
 

نسبت به حفظ سالمت زائران خود را مسئول می دانیم 
 آستان  تولیت آســتان قدس رضوی با بیان اینکه خرد جمعی و کار تولیت آستان قدس رضوی در جمع خادمان رضوی:

کارشناسی مبنای هر تصمیمی در آستان قدس خواهد بود، تأکید کرد: 
نسبت به حفظ سالمت زائران خود را مسئول می دانیم. حجت االسالم 

 ............ صفحه 3والمسلمین احمد مروی در بیاناتی در جمع خادمان...
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یک بانکدار همه کاره استقالل می شود وحید خضاب از کتاب »جاسوس استورم« می گوید گله و هشدار جانشین قرارگاه ثاراهلل

  :jامام علی
خوش گمانی، 

مايه آسايش دل 
و سالمت دين 

است.  
غررر الحكم ۴۸۱۶
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 فتح اهلل زاده: 
مردانه استعفا دادم

 یک اثر خواندنی 
برای سالیق متفاوت کتابخوان 

 دردسر شایعات قرنطینه تهران 
و بسته شدن فروشگاه ها

 ............ صفحه 3

 رهبر معظم انقالب: 

تدابیر ستاد ملی مبارزه با کرونا الزم االجراست

حجت االسالم والمسلمین 
احمد مروی:

بخشودگی 
اجاره بهای 

اماکن تجاری 
آستان قدس تا 
پایان فروردین 

  سیاست   رهبر انقالب اسالمی در مرقومه ای، تدابیر ستاد ملی و وزارت بهداشت را در 
جلوگیری از گسترش بیماری برای همه الزم االجرا دانستند و تأکید کردند: طرح بسیج 
ملی مبارزه با کرونا دارای پشتوانه  علمی و همراه با انگیزه های دینی و جهادی و انسانی 
است. در این مرقومه آمده است: » بسمه تعالی، دفتر! از زحمات وزیر محترم و همکاران 
در این گستره  وسیع تشکر شود. تدابیر ستاد ملی و وزارت بهداشت برای جلوگیری از 
گســترش بیماری برای همه الزم االجراست. طرح بسیج ملی مبارزه با کرونا که دارای 
پشتوانه  علمی و همراه با انگیزه های دینی و جهادی و انسانی است،  طرحی کارآمد است 

 ............ صفحه 2و همان چیزی است که بال را به نعمت و تهدید را به فرصت تبدیل ...

 آستان  تولیت آستان قدس رضوی از بخشودگی 
اجاره بهای اماکن تجاری وابسته به آستان قدس تا 

پایان فروردین ماه و توزیع...

رزمایش دفاع بیولوژیک 
شروع شد 

آغاز غربالگری 
 کرونا از قم 

و گیالن

 مجمع عمومی شرکت 
 پدیده شاندیز سرانجام 

 با رعایت تدابیر بهداشتی 
روز گذشته برگزار شد

 »پدیده« 
به مجمع رسید

 ............ صفحه یک قدس خراسان ............ صفحه 2

با تأیید سران قوا از سوی رئیس 
سازمان امور مالیاتی اعالم شد 

تمهیدات مالیاتی 
در شرایط 

کرونایی
 ............ صفحه 6

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
محمد محمدی

مقــام معظم رهبری در بیانیه گام دوم از شکســت محاصره  تبلیغاتی به عنوان 
نخستین و ریشه ای ترین جهاد یاد کردند. این دو واژه بسیار مهم است؛ نخستین و 
ریشه  ای  ترین. یعنی این موضوع از هر نظر اولویت دارد. چه به لحاظ کمی و زمانی 
و چه به لحاظ کیفی  و ایشــان از جوانان می خواهند در شکســتن این محاصره 

تبلیغاتی پیشگام و پیشقدم باشند. ایشان می فرمایند...

شکست محاصره

 ............ صفحه 2

مدیر عامل ایران خودرو اعالم کرد

تحویل ۶۳ دستگاه آمبوالنس 
به وزارت بهداشت
 ............ صفحه 7

فراخوان تجدید مناقصه
دانشکده علوم پزشکی تربت جام

 شرح در صفحه 6
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این ش��رکت در نظر دارد نس��بت به خرید کاال از محل طرح تملک دارایی در س��ال 1398، با مش��خصات زیر اقدام نماید. لذا از تمامی تامین کنندگان 
واجد شرایط دعوت می گردد جهت دریافت، تکمیل و تحویل اسناد مناقصه به شرح زیراقدام فرمایند.

*شرح مناقصات: مناقصه 98/07: خرید انواع تیر سیمانی چهارگوش 
*مهلت فروش اس��ناد، و تحویل اس��ناد: از تاریخ 98/12/26 تا تاریخ 99/01/11 بوده و تاریخ تحویل پاکتهای مناقصه تا س��اعت 13/00 روز س��ه شنبه 

99/02/02 می باشد تاریخ گشایش پاکات الف و ب ساعت 13/00 روز دوشنبه 99/02/08 می باشد.
مناقصه گران می توانند اسناد را از طریق سامانه تدارک الکترونیکیhttp://setadiran.ir در قبال واریز مبلغ500/000 ریال به حساب سپرده سپهر 

صادرات به شماره 0101806120009 به نام تمرکز سایر درآمدهای این شرکت، دریافت نمایند.
الزم به ذکر اس��ت مالک ش��ناخت مناقصه گر بارگذاری اس��ناد بصورت کامل و بدون نقص در س��امانه تدارکات الکترونیکی بوده و در تحویل اسناد 

فیزیکی نیز مالک زمان تحویل اسناد به دبیرخانه  شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی می باشد 
* مبلغ و نوع تضمین ش��رکت در فرایند ارجاع کار: برابر آئین نامه تضمینات دولتی 797/000/000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی) فرایند ارجاع 
کار( ب��ه نف��ع کارفرم��ا و یا ب��ه صورت وجه نقد، واریز به ش��ماره ش��با IR 940100004001131707- 146258حس��اب ) بانک مرکزی( با شناس��ه واریز 

915223200201086032341013970610 به نام تمرکز وجوه سپرده این شرکت ارائه گردد
آدرس: خراسان شمالی- بجنورد- خیابان طالقانی غربی- شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی- امورتدارکات) تلفن058-31777413(

به پیش��نهادهای فاقد س��پرده و امضاء، مشروط، مخدوش و پیش��نهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل می گردد، مطلقًا ترتیب اثر 
داده نخواهد شد.  سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

آگهی فراخوان مناقصه شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی 
 مناقصه عمومی دو مرحله ای 98/07 )توام با ارزیابی کیفی( نوبت اول

 روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی 
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آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوی

 دوم
نوبت هنر مصرف بهینه آب ، هنر نیک اندیشی است

این ش�رکت در نظ�ر دارد در اجرای مف�اد جزء یک از بند الف م�اده 4 قانون 
برگ�زاری مناقصات مصوب س�ال 1383 ، و به اس�تناد م�اده 17 قانون مدیریت 
خدمات کش�وری از محل اعتبارات جاری نسبت به مناقصه عمومی یک مرحله 
ای با ارزیابی س�اده براس�اس ماده 11 آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون 
برگزاری مناقصات به ش�رح ذیل از طریق س�امانه ت�دارکات الکترونیکی دولت 

)ستاد( اقدام نماید .

بدین منظور از شرکت های حقوقی واجد صالحیت دارای اعتبارو رتبه حداقل 
7 از اداره کار ، تع�اون ، رفاه و امور اجتماعی در زمینه های خدمات عمومی و 

تعمیر نگهداری از تأسیسات بوده ، جهت مناقصه دعوت می شود .
نحوه ارائه تضمین ش�رکت در فرایند ارجاع کار طبق اس�ناد مناقصه و بخشنامه 

123402/ت  50659 هیئت وزیران  مورخ 94/9/22میباشد

)www.setadiran.com (  اسناد مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
 از تاریخ 98/12/27 تا مورخ 1399/01/10 قابل دریافت می باشد .

آخرین مهلت بارگذاری پیش�نهادها در سامانه س�تاد ، تا ساعت 15:30روزشنبه 
م�ورخ 99/01/23 می باش�د . الزم به ذکر اس�ت پاکت الف می بایس�ت عالوه 
بر بارگزاری در س�امانه ، بصورت فیزیکی تا آخرین موعد تس�لیم پیش�نهادها به 
دبیرخانه مرکزی ش�رکت تحویل داده ش�ود . زمان بازگش�ایی  روزیک  ش�نبه 

مورخ 1399/01/24 س�اعت 9:00 در محل س�الن جلس�ات این ش�رکت  واقع 
در مش�هد بلوار ارش�اد بین خیابان وحدت وپیام پالک 106 خواهد بود. مهلت 
اعتبار پیش�نهادات س�ه ماه از تاریخ پیش�نهاد دارای اعتبار باش�د.  تلفن مس�تقیم 

جهت پاسخگویی تماس 05137641418الی24 داخلی 103و104 می باشد .

مدت قراردادمبلغ تضمین)میلیون ریال(مبلغ برآورد )میلیون ریال(شرح کارشماره مناقصه در سامانهمحل کار

ستاداستان و28 
تجدیدمناقصه واگذاری 2098000040000136شهرستان

12 ماه39.3701.970فعالیتهای خدماتی و پشتیبانی
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روزنامـه صبـح ایـران

جامعه جهانی به تحریم های ظالمانه آمریکا علیه ایران خاتمه دهد فارس: جاللی، سفیر ایران در مسکو با بیان اینکه تحریم ها منابع مالی و توان ایران برای مقابله با کرونا را محدود کرده، از جامعه جهانی 
خواست به تحریم های ظالمانه و غیرقانونی آمریکا خاتمه دهد. وی با اشاره به شیوع ویروس کرونا در جهان، خاطرنشان کرد: شیوع کرونا زنگ خطر جهانی را به صدا در آورده است. این ویروس جهانی دیگر حد و مرز 

نمی شناسد و بی رحمانه به بشریت حمله ور شده است. مبارزه با این بالی خانمان سوز اقدام مشترک بشریت را می طلبد. 

 سیاست  حجت االسالم حسن روحانی، 
ستاد  مشترک  جلسه  در  جمهور  رئیس 
فعاالن  نمایندگان  و  دولت  اقتصادی 
بر  و  بود  این  بر  تصمیم  اقتصادی گفت: 
این تأکید کردیم که باید شرایط اقتصادی، 
فعالیت  و  مردم  تعامل  اقتصادی،  روند 
اقتصادی با وجود اینکه ما با کرونا مواجه 
هستیم و پروتکل هایی را از نظر بهداشتی 
باید مورد توجه قرار دهیم، اما باید فعالیت 
اقتصادی عادی باشد و نگذاریم در زمینه 

فعالیت اقتصادی مشکلی ایجاد شود.
به گزارش خبرگزاری فارس روحانی بیان 
داشت: البته در بعضی کسب و کارها به طور 
طبیعی شــرایط مشکالتی 
بــرای آن ها ایجاد کرده و ما 
در جلســه دنبال این بودیم 
بتوانیم به  آن هایی که در این 
شرایط دچار مشکل هستند، 
کمک کنیم. وی ادامه داد: ما 
چیزی به نام قرنطینه نداریم، 
اصالً اینکه شــایع شده در 
تهران یا بعضی شهرها برخی 
فروشگاه ها و برخی مشاغل 
قرنطینه هستند،  اصالً چنین 
چیزی وجود ندارد. نه امروز 
قرنطینه است، نه ایام نوروز، 
نه بعد و قبلش و همه در کســب و کار و 
فعالیت خــود آزادند.خدمات دولت هم به 

طور معمول به مردم خواهد رسید.

 استان ها به هیچ عنوان حق 
تصمیم گیری ندارند 

رئیس جمهــور اضافه کرد: همه تالش ما 
این است فعالیت اقتصادی وخدمات دولت 
به گونه ای باشــد که مردم بیشتر در خانه 
بمانند و یــا اگر اقدامی انجام می شــود، 
در چارچوب پروتکل بهداشــتی باشــد. 
نسبت به اینکه کاری تعطیل شود، روز و 
ساعتی تعطیل شود، کسب خاصی مورد 
محدودیــت قرار بگیــرد، مرجع آن فقط 
ســتاد ملی در تهران اســت. وی در این 
باره تأکید کرد: اســتان ها به هیچ عنوان 
حق تصمیم گیری ندارند نه استانداران، نه 
بخش های بهداشتی. هرگونه محدودیت در 

ستاد ملی در تهران تصمیم گیری می شود؛ 
بنابراین در اســتان ها در این زمینه نباید 
اقدامی صورت بگیرد. روحانی تأکید کرد: 
مردم مطمئن باشند کاالی مورد نیاز آن ها 
اعم از کاالهای مربوط به مسائل بهداشتی و 
درمانی یا کاالهای مصرفی و روزمره تأمین 
خواهد شد و ذخایر ما به اندازه کافی وجود 
دارد و خریدهای الزم انجام شده  و بنادر 

ما پر از کاالست.

 ما با کشورهای همسایه برای
 رفت و آمد در حال مذاکره هستیم 

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه اگر نیاز به 
ثبت سفارش جدیدباشد، بانک مرکزی ارز 
الزم آن را تأمین کــرده و بعد هم تأمین 
خواهد کرد، بیان داشــت: ما با کشورهای 
همسایه برای رفت و آمد در حال مذاکره 
هستیم، به خصوص برای نقل و انتقال کاال 
در مرزها که با پروتکل های بهداشتی که 
مورد توافق ما قرار می گیرد و در چارچوب 
و مدنظر سازمان بهداشت جهانی در حال 
انجام اســت، وزارت خارجه هــم در این 
زمینه فعال است. رئیس جمهور گفت: در 
این جلسه دو نوع تصمیم اتخاذ شد؛ یک 
نوع به کســب و کارهایی که در این ایام 
بیشتر تحت فشار قرار گرفتند، اعم از اینکه 
در شرایطی تعطیل شدند یا اینکه فعالیت 
آن ها عمالً خیلی زیاد نیســت؛ حمایت از 
این کسب و کارها ضروری بود. در بخش 
مالیات هم تصمیمات خوبی اتخاذ شــده 

که برای پرداخت مالیات فرصت سه ماهه 
به آن ها داده شــود و مقرراتی که راجع به 
مالیات است، تصمیم گیری شد که شاید 
فردا )امروز( اعالم کنیم، چون برخی موارد 
را باید فردا)امروز( در ستاد ملی مطرح و در 

مورد آن تصمیم گیری کنیم.

 تعویق پرداخت قبوض
 آب، برق و گاز

رئیــس جمهوری تأکید کرد: امهال ســه 
ماهه در زمینه مالیات انجام می شــود.در 
این جلســه تصمیم گرفته شــد مردم در 
زمینه آب، برق، گاز و عوارض شهرداری و 
بدهکاری هایی که در این سه ماه خواهند 
داشــت به تعویق بیندازنــد و این مهلت 
هم داده شــد. یکی از موضوعــات مورد 
بحث مربــوط به افراد خیلــی کم درآمد 
اســت  که دچار مضیقه هستند و در این 
روزها آن ها بیشتر دچار مضیقه می شوند؛ 
مانند دست فروشان یا افرادی که به شکل 
موقت کار می کردند که شــامل ۳ میلیون 
نفر هستند و لیست آن ها مشخص است؛ 
پیش بینی شــده که در چهار نوبت بسته 
حمایتی به آن ها پرداخت شود. روحانی با 
بیان اینکه نخستین بسته حمایتی در این 
هفته یعنی تا قبل از پایان ســال پرداخت 
می شود، گفت: سه بسته حمایتی دیگر نیز 
در ماه های بهار ۹۹ پرداخت خواهد شد که 
مبالغی از ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان را شامل 
می شود و به شکل تفصیلی از سوی سازمان 

برنامه و بودجه و وزارت رفاه بیان می شود. 
رئیس جمهور خاطرنشــان کــرد: برای ۴ 
میلیون خانواری که دچار مشــکل بودند 
غیر از ۳ میلیونی که گفته شــد که متأثر 
از این شــرایط هستند، میان یک میلیون 
تا ۲ میلیون وام با بهره بســیار کم و نازل 
۴ درصــدی دریافت می کنند که به تدریج 
از یارانه ای که به آن ها پرداخت می شــود 
کسر خواهد شد و ۸ درصد دیگر را دولت به 
بانک ها پرداخت خواهد کرد که به تفصیل 
توسط سازمان برنامه و وزارت رفاه تشریح 
خواهد شد. وی با تأکید بر اینکه خدمات 
بانکی برای صاحبان چک های برگشتی در 
ماه های )اســفند، فروردین و اردیبهشت( 
متوقف نخواهد شد، گفت: کارفرمایان حق 
بیمه سه ماه )اسفند، فروردین و اردیبهشت( 
را تا پایان سال ۹۹ می توانند پرداخت کنند. 
روحانی تصریح کرد: در بحث مالیات و سهم 
بیمه و اقساط بانکی برای مشاغلی که در 
این سه ماه دچار مشکل شدند، مهلتی برای 
آن ها قــرار دادیم و هم برای افرادی که در 
زندگی دچار سختی هستند، یارانه ویژه ای 
برای آخر اسفند و سه ماه بهار ۹۹ در نظر 
گرفتیم و هم برای ۴ میلیون خانواری که 
نیازمنــد بودند وام با بهره ۴ درصد مدنظر 
قرار دادیم. این موارد مصوباتی اســت که 
در این جلسه اعالم شد و برخی دیگر فردا 

)امروز( اعالم می شود.

 ارزاق عمومی تأمین می شود
روحانی خاطرنشان کرد: درست این است 
که روزها روزهای راحتی نیست و زندگی 
مردم ما با ســختی هایی توأم هســت. اما 
مردم مطمئن باشند نیازهای بهداشتی و 
درمانی آن ها، ارزاق عمومی و نیازمندی های 
ضروری زندگی آن ها تامین شــده است و 
در حد امکان دولت حمایت خود را نسبت 
بــه افرادی که اعالم کــردم، انجام خواهد 
داد. امیدوارم مردم بتوانند با مراعات همه 
دســتورعمل های بهداشــتی به زندگی 
معمولی و فعالیت های اقتصادی خود ادامه 
دهند. خداوند هــم در این روزهای پایانی 
به مردم کمک خواهد کرد و از این مقطع 

سخت عبور خواهیم کرد.

رئیس جمهور با رد موضوع قرنطینه اعالم کرد

به ۳ میلیون نفر چهار بسته حمایتی  پرداخت می شود

 مســئوالن محترم و رسانه ها خوب است به جای این همه سروصدا و ترساندن 
مردم از کرونا به کمک چین و روسیه و بعضی کشورهای دیگر از آمریکا که سازنده 
ویروس کرونا و انتشار آن در این کشورهاست در مجامع بین المللی شکایت کنند و 

یک بسیج عمومی و دانشجویی علیه آمریکا راه بیفتد. 09380002461
 با درود و ســالم به شما خط شکنان کرونا تمامی پزشکان و پرستاران عزیز به 
نظر اینجانب آن دســته از عزیزان که در این شــرایط به مسافرت می روند بویی از 
انسانیت و انسان دوستی نبردند، چون تذکر می دهند که در خانه بمانید متأسفانه 
واقعاً نمی فهمند باید مردمان هر شهری با آن ها برخورد خشن انجام بدهند، با تشکر. 

09330003998
 باید تأسف خورد! برای آن عده از پزشکانی که در این شرایط بحران، درب مطب 
خود را بســتند از ترس ویروس کرونا!؟ ) حتماً-آیه ۳۴ ســوره اعراف را بخوانند( و 
جای تقدیر و تشــکر است از آن دسته از پزشکانی که مردم را در این شرایط تنها 

نگذاشتند. 09370008044
 قوه قضائیه بیاید بررسی کند این پول های مفت که االن مدیران تیم های استقالل 
و پرســپولیس برای مربیان و بازیکنان خارجی از بیت المال هزینه می کنند و بعد 
مثل آب خوردن اخراجشان می کنند و با شکایت به فیفا مجبورند پول را با جریمه 
بدهند اگر از جیبشان هم باشد همین جور دست و دل بازی دارند؟ 09110004552

 واقعاً جای تأســف دارد که شــخص رئیس جمهور چندین هفته است در خانه 
ماندگار شده است و به فکر جان مردم نیست. 09150005830

 آقای روحانی بیا در میدان شکست کرونا، چرا در صحنه نیستی؟ نگویید اختیارات 
ندارم!  09150009286

 لطفاً ابالغ فرمایید دولت الیحه علی الســویه همانند نظامیان وآتش نشــانان و 
بیمارستانی ها و غیره انتساب و احتساب رسمی و عرفی درجه )شهید فی سبیل اهلل( 
برای هر شهروند ایرانی به ویژه کارکنان دولت که حین انجام خدمت ایثارگرانه یا به 
لحاظ امر به معروف و نهی از منکر و نیز از بدو انقالب اسالمی از دنیا رحلت کرده یا 

نماید به مجلس عرضه کند. تشکر. 09130003858
 چه جالب است از این طرف می گویند وام ها دو قسط مشکل ندارد، از این طرف 
جلو حقوق های کارمندان دانشگاه علوم پزشکی اراک را می بندند، بانک رفاه اصاًل 
دو قسط جواب نمی دهد، خود بانک ها تا دو قسط مجازند، ولی باید سومی را بدهید 

مردم را چی فرض کردید؟ 09180001386

شکست محاصره
مقــام معظم رهبری در بیانیه گام دوم از شکســت محاصــره  تبلیغاتی به عنوان 
نخستین و ریشه ای ترین جهاد یاد کردند. این دو واژه بسیار مهم است؛ نخستین و 
ریشه  ای  ترین. یعنی این موضوع از هر نظر اولویت دارد. چه به لحاظ کمی و زمانی و 
چه به لحاظ کیفی  و ایشان از جوانان می خواهند در شکستن این محاصره تبلیغاتی 
پیشگام و پیشقدم باشند. ایشان می فرمایند: »در طول این ۴۰ سال -و اکنون مانند 
همیشه- سیاســت تبلیغی و رسانه  ای دشمن و فّعال  ترین برنامه  های آن، مأیوس 
 سازی مردم و حّتی مسئوالن و مدیران ما از آینده است. خبرهای دروغ، تحلیل  های 
مغرضانه، وارونه  نشــان دادن واقعّیت ها، پنهان کردن جلوه  های امیدبخش، بزرگ 
کردن عیوب کوچک و کوچک نشان دادن یا انکار محّسنات بزرگ، برنامه  همیشگی 
هزاران رسانه  صوتی و تصویری و اینترنتی دشمنان ملّت ایران است؛ و البّته دنباله 
 های آنان در داخل کشور نیز قابل مشاهده اند که با استفاده از آزادی  ها در خدمت 
دشمن حرکت می کنند. شما جوانان باید پیشگام در شکستن این محاصره  تبلیغاتی 
باشــید. در خود و دیگران نهال امید به آینده را پرورش دهید. ترس و نومیدی را از 

خود و دیگران برانید. این نخستین و ریشه  ای  ترین جهاد شماست«.
در ماجرای شــیوع بیماری کرونا کالم ایشان برای همه مردم و مسئوالن ملموس و 
عینی شد. همه این محاصره را به چشم دیدند. همه دیدند که دشمنان ملت ایران 
چگونه از شیوع یک بیماری جهانی برای مأیوس  سازی، انتشار اخبار دروغ، تحلیل 

 های مغرضانه و... استفاده کردند.  
آقای روحانی به عنوان مســئول دســتگاه اجرایی گفت: » مسئله مهم تر از مسئله 
ویروس کرونا، ویروس ترس و اضطراب و تردید و بی  اعتمادی در میان مردم است. 

این ویروس بدتر از آن ویروس است«.
این همان مسئله   ای است که مقام معظم رهبری بارها به آن اشاره کرده  اند و خواستار 
حل این مشکل شده  اند. وظیفه مردم این است که به شایعات توجه نکنند، اما وظیفه 
مسئوالن در این زمینه چیست؟  اگر حقیقتاً ویروس ترس و اضطراب از ویروس کرونا 
مهم تر اســت آیا برای حل آن ِصرف توصیه اخالقی کافی است؟ آیا همین مقدار که 
به مردم گفته شود به شایعات توجه نکنند، می تواند این مطالبه مقام معظم رهبری را 

تحقق ببخشد؟  وظیفه جوانان و مدیران در این زمینه چیست؟ 
ما می  بینیم در کشــور ژاپن به موازات تالش برای کاهش گسترش بیماری کرونا 
مسئله دیگری هم مطرح شده است. مســئله اینفودمیک کرونا.  اینفودمیک به 
حجم انبوهی از اطالعات گفته می شود که در مورد یک مسئله در فضای مجازی 
گسترش می  یابد و به جای حل مسئله، حل آن را پیچیده تر می  کند. مسئله این 
اســت که برای حل بحران کرونا باید در کنار شکســتن چرخه سرایت بیماری، 

چرخه شایعات هم شکسته شود. 
اما شکست چرخه شایعات چگونه ممکن است؟ دولت و قرارگاه  هایی که برای مبارزه 
با کرونا تعریف شده اند، چگونه می  توانند چرخه شایعات را بشکنند؟  آیا توصیه  های 

اخالقی به مردم کافی است؟ 
مشــاهده می  شود که منبع تولید شــایعات خود این شبکه  ها هستند. تا زمانی 
که مردم در این شــبکه  ها باشــند، نمی  توان انتظار داشت که چرخه شایعات 
شکســته شــود. برای مثال در بازه زمانی ۲۸ بهمن تا 1۲ اســفند در صفحه 
اینستاگرامی BBC  مقایســه  ای میان صفحه چینی، عربی و فارسی آن انجام 
گرفته اســت. در صفحــه چینی 15 مطلب قرار داده شــده که پنج تای آن ها 
مربــوط به کرونا بوده اســت. در صفحه عربی ۳1 مطلــب که چهار مطلب آن 
مربوط به کرونا بوده و در صفحه فارســی ۴1۸ مطلب گذاشــته شده که ۲۹۳ 
تای آن مربوط به کروناســت. در کنار پخش شــایعات ما مشاهده می  کنیم که 
این شبکه ها با رصد صفحات پیام  هایی که حاوی امید باشند را حذف می  کنند! 
مانند حذف صفحه میثم ســعیدی که دانشجوی ارشد روزنامه  نگاری است. او 
پس از مبتال شــدن به ویروس کرونا همراه با ســه نفر دیگر از دوســتانش، به 
بیمارستان مسیح دانشوری رفته و بستری می  شود. او برای امید بخشی به سایر 
مردم و بیماران ویدئویی از محل بستری خود گرفته و در صفحه اینستاگرامش 
منتشــر می  کند. بالفاصله صفحه او حذف می شود! این نشان می  دهد که خود 
این شــبکه  ها در صف مقدم جنگ علیه جمهوری اســالمی ایران قرار دارند. 
حذف صفحاتی که حاوی همدردی با شــهادت سردار رشید اسالم حاج قاسم 

سلیمانی بود نیز از همین قبیل است.
بــه نظر می  رســد توصیه  های اخالقی الزم اســت ولی کافی نیســت. یکی از 
مهم ترین راه  های شکســتن چرخه شایعات کوچ مردم از شبکه  های اجتماعی 
آمریکایی به شــبکه  های اجتماعی بومی و ایرانی است. این وظیفه همه جوانان 
و مســئوالن محترم است که محیط زیســت فضای مجازی را از شایعات پاک 
کنند و این با انتخاب یک محیط زیســت پــاک امکان دارد. این چرخه، زمانی 
شکسته می  شود که ما در فضای بومی زندگی کنیم. به قول مولوی در مثنوی: 
در زمیــن دیگران خانه مکن   کار خود کن کار بیگانه مکن.  بیاییم به ندای مقام 
معظم رهبری لبیک گوییم و برای شکستن محاصره تبلیغاتی دشمن بسیج شویم.

رهبر معظم انقالب:
تدابیر ستاد ملی مبارزه با کرونا الزم االجراست

سیاست: رهبر انقالب اسالمی در مرقومه ای، تدابیر ستاد ملی و وزارت بهداشت 
را در جلوگیری از گسترش بیماری برای همه الزم االجرا دانستند و تأکید کردند: 
طرح بسیج ملی مبارزه با کرونا دارای پشتوانه  علمی و همراه با انگیزه های دینی 

و جهادی و انسانی است. 
در این مرقومه آمده است: » بسمه تعالی، دفتر! از زحمات وزیر محترم و همکاران 
در این گســتره  وســیع تشکر شــود. تدابیر ســتاد ملی و وزارت بهداشت برای 
جلوگیری از گسترش بیماری برای همه الزم االجراست. طرح بسیج ملی مبارزه 
با کرونا که دارای پشــتوانه  علمی و همراه با انگیزه های دینی و جهادی و انسانی 
است،  طرحی کارآمد است و همان چیزی است که بال را به نعمت و تهدید را به 
فرصت تبدیل خواهد کرد ان شــاءاهلل. از خداوند متعال توفیق و پاداش برای این 

جهادگران مسألت می کنم«.

