایت عربستان و امارات شاهد تشدید 
درگیری های داخلی و بحران کنونی بوده 
اســت. این در حالی است که تالش های 
بین المللــی برای تحقق آتش بس در این 

کشور تاکنون بی نتیجه بوده است.

فارس: باوجود حمایت همه جانبه دولت 
آمریــکا به ریاســت »دونالــد ترامپ« از 
رژیم صهیونیســتی و »بنیامین نتانیاهو« 
نخســت وزیر آن، گــزارش جدیــدی در 
واشنگتن، حزب لیکود به ریاست نتانیاهو 
را مسبب رواج تنفر از فلسطینی ها معرفی 
می کنــد. وزارت خارجه آمریکا در گزارش 
ســاالنه حقوق بشر خود نوشــته است، 
اقدام های حزب لیکــود تأثیر منفی روی 
برابری و عدالت در فلسطین اشغالی گذاشته 
و سبب ترویج تنفر از »اعراب اسرائیلی« شده 
است. این گزارش همچنین از حزب نتانیاهو 
به دلیل قرار دادن دوربین های مداربسته در 

شعب اخذ رأی به شدت انتقاد کرد.

گزارش فراخبر

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  سرپرست مؤسسه فرهنگی قدس:
  سید محمود مرویان حسینی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد
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روابط عمومی شرکت گردشگری نمونه چالیدره 

شرکت گردشگری نمونه چالیدره ) سهامی خاص( 
غرفه  باب   25 واگذاری  به  نسبت  دارد  نظر  در 
خدماتی، سرگرمی و پذیرایی مجموعه چالی یک 
را از طریق برگزاری مزایده عمومی به متقاضیان 
متقاضیان  کلیه  نماید.  اقدام  شرایط،  واجد 
 4 مدت  به  آگهی  انتشار  تاریخ  از  میتوانند 
به  مزایده  مدارک  و  اسناد  دریافت  جهت  روز 
 2 کیلومتر  طرقبه،  در  واقع  شرکت  دبیرخانه 
چالیدره  نمونه  گردشگری  شرکت  نغندر،  جاده 

مراجعه نمایند.
همچنین متقاضیان میتوانند جهت کسب اطالعات 
 051-31424 تلفن  شماره  با  توانید  می  بیشتر 

تماس حاصل نمایند.

 آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده )آگهی مزایده عمومی (
نوبت دوم  شرکت گرانیت یاقوت سبز 
بیرجند ) سهامی خاص( ثبت 30۴۴ 

شناسه ملی 10380۴5359۴
بدینوس��یله به عل��ت به حد نصاب نرس��یدن 
مجمع ف��وق الع��اده 98/12/11 مج��ددا ازکلیه 
س��هامداران دعوت می شود درتاریخ 99/1/6 
س��اعت 18  ب��ه نش��انی مش��هد -فک��وری 45 

بهاران 2 پالک 40 حضور بهم رسانند .
دستورجلسه : 1-افزایش سرمایه 

2-واگذاری س��هام از محل مطالبات حال شده 
سهامداران  و بستانکاران شرکت

3- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی 
فوق العاده می باشد.
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شرکت آب و فاضالب مشهد در نظر دارد با رعایت مفاد آئین نامه معامالت شرکت های آب و فاضالب شهری و استانی و از طریق مناقصات عمومی عملیات مشروحه 
ذیل را به پیمانکاران ذیصالح واگذار نماید .

ف
دی

ر

مبلغ برآورد اولیهمدت اجراموضوع
به ریال

مبلغ تضمین شرکت در
فرآیند ارجاع کار به 

ریال
نوع تضمین شرکت در رتبه و رشته مورد نیاز

فرآیند ارجاع کار

1
احداث حوضچه ، اتاقک و ابنیه 

1820/903/127/166693/000/000 ماهسرچاههای شهر مشهد 
رتبه 5 آب یا ابنیه

از سازمان مدیریت و برنامه ریزی

حساب  به  نقدی  واریز   -1
 100050004 شماره  جاری 
آبفای  شعبه  پاسارگاد  بانک 

مشهد
2- ضمانتنامه بانکی

3 –اوراق مشارکت
4- چک تضمین شده بانکی

2
احداث حوضچه ، اتاقک و ابنیه سرچاه 
و اجرای کروکی های پراکنده خطوط 

انتقال آب چاههای شهر مشهد 
1820/903/127/166693/000/000 ماه

3
عملیات شبکه توزیع پهنه K خیابان 

2439/057/203/9901/113/000/000 ماهپنجتن و طبرسی

رتبه 5 آب از سازمان مدیریت                  
و برنامه ریزی

4
عملیات خطوط جمع آوری آب 

               -L چاههای نبی اکرم )ص( پهنه
فاز یک

1886/778/411/3031/590/000/000 ماه

5
عملیات خط انتقال 1000 م.م خروجی 

1815/762/467/456539/000/000 ماهمخزن k از میدان فجر تا بابانظر 42

6
عملیات خطوط جمع آوری آب                 

)S 1234/210/328/3851/064/000/000 ماهچاه های حاشیه بلوار توس )پهنه

7
انجام عملیات محوطه سازی مخازن 

L 1220/310/756/412675/000/000 ماهپهنه

8
خرید و حمل 5000متر دیوار پیش 

ساخته در محل شرکت آب و فاضالب 
مشهد 

820/000/000________________8 ماه
دارای گواهی پروانه بهره برداری قطعات 
پیش ساخته بتنی از وزارت صنایع و معادن

آب نعمت الهی است، آن را هدر ندهیم

»آگهی مناقصات عمومی با ارزیابی کیفی«

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مشهد

کارفرما : شرکت آب و فاضالب مشهد
2- محل تأمین اعتبار : بودجه غیرعمرانی

3- تاری��خ و محل دریافت اس��ناد ارزیابی کیف��ی : از تاری��خ 98/12/21 لغایت 98/12/28 
اینترنت��ی ی��ا در س��ایت  از مح��ل دفت��ر قرارداده��ای ش��رکت اب و فاض��الب مش��هد 

http://iets.mporg.ir  دریافت می باشد.
4- آخری��ن مهل��ت عودت پ��اکات اس��ناد ارزیابی کیفی تکمیل ش��ده : پای��ان وقت اداری   

)ساعت 15:20 ( مورخ 99/01/23 .

5- محل تس��لیم پ��اکات ارزیابی کیفی : مش��هد،خیابان فلسطین،فلس��طین 26 ، دبیرخانه 
مرکزی شرکت آب و فاضالب مشهد. 

6- م��دت اعتب��ار پیش��نهادات از تاریخ تحوی��ل پاکات پیش��نهاد قیمت به مدت س��ه ماه                       
می باشد. 

7- پس از انجام ارزیابی کیفی وتعیین مناقصه گران واجد شرایط ، سایر اطالعات )محل و 
مهلت دریافت اسناد مناقصه(کتبًا به اطالع ایشان خواهد رسید .

8- هزینه درج آگهی به عهده برندگان مناقصه می باشد. 

آگهی تجدید مناقصه عمومی  ) نوبت دوم (
 مناقصه شماره : 98-2۴

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
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