
 

پاسخگویی به 50 پرسش دینی درباره کرونا درسایت گفتمان رضوی
مدیر عامل بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی خبر داد
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پیام تولیت آستان قدس در پی پرتاب غرور آفرین ماهواره سپاه هشدار صریح فرمانده کل سپاه به ترامپ آیت اهلل حسن عالمی:

:jامام رضا
رمضان، ماه برکت است، 

ماه رحمت است، ماه 
آمرزش است، ماه توبه 

است و ماه بازگشت 
]به سوی خدا[ است. 

هر کس در ماه رمضان 
آمرزیده نشود، در 

کدام ماه دیگر آمرزیده 
خواهد شد؟ 
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»نور« قلب ملت ایران را 

خوشحال کرد
  دستور داده ایم هر شناور آمریکایی  

مخل امنیت هدف قرار گیرد
 با روح و جان خود

به محضر امام هشتمjمشرف شویم

 ............ صفحه 6

 پرتاب ماهواره نور، اروپا و آمریکا را غافلگیرکرد 

خشم وحیرت غرب از قدرت فضایی ایران

کارگران هرنوع توافقی را 
نمی پسندند

پیگیری قانونی 
افزایش 

دستمزدها  
ادامه دارد

 سیاســت   اروپا و آمریکا در مکثی قابل تأمل که حاکی از شــوکه شدنشان است، در 
واکنش به موفقیت ایران در پرتاب نخستین ماهواره نظامی به فضا، کشورمان را متهم به 
نقض قطعنامه های سازمان ملل کردند. از یک سو این نخستین بار نیست که ایران آزمایش 
موشکی یا ماهواره ای انجام می دهد و از سوی دیگر برای بار اول هم نیست که غربی ها 
ایران را متهم به نقض قطعنامه های موشکی سازمان ملل می کنند، اما تفاوت در این است 
که در دفعات قبلی، ابتدا غربی ها ایران را متهم به آزمایش موشکی یا ماهواره ای می کردند و 
بعد ایران پاسخ دیپلماتیک به این اتهام ها را می داد، اما این بار ایران به طور علنی و ناگهانی 

 ............ صفحه 2خبر از انجام موفقیت آمیز پرتاب ماهواره نظامی به فضا...

کارگری  خانوارهای  که  حالی  در  اقتصاد    
که نزدیک به 40 میلیون از جمعیت کشور را 
دربرمی گیرند و با نرخ تورم 41درصدی روزگار 

می گذرانند، نه تنها درخواست...

عربستان از ابتدای جنگ 
بایمن127 محموله نفتی را 

متوقف کرده است

دزدان دریایی 
سعودی

 ردپای سایت های شرط بندی 
در پشت پرده الیوهای جنجالی 

اینستاگرام دیده می شود

ابتذال 
فروش ها!

 ............ صفحه 8 ............ صفحه 9

دستور رئیس جمهور 
به وزیر بهداشت 

درباره ارائه گزارش 
بررسی های الزم برای 

بازگشایی اماکن مذهبی
 ............ صفحه 2

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
مرتضی افقه

حمایت از اقشار آسیب پذیر و نیازمندان جامعه نه تنها در آستانه ماه مبارک رمضان 
بلکه در همه زمان ها جزئی از وظایف اصلی و قطعی دولت و حکومت به شــمار 
می رود. تحقق حمایت های حداکثــری از نیازمندان جامعه یکی از معمول ترین 
سیاست گذاری های دولتی در همه کشورهاست.  این موضوع در سیستم های رایج 

کشورهای پیشرفته و توسعه یافته سیاستی مهم است...

فرار مالیاتی 
و ثروتمندان صاحب نفوذ

 ............ صفحه 6
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« A4 ︢︾︀﹋ ︡︣︠ ﹤︭﹇︀﹠﹞ »
ـ︣ح ﹝﹆︀د︣ ﹝﹠︡رج در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥   ︫﹤  ︋﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ د را از﹢ آ︨ـ︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ﹋︀︾︢ A۴ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز︠ 
︩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت ﹝︣ا︗︺﹥   ︋http://dev.aqr.ir ﹩﹡︀︪ـ﹡ ﹤ ︣︡ و در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥︋   ︠︳︣ا ︣︠︡اری ﹡﹞︀︡، ﹜︢ا ︗️ ﹝︪ـ︀﹨︡ه︫ 
﹥ آدرس  ﹥ ︑﹊﹞﹫﹏ ا︨﹠︀د و ︑﹢﹏ ﹝﹢ارد ﹝︴︣و﹥ در آن︋  ﹠︖︪ـ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٩/٠٢/١١ ﹡︧︊️︋  ـ︀︻️ ١٢:٣٠ روز︎  و ︡ا﹋︓︣ ︑︀︨ 

.︡﹫︀﹝﹡ ا﹇︡ام ﹩﹡︀︊﹫︐︪ ︀ز﹝︀ن ﹝︣﹋︤ی آ︨︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ﹝︺︀و﹡️ ﹝︐︣م ﹝︀﹜﹩ و︎  ﹝︪︡ ﹝﹆︡س︨ 
﹢د. ﹢ا﹨︡︋  ︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭︀ت︠  ︣ ︻︡ه︋  ︀ً ﹨ ﹤﹠︤︀پ آ﹎﹩ در روز﹡︀﹝﹥ ﹨︀︋  ﹠﹝︲ 

 ︫﹞︀ره ︑﹞︀س ٣٢٠٠١۴٢٠-٠۵١ و ٣٢٠٠١٠٣٩-٠۵١

آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩   (﹡﹢︋️ دوم)
︀ ︑︺︡اد   ﹢د را︋  ︐︣ ا﹝﹢ر ﹡﹆﹙﹫﹥︠  ︡﹝︀ت و ︨︣و︦ د﹨﹩︋   ︠﹤ارا ️︗ ︣ورش ﹝︀ز﹡︡ران در ﹡︷︣ دارد اداره ﹋﹏ آ﹝﹢زش و︎ 
ـ﹞﹠︡- ︑﹠︡ر ٩٠ و ۶ د︨ـ︐﹍︀ه ︠﹢دروی ﹝﹫﹠﹩ ︋﹢س ـ︀ ا︑﹢︋﹢س را از  ١۶ د︨ـ︐﹍︀ه ︠﹢دروی ︨ـ﹢اری ︎︥و ۴٠۵- ︎︀رس–︨ 
︵︣﹅ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ ﹝﹢︨︧︀ت و ︫︣﹋️ ﹨︀ی ﹞﹏ و ﹡﹆﹏ دارای ︮﹑﹫️ از اداره ﹋︀ر و ا﹝﹢را︗︐﹞︀︻﹩ ︋︣ا︨︀س ︑︺﹫﹫﹟ ︨﹢د 
﹝︣︡︐﹩ وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡ و ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︋︀ ﹜︀ظ ﹋﹙﹫﹥ ︫ـ︣ا︋ ︀︋ ︳︣ه ﹎﹫︣ی از ︨ـ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ 
 ﹩﹎درج آ ︢ا ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠ـ︡ از ︑︀ر﹛ ، ︡﹠︀﹝﹡ ️﹋︫︣ـ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︋ـ﹥ ︮ـ﹢رت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ در (www.setadiran.ir)
٠۴ /٩٩/٠٢ ︑︀ ︀︎︀ن و﹇️ اداری ٩٩/٠٢/٠٨ ︗️ در︀﹁️ ا︨ـ﹠︀د ﹝︣ا︗︺﹥ و آ︣︠﹟ ﹝﹙️ ︑﹊﹞﹫﹏ و ار︨ـ︀ل ︑︱﹞﹫﹟ ، 
 ﹅︣︵ از ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩︀︪﹎︀ز ︀︫︡. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ز﹝︀ن︋   ︋﹩﹞ ١٨/ ٠٢/ ٩٩ ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︑︀ر ﹤﹡︀﹞︀ ﹫︪ـ﹠︀د ﹇﹫﹞️ در︨  ﹝︧ـ︐﹠︡ات و︎ 

︨︀﹝︀﹡﹥ در ︑︀ر  ٩٩/٠٢/٢٠ و ا︻﹑م آن ٩٩/٠٢/٢٠ ﹝﹩ ︋︀︫︡ .
︲﹞﹠︀ ر︻︀️ ﹝﹢ارد ذ﹏ ا﹜︤ا﹝﹩ ﹝﹩ ︋︀︫︡:

 ١- ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥  از ︵︣﹅ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ﹝﹩ ︋︀︫︡ و ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ﹁︣ا﹠︡ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︫︀﹝﹏ ︎︣دا︠️ 
︀﹝︀﹡﹥ ﹝︢﹋﹢ر و ﹨﹞︙﹠﹫﹟   ︨︣︐︧ ︣﹡︡ه در︋   ︋﹤ ︀﹋️ ﹨︀، ا︻﹑م︋   ︎﹩︀︪﹎︀ز ﹫︪﹠︀د ﹇﹫﹞️،︋  ـ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥  ، ار︨ـ︀ل︎   ︫﹟﹫﹝︱︑

︋﹥ ︮﹢رت ﹁﹫︤﹊﹩ ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︢︎︣د.
( ار︨︀ل ا︮﹏ ﹝︧︐﹠︡ات ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︎︀﹋️ ا﹜︿ : ︑︱﹞﹫﹟ و ︎︀﹋️ ب : ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ا﹜︤ا﹝﹩ ﹝﹩ ︋︀︫︡. )

 ﹝﹑ک ا﹡︐︀ب ︋︣﹡︡ه ، ا︻﹑م ﹇﹫﹞️ از ︵︣﹅ ︨︀﹝︀﹡﹥ ﹝︢﹋﹢ر ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.
٢- ︋︣آورد او﹜﹫﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٩٫٠۴۶٫٧۶۴٫٩٨٠ ر︀ل و ﹝︊﹙︼ ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥:  ۴۵٢٫٣٣٨٫٠٠٠ر︀ل

﹝︐﹆︀︲﹫ـ︀ن ︗️ در︀﹁️ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪ـ︐︣ ︋ـ︀ ︫ـ﹞︀ره ٣٣٣١٣٢۶٨- ٠١١ اداره ︠︡﹝︀ت و ︎︪ـ︐﹫︊︀﹡﹩ اداره ﹋﹏ آ﹝﹢زش و 
︎︣ورش ﹝︀ز﹡︡ران ︑﹞︀س ︀﹞︣﹁ ﹏︮︀﹠︡ .                                                                                                        م ا﹜︿:٨١١٩٢۴
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« A4 ︢︾︀﹋ ︡︣︠ ﹤︭﹇︀﹠﹞ »
ـ︣ح ﹝﹆︀د︣ ﹝﹠︡رج در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥   ︫﹤  ︋﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ د را از﹢ آ︨ـ︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ﹋︀︾︢ A۴ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز︠ 
︩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت ﹝︣ا︗︺﹥   ︋http://dev.aqr.ir ﹩﹡︀︪ـ﹡ ﹤ ︣︡ و در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥︋   ︠︳︣ا ︣︠︡اری ﹡﹞︀︡، ﹜︢ا ︗️ ﹝︪ـ︀﹨︡ه︫ 
﹥ آدرس  ﹥ ︑﹊﹞﹫﹏ ا︨﹠︀د و ︑﹢﹏ ﹝﹢ارد ﹝︴︣و﹥ در آن︋  ﹠︖︪ـ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٩/٠٢/١١ ﹡︧︊️︋  ـ︀︻️ ١٢:٣٠ روز︎  و ︡ا﹋︓︣ ︑︀︨ 

.︡﹫︀﹝﹡ ا﹇︡ام ﹩﹡︀︊﹫︐︪ ︀ز﹝︀ن ﹝︣﹋︤ی آ︨︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ﹝︺︀و﹡️ ﹝︐︣م ﹝︀﹜﹩ و︎  ﹝︪︡ ﹝﹆︡س︨ 
﹢د. ﹢ا﹨︡︋  ︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭︀ت︠  ︣ ︻︡ه︋  ︀ً ﹨ ﹤﹠︤︀پ آ﹎﹩ در روز﹡︀﹝﹥ ﹨︀︋  ﹠﹝︲ 

 ︫﹞︀ره ︑﹞︀س ٣٢٠٠١۴٢٠-٠۵١ و ٣٢٠٠١٠٣٩-٠۵١

آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩   (﹡﹢︋️ دوم)
︀ ︑︺︡اد   ﹢د را︋  ︐︣ ا﹝﹢ر ﹡﹆﹙﹫﹥︠  ︡﹝︀ت و ︨︣و︦ د﹨﹩︋   ︠﹤ارا ️︗ ︣ورش ﹝︀ز﹡︡ران در ﹡︷︣ دارد اداره ﹋﹏ آ﹝﹢زش و︎ 
ـ﹞﹠︡- ︑﹠︡ر ٩٠ و ۶ د︨ـ︐﹍︀ه ︠﹢دروی ﹝﹫﹠﹩ ︋﹢س ـ︀ ا︑﹢︋﹢س را از  ١۶ د︨ـ︐﹍︀ه ︠﹢دروی ︨ـ﹢اری ︎︥و ۴٠۵- ︎︀رس–︨ 
︵︣﹅ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ ﹝﹢︨︧︀ت و ︫︣﹋️ ﹨︀ی ﹞﹏ و ﹡﹆﹏ دارای ︮﹑﹫️ از اداره ﹋︀ر و ا﹝﹢را︗︐﹞︀︻﹩ ︋︣ا︨︀س ︑︺﹫﹫﹟ ︨﹢د 
﹝︣︡︐﹩ وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡ و ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︋︀ ﹜︀ظ ﹋﹙﹫﹥ ︫ـ︣ا︋ ︀︋ ︳︣ه ﹎﹫︣ی از ︨ـ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ 
 ﹩﹎درج آ ︢ا ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠ـ︡ از ︑︀ر﹛ ، ︡﹠︀﹝﹡ ️﹋︫︣ـ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︋ـ﹥ ︮ـ﹢رت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ در (www.setadiran.ir)
٠۴ /٩٩/٠٢ ︑︀ ︀︎︀ن و﹇️ اداری ٩٩/٠٢/٠٨ ︗️ در︀﹁️ ا︨ـ﹠︀د ﹝︣ا︗︺﹥ و آ︣︠﹟ ﹝﹙️ ︑﹊﹞﹫﹏ و ار︨ـ︀ل ︑︱﹞﹫﹟ ، 
 ﹅︣︵ از ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩︀︪﹎︀ز ︀︫︡. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ز﹝︀ن︋   ︋﹩﹞ ١٨/ ٠٢/ ٩٩ ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︑︀ر ﹤﹡︀﹞︀ ﹫︪ـ﹠︀د ﹇﹫﹞️ در︨  ﹝︧ـ︐﹠︡ات و︎ 

︨︀﹝︀﹡﹥ در ︑︀ر  ٩٩/٠٢/٢٠ و ا︻﹑م آن ٩٩/٠٢/٢٠ ﹝﹩ ︋︀︫︡ .
︲﹞﹠︀ ر︻︀️ ﹝﹢ارد ذ﹏ ا﹜︤ا﹝﹩ ﹝﹩ ︋︀︫︡:

 ١- ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥  از ︵︣﹅ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ﹝﹩ ︋︀︫︡ و ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ﹁︣ا﹠︡ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︫︀﹝﹏ ︎︣دا︠️ 
︀﹝︀﹡﹥ ﹝︢﹋﹢ر و ﹨﹞︙﹠﹫﹟   ︨︣︐︧ ︣﹡︡ه در︋   ︋﹤ ︀﹋️ ﹨︀، ا︻﹑م︋   ︎﹩︀︪﹎︀ز ﹫︪﹠︀د ﹇﹫﹞️،︋  ـ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥  ، ار︨ـ︀ل︎   ︫﹟﹫﹝︱︑

︋﹥ ︮﹢رت ﹁﹫︤﹊﹩ ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︢︎︣د.
( ار︨︀ل ا︮﹏ ﹝︧︐﹠︡ات ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︎︀﹋️ ا﹜︿ : ︑︱﹞﹫﹟ و ︎︀﹋️ ب : ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ا﹜︤ا﹝﹩ ﹝﹩ ︋︀︫︡. )

 ﹝﹑ک ا﹡︐︀ب ︋︣﹡︡ه ، ا︻﹑م ﹇﹫﹞️ از ︵︣﹅ ︨︀﹝︀﹡﹥ ﹝︢﹋﹢ر ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.
٢- ︋︣آورد او﹜﹫﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٩٫٠۴۶٫٧۶۴٫٩٨٠ ر︀ل و ﹝︊﹙︼ ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥:  ۴۵٢٫٣٣٨٫٠٠٠ر︀ل

﹝︐﹆︀︲﹫ـ︀ن ︗️ در︀﹁️ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪ـ︐︣ ︋ـ︀ ︫ـ﹞︀ره ٣٣٣١٣٢۶٨- ٠١١ اداره ︠︡﹝︀ت و ︎︪ـ︐﹫︊︀﹡﹩ اداره ﹋﹏ آ﹝﹢زش و 
︎︣ورش ﹝︀ز﹡︡ران ︑﹞︀س ︀﹞︣﹁ ﹏︮︀﹠︡ .                                                                                                        م ا﹜︿:٨١١٩٢۴

س
/ ۹
۹۰
۰۲
۷۵

 حرکت »قرارگاه مواسات«  حرکت »قرارگاه مواسات« 
باید تداوم داشته باشدباید تداوم داشته باشد

آیت اهلل علم الهدی در رزمایش کمک مؤمنانه استان خراسان رضوی:  آیت اهلل علم الهدی در رزمایش کمک مؤمنانه استان خراسان رضوی:  

 ............ صفحه  ............ صفحه 22 قدس خراسان قدس خراسان

حلول ماه مبارک رمضان را به عموم مسلمانان تبریک می گوییم
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روزنامـه صبـح ایـران 2

هیچ قطعنامه ای ایران را از پرتاب ماهواره به فضا منع نمی کند  سیاست: سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به مواضع اخیر آمریکا در خصوص ماهواره نور به فضا، ضمن رد و تقبیح دخالت آن 
رژیم در امور داخلی ایران، پیشرفت های علمی و فناوری به ویژه در حوزه هوا - فضا را حق ملت ایران خواند و خاطرنشان کرد: قطعاً این گونه دخالت ها در عزم ملت ایران برای پیشرفت خللی ایجاد نخواهد کرد. سید 

عباس موسوی استناد آمریکا به قطعنامه ۲۲۳۱ را بی جا و خالف واقعیات خواند و تصریح کرد: هیچ قطعنامه ای ایران را از پرتاب ماهواره به فضا منع نمی کند.

 سیاست   اروپــا و آمریکا در مکثی قابل 
تأمل که حاکی از شوکه شدنشان است، در 
واکنش به موفقیت ایران در پرتاب نخستین 
ماهواره نظامی به فضا، کشورمان را متهم 

به نقض قطعنامه های سازمان ملل کردند.
از یک سو این نخســتین بار نیست که 
ایران آزمایش موشــکی یــا ماهواره ای 
انجام می دهد و از سوی دیگر برای بار 
اول هم نیست که غربی ها ایران را متهم 
قطعنامه های  نقــض  بــه 
موشــکی ســازمان ملــل 
می کننــد، اما تفــاوت در 
این اســت کــه در دفعات 
قبلی، ابتدا غربی ها ایران را 
موشکی  آزمایش  به  متهم 
یا ماهــواره ای می کردند و 
بعد ایران پاسخ دیپلماتیک 
به این اتهام هــا را می داد، 
امــا این بار ایــران به طور 
علنــی و ناگهانــی خبر از 
پرتاب  آمیز  انجام موفقیت 
ماهــواره نظامــی به فضا 
می دهد و تا ساعت ها منابع 

نظامی غربی سکوت اختیار کردند.

 تهدید ترامپ، شوک یا فرافکنی؟
برای همین نخستین و عجیب ترین واکنش 
را ترامــپ از خود بــروز داد و در توییتی  
تهدیدآمیز نوشــت: »به نیــروی دریایی 
آمریکا دســتور داده ام به سمت هر یا همه 
قایق )های( ایرانی که قصد مزاحمت برای 
کشتی های ما را در دریا دارند، شلیک کرده 
و آن ها را نابود کنند«. بسیاری معتقدند که 
این واکنش ترامپ ناشی از شوک موفقیت 
آمیز بودن پرتاب ماهواره نظامی ایران است.

 پنتاگون پرتاب موفق نخستین 
ماهواره نظامی ایران را تأیید کرد

پس از آنکه دو مقام وزارت دفاع آمریکا به 
سی ان ان اعالم کردند ارزیابی واشنگتن این 
است ایران برای نخستین بار روز چهارشنبه 
بــه طور موفقیت آمیز یک ماهواره نظامی 
را در مدار قرار داده، واکنش های رســمی 

مقام های آمریکایی و اروپایی آغاز شد.
شبکه خبری »ســی ان ان« با انتشار اذعان 
این دو مقام پنتاگون به موفقیت آمیز بودن 
پرتاب ماهواره نظامی ایران مدعی شد این 
اقدام گامی چشمگیر به شمار می آید؛ چون 
برنامه فضایی ایران همان فناوری را استفاده 
می کند که مورد نیاز برای پرتاب موشــک 
بالستیک بین  قاره ای اســت که تهران را 
قادر خواهد ساخت تا به هر دشمنی تهاجم 
کند. بر اساس گفته یکی از این مقام های 

پنتاگون، فرماندهی فضایی آمریکا نیز دو 
شــیء  را در مدار ردیابی کرده که از ایران 
پرتاب شــده بودند. یکی از این دو شــیء  
در مدار، بدنه ماهواره بر بوده و دیگری نیز 

ارزیابی می شود که ماهواره باشد.

 روزنامه لبنانی: روند پرتاب ماهواره 
نور در دو ساعت انجام شد

ریشــه این تأخیر آمریکایی ها در واکنش 
به موفقیت ایران، به ســرعت عمل ســپاه 
پاسداران برمی گردد. روزنامه لبنانی »البناء« 
در گزارشی در همین باره نوشت: ایران در 
نمایشی غافلگیرانه و سریع از توانایی فنی 
و علمــی خود، موفق به پرتاب ماهواره نور 
و قرار دادن آن در مدار شــد، بدون اینکه 
ماهواره های آمریکایــی و اروپایی بتوانند 
عملیات آماده سازی برای پرتاب این ماهواره 
را رصد کنند. این روزنامه در ادامه به نقل 
از منابع خودش نوشت: عملیات قرار دادن 
ماهواره نور بر موشکی که آن را به فضا برد 
به شــکل محرمانه، سریع و حداکثر در دو 
ساعت انجام شد؛ به نحوی که دستگاه های 

رصد بین المللی و شــرکت های ویژه این 
کار چیزی از عملیــات پرتاب نفهمیدند 
جــز پس از آنکه ماهواره نور در مدارش در 
دور زمین قرار گرفت. در ادامه این گزارش 
آمده: عملیات شــلیک موشک حامل این 
ماهواره از هیچ کدام از مراکز شناخته شده 
موشــک های ایران صــورت نگرفته، بلکه 
از طریق یک ســکوی متحرک انجام شد 
وعملیات شارژ سوخت در مخزن موشک 
تنها دو ساعت پیش از پرتاب صورت گرفت.

برای همین بود که پمپئــو، وزیر خارجه 
آمریکا ســاعاتی پس از انتشار خبر پرتاب 
ماهــواره گفت اظهارنظــر درباره جزئیات 
این پرتــاب را به عهده وزارت دفاع آمریکا 
می گذارد! وی با این حال گفته بود: »وقتی 
دربــاره قطعنامه ۲۲۳۱ شــورای امنیت 
سازمان ملل حرف می زنیم، به نظرم همه 
کشورها متعهدند که به این سازمان رجوع 
کنند و ببینند آیــا این پرتاب با قطعنامه 
سازگار است یا نه. من فکر می کنم به هیچ 
وجه این طور نیست و ایران باید پاسخگوی 

اقدام هایش باشد«.

یک روز بعد اما دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا  در یک کنفرانس خبری صرفاً گفت 
واشــنگتن ایران را از نزدیک زیر نظر دارد. 
وی افزود: »ما بیشتر از خود ایرانی ها درباره 

آن ها می دانیم«.

 کشاندن پای شورای امنیت به ماجرا
»مــورگان اورتگاس«، ســخنگوی وزارت 
خارجه آمریکا نیز مدعی شــده کشورش 
مسئله پرتاب ماهواره نظامی »نور« توسط 
ایران را به شــورای امنیت ســازمان ملل 
متحد ارجاع خواهد داد. وی که با بی بی سی 
مصاحبه می کرد، افزود:  پرتاب این ماهواره 
از نظر آمریکا نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای 

امنیت سازمان ملل به شمار می آید.

 اروپا بازهم نگران شد
پس از نخستین واکنش های منفعالنه و از 
روی ضعف آمریکا، اروپایی ها نیز شروع به 
ابــراز نگرانی کردند و در این میان آلمان و 
انگلیس نخستین کشورهای اروپایی بودند 
که در این زمینه واکنش نشان دادند؛ نکته 
قابل توجه این است که این دو کشور بیشتر 
از همه ایران را برای ماندن در برجام و حفظ 
تعهدات هسته ای تشویق می کنند و ادعای 

روابط حسنه با ایران را نیز دارند.
وزارت امور خارجه آلمان در پیام خود نوشت: 
ما درباره گزارش های ایران مبنی بر پرتاب به 
ظاهر موفقیت آمیز یک ماهواره نظامی نگران 
هستیم. رویکرد ما مشــخص است: برنامه 
موشکی ایران، تأثیر منفی بر منطقه دارد و 
از نظر منافــع امنیت اروپا غیرقابل پذیرش 
اســت.  در ادامه واکنش های بین المللی به 
پرتاب ماهواره نظامی توسط نیروی هوافضای 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران، دولت 
انگلیس از این موضوع ابراز نگرانی کرد. وزارت 
خارجه انگلیس با صدور بیانیه ای مدعی شد: 
»گزارش ها مبنی بر اینکه ایران با اســتفاده 
از فناوری موشک بالستیک، پرتاب ماهواره 
انجام داده، مایه نگرانی شــدید و در تضاد با 
قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل 
است«. به نوشــته خبرگزاری »اسپوتنیک« 
ســخنگوی وزارت خارجه انگلیس در این 
بیانیــه ادعا کرد: »ســازمان ملــل از ایران 
خواسته تا فعالیت های مرتبط با موشک های 
بالســتیک را کــه با قابلیت حمل ســالح 
هسته ای طراحی شده اند، انجام ندهد. ایران 
باید از این امر تبعیت کند«. در ادامه ادعاهای 
انگلیس علیه ایران آمده است: »ما به همراه 
شرکای بین المللی خود، نگرانی های جدی و 
طوالنی مدتی درباره برنامه موشکی بالستیک 
ایران داریم، که برای منطقه ثبات زدا بوده و 

تهدیدی برای امنیت منطقه است«.

پرتاب ماهواره نور، اروپا و آمریکا را غافلگیر کرد

خشم و حیرت غرب از قدرت فضایی ایران

  در زمانــی که مردم قدرت خرید پرتقال را ندارند )کیلویی ۴٫۵( و باید. بالطبع قیمت 
پرتقال پایین آمده یا ثابت باشد، چطور می شود ناگهان قیمت پرتقال )کیلویی ۹٫۵( شده 
و مسئوالن بی لیاقت ساکت نشسته اند ... این نشان از یک فتنه بزرگ جهت شکستن کمر 
مردم می دهد ... همچنان هماهنگ بین دالالن و مسئوالن و سود کالن برای آن ها..... به 

گوش مسئوالن برسانید... زیرا ظلم آشکار است.... یا حق. رزمنده قدیم. 09150003099
  متأسفانه محکوم شدن دو باشگاه استقالل و پرسپولیس به پرداخت مبلغ ۴ میلیون 
دالر به مربیان و بازیکنان خارجی در میان خبرهای دیگر گم شد و همه خود را به تجاهل 

زدند! 09150007109
  لیست واردات مهم دولت های ۱۱ و ۱۲: کود انسانی تُرک!؟ لوازم آرایشی و بهداشتی! 
۴۲ تُن مانکن!؟ ۱۵۶۶ تُن آب پنیر!؟ کاله گیس؟ ریش؟! و ســیبیل!؟ چوب بســتنی! 
ژالتین خوراکی!؟ محصوالت تراریخته!؟ میوه های لوکس!؟ االغ؟! گندم و شــکر و برنج 
خارجی! دام زنده! کره گیاهی! گوشت های منجمد فاسد و گوشت های گرم شبهه ناک! 

با رمز علی برکت اهلل! 09360006158
  بازیگری که با بدحجابی خود در جامعه، علناً حکم اسالمی حجاب را نادیده می گیرد و 
بی بند و باری را ترویج می کند، چرا باید مجوز حضور در سریال های صدا و سیما را داشته 

باشد و از بیت المال مسلمین دستمزد بگیرد؟! 09150002417
  نرخ سود بانک ها بدین صورت باشد متعارف است، بانک های دولتی: ملی و سپه سود 
کوتاه مدت )روزشمار( ۸ درصد، سود بلندمدت )سال شمار( ۱۶ درصد. دیگر بانک ها، سود 

کوتاه مدت ۸ درصد، سود بلند مدت  ۱۷ تا ۲۰ درصد. 09150003660
  گفتند برای ماه رمضان برای همه خانوارها از ۲۰۰ تا ۶۰۰ تومان می ریزند دوشبه شب، 
برای من که  سرپرست زن هستم نریختند، چرا؟ یا برای همان ۳ میلیون خانوار کم درآمد 

ریختند، توضیح دهند لطفاً؟ 09920006490
  قابل توجه همه استانداران. موقع سیل و زلزله و.... به اروپا و آمریکا سفر کنید. لذت ببرید 
بعد در یک خیمه شب بازی، عزل و بعد به پست باالتری و شاید به وزارت و معاونت رئیس 

جمهور ارتقا پیدا کنید! این است رمز پیشرفت کشور! 09380002461

آیت اهلل علم الهدی در هشتمین پیام جمعه:
 bبسته بودن عتبات اهل بیت 

در مقابل باز بودن مراکز دیگر، پسندیده نیست
سیاست: در هشتمین هفتــه برگزار نشدن 
نمازجمعه در کشــور، آیــت اهلل علم الهدی 
مطالبی درباره ماه مبارک رمضان، جایگاه این 
ماه در عبودیت خداوند و تصمیم های ســتاد 
ملی مقابله با کرونا در قالب »پیام جمعه« بیان 

کرد. 
آیت اهلل علم الهدی با اشاره به پایان ماه شعبان 
و آغاز ماه مبارک رمضان گفت: پیامبر فرمودند ماه رمضان به عنوان شهر اهلل و ماه خدا، »ماه 
برکت«، »ماه رحمت« و »ماه مغفرت« است؛ معرفی ماه رمضان با این سه عنوان، خصوصیت 
و موضوعیتــش در این جهت بود که مردم باید به آن ویژگی خاص، فوق العاده و امتیاز 
خاص ماه مبارک رمضان نسبت به ماه های دیگر در رهگذر عمرشان توجه داشته باشند.

