
 

ضرورت همکاری آستان های مقدس ایران و عراق در مقابله با کرونا
در گفت و گوی تلفنی تولیت های عتبات  عالیات با حجت االسالم والمسلمین مروی مطرح شد
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:jامام صادق
سه چیز است 

که همگان به آن 
نیاز دارند؛

 امنیت، عدالت و 
فراوانی نعمت. 
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فهمیدن حقیقت را بده
اندیشمندان علوم انسانی برای 

مدیریت بحران بازی داده نمی شوند
صحبت از مذاکره، ارسال پالس ضعف 

به دشمن آمریکایی است
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 کارشناسان اقتصادی در گفت وگو با قدس مطرح کردند 

راه حل کنترل تورم؛ استقالل بانک مرکزی

انتقاد مدیرکل آزمایشگاه 
مرجع سالمت وزارت بهداشت 

از پزشکان و آزمایشگاه ها

افراط درتجویز 
و تبلیغ تست 

آنتی بادی کرونا

 اقتصاد   استقالل نهاد معتبر پولی کشور در میرداماد که سال هاست از سوی کارشناسان 
مورد انتقاد قرار می گیرد حاال با اظهارات ولی اهلل ســیف، رئیس کل سابق بانک مرکزی، 
مبنی بر اینکه بانک مرکزی فاقد استقالل بوده و گوش به زنگ سیاست هایی است که از 
مرکز اتخاذ می شود، یک بار دیگر زیر سؤال رفته است.ارزیابی استقالل بانک های مرکزی 
در دنیا براساس پنج محور اصلی تعیین می شود که شامل رئیس کل بانک مرکزی )مدت 
ریاست، نحوه تعیین، شرایط برکناری(، فرمول بندی سیاست های بانک)مرجع تصمیمات 
پولی، دستورات دولتی، نقش بانک مرکزی در تعیین بودجه دولت(،اهداف بانک مرکزی و 
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 جامعه   بهترین راه تشخیص ابتالی افراد به 
اعتماد  قابل  آزمایش  انجام  کووید 19  بیماری 
است، به ویژه اینکه این بیماری در بعضی اشخاص 
هیچ عالمت خاصی ندارد و همین مسئله اهمیت 
این موضوع را دو چندان می کند؛ به طوری که 

روزانه حدود 20 هزار تست...

بازی ها فعاًل 
تعطیل نمی شود

لیگ درتوفان 
کرونای استقالل 

و فوالد

با پیگیری قدس 
صورت می گیرد

رفع کمبود 
انسولین 
در مشهد
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روزنامه عربستانی به 
مرجعیت جسارت کرد، 

افکار عمومی واکنش نشان داد

عراق علیه 
آل سعود
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annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
حسن عابدینی

ایاالت متحده در زیر پا گذاشتن قواعد و قوانین بین المللی به ویژه پس از زمامداری 
دونالد ترامپ، سیاهه بلندی دارد. البته این موضوع مختص سیاستمداران این کشور 
نیست، بلکه مدت هاست قوه قضائیه آمریکا نیز در تسری قوانین داخلی این کشور 
به آن ســوی مرزها با مستأجران کاخ سفید هم داستان شده است. آمریکایی ها با 

توجه به اندیشه های خودبرتر پنداری...

آمریکا، نفتکش های ایرانی 
و پایان دوران بزن و دررو
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بدون ماسک ممنوع!بدون ماسک ممنوع!
رئیس جمهور: خدمات دولتی رئیس جمهور: خدمات دولتی 

به افراد فاقد ماسک ارائه نمی شودبه افراد فاقد ماسک ارائه نمی شود
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 خرید سنگ مرمر سفید و سبز

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی 
شرح در صفحه  8

/ع
99
03
19
1

آگهی مناقصه رزین سختی گیر 
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main bord آگهی مناقصه کارت
و کارت متعارف اعالم حریق
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آگهی مناقصه   نوسازی، تعمیرات 
و شستشوی کاشیکاری  سازمان فنی و 

نگهداری حرم مطهر رضوی 
شرح در صفحه  8

فراخوان مناقصه نوبت اول
تهیه و طبخ و توزیع غذای 

بیمارستان علوی 
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ش�رکت آب و فاضالب مش�هد در نظر دارد با رعایت مفادآیین نامه معامالت شرکت های آب و فاضالب شهری و استانی و از طریق 
مناقصات عملیات مشروحه ذیل را به پیمانکار ذیصالح واگذار نمایید  . 

مدت موضوعردیف
اجرا

مبلغ برآورد اولیه
به ریال

مبلغ تضمین شرکت در
فرآیند ارجاع کار  به ریال

رتبه و رشته
 مورد نیاز

نوع تضمین شرکت
 در مناقصه

 1

اجرای عملیات اصالح شبکه و 
نصب انشعابات آب در سطح 

منطقه یک آب و فاضالب 
مشهد )همراه با ارزیابی کیفی(

5 آب1212/948/893/215455/000/000 ماه

حساب   به  نقدی  واریز   .1  
جاری شماره100050005

آبفای  شعبه  پاسارگاد  بانک 
مشهد

2 . ضمانتنامه بانکی
3 . اوراق مشارکت  

4 . چک تضمین شده بانکی 2
ارائه خدمات خودرویی سواری و 
عملیاتی در سطح شرکت اب و 
فاضالب مشهد)با ارزیابی کیفی(

1231/983/383/9481/026/000/000 ماه
7 اداره کار امور 

اجتماعی در رشته 
حمل و نقل

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

3. تاریخ و محل دریافت اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه : از تاریخ 99/4/14  لغایت 99/4/16 از محل دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب مشهد و 
یا در سایت اینترنتی http://iets.mporg.ir قابل دریافت می باشد.

4. تاریخ و محل تسلیم پاکات اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه تکمیل شده: ساعت 14مورخ 1399/4/30 به آدرس مشهد، خیابان فلسطین،فلسطین 26، 
دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضالب مشهد ، تلفن 37008124.

5. مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت سه ماه می باشد. 
6. هزینه درج آگهی به عهده برندگان مناقصات می باشد. 99019865  

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مشهد

ع 9
90
31
64

تصفیه فاضالب ، حیات مجدد آب است .

  ))آگهی تجدید مناقصات عمومی یک مرحله ای((

من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق 

همکاران گرامی ،  احسان و محسن سجادی  
با نهایت تأسف و تأثر درگذشت  پدربزرگوارتان  را به شم�ا و سایر بستگان تسلیت عرض نموده،
  از درگاه ایزد من�ان علو درجات و رحمت واسع�ه الهی  برای آن مرحوم  و صبر و شکیبایی 

برای بازماندگان مسئلت می نم�اییم .
مؤسسه فرهنگی قدس

خرید حدود 250.000 تخته كیسه 
 60*90 cm جای ش��کر به ابعاد p.p

و به وزن 130 یا 110 گرم
شركت قند چناران

شرح در صفحه 8

آگهی مناقصه
 شركت مخابرات ایران- منطقه 
 50 تامی��ن  دارد  نظ��ر  در  ی��زد 
دس��تگاه خودرو ب��ا راننده جهت 
انج��ام امور ش��هری و بین ش��هری و برون 
اس��تانی از طری��ق مناقص��ه عموم��ی ی��ک 
مرحله ای واگذار نماید متقاضیان ش��ركت 
در مناقصه جهت كس��ب اطالعات بیشتر به 
آگهی مناقصه در س��ایت شركت مخابرات 
ب��ه  ی��زد  منطق��ه  و   www.TCI.ir ای��ران 

آدرس: yazd.tci.ir مراجعه نمایند.
مدیریت مالی و پشتیبانی  

مخابرات منطقه یزد  ,ع
99
03
10
2

 مناقصه عمومی شماره 99/3
)نوبت دوم(
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ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بی خاصیت شده است  سیاست: محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیامی در حساب شخصی خود در توییتر نوشت: »اقتصاد امری تک بعدی نیست. 
از بانک مرکزی تا وزارت اقتصاد تا خارجه و صمت و جهادکشاورزی و نفت و... در موضوع تورم و وضعیت اقتصادی دخیل هستند«. وی افزود: »رهبر انقالب دستور تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را برای 

هماهنگی چنین اموری دادند، اما این ستاد عمالً بی خاصیت شده است«.

 سیاست/ مینا افرازه   در پی نامه وزیر 
امور خارجه کشــورمان به مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپــا درباره عدم پایبندی 
کشــورهای اروپایی به برجام، جوزب بورل 

پاسخ این نامه را داد.
مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا در 
بیانیه ای گفت: همان گونه که پیشتر گفته ام، 
مکانیسم حل اختالف نیازمند تالش شدید 
همه ]طرف ها[ با حسن نیت است، به عنوان 
هماهنگ کننده کمیسیون مشترک، از همه 
مشــارکت کنندگان برجــام 
انتظار دارم به این روند با این 
روحیــه و در چارچوب برجام 

نزدیک شوند.
جــوزب بــورل ادامــه داد: 
پنجمین  بــه  همچنان کــه 
نزدیــک  برجــام  ســالگرد 
می شــویم، مایلــم از ایــن 
فرصت استفاده و اهمیت این 
توافق را یادآوری کنم. برجام 
دستاوردی تاریخی برای منع 
اشــاعه هســته ای در جهان 
است که بر امنیت منطقه ای و 
جهانی تأثیرگذار است. من همچنان مصمم 
هستم که به همکاری با مشارکت کنندگان 
برجام و جامعه جهانی برای حفظ آن ادامه 
دهم. این موضع گیــری دوپهلو و انفعال در 
برابر اقدام های اروپایی ها در حالی است که 
بر اساس گفته محمد جواد ظریف، وزیر امور 
خارجه کشــورمان، اقدام ها و دخالت دولت 
های اروپایی در امور و مســائل جاری بین 
ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی مسیر 
و رویــه ای خالف اســت و هرگونه مداخله 
در همکاری های پادمانی جاری بین ایران و 
آژانس مغایر با مفاد برجام بوده و می تواند بر 
مبانی همکاری های پادمانی موجود تأثیرات 

منفی داشته باشد.
چندی پیش بود که سه دولت اروپایی آلمان، 
انگلیس و فرانسه، پیش نویس قطعنامه ای را 
به  شــورای حکام آژانس بین المللی انرژی 
اتمی ارائه دادند تا جمهوری اسالمی ایران را 
به عدم اجرای کامل تعهدات هسته ای متهم 

کنند. این فضاسازی دولت های اروپایی علیه 
کشورمان در حالی است که در گزارش های 
آژانس نیز هیچ گونه تخلفی از قواعد آژانس 
و مفاد برجام صورت نگرفته است. اما همین 
اقدام موجب شــد تا مدیــر کل آژانس نیز 
موضعی همراستا با دولت های اروپایی بگیرد 

و به محکومیت ایران بپردازد.

  مکانیسم حل اختالف در برجام »
فاقد رویه های روشن است

البته در مقابل اظهــارات کلی و دو پهلوی 
جوزب بــورل، »میخائیل اولیانوف«، نماینده 
دائم روسیه در سازمان های بین المللی مستقر 

در وین در پیامی توییتری نوشــت: ایران از 
کمیسیون مشترک برجام درخواست کرده 
نگرانی هایش در خصوص اجرای توافق توسط 
فرانسه، آلمان و انگلیس را از طریق »مکانیسم 
حل اختالف« رفع کند.این سومین بار است 
که مشارکت کنندگان برجام سعی می کنند 
ســاز و کار حل اختالف را که فاقد رویه های 

روشن و مورد توافق است، فعال کنند.
وی در پیامــی جداگانه نیز دربــاره برنامه 
هســته ای ایران نوشت: دو اشــتباه درباره 
حقیقت امور وجــود دارد. آژانس بین المللی 
انرژی اتمی به این نتیجه نرســیده است که 
ایران چیزی را پنهان می کند. ایران معاهده 

ان.پی.تی را نقض نمی کند. این موردی آشکار 
در سوء تعبیر وضعیت واقعی امور است.

اما نکته قابل توجه اینجاســت که برخی از 
رسانه های خارجی از جمله ایران اینترنشنال 
در روزهای اخیر مدعی شدند که ظریف در 
نامه خود به مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا، درخواست فعال سازی مکانیسم ماشه را 
داده است. این ادعا در حالی صورت گرفته که 
به گفته سیدعباس موسوی، سخنگوی وزارت 
خارجه، ایران  موارد عدم پایبندی کشورهای 
اروپایی را برپایه بند 36 برجام به کمیسیون 
مشترک جهت حل وفصل ارجاع داده است. 
انتشار نادرست رســانه های خارجی درباره 
ایــن نامه موجب برخــی انتقادهای داخلی 
شد، اما نامه ایران به نوعی گزارش از تخلفات 
اروپایی ها بود. ســازو کار حل اختالف ها در 
برجام در واقع چهار مرحله را برای رسیدگی 
و حل و فصل موضوعات درباره برجام در نظر 
گرفته است و به نوعی مکانیسم ماشه مرحله 
نهایی است که با فعال شدن آن، موضوع مورد 

اختالف به شورای امنیت خواهد رفت.

4 مرحله برای حل اختالف بین طرفین »
توافق هسته ای مشخص شده است

همان گونه که حسن بهشتی پور کارشناس 
مسائل هسته ای نیز در مصاحبه ای در این 
باره گفته است: برپایه مواد 36 و 3۷ برجام، 
چهار مرحله برای حــل اختالف فی مابین 
طرفین توافق هســته ای مشخص شده که 

»مکانیسم ماشه« مرحله نهایی است.
وی افزود: پیش از مرحله »مکانیسم ماشه«، 
براســاس ترتیبــات اجرایی تعیین شــده، 
موضوع مورد اختالف میان طرفین ابتدا در 
»کمیسیون ویژه« به بحث و بررسی گذاشته 
می شود. اگر در آنجا راهکاری به دست نیامد، 
در اجالس وزرای خارجه، مسئله مورد مذاکره 
قرار می گیرد. در صورتی که بازهم نتیجه ای 
حاصل نشد، حکمیت سه جانبه ای با حضور 
تروئیکای اروپا، ایران و کشور ثالث بی طرفی 
تشکیل می شود. اگر این راهکار هم بی ثمر 
بماند، موضوع مورد اختالف به شورای امنیت 

ارسال خواهد شد.

»بورل« به نامه ظریف درباره کارشکنی تروئیکای اروپایی در پرونده هسته ای ایران پاسخ داد

موضع دوپهلوی  اتحادیه در قبال بدعهدی های برجامی

تو را به خدا دولت محترم، در این یک سال باقیمانده کاری نکنید، حرفی نزنید کشور س
بهتر اداره میشه! 09330004252

دولت هفت سال خوابیده، حاال میخواد یکشبه مسئله مسکن رو حل کنه. نه عزیزان س
با خواب هفت ساله و مصوبه یکشبه مسکن حل نمیشه. شما زنده و من مرده اگه حل 

شد؟! 09350000304
آقای جعفریان پاسختان در ذیل همان ستون شما چاپ شده است. درآمد شرکت نفت س

از چاه زنجانی! 09390003589
قرآن، کالم وحی پروردگار، و ائمه معصومین )ع( بســیار نزد ما ایرانیان و مسلمانان س

گرامی هســتند و ارزشمند، اما گویا سال هاســت که دستمایه مطبوعات برای پرکردن 
صفحات خود و توجیه بسیاری از کارهای مسئوالن شده اند. 09150008863

دانشجوی دکترای دانشگاه آزادم، میخوان برای  امتحان حضوری جامع ما رو به دانشگاه س
بکشونن، اکثراً راه دور هستیم، درحالی که دانشگاه دولتی جامع رو حذف کردن، معترض 

این تبعیض و مهم نبودن سالمتی ما و خانواده هامون هستیم. 09170005920
 دست دولت درد نکند با کار جهادی قطع یارانه نوزادان، محدودیت سنی وام ازدواج! س

حمایت از قشر کم درآمد، حمایت از افزایش جمعیت ایران. 09300003314
بدین وســیله از پیگیــری مأمور برق منطقه میانکوه شهرســتان درگز جناب آقای س

حاجی زاده که کمتر از 10 ساعت مشکل المپ های سوخته روستای محروم دوآبی سفلی 
را رفع و روشنایی کوچه ها را تأمین نمودند، سپاسگزاریم. ای کاش همه مأموران این چنین 

عمل نمایند. 09150004055
کانون بازنشســتگان تأمین اجتماعی نمی بینند که حق و حقوق بازنشستگان دارد س

پایمال می شود. اگر کار بلد نیستید، استعفا بدهید یا آموزش ببینید. 09150002481
آمریکا کسری بودجه اش را با گران کردن طال و دالر در منطقه جبران می کند دولت س

مردمی ما دنبال مالیات از کف دست بی مو است! 09150009278
آقای قالیباف آســتین باال زدن برای حل گرفتاری مردم شعار و نمایش و کنفرانس س

نمی خواهد، شما عمل کنید به خدا ما مردم نفهم نیستیم، فرق شعار و عمل را می دانیم. 
همــان طور که کارهای آقای رئیســی را می فهمیــم، البته خدا کند ادامه دار باشــد. 

09350000304
آقای روحانی میگه از مشکالت خبر داره. عزیزم از شرمندگی من پدر خبر داری؟ از س

کرایه ندادن و غرغر موجرم خبر داری؟ از قول دادن الکی به پسرم خبر داری؟ از مریضی 
زنم و نرفتن دکتر خبر داری؟ نه عزیزم خبر نداری. ما که گدایی از امام زمان میخوایم... 