لطفاً معمولی نباشید!
سال هاست تلویزیون نمی بینم مگر تصادفی اما 
از برنامه ها، مجریان، احوال شبکه ها و خالصه 
جزئی ترین مسائل رسانه ملی باخبرم و اخبار 
پیدا و پنهانش را مرتب رصد می کنم. یکی دو 
شب پیش برنامه »دورهمی« را دیدم. حیرتا 
که در این اوضاع طبق معمول میهمان یک 
هنرپیشه دست چندم بود که برای بار دوم به 
این برنامه آمده بود تا احتماالً باز از عشق اول 
و رنگ های مورد عالقه و سؤاالت لوس مشابه 
پاسخ بدهد. مابقی را فهمیدم. شاید حرف های 
مهم تری زده شده اســت. اما فکر کردم چه 
بسیار فضالیی که در این نقطه عطف تاریخی 
مملکت هزار و یک حــرف و حدیث مؤثر و 
ثمربخش بــرای مردم دارند و دستشــان از 
شبکه ها و برنامه هایی چنین پرمخاطب تهی 
است و البته رسانه ملی کار را به جایی رسانده 
که برخی حاال دیگر اگر سراغشان هم بروی، 
از این خواسته روی برمی گردانند. بدیهی است 
هر ســتاد ملی، آن هم در حادثه غیرمترقبه 
نادری نظیر کرونا که اکنون کشــور گرفتار 
آن اســت، یک لشکر رسانه ای می خواهد. ما 
در طول زمانی که داشــتیم، کمابیش از نگاه 
کمی و تأمین تجهیزات و تعدد شبکه ها این 
لشکر را مجهز کردیم، اما در اینکه بناست با 
این امکانات چه حرفی را چگونه برای مخاطب 
بگوییم به بیراهه رفتیم. نتیجه آن شد که به 
دســت خود مخاطبانمان را به آغوش دیگر 

رسانه ها فرستادیم.
می پذیریم که اکنون وقت این غرزدن ها نیست 
و بایــد کاری کرد. اما باید بنا به ضرب المثل 
معروف هر تهدید یک فرصت نیز هست، از این 
وضع درس هایی بگیریم، از جمله نواقصمان را 
در بخش های مختلف ارزیابی کنیم. از اقتصاد 
و زیرمجموعه هایش نظیــر تولید و توزیع و 
اشتغال و نقدینگی گرفته تا چرخه بهداشت و 
درمان و دیگر حوزه های اجتماعی و فرهنگی 
و غیــره. رســانه هم یکی از حســاس ترین 
آن هاست. مردم اکنون توفیق اجباری یافته 
و اغلب به ســبب خانه نشینی مخاطب صدا 
و ســیما شده و دایره بینندگان و شنوندگان 
بیش از هر زمانی گسترده شده است. بسیار 
خوب! برای چنیــن دوره ای چه برنامه ای در 
آن مجموعه عظیم دارید؟ اتاق های فکر رسانه 
ملی برای این روزها هنوز از فرمول برنامه های 
مجری مشــهوربه اضافه کمی خوشمزگی و 
چند انتقاد و چند سلبریتی دست برنداشته 
است؟ چرا دسترسی به رسانه هم نظیر رفاه و 
ثروت تا این حد در این سرزمین کژتابی دارد؟
ببینید! برخی شــبکه های تدارک دیده شده 
نظیر »آموزش«، »سالمت« و یکی دو شبکه 
محدود دیگر بسیار به موقع به میدان آمدند و 
هر کدام گرهی باز کردند و باری بزرگ را در 
این اوضاع از زمین برداشــتند، اما بقیه آن ها 
چه می کنند؟ شــرایط مردم و جامعه 1۸۰ 
درجه تغییر کرده اســت. چرا برنامه سازان و 
مدیران صدا و سیما این را نمی فهمند؟ چرا 
نمی فهمند آن ها هم باید به ســرعت توانایی 
انطباق با خواست مخاطب را داشته و همسو 
با آن قادر به تغییر وضعیت باشند؟ نمی گویم 
این اتفاق مطلقاً در رســانه ملی رخ نداده، اما 
اندک و در عمده شــبکه ها همان اندک هم 

غیرکارشناسی است.
اگر بناست مردم در خانه بمانند فقط برنامه ها 
و ســریال های آبکی که به تصور ما اســباب 
شــعف و شــادی شــوند، نیاز آن ها نیست. 
ســرگرمی لزوماً معنایش به سیرک رفتن و 
تماشــای دلقک بازی ها و شعبده بازی های 
معمول نیست. چرا یک دوربین در شبکه ای 
به خانه نمی رود و خانه نشین نمی شود تا به 
مردم مواجهه با ایــن دوره را بیاموزد؟ چرا از 
جامعه شناســان و روان شناســان و خبرگان 
علوم انسانی و الهیات برای چنین ایامی بهره 
نمی برید؟ اصــوالً آن ها را برای چنین اوقاتی 

شناسایی کرده اید؟
مسئوالن محترم و دلسوز رسانه ملی! جوهر 
کالم این اســت، در چنین روزهایی که هیچ 
چیز برای این سرزمین و مردمانش معمولی 
نیست، شما هم با تمام توان باید تالش کنید 
دســت از معمولی بــودن بردارید! حرکتی، 
ابداعی و... شــما در خط مقدم این ماجرایید. 
این را بفهمید و تکانی بــه خودتان بدهید. 
اگر عقب بمانید چه بســا تالش دیگران نیز 

نتیجه ای ندهد و به هدر برود.

درخواست کرونایی رئیس 
مجلس از جامعه پزشکی

ایرنا: رئیس مجلس شورای اسالمی در دیدار 
با معاون آموزشــی وزارت بهداشت بر ضرورت 
پاســخگویی جامعه علمی به پرسش ها درباره 
کرونا و لزوم داده کاوی و تحقیقات روشــمند 
برای تحلیل تحوالت کرونــا به منظور پیش 
بینی و پیشــگیری از این بیماری تأکید کرد. 
رئیس مجلس، مطالعه سیر شیوع و رصد اوج 
و فرودهای گســترش این بیماری در کشور را 

الزمه مبارزه علمی با آن دانست.

صدای مردم   
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مردم مطمئن باشند 
نیازهای بهداشتی 
و درمانی آن ها، 
ارزاق عمومی و 
نیازمندی های 
ضروری زندگی 
آن ها تامین شده 
است
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یادداشت روز

 محمد محمدی

دنبال بازدارندگی مقابل ایران هستیم نه جنگآغاز غربالگری کرونا از قم و گیالن

 سیاست  روز گذشته رزمایش پیشگیری 
و  کنترل  تحت  کرونا  شیوع  پایش  و 
ارتش  زیستی  پدافند  قرارگاه  فرماندهی 
به  و  ارتش  زمینی  نیروی  محوریت  با  و 
کیومرث حیدری،  امیر  میدانی  فرماندهی 

فرمانده نزاجا آغاز شد.
فرمانــده نیروی زمینی ارتــش، در جمع 
خبرنگاران  بــا بیان اینکــه در نیروهای 
مســلح از جمله ارتش قابلیت های ویژه و 
منحصر به فردی در مواقع اینچنینی وجود 
دارد، گفــت: ما در تمــام یگان های نزاجا 
آلودگی های  رفع  ســاختارهای  و  واحدها 
خاص داریم. فرمانــده نزاجا با بیان اینکه 
ما در اقصی نقاط کشــور بیمارســتان های 
تخصصــی و فــوق تخصصــی گســترده 
داریــم، عنــوان کرد: نیــروی زمینی ۲۸ 
بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی در 
خــارج از تهران دارد که هــر کدام از این 
بیمارستا ن ها، بیمارستان های سیار وابسته 
به خودشــان نیز دارند. فرمانده کل قوا در 
پیام خود بر پیشــگیری از شیوع ویروس 

کرونا تحت یــک رزمایش دفاع بیولوژیک 
که موجب افزایش اقتدار ملی شود، تأکید 

داشتند.
وی با بیــان اینکه تمام اســتان هایی که 
ارتش در  آن ها حضور دارد، قابلیت اجرای 
این رزمایش را دارند، گفت: ما در آســتانه 
ورودی مراکز استان های هدف، پست های 
غربالگــری ایجــاد می کنیم، تا کســانی 
که قصــد ورود به اســتان را دارند، ابتدا 
غربالگری شــوند. ضدعفونی کردن معابر 
عمومــی و محل هــای تجمــع عمومی از 
دیگر اقدام های ما در این رزمایش خواهد 
بود. توســعه مراکز تشخیصی و امدادی و 
همچنیــن ایجاد بیمارســتان صحرایی به 
همراه نقاهتگاه، از دیگر اقدام های نزاجا در 
رزمایش اســت. وی ادامه داد: این اقدام ها 
از امروز در قم و گیالن آغاز خواهد شد. هر 
اســتانداری در سراسر کشور نیاز به کمک 
نیــروی زمینی ارتش برای پیشــگیری از 
شــیوع ویروس کرونا را داشته باشد، ما در 

خدمت خواهیم بود.

 سیاست  شبکه »العربیه« سعودی به نقل 
از یک مقام در دولت آمریکا مدعی شد که 
صرفاً  و  نیست«  جنگ  »دنبال  واشنگتن 
درصدد ایجاد بازدارندگی مقابل ایران است.  
به گزارش فارس العربیه در گزارشی با تیتر 
نیستیم،  ایران  با  جنگ  دنبال  »واشنگتن: 
به  قاطعانه ایم«،  بازدارندگی  خواستار  بلکه 
نقل از یک »مسئول دولت آمریکا« که نامش 
بزرگ ترین  »ایران  نوشت:  نکرد،  فاش  را 
تهدید امنیت ملی ]آمریکا[ است«. العربیه با 
دستاویز قرار دادن این جمله، نوشت: شاید 
تا دیدگاه  باشد  تنهایی کافی  به  اعالم  این 
دولت دونالد ترامپ به ایران را نشان بدهد. 
واشنگتن تهران را نه فقط برای همسایگان 
)ایران(، بلکه برای امنیت ملی آمریکا از جمله 
شهروندان و سربازان آمریکا در خاورمیانه، 
زیادی  آمریکا تالش  قلمداد می کند.  خطر 
می کند.  و  کرده  تهدید  این  با  مقابله  برای 
یکی از این تالش ها، استقرار نیروهای زیاد 
حدود  آمریکا  است.  خاورمیانه  منطقه  در 
۹۰ هزار سرباز در دریا و خشکی ]منطقه[ 

دارد. این مسئول ناشناس در دولت آمریکا 
به العربیه گفت: »ما به وضوح می بینیم که 
قدرت آمریکا چه نظامی چه اقتصادی اش، 
او  است«.  ایران  مقابل  بازدارنده  بهترین 
قدرت  از  استفاده  »دنبال  گفته،  همچنین 
نظامی نیستیم. این چیزی است که رئیس 
جمهور بارها آن را تکرار کرده است«. این 
»رابرت  که  شده  مطرح  آن  از  پس  ادعا 
خارجی  روابط  کمیته  ارشد  عضو  منندز«، 
اسفند(   ۲۳( جمعه  آمریکا،  سنای  مجلس 
از »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور این کشور 
خواست اعتراف کند سیاستش برای ایجاد 
خورده  شکست  ایران  برابر  در  بازدارندگی 

است.
العربیه در ادامه به نقل از این مسئول نوشت، 
تجمیع نیروهای آمریکایی در منطقه صرفاً 
نمایش پوچ نیســت، بلکه بخشــی از طرح 
دولت آمریکا بــرای اعمال فشــار بر ایران 
برای تغییر رفتارش است و این فشار شامل 
اقدام های دیپلماتیک و تحریم اقتصادی هم 

می شود.
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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

 سیاست خارجیمدافعان سالمت
مقام آمریکایی دیدگاه ترامپ را تکرار کردرزمایش دفاع بیولوژیک شروع شد

 سیاست داخلی
با موافقت شورای نگهبان و پیشنهاد وزارت کشور

مرحله دوم انتخابات مجلس در  شهریور 
برگزار می شود

کدخدایی،  عباســعلی  فارس: 
ســخنگوی شــورای نگهبان با 
اشــاره به درخواست وزیر کشور 
بــرای به تعویــق انداختن زمان 
انتخابات  دوم  مرحلــه  برگزاری 
مجلس گفــت: پیشــنهاد وزیر 

کشــور ۲1 یا ۲۸ شهریور سال ۹۹ بود که طی آن عنوان 
شــد که با توجه به شرایط کشــور و شیوع ویروس کرونا 
زمان برگزاری مرحله دوم که قــرار بود ۲۹ فروردین ماه 
برگزار شود، به زمان دیگری موکول شود. شورای نگهبان 
پس از بررسی های الزم با پیشــنهاد ۲1 شهریور ماه ۹۹ 

موافقت کرد.

مجلس
برگزاری جلسات دیجیتالی مجلس پس از تعطیالت 

 نمایندگان در صورت عدم حضور
جریمه می شوند

سیاســت: اســداهلل عباســی، 
ســخنگوی هیئت رئیسه مجلس 
گفت: در نخستین فرصت و پس 
از تعطیالت نوروز جلســه علنی 
مجلس را به صــورت دیجیتالی 
دو سویه برگزار خواهیم کرد. وی  

افزود: نرم افزار این کار به گونه ای طراحی شــده اســت که 
مرتب حضور نمایندگان را رصد می کند و تصاویر آن ها کاماًل 
چک می شــود و نمایندگان کاماًل قابل مشاهده هستند و 
چنانچه نماینده ای حاضر نشود، مانند جلسات صحن خواهد 
بود؛ یعنی خروجی زده و مرخصی رد می کنند، در غیر این 

صورت جریمه خواهند شد.

دفاعی-امنیتی
گله و هشدار جانشین قرارگاه ثاراهلل

 دردسر شایعات قرنطینه تهران و
 بسته شدن فروشگاه ها
کوثری،  محمد  سردار  تسنیم: 
جانشــین قرارگاه ثــاراهلل با رد 
برخی شایعات مبنی بر قرنطینه 
تهران، گفــت: برخی به صورت 
می ســازند  شــایعه  هدفمنــد 
تا ســالمت و امنیت مــردم را 

خدشــه دار کنند و طبیعی است که دستگاه های مسئول 
با عوامل انتشار چنین شایعه هایی برخورد قاطع خواهند 
کرد. برخی به دنبال این شــایعه، شــایعه بســته شدن 
مغازه هــا و پمپ های بنزین  را مطــرح کرده و مردم ما 
را دچار مشــکل کردند، در حالی که اصاًل چنین چیزی 

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

برنامه های فرهنگی ماه رجب حرم مطهر را از طریق صداوسیما و شبکه های اجتماعی دریافت کنید آستان: روابط عمومی آستان قدس رضوی در خصوص برنامه های فرهنگی حرم مطهر در 
روزهای پایانی ماه رجب اطالعیه ای صادر کرد.متن این اطالعیه به شرح ذیل است:به اطالع عموم مردم شریف ایران اسالمی می رساند برنامه های فرهنگی حرم مطهر رضوی ویژه مناسبت های آخر ماه مبارک رجب از طریق 
صداوسیما و شبکه های اجتماعی قابل دریافت است. همچنین ضمن تأکید مجدد بر رعایت اصول بهداشتی و توجه به توصیه مراجع مربوط به اطالع می رساند شایعه تشرف برخی مسئوالن نظام به حرم مطهر صحت ندارد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
در گفت وگو با معاون فنی و عمران این آستان انجام شد

 تشریح عملکرد عمرانی آستان قدس رضوی 
در سال 98

آستان: ســال 98 به لحاظ تکمیل و 
اتمام پروژه  های عمرانی، سال پرکاری 
بــرای معاونت فنی و عمران آســتان 
قدس رضوی بود. انبوهی از پروژه های 
عمرانی در این ســال تکمیل شد و به 
بهره برداری رســید، از فازهای 1 و 2 
پروژه زائرشهر تا اتمام پروژه های 101 

واحدی زوج های جوان و پروژه های محرومیت زدایی شهرســتان ســرخس، 
نمونه هایی از این اقدام های عمرانی است.

12 ماه جهاد ســازندگی و عمرانی آن ثمرات خوبی را برای تسهیل امر زیارت 
زائران و مردم مناطق محروم ســرخس به ارمغــان آورد. در گفت وگویی که با 
مهنــدس خلیل اکبری شــاندیز؛ معاون فنی و عمرانی آســتان قدس رضوی 
داشتیم، به تفصیل و تشریح این اقدام ها پرداخته شد. آنچه می خوانید ماحصل 

این گفت وگوست.

 در چند سال اخیر موضوعی که تکمیل پروژه های عمرانی را تحت 
تأثیر قرار داد، بحث نقدینگی و نبود ثبــات بازار بود؛ موضوعی که 
تبعات زیادی را به لحاظ اقتصادی و اجتماعی برای صنعت ســاخت 
و ساز کشــور رقم زد. عملکرد خود را در سال جاری در این ارتباط 

چگونه ارزیابی می کنید.
همان طور که مســتحضر هســتید تأمین به موقع نقدینگی و ثبات بازار از 
جمله عواملی اســت که در اجرای پروژه ها نقش مهمی دارند. خوشــبختانه 
تا اواخر ســال 96 ثبات کاملی در اجرای پروژه های عمرانی داشتیم و تقریباً 
تمامی پروژه ها بر اســاس برآوردهایی که شده بود به سرانجام رسید. اما از 
ســال 97 به بعد با توجه به نبود ثبات بازار توانستیم تا حدامکان شرایط را 
به گونه ای برای پیمانکاران فراهم کنیم تا مانع متضرر شدن آن ها شویم و با 
پرداخت مازاد قیمت ها این موضوع را به گونه ای سروســامان دادیم. در سال 
جاری سیاســت معاونت فنی و عمران آستان قدس رضوی با توجه به تأکید 
تولیت معزز و بودجه ای که برایمان تعریف شــده بود، از شــروع پروژه های 
جدید در شــرایط حال حاضر خودداری کردیم و بیشــتر تمرکز و توجه بر 

تکمیل و اتمام پروژه های اجرایی قرار گرفت.

 روند پروژه ها در سال جاری چگونه بود؟
در ســال 98 چندین پروژه شاخص داشتیم که برخی به بهره برداری رسید و 

برخی دیگر امیدواریم تا پایان سال و اوایل سال آینده به اتمام برسد.

 آستان قدس رضوی در سال های اخیر با ساخت مراکز مختلف اقامتی 
در شهر مشــهد به ارائه خدمات مختلف به خصوص خدمات اقامتی 
پرداخته که البته با توجه به حجم میلیونی زائران تقاضا برای دریافت 
این خدمات زیاد بود. این پروژه ها هم اکنون به چه مرحله ای رسیده 
و ظرفیت اســتفاده زائران در سال جاری چقدر افزایش یافته است؟
از آنجایی که بحث تســهیل زیارت برای زائران و فراهم آوردن شرایط زیارتی 
مطلوب برای زائران همواره یکی از موضوعات مهم آستان قدس رضوی است، 
در همین راستا برای رونق امر زیارت تمهیداتی لحاظ شد که »پروژه زائرشهر« 

و »زائرسرای رضوی« از جمله این پروژه هاست.
خوشــبختانه پروژه  زائرشــهر رضوی به عنوان یکی از بزرگ ترین پروژه های 
خدمت رسانی به زائران با جدیت در حال پیگیری است و قول این را می دهیم 
که این پروژه را هر چه ســریع تر به اتمام برسانیم. سال گذشته توانستیم 20 
بلوک را تکمیل و 500 سوئیت را بهره برداری کنیم. امسال نیز با پیگیری هایی 
که انجام شــد هشــت بلوک فاز یک و 10 بلوک فاز دو زیــر بار رفت که در 
مجموع 38 بلوک با ظرفیت 950 ســوئیت )به غیر از ســه بلوک هیئتی که 
پذیرای زائران و مجاوران است( به اتمام رسید. خوشبختانه با بهره برداری این 
سوئیت ها ظرفیت قابل توجهی فراهم شد و افزون بر 5 هزار زائر می توانند در 

این سوئیت ها اقامت داشته باشند.

 پروژه زائرسرای رضوی چطور؟
فاز یک پروژه زائرسرا در سال 97 به اتمام رسید و مورد استفاده قرار گرفت و 
توانستیم در سال جاری 6 بلوک فاز دو را نیز به اتمام برسانیم که 25 واحد با 
ظرفیت 750 نفر به آن اضافه شد. در مجموع فاز یک و دو هم  اکنون ظرفیت 
پذیرش یک هزار و 500 نفر را دارد و امیدواریم بتوانیم تا پایان سال به اتمام 
برسانیم که با احتساب 100 واحد در حال تکمیل ظرفیت پذیرش به 2 هزار 

نفر افزایش خواهد یافت.
عــالوه بر این، همان طور که می دانید مشــکالتي در طبخ غذاي متبرک در 
مجــاورت حرم مطهر رضــوي وجود دارد که با توجه بــه افزایش آمار توزیع 
غذاي متبرک و پخش بوي غذا هنگام طبخ در حرم مطهر؛ آشپزخانه مرکزي 
پاســخگوي نیاز ما نبود و ساخت آشــپزخانه دیگري در خارج از حرم مطهر 
ضرورت داشــت. این پروژه در ابتدا قرار بود در زائرشهر اجرا شود اما با توجه 
به سیاســت های آســتان قدس رضوی به محل جدید خود واقع در خیابان 
میرزا کوچک خان انتقال یافت. بیش از 60درصد تجهیزات هم  اکنون از طریق 
پیمانکار به مشــهد منتقل شده و تا آخر ســال پیشرفت 80درصدی خواهد 
داشــت. در حال حاضر سالن ها به اتمام رسیده و نصب سردخانه ها نیز انجام 
شده و امیدواریم تا تابستان سال آینده این پروژه با ظرفیت طبخ هر وعده 25 

هزار غذا آماده ارائه خدمت باشد.
ســال 97 پروژه ساخت مسکن زوج های جوان هم کلید خورد. این پروژه دارای 
402 واحد مســکونی 18 بلوکه با مساحت 50، 60 و 75 مترمربعی است و به 
صورت واحدهای یک و دو خوابه طراحی شــده اســت. این پروژه در زمینی به 
مســاحت 40 هزار مترمربع در حاشیه کمربندی و بولوار 100متری مشهد در 
مجاورت شهرک شهید آقا مصطفی خمینی)ره( و در 24 بلوک چهار و پنج طبقه 
پیش بینی شده است. در حال حاضر محوطه سازی این پروژه در حال انجام است 
و ان شاءاهلل 101 واحد از کل پروژه را تا آخر سال به اتمام خواهیم رساند و تالش 

ما بر این است تا بتوانیم سال آینده 13 بلوک باقیمانده را نیز به اتمام برسانیم.

 عالوه بر اجرای پروژه هایی که در مشهد مقدس نام بردید، چندین 
پروژه  نیز در شهرستان سرخس  انجام دادید. در این باره نیز توضیح 

می دهید؟
با توجه به سیاست های آســتان قدس و به منظور بهره مندی مردم سرخس 
از بــرکات موقوفات حضرت رضا)ع( اقدام های گوناگونی در دســتور کار قرار 
گرفت و طرح  و برنامه های مختلفی از ســال 96 عملیاتی و اجرایی شــد و با 
تأمین اعتبار توانستیم در این مدت چندین پروژه را در این شهرستان به اتمام 
برســانیم. در سال جاری ساخت دو مدرســه به اتمام رسید و با شروع سال 
تحصیلی 99-98 در اختیار آموزش و پرورش قرار گرفت. ســاخت ساختمان 
استادسرا ویژه طالب نیز از دیگر پروژه هایی است که عملیات سفت کاری آن 
به اتمام رســیده و در حال حاضر در مرحله نازک کاری است و امیدواریم سه 
ماه ابتدایی ســال 99 به بهره برداری برسد. ساخت سه فضای ورزشی که دو 
سالن اسکلت آن ها انجام شده، اوایل سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

عالوه بر پروژه هــای مذکور، پروژه های دیگری از جملــه پروژه حوزه علمیه 
ثامن الحجج)ع( در حال انجام اســت که خوشبختانه امسال این پروژه سرعت 
اجرایی خوبی داشت. این پروژه که در ابتدای شهرک شهید رجایی پس از پل 
شهید عباسپور واقع شده، دارای 17 هزار مترمربع وسعت است که بهار سال 
آینده آماده بهره برداری اســت. از ابتدای سال جاری تا به حال این پروژه 45 
درصد پیشرفت فیزیکی داشــته و در مجموع پیشرفت فیزیکی 85 درصدی 
داشــته اســت. این پروژه ظرفیت پذیرش 400 طلبه را دارد و شامل کالس 

درس، واحدهای اقامتی، مدیریت و... است.
پروژه  دیگری که بنا بر تقاضای مردم شریف مشهد انجام گرفت، ایجاد ارتباط 
بین دو باغ خواجه ربیع بود که ســابق بر ایــن از طریق پلکان ارتباط حاصل 
می شــد اما هم  اکنون در این محل آسانســور نصب شده و به تبع رفت و آمد 
نیز تســهیل یافته اســت. به غیر از آن اتمام مراحل اجرایــی فیبر نوری در 
زائرشهر رضوی، دیوارکشی اراضی آستان قدس رضوی و شرکت در نمایشگاه 
فرصت های ســرمایه گذاری و اقتصاد شهری مشهد اســت که این نمایشگاه 
فرصت خوبی برای ما بود و ماحصل آن تنظیم ســه قرارداد بود که امیدواریم 
در بخش ســاخت و ســاز تا پایان سال 2 هزار واحد مســکونی از این طریق 

مبادله شود.

آستان: تولیت آســتان قدس رضوی با بیان 
اینکه خرد جمعی و کار کارشناسی مبنای هر 
تصمیمی در آســتان قدس خواهد بود، تأکید 
کرد: نســبت به حفظ ســالمت زائران خود را 

مسئول می دانیم. 
حجت االســالم والمســلمین احمد مروی در 
بیاناتی در جمع خادمــان بارگاه منور رضوی 
که در محوطه صحن مســجد گوهرشاد ایراد 
شد، با اشــاره به اینکه امسال برای نخستین 
بار از مهرماه ســتاد استقبال از زائران نوروزی 
را در حــرم مطهر ایجاد کردیم، اظهار کرد: در 
آستان قدس رضوی این بی سابقه است که از 6 
ماه پیش از عید، ستاد نوروزی در حرم مطهر 
ایجاد شــود و برای گل آرایــی و نور پردازی 
برنامه های ویژه تدارک دیده شــود؛ تالش ما 
این بود که بتوانیم نوروزی متفاوت و در شأن 
بارگاه منور رضوی و زائران حضرتش را شاهد 

باشیم.
 تولیت آســتان قــدس رضــوی تصریح کرد: 
متأســفانه گاهــی اتفاقاتــی رخ می دهد که 
شرایطی که باب میل ما نیست را بر ما تحمیل 
می کند؛ اکنون شرایط اســتثنایی داریم؛ این  
موضوع شعار، سیاسی کاری یا شایعات نیست. 
این خطر و گرفتاری جدی اســت که کل دنیا 
را درگیر کرده اســت و موضوعی شوخی بردار 

نیست.
وی ادامه داد: گرچه در شرایط بحرانی هستیم 
و خطر جدی است؛ اما هیچ گاه از لطف خدا و 
عنایت حضرت رضا)ع( و عنایت صاحب عصر 
حضرت صاحب الزمان)عج( ناامید نیســتیم و 
دست تضرع و دعا را به سوی خداوند متعال و 

ائمه اطهار)ع( دراز می کنیم.

 بنای حضرات معصومین)ع( 
بر نقض سنت های الهی نیست

حجت االســالم والمســلمین مروی با اشاره 
به لغو ســفر رهبر معظم انقالب به مشــهد و 
ســخنرانی روز اول ســال 99 در حرم مطهر 
رضوی اظهار کــرد: رهبری معظم انقالب چه 
در دوران ریاســت جمهــوری و چه در دوران 
رهبری هرسال به مشــهد مشرف می شوند و 
یکی از مهم ترین سخنرانی های سال را در روز 
اما امسال  انجام می دهند،  نخســت فروردین 
معظم له این ســخنرانی و ســفر را لغو کردند. 
همچنین بزرگان ما روضه هایشــان را در این 
ایــام تعطیل کردنــد. همه این هــا عمق نگاه 
بزرگان به توصیه های بهداشــتی در شــرایط 

موجود را می رساند. 
وی اظهــار کرد: دعا و تضرع بــه درگاه الهی 
جای خود، امــا وظیفه ای که خداوند بر دوش 
ما قرار داده، در جای خود محفوظ اســت و از 

ما سلب مسئولیت نمی کند.
تولیت آســتان قــدس رضوی با بیــان اینکه 
شــرایط فعلی حــرم مطهر شــبهاتی را برای 

برخی از افراد به وجود آورده اســت، ابراز کرد: 
این شبهات بایستی توســط مبلغان دینی ما 
پاسخ داده شــود و از مجموعه های فرهنگی و 

تبلیغی آســتان قدس هم خواسته ایم تا تالش 
خود را در رفع شــبهات دینی مردم مضاعف 

کنند. 