وی ادامه داد: خوشــبختانه این توفیق را داریم که عزیزان ما بر حســب روشن بینی و 
روشن اندیشــی خودشــان توجه دارند که فرصت ماه مبارک رمضان را در عباداتشان از 
دســت ندهند، معموالً عبادات ما در معابدمان انجام می گرفت و بسیاری از افرادی که 
خیلی انسی با عبادت خدا نداشتند، همین که در مساجد در ماه رمضان باز می شد، مجامع 
دینی تشکیل می شد، درهای عتبات عالیات اهل  بیت)ع( به خصوص در مشهد مقدس 
که زیارتگاه تنها امام این کشــور است، گشوده می شــد، رو می آوردند به این مراکز و از 
فرصت هایی که در آنجا بود، استفاده می کردند. امام جمعه مشهد افزود: متأسفانه امسال بر 
حسب وجود این ویروس منحوس که تعادل و نظم زندگی ها را در همه زمینه ها به هم زد، 
افراد از این فرصت و نعمت محروم شدند، درهای معابد و مساجد در ماه مبارک رمضان  که 
ماه خداست، متأسفانه به روی بندگان خدا بسته شده و نمی توانند استفاده کنند، هرچند 
امیدواریم عزیزان ما در ستاد ملی مقابله با کرونا که دارند برنامه ریزی می کنند، در مقابله با 
این ویروس منحوس و بلیه خطرناک، این مسئله را حل کنند که مردم فرصت ماه مبارک 
رمضان و برکات این ماه را از نظر توفیقاتی که در گذران شب های ماه مبارک رمضان در 
معابد و مساجد داشتند، از آن انس هایی که در حال روزه داری با مسجد و معبد و خانه 

خدا داشتند، در این ماه رمضان محروم نمانند.

 تأثیر کمتر در شیوع و توسعه بیماری
آیت اهلل علم الهدی تأکید کرد: به خصوص در نظریه ای که فرهنگستان علوم پزشکی اعالم 
کرده، بسیاری از برنامه هایی که در بازگشایی اعالم شده، اثر و نقش بازگشایی مساجد، 
معابد و عتبات عالیات از این برنامه ها در توسعه و شیوع این بیماری خیلی کمتر هست، 
این هم پسندیده نیست که همه جا را در حال فعالیت ببینیم و ماه مبارک رمضان که ماه 

عبادت خداست، در مقابل دلدادگان خدا در بسته و تعطیل مساجد را ببینیم.
وی ادامه داد: اگر فکر بیشتری شود و عزیزان ما در ستاد مقابله با این بیماری نسبت به 
مسئله بازگشایی مراکز عبادی و تشکیل مراکز دینی تجدیدنظر کنند؛ با توجه به این که 
در این بیماری مشمول لطف پروردگار بودیم، کمک بندگان خدا آن هم به خاطر خدا و 
دل بستگی به خدا درهم آمیخته شد و این مسئله در کشور ما به برکت دین و گرایش های 
دینی بهتر از سایر نقاط دنیا مهار و مدیریت شد؛ مایی که از برکت اسالم این نعمت را 
داشتیم که ضرر و آسیب ما نسبت به جاهای دیگر کمتر شد، بیاییم ماه برکت خدا را از 

برکتی که در مساجد و معابد خدا هست، محروم نکنیم.

 امکان باز شدن مساجد با رعایت پروتکل های بهداشتی
امام جمعه مشــهد تصریح کرد: فکر دستورعمل و پروتکلی باشند که رعایت بهداشت 
و مقابلــه با این بیماری به خوبی انجام بگیــرد و این مرکز عبادت خدا در ماه رمضان به 
روی همه باز باشــد؛ مردم ما مردمی هســتند که در آن نقطه باالی انسانیت، عواطف و 
ارتباطات انسانی، وابستگی آنان به خدا، آنان را به نقطه کمال انسانی می رساند. شاهد آن 
هستیم که همدلی، همیاری و مواساتی که به دستور مقام معظم رهبری برنامه ریزی شد 
و در این ماه رمضان به وسیله بندگان خدا و نهادهای مقدس انقالبی و مردم متدین در 
مشارکت ها و تشکل های مردمی انجام می دهند، در هیچ ماه رمضانی به این گستردگی 
ســابقه نداشــت و این به خاطر برکت عبودیت خدا، دلدادگی مردم به خدا و برکت ماه 
رمضان است؛ امیدواریم توجه همه عزیزان ما به این معنویات و برکات مقداری گسترده تر 

باشد و برنامه ریزی ها با توجه به این خصوصیات انجام بگیرد.

دستور رئیس جمهور به وزیر بهداشت درباره ارائه گزارش 
بررسی های الزم برای بازگشایی اماکن مذهبی

تسنیم:  رئیس جمهور با اشاره به فرارســیدن مــاه مبارک رمضان که ماه بهره مندی از 
معنویات، مناجات و فیوضات الهی است، از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواست 
تا با تقویت بررسی های الزم در زمینه چگونگی و زمان بازگشایی اماکن مذهبی، مساجد 
و بقاع متبرکه، گزارشی جامع و دقیق برای تصمیم گیری در این راستا به ستاد ملی مقابله 

با کرونا ارائه شود.
حجت االسالم روحانی دیروز در گفت وگو با سعید نمکی افزود: بازگشایی و فعالیت اماکن 
مذهبی متبرکه و مساجد با رعایت کامل دستورالعمل ها و اصول بهداشتی از دغدغه های 
مهم دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا بوده و باید در این راستا تالش مضاعفی انجام شود.

رئیس جمهور با اشاره به فضای معنوی و اشتیاق مردم متدین و مؤمن کشور برای حضور 
در اماکــن مذهبی در ماه مبارک رمضان و بهره مندی از برکات معنوی این ماه، گفت: از 
آرزوهای بزرگ دولت بازگشــایی و فعالیت اماکن مذهبی و حضور مردم در اجتماعات و 

مراسم های دینی است.

اتحادیه اروپا: 
آمریکا درخواست ما برای موافقت با وام ایران را رد کرد!

فارس: مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا گفت آمریکا درخواست این اتحادیه 
برای موافقت با اعطای وام از سوی صندوق بین المللی پول به ایران را رد کرده است. 
اتحادیه اروپا از ایاالت متحده خواســته تحریم ها علیه ایــران را کاهش داده و مجوز 
کمک اقتصادی به این کشــور برای مقابله با بیماری همه گیر »کووید-۱۹« را صادر 
کند، اما واشنگتن این درخواست ها را رد کرده است. به نوشته رویترز، »جوزپ بورل«، 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با بیان اینکه ایاالت متحده در حال جلوگیری از 
اعطای وام توسط صندوق بین المللی پول به ایران است، گفته از این موضع واشنگتن 
متأســف اســت. وی اضافه کرد: »من از اینکه آمریکایی ها در این مرحله با اتخاذ این 
تصمیم از سوی صندوق بین المللی پول مخالفت می کنند متأسف هستم. از نقطه نظر 

بشردوستانه، باید با این درخواست موافقت می شد«.

مدیر دلسوز و امتحان الهی!
از روزی که مبلغ حداقل دستمزدها را برای 
کارگران تعیین کرده اند، خواب و خوراک 
نــدارم. مرتب به ســال هایی فکر می کنم 
که پدرم کارگر بــود و به ناچار در چنین 
اوقاتی او باید با رقم اعالمی برای سال بعد 
اعضای یک خانــواده هفت نفره که چهار 
نفرشــان دانشــجو بودند و خود او کارگر 
ســاده، تقویم مالی اش را نظم می بخشید. 
اینجاست که به قول نسل جوان این عصر 
و ادبیات حیرت آورشــان فیــوز می پرانم 
و با خود می اندیشــم؛ خداونــدا! پدران و 
مادران مــا چگونه این دوره ها را گذراندند 
و نان حالل بر ســر سفره های ما آوردند و 
امروز هر کدام ما ســری بین سرهاییم و 
کتاب هایی منتشر شده داریم و فیلم هایی 
ساخته شــده و زندگی هایی موفق و آن ها 
یا در کنج عزلت اند و یا سر بر بالین خاک 

نهاده اند؟!
بی اغراق، روزهای بســیار این اندیشــه مرا 
درگیــر کرده بود، عاقبت گمــان کردم چه 
خوب می شد اگر مســئوالن سرزمینی که 
آرمان هایشان بر کشیدن قشر آسیب پذیر و 
به سامان رســاندن زندگی نابسامان آنان از 
نگاه معنوی و هم مادی بود، امروز پیشــقدم 
شوند و خود یک ماه، نه یک هفته، نه الاقل 
یک روز را بر همین ســیاقی که خود برای 
کارگران تعیین می کنند، طی نموده و بدون 
بهره وری از داشته هایی که مردم طی سال ها 
به ایشان بخشــیده اند، خانواده خویش را با 
همان معــاش و درآمد یک روزه اداره کنند. 
مستحضر هســتید که بسیاری از این ساالر 
مردان، آلبومی از مشاغل را دارند و هر کدام 
را حذف کنید، باالخره یکی برایشان می ماند 
تا جور دیگری را بکشد. برای برخی به یقین 

بیش از ۲۰ شغل را برشمرده اند.
با خود فکر می کنم این مشــاغل که اندک 
عافیت و مزایــای الاقل معنــوی دارد و نه 
غیر آن نیست، چه بســیار جوانان ورزیده و 
کاربلد و پایبند به آرمان های این سرزمین و 
امتحان پس داده، دهه ها در پس این مدیران 
از آسمان افتاده، در صف مانده اند و هنوز یکی 
از آن بیســت و اندی شغل و یکی از تکالیف 
آن  بزرگمردان مقید به تکلیف از ایشان ساقط 
نشده اســت تا نوبت به ظهور و بروز فکری 
جدید و جوانی برومند در این عرصه و باری 
در این عرصه ها برسد و چه بسیار که در این 
مــوارد این جوانان دانا و توانا در انتها و میانه 
صف به رحمت ایزدی می روند و در آغاز صف 
همچنان مدیران ارزشمند و دلسوز آن اوایل 
همچنان با وظایف و تکالیف افزوده شده، بر 

جای خویش باقی اند.
باری برگردیم به اصل بحث و آن همانا یافتن 
راهی است تا هر یک از این مدیران که اغلب 
دلسوز و ســرباز این نظام اند چنان که آمد، 
آزمونی از نوعی که آمد، از خویشتن بگیرند 
تا مردم هم بیاموزند آن ها که چنین ارقامی 
را بــرای ملت تقریر می کنند، چنانچه خود 
بنا باشــد بر مصوب خــود عمل کنند، چه 
معجــزه ای خواهند کرد تا مردم هم از آنان 
در این شرایط اضطرار و تنگی بیاموزند. یک 
هفته ای آنان را از تمام مواهب و داشته ها و 
امکانات ســازمانی و خودروهای آنچنانی و 
حقوق های چند رقمــی اندک و وام های با 
بهــره نازل و رانت های جورواجور و امثالهم 
اگر هست! محروم کنند، بعد با یک حقوق 
مطابق حداقل دســتمزدها، یعنی همان که 
خودشــان مصوب کرده اند، وادارشان کنند 
در کنار خانواده محترم چند روزی، زندگی 
شاد و مفرحی را ســپری کنند. مردم هم 

تماشایشان می کنند.

پیام فرمانده کل سپاه به رهبر انقالب 
فرمان »باید قوی باشیم« 

دریافت شد
سیاست: سرلشــکر ســالمی در پیامــی از 
اظهار لطف حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای 
قدردانی و تصریح کرد: ما پیشــمرگان مردم 
ایران، مفتخریم برای سربلندی ملت خود، آنچه 
در توان داریم را به  کار بسته ایم. فرمانده سپاه 
در این نامه تأکید کرده اســت: سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی تدبیر و فرمان »باید قوی شویم« 
را که ترجمان »واعدوا لهم ما استطعتم من قوه« 
است را دریافت نموده و با ایمان به وعده های 
الهی، در مســیر تأسیس تمدن نوین اسالمی، 
لحظه ای غفلت و سســتی را به خود راه نداده 
و بــا تولید مــداوم قدرت و اقتــدار، به دنبال 
تحقق گام دوم انقالب اســالمی است و اخراج 
و ازالــه آمریکای تروریســت از منطقه و افول 
هیمنه پوشالی آن، ابتدای کار و راه مظلومان 

و مستضعفان جهان است.
وی افزوده است: ما پیشمرگان مردم بزرگوار و 
نجیب ایران و نیز پاسدار انقالبشان، مفتخریم 
که برای سربلندی ملت مظلوم و مقاوم خود، 
آنچه در توان و اختیار داشته را به کار بسته ایم 
تا ان شــاءاهلل آنان را برای رسیدن به آرزوهای 
بزرگشــان از جمله فروپاشــی نظام سلطه و 
اســتقرار عدالت و معنویت در جهان کمک 

کنیم.

صدای مردم   

خــبــر

شماره پیامک: 30004567

پنتاگون:  برنامه 
فضایی ایران همان 
فناوری را استفاده 
می کند که مورد 
نیاز برای پرتاب 
موشک بالستیک 
بین  قاره ای است که 
تهران را قادر خواهد 
ساخت تا به هر 
دشمنی تهاجم کند

بــــــــرش

 سیاست  همزمان با پرتاب موفقیت آمیز نخستین ماهواره نظامی 
سپاه پاسداران، فرماندهان هوافضای سپاه با حضور در بخش های 
مختلف خبری صداوسیما، جزئیات بیشتری از این موفقیت ها را 

اعالم کردند. 
به گزارش خبرگزاری فارس، ســردار علــی جعفرآبادی، فرمانده 
فضایی نیروی هوافضای سپاه با حضور در بخش خبری صداوسیما 
در خصوص پرتاب موفقیت آمیز ماهواره نظامی نور توسط ماهواره بر 
قاصد، اظهار داشت: نخستین مأموریت این ماهواره شناسایی است، 
درحوزه دفاعی الزم داریم که آگاهی موقعیتی و آگاهی وضعیتی از 
پیرامون خود داشــته باشیم که سنسورهایی که روی این ماهواره 
نصب شده اند، این کار را انجام می دهند. در حوزه های غیردفاعی در 
مخاطرات طبیعی، سپاه همیشه نقش فعالی دارد که الزم است این 
فعالیت های پشتیبانی انجام شود. در جاهایی که امکان پرواز بالگرد 
یا پهپاد وجود نداشته باشد، این ماهواره ها هستند که از ارتفاع چند 
صد کیلومتری دید وسیعی دارند. مثالً در سیل خوزستان آن قدر 
حجم سیل وسیع بود که امکان رصد تمام آن با پهپاد وجود نداشت 

و خأل وجود ماهواره در آنجا کامالً احساس می شد. 

 موفقیت در اولین تجربه
عالوه بر این  سردار امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای 
سپاه با حضور در برنامه گفت وگوی ویژه خبری گفت: ابرقدرت هایی 
که به مرز دانش تزریق ماهواره به مدار رســیده اند، شکست های 

زیادی را تجربه کرده اند، اما بحمداهلل برای ما در نخستین مرحله 
موفقیت آمیز بود.

فرمانده نیروی هوافضای ســپاه با بیان اینکه ســمت گیری ما به 
سمت استفاده از ماهواره برهای سوخت جامد است و تمام مراحل 
را ســوخت جامد خواهیم کرد، گفت: در همین مورد اخیر موتور 
مرحله اول سوخت مایع بود، برای اینکه می خواستیم ارزان شود. 
االن که کار ما تثبیت شده است، موتور مرحله اول را هم سوخت 
جامد خواهیم کرد. ما این پرتاب را با یک سکوی پرتاب متحرک 
انجام دادیم که معنای آن این است که نیازی به پایگاه ثابت پرتاب 
نداریم و همه این ها موجب ارزان سازی می شود. امروز لبه فناوری 
دنیا در حوزه ماهواره برها همین ماهواره برهای سوخت جامد است. 
ســردار حاجی زاده با بیان اینکه در رونمایی موشک رعد-۵۰۰ از 
بدنه کامپوزیتی استفاده کردیم، گفت: این موشک در عین حالی که 
وزن آن نصف یعنی ۱.۸ تن شده است، اما ۲۰۰ کیلومتر بیشتر برد 
دارد. فرمانده نیروی هوافضای سپاه، گفت: هر کشوری که در حوزه 
فضایی به این مرحله می رسد، در رده ابرقدرت ها محسوب می شود.

 روایتی از تالش آمریکایی ها برای حمله به بیت رهبری
به گزارش خبرگزاری فارس، فرمانده نیروی هوافضای سپاه درباره 
تأثیر این کار بر قدرت دفاعی کشور، گفت: اینکه داد آمریکایی ها 
درآمده نشان دهنده اهمیت این مسئله است. آن ها می دانند که ما 

به توانمندی جدیدی رسیده ایم و از این کار ناراحت هستند.

وی ادامه داد: آمریکایی ها ســردار سلیمانی را شهید کردند؛ 
برای چه مســئولیت آن را قبول کردند؟ آن ها می خواستند 
بگویند نماد مقاومت را زدیم تا فرماندهان مقاومت بترســند. 
آن هــا اطمینــان کاذبی پیدا کــرده بودند که ایران پاســخ 
نمی دهد، وقتی دیدند مردم شعار انتقام می دهند، گفتند اگر 
ایران اقدامی کند، ۵۲ نقطه را خواهیم زد؛ آن نقطه فرهنگی 
هم که می گفتند بیت رهبری بود؛ اما دیدند که عین االســد 
موشــک باران شــد و صبح همان روز برنامه دیدار رهبری به 
صورت زنده از حســینیه امام خمینی)ره( پخش شد. سردار 
حاجــی زاده با بیان اینکه آن ها به دنبال این بودند که ایران 
را بی حیثیت کنند، گفت: اما بر عکس ایران عزیز شــد و ما 
امروز با افتخار اعالم می کنیم که یک ابرقدرت هســتیم و با 
قدرت به ملت ایران قول می دهیم که فناوری فضایی را پیش 
می بریم و قوی خواهیم شــد. فرمانده نیروی هوافضای سپاه 
با بیان اینکه آن روزی که عین االسد را می زدیم؛ تصور خود 
ما این بود که پاســخ می دهند، خاطرنشان کرد: ما هم ۴۰۰ 

نقطه را آماده کرده بودیم که بزنیم.
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روایت فرماندهان هوافضای سپاه از قدرت جدید ایران در عرصه فضایی

چگونه ابرقدرت  فضایی شدیم

 سیاست خارجی
ظریف:

 اروپا به جای قطعنامه 2231
از آمریکا پیروی می کند
سیاست: ظریف در واکنش به رفتار 
اروپا نوشت: »آمریکا از سال ۲۰۱۷ 
مشــغول تحکم کردن به همگان 
علیه قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت 
است. اروپا به جای قطعنامه ۲۲۳۱، 
از آمریکا تبعیت کرد«. وی با تأکید 

مجدد بر عدم وجود تسلیحات اتمی در ایران، افزود: »نه اروپا و 
نه آمریکا نمی توانند بر مبنای خوانش های نادرست و سست از 
قطعنامه ۲۲۳۱ برای ایران نطق کنند. ایران نه سالح اتمی دارد 
و نه موشکی که برای حمل چنین تسلیحات دهشتناکی طراحی 

شده باشد. حدس بزنید چه کسی دارد؟«.

دفاعی - امنیتی
هشدار صریح فرمانده کل سپاه به ترامپ

  دستور داده ایم هر شناور آمریکایی  
مخل امنیت هدف قرار گیرد

مهر: سرلشکرسالمی در واکنش 
بــه لفاظی های اخیــر مقام های 
این نکته  با یــادآوری  آمریکایی 
که آمریکایی هــا رفتارهای ما را 
در گذشــته تجربه کرده اند و آن 
عبرت ها کافی است تا این حقایق 

را دریافت کنند، گفت: ما نیز به واحدهای نظامی خودمان در 
دریا دســتور دادیم که اگر شناور یا واحد جنگی از نیروهای 
دریایی ارتش تروریســت آمریکا بخواهد امنیت کشتی های 
غیرجنگی و یا شناورهای رزمی ما را مورد مخاطره قرار دهد، 

آن شناور و یا واحد نظامی را مورد هدف قرار بدهند.

 سیاست داخلی
شمخانی با اشاره به پیشرفت نظامی ایران:

 غافل گیری های جدید 
در راه است

دبیر  شــمخانی،  علــی  میزان: 
شورای عالی امنیت ملی در صفحه 
شــخصی خود در فضای مجازی، 
به موضوع تولید مســتمر قدرت 
و بهره گیری از دانــش روز برای 
امنیت و رفاه مردم ایران اشــاره 

کرد و نوشــت: »تحریم، تهدید و تطمیع سیاسی نمی تواند 
حرکت جمهوری اسالمی در مسیر تأمین منافع ملی و حقوق 
قانونی اش را ُکند نماید. تولید مستمر قدرت و بهره گیری از 
دانــش روز برای امنیت و رفاه مردم ایران از بیمارســتان تا 
فضا ادامه خواهد داشت. غافل گیری های جدید در راه است«.
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روزنامه عربی: 
 ایران درحال ابرقدرت شدن است

 اما اعراب از تولید چفیه ناتوانند
سیاست: یک نویسنده فلسطینی ضمن تمسخر حکام سیاسی عرب حاشیه خلیج 
فارس، تأکید کرد ایران ابرقدرت منطقه ای اســت و به ابرقدرت بین المللی نیز بدل 
می شود. »محمد النوبانی« نویسنده و تحلیلگر فلسطینی با انتشار یادداشتی در روزنامه 
الکترونیکی »رأی الیوم« تأکید کرد: »دیگر هیچ شــکی وجــود ندارد که ایران یک 
ابرقدرت منطقه ای است و همان گونه که مهاتیر محمد، نخست وزیر پیشین مالزی 
پیش بینی کرد، ایران به این ســمت حرکت می کند که به یکی از قطب های جهان 
پســاکرونا بدل شود. اما کســانی که در عربستان و برخی از شیخ نشین های خلیج 
]فارس[ به خاطر ترامپ و نتانیاهو، با ایران دشمنی می کنند، همین ننگ برایشان 

کافی است که حتی نمی توانند چفیه و عقال خودشان را تولید کنند«. 
در این یادداشت آمده است: برای اینکه پی ببریم این دستاورد در واشنگتن و تل آویو 
چه بازتابی داشته، کافی است اشاره کنیم ترامپ و نتانیاهو زمانی که ایران طی سه بار 
گذشته موفق نشده بود ماهواره خود را در مدار قرار دهد، چقدر خوشحال شده بودند.



w w w . q u d s o n l i n e . i r 3روزنامـه صبـح ایـرانآستانآستان

مسابقه بزرگ حفظ قرآن کریم به صورت برخط   آستان: معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه بین المللی امام رضا)ع( با همكاری انجمن قرآن و عترت این دانشگاه در نظر دارد مسابقه ای با محوریت 
حفظ »سوره مبارکه یس«، »حدیث شریف کساء«، »زیارت عاشورا« و »دعای هفتم صحیفه سجادیه« برای عموم دانشجویان دو پردیس خواهران و برادران این دانشگاه برگزار کند.دانشجویان متقاضی می توانند 

برای نام نویسی مشخصات خود را به شناسه quran_rezvan@ در پیام رسان های سروش و ایتا ارسال کنند. این مسابقه 10 و 11  اردیبهشت ماه به صورت مجازی از طریق تماس تصویری برخط برگزار می شود.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
آیت اهلل حسن عالمی:

 با روح و جان خود
به محضر امام هشتمj مشرف شویم

آســتان/زهرا دلپذیر: در روایت های 
دینی برای زیــارت معصومین)ع( آثار و 
برکات زیادی ذکر شــده است؛ برخی از 
این احادیث، زیارت بامعرفت امام رضا)ع( 
را افضل زیارات اهل بیت)ع( و برتر از هزار 

حج دانسته اند.
گرچه قرار گرفتن در فضای ملکوتی حرم 

مطهر ثامن الحجج)ع( نقش مهمی در ایجــاد ارتباط قلبی با آن حضرت دارد، ولی 
تشرف ظاهری، شرط قبولی زیارت نیست و از راه دور و هر کجای عالم می توانیم با 
قصد و نیت زیارت، به امام هشتم)ع( سالم و اظهار ارادت کنیم و از برکات این زیارت 
بهره مند شویم. در این زمینه با آیت اهلل حسن عالمی، عضو مجلس خبرگان رهبری 

به گفت وگو نشستیم.

 برای زیارت امام رضا)ع( ثواب و فضیلت بسیار ذکر شده تا آنجا که حتی 
در برخی از احادیث، ثواب این زیارت بیشتر از هزار حج بیان شده است. چرا؟ 
از امام جواد)ع( ســؤال کردند که چرا زیارت حضرت رضا)ع( این قدر فضیلت دارد، 
حضرت فرموند: برای اینکه به حج خیلی ها می روند؛ چه کسانی که مشکل اعتقادی 
دارند و چه کسانی که مشکل اعتقادی ندارند، اعتقاداتشان کامل نیست و خودشان 
را تا آخر به آنچه در فرهنگ دین باید اعتقاد داشــته باشند نرسانده اند. اما در مورد 
زیارت امام رضا)ع( کســی که به زیارت ایشان مشرف می شود عمود اعتقادات را تا 
آخر رسانده است؛ یعنی کسی که به زیارت امام رضا)ع( می آید، پیامبران الهی، قرآن، 
پیامبر آخرالزمان و همه امامان را تا علی بن موســی الرضا)ع( پذیرفته و فردی که 
حضــرت رضا)ع( را پذیرفته تا آخرین امام یعنی حضرت صاحب الزمان)عج( را هم 
پذیرفته اســت. یعنی یک بحث بســیار زیبا در اینجا وجود دارد و آن این است که 
در زمینه اعتقاد به جریان امامــت تا پیش از حضرت رضا)ع( تعدادی از صحابه به 
صورت فرق مختلفی مثل زیدیه، واقفیه، اسماعیلیه و... از سلسله امامت جدا شدند، 
اما آنکه توانســته خودش را در سلسله امامت به حضرت رضا)ع( برساند تا حضرت 
مهدی)عج( را هم پذیرفته است. ما از این روایت درمی یابیم آنکه به زیارت علی بن 
موسی الرضا)ع( می آید با اعتقادات و اخالص کامل می آید و اعتقادات که کامل باشد 
دقیقاً معرفت مد نظــر در فرمایش حضرت جواد)ع( که فرمودند اگر زیارت از روی 
معرفت باشــد بیش از هزار حج ثواب دارد اتفاق می افتد. این دلیلی است که ثواب 

زیارت حضرت رضا)ع( را باال می برد.

 برای بهره مندی از این برکات حتماً باید به حرم های مطهر آن بزرگواران 
مشرف شویم؟

معنای زیارتی که در فرهنگ شیعه و روایات وجود دارد این نیست که انسان درون 
حرم برود و در حرم مثالً به ضریح بچســبد یا اینکه ضریح را ببوســد و در کنار آن 
زیارت نامه بخواند. این معنای کامل زیارت نیســت بلکه مصداقی از زیارت است که 
انسان به حرم می آید و عاشقانه زیارت می کند. اما زیارت در مفهوم معارف دینی ما 
عبارت است از بودن در محضر امام و این تشرف و بودن در محضر گاهی با جسم و 
جان است که انسان به حرم امام رضا)ع( مشرف می شود و گاهی زیارت فقط مختص 
روح و جان است، ممکن است بدن انسان از حرم امام دور باشد، اما روح و جان انسان 
معطوف به محضر امام معصوم)ع( است. باید ببینیم خود ائمه)ع( در این خصوص چه 
راهنمایی هایی کرده اند و ما از خود ایشان یاد بگیریم. کامل الزیارات یک کتاب بسیار 
معتبر در ارتباط با اخبار و روایت هایی است که درباره زیارت ائمه اطهار)ع( نقل شده 
اســت. عالم بزرگواری در قرن سوم هجری به نام محمد بن قولویه قمی این روایات 
معصومین)ع( را در این کتاب گردآوری کرده اســت. این کتاب نفیس دارای ابواب 
مختلفی از زیارت ائمه)ع( است و باب 96 مختص زیارت از راه دور است که زیارت از 
راه دور چطور می تواند برای انسان این ثواب را داشته باشد. در این باب مؤلف روایتی 
را از قول محمد بن ابی عمیر نقل می کند که اهل فن به خوبی می دانند که محمد 
ابی عمیر روایتی را نقل می کند که چه مســتند باشد چه مرسل باشد معتبر است. 
مرحوم شیخ طوسی شهادت داده که همه روایات ابی عمیر معتبر است. ایشان نقل 
می کند که امام صادق)ع( فرمودند: اگر خانه شما از محلی که ما زندگی می کنیم یا از 
قبور ما دور است به نقطه بلندی که در خانه دارید )مثالً به پشت بام یا جایی از منزل 
که از بقیه بلندتر است( بروید و دو رکعت نماز بخوانید و بعد با سالم کردن به سمت 
قبور ما اشاره کنید و این سالم و زیارت به ما می رسد. پس زیارت فقط این نیست که 
انسان خودش را به قبر امام برساند از هر کجا که برایش مقدور باشد حتی منزلش 
این زیارت به ما می رســد. در این روایت شریف امام صادق)ع( می گویند الی قبورنا 
یعنی به صیغه متکلم مع الغیر آمده نه متکلم وحده یعنی هر امام و پیغمبر را که این  
گونه زیارت کنید این زیارت به امام می رسد و اتفاق می افتد. در این زمینه روایت های 

بسیاری در این کتاب نقل شده است.
عبداهلل بن مسعود از قول پیامبر)ص( نقل می کند که: برای پروردگار عالم فرشتگانی 
هســت که در زمین گردش می کنند و هر کس از امت من سالمی به ما بکند این 

سالم به من می رسد. این موضوع درباره همه ائمه اطهار)ع( صدق می کند. 