شما هم شعار بده. 09350000304
در حالی که مملکت ما با تحریم و فشارهای سیاسی مقابله می کند دولت اعالم کند هر س

مستأجری هر جا سکونت دارد، صاحب شود و دولت با همیاری موجرها همه را صاحبخانه 
کند. 09350003195

جوانان بچه دار نشوند! دولت کم آورده یارانه نوزادان را قطع می کند!09300003314س
 مردم چه گناه کرده اند، یک روز دالر، یک روز مرغ، یک روز شکر و امروز قطع یارانه س

نوزادان و محدودیت وام ازدواج این دولت می خواهد نســل شیعه را از بین ببرد فردا هم 
دسته گل دیگر، مجلس! جهادی کاری بکنید. 09150008349

آمریکا، نفتکش های ایرانی و پایان دوران بزن و دررو©
ایاالت متحده در زیر پا گذاشتن قواعد و قوانین بین المللی به ویژه پس از زمامداری دونالد 
ترامپ، ســیاهه بلندی دارد. البته این موضوع مختص سیاستمداران این کشور نیست، 
بلکه مدت هاســت قوه قضائیه آمریکا نیز در تسری قوانین داخلی این کشور به آن سوی 
مرزها با مستأجران کاخ سفید هم داستان شده است. آمریکایی ها با توجه به اندیشه های 
خودبرتر پنداری کاذبی که در آن ها وجود دارد، خود را آقای جهان پنداشته و در تالش 
برای جهانی کردن قواعد و قوانین خود هستند، اما اینکه این توان را برای اجرایی کردن 
آن دارند یا نه؟ پاســخش منفی است. »رؤیای آمریکایی« امروز نه تنها در خارج، بلکه در 
درون مرزهای جغرافیایی ایاالت متحده نیز با معضالت بسیاری مواجه شده و اعتراض های 
نژادپرســتانه، شکاف و چنددستگی های اجتماعی و استقالل خواهی، ایالت های آن را با 

چالش های بسیاری مواجه ساخته است.
در این میان رهبران کاخ سفید به جای حل مشکالت خود، بر دامنه ماجراجویی های 
خارجی به ویژه در رابطه با کشورمان افزوده اند که این مسئله چیزی جز تحمیل هزینه 
بسیار برای آن ها به دنبال نداشته است. اکنون و درحالی که خبرگزاری انگلیسی رویترز 
چند روز پیش از توطئه عده ای از دادستان های فدرال آمریکا در تنظیم شکوائیه ای 
با هدف مصادره محموله ســوخت چهار نفتکش ایران که در حال حرکت به سمت 
ونزوئال هســتند خبر داده، این راهزنی دریایی نیز اگر اتفاق بیفتد، برای یانکی ها بی 
هزینه نخواهد بود. ایاالت متحده پیشــتر و در هنگامه اعزام پنج نفتکش »فورچون«، 
»فارست«، »فاکسون«، »پتونیا« و »کالول« حامل سوخت ایران به ونزوئال که در راستای 
تبادالت اقتصادی میان دو کشور آزاد و مستقل جهانی صورت گرفت نیز تهدیدهای 
این گونه مطرح و از اقدام نظامی و مصادره محموله نفتی ایرانی سخن گفته بود، اما 
در مقام عمل از اجرای آن عاجز بود. تهران اثبات کرده در جایی که منافع و امنیت 
ملی آن در خطر باشد، با هیچ کس مماشات نخواهد کرد. این موضوع در صحنه عراق 
و سوریه و رویارویی گاه و بی گاه میان ایران و آمریکا در این رویدادها به وضوح دیده 
شــده است. واقعیت آن است، جمهوری اسالمی ایران که در طول 40 سال گذشته 
شدیدترین فشارها و تحریم های اعمال شــده از سوی غرب به سردستگی آمریکا را 
در مســیر آرمان های خود تحمل کرده، اکنون به این خودباوری و هویت راهبردی 
خودســاخته رسیده که بتواند در مقابل هر عمل، واکنشی کامالً مناسب را داشته و 
توطئه های دشمنان را ناکام بگذارد. همان گونه که رهبر معظم انقالب هم گفته اند، 
اکنون دوران بزن دررویی در نوع رابطه آمریکا و کشورمان به پایان رسیده و یانکی ها 

باید در مقابل هر حماقتی پاسخگو بوده و تقاص پس بدهند.
حال مقام های واشــنگتن پیش از هر اقدامی علیه کشــورمان باید بارها آن ها را سبک  
سنگین کرده و بســنجند تا از تبعات آن در امان باشند. درحالی که به واسطه اقدام های 
بی محابای ترامپ شکاف در هیئت حاکمه و جامعه این کشور به اوج خود رسیده، اگر هنوز 
عقالیی در اطراف رئیس جمهور آمریکا مانده باشند، باید مانع ماجراجویی های پرخطر او 
علیه کشورمان شوند. آمریکا به واسطه مدیریت نادرست خود امروز در اوج انزوای جهانی 
قرار دارد. این مسئله در نشست اخیر شورای امنیت سازمان ملل و عدم همراهی حتی 
نزدیک ترین متحدان واشنگتن با توطئه های دولت ترامپ علیه کشورمان کامالً قابل دیدن 
بود. ایاالت متحده در ۷0 ســال اخیر به واسطه اتکای بیش ازاندازه به قوه قهریه به جای 
قوه عاقله به شدت متضرر شده و اکنون وقت آن است تحلیلگران آمریکایی سیاست های 
گذشــته خود را مورد بازبینی قرار دهند تا شاید بتوانند به این طریق از ادامه هدررفت 

سرمایه های ملی خود جلوگیری کنند.

هشدار قاطع سپاه و ارتش به آمریکایی ها از خلیج فارس©
سیاست: سردار عباس غالمشاهی، فرمانده 
منطقه یکم نیروی دریایی ســپاه پاسداران 
انقالب اسالمی با گرامیداشت سالروز شهدای 
هواپیمای مسافربری ایرباس6۵۵ گفت: امروز 
آمریکایی هــا در خلیج فارس آن شــرایط را 
ندارند و نخواهند داشت؛ چرا که دوره ای که 
می توانستند چنین جنایت هایی مرتکب شوند 
و بعد به آن افتخار کنند، تمام شده است. وی اضافه کرد: امروز در خلیج  فارس اقتداری که 
از ناحیه پاسداران، ارتشیان و سربازان جمهوری اسالمی ایران برقرار است، به آمریکایی ها 
این پیام را دارد که در منطقه خلیج فارس نه فقط اجازه ارتکاب چنین جنایتی را نخواهد 
داد، بلکه حضور آن هــا در خلیج فارس را هم تحمل نخواهد کرد. فرمانده منطقه یکم 
نیروی دریایی سپاه پاسداران گفت: امروز دائماً چشم های بیدار رزمندگان اسالم آن ها را 
رصد می کند و تمام وقت حضور ما را کنار خودشان می بینند و در صورتی که حماقتی 
به خرج بدهند و نگاه چپی به آب ها و فضای جمهوری اسالمی داشته باشند، قطعاً جواب 

محکمی خواهند شنید.

ریشه بغض و کینه آمریکا از شهید سلیمانی©
ایرنا: نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شــورای عالی امنیت ملی در جلسه پیگیری 
سیاســی - حقوقی پرونده ترور شهید قاسم ســلیمانی و همراهانش که دیروز درمحل 
دبیرخانه شــورای عالی امنیت ملی برگزار شد، اظهار کرد: بغض و کینه آمریکا و رژیم 
صهیونیستی نسبت به شهید سپهبد قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس به دلیل 
نقش بی بدیل آنان در مبارزه با تروریسم تکفیری در منطقه و رسوا کردن نمایش ضد 
تروریستی آمریکا بود. علی شمخانی گفت: جهان باید قدردان مجاهدت و فداکاری این دو 
سردار مبارزه واقعی با تروریسم باشد؛ چرا که فرماندهی هوشمندانه و تالش مخلصانه آنان 

از فراگیر شدن فتنه تروریسم تکفیری در اقصی نقاط عالم جلوگیری کرد.

اروپا در مسیر تشییع برجام©
اگرچه جوزف بورل، هماهنگ کننده سیاســت 
خارجی اروپا در پاسخ به نامه ظریف تصریح کرده 
است :»برجام دستاوردی تاریخی برای منع اشاعه 
هسته ای در جهان است که بر امنیت منطقه ای 
و جهانی تأثیرگذار اســت« اما رفتــار اروپایی ها 
برخالف گفتار مقام هــای تروئیکای اروپایی جز 
در مســیر نابودی برجام پیش نمی رود. ســه 
کشور آلمان، انگلیس و فرانسه در تازه ترین اقدام 
ضد برجامی خود با ارائه قطعنامه ای به شــورای 
حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، آشکارا در 
روند همکاری پادمانی ایران و آژانس انرژی اتمی 
دخالت کرده و در پاســخ به فشارهای آمریکا و 
رژیم صهیونیستی خواستار همکاری های ایران در 
بازرسی های فراقانونی با آژانس شدند. این اقدام 
تروئیکای اروپایی به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران 
می تواند چراغ سبز به آمریکا برای تالش هایش 
در جهت جلوگیری از لغو تحریم تسلیحاتی ایران 
تلقی شود که به موجب قطعنامه ۲۲31 قرار است 

از شهریورماه امسال لغو شود.
این درحالی است که مقام های اروپایی در سخنان 
خود در شورای امنیت به صراحت  با اقدام آمریکا 
مخالفت کرده اند. همین رفتار دوگانه اســت که 
ظریف را بر آن داشت تا در نامه ای به طور رسمی 
خواستار تشکیل کمیسیون مشترک نظارت برای 
رســیدگی به نقض برجام ازسوی اروپا شود که 
به موجب بنــد 36 برجام به ایران اجازه می دهد 
در صورت تخلف هــر یک از طرف های برجام از 
مفاد این پیمان بین المللی موضوع را به کمیسیون 
مشترک ارجاع داده و در صورت فیصله نیافتن در 
این کمیسیون ،شکایت خود را به اجالس وزرای 

امورخارجه کشورهای عضو برجام ببرد.
 جالــب اینکه جوزف بورل در بیانیه خود که به 
عنوان پاسخ به وزیر امور خارجه کشورمان منتشر 
کرده است، تصریح می کند:»همان گونه که پیشتر 
هم گفته ام مکانیزم حل اختالف نیازمند تالش 
شدید همه طرف ها با حسن نیت است، به عنوان 
هماهنگ کننده کمیســیون مشترک از همه 
مشارکت کنندگان برجام انتظار دارم که با این 
روند با این روحیه و در چارچوب برجام نزدیک 
شوند«.  این در حالی است که اتحادیه اروپانه تنها 
واکنش جدی در برابر خروج یکطرفه کاخ سفید 
از برجام نشــان نداد، بلکه به تعهدات یازده گانه 
خود برای تأمین منافع اقتصادی ایران از برجام 
نیز پایبند نبود و حتی در راه اندازی سازوکار مالی 
-اینستکس- نیزموفقیتی به دست نیاورد. رفتار 
کنونــی اروپا و واکنش های منفعالنه گفتاری و 
رفتــاری در برابرزیاده خواهی های ضد برجامی 
آمریکا و تالش کاخ سفید برای از کار انداختن 
قطعنامه ۲۲31 شورای امنیت، نه تنها با اظهارات 
هماهنگ کننده سیاست خارجی اروپا - که گفته 
است: »من همچنان مصمم هستم به همکاری 
با مشــارکت کنندگان برجام و جامعه جهانی 
برای حفظ آن ادامه دهم«- در تضاد است، بلکه 
عملکرد اروپا به طور روزافزونی بر میخ های تابوت 

برجام می افزاید.  
روشن است که مسئولیت »تشییع برجام« در وهله 
اول بر عهده آمریکا پس از نخستین عهدشکنی 
در این معاهده بین المللی است و در مرحله دوم 
این اروپایی هاهستند که در برابر جامعه جهانی 
باید نسبت به ســهل انگاری و عدم پایبندی به 
تعهدات برجامی خود پاسخگو باشند.  آیا پس از 
مرگ برجام  جامعه جهانی می تواند به پیمان های 
بین المللی اعتماد کند؟ وآیا پایــان برجام آغاز 
حاکمیت »قانون جنگل« بــر روابط بین المللی 

نخواهد بود؟

زمان بررسی اعتبارنامه ©
تاجگردون در صحن علنی مجلس

تسنیم: حجت اهلل فیروزی، سخنگوی کمیسیون 
تحقیق مجلس شــورای اســالمی گفت: گزارش 
کمیســیون تحقیق دربــاره اعتبارنامه غالمرضا 
تاجگردون، نماینده گچســاران در مجلس تدوین 
و به هیئت رئیســه پارلمان تقدیم شــده است. 
برپایه تصمیم هیئت رئیســه مجلس احتماالً روز 
چهارشــنبه هفته جاری بررســی این گزارش در 
دســتور کار پارلمان خواهد بود. نماینده فسا در 
مجلس اظهار کرد: اعتبارنامه منتخب گچساران 
در مجلس در کمیســیون تحقیق تأیید شده، اما 
باید بار دیگر این موضوع در صحن علنی پارلمان 

مطرح شود.

تکرار سیاست انتخاباتی 92، ©
انتحار سیاسی است

سیاســت: عبداهلل ناصری، عضو بنیاد باران و 
عضو شورای مشــورتی رئیس دولت اصالحات 
در گفت وگو با فــارس گفت: بر فرض محال اگر 
اصالح طلبان تصمیم به حضور جدی در انتخابات 
بگیرند، بهتر است با نامزد اصلی و کامل شناخته 
شده خود مثل دکتر معین، صفایی فراهانی، رضا 
خاتمی و امثال این ها بیایند و اصول گرایان هم 
بهتر اســت با دو نامزد بیایند که یکی متعلق به 
جناح معتدل و دیگری متعلق به جناح پایداری 
و اقتدارگرایان باشد. تکرار سیاست انتخاباتی ۹۲ 
و حمایت از امثــال الریجانی برای اصالح طلبان 
عالوه بر آنکه یک انتحار سیاسی است، پایان اصل 
تشکیالتی اصالح طلبان )نه گفتمان اصالح گری( 

خواهد بود.

صدای مردم   

خبر

شماره پیامک: 30004567

برپایه مواد 36 و 
37 برجام، چهار 
مرحله برای حل 
اختالف فی مابین 
طرفین توافق 
هسته ای مشخص 
شده که »مکانیسم 
ماشه« مرحله 
نهایی است

بــــــــرش

رنا
: ب

س
عک
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یادداشت روز

 حسن عابدینی، کارشناس مسائل سیاست خارجی

 سیاســت/ مهدی خالدی  برخی سیاســیون کشورمان 
ظاهراً از گذشــته درس نگرفته و خواســته یا ناخواســته با 
رفتار و گفتار خود آب به آســیاب دشمن می ریزند. شنیدن 
زمزمه هایی که از مذاکــره دوباره با غرب دم می زنند آن هم 
پس از خــروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم یکطرفه علیه 
کشورمان و بعد تصویب قطعنامه ضدایرانی در آژانس انرژی 
اتمی که در همراهی کامل اتحادیه اروپا با یانکی ها رقم خورد 
جای پرســش بسیاری دارد. همین مسئله ما را بر آن داشت 
در گفت وگو با رامین مهمان پرســت، سخنگوی اسبق وزارت 

امور خارجه این موضوع را به بحث بگذاریم.

با وجود اقدام های خصمانه بی شــمار آمریکا علیه  س
کشورمان، برخی سیاســیون داخلی معتقدند دونالد 
ترامپ در سال آخر دولت خود و با هدف رو کردن برگ 
برنده ای برای پیروزی در انتخابات ریاســت جمهوری 
2020 به مذاکره نیاز داشته و به همین دلیل زمزمه هایی 
درباره گفت وگوی دوباره با آمریکا مطرح می شود. نظر 

و تحلیل شما در این مورد چیست؟
همان  گونه که در جریان هســتید مقام های ایاالت  متحده 
بارهــا و در دوره های مختلف بحث مذاکره با کشــورمان را 
پیش کشــیده اند، چه در دوره اوباما و چه در دوره ترامپ. 
پس این درخواســت چیز جدیدی نیست. دونالد ترامپ به  
ویژه پس از خروج از برجام به  طور متناوب این درخواســت 
را مطرح کرده اما به دلیل شرایط خاص و رو شدن بدعهدی 
آمریــکا، این موضوع از ســوی مقام های کشــورمان مورد 
پذیرش واقع نشد. برای هر کشور مذاکره با دولت های دیگر 
قابل  بررسی و عملی شــدن بوده و ما نیز هیچ محدودیتی 
)به جز رژیم صهیونیستی( در این زمینه نداریم؛ اما آنچه در 
مورد شرایط یک مذاکره مهم است آن است که گفت وگو در 
چــه موقعیت زمانی و مکانی برای ما و طرف مقابل اجرایی 
شــود. از منظر ما مذاکره زمانی می تواند مفید بوده و منافع 
ملی کشــورمان را تأمین کند که از موضع برابر بتوانیم وارد 

گفت وگو شــویم. این مســئله در هر مذاکره ای باید به  طور 
جد دیده شود.

پس شما معتقدید اکنون زمان مناسبی برای مذاکره  س
با طرف غربی نیست؟

بله. اکنون شرایط برای یک گفت وگوی خوب فراهم نیست. 
شرایط وقتی برابر می شــود که طرف مقابل از تهدید و این 
تصور که می تواند با برنامه فشار حداکثری ما را به  زانو درآورد 
دست برداشته و در شــرایط برابر پای میز بنشیند، از رفتار 
آمریکا این رویه برداشت نمی شود. اکنون این ترامپ و دولت 
اوست که پس از خروج یکجانبه از برجام در مظان اتهام قرار 
دارند نه ما. با این  حال تا هنگامی  که ترامپ و دار و دسته اش 
فکــر می کنند با اعمال تحریم و فشــار اقتصــادی بر مردم 
کشــورمان می توانند به اهداف خود برسند و در سوی دیگر 
در هنگامه ای که حتی مسئوالن دولتی ما هم حتی نتوانسته 
از ظرفیت های داخلی اســتفاده کرده و نقاط ضعف اقتصادی 
را پوشش دهند، در چنین موقعیتی مذاکره به صالح نیست. 
حال هر گونه صحبت از مذاکره به  منزله ارســال پالس ضعف 
به دشمن است. در این  گونه مذاکره باال به پایینی قطعاً تنها 

طرفی که متضرر خواهد شد کشور ماست.

به نظر می رسد خوش بینی چند سال گذشته عده ای  س
به غرب )بــه  ویژه اروپا( چیزی جز معطلی مقطعی در 
پیشرفت کشورمان نداشته. با این تجربه بهترین رویه 

در مقابل غرب در شرایط کنونی چه می تواند باشد؟
اثبات بی اعتمادی به غرب موضوع ســختی نیســت؛ بنابراین 
ما نمی توانیــم و نباید روی اختالف احتمالــی اروپا و آمریکا 
در موضوع کشــورمان حســاب باز کنیم. ما باید نگاهمان به 
ظرفیت های داخلی بوده و بهترین راه رســیدن به این هدف 
توجه به رهنمودهای رهبر انقالب است. ایشان بارها بر ضرورت 
تکیه  بر توان داخلی برای عبور از مشکالت تأکید داشته اند. ما 
باید در این مسیر گام برداریم. دولت باید با حفظ وظیفه نظارتی 
خود از تصدیگری دســت برداشته و کار را به بخش خصوصی 
بســپارد. اصل 44 قانون اساســی که متضمن تقویت بخش 
خصوصی است باید به  درستی اجرا شود نه آنکه اجرای نصف 

و نیمه و معیوب آن خود زمینه ساز مشکالت بسیاری شود.

جناب مهمان پرست! وظیفه مقام ها و به  ویژه سران  س
قوا را در این حوزه چگونه می بینید؟

یکی از چالش های مهم کشور ما وابستگی به بودجه نفتی است. 
اکنون مهم ترین وظیفه ســران قوا برنامه ریزی برای قطع این 
وابستگی اســت. قطع وابستگی از نفت اتکای بیشتر دولت به 
مردم را به دنبال داشــته و در نتیجه مبنای تحول در جامعه 
خواهد شد. کوچک سازی دولت، استفاده از ظرفیت جغرافیایی 
ایران در ارتباط با همســایگان، توجه به کشاورزی به  واسطه 
چهار فصل بودن کشــورمان و توسعه گردشگری همه باید در 
برنامه بلندمدت و قطع وابستگی به غرب دیده شود. ما پیش تر 
در حوزه هــای دفاعی، انرژی هســته ای و نانو ثابت کرده ایم با 
اتکا به جوانان و دانش بومی می توانیم دســتاوردهای شگرفی 
ایجاد کنیم. در حوزه اقتصادی هم باید این مســیر طی شود. 
اگر اقتصاد ما قدرتمند شود آن گاه می توانیم با تکیه  بر اقتدار 
همه جانبه داخلی، برای گرفتن حق ملت خود اقدام کنیم و آن 

گاه دسیسه های دشمن هم هیچ تأثیری بر ما نخواهد داشت.