وی با بیــان اینکه عده ای ســؤال می کنند 
چرا حــرم مطهر را ضدعفونی می کنید، افزود: 
همان گونه که در تطهیــر حرم مطهر در برابر 

خون یا نجاســت وظیفــه داریــم، در مقابل 
ضدعفونــی کردن حــرم مطهر بــرای حفظ 
سالمت مردم و رعایت مســائل بهداشتی نیز 
وظیفه شــرعی داریم و این ها چیزی نیســت 
که از قداست و بزرگی حضرات معصومین)ع( 
 کم کنــد؛ مــا بایــد باورهایمــان را اصالح 

کنیم.
وی گفت: ما اعتقاد داریم که امام رضا )ع( اگر 
عنایت کنند، بــه اذن اهلل می توانند بیماران را 
شفا دهند، این اعتقاد و باور قلبی ماست و در 
این بارگاه  مطهر بارها این عنایات را با چشــم 
مشاهده کردیم، اما اعتقاد و باورمان یک چیز 
است و وظیفه مان در برابر مسائل طبیعی چیز 

دیگری است.
حجت االسالم والمسلمین مروی با بیان اینکه 
اگر ما کوتاهی کردیم و کسی به خاطر کوتاهی 
ما در حرم مطهر آســیب دید، روز قیامت باید 
پاســخگو باشــیم، عنوان کرد: بنای حضرات 
الهی نیست  معصومین)ع( بر نقض سنت های 
و آن ها می خواهنــد قوانین عالم طبیعت اجرا 
شود. رهبر معظم انقالب نیز بر همه ما تکلیف 
کردند که مسائل پیشگیرانه و اصول بهداشتی 

باید رعایت شود و این خود حسنه است. 

 حفظ سالمت زائران را 
اولویت این شرایط می دانیم

وی بــا بیان اینکــه حفظ ســالمت زائران را 
اولویت این شــرایط می دانیم، تصریح کرد: ما 
هیچ تصمیم شخصی و فردی نخواهیم گرفت؛ 
امیدواریم کار به آنجا نرسد اما مگر بستن حرم 
مطهر کار آسانی اســت؟ باید جوانب مختلف 
را ســنجید؛ بنابراین بدانیــد در این حوزه ما 

تصمیم شخصی و فردی نخواهیم گرفت.
وی ابراز کرد: هر وقت به حرم مطهر مشــرف 
می شوم، خدا می داند ابتدا عذرخواهی می کنم 
که بارگاه قدس حضرت رضا)ع( خلوت شــده 
اســت، اما چاره ای نداریم؛ ما حــرم مطهر را 
این گونه دوســت نداریم و برای ما خوشایند 
نیســت؛ ولی مســئولیت داریم؛ امام رضا)ع( 
روز قیامــت از مــا در خصــوص اقدام هایمان 
 بــرای حفــظ ســالمت زائرانشــان ســؤال 

خواهند کرد.
حجت االسالم والمسلمین مروی تصریح کرد: 
ما فقط مسئول نگهداری از این کاشی کاری ها 
و این ضریح مطهر نیستیم؛ ما مسئول دل های 
مردم هم هســتیم؛ ما مســئول نشــر معارف 
امام رضا )ع( هم هســتیم؛ ما مسئول روایاتی 
کــه در آن امام رضا)ع( خلــق را به عقالنیت 
دعوت کرده اند نیز هســتیم. خدا می داند دل 
ما از این شــرایط خون اســت، اما یک بالیی 
آمده و وظایفی بر دوش ما گذاشته شده است، 
باید همه کمک کنیم و برای رفع آن به درگاه 
خداوند متعال و امام علی بن موسی الرضا)ع( 

دعا کنیم.

تولیت آستان قدس رضوی در جمع خادمان رضوی:

نسبت به حفظ سالمت زائران خود را مسئول می دانیم

ویژه برنامه های غیرحضوری تحویل سال نو در حرم رضوی
معاون  کاشانی:  قدس/محمدحسین مروج 
تبلیغات اســالمی آســتان قدس رضوی ویژه 
برنامه های غیرحضوری تدارک دیده شده مربوط 
به تحویل سال نو در بارگاه مقدس امام رضا)ع( 

را تشریح کرد.
والمسلمین  حجت االسالم 
دکتر حسین شریعتی نژاد 
خبرنگار  بــا  گفت وگو  در 
بــا توجه به  قدس گفت: 
شــرایط خــاص اماکــن 
متبرکه حرم مطهر امام هشــتم)ع( و در راستای 
اجرای سیاست های ستاد ملی مدیریت و مقابله با 
بیماری کرونا و حفظ سالمتی و ایمنی عاشقان و 
دلباختگان ساحت مقدس حضرت ثامن  الحجج)ع( 
ویژه برنامه های فرهنگی و تبلیغی مربوط به مراسم 
تحویل سال نو به صورت غیرحضوری تدارک دیده 
شــده اســت.وی در زمینه این ویژه برنامه ها 
اظهار کرد: ســعی شــده اســت با توجه به 
مناســبت های مذهبی و ملی و متناســب با 
فضای عید نوروز و لحظات تحویل ســال نو، 
یــک بســته متنوع تــدارک دیده شــود تا 
دلباختگان ســاحت مقدس  و  ارادتمنــدان 
رضــوی بتواننــد از طریــق رســانه ملی و 
شبکه های اجتماعی در فضای مجازی از این 
برنامه ها بهره مند شوند.معاون تبلیغات اسالمی 
آستان قدس رضوی تصریح کرد: این برنامه ها و 
مراسم از پنجشنبه 29 اسفندماه سال جاری و 
مطابق با شــب شــهادت حضرت امام موسی 
کاظم)ع( پدر ولینعمتمان حضرت اباالحســن 
الرضا)ع( از ســاعت 20 تا 24 شب و از ساعت 
3/30 دقیقــه بامداد روز جمعــه مطابق با اول 
فروردین سال 1399 لغایت لحظه تحویل سال 

نو پیش بینی شده است.
وی ادامــه داد: این مراســم با پخش صلوات 
خاصه حضرت امام رضا)ع( آغاز می شــود و 
ســپس برنامه های متنوعی همچون: قرائت 
قرآن، قرائت زیارت رجبیه، مســابقه ویژه با 
موضوع بیانیه گام دوم انقالب، موشن گرافی 

و بیــان احکام بــا موضوعــات مرتبط روز، 
پخــش کلیــپ و ســرود، مرثیه ســرایی به 
مناســبت شــهادت امام موســی کاظم)ع(، 
سخنرانی مذهبی، قرائت دعای کمیل، پخش 
قرائت  آیینی،  نمایــش  گفت وگوی معارفی، 
ادعیه از کتاب شــریف صحیفه سجادیه و... 

مطابق برنامه ریزی انجام شده اجرا می شود.

 آغاز مراسم تحویل سال
از ساعت 3 و 30 دقیقه بامداد

درباره  شریعتی نژاد  والمسلمین  حجت االسالم 
مراسم تحویل سال نو نیز اظهار کرد: این مراسم 
از ساعت 3/30 بامداد روز جمعه اول فروردین 
ماه سال 1399 آغاز و تا لحظه تحویل سال نو 
ادامه می یابد.وی افزود: این مراسم شامل: پخش 
مناجات سحرخوانی، قرائت قرآن و اذان صبح به 
افق شهر مقدس مشهد بوده و بقیه مراسم پس 

از نماز صبح اجرا می شود.
معاون تبلیغات اســالمی آستان قدس رضوی 
بیان کــرد: پــس از اقامه فریضــه نماز صبح 
برنامه های متنــوع دیگری همچون: روایتگری 
یکی از آزادگان سرافراز میهن اسالمی از دوران 

دفاع مقدس، گفت وگوی معارفی، شــعرخوانی 
آقای صابر خراسانی، قرائت دعای ندبه، گفت وگو 
با مدافعان ســالمت از شــهر مقدس مشهد، 
پخش مناجات صبح جمعه در ارتباط با موضوع 
مهدویت، همخوانی سرود ویژه تحویل سال نو 
و پخش پیام نوروزی مقام معظم رهبری برای 
ویژه برنامه های مربوط به تحویل سال نو تدارک 
دیده شــده است.این مقام مسئول در ارتباط با 
پخش غیرحضوری مراسم فرهنگی و مذهبی 
حرم مطهر رضوی مربوط به تحویل ســال نو 
تصریح کرد: تمامی این ویژه برنامه ها و مراسم 
با هماهنگی انجام شده توسط مرکز ارتباطات 
 و رســانه با ســازمان صدا وســیما و سازمان 
صدا و ســیمای جمهوری اســالمی ایران، از 
طریق شــبکه های مختلف تلویزیونی از رسانه 
ملی و شبکه اســتانی سیمای خراسان رضوی 
و همچنین از طریق شبکه های اجتماعی و در 
فضای مجازی پخش و قابل دریافت بوده و آنچه 
در این برنامه ریزی ها مــورد توجه قرار گرفته 
است، حفظ ایمنی و سالمت زائران و دلباختگان 
امام هشــتم)ع( بوده و به همین دلیل تمامی 
برنامه های اشاره شــده به صورت غیرحضوری 

برگزار می شود.

 توجه به ظرفیت های فضای مجازی در 
روزهای کرونایی

حجت االسالم والمسلمین شریعتی نژاد درباره 
شــرایط پیش بینی شــده بــرای بهره مندی 
زائران و عاشقان ساحت مقدس امام رضا)ع( 
از برنامه هــای فرهنگی و تبلیغی حرم مطهر 
رضــوی تأکید کرد: با توجه به حساســیت و 
شرایط ویژه ای که این روزها از نظر مدیریت 
و مقابله با بیماری کرونا در کشور وجود دارد 
و برای جلوگیری از گســترش و شــیوع این 
بیماری، فرصت مغتنمی اســت تا خانواده ها 
در منازل خــود، ویژه برنامه هــای فرهنگی 
و مذهبی بارگاه امام هشــتم)ع( را از طریق 
شبکه های اجتماعی و در فضای مجازی و به 

صورت غیرحضوری دنبال کنند.
وی توضیح داد: عالقه مندان می توانند از طریق 
پایگاه اینترنتی Razavi.TV )رضوی تی وی( 
به صورت برخط )آنالین( و از طریق مسیر کانال 
مراســم حرم مطهر رضوی، صحن ها و اماکن 
متبرکه امام هشتم)ع( و همچنین مراسمی که 
از سیستم های صوتی و تصویری حرم منور امام 
هشتم)ع( در حال پخش است را دریافت کنند.

این مقام مسئول ادامه داد: همچنین می توانند 
برنامه کاربردی Razavi tv را از اپلیکیشــن 
بازار یا از طریق خود این سایت، دریافت و نصب 
شریعتی نژاد  والمسلمین  حجت االسالم  کنند. 
اضافه کرد: عضویت در شــبکه های اجتماعی 
مربوط به حرم مطهــر رضوی راه دیگری برای 
دریافت برنامه های متنوع فرهنگی و مذهبی این 
آستان ملکوتی است و از این طریق عالقه مندان 
می تواننــد گلچینی از تولیــدات معارفی حرم 
منــور امام رضــا)ع( را در ایــن روزها دریافت 
کنند.معاون تبلیغات اســالمی آســتان قدس 
رضــوی اضافه کرد: بدین منظور کافی اســت 
عالقه مندان نشــانی Razavi_aqr_ir را در 
شبکه های اجتماعی جســت وجو و با توجه به 

دسترسی فراهم شده در شبکه های اجتماعی 
والمسلمین  مزبور عضو شوند.حجت االســالم 
شــریعتی نژاد ادامه داد: ورود به ســایت حرم 
Haram.Razavi. :مطهر رضوی به نشــانی

ir و دریافــت تمامی برنامه ها و مراســم بارگاه 
ملکوتی امام هشــتم)ع( که بــه صورت گزیده 
منتشر می شــود و همچنین ســایر تولیدات 
معارفی امام رضایی)ع( از مسیر این سایت، روش 
دیگری اســت که مخاطبان در صورت تمایل 
می تواننــد فایل های اصلی مراســم را دریافت 
 کنند و بدین منظور کافی اســت وارد نشــانی

و محتواهای  Archive.Razavi.ir شــوند 
مــورد نظر خــود را دریافــت کنند.این مقام 
مســئول به اســتفاده از ربات های موجود در 
شبکه های اجتماعی هم اشــاره و خاطرنشان 
کــرد: مخاطبــان می توانند با جســت وجوی 
 Haram Razavi_bot :ربات بــه نشــانی 
)_ آندرالین( و از طریق پیام رســان بله امکان 
ثبــت زیــارت نیابتی و اســتفاده از ســامانه 
پاسخگویی به سؤاالت دینی پرسش های مورد 
نظر خود با شرایط فعلی روز را مطرح و پاسخ آن 

را دریافت نمایند.

 مسابقه 12 تا 12 فرصت مناسبی 
برای خانواده ها

حجت االسالم والمسلمین شریعتی نژاد همچنین 
به مسابقه سراســری 12 تا 12 اشاره و یادآور 
شــد: یکی از موضوعات مناسبی که این روزها 
خانواده ها با توجه به شــرایط پیش آمده ناشی 
از کاهش ترددها به خاطر جلوگیری از شــیوع 
بیمــاری کرونا در منــازل می توانند به صورت 
خانوادگــی دنبال کنند شــرکت در مســابقه 
سراسری 12 تا 12 است که این مسابقه از روز 

12 بهمن آغاز و تا 12 فروردین ادامه دارد.
وی متذکر شد: خانواده ها می توانند جزئیات 
این مسابقه شامل متون، نقاشی، فیلم، صوت، 
کارهای گرافیکی و ســایر موارد را از طریق 

نشانی اینترنتی  12ta12.irپیگیری نمایند.

گزارش خبری

معاون تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی تشریح کرد

خبر
حجت االسالم والمسلمین احمد مروی:

بخشودگی اجاره بهای اماکن تجاری آستان قدس تا پایان فروردین 
از  رضوی  قدس  آستان  تولیت  آستان    
به  وابسته  تجاری  اماکن  اجاره بهای  بخشودگی 
آستان قدس تا پایان فروردین ماه و توزیع 50 
هزار بسته کمک معیشتی و بهداشتی در حاشیه 

شهر مشهد خبر داد.
حجت االســالم والمسلمین احمد مروی در جمع 
خبرنگاران با اشاره به شرایط شیوع ویروس کرونا 
در کشور گفت: از همه مردم متدین، نوعدوست، 
خّیر و نیکوکار کشــورمان درخواست می کنم در 
این شرایط به فکر همنوعان خود باشند.وی افزود: 
افرادی پس از شیوع بیماری، بیکار شدند و کارشان 
را موقتاً از دست داده اند. در شرایط فعلی متأسفانه 
کارگران روزمزد همان درآمد مختصرشان را نیز از 
دست داده اند. از مردم عزیز و نیکوکار درخواست 
می کنم که به این قشر از جامعه حتماً توجه داشته 
باشند.حجت االسالم والمسلمین مروی در ادامه 
درباره اقدام های آستان قدس رضوی در مقابله با 
شیوع ویروس کرونا توضیحاتی ارائه داد و گفت: 
ما در آستان قدس وظیفه خود می دانیم در حد 
مقدورات و امکانات، چه در حوزه بهداشــتی و 
درمانی و چه مســائل اقتصادی به کمک مردم 

بیاییــم و امکانــات این مجموعــه را در اختیار 
عموم مردم قرار دهیم.وی بخشودگی اجاره بهای 
اماکن تجاری وابســته به آســتان قدس رضوی 
در اســفندماه 98 و فروردین ماه 99 را یکی از 
اقدام هــا در این زمینه معرفی و تصریح کرد: در 
این دو ماه از افرادی که مســتأجر اماکن تجاری 
آســتان قدس رضوی هســتند هیــچ اجاره ای 
دریافت نخواهیم کرد.وی افزود: توزیع بسته های 
کمک معیشــتی مواد غذایی بــرای نیازمندان 
حاشــیه شهر مشــهد به تعداد 50 هزار بسته و 
بــه ارزش 100 میلیارد ریال از دیگر اقدام ها در 
کمک به مردم در این شــرایط ویژه است که در 
صورت نیاز بیشــتر، مجدداً اقدام های الزم انجام 
خواهد شد. تولیت آســتان قدس رضوی اظهار 
کرد: فعاًل مبلغ 15 میلیارد ریال به بیمارســتان 
امــام رضا)ع( که اکنون درگیــر درمان بیماران 
کرونایی اســت، کمک کردیم و اگر نیاز باشــد 
حتماً در حــد امکاناتمان کمک بیشــتری نیز 
خواهیــم کرد.وی ابراز کرد: تولید روزانه 3 هزار 
لیتر مــواد ضدعفونی در شــرکت های دارویی 
وابسته به آســتان قدس رضوی و تولید روزانه 

40 هزار ماســک در شرکت های دارویی آستان 
قدس صورت گرفته که عمدتاً در مناطق محروم 
و حاشیه شهر مشــهد به صورت رایگان توزیع 
شــده است و این روند ان شــاءاهلل ادامه خواهد 
داشــت.وی همچنیــن ابراز کــرد: بخش های 
اقتصــادی در این حــوزه ورود کردند تا حدود 
100 هــزار لیتر الکل برای مــواد ضدعفونی و 
یک میلیون ماسک وارد کنیم و در اختیار مردم 
عزیز قرار دهیم و در مناطق حاشــیه  و محروم 
به صــورت رایگان توزیع کنیم. حجت االســالم 
والمســلمین مروی تصریح کرد: با توجه به اینکه 
ســتاد مقابله با کرونا کشور نسبت به پرهیز از هر 
گونــه اجتماع تأکید کرده اســت و از آنجایی که 
ایــن ویروس عمدتاً از طریق اجتماعات انســانی 
منتقل می شود، از مردم عزیز کشورمان درخواست 
می کنیم که امسال برنامه های حرم مطهر رضوی 
را از طریق فضای مجازی و شــبکه های رســانه 
ملی دنبال کنند و معلوم نیست که اگر به مشهد 
مشــرف شــوند بتوانند به زیارت امام هشتم)ع( 
نائل شــوند. لذا درخواست ما این است که زیارت 
را بــرای بعــد از عبــور از این مرحلــه بگذارند.

گفت و گو
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روزنامـه صبـح ایـران
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برخی مصادیق فساد، به همت مرکز رشد دانشگاه امام صادق)ع( منتشر شد. مرکز رشد دانشگاه امام صادق)ع( در این شماره از نشریه تأمالت رشد، با محور قرار دادن موضوع »واکاوی فساد در جامعه امروز« تالش 

کرده است در قالب ۳۱ نگاشت تخصصی که اغلب توسط پژوهشگران این مرکز و البته برخی سیاست گذاران دغدغه مند و کارگزاران اجرایی نوشته شده است، ابعاد مختلف این مسئله را مورد بررسی قرار دهد. 

مسئله نظام سالمت، تکنیکی نیست؛ اجتماعی است
اندیشه: نعمــت اهلل فاضلی، انسان شناس 
و محقــق مطالعــات فرهنگی و اســتاد 
و  علوم انسانی  پژوهشــگاه  انسان شناسی 
مطالعات فرهنگی در گفت وگو با ایبنا درباره 
بحران کرونا و علوم انسانی گفت: به تدریج 
علوم انســانی، علوم اجتماعــی، هنرها و 
ادبیــات نه به عنوان نیازهــای ضروری و 
حیاتی برای سامان جمعی و سیاسی بلکه فقط به عنوان نیازهای فرعی، سرگرمی و 
مقوالتی فهمیده شده اند که جایگاه مهمی در سامان اجتماعی ندارند و بیشتر ویترینی 
هستند. به همین دلیل جامعه توانایی بهره برداری از علوم انسانی و اجتماعی و هنرها 

و ادبیات را برای پیشگیری از بحران ها ندارد.
فاضلی در پاسخ به این پرسش که چرا در بحران هایی مثل کرونا ما فقط سراغ پزشکان 
و نیروهای درمانگر می رویم و نقش »پزشکان اجتماعی« )جامعه شناسان( و »پزشکان 
اقتصادی« )اقتصاددانان( و »پزشکان عاطفه« )هنرمندان( را نادیده می گیریم، گفت: 
پدیده ای مانند اپیدمی کرونا، پدیده ای جمعی و همگانی است؛ الیه های پیچیده ای 
دارد و همه ابعاد و سطوح زندگی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مردم را در 
برمی گیرد. طبیعتاً در موقعیت  بحران های جمعی مانند سیل، زلزله، بیماری، جنگ 
و حوادثی از این نوع، همه حرفه ها و گروه های اجتماعی و شــغلی، بازیگران مهم و 
تأثیرگذار در مدیریت بحران هستند. در موقعیت های بحرانی همه گروه های دانشگاهی 
و غیر دانشگاهی، متخصص و غیر متخصص، »مسئولیت های مضاعفی« بر دوش دارند. 
به طورعقلی و اخالقی جامعه باید همه این گروه ها را ببیند و آن ها را در »فضای توجه« 
خود قرار دهد تا همه گروه ها تشــویق شوند، منزلت و پاداش دریافت کنند و آماده 
باشند »مسئولیتی مضاعف« را ایفا کنند. منظورم از »مسئولیت مضاعف« این است که 
همه گروه ها وظیفه دارند در موقعیت های بحرانی چیزی بیشتر از حد عادی و متعارف 

نقش ایفا کنند و وظیفه ای را بر عهده گیرند.

 آسیب های گروه های در »حاشیه توجه اجتماعی« در بحران
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در جامعه ما همان طور که اشاره کردید معموالً برخی از 
گروه ها همیشه در »فضای توجه همگانی« هستند و برخی از گروه ها نیز در »حاشیه 
توجه اجتماعی« قرار می گیرند و فداکاری ها، مسئولیت ها، کارویژه ها و عملکردهای این 
»گروه های حاشیه ای شده« دست کم گرفته می شود. در نتیجه، وقتی بحران جمعی و 
بزرگ به وجود می آید، برخی از گروه ها پاداش می گیرند و منزلت دارند، اما گروه های 
دیگر نمی توانند کارشان را انجام دهند، زیرا جامعه توجه الزم را به آن ها ندارد. برآیند 
این وضعیت، نابسامان شدن جامعه و ناتوانی در مدیریت بحران هاست. سامان اجتماعی 
زمانی امکان دارد که همه گروه ها و صنوف بتوانند به بهترین نحو عمل کنند؛ به ویژه در 

موقعیت های بحرانی این مسئله مهم تر است.
فاضلــی عنوان کرد: جامعه ما در تمــام دوران معاصر، یعنی از همان دوران قاجار تا 
امروز، جامعه ای بوده که منزلت برخی از گروه ها را به رسمیت شناخته و برخی دیگر 
را به رسمیت نشناخته و به آن ها اعتبار الزم را نداده است. پزشکان از جمله گروه های 
اجتماعی هستند که منزلت اجتماعی شان اعتبار یافته و به رسمیت شناخته شده است 
و محققان و دانش آموختگان علوم انسانی، اجتماعی و بیشتر اهالی هنری و ادبی از 

گروه های حاشیه ای شده هستند.
استاد انسان شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در پاسخ به این 
پرســش که آیا این کم توجهی به برخی گروه ها زاییده این نیســت که جامعه 
ما هنوز در حالت همبســتگی اجتماعی مکانیکی زیست می کند و سازماندهی 
کارها مانند قدیم ساده است، گفت: نمی خواهم به این شدت و حدت بگویم که 
از نظر تاریخی ما هنوز به مرحله »همبســتگی اجتماعی ارگانیک« و »تقسیم 
کار پیچیده« نرسیده ایم. واقعاً چنین نیست؛ اما اتفاق هایی در ساختار تاریخی 
و اجتماعی معاصر ما افتاده اســت که در ســال های پس از انقالب ســال 57 
هم ادامه پیدا کرده و تشــدید شــده اســت و زمینه اجتماعی و سیاسی برای 
»حاشیه ای شدن دانش ها و دانش آموختگان علوم انسانی و اجتماعی« را فراهم 
کرده اســت. یکی این است که در »حوزه علم و فناوری جدید« به تعبیری که 
مرحوم محمد امین قانعی راد در کتاب »تحلیل فرهنگی صنعت« ارائه می کند، 
ما دانش ها و دانشــوران گروه های تکنیکی و فنی شــامل علوم مهندسی، علوم 
کاربردی و علوم پزشــکی را به رسمیت شناخته ایم و اعتبار داده ایم، اما متوجه 
نشــدیم که زندگی اجتماعی الیه های معنایــی و پیچیده اجتماعی و فرهنگی 
دارد کــه توجه و تأمین این نیازها مســتلزم توجه همه جانبه و جدی به علوم 
انســانی و اجتماعی اند. به همین دلیل قانعی راد توضیح می دهد که ما در همان 
حوزه صنعت هم نتوانسته ایم همپای جامعه توسعه یافته »صنعت مولد« داشته 
باشیم. ما فقط در پرتو صادرات مواد اولیه و خام مانند نفت و معادن، توانستیم 
واردکننده کاالهای صنعتی جدید باشیم، کاالها و مواد صنعتی را بخریم و وارد 
کنیم و مصرف کننده خوبی باشــیم و »جامعه مولــد« و »اقتصاد مولد« خلق 
نکرده ایم. قانعی راد اســتدالل می کند ضعف ها و عقب افتادگی های ما در حوزه 
فنی، مهندســی و حتی پزشکی عمدتاً ناشی از ناتوانی ما در ادغام و پیوند زدن 

علوم انسانی و اجتماعی با این دانش های فنی و کاربردی است.

 ضعف های اجتماعی »حکمرانی سالمت« در بحران آشکار می شود
وی افــزود: در حوزه نظام ســالمت هم که االن بحث اپیدمی کرونا مطرح اســت 
همیــن مشــکل را داریم. نظــام درمانی مان را توســعه داده ایم، بیمارســتان ها، 
داروخانه ها، آزمایشــگاه ها و »تکنولوژی های درمان« را گسترش داده ایم، اما حوزه 
بهداشــت و پیشــگیری را که حوزه اجتماعی و فرهنگی است نتوانسته ایم توسعه 
دهیم، حوزه ای که جامعه باید »عادت های پیشــگیرانه« و »رویه های بهداشتی« 
 پیدا کند و همیشــه آماده باشــد که چگونه »خود مراقبتــی« انجام دهد، یعنی 
تک تک شهروندان آموزش های الزم، دانش ها و بینش های الزم را کسب کنند که 
از سالمت جسم و روحشان مراقبت کنند. دلیلش هم این است که دانش بهداشتی، 
دانش اجتماعی و فرهنگی است که آن را جدی نگرفته ایم. مسئله ما در حوزه نظام 

سالمت »مسئله تکنیکی« نیست، بلکه »مسئله انسانی و اجتماعی« است.

 اندیشــه/ افتخاری  با شیوع کرونا در 
ایران، موضع  های مختلفی از جانب عالمان 
دینی گرفته شــد. موضع گیری هایی که 
اغلب بر همراهی ظرفیت های دینی با علم 
برای ریشه کنی کرونا تأکید می کردند. اما 
در مقابل، جریان هایی تمام تالش خود را 
می کردند تا از این بحران برای نشان دادن 
تقابل دین و علم استفاده کنند. به همین 
منظور با دکتر جواد درویش، پژوهشــگر 
فلسفه علم مصاحبه کرده ایم که در ادامه 

می خوانید.