 در این روزها که به دلیل شیوع بیماری و بسته شدن درهای بارگاه مطهر 
امام رضا)ع(، امکان زیارت حضوری میسر نیست، به دوستداران آن حضرت 

چه توصیه ای دارید؟
با توجــه به روایاتی که از اهل بیت عصمت و طهارت)ع( نقل شــده آن بزرگواران 
همچنان که دوســت دارند شیعیانشان به زیارتشان بروند و از ثواب زیارت بهره مند 
شوند، به سالمت جان زائرانشان هم بسیار عالقه مند هستند. ما تعدادی از روایات را 
داریم که بهترین نقطه ای که در زمین از احترام واالیی برخوردار است کعبه است. در 
همین روایت ها که احترام کعبه را از همه جا بیشتر دانسته احترام به جان، حیثیت 
و آبروی مؤمن از احترام به کعبه بیشتر دانسته شده است. وقتی قضیه این است و 
معارف عصمت و طهارت به ما چنین می گوید طبیعتاً ما باید برای حفظ جان مؤمنان 
بیشترین اهمیت را قائل شــویم و هر جا که جان مؤمنی به خطر بیفتد باید همه 
تالشــمان را به کار بگیریم که جان مؤمن از این خطر محفوظ بماند، این معرفت و 
داده دینی است. جایی که بر اثر نظر کارشناسان و متخصصان وجود جمعیت متراکم 
موجب بیماری شود، حفظ جان زائران بنا به گفته خود اهل بیت)ع( از اهمیت بیشتر 
و واالتری برخوردار است. وقتی امام معصوم)ع( این سخن را فرموده اند اگر ما جاهالنه 
بخواهیم جانمان را به خطر بیندازیم قطعاً مورد نظر امام معصوم)ع( نیست. بنابراین 
مهم این است که به آنچه در بیان معصومین)ع( آمده توجه کنیم. همچنان که اصل 
مشروعیت زیارت از آنجا برخاسته و آن ها ما را راهنمایی کرده اند، اصل ثواب زیارت 
و ضرورت حفظ جان و سالمتی زائران را هم آن ها به ما فرموده اند. ما باید همه جانبه 

نگاه بکنیم و زیارت ما با تمام معارف اتفاق بیفتد که ثواب بیشتری داشته باشد.

 اقدام های آســتان قدس رضوی را در زمینه فراهم کردن بستر زیارت 
مجازی چطور ارزیابی می کنید؟

در مجموع برنامه ها در ســطح عموم بسیار خوب و خوشــایند بود. اما نکته ای که 
می خواهم به عزیزان عرض کنم این است که سرفصلی را هم برای افراد فرهیخته تر 
جامعه و افرادی که صاحب فکر و تحلیل در مسائل اعتقادی و عملی هستند باز کنند.
 نکته دوم اینکه درباره اشاعه فرهنگ رضوی که برگرفته از روایات و سخنان مفصل 
امام رضا)ع( است به خصوص روایتی که آن حضرت در مرو فرمودند و دنیایی از معرفت 
در آن وجود دارد، هنوز در حد مطلوب کار نشــده و ما تا حد مطلوب فاصله داریم.

 توزیع ۲۵۰ سبد معیشتی 
بین خانواده های نیازمند در تایباد

آســتان: در آســتانه ماه رمضان و با همکاری آســتان قدس رضوی و جمعی از 
خیران تایبادی، ۲۵۰ سبد معیشتی توسط کانون خادمیاران رضوی در تایباد بین 
خانواده های نیازمند این شهرستان توزیع شد.۲۵۰ سبد معیشتی در قالب طرح »مهر 
درخشان« شامل برنج ایرانی، حبوبات، ماکارونی، سویا، روغن، رب و اقالم بهداشتی 
به ارزش هر سبد 3میلیون ریال بین خانواده های کم بضاعت این شهرستان توزیع شد. 
مبلغ ۷۰۰ هزار ریال آن توسط خیران و مابقی به همت آستان قدس رضوی تهیه و 
بین نیازمندان هدف توزیع شده است. سال گذشته تعداد ۵۰۰ بسته غذایی به ارزش 
یک میلیارد ریال توسط آستان قدس رضوی از طریق این کانون میان خانواده های 
نیازمند شهرستان تایباد توزیع شد، همچنین در همین بازه زمانی 4هزار و ۵۰۰ کیف 
و نوشت افزار به ارزش ۲ میلیارد و ۲۵۰ هزار ریال با همکاری قرارگاه شهید قاجاریان 

تایباد بین دانش آموزان مناطق محروم توزیع شد.

 آستان  مدیر عامل بنیاد پژوهش های 
از  رضوی  قدس  آستان  اسالمی 
پاسخگویی به ۵۰ پرسش فقهی، کالمی، 
موضوع  با  مرتبط  اجتماعی  و  فرهنگی 
شیوع ویروس کرونا در سایت »گفتمان 

رضوی« خبر داد.
سیدمحمود مرویان حسینی، مدیرعامل 
بنیــاد پژوهش های اســالمی آســتان 
قــدس رضوی در گفت وگــو با خبرنگار 
آســتان نیوز، با بیان اینکــه معضالت و 
مشکالت ناشی از کرونا مسئولیتی را بر 
دوش نهادهایی همچون بنیاد پژوهش ها 
گذاشــته است، گفت: با شــرایط ایجاد 
شده در خصوص شیوع ویروس کرونا در 
کشور، مطالبات و پرسش هایی از فضال و 
علما می شد که این مهم مسئولیتی را بر 

دوش این بنیاد نهاد.
وی ادامــه داد: بــا وجــود اینکه هیچ 
زیرساختی برای راه اندازی سایت تعریف 
نشده بود، در همان زمان کم، سایتی را 
با موضوعــات فقهی، کالمی، فرهنگی و 
اجتماعی برای پاسخگویی به پرسش ها 
و شبهات در شرایط شیوع ویروس کرونا 

فراهم آوردیم.
این مقام مسئول تصریح کرد: متأسفانه 
در مدتی که کشــور ما با ویروس کرونا 
درگیر اســت، با هجمه شــبهات فکری 
مواجــه هســتیم و از ســوی دیگر نیز 
مجموعه های معانــد در داخل و خارج 
کشور، هجمه های رسانه ای وارد می کنند 
از همین رو ســایت »گفتمان رضوی« با 
هدف پاسخگویی به پرسش ها و شبهات 

در دوران شیوع ویروس کرونا راه اندازی 
شد.

وی افــزود: تاکنون حدود ۵۰ پرســش 
مرتبط با کرونا در این سایت پاسخ داده 
شده و فرایند پاســخگویی 38 پرسش 
نیز در دســتور کار قرار گرفته اســت؛ 
همچنین  1۵۰ پرســش و پاســخ نیز 

توسط استادان ارزیابی شده است.
مرویان حسینی افزود: متأسفانه ما برای 
پاســخگویی در حوزه های علوم اسالمی 
و بحث هــای کالمی کمتــر به صورت 
رســمی آموزش دیده ایــم و به صورت 
کامــل در این حوزه ها تســلط نداریم. 
گاهــی ممکن اســت یک پاســخ خود 
شبهاتی داشته باشــد از این رو در این 

سایت توجه می شود که با دقت کامل به 
پرسش ها پاسخ داده شود.وی به برخی 
از پرسش های مطرح شده در این سایت 
اشاره کرد و گفت: تاکنون پرسش هایی 
همچون، سیره اهل بیت)ع( در برخورد 
با بیماری های واگیر چگونه اســت؟ آیا 
بستن حرم نشانه زانو زدن دین در برابر 

علم نیست؟ 
رابطه بین قداست و نظافت در حرم اهل 
بیت)ع( چیست و... در این سایت مطرح 

و پاسخ داده شده است.
 این مقام مسئول ادامه داد: سایت »گفتمان رضوی« 
به آدرس gofteman.islamic-rf.ir به عنوان 
پایگاه مادر طراحی شده و در گروه های مختلف 
معرفی و حدود یک میلیون بازنشر داشته است.

از  مرویــان حســینی بخش دیگــری 
محتــوای این ســایت را 
اخبــار مرتبط بــا دین و 
اندیشــه ذکر کرد و گفت: 
بخشی از مقاله های علمی 
مرتبط بــا کرونا در داخل 
و خارج از کشــور نیز در 
بارگذاری شده  این سایت 

است.
کــرد:  خاطرنشــان  وی 
این ســایت آماده دریافت 
آن ها  پاسخ  و  پرســش ها 
بر اساس مبانی اسالمی و 

اندیشــه های مترقی اهل بیت عصمت و 
طهارت)ع( است.

 ۵۰ پرسش مرتبط 
با کرونا در این 

سایت پاسخ داده 
شده و فرایند 

پاسخگویی 38 
پرسش نیز در 

دستور کار قرار 
گرفته است

بــــــــرش

مدیر عامل بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی خبر داد

پاسخگویی به 50 پرسش دینی درباره کرونا در سایت گفتمان رضوی

 توزیع 1۰ هزار غذای متبرک 
در بیمارستان های فارس

آستان: سرپرست دفتر نمایندگی آستان قدس 
رضوی در اســتان فارس گفت: با توجه به شیوع 
ویروس کرونا در کشــور و بــا برنامه ریزی های 
انجام شده، سرکشــی از بیمارستان ها با حضور 
خادمیاران و توزیع غذا و بسته های متبرک رضوی 

در 44 بیمارستان استان در حال انجام است.
جابر مهدیار در گفت وگو با خبرنگار آستان نیوز، با 
اشاره به اقدام هایی که از سوی نمایندگی آستان 
قدس رضوی در استان برای مقابله با کرونا انجام 
شده است، اظهار کرد: یکی از اقدام هایی که در 
روزهای اخیر آغاز شــده و همچنان ادامه دارد، 
توزیع غذای تبرکی آســتان قــدس رضوی در 

بیمارستان هاست.
وی با بیان اینکه سرکشی به بیمارستان ها توسط 
خادمیــاران رضوی و توزیع غذا و تبرکی در 44 
بیمارستان استان برنامه ریزی شده است، گفت: 
تاکنون ۵ هزار وعده غذایی و ۵ هزار بسته تبرکی 
از حرم مطهر امام رضا)ع( میان بیماران بستری 
در بیمارستان ها و کادر پزشکی توزیع و از کادر 

درمان قدردانی شده است.
مهدیار با اشاره به اینکه یکی از دغدغه های آستان 
قدس رضوی رسیدگی به حال محرومان در این 
ایام است، بیان کرد: در استان فارس 8هزار و 1۰۰ 
بسته معیشتی شامل برنج، روغن، ماکارونی، رب 
گوجه فرنگی و... و 11 هزار و ۵۲۰ بســته مواد 
بهداشــتی ضروری و قربانی 4۵ رأس گوسفند 
و ۲ رأس گاو در قالــب ۲ هــزار و ۵۰۰ بســته 
گوشت و یک هزار و 1۰۰ بسته گوشت مرغ دو 
کیلویی میان نیازمندان و اقشار آسیب پذیر توزیع 
شده اســت. وی همچنین از اهدای 3۵۰ کارت 
هدیه یک میلیون ریالی به مستمندان و توزیع 
۲۰  هزار پرس غــذا در میان کارتن خواب ها و 
نیازمندان خبر داد. مهدیار با اشاره به حمایت ها 
و کمک های کرونایی خادمیاران رضوی استان 
افــزود: با همــکاری خادمیــاران و خیران 1۵ 
کارگاه دوخت ماسک و دستکش طبی و لباس 
بیمارستانی راه اندازی شده که در این مدت تعداد 
۲۰۰ هزار ماســک و ۲۰ هزار جفت دستکش 
طبی و ۲۰۰ دســت لباس بیمارستانی تحویل 
بیمارستان ها و مردم نیازمند شده که در مجموع 
تمام این اقدام ها با هزینه  ای افزون بر ۲۰ میلیارد 

و 3۲8 میلیون ریال انجام شده است.
وی تصریح کرد: همچنین با همکاری گروه های 
جهادی در شــیراز و شهرســتان های استان با 
تشــکیل 1۵ گروه، ضدعفونی کردن معابر و... 
انجام شد و در حال حاضر نیز در حال انجام است. 
وی اظهــار کرد: ضدعفونی کردن معابر، تهیه و 
توزیع ماسک و تهیه سبد کاال برای توزیع میان 
محرومان از دیگر اقدام هایی است که به صورت 

مستمر انجام می شود.

 دیدار خادمیاران 
با مددجویان دیزیچه

آستان: جمعی از خادمیاران رضوی با حضور در 
مرکز توانبخشی شهدا شهرستان دیزیچه مبارکه 
اصفهان از مددجویان عیادت و دلجویی کردند. 
با توجه به شرایط فعلی کشور که ضروری است 
با همدلی و نوعدوستی مشکالت را حل کرد در 
حرکتی خداپســندانه خادمین افتخاری خواهر 
و برادر بــارگاه منور رضوی بــا هدف دلجویی 
از کارکنان و بیماران و همچنین آشــنا شدن با 

فعالیت ها و مشکالت از این مرکز دیدن کردند.

»آزادراه مشهد- چناران- قوچان« نویدبخش توسعه اقتصادی مشهد
شریان هاي  راه ها  زاهدی:  هدی  آستان/ 
اقتصادي کشــور هســتند و ســاخت راه 
بــه ویــژه آزادراه، کمک مؤثــری به ایجاد 
اســالمي  ایران  اقتصادي  زیرســاخت هاي 
می کند. پــروژه آزادراه مشــهد- چناران- 
قوچان بــرای مردم به ویژه مشــهدی ها و 
ساکنان خراسان رضوی، نوید اقدامی بزرگ 
در حوزه عمرانی اســتان دارد؛ فعالیتی که 
بــه همت آســتان قدس رضوی و توســط 
شــرکت احداث، نگهداری و بهره برداری و 
انتقال آزادراه مشــهد- چناران- قوچان در 
حال پیگیری اســت. مجموعه آستان قدس 
رضوي با در اختیار داشتن افراد متخصص، 
با عنایات خاصه حضرت رضا)ع( نه تنها در 
بهتریــن موقعیت به کمــک دولت و مردم 
شــتافته و نقش اساســي را در ساخت این 
آزادراه بر عهده گرفته، بلکه موجب شــده 
دولت با صرفه جویي در این پروژه با خیالی 
آسوده به اجراي سایر پروژه ها در این منطقه 
بپردازد. در گفت وگو با محســن اسماعیلی؛ 
مدیر عامــل شــرکت احداث، نگهــداری و 
بهره برداری و انتقال آزادراه مشهد- چناران- 
قوچان به فعالیت های این شــرکت در سال 

1398 پرداخته ایم.

 این شرکت چه رویکردی را در سال 
جهش تولید پیگیری کرده است؟

شــرکت احداث، نگهــداری و بهره برداری 
و انتقال آزادراه مشــهد- چنــاران- قوچان 
تمامــي نیازهــاي خود را از داخل کشــور 
تأمین کرده و بدون کوچک ترین وابستگي 
به خارج از کشور و همچنین با به کارگیري 
عوامل و امکانات داخلي که مســتلزم رونق 
و افزایــش فعالیت هاي کارخانجات مختلف 
وابســته به پروژه اســت، تالش خود را بر 
انجام و تحقق شــعار امســال استوار کرده 
است. در واقع شرکت از طریق انعقاد قرارداد 
مشارکت در ساخت آزادراه مشهد- چناران- 
قوچان به عنوان بزرگ ترین پروژه عمراني و 
خدمات اجتماعي در منطقه شرق و شمال 

شرق کشــور، زمینه تحقق شعار امسال را 
مهیا کرده اســت. از زمان آغاز پروژه، تعداد 
بسیاری از نیروهاي انساني و ماشین آالت در 
زمینه ساخت راه و ابنیه فني و ایجاد مراکز 
رفاهي و ساختمان هاي جانبي به کارگیري 

شده اند. 
همچنیــن نیــاز بــه مصالح ســبب رونق 
تولیــد کارخانجاتي از قبیــل کارخانه هاي 
تولیــد میلگــرد، ســیمان و کارگاه هــاي 
تولید ابزارآالت شــده که این امر ســاخت 
کارخانه هاي آســفالت جدیــد در منطقه و 

ایجاد اشتغال را به دنبال داشته است.

 پیشرفت بیش از پیش پروژه آزادراه 
مشهد- چناران، مســتلزم انجام چه 

اقدام هایی است؟
تنها راه رونق تولید در این پروژه اختصاص 
منابع الزم و کافي، هدایت به موقع نقدینگي 
موجود و در نتیجه انجام تعهدات مشروحه 
در قرارداد مشارکت وفق برنامه زمان بندي 
مصوب ارکان دخیل در پروژه اســت. التزام 
عملي به فرمایشــات رهبــر معظم انقالب، 
خودباوري و گام برداشتن در مسیر تحقق و 
نیل به خود کفایي در تأمین مصالح و منابع 
برای اجراي عملیات ساخت این پروژه، راه 

ما را براي دســتیابي به ایــن هدف مهم و 
اساســي هموار خواهد کرد. ضمن اینکه با 
جلوگیري از توقف فعالیت ها در کارگاه هاي 
راهسازي مي توان از بروز تأخیرها در انجام 
تعهدات و در نهایت بــروز اختالل در روند 
رونــق تولید در این حــوزه جلوگیري کرد. 
دولت نیز به عنوان طرف مشارکت با آستان 
قــدس رضوي در انجام این پروژه باید تمام 
توان خود را در اجراي تعهدات مشروحه در 
مشــارکت نامه في مابین به طور دقیق و به 
موقع به کار گیرد تا خللي در اتمام به موقع 
پــروژه مطابق با برنامه زمان بندي مصوب و 
متعاقب آن کاهش فعالیت و تولید مصالح و 
همچنین جلوگیري از فعالیت کارخانه ها و 
کارگاه هاي دخیل در این امر به وجود نیاید.

 با این اوصاف تحریم ها نتوانسته خللی 
به وجود آورد؟ در فعالیت های شرکت 

بله همین طور است، خوشــبختانه اتکا به 
توان فني و مهندســي متخصصان داخلي، 
اســتفاده از ظرفیت هاي عظیــم بومي در 
بهره برداري از معادن موجود و نیز خرید از 
کارخانجاتي که تمامــاً از مواد اولیه داخلي 
اســتفاده مي کنند، سبب شده تحریم ها در 
هیچ زمینــه اي در اراده و تــوان نیروهاي 

دخیل در این پروژه مؤثر و کارســاز نیفتد 
و مانع پیشرفت پروژه نشود.

مزیت هایی  آزادراه چه  این   ساخت 
به دنبال دارد؟

صرفه جویــي در زمــان ســفر و مصــرف 
سوخت، افزایش ایمني زائران بارگاه قدس 
رضوي، جلوگیــري از بروز حوادث جاده اي 
در مســیر هاي منتهي به مشــهد مقدس 
کــه منجر به تســریع در جابه جایي کاال و 
مایحتاج مســافران و مجاوران و همچنین 
صرفه جویي در مخارج پزشــکي در شبکه 
بهداشت و درمان کشــور می شود، بخشي 
از اهداف شــرکت در ساخت این آزادراه به 

شمار می رود.

 برای توانمندسازی نیروهای مشغول 
به کار در این شــرکت چه اقدام هایی 

انجام شده است؟
اقدام هایــی همچون  منظــور  ایــن  برای 
برگــزاري کالس هــاي مهارت آموزي براي 
افزایــش توان و مهارت هــاي تخصصي در 
انجام عملیات راهسازي، توجیه کارکنان و 
پیمانکاران برای اجراي دقیق وظایف خود 
و همچنیــن به کارگیــري نیروهاي داراي 
مدارک از مراجع رســمي نظیر ســازمان 
فني حرفه اي انجام شــده کــه این موارد 
در مجموع موجب انجــام بي عیب و نقص 
و بدون حادثه پروژه و مراحل مختلف انجام 

عملیات خواهد شد.

 به نظر شما شرکت چگونه می تواند 
سیاست های کلی اصالح الگوی مصرف 

را اجرا کند؟
با تکیــه بر محصــوالت داخلــي و تأمین 
ملزومــات از طریق کارخانجــات ایراني و 
همچنیــن همکاری بــا متخصصان داخلي 
مي تــوان در تحقــق اقتصــاد مقاومتي و 
کمک به رشــد اقتصاد ملي، نقش اساسي و 

انکاري ناپذیری داشت.

جهش تولید
در گفت وگو با مدیرعامل شرکت ساخت این آزادراه مطرح شد 

امدادرسانی آستان قدس رضوی در مناطق سیل زده شهرستان داورزن

آستان: خادمیــاران آستان قدس رضوی در سفری به مناطق 
سیل زده شهرســتان داورزن استان خراســان رضوی، ضمن 
ســاماندهی عملیات امدادی و امور زیرساختی این مناطق، با 

غذای متبرک حضرت از روستاییان آسیب دیده از سیل دلجویی 
کردند.امین بهنام، مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس در استان 
خراسان رضوی از جزئیات امدادرسانی به مناطق خسارت دیده 
از ســیل در این شهرستان خبر داد و گفت: جمعی از نیروهای 
خادمیار رضوی با حضور در مناطق سیل زده شهرستان داورزن، 
ضمن سرکشــی و برآورد خسارت های وارده، به امدادرسانی به 

سیل زدگان مشغول شدند.
وی اظهار کرد: پس از وقوع ســیل، محمولــه ای به ارزش 3۰ 
میلیون تومان از اقالم مورد نیاز سیل زدگان شامل آب معدنی، 
نان، کنسرو، بیل و چکمه به این مناطق ارسال شده و خادمیاران 
رضوی برای الیروبی گل والی از منازل روســتایی دست به کار 

شده اند.
بهنام افزود: شامگاه گذشته، در جریان حضور خادمیاران رضوی 

در مناطق ســیل زده، چهار روستای حادثه دیده بهانگر، آبرود، 
سویز و مهر از توابع شهرستان داورزن از یک هزار پرس غذای 

متبرک حضرت رضا)ع( متنعم شدند.
وی با اشــاره به دیگر خدمات ارائه شده توسط آستان قدس 
رضوی به ســیل زدگان گفت: پس از انجام ارزیابی های اولیه 
در این سفر، الیروبی و بهسازی استخر ذخیره آب کشاورزان 
منطقه به مبلغ ۲۰ میلیون تومان در دستور کار قرار گرفته 

است. 
گفتنی است، شهرستان داورزن در بارندگی های اخیر دچار سیل 
و خسارت های شدید شد  و ساکنان سه روستای سیل زده بهانگر، 
آبرود و مهر به مناطق همجوار منتقل شدند و از همان روزهای 
نخست وقوع سیل، عملیات کمک رسانی به آن ها از سوی آستان 

قدس رضوی آغاز شده است.

خبر
مدیر دفتر نمایندگی این آستان در خراسان رضوی خبر داد

سرزمین آفتاب

گفت وگو

خبر
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پیام تولیت آستان قدس در پی پرتاب 
غرور آفرین ماهواره سپاه

»نور« قلب ملت ایران را 
خوشحال کرد

در پی پرتاب موفقیت آمیز ماهواره نور توسط 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی حجت االسالم 
والمســلمین مروی پیامی را صادر کرد که به 

شرح ذیل است:
فرمانده محترم سپاه پاسداران انقالب اسالمی

با سالم و تحیت
سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران، افتخاری 
بالنده برای نظام جمهوری اســالمی است که 
در همه عرصه های پاسداری از انقالب اسالمی، 
حضور فعال و چشمگیر و ایثارگرانه داشته و به 
حق، »تُْرِهُبوَن بِِه َعُدَوّ اهلل« را عملیاتی کرده و در 

عین حال امید دل های مؤمنان است.
در آستانه ماه ضیافت الهی و در سالگرد تاسیس 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی، موفقیت سربازان 
خدوم نظام مقدس جمهوری اســالمی ایران 
در پرتــاب غرورآفرین ماهواره نور کار بســیار 
ارزشمندی بود که قلب ملت ایران را خوشحال 
کرد. این دستاورد بزرگ ملی و تحول نوین در 
عرصه فضایی کشــور را به محضر فرماندهی 
معظم کل قوا، جنابعالی، عموم فرماندهان و همه 
سبزپوشان سرو قامت در سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی تبریک عرض نمــوده و یاد و خاطره 
سرداران شــهید این شجره ی طیبه خصوصا 
شهید طهرانی مقدم و سردار دل ها حاج قاسم 

سلیمانی را گرامی می داریم.
درجواربارگاه ملکوتی ثامن الحجج  امام علی بن 
موسی الرضا علیه آالف التحیه والثناء سالمتی و 
دوام توفیقات روزافزون جنابعالی و جان بر کفان 
آن مجموعه ی معظم را در تحقق منویات مقام 
معظم رهبری مد ظله العالی از پروردگار متعال 

مسئلت می نماییم. 

خــبــر
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تهدید کرونا؛ فرصتی برای انسان سازی  اندیشه: حجت االسالم ابوالقاسم مقیمی حاجی، مسئول پژوهشکده دانش نامه نگاری دینی به خبرگزاری رسا گفت: با توجه به ضعف امکانات قدرت و رسانه در بین خداباوران 
بعید است تحولی عمیق در جهان را شاهد باشیم؛ زیرا گفتمان غالی و مسلط بر رسانه ها بر اساس باورهای کمونیستی یا لیبرالیستی شکل گرفته است. اما ما می توانیم تهدید کرونا را به فرصت تبدیل کنیم. در فرهنگ 
اسالمی به ما یاد داده اند چگونه در سختی ها بتوانیم از فرصت های به وجود آمده استفاده کنیم. به نظرم از این موقعیت می توان برای انسان سازی، درک مشکالت، درک همنوعان جامعه و برای تقویت نگاه توحیدی بهره برد. 

ورشکستگی و خشونت نئولیبرالیسم با کرونا آشکار شد
 اندیشه  اســداهلل رحمــان زاده، استاد 
»کنــت را کاســتا کالــج« کالیفرنیا در 
گفت وگــو با مهر گفت: ورشکســتگی و 
خشــونت نئولیبرالیسم با تهاجم ویروس 
کرونا آشکار گشــته و شایسته است که 
مؤمنان برای اجرای وظیفه الهی خویش 

برای خدمت به محرومان آماده باشند.
وی افزود: واقعیت این است که بدون توجه به متن تاریخی-اجتماعی، ما قادر به درک 
زمان خویش و جایگاهمان در آن نخواهیم بود. البته درک تاریخی-اجتماعی بر بستر 
نوعی از متافیزیک شکل می گیرد. منظور بنده از متافیزیک یعنی آن لنز باوری که 
از طریق آن کنه واقعیت را به عنوان انتولوژی تاریخی درک می کنیم. ما نیاز داریم 
خود را در معرض دیدگاه های متفاوت فیلسوفان، جامعه شناسان، اقتصاددانان و دیگر 
متخصصان قرار دهیم تا درک روشن تری از زمان خویش داشته باشیم. ما همان طور 
که هستیم و بدون تعامل با دیگران، کور هستیم. این است که در بحث های ایمان 
پیشا فلسفی، بر این تأکید می کنیم که نقد، جزء جدایی ناپذیر ایمان غیر جزمی و باز 
است.اســتاد »کنت را کاستا کالج« کالیفرنیا ادامه داد: در اینجا بنده دیدگاه دینی-
فلسفی دکتر حکمت را به عنوان یک مؤمن درباره ویروس کرونا به عنوان »مجهول 

خزیده« در مقابل دیدگاه های دوستان سکوالر و مارکسیست قرار خواهم داد.
رحمــان زاده گفت: تقریباً تمام دیدگاه های مارکسیســت و ســکوالر و آگامبن به 
مسئله نقش ویروس کرونا در افشــای بی رحمی های سیاست های نئولیبرالی، که 
پــس از جنگ جهانی دوم گســترش پیدا کرد و همزمان با پایان جنگ ســرد در 
دوران ریــگان در آمریکا توافق یافت، تأکید می کنند. این سیاســت ها اتحادیه ها، 
حمایت های اجتماعی برای فقرا و همه مقرراتی را که بر قدرت سرمایه داران نظارت 
داشــته و آن را محدود می کردند به تدریج حــذف کردند و در مقابل به خصوصی 
کردن تمام فضاهای زندگی و کاالیی کردن تمام جوانب زندگی بشــری، از جمله 
اطالعات خصوصی افراد، پرداختند. به واقع سرمایه داری مصرف گرای نئولیبرال که 
موجب شکاف های اجتماعی موحش شد، تفکر-عمل سکوالر سرمایه داری در شیئی 
کردن انسان و دنیا را به نتایج نهایی خویش رسانده است. این رابطه مرده و لذت گرا 
مانند خونخواری در عمل به روح و جســم افراد و کره زمین با خشونت تجاوز کرده 
اســت.وی ادامه داد: چیزی که شگفت انگیز و واضح است این است که این ویروس 
 کوچک، سیاست وحشتناک نئولیبرالیستی سرمایه داری را به عنوان رشد اقتصادی 
لجام گسیخته، گســترش ویرانی زمین و مصرف گرایی و نابرابری عمیق بین توده 
مردم )بنا بر آکسفام ۲۶ نفر از میلیاردرهای دنیا بیش از ۵۰درصد مردم دنیا ثروت 
دارند( مشــخص و برجسته کرده است و مشخصاً، بنابر آگامبن، به تبع نقد فوکو از 
زیست-سیاست )بیوپولیتیک( نئولیبرالی، این سیاست ها که خوِد بافت زندگی را به 
زیر کنترل می گیرند، چشم انداز هولناکی را هم اکنون در مقابل ما گشوده اند: تنزل 
تهیدستان به »زنده بودن محض« )bare life( که مانند یهودیان و پیکره مسلمان  
)der muselmann(  در اردوگاه هــای نــازی فاقد هرگونه اهمیت حقوقی و یا 

تئولوژیکی هستند و در پی اولین بحران های جدی قتل عام عمومی خواهند شد.
رحمان زاده عنوان کرد: از طرف دیگر مســلمان مؤمنی مانند دکتر حکمت، با درک 
ظریفی از زمان کنونی بشــر، که آن را شــب تاریک انســانیت می خواند، در تقلیل 
نیهیلیستی حیات مقدس بشری به »زنده بودن محض«، عوارضی را مشاهده می کند 
که تا حدی مانند پیش بینی آگامبن است، اما به گونه ای معنوی تر. او به درستی معتقد 
است در نبود ایمان به غیب زنده، انسان ها »غیب« مرده را به ناگزیر وارد حیطه دیدگاه 
و زندگــی خویش کرده و زهر این غیب مــرده و بیگانه را به وجود تصادفی خویش 
تزریق می کنند. برای اینکه تخیل انسان در نبود ایمان به غیب، به عنوان یک ضرورت 
وجودی، به ناگزیر به ســمت نوعی مجهول متخاصم یا بی تفاوت در وجود و اطراف 
خویش کشیده می شود. و بدین سان وجود مقدس انسان به اید Id، یا نیروهای آشوبگر 
غریزی، جنسی، ناخودآگاه، ریزوم دلوزی Deleuze Rhizome، نومن کانتی، با 
اعالم نوعی آگاهی مسموم درباره انسان به پدیده ای جسد مانند تبدیل می شود. بنابراین 
عجیب نیست که ویروس کرونا به عنوان دشمنی بدون شعور و تصادفی با خاستگاهی 
مجهول این همه تخیل بشر را تحت تأثیر قرار داده است. برای نمونه به تصویر ژیژک 
درباره ویروس توجه کنید که از یک طرف تصدیق می کند ویروس نه زنده و نه مرده 
اســت، در مرز مرگ و زندگی است و از ســوی دیگر به تبع هگل آن را تجلی روح 
مطلق می بیند که می خواهد به انسان یادآوری کند که او هم ویروسی بیش نیست.