 سیاست  حجت االسالم حسن روحانی در جلسه ستاد ملی 
مقابله با کرونا اظهــار کرد: من از کمیته امنیتی و اجتماعی و 
کمیته بهداشتی می خواهم که ابالغ کنند هر کسی وارد اداره ای 
می شود که شلوغ هم هست، باید از ماسک استفاده کند. اگر از 
ماسک استفاده نکرد، به او نباید خدمت ارائه شود. اگر کارمندی 
در اداره ای بدون ماسک حضور یافت، باید برای وی غیبت بزنند 
و وی را بازگردانند. این موضوع باید ابالغ شود که ارائه خدمات 
منوط به رعایت پروتکل های بهداشتی است. وی تصریح کرد: ما 
باید نسبت به ادارات دولتی و شبه دولتی که اداره آن به عهده 
دولت است، این موارد و پروتکل ها را اجباری کنیم. مترو نیز که 

شلوغ اســت، نباید گذاشت که بدون ماسک کسی سوار شود. 
خدمت مترو و اتوبوس باید منوط به اســتفاده از ماسک باشد. 

من می خواهم در ایــن راه، هم ضابطین قوه قضائیه، خود قوه 
قضائیه و در جایی که الزم است، دادستان ها یاری کنند تا این 

مقطع را رد کنیم. 
رئیس جمهور اظهار کرد: برخی جاها نیز باید اتحادیه ها و اصناف 
بیایند و کمک کنند. این موارد اگــر در کنار هم قرار بگیرند، 
مشکالت پیش نمی آید. آن دستورالعمل های اصلی که همیشه 
تأکید می شود و امروز نیز در جلسه بر آن ها تأکید شد؛ مسئله 
فاصله گذاری، استفاده از ماسک و نرفتن در اجتماعاتی مانند 
عزا و عروسی و حضور در فضای سرپوشیده است که همه روی 

آن تأکید دارند.

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

گفت وگو

دولـت

سخنگوی اسبق وزارت خارجه کشورمان در گفت وگو با قدس:

رئیس جمهور: خدمات دولتی به افراد فاقد ماسک ارائه نمی شود

صحبت از مذاکره، ارسال پالس ضعف به دشمن آمریکایی است

بدون ماسک ممنوع!
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 سید جالل فیاضی
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سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در گفت وگو با قدس:
حرکت ایران در مسیر توازن عملی در برجام خواهد بود

 ابوالفضل عمویی، سخنگوی 
کمیســیون امنیــت ملی و 
سیاست خارجی مجلس در گفت وگو با 
خبرنگار ما گفت: اقدام اتحادیه اروپا در 
بانی شدن قطعنامه شورای حکام علیه 
جمهوری اسالمی ایران یک اقدام اشتباه 
بود و نشــان داد طرف هــای اروپایی 
برخالف ادعاهایشان در کالم عمالً در 
جهت حفظ برجــام عمل نمی کنند و 
بیشــتر منافع آمریکایی هــا را دنبال 
می کنند. برپایه مفاد برجام اتحادیه اروپا 
موظف است به همکاری های صلح آمیز 

ایران با آژانس تسهیل و به رفع مشکالت 
کمک کند، اما در پی گزارش مدیرکل 
جدید آژانس که با فشــار آمریکا و بر 
مبنای ادعاهای سرویس جاسوسی رژیم 
صهیونیستی علیه ایران نوشته شد، سه 
کشــور اروپایی سوء اســتفاده کرده و 
سبب ساز قطعنامه ای شدند که هدفش 
افزایش فشار بر ایران است.  امروز ایجاد 
یک توازن در مــورد تعهدات و منافع 
برجام امری الزم است و ایران در ابعاد 
حقوقی و سیاسی نیز گام های متقابل را 

بر خواهد داشت.



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

توزیع 8 هزار قرص نان صلواتی در حاشیه مشهد  آستان: دبیر کانون های خدمت رضوی استان خراسان رضوی از توزیع 8 هزار نان صلواتی در شب و روز میالد امام هشتم در مناطق حاشیه ای شهر مشهد 
خبر داد.امین بهنام گفت: همزمان با شب میالد حضرت رضا)ع(، 8 هزار قرص نان شیرمال و مخلوط با سبزی در 25 کانون خادمیاری محلی شهر مشهد و نیز چایخانه حرم مطهر رضوی در محل رواق کوثر توزیع شد.  

وی یادآور شد: این تعداد نان در دو نانوایی پخت و به همت خادمیاران رضوی در مناطق حاشیه شهر مشهد توزیع شد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
 در گفت و گوی تلفنی تولیت های عتبات  عالیات
 با حجت االسالم والمسلمین مروی مطرح شد 

 ضرورت همکاری آستان های مقدس ایران و عراق©
 در مقابله با کرونا

آســتان: روزهای میالد باســعادت 
حضرت امام علی بن موســی الرضا)ع( 
بهانه ای بود تا تولیت های آســتان های 
مقدس عراق با تولیت آســتان قدس 
رضوی گفت وگوی تلفنی داشته و ضمن 
تبریک روزهای بابرکــت دهه کرامت 
و میــالد حضرت ثامن الحجــج)ع( بر 

ضرورت حفظ و گسترش تعامالت و همکاری های دو و چندجانبه تأکید کنند.
در این تماس های تلفنی، تولیت آســتان قدس رضوی ضمن تبریک میالد امام 
رضا)ع(، مختصری از اقدام های آســتان قدس رضوی در خصوص پیشگیری از 

شیوع کرونا را بیان کرد.
در این تماس های تلفنی، تولیت آســتان مقدس امام علی)ع(، تولیت شــرعی 
آســتان مقدس امام حسین)ع(، تولیت شرعی آستان مقدس حضرت ابوالفضل 
العباس)ع(، تولیت آســتان مقدس امامین کاظمین)ع( و تولیت آستان مقدس 
امامین عســکریین)ع( با تبریک میالد باسعادت امام علی بن موسی الرضا)ع( به 
تولیت آســتان قدس رضوی، مختصری از شرایط حاکم بر کشور عراق به ویژه 
آســتان های مقدس در زمینه مقابله با کرونا را تشریح کردند.در این مکالمه ها 
تولیت آستان قدس رضوی از میزبانی تولیت های محترم آستان های مقدس عراق 
در مناسبت های این چنینی ابراز خرسندی و نسبت به سلب توفیق عدم امکان 

میزبانی از ایشان به علت وجود شرایط بیماری ویروس کرونا، ابراز تأسف کرد.
ری، تولیت آستان مقدس امامین کاظمین)ع(  با توجه به انتصاب دکتر حیدر الُشمَّ
با حفظ سمت به ریاســت دیوان وقف شیعی عراق، حجت االسالم والمسلمین 
مــروی این انتصــاب را به وی تبریک گفته و بر ضرورت گســترش همکاری و 

تعامالت آستان های مقدس ایران و عراق تأکید کرد.

 رئیس دفتر جدید تولیت آستان قدس©
کار خود را با دیدار خانواده شهدا آغاز کرد 

آستان: رئیس دفتر جدید تولیت آستان 
قدس رضوی نخستین روز کاری خود را 
با دیدار خانواده معظم شهدا آغاز کرد.
حســن رنگرز جدی در نخستین روز 
انتصاب خــود به عنــوان رئیس دفتر 
تولیت آستان قدس رضوی با حضور در 
منزل شهیدان محسن و محمدحسین 

مهاجر قوچانی، ضمن ابالغ پیام و مراتب تســلیت و تعزیت تولیت آستان قدس 
رضوی به مناسبت ضایعه درگذشت مادر این شهیدان، با خانواده  آن شهدا ابراز 
همدردی کرد. رئیس دفتر تولیت آستان قدس رضوی در ادامه به دیدار خانواده 
شــهدای تیپ فاطمیون رفت و با حضور در منزل شــهیدان سیدعبدالحمید و 

سیداسداهلل سجادی با خانواده این شهیدان واالمقام دیدار و گفت وگو کرد.
رنگرز جدی در این دیدار با بیان اینکه شهدای افغانستانی اثبات کردند، دفاع از 
ارزش هاي اسالم مرز جغرافیایي نمي شناسد، عنوان کرد: ویژگی مشترک شهدای 
جبهــه مقاومت غیرت دینی بوده و این غیرت دینی رمز عظمت و اقتدار جامعه 
اسالمی است.وی با بیان اینکه خانواده شهدا مایه قوام و ثبات جامعه اسالمی ما 
هستند، عنوان کرد: امروز خانواده های معظم شهدا زینبی وار ادامه دهندگان راه 
شهیدان هستند و ذره ای از ثبات قدم خود در مسیر ارزش های اسالمی نکاسته اند.

رئیس دفتر تولیت آســتان قدس رضوی همچنین با حضور در منزل شــهید 
محمدرضا خاوری از فرماندهان ارشد تیپ فاطمیون، با مادر و اعضای خانواده این 
شــهید مدافع حرم دیدار و گفت وگو کرد. رنگرز جدی در این دیدار ضمن ابالغ 
سالم تولیت آستان قدس رضوی، صبر جمیل، صالبت و شکیبایی مادران شهدا 

که فرزندان خویش را در راه اسالم و رضای پروردگار نثار کردند، ستود.

 آستان    مدیر عامل بنیاد کرامت رضوی 
گفت: 204 هزار نفر در شبکه خادمیاران 
حضرت  نام  به  که  هستند  عضو  رضوی 
رضا)ع( در سراسر کشور به مردم به ویژه 

اقشار محروم خدمت رسانی می کنند.
محمدحسین استادآقا با تشریح فعالیت های 
بنیاد کرامت رضــوی اظهار کرد: این مرکز 
با هدف توســعه خدمات اجتماعی آستان 
قدس رضوی در سراسر کشور شکل گرفته 
و تــالش دارد از حداکثر تــوان و ظرفیت 
خادمیاران اســتفاده کند. وی ابراز کرد: در 
حــال حاضر بنیاد کرامت رضوی به صورت 
متمرکز به پایگاه گسترش خدمات اجتماعی 
آستان قدس تبدیل شــده و طبق دستور 
تولیت آســتان قدس محــور فعالیت های 
خادمیاری خدمت رسانی و محرومیت زدایی 
در اســتان های محروم اســت.وی یکی از 
حوزه های زیرمجموعه این بنیاد را مؤسسه 
جوانان آستان قدس رضوی ذکر کرد و گفت: 
حوزه خدمتی این مؤسســه معرفت افزایی 
اســت که عالوه بر شهر مشــهد در تمام 
استان های سراسر کشور فعالیت می کند به 
گونه ای که 420 مؤسسه تحت عنوان شبکه 
جوانان رضوی با این مجموعه همکاری دارند.

این مقام مسئول تصریح کرد: ویژه برنامه »زیر 
سایه خورشید« یکی از برنامه های محوری 

این مؤسســه است که همه ســاله در دهه 
کرامت خدام بارگاه نورانی ثامن الحجج)ع( 
رایحه عطر رضوی را در سراســر کشور به 
ارمغان می برند. استادآقا تصریح کرد: امسال 
با توجه به شــرایط حاکم بر کشور ناشی از 
کرونا، فعالیت های دهه کرامت در قالب ویژه 
برنامه های »زیر ســایه خورشید« با رعایت 
پروتکل های بهداشتی برگزار شد و در این 
روزها حدود 50 کاروان از خدام به سراســر 
کشور اعزام شــدند. وی ادامه داد: دیدار با 
خانواده شهدای سالمت، استقبال از کارکنان 
کشــتی هایی که تحریم را شکست دادند و 
نفت را به کشور ونزوئال رساندند، عیادت از 
بیماران و اهدای بسته های متبرک رضوی، 

از جمله برنامه های این کاروان های اعزامی 
در دهه کرامت بود.

این مقام مســئول تصریح کرد: مرکز امور 
بانوان نیز از دیگــر زیرمجموعه های بنیاد 
کرامت رضوی است که حیطه خدمتی آن 
متمرکــز به امور بانــوان و اجرای خدماتی 
همچــون اعطــای جهیزیه بــه زوجین و 
برگزاری دوره های آموزشــی اســت؛ این 
مرکز ســال گذشته برای 6 هزار زوج جوان 
از سراسر کشور کالس های آموزشی برگزار 
کرد که ســه روز میهمان آســتان قدس 
رضوی بودند. استادآقا در ادامه به مأموریت 
اصلی بنیــاد کرامت رضوی اشــاره کرد و 
گفت: یکــی از مأموریت های اصلی و مهم 

این بنیاد خدمت رسانی به زائران غیرایرانی 
اســت، در همین راســتا در مرز میرجاوه 
به زائران پاکســتانی، در مــرز دوغارون به 
زائران افغانســتانی، در مرز آستارا به زائران 

آذربایجانــی و در مــرز مهران 
عراقی خدمت رسانی  زائران  به 

می کنیم.
وی رسیدگی به مادران باردار در 
خدمت رسانی  محروم،  مناطق 
420 پزشــک خادمیار در ایام 

کرونا در سامانه پاسخگویی 
آســتان قدس رضوی و ارائه 
مشــاوره رایگان و همچنین 
تشــکیل ۱۱0 کانــون امام 
رضا)ع( که 2 هــزار و ۳00 
دانش آموز نخبــه را در ۱۱ 
استان کمتربرخوردار کشور 
زیــر پوشــش دارد از دیگر 
فعالیت هــای این بنیاد ذکر 
کرد.استادآقا ادامه داد: مسئله 
فوریت هایی مانند ســیل و 

زلزله، مسئولیت ستاد اربعین آستان قدس 
و فعالیت در حوزه اشــتغال و کارآفرینی در 
مناطق محروم از دیگر اقدام های بنیاد کرامت 
اســت تا خدمات اجتماعی آســتان قدس 

رضوی در مناطق محروم گسترش یابد.

در حال حاضر بنیاد 
کرامت رضوی به 

صورت متمرکز به 
پایگاه گسترش 

خدمات اجتماعی 
آستان قدس 

تبدیل شده است

بــــــــرش

مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی تشریح کرد   

سیزدهمین دوره جشن های ©خدمت رسانی 200 هز ارخادمیار به محرومان سراسر  کشور
مردمی زیر سایه خورشید 

پایان یافت
قدس: خادمــان بارگاه منــور رضوی در 
پایان دهه کرامت، بــا کوله باری از حاجت 

ارادتمندان به آستان موالیشان برگشتند.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی مؤسســه 
جوانان آســتان قدس رضوی، سیزدهمین 
دوره جشن های مردمی زیر سایه خورشید 
با برگشت خادمان به آستان علی بن موسی 

الرضا)ع( خاتمه یافت.
200خــادم بارگاه منور رضوی امســال با 
حضور در 2هزار نقطه از کشــور در قالب 
50 کاروان زیر سایه خورشید بستر زیارت 
از راه دور شیفتگان علی بن موسی الرضا)ع( 
را در روزهای پرتالطم کرونایی و با رعایت 
کامل پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری 
اجتماعی در تمامــی برنامه های فرهنگی 

فراهم کردند.
از عمده ترین اقدام هــای این خادمان در 
دهه کرامــت رضوی و روزهــای والدت 
حضرت رضا)ع(، می توان به ابالغ سالم و 
عرض تسلیت تولیت آستان قدس رضوی 
و تقدیم هدیه ویژه به خانواده های بیش از 
60 شهید مدافع سالمت در سراسر کشور 

اشاره کرد.
خادمان رضوی که در سال های گذشته نیز 
میهمان کارخانجات و کارگاه های تولیدی 
و واحدهای خدماتی بودند امســال نیز به 
تبعیــت از فرمان مقام معظــم رهبری در 
ســال جهش تولید، با پرچــم بارگاه منور 
رضــوی به بیــش از ۳50 حوزه صنعتی و 
اقتصادی رفتند تا ضمن خداقوت، از تالش 
بی وقفه آن هــا در عرصــه بی تأثیر کردن 
تحریم ها و همت در روزهای پرخطر شیوع 
ویروس کرونا و همچنین حرکت به سمت 

خودکفایی هر چه بیشتر حمایت کنند.
حضــور در مراکــز درمانــی و قدردانی از 
مجاهدت های کادر درمانی بیمارستان های 
سراســر کشــور در مبــارزه بــا بیماری 
کوویــد ۱9، حضــور در مناطــق محروم، 
حاشیه شهرها و روستاها و اهدای بسته های 
معیشتی از دیگر برنامه های کاروان های زیر 

سایه خورشید در سال جاری بود.

تولید هشت نماهنگ  فاخر در دهه کرامت
 آستان   مدیر فرهنگی معاونت تبلیغات اسالمی آستان قدس 
رضوی گفت: به همت پورتال این معاونت هشت نماهنگ فاخر 

با محوریت مناسبت های دهه کرامت تولید و نشر داده شد.
جواد  هاشمی با اشاره به اینکه در دهه کرامت امسال به صورت 
روزانه کلیپ، مســابقات، عکس نوشت و فراخوان های متعددی 
روی صفحات اجتماعی حرم مطهر نشر داده  شد، عنوان کرد: 
امسال به همت پورتال معاونت تبلیغات اسالمی آستان قدس 
رضوی بیش از 20 نماهنگ سخنرانی و شعرخوانی تولید شد 
که هشت مورد از آن ها از تولیدات فاخر این مجموعه به شمار 

می رود.وی ادامه داد: روند تولید این نماهنگ ها تقریباً از سه ماه 
پیش برنامه ریزی شده بود و همه تولیدات به صورت منظم آماده 

و در شبکه های اجتماعی منتشر شد.
وی اظهار کرد: با همکاری مرکز ارتباطات و رســانه  آســتان 
قدس رضوی بیشتر این نماهنگ ها افزون بر صفحات مجازی 
در رســانه ملی نیز اکران شــد.وی ادامه داد: نماهنگ »سمت 
روشنی« با اجرای یاســر اسماعیلی از تولیدات پورتال معاونت 
تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی در سالروز میالد حضرت 
معصومه)س( نشــر داده شد.هاشمی اعالم کرد: نماهنگ های 

»خدمت خورشید« با اجرای نوید اطاعتی، »مرز بیداری« با اجرای 
ابوالفضل چمنی، »زمزمه آســمان« با اجرای حسین طاهری، 
»حریم قدسی« و »به تو بدهکارم« با اجرای محمدجعفر متقین، 
»مشرق عشق« با اجرای گروه همخوانی معراج و »امام رضایی« با 
اجرای صابر خراسانی از مجموعه تولیدات متنوع پورتال معاونت 
تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی برای دهه کرامت و سالروز 
میالد امام رضا)ع( به شــمار می روند. وی اظهار کرد: در تولید 
همه نماهنگ ها سعی شده تا مضامین شعرها دربردارنده معارف 

و فضائل اهل بیت)ع( به ویژه امام رضا)ع( باشد.