 به عنوان سؤال اول به نظر شما در 
 مســئله کرونا ما با تقابل دین و علم 

رو به رو هستیم؟
زمانی که در ایران و کره، کرونا با بحث های 
دینی و الهیاتی پیوند خورد در رسانه ها و 
در بیــن افراد مختلف جامعه این تلقی به 
وجود آمد که این یک تقابل بین علم و دین 
است. در حالی که این تلقی 
غلط به خاطر هم مکانی به 
وجود آمد؛ به این معنی که 
در ایران شــروع کرونا در قم 
و در کره در یک کلیسا بود. 
در حالی که این مســئله را 
نمی توانیم تقابل علم و دین 
تلقی کنیم؛ چراکه تقابل علم 
و دیــن در جایی اســت که 
یک دستاورد و نظریه علمی 
در تقابل یک خوانش دینی 
به وجود آمده است. مثالً در 
زیست شناسی، نظریه تکامل 
داروین مطرح می شــود که 
با قرائتی که اســالم و ادیان توحیدی در 
زمینه آفرینش انسان دارند، تعارض دارد. 
ایــن یک تقابل واقعی علم و دین اســت. 
اما وقتی یک ویروس به وجود آمده اســت 
و تمام توصیه هــای دینی ما هم می گوید 
بهداشــت را رعایت کنید، که این هم به 
نفع کمتر شدن شیوع این بیماری است، 
نه تنها تقابلی نیست که اتفاقاً اینجا دین 
به رعایت بهداشت و نظافت کمک می کند. 
اظهارنظر هایی کــه در فضای مدیریتی و 
اجرایی تولیت آستان حضرت معصومه)س( 
شد و اتفاقاً بیشتر مراجع هم نظر دیگری 
داشتند را نمی توان به حساب این گذاشت 
که کسی از جامعه دینداران مخالف رعایت 

بهداشت است.

 تلقی انسان مدرن مبتال به بحران 
کرونا از علم، چه تفاوتی با گذشــته 

کرده است؟
ما آدم ها یک باور قوی به علم و ساحت های 
علمی داریم. انســان مــدرن از بدو تولد 
در سیستم آموزشــی، پرورش پیدا کرده 
اســت که این، قطعیت علمــی و باور به 
دستاورد های علمی را در وجود او نهادینه 
کرده اســت. مثالً اگر روزی از خواب بیدار 
شویم و به ما بگویند نظریه گرانش نیوتن 
غلط اســت، همه فکر می کنیم خواب نما 
شــده ایم. اینچنین قطعیــت و ایمانی به 
دســتاورد های علمی داریم که درست هم 
نیست! کسی که فلســفه علم می خواند، 

می داند که علم پیشــرفت کرده است و رو 
به جلو حرکت می کند، اما هیچ چیز در آن 
قطعی نیست. دست کم نظریه های علمی 
که در یک قرن اخیر مطرح شــده اســت 
به ســمتی است که نباید چیزی را قطعی 
تلقی کنیم. برای مثال کاخ بزرگ فیزیکی را 
که نیوتن و بقیه بنا کرده بودند، با نظریات 
کوانتوم و انیشتین مورد تردید قرار گرفت. 
حتی نظریه های انیشتین هم نظریه هایی 
هســتند که در آن قطعیــت وجود ندارد، 
نظریه کوانتوم هم نظریه احتمالی اســت. 
یعنی تلقی ما از علم که خیلی به آن ایمان 
داریم و مطمئن هستیم، یک تلقی علمی 
نیســت، یک تلقی عرفی است. درسی که 
از اتفاق کرونا می توان گرفت آن اســت که 
این تلقی عرفی هــم دارد از بین می رود و 
مردم احساس می کنند علم هنوز نتوانسته 
برای این فاجعه کاری کند. هنوز پزشــکان 
و دانشمندان نتوانســته اند دارو و واکسنی 
برای آن کشــف کنند. حتی هر روز دمایی 
که موجب نابودی این ویروس می شود، در 
خبرها تغییر می کند. یا یک روز می گویند 
دستکش کمک می کند، روز دیگر می گویند 
فایده ای ندارد؛ ماسک هم همین طور. حتی 
در مورد روش های پیشگیری هم قول قطعی 
وجود ندارد. این سراســیمگی که مردم در 
سازمان جهانی بهداشت و پزشکان می بینند، 

این تصور را به آن ها منتقل می کند که بله! 
علم هم آنجایی که ما به آن نیاز داریم، خیلی 
نتوانسته کمکی به ما بکند. در فضای آکادمی 
این قطعیت علمی قبالً مخدوش شده بود، 
در فضای عرفی هم دارد مخدوش می شود. 
البته من معتقد به این نیستم که علم در کل 
هیچ کاری نمی تواند بکند، به درد نمی خورد 
و ما روش های مدرن پزشکی را کنار بگذاریم 
و برویم به ســمت پزشکی سنتی. نه حرف 
من این است که باید در این قطعیت و ایمان 
متقنی که در مورد علم وجود دارد، مقداری 

تردید کرد. 

 در بحران هایــی مانند کرونا مدلی 
برای جمع کردن علم و دین در کنار 

یکدیگر وجود دارد؟
ورود اشتباهی به مسئله کرونا موجب شد 
علم در مقابل دین قرار داده شود. پس قدم 
اول این اســت که این سوءتفاهم برطرف 
شود و بعد به مدلی برای جمع کردن این 
دو برســیم. من نمی خواهم مدل تئوریک 
ارائه بدهم، اما به نظرم می رسد که بهداشت 
می تواند نقطه به  هم رسیدن این دو باشد. 
در مســئله کرونا می بینیم علم هیچ چیز 
بیشتر از اینکه بهداشت فردی، اجتماعی 
و محیطی را رعایت کنید، ندارد که این را 
دین هم گفته است؛ یعنی رعایت بهداشت 

در جامعه دیندار یک تکلیف و وظیفه است، 
حتی اگر کرونا نباشــد. مسئله دیگر آنکه 
قطعیت علمی در عــرف و در ذهن مردم 
در حال از بین رفتن اســت و جایگزینی 
می خواهد. مردم احساس می کنند پایشان 
در هواست، مثل کودکی اند که یا پدر و مادر 
ندارد یا ولش کرده  و رفته اند. کســانی که 
تمام اطمینان قلبی شان علم و دانشمندان 
بوده اســت، وقتی کاری از دانشــمندان 
بر نمی آید احســاس تنهایــی می کنند. 
این تنهایی باید با چیزی پر شــود و آنچه 
می توانــد آن را پر کند دین اســت. االن 
بحث این نیســت که روش های درمانی را 
از دین دربیاوریم، بحث این اســت که این 
احساس خأل عاطفی که مردم به آن دچار 
شده اند باید با دین پر شود. مثل کسی که 
یک عزیزی را از دســت داده است، یا به او 
گفته اند چند ماه بیشــتر زنده نیست، چه 
حالت هایی دارد؟ کامالً احســاس تنهایی 
می کند، نیازهای معنوی دارد و می خواهد 
یک نفر کنارش باشد و این جایگزین، دین 
و توصیه های دینی است. انسان امروز باید 
احساس کند اگر پزشک ها نتوانستند برایش 
کاری کنند، افراد متدین، روحانیون و متون 
دینی هستند که دست کم آرامش را به او 
بدهند. دست کم استرسی را که در جامعه 

وجود دارد، کم کنند.

گفت و گو با جواد درویش، پژوهشگر فلسفه 

تقابل علم  و دین در ماجرای »کرونا« یک سوءتفاهم است  آیا کرونا می تواند سنت 
یا قانون ها را دگرگون سازد؟

این روزهــا که بالی کرونــا دامن جهان را 
گرفته، یادداشت هایی فراوان و نوشتارهایی 
گوناگون در فضای مجــازی ناظر بدان، در 
سطوح و از جهات مختلف نگاشته و منتشر 
می شــود و از قضا، برخی که در میانشــان 
فلسفه خوانان و فلسفه دانانی نیز هستند، در 
نوشته هایشان هر یک به نحوی و با ادله ای، 
نویــد پیدایی »جهانی نو« پــس از کرونا را 
داده انــد؛ اما پیدایش جهانی نو پس از کرونا 
چقدر محتمل و ایــن »پیش بینی« چقدر 
اعتناپذیر است؟ فارابی، حکیم اسالمی، کتاب 
»قوانین« افالطون بزرگ را که در پایان عمر 
نگاشــته و در آن برخی آرای »جمهوری« 
کتاب سیاست نامورش را نقد کرده، تلخیص 
نموده که بــا نام »تلخیص النوامیس« بارها 

نشر و به فارسی نیز ترجمه شده است.
شــر کرونا مرا به یاد بند نخست گفتار سوم 
تلخیص انداخت؛ آنجــا که فارابی-افالطون 
می گویــد: »ابتدأ یبین أن وضع النوامیس و 
دروســها و تجدیدها لیس هذا شیئا محدثا 
فی هذا الزمان لکنه شیء قد کان فی األزمان 
القدیمه...« و به روشنی، علل تباهی و نابودی 
ســنت یا قوانین را از گذشته جهان تا آینده 
آن، رخدادهای فراگیری در جهان می داند و 
دو نمونه برای این حوادث برمی شــمارد: ۱. 
طوفان ها )کــه طوفان نوح علی نبینا وآله و 
علیه السالم را به ذهن متبادر می کند( و ۲. 
بیماری های واگیر نابودگر مردم که این مورد 
دوم به ویژه »طاعون« را به ذهن می آورد که 
تاریخی بس عبرت آموز دارد و اکنون هر که 
این نمونه را بشنود یا بخواند، نخست کرونا 
به یادش می آیــد؛ زیرا چنان ذهن ها درگیر 
آن است که حتی کشتار مسلمانان در هند 

را نیز نمی یابد!
آیا کرونا می تواند سنت یا قانون ها را دگرگون 
سازد؟ پاســخ به این پرسش دشوار و شاید 
نشدنی اســت؛ ولی اگر به دور و بر خویش 
بنگریم، هم اکنون کم نیست آداب و رسومی 
که در مدت کرونا »تعطیل« شــده است؛ از 
دست دادن گرفته تا برخی مناسک عبادی! 

اما آیا این پایدار است؟
شاید کسی بگوید انسان که از »اُنس« است، 
چنان با شرایط نو خو می گیرد که میلش به 
بازگشت به آنچه پیشتر بوده، کم می شود و 
آن گاه که می بیند )احساس و تجربه می کند( 
بدون آداب یا سننی، بی هیچ کمبود و خللی 
می تواند زندگی کند، گرایشش به رجوع به 
آن آداب و ســنن کاسته می شود. اینجا باید 
»نگران« آن دسته نوامیس و رسومی بود که 
به نحوی در جامعه کمرنگ شده و برخی از 
آن می گریزند و برخی نیز با آن می ستیزند 

و کرونا نیز آن را به تعطیلی کشانده است.
کرونا به حتم با خــود چیزهایی نو می آورد 
و هم اکنون نیــز در گفت وگوی مردم آن ها 
را می توان دید و شــنید؛ تا آنجا که می توان 
به »فرهنگ کرونا« اندیشــید. شاید کسی 
ژرف تر، از دگرگونی »دید« آدمیان به جهان 
با تجربه این بالی شر بگوید و شاید برخی که 
در چندین یادداشت به مقوالت قضاوقدر و 
کیفیت دخول شر در آفرینش که پرسشی 
کهــن و تاریخی  اســت، پرداخته اند یا آنان 
کــه »ترس آگاهی« را که کلیــدواژه برخی 
فلســفه های نو اســت، دربــاره کرونا طرح 
کرده اند چنین نگاهی داشته اند. سخن دراز 

است و پرسش بسیار.

 به تازگی هم 
انقالب آی سی تی، 
شبکه های اطالعاتی 
و ارتباطی، اینترنت 
و همه این ها غروری 
به انسان مدرن داد 
و برای او یک حس 
علم بسندگی ایجاد 
کرد

بــــــــرش

اندیشه
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گفتار

گزارش

حاشیه

تلقی قطعی از علم ناشی از چیست؟
این امر ناشی از کارهای فالسفه و روشنفکران پس از رنسانس 
بوده است. آن ها زمانی که به فیزیک نیوتنی دست پیدا کردند 
آن را با فلسفه ای همراه کردند که همان علت و معلولی است. 
البته این فلســفه را ما هم داریم. امــا آن ها، علت و معلول را 
به قوانین علمی پیونــد زدند. داگالس می گوید علم می تواند 
آینــده را به صورت قطعی پیش بینی کند. یعنی با داشــتن 
قوانین علمی، شرایط اولیه را به من بدهید، من شرایط ثانویه 
یعنی آینده را در اختیار شما می گذارم. این قطعیت از همین 
تفکر دکارت، نیوتن و داگالس به وجود آمد که شــد جریان 
غالب در تفکر فلســفی معاصر پس از رنسانس. هرچیزی که 
علمی )به معنای پوزیتیویســتی( نباشد گزاف است. عالوه بر 
این، پیشــرفت هایی که علم ایجاد کرد بیشتِر آرزوهای مردم 
 را مثل پــرواز، رفاه و... بــرآورده کرد. به تازگــی هم انقالب 

آی ســی تی، شبکه های اطالعاتی و ارتباطی، اینترنت و همه 
این ها یک غروری به انســان مــدرن داد و برای او یک حس 
علم بســندگی ایجاد کرد. اگر ســالمتی می خواهد، اگر رفاه 
می خواهد، علــم در اختیارش می گــذارد. حالت های معنی 
گــرا ابتدا گزاف و توهم بود. جلوتر که آمدند، دیدند واقعاً یک 
چیزهای عاطفی در انســان از بین می رود، خواستند آن ها را 
به صورت علمی توضیح بدهنــد که موفق نبودند. هنوز ابعاد 
معنوی، زیبایی شناســی و اخالق را نتوانستند توضیح علمی 
بدهند. چیزهایی که با کنار گذاشــتن آن ها هزار و یک بحران 
مختلف در جوامع به وجود می آید. به همین سبب فلسفه های 
اگزیستانسیالیسم و فلسفه های پست مدرن را مطرح کردند که 
جواب این ابعاد را بدهد. به عنوان جمع بندی، آن تلقی قطعی از 
علم از دل بحث های فلسفی و دستاورد های علمی به وجود آمد.

 سجاد هجری، پژوهشگر سیاست پژوهی

                                                                                                                                      

ف
دي

ر

مدت پیمان نوع قرارداداعتبارموضوعمحل اجراپروژه /  شماره  فراخوان  در سامانه تدارکات الکترونیک دولت
)ماه(

مبلغ برآورد براساس فهارس بها سال 
1398 با شرايط  مندرج )ريال(

مبلغ تضمین شرکت 
در فرآيند ارجاع کار 

)ريال(

تاريخ تحويل اسناد و 
پیشنهادها تا ساعت 12 

مورخ

تاريخ بازگشايی 
ساعت 9  صبح  مورخ

۴1۰.289.۴1۰.۵۴1۵2۰.۰۰۰.۰۰۰99/۰1/1699/۰1/17زيربنايی سرجمععمرانیتکمیل ساختمانسبزوارتکمیل سالن مالزاده سبزوار 12۰98۰۰۴۵۴2۰۰۰۰8۰

2
سالن چند منظوره فرهنگیان ششتمد سبزوار)مشارکتی مقصودی (  

2۰98۰۰۴۵۴2۰۰۰۰81
1۰1۰.۰۰6.93۵.11۰۵1۰.۰۰۰.۰۰۰99/۰1/1699/۰1/17زيربنايی سرجمععمرانیتکمیل ساختمانسبزوار

3
988۰26 - تخريب و بازسازی 1۰ کالسه تبادکان مشهد ) سیاسک ( 

2۰98۰۰۴۵۴2۰۰۰۰82
632.62۰.877.3۴61.6۴۰.۰۰۰.۰۰۰99/۰1/1699/۰1/17زيربنايی سرجمععمرانیاحداث ساختمانتبادکان

۴
98۰776- مقاوم سازی دبیرستان 1۰ کالسه خدادادپور - توس 81

2۰98۰۰۴۵۴2۰۰۰۰83
۴12.21۵.۰93.69262۰.۰۰۰.۰۰۰99/۰1/1699/۰1/17فهرستی عمرانیبهسازی لرزه ایتبادکان

۵
97۰1۰۴ - مقاوم سازی توسعه طبقه دوم ابتدايی فريده عطايی ناحیه ۴ مشهد

2۰98۰۰۴۵۴2۰۰۰۰8۴
۴1۰.7۰۰.۵۰۴.۴8۰۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰99/۰1/1699/۰1/17فهرستی عمرانیبهسازی لرزه ایمشهد

۵6.28۵.6۵۰.92932۰.۰۰۰.۰۰۰99/۰1/1699/۰1/17زيربنايی سرجمععمرانیاحداث ساختمانجغتایاحداث 3 کالسه ابوچناری جغتای 62۰98۰۰۴۵۴2۰۰۰۰8۵

6۴.62۴.۵۴۵.۰912۴۰.۰۰۰.۰۰۰99/۰1/1699/۰1/17زيربنايی سرجمععمرانیتکمیل ساختمانششتمد  تخريب و بازسازی آموزشگاه روستای نوبهار ششتمد  72۰98۰۰۴۵۴2۰۰۰۰86

س
/9
81
52
36

اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی در نظر دارد اجرای پروژه های ذیل را براساس قانون برگزاری مناقصات به مناقصه بگذارد .لذا از کلیه مناقصه عمومی يک مرحله اي
پیمانکاران دارای صالحیت  با در نظر گرفتن رشته مربوطه  ،پایه وظرفیت آزاد درخواست می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه تا مورخ  05 /01/   99 به 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند. تلفن تماس:37681713
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی

تضمین  شرکت در فرآیند ارجاع کار )شرکت در مناقصه( به صورت:    1-ضمانتنامه بانکی مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه پس از تاریخ افتتاح 
پیش�نهاد و قابل تمدید برای س�ه ماه دیگر .)برابر فرمهای هیئت دولت( و ی������ا   2 - واریز نقدی به حس�اب ش�ماره   4060030607655863 

نزد بانک مرکزی  در  وجه اداره کل نوس�ازی مدارس خراس�ان رضوی    ) چک تضمینی قابل قبول نمی باش�د(  
 محل تحویل پاکت تضمین : دبیرخانه اداره کل     محل تحویل اسناد و پیشنهادها: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت        

    محل بازگش�ایی پیش�نهادها: س�الن جلس�ات     اعتبار پیش�نهادات : س�ه ماه
کلیه مراحل مناقصه اعم از دریافت اسناد ، تحویل اسناد و بازگشایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  انجام 

م�ی گ�ردد.            
 روابط عمومی اداره کل نوس�ازی مدارس خراس�ان رضوی



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

روزنامـه صبـح ایـران

نود و نهمین شماره فصلنامه »فقه« منتشر شد  معارف: نود و نهمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی »فقه« )پاییز 1398( از سوی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی منتشر شد. مقاالت منتشر شده در 
این شماره از فصلنامه عبارتند از: »بازخوانی دلیل تعظیم شعائر: حکم، موضوع و متعلق«، »امکان  سنجی فسخ نکاح به علت زنای زوجه، از دیدگاه فقه امامیه«، »بازپژوهی شرط تساوِی محْل در قصاص عضو«، »علم به 

مهریه؛ یک قید و چندین چالش«، »بررسی قاعدۀ فقهی حرمت تغریر جاهل«، »ظرفیت های احکام ترجیحِی فقه در مواجهه با مشکل فقر« و »کاوشی نو در متصدیان شناخت موضوعات احکام فقهی«.

مؤمن، برای پیروزی به گناه متوسل نمی شود
یاران امیرالمؤمنین)ع( ایشــان را بسیار اذیت می کردند و به همین جهت 
حضــرت بارها آن هــا را توبیخ کرده و نکوهش می کردنــد؛ برای نمونه در 
خطبــه 69 نهج البالغه و خطاب به کوفیــان می فرمایند: »من می دانم که 
چگونه باید شــما را اصالح و کجی های شما را راست کنم، اّما اصالح شما 
را با فاســد کــردن روح خویش جایز نمی دانم«؛ اگــر حضرت می فرمایند 
»لَِکنِّي َل أََری إِْصاَلَحُکْم بِإِْفَســاِد نَْفِســي« معنایش این است که اگر نحوه 
کار کردن و فعالیت سیاســی ما طوری باشــد که با عبودیت همراه نباشد، 
شاید کاندیدای مورد نظر ما رأی هم بیاورد، ولی ما به عنوان فعال سیاسی 

بهشتی نخواهیم شد.
پیــش از اینکه بخواهیم به انقالب و دین خدمــت کنیم، باید به خودمان 
خدمت کنیم؛ به تعبیری هر کسی باید بگوید آن بهشتی که من داخل آن 
نباشــم، درش را باید گل بگیرند! به همین جهت است که اسالم از مسابقه 
در مسیر خیرات و بهشت حرف می زند؛ ایثار در مسائل دینی معنا ندارد و 
فقط معطوف به مسائل دنیایی است. باید هر کسی این ادعا را داشته باشد 
که من می خواهم نفر اول رســیدن به فضیلت ها باشم. در ادبیات دینی ما 
آمده اســت که حضرت رسول فرموده اند: »اگر مردم فضیلت صف اول نماز 
 یا اذان گفتن را می دانستند، چه بسا برای رسیدن به آن، روی هم شمشیر 

می کشیدند«.
در حکمت 327 نهج البالغه آمده است: »َما َظِفَر َمْن َظِفَر الْثُْم بِِه، َو الَْغالُِب 
ــرِّ َمْغُلوٌب«؛ آن کسی که با توســل به گناه پیروز شود، پیروز نیست و  بِالشَّ
کســی که با ستم غلبه کند در واقع مغلوب است. اگر کسی انتخابات را به 
واســطه کلک زدن - به تعبیر ما - برنده شده باشد، پیروز نشده است؛ چرا 
که هدف فراموش شده اســت. درک این حقیقت و حکمت وابسته به این 
است که حقیقت پیروزی وابســته به هدف زندگی و شناخت انسان است. 
اگر به نحوی پیروز شــدیم که روحمان آسیب دید و آخرتمان خراب شد، 
قطعاً ما شکســت خورده ایم. انسان  هدف خودش را بعضاً فراموش می کند؛ 
فردی به بنده پیام داده بود که من دارم فاســد می شوم؛ وقتی با او پیامکی 
صحبــت کردم به او گفتم که باید ازدواج کنــی؛ جواب داد که اگر ازدواج 
کنم از درس باز می مانم؛ به او گفتم مگر هدف درس خواندن چیست؟ جز 
این اســت که قرار اســت پاک و بی آلیش زندگی کنی؟ اگر تو با آلودگی 
درس بخوانی در آینده حتماً بیشــتر ضربه خواهی زد؛ گم شــدن اهداف 

گاهی سبب می شود تا مقدمات، اصل بشوند؛ هدف مؤمن عبودیت است.

 نسبت عقالنیت و معنویت در عمل به تکلیف
یکی از شــبهاتی که همواره در مورد الگوی سیاســت ورزی مؤمنانه وجود 
دارد، این اســت که وقتی از عبودیت ســخن رانده می شود و به آن اصالت 
داده می شود، جایگاه عقالنیت کجاســت؟ آیا عقالنیت با عبودیت منافات 
دارد؟ جــواب این اســت که عبودیت یعنی بندگی کــردن و بندگی یعنی 
اطاعت کردن از امر خدا؛ بنابراین باید امر خداوند را بشناســیم و برای آن 
ْدبِیِر« یعنی  از عقل مدد بگیریم. اگر در نهج ا لبالغه گفته شده »َل َعْقَل َکالَتّ
هیچ عقلی چون تدبیر کردن نیســت؛ کج فهمی است اگر در فعالیت های 
سیاسی نتیجه را مالحظه نکنیم؛ البته نتیجه نیز در اینجا، نتیجه مورد نظر 
خداوند اســت؛ برد و باخت مطرح است، ولی کیفیت بردن در این است که 

انسان بنده باشد.
آیا انسان می تواند عقل را در نظر نگیرد و بگوید که از هر راهی که می شود، 
پیش برویم؛ چرا که هدف ما بندگی اســت؟ اگر عقل را مداخله ندهیم و از 
راهی که خداوند آن را دوســت دارد، نرویم، پیروز نشده و به معنویت نیز 

نرسیده ایم و به تعبیری سادگی به خرج داده ایم. 
نکته لطیف اینجاست که حضرت امام)ره( فرمودند: »ما مأمور به تکلیفیم، 
نه نتیجه« و منظورشان از این حرف این بود که بین مقام تشخیص تکلیف 
و مقــام عمل به تکلیف، تفکیک قائل شــویم. وقتی می خواهیم بدانیم که 
تکلیفمان چیســت، نتیجه را مالحظه کنیــم و از راهی برویم که به نتیجه 
برســیم؛ یعنی اگر مخیر شــدید که بین دو راه شــرعی که یکی به نتیجه 
می رســد و دیگری به نتیجه نمی رسد، یکی را انتخاب کنید، شما باید آن 
راه شرعی که به نتیجه می رسد را انتخاب کنید. از قضا اگر با وجود انتخاب 
کردن راه رســیدن به نتیجه، نتیجه نگرفتیم اینجاســت که جمله امام را 
می گوییــم که ما مأمور به انجام تکلیف بودیــم و مأمور به نتیجه نبودیم؛ 
یعنی نتیجه را به هر قیمتی به دست نمی آوریم؛ فی المثل در میدان جنگ 
طراحی ما باید به نحوی باشد که ما پیروز باشیم؛ اگر می گوییم حاج قاسم 
ســلیمانی اهل تدبیر بود، معنایش این است که تدبیرش این بود که پیروز 
میدان شود؛ حال اگر تدبیرش جواب نمی داد، زانوی غم به بغل نمی گرفت؛ 
چرا که اگر بعد از تشــخیص درست تکلیف به نتیجه نمی رسید، ایرادی بر 

او وارد نبود؛ چرا که به وظیفه خودش عمل کرده بود.
اگر در مقام تکلیف کســی عقلش را کنار بگذارد و شکســت بخورد، نباید 
عملش را در مقام عبودیت بداند، بلکه آن را از سادگی خودش بداند. تدبیر 
ولی خدا باید به نحوی باشــد که بــه عبودیت او ضربه نزند. هدف تفکیک 
میان مقام تشــخیص تکلیف و مقام عمــل به تکلیف، تأکید روی خود این 

مسئله و تأکید بر عقالنیت و مورد توجه قرار دادن عقل و تدبیر است. 
امام حســین)ع( اگر عقالنیت را به کار نمی گرفتند، صبح عاشورا کار تمام 
می شــد. حضرت تمامــی تدابیر نظامی را با همــان جمعیت اندک به کار 
بســتند و فی المثل برای جنگیدن از یک جهت، پشــت خیمه گاه خندق 
کندند و آتش درســت کردند. حضرت همــه این کارها را انجام می دهند، 
ولی دست آخر نتیجه ظاهری را نمی گیرند، ولی چون همه راه ها را در نظر 
گرفتــه بودند و به بهترین وجه عمل کردند، بعــد از آن می گویند: »إلهی 
رضــاً برضائک و مطیعاً ألمرک و راضیه بقضائک«؛ حضرت اینجا احســاس 
باخت ندارند و به هدف خود رســیده اند و امتداد این نگاه را ما در حضرت 

زینب)س( می بینیم.

معارف / نقوی- فاطمی نژاد: توســعه 
فضاها و ابزارهای رســانه ای و دسترسی 
آحاد افراد جامعه به آن، ســبب شــده 
اســت تا به گونه ای نامحدود و شــاید 
افشاگرانه  رفتارهای  با  افسارگســیخته، 
و کنش های انتقادی مواجه باشــیم که 
بعضاً ذیل مفهوم امر به معروف و نهی از 
اما پرسشی  منکر نیز صورت می پذیرد؛ 
کــه در این میان شــکل می گیرد، این 
اســت که چارچوب درست و مرزبندی 
صحیح میان این رفتارها چگونه اســت؟ 
پاســخ مفصل حجت الســالم مصطفی 
امینی خواه، پژوهشــگر و اســتاد حوزه 
و دانشــگاه به این پرســش را در ادامه 

می خوانید.