 اندیشــه/ افتخاری، فاطمی نــژاد  یکی از 
مهم ترین مناسباتی که در دوران همه گیری کرونا 
با چالش های جدیدی مواجه شــد، بحث علم و به 
خصوص رویکردهای پوزیتیویستی علم بود؛ اینکه 
علم امروز با همه توانایی ظاهری اش نتوانسته نسخه 
عدالت و انساندوســتی را بر بشر امروز عرضه کند. 
به همین مناسبت با دکتر مجید کافی، مدیر گروه 
جامعه شناســی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، در این 

مورد گفت و گو کرده ایم که در ادامه می خوانید.

جناب دکتر کافی! در علــم امروزی چه 
ویژگی ها و پارادایم هایی وجود دارد که منجر 

به سعادت بشر امروزی نشده است؟
آن هایی که علم را تولید کرده اند نمی گویند این علم 
سعادت ما را تأمین نکرده و حتی پوزیتیویست ها 
معتقدند برای جامعه رشــد به همراه داشته است، 
ولی این رشد و توسعه از نظر ما کامل نیست. بهتر 
اســت در درجه اول تعریفی از علم بدهیم. علم از 
سه منظر قابل تعریف اســت، اول از منظر آیات و 
روایات در دین اســالم که در منابع اسالمی دارای 
دو معناست: معنای عرفی و معنای عرفانی. زمانی 
که شما رابطه علم و سعادت را مطرح می کنید قطعاً 
مقصودتان این علم امروزه در دانشــگاه و مجالس 
آکادمیک نیست. اگر در روایات گفته می شود »هل 
یستوی الذین یعلمون و الذین ال یعلمون« مسلماً 
اینجا صحبت از شــیمی یا فیزیک نیست؛ منظور 
علم و نورانیتی اســت که خدا اگر اراده کند در دل 
هر کســی قرار می دهد. معنای دیگری هم از علم 
در آیات و روایات هســت که من آن را علم عرفی 
می دانم که برای گذران زندگی و امرار معاش است 
و لزوماً بصیرت و نورانیت نیست. اگر شما از منظر 
نورانیت به آن ها نگاه کنید ممکن است حجاب نیز 
باشند. روایاتی نیز داریم مبنی برای اینکه علم را به 
کار ببرید. روایات سفر به چین برای علم، به معنای 
همین علم کاربردی و عرفی است. جالب است که 
در زمان ظهور اســالم، چین دارای دو علم بزرگ 
کاغذســازی و کشتی سازی بود. هرچند بعضاً سفر 
به چین به معنای راه دور نیز تفســیر شده است. 
حال ســؤال این اســت که آیا این علم می تواند ما 
را سعادتمند کند یا خیر؟ این محل بحث ماست. 

این معنای علم عرفــی در روایات با آن چیزی که 
در مراکز علمی ما مطرح است خیلی نزدیک است. 
یعنی علم عرفی در روایات و آیات، نزدیک به همین 
علم کاربردی و دانشــگاهی امروزه ماســت. منظر 
دوم علم منطقی اســت که این علم را به تصور و 
تصدیق یاد می کنند. مسلماً وقتی می گوییم علم 
باعث ســعادت می شــود منظورمان علم در نگاه 
منطق نیســت. منظر آخر در مورد علم، در فلسفه 
علم مطرح اســت. از منظر فلسفه، رشته علمی با 

روش تجربی را ســاینس می گویند. معموالً وقتی 
انسان ها سؤال می کنند آیا علم باعث سعادت شده، 
منظورشان همان دیسیپلین و ساینس است. همان 
علمی که مثل فیزیک و شــیمی روش و انضباط 
درونــی دارد. این علم به معنــای عرفی در روایات 
نزدیک تر است. در معنای عرفی گفته شده شما علم 
را برای کاربرد و به زیستی آن یاد می گیرید. رویکرد 
دین به یادگیری چنین علومی واجب کفایی است. 
در این روایات منظورشان سعادت این جهانی است 

که ما از آن به توســعه و پیشرفت 
یاد می کنیم. پس علم عرفی باید 
دنبال پیشرفت این جهانی باشد 
ولی علم عرفانی دنبال ســعادت 

اخروی و آن جهانی است. 

 ایــن علومــی کــه در 
وجود  مختلف  کشــورهای 
دارد تأمین کننده سعادت این 

جهانی هست یا نیست؟
تأمین کننده سعادت این جهانی 
بــوده ولــی آن جهانی نیســت 
و ایــن واقعیتی اســت که دارد 
اتفــاق می افتــد. نهایت چیزی 
که ما داریم این اســت که علوم 
دنیوی یا عرفی شــما نباید برای 

کســب علم اخروی مانع ایجاد کند، ولی اینکه 
توقع داشته باشید علم معاش برای شما سعادت 
اخــروی بیــاورد این دیگر به شــخصیت آدم ها 
بســتگی دارد. کســی فیزیک می خواند و از آن 
فیزیک به وجــود خدا پی می برد و کســی نیز 
همان علم را می خواند و به این می رســد که این 
تحوالت در عالم به واســطه انرژی ماده است، نه 
وجود خالق. اینکه گفته می شــود علوم این روزه 
همه اش بد است و سعادت ایجاد نمی کند اشتباه 
اســت. اما باورهای بنیادی متضاد را باید اصالح 

کرد.

هدف از علم در پارادایم های مختلف چیست؟ 
در پارادایــم پوزیتیویســم هدف علم؛ شــناخت، 
پیش بینی و کنترل است، بنابراین پوزیتیویست ها 
می گویند علم توصیه ای نیســت، یعنی حتی اگر 
این علم شما مطابق با واقع نباشد، صرفاً دارد برای 
شــما پیش بینی و کنترل می کند و همین که در 
این کاربرد مفید باشــد کفایت می کنــد. پارادایم 
دیگر تفسیری ها هستند که می گویند علم را برای 
بهتر فهمیدن می خواهیــم. دوباره کاری به جنبه 
توصیه ای علم ندارند. در پارادایم اسالمی من گفته ام 
علم باید خوب واقعیت را اعم از اجتماعی، انســانی 
و طبیعی بشناسد و پس از شناخت بتواند توصیه 

کند؛ اینکه انســان ها چکار کنند 
یا چــه کار نکنند. مــن از آیات 
استفاده کرده ام که هدف از علم 
باید اصالح باشد. نزدیک به 1۰۰ 
آیه در قرآن داریم که از این هدف 
اصالحی سخن به میان می آورد. 
جالب اینجاســت که این اصالح 
را بیشــتر با تقوا همراه می کند. 
من می گویم اگر ما مســلمانان 
بخواهیم دســت به اصالح بزنیم، 
اسالم در اینجا صحبت از اصالح 
فردی و جمعی یــا خانوادگی یا 
جهانی نکرده بلکه همه را شامل 
می شود. اگر مسلمانان تصمیم به 
اصالح بگیرند آیا بدون علم میسر 
است؟ پس ما مسلمانان مکلف به 
اصالحیم و برای اصالح نیازمند علم هستیم. پس 
این علم ما هم اصالح انســان و جان می کند و هم 

دست به اصالح طبیعت می زند. 

 تفاوت »اصالح« در نگاه اسالمی و انتقادی 
چیست؟

انتقادی ها می گویند هــر چیزی که در این دنیا 
هســت، پنهان کاری و فریب بر آن حاکم است. 
مثال می زنند این رابطه ای که بین زن و مرد در 
جامعه وجود دارد بر اساس فریبی است که اتفاق 
افتاده و چون مردان صاحب ثروت و قدرت بوده اند 
به نقش زنان بی توجهی شــده است. انتقادی ها 
می خواهنــد این فریب را افشــا کننــد بنابراین 
بیشــتر به دنبال تغییر وضعیت موجود هستند؛ 
اما در رویکرد اســالمی، بــا پارادایم اصالح جان 
و جهان هم می تــوان وضعیت خوب را دید، هم 
تقویت کرد و هم اگر وضعیت نامطلوبی را دیدید 
تالش کنیــد آن را اصالح کنید؛ پس متفاوت از 
نگاه انتقادی است. پارادایم پوزیتیویسم هدفش 
تبیین است، هرمنوتیک دنبال تفهیم و انتقادی 
به دنبال تغییر اســت؛ اما نگاه اسالمی به دنبال 
اصالح است. حال این اصالح هم نیازمند تبیین، 
هــم فهم و در جاهایی نیز تغییر اســت، ولی در 

همه جا دنبال اصالح است. 

پارادایم پوزیتیویسم 
هدفش تبیین است، 
هرمنوتیک دنبال 
تفهیم و انتقادی به 
دنبال تغییر است، 
اما نگاه اسالمی به 
دنبال اصالح است

بــــــــرش

اندیشهاندیشه
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r  شنبه 6 اردیبهشت 1399 1 رمضان 1441 25 آوریل 2020  سال سی و سوم  شماره 9229

گزارش

حاشیه

معرفی کتاب »فلسفه علم و علم دینی«
کتاب »فلسفه علم و علم دینی با تأکید بر آیات 
مرتبط قــرآن« ارزیابی و موضع گیری عالمانه 
در قبال ایده علم دینــی مترتب بر فهم معنا 
و رویکردهــای علم دینــی و دالیل موافقان و 
این  از  مخالفان است. 
تحقیق  پرســش  رو 
در مــورد محل نزاع 
در علم دینی اســت. 
رویکــرد غالب بر این 
جســتار فلســفی، از 
فلســفه های  نـــوع 
مضــاف و درجه دوم 

)فلسفه علـم( است. به عبارت رساتر برای فهم 
بهتر، نقد و تحلیل علم دینی شایسته است به 
وجودشناســی علم دینی )اثبات موضوع علوم 
دینی( معرفت شناســی علم دینی )بررســی 
فراورده های علوم دینی( و روش شناســی علم 
دینی )بررسی فرایند شکل گیری علم دینی( از 
منظر مدعیان آن توجه شود. هدف این اثر فهم، 
نقد و تحلیل ادعا و دلیل مدعیان و مخالفان علم 
دینی است. در این جستار نویسنده بر آن است 
ایده علم دینی را با نگرش های موجود در فلسفه 
علم مورد کنکاش قرار دهد و در پایان هر بحثی 

نظر قرآن را درباره آن مورد جویا شود. 
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  شرکت راه آهن ج.ا.ا در نظر دارد بنابر آئین نامه اجرائی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات 

نسبت به ارزیابی كیفی مناقصه گران واجد شرایط جهت دعوت به مناقصه به شرح زیر اقدام نماید.
1- ش�رح مختصر موضوع مناقصه : خرید، نصب و راه اندازی وآموزش نگهداری سیسللتم اعللام حریق آنالیزور 

محیطی و اطفاء حریق پرفشار ساختمان ایستگاه راه آهن تهران
2- مدت و محل اجرا : مدت اجرا 10 ماه بوده و محل اجراء طبق اسناد مناقصه می باشد.

3- شللركت كنندگان در فراخوان می بایسللت حداقللل دارای گواهینامه صاحیت نصب و اجرا از سللازمان آتش 
نشانی و دارای ظرفیت آزاد الزم با توجه به مبلغ برآورد مناقصه باشند.

4- مهلت و نحوه دریافت اسناد ارزیابی کیفی : متقاضیان می توانند حداكثر تا ساعت 16:00 روز سه شنبه مورخ 
99/02/16 بللا مراجعه به سللامانه تللداركات الکترونیکی دولت بلله نشللانیwww.setadiran.ir  و با پرداخت مبلغ 

500،000 )پانصدهزار( ریال از طریق لینک مربوط در سامانه فوق، اسناد ارزیابی كیفی را دریافت نمایند. 
كلیه فرآیند برگزاری مناقصه بجز تحویل پاكات الف مربوط به تضامین شللركت در فرآیند ارجاع كار در سللامانه 
مذكللور انجام می پذیرد لذا الزم اسللت مناقصه گللران در صورت عدم عضویت قبلی در سللامانه فوق و دریافت 

گواهی امضای الکترونیکی ،نسبت به اخذ آنها اقدام نمایند.
5- مهلت و نحوه ارسال اسناد تکمیل شده: حداكثر تا ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 99/03/06 از طریق سامانه فوق

6- قیمت ها متناسب با كاالی ساخت داخل با لحاظ كیفیت ارائه گردد.
7- مدت اعتبار ضمانت های شللركت در فرآیند ارجاع كار سلله ماه می باشد و به درخواست كارفرما به مدت سه 

ماه دیگر قابل تمدید می باشد .
پس از ارزیابی كیفی، از مناقصه گران واجد شللرایط كه حداقل امتیاز الزم را كسللب نموده باشند جهت دریافت 

اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهدآمد .                                                                   شناسه آگهی 821889/ م الف207
        

آگهي تجدید دعوت به ارزیابي کیفي فراخوان عمومي نخست مناقصه
 شماره 3-709-98 )نوبت اول(

اداره كل خدمات ساختمانی و ایستگاهی 

وزارت راه و شهر سازی
راه آهن جمهوری اسالمی ایران

)سهامی خاص(
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ش���رکت گسترش س���ازان ش���رق کویرمالک کامیون 
کمپرس���ی مدل  1398  به ش���ماره انتظامی 16ایران 
623ع37 با ش���ماره شاس���ی 37435516609899 
و ش���ماره موتور 33593210107010 به علت فقدان 
س���ند تقاضا صدور المثنی نموده است . لذا چناچه 
هرگونه ادعایی در م���ورد خودروی مذکوروجود دارد 
ظرف مدت 15 روز از تاریخ نش���ر آگهی با دردس���ت 
داش���تن مدارک کافی به دفتر فروش ش���رکت ایران 
خودرو دیزل واقع در تهران کیلومتر 8 جاده س���اوه 

مراجعه نمائید

دی
قو

مف
هی 

آگ

 اسللماعیل رسللتمی 
دارای  سللاله   38
بللا  حللواس  اختللال 
و  مشللکی  شلللوار 
و  سللفید  كمربنللد 
و پیراهللن  دمپایللی 
به  مایللل  چهارخانلله 
رنگ سللبز در تاریخ 

سللاله   15 موقللع  آن  در  كلله   1376/01/15
بللود از منزل خارج شللده ودیگر باز نگشللته 
اسللت افرادی كه از ایشللان اطاع دارند می 
توانندبا شللماره تلفن های 09127536126 و 

09107698019 تماس گرفته واطاع دهند. ,ع
99
00
28
1

گمشده

کلی����ه اس����ناد و مدارک اعم از س����ند کمپانی و برگ س����بز 
خودروی کامیون کمپرسی مدل 1389 به شماره انتظامی 
16ایران 623ع37 با شماره شاسی 37435516609899 
و ش����ماره موت����ور 33593210107010 متعلق به ش����رکت 
گس����ترش س����ازان ش����رق کویر مفقود گردی����ده و ازدرجه 

اعتبار ساقط می باشد ,ع
99
00
29
3

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

آگهی دعوت مجمع فوق العاده 
مرحله اول

جلسلله مجمع فوق العللاده مرحللله اول روز 
چهارشللنبه مورخ 1399/2/17 راس ساعت 
10 صبللح در محل آمفی تاتر واقع در طرقبه 
اداره آمللوزش و پللرورش طرقبه تشللکیل 

میگردد.
دستور جلسه : تصویب اساسنامه جدید شركت
 شركت تعاونی مصرف فرهنگیان طرقبه - شاندیز

ع 9
90
02
79

مورخه 99/02/06 
شماره 621

ع /
99
00
21
7

شللركت ملللی پخش فللرآورده های نفتللی منطقه خراسللان جنوبی در نظللر دارد با رعایت قانللون برگزاری 
مناقصات، انجام موضوع ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله  ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 

برآورد اولیه )ریال(مدت اجرای کارعنوان مناقصه
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند 

ارجاع کار )ریال(

مناقصه حجمی - زمانی 
اداره امور خدمات عمومی و دفتری ستاد، 

نواحی و نمازخانه های بین راهی
15،865،729،612794،000،000یکسال شمسی

"قیمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد«
توضیللح اینکه كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسللناد مناقصه تا ارائه پیشللنهاد مناقصه  گران و بازگشللایی 
پاكات از طریق سللامانه تداركات الکترونیکی دولت )سللتاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لذا الزم 
اسللت كلیلله مناقصه  گللران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت  نام در سللایت مذكللور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.  
آدرس مناقصه  گذار:  بیرجلند - خیابان جمهوری اسلللامی 6 - شللركلت ملی پخلش فرآورده های نفتی منطقه خراسان 

جنوبی - طبقه دوم- اتاق 215 
 مبلغ و نوع تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار: یکی از تضامین معتبر در آیین  نامه تضمین معامات دولتی به مبلغ یاد شده در
 جدول فوق و در صورت واریز سپرده نقدی به شماره حساب جام 9200071107 بانك ملت با شناسه 12492324 به نام شركت ملی

پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی 
مهلت دریافت اسناد مناقصه : از روز چهارشنبه مورخ 99/02/03 لغایت ساعت 16 روز سه  شنبه مورخ 99/02/09

تاریخ برگزاری جلسلله توجیهی:  روز چهار شنبه مورخ 99/02/10 سللاعت 10 صبح در محل سالن جلسات ساختمان ستاد 
شركت

آخرین مهلت ارائه پیشنهاد: ساعت 16 روز یکشنبه مورخ 99/02/21
تاریخ و محل گشایش پیشنهادها : روز دوشنبه مورخ 99/02/22  ساعت 10 صبح در محل سالن جلسات ساختمان ستاد 

شركت
مدت اعتبار پیشنهادات : سه ماه از تاریخ بازگشایی پاكات

حداقل شرایط پیمانکاران :
1- ارائه گواهی تأیید صاحیت معتبر و مرتبط از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی

2-  ارائه گواهی تأیید صاحیت ایمنی معتبر از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان محل فعالیت
3- ارائه تصویر كلیه صفحات اساسللنامه شللركت، آگهی تأسللیس شللركت ، آخرین تغییرات در روزنامه رسللمی، كد 

اقتصادی و شناسه ملی
4-  ارائه تصویر شناسنامه، كارت ملی، مدرك تحصیلی و سوابق شغلی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شركت

5- ارائه گواهی نمونه امضاء و گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده
6- كسب امتیاز قابل قبول در ارزیابی HSE و احراز توانایی مالی پیمانکار

تذكر: كلیه مدارک و مستندات ارائه شده می  بایست اصل و یا برابر اصل شده باشند )از طریق دفاتر اسناد رسمی(
بازگشایی پاكات با هر تعداد شركت  كننده میسر خواهد بود.  
تاریخ انتشارآگهی نوبت اول: روز چهارشنبه مورخ 99/02/03

تاریخ انتشارآگهی نوبت دوم: روز  شنلبه مورخ 99/02/06
شماره تماس در صورت هرگونه ابهام: 4-32211861-056 داخلی 150                                            شناسه آگهی 820955

روابط عمومی شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی

فراخوان مناقصه عمومی)یك مرحله ای(- نوبت دوم
شماره مناقصه: 2099092126000002- مجوز شماره: 1399.336

منطقه خراسان جنوبی

دکتر مجید کافی، نویسنده کتاب »فلسفه علم و علم دینی« در گفت وگو با قدس:

علم اسالمی، واقع نگر و اصالح گرایانه است
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انتشار سی و نهمین جلد کتاب »المعجم في فقه لغه القرآن و سّر بالغته«  معارف: سی و نهمین جلد کتاب »المعجم في فقه لغه القرآن و سّر بالغته« به همت پژوهشگران بنیاد پژوهش های اسالمی 
آستان قدس رضوی به زودی روانه بازار نشر می شود. طرح این کتاب بنا بر نظر و ابتکار مرحوم استاد واعظ زاده خراسانی و با اشراف ایشان شکل گرفته که تمام الفاظ قرآن را در کتاب های لغت، بالغت و تفسیر مورد 

توجه قرار داده است. گفتنی است؛ جلدهای چهلم و چهل و یکم این کتاب نیز تا پایان سال جاری منتشر و در اختیار عالقه مندان قرار خواهد گرفت.

تأخیر درنماز ضرر برخود انسان است
شبستان: آیت اهلل محمدعلی جاودان که به صورت مجازی 
در حسینیه شیخ مرتضی زاهد به سخنرانی پرداخته  بود، با 
بیان اینکه انسان در این عالم برای کاسبی آمده است، گفت: 
انسان هر کاری می کند - اعم از خوابیدن، خوردن، نشستن، 
برخاستن یا هر اقدام و فعالیت دیگری - همه و همه کاسبی 
او است. وی با بیان اینکه کسب دو نوع بوده و به سود یا به 

ضرر انســان است، عنوان کرد: اگر قصد درستی برای خواب داشته باشید، کسب 
سود می کنید اما اگر بیهوده باشد در حال ضرر هستید؛  خواب اکثر ما بر مبنای 

بیهودگی و حیوانی است.
این استاد اخالق با اشاره به آیاتی از سوره نمل، ابراز کرد:  هر کس شکر یا کفران 
کند به نفع یا ضرر خود او است؛ خداوند به هیچ کدام از ما نیاز ندارد؛ هرکس هر 
عمل خیر و صالحی اندوخته، جهاد و کوشش می کند به نفع خود او است و بیش 
از دیگران خود سود می برد. وی با تأکید بر اینکه هر زمان گناه کردید ضرر آن در 
ابتدا به خود شما می رسد، ابراز کرد: هرکس بخل بورزد بر حقی که باید بپردازد از 

اموال و توانی که دارد در واقع به خود بخل کرده است. 
آیت اهلل جاودان با بیان اینکه نماز اول وقت و صحیح باالترین ســود است، عنوان 
کرد: هر زمان نماز خود را به تأخیر می اندازید در واقع به خود ضرر می زنید، از همه 
کارهای خیری که ما می کنیم چیزی به خدا نمی رسد. وی در پایان خاطرنشان 
کرد:  طبق آیات و روایات شما به عنوان انسان فقیر هستید، باید از مال و وقت خود 

برای مردم بخشش کنید تا به خود سود برسانید.

 برکت، رحمت و مغفرت
 گمشده های زندگی انسان هستند

آستان نیوز: حجت االسالم محمد مهدی ماندگاری ورود به 
ماه مبارک رمضان را نیازمند آمادگی برای استفاده درست 
و اصولی از این فرصت گرانبها دانست و تصریح کرد: برای 
اســتفاده حداکثری از فرصت بی بدیل ماه رمضان سه نوع 
برنامه ریزی الزم است؛ برنامه ریزی قبل از ماه رمضان برای 

کســب آمادگی، برنامه ریزی در حین فرصت بــرای مراقبت و برنامه ریزی بعد از 
فرصت برای تداوم سرمایه گذاری هایی که فرد روزه دار در طی ماه مبارک رمضان 
داشته اســت. وی درباره برنامه ریزی قبل از ماه مبارک رمضان، با اشاره به اینکه 
خدای تبارک و تعالی ماه رجب و شــعبان را برای آمادگی ماه رمضان قرار داده و 
اولین شاخصه آمادگی برای ماه رمضان، کسب معرفت است، افزود: اینکه آدم بداند 
در چه ماهی و چه راهی وارد می شود، میزبانش چه کسی است و پذیرایی چیست، 
بســیار اهمیت دارد. آمادگی دوم هم آمادگی با طهارت است؛ ماه های با فضیلت 

رجب و شعبان مخصوص استغفار است.
ماندگاری عنصر دیگر برای آمادگی ورود به ماه رمضان را پیدا کردن قوت دانست 
وا لَُهم َما اسَتَطعُتم ِمن ُقَوّة«؛ همه  و خاطرنشان کرد: خدا در قرآن می فرماید: »َو اَِعُدّ
این را به جهاد اصغر در مقابل دشمن تفسیر کرده اند، در حالی که می توان این آیه 
را به جهاد اکبر هم تفسیر کرد. وی با اشاره به اینکه در شرایط امروزی جهاد اکبر 
و مبارزه با نفس و وسوسه های شیاطین اهمیت زیادی دارد، افزود: ما باید هم قوت 
روحی پیدا کنیم و شبهات را دفع کنیم و هم قوت جسمی پیدا کنیم تا ان شاء اهلل 
خداوند به همه ما توفیق روزه داری در ماه مبارک رمضان و استفاده حداکثری از 

برکات این ماه پرفضیلت را عنایت فرماید.
مانــدگاری ادامه داد: یکی از بهترین معرفی های ماه مبارک رمضان را در خطبه 
شــعبانیه از پیامبر اکرم)ص( می یابیم؛ این خطبه می گوید شما دعوت شده اید؛ 
دعوت خصوصی است؛ میزبان خداســت؛ تک تک بندگان را دعوت کرده است؛ 
نفس ها تسبیح است؛ خواب عبادت است؛ دعا مستجاب است و یک آیه قران ثواب 
یک ختم قرآن را دارد. وی برکت، رحمت و مغفرت را از برکات ماه مبارک رمضان 
دانست و خاطرنشان کرد: اگر زندگی ما برکت داشت گرفتار سرگردانی و مشکالت 
نمی شــدیم؛ اگر زندگی ما رحمت داشت و وجودهایمان رحمت بود فقیری پیدا 
نمی شد و اگر زندگی ما قرین با مغفرت الهی بود تکرار گناه دیده نمی شد؛ این ها 

گمشده های زندگی انسان هستند.

 معارف/ مریم احمدی شیروان    امسال 
در شــرایط کرونایــی وارد میهمانــی خدا 
شدیم؛ شرایطی ســخت برای مردم جهان 
که خداباوران را بیش از پیش متوجه خالق 
هســتی کرده اســت و شــاید ماه رمضانی 
متفاوت را برای مسلمانان رقم بزند. در تحلیل 
این شــرایط با حجت االسالم علی اکبر نوایی 
شورورزی، پژوهشــگر و استاد حوزه علمیه 

خراسان به گفت وگو پرداختیم.

  انسان می تواند حوادث 
را مغلوب خود کند

حجت االســالم نوایی در ابتدا و با بیان اینکه 
انســان در عالم هستی و از لحظه ای که وارد 
این جهان مادی شــده تا زمانــی که از این 
جهان به جهانی دیگر منتقل می شــود، در 
حصار انواع حوادث اســت، توضیح می دهد: 
بخشی از این حوادث، حوادث طبیعی مانند 
سیل، زلزله، طوفان و... هستند. همچنین در 
تاریخ رد پای ویروس های مهاجم نیز وجود 
داشــته، به گونه ای که گاهی در برهه زمانی 
خاصی دو سوم جمعیت یک کشور به وسیله 
برخی امراض و ویروس های ناشناخته از بین 
رفته اند؛ البته حوادث طبیعی چون موج دریا 
هستند؛ یعنی همچون موج های دریا از پس 
یکدیگر می آیند. او می افزاید: نوع دیگری از 
حوادث، تزاحم های اجتماعی هســتند که 
برای نمونه می توان به حادثه منا اشاره کرد و 
نوع دیگر مربوط به اتفاقات تاریخی، قدرت ها 
و حکومت هــا مانند جنگ هــا، قتل عام ها، 
کشتارها و... هستند. به طور کلی حوادث در 
زندگی انسان اجتناب ناپذیر هستند و مهم این 
است که انسان چگونه با این حوادث، مصائب، 
دردهــا، رنج ها، بالها، مصیبت هــا، زلزله ها، 
طوفان ها و ویروس های کشنده مواجه شود؛ 
زیرا خدای متعال به انسان قدرتی عطا کرده 
که می تواند با تکیه بر آن، حوادث را مغلوب 

اراده خود کند.

 حوادث جهان خارج از اراده الهی نیست
مســئول دفتر نخبگان و استعدادهای برتر 
حوزه علمیه خراسان تصریح می کند: نحوه 

مواجهه انسان با عالم هستی، محیط پیرامون 
و حوادث بسیار مهم است؛ تسلیم شدن در 
برابــر حادثه ها مرگ جامعه را در پی خواهد 
داشــت، ولی مسلط شدن بر حادثه ها تداوم 
حیات اجتماعی و از بین رفتن اثر حوادث را 

در پی دارد.
او بــا تأکید بــر اینکه انســان وظیفه و 
رســالتی در برابر عالم هستی، حوادث 
طبیعــی، تاریخی، اجتماعــی و... دارد، 
اضافه می کند: انســان برای اینکه بتواند 
راهبــرد تعیین کننــده ای در مواجهه با 
مشکالت داشته باشد، باید ابتدا ماهیت 
حادثه ها را بشناســد؛ شــناخت ماهیت 
حادثه هــا به منزله مقیاس و معیار عبور 
از آن هاست، اگر انسان از مشکالت آگاه 
شود، خود را تسلیم حوادث نمی کند؛ به 
طور مثال در برابر شــیوع ویروس کرونا 
باید بدانیم چگونه ایجاد شــده و پس از 

آن راه مواجهه با آن را یاد بگیریم.
این اســتاد حوزه بیــان می کند: وظیفه 
دیگر این اســت که بدانیم هر حادثه ای 
در جهان رخ می دهد، خارج از اراده الهی 
نیســت. اگر کل حــوادث را به دو گروه 
تقســیم کنیم، برخی از حوادث خارج از 
اراده انسان هســتند؛ مانند سیل، زلزله، 
طوفان و... که در این گونه حوادث صبر، 
تســلیم اراده خداوند بودن و استغفار در 
مواجهــه با این حــوادث اهمیت زیادی 

دارنــد. امروز بشــریت در وضعیتی قرار 
گرفته که بی شــک نتیجه دوری از خدا 

و مذهب است.

 رسالت اصلی در برابر حوادث
صبر کردن است

حجت االســالم نوایی تصریح می کند: نوع و 
سبک زندگی انســان ها هم در وقوع برخی 
حوادث نقش دارند. در خصوص نحوه مواجهه 
با چنین حوادثی نیز می توان مسئله استغفار 
را مطرح کرد. در آیه 10 سوره نوح آمده است 
که حضرت)ع( به قوم خود فرمود: »اْسَتْغِفُروا 
اراً«؛ به درگاه خدای خود توبه  َربَُّکْم إِنَُّه کاَن َغَفّ
کنید و آمرزش طلبید که او بســیار خدای 

آمرزنده ای است.
او تأکید می کند: رســالت اصلــی در برابر 
حوادث صبر پیشه کردن است؛ همچنان که 
در آیه 156 سوره بقره آمده است: »الَِّذیَن إَِذا 
أََصابَْتُهْم ُمِصیَبُه َقالُوا إِنَّا هلل َوإِنَّا إِلَْیِه َراِجُعوَن«؛ 
چون پیشامد ناگواری رســید بگویید ما از 
آِن خداییم و به ســوی او باز می گردیم. اگر 
ایــن حوادث را آزمون الهــی و تازیانه انتقام 
الهی بدانیم، باید ســعی کنیم در این آزمون 
با سربلندی بیرون بیاییم و در این راه شکر، 

صبر، استغفار، دعا و... بسیار مهم هستند.
این پژوهشــگر دینی خاطرنشــان می کند: 
برگزاری و حضور در جلسات دعا بسیار مهم 
و اثرگذار هستند، اما با توجه به شرایط پیش 

آمــده و بحث فاصله گــذاری اجتماعی باید 
بیشتر در منزل خود به دعا و نماز پرداخته و 
استغاثه و تضرع کرد؛ باید به یاد داشته باشیم 
که خداوند در قرآن کریم فرموده است شما را 
به پاره ای از سختی ها چون ترس، گرسنگی، 
نقصان اموال و نفوس و آفات زراعت بیازماییم.