خبر
به همت معاونت تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی صورت گرفت

سرزمین آفتاب

خـــبر
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ش�رکت آب و فاضالب استان خراس�ان ش�مالی در نظر دارد به اس�تناد آیین نامه اجرایی بند )ج( از ماده )12( قانون برگزاری 
مناقصات مصوب 1383 مجلس ش�ورای اس�المی و آیین نامه اجرایی اصالح ش�ده آن )تصویب نامه ش�ماره 84136/ت 33560 ه 
مورخ 85/7/16 هیات وزیران و اصالحیه شماره 22225/ت37194ه� مورخه 86/2/17( و ماده واحده قانون اصالح ماده 56 قانون الحاق موادی 
به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب به شماره 69454/ت50913ه مورخ 93/06/20، به منظور اجرای پروژه ای مطابق مشخصات 

ذیل نسبت به انتخاب سرمایه گذار به شرح ذیل اقدام نماید:
1- کارفرما: شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی  2- دستگاه نظارت: مهندسین مشاور سروآب

3- موضوع مناقصه: تامین مالی و اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضالب شهر شیروان
4- میزان تس�هیالت مالی مورد نیاز: برآورد اجرای کار بر طبق فهارس بهای پایه 1399 س�ازمان مدیریت و برنامه ریزی کش�ور حدود 500 میلیارد 

ریال می باشد   5- دوره احداث: دو )2( سال    6- پایه و رشته پیمانکار: رشته آب )حداقل پایه سه(
7- مناقصه گران بایس�تی مطابق با بخش�نامه شماره 94/30593 مورخ 1394/03/05 و دستورالعمل شماره 69432 مورخ 94/04/30 دارای ظرفیت 

کاری و ریالی مناسب باشند.
8- شرایط کلی: بازپرداخت اصل و سود تسهیالت توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تضمین خواهد شد. شروع بازپرداخت تسهیالت 6 
ماه پس از تحویل موقت پروژه و مدت بازپرداخت سود و اصل تسهیالت به مدت پنج سال با اقساط شش ماهه می باشد. محاسبه سود و بازپرداخت 
تسهیالت در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 با رعایت عقود اسالمی مندرج در آن خواهد بود. نرخ سود مورد انتظار توسط 
تامین کننده منابع مالی پیش�نهاد می ش�ود )تا س�قف سود اوراق مشارکت س�ال 1399( و تامین کننده می بایست اسنادی دال بر توانایی تامین مالی 

تسهیالت تعهد شده که مورد قبول دستگاه اجرایی باشد، ارائه نماید. 
9- تاریخ و مهلت تهیه و تحویل اس�تعالم ارزیابی کیفی: مهلت تهیه اس�ناد ارزیابی کیفی به مدت 7 روز از انتش�ار نوبت دوم آگهی می باشد و مهلت 

تحویل اسناد ارزیابی از آخرین روز توزیع اسناد چهارده روز می باشد.
 )www.setadiran (  10- نشانی دریافت و تحویل استعالم ارزیابی کیفی: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

لذا پیمانکاران حقوقی دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری در رشته مذکور که ظرفیت کاری و ریالی مناسب را دارا می باشند، می توانند پس از 
چاپ نوبت اول آگهی با مراجعه به آدرس فوق، اسناد را دریافت نمایند به پیشنهاد های فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضا 
مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد. ضمنًا هزینه چاپ آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

روابط عمومی و آموزش همگانی
شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی /ع

99
03
17
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آب سرچشمه حیات و زیبایی است ، از اسراف آن بپرهیزیم
  تجدید فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران و تامین کنندگان مالی)نوبت اول(

ع 9
90
31
63

شرکت آب و فاضالب مشهد در نظردارد بر اساس آئین نامه خرید خدمات مشاور نسبت به انتخاب مشاورین  ذیصالح جهت فعالیت های
 ذیل اقدام نماید . 

رتبه و رشته مورد نیاز مدت موضوع ردیف

بازرسی فنی کلیه پایه ها 12 ماه
، ، شیر آالت  لوله  انواع   ، و کنترل کیفیت کاال  تولید  بر   نظارت 

 اتصاالت و تجهیزات آب و فاضالب
1

تأسیسات آب و فاضالب کلیه پایه ها 12 ماه انجام مطالعات تأمین آب اضطراری شهر مشهد 2
بدین منظور از کلیه مهندسین مشاور واجد صالحیت دارای شرایط فوق الذکر ، در صورت داشتن ظرفیت کاری مجاز دعوت به عمل می آید جهت 
دریافت اسناد ارزیابی کیفی از تاریخ درج آگهی لغایت 1399/4/21 به نشانی : مشهد،خیابان فلسطین،فلسطین 26، شرکت آب و فاضالب مشهد ، دفتر 

قراردادها و یا سایت اینترنتی http://iets.mporg.ir  مراجعه نمایند .
تاریخ تحویل پاکات ارزیابی کیفی: ساعت 14 مورخ 1399/5/4 می باشد .

محل تسلیم پاکات ارزیابی کیفی : مشهد ، خیابان فلسطین ، فلسطین 26 ، دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضالب مشهد.
روش انتخاب مشاور به صورت  QCBS) کیفیت و قیمت ( می باشد .

هزینه دو نوبت درج آگهی به عهده مشاور ین منتخب خواهد بود . 99026106  
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مشهد

" آب را هدر ندهید ، هر چند درکنار نهر جاری باشید.")پیامبرگرامی اسالم صلی ا... علیه و آله و سلم(

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب مشاور

/ع
99
03
12
7

شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر دارد فراخوان ارزیابی 
کیفی جهت برگزاری مناقصات عمومی یک مرحله ای خدمات پیمانکاری زیر را از طریق 
س��امانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید:طرح آبرس��انی بزد شهرس��تان تربت 
جام به ش��ماره فراخوان 2099001446000028 کلیه مراح��ل برگزاری فراخوان ارزیابی 
کیفی از دریافت و تحویل اس��ناد اس��تعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه، از طریق 
درگاه س��امانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام 
خواهد شد والزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در 
س��ایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق 
س��ازند. تاریخ انتش��ار فراخوان در س��امانه 1399/04/11 می باش��د. اطالعات و اسناد 
مناقص��ه عموم��ی پس از برگزاری فرآین��د ارزیابی کیفی و ارس��ال دعوتنامه از طریق 

سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز یکشنبه مورخ 99/04/22

مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 19 روزیکشنبه 99/05/05
اطالعات تماس دس��تگاه مناقصه گزار : خراس��ان رضوی- مش��هد- بول��وار وکیل آباد 

–ابتدای خیابان صدف -  تلفن 5- 05138678841
اطالع��ات تماس س��امانه س��تاد جهت انج��ام مراحل عضوی��ت در س��امانه : مرکز تماس 

27313131 دفتر ثبت نام : 85193768  و 88969737
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی- شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی

www.abfakhorasan.ir : سایت اینترنتی

هر قطره صرفه جویی من، زمینی تش�نه را س�یراب خواهد کرد

 فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصات عمومی 
خدمات پیمانکاری )نوبت دوم(

/ع
99
03
18
2

ش�رکت مخابرات ای�ران- منطقه فارس در نظر دارد، نس�بت به عملیات 
اج�رای فونداس�یون نص�ب دکل ، اج�رای گران�د ، اج�رای TI  همراه 
ب�ا اجرای فونداس�یون و نصب فن�س out door دردو محوراس�تان را بر 
اساس مشخصات موجود در اسناد و دستورالعمل های اجرایی از طریق 

مناقصه عمومی اقدام نماید.
ل�ذا از کلیه اش�خاص حقوقی واجد ش�رایط، جهت ش�رکت در مناقصه 

دعوت بعمل می آید.
WWW.TCI.IRمتقاضی�ان جه�ت کس�ب اطالعات بیش�تر  ب�ه آدرس ه�ا

 FARS.TCI.IR مراجعه نمایند.

آگهی مناقصه شماره 99/19 

روابط عمومی مخابرات منطقه فارس 

/ع
99
03
89
5

    دهیاری روس�تای دهرود از توابع بخش مرکزی شهرس�تان مش�هد بر اس�اس مصوبه 
ش�ورای اس�المی روس�تا در نظر دارد  اجرای عملیات زیرس�ازی و جدولگذاری معابر 
روس�تا را از طری�ق مناقص�ه  عمومی به ش�رکتهای واجد ش�رایط دارای حداقل پایه 5 
صالحی�ت پیمانکاری در رش�ته ه�ای راه و ترابری ی�ا ابنیه و با رعای�ت ظرفیت کاری 
واگذار نماید.  متقاضیان می توانند جهت کس�ب اطالعات بیش�تر و خرید اسناد تا تاریخ 
1399/04/21 ب�ه آدرس  مش�هد ، خیاب�ان رس�الت ، رس�الت 113 ، خیاب�ان مدیری ، 
مدیری 7 ، پالک 54 ، دهیاری دهرود مراجعه نمایند . جهت خرید اس�ناد می بایس�ت 
فیش واریز وجه به مبلغ 1,000,000 ریال به حس�اب جاری ش�ماره  0107689101009 
ن�زد بانک مل�ی بنام دهیاری ده�رود ارائه گ�ردد . دهیاری در رد یا قبول پیش�نهادها 

مختار است . هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .

تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای 

دهیاری دهرود

 آگ�هی
ب��ه اس��تناد رونوش��ت س��ند ش��ماره 238036 م��ورخ 
98/10/14 ب��ا شناس��ه س��ند 139811456723000294 
دفتر اسناد رسمی 2 بوشهر آقای حسن فریدونی فرزند 
حسین تمامی شش دانگ سهام خود در مالکیت لنج باری به شماره 
ثب��ت 12472 - بندرعباس را به آقای ابراهیم پورابراهیم انتقال 

قطعی داده است.
مرات��ب به اس��تناد ماده 25 قانون دریایی ای��ران آگهی می گردد.

شناسه آگهی900349/م الف1080

,ع
99
03
15
1

سازمان بنادر و دریانوردی

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس



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

روزنامـه صبـح ایـران 4

 اصول فقه موجود، پاسخگوی فقه اجتماعی است  اندیشه: حجت االسالم محمد جواد ارسطا، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم)ع( در دهمین نشست هم اندیشی فقه حکومتی گفت: چارچوبی که االن 
به عنوان اصول فقه می شناسیم، چارچوب منظم و منقحی است و پاسخگوی فقه اجتماعی است، منتها عناصری مثل مقاصد شریعت باید به آن اضافه شود. الزمه حرف من تخصصی کردن حوزه فقاهت است. دیگر 

نمی توان از فقیهی صحبت کنیم که در همه مسائل اعلم است، بنابراین گروهی از فقها باید به فقه اجتماعی بپردازند. 

مهدی مجاهدی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات:

امام موسی صدر با ایده نفی تبعیض حرکتش را آغاز کرد©
مهر: در شصت و چهارمین نشست اندیشه 
و عمل که با موضوع »عدالت به مثابه نفی 
تبعیض در اندیشه امام موسی صدر« در 
مؤسسه فرهنگی تحقیقی امام موسی صدر 
برگزار شد، دکتر محمد مهدی مجاهدی، 
عضو هیئت علمی دانشــگاه آزاد اسالمی 
واحد علوم و تحقیقات با بیان اینکه امام 
موسی صدر نظریه پرداز سیاســی نبود، عنوان کرد: واقعیت این است که او رهبر 
مؤسس است و اندیشه و عمل او به تأسیس مناسبات اجتماعی و مناسبات سیاسی 
جدیدی در جامعه لبنان انجامید. بنابراین ایشــان هم مثل همه رهبران مؤسس، 
خود، زندگی و رفتارش را تئوریزه نمی کند، بلکه این دیگران هستند که می آیند و 

صورت بندی های نظری مختلف را عرضه می کنند.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات در ادامه از تعریف 
عدالت به دو قســم نام برد و توضیح داد: عدالت گاهی جنبه توزیعی دارد و گاهی 
جنبه تصحیحی. وقتی به توزیع فرصت ها، امکانات و منابع اشاره می کنیم، یعنی 
می خواهیم از نقطه صفر آغاز کنیم. اما واقعیت زندگی اجتماعی به این شکل نیست 
و در جریان است. بنابراین، این زندگی که جاری بوده انواع نابرابری ها را ایجاد کرده 
اســت؛ بین فرودستان و فرادستان، بین مهاجران و ساکنان هر منطقه و...حال ما 

می خواهیم وارد شویم و نظم دهیم؛ این نظم عادالنه دو نوع می تواند باشد.
وی اضافــه کرد: عدالت تصحیحی به معنای تصحیح روال گذشــته؛ یعنی تمام 
نابرابری های تاکنــون را مفروض گرفته و از این به بعــد عادالنه رفتار می کنیم؛ 
عدالت تصحیحی با نظر به بی عدالتی های گذشته؛ درواقع سعی می کنیم با عدالت 
تصحیحی، زمین بازی را برای همه هموار و مسطح کنیم و دیگری عدالت توزیعی 

که با نگاه به آینده عمل می کند.

امام موسی و حساسیت به نابرابری حاصل از تبعیض برای همه لبنان »
مجاهدی در ادامه به فعالیت عدالت محور امام صدر در لبنان اشــاره کرد و گفت: 
وقتی امام موســی صدر در لبنان شــروع به فعالیت می کند، وضعیت این کشور 
مشخص است و دموکراسی اجماعی در آن وجود دارد، اما اقلیت و اکثریت نادرست 
میان طوایف، توزیع نابرابر ســهم ها و حقوق را در پی داشته و جامعه شیعه دچار 
فرودستی اســت و محرومان روز به روز محروم تر می شوند و مشکالت سیاسی و 

اجتماعی و درگیری های داخلی سربرمی آورند.
این پژوهشــگر تصریح کــرد: در چنین زمینه ای، امام صــدر با ایده نفی تبعیض 
حرکتــش را آغاز می کند. این جنبش به نام محرومان نام گذاری می شــود و این 
نقطه آغاز مرتبط و مناسبی است که ببینیم محور اصلی منظومه فکری و سیاسی 
امام صدر چه بود؛ چرا که تعبیر ویژه ای از محرومیت به دســت می دهد. ایشــان 
طی سخنرانی هایی که در جلد ۱۲ مجموعه گام به گام با امام منتشر شده، مبانی 
و ســیر شکل گیری جنبش محرومان را توضیح می دهد. امام صدر تأکید می کند 
این جنبش طایفه ای و قبیله ای نیســت. حساســیت ما به نابرابری صرفاً متوجه 
نابرابری های جامعه شــیعه نیســت و ما به محرومیت حاصل از نابرابری حساس 

هستیم، یعنی همه محرومان لبنان.

ایده حکومت فرادینی؛ محور فهم برای نظریه سیاسی امام صدر»
مجاهدی راه حل امام صدر را برای توزیع عادالنه امکانات و حقوق، حکومت فرادینی 
دانست و در توضیح آن گفت: ایشان در دهه ۱۹۷۰ میالدی، ایده حکومت فرادینی 
را مطرح می کند که از زمان طرح خود ایده جلوتر اســت. ایشان شیوه حکومتی 
مشــخصی را عنوان نمی کند، اما صریحاً می گوید حکومتی قابل قبول اســت که 
وقتی می خواهد امکانات و فرصت ها را توزیع کند نســبت به شیعه و سنی بودن 
ما بی تفاوت باشد. او نحوه حکومت امام علی)ع( را همین می داند که به دشمنانش 
همان قدر ســهم می دهد که به پیروان خودش. این نکته برجسته ای است که در 
آرای ایشان به چشم می خورد و ظرفیت باالیی دارد که محور فهم ما برای نظریه 

سیاسی امام صدر باشد.
این اســتاد دانشــگاه عنوان کرد: اگر از این دریچه نفی تبعیض، زندگی سیاسی 
اجتماعی امام صدر را تئوری پردازی کنیم، جامع ترین و وفادارترین شکل و صورت 
را از زندگی پرکوشــش او بدســت آورده ایم که هنوز از این منظر کاویده نشده و 
برای روزگار بی عدالتی و تبعیض های امروز، مخاطب چنین تجربه ای افراد بیشتری 
خواهند بود. روزگاری در کشورهای متعدد و کشور خود ما افرادی از این بی عدالتی 

رنج می برند که بخشی از آن نمود اعتراض خیابانی هم پیدا می کند.
وی یادآور شد: حال یک تجربه تأسیسی در اندیشه فرهنگی خودمان داریم که هنوز 
استخراج نشده و بکر است و می گوید نه تنها دیگری را باید به رسمیت شناخت، 
بلکه حقوق و برابری حقوق دیگری را هم باید به رســمیت شــناخت و به آن ها 
نمایندگی سیاسی داد. او در لبنان همین را دنبال کرد تا شیعیان هم همچون دیگر 

طوایف، مناصب حقوقی و سیاسی دریافت کنند.

پل زدن روی تفاوت ها با به رسمیت شناختن دیگری و توزیع بدون تبعیض»
مجاهدی در پایان با اشاره به رویکرد جالب امام صدر درباره سکوالریسم گفت: وقتی 
این چرخه عدالت کامل می شــود که به رسمیت شناختن دیگری توأم با توزیع و 
بازتوزیع بدون تبعیض امکانات باشد و جالب است که ایشان می گوید اگر اسم این 
را سکوالریسم می گذارید من هم هستم. این هوشمندی درخشانی هست برای پل 
زدن روی تفاوت ها. یعنی درســت است که به عنوان رهبر شیعیان حرف می زند، 
اما با گفتار آن ها که مســتقل از دیانت هست و اسم آن را سکوالریسم می گذارند، 

همراهی می کند اما فراتر از این نه.

 اندیشه/ فاطمی نژاد  بازخوانی کالن تجربه 
زندگی در دنیای پساکرونا از زوایای مختلف باید 
آغاز شــود. این روزهــا بازخوانی رویکرد ضعیف 
دولت ملت ها و حتی سازمان ملل متحد و ایجاد 
وحدت رویه در مقابله با آن بســیار رایج اســت. 
آمریــکا بودجه WHO که خــط فرمان کنترل 
بیماری را رهبری می کرد را قطع کرد و پس از آن 
دیگر تشتت در تصمیم گیری برطرف نشد و این 
موضوع به شدت دانشمندان سیاست بین الملل 
را بــه فکر فرو برد. برخی دیگر رویکرد به فضای 
مجازی و تبدیل شدن آن به ابزار اصلی حکمرانی 
در پســاکرونا را مورد نقد قــرار دادند، اما به نظر 
می رســد به مرور پای جوانب دیگر نیز در حال 
باز شدن است. حجت االسالم حسین مهدیزاده، 
پژوهشــگر فقه حکومتی و مســئول میز نظریه 
اجتماعی فرهنگستان علوم اسالمی قم پیش از 
این بــه نقد رویکرد درمانی این بیماری از پایگاه 
علوم اجتماعی و انســانی پرداخته بود و با اینکه 
طلبه است، اما از تمرکز جهادی حوزه های علمیه 
 و دانشــجویان مذهبی به پرســتاری از بیماران 
بد حال و یا کمک رســانی مالی به فقر برآمده از 
کرونا نقدهایی وارد کرده بود. در مصاحبه با او به 
نقد رویکرد درمانی کرونا از زاویه مطالعات علوم 

انسانی و اجتماعی می پردازیم. 

به عنوان سؤال اول بفرمایید حوزه علوم   
انســانی و اجتماعی چه نسبتی با درمان 
کرونا دارنــد و اینکه منتقد اخراج آن ها از 
سیاست گذاری درمانی کرونا هستید به چه 

معناست؟
مسئله درمان از چند منظر به حوزه علوم انسانی 
و اجتماعی مربوط می شــود. زاویه اول که کاماًل 
عامه فهم است، این است که طوالنی بودن دوره 
کنترل این بیماری در هر منطقه ای که شــیوع 
پیدا می کند، موجب فلج شدن اقتصاد آن منطقه 
می شــود. زندگی امروز شــهری است و زندگی 
شــهری بسیار وابسته به قدرت خرید و حتی باز 
بودن مراکز خرید است. همه چیز را در شهر باید 
خرید، بنابراین بسته بودن مشاغل، سبب می شود 
هم قــدرت خرید پایین بیاید و هم امکان خرید 
افت کند. تا امروز این مشکل از طریق نسخه های 
کامالً وهله ای مثل وام، پول پاشــی روی مشاغل، 
بیمه های بیکاری و حتی رجــوع به درآمدزایی 
حبابی از بورس عالج شــده اســت، اما بازگشت 
مجدد این بیماری در تابستان و اوج گیری حتمی 
آن در پاییز به ما می گوید شاید باید به تغییرات 

جدی تری در زندگی مردم فکر کنیم.