 افشاگری، هدف نیست؛ ابزاری 
برای حل مسئله است

افشــاگری به خودی خود نه هدف که 
ابزاری برای حل مسئله است؛ حتی اگر 
مسیر دیگری برای اصالح باشد چه بسا 
نیاز به افشاگری نیز وجود نداشته باشد. 
افشــاگری را باید در کنار مســیرهای 
دیگر اصالح قــرار داد تا بعد ببینیم که 
از کدام مسیر می شود برای حل مسئله 
استفاده کرد. افشاگری سازوکار خودش 
را می طلبــد؛ مثاًل گاهی برخی از عیوب 
را باید پیــش افراد خاص گفت و گاهی 

حتی باید کتمان کرد.
در روایاتــی که دربــاره نصیحت حاکم 
جامعه اســت، بخشــی ناظر به مسئله 
در جریــان گذاشــتن آن ها نســبت به 
که  تعبیری  اســت؛  موجود  اشکال های 
امیرالمؤمنیــن)ع( نیز به مالک اشــتر 
می فرماینــد که با گماشــتن عیون در 
اطــراف خــودت، منتقــدان صریح را 
نزدیک ترین حلقه نســبت به خود قرار 
بده. کارکــرد این حلقه این اســت که 
پیش از افشاگری در جامعه، در پیشگاه 
تــو به عنــوان حاکم جامعه دســت به 
افشــاگری بزنند؛ چرا که این کار مانع 
تزلزل در افکار عمومــی جامعه خواهد 
شد و فرصت اصالح را به تو خواهد داد. 
این حلقه باید بتوانند به طور مســتقیم 
انتقاد هــای خود را مطرح کنند و حاکم 
نیز باید ایشــان را از خطراتی که ممکن 
است عده ای به آن ها وارد کنند، در امان 

نگه دارد.
پس بخشی از کار، با گماردن عیونی در 
جامعه است که مشــکالت و فسادها را 
رصد کنند و به حاکم جامعه برسانند و 
بخشــی نیز تحت عنوان نصیحت کردن 
امــام جامعه مطرح اســت؛ ضمن اینکه 
بایــد مراقب بود تا این افشــاگری ها به 
انتشار  جامعه  در  افسارگسیخته  صورت 
نیابد؛ چــرا که یکــی از راه های عادی 
شدن فحشــا و منکر افشــاگری بدون 
ضابطه اســت؛ چیزی که قرآن از آن با 
عنوان دوســت داشتن شیوع فاحشه در 
جامعه یاد می کند. چنین کاری ممکن 
اســت ســبب ریختن قبح آن فساد یا 
فحشــا شــود؛ در حالی که افشــاگری 
با ضابطه ســبب قبح یــک فعل و عمل 
می شــود و آن هایی که تمایل به انجام 
فعل داشــتند، چون می بینند که هزینه 

انجام آن زیاد اســت، از انجامش صرف 
نظر می کنند. 

 برآیند انتقاد ها باید در جهت 
تقویت گفتمان اسالم باشد

اینکه گفته می شــود فرد بــرای امر به 
معــروف و نهــی از منکر بایــد عالم به 
احکام باشد، یعنی باید مصالح و مفاسد 
را متوجه باشد؛ باید بداند که آبروی فرد 
یا نظام یا اســالم چقــدر مصلحت دارد 
و تزاحم بین این ها را تشــخیص بدهد؛ 
چــرا که گاهی باید آبــروی فرد برود تا 
آبروی اسالم نرود. تشخیص این مسائل 
کار سختی است؛ شــاید خود فرد عالم 
نباشــد، ولی باید یک بازوی مشــورتی 
داشته باشــد، با عالم در ارتباط باشد و 
کلیــات را از او دریافت کند؛ البته خود 
فرد باید دغدغه مند، با تقوا و بصیر باشد 
و تــا حد ممکن آبروداری کند و فعل را 
به جای فاعل تقبیح کند؛ همان چیزی 
که در روایت هــا آمده که فعل را تقبیح 

کنید.
نباید فضا طوری شود که حتی دشمنان 
نیز فرصت بیابند و از آن استفاده کنند؛ 
اگر به نوع نقدی که رهبر انقالب گاهی 
به خود نظام وارد می کنند توجه کنید، 
انتقاد را طوری طراحی  ایشــان فضای 
می کنند که به لحاظ گفتمانی، دشــمن 
نتوانــد از آن به نفع خــود بهره برداری 
کنــد؛ این خیلی مهم اســت که برآیند 
انتقاد ها در جهت تقویت گفتمان اسالم 
و اســتحکام جامعه ایمانی باشــد. نقد 
ما اگر درســت باشد، دشــمن نیز از آن 
استفاده نخواهد کرد؛ چرا که حتی نقل 
نقد مــا را در جهت تقویت نظام خواهد 
دید. اکنــون فضا طوری شــده که هر 
چقدر کسی گســتاخانه و بی پرواتر نقد 
کند، نقد او شــفاف تر تلقی می شــود و 
حتی فضای رسانه ای نیز طوری شده که 
احتیاط کــردن و در نظر گرفتن مصالح 
توســط مخاطبان پس زده می شــود و 
این فضــا خودش به شــکل دیگری به 
نقد و افشــاگری جهــت می دهد؛ یعنی 
فرد می بیند که با گذاشــتن این پست 
و افشاگری مثاًل 10 هزار نفر، پست او را 
لیک کرده اند و به همین جهت عطش 

کاذبی در او شــکل می گیــرد تا دفعه 
بعدی با گذاشتن پست مثاًل 15 هزار نفر 

پست او را لیک کنند.

 شفافیت با مردم سبب 
بهبود و اثربخشی نقدها می شود

مطابــق ســیره امیرالمؤمنیــن)ع(، باید 
ســاختارهایی شــکل بگیرد که فرد اگر 
انتقــادی دارد، بداند که انتقــاد او در این 
ســاختار ترتیب اثر داده می شــود. مقام 
معظم رهبری چند ســال است که در روز 
درختکاری، درخــت میوه می کارند؛ خود 
ایشان گفتند که من قبالً درخت معمولی 
می کاشتم، ولی کسی به دفتر پیام داد که 
چرا درخت میــوه نمی کارید و به همین 
جهت من درخت میوه کاشــتم. حضرت 
آقــا با این کار خواســتند چندین نکته را 
یادآوری کنند؛ اول اینکه حتی این جزئیات 
به من می رسد؛ دوم اینکه در تصمیم های 
بنده اثر می گذارد؛ سوم اینکه سایرین باید 
بدانند کــه انتقاد ها باید ترتیــب اثر داده 
شوند؛ چهارم اینکه نقد باید این گونه باشد 
و پنجم اینکه مردم باید در سایر قضایا نیز 
وارد عرصه شــده و در جهت اصالح امور 
تالش کنند. گفتن این حرف ها توســط 
رهبری تلنگری به مسئولن است که باید 
به نقد مردم ترتیب اثر داد تا میل به اصالح 
و انتقاد در مردم شکل گرفته و شدت یابد. 
در غیر این صورت انسداد شکل می گیرد 
و نقدها سیاه تر و مأیوس کننده تر می شوند. 
اصــل قضیه، رویکرد مســئولن در مورد 
مسائل اســت؛ اگر مســئولن در جهت 
تقویت نظام گام بردارند، نقد کردن آن ها 
نیز ناخودآگاه منجر به تقویت نظام می شود. 
از طرفی، جهت دادن به عموم مردم نیز با 
در میان گذاشتن مسائل و شفاف بودن با 
مردم میسر است که موجب می شود نقد 
مردم نیز عالمانه تر و مؤثرتر باشــد. وقتی 
مســئولن این فضــا را به ذهــن مردم 
متبادر کنند که ما در مسیر رشد حرکت 
می کنیم، مردم نیز تالش می کنند چاله ها 
را نشــان دهند تا برطرف شود. از سوی 
دیگر، وقتی فضای کلی جامعه به سمت 
تنبلی، رکــود و قهقرا اســت، هر انتقاد 
فرصتی را برای سیاه نمایی و سوءاستفاده 

دشمن فراهم می کند.

 شفاف نبودن با مردم سبب طوالنی 
شدن عمر جریان باطل می شود

در این میان بال رفتن بصیرت مردم بسیار 
مهم است؛ خود خدا نیز کارش را در جهت 
بالبردن بصیرت مــردم انجام می دهد که 
نمونه اش شــهادت و تشــییع حاج قاسم 

سلیمانی بود. خواص نیز باید 
از خود بگذرنــد و از آبروی 
خود زکات بدهند؛ رسانه ها 
نیز خیلی می توانند در این 
مثاًل  باشند؛  اثرگذار  قضیه 
مسئولی نصف حرف هایش 
ضد انقــالب و نصف دیگر 
آن دو پهلو است؛ بعد رسانه 
ما صرفاً در بافت زمینه ای 
خودش حرف های دوپهلوی 
بازتــاب  را  مســئول  آن 
می دهد؛ نتیجه این می شود 
که نه تنها بصیرت مردم بال 
نمی رود، بلکه عمر سیاسی 
نیز  مســئولنی  چنیــن 
افزایش پیدا می کند. بخشی 
از محافظه کاری رسانه ای ما 
به این برمی گردد که مردم 
را جاهل فــرض می کنیم 
و فکر می کنیــم اگر مردم 
با حقیقت روبه رو شــوند، 
بی دین می شوند؛ در حالی 
که روبه رو شدن با حقیقت 

باعث افزایش بصیرت مردم و 
حتی به میدان آمدن آن ها می شود.

بر این اساس، گاهی لزم است مستقیم با 
مردم حرف زد و گاهی واســطه هایی برای 
تبیین مشــخص کرد. حضــرت علی)ع( 
سخنگو نداشتند و مستقیم با مردم حرف 
می زدند ولی آن جایی که نمی شد مستقیم 
با مردم حرف زد، حضرت ابن تیهان و عمار را 
برجسته کرده بودند تا مردم از این اشخاص 
ســؤال کنند. در نظام اسالمی داشتن این 
حلقه های واســط خیلی مهم است؛ کاری 
که در رسانه های غربی توسط سلبریتی ها 
انجام می گیرد و قدرتمندان حرف های خود 
را در نقاب سلبریتی ها می زنند. حاج قاسم 
نیز حلقه واسط بین رهبر انقالب و مردم بود 
که با شهادتش، همچون دوران حضورش، 

این کار را انجام داد.

گفتاری از حجت االسالم امینی خواه، درباره افشاگری و کنش انتقادی ذیل مفهوم امر به معروف و نهی از منکر

توجه به نقدهای مردم، میل به اصالح را افزایش می دهد

بخشی از 
محافظه کاری 

رسانه ای ما به این 
برمی گردد که فکر 
می کنیم اگر مردم 
با حقیقت روبه رو 

شوند بی دین 
می شوند؛ در حالی 

که روبه رو شدن 
با حقیقت سبب 
افزایش بصیرت 

مردم و به میدان 
آمدن آن ها می شود

بــــــرش

 قوانین جهان 
تنها قوانین مادی نیستند

مهر: کســانی که اعتقاد بــه خداوند دارند و 
توحید را قبول کردند و معتقدند خدایی یگانه 
که خالق همه آسمان ها و زمین است، وجود 
دارد، باید در عمل هم روش و منش توحیدی 
یا ســبک زندگی توحیدی را ســرلوحه کار 
خودشــان قرار دهند. ما معتقدیم که خداوند 
خالق همه اشــیا اســت؛ »ُقِل اهلل َخالُِق ُکلِّ 
اُر« )رعد/16(؛ توحید در  َشْیءٍ َوُهَو الَْواِحُد الَْقهَّ
خالقیت و اینکه خداوند خالق همه اشیا است، 
به این معنا نیست که نظام علی و معلولی یا 
اصل علیت را در نظام عالم نفی کنیم. خداوند 
این عالم را خلق کرده و یک ســری سنت ها 
و قواعــد و قوانین بر ایــن جهان حاکم کرده 
است؛ بنابراین در قرآن می فرماید: »اهلل الَِّذی 
َماِء  یُْرِسُل الرِّیَاَح َفُتِثیُر َسَحابًا َفَیْبُسُطُه فِی السَّ
َکْیَف یََشاُء« )روم/۴۸(؛ خدا همان کسی است 
 که بادها را می فرســتد تــا ابرها را به حرکت 
در بیاورد، ســپس آن ها را در پهنه آســمان 
آن گونه که می خواهد می گستراند و متراکم 
می گرداند. در این آیه به روشنی تأثیر باد در به 
حرکت در آوردن ابرها تصریح می کند. در نظام 
عالم خداوند قوانینی قرار داده و برای هر شیئ 
خاصیتی قرار داده است و از ما خواسته تعقل 
کنیم و راز این عالم و هستی را کشف کنیم و 
پی ببریم که خداوند خالق همه هستی است و 
»رب العالمین« خداوند یکتاست؛ این سنت ها 
و قوانین این گونه نیســت که اگر موجودی، 
اثری داشت و دارویی برای مریضی خوب بود، 

برخالف توحید باشد؛ این عین توحید است.
]از سوی دیگر[ قوانین عالم، فقط همین قواعد 
فیزیکی نیست؛ ما تعدادی علت های طبیعی 
و متعــارف داریم که برخی از آن ها کشــف 
شدند، اما علت های طبیعی ناشناخته ای هم 
داریم که هنوز کشــف نشدند؛ علت هایی هم 
هستند که اصالً مادی نیستند. ما ظاهر دنیا 
را می بینیم؛ قوانین معنوی و متافیزیکی هم 
وجود دارد؛ این ها خارج از عالم ماده هستند، 
اما در این عالم تأثیرگذارند؛ اگر کسی بگوید 
تنها قوانین مادی بر این جهان حاکم هستند، 
او ماتریالیســت است؛ او مادی گراست؛ ما که 
به عالم غیب قائل هســتیم: »َذالَِک الِْکَتاُب َل 
َِّذیَن یُْؤِمُنوَن بِالَْغْیِب  َریَْب فِیِه ُهًدی لِلُْمتَِّقیَن؛ ال
ا َرَزْقَناُهْم یُْنِفُقوَن« )بقره  اَله َوِممَّ َویُِقیُموَن الصَّ
/ 2 و 3(؛ غیــب، یعنی عالمی که مشــهود 
نیست؛بنابراین همان طوری که ما قائل هستیم 
فالن دارو، برای فالن مریض شفابخش است و 
دستور دینی ما هست که از این دارو استفاده 
کنید، همان طور به ما گفتند به عالم معنا هم 
توجه داشته باشید؛ دعا کنید و متوسل به ائمه 
اطهار)ع( شوید؛ این هم قوانین خاص خودش 

را دارد؛ نمی توان این قوانین را انکار کرد.
]همچنین[ ما قواعدی در فقه داریم با عنوان 
»ل ضرر« و »ل حــرج«؛ این قواعد، قواعدی 
هســتند که بر تمام احکام و مقررات اسالمی 
حاکم و چیره هستند. خداوند به ما گفته که 
روزه بر شــما واجب اســت؛ اما اگر ما مریض 
بودیم، روزه بر ما واجب نیست و... پس قوانین 
و احــکام واجب الهی اگر باعــث ضرر و زیان 
انسان شوند، حکم برداشــته می شود؛ چون 
جان انســان برای خداوند خیلی مهم است 
و قوانین الهی به گونه ای نیســت که انسان 
را در عســر و حرج قــرار دهد؛ بنابراین در 
قرآن می خوانیــم: »یُِریُد اهلل بُِکُم الُْیْســَر 
َوَل یُِریُد بُِکُم الُْعْســَر« )بقره/1۸5( خداوند 
نمی خواهد شــما را در ســختی قرار دهد، 
بلکه می خواهد شما را در راحتی قرار دهد.
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انحصار وراثت
اقای مراد میرزاده فرزند میر دراء به شماره ملی 3591499668به شرح دادخواست کالسه پرونده شماره 57/1/98 
در این شورا درخواست گواهی انحصار وراثت نموده و چنین توضیح داده است که شادروان میردراء میرزاده به شماره 
ملی 3590812699 و شماره شناسنامه 513 در تاریخ 1377/8/7 در زادگاهش بزمان بعلت کهولت سن فوت نموده 
است وورثه حین الفوت وی عبارتند از :1-متقاضی با مشخصات  فوق پسر متوفی 2-فاطمه میرزاده به شماره ملی 
3590030798دختر متوفی 3-مرضیه میرزاده به شماره ملی 3591015695 دختر متوفی 4- حسین میرزاده به 
ش��ماره ملی 3591024724 پس��ر متوفی 5-احمد میرزاده 3591216437 پسر متوفی 6-علم میرزاده به شماره 
ملی 3591499651پسر متوفی 7-عباس میرزاده به شماره ملی 3590822686 پسرمتوفی 8- امان اله میرزاده به 
شماره ملی 3591174327 پسر متوفی 9- حبیب میرزاده  به شماره ملی 3590827238 پسر متوفی 10- عزیز 
میر زاده به شماره ملی 3590827246 پسر متوفی 11-علیرضا میرزاده به شماره ملی 3590827254 پسر متوفی 
12-غالمرضا میرزاده به شماره ملی 3591081655 پسر متوفی 13- بشناس میرزاده به شماره ملی 3591024732 

فرزند گل محمد همسر متوفی .
اینک با اتمام تش��ریفات قانونی درخواس��ت مزبور در یک نوبت اگهی نمائید تا هرکس اعتراض یا وصیت نامه ای از 
متوفی نزد اوس��ت از تاریخ نش��ر اگهی ظرف مدت یکماه )30روز( به دادگاه عمومی بزمان تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد . آ-9815811
رئیس شورای حل اختالف بزمان –اکبر گلشن

آگهی تعیین طول و ابعاد یک قسمت از بخش دو بجنورد به موجب بند 8 کد 913 و کد 914 
مجموعه بخشنامه های ثبتی جهت پالک زیر:

52 فرعی از 129- اصلی اراضی ملکش بخش دو بجنورد
ششدانگ یک قطعه باغ

ملکی: آقای غالمحسن صباغی و غیره
در روز شنبه 16 فروردین یکهزار و سیصد و نود و نه)1399/01/16( ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد 

آمد.
لذا به موجب بند 231 مجموعه بخشنامه های ثبتی 5-5 بخشنامه 46869-90 مورخ 90/3/11 کد 914 سابق به 
مالکین پالک 52فرعی از 129 اصلی ملکش بخش دو بجنورد و مجاورین آن تحت پالک های ثبتی شماره 53و 54و 
51و50 و 78و 77و 76 فرعی بخش 2 بجنورد بوس��یله این آگهی اخطار می گردد که در روز و س��اعت مقرر باال در 
محل حضور بهم رسانند چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر در محل حاضر نباشند 
ملک مورد آگهی با تبعیت از حدود ثبتی و تحدیدی مجاورین تعیین طول و ابعاد خواهد شد و عدم حضور مالکین 

و مجاورین از انجام تعیین طول و ابعاد نخواهد بود.م الف1347  آ-9815823
احمد اصغری شیروان 

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه دو بجنورد

98/12/6 -9/98/14877
در اجرای آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای و ماده 
13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 

90/9/20 امالک واحد ثبتی تربت جام به شرح ذیل آگهی می گردد:
1- براب��ر رأی ش��ماره 139860306007001810- 98/11/27 تصرفات مالکان��ه بالمعارض متقاضی آقای بهروز 
نصرالهی شش��دانگ یک باب منزل مسکونی به مس��احت 160 مترمربع پالک 7345 فرعی از 166- اصلی واقع در 

خراسان رضوی بخش 13 مشهد از محل مالکیت مشاعی متقاضی محرز گردیده است.
2- برابر رأی ش��ماره 139860306007001809- 98/11/27 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای س��لمان 
پندی شش��دانگ یک باب منزل به مس��احت 155/90 مترمربع پالک فرعی از 959 اصلی واقع در خراسان رضوی 

بخش 13 مشهد خریداری از مالک رسمی آقای یحیی اسمعیل احمدی محرز گردیده است.
3- براب��ر رأی ش��ماره 139860306007001811- 98/11/27 تصرف��ات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حمید 

خرمی ششدانگ باب منزل مساحت 158/15 مترمربع پالک فرعی از 959 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 13 
مشهد خریداری از مالک رسمی آقای یحیی اسمعیل احمدی محرز گردیده است.

4- برابر رأی شماره 139860306007001808- 98/11/27 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فرزانه جامی 
االحمدی ششدانگ یک باب منزل به مساحت 164/30 مترمربع پالک فرعی از 946 اصلی در خراسان رضوی بخش 

13 مشهد خریداری از مالک رسمی آقای غالم محمد تاجی احمدی محرز گردیده است.
5- برابر رأی شماره 139860306007001812- 98/11/27 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای خالد بهادری 
امقانی ششدانگ یک باب منزل به مساحت 123/70 مترمربع پالک 4 فرعی از 3 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 

13 مشهد خریداری از مالک رسمی آقای احمد کریمی جهان آبادی محرز گردیده است.
6- براب��ر رأی ش��ماره 139660306007001614- 96/07/02 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رحمت 
میرزای آش��ور در شش��دانگ یک باب منزل مسکونی به مس��احت 157 مترمربع پالک 5 فرعی از 3 اصلی واقع در 

خراسان رضوی خریداری از مالک رسمی آقای غالم احمد افشاری محرز گردیده است.
7- برابر رأی شماره 139860306007001830- 98/11/28 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای امید خلقی 
جامی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 75 مترمربع پالک 4 فرعی از 3- اصلی واقع در خراسان رضوی 

خریداری از مالک رسمی شهرداری تربت جام محرز گردیده است.
8- برابر رأی شماره 139860306007001799- 98/11/20 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم بی بی گل 
آران در شش��دانگ یک باب منزل به مس��احت 104/40 مترمربع پالک فرعی از 173- 174 اصلی واقع در خراسان 
رضوی بخش 13 خریداری از مالک رسمی آقایان غالم صدیق نوری و محمدناصر جهانگیری یاقوتی محرز گردیده 

است.
9- برابر رأی شماره 139860306007001836- 98/11/29 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسن رنجبر 
در شش��دانگ یک باب ساختمان مسکونی به مساحت 73/55 مترمربع پالک فرعی از 676 اصلی واقع در خراسان 

رضوی بخش 13 خریداری از مالک رسمی آقای علی عبدی بزدی محرز گردیده است.
10- برابر رأی ش��ماره 139860306007001837- 98/11/29 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین 
رنجبر در شش��دانگ یک باب س��اختمان مسکونی به مس��احت 72/05 مترمربع پالک فرعی از 676 اصلی واقع در 

خراسان رضوی بخش 13 مشهد خریداری از مالک رسمی آقای علی عبدی بزدی محرز گردیده است.
11- برابر رأی ش��ماره 139860306007001118- 98/11/29 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد 
خس��روی عبدالرحمن در ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مس��احت 143/30 مترمربع پالک 7167 فرعی از 
166 اصلی واقع در خراس��ان رضوی بخش 13 مش��هد خریداری از مالک رس��می از محل مالکیت مشاعی خودش 

محرز گردیده است.
12- براب��ر رأی ش��ماره 139860306007001841- 98/11/29 تصرف��ات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا 
الطافی جوزقانی در شش��دانگ یک باب منزل به مساحت 225/90 مترمربع پالک 1397 فرعی از 3 اصلی واقع در 

خراسان رضوی بخش 13 خریداری از مالک رسمی آقای بهرام کریمی تیموری محرز گردیده است.
13- براب��ر رأی ش��ماره 139860306007001839- 98/11/29 مالکانه بالمعارض متقاضی آقای وکیل رحیمی 
حسین آبادی در ششدانگ یک باب منزل به مساحت 55/198 مترمربع پالک 3 فرعی از 945 اصلی و 929 اصلی 
واقع در خراسان رضوی بخش 13 مشهد خریداری از مالک رسمی آقای عبدالحمید و فریدون و عبدالستار همگی 

جامی االحمدی از ورثه ذبیح اهلل جامی االحمدی )پدر( و مملکت جریراحمدی )مادر( محرز گردیده است.
14- برابر رأی شماره 139660306007002492- 96/10/30 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسینعلی 
واحدی چنگ آبادی در یک باب منزل به مس��احت 171/5 مترمربع پالک فرعی از 1178 اصلی واقع در خراس��ان 

رضوی بخش 13 مشهد خریداری از مالک رسمی از محل مالکیت مشاعی خودش محرز گردیده است.
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به 
فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشر تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آراء اعالم 
شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسید اخذ نماید و معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت 

موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت بصدور سند مالکیت می نماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. م.الف 98/498  آ-9815379  
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/12/10
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/12/26

رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام- سیدمجتبی جوادزاده

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

آگه��ی موض��وع ماده 3 قانون و م��اده 13 آئین نامه قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی و اراضی 
و س��اختمان ه��ای فاق��د س��ند رس��می براب��ر رای ش��ماره 139860326007001368 مورخه 
1398/11/28 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند 
رس��می مس��تقر درواحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهار تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای اصغر 
یاوری کاتب فرزند محمد بش��ماره شناسنامه 38 صادره ازهمدان در ششدانگ یک واحد دامپروری 
به مس��احت2282/73 متر مربع پالک 2661 فرعی از 126 اصل��ی واقع در اراضی صالح آباد حوزه 
ثبتی بهار بخش چهارهمدان خریداری از مالک رسمی وراث مرحوم اسد اله منصوری محرز گردیده 
اس��ت، لذا به منظور اطالع عموم مراتب، در دو نوبت به فاصله 15 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 دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم  نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد شد 

.)م الف 505(9815386
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/12/11
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/12/26

رئیس ثبت اسناد و امالک بهار- هادی یونسی عطوف

آگهی موضوع ماده قانون ماده 3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختما 
نهای فاقد سند رسمی

براب��ر رای ش��ماره 139860326009000276 مورخ��ه  98/6/16 هیئ��ت موض��وع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی شهرستان 
فامنی��ن تصرف��ات مالکانه و بال مع��ارض آقای مجتبی دولتی فرزند محمود به ش��ماره شناس��نامه 
5020002836 ص��ادره از فامنین به ش��ماره ملی 5020002836 صادره از فامنین در شش��دانگ 
یکباب خانه بمس��احت دویس��ت متر مربع قس��متی از پالک 104 اصلی واقع در بخش پنج همدان 
اراضی فامنین خریداری از مالک رس��می حیدر علی نقوی محرز گردیده اس��ت .لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 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 دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اس��ناد و امالک شهرس��تان فامنین تس��لیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد.)م الف333( 9815398
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/12/11
تاریخ انتشار نوبت دوم 1398/12/26

رئیس ااداره ثبت اسناد امالک  شهرستان فامنین  -  رضا بیات

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

در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد ش��ده اس��امی افرادی که اسناد عادی 
یا رس��می آنان در هیئت مس��تقر در اداره ثبت اس��ناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و تائید قرار 
گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیراالنتشار 

و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد:
بخش دو بجنورد پالک 169- اصلی اراضی صدرآباد

1-شش��دانگ یکب��اب انب��اری از پالک 7118 فرع��ی از 169 اصلی فوق به مس��احت244/61 متر 
مربع ابتیاعی آقای س��ید ابراهیم عفتی از محل مالکیت رس��می غالمحسین دادجو برابر رای شماره 
2494-98 مورخه 1398/11/28 و رای اصالحی ش��ماره 2569-98 مورخ 1398/12/05- کالسه 

97-0432
لذا بدینوس��یه به فروش��ندگان ومالکین مش��اعی و اش��خاص ذینفع در آرای اعالم ش��ده ابالغ می 
گردد چناچه اعتراضی دارندبایداز تاریخ انتش��ار آگهی و در روس��تاهااز تاریخ الصاق درمحل تا2ماه 
اعت��راض خود رابه اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و رس��یداخذ نمایدمعترضین باید ظرف یک 
ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت ب��ه دادگاه عمومی محل نمایدوگواهی 
تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت مح��ل تحویل دهنددرصورتی که اعت��راض در محل قانونی واصل 
نگرددیامعترض گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی مح��ل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت 
به صدور س��ند خواهدنمود ضمنا صدورس��ند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود.م 

الف1309//9815345
تاریخ انتشارنوبت اول1398/12/11             

 تاریخ انتشار نوبت دوم 1398/12/26
علیخان نادری

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

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 3 قانون و م��اده 13 آئین نامه قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی واراضی 
و س��اختمانهای فاق��د س��ند رس��می            براب��ر رای ش��ماره 139860308001004364 � 
1398/11/28 هیئ��ت اول/دوم موض��وع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای محمد حسین غالمی فرزند جعفر بشماره شناسنامه 177 وشماره ملی 0650957466  نسبت 
به شش��دانگ یکباب منزل به مس��احت184/50 مترمربع قسمتی از پالک 1396  � اصلی بخش 2 
بیرجند از محل مالکیت مهدی مهرجو فرد  محرزگردیده اس��ت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داش��ته 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 تسلیم اعتراض،دادخواست 
خ��ود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.9815343
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/12/11

   تاریخ انتشار نوبت دوم  :1398/12/26
علی فضلی 

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند



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 99 تداوم کسب وکارها در سال 
بستگی به حمایت امروز دولت از اصناف دارد

شــیوع ویروس کرونا در آخرین ماه سال بســیاری از کسب وکارها را با رکود و 
تعطیلی مواجه کرده، کسب و کارهایی که در صورت تداوم کار و عدم خرید مردم 
در ماه های آینده بسیاری از توانایی های مالی خود را از دست می دهند و با انبار 
کردن کاال و محصوالت خود قادر به تأمین دســتمزد و حقوق کارگران و پاس 
کردن چک های خود نیســتند. کاهش خدمات نیز موضوعی است که بسیاری 
از مردم را خانه نشــین و فاقد درآمد کرده به نحوی که خطر نقصان در معیشت 
مردم خطر بسیار بزرگی است و ضرورت حمایت دولت از بسیاری از اقشار جامعه 

به خصوص پنج دهک اول نیازمند را چند برابر می کند.
بســیاری از صاحبان کســب و کارهایی که برای شــب عید مواداولیه خریده و 
بدهکارند، با عدم خرید مردم و عدم فروش کاالهایشان قادر به تأمین و پرداخت  
حقوق و دســتمزد کارگران و نیروهای خود نیستند، بنابراین شرایط پیش روی 
تولید به خصوص واحدهای خرد و متوســط بسیار وخیم است. از این رو انتظار 
می رود دولت عالوه بر در نظر گرفتن وام های مناسبی برای از کار نیفتادن چرخه 

تولید، کمک های معیشتی را در سبدهای مختلف طراحی و به مردم برساند. 
هر چند دولت برای سال 99 بخش مهمی از درآمد بودجه ای خود را معطوف به 
دریافت مالیات کرده بود، اما امروز بســیاری از بخش های تولیدی به دلیل رکود 
حاصل شــده قادر به پرداخت مالیات نیستند. اگر مالیات ها با 6 ماه پرداخت به 
تعویق نیفتد یا دولت همچنان صاحبان تولید و کسب و کارهای کوچک را تحت 
فشار مالیاتی قرار دهد، قطعاً روزهای سختی در انتظار تولید خواهد بود، به نحوی 
که امکان از دور خارج شدن و تعطیلی بسیاری از بنگاه های تولیدی دور از ذهن 
نیست. مالیات واحدهای تولیدی و فعاالن اقتصادی زیان دیده از ویروس کرونا پس 
از 6 ماه باید به صورت قسطی دریافت شود و نیروی کار تحت حمایت رایگان یا 
کاهش های قیمت خدمات بهداشتی قرار بگیرند. بخشودگی قبوض آب ، برق و 
گاز هم می تواند کمک کوچکی به دهک های کم درآمد جامعه باشد. اتحادیه های 
کارگری به عنوان رابط  می توانند نقش مثبتی در حمایت از کارگران داشته باشند. 
در اختیار گذاشتن اطالعات کارگران نیازمند و خانوارهای آن ها به دولت می تواند 
منجر به رفع برخی هزینه های واجب و فوری از کارگران بیکار شده در شب عید 
باشد.حمایت دولت نباید تنها معطوف به اصناف و واحدهای تولیدی بیکار شده 
باشد. امروز بسیاری از مردم اعم از دستفروشان یا مغازه داران روزهای سختی را 
پشت ســر می گذارند. برخی حتی قادر به پرداخت اجاره بهای ملک استیجاری 
خود نیستند، بنابراین انتظار می رود دولت از همه مردم بسته به نوع کسب وکار 
و نوع نیاز حمایتی پشتیبانی به عمل آورد. حمایت امروز دولت از کسب وکارهای 
مختلف فعالیتی برای روی پا ماندن و حمایت از اشتغال و تولید است، مشاغلی که 
اگر با رکود و تعطیلی مواجه شوند، خسارت های بیشتری از ابعاد مختلف فرهنگی، 
اجتماعی و اقتصادی به جامعه تحمیل می کنند، بنابراین حمایت دولت در شرایط 

بحرانی کنونی بسیار واجب و ضروری است.