 خدا برای بنده اش کافی است
او به رســالت دیگر افراد در سختی ها اشاره 
کرده و بیان می کند: انسان مؤمنی که متکی 
به خداســت، هیچ وقت مأیوس نمی شــود؛ 

زیرا حــوادث و بالها دائمی 
نیستند؛ آن ها جزو طبیعت 
عالم اما ناپایدار هستند. تعاون 
و همکاری در برابر مشکالت 
هم بسیار مهم است؛ مانند 
آنچه امروز در سطح جامعه 
می بینیم که تمام اقشار با هم 
همکاری می کنند؛ از تولید 
ماسک و دستکش گرفته تا 
ضدعفونی کردن معابر و... تا 

از مشکل فعلی عبور کنند.
حجت االسالم نوایی در پایان 
تأکید می کند: رسالت مهم 
دیگر هنگام مواجهه با بالها 
و حوادث، شــکوه و بی تابی 
نکردن است. براساس آنچه 
در روایــات آمــده، خداوند 
حضــرت ایــوب را مــورد 
آزمایش بسیاری قرار داد، اما 
پس از ابتال به هر بال بیش از 

پیش به شکر خدا پرداخت تا اینکه خداوند 
تمام نعمت هایی که از او ســلب شده بود را 
با بهترین حالت به او بازگرداند. اســتعانت از 
خدا رسالت دیگری است که باید در مواجهه 
با حوادث به آن توجه داشــت؛ باید همیشه 
به خــدای متعال اعتماد داشــته و در نظر 
داشته باشیم که خداوند متعال منبع قدرت 
بی انتهاست و برای انسان کفایت خواهد کرد؛ 
همچنان که در آیه 36 سوره زمر آمده است: 
»أَلَْیَس اهللُ بَِکاٍف َعْبَدُه«؛ آیا خدا کفایت  کننده 

بنده اش نیست؟

حجت االسالم نوایی در گفت وگو با قدس:

وضعیت امروز بشر نتیجه دوری از خداست

نحوه مواجهه 
انسان با عالم 

هستی، محیط 
پیرامون و حوادث 
بسیار مهم است؛ 
تسلیم شدن در 

برابر حادثه ها مرگ 
جامعه را در پی 

خواهد داشت

بــــــرش

 jدعای امام رضا 
به هنگام دیدن هالل رمضان

در خبــر اســت: روزگاری چشــم بر 
زمین و پشت شتر داشتیم. امروز، سر 
بلنــد کرده و ماه و خورشــید را رصد 
ج5،  امالی،  مفیــد،  )شــیخ  می کنیم. 
ص136( جویــای روشــنای هدایت و 
زمان سنج شده ایم؛ زیرا از نماز تا روزه 
و حج را بایــد در وقت خود بجا آورد. 
نظم، سفارشــی مکرر پس از توصیه به 

البالغه، نامه 47( تقواست. )نهج 
اســتهالل )دیدِن ماه نو خواســتن( در 
همه ماه ها مســتحب و در ماه رمضان، 
مســتحب مؤّکــد، بلکــه واجــب و به 
عنوان نخســتین عمل از اعمال این ماه 

پرعظمت معرفی شده است.
 )لواســانی، حســن، مرقــاه الجنــان، 
ص204( حضرت امام علّی بن موســی 
الرضا)ع( فرمودند: شــیعیان من! چون 
هالل ماه رمضان برآمــد ... رو به قبله 
کنید، دســت هایتان را به آسمان بلند 
کنیــد و بگویید: »َربُّنــا َو َربَُّک اهلُل َربُّ 
الْعالَمیــَن، اَللَُّهــمَّ اْجَعلــُه َعلَینا ِهالالً 
ُمباَرکاً، َو َوفِّقنا لِِصیام َشــهِر َرَمضاَن، َو 
َســلِّمنا فیِه، َو تََســلَّمنا ِمنُه فی یسٍر َو 
عافِیه، َو اْســَتعِملنا فیِه بِطاَعِتَک، إنََّک 
َعلَی ُکلِّ َشــیْ ٍء َقدیٌر«؛ پــروردگار ما و 
تو، خداوند و پروردگار جهانیان اســت. 
خدایا! آن را بر مــا هاللی مبارک قرار 
ده. ما را بــه روزه داری در ماه رمضان 
موفق کن. ما را در آن به ســالمت دار، 
در حالی که از او در فراخی و عافیت ایم. 
ما را در آن به فرمان برداری ات مشغول 

دار، که تو بر هر کاری توانایی.
پــس هــر بنده ای کــه چنیــن کند، 
او رادر  بلنــد مرتبه ]نــام[  خداونــد 
ردیــف  مرحومان نویســد و در دیوان 

فرماید.  ثبت  آمرزیدگان 
)شیخ صدوق، فضائل االشهر الثالثه، ص 99(
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اداره كل ثبت اسناد و مالك استان خراسان شمالى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك مانه وسملقان

هيات موضوع قانون تعين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد 
سندرسمى

آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آءين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى وأراضي 
ــاختمانهاى فاقد سند رسمى برابر راى 1398114407004000027هييت موضوع  وس
ــتقردر  ــمى مس ــاختمانهاى فاقد سندرس قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وس
ــه بالمعارض متقاضى عباس  ــملقان تصرفات مالكان واحدثبتى حوزه ثبت ملك مانه وس
ــهنازى دريك قطعه زمين مزروعى به مساحت45015 مترمربع قسمتى از باقى مانده  ش
ــورداز محله مالكيت مالكين  ــهرآباد كرد واقع در بخش3 بجن ــالك 33اصلى اراضى ش ب
ــتا  ــهنازى رمضان راس ــى رضامكرمى غالم رضامكرمى على ش ــان اصغرآزادمرد عل آقاي
ــد  ــت حقوق ارتفاقى آن باحقوق عبور راه بين مزارع. جوى آب ميباش محرزگرديده اس
ــود درصورتى كه  لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15روزآگهى مى ش
اشخاص نسبت به صدور سندمالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند ازتاريخ 
ــليم و بس از اخذ  ــاه اعتراض خود را به اين اداره تس ــن آگهى به مدت دوم ــار اولي انتش
ــت خودرابه مراجع قضايى  ــيدظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواس رس
ــاى مدت مذكور وعدم وصول  اعتراض طبق  ــت در صورت انقض تقديم نماييندبديهى اس

مقررات سند مالكيت صادرخواهدشد.9900291
تاريخ انتشار نوبت اول 99/2/6                   تاريخ انتشار نوبت دوم 99/2/21

بشير خانى. رءيس ثبت اسناد وامالك مانه و سملقان

آگهى حصر وراثت
ــرح دادخواست به  ــنامه: 16 به ش ــماره شناس نظر به اينكه آقاى: مرتضى احمدى به ش
ــه: 8/1/99 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده  كالس
ــادروان: حسن احمدى به شماره شناسنامه: 234 در تاريخ 1399/1/6 در اقامتگاه  كه ش

دائمى خود درگذشته و ورثه حين الفوت وى عبارتند از:
1- ابوالقاسم احمدى فرزند حسن ش ش 13 متولد 1353 صادره از تربت حيدريه فرزند متوفى
2- طيبه احمدى فرزند حسن ش ش 25 متولد 1343 صادره از تربت حيدريه فرزند متوفى
3- زهرا احمدى فرزند حسن ش ش 6 متولد 1362 صادره از تربت حيدريه فرزند متوفى

4- مرتضى احمدى فرزند حسن ش ش 16 متولد 1358 صادره از تربت حيدريه فرزند متوفى
5- طاهره احمدى فرزند حسن ش ش 24 متولد 1340 صادره از تربت حيدريه فرزند متوفى
6- محمود احمدى فرزند حسن ش ش 35 متولد 1350 صادره از تربت حيدريه فرزند متوفى
7- محمد احمدى فرزند حسن ش ش 16 متولد 1355 صادره از تربت حيدريه فرزند متوفى
8- احمد احمدى فرزند حسن ش ش 10 متولد 1347 صادره از تربت حيدريه فرزند متوفى

ــت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك  ــريفات مقدماتى درخواس اينك با انجام تش
نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر 

آگهى ظرف يك ماه شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.9900292
رئيس شوراى حل اختالف شعبه 8 كدكن- سيدحسين حسين زاده

آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئين نامه قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى 

امالك واقع در بخش12 يزد- ده باال و توابع
ــدانگ خانه  بطور مفروز قسمتى از پالك  777- اصلى آقاى غالمرضا فالح يخدانى شش
ــاحت 502/80متر مربع برابر راى شماره 139860321006002831  ثبتى برابر به مس

مورخ03 /1398/11 واقع در ده باال تفت  در ازاى مالكيت  رسمى مشاعى متقاضى 
ــود درصورتيكه  ــت به فاصله 15 روز آگهى مى ش ــور اطالع عموم دردو نوب ــذا به منظ ل
ــند، مى توانند از  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باش ــخاص نسبت به صدورس اش
ــليم و پس از  ــاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس تاريخ انتش
ــت خود را به مرجع  ــليم اعتراض، دادخواس ــيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ تس اخذ رس

قضائى تقديم نمايند.
ــند  ــت در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س بديهى اس

مالكيت صادر خواهد شد.9900289
تاريخ انتشارنوبت اول: شنبه 1399/02/06

تاريخ انتشار نوبت دوم: يك شنبه 1399/02/21
امير حسين جعفرى ندوشن 

رئيس ثبت اسناد وامالك شهرستان تفت

رونوشت آگهى حصر وراثت
ــماره 5749782001 به  ــنامه ش نظر به اينكه آقاى محمد رضا  قدميارى  داراى شناس
ــت گواهى حصر وراثت نموده و  ــت به كالسه  22  از اين شورا درخواس ــرح دادخواس ش
چنين توضيح داده كه شادروان  فاطمه سلطان قدميارى   به شناسنامه  5749173933 

در تاريخ   1398/12/23  در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر است به

1.  محمد رضا قدميارى   فرزند على  كد ملى 5749782001  ت. ت  1359/4/1 نسبت فرزند مرحوم  
2.  زهرا   قدميارى فرزند على  كد ملى 5749750922  ت.ت  1355/2/15  نسبت فرزند مرحوم 
3.  فرزانه   قدميارى    فرزند على صادق كد ملى 5749194736 ت.ت  1352/1/2  نسبت فرزند مرحوم 
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك 
نوبت آگهى مى نمايد  تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ 
نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد.9900287                                                                                               

سيد حسن سامغانى-قاضى شورا شعبه  7 دشوراى حل اختالف شهرخرو 

آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند 
رسمى حوزه ثبتى شهرستان فردوس

ــه قانون تعيين تلكيف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى  ــتور موارد يك و س نظر به دس
ــمى و ماده 13 آيين نامه قانون فوق الذكر امالكى كه در هيئت مندرج در  ــند رس فاقد س
ــهر فردوس مورد رسيدگى و راى آن  ــناد و امالك ش ــتقر در اداره ثبت اس قانون مذكور مس
صادر گرديده است جهت اطالع عموم به شرح ذيل اگهى مى گردد .                                                                                                       
ــدانگ يكقطعه زمين مزروعى، به مساحت  ــين ، شش آقاى محمدرضا عاملى فرزند حس
ــى از 1 ـ اصلى بخش يك فردوس از خريدارى  ــر مربع ، از پالك 4112 فرع 96/85 مت
ــاعى آقاى حسين عاملى ـ مكان وقوع  ــده و انتقال موروثى ملك از مالك رسمى مش ش

ملك شهرستان فردوس ـ خيابان بعثت شمالى 19
ــاختمان هاى فاقد سند  به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــمى اين آگهى  نسبت  به امالك فوق الذكر در دونوبت به فاصله 15 روز منتشر مى  رس
شود لذا  درصورتى كه اشخاص ذى نفع ,  نسبت  به آراء صادره اعتراضى داشته باشند 
بايد از تاريخ انتشار اولين آگهى ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس 
ارائه و رسيد اخذ نمايند،معترضين بايد از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت 
ــت در دادگاه عمومى محل نمايند و گواهى تقديم  يك ماه  ,مبادرت به تقديم دادخواس
دادخواست را به اداره ثبت فردوس تحويل دهند،در اين صورت اقدامات ثبت ،موكول به 
ارائه حكم قطعى دادگاه خواهد بود  ،در صورتى كه اعتراضى در مهلت مقرر قانونى واصل 
ــه دادگاه عمومى محل را ارائه نكند،اداره  ــت ب نگردديا معترض ،گواهى تقديم دادخواس
ثبت برابر مقررات مربوطه مبادرت به صدور سند مالكيت مينمايد و صدور سند مالكيت 

مانع مراجعه متضرر به دادگاه نيست . 9900296
تاريخ انتشار نوبت اول:   06/ 1399/02      تاريخ انتشار نوبت دوم :  1399/02/21

  محمود جهانى مهر -رئيس اداره ثبت اسناد و امالك  شهرستان  فردوس

آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند 
رسمى حوزه ثبتى شهرستان فردوس

ــه قانون تعيين تلكيف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى  ــتور موارد يك و س نظر به دس
ــمى و ماده 13 آيين نامه قانون فوق الذكر امالكى كه در هيئت مندرج در  ــند رس فاقد س
ــهر فردوس مورد رسيدگى و راى آن  ــناد و امالك ش ــتقر در اداره ثبت اس قانون مذكور مس
صادر گرديده است جهت اطالع عموم به شرح ذيل اگهى مى گردد .                                                                                                       
ــاحت  ــدانگ يكقطعه زمين مزروعى ، به مس ــى فرزند غالمرضا ، شش ــم طيبه ذهب خان
ــى از 1ـ اصلى بخش يك فردوس از خريدارى  ــر مربع ، پالك 2008 فرع 1626/74 مت
ــطه از مالك رسمى آقاى محمد على نامور محبوب و بانو حيات  ــده و انتقال مع الواس ش
ــتان فردوسـ  اراضى  ــينه نامور محبوبـ  مكان وقوع ملك شهرس جهان پيما و بانو حس

بلده 
ــاختمان هاى فاقد سند  به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــمى اين آگهى  نسبت  به امالك فوق الذكر در دونوبت به فاصله 15 روز منتشر مى  رس
شود لذا  درصورتى كه اشخاص ذى نفع ,  نسبت  به آراء صادره اعتراضى داشته باشند 
بايد از تاريخ انتشار اولين آگهى ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس 
ارائه و رسيد اخذ نمايند،معترضين بايد از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت 
ــت در دادگاه عمومى محل نمايند و گواهى تقديم  يك ماه  ,مبادرت به تقديم دادخواس
دادخواست را به اداره ثبت فردوس تحويل دهند،در اين صورت اقدامات ثبت ،موكول به 
ارائه حكم قطعى دادگاه خواهد بود  ،در صورتى كه اعتراضى در مهلت مقرر قانونى واصل 
ــه دادگاه عمومى محل را ارائه نكند،اداره  ــت ب نگردديا معترض ،گواهى تقديم دادخواس
ثبت برابر مقررات مربوطه مبادرت به صدور سند مالكيت مينمايد و صدور سند مالكيت 

مانع مراجعه متضرر به دادگاه نيست . 9900297
تاريخ انتشار نوبت اول:   06/ 1399/02   تاريخ انتشار نوبت دوم :  1399/02/21

محمود جهانى مهر 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك  شهرستان  فردوس

آگهى موضوع  ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

قطعه يك ايالم
ــماره 139860315001003546 مورخ 1398/11/19 هيأت اول/  هيات  برابر رأى ش
ــاختمانهاى فاقد سند رسمى  دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــيفى، فرزند  ــتقر در واحد ثبتى تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم فردوس س مس
حسن ، به كد ملى 4500665201 (ششدانگ) يك باب ساختمان ، به مساحت  25/43 
ــالم- بلوار مدرس –خ  ــى از 1687 اصلى، واقع در اي ــماره 159 فرع مترمربع، پالك ش
كمرزاده ، خريدارى شده از الياس فيض الهى پور و منتسب به مالكيت محمد بيطرف.

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند  ــبت به صدور س ــخاص نس كه اش
ــدت دوماه و در مورد آگهى هاى اصالحى ظرف مدت يك ماه ازتاريخ  ــرف مدت دو م ظ
ــت در  ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس ــليم  اعتراض، دادخواس تس
ــند مالكيت صادر  ــدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س ــورت انقضاى م ص

خواهد شد. 9900285
تاريخ انتشارآگهى نوبت اول:  99/02/06      تاريخ انتشار آگهى نوبت دوم: 99/02/21

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان ايالم- صفرى 

آگهى
در اجراى آگهى موضوع ماده 3قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  واراضى وساختمانهاى 
ــى  واراضى  ــن تكليف وضعيت ثبت ــون تعيي ــن نامه قان ــاده 13آئي ــمى وم فاقدسندرس
وساختمانهاى فاقد سند رسمى مصوب90/9/20- امالك واحدثبتى تربت جام  به شرح 

ذيل آگهى مى گردد .
ــه   ــات مالكان ــماره 139860306007001931-1398/12/21 تصرف ــر راي ش 1-براب
ــاحت  ــدانگ  منزل  به مس بالمعارض  متقاضي  خانم حوران روحي حاجي آبادي درشش
ــهد  ــان رضوى بخش  13مش ــالك 6 فرعي از 3- اصلي  واقع در خراس ــع پ 103 مترمرب

خريداري از مالك رسمي اقاى  همايون كريمى  فرد محرز گرديده است.
2-برابرراي شماره98/12/21-139860306007001929  تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي احمد عطاري ملو  در ششدانگ منزل  به مساحت 80,20 مترمربع پالك 
ــان  ــده واقع در خراس 2956فرعي مجزا از 5 فرعي از 3-اصلي اصلي مفروز و مجزي ش
ــارى ملو محرز  ــى عط ــمي آقاي عيس ــهد   خريداري از مالك رس رضوى بخش 13مش

گرديده است.
3- برابر راي شماره139860306007001926-98/12/20  تصرفات مالكانه بالمعارض 
ــكونى  به مساحت  ــدانگ  يك باب منزل مس ــتاني زاد  درشش متقاضي خانم زهرا سيس
137,20 مترمربع پالك 6389 فرعي از734  فرعى از 166- اصلي مفروز و مجزي شده 
ــين  ــمي آقاي حس ــهد خريداري از مالك رس ــان  ر ضوى  بخش 13 مش واقع در خراس

ناظمى فخرآبادى محرز گرديده است.
4-برابر راي شماره139860306007001930-98/12/21  تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي غالمعلي كاظمي در ششدانگ  يك  باب منزل  به مساحت 41,5 مترمربع 
پالك 4 فرعي از 3 اصلي مفروز و مجزي شده  واقع در خراسان رضوى  بخش 13 مشهد 

خريداري از مالك رسمي شهردارى  محرز گرديده است0
ــماره139960306007000149-99/1/26 تصرفات مالكانه بالمعارض  5-برابر راي ش
ــدانگ يك قطعه زمين  محصور داراى بنا   ــاملو در شش متقاضي آقاي محمد رضا فخرش
ــاحت 249,2 مترمربع پالك فرعي از 857-اصلي خراسان  رضوى بخش 13 مشهد  مس

خريداري از مالك رسمي آقاي امير قلى درستكار ياقوتى  محرز گرديده است.
ــماره 139960306007000147-99/1/26 تصرفات مالكانه بالمعارض  6-برابر راي ش
ــاحت 126  ــكونى  مس ــدانگ يك باب منزل مس ــيني در شش متقاضي خانم زهرا ياس
ــان  رضوى بخش 13  مشهدخريداري  مترمربع پالك 6فرعي از 3-اصلي واقع در خراس

از مالك رسمي آقاي يوسف كريمى تيمورى محرز گرديده است
7-برابر راي شماره 139960306007000146-99/01/26 تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي غالمرضا ندائي درششدانگ يك باب منزل مسكونى  به مساحت 141,75 
ــان رضوى بخش13خريداري از مالك  مترمربع پالك فرعي از 679 اصلي واقع درخراس
ــمي آقايان حميدرضا ومحمد ابراهيم وغالمحسين وغالمرضا ومحمد كريم وخانمها  رس

فاطمه وزهرا وعصمت همگى ندايى ورثه حجى ابراهيم ندايى  محرز گرديده است.
آگهى اصالحى

1-پيرو آگهى روزنامه قدس   وروزنامه  كاروكارگر هردو به  تاريخهاى  98/9/9 و98/9/25كه 
تصرفات مالكانه وبالمعارض حسين عبدى پور نسبت به   شش دانگ يك باب منزل  در 
پالك 19 فرعى از15-اصلى واقع درخراسان رضوى  بخش13مشهداشتباهامنتشرگرديده 

است ،كه صحيح آن پالك 9 فرعى از15-اصلى مى باشد.
ــاى 75/2/23و75/3/10 كه تصرفات  ــره به تاريخ ه ــرو اگهى روزنامه قدس منتش 2-پي
ــبت  مالكانه و بال معارض اقايان احمد و محمدناصر و محمد صديق جامى االحمدى نس
ــاحت 16446متر مربع واقع در خراسان رضوى  ــدانگ يك ساختمان دامدارى بمس به شش
بخش 13مشهد اشتباها منتشر گرديده است كه صحيح آن 17208متر صحيح مى باشد.

ــاختمانهاى  ــى  واراضى وس ــف وضعيت ثبت ــون تعيين تكلي ــاده 3قان ــه موجب م لذاب
ــى  واراضى  ــن تكليف وضعيت ثبت ــون تعيي ــن نامه قان ــاده 13آئي ــمى وم فاقدسندرس
ــى  در دونوبت به  ــمى وماده 13ايين نامه مربوطه اين آگه ــاختمانهاى فاقدسندرس وس
ــرتادرصورتى كه  ــهرها منتش ــق روزنامه محلى وكثيراالنتشاردرش ــه 15روزاز طري فاصل
ــخاص ذينفع به اراءاعالم شده  اعتراض داشته باشند بايدازتاريخ  انتشاراولين  آگهى  اش
ــاه اعتراض خودرابه   ــراى آگهى اصالحى ظرف مدت يكم ــل تادوماه وهمچنين ب درمح
ــليم ورسيد اخذنمايد ومعترض بايد ظرف يكماه از تاريخ  اداره ثبت محل وقوع ملك تس
ــت  به دادگاه عمومى محل نمايد وگواهى  ــليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواس تس
تقديم دادخواست به اداره ثبت محل تحويل دهدكه دراين صورت اقدامات ثبت موكول 
ــراض درمهلت قانونى واصل نگردد  ــت ودرصورتى كه اعت به ارائه حكم قطعى دادگاه اس
ــى محل را ارائه نكند اداره ثبت  ــت به دادگاه عموم يا معترض ، گواهى تقديم دادخواس
ــند مالكيت مانع از  مراجعه متضرر به  ــند مالكيت مى نمايد وصدور س مبادرت بصدورس

دادگاه  نيست .9900283
تاريخ انتشار نوبت اول :99/2/06       تاريخ انتشار نوبت دوم :99/2/22

سيدمجتبى جوادزاده-رئيس ثبت اسناد وامالك تربت جام

آگهى دعوت افراز
ــاقعلى ساالرزاده  فرزند عباسعلى  احدى از مالكين مشاعى پالك 1/991  چون آقاى س
ــتان شهرستان زابل خيابان مزار شهدا طبق درخواست  -اصلى واقع   در بخش دو سيس
ــود را از پالك مرقوم  ــهمى خ ــورخ 99/1/24 تقاضاى افراز س ــماره 120/130- ز  م ش
ــال 1357 را از اين اداره نموده  ــتناد به قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب س باس
ــته كه به ديگر مالكين مشاعى دسترسى ندارد  ودر ذيل تقاضاى افراز خويش اعالم داش
ــخص نمى باشد لذا مراتب طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اسناد  و آدرس آنها مش
ــاير مالكين مشاع و كسانى كه حق و حقوقى  ــمى الزم االجرا آگهى مى گردد و از س رس
ــاعت 8 صبح  ــك دارند و يا تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى آيد تا در س ــن مل در اي
ــنبه مورخ 1399/2/21 دراين اداره و يا در محل وقوع ملك مزبور حضور بهم  روز يكش
رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذيرد، يادآور مى گردد 

عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد شد. 9900282/// م الف:5
تاريخ انتشار :شنبه  99/2/6

مهدى پهلوانروى -رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى ابالغ اخطاريه ماده 101-موردوثيقه پرونده9701086-اجراى 
ثبت سبزوار

ــيله پيرو آگهى ابالغ اجرائيه139805106218003062-98/09/19به خانم/ بدين وس
ــن زارعى طزرقى نام پدر:قنبر تاريخ تولد:1310/03/05  آقاى متعهد(راهن):-محمدحس
ــماره شناسنامه:4به نشانى:سبزوار خ سيادتى-سيادتى4- شماره ملى:0794610552ش
عباس عليزاده نام پدر:مرادعلى تاريخ تولد:1347/06/01شماره ملى:0792836200شماره 
ــگاه5-بتول كوه ميشيان نام پدر:سيد  ــنامه:544به نشانى:سبزوارخ دانشگاه دانش شناس
ــمعيل تاريخ تولد:1348/06/01شماره ملى:0792892429شماره شناسنامه:557به  اس
ــگاه5متعهد(وام گيرنده)حميد قربانى نام پدر:على تاريخ  نشانى:سبزوار خ دانشگاه دانش
تولد:1357/04/10شماره ملى:0793519950شماره شناسنامه:836به نشانى:سبزار-خ 
دانشگاه دانشگاه23-منزل ششم جنوبى ابالغ مى شود در خصوص پرونده اجرايى كالسه 
فوق له بانك كشاورزى شعبه ششتمد عليه شما طبق گزارش مورخ98/11/14كارشناس 
ــالك  ــل(2440)از پ ــى فرعى:دوهزاروچهارصدوچه ــالك ثبت ــترى پ ــمى دادگس رس
ــند رهنى  ــبزوار مورد وثيقه س ــبزوار واقع در:س ــش:دوازده ناحيه:س ــى يك در بخ اصل
ــبزوار استان خراسان  ــمى شماره6شهر س ــماره121822تنظيمى دفترخانه اسنادرس ش
رضوى به مبلغ چهار ميلياردوششصدوهفتادودوميليون ريال ارزيابى گرديده.لذا چنانچه 
ــيد،اعتراض كتبى خود راظرف مدت پنج  به مبلغ ارزيابى پالك مذكور معترض مى باش
ــناس تجديدنظر به  روز ازتاريخ ابالغ اين اخطاريه به ضميمه فيش بانكى دستمزدكارش
مبلغ سه ميليون ريال به دفتر اين اجرا تسليم نماييد.ضمنابه اعتراضى كه خارج ازموعد 
ــناس تجديدنظرباشد ترتيب اثر داده نخواهدشد.(م الف  يافاقد فيش بانكى دستمزدكارش
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حمایت از اقشار آسیب پذیر و نیازمندان جامعه نه تنها در آستانه ماه مبارک رمضان 
بلکه در همه زمان ها جزئی از وظایف اصلی و قطعی دولت و حکومت به شــمار 
مــی رود. تحقق حمایت های حداکثری از نیازمندان جامعه یکی از معمول ترین 
سیاست گذاری های دولتی در همه کشورهاست.  این موضوع در سیستم های رایج 

کشورهای پیشرفته و توسعه یافته سیاستی مهم است.
 منبع حمایتی از فقرا در کشورهای توسعه یافته به جهت تعدیل درآمدها و کاهش 
نابرابری و فاصله اجتماعی نه از درآمدهای خام فروشی نفت و منابع انرژی بلکه از 
محل درآمدهای ثروتمندان است. مالیاتی که دولت از طبقات مرفه اخذ می کند 
بسیار قابل توجه و بعضاً زیاد است، به خصوص  اگر این ثروت بادآورده باشد که در 
ایــران از آن به عنوان رانت یاد می شــود. دولت ها از درآمدهای باال و ثروتمندان 
مالیات های بسیار زیادی اخذ می کنند؛ بنابراین همه اقشار درآمدی زیر خط فقر 
از محل این درآمدها پوشــش داده می شوند. در کشورهای اروپای غربی به دلیل 

رواج چنین سیستم گسترده حمایتی، فقیر مطلق وجود ندارد. 
 اتخاذ سیاســت اخذ مالیات از درآمد و سایر پایه های مالیاتی به لحاظ تجربی و 
عملی نشان می دهد چنین سیاســتی منجر به افزایش سطح رفاه جامعه شده 

است. 
مردم، تولیدکنندگان و سرمایه گذاران باید همسو با هم ثروت و درآمد تولید کنند 
و منابع الزم برای سرمایه گذاری در تولید در دسترس باشد. در چنین شرایطی 
از طریق پرداخت مالیات برای کســانی که قادر به کار نیستند، درآمدی تأمین 

می شود. 
در کشور ما عوامل غیراقتصادی عمدتاً مانع تحوالت مثبت اقتصادی و پیشرفت 
و افزایش رفاه شده اند، این عوامل آن قدر زیاد و مزمن شده اند که کشور را دچار 
مشکالت متعددی کرده است. قطعاً اگر در سال جاری با مشکل کرونا هم دست 
و پنجه نرم نمی کردیم به دلیل اعمال تحریم، دولت نمی توانســت با بسته های 
حمایتی از نیازمندان حمایت کند. تحوالت بازار نفت هم مزید برعلت شده است، 
به این معنا که در صورت عدم تحریم نیز با افت قیمت نفت باز هم دولت امکان 

حمایت الزم از اقشار نیازمند جامعه را نداشت . 
به نظر می رسد دولت قادر به حمایت های مورد نیاز مردم گرفتار از بیماری کرونا 
و آسیب پذیران جامعه نیست. بودجه نفتی دولت با توجه به تحریم نفتی و افت 

قیمت نفت به طور کامل محقق نمی شود.
 قطعاً در سال جاری با مشکالت کسری بودجه و کاهش درآمد پیش بینی شده 
دولت مواجه می شویم، به این معنا که به نظر می رسد دولت در پرداخت بسیاری 
از هزینه های جاری اعم از حقوق کارکنان خود با چالش هایی مواجه می شــود، 
ضمن اینکه طرح های عمرانی کامالً کنار گذاشته می شود و اقدام های تکمیلی و 
بسته های حمایتی به در بسته می خورند، بنابراین در این شرایط و فضا نه تنها دولت 
بلکه کل حاکمیت برای حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی باید تدابیر الزم را به 
کار بگیرند. افزایش فقر و نابرابری در بین مردم و اقشار معمولی جامعه با کارکنان 
اداری، اجرایی نجومی بگیر و صاحبان قدرت و نفوذ سیاســی و اقتصادی موجب 
تضعیف عملکرد نهادهای نظارتی شده است. بعضاً برخی از نهادهای نظارتی دچار 
فساد می شوند، به همین دلیل است که مالیات گیری از افراد متمکن و ثروتمند 
بعضاً توأم با فساد می شود و دولت توان اخذ مالیات از همه ظرفیت های مالیاتی 
موجود را ندارد و بار مالیات گیری دولت به دوش حقوق بگیران ثابت و کارمندان 
معمولی افتاده در حالی که ثروتمندان صاحب نفوذ معموالً فرار مالیاتی های بزرگی 

دارند که منجر به کاهش شدید منابع مالیاتی شده است.