در مقابل این نقدهای الیه الیه اگر اهل   
علوم انسانی و اجتماعی بیشتر وارد میدان 

می شدند واقعاً تأثیر خاصی داشت؟
واقعیت این اســت که جواب به این پرسش هم 
راحت نیست. دنیا توسط سرمایه داران و مهندسان 
و دانشمندان علوم تجربی اداره می شود و معلوم 
نیســت واقعاً تا چه حد علوم انسانی و اجتماعی 
که آرمان ها را بیشــتر از آن ها پاس می دارد بازی 
داده می شود. خیلی از اوقات میزان این مشارکت 
دادن ها بیشــتر صوری و درنهایت رخنه پوشانه 
است؛ یعنی دعوت می شــوند تا رخنه هایی که 

دســتورات آن ها ایجاد کرده اســت را پر کنند. 
نســبت به دین هم همین طور است. حوزه های 
علمیه تنها وجه جهادی خود برای ایجاد روحیه به 
بیماران و رفع فقر بیکاران را بزرگ نمایی رسانه ای 
کردنــد. آیا واقعاً آن ها را در تصمیم گیری درباره 
مدیریت کرونا راه دادند؟ نمونه اش، آماری که بود 
که جلو رئیس جمهور خوانده شد مبنی بر اینکه 
حمل و نقل و مراکز خرید درمجموع نزدیک به 
4۰ درصد از انتقال بیماری را زمینه ساز شده بود و 
حرم ها و مساجد )که تأثیر جدی بر آرامش روانی 
بخــش مذهبی جامعه دارد( کمتر از یک درصد. 
اما حمل و نقل و خرید از فروشــگاه های بزرگ 
که دستپخت نظریه های مدیریتی سرمایه ساالرانه 
اســت، موفق شدند بازگشایی شوند اما حرم ها و 
مساجد هنوز به عنوان متهم شناخته می شوند و 
روحانیت از یک حدی بیشتر اجازه دفاع نمی یابد، 
بنابراین اگر یک رجوع جدی به آرمان های علوم 
اجتماعی و انسانی - به خصوص رویکرد دینی آن، 
که با اخالق ایرانی و ایمانی جامعه ما ســازگار تر 
اســت- رخ ندهد، نمی توان گفت میدان دادن به 
این بخش از جامعه علمی تــا چه حد می تواند 
مؤثر باشــد. پزشکان و مهندسان و از همه آن ها 
باالتر، سیاستمداران و سرمایه داران، هنوز احساس 
بن بســت بودن راهشان را ندارند، درنتیجه هنوز 
این رجوع آغاز نشده است. بنابراین بهتر است فعاًل 
سکوت کنیم تا جامعه به آن مرحله رجوع برسد.

نقد شــما به نظریه های اصالح رفتاری   
مردم در دوران کرونا نیز به طبع هست؟

از آنجایی که پزشــکی هنوز نتوانســته درمانی 
بــرای این بیماری تولید کند و از ســوی دیگر، 
قرنطینه های ســنگین هم از ســوی حکمرانان 
و صاحبــان قدرتمنــد بازارهــا و حتــی مردم 
 کارگــر و کارمند اصالً حمایت نمی شــود، ایده 
»فاصلــه گذاری اجتماعی« بهتریــن ایده برای 
کنتــرل این بیماری و کند کــردن روند ابتالی 
جهانی معرفی شــد. در این مدل، گرچه همه به 
مرور این بیماری را خواهند گرفت، اما به هر حال 
این مسیر کند می شود و زندگی اجتماعی قطع 

نمی شــود، بلکه با سکته های 
مواجه  و موضعــی  مقطعــی 
می شود. نکته حائز اهمیت این 
است که ابزار اصلی ایجاد انگیزه 
در مــردم برای ایجــاد فاصله، 
»ترس« شدیدی است که باید 
در جامعه از این بیماری شکل 
بگیرد. می دانیــم اعالم روزانه 
میزان ابتــال و مرگ و میر این 
بیماری، یکی از ابزارهایی است 
کــه می خواهــد همین ترس 
را در نقطــه اوج خــود حفظ 
کند. این مســئله نیز از سوی 
علمی مثل روان شناسی -که 
حدفاصل بین علوم انســانی و 
علوم زیستی است- مورد انتقاد 
بوده است. این ترس لطمه های 
جبران ناپذیری بر روان جامعه 
می زنــد که اثــرات آن خیلی 
جدی تر از آن چیزی است که 
اعالم می کنند. حتی  پزشکان 
در تحقیقاتــی کــه در ژوئن 
)خرداد( منتشــر شــده، مدل 
فعال شدن هورمون کورتیزول 
)به عنوان یــک عامل مهم در 

استرس( در بیماران بدحال به نحوی بوده است 
که می توان گفت جــزو عوامل بدحالی بیماران 
کرونایی اســت. اما باز هم راه حل، کاســتن از 
میزان ترس تزریقی به جامعه نبوده، بلکه تجویز 
داروهای ضد اســترس در بیمارستان ها راه حل 
دانسته شده و همچنان تولید ترس، راهبرد اصلی 
برای مدیریت رفتار اجتماعی در دوران کروناست. 
جالب است بدانیم بسیاری از راه حل های پایدار 
اصالح این ترس ها و استرس ها و افسردگی ها، از 
طریق درمان های رفتاری و اجتماعی است که از 
سوی نهادهای دینی، هنری اعمال می شده است 
و واضح است تا وقتی جامعه در بیمارستان است، 

امکان شروع این درمان ها نیست!
ســومین زاویه دید مسئله علم پزشکی و اخالق 

پزشــکان در درمــان و مراقبت 
اســت. پزشکی ســلولی مدرن، 
وابســتگی جدی بــه درمان از 
طریــق داروی شــیمیایی دارد 
که در اعصار گذشــته با عنوان 
درمان از طریق ســم شــناخته 
این مدل، درمان  می شده است. 
را هم به شکل یک فرایند گله ای 
و در قرنطینه های بیمارســتانی 
انجام می دهد. پزشــکی مدرن، 
بــه تبع تضعیف جــدی اخالق 
در کشورهای پیشرفته، بیماران 
بیماری های عفونــی و ایمنی را 
از طریق داروهــا و محیط هایی 
در ضعیف ترین و شــکننده ترین 
وضعیت روحــی درمان می کند. 
ایــن مدل هــا از ناحیــه علوم 
اجتماعــی و انســانی حداقل از 
دو ســه زاویه مورد نقد اســت. 
اینکه مدل داروگرایی  نخســت 
و بیمارســتان محــوری، رابطه 
مستقیمی با کسب سود از بخش 
درمــان دارد و در ایــن بیماری 
فراگیر که به اســتهالک روحیه 
کادر درمــان نیز منتهی شــده 
اســت، واقعاً تکیه به این مدل هــا چه وجهی 
دارد؟ دوم در جامعه های شرقی و اخالقی مثل 
ایران، چرا نباید به راه حل های متناســب تر با 
روان انسانی رجوع کرد؟ سوم چرا پزشکی دیگر 
مکاتب درمانی باقی مانده از اعصار قدیم را )که 
در طول دهه های اخیر بازخوانی و بازیابی علمی 
هم شده اند( به طور جدی به فرایند درمان راه 
نمی دهد؟ این تجربه می تواند برای بشــر مفید 
باشــد و حتی شــاید به انقالب های علمی هم 
منتهی شود اما تا وقتی پزشکان مقاومت کنند 
و مبانی آن ها را به علت سلولی نبودن و تجربه 
حسی نداشتن مسخره کنند، این راه باز نخواهد 
شد. در ایران یک مشکل چهارمی هم هست آن 
هم اینکه اصل مدیریت اجتماعی در بحران کرونا 

به پزشکان واگذار شــد. پزشکی علم مدیریت 
نیســت. آن ها حتی خیلی از اوقات در مدیریت 
نوبت دهی و آرامش اتاق انتظار مطب خود هم 
موفق عمل نمی کنند. در کشورهای پیشرفته در 
مدرنیته، خیلی از اوقات ریاســت بیمارستان ها 
را هم به یک مهندس در رشــته های مدیریتی 
می دهند که دوره های مکمل پزشــکی خوانده 
باشــد و تخصصش درمانگری نباشــد! اما در 
ایران پزشکان به سطح مدیریت اجتماعی کرونا 
هم ارتقا پیدا کردند و به طور واضح دســتخط 
مدیریتی و اخالقی پزشکان در مدیریت ایرانی 
کرونا پیداســت و بدون اینکه به آن اشاره کنم، 
سربســته می گویم علوم اجتماعی و انسانی به 

این مسئله نقدهای جدی دارد.

رویکرد حوزه های    به  نقدتان  از  شــما 
علوم دینی در ماجــرای کرونا هم گفتید. 
در ایام کرونا از چند زاویه اســم حوزه های 
فراگیری  نخست  شد.  شنیده  زیاد  علمیه 
این بیماری ابتدا در قم آغاز شد و یا حداقل 
خبر همه گیری کرونا در ایران از قم شروع 
طرفداران طب  مقاومت  دوم  مورد  شــد. 
سنتی در مقابل پروتکل های درمانی وزارت 
بهداشت و ســازمان جهانی بهداشت بود. 
ســوم هم نیروهای جهادی که با شجاعت 
به بیمارستان ها رفتند و برای کمک به کادر 
درمانی و روحیه بیماران و بعد هم کمک به 
خانواده های بیکار شده در کرونا به میدان 

آمدند؛ شما به چه چیزی نقد دارید؟ 
درباره مسئله اول حرفی نمی زنم، چرا که خودتان 
هم می دانیــد که قم نه مرز هوایی دارد و نه آبی 
و نه زمینی و نــه طلبه های فقیر آن رفت و آمد 
بین المللی چندانی دارند، درنتیجه انداختن کرونا 
به گردن قم، از آن ابهاماتی است که حل شدن آن 
یکی از مسئله های جدی ذهن همه قمی هاست. 
به خصــوص آن هایی که دلواپس دشــمنی ها و 

مسائل سیاسی هستند.
من درباره نکته دوم و ســوم در اسفند یادداشتی 
نوشتم که البته هم از طرفداران طب سنتی -که 
خود را بی دلیل طب اسالمی معرفی می کنند- و 
هم از طرف طلبه های جهادی در بیمارســتان ها 
مورد انتقاد قرار گرفتم. ســخن من این است که 
اتفاقــاً حوزه باید تکلیفش را با ماهیت بیماری و 
ســالمت در بدن طبیعی انسان ها و نسبت آن با 
هستی شناسی دینی هر چه زودتر مشخص کند. 
اینکه هستی شناسی یونانی و مصری و بابلی که به 
جای خدای آسمان ها، اجرام آسمانی را می پرستد 
و سحر و نجوم و... دانش های پایه آن است، بدن 
و تعادلــش را تعریف کند و ما هــم آن را امضا 
کنیم که کار درستی نیست. اینکه علم حسی و 
آسمان گریز که به طور واضح سالمت را در سیستم 
بسته مادی- مادی دنبال می کند هم یک تعریفی 
از حیات و ســالمت و بیماری بدهــد و ما آن را 
تأیید کنیم هم درست نیست. باالخره جریان انبیا 
به این ســادگی نباید این میدان را خالی کنند و 
بگویند ما هیچ تعریف پایه ای از سوی دین نداریم 
و فقط امضا کننده قدیم یا جدید هســتیم و با 
صدای بلند بگویند ما مقلد علم و کارشناســی 

قدیمی یا جدید هستیم.

گفت و گو با حجت االسالم مهدیزاده، پژوهشگر فرهنگستان علوم اسالمی قم درباره زندگی در دنیای پساکرونا

اندیشمندان علوم انسانی برای مدیریت بحران بازی داده نمی شوند

دنیا توسط 
سرمایه داران 
و مهندسان و 

دانشمندان علوم 
تجربی اداره 

می شود و معلوم 
نیست واقعاً تا چه 
حد علوم انسانی 

و اجتماعی که 
آرمان ها را بیشتر از 
آن ها پاس می دارد 
بازی داده می شود
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تمامت ششدانگ عرصه و اعیان پالک ثبتی 8085 )هشت هزار و هشتاد و پنج( فرعی از 187 )یکصد و هشتاد 
و هفت( اصلی مفروز و مجزا شده از 4941 )چهار هزار و نهصد و چهل و یک( فرعی از اصلی مذکور قطعه واقع 

در بخش ده مشهد به مساحت یکصد و پنجاه و هفت ممیز هفتاد و پنج )157/75( مترمربع میباشد.
مشخصات و توصیف ملک در روز ارزیابی برابر گزارش کارشناس دادگستری به شرح ذیل می باشد:

ملک واقع: مشهد بلوار سرافرازان، سرافرازان 52، نبش جنوبی رادان 12، پالک 41 میباشد. ملک بازدید شده 
دارای 157/75 مترمربع عرصه طلق با تراکم کم مس��کونی بوده و بر آن از س��مت شمال به کوچه 10 متری با 
احتس��اب پخی 8 متر و از س��مت غرب به کوچه 20 متری با احتساب پخی 20 متر است. در داخل ملک بنای 
چهار طبقه با اس��کلت فلزی و س��قف کامپوزیت احداث گردیده است. ساختمان فاقد نما بوده و پنجره های آن 
آلومینیوم س��فید دو جداره، دارای آسانس��ور، پله های با س��نگ گرانیت و نرده های لوله ای با فرفورژه مشاهده 
گردید. مس��احت طبقه همکف 125/8 مترمربع بوده و در س��مت ش��مال ورودی به س��اختمان با کف سنگ، 
دیوارهای س��رامیک و سفیدکاری و دو دربند مغازه جمعاً به مساحت 43 مترمربع )با کاربری تجاری موقت( و 
پارکینگ اختصاص دارد. عملیات ساختمانی پارکینگ در سمت جنوب کامل نبوده و دیوارها سفیدکاری شده 
ولی فاقد کف سازی می باشد. درب ورودی پارکینگ کرکره برقی است. در سمت جنوب، حیاط با کف موزائیک 
و دیوارهای سرامیک و درب فوالدی مشاهده شد. طبقات اول، دوم و سوم هر کدام به یک واحد آپارتمان سه 
خوابه به مساحت 118 مترمربع و راه پله و آسانسور به مساحت 20 مترمربع با کف سرامیک، دیوارهای سفید 
کاری بدون نقاش��ی )بخش��ی از دیوار اتاق خواب ها در طبقه اول کاغذ دیواری است(، سقف کاذب و چراغ های 
س��قفی توکار، آشپزخانه اپن با کابینت ام دی اف و سرویس بهداشتی، گرمایش با پکیج و شوفاژ و سرمایش با 
کولر گازی اختصاص دارد و واحدهای مس��کونی دارای آیفون تصویری هس��تند، بام ایزوگام شده و دارای جان 
پناه بوده و اتاقک آسانس��ور و خرپشته به مس��احت 20 مترمربع در آن قرار دارد. ملک دارای سه انشعاب گاز، 
سه انشعاب برق تک فاز و پنج انشعاب آب است. حدود اجمالی ملک با پالک انطباق دارد و مغازه سرنبش در 
تصرف مالک، مغازه دیگر و طبقات اول و دوم مس��کونی در تصرف مس��تأجر و طبقه س��وم نیز در تصرف مالک 
است. با عنایت به توضیحات فوق و در نظر گرفتن کلیه عوامل مؤثر در امر کارشناسی از جمله شکل، موقعیت، 
عمر س��اختمان و ارزش شش��دانگ عرصه، اعیان و انش��عابات ملک تعرفه شده با فرض تسویه کلیه بدهی ها به 
س��ازمان ها و مراجع 22/400/000/000 ریال )بیس��ت و دو میلیارد و چهارصد میلی��ون ریال( برآورد و اعالم 
گردید. همچنین حدود اجمالی پالک مذکور بر اس��اس اعالم واحد ثبتی و پرونده ثبتی به شرح ذیل می باشد: 
ش��ماالً در دو قس��مت اول پخی است بطول 3/00 متر )سه متر( به خیابان دوم )پی دیوار و درب( بطول 5/88 

)پنج متر و هشتاد و هشت سانتیمتر( به خیابان
شرقاً پی به پی بطول 20/00 متر )بیست متر( به شماره هشت هزار و هشتاد و شش فرعی

جنوباً پی به پی بطول 8/00 متر )هشت متر( به شماره هشت هزار و یکصد و سی و دو فرعی
غرباً پی دیوار و درب بطول 17/88 )هفده متر و هشتاد و هشت سانتیمتر( به خیابان به عرض بیست متر

ملک موصوف برابرنامه ش��ماره 139985606272002353- 99/04/05 دفتر امالک بازداشتی فاقد بازداشتی 
می باش��د. مزایده بصورت شش��دانگ از مبلغ ارزیابی به مبلغ 22/400/000/000 ریال )بیس��ت و دو میلیارد و 
چهارصد میلیون ریال( در روز سه شنبه مورخ 1399/04/31 از ساعت 9 الی 12 ظهر در محل شعبه اول اداره 
اجرای اسناد رسمی مشهد واقع در خیابان پاسداران، نبش پاسداران 3/1 شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی 
نق��داً واگذار می گردد. الزم به ذکر اس��ت طبق تبصره 6 م��اده 121 آ.ا. پرداخت بدهی های مربوط به  آب، برق 
و گاز اعم از انش��عاب و یا حق اش��تراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باش��د و نیز بدهی های 
مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده 
برنده مزایده اس��ت و نیز نیم عش��ر و حق مزایده نقداً وصول می گردد. ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی 
گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان س��اعت و مکان مقرر برگزار خواهد ش��د. همچنین شرکت در 
مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه مزایده به صندوق ثبت بوده و حضور خریدار یا نماینده قانونی 

آن در جلسه مزایده الزامیست. آ- 9903082
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی فقدان سند مالکیت
چون آقای احمد عارف نژاد فرزند جعفر با  تسلیم دو برگ فرم فقدان سند مالکیت که امضاء شهود را در دفتر اسناد 
رسمی شماره 27 زابل به شماره 139902152635000149-99/03/25 گواهی نموده است  اعالم داشته که  سند 
مالکیت  ششدانگ یکقطعه محوطه بمساحت 235013 مترمربع پالک 1/13230-اصلی واقع در بخش 2 سیستان 
ملک��ی احم��د عارف نژاد ذیل ثبت 17936 صفحه 367 دفتر جلد 125 که به نام احمد عارف نژاد صادر و تس��لیم 
گردیده و اعالم داشته که بر اثر  جابجایی مفقود گردیده که درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده لذا با عنایت 
به تبصره  ماده 120 آیین نامه اصالحی قانون ثبت امالک مصوب 80/11/8 مراتب باستناد بند یک ماده مذکور در 
یک نوبت آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف 10مدت  روز باین 
اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم و رسید دریافت نماید و چنانچه 
ظرف مدت مقرر اعتراض نرس��یده یا در صورت اعتراض سند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت اسناد زابل المثنی سند 

مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی مبادرت خواهد نمود بازداشت میباشد. م الف:265 آ-9903146
تاریخ انتشار: یکشنبه 99/04/15

مهدی پهلوانروی –رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی دعوت افراز
چون آقای صفرعلی س��ارانی فرزند دین محمد احدی از مالکین مش��اعی پالک 1084/ 1- اصلی واقع   در بخش2 
سیس��تان شهرس��تان زابل خیابان طالقانی کوچه ولی عصر 15 طبق درخواس��ت ش��ماره 102/3898- ز  مورخ 
1399/4/9 تقاضای افراز س��همی خود را از پالک مرقوم باس��تناد به قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب سال 
1357 را از این اداره نموده ودر ذیل تقاضای افراز خویش اعالم داشته که به دیگر مالکین مشاعی دسترسی ندارد 
و آدرس آنها مشخص نمی باشد لذا مراتب طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا آگهی می 
گردد و از سایر مالکین مشاع و کسانی که حق و حقوقی در این ملک دارند و یا تمایل به افراز دارند دعوت بعمل می 
آید تا در ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخ 1399/4/22 دراین اداره و یا در محل وقوع ملک مزبور حضور بهم رسانند 
تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذیرد، یادآور می گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز 

نخواهد شد.آ-9903147  م الف:283   تاریخ انتشار :یکشنبه  1399/4/15 
مهدی پهلوانروی - رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

شعبه 103 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی دادگاههای کیفری شهرستان قم) 103 جزایی سابق(
دادنامه

 شماره دادنامه : 9809972510301140
 تاریخ تنظیم:1398/09/02

 شماره پرونده:9809982506400434
 شماره بایگانی شعبه:980640

پرونده کالسه9809982506400434ش��عبه103 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی دادگاههای کیفری شهرستان 
قم)103جزائی سابق(تصمیم نهایی شماره9809972510301140

مته��م: آقای محمد امین اهلل وردی فرزند نجیم علی به نشانی:قم_پردیس��ان_خ دهالویه_کوچه8_مجتمع گلها_
بلوک6_طبقه1_واحد74

اتهام: تمرد نسبت به ماموران حین انجام وظیفه
بسم تعالی

دادگاه باعنایت  به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و با استعانت از ایزد منان و با تکیه بر شرف و وجدان و در 
فرجه قانونی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

)رأی دادگاه(
در خصوص اتهام آقای محمد امین اهلل وردی فرزند: نجیم علی دایربر تمرد نس��بت به مامورین دولتی حین انجام 
وظیفه، موضوع گزارش مرجع انتظامی و کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقالب قم. با این توضیح که 
حسب گزارش اولیه تنظیمی توسط مرجع انتظامی، درباره دستگیری فرد مونثی به علت بدحجابی در فست فود کاکو 
و پردیسان مامورین انتظامی به واحد صنفی مربوطه متعلق به متهم اعزام شده و نسبت به جمع آوری DVR دوربین 
مداربس��ته اقدام که ابتدا متهم از جمع آوری آن امتناع نموده اس��ت متهم در دفاع از خود بیان داشت،ساعت00:30 
DVR  بامداد یک نفر که با لباس شخصی بود به مغازه آمد و کارت شناسایی خاص به درخواست جمع آوری دستگاه

مغازه نموده که بنده ازوی  کارت شناسایی و حکم قضایی را مطالبه نمودم، که ایشان با زدن دستبند مرا بازداشت 
نمود. لذا با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات به عمل آمده و دفاعیات متهم نظر به اینکه مطابق ماده 607 قانون 
مجازات بخش تعزیرات،تمرد،عبارتست از: حمله یا مقاومت که با علم و آگاهی نسبت به مامورین دولت در حین انجام 

وظیفه به عمل آید. در این خصوص باید توجه به عدم ارائه کارت شناسایی و نداشتن لباس مخصوص نیروی انتظامی 
توسط مامور کالنتری، موجب شده تا متهم به نسبت به شناسایی مامور، دچار تردید شود با این وصف علم و آگاهی 
وی به اینکه شاکی مامور دولت در حین انجام وظیفه بوده محل شبهه و تردید است و دالیل کافی بر اثبات علم و 
اطالع در پرونده وجود ندارد. مضافاً اینکه مأمور انتظامی و مأموریت خود(جمع آوری دستگاهDVR( را انجام داده 
که در این مرحله نیز حمله مقاومتی حسب محتویات پرونده صورت نگرفته است، بنابراین در اصل وقوع جرم شده 
و طریق وجود دارد و با حکم برائت و قاعده درء و به اس��تناد ماده 120 قانون مجازات اس��المی و ماده 4 قانون آیین 
دادرسی کیفری رای بر برائت وی صادر و اعالم می گردد. رای صادره ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل تجدید 

نظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان قم می باشد. آ-9903170
دادرس شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهرستان قم_ مهدی آشتیانی

رونوشت برابر با اصل و اداری است و جهت ابالغ به ................... تهیه و ارسال می گردد.
مدیر دفتر شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهرستان قم_ حاجی زاده

امضاء صادر کننده تصویر برابر با اصل است
نشانی :قم خیابان ساحلی_ جنب خانه معلم _دادگستری شهرستان قم _طبقه دوم _شعبه 103 دادگاه عمومی )جزایی(

آگهی مزایده مال غیر منقول کالسه 9700329
 به موجب پرونده اجرائی کالسه 9700329 شعبه اجرا له: شعله احمدی علیه وراث مرحوم هادی ستاریان)حلیا و 
هانیه ستاریان به قیمومت آقای مهدی احمدی و وراث مرحومه خدیجه ظریفیان)شیرین و یسرین و مهدی ستاریان 
و ماه رخ میالنی( یک چهارم از یک ثلث از یک سوم مشاع از نه سهم از ده سهم ششدانگ پالک 152 فرعی از یک 
اصلی بخش 7 قوچان از سوی آقای یحیی بایسته توتک به آقای هادی ستاریان انتقال گردیده و در جریان است و 
تحدید حدود آن بعمل آمده است و حدود اجمالی آن عبارت است از: شماال به دیوار زمین ابوالحسن و غیره به فرعی 
154 شرقا به دیوار اشتراکی با زمین عباسقلی و غیره به فرعی 153 جنوبا به مرزاشتراکی با زمین مالک و غیره به 
فرعی 151 غربا مرز مشترک با زمین مالک و سعیدیان به فرعی 139 که به تقاضای بستانکار در کالسه مذکور تعرفه 
و توقیف گردیده است. به نشانی: نرسیده به مدرس 29)خیابان صارم2( سمت راست که برابر نظر کارشناس رسمی 
به شرح: یک قطعه زمین تجاری و مسکونی در حال ساخت به مساحت عرصه 39/94 متر مربع و مساحت اعیانات 
حدود 80 متر مربع )طبقه همکف تجاری و راه پله و طبقه اول مس��کونی(که فندانس��یون آن انجام شده و اسکلت 
ساختمان و سقف آن به صورت تیرچه بلوک اجرا شده است و آماده کرسی چینی می باشد لذا یک چهارم از یک 
ثلث از یک س��وم مش��اع از نه سهم از ده سهم ششدانگ پالک مذکور به مبلغ 1/000/000/000 ریال)یک میلیارد 
ریال( ارزیابی گردید مزایده یک چهارم از یک ثلث از یک سوم مشاع از نه سهم از ده سهم ششدانگ پالک مذکور به 
مبلغ 1/000/000/000 ریال)یک میلیارد ریال( از ساعت 9 الی 12 روز یک شنبه مورخ 99/5/12 در شعبه اجرای 
اداره ثبت اسناد درگز واقع در بلوار امام رضا بین امام رضا 7 و 9 از طریق مزایده به فروش می رسد. الزم به ذکر است 
پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق،گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده 
دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم 
شده یا نشده باشد و نیز به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد،وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از 
محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد ضمناً چنانچه روز مزایده 
تعطیل رسمی گردد،مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. آ-9903166

مدیر اجرا واحد اجرای اسناد رسمی درگز- ناصر حسن زاده

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی 

امالک واقع دربخش6 یزد- تفت و توابع
625- اصلی – آقای محمدعزیزی تفتی نس��بت به شش��دانگ باغ به پالک ثبتی برابربه مساحت 316/45مترمربع 

بموجب رای شماره 139960321006000339مورخ
31 /1399/02واقع درتفت خریداری عادی مع الواسطه از معصومه پورجعفری تفتی مالک رسمی 

لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتیکه اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند.

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-9903155 
تاریخ انتشارنوبت اول: یک شنبه 1399/04/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 1399/04/30

امیر حسین جعفری ندوشن  -  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان تفت

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای حبیب اله طحان دارای شناسنامه شماره 5809 به شرح دادخواست به کالسه 3/980507ح از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رحیم طحان به شناسنامه 549 در تاریخ 

1377/10/7 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- م��اه بی بی طح��ان فرزند غالمرض��ا ش ش 370 متولد 1312/6/4 صادره از تایباد همس��ر متوفی فوت ش��ده 

1397/11/22
2- حبیب اله طحان فرزند رحیم ش ش 5809 متولد 1353/6/1 صادره از تایباد فرزند متوفی

3- نجیب اله طحان فرزند رحیم ش ش 61 متولد 1348/1/1 صادره از تایباد فرزند متوفی
4- زینب طحان فرزند رحیم ش ش 37 متولد 1340/5/5 صادره از تایباد فرزند متوفی

5- ماه رخ طحان فرزند رحیم ش ش 108 متولد 1344/1/1 صادره از تایباد فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد. آ-9903156
قاضی شورا- شعبه سه شورای حل اختالف شهرستان تایباد

 محمد باری

قوه قضائیه - سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی - اداره ثبت اسناد و امالک مشهد- منطقه 5

اعالم نظر بر افراز پالک 9 فرعی از 159- اصلی بخش 9 مشهد
به تاریخ 1399/02/29 درخواس��ت بانک س��په مبنی بر افراز پالک ثبتی 9 فرعی از 5 فرعی از 159 اصلی بخش 9 
مشهد تحت نظر و رسیدگی می باشد. با توجه به محتویات پرونده و گزارش نماینده ثبت و اظهارنظر اداره کل راه و 
شهرسازی خراسان رضوی برابرنامه 12/2259 مورخ 1399/01/27 که اعالم نموده: )با توجه به اینکه ملک مذکور فاقد 
حدنصاب های قانونی میباشد هرگونه افراز و تفکیک ممنوع میباشد( لذا به شرح ذیل تصمیمات مقتضی اخذ گردید.

تصمیم رئیس ثبت
در خصوص درخواست افراز بانک سپه در پالک 9 فرعی از 5 فرعی از 159 اصلی بخش 9 مشهد پس از رسیدگی و 
تطبیق درخواست با مقررات قانونی و مطابقت آن با وضعیت و سوابق ثبتی و عدم موافقت اداره کل راه و شهرسازی 
لذا وفق ماده 5 آئین نامه افراز و فروش امالک مش��اع تصمیم بر رد درخواس��ت اف��راز نامبرده صادر می گردد و این 
تصمیم به اس��تناد ماده 2 قانون افراز و فروش امالک مش��اع از تاریخ ابالغ به مدت ده روز قابل اعتراض در دادگاه 

صالحه میباشد.آ-9903157
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ناحیه یک رشت

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139960318001000481 مورخ 1399/03/11 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک رشت ، تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم آمنه خانی شیخانگفشه به شناسنامه شماره 6 کد ملی 2596068818 صادره از رشت فرزند 
غالمحسین در ششدانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت 290 مترمربع و 95 سانتی متر مربع به شماره پالک 
332 مفروز از پالک شماره یک فرعی از اصلی 2 واقع در گفشه بخش 11 گیالن حوزه ثبت ملک ناحیه یک رشت 

احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی محرز گردیده است .
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م الف 573  آ-99002496
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/04/01

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/04/15 
ایرج پور احمد کلشتری - کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک رشت
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5روزنامـه صبـح ایـران

 مشکالت زندگی را پای خدا نگذارید  ایکنا: حجت االسالم مسعود عالی در مراسم جشن والدت امام رضا)ع( در حسینیه انصارالحسین)ع( تهران گفت: باالترین مقام معرفتی، مقام تسلیم و رضاست که انسان 
راضی به مقدرات الهی باشد تا اگر کسی به او ظلم کرد از خدا دلگیر نشود و با خدا قهر نکند. یکی از اشتباه ها و نقطه ضعف های انسان این است که بدی های خود را پای خدا می نویسد و با خدا درگیر می شود، در 

صورتی که خودش یک آتشی روشن کرده که دودش در چشم خودش می رود و یا یک جایی خرابکاری کرده و دارد چوب آن را می خورد.

بررسی آثار هجرت امام رضاj از مدینه به توس )بخش پایانی(

فعالیت های امام رضاj در زمان تصدی والیتعهدی©
 فعالیت ها در ارتباطات شخصی با عموم مردم: حضرت رضا)ع( در دوران 
اقامت در مرو از امکانات حکومتی مرسوم استفاده نمی کردند که همراه با حشم و 
خدم یا محافظ در اماکن عمومی حاضر شوند؛ به  طور ناشناس و به  شکل نامشخص 
در اماکن عمومی مثل بازار و حمام حاضر می شدند. در ماجرای استحمام ایشان 
که به  دالکی سربازی می پردازند، عالوه بر مشخص شدن ابعاد فردی حضرت مثل 
تواضع، شفقت و مهربانی در برابر بندگان خدا، نوع تعامل اجتماعی حضرت نیز 

روشن می شود که ایشان چگونه نسبت به عامه مردم مهربان بودند. 
از طرف دیگر سیره ائمه اطهار)ع( در برخورد با مستضعفان فکری نیز بسیار قابل 
توجه است. برخالف تفکر برخی شیعیان که هر نوع مراوده و گفت وگو با مخالفان 
را جایــز نمی دانند، ائمه)ع( هیچ  گاه به آنان جواب رد نمی دادند. امام رضا)ع( در 
برخوردهای مختلف خود نشــان دادند که اگر کسی معاند نبود، داخل در ادله 
شرعی انفاق و ایثار و احترام مسلمان قرار دارد و به همان مقداری که آن شخص 
در وجدان خود نســبت به خدا و اولیای خدا اطاعت و تسلیم دارد، مورد احترام 
اســت. این نوع تعامل و سیره حضرت واقعیت شیعه را به شکل حقیقی معرفی 
می کند که اساس تشیع یک مجموعه مسائل فطری اعم از انفاق، ایثار، احترام به  
همنوع و دیگر موارد فطری است که براساس کرامت انسانی و کرامت ایمانی با هر 

شخص ارتباط برقرار می کردند حتی اگر آن شخص ناسزا می گفت.
 نمونه دیگر از فعالیت های فرعی حضرت، برخورد ایشان با دعبل خزاعی بود. امام 
رضا )ع( در ازای اشعاری که دعبل در مدح اهل  بیت)ع( سرود، 100 سکه طال به 
او هدیه دادند با اینکه همه می دانیم ائمه)ع( در صرف پول به  عنوان امانت الهی 
حساسیت و دقت بسیار باالیی داشتند. در اقتصاد اسالمی پرداخت پول همیشه 
باید در ازای خدمت به جامعه اســالمی باشد. برای امام)ع( از نظر فردی مدح و 
تعریف دیگران هیچ ارزشی ندارد، اما از بُعد هویت اجتماعی، شعر آن زمان حکم 
رسانه امروزی را داشته و از آنجایی که در فضای عرب، اشعار رسانه رسمی بوده، 
فوراً به  عنوان یک ابزار تبلیغاتی منتشر می شده است؛ به  نحوی که وقتی کاروان 
مسافرتی دعبل در راه مرو به قم توسط راهزنان غارت می شود، برخی از راهزنان 
اشعاری را که دعبل در نزد حضرت خوانده بود، از حفظ می خواندند و به  واسطه 

همان ابیات اموال کاروان بازگردانده شد.
 فعالیــت  در ارتباطات اجتماعی و عمومی: یکــی از مجموعه ارتباطات 
حضرت در مرو، تشکیل حلقه های معرفتی بود که در آن جلسات عقاید و کالم 
و مباحث علمی را برای مردم بیان می فرمودند. همین جلسات سبب شد مأمون 
با اینکه در ظاهر نسبت به حضرت ادب را رعایت می کرد، با تندی و پرخاش امام  

رضا)ع( را مورد خطاب قرار دهد.
 فعالیت های عمومی در دربار مأمون: از دیگر فعالیت های  حضرت مجالس 
مشــترکی بود که مأمون با همراهی امام هفتــه ای دو بار برگزار می کرد. در این 
مجالس مأمون حضرت را در کنار خود می نشاند و افراد اگر پرسش یا شکایت یا 
قضاوتی داشتند، می پرسیدند. امام رضا)ع( نیز از باب اینکه از آثار سوء همنشینی 
با شــخص ظالم در امان بمانند، برای احیای حق مظلومان و احقاق حق در این 
مجالس تالش فراوان می کردند. این جلسات دوشنبه و پنجشنبه، عالوه بر اینکه 
سبب رســیدن معارف به دست مردم می شد، عزت امام رضا)ع( را در جامعه به 
شدت افزایش داد. هرچند در بین این اتفاق ها چند مورد برای مأمون سنگین و 
تلخ بود که بر اســاس برخی روایت ها عامل به  شهادت رساندن حضرت توسط 

مأمون یکی از همین اتفاق ها بوده است. 
 نصایح شخصی امام رضا)ع( به  مأمون: از آنجایی که نام حکومت آن دوران،  
»حکومت اســالمی« بود، هر چند که به  دست غیر معصوم اداره می شد و اساساً 
با غصب تشکیل شده  بود اما امام در مسیر تقویت اسالم، وظیفه می دانستند تا 
آن حکومت را تقویت کنند. در واقع آنجا ســخن از مأمون نیست بلکه حکومت 
اسالم در برابر کفار مشرق زمین یعنی هند و مسیحیان مغرب زمین است و چون 
حضرت به  ناچار در این حکومت متصدی پستی شده بودند، در پشت صحنه با 
تذکر و راهنمایی و مشورت های متعدد، از حکومت حمایت می کردند تا اسالم در 

مقابل کفر ضعیف نشود. 

 معــارف/ مریم احمدی شــیروان  
بی تردید مشکالت امروز جامعه اسالمی در 
ساحت های فردی و اجتماعی ناشی از فاصله  
گرفتن از ســبک زندگی اســالمی است؛ و 
الگوهای این سبک زندگی به فرموده خداوند، 
معصومین)ع( هســتند. ضرورت و چگونگی 
الگوپذیری از ســبک زندگــی آن حضرات 
به  ویژه امام رضا)ع( موضوعی اســت که به 
مناسبت والدت ثامن الحجج)ع( در گفت وگو 
با حجت االسالم دکتر محمدباقر پورامینی، 
عضو هیئــت علمی پژوهشــگاه فرهنگ و 
اندیشــه اســالمی بــه آن پرداخته ایم. این 

گفت وگو را در ادامه می خوانید.