سقف صدور کارت هدیه ۲میلیون تومان شد
باشــگاه خبرنگاران: با اعالم بانک مرکزی، سقف صدور کارت هدیه از ۵۰۰ هزار 
تومان به ۲ میلیون تومان افزایش یافته است. در پی شیوع ویروس کرونا، بانک مرکزی 
پس از تصمیماتی از جمله افزایش ســقف کارت بــه کارت به 1۰ میلیون تومان و 
افزایش سقف برداشت نقدی از دستگاه های خودپرداز به ۵۰۰هزار تومان، در اقدامی 
دیگر به منظور کاهش استفاده از اسکناس، سقف صدور کارت هدیه را از ۵۰۰ هزار 

تومان به ۲میلیون تومان افزایش داده است.

تقاضای پنهان مسکن سر باز کرد
فارس: در حالی که برای طرح مســکن 
ملــی تنها ۴۰۰هزار واحد مســکونی در 
نظر گرفته شده، آزاد کردن روش پیامکی 
موجب شــد ســیل ثبت نامی ها از مرز 
یک میلیون نفر عبور کند. این آمار نشان 
می دهــد تقاضای پنهان شــدیدی برای 
مســکن وجود دارد و اگر دولت و مجلس 
فکری برای موضوع انباشــت تقاضای مسکن نکنند قطعاً در سال های آینده باز هم 
سونامی قیمت مسکن رخ خواهد داد. در مجموع طبق آخرین آمار، تعداد ثبت نامی ها 

از طریق سامانه اینترنتی و سامانه پیامکی یک میلیون و 6۲هزار و 16۵ نفر است.

بانک مرکزی ۱۰ رسته شغلی آسیب دیده از کرونا را اعالم کرد
ایرنا: مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستوران ها، بوفه ها، طباخی، تاالرهای 
پذیرایی، قهوه خانه ها و اغذیه فروشی ها به عنوان یکی از گروه های شغلی آسیب دیده 
از کرونا به شمار می روند.مراکز مربوط به گردشگری شامل هتل ها، هتل آپارتمان ها، 
مجتمع های جهانگردی و گردشــگری، مهمانپذیرها، مهمانســراها، مسافرخانه ها، 
زائرســراها و مراکز بومگردی نیز جزو این گروه ها هستند.از دیگر گروه های شغلی 
آسیب دیده می توان به حمل ونقل عمومی مسافر درون شهری و برون شهری اعم از 
هوایی، جاده ای، ریلی و دریایی، دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، مراکز تولید و 

توزیع پوشاک و مراکز تولید و توزیع کیف و کفش اشاره کرد.

تولید روزانه ۴۰هزار گان بیمارستانی کلید خورد 
فصل اقتصاد: نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نســاجی و پوشاک با اعالم 
اینکه پس از جلســات بســیار با وزارت صنعت در نهایت قرار شده پارچه مورد 
نیاز گان بیمارســتانی در اختیار واحدهای پوشاکی قرار گیرد، گفت: از امروز به 
تولید روزانه ۴۰هزار گان بیمارســتانی می رسیم.  بهرام شهریاری با بیان اینکه 
در شــرایط فعلی اســتفاده از توانمندی واحدهای تولیدی پوشاک برای تأمین 
ماســک و گان بیمارستانی در اولویت کاری ما قرار گرفته، اظهار کرد: مشکل ما 
تأمین پارچه برای تولید بوده که در این رابطه خوشــبختانه به توافقاتی دســت 

پیدا کرده ایم.

با تأیید سران قوا از سوی رئیس سازمان امور مالیاتی اعالم شد 

تمهیدات مالیاتی در شرایط کرونایی
اقتصاد: بــه دنبال حمایت های متنوع از کســب 
وکارها و بنگاه های اقتصادی در شــرایط کرونایی تا 
به حال موارد گوناگونی از ســوی دولت مطرح شده 
اســت. از تعویق پرداخت وام ها تــا اختصاص وام و 
کمک نقدی به خانواده ها و کسب و کارها. رئیس کل 
سازمان امورمالیاتی کشور نیز تمهیدات حمایتی این 
سازمان در راستای حمایت از فعالیت های اقتصادی 
آسیب دیده از بیماری کرونا را برای مؤدیان مالیاتی 

تشریح کرد.
دربــاره  پارســا  امیدعلــی 
اقدام های سازمان امورمالیاتی 
کشور به منظور پیشگیری از 
گســترش بیمــاری کرونا و 
رعایت حقوق مؤدیان مالیاتی، 
گفــت: در مرحلــه اول برخی تمهیــدات با صدور 
بخشــنامه های الزم از سوی ســازمان امور مالیاتی 
صــورت گرفــت و در مرحله دوم بســته حمایتی 
پیشنهادی سازمان امورمالیاتی کشور تهیه و برای 
تصویب به شــورای هماهنگی اقتصادی ســران قوا 
ارسال شد که تاکنون سه بند آن به تصویب رسیده 
است.پارســا دربــاره زمان لغو جلســه هیئت های 
اختالفی گفت: در گام نخست به منظور پیشگیری از 
گسترش بیماری، جلسات هیئت های حل اختالف 
مالیاتی از 1۵ اسفند ماه 1۳9۸ تا پایان فروردین ماه 

1۳99 لغو شد.
رئیس کل ســازمان امور مالیاتی کشــور با اشاره به 
اینکه براساس ماده 1۸6 قانون مالیات های مستقیم، 
بانک ها مکلفند برای ارائه تسهیالت برای اشخاص 
حقیقی و حقوقی از ســازمان امورمالیاتی استعالم 
کنند، اظهار کرد: با توجه به شــرایط اخیر بانک ها 
و مؤسســات اعتباری برای اعطای تســهیالت به 
اشــخاص حقیقی تا ۲میلیارد ریال و برای اشخاص 
حقوقی تا ۵میلیارد ریال نیاز به اســتعالم از ادارات 
امورمالیاتــی ندارند. وی به مصوبات شــورای عالی 
هماهنگی اقتصادی سران قوا اشاره کرد و گفت: طبق 
تصمیمات صورت گرفته سررسید پرداخت مالیات 
بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم ســال 1۳9۸، 
از 1۵ فروردین 1۳99 به تاریخ ۳1 اردیبهشــت ماه 

1۳99 تغییر یافت.
پارسا افزود: در این طرح حمایتی مصوب شد کلیه 
عملیات اجرایی وصول مالیات که در باب چهارم از 
فصل نهم قانون مالیات های مستقیم ذکر شده است 

تا پایان اردیبهشت 1۳99 متوقف شود.
معــاون وزیرامور اقتصادی و دارایی این را هم گفت 
که با توجه به اینکه صدور یا تجدید پروانه کســب 
و کار اشــخاص حقیقی از طرف مراجع صالحیتدار 

منوط به ارائه گواهــی از اداره امور مالیاتی ذی ربط 
است،  با توجه به شرایط اخیر کشور صدور یا تجدید 
پروانه کسب وکار اشخاص حقیقی موضوع ماده 1۸6 
قانون مالیات های مستقیم تا پایان شهریورماه سال 
1۳99 نیاز به اخذ گواهی از اداره امور مالیاتی مبنی 
بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی نخواهد 

داشت.

 پیشنهادات 10 بندی در دست بررسی است
معاون  علیــزاده،  محمــود 
حقوقی و فنی مالیاتی سازمان 
امورمالیاتی کشور نیز ضمن 
اشاره به اینکه پیشنهادات و 
تمهیداتی در قالب 1۰ بند در 
نظر گرفته شده، گفت: پیشنهادهای مزبور از سوی 
شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در حال بررسی 

است.
علیزاده با بیان اینکه هم اکنون ســه بند از 1۰ بند 
موردنظر تصویب شده است، افزود: فصل کسب وکار 
فضای کســب وکار بوده و از نظر میزان درآمدزایی 
زیان هایی به فعــاالن اقتصادی وارد شــده و برای 
جلوگیری از زیان بیشــتر به فعاالن مزبور نسبت به 
امهال بدهی های مالیاتی به مدت دو تا سه ماه اقدام 

شده است.
وی بــا تأکید بر اینکه بخشــودگی جرائم نیازمند 
مصوبه های شــورای اقتصاد و سران قواست، یادآور 
شد: عالوه براین، افزایش سقف تسهیالت اشخاص 
حقیقــی از1۰۰میلیون به ۲۰۰ میلیــون تومان و 
اشخاص حقوقی تا سقف ۵۰۰میلیون تومان نیازمند 

استعالم از سازمان امورمالیاتی نیست.

 بار مالیات را از دوش تولیدکنندگان بردارید
با این حال و به دور از شرایط 
کرونایی و تمهیداتی که برای 
این فصــل از اقتصاد شــد، 
تعویــق  از  کارشناســان 
دستگاه های متولی مالیاتی در 
برابــر درآمدها و فرارهــای مالیاتی گالیــه دارند. 
کارشناسان می گویند کارهایی که دولت می توانسته 
بسیاری از راه ها و پایه های مالیاتی جدید را تعریف 
کند، ولی نکرده است و همین کم کاری دست دولت 

را برای تأمین هزینه در سال آینده خواهد گرفت. 
وحید عزیزی با بیان اینکه بار درآمد مالیاتی همچنان 
بر دوش تولیدکنندگان اســت، گفت: در سال رونق 
تولیــد، دولت و مجلس برای اصالح سیاســت های 

مالیاتی گام مؤثری برنداشتند.

وی دربــاره عملکرد ســه قوه در 
سال رونق تولید و اقدام های انجام 
شده یا نشده برای برداشتن باری 
از دوش تولیدکننــدگان داخلی، 
گفت: مالیات، مهم ترین هزینه ای 
اســت کــه از طــرف حاکمیت 
و  تولیدکننــدگان  دوش  روی 
شــرکت های مختلف قــرار دارد. 
برای برداشتن این بار، چند اقدام 
بایــد در دو محور توســط دولت 
پیگیری و اجرا شــود که تاکنون 

انجام نشده است.وی ادامه داد: محور اول این است 
که بار مالیاتی باید از دوش تولیدکنندگان برداشته 
شود. در حال حاضر مهم ترین درآمد مالیاتی دولت 
مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد شرکت های 
غیردولتی است. مالیات بر درآمد، نرخ ۲۵ درصدی 
دارد که به صورت مستقیم اخذ می شود. این رقم در 
مقایسه با سایر کشورها رقم کمی نیست. مالیات بر 
ارزش افزوده نیز به صورت اسمی و روی کاغذ نباید 
فشار بر تولیدکننده وارد کند، اما چون زنجیره ای که 
باید برقرار شود تا این مالیات توسط مصر ف کننده ها 
پرداخت شــود، در کشــور ما وجود ندارد، پرداخت 
این مالیات نیز عمالً بــر دوش تولیدکنندگان قرار 
می گیرد.این کارشــناس مســائل اقتصادی ادامه 
داد: به دلیل اینکه سیســتم مالیاتی ایران به جای 
فردمحوربودن، شــرکت محور اســت، بســیاری از 
پایه های مالیاتی را در کشور نداریم و جلو فرارمالیاتی 
را نیز به دلیل عدم شفافیت نمی گیریم، فشار مالیاتی 
عمالً بر دوش تولیدکننده است.وی در پاسخ به این 
پرســش که به چه دلیل مالیات بر ارزش افزوده بر 
دوش تولیدکنندگان قرار می گیرد، گفت: مالیات بر 

ارزش افــزوده را هیچ گاه نمی توان 
به طور قطــع تعیین کرد که چه 
شــخصی باید آن  را بپردازد بلکه 
این رقم براساس کشش تقاضا بین 
تقسیم  و مصرف کننده  فروشنده 
می شــود و بر فرض درست انجام 
شدن زنجیره، تولیدکننده مقداری 
از آن  را که می تواند بر قیمت کاال 
می افزاید و مقداری را که نمی تواند 
مجبور اســت از سود خودش کم 
کند. مالیات بر درآمد، ۲۵ درصد 
از سود است، اما مالیات بر ارزش افزوده 1۰درصد کل 
قیمت است، به همین دلیل عدد باالیی است و فشار 

باالیی بر تولیدکننده وارد می کند.

 راهکارهای جبران مالیات تولیدی ها
عزیزی در زمینــه وظایفی که بایــد دولت درباره 
رونق تولید انجام می داد، گفــت: دولت برای رونق 
تولید باید بار مالیات درآمــد و مالیات ارزش افزوده 
را بــا کاهــش نــرخ آن از دوش تولیدکننــدگان 
برمی داشــت و از طرفی با جلوگیری از فرارمالیاتی، 
کاهش معافیت هــای مالیاتی غیرضروری و افزایش 
پایه های مالیاتی مانند مالیات بردرآمد و مالیات بر 
کاالهای لوکــس و فردمحور کردن مالیات به  جای 
شرکت محوری، این میزان کاهش را جبران می کرد.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که 
در حال حاضر چه معافیت های مالیاتی  غیرضروری 
بــوده و باید حذف شــود، گفت: مالیات بر ســود 
ســپرده های بانکی، معافیت مناطق آزاد، معافیت 
فعالیت هــای فرهنگی و هنــری و معافیت کامل 
فعالیت های کشــاورزی که براساس آن دالل ها نیز 

معــاف از مالیات می شــوند، از جمله معافیت های 
مالیاتی غیرضروری هستند.

 عدم افزایش مالیات تولیدی ها، خط قرمز 
افزایش درآمدهای مالیاتی باشد

عزیــزی ادامه داد: در مجمــوع حذف معافیت های 
غیرضــروری و اضافه کردن ایــن پایه های جدید 
مالیاتــی به راحتی می تواند نه تنهــا کاهش درآمد 
مالیاتی تولیدی ها را جبران کند بلکه درآمد مالیاتی 
را نیز افزایش خواهد داد. این باید خط قرمز افزایش 
درآمدهای مالیاتی باشد که این افزایش، نه به تولید 
فشــار بیاورد و نه به آحاد جامعه، چرا که در صورت 
فشار بر جامعه ممکن است تبعات سنگین اجتماعی 
به همراه داشته باشد.این کارشناس اقتصادی درباره 
محور دوم فعالیت الزم دولت در زمینه رونق تولید، 
گفت: محور دیگری که دولت برای رونق تولید، باید 
انجام مــی داد اما انجام نداد، بحث قوانین، آیین نامه 
و بخشــنامه های مالیاتی به همراه شــیوه اخذ آن 
است. شــیوه اخذ مالیات در کشور ما شیوه سختی 
اســت. در حالی که در بسیاری از کشورها پرداخت 
مالیات بسیار ساده است و نیازی به پرداخت هزینه 
حسابداری سنگین و تســلط افراد عادی بر قوانین 

نیست، بنابراین باید این شیوه را تسهیل کرد.
وی در زمینه معضالت شیوه اخذ مالیات، ادامه داد: 
قانون مالیات مستقیم و ارزش افزوده ما تفسیرپذیر 
اســت و از طرفی ممیز محوربودن آن موجب شده 
که هم سبب فساد شــده و هم درآمدهای مالیاتی 

را کاهش دهد.

 تعمد وزارت اقتصاد 
در عدم اصالحات مالیاتی

عزیزی ادامه داد: در بحث مالیات های مســتقیم و 
کاهــش مالیات تولید، دولــت از آذر 9۷ وعده یک 
الیحــه جامع اصالح نظام مالیاتــی را داده بود، اما 
متأســفانه با وجود اینکه چند بار وعده داده شــد، 
این الیحه به مجلس ارســال نشد، در نهایت اواخر 
بهمن ماه امسال این الیحه تازه از وزارت اقتصاد به 
کمیســیون های تخصصی دولت فرستاده و ارسال 
شد که قطعاً بررســی آن به این مجلس نمی رسد. 
اگر مجلس بعدی نیز تصویب شــود، اجرای آن به 
این دولت نمی رســد. به نظر می رسد وزارت اقتصاد 
تعمدی در این کار داشــته اســت، به این دلیل که 
عالقه ای به پرداخت هزینه اجرای این اصالحات در 
دوره جاری نداشته است. مجلس نیز اراده کافی برای 

این اصالحات را نداشت.

 در حال حاضر 
مهم ترین 

درآمد مالیاتی 
دولت مالیات بر 
ارزش افزوده و 

مالیات بر درآمد 
شرکت های 

غیردولتی است

بــــــــرش

ظرفیت تولید مواد شوینده کارخانجات دو تا سه برابر نیاز کشور است تسنیم: دبیر انجمن تولیدکنندگان محصوالت شوینده با بیان اینکه هیچ کمبودی در محصوالت شوینده در کشور وجود 
ندارد، گفت: ظرفیت تولید محصوالت شوینده کارخانجات کشور دو تا سه برابر نیاز بازار است . جمشید فروزش  با اشاره به اینکه روند تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی شوینده با سرعت انجام می شود، اظهار 

کرد: قیمت محصوالت شوینده هیچ تغییری نکرده و مردم می توانند از تخفیفات برخی واحدهای شوینده هم استفاده کنند.

 پرداخت بسته حمایتی 
خانوارهای فاقد درآمد از سه شنبه 

 افزایش فعالیت 
روزانه کشتارگاه ها به ۱۸ ساعت

 معامالت مسکن در پایتخت 
با شیوع کرونا ۴۰درصد کاهش یافت

اصناف از نرخ میوه های تنظیم بازاری 
استقبال نکردند 

نوبخت،  محمدباقر  آنالین:  قدس 
رئیس ســازمان برنامــه و بودجه  
کمک  مرحلــه  نخســتین  گفت: 
دولت به خانوارهای کم بضاعت در 
شرایط شیوع کرونا سه شنبه هفته 
جاری پرداخت می شود. وی گفت: 

کمک بالعوض ۲۰۰ تا 6۰۰هزار تومانی در چهار مرحله 
پرداخت می شود که نخستین مرحله این کمک سه شنبه 
هفته جاری انجام می شــود. نوبخت گفت: این خانواده ها 
کم درآمدتریــن اقشــار جامعه که حــدود ۳میلیون نفر 
هســتند، براساس بعد خانوار از ۲۰۰ تا 6۰۰ هزار تومان 
در چهار مرحله به صورت بســته حمایتی ویژه پرداخت 

می کنیم.

تســنیم: رئیس اتحادیه گوشــت 
گوسفندی از عدم تعطیلی کشتارگاه ها 
و مراکز عرضه دام و طیور خبر داد و 
گفت: کشتارگاه ها 1۸ساعته در حال 
فعالیت بوده و هیچ مشکلی در تأمین 

دام نداریم.
علی اصغر ملکی در خصوص توزیع گوشــت گوسفندی در 
ایام و تعطیالت نوروز اظهار کرد: قرار نیست صنوف فروش 
مایحتاج مردم بسته شود، برهمین اساس شرکت پشتیبانی 
امور دام نیز اعالم کرد کشتارگاه ها تعطیل نخواهند شد. وی 
گفت: این روزها مردم مصرف گوشت گوسفندی را به دلیل 
طبع گرمی که دارد برای این ویروس مناسب دیده و میزان 

تقاضا افزایش یافته، اما مشکلی در تأمین دام نداریم.

ایرنــا: مصطفی قلی خســروی، 
اتحادیه مشــاوران امالک  رئیس 
معامالت  گفــت:  تهران  اســتان 
مسکن در اسفند ماه در پی شیوع 
ویروس کرونــا ۴۰درصد کاهش 

یافــت. تعدادی از مالکان با کاهش نرخ های اجاره تالش 
می کنند تا ملک خود را زودتر از صف انتظار پیدا کردن 
مســتأجر خارج کنند. وی افزود: تعداد معامالت مسکن 
اعم از خرید و فروش، رهن و اجاره در اسفند ماه امسال 
بــه 6هزار و 9۷9 فقره کاهش یافته اســت. این رقم در 
بهمن ماه امســال 11هزار و ۷۰۳ مورد بوده و شــیوع 
ویــروس کرونا دلیل اصلی کاهش معامالت مســکن در 

آخرین ماه سال9۸ است.

میزان: رئیس اتحادیه فروشندگان 
میــوه و تره بار تهــران گفت: نرخ 
فروش ســیب و پرتقــال تنظیم 
بازاری 6هزار تومان تعیین شــده، 
امــا با توجه به قیمــت آن اصناف 

استقبالی برای توزیع این محصوالت نکردند. اسداهلل کارگر 
اظهار کرد: توزیع میوه های تنظیم بازاری از دیروز یکشنبه 
میــان ۲۰۰ واحد صنفی آغاز شــده، اما با توجه به قیمت 
باالیی که در مقایسه با بازار دارد، واحدهای صنفی از تحویل 
آن استقبال نکردند. وی افزود: قیمت تعیین شده برای هر 
کیلوگرم پرتقال و سیب تنظیم بازاری 6 هزار تومان است 
که به قیمت ۵هزار و 6۰۰ تومان در اختیار واحدهای صنفی 

قرار می گیرد.

چهره ها
اسداهلل کارگر:مصطفی قلی خسروی:علی اصغر ملکی:محمدباقر نوبخت:

یادداشت

خبر

 لطفعلی بخشی، اقتصاددان و فعال اقتصادی

 دوشنبه 26 اسفند 1398 21 رجب 1441 16 مارس 2020  سال سی و سوم  شماره 9209

برگ س����بز، س����ند محضری و کارت و بیمه نامه خودروی 
سانتافه مدل 2014 رنگ سفید روغنی به شماره انتظامی 
329ل58 ایران 95  ش����ماره موتور G4KEEU278006 و 
ش����ماره شاس����ی KMHSU81C4EU289769 به مالکیت 
محم����د مهدی نادری����ان مفقود گردی����ده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  ,ع
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اصل سند کمپانی)برگ فروش( خودرو سواری سپند 
تی���پ پی ک���ی ای مدل 1384 به رنگ نق���ره ای- آبی - 
متالی���ک  ب���ه ش���ماره موت���ور M131264735ش���ماره 
شاسی 056302 و به شماره پالک 646 و26  ایران 34 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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برگ س���بز خودروی س���پند پی کی م���دل 1384 رنگ 
نقره ای متالیک به ش���ماره انتظامی 545ج44 ایران 
12  ش���ماره موتور M131262043 و ش���ماره شاس���ی 
055998 ب���ه مالکی���ت محس���ن عبدالله���ی مفق���ود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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پرای���د  خ���ودروی  س���بز(  مالکیت)ب���رگ  شناس���نامه 
م���دل 1396 رنگ س���فید روغنی به ش���ماره انتظامی 
 M13/6002579 662ن57 ای���ران 36  ش���ماره موت���ور
و ش���ماره شاس���ی NAS411100H3401073 به مالکیت 
موس���ی زارعی ن���ژاد مفقود گردی���ده و از درجه اعتبار 
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دانشکده علوم پزشکی تربت جام  در نظر دارد اجرای عملیات نازک کاری ابنیه و تاسیسات مکانیکی 
و الکتریکی بیمارستان نیمه تمام 32 تختخوابی شهدای صالح آباد را از طریق انجام مناقصه عمومی به 
بخش غیردولتی واگذار نماید. اشخاص حقوقی واجد شرایط می توانند ظرف مدت 18 روز از تاریخ درج 
آگهی با مراجعه به  س��ایت www.setadiran.ir اس��ناد و شرایط مناقصه شماره 2098091219000014  را 
دریافت و حداکثر 12 روز پس از پایان مهلت دریافت اسناد مناقصه نسبت به بارگزاری اسناد مناقصه 

اقدام نمایند . قابل ذکر است :
س�ایر شرایط : 1 - کارفرما و دس��تگاه مناقصه گذار : دانشکده علوم پزش��کی و خدمات بهداشتی و 

درمانی شهرستان تربت جام
2 - دستگاه نظارت: شرکت مشاور پویا گران                                  

3- مدت قرارداد  : 8 ماه       
4- قیمت پایه مناقصه : 21/805/829/092 ریال ) اعتبار پروژه اس��ناد خزانه اخزا 814 تاریخ انتشار 

98/3/18 تاریخ سر رسید 1401/3/18 از محل اعتبارات عمرانی می باشد  (                      
5-هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

6-تضمین  ش��رکت  در مناقصه فوق به مبلغ 2/200/000/000 ریال به حس��اب س��پرده دانشکده علوم 
پزشکی تربت جام و یا معادل آن به شکل ضمانت نامه معتبر بانکی می باشد. 

7-کلیه پیش��نهادات رس��یده حداکثر 1 روز پس از پایان مهلت ارس��ال مدارك در محل  دفتر ریاست 
دانشکده بازگشایی و قرائت خواهد گردید.

8-شرکتهای واجد شرایط حداقل دارای رتبه 5 ابنیه و 5 تاسیسات  باشند.
9--تلفن تماس : 05152529412 .