کارگران هرنوع توافقی را نمی پسندند

پیگیری قانونی افزایش دستمزدها  ادامه دارد
اقتصاد/زهراطوســی: در حالــی 
که خانوارهــای کارگری که نزدیک 
بــه 40 میلیون از جمعیت کشــور 
را دربرمی گیرنــد و بــا نــرخ تورم 
می گذراننــد،  روزگار  41درصــدی 
نه تنها درخواســت قانونی آن ها برای 
افزایش دســتمزد براساس نرخ تورم 
و سبد معیشت به هیچ انگاشته شد 
که تقاضای افزایش پایه حقوق به جای 
رشد مزایای مزدی نیز با بی مهری از 
سوی شــرکای اجتماعی روبه رو شد 
تا دعوای حقوقی بر ســر دستمزد به 

دیوان عدالت اداری سپرده شود.
در شــرایطی که حداقــل نیمی از 
خانوارهای ایرانی به  شــدت گرفتار 
دخل وخــرج روزانه هســتند و هر 
گونه افزایش ناچیــز هزینه آن ها را 
دچار بحــران می کنــد، پایه حقوق 
کارگر یک میلیون و ۸۳۵هزار تومان 
تعیین شــده که با توجه به نرخ های 
اعالم  شده تورم، نوعی کاهش حقوق 
)قدرت خرید( کارگران تلقی می شود.  
بــه  طبق مصوبه دوجانبــه دولت و 
کارفرمایان در شورای عالی کار، حق 
اوالد که تــا دو فرزند به کارگر تعلق 
می گیــرد 1۸۳هــزار تومان شــده، 
بن خواربــار از 1۹0هــزار تومان به 
400هزار تومان و نرخ پایه ســنوات 
از ۷0هزار تومان به 1۷۵هزار تومان 
رسیده اســت. حق مسکن نیز چون 
همچنان  نــدارد،  مصوبــه ای  هنوز 
همانند سال گذشته پرداخت می شود. 

 کارفرمایان 
فقط پایه حقوق را می دهند

اما نکته اینجاست که این مزایا به همه 
کارگران تعلق نمی گیرد و شمولیِت 
عام ندارد و بیشــتر جامعه کارگری 
همان پایه حقوق را دریافت می کنند. 
آن  طور کــه فرامرز توفیقی، نماینده 
کارگران در مذاکــرات مزدی گفته 
است نرخ پایه ســنوات شامل همه 
کارگران نمی شــود، چرا که براساس 
آمارهــای رســمی وزارت کار، بیش 
از یک چهارِم کارگران شــاغل کشور 
سابقه شناور دارند یعنی فاقِداستمرار 
و تداوم شــغلی در یک کارگاه خاص 
هستند و یک ســال در یک کارگاه 
و ســال بعد در کارگاهــی دیگر کار 
می کنند؛ بنابراین پایه سنوات به آن ها 
تعلق نمی گیرد. یــک کارگر پس از 
رفتن به یک کارگاه جدید، حتی اگر 
قبلش ۲۹ سال سابقه در کارگاه های 
دیگر داشــته باشد، مبلغ پایه سنوات 
قبل از اینکه یک سال تمام در کارگاه 
جدید کار کند، به او تعلق نمی گیرد.

در عیــن حــال، بحــث کارگاه های 
کوچک و اشتغال در آن ها نیز مسئله 
است. کارفرمایان کارگاه های کوچک 
معمــوالً از پرداخت پایه ســنوات و 
بن کارگــری فرار می کننــد و فقط 

پایه حقوق را به کارگران می پردازند.
دولت مدعی  اســت این کارفرمایان 
کار خالف انجام می دهند و باید همه 
مزایــای قانونی را بــه کارگران خود 

بدهند؛ روی همین حساب دولتی ها 
می گوینــد اگر کارگــری بن و حق 
ســنوات را نمی گیرد، بیاید اداره کار 
شکایت کند؛ اما کارگری که قرارداد 
یکماهه یا سه ماهه یا سفیدامضا دارد 
یا در بهترین حالت قرارداد کار یکساله 
دارد چطــور جرئت شــکایت دارد و 
شــکایِت کارگر به اداره کار مساوی 

است با تعدیل و بیکاری.
در پرداخت مزایا، حــق اوالد نیز به 
کارگری تعلق می گیــرد که حداقل 
۷۲0 روز در کارگاه سابقه بیمه پردازی 
داشته باشــد؛ پس این مؤلفه مزدی 
نیز)با توجه به قراردادهای موقت(  به 
همه کارگران، حتی کارگران صاحب  
فرزند تعلق نمی گیرد و شمولیت عام 

ندارد.
فرامــرز توفیقــی می گویــد: باید با 
افزایش عادالنه پایه حقوق که نصیب 
موافقت  می شــود،  کارگــران  همه 
می کردند و کارگران را ســردرگم و 

مستأصل نمی کردند.

 چرا افزایِش »پایه حقوق« 
واجب است

به خاطــر محدودیت ها و شــرایِط 
غیرقابِل شمول ذکر شده، نمایندگان 
کارگری تأکید دارنــد افزایش بُن و 
پایه سنوات را مســتحب، اما افزایش 
پایه حقوق را واجب می دانند، چراکه 
کارفرما بــه هیچ وجــه نمی تواند از 

پرداخت آن فرار کند. 
اغلب کارگران این جمله را از کارفرما 
شــنیده اند که می گوید فقط حقوق 
وزارت کار را پرداخــت می کنند که 
منظورشان همان پایه حقوق است که 
امسال یک میلیون و ۸۳۵هزار تومان 

تعیین شده است!
این  بر  نمایندگان جامعه کارگــری 
باور هستند که  قاعده عدالت ایجاب 
می کرد در افزایش دستمزد کارگران 
به گونه ای عمل شــود که هر کارگِر 
شــاغل، فارغ از سابقه و داشتن اوالد 
و طبقه بندی مشــاغل، کف حقوق 
کارمنــدان دولــت را دریافت کند. 
کارمندان دولت بدون توجه به سابقه 
و تأهــل و فرزنــد داشــتن، حداقل 
۲میلیون و ۸00هزار تومان می گیرند 
و برای رساندن کف حقوق کارگران به 
این مبلغ باید »پایه حقوق کارگری« به 

اندازه الزم افزایش می یافت.

 هیچ مستمری بگیری کمتر 
از 2میلیون و 800هزار تومان 

دریافت نکند
مجلســی ها نیز در چالــش افزایش 
پایه حقوق بین کارگران و کارفرمایان 
با اظهارنظرهایی متفاوت اما همسو، 
وزارت کار را ســرزنش و از کارگران 
همه  تقریبــاً  کرده انــد.  دلجویــی 
رسیدگی  درخواســت  مجلســی ها 
به بحث حداقل دســتمزد کارگران 
براســاس تورم 41درصدی یا ســبد 
معیشــت را داشــتند و از دولــت 
خواســتند که هیچ مستمری بگیری 

کمتــر از ۲میلیون 
و ۸00 هــزار تومان 
نکنــد.  دریافــت 
محجوب،  علیرضــا 
نماینده مردم تهران 
امیــدواری  اظهــار 
تشکیل  است  کرده 
شورای عالی  دوباره 
کار منجر به افزایش 
دستمزد به ۲میلیون 
و ۸00 هــزار تومان 

شود.
وی کــه دبیــرکل 

خانه کارگر اســت، مهم ترین دغدغه 
کارگران را موضوع دســتمزد، اخراج 
و بیکارشدنشــان در ایام شیوع کرونا 
و مخاطــرات بهداشــت محیط کار 
و نیــز بحث درمان آن ها دانســته و 
باب دستمزد  می گوید: متأسفانه در 
کم لطفی محض شــد. پیش از عید 
قــرار و توافقاتی صــورت گرفته بود 
که مبلغ حداقل دســتمزد شــامل 
برای کارگران به ۲میلیون  حق بیمه 
و ۸00هزار تومان برســد، اما مصوبه 
شــورای عالی کار عمــاًل نقض این 
توافق بود. من نماینــدگان کارگر را 
به خاطــر وظیفه شناســی در امضا 
نکردن تحسین می کنم. ما درخواست 
می کنیــم پرداخت حداقل ۲میلیون 
و ۸00هزار تومــان به کارگران را در 

شورای عالی کار دوباره بررسی کنند.

 حقوق کارگران باید
 بیش از 3میلیون تومان باشد

رســول خضری، عضو کمیســیون 
اجتماعی نیز با انتقــاد از برنامه های 
دولــت برای بهبود وضع معیشــتی 
کارگران در سال های اخیر، می گوید: 
حداقــل حقوق کارگران باید بیش از 
۳میلیــون تومان به صــورت ماهانه 
باشــد، در حالی که طبــق مصوبه 
شــورای حقوق و دســتمزد، حقوق 
کارگــران در ســال جــاری حدود 
یک میلیون و ۸۳۵هزار تومان تعیین 
شده که این رقم به هیچ وجه تناسبی 

با نرخ تورم ندارد.
بــه گفته وی طبق مصوبه شــورای 
حقــوق و دســتمزد، حداقل حقوق 

ســال  در  کارگران 
حــدود  جــاری، 
افزایش  ۲1درصــد 
صورتی  در  یافتــه 
محاســباتی،  با  که 
این رقم حتی کمتر 
از ۲1درصد اســت. 
به  درصدی  افزایش 
شــاخص ها  برخی 
کارگران  حقوق  در 
خواربار  بُــن  نظیر 
و حــق عائله مندی 
حقوق  افزایش  جزو 
نمی شود،  کارگران محاسبه  سنواتی 
بنابراین در یــک دوره طوالنی  مدت 
شاهد افزایش ناچیز حقوق این قشر 

زحمتکش هستیم.
حســینعلی حاجی دلیگانی، نماینده 
مردم شاهین شهر نیز  با انتقاد از اینکه 
دولت 10هزار میلیــارد تومان برای 
بازنشستگان  همسان ســازی حقوق 
لشکری و کشوری اختصاص داده، اما 
یک ریال اعتبارات برای بازنشستگان 
تأمین اجتماعی در نظر گرفته نشده، 
از دولتی ها خواسته است پاسخگوی 

این موضوع باشند.
کارشناســان اقتصادی امــا از زاویه 
دیگری به این موضوع نگاه می کنند و 
معتقدند افزایش حداقل حقوق حتی 
اگر متناســب با افزایش تورم باشد، 
موجب کاهش قدرت خرید کارگران 
کارشناس  مهرپور،  میثم  می شــود. 
اقتصادی در این باره می گوید: اساساً 
افزایش حقوق نیروی کار متناســب 
با افزایش نرخ تورم، معیار مناســبی 
برای حفظ یــا افزایش قدرت خرید 
کارگران نیست، چرا که تورم ساالنه 
به معنای تغییرات قیمتی ۳۹0 قلم 
کاال و خدمات نسبت به سال گذشته 
است. حال آنکه اصوالً بسیاری از این 
کاالها و خدمــات مانند هزینه های 
سفر، تفریحات، کالس های آموزشی، 
ورزش و... ســهمی در سبد مصرفی 
کارگــران ندارند، بلکه عمده ســبد 
مصرفــی ایــن قشــر موادغذایی و 
هزینه های مربوط به تأمین مســکن 
اســت؛ بنابراین در اینجــا بهترین و 
یا  منصفانه ترین معیار، میزان تغییر 

تورم ایجاد  شــده در سبد معیشتی 
خانوار مشــتمل بر ۳۵ کاال اســت. 
بــا وجود انتقادات موجــود از میزان 
حداقل حقوق دریافتی نیروی کار و 
عدم تناســب آن با افزایش نرخ تورم، 
نکته آزاردهنده تر این است که حتی 
همین حداقل حقوق تعیین  شده نیز 
از سوی بسیاری از کارفرمایان رعایت 

نمی شود.
 

 افزایش دستمزد قانونی 
در دیوان عدالت اداری 

طبق گفته های علــی خدایی، عضو 
کارگــری شــورای عالی کار، دعوای 
حقوقــی کارگران اکنــون به دیوان 
عدالت اداری ارجاع شــده اســت. به 
گفتــه خدایــی »ما باید بــه صورت 
جدی از طریق ایســتادگی، مذاکره 
و پیگیری، منافع کارگران را محقق 
کنیم. پیگیری های ما از طریق قانونی 
ادامه خواهد داشــت. مــا معتقدیم 
ظرفیت های قانونی در نظام جمهوری 
اســالمی به ما این اجازه را می دهد 
که از حقــوق قانونی کارگران دفاع و 

مطالبات آن ها را محقق کنیم«.
وی تصریــح می کند: با علم به اینکه 
حداقل مــزد کارگران طبــق ماده 
111 قانــون کار معیار مســتمری 
افزایش  بر سر  اســت،  بازنشستگان 
حقوق پایه چانه زنــی کردیم. تالش 
کردیم تا مزایای مزدی روی حداقل 
مزدی افزوده شــود. این مسئله برای 
مستمری بازنشســتگان حیاتی بود 
که متأسفانه در نهایت به این اجماع 
نرسیدیم و مصوبه شورای عالی کار از 
سوی نمایندگان کارگری امضا نشد. 
اما به هــر حال پیگیری های ما برای 
دســتمزد در بســتر قانون از دیوان 

عدالت ادامه خواهد داشت. 
نماینــده جامعه کارگران با اشــاره 
بــه اینکه وظیفه ای کــه امروز روی 
تأمین منافع کارگران  دوش ماست، 
اســت، تأکید کرد: هر نوع توافقی را 
نمی پسندند و معتقدند که با همین 
اعداد و وضعیت می شد تصمیم های 
بهتری گرفت، اما متأسفانه به دالیل 
متعــدد که بارها گفته شــده، گروه 

کارگری به این نتیجه رسید.

ما معتقدیم 
ظرفیت های قانونی 
در نظام جمهوری 
اسالمی به ما این 
اجازه را می دهد 
که از حقوق قانونی 
کارگران دفاع و 
مطالبات آن ها را 
محقق کنیم
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کشاورزی تهران

 دولت فاقد انسجام 
است

و  همه گیری  ابتدای  از  خصوصی  بخش 
بر  آن  تأثیرگذاری  و  کرونا  ویروس  شیوع 
قابل توجهی  حمایت های  کسب وکارها،  روند 
آورده، هر چند  به عمل  و دولت  کارگران  از 
آقای جهانگیری بر این موضوع تأکید کردند 
که در شرایط کنونی همه باید هزینه بدهند و 
بخش خصوصی نیز همانند مردم و دولت باید 
هزینه بدهد، اما دولت بهتر از همه می داند که 
بخش خصوصی تاکنون چقدر برای مبارزه با 
کرونا هزینه کرده است، در حالی که براساس 
نص صریح قانون اساسی، دفاع و حمایت از حق 
مردم در حوزه سالمت و معیشت وظیفه دولت 
است. متأسفانه دولت عملکرد قابل قبولی در 
حوزه وظیفه خود از ابتدای شیوع کرونا تاکنون 
به نمایش نگذاشته و نتوانسته از سالمتی و 
صیانت  مختلف  حوزه های  در  مردم  امنیت 

قابل قبولی به عمل آورد. 
بخش  خصوصی نه تنها در زمینه اعطای هزینه 
1۳0میلیاردی برای مبارزه با کرونا کمک حال 
دولت بوده، بلکه اتــاق بازرگانی و نهاد بخش 
خصوصی نظرات مشــورتی مطلوب و ویژه ای 
مناسب شــرایط اقتصادی و وضعیت کنونی 
کشور برای حل مشکالت اقتصادی پیش روی 
دولت پیشنهاد داده و حتی منابع آن را به دولت 
معرفی کرده اســت. ما طرح جامع و کاربردی 
را تقدیم رئیس جمهور کردیم، اما اینکه دولت 
تا چه میزان به این بسته های مشاوره ای جامع 

عمل می کند، بحث دیگری است! 
آقــای جهانگیــری به عنــوان معــاون اول 
رئیس جمهور انتظار دارد که بخش خصوصی 
بســته های مادی و حمایتی بیشتری را صرف 
کنــد در حالی که بخــش خصوصی بیش از 
تــوان خود در این شــرایط بــه دولت کمک 
کرده و امکان حمایت هــای جدی تری ندارد. 
بهتر اســت به جای اینکه پرسیده شود بخش 
خصوصی تا چه میزان می توانــد از دولت در 
شرایط فعلی حمایت کند، این پرسش پرسیده 
شود که بخش خصوصی تا چه زمانی می تواند 
ســر پا بایســتد و مقاومت کند؟ بسیاری از 
کسب وکارها تعطیل شده و بخش های مختلفی 
خسارت های شدیدی دیده اند؛ بنابراین انتظار 
دولــت از بخش خصوصی بــرای حمایت های 

بیشترازانتظار، قابل قبول نیست. 
متأســفانه دولت در شــرایط بحرانی کنونی 
سیاســت حرکت میانــه یک بــام و دوهوا را 
برگزیده، موضوعی که افکار عمومی را بســیار 
متعجب کــرده اســت. از یک ســو از مردم 
می خواهد در خانه بمانند و از ســوی دیگر از 
مردمی که برای کســب لقمــه ای نان که در 
عدم حمایت دولت دربه در خیابان ها شده اند، 
عکس و فیلــم عبرت زا می گیــرد! رفت وآمد 
اسباب معیشت مردم است، مسلماً مردم برای 
تفریح به خیابان نمی آیند، مردم برای لقمه ای 
نان مجبور به کار و  کاسبی هستند. هنگامی 
که ادارات دولتی و بانک ها باز هستند و چک ها 
به پشت پیشخوان ها می روند، دولت چگونه از 
مردم می خواهد در خانه بمانند! به نظر می رسد 
دولــت اراده ای برای حل مشــکالت مردم در 
شــرایط اضطراری کنونی ندارد، چرا که  فاقد 
انسجام رفتاری است و قادر به مدیریت مطلوب 
کشور نیست. تا زمانی که دولت دچار مشکل 
کارآمدی است نمی توان منتظر شکست کرونا 

یا بهتر شدن اوضاع کشور بود.
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1-نام کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان
شرح مختصر و کلی موضوع: 

شماره مناقصه در سامانه ردیف
ستاد 

مدت موضوع
اجرا)ماه(

مبلغ برآورد کار 
)ریال( 

مبلغ تضمین  شرکت 
در فرآیند ارجاع 

کار)ریال(

زمان بازگشایی 
پاکات مناقصه

1209900۴۵39000002
دسترسی های ورودی و 

خروجی شهرک مسکن مهر 
الغدیر به بلوار بهداشت 

) جاده گوربند(

9۴۴۵۷۴۷3333۵2229000000 ماه

ساعت 10 
صبح  مورخ  
99/02/20

2209900۴۵39000003
اجرای آسفالت مهر شهر 

زاهدان
6۷61۸23۸۷۸۴3۸100000 ماه

ساعت 10:1۵
صبح مورخ 
99/2/20

3-کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس Www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، 

مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
۴-تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه ستاد: روز شنبه مورخه 99/02/0۶

۵- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد:روز سه شنبه  مورخه 99/02/09 
۶- الزم به ذکر اس��ت کلیه ش��رکت کنندگان در مناقصه  عالوه بر ارسال مدارک به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد، پاکت “ الف” 
حاوی تضمین شرکت در مناقصه را به صورت الک و مهر شده حداکثر تا ساعت 8 صبح  مورخه 99/02/20 به دبیرخانه اداره کل راه و 

شهرسازی سیستان و بلوچستان به آدرس زاهدان،  میدان شهدا دبیرخانه اداره کل تحویل داده و رسید دریافت نمایند. 
 7- مبلغ کارکرد از محل اعتبارات طرح های عمرانی به صورت اسناد خزانه اسالمی و وجه نقد ) در صورت وجود (  قابل پرداخت 

می باشد. 
8.شماره تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه 021-۴1193

9- اطالعات این مناقصه در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات نیز ثبت می گردد.
                                                                                                                                                        

آگهی فرآخوان تجدید مناقصه - نوبت اول

م الف:39/شناسه آگهی823227  اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان  

 افت حداقل ۴۰هزار میلیارد تومانی 
درآمد مالیاتی دولت به دلیل کرونا

امورمالیاتی  سازمان  تسنیم:رئیس کل 
در خصوص شرایط اقتصاد کرونایی و اثر 
آن بر درآمدهای مالیاتی گفت: حقیقت 
اینکه ابعــاد مختلف بیمــاری کرونا و 
میزان تأثیرگذاری آن هنوز بر حوزه های 
مختلف اقتصادی به طور دقیق مشخص 
نبوده و به همین دلیل درآمد پایه های 
مختلف مالیاتی قابل برآورد نیست. پارسا بیان کرد: خوشبینانه ترین حالت اینکه 
از 1۸0هزار میلیارد تومان درآمدی که از محل مالیات ها در قانون بودجه ســال 
جاری پیش بینی شده 140هزار میلیارد تومان قابل وصول است، اگر میزان تأثیر 

کرونا بر کسب وکارها در همین فصل بهار باشد.
وی افزود: تســهیالت و خدماتی که تاکنون سازمان امورمالیاتی برای اصناف و 
واحدهای تولیدی آســیب دیده از ویروس کرونا در نظر گرفته می توان به امهال 
بدهی هــای مالیاتی، امهال اظهارنامه های مالیاتی و بخشــودگی جرایم مالیاتی 
اشاره کرد، اما اینکه اصل مالیات وصول نشود تا به حال در سازمان بحث خاصی 
صورت نگرفته و باید منتظر ماند تا برآیند کالن مجموعه سیاست های اقتصادی 
کشور چه خواهد بود. پارسا بیان داشت: واقع مطلب اینکه اخذ مالیات متناسب 
با ســود و درآمد است و زمانی که سود و درآمد کاهش می یابد بطور متناسب 
مالیات پرداختی هم کاهش پیدا می کند و بطورحتم با شرایطی کسادی که دراثر 
گســترش ویروس کرونا در اقتصاد ایجاد شده تغییرات خود را در میزان مالیات 
پرداختی نشان خواهد داد.وی همچنین در خصوص »وصول مالیات از خانه های 
خالی« و »مالیات بر درآمد« نیز گفت: طبق قانون بودجه ســال جاری ســازمان 
امورمالیاتی باید از خانه های خالی مالیات دریافت کند، اما هنوز سامانه ملی امالک 
و اسکان در اختیار این سازمان قرار نگرفته است. رئیس کل سازمان امورمالیاتی 
کشور افزود: به طور قطع و یقین امسال مالیات بر خانه های خالی به عنوان یک 

پایه مالیاتی جدید در کشور دنبال خواهد شد.
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کاهش 10 درصدی درگیری های خانوادگی   برنا: سردار کیوان ظهیری گفت: میزان تماس با سامانه 110 نشان می دهد درگیری های خانوادگی در پایتخت 10 درصد کاهش پیدا کرده است. وی با اشاره به 
وضعیت درگیری های خانوادگی در تهران گفت: این روزها مردم برای در امان ماندن از ویروس کرونا خانه نشین شده اند و بروز اختالف و درگیری تا اندازه ای ممکن است طبیعی باشد. او افزود: با این وجود میزان 

تماس با سامانه 110 نشان می دهد درگیری های خانوادگی در پایتخت 10 درصد کاهش پیدا کرده است. از همین تعداد تماس نیز 90 درصد آن عملیاتی شده و 10 درصد در حد تماس تلفنی باقی مانده است.

پلیس در تعقیب مردی که به سمت مسافران عطسه کرد
ایسنا: پلیس کانبرا، پایتخت استرالیا به 
دنبال شناســایی مظنونی است که روز 
۲۶ مارس در تراموای شــهر به ســمت 
یک یا چند مســافر دیگر عطســه کرد. 
پلیس پایتخت استرالیا با انتشار تصاویر 
دوربین های مداربسته خواستار شناسایی 

این فرد شد.
در این تصاویر ابتدا فرد مظنون در حال سرفه و سپس جر و بحث با مسافر دیگر دیده 

می شود و به هنگام خروج از تراموا نیز به سمت افراد دیگر عطسه می کند.
پلیس می گوید به دلیل شیوع ویروس کرونا این عمل می تواند مصداق حمله محسوب 
شــود. به گزارش یورونیوز، افزایش آزار و اذیت یا شوخی به وسیله سرفه و عطسه به 
سمت دیگران همزمان با گسترش شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان سبب شده 
مقام های قضایی برخی از کشورها هشدارهایی مبنی بر برخورد قضایی در این زمینه 
بدهند. برای مثال دادستانی سلطنتی انگلیس ماه گذشته اعالم کرد چنین حمالتی 

می تواند تا دو سال زندان در پی داشته باشد.

واکسن کرونا به دو نفر تزریق شد
فارس: به گزارش اکســپرس، واکســن 
ویروس کرونا که در دانشــگاه آکسفورد 
ساخته شده، برای نخستین بار به دو نفر 
تزریق شد. سارا گیلبرت، استاد دانشگاه 
آکســفورد و سرپرست این تیم پژوهشی 
گفت در مورد شانس موفقیت این واکسن 

خوشبین است.
محققان دانشگاه آکسفورد به نیمی از شرکت کنندگان، واکسن ویروس کرونا و به بقیه 
واکسن مننژیت تزریق می کنند؛ دو نفری که روز گذشته این واکسن را دریافت کردند 

محقق سرطان و دانشمند هستند.
 OxfordVacGroup دانشگاه آکسفورد در توییتی پنجشنبه شب اظهار کرد: امروز
شروع به تست واکسن کووید 19 روی دو داوطلب سالم انسانی کرد تا اطالعاتی در 
مورد ایمنی و توانایی آن ارائه دهد. قرار اســت هزار و 10۲ نفر در آکســفورد، ساوت 

هامپتون، لندن و بریستول برای شرکت در آزمایش بالینی واکسن استخدام شوند.

مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت:
روزه داری رابطه ای با افزایش ابتال به کرونا ندارد

جامعه: مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه 
وزارت بهداشت می گوید: براسـاس گـزارش 
هـیچ  بهداشـت،  جهـانی  سـازمان  اخیـر 
ر ارتبــاط روزه داری و  مطالعـه ای مبنـی ـب
ه بیمـاری کوویـد 19 دیده  تال ـب افزایش اـب

نشـده اسـت.
دکتر زهرا عبداللهی درخصوص توصیه های 

ا کـه  تغذیــه ای ماه مبارک رمضان بیان کــرد: بیماری کووید19 ناشـی از ویـروس کروـن
ه سـایر  ـب ه سـرعت  ـب اوایـل سـال مـیالدی ۲0۲0 در کشـور چـین شـایع شـد،  از 
ه ایـن بیمـاری  تال ـب کشورهای جهـان منتقـل شـد. در ایران نیز از بهمـن 1٣9٨مـوارد اـب
ـه عنــوان یــــک بیمــاری  گـزارش شـد. در حـال حاضـر، بیمــــاری کوویــد 19 ـب

جهــانگیر در همــه کشورهای جهـان انتشار یافته اســت.
 این بیماری با عالئمــی ماننــد تــب، ســرفه هــای خشــک، تنگــی نفــس و گــاهی 
ه طـور  مشــكالت حــاد تنفســی ماننــد تــنفس تنــد، گلــودرد، آبریزش بینـی و ـب
کمتـر شـایعی، مشـكالت گوارشـی نظیـر اسـهال، نارسـایی حـاد تنفسـی، اخـتالالت 
انعقـادی خـون و نارسایی کلیــه و شدت عالئم بیماری از موارد خفیف تا شدید و کشنده 

مشاهده شده است.
وی افزود: مهم ترین راه پیشگیری از ابتال به ایـن بیمـاری رعایـت دقیـق اصـول بهداشـت 
ا آب و صابون، رعایـت فاصـله مناسـب  ـب ه ویـژه شسـتن کامـل دسـتهـا  ـب فـردی 
ـدن در منــزل و اســتفاده از ماســک در محــلهــای  )1 تا ۲ متـری( از دیگــران، ماـن
ـه خــارج شــدن از منــزل وجــود  شــلوغ و پــرجمعیــــت در صورتی کــه اجبار ـب
ر  ـه منظــور تقویــت سیسـتم ایمنی بدن اســت. ـب دارد و پیـروی از تغذیه صــحیح ـب
اسـاس مطالعـات اپیـدمیولوژیک در کشـور مـا در حـال حاضر بیماری کووید 19 در همه 

استانها گزارش شده است.
ا ایام مبـارک رمضـان و روزه داری مصـادف شـده،  عبداللهــی گفــت: در این روزها که ـب
الزم اسـت برخـی نكـات مهـم تغذیـه ای به منظور حفـظ و ارتقای سالمت اعضای خانواده 
و پیشگیری از بیماری، رعایت شود. روزه داری ماه مبارک رمضان یكی از ارکـان پنج گانــه 
رای تمـام  رای تكامـل انسـان ـب ت و بنـدگی آفریـدگار ـب ا قصـد قرـب اسـالم اسـت کـه ـب

مسـلمانان واجب شده اسـت.
ا نظـر مراجـع عظـام تقلیـد و مســــئوالن،  وی گفــت: فرهنگسـتان علـوم پزشـكی ـب
ـراســاس نظــر جمعــی از پزشــكان  در فــــروردین ســال جــاری مــــواردی را ـب
ـرای  ـرای انجام این فریضه واجــب ـب متخصــص و مؤســـسه موضــوع شناسی فقهی ـب
ـا توصــیه کــرده که شامل موارد  مسـلمانان در شــرایط بحــران فعلــی ویــروس کروـن
ه طـور متنـاوب در روزه داری  زیر است؛ پزشكان متفق القول هسـتند کـه نخـوردن غـذا ـب
ه تنهـا عارضـه ای در افـراد سالم ایجاد نمی کنــد، بلكه سبب تقویـت ایمنـی  اسـالمی، ـن
دن در موارد استرس  ار و بهبـود واکـنش ـب دن، کـاهش پاسـخهـای التهـابی زیـانـب ـب
ا رعایـت مـوارد بهداشـتی و  میشود. بنابرایــن تمــام افـراد سـالم کمتـر از ۶٥ سـال ـب
ـد، نبایــد  ـد اعضــا شــده اـن ـــد. بیمــارانی کــه پیوـن تغذیـه ای مـیتواننـد روزه بگیرـن
ـد قرنیه بالمانع است. وی خاطرنشان  ـرای بیمــاران پیوـن ـد. روزه گــرفتن ـب روزه بگیرـن
رای  ه سـایر بیمـاریهـا هسـتند و قـباًل روزه داری ـب کــرد: در بیمارانی کـه مبـتال ـب
ا متفـاوت از  آن هــا منعـی نداشـته اسـت، روزه داری در شرایط بحـران ویـروس کروـن
ا نظـر پزشـک متخصـص مـیتوانند اقدام  سـالهـای دیگـر نیسـت و در مـوارد خـاص ـب
ا شـده و بهبـود  ه ویـروس کروـن ه روزه داری کننــد، در مـورد بیمـارانی کـه مبـتال ـب ـب

د توصـیه میشود، دست کم تا ۶ هفته پس از بیماری اقدام به روزه داری نكنند. یافتـه اـن
ـه بیمــاریهــــای زمینــه ای نظیــر فشــار  عبداللهــی تصریح کرد: افــراد مبــتال ـب
ـیش از دیگــران در  ـت، ـب ـاال، بیمــاری قلبــیعروقــی، ســــرطان و دیاـب خــــون ـب
ـه منظــور  ـه وضــعیت شــدید بیمــاری کوویــد 19 هســتند، ـب ـتال ـب معــــرض اـب
رای آن ها  ـه ایــــن بیماری، افرادی کـه اطمینان ندارند روزه ـب ـتال ـب پیشــــگیری از اـب
ضـرر دارد یـا خیـر، برای احتیاط از انجـام ایـن فریضـه الهـی پرهیـز کرده و آن را پـس از 
ا نظـر  اطمینــان از اتمـام همـه گیــری بیمـاری کوویـد 19 به جا آورند، مگـر اینكــه ـب

پزشــک متخصص اطمینان از بی ضرر بودن روزه برای آن ها حاصل شود.