 مختصات زندگی انســان امروز با   
شــرایط و ویژگی های زندگی در عصر 
ائمه)ع( بســیار متفاوت است. با این 
مالحظه، الگو قرار دادن سیره ائمه)ع( 
چگونه و در چه ســاحت هایی ممکن 

است؟
در زندگی هر انســان  ابعاد متعدد ارتباطی 
وجود دارد؛ رابطه بــا خود،  با خدا،  با جامعه 
و با طبیعت؛ بدیهی است وقتی انسان رابطه 
تعریف شده ای برای این ابعاد چهارگانه داشته 
باشــد به صورت یک منظومه کامل،  زندگی 
وی ســامان می یابد، بنابراین تفاوت شرایط 
هر عصر خللی بر آن وارد نمی کند. از این رو 
می توان برای هویت بخشی و رشد واقعی در 
حیات مادی و معنوی به سیره ائمه اطهار)ع( 
تأسی کرد و با ســنجه معصومین)ع(  ابعاد 

مختلف زندگی را به صورت صحیح چید.

از مؤلفه های سیره اهل     بخشــی 
 بیت)ع( ناظر به رفتارهای فردی است 
معتقدند  ســیره پژوهان  از  برخی  اما 
باید نگاهــی اجتماعی و حتی تمدنی 
داشت؛ چگونه  بزرگواران  آن  به سیره 
چنین برداشتی می توان از سبک زندگی 

ایشان داشت؟
برای اینکه به جامعیت سیره معصومین)ع(  
پی ببریم؛ به توجه ایشان به حیات اجتماعی 
اشاره می کنم. واقف اید که قرآن حیات جمعی 

را یک حقیقت می شمارد، زیرا اجتماعی بودن 
و روح جمعی داشتن از خواص فطری انسان 
است و نیازهای مشترك اجتماعی، انسان ها را 
آن چنان به یکدیگر پیوند می زند و زندگی را 
آن چنان به هم وابسته می سازد که به تعبیر 
آیت اهلل مطهری همگان را در حکم مسافرانی 
قرار می دهد که در یک کشــتی سوارند و به 
ســوی مقصدی در حرکت اند و همه با هم 
به منزل می رســند و یا همه با هم از رفتن 

می مانند و سرنوشت یگانه ای پیدا می کنند.
به  عنوان نمونه، یکی از شاخصه های زندگی 
جمعــی،  محبت به همنوع اســت. وقتی با 
این زاویه به زندگی بشــری نگریسته شود 
صمیمیت اجتماعی شــیرازه حفظ و اقتدار 
جامعه تلقی می شــود. به هــر حال نباید از 
تأثیر محبت  غافل بود؛  این قوه ناشــناخته 
الهی می تواند انســان را متحد سازد. عالمه 
طباطبایی نکته ظریفی دارند: مردمی که تفکر 
و روحیه جمعی دارند، همانند قوا و اعضای 
انسان می گردند که ذاتاً و فعالً در شخصیت 
انسان جریان می یابد و لذت و دردشان عین 
لذت و درد انسان است و سعادت و شقاوتشان 
عین سعادت و شــقاوت انسان است.در نگاه 
امیرمؤمنان)ع( مؤمن الفت گیر است و کسی 
که الفت نگیرد و با او الفت نگیرند خیر ندارد.

به  طور خاص از سیره امام رضا)ع( در   
چه عرصه هایی از زندگی بیشتر می توان 

بهره برد؟
جامعیت سیره امام رضا)ع(  به گونه ای است 

که در هر چهار عرصه ارتباط با خود،  ارتباط 
بــا خدا،  ارتباط با جامعه و ارتباط با طبیعت 
می توان بدان تأســی کرد و از سبک زندگی 

ایشان الگو گرفت.
به ســبک اجتماعی زندگی امام اشاره کردم  
که محبت و صمیمیــت با مردم در آن موج 
می زند. واقف ایــد که در والیــت، مهربانی 
و محبــت نهفته اســت و در واقــع یکی از 
جلوه های والیت بر امــت، نقش پدرانه امام 
است. زمانی  که داوود بن  کثیر رقی در زندان 
حاکمان ستم پیشه عباســی بود، نامه ای به 
امام نوشت و درخواست دعا کرد. حضرت در 
بخشــی از پاسخ خود چنین مرقوم داشتند: 
»اباســلیمان، به جان خود ســوگند، چنان 
برای درخواست هایت کوشیدم که اگر خودت 

بودی، این  قدر کوشش نمی کردی«.  
حیات امام رضا)ع(  در جامعه به  گونه ای بود 
که بدون استثنا، در دل های همه مردم نفوذ 
فراوان داشتند؛  باور کنیم که همگان به این 
مدل رفتاری نیازمندیم. البته چهره های مؤثر 
و نخبگان سیاسی و فرهنگی در الگوبرداری 
در اولویت نخست جای دارند تا روح جمعی 
و انس و صمیمیت و دست گیری مهربانانه به 
عنوان یک فرهنگ عمومی حاکم شود و مردم 

به آرامش مادی و معنوی دست یابند.
نامه کوتاه امام رضا)ع( به حضرت عبدالعظیم 
هم مجموعه ای از اندرزهای نغز برای زندگی 

اجتماعی است.

روح کلــی این نامه چیســت؟ به   

شــاخص ترین فراز نامه نیز به اختصار 
اشاره کنید.

روح کلــی نامه امام به عبدالعظیم حســنی 
حاکمیت فضای صمیمیت در روابط اجتماعی 
است. صمیمیت به معنای احساس نزدیکی 
اســت یعنی توانایی ایجاد رابطه ای عمیق و 
ایجاد همدلی با دیگران. وقتی از صمیمیت یاد 
می کنیم، حوزه های مختلفی را می تواند شامل 
شود؛ صمیمیت در خانه و خانواده، صمیمیت 

در اجتماع  و... که فعالً دومی مدنظر ماست.
صمیمی زندگی کردن، یک ضرورت و حتی 

نیاز هــر فــرد در جامعه دینی 
است؛ دشمن و شیطان از زندگی 
شــادمانه مردم خرسند نیست. 
نخستین توصیه امام رضا)ع( به 
مردم در نامــه ای که به حضرت 
عبدالعظیم نوشــتند ایــن بود: 
ایســتادن در برابر شیطان و سد 

کردن راه نفوذ او در زندگی 
جمعی صمیمی؛ »و قل لهم: 
أن ال یجعلوا للشیطان علی 
أنفسهم ســبیالً«. دشمنی 
شــیطان و یــاران او را باید 
جدی گرفــت؛ چرا که نفوذ 
آنان ســالمت صف مردم را 
مختل می کند، از این رو باید 
شــیطان را خوب شناخت و 
از مکرش آگاه شد. شیطان 
دشــمن انســان و دشمن 

زندگی یکپارچه و صمیمی مؤمنان است. یکی 
از کارویژه هــای او، ایجاد خوی خودخواهی و 
دشمنی بین مردم است. بســیاری از اوقات 
غفلت ما دســتمایه سوءاســتفاده شیطان 
می شود. شدیدترین کار شیطان این است که 
اساس هستی را به غفلت بکشاند و انسان را به 
صورت کامل غافل کند. بی تفاوتی نسبت به 
غم مردم، نوعی غفلت است. تالش کنیم نفوذ 
شیطان را در روابط اجتماعی خود سد کنیم؛ 
راهش مشخص است: جامعه اسالمی باید به 
حالت مؤالفت، مؤانست، محبت و غمگساری 
برسد. این نخستین توصیه امام هشتم)ع( به 

همه دوستداران خویش است.

گفت وگو با حجت االسالم پورامینی درباره سبک زندگی رضوی

محبت به دیگران، ضرورت جامعه دینی است 

جامعه اسالمی باید 
به حالت محبت و 
غمگساری نسبت 
به یکدیگر برسد؛ 

این نخستین توصیه 
امام هشتم)ع( به 
همه دوستداران 

خویش است

بــــــرش

 طرح »نظام اندیشه ولی« ©
برگزار می شود 

معارف: طرح »نظام اندیشه ولی« با هدف تبیین 
نظام منــد مبانی فکری انقالب اســالمی از نگاه 
رهبری )از معرفت دینی تا عمل تشــکیالتی( 

برگزار می  شود.
این طرح در دو ســطح عمومی؛ ویژه نوجوانان 
و عموم دغدغه منــدان و تخصصی؛ ویژه طالب، 
دانشجویان و فعاالن اجتماعی بر اساس کتاب های 
»طرح کلی اندیشــه اسالمی در قرآن«، »انسان 
250ســاله«، »والیت و حکومت«، »عبد صالح 
خدا«، »عهد مشترك«، »دغدغه های فرهنگی« و 

»قرارگاه های فرهنگی« برگزار خواهد شد.
این دوره مجــازی از 21 تیرماه آغاز می شــود 
و عالقه مندان می توانند برای کســب اطالعات 
بیشتر و  نام نویسی تا 1۹ تیرماه به نشانی اینترنتی 
 https://survey.porsline.ir/s/RO۹q2RW

مراجعه کنند.
در معرفی محتوای آموزشی این طرح، هفت گام 
از معرفت دینی تا عمل تشکیالتی برشمرده شده 

که عبارت اند از:
 تبیین معارف اسالمی از ایمان، تقوا و توحید تا 
والیت مبتنی بر کتاب »طرح کلی اندیشه اسالمی 

در قرآن«
 تبیین جریان والیت ذیل حرکت تاریخی 250 
ساله ائمه معصومین)ع( مبتنی بر کتاب »انسان 
250 ساله« و تبیین اهتمام ائمه)ع( به تشکیل 

حکومت
 تبیین مباحث حکومت، حاکم و والیت فقیه 
به عنوان امتداد اجتماعی والیت ائمه)ع( در عصر 

غیبت، مبتنی بر کتاب »والیت و حکومت«
 تبییــن شــخصیت حضرت امام بــه عنوان 
رهبر حکومت اســالمی و امتداددهنده والیت 
معصومان)ع( در عصر حاضــر مبتنی بر کتاب 

»عبد صالح خدا«
 تبیین مبانی و مقاصد انقالب اسالمی مبتنی بر 

کتاب »عهد مشترك«
 تبیین مقصد فرهنگی به عنوان مقصد محوری 
انقالب اســالمی مبتنی بر کتاب »دغدغه های 

فرهنگی«
 تبیین ضرورت جبهه سازی و کار تشکیالتی 
برای تحقق مقاصد انقالب اســالمی مبتنی بر 

کتاب »قرارگاه های فرهنگی«

معارفمعارف
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r9285 یکشنبه 15 تیر 1399  13 ذی القعد   ه 1441 5 جوالی 2020  سال سی و سوم   شماره

خبر

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 حجت االسالم والمسلمین محمدحسن وکیلی

موضوع مناقصه:  انتظامات پارک های سطح شهر یزد
1(  مبلغ و نوع س��پرده ش��ركت در مناقصه: مبلغ ضمانت شركت در مناقصه به صورت مقطوع به میزان 3/183/000/000  ریال 
می باشد كه می تواند به صورت واریز به حساب 2091520071 بانك تجارت شهرداری یزد و یا به صورت ضمانت نامه بانكی در 

وجه حساب مذكور و یا اوراق مشاركت بی نام باشد.
2( مبل��غ و نوع س��پرده انجام تعهدات: مبلغ ضمان��ت انجام تعهدات در هنگام عقد قراردادمع��ادل 10درصدمبلغ قرارداد 

می باش��د.
3( نحوه تامین اعتبارپروژه: پروژه از محل بودجه سال  1399و1400 شهرداری یزد تأمین اعتبار می شود. 

مهل��ت خری��د و تحویل اس��ناد: زمان فروش اس��ناد از تاریخ  1399/04/15 می باش��د.  حداكثر تاریخ تس��لیم پیش��نهادات به 
دبیرخانه محرمانه اداره حراست شهرداری تا پایان وقت اداری روز یكشنبه مورخ  1399/04/29  می باشد و كلیه پیشنهادات 

در ساعت11 روزدوشنبه مورخ 1399/04/30دردفتر معاونت مالی و اقتصادی شهرداری یزد مفتوح می شود.
محل انجام كار: پاركهای سطح شهر یزد

 محل دریافت اس��ناد: تمامی متقاضیان  می بایس��ت قبل از واریز وجه جهت خرید اسناد،با مراجعه به سایت yazd.ir فرم پیش 
خرید اسناد را دریافت و مطالعه نمایند.

مبلغ فروش اس��ناد: مبلغ فروش اسناد1/500/000 ریال به صورت واریز نقدی به حساب شماره 2091521000 نزد بانك تجارت  
سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است. 

به پیش��نهادهای فاقدسپرده و امضاء، مش��روط، مخدوش و پیشنهاداتی كه بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود، سپرده های 
مخدوش و كمتر از میزان مقرر، چك شخصی و  نظایر آن مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 درصورت عدم رعایت این بند و واریز وجه،شهرداری نسبت به استرداداین وجه هیچ گونه مسئولیتی ندارد. 
چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده های آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. 

شهرداری در رد یا قبول هر یك از پیشنهادات مختار است.
ش��ركت در مناقص��ه و دادن پیش��نهاد ب��ه منزله قبول ش��روط و تكالیف ش��هرداری یزد موضوع م��اده 10 آیی��ن نامه معامالت 

شهرداریهای مراكز استانها می باشد.
 هزینه چاپ و نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

 مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد   
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آگهی مناقصه عمومی 
 تک مرحله ای انتظامات پارک های سطح شهر یزد

شركت شهرك های صنعتی چهارمحال و بختیاری در نظر دارد به استناد قوانین و مقررات معامالت دولتی، مناقصات عمومی مطابق شرایط زیر را با بهره گیری از سامانه   تداركات الكترونیكی دولت برگزار نماید. كلیه   مراحل برگزاری مناقصه از 
دریافت اسناد تا ارائه   پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاكت ها از طریق درگاه سامانه   تداركات الكترونیكی دولت )ستاد( به آدرس  http://www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل 

ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1399/04/14 می باشد.

مبلغ برآورد  اولیهنوع فراخوانمحل اجرا  نام پروژه
)ریال(

آخرین مهلت دریافت 
اسناد از سایت

آخرین مهلت  ارائه 
زمان بازگشاییپیشنهاد 

مبلغ تضمین محل تأمین اعتبار
)میلیون ریال( تاریخساعتتاریخساعتتاریخساعت

تهیه مصالح و اجرای زیرسازی، جدول گذاری 
و اجرای شبكه توزیع آب و جمع آوری 

فاضالب فاز 32 هكتاری شهرك صنعتی 
شهركرد

شهرك 
صنعتی 
شهركرد

مناقصه عمومی یك 
مرحله ای با ارزیابی 

كیفی
داخلی  ) جاری( و 26/851/706/159141399/04/18141399/04/288:301399/04/29

1345عمرانی استانی

آگهی مناقصه
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شناسه آگهی 900500شركت شهرك های صنعتی چهارمحال و بختیاری
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99
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واگذاری امورتوزیع شهری )موتورسوار(قسمتی از سطح شهرستان مشهد و حومه  به پیمانکاربخش خصوصی
اداره كل پس��ت اس��تان خراسان  رضوی در نظر دارد ،امور توزیع شهری )موتورسوار( قسمتی از س��طح شهر مشهد و حومه رابه پیمانكار بخش خصوصی 
ازطریق مناقصه عمومی یک مرحله ای درس��امانه تداركات الكترونیكی دولت با برآورد اولیه مبلغ 14/287/500/000ریال )چهارده میلیاردو دویس��ت و 
هش��تاد وهفت میلیون و پانصد هزارریال( به  اش��خاص حقوقی كه موضوع اصلی فعالیت آنها با موضوع مناقصه مطابقت داشته و دارای گواهینامه تائید 
صالحیت ورتبه بندی از اداره تعاون ، كار و رفاه اجتماعی با تاریخ معتبر در رشته خدمات عمومی و گواهینامه تائید صالحیت ایمنی با تاریخ معتبر از اداره 
تعاون ، كار و رفاه امور اجتماعی میباش��ند ، واگذارنماید لذا كلیه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت اس��ناد تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ائی 
پاكت ها از طریق درگاه س��امانه تداركات الكترونیكی دولت )س��تاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت 

عدم عضویت قبلی , مراحل ثبت نام در سایت مذكورودریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند .
1- تاریخ انتشارآگهی مناقصه در روزنامه وسامانه: تاریخ99/04/14 میباشد .

2- مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه از سایت : ازساعت 8صبح روزشنبه تاریخ 99/04/14لغایت ساعت 14روزدو شنبه تاریخ 99/04/16.
3- مهلت زمان ارائه پیش��نهادازطریق سایت: ازساعت 8تاریخ 99/04/16لغایت س��اعت 14 تاریخ99/04/26میباشددرضمن پیشنهاددهندگان میبایست 
ع��الوه بر بارگزاری تصاویر كلیه مدارک پاكات)الف,ب,ج(درس��امانه الكترونیكی دولت  حداكثرتا تاریخ 99/04/26نس��بت به ارس��ال اصل مدارک مطابق 
شرایط مندرج شده در اسناد مناقصه در پاكات الک و مهر شده از طریق پست ویژه به آدرس مشهد اداره كل پست استان خراسان رضوی واحد حراست 

ارسال نمایند .
4- ارائه پاكت الف س��پرده ش��ركت درمناقصه به یكی از شش روش ذیل : الف (ارائه ضمانت نامه بانكی به مبلغ 714/375/000ریال)هفتصدو چهارده 
میلیون و س��یصدو هفتاد وپنج هزارریال (ازیكی از بانكها یا موسس��ات مالی تحت نظارت بانک مركزی جمهوری اس��المی ایران میباش��ند اعتبار سه ماهه 
و قابل تمدید بنام اداره كل پس��ت خراس��ان رضوی بابت شركت در مناقصه عمومی شماره2099001492000003واگذاری امور توزیع شهری )موتور سوار( 

درسطح  قسمتی از شهرستان مشهد و حومه  به پیمانكار بخش خصوصی .
ب (اص��ل فی��ش واری��زی نق��دی ب��ه مبل��غ 714/375/000ری��ال )هفتص��دو چه��ارده میلی��ون و س��یصدو هفت��اد وپن��ج هزارریال( به حس��اب ش��ماره 
4001047706372416 نزد بانک مركزی بنام حس��اب س��پرده شركت ملی پست جمهوری اس��المی ایران )شناسه 388047760283100811200062000001( 
بابت ش��ركت درمناقصه عمومی شماره 2099001492000003 واگذاری امورتوزیع ش��هری )موتورسوار( درسطح قسمتی ازشهر مشهد و حومه  به پیمانكار 

بخش خصوصی .
ج(ضمانت نامه صادره توسط موسسات بیمه گر كه دارای مجوز الزم برای فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوی بیمه مركزی ایران میباشند .

د(اوراق مشاركت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید )موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت(.
و(وثیقه ملكی معادل هشتادوپنج در صد ارزش كارشناس رسمی آن .