» فراخوان تجدید مناقصه«

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد )806083(

آگهی تغییرات شرکت افق دانش خراسان شمالی شرکت تعاونی به شماره ثبت 1265 و شناسه ملی 10860315270

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,07,30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم 
نرگس راضی به شماره ملی 0670143081 به سمت رئیس هیئت مدیره خانم ناهید راضی به شماره ملی 0670486523 به سمت نائب رئیس هیئت 
مدیره خانم طاهره نظری به شماره ملی 06394111452 به سمت منشی هیئت مدیره - خانم نرگس به شماره ملی 0670143081 به سمت مدیرعامل 
شرکت انتخاب گردید. - کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک ، سفته ، برات و اوراق بهادار با خانم ناهید راضی) نائب رئیس 
هیئت مدیره( به اتفاق خانم نرگس راضی )مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره( و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای خانم 

نرگس راضی )مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره( و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
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صنعتی  خطوط  توسعه  شرکت  تغییرات  آگهی 
به  خاص  سهامی  شرکت  بجنورد  مثلث  ستاره 
شماره ثبت 934 و شناسه ملی 10860312132

مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
 : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398,12,09
- سرمایه تعهدی شرکت طی گواهی بانکی 
 1398,12,10 مورخ   1876-366 شماره 
تهران)کد  توحید  میدان  شعبه  انصار  بانک 
پرداخت  3,900,000ریال  مبلغ  به   )1876

گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 
موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  اداره  شمالی 

غیرتجاری بجنورد )806036(
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برگ س����بز، سند کمپانی، سند محضری و کارت خودروی 
پ����رادو TXL م����دل 2012 رنگ مش����کی روغنی به ش����ماره 
 2TR1127513 انتظامی 519ق18 ایران 74  شماره موتور
و ش����ماره شاسی JTECX3FJXC5002738 به مالکیت 
س����جاد خدابخ����ش درح مفقود گردی����ده و از درجه اعتبار 
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که  حقوقی  یا  و  حقیقی  اشخاص  کلیه  از  بدینوسیله 
هر گونه ادعایی نسبت به شرکت تعاونی مسکن آزاد 
مبتکران میثاق توس به شماره ثبت 30406 که در حال 
اصالحی  ماده 225 الیحه  اجرای  در  باشد  تصفیه می 
دست  در  با  میشود  دعوت  تجارت  قانون  از  قسمتی 
داشتن اصول اسناد و مدارک در ظرف مدت حداکثر 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به نشانی استان  6 ماه 
خراسان رضوی ، شهرستان مشهد بخش مرکزی ، شهر 
مشهد ، محله سجاد شهر ، خیابان آزادی ، آزادی 19 
پالک 6، ساختمان آ 10 ، طبقه همکف ، واحد 8 مراجعه 
نمایند بدیهی است شرکت در مقابل هرگونه ادعای 
منعکس  شرکت  به  فوق  مهلت  از  خارج  که  احتمالی 

گردد مسئولیتی نخواهد داشت.

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

 توزیع یک بسته حمایتی برای اقشار آسیب دیده از کرونا تا پایان سال  ایسنا: رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( از توزیع یک  بسته حمایتی در میان اقشار محروم و آسیب دیده شغلی از کرونا تا 
پایان سال خبر داد. مرتضی بختیاری گفت: بر اساس دستورعمل جامعی که به استان ها ابالغ شده قرار است سه بسته حمایتی برای اقشار آسیب دیده مانند کارگران روزمزد، دستفروشان و… در نظر گرفته شود.

وی با اشاره به اینکه تعداد این افراد به ۷ میلیون نفر می رسد، افزود: یکی از بسته های حمایتی تا پایان سال و دو بسته دیگر نیز در سال آینده برای اقشار آسیب پذیر ارائه می شود.

گلوبال تایمز گزارش داد
ناکامی آمریکا در پیشگیری و جلوگیری از گسترش 

کرونا در این کشور
مهــر: گلوبــال تایمز در گزارشــی 
به ناکامــی آمریکا در پیشــگیری و 
جلوگیری از گســترش کرونا در این 

کشور پرداخت.
در ایــن گزارش آمده اســت: ابتالی 
و  معــروف  چهره هــای  از  برخــی 
سیاستمداران نشان دهنده گستردگی 

میزان شــیوع این ویروس اســت. ترامپ مدعی شده است آمریکا بیش از هر 
کشــور دیگری برای مقابله با کرونا آماده است، اما تاکنون گامی برای توسعه 

آزمایش و یا کاهش تماس انسانی بر نداشته است.
در ادامه نوشــته شده است: در آمریکا تالش های نافرجام برای انگیزه بخشی و 
تحریک اقتصاد بیشتر از تالش ها برای جلوگیری از شیوع کرونا و حفظ جان 
مردم است و این موضوع هنوز به اولویتی برای دولت آمریکا تبدیل نشده است.
در این گزارش تصریح شــده اســت: آمریکا ارتباط هوایــی با چین و برخی 
کشورهای اروپایی را به حالت تعلیق درآورده است اما تالشی برای مهار انتقال 
آن در داخل کشــور انجام نداده اســت. دولت آمریکا و برخی نمایندگان که 
نمی خواهند واقعیت را بپذیرند، چین را مقصر می خوانند و این در حالی است 

که اولویت انتخابات بر زندگی مردم در آمریکا برای چین عجیب است.

مبارزه با کرونا به سبک کهنه سربازان 
ایرنا: همزمان با افزایش آمار ابتال به کرونا در سراســر جهان، در انگلیس به ویژه 
کهنه سربازان و سالمندانی که خاطرات جنگ جهانی دوم را به یاد دارند، از بسیج 
به سبک زمان جنگ و ضرورت برخورداری از روحیه ای در آن سطح برای شکست 
دادن همه گیری این ویروس مرگبار ســخن می گویند. در منطقه یورکشایر واقع 
در شــرق انگلیس گروه خودجوشی به نام »تیم یورکشایر« برای قدردانی از کادر 
درمانی شکل گرفته است.  روزنامه سان در سرمقاله ای از »برانگیختن روحیه بلیتز« 
برای مقابله با بحران کرونا سخن به میان آورده است.»بلیتز« به دوره ای از جنگ 
جهانی دوم گفته می شــود که لندن تحت بمباران روزانه بمب افکن های آلمانی 
قرار داشــت. مردم با حفظ روحیه و کمک به یکدیگر توانستند این دوره را پشت 
ســر بگذارند. از میان هنرمندان و سلبریتی های انگلیس، پیرس مورگان، مجری 
سرشناس تلویزیون نیز در برنامه صبحگاهی خود از مردم خواست »لذت جویی« 
را کنار گذاشته و به حمایت از سالمندان ادامه دهند.تاکنون یک هزار و ۱۴۰ نفر 
در انگلیس به کرونا مبتال شده اند. اما این کشور بر خالف سایر کشورهای اروپایی 

سیاست های سختگیرانه ای را به اجرا نگذاشته است.

کرونا و داستان یک عکس رادیولوژی
جامعه: این روزها از خدمات تیم درمانی 
زیاد می شنویم. روایاتی که حتی با پایان 
یافتن فصل خودنمایی »کرونا« همچنان 

در ذهن ها به یادگار خواهند ماند.
خبرگزاری فارس دیــروز روایت جالب 
توجهی از یکی از پزشــکان این مرز و 
بوم منتشر کرد. پزشکی که خدماتش را 

محدود به مرزهای کشورمان نکرده است. او در اتاق کارش شبانه روزی عکس های 
رادیولوژی بیماران کرونایی از مناطق محروم گرفته تا کشورهای اروپایی را بدون 
هیچ چشمداشتی ویزیت و پیام های محبت آمیز پزشکان اروپایی را دریافت می کند.

دکتر »حمیدرضا ادراکی« متخصص رادیولوژیست در حال حاضر عضو هیئت علمی 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران است. 

او از چندین ماه گذشته که در ایران هیچ خبری از ویروس کرونا نبود، مطالعات 
خود را به صورت خودجوش روی عکس های رادیولوژی و سی تی اســکن بیماران 
کرونایی کشور چین آغاز کرده بود. همه عکس های ریه از شروع بیماری تا وخیم 
شدن حال بیمار را بررسی می کرد و هرلحظه با دیدن عکس ها و خواندن تحلیل ها، 
خدا خدا می کرد که این ویروس در چین نابود شود و هیچ وقت پایش را از مرزهای 
این کشور بیرون نگذارد؛ اما این اتفاق نیفتاد و حاال دکتر باید دست به کار می شد و 
همان راهی که پیش گرفته بود را دنبال می کرد. او حاال از طریق سیستم جهانی و 
شبکه ای »پکس« شبانه روز تالش می کند به دیگر پزشکان در سراسر دنیا و مناطق 

دورافتاده کشور خودمان کمک کند.

 سؤال های بی شمار پزشکان اروپایی
دکتر ادراکی می گوید: روزانه افزون بر ۲۵ عکس از ریه بیماران اروپایی را تحلیل 
می کنم و نظرم را برای آن ها می فرستم. پزشکان اروپایی بسیار قدرشناس هستند 
و بسیار محبت آمیز تشکر می کنند و خوشحال اند که با به کار بستن نظر پزشکان 
ایرانی وارد مرحله آزمون وخطا نشده اند و می توانند از کمک های ما استفاده کنند.

 جذاب ترین عکس رادیولوژی
در ادامه این گزارش می خوانیم، از دکتر می پرسم: جذاب ترین عکس رادیولوژی که 

تابه حال دیده اید چیست؟ می گوید: عکس رادیولوژی خودم.
می پرسم: چرا عکس رادیولوژی خودتان؟

و او آن وقت قصه جانبازی خودش را با روایتی جذاب، این گونه تعریف می کند:
۱۶ ساله بودم و برای نخستین بار از شهرم بروجرد دیار لرستان داوطلبانه وارد 
جبهه شــدم. پدر و مادرم شدیداً به من وابستگی داشتند. دلم پیش آن ها بود؛ 
اما نمی توانســتم به جبهه نروم باید ثابت می کردم که من هم مرد شده ام. خدا 
را شــکر زمان خدمت سربازی من هم رسید و حاال جبهه رفتنم دیگر خدمت 
ســربازی بود و دیگر مدام چشــم های نگران مادرم جلو چشمم نبود. سال ۶۳ 
خرمشــهر تازه آزاد شده بود؛ اما نیروهای عراقی و مدافعان کشورمان در هر دو 
سوی اروندرود مدام در حال تک و پاتک بودند. در یکی از همین حمله ها خمپاره 
دشــمن مستقیم به پاهای من اصابت کرد. اگر بخواهم خودم تعریف کنم فقط 
تا اینجا را به خاطر دارم؛ اما از دوستانم شنیدم با اصابت مستقیم خمپاره هر دو 
پایم شدید آسیب دیده بود به طوری که اقدام های اولیه در بیمارستان صحرایی 
خرمشهر انجام شد. همان جا دکتر در بیمارستان صحرایی برای زنده نگه داشتن 
من پاهایم را قطع کرده بود. چشــم که باز کردم در بیمارستان اهواز بودم و پا 
نداشتم. سال ها به دنبال دکتری که پاهایم را قطع کرده بود به هر دری زدم هر 

چه بیشتر می گشتم کمتر پیدا می کردم.

 وقتی راز سربه مهر باز شد
تا اینکه سال ها گذشت و من با رتبه ۹ رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی قبول شده بودم و حتی دوره تخصصی رادیولوژی را هم گذرانده بودم. سال 
۷۸ بود و ۱۵ سال از جانبازی من گذشته بود. کنگره ای در دانشگاه شهید بهشتی 
با حضور رادیولوژیست ها و ارتوپدها برگزار شد. یکی از ارتوپدهایی که سن و سالی 
از او گذشته بود تجربه ۳۰ ساله اش را در اختیار رادیولوژیست ها و ارتوپدهای جوان 
می گذاشت. وقتی عکس را روی صفحه نور گذاشت و عکس رادیولوژی را تفسیر 
می کرد نگاهم به پایین عکس گرده خورد زیر عکس به زبان فارســی نوشته شده 
بود )حمیدرضا ادراکی( روی پاهای مصنوعی ام بند نبودم تا کنفرانس تمام شود. 
حاال او را در سالن می دیدم، جلو رفتم و از او پرسیدم: این عکسی که نشان دادید 
برای چه شــخصی بود؟ مرد میانسال نگاهش روی من لغزید و گفت: جوانی در 
بیمارستان صحرایی خرمشهر و راهش را گرفت تا برود. به او گفتم: آن جوان منم. 
در جایش میخکوب شــد و حاال دیگر چشم از من برنمی داشت. مرتب سرتاپایم 
را برانداز می کرد. وقتی متوجه شــد تخصص رادیولوژی دارم حاال او روی پا بند 
نبود. آقای دکتر امامی به قدری خوشحال بود که خوشحالی من در بین شادی او 
گم شده بود. از همان موقع با هم رفت وآمد خانوادگی داریم. دکتر امامی بعدها راز 
دیگری را نیز با من در میان گذاشت. یک روز وقتی در گوشه ای با هم تنها نشسته 
بودیم، زیر گوشم گفت: حمیدرضا، وقتی زیر عمل جراحی داشتم پاهایت را قطع 
می کردم به دلیل از دست دادن خون زیاد، ایست قلبی کردی و همه آن هایی که 
سر عمل بودیم دیگر امیدی به ماندنت نداشتیم. تو مرده بودی که به یکباره زنده 

شدی و برگشتی به دنیا.
دکتــر ادراکی در حالی که حزن و خنده اش یکی شــده نگاهش را به در اتاقش 
می دوزد و می گوید: اگر امروز با جان و دل برای سالمت بیمارانم تالش می کنم به 

شکرانه زندگی دوباره ای است که خداوند به من ارزانی داشته است.

 جامعه/  اعظم طیرانی  گرچه خانواده را به 
اصلی  رکن  و  اجتماعی  نهاد  مهم ترین  عنوان 
نهاد  همین  اما  می شناسیم  انسانی  جامعه 
اجتماعی است و  از رخدادهای  نیز گاه متأثر 
بدون تردید تحوالت بزرگی که در جامعه رخ 
است ساختار کوچک خانواده  می دهد ممکن 
را دستخوش تغییر قرار دهد. برای مثال وقتی 
همچون  ناگهانی  بحران هایی  دچار  جامعه 
سیل، زلزله و یا مثل این روزها گرفتار ویروس 
معمول  روند  و  طبیعی  نظام  می شود،  کرونا 
تحوالت  این  از  نیز  نهاد  این  فعالیت های 
متأثر می گردد. به ویژه وقتی قرار است اعضای 
خانواده مدت نامعلومی را در قرنطینه خانگی 
فعالیت های  افتادن  رونق  از  کنار  در  هم  آن 

مالی سرپرست خانواده بگذرانند. 
در چنیــن شــرایطی آنچه می توانــد تهدید 
روزمرگــی این مدت نامعلــوم و احتماالً بروز 
چالش هــا و تنش های خانوادگــی را از میان 
بردارد، آموختن شیوه های تاب آوری اجتماعی 

است.

  انسان محصول ارتباط است
ایــزدی طامــه،  احمــد 
روان شناســی،  دانشــیار 
ارتباط  محصول  را  انسان 
می دانــد؛ ارتباط با خود، 
کسانی  و  خانواده  اعضای 

که با آن ها زندگی می کند. 
وی می گویــد: بــر همین اســاس، چگونگی 
حاالت روحی انسان به شــدت بستگی به نوع 
و الگــوی ارتباط او با دیگــران دارد. بنابراین 
الگوی ارتباط نامناســب به ویژه در یک محیط 
محدود مانند خانه می تواند به افزایش تنش ها 
و استرس ها منجر شود و یا مرد تصمیم بگیرد 
با وجود آنکه می داند در شــرایط فعلی محیط 
خــارج از خانه، امنیــت الزم را ندارد، قید در 

منزل ماندن را بزند. 
دکتر ایــزدی اضافه می کنــد: هرچند عوامل 
مختلفی مانند سن، تیپ شخصیتی و درون گرا 
یا برون گــرا بودن و یا مواردی همچون حضور 
داشــتن و یا نبودن فرزندان در خانه و سبک 

زندگــی گذشــته همســران 
زیســتن  تجربه  می توانــد در 
طوالنــی در منــزل تأثیرگذار 
باشــد، اما به نظر می رســد با 
درک و توجه بــه مواردی که 
به آن ها اشــاره خواهیم کرد، 
به ویژه در شــرایطی که برخی 
مردان به واسطه نوع شغل خود 
با کاهش شــدید درآمد مواجه 
شــده اند و نمی تواننــد مانند 

گذشته نیازهای اعضای خانواده را تأمین کنند 
می تــوان از بروز اختالف و تنش های احتمالی 

جلوگیری کرد. 

 خودداری از امر و نهی 
این روان شــناس ادامه می دهد: در شــرایط 
معمول، بانوان خانه دار بــرای اداره امور خانه 
از ســبک و سیاق خود اســتفاده می کنند که 
خوب یا بد، به آن عادت کرده و سال هاســت 
که با چنین روشی منزل را اداره می کنند. این 
در حالی اســت که بی توجهــی آقایان به این 
موضوع و شروع به امر و نهی کردن در مسائلی 

که مربوط به بانوان اســت، 
می توانــد تنش ها را افزایش 
دهد. در ایــن زمینه آقایان 
بدهند  پیشــنهاد  می توانند 
و یــا اعالم نظــر کنند، اما 
فراموش نکنیم اعمال قدرت 
بــرای تغییر روش همســر، 
موجب پیچیده شدن شرایط 

منزل می شود. 
ایزدی طامه می گوید:  دکتر 
»بیــکاری، مادر مشــکالت اســت« و اضافه 
می کنــد: وقــت آزاد زیاد، حــس کنجکاوی 
و دقت هــای بی مــورد را در انســان افزایش 
می دهــد و زمینه هــای عصبانیــت را فراهم 
می کند. بنابراین پیشــنهاد می شود همسران 
برای پــر کردن اوقات فراغــت خود در منزل 
برنامه ریزی داشته باشند. مطالعه کتاب، گوش 
دادن به کتاب های صوتی و موسیقی، مشاهده 
فیلــم و فوتبال، بازبینــی آلبوم های عکس و 
مرور دســته جمعی خاطرات گذشته، نواختن 
موســیقی و آواز خواندن، دعا و قرائت قرآن و 
نیز انجام بازی هــای گروهی می توانند در این 

زمینه مفید باشند. 
عالوه بر این کمک کردن به همســر در انجام 
امور منزل می توانــد به بازتولید انرژی زندگی 
کمک کرده و با تقویت محبت و دوســتی در 
خانه، بودن در کنــار یکدیگر را لذت بخش تر 

کند. 
وی ادامــه می دهد: برخــی از آقایان به دلیل 
مشــغله های شغلی، کارهای عقب مانده زیادی 
در منزل دارند که می توانند از این فرصت برای 

انجام آن ها استفاده کنند.

 خودکارآمدی برای تاب آوری 
اصغــر مهاجری، اســتاد 
پژوهشــگر  و  دانشــگاه 
معتقد  نیــز  اجتماعــی 
فعلی  شــرایط  در  است: 
اهمیــت  از  تــاب آوری 

ویژه ای برخوردار اســت و حوزه های مختلفی 
را دربرمی گیــرد کــه البته زیرســاخت های 
کالبدی و روان شناختی هرکدام شرایط خاص 
خود را دارد و نیازمنــد مراقبت های بالینی و 
پیشگیرانه ای است که باید از پیش آمادگی آن 

را پیدا کرده و خودکارآمد شده باشیم.
دکتر مهاجری با اشــاره به اینکــه تاب آوری 
مســئله ای پیشــگیرانه و فرهنگی اســت که 
جامعــه باید از قبل آماده آن شــده باشــد، 
می گویــد: اگر خانواده ای برای شــرایط فعلی 
تاب آوری نــدارد نمی توان انتظار داشــت در 
مدتی کوتــاه خودکارآمد شــود، چرا که این 
مهــم نیازمند صــرف زمان و آموزش اســت 
که در مرحله نخســت باید اعضــای خانواده 
بکوشند در کمال آرامش و با توجه به شرایط، 
امکانات، محدودیت هــا و درک متقابل تعامل 
را بدســت آورند تــا بتواننــد در مرحله دوم 
آن را به تکامل برســانند. امــا اکنون که ما با 
یکی از ایــن فورس ماژورها مواجه شــده ایم 
باید بتوانیــم از این فرصت اســتفاده کرده و 
بکوشــیم با کمک یکدیگر از محدودیت های 
پیش آمده فرصت هایی برای رشد و شکوفایی 
اعضای خانواده در زمینه های مختلف ارتباطی، 
آموزشی و... فراهم کنیم تا تاب آوری خانواده 

در برابر مشکالت افزایش یابد.

 فرصت در خانه ماندن
بــه اعتقــاد ایــن اســتاد دانشــگاه یکی از 
فرصت هایی که در خانــه ماندن فراهم کرده، 
این اســت که اعضای خانواده به ویژه زوجین 
می تواننــد در مدت پیش آمــده با همدلی و 
مراقبت بیشــتر از یکدیگر، تاب آوری در برابر 
مشکالت و حتی محدودیت ها را تمرین کنند.

به گفتــه دکتر مهاجــری، اعضــای خانواده 
به ویــژه زوجیــن می توانند در ایــن مدت با 
اســتفاده از فرصت پیش آمــده تعامل مؤثر و 
تقویــت روابط محترمانــه را تمرین کنند که 
خروجــی آن می تواند بســیاری از فاصله ها و 
حتی تهدیدهایی را که در گذشــته در زندگی 
مشترکشــان ایجاد شــده جبران کــرده و از 
بین ببرد. بنابرایــن اگر بتوان از این فرصت با 
برنامه ریزی، درایت و هوشمندی استفاده کرد، 
نه تنها تهدیدی برای بقای خانواده محســوب 
نمی شود، بلکه تاب آوری در برابر سختی ها در 
این فرایند تقویت خواهد شد و اعضای خانواده 

به خانواده ای خودکارآمد تبدیل خواهند شد.

کارشناسان از فرصت رایگانی می گویند که »کرونا« پیشکش خانواده ها کرده است

تمرین تاب آوری و استحکام  بنیان خانواده

تاب آوری مسئله ای 
پیشگیرانه و 

فرهنگی است که 
جامعه باید از پیش 

آماده آن شده 
باشد

بــــــرش

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

دستچین

شایعه برخورد با معلم مهربان آستارایی صحت ندارد
ایسنا: محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش با اشاره به 
شایعه بیکار شدن و برخورد با معلم آستارایی که واژه  »آنالین« 
را »آیالند« تلفظ کرده بود، در توییتر نوشــت: شایعه ها درباره 
برخورد با معلم مهربان آستارایی صحت ندارد.  آموزش به اعتبار 
معلمان فداکاری کــه با کمترین امکانات چــراغ آموزش را از 

خانه هایشان روشن نگه داشته اند هیچ گاه تعطیل نمی شود.

کاش همه مسئوالن ما آیالند بودند
باشگاه خبرنگاران جوان: احسان علیخانی، مجری تلویزیون با 
انتشار پستی در استوری اینستاگرام با اشاره به ماجرای معلمی 
که آنالین را اشتباه تلفظ کرده بود، نوشت: »آیالند یعنی عشق 
یعنی تعهد. یعنی معلمی دلســوز که با اندک حقوقش حجم 
اینترنت می خرد تا شــاگردانش از درس عقب نمانند.  ای کاش 

همه مسئوالن ما آیالند بودند«.

وطن فقط برای پول درآوردن و کاسبی نیست! 
باشگاه خبرنگاران: علیرضا وهاب زاده، مشاور مطبوعاتی وزیر 
بهداشت در توییتی نوشت: کرونا نه مسئول می شناسه نه مردم 
عادی نه سلبریتی. سلبریتی هایی که برای گرین کارت می رفتند 
بچه شــون رو اون طرف به دنیا بیارن، االن می فهمن وطن فقط 
برای کاسبی نیست! حاال مجبوری بشینی و غمش رو هم بخوری 

و راه فراری هم نداری. تازه شدی مثل بقیه مردم.

مدارس و دانشگاه ها تا ابتدای اردیبهشت تعطیل باشند
ایسنا: محمد قمی، عضو کمیســیون آمــوزش و تحقیقات 
مجلس می گوید: اگر روند صعودی شــیوع ویروس کرونا در 
کشــور تا پایان تعطیالت عید نوروز همچنان ادامه داشــته 
باشــد باید مدارس و دانشــگاه ها تا ابتدای اردیبهشت سال 
آینده تعطیل شــوند، چــون ضرر آن بیشــتر از حضور در 

کالس های درس است.

سیاست جمع آوری کودکان را دنبال نمی کنیم
ایسنا: حبیب اهلل مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان 
بهزیستی کشور می گوید: در زمان وقوع کرونا سازمان بهزیستی 
به هیچ وجه سیاســت جمع آوری کــودکان در مراکز را دنبال 
نمی کند چرا که این کار سبب شیوع بیماری در کودکان می شود. 
االن نیز مردم معموالً از کودکی که در خیابان اســت و کاالیی 

می فروشد چیزی نمی خرند.

هیچ انسان عاقلی نمی گوید قرنطینه بد است
ایلنا: حیدرعلی عابدی، عضو کمیســیون بهداشــت و درمان 
مجلس گفت:هیچ انسان عاقلی نمی گوید قرنطینه بد است، ولی 
قابل اجرا نیســت. نه تنها ما بلکــه در چین هم باور نکنید که 
توانسته باشند شــهر را قرنطینه کنند. در چین هم یک بازی 
سیاســی راه انداختند و شهر ووهان را بر سر زبان ها انداختند و 

بقیه کشورشان را آزاد کردند.

در چمبره ای از تعارفات با مردم روبه رو هستیم
ایسنا: دکتر علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران 
می گوید: متأســفانه زمان قابل توجهی را بــا تعارفات معمول 
مدیریت مداخله ای سپری کردیم؛ البته همچنان در چمبره ای 
از تعارفات با مردم روبه رو هستیم و حضور متراکم آحاد جامعه 
شهروندی در شهر تهران و عدم تغییر ریتم زندگی، حاکی از عدم 

انتقال درست سیاست ها به مردم است.

برای پیامک های کاسبان کرونا برنامه ای نداریم
میزان: غالمحســین مهرعلیان، مدیرکل امور دارو و مواد تحت 
کنترل سازمان غذا و دارو درباره پیامک هایی که به مردم به بهانه 
کمک به تهیه ماسک برای بیمارستان ها ارسال می شود، گفت: 
برای این موضوع هیچ برنامه ای در سازمان غذا و دارو نداریم. این 
افراد اصوالً کاســبان کرونا هستند که از اعتماد مردم به جامعه 

پزشکی سوءاستفاده می کنند.

پزشکان آمریکایی ماسک استفاده شده قرض می دهند
باشگاه خبرنگاران جوان: فؤاد ایزدی، کارشناس بین الملل در 
توییتی نوشت:  »رئیس سابق ســازمان بهداشت عمومی دولت 
آمریکا در CNN: وضعیت تجهیزات پزشکی در بیمارستان های 
آمریکا به صورتی است که پزشکان مجبورند به هم ماسک استفاده 
شــده قرض دهند. امکان تست  کرونا از بسیاری از بیماران وجود 

ندارد و پزشکان مجبورند تست کرونا را جیره بندی کنند«.

 بهداشت و درمان

مدیر عامل ایران خودرو اعالم کرد
تحویل ۶۳ دستگاه آمبوالنس 

به وزارت بهداشت
 باشگاه خبرنگاران جوان  فرشاد مقیمی، 
مدیرعامل ایران خودرو در مراســم تحویل 
تعدادی از آمبوالنس های ســاخت داخل به 
مجموعه وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشــکی گفت: ما در دو مرحله برای خروج 
این خودرو هــا از گمرک اقدام کردیم که در 
مرحله اول ۵۰ دستگاه و در بخش بعدی ۱۳ 
دســتگاه ترخیص شد تا امروز شاهد افزودن 
۶۳ دستگاه خودرو به ناوگان اورژانس باشیم.
مدیرعامــل ایران خــودرو تأکید بــر اینکه 
معوقــه ای از آمبوالنس هــا در گمرک باقی 
نمانده اســت، گفت: بنا داریم داخلی سازی 
این محصــول را با تجهیــزات ضروری آغاز 
کرده و به مرور برای داخلی سازی محصوالت 

تالش خواهیم کرد.
وی افزود: اکنون نیاز کشــور به آمبوالنس های 
پیشرفته ۵۰۰ دستگاه است که توسط شرکت 

ایران خودرو دیزل تأمین خواهد شد.

محیط زیست

فرمانده یگان محیط زیست مطرح کرد
هشدار به تخریب کنندگان محیط 

زیست در چهارشنبه سوری
 ایســنا  فرمانده یگان حفاظت محیط زیست 
از مردم خواســت با توجه به شیوع ویروس کرونا، 
چهارشنبه سوری را در خانه بمانند، زیرا عالوه بر 
خسارات زیســت محیطی برگزاری این مراسم و 

تجمع می تواند سبب گسترش این بیماری شود.
ســرهنگ جمشید محبت خانی با بیان اینکه هر 
ساله در مراسم چهارشنبه سوری خسارت هایی به 
مناطق محیط زیستی وارد می شود، تصریح کرد: 
عالوه بر حریق، آلودگی هوا و آلودگی صوتی نیز 
از جمله مشکالت دیگر زیست محیطی این روز 
است. فرمانده یگان حفاظت محیط زیست با اشاره 
به اینکه اســتفاده از مواد محترقه و روشن کردن 
آتش می تواند آثار منفی بر ســالمت سالمندان، 
کودکان و بیماران داشته باشد، گفت: روشن کردن 
آتش یا مواد محترقه در مناطق حفاظت شــده 
محیط زیستی ممنوع است. محبت خانی ادامه داد: 
یگان حفاظت محیط زیست با هرگونه آتش سوزی 
که منجر به آلودگی هوا شود برخورد خواهد کرد.