 نقش تغذيه در تقويت سيستم ايمنى بدن
وی عنــوان کرد: رعایت اصول صحیح تغذیه تأثیر مهمـی در تقویـت سیسـتم ایمنـی 
تهـا به خصــوص بیمـاری کوویـد 19 دارد. با رعایـت تعـادل و  ا عفوـن رای مقابلـه ـب ـب
ا اسـتفاده از گـروههـای غـذایی و جـایگزینهـای  ه و ـب تنـوع در برنامـه غـذایی روزاـن

رژی، پروتئین و ریزمغذیهای مورد نیاز بدن تأمین میشود. آن ها اـن
عبداللهــی ادامــه داد: در ساعات روزه داری کـه در سـال جـاری مـدت آن حـدود 1۶ 
سـاعت است، در صـورت عـدم رعایـت اصول تغذیـه صـحیح در وعـده سـحر و افطـار یـا 
د موجـب تضـعیف  ه ویـژه وعـده سـحری، گرسـنگی مـیتواـن حـذف یكـی از وعـدههـا ـب

سیسـتم ایمنی بدن شده و احتمال ابتال به بیماری کووید 19 را افزایش دهد.

 تأثير روزه داری بر سالمت و عملكرد سيستم ايمنى بدن
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت بیان کرد: مطالعات متعددی نقش مـؤثر 
یهـای خـون  ر سـطح گلـوکز خـون، چرـب ه خصـوص ـب روزه داری را در سـالمتی ـب
د. در بیشــتر  و فشـار خون، کنتـرل وزن و بهبـود بیمـاریهـای مختلـف نشـان داده اـن
بیمـاری هایی کـه عـادات غـذایی غلـط، چـاقی و افزایش وزن در بروز آن ها دخالت دارند، 
روزه داری مفید است. وی افزود: روزه داری میتواند موجب کـاهش پاسـخهـای التهـابی 
ـدن  دن شـود. هـــمچنین فعالیـت سـلولهـای دفــاعی ـب و تنظـیم سیسـتم ایمنـی ـب
ـدن هســتند، در  و ترشــح ایمونوگلوبولینهــای مخــاطی کــه از عوامــل ایمنــی ـب
روزه داری بیشــتر شــده و در مجمــوع، روزه داری صــحیح و رعایــت رژیــم غــذایی 
ـدن مؤثر  مناســــب در وعــدههای ســــحر و افطــار در تقویــت سیســــتم ایمنی ـب
ـا رعایــت تغذیــه صــحیح و مصــــرف منــابع غــذایی حــاوی  است. بنــــابراین ـب
ویتــامین هــــای A، D، E، C و همچنــین، منــــابع غــذایی حــاوی آهــن و روی 
ـدن و پیشــگیری از  ـرای عملكــــرد طبیعــی سیســتم ایمنــی ـب و ســلنیم کــه ـب
ـه بیمــاری کوویــــد 19 الزمند، نگرانی از نظر تضعیف سیستم ایمنی بدن در  ـتال ـب اـب

ایام روزه داری و خطر ابتال به این بیماری کاهش می یابد.

 گروه جامعه/محمود مصدق    یک دهه از 
تصویب و ابالغ سند باالدستی نقشه جامع علمی 
کشور می گذرد. سندی که می خواهد ارتباط الزم 
با بدنه جامعه و  بین علم، فناوری و نوآوری را 

اقتصاد دانش بنیان برقرار سازد. 
نقشه جامع علمی کشور بنا به تعریف، مجموعه ای 
جامع، هماهنگ، پویا و آینده نگر، شامل مبانی، 
اهداف، سیاســت ها، راهبردهــا و الزامات تحول 
راهبــردی علم و فناوری مبتنــی بر ارزش های 
اســالمی برای دستیابی به اهداف چشم انداز ۲0 

ساله کشور است. 
نقشــه ای که به باور بعضی از کارشناسان، در آن 
همه چالش ها و مسائل کشــور در حوزه علمی 
برای 10 ســال آینده شناسایی و برای رفع آن ها 
1٣راهبــرد کالن و ۲۲4 اقدام عملی پیش بینی 
شــده که چگونگی حل و فصل چالش کنكور، 
ارتقای مهارت های تحصیلی و بهبود شرکت های 

دانش بنیان تنها بخشی از آن است.
از ســوی دیگر فرا قوه ای بودن سند نقشه جامع 
علمی کشور یكی دیگر از مزیت های آن محسوب 
می شود. در واقع هر سه قوه موجود کشور به این 
سند که از سوی شــورای عالی انقالب فرهنگی 
تهیــه شــده رأی داده اند و ملزم بــه اجرای آن 
هســتند، با این حال به نظر می رســد برخی از 
دستگاه های اجرایی در این خصوص اهتمام الزم 

را ندارند. 
این درحالی است که مقام معظم رهبری حداقل 
در دو نوبت به اهمیت اجرای سند یاد شده اشاره 
کرده اند. نخســتین بار بیست و سوم ماه مبارک 
رمضان 1٣90 بود که ایشــان در دیدار جمعی از 
استادان دانشــگاه ها فرمودند: »دو تا عنوان نباید 
فراموش بشود: یكی همین مسئله  منظومه  کامل 
علمی است - که منظومه علمی کشور باید یک 
منظومه  کاملی باشــد - که نقشه  جامع علمی 
همین است. البته اجرای نقشه جامع علمی مهم تر 

از تهیه  نقشه است«.
ایشان عالوه بر این، در دیدار با جمعی از استادان، 
نخبگان و پژوهشگران دانشگاه ها در ماه رمضان 
1٣9۷ در این خصوص فرمودند: »بخشی از نقشه  
جامع علمی تحقق پیدا کرده، اما همه  آن تحقق 
پیدا نكرده اســت.  یكی از مشكالت که من اتفاقاً 
در گذشته هم در همین جلسه مطرح کردم، این 
است که خیلی از  بدنه  دانشگاهی ما نقشه  جامع 
علمی کشــور را نخوانده اند و اصالً اطالع ندارند. 
این همه دانشمند، متخصص، کارشناس علمی  و 
دانشگاهی روی آن کار کرده اند و یک چیز جامع 
و خوبی پدید آمده، تولید شــده؛ خب این نقشه 

جامع باید در دانشگاه تحقق پیدا کند«.
حال پرسش این است که چرا اجرای سند نقشه 
جامع علمی کشور که حتی شورای عالی انقالب 

فرهنگی نیز برای این منظور اقدام به تأســیس 
ستاد راهبری کرده است، در تمامی بخش ها روند 

مطلوبی را طی نمی کند؟ 

 آموزش عالى هنوز به اين باور نرسيده که 
نياز به سند دارد

محمدحســین  دکتــر 
یــادگاری، رئیس ســابق 
ســازمان جهاد دانشگاهی 
در پاســخ به این پرسش 
قــدس می گوید: نقشــه 

جامع علمی کشــور یک موضوع عمومی و ملی 
و هماهنگ شــده با تمام دستگاه هاســت که بر 
اســاس آن خط ســیر آموزش عالی کشــور به 
نحو مطلوبی از ایده تــا محصول، پیش می رود. 
بر این اساس ســتاد راهبری اجرای نقشه، طبق 
راهبردهای کالن این نقشــه کارهایی انجام داده 
که شكل گیری ستادهایی در بخش های مختلف 
مثــل هوا فضا، بخش گیاهان دارویــی و... از آن 
جمله اســت. این ستادها در حال حاضر فعالیت 
می کنند؛ اما اعضای هیئت های علمی دانشگاه ها 
هیچ اطالعــی از خروجی ایــن تالش ها ندارند 
و به همین خاطر در جلســات متعدد به صورت 
جسته و گریخته مباحثی را مطرح می کنند که 
تجمیع شــده آن ها در نقشه علمی جامع کشور 
نهفته است و این همان موضوعی است که نشان 
می دهد اعضای هیئت علمی کمتر نسبت به سند 
یاد شده آگاهی دارند. حاال اینكه کوتاهی از کدام 
بخش اســت، دقیقاً نمی دانم. شاید خود شورای 
عالی انقالب فرهنگی یكی از بخش ها باشد که از 
وزارتخانه های علوم و بهداشت و درمان نخواسته 

این سند را به صورت مبسوط 
در اختیــار اعضای هیئت های 
علمی  قرار دهد. البته کوتاهی 
دو دســتگاه یاد شــده در این 
موضــوع را هم نبایــد نادیده 
گرفت. به همین دلیل اســت 
که بنده معتقدم بیشتر اعضای 
هیئت های علمی دانشــگاه ها 
از توانایی نقشــه علمی کشور 

آگاهی ندارند. 
وی اشراف همه مسئوالن اجرایی، 

قانون گــذاران و قضات کشــور به نقشــه جامع 
علمی کشــور را موضوعی ضــروری می خواند و 
درخصوص پیامدهای منفی عدم آگاهی اعضای 
هیئت های علمی و ســایر مســئوالن کشور از 
نقشه یاد شــده، می گوید: این موضوع مانند این 
اســت که می خواهند به مسیری بروند اما برنامه 
نداشته باشــند. در چنین شرایطی نتیجه کار از 
پیش مشخص است، یعنی قطعاً در این مسیر به 
بیراهه خواهند رفت. در واقع نقشه جامع علمی 
کشور به مثابه اتوبانی است که رانندگان خودرو 
با آخرین سرعت می توانند در آن حرکت کنند، 
در غیر این صورت حرکتشــان به کندی صورت 
می گیــرد. این همان اتفاقی اســت که در حال 
حاضر شــاهد وقوع آن در دستگاه آموزش عالی 
و در بخش آموزش و پژوهش هســتیم، اما اگر 
این دســتگاه و دیگر دستگاه های مسئول نقشه 
جامع علمی را به درستی عملیاتی کنند آن وقت 
می توانیم بگوییم 100 درصد در بخش آموزش و 
پژوهش وهمچنین در دیگر موضوعات فرهنگی به 

نقطه مطلوبی می رسیم.

وی ســپس به عمــده موانع 
اجرای بهتر سند نقشه جامع 
و  می پــردازد  کشــور  علمی 
می گوید: این ســند سرلوحه 
برای آموزش  باالدستی  اسناد 
عالی است، اما سیستم آموزش 
عالی کشــورهنوز به این باور 
نرسیده اســت که نیاز به یک 
نقشه علمی دارد. عالوه بر این 
نبود برنامه ریــزی زمان بندی 
شــده برای دستیابی به اهداف 
از سوی دستگاه های اجرایی و مسئول از جمله 
دولت و مجلس، اجرای درســت این سند را با 

مشكل مواجه کرده است. 

 اجرای موفق سند 
به جز در بخش علوم 

انسانى 
حمید  االســالم  حجــت 
پارســانیا، عضــو حقیقی 
شــورای عالــی انقــالب 

فرهنگی نیز چنین نگاهی دارد و به قدس می گوید: 
نقشــه جامع علمی کشــور یكی از فعالیت های 
تأثیرگذار و ثمربخش شــورای انقالب فرهنگی 
اســت؛ به دلیل اینكه بخش هایی از آن مربوط به 
اجرا می شود؛ یعنی شورا سندهای مختلفی را به 
تصویب رسانده است، اما با این وجود این سندها یا 
ابالغ نمی شدند یا اگر هم می شدند در مسیر اجرا 
قرار نمی گرفتند؛ اما نقشه جامع علمی کشور در 
مسیر اجرا قرار گرفته است. وی با اشاره به اینكه 
نقشه جامع علمی کشــور به جز در حوزه علوم 

انسانی به خوبی اجرا شــده و موفقیت آمیز بوده 
است، می گوید: این نقشه سندهای جزئی تری مثل 
سند هوا فضا و سند گیاهان دارویی دارد که برای 
هر کدام از آن ها ســتادهای اجرایی شكل گرفته 
است که این ستادها هماهنگی بخش های مختلف 
درگیر در موضــوع را انجام می دهند و به همین 
دلیل جمهوری اسالمی توانسته در این بخش ها 
موقعیت برتری را در منطقه بدســت بیاورد. اما 
موضوع در بخش علوم انسانی به دلیل نوع مواجهه 
دستگاه آموزش عالی با سند متفاوت است، یعنی 
این دستگاه حتی نتوانست سند مربوط به خودش 
را تدوین کند، چون بر این باور است علوم انسانی 
نیاز به سند ندارد و به همین خاطر می توان گفت 

این حوزه به نوعی دچار روزمرگی شده است.
وی با فعال توصیف کردن ستاد اجرای نقشه جامع 
علمی کشور می گوید: اینكه بخشی از نقشه جامع 
علمی کشور ناکارآمد شده ریشه در خود این سند 
ندارد بلكه به عدم همكاری بخش های ذیل آن در 

حوزه علوم انسانی برمی گردد. 
در واقع سیاست های کالن در نقشه جامع تدوین 
شده اما این سیاست ها باید در حوزه علوم انسانی 
نیز مانند دیگر حوزه های علمی به شكل جزئی تر 
دیده و سندی مطابق با اقدام های این حوزه نوشته 
شــود. چون این حوزه در هیچ کشوری نمی تواند 
ادعا کند نیازی به سیاست گذاری ندارد. به هرحال 
آموزش عالی در مقطعی که نقشه جامع تصویب 
می شد چنین موضعی داشــت و هنوز هم سند 
مربوط به علوم انســانی را تدویــن نكرده؛ فقط 
امیدواریم حاال ایــن کار را انجام دهد چون بدون 
همكاری آمــوزش عالی در اجرای ســند مذکور 

موفقیت چندانی نخواهیم داشت. 

 اجرای 19 تا 60 درصدی نقشه جامع علمى 
منصور کبگانیان، دبیر ستاد راهبری نقشه جامع 
علمی کشور نیز در گفت وگو با ایسنا از اجرای 19 
تا ۶0 درصدی این نقشه خبر داده و می گوید: در 
برخی از بخش ها پیشرفت خوبی داشته ایم اما در 

برخی دیگر به خوبی اجرایی نشد.
وی با ابراز تأســف از اینكه برخی دســتگاه ها در 
اجرایی شــدن مصوبات سند نقشه جامع علمی 
کشور کم کاری می کنند، می افزاید: البته ما برای 
پیشرفت نقشه علمی، ضمن نظارت، از دستگاه های 
اجرایی مطالبه هم می کنیم و گزارش های الزم را 
هم می دهیم.  کبگانیان با اشاره به نقش دولت ها 
در میزان اجــرای این طرح ها اضافه می کند: این 
سند چون سند باالدستی است، همه دولت ها ملزم 
به اجرا هستند، اما پیشرفت کار با توجه به انگیزه 
و وقت گذاری و پیگیری عزیزان دولتی تحقق پیدا 
می کند. شاید حوزه آموزش عالی ما توان و قدرت 

حمایت بودجه ای و منابع کامل برای اجرا ندارد.

کارشناسان از چرایی تأخیر در اجرای سند نقشه جامع علمی کشور می گویند

روزمرگى علوم انسانى و اهمال آموزش عالى

آموزش عالی حتی 
نتوانست سند 

مربوط به خودش 
را تدوین کند چون 
بر این باور است که 

علوم انسانی نیاز 
به سند ندارد

بــــــرش

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

دستچین

ايران نمره خوبى در مديريت کرونا مى گيرد
ایلنا: طلعت مختاری، مسئول آزمایشگاه ویروس کرونای دانشگاه 
علوم پزشكی تهران گفت: نمره مدیریت ایران در بحران کرونا در 
مقایســه با کشورهایی که بسیار از ما برخوردارتر هستند خوب 
است.بسیاری از کشورهایی که نه تحریم و نه مشكالت مالی ما را 
داشتند، نتوانستند کیت آزمایش یا تخت آی سی یو کافی تهیه 

کنند، اما این مشكالت در ایران دیده نشد.

چرا دانش آموز را به معلم نمى سپارند؟
تســنیم:حمایت میرزاده، سخنگوی کمیســیون آموزش و 
تحقیقات مجلس گفت: مدیران و معلمان از عملكرد پیام رسان 
شاد ناراضی هستند. چرا دانش آموز را به معلم نمی سپارند، آیا تا 
پیش از تعطیالت کرونایی مدارس، وکیل و وزیر نظارت داشت 
که معلــم در کالس درس چه مطالبی را ارائه می دهد که حاال 

می خواهند بر محتوای ارائه شده توسط معلم نظارت کنند؟! 

بهداشت و درمان

یک فوق تخصص بیماری های عفونی:
 کرونا با گرم شدن هوا 

از بین نمی رود
 ایســنا    دکتر مینو محرز، فوق تخصص 
بیماری های عفونی در پاســخ به پرسشــی 
مبنی بر اینكه کرونا با گرم شدن هوا از بین 
مــی رود، گفت: این موضوع مســتند علمی 
نــدارد؛ چرا که برای از بیــن رفتن ویروس 
کرونا، به گرمای بســیار شــدید نیاز است. 
البته تمام بیماری های تنفســی، در شرایط 
گرما اُفت فعالیت دارنــد، اما کرونا، ویروس 
هوشمندی است و نمی دانیم در برابر گرمای 

معمولی آب و هوا چه واکنشی دارد.
ممكن است با گرم شــدن هوا مدت پایداری 
کرونا در محیط کمتر شود. اصوالً ویروس های 
تنفسی وقتی هوا ســرد و محیط بسته است، 
نسبت به زمانی که پنجره باز و تهویه هوا بیشتر 

باشد، بیشتر منتقل می شوند.
این موضوع برای آنفلوانزا و ســایر ویروس های 
تنفسی صادق است، اما هنوز اطالعات دقیقی 

درباره واکنش کرونا به گرمای هوا نداریم. 

 آموزش

جدیدترین رتبه بندی تایمز منتشر شد
۱۷ دانشگاه ایرانی در بین 

اثرگذارترین دانشگاه های دنیا
 مهر   رتبه بندی ۲0۲0 تأثیرات دانشــگاه ها از 
سوی نظام رتبه بندی بین المللی تایمز منتشر شد 
و 1۷ دانشگاه ایرانی در جمع ۷۶۶ دانشگاه مؤثر 

دنیا قرار گرفته اند.
برترین دانشگاه جهان در این رتبه بندی دانشگاه 
اوکلند نیوزیلند است. دانشگاه سیدنی، دانشگاه 
غربی ســیدنی و دانشــگاه التروب سه دانشگاه 
استرالیا رتبه های دوم تا چهارم را به خود اختصاص 
داده اند. ژاپن با ۶٣ دانشگاه بیشترین تعداد دانشگاه 
را در این رتبه بندی دارد. 1۷ دانشگاه ایرانی حاضر 
در این رتبه بندی شامل دانشگاه های علوم پزشكی 
ایران، الزهرا، سیســتان و بلوچســتان، صنعتی 
امیرکبیر، صنعتی نوشیروانی بابل، علوم پزشكی 
اصفهان، محقق اردبیلی، علوم پزشــكی شهید 
بهشــتی، دانشــگاه تبریز، تربیت مدرس، علوم 
پزشكی زنجان، شهید مدنی آذربایجان، دانشگاه 
فسا، دانشگاه کاشان، صنعتی خواجه نصیر طوسی، 

دانشگاه کردستان و شهید باهنر کرمان هستند.

نظامی و انتظامی

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا:
امکان ثبت غیرحضوری 

درخواست گذرنامه فراهم می شود
 ایسنا    رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا 
اعالم کرد به زودی امكان درخواست الكترونیكی 
گذرنامه فراهم خواهد شــد. ســرهنگ ســید 
محمدرضا طبائی گفت:  با توجه به ضریب امنیتی 
باالی گذرنامه، امكان صدور تمام الكترونیكی آن 
وجود ندارد، اما تالش کرده ایم ســازوکاری ایجاد 
شود که درخواست اولیه به شكل الكترونیكی انجام 
شود. وی درباره زمان اجرای این طرح گفت: تالش 
می کنیم به زودی این امكان را هم فراهم کنیم تا 
شهروندانی که قصد دریافت گذرنامه دارند بتوانند 

درخواست اولیه خود را الكترونیكی ثبت کنند. 
طبائــی همچنین با اشــاره به دیگــر اقدام های 
ایــن پلیس برای کاهــش مراجعه های حضوری 
خاطرنشان کرد:  به زودی و با هدف ارتقای خدمات 
الكترونیک پلیس از نرم افزار طراحی شــده برای 
اســتعالم ممنوع الخروجی افراد، استعالم اعتبار 
گذرنامه و پرداخت عوارض خروج از کشور رونمایی 

خواهد شد.

محیط زیست

یک کارشناس مطرح کرد
خطر انقراض چهار گونه 

الک پشت ایرانی
 باشگاه خبرنگاران جوان    یک کارشناس 
گفت: نزدیک به چهار گونه از الک پشــت های 

ایرانی در خطر انقراض هستند.
محمدرضا محبوب فر افزود: بیشتر از ٣۲0 گونه 
الک پشــت در دنیا وجــود دارد که 40 درصد 
آن ها مورد حفاظت و نگهداری اتحادیه جهانی 
حفاظت از طبیعت به عنوان گونه های در خطر 

انقراض در دنیا هستند.
وی گفــت: در ایــران نیــز حــدود 10 گونه 
الک پشــت وجود دارد که نزدیــک به چهار 
گونــه آن ها به دلیل فعالیت های اقلیمی چون 
خشكسالی، تغییر کاربری سواحل، فعالیت های 

انسانی و... در خطر انقراض قرار دارند.
این کارشــناس بــا اشــاره به اینكــه باید 
تصمیم های جدی برای مقابله با خطر انقراض 
الک پشت های ایرانی گرفت، گفت: مسئوالن 
باید با عواملی که ایــن گونه از خزندگان را 

تهدید می کند مقابله کنند.

رفاه و خدمات اجتماعی

یک مسئول فنی و حرفه ای:
 اجاره آموزشگاه های آزاد 

فنی و حرفه ای را نبخشیده اند
 باشــگاه خبرنگاران جــوان    دبیر کانون 
انجمن هــای صنفی آموزشــگاه های آزاد فنی و 
حرفه ای گفت: 9٥ درصد آموزشــگاه های آزاد در 
مكان های اجــاره ای قرار دارند که در حال حاضر 
پس از تعطیلی این آموزشــگاه ها در اســفند و 
فروردین اجاره بها باید به صورت کامل به صاحبان 
پرداخت شود، این در حالی است که هیچ فعالیتی 

در این آموزشگاه ها انجام نشده است.
سیداسماعیل سیداشرفی افزود: تاکنون هیچ یک 
از صاحبان امالک اجاره بهای آموزشگاه های آزاد 
فنی و حرفه ای را نبخشیده اند. سید اشرفی گفت: 
برخی از دستگاه ها بودجه آموزشی خود را صرف 
برگزاری کالس آموزشــی می کنند، اما در نهایت 
این بودجه به طور اخص صرف تدارکات برگزاری 
کالس می شود تا یاد دادن مهارت های الزم. وی 
گفت: زنان سرپرست خانوار ی وجود دارند که در 
آموزشگاه های آزاد مشغول کار و تدریس هستند، 
اما حقوق آن ها به صورت کامل پرداخت نمی شود.

فراسو

خبـر مشـروح
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فقط ۲ درصد دانشجويان از آموزش مجازی ناراضى اند
ایرنا: سعید حبیبا، معاون دانشجویی دانشگاه تهران با بیان اینكه 
براساس آمار فقط ۲ درصد جمعیت دانشجویی کشور از آموزش 
مجازی رضایت ندارند، افزود: در فضای مجازی کمپینی تشكیل 
شــده که عنوان می کند ٥0 هزار نفر از دانشــجویان از آموزش 
مجازی رضایت ندارند. در حالی که این تعداد در مقابل حدود 4 

میلیون جمعیت دانشجویی کشور حدود ۲ درصد است.

برای آموزش دانش آموزان عشاير فكر کنيد
ایسنا: رضا کالنتری،سرپرســت پژوهشكده آموزش و پرورش 
روســتایی، عشــایری و چند زبانه گفت: به دلیل فراهم نبودن 
سخت افزارها و گیرنده های دیجیتالی و عدم اسكان ثابت عشایر 
و عوامــل مختلف دیگر، در واقعیت حــدود ٥٥ تا ۷0 درصد از 
دانش آموزان این مناطق به شبكه هفت و شبكه چهار دسترسی 

دارند و از برنامه های تلویزیون استفاده می کنند.

بردگانى با چند ارباب!
ایلنا: فاطمه دانشــور، فعال حوزه کودک و عضو سابق شورای 
اســالمی تهران گفت: موضوع کــودکان کار در ایران همچون 
بردگانی است که چند ارباب دارند، در واقع برده ای با چند ارباب 
رهاست. موضوعاتی همچون مهاجرت، اتباع بیگانه و بسیاری از 
موضوعات که به رفاه اجتماعی باز می گردد در کشور متولی ندارد 

چون در ایران سند رفاه اجتماعی نداریم.

فاميل بازی به جای شايسته ساالری در انتصاب جوانان
برنا: محمدمهدی تندگویان، معاون امور جوانان وزارت ورزش و 
جوانان می گوید:در انتصاب جوانان، شایسته ساالری رعایت نشده 
است بلكه برخی از افراد به دلیل روابط فامیلی، رانت و... به فعالیت 
می پردازند. تاکنون نهاد امور جوانان وزارت ورزش وجوانان دو تا 
سه بار به نهاد استخدامی رئیس جمهور نامه زده و ارسال فهرست 

انتخاب جوانان را خواستار شده است. 
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ذکر روز
)صد مرتبه(  

یا رب العالمین

عربستان از ابتدای جنگ بایمن127 محموله نفتی را توقیف کرده است

دزدان دریایی سعودی
  جهان  یک منبع در بندر استان »الحدیده« یمن گزارش 
کرد نیروی دریایی ائتالف سعودی 20 کشتی حامل مواد 

غذایی و فراورده های نفتی را توقیف کرده است.
وبگاه خبری شــبکه »المسیره« روز گذشته گزارش کرد 
از میان کشــتی های توقیف شــده، هفت کشتی حامل 
فراورده های نفتــی بودند که بیش از یک ماه از »ربودن« 
آن ها می گذرد؛ این کشتی ها در حالی »ربوده شده اند« که 

برای تخلیه بار خود از سازمان ملل مجوز داشتند.
این منبع همچنین گزارش کرد: وزن محموله کشتی های 
حامل فراورده های نفتی به بیش از 400 هزار تن و وزن 
محموله کشــتی های حامل مواد غذایی به بیش از 100 

هزار تن می رسیده است.
شامگاه پنجشنبه، شرکت نفت یمن با ارائه گزارشی در 
خصوص کشتی های توقیف  شده، از تالش ائتالف متجاوز 
و مــزدوران برای توقف فعالیت پاالیشــگاه های »مأرب« 
خبر داد. رئیس این شرکت در یک کنفرانس مطبوعاتی 
تصریح کرد: ائتالف سعودی تا کنون 12۷ محموله نفتی 
در حال ارسال به سمت یمن را توقیف کرده که بیشترین 
زمان توقیف متعلق به کشــتی »باهیا داماس« اســت با 

14۵روز توقیف.
این شــرکت در ادامه گــزارش کرد: بــه دنبال توقیف 

کشتی ها، یمن حدود ۶0 میلیون دالر جریمه شده است 
و با آنکه تمام این کشتی ها برای ورود به بندر »الحدیده« 
در غرب یمن از ســازمان ملل مجوز دریافت کرده  بودند، 
اما ائتالف سعودی هم اکنون 1۶ کشتی نفتی را در توقف 
خود دارد.محاصره یمن در حال حاضر به شکلی است که 
حتی کوچک ترین محموله های غذایی و نفتی از هیچ کدام 
از راه هایی دریایی، هوایی یا زمینی امکان انتقال به مناطق 
تحت کنترل انصاراهلل و دولت قانونــی یمن را ندارد. در 
حالی که مناطق تحت کنترل دولت مســتعفی و فراری 
یمن و همچنین مناطق تحت کنترل گروه های شورشی 
آزاد اســت.به همین دلیل رفع محاصره و توقف حمالت 
نخستین شرط های انصاراهلل برای رسیدن به صلحی پایدار 
بوده است. در همین حال ترکی المالکی، سخنگوی رسمی 
نیروهای ائتالف سعودی اعالم کرد ائتالف از روز پنجشنبه 
)2۳ آوریــل( به مدت یک مــاه آتش بس خود را تمدید 
کرده است. او افزود: این اقدام به درخواست فرستاده ویژه 
سازمان ملل و در راستای تمایل جدی ائتالف در کاستن 

از رنج »ملت برادر یمن« در یمن انجام شده است!
ائتالف ســعودی از فروردین ۶ ســال پیش حمله های 
بی امان دریایی، زمینی و هوایی را علیه ملت برادرش یمن 

آغاز کرده و هنوز ادامه می دهد.

فارس: برای نخســتین بار از زمان شــیوع 
گسترده ویروس کرونا در چین، تعداد موارد 
فعال مبتال به کرونا در این کشور به زیر هزار 

نفر رسید.
صفا: اسماعیل هنیه، شامگاه روز پنجشنبه 
در گفت وگویی تلفنی با محمود عباس تأکید 
کرد ملت فلسطین به صورت یکپارچه با طرح 

موسوم به »معامله قرن« مقابله خواهد کرد.

 »اون« پاسخ نامه 
بشار اسد را داد

تسنیم: کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی در 
پیامی مکتوب، از بشار اسد رئیس جمهوری 
سوریه، به دلیل نامه محبت آمیزی که چندی 
پیش به مناسبت یکصد و هشتمین سالگرد 
تولد پدربزرگش »کیم ایل سونگ« برای وی 
نوشته بود، قدردانی کرد. گفتنی است کیم ایل 
سونگ بنیان گذار کره شمالی است که دیگر 
در قید حیات نیست. بنا به اعالم رسانه رسمی 
کره شــمالی، کیم جونگ اون همچنین در 
پاسخ نامه اسد، از این بابت که رابطه دو کشور 
از مدت ها پیش و به ویژه در دوره رهبران قبلی 
)پدرانشــان( مبتنی بر دوستی دیرینه است، 
ابراز خرسندی و بر تداوم این روند تأکید کرد.

 بیش از 30میلیون نفر
 در آمریکا و چین بیکار شده اند

پس از کرونا نوبت بیکاری است
جهان: براساس آخرین اخبار ثبت شده، رکود 
ایجاد شده در اقتصاد فقط دو کشور آمریکا و 
چین سبب بیکاری بیش از ۳0میلیون نفر شده 
اســت. اداره کار آمریکا روز پنجشنبه گزارش 
داد با افزوده شــدن 4.4 میلیون نفر دیگر به 
صف متقاضیان دریافت بیمه بیکاری، شمار 
افرادی که در پنج هفته گذشــته و به دلیل 
رکود ناشی از شیوع ویروس کرونا شغل خود را 
از دست داده اند به 2۶ میلیون نفر رسید. بدین 
ترتیــب، نرخ بیکاری در ایاالت متحده از ۳.۵ 
درصد در فوریه گذشته به 1۶ درصد در آوریل 
رســید. آمریکا ۳۳0میلیــون جمعیت دارد.

همزمان برآوردهای کارشناســی نیز نشان 
می دهد نرخ بیکاری در چین نیز از ۵.2 در ماه 
دسامبر گذشته به نزدیک ۶ درصد در آوریل 
رسیده و بر این اســاس، تعداد بیکاران این 
کشور از 2۳ میلیون نفر به حدود 2۷ میلیون 
نفر افزایش یافته اســت. این در حالی است 
که چین پنــج برابر آمریکا یعنی حدود یک 

میلیارد و ۵00 میلیون نفر جمعیت دارد.

کرونا و آینده ترامپ
هیچ چیز قطعی نیست

جهان: صابر گل عنبری در کانال خود نوشت: 
شیوع گسترده ویروس کرونا در آمریکا و قرار 
گرفتن آن در جایگاه نخست جهانی از حیث 
تلفات، همه نگاه ها را به ســمت این کشــور 
چرخانده اســت؛ البته علــت آن نه پیگیری 
روزانه اعداد و ارقام مبتالیان و قربانیان کرونا 
بلکه رصد تأثیرات احتمالــی آن بر تحوالت 
داخلی و سیاســت خارجی این کشور است 
که با توجه به سهم باالی ۵0 درصدی آمریکا 
در اقتصاد جهانی و گــره خوردن معادالت و 
مناســبات بین الملل به جایگاه ابرقدرتی آن، 
تقســیم جهان به دو دوره پیشــا کرونایی و 
پسا کرونایی بسته به حجم و اندازه تأثیرات و 
تغییراتی است که بر اقتصاد و سیاست آمریکا 
بر جــای می گذارد. آنچه امــروز نقل محافل 
و رسانه هاســت بحث تأثیر کرونا بر انتخابات 
ریاســت جمهوری آمریکا آن هم در دو شق 
است: یکی نفس برگزاری انتخابات و احتمال 
تعویق آن در صورت تداوم شــیوع گســترده 
ایــن ویروس و دیگری آینــده دونالد ترامپ. 
قانون اساســی آمریکا اجــازه تعویق یا لغو 
انتخابات ریاســت جمهوری را جز در شرایط 
بسیار اســتثنایی نمی دهد و از سال 194۵ 
میــالدی زمان این انتخابــات هیچ تغییری 
نکرده اســت و تغییر آن نیز مســتلزم قانون 
جدید کنگــره و موافقت رئیس جمهور با آن 
و عدم مخالفت دســتگاه قضایی اســت. اما 
درباره آینده شــخص دونالد ترامپ خیلی ها 
از روی رغبت بر این باور هســتند که کرونا 
ریاست جمهوری وی را با توجه به دست کم 
گرفتن این ویروس در ابتدای کار و تبعات آن، 
یک دوره ای خواهد کرد. اما واقعیت این است 
که طرح چنین گمانه ای آن هم با چاشــنی 
قطعیت بســیار زودهنگام اســت و اثباتاً یا 
انکاراً نمی تــوان درباره آن با قاطعیت و حتی 
ظن غالب ســخن گفت. نباید از این واقعیت 
تاریخی غفلت کرد کــه آمریکایی ها معموالً 
در شــرایط بحرانی عالقه ای به تغییر رئیس 
جمهور ندارند. از جمله اینکه آبراهام لینکلن 
در جریــان جنگ داخلی بــرای دور دوم نیز 
پیروز شد و فرانکلین روزولت در آستانه جنگ 
جهانی دوم برای سومین دوره انتخاب شد. در 
آن ســو نیز کرونا فعالً آنچنان منفعتی برای 
دموکرات ها و جو بایدن نداشته است  و اتفاقا 
به مانعی فراروی بایدن برای مطرح کردن خود 
و تشریح سیاســت هایش تبدیل شده است.

در نتیجه اهمال کاری های پزشکی رخ داد
مرگ یک فعال سیاسی 

دیگر در زندان های سعودی
الجزیره: دکتر »عبــداهلل الحامد« زندانی 
سیاسی مشهور در زندان عربستان سعودی 
به دنبال اهما ل کاری پزشــکی درگذشته 
اســت. در همین زمینه،  حساب »معتقلی 
الرأی« )زندانیان عقیده( در شبکه توییتر 
که وضعیت زندانیان سیاسی در زندان های 
عربستان سعودی را پیگیری می کند، پیشتر 
در پستی نوشت: دکتر »عبداهلل الحامد« یک 
شهروند عربستانی دارای مدرک دکترای 
حقوق بود و از سال 201۳ در بازداشت به 
ســر می برد. این حساب روز 2۷ فروردین 
سال جاری گزارش کرد دکتر الحامد دچار 
ســکته مغزی شــده و به کما رفته است.

صهیونیسم، ویروسی که از کرونا خطرناک تر است
سید حسن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل لبنان در سخنرانی اخیر خود که به مناسبت 
آغاز ماه مبارک رمضان صورت گرفت در تمثیلی، رژیم متجاوز صهیونیستی را به 
ویروس عالمگیر کرونا تشبیه و اعالم کرد با صبر می توان بر این دو دشمن بشریت 
پیروز شد. پیشتر و در بحبوحه گسترش کرونا روزنامه ترکیه ای »مملکت« تصویری 
از ریه فردی مبتال به این ویروس مرگبار را منتشر کرد که تعجب بسیاری از مردم 
را به همراه داشت. این روایت تصویری نشان می داد که چگونه کووید 19 با نفوذ 
در ریه کم کم گسترش یافته و تمام این عضو حیاتی انسان را درگیر می کند. تصویر 
مذکور به سرعت در فضای مجازی بازتاب داشت و بسیاری، از میزان تخریبی که 
کرونا بر بافت ریه ایجاد می کند وحشت کردند. عکس منتشر شده البته می تواند 
روی دیگری از یک داستان تراژدیک واقعی در دنیای امروز ما باشد؛ داستان رشد 
قارچ گونه رژیم متجاوز صهیونیســتی در اراضی فلسطینی. رشد این ویروس هم 

مشابه کروناست اما کمی طوالنی تر.
 ســوم مهر ســال گذشــته رجب طیب اردوغــان، رئیس جمهــور ترکیه در 
هفتادوچهارمین نشست ساالنه مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک نقشه ای از 
روند اشغال فلسطین توسط صهیونیست ها را باالی دست گرفت و به رهبران جهان 
نشان داد که مفهوم کلی آن مشابه تصویر این روزهای روزنامه این کشور درباره 
کرونا بود. این تصویر روندی از ۷0 سال اشغالگری صهیونیست ها را نشان می داد و 
آشکار کرد که چگونه کرونای صهیونیست در طول هفت دهه کلونی اولیه خود را 

گسترش و کل فلسطین اشغالی را فرا گرفته است. 
ویروس کرونا پنج ماهی می شــود که جوالن می دهد و در همین مدت کم، دنیا 
را به زندانی بزرگ تبدیل و بشــریت را به خانه نشــینی اجباری واداشــته است. 
رژیم صهیونیستی هم چندین دهه اســت در گوشه ای از جهان اسالم با توطئه 
برنامه ریزی شده غرب، ظاهر و ضمن آواره کردن نزدیک به ۶ میلیون فلسطینی، 
دیگر ساکنان این منطقه را با محاصره تحمیلی در دو منطقه باریکه غزه و کرانه 
باختری به نوعی زندانی کرده اســت. اما در نهایت همان گونه که در قرآن کریم، 
بزرگ ترین راهنمای بشریت آمده »اِّن َمَع الُعْسِر یْسراً – به راستی که با هر سختی 
آســانی است« و ما نیز به پایان یافتن هر چه سریع تر این بیماری منحوس امید 
بسته ایم، همان گونه که در انتظار نابودی رژیم جعلی صهیونیسم لحظه شماری 
می کنیم. رهبر معظم انقالب اسالمی نیز سال 1۳94 در سخنانی با اشاره به آینده 
متجاوزان فرمودند: »رژیم صهیونیستی 2۵ سال آینده را نخواهد دید«. این موضوع 

امروز محتمل تر از هر روز دیگری به نظر می رسد.
 تل آویــو که روزی به واســطه فعالیت های حماس و دیگــر گروه های مقاومت 
تنها از ناحیه غزه احســاس خطر می کرد، با افزایش عملیات های استشهادی در 
کرانه باختری و حتی درون ســرزمین های اشــغالی دیگر هیچ نقطه ای را برای 
خود امن نمی بیند. از ســوی دیگر این رژیم در محیط بین المللی نیز روز به روز 
مطرودتر می شود. به راه افتادن جنبش بایکوت )تحریم خرید محصوالت ساخت 
شــهرک های صهیونیستی خارج از اراضی ســال 19۶۷( در غرب و به ویژه اروپا، 
هشدار شدیداللحن چند روز پیش اتحادیه اروپا و روسیه به رژیم صهیونیستی در 
مورد ادامه تجاوزاتش و شکست طرح آمریکایی معامله قرن، همه انزوای بیش از 

پیش صهیونیست ها را نمایان می کند.
 امروز به نظر می رسد به جز مثلث شوم دونالد ترامپ، محمد بن سلمان و محمد 

بن زاید دیگر کسی حامی نتانیاهو نیست. 
اینجاست که حکمت تمثیل زیبای سید مقاومت آشکار می شود. اپیدمی ویروس 
کرونا دیر یا زود بساط مرگ آفرین خود را از جامعه بشری جمع خواهد کرد. تنها 
راهکار ممکن در کوتاه مدت و تا زمان کشف داروی مؤثر، صبر کردن، ماندن در 
خانه و مد نظر قرار دادن نکات بهداشتی برای مقابله با این بیماری است. تنها راه 
مقابله با صهیونیست ها نیز مقاومت، صبر کردن و دل بستن به مشیت و وعده حق 
الهی در نابودی ظالمان است؛ امری که هر چند زمان آن قابل پیش بینی نیست اما 

به طورقطع اتفاق خواهد افتاد. 

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا:
 حاکمیت اسرائیل بر کرانه باختری

 را به رسمیت نمی شنا سیم
مهر: »جوزف بورل« مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه ای اعالم کرد 
این اتحادیه حاکمیت رژیم صهیونیستی بر اراضی اشغالی فلسطین را به رسمیت 
نمی شناســد. در این بیانیه آمده اســت: موضع اتحادیه اروپا در خصوص اراضی 
اشغالی در سال 19۶۷ تغییری نکرده و هر گونه الحاق اراضی اشغالی نقض قوانین 

بین المللی خواهد بود.

المیادین: بن سلمان؛ آخرین میخ بر تابوت پادشاهی آل سعود
سعودی به طور قطع فرو خواهد پاشید

فارس: سایت »دیفنس وان« )Defense One( که متخصص در مسائل نظامی 
اســت، حدود دو ســال پیش گزارشی با این عنوان منتشــر کرد: »برای سقوط 
پادشاهی سعودی آماده باشید« و از واشنگتن خواست برای سقوط این پادشاهی، 
در آمادگی کامل قرار داشــته باشد. »عرفات الرمیمه« استاد دانشگاه و کارشناس 
مسائل بین الملل با انتشار گزارشی در شبکه خبری المیادین به ابعاد سقوط حتمی 
رژیم آل سعود پرداخت و نوشت: »بن سلمان، آخرین میخی است که سرمایه داری 
وحشــی، بر پیکر پادشاهی تضعیف شده ]سعودی[، خواهد کوبید؛ به ویژه اینکه 
دوستان این پادشاهی کاهش و شاکیان آن در داخل و خارج افزایش یافته است«. 
در ادامه این گزارش آمده است: سقوط قیمت نفت، اختالفات داخلی در خاندان 
حاکم و سیاست های یکجانبه ولیعهد سعودی سه ضلع مثلث فروپاشی عربستان 
سعودی هستند؛ کشــوری که در باتالق یمن گرفتار شده و نمی تواند با ویروس 

کرونا مقابله کند.

ترامپ در سه ایالت کلیدی عقب ماند
باشگاه خبرنگاران: نظرسنجی که به طور مشترک از سوی مرکز سنجش افکار 
عمومی »ایپسوس« و خبرگزاری »رویترز« انجام شده حاکی از آن است که موقعیت 
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سه ایالت کلیدی پنسیلوانیا، ویسکانسین 
و میشــیگان موسوم به منطقه »غرب میانه« که آرای الکترال آن ها برای پیروزی 
در انتخابات ریاست جمهوری 2020 حیاتی است، در مقایسه با »جو بایدن« رقیب 
دموکرات، رو به وخامت رفته است. همزمان، نظرسنجی ایپسوس-رویترز حاکی از 
آن است که در سطح ملی نیز، بایدن با اختالف هشت امتیاز از ترامپ پیش است. 
این نتایج می تواند گویای این حقیقت باشد که به رغم تالش ترامپ برای منحرف 
کردن افکار عمومی از بحران کرونا، همچنان دغدغه اصلی مردم آمریکا مدیریت 

نادرست ترامپ در این بحران است.

واشنگتن - سئول رزمایش هوایی برگزار کردند
مشــرق: کره جنوبی و آمریکا در اقدامی که می توان آن را هشداری آشکار به 
پیونگ یانگ تلقی کرد، در حال برگزاری رزمایش هوایی مشترک هستند. البته 
نیروی هوایی کره جنوبی این اقدام را امری معمول تلقی کرد که هر سال برگزار 
می شود. این در حالی است که واشنگتن-سئول رزمایش ماه نوامبر خود را به امید 
پیشرفت دیپلماسی در روابط آمریکا و کره شمالی به تعویق انداختند. با این حال، 
مذاکرات واشنگتن-پیونگ یانگ تا این لحظه راه به جایی نبرده و طرفین یکدیگر 

را به عدم حسن نیت متهم می کنند.
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عکس نوشت

فرار صهیونیست ها از کرونا به حشیش فرار صهیونیست ها از کرونا به حشیش 
یک سازمان فعال در زمینه تأمین حشیش )ماریجوانا( برای معتادان به این 
ماده در رژیم صهیونیســتی، از افزایش ۳۳0 درصدی آن در دوره قرنطینه و 
نقش وزارت بهداشت این رژیم در افزایش تقاضا برای خرید این ماده مخدر 
پرده برداشــت. بنا به گزارش این ســازمان، در پی افزایش قیمت حشیش 
دارویی توسط وزارت بهداشت اسرائیل، معتادان به سوی خرید زیرزمینی و 
غیرقانونی آن گرایش پیدا کرده اند. در ادامه این گزارش آمده، افزایش تقاضا 
برای مواد مخدر در میان صهیونیست ها غافلگیرکننده نیست، شوکی که کرونا 

به جامعه وارد کرده برای بسیاری غیرقابل تحمل بود.

پس از مرگ دست کم 110هزار نفر در اروپاچرا بایراکتورها سقوط می کنند؟نسخه جدید ترامپ برای کرونا
مواد ضدعفونی را به بدن 

بیماران تزریق کنید!
صهیونیست ها پشت پرده 

انهدام پهپادهای ترکی
سیاستمداران برای کمک  
اقتصادی به توافق رسیدند

یورونیوز: روش های پیشــنهادی ترامپ 
برای درمان کرونا پزشکان را شوکه کرد. او 
پیشــنهاد داده است، مردم و پزشکان مواد 
ضدعفونی کننده را به مبتالیان ویروس کرونا 
 تزریق کنند تا ویروس »ظرف یک دقیقه! «

 از بیــن برود یا اینکه بیماران را در معرض 
اشعه ماوراء بنفش قرار دهند. حاال پزشکان 
آمریکایی مدام به مردم هشــدار می دهند 
پیشــنهادهای جدیــد »دونالــد ترامپ« 
رئیس جمهور آمریــکا درخصوص درمان 
»کووید19« بسیار خطرناک هستند.  مسئول 
هماهنگی پاســخ دولت به شیوع ویروس 
کرونا ترجیح داد در این باره ســکوت کند.

مشرق: وبگاه خبری مشرق در گزارشی 
از لیبی اعالم کــرده احتماالً ژنرال حفتر 
توانســته با اســتفاده از امارات به سامانه 
ضدهوایی اســرائیلی دست پیدا کند که 
توان مقابلــه با پهپادهای تهاجمی ترکیه 
را دارد. در حالــی که در تمامی نبردهای 
سال 2019 تنها یک فروند پهپاد بایراکتور  
ترکیه توســط پدافند رقیب سرنگون شد 
بود، از ژانویــه 2020 و در مدت کمتر از 
چهار ماه 11 فروند از آن ها توسط سامانه 
پدافند ناشــناس سرنگون شــده است. 
هرکــدام از این پهپادهــا ۳ میلیون دالر 
هزینه روی دست ملت ترکیه گذاشته است.

بی بی سی: ســران اتحادیه اروپا در مورد 
طرحی برای تزریق میلیاردها یورو کمک 
اضطراری به اقتصاد کشورهای این اتحادیه 
که به شدت از شیوع ویروس کرونا آسیب 
دیده، توافق کرده اند. این در حالی است که 
تا کنون 110هزار نفر در اروپا به واســطه 
ویروس کرونا جــان باخته اند. ایده اصلی 
ایــن رهبران ایجاد یــک صندوق عظیم 
بهبود اقتصادی است که پیوند تنگاتنگی 
با بودجه هفت ساله این بلوک دارد. آن ها 
همچنین تأیید کردند ۵40 میلیارد یورو از 
این مساعدت مالی از طریق سازوکار های 

جاری از روز اول ژوئن توزیع خواهد شد.

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 مهدی خالدی، سرویس بین الملل

بدون تیتر

تحلیل 

خبر

  صاحب امتیاز: 
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  سرپرست مؤسسه فرهنگی قدس:
  سید محمود مرویان حسینی 
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  امیر جلیلی نژاد
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اخبار کوتاه  جهان   روزنامه آمریکایی »لس آنجلس تایمز« در یادداشــتی 
به بررسی تأثیرات شیوع ویروس »کووید19« بر ایاالت متحده 
پرداخته و تحلیل کرد انشــقاق های زیادی در جامعه آمریکا 
وجود دارد، به گونه ای که بهتر است این کشور تجزیه شود. در 
ابتدای این یادداشت با اشــاره به گزارش های متناقضی که از 
شبکه های مختلف آمریکایی درباره وضعیت ویروس کرونا در 
این کشــور پخش می شود، آمده است: »ما به صورت درمانده و 
جبران نشدنی گسسته هســتیم، زمان آن رسیده که دست از 
صحبت کردن درباره متحد شــدن بکشیم و تنها کار معقول 

را انجام دهیم«.

 شوروی توانست، چرا ما نتوانیم؟
این روزنامه ضمن یادآوری تجزیه اتحاد جماهیر شوروی سابق 
به 1۵ کشور در حدود ۳0 سال پیش، به کنایه نوشت: »چرا ما 
نتوانیم همان کار را اینجا انجام دهیم؟« لس آنجلس تایمز، پنج 
هفته ای که آمریکا درگیر شیوع ویروس کرونا شده را به اندازه 
گذر یک عمر توصیف کرده و در انتقاد از برنامه های شبکه های 
آمریکایی آورده اســت: »مانند شکنجه است. یک لحظه دارید 
می بینید که دانشمندان هشدار می دهند اگر به وضعیت عادی، 
پیش از انجام آزمایش و رهگیری بازگردیم، جانمان را از دست 
می دهیم. لحظــه ای بعد، رئیس جمهور ترامپ را می بینید که 
درخواســت مردم برای بازگشــت به حق خدادادی خود برای 
غــذا خوردن و آلوده کردن اطرافیــان خود ]به ویروس کرونا[ 

را تقدیس می کند«.
نویسنده این یادداشت، ملت آمریکا را جامعه ای از هم گسیخته تر 
از هر زمانی در تاریخ حدود 2۵0 ســاله ایاالت متحده توصیف 
کــرده و افزود: »ما از هم متنفریم و برایش اثبات هم دارم... ما 
می توانیم به روش اتحاد جماهیر شوروی عمل کنیم و به 1۵ 

کشور خودگردان تجزیه شویم«.

 با مشکالت بزرگی روبه رو هستیم
لس آنجلس تایمز ســپس به بیان مشکالت فراوان آمریکا که 
در بحبوحــه ویروس کرونا فراموش شــده اند، پرداخت: »ما با 
بحران مسکن مواجه هستیم... تعداد غیرقابل تصوری از مردم 
بی خانمان، ثروت بزرگ در کنار فقر بزرگ تر داریم. ردیف بودجه 
مدارس شهر لس آنجلس پر از حفره است. شهردار لس آنجلس 
می گوید مرخصی های اجباری ]به کارمندان[ می دهد و حتی 

خدمات بنیادین کمتری از آنچه وعده داده شــده بود خواهیم 
داشت«.گفتنی است، بر اساس آمارهای اعالمی، شمار مبتالیان 
به ویروس کرونا در جهان )تا لحظه تنظیم گزارش( به بیش از 
2 میلیون و ۷2۵هزار مبتال رسیده که از این تعداد 191 هزار 
نفر جان باخته اند، این درحالی اســت که شمار مبتالیان به 
»کووید19« درآمریکا به 88۶ هزار و ۷09 نفر و جانباختگان آن 
نیز به ۵0 هزار و 24۳نفر رسیده است. آمریکا اکنون حدود یک 
ســوم مبتالیان به ویروس کرونا در جهان را به خود اختصاص 
داده و ایالــت نیویورک نیز با 2۶۳ هــزار فرد مبتال و 1۵هزار 
و۷40 جانباخته باالترین شمار مبتالیان به این ویروس در میان 
دیگر کشورهای جهان را داراست. گزارش بازرسی کل در وزارت 
بهداشت و خدمات انسانی آمریکا نشان می دهد بیمارستان های 
این کشور با کمبود تجهیزات محافظتی برای مقابله با شیوع 
ویروس کرونا، مواجه بوده و از دستورعمل های دولت نیز دچار 
سردرگمی شــده اند. کمبود تجهیزات پزشکی و کادر درمانی 
در بیمارســتان های آمریکا برای مقابله با این بیماری، جمعی 
از مســلمانان این کشور را به فکر کمک رسانی انداخته و آن ها 
برای کادر درمانی این کشور ماسک و لباس های محافظتی تهیه 

می کنند. 

 »کالگزیت« آتش زیر خاکستر آمریکا
گــزارش این روزنامــه آمریکایی در مورد گســترش تفکرات 
استقالل طلبانه در سرتاسر خاک ایاالت متحده در حالی منتشر 
می شود که جنبش استقالل کالیفرنیا که از سال های پیش و 
با دالیل اقتصادی آغاز شده، با پیروزی دونالد ترامپ در آمریکا 
وارد مرحله ای دیگر شده است. هنگامی که میخائیل گورباچف 
در رأس قدرت اتحاد جماهیر شوروی سابق قرار گرفت، بر اسب 
»پروستریکا« )بازسازی اقتصادی( سوار شد و توانست محبوبیت 
بی نظیری را در داخل و خارج بدســت آورد، اما پیامد های این 
برنامه، مصیبتی بود که منجر به تجزیه اتحاد جماهیر شوروی شد.

 دونالد ترامپ نیز در سال 201۶ نخستین سیاستمدار آمریکایی 
بود که به از دســت رفتن نشــانه های قدرت کشورش اعتراف 
کرد و با بیان اینکه آمریکا دیگر باعظمت نیســت، محور شعار 
تبلیغاتی اش را »آمریکا را دوباره باعظمت کنیم« قرار داد؛ اما با 
روی کار  آمدن او، صدای ایالت هایی که خواهان جدایی از آمریکا 
بودند مانند »فلوریدا« و »کالیفرنیا« بلندتر شــد و حال در طول 
چهار سال زمامداری، ترامپ نه تنها نتوانست این عظمت را به 

کشورش بازگرداند بلکه خود به عامل کاتالیزور و تسریع کننده 
این افول تبدیل شده اســت، تا جایی که با سوءمدیریت کاخ 
سفید در مدیریت بحران کرونا مجدد زمزمه های استقالل طلبی 

در گوشه و کنار آمریکا شنیده می شود.
هرچند جدایی طلبی در حیات سیاســی آمریکا بدون سابقه 
نیست و پیش از آن نیز تالش هایی در شرایط مختلف صورت 
گرفته بود، اما ریاست جمهوری ترامپ موجب تحریک بیشتر 
آمریکایی ها برای تجزیه طلبی شده و حاال »کرونا« بر طبل این 
استقالل خواهی کوبیده است؛ چنان که مارکوس ایوانز، رئیس 
جنبش استقالل کالیفرنیا چندی پیش با انتقاد از اوضاع آمریکا 
در پیامی ویدئویی گفته بود: »بســیاری از مردم سراسر جهان، 
دولت آمریکا را به دلیل سیاست های خصمانه اش دوست ندارند. 
ما کالیفرنیایی ها نمی خواهیم این سیاست ها به نام ما تمام شود. 
ما خواهان جدایی از آمریکا هستیم«. کالیفرنیایی ها معتقدند 
آمریکا دیگــر منعکس کننده خواســته ها و ارزش های آن ها 
نیســت، از همین رو این جنبش 1۳9۵ سند را برای برگزاری 
همه پرســی استقالل از آمریکا پیشنهاد داده است. اعضای این 
جنبش موسوم به »بله به کالیفرنیا« که پس از پیروزی ترامپ 
در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا چنین تصمیمی گرفتند، 
سند برگزاری همه پرسی را به دفتر دادستان کل ایالت کالیفرنیا 
ارائه دادند. کالگزیت  )Calexit( لقبی است که به جنبش »بله 
به کالیفرنیا« )Yes to California( داده شده است. نام این 
جنبش یادآور کمپین »بله به اســکاتلند« است که در جریان 
انتخابات سال 201۵ خواهان استقالل اسکاتلند از بریتانیا بود.

مارکوس رویز ایوانز که از پایه گذاران اصلی این جنبش اســت 
پیش از این گفته بود: جنبش اســتقالل کالیفرنیا بر این باور 
است که این ایالت در صورت تبدیل شدن به یک کشور مستقل، 
کارایی و عملکرد بهتری خواهد داشــت. فعاالن این جنبش 
معتقدند عضویت در ایاالت متحده به ضرر منافع این ایالت در 
بخش های مختلف از جمله اقتصاد، امنیت، مهاجرت، محیط 

زیست و آموزش خواهد بود.

 زمان تجزیه آمریکا فرا رسیده است
  لس آنجلس تایمز: ما می توانیم به روش اتحاد جماهیر شوروی عمل کنیم

گزارش خبری

 ایسنا   معــاون رئیس مرکز مطالعات جامع 
اروپایی و بین المللی در روسیه گفت، کشورهای 
عضو بریکس احتماالً جای ایاالت متحده را در 
تأمین مالی سازمان بهداشت جهانی می گیرند 
و ســرمایه گذاری خــود را افزایش می دهند. 
دیمیتری سوســلوف، گفت: چند سال پیش، 

آمریکا اعــالم کرد کمک هایش به ســازمان 
بهداشــت جهانی را تعلیق یا متوقف می کند. 
کشورهای بریکس احتماالً در بیانیه ای اعالم 
می کنند کمک های مالی به این نهاد بین المللی 
را افزایش می دهند که نقش اصلی را در اداره 
مقابله با بیماری همه گیر جهانی کرونا ایفا می کند.

خبر

بریکس به جای آمریکا
یک حامی جدید برای سازمان بهداشت جهانی اعالم آمادگی کرد

 جهان   یک نظرسنجی از نارضایتی اکثریت 
جامعه صهیونیستی از عملکرد بنیامین نتانیاهو 
در زمینه مدیریت بحران اقتصادی ناشــی از 
شیوع کرونا حکایت می کند. نظرسنجی انجام 
شــده از سوی روزنامه عبری معاریو نشان داد 
بیــش از ۶0 درصد جامعه صهیونیســتی از 

عملکرد بنیامین نتانیاهو رضایت ندارند و به وی 
نمره منفی داده اند و تنها 20 درصد به مدیریت 
نتانیاهو نمره مثبت داده اند. آخرین آمار مبتالیان 
به ویروس کرونا در مناطق اشــغالی،14هزار و 
882 نفر اعالم شــده و آمار مرگ و میر ناشی 

از آن هم به 19۳ نفر رسیده است.

خبر

حنای »بی بی « رنگی ندارد!
بیش از 60 درصد صهیونیست ها از عملکرد نتانیاهو ناراضی اند
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