علم و فناوری

 توسط شرکت مستقر در پارک پردیس
 ایران تولیدکننده داروی

 دیابت شد
 مهر  یکی از شــرکت های فعــال در حوزه دارو 
که در پارک فناوری پردیس مســتقر شده است 
موفق به تولید انحصاری »اگزناتاید« برای درمان 
بیماران دیابتی شده اســت. مجتبی طباطبائی، 
مدیرعامل شرکت مستقر در پارک فناوری پردیس 
معاونت علمی گفت: این شــرکت که از سال ۷۶ 
فعالیت خــود را با هدف تولید در عرصه داروهای 
پروتئینی نوترکیب آغاز کرده و به تولید انحصاری 
»اگزناتاید« برای درمان بیماران دیابتی و همچنین 
»تریپتورلیــن« بــرای درمان بیماران ســرطان 
پروســتات در خاورمیانه دست یافته است، یکی از 
همین فعاالن عرصه داروســازی است. مدیرعامل 
شرکت اضافه کرد: محصوالتی که ما تولید می کنیم 
اساسی و بسیار گرانقیمت هستند و در ۱۵ سال 
گذشته وارداتی نداشته اند. نه تنها واردات نداشتیم، 
بلکه توانستیم نیاز کشور را تأمین کنیم، خوشحال 
هستیم که محصوالت ما در بازارهای جهانی وارد 

شده و صادرات نیز انجام می دهیم.

 ارتباطات و فناوری اطالعات

با هدف مدیریت ریسک اثرات کرونا
افزایش ظرفیت پهنای باند برای 

اینترنت کشور پیش بینی شد
 مهر  نایب رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات 
زیرساخت گفت: با هدف مدیریت ریسک اثرات 
کرونا در نوروز ۹۹، افزایش ظرفیت پهنای باند 

شبکه ارتباطی پیش بینی شد.
سجاد بنابی گفت: با توجه به آثار بیماری کرونا بر 
رفتار کاربران که افزایش ۵۰ درصدی استفاده از 
اینترنت و دیتا را در هفته های اخیر در پی داشته 
است، با هدف مدیریت ریسک اثرات تداوم این 
بیماری در نــوروز، افزایش ظرفیت پهنای باند 
شبکه پیش بینی شده است. این افزایش ظرفیت 
برای شبکه IP داخلی و درگاه های بین الملل و 
نیز بســتر انتقال آن است که به همراه مذاکره 
و توافق بــا پروایدرهــای بین المللی به منظور 
تأمین ظرفیت پیش بینی شده، از طرف شرکت 
ارتباطات زیرساخت صورت پذیرفته است. بنابی 
تأکید کرد: افزایش ظرفیت شبکه دسترسی و 
بهبود کیفیت سرویس دریافتی کاربران نیز برای 

تعطیالت نوروز ۹۹ در حال انجام است.

 انتظامی

رئیس پلیس راه: 
 محدودیتی در جاده ها 

نداریم
 فارس  سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس 
راه راهور ناجا درباره انتشــار اخباری در فضای 
مجازی مبنی بر اعمال انســداد در ورودی های 
برخی از شــهرها اعالم کرد: ما هیچ محدودیتی 
در هیچ کجای کشــور نداریــم؛ ولی در مبادی 
ورودی برخی از استان ها مجموعه ای متشکل از 
وزارت بهداشت، هالل احمر و سایر تیم ها تست 
غربالگری را انجام می دهند؛ اگرچه مأموران پلیس 

راه نیز برای کنترل ترافیک حضور فعال دارند.
رئیــس پلیــس راه با تأکید بــر این مطلب که 
محدودیت به معنای مســدودیت مسیر نداریم، 
به مصوبه ســتاد ملی مبارزه با کرونا پرداخت و 
گفت: بر اســاس این مصوبه هیچ استانی نباید 
محدودیت ها را به صورت مســتقل جزیره ای و 

بخشی ایجاد کند.
سردار حسینی بیان کرد: از ابتدای اسفند تاکنون 
۲۱ درصد کاهش تردد نسبت به مدت مشابه در 

سال گذشته داشته ایم.

فراسو

برداشت آزاد
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا قاضی الحاجات

با نزدیک شدن به پایان اولتیماتوم رئیس جمهور عراق صورت می گیرد

آخرینتالشهابرایمعرفینخستوزیر
  جهان  تالش ها برای پایان دادن به اوضاع سیاســی 
عــراق همچنان ادامــه دارد و در همیــن زمینه روز 
گذشته نامزدهای نخســت وزیری آینده عراق معرفی 
شــدند. عادل عبدالمهدی، نخســت وزیر کنونی عراق 
در نتیجه باال گرفتن اعتراض ها و تجمع های عراقی ها 
چندی پیش اســتعفا کرد. احمد االســدی، از سران 
ائتالف فتح، روز گذشــته خبر داد نامزد نخست وزیری 
عراق ظرف امــروز و فردا ، معرفی خواهد شــد. او با 
انتشار توییتی نوشت در ســاعات  آینده کمیته هفت 
نفره درباره نامزد نهایی نخســت وزیری تصمیم خواهد 
گرفــت و به تأیید نهایی خواهد رســید. کمیته هفت 
نفره عراق شــامل نمایندگانی از احزاب و ائتالف های 
شــیعه پارلمان عراق است که هفته گذشته به منظور 
معرفی نخســت وزیر تشــکیل شــد. طبق یک قانون 
نانوشــته در عراق، نخســت وزیر همواره از شــیعیان 
انتخاب می شود. پیشتر یک مذاکره کننده ارشد عراقی 
در ائتالف فتح )به ریاســت هادی العامری( گفته بود 
در دو روز گذشــته چند شــخص برای نخست وزیری 
مطرح شدند که شایستگی آن ها و برخورداری شان از 
شــرایط الزم و نیز مقبولیت مردمی آن ها بررسی شد 
و بســیاری از شــخصیت ها به علت برخوردار نبودن از 
مقبولیت مردمی یا تشکل های سیاسی یا نزدیکی شان 
به محورهای سیاســی و یا نداشتن سابقه مدیریت از 

گردونه رقابت کنار گذاشته شدند.

کدامگزینهجدیتراست
این مقام افزود تا اینجای کار، »نعیم الســهیل« معاون 
رئیس دفتر رئیس جمهور عراق، »مصطفی الکاظمی« 
رئیس دســتگاه اطالعات عراق، »علی شــکری« وزیر 
برنامه ریزی اســبق و مشــاور ارشــد رئیــس جمهور، 
همچنین »عدنان الزرفی« اســتاندار سابق نجف و یک 
قاضی و یک رئیس دانشگاه از گزینه های مطرح هستند، 
»اما ضرورت برخورداری نامزد نخســت وزیری از سابقه 
سیاســی و اطالع از ابعاد گوناگــون نزاع ایران و آمریکا 
سبب می شود انتخاب چهره ای از خارج از منطقه خضراء 

ریسکی بزرگ باشد«.
»سعد المطلبی« از سران ائتالف دولت قانون )به ریاست 
نوری المالکی( نیز تأکید کرد کمیته هفت نفره تشکل های 
سیاسی که مأمور معرفی نامزد نهایی نخست وزیری شده 
پس از مذاکراتی مفصل، به لیست کوتاهی از نام ها رسیده 
است.به گفته المطلبی تشکل های سیاسی شیعی حجم 
بحران و چالش های پیش رو را درک کرده اند و به نظر می آید 
که با جدیت می خواهند موضوع را خیلی فوری و به صورت 
توافقی فیصله دهند هرچند وجود اختالف طبیعی است.

این درحالی اســت که برهم صالح به تشکل های سیاسی 
شیعی پیغام داده که اگر تا روز دوشنبه به توافق الزم نرسند 
او خود بدون مشورت با آن ها و بر اساس تشخیص خودش، 
فردی را برای نخســت وزیری معرفی خواهد کرد و در این 

باره هیچ تجدیدنظری نخواهد کرد.

با وجود خطرهای ناشی از شیوع کرونا
 انتخابات شورا ها در فرانسه 

برگزار شد
فرانس 24 : با وجود شیوع ویروس کرونای 
جدید در فرانسه و درخواست برخی از مقام ها 
و پزشکان برای به تعویق انداختن انتخابات 
شهرداری ها، روز گذشته مردم این کشور پای 

صندوق های رأی فراخوانده شدند.
اگرچه در دور اول این انتخابات به دلیل شیوع 
کرونا حضور مردم کاهش چشمگیری داشته 

است.
به گزارش مؤسسه فرانسوی نظرات مردمی 
)Ifop(، ۲۲ درصد افراد فکر می کنند خطر 
انتقال این ویــروس در صف های انتخاباتی 

وجود دارد و شرکت نکردند.
پیش از این مکرون در سخنانی ضد و نقیض 
اظهار کــرده بود هیچ مانعی برای شــرکت 
نکردن فرانسوی ها، حتی ضعیف ترین افراد، در 
انتخابات نیست ولی با این حال از افراد باالی 
۷۰ سال و آسیب پذیر درخواست کرده بود تا 
جایی که می شود در خانه هایشان بمانند. این 
درحالی است که ۱۹.۲ درصد رأی دهندگان 

افراد باالی ۷۰ سال هستند.
قرار است دومین دور انتخابات در تاریخ ۲۲ 

مارس )سوم فروردین ۱3۹۹( برگزار شود.

پنتاگون:
مطمئنیم کرونا به کره شمالی 

رفته است!
ایسنا: یک ژنــرال آمریکایی در کره جنوبی 
گفته اســت او »قطعاً« معتقد است که کره 
شمالی مواردی از ابتال به کرونا ویروس دارد 
و این برخالف تمامی ادعاهایی است که این 
کشــور منزوی مبنی بر پاک بــودن از این 

بیماری همه گیر جهانی دارد.
هنوز معلوم نیست این ژنرال از کجا این اندازه 
مطمئن اســت. ژنرال رابرت آبرامز، فرمانده 
نیروهای آمریکایی در کره جنوبی همچنین 
معتقد است ارتش پیونگ یانگ 3۰ روز است 

که در آماده باش به سر می برد!
باوجود این، ارتش کره شــمالی به تازگی سه 
پرتابه از سواحل شــرقی خود آزمایش کرد 
و رســانه این کشور تصاویری از کیم جونگ 
اون، رهبر این کشور در حال نظارت بر مانور 
توپخانه ای ارتش با گلوله های واقعی نشان داد. 
آبرامز همچنین گفت ۹ مورد ابتالی سربازان 
آمریکایی مســتقر در کره جنوبی به ویروس 
کرونا اعالم شده که یکی از آن ها یک سرباز 
وظیفه و دو مورد دیگر از اعضای یک خانواده 
هســتند. وی تأکید کرد تمامی این ۹ مورد 
در قرنطینه هستند. در حال حاضر ۲۸ هزار 
نیــروی نظامی آمریکا در شــبه جزیره کره 

مستقر هستند.

اقدام تازه اتحادیه برای مقابله با کرونا
مرزهای شینگن بسته می شود

قدس: ترکیه برای مصون ماندن از کرونا، تا 
پنج هفته دیگر مسافری از ۹ کشور اروپایی 
نمی پذیرد. دانمارک، لهســتان و جمهوری 
چــک نیز درهای خود را بــه روی دیگران 
بســتند. در همین حال کمیســیون اروپا 
ســرگرم بحث درباره نحوه کنترل  مرزهای 
حوزه یورو اســت. ترکیه با اعالم این خبر 
گفت، مرزها برای شهروندان آلمان، فرانسه، 
اتریش، اسپانیا، بلژیک، دانمارک، نروژ، هلند 
و سوئد بسته می مانند. مسافران کشورهای 
ثالــث نیــز کــه در ۱۴ روز گذشــته در 
کشــورهای نام  برده اقامت داشته اند، اجازه 
نخواهند داشــت وارد ترکیه شــوند. طبق 
تصمیم دولت، شهروندان خود ترکیه نیز تا 
اطالع ثانوی مجاز نیســتند به این کشورها 

سفر کنند.
دانمارک نیز بر اســاس اعالم قبلی، از ظهر 
شــنبه ۱۴ مارس مرز با آلمان را بســت و 
تأکید کرد تا ۱3 آوریل، ورود به این کشور 
تنهــا با دالیــل خاص میســر خواهد بود. 
جمهوری چک و لهســتان نیــز از تصمیم 
مشابهی خبر دادند. لهســتان از نخستین 
ساعت بامداد یکشنبه تا ۱۰ روز دیگر )۱۵ تا 
۲۵ مارس( عبور و مرور در مرزهای محدوده 
شنگن را کنترل می کند و ورود خارجی ها 
به خاک این کشور با سختگیری زیاد همراه 
خواهد بود. تردد قطارهای بین المللی و فرود 
پروازهای خارجی در لهستان نیز تا دو هفته 

لغو شده اند.
این درحالی است که رئیس کمیسیون اروپا 
یک روز پیشتر، بستن مرزها یا کنترل های 
مرزی در محدوده شینگن را منتفی دانسته 
و پیشــنهاد کرده بود کــه در مرزها صرفاً 

معاینات بهداشتی انجام شود. 
طبق اعالم ســازمان جهانی بهداشت، اروپا 
هم اینک به مرکز شــیوع کرونا در سراسر 

جهان مبدل شده است.
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تالش آمریکا برای انحصار واکسن کرونا
رویترز: روزنامه »ولت آم زونتاگ« گزارش داد، دولت های آلمان و آمریکا 
در حال کشــتی گرفتن با یکدیگر بر ســر شرکت »CureVac« مستقر در 
آلمان هســتند؛ شــرکتی که روی تولید واکســنی برای ویروس کرونا کار 

می کند.
به نوشته این روزنامه دونالد ترامپ در تالش است شرکت آلمانی را اغوا کند تا 

واکسن ویروس کرونا را منحصراً برای آمریکا تولید کند.
این روزنامه آلمانی به نقل از منابع ناشــناس نوشــت: ترامپ مبلغ هنگفتی را 
به دانشــمندان آلمانی که مشغول تولید واکسنی برای ویروس کرونا هستند، 
پیشــنهاد داده است. ترامپ می خواهد مطمئن شود که امتیاز انحصاری تولید 

این واکسن به آمریکا برسد.
بــه گفته این روزنامه، همزمان دولت برلین در تالش اســت به این شــرکت 

انگیزه های مالی مناسب برای ماندن در آلمان را بدهد.
این شــرکت در شهر توبینگن در جنوب غربی آلمان مستقر است و با مؤسسه 
تحقیقاتی PEI مرتبط با وزارت بهداشــت آلمان همکاری می کند، همچنین 

مراکزی در فرانکفورت و شهر بوستون آمریکا دارد.
این شــرکت امیدوار است تا ژوئن یا ژوئیه سال جاری میالدی به یک واکسن 
تجربی دست پیدا کند و سپس تأییدیه الزم را برای آزمایش آن روی انسان ها 

بدست آورد. 

با شروع دهمین سال جنگ در سوریه
384 هزار نفر، حداقل کشته های درگیری

خبرگزاری فرانسه: با ورود به دهمین 
سال نبرد در ســوریه، گروه موسوم به 
دیده بــان حقوق بشــر ســوریه که به 
غربی ها نزدیک تر اســت در گزارشــی 
اعالم کرد دســت کم 3۸۴ هزار نفر در 
۹ ســال گذشــته در این کشور کشته 

شده اند.
این آمار در حالی منتشر می شود که همین منبع در ماه ژانویه با انتشار گزارشی 
اعالم کرده بود از زمان آغاز جنگ در سوریه در سال ۲۰۱۱، حدود ۵۸۵هزار نفر 

جان خود را از دست داده اند!
به عالوه، این گزارش نمی تواند درباره سرنوشت بیش از 3هزار و ۲۰۰ غیرنظامی 
زندانی در دست داعش و ۴هزار و ۱۰۰ اسیر جنگی سوری و بیش از هزار و ۸۰۰ 

غیرنظامی ربوده شده از سوی تروریست ها نظری بدهد.
همچنین بیش از ۱۱ میلیون نفر از شــهروندان ســوریه در ۹ سال گذشته آواره 

شده اند.
در حال حاضر دولت مرکزی سوریه بیش از ۷۰ درصد از خاک این کشور را کنترل 
می کند. استان ادلب که از سال ۲۰۱۵ تحت کنترل تروریست هاست آخرین پایگاه 

آن ها به شمار می رود.
سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۷ جنگ سوریه را »بزرگ ترین فاجعه ایجاد شده 

به دست بشر از زمان جنگ جهانی دوم« توصیف کرده بود.
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کرونا،ناجیموقتبیبی
اســکای نیوز: وزارت دادگستری رژیم صهیونیســتی از موکول شدن 
جلسه محاکمه نخست وزیر این رژیم به ۲۴ مه )چهارم خرداد( به دلیل 
گسترش کرونا خبر داد. طبق بیانیه این وزارتخانه، قرار بود دادگاه عالی 
رژیم اشــغالگر قدس، ۱۷ مارس )سه شــنبه هفته جاری( کیفرخواست 
علیه نتانیاهو به اتهام فســاد را صادر کند اما این جلسه به تعویق افتاد. 
براســاس آخرین خبرها تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در فلســطین 

اشغالی به ۲۰۰ تن افزایش پیدا کرده است.

 طالبان در بیانیه ای متعهد شد
پاک سازی کامل 

افغانستان از داعش

اعالمیه ای در مورد   جهان  گروه طالبان 
طالبان  کرد.  صادر  داعش  گروه  با  مبارزه 
»از  را  داعش  است  گفته  خود  اطالعیه  در 
و  رانده  بیرون  افغانستان  مختلف  مناطق 
اکنون تنها در مناطق محدود شرقی کشور 
آن ها  پاک سازی  عملیات  که  مانده اند  باقی 

جریان دارد«.
داعش افغانســتان مســئولیت حمله اخیر به 
مراســم ســالگرد عبدالعلی مزاری در کابل و 
مراسم تحلیف ریاســت جمهوری را برعهده 

گرفت. 
پس از امضای موافقت نامه صلح میان گروه 
طالبــان و آمریکا، گروه طالبان دســت به 

عملیات هایــی علیه داعــش در والیت های 
شرقی افغانستان زده است.

عده ای معتقدند طالبان به واسطه پایگاه های 
اجتماعــی و گســتردگی جغرافیایی که در 
افغانســتان دارد، تنهــا گروهی اســت که 

می تواند داعش را نابود کند. 
در مقابــل اما برخی دیگر بــر این اعتقادند 
که داعش در افغانستان چیزی به جز برخی 

فرماندهان جدا شده از طالبان نیست.

سنگاندازیدولتمرکزی
همزمان اخبار رســیده نشان از آن دارد که 
دولت مرکزی افغانستان بنا دارد برخی مفاد 

توافق شــده بین آمریــکا و طالبان را انجام 
ندهــد. آزادی همه زندانیان طالبان یکی از 
این مفاد بود، ولی اشرف غنی پس از مراسم 
تحلیف اعالم کرد آن را به شــکل مشروط 

انجام خواهد داد.
 اشــرف غنی گفته اســت هزار و ۵۰۰ نفر 
از ایــن زندانی ها را پیــش از گفت وگوهای 
بین االفغانی و 3هــزار و ۵۰۰ نفر را پس از 

آن آزاد خواهد کرد.
سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان 
در قطر به آژانس خبررسانی رویترز گفته است 
که آن گروه هرگز با رهایی مشروط زندانیان 

طالبان موافقت نخواهد کرد.

افغانستان

 جهان  با گذشت چند روز از نخستین حمله ها به 
پایگاه نظامیان آمریکایی در التاجی، هنوز هیچ گروهی 
مسئولیت این حمله ها را نپذیرفته و این ماجرا، احتمال 
ساختگی بودن آن ها را مطرح می کند. حمله هایی که 
آمریکا آن ها را طراحی کرده تا بتواند حضور نظامی 
دم  زمینه  همین  در  کند.  توجیه  را  عراق  در  خود 
خروس آمریکا روز گذشته با انتشار خبری درباره اعزام 

تیپ ۱۰۱ هوابرد ارتش آمریکا به عراق بیرون زد.
به گزارش اســپوتنیک، یک مقام عراقی خبر داد که 
نیروهای لشــکر هوابرد ۱۰۱ آمریکا که تنها نیروی 
تهاجمی هوایی در جهان است به منظور استقرار در 

یکی از پایگاه های نظامی عراقی عازم عراق می شود.
این نیروها قرار اســت به جای یکی از شــرکت های 

امنیتی آمریکایی فعال در عراق مستقر شوند.
برمبنای آنچه اعالم شده این یگان که در تمامی دوران 
نبرد عراق علیه داعش خبری از آن نبود، قادر اســت 
نواحی و اراضی کلیدی و مهم را در خاک دشمن تصرف 
کند و به پشتیبانی عملیاتی از نیروهای زمینی بپردازد.

آخرین باری که ارتش آمریکا از این نیروها اســتفاده 
کرد، در حمله به عراق پس از اشــغال کویت توسط 

رژیم صدام حسین بود. 
پیش از این نیز ایاالت متحده آمریکا از ارسال سامانه 

موشکی پاتریوت به عراق خبر داده بود.

هشدارهایجدیگروههایمقاومت
باوجود این، گروه های مقاومت در عراق بیش از پیش 

بر لزوم خروج آمریکا از کشورشان تأکید کرده اند.
رئیس فراکسیون بدر پارلمان عراق، روز گذشته تأکید 
کرد در صورت عدم خروج نیروهای آمریکایی، عراق 

موضع دیگری در قبال حضــور نیروهای خارجی و 
آمریکایی اتخاذ خواهد کرد.

حسن الکعبی در گفت وگویی با پایگاه خبری »بغداد 
الیوم« گفت: »همه طرف هایی که در عراق هستند 
به خصوص آمریکایی ها یا ائتالف بین المللی، باید به 
حاکمیت این کشور احترام بگذارند و امکان ندارد که 
به هیچ نقض و تجــاوزی که منجر به ریختن خون 

مردم عراق  شود، اجازه فعالیت دهیم«.
رئیس فراکســیون بدر تصریح کرد در صورت اصرار 
آمریــکا و ائتالف بین المللی بر عدم خروج از عراق و 
ماندن غیر قانونی در کشور، این تصمیم اثر و پیامد 

منفی بر این نیروها خواهد داشت.
همزمان، حــزب اهلل عراق هم از ضــرورت مقابله با 
آمریکا ســخن گفت. به گــزارش المیادین، کتائب 
حزب اهلل عــراق در بیانیه ای تأکید کــرد: آمریکای 
اشغالگر در ارتکاب جنایات علیه نیروهای امنیتی ما 
و حشدالشعبی گستاخ شده و به شهرهایمان تجاوز 
می کند. این واقعیت مســئولیت تالش جدی برای 
بیرون راندن این دشمن را بر نیروهای مردمی و ملی 

عراق واجب می کند.

  رویترز   رئیس رژیم صهیونیستی قصد دارد امروز 
رسماً رئیس ائتالف »آبی و سفید« را برای تشکیل 

کابینه جدید این رژیم مأمور کند.
دفتر رئوین ریولین، رئیس رژیم صهیونیســتی در 
بیانیه ای اعالم کرد وی امروز ظهر رسماً حکم تشکیل 

کابینه را به بنی گانتز اعطا می  کند.
گانتز رقیب اصلی »بنیامین نتانیاهو« نخســت وزیر 
کنونی رژیم صهیونیســتی است و توانسته حمایت 
6۱ نفر، یعنی نصف به عالوه یک کرسی از مجموع 
اعضای پارلمان را برای تشکیل کابینه به دست آورد.
در انتخابات اخیر رژیم صهیونیســتی که ســومین 

انتخابات در کمتر از یک سال بود، حزب »لیکود« به 
ریاست نتانیاهو بیشترین کرسی را به دست آورد، اما 
نتانیاهو نتوانست حمایت اکثریت نمایندگان را جلب 
کند. در مقابل گانتز به لطف پشــتیبانی »آویگدور 
لیبرمن« رئیس حزب »اسرائیل بیتنا« و احزاب چپ 
و عرب، توانســت به حداقل کرســی های الزم برای 

تشکیل کابینه دست یابد.
هنوز مشخص نیست که گانتز بتواند کابینه جدید 
را تشــکیل دهد، با این وجــود در بیش از یک دهه 
گذشــته این نخستین بار اســت که حکم تشکیل 
کابینه در اولین شانس، به فردی جز نتانیاهو می رسد.

تیپ 101 هوابرد آمریکا در راه عراق؟

شکست بزرگ نتانیاهو

دم خروس ایاالت متحده پس از حمله به پایگاه التاجی بیرون زد

با دستور رئیس رژیم صهیونیستی، حزب آبی و سفید مأمور تشکیل کابینه شد

گزارش خبری

خبر آخر

خبر اخبار کوتاه
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 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  سرپرست مؤسسه فرهنگی قدس:
  سید محمود مرویان حسینی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد
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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 
مناقصه عملیات مشروحه ذیل را به پیمانکاران ذیصالح واگذار نمایید  .

مدت موضوع
اجرا

مبلغ برآورد اولیه
به ریال

مبلغ تضمین
فرآیند ارجاع کار 

به ریال

حداقل رتبه و 
رشته مورد نیاز

نوع تضمین شرکت در فرآیند 
ارجاع کار

انجام عملیات اصالح شبکه و 
استانداردسازی انشعابات آب در 
سطح امور بهره برداری شبکه آب 

منطقه 2 به صورت پراکنده 

5 آب129/933/059/358364/000/000 ماه

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

2 . ضمانتنامه بانکی
3 . اوراق مشارکت

4 . چک تضمین شده بانکی

1- کارفرما : شرکت آب و فاضالب مشهد
2- محل تأمین اعتبار : بودجه غیر عمرانی

3- تاریخ و محل دریافت اسناد ارزیابی کیفی : از تاریخ 98/12/26 لغایت 98/12/28 از محل دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب مشهد 
یا در سایتهای اینترنتیhttp://iets.mporg.ir  و www.abfamashhad.ir  قابل دریافت می باشد.

4-آخرین مهلت عودت پاکات اسناد ارزیابی کیفی تکمیل شده : پایان وقت اداری )ساعت 15:20 ( مورخ 99/1/23
5- محل تسلیم پاکات ارزیابی کیفی و مناقصه : مشهد، خیابان فلسطین، فلسطین 26 ، دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضالب مشهد. 

6- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 

آب نعمت بزرگ الهی است ، آن را هدر ندهیم 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی
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دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مشهد

شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری 
مناقصات عمومی دو مرحله ای خدمات پیمانکاری:

1- عملیات اجرایی سیس�تم کنترل مرکزی تاسیسات آبرس�اني شهر تربت حیدریه-فاز اول شماره 
فراخوان 2098001446000088

2- طرح اصالح بخش�ی از خط انتقال آب شهر گناباد )حدفاصل ایستگاه پمپاژ بیمرغ و خیبری( - 
اولویت اجرایی سال 1398   به شماره فراخوان 2098001446000087 

را در قال�ب دو مناقص�ه مج�زا از طریق س�امانه ت�دارکات الکترونی�ک دولت برگ�زار نماید. کلیه 
مراح�ل برگ�زاری فراخ�وان ارزیاب�ی کیفی از دریاف�ت و تحویل اس�ناد اس�تعالم ارزیابی کیفی 
ت�ا ارس�ال دعوتنام�ه، از طری�ق درگاه س�امانه ت�دارکات الکترونی�ک دولت )س�تاد( ب�ه آدرس                                               
www.setadiran.ir  انجام خواهد ش�د والزم اس�ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، 
مراح�ل ثب�ت نام در س�ایت مذکور و دریاف�ت گواهی امض�ای الکترونیکی را جهت ش�رکت در 
مناقصات محقق س�ازند. تاریخ انتش�ار فراخوان در سامانه 98/12/24 می باشد. اطالعات و اسناد 
مناقصات عمومی پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به 

مناقصه گران ارسال خواهد شد. 
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز پنج شنبه مورخ 99/01/07
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز پنج شنبه مورخ 99/01/021

اطالع�ات تم�اس دس�تگاه مناقص�ه گ�ذار : خراس�ان رض�وی- مش�هد- بول�وار وکی�ل آب�اد –                                                  
ابتدای خیابان صدف -  تلفن 5- 05138678841

اطالعات تماس س�امانه س�تاد جهت انجام مراحل عضویت در س�امانه : مرک�ز تماس 27313131    
دفتر ثبت نام : 85193768 و 88969737
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 فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری 
مناقصه عمومی خدمات پیمانکاری 

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

 دوم
نوبت آب ارمغان آبادانی است  آبادانی را بیشتر کنیم
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