ی(ضمانت نامه های صادره توسط صندوق های ضمانت دولتی كه به موجب قانون تاسیس شده یا میشوند و طبق اساسنامه فعالیت مینمایند .
5- زمان بازگش��ائی پاكات الف ،ب وج : س��اعت 9 صبح روز یكش��نبه 99/04/29 ،نماینده تام االختیار موسسات شركت كننده درمناقصه در صورت تمایل 

میتوانند با ارائه معرفی نامه كتبی در جلسه بازگشائی پاكات )ج(حضور بهمرسانند .
6- اطالعات تماس مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتراس��ناد مناقصه : مش��هد , خیابان امام خمینی , خیابان شهید توالئی , اداره كل پست خراسان 

رضوی , طبقه 6 , كمیسیون معامالت , تلفن تماس 05138016340  
 7- هزینه های مربوط به انتشار آگهی مناقصه بعهده برنده مناقصه میباشد .                                                                        شناسه آگهی900881/ م الف 1832

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 2099001492000003 

اداره كل پست استان خراسان رضوی

وب��ت دوم
ن
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با وجود اینکه دولت در ماه های گذشــته از تثبیت قیمت ها در بازار و نظارت هر 
چه بیشتر بر کاالهای اساسی و موارد ضروری مصرفی مردم خبر داد و با وجود 
صحبت های رئیس بانک مرکزی از رصــد آرام بازار ارز، افزایش قیمت کاالها و 
خدمات به نحو نگران کننده ای جامعه را به ســمت تالطم های خطرناکی پیش 
می برد. امــروز عده زیادی از مردم توان رفع و پاســخگویی به حداقل نیازهای 
خانواده خود را که ضروری ترین نیازها از تأمین مسکن مطلوب تا پر کردن سفره 
آن هاست را ندارند. قیمت ها باال می روند و دولت و مسئوالن تماشاچی های صحنه 
گرانی ها هستند، بدون اینکه کمترین سیاستی برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز 
در دستور کار قرار دهند؛ چرا که افزایش نرخ ارز بهترین بهانه برای افزایش قیمت 
کاالی تولید ایرانی است. موضوع ابهام زایی که این پرسش را مطرح می کند، چرا 
قیمت کاالی ساخت داخل وابسته به تالطم های بازار ارز است؟ با اینکه بسیاری 
از مواد اولیه مورد نیاز تولیدات کشــور با ارز نیمایی وارد می شــود و عدم تغییر 
چشمگیر قیمت ارز نیمایی، اما قیمت مصرف کننده با توجیه افزایش نرخ ارز، هر 
روز رو به رشد است. افزایش نرخ ارز موجب می شد که مردم در نهایت به عنوان 
مصرف کننده احساس  کنند ارز نیمایی پرداخت شده به واردات کمترین تأثیری 
در قیمت کاال و محصوالتی که بدست آن ها می رسد ندارد، بنابراین مردم از دولت 
انتظــار دارند اختالف قیمت بین ارز نیمایی و بــازار آزاد را بردارند و از مردم به 
اشکال یارانه ای در خرید مواد اساسی و ضروری مورد نیاز حمایت به عمل آورند.

قطعاً دولت باید پاسخگوی این پرسش باشد که چرا همچنان بر چند نرخی بودن 
ارز تأکید دارد؟ هنگامی که قیمت کاالها و محصوالت مورد نیاز بازار متفاوت از 
قیمت هایی است که بانک مرکزی بر آن اصرار دارد، این موضوع به خوبی نشان 
می دهد ارز نیمایی کمترین تأثیری در کاهش قیمت مواد مورد نیاز مردم نداشته 
است. آقای همتی، رئیس بانک مرکزی هر چقدر استدالل کند که ارز دولتی در 
کاهش قیمت محصوالت اساسی مورد نیاز مردم مثمرثمر است، اما فروشندگان 
کاالی خود را با نرخ ارز آزاد به فروش می رسانند و توجهی به استدالل های رئیس 
بانک مرکزی ندارند؛ بنابراین مردم در برابر موجی از گرانی قرار می گیرند که به 
نام ارز دولتی منفعت را به عده کمی می رساند، در حالی که بخش بزرگی از مردم 
در وضعیت اسفبار گرانی کاالها و عدم  برابری حقوق و دریافتی، با نرخ رشد تورم 

روز به روز وضعیت آن ها اسفناک تر از قبل می شود. 

افزایش قیمت طال و سکه متأثر از نرخ ارز©
تسنیم: در بازار آزاد روز شنبه طالی 18عیار هر گرم 910هزار تومان، دالر 21هزار 
تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 9میلیون و 900هزار تومان و سکه طرح 
قدیم 9میلیون تومان معامله شد. رکوردشکنی های این روزهای طال و سکه در بازار  

متأثر از افزایش قیمت ارز در بازار داخلی و افزایش قیمت جهانی طالست.

شرکت بورس امالک تشکیل شد©
مهر: حسین ســالح ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: شرکت بورس 
امالک و مستغالت قرار است با سرمایه اولیه ۵هزار میلیارد تومان کار خود را آغاز 
کند. ۵0 درصد این سرمایه به صورت پذیره نویسی در اختیار مردم قرار می گیرد، 
2۵درصد آن بین مؤسسات و نهادهای دولتی تقسیم می شود و 2۵درصد دیگر در 

اختیار شرکت های بخش خصوصی قرار می گیرد.

افزایش دستمزدها متناسب با گرانی لوازم خانگی نیست©
نود اقتصادی: حمید حاج اســماعیلی، فعال کارگری، با اشاره به اینکه افزایش 
دستمزدها متناسب با گرانی لوازم خانگی  نیست، گفت: دولت واردات تعدادي از 
کاالها را ممنوع و مجوز افزایش قیمت را به تولیدکنندگان داخلي داده است،  به  
عنوان مثال در حوزه لوازم خانگی مگر دستمزد کارگران ۳۵درصد افزایش یافته 
که دولت چنین مجوزي را لطف خود به مصرف کننده مي داند؟ نمي توان چنین 
مجوزهایي ارائه داد و از هدف گذاري 22درصدي براي تورم ساالنه سخن گفت. 

کارشناسان اقتصادی در گفت وگو با قدس مطرح کردند

راه حل کنترل تورم؛ استقالل بانک مرکزی
 اقتصاد/زهرا طوسی   اســتقالل نهاد معتبر 
پولی کشــور در میرداماد که سال هاست از سوی 
کارشناسان مورد انتقاد قرار می گیرد حاال با اظهارات 
ولی اهلل سیف، رئیس کل سابق بانک مرکزی، مبنی 
بر اینکه بانک مرکزی فاقد استقالل بوده و گوش به 
زنگ سیاست هایی است که از مرکز اتخاذ می شود، 
یک بار دیگر زیر سؤال رفته است.ارزیابی استقالل 
بانک های مرکزی در دنیا براساس پنج محور اصلی 
تعیین می شود که شامل رئیس کل بانک مرکزی 
)مدت ریاست، نحوه تعیین، شــرایط برکناری(، 
فرمول بندی سیاست های بانک)مرجع تصمیمات 
پولی، دســتورات دولتی، نقــش بانک مرکزی در 
تعیین بودجه دولت(،اهداف بانــک مرکزی و در 
نهایت محدودیت اعطای وام است که همه موارد 
فوق آن طور که سیف مطرح کرده است در کشور 

ما محل اشکال است.
به گفته ســیف » بانک مرکزی از اســتقالل الزم 
برخوردار نیست و مانور عملیاتی در سیاست های 
پولی و ارزی نــدارد و در جایگاهی قرار گرفته که 
رئیس مجمع آن رئیس جمهور اســت و عالوه بر 
آن عضو ســتاد اقتصادی دولت است. این ها جزو 
سیاست های کالن کشور تلقی می شود و همزمان 
است با برخی سیاست های بین المللی دیگر؛ مانند 
مذاکرات هسته ای که در آن مذاکرات گفته می شود 
خیلی مهم است که همزمان با مذاکرات، بازار ارز 

ثبات داشته باشد«.

بانک مرکزی نمی تواند در برابر »
رئیس جمهور بایستد

طبق ســخنان وی، با وجــود اینکه بانک مرکزی 
متولی بازار ارز اســت، اما رئیس کل بانک مرکزی 
نمی تواند در برابر تصمیم های رئیس جمهور بایستد 
و بــه وی نه بگویــد؛ چرا که بانــک مرکزی تابع 

سیاست هایی است که از مرکز اتخاذ می شود. 
به گفته سیف، »در بهترین شرایط هم بانک مرکزی 
سیاســت های پولی و ارزی اش باید با سیاســت 
مالی هماهنگ باشــد. وقتی می گوییم استقالل 
بانک مرکزی برخی می ترســند و می گویند مگر 
می شــود بانک مرکزی از دیگر بخش ها مستقل 
باشد. ما توضیح می دهیم که بانک مرکزی موظف 
به هماهنگی اســت، اما هدف از اســتقالل بانک 
مرکزی تصمیم گیری در یک محیط کارشناســی 

است. تا زمانی که این فضا شکل نگیرد، مسئله حل 
نمی شود. واقعاً کشور بی دلیل دارد این همه هزینه 

می دهد و باید جلو آن گرفته شود«.

دور باطل کنترل نرخ تورم با سرکوب نرخ ارز»
به اعتقــاد وی، »مهم ترین نقش بانک مرکزی هم 
در صــورت برخورداری از اختیارات مورد نیاز، این 
است که سیاست پولی مناسبی را در هماهنگی با 
سیاست های دقیق مالی دولت تدوین و به مرحله 
اجرا درآورد. بدیهی اســت که اهداف کوتاه مدت 
نباید جهت گیری هــا و تحقق اهداف بلندمدت را 
با چالش و مانع روبــه رو کند. یک دور باطل را در 
همه دوره های ریاست جمهوری شاهد بوده ایم. در 
ابتدا رؤســای جمهور با سیاست های باز اقتصادی 
و تجاری شــروع می کنند. علت هم آن است که 
واردات ناشــی از ســرکوب نرخ ارز به ظاهر سبب 
کاهش تورم و ایجاد نوعی رفاه و گشایش در جامعه 
می شود. براین اساس دولت ها به خصوص در دور 
اول به هیچ وجه حاضر بــه اعمال محدودیت در 
واردات و مدیریت تقاضای ارز نیستند و در مقابل 

در دور دوم با بحران ارزی مواجه می شوند«.
این روزها  که مجلس تالش می کند تا ســاختار 
بانک مرکزی را به منظور اســتقالل بخشیدن به 
آن بازطراحی کند، بازخوانی سخنان سیف نشان 
می دهد که وسوسه تسکین دردها در کوتاه مدت، 
منافع بلندمدت کشور را قربانی کرده و نمی گذارد 
تا دولت ها زیر بار پذیرش این استقالل بروند، حتی 

اگر در این زمینه مدعی شده باشند.

افزایش پایه پولی کشور طی یک سال  »
چنانچــه دیدیم روحانــی که در زمــان فعالیت 
دولت های نهم و دهم از منتقدان سیاســت بانک 
مرکزی در افزایش پایه پولی بود و پس از پیروزی 
در انتخابات ســال 1۳92 نیز بارهــا تأکید کرده 
بود که در دولــت وی خبری از افزایش پایه پولی 
و چــاپ پول نخواهد بود؛ نتوانســت در برابر این 
وسوسه مقاومت کند و براساس آمار بانک مرکزی، 
سیاســت های وی فقط در دوره یکســاله خرداد 
1۳98 تا خرداد 1۳99، ســبب شد بانک مرکزی 
109هزار میلیارد تومان پول چاپ کرده و به پایه 
پولی بیفزاید. این رقم بیش از کل دولت های نهم و 
دهم بوده است که بانک مرکزی آن حدود 80هزار 

میلیارد تومان پول چاپ کــرد. این یعنی اکنون 
نسبت به ابتدای دولت یازدهم، به میزان پایه پولی 

بیش از 288هزار میلیارد تومان اضافه شده است.
مشخص است که ســاده ترین راهی که دولت ها 
برای تأمین کســری بودجه به آن می اندیشــند، 
مراجعه به بانک مرکزی و درخواســت پول است. 
از طرفی این بانک به واسطه نحوه انتخاب رئیس 
و نقش و جایگاهش در دولت، نمی تواند در مقابل 

دولت ایستاده و به او نه بگوید. 
اینجاســت که مفهوم استقالل 
بانک مرکزی در تصمیم گیری 
و سیاســت  گذاری اهمیت پیدا 
می کند.آنچه به عنوان استقالل 
بانک مرکزی مطرح می شــود، 
اســتقالل عمــل و تصمیم در 
چنین زمانی است که دولت به 
مثابه مشــتری و متقاضی پول 
برای تأمین نیازهای مالی خود 

از بانک مرکزی می خواهد یا آن را مکلف می کند 
کــه با بهره گیری از توان انحصاری انتشــار پول و 
افزایش پایه پولی، نسبت به تأمین نیازمندی های 
دولت اقدام کند. مراجعه دولت به بانک مرکزی برای 
گرفتن پول بیشتر، محدود و منحصر به عقد قرارداد 
وام برای تأمین کسری بودجه خزانه دولت نیست.  
این مراجعه برای اخذ منابع، با روش ها، عناوین و 
توجیهات بسیار متعدد و متفاوتی انجام می شود. 
دستور به بانک ها برای پرداخت وجه به مشتریان 
مورد نظر دولت، دســتور به بانک ها برای پرداخت 
اعتبار بدون در نظرگرفتن مصالح ســپرده گذاران، 
دخالت در تنظیم منابع و مصارف بانک ها و دستور 
پرداخت اعتبار مازاد بر منابع بانک و سپس تکلیف 
به بانک مرکزی برای تأمین کســری منابع بانک، 
دستور پرداخت هزینه های حمایتی و اجتماعی از 

منابع بانک، از این قبیل هستند.

نقدینگی تحت تأثیر سلطه مالی دولت»
شاید این پرسش مطرح شــود که چرا باید بانک 
مرکزی در مقابل درخواســت های دولت به مثابه 
یک مشتری، استقالل عمل داشته باشد و از انتشار 
بی رویه پول برای تأمین نیازها و کمبودهای مالی 
دولت خودداری کند، باید گفت، تأمین و انتشــار 
پول، نقدینگی در دست دولت را افزایش می دهد؛ 

لیکن تولید ثــروت نمی کند بلکه موجب کاهش 
ارزش پول در دست مردم و تورم 
می شود .در چنین شرایطی روند 
تغییرات نقدینگی بیشتر از آنکه 
تحت تأثیر تصمیمات سیاست گذار 
پولی قرار داشــته باشــد، عماًل 
یا  بودجــه ای  رفتار  تحت تأثیــر 
شبه بودجه ای دولت قرار می گیرد 
که در ادبیات اقتصــادی از آن به  

عنوان »سلطه مالی« یاد می شود. 

رابطه معکوس تورم با استقالل بانک مرکزی»
در طول چند دهه اخیر بســیاری از کشورها در 
جهت اعطای استقالل بیشتر به نهاد سیاست گذار 
پولی خود حرکت کرده و متناســب با آن قوانین 
پولی و بانکی آن ها نیز دستخوش بازبینی و اصالح 
قرار گرفته اند. نتیجه مطالعات مختلف  نیز حاکی 
از این اســت که یک رابطه معکوس میان درجه 
استقالل نهاد سیاست گذار پولی و نرخ تورم وجود 
دارد و کشورهای مختلف با اعطای استقالل بیشتر 
به نهاد سیاست گذار پولی خود، تورم پایین تری را 
تجربه کرده اند.آن طور که احمد مجتهد، تحلیلگر 
اقتصادی به آن اشــاره دارد، نکته بســیار مهم و 
کلیدی در موفقیت سیاست هدف گذاری تورم و 
دستیابی به نرخ پیش بینی شده، داشتن اختیارات 

کامل بانک مرکزی و استقالل آن است.
به گفته رئیس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی، در 
ایران نرخ تورم باالست و هدف گذاری نرخی برای 
تورم و دســتیابی به آن می تواند موفقیتی بزرگ 
محسوب  شــود، البته الزمه این کار این است که 
دولت ها اهداف مورد نظــر بانک مرکزی را زیر پا 
نگذاشته و به آن اختیارات کامل دهند.در صورتی 
که دولت کســری بودجه داشته باشد و بخواهد از 
طریق منابع بانک مرکزی یا انتشار اوراق با نرخی 

برخالف نرخ هدف بانک مرکزی در عملیات بازار باز 
عمل کند، به طور عملی رسیدن به اهداف تعیین 

شده برای تورم ممکن نیست.
ابوالقاسم جمشیدی، کارشــناس امور بانکی  نیز 
کنتــرل تــورم و راهکارهای مهــار آن  را در گرو 
اســتقالل بانک مرکزی  می دانــد و می افزاید: هر 
چه بانک مرکزی به ســمت اســتقالل نزدیک تر 
شــود، می تواند کنترل بیشــتری بر تورم داشته 
باشــد. این اصل نــه در ایــران کــه در تمامی 
کشورهای جهان صادق است و ثبات در متغیرها و 
سیاست گذاری های اجتماعی موجب می شود که در 
کنار استقالل بانک مرکزی بتوان تورم را به خوبی 
کنترل کرد.جمشیدی با بیان اینکه استقالل بانک 
مرکزی ابزار الزم را بــرای کنترل تورم در اختیار 
این بانک قرار می دهد، می گوید: بازارســرمایه از 
دســتورات بانک مرکزی تبعیت می کند و به طور 
قطع می توان شرایط بهتری را برای بازارهای مالی 

در شرایط استقالل بانک مرکزی، رقم زد.

بانک مرکزی در ایران بانکی برای »
دولت هاست

به گفته وی، »نرخ ســود بین بانکــی در صورت 
اســتقالل بانک مرکزی می تواند لحظه ای یا روزانه 
باشد، به نحوی که بازار از نرخ بانک مرکزی تبعیت 
کند و می توان بر این اهداف تمرکز کرد، منوط به 

آنکه این استقالل وجود داشته باشد«.
وی با اشــاره به کسری بودجه امســال می گوید: 
»نمی دانیم بانک مرکزی تا چه میزان در برابر دولت 
مقاومت دارد. درست است که در دنیا بانک مرکزی، 
بانک بانکداران اســت، اما در ایــران بانکی برای 
دولت هاســت و مجبور اســت که از تصمیم های 
دولت ها تبعیت کند، اما نباید در شــرایط کسری 
بودجه و تحت فشار دولت، پول جدید خلق شود، 

چون با اهداف کنترل تورم در تضاد است«.

بانک مرکزی از 
استقالل الزم 
برخوردار نیست و 
مانور عملیاتی در 
سیاست های پولی 
و ارزی ندارد

بــــــــرش

احتمال برگزاری قرعه کشی برای مرحله دوم ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن    فارس: محمودزاده، معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی گفت: اگر متقاضیان ثبت نام در مرحله دوم طرح اقدام ملی 
بیش از ظرفیت باشند، حتماً قرعه کشی خواهد شد.  وی درباره قیمت هر مترمربع زمین در طرح ملی مسکن گفت: ثبت نام اولیه با مبلغ ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان است و در شهر های جدید به دلیل نبود زیرساخت ها، 
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یادداشت

 کامران ندری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق)ع(

 یکشنبه ۱5 تیر ۱۳99  ۱۳ ذی القعد ه ۱۴۴۱ 5 جوالی 2۰2۰  سال سی و سوم   شماره 9285

 اصل برگ س����بز خودرو س����واری )شناسنامه خودرو( کیا  
مدل 1396 به رنگ س����فید به ش����ماره انتظامی  911 و 75 
ایران 77 و ش����ماره موتور G4KD1HH580995 و شماره 
مالکی����ت مس����لم  ب����ه   NAS621200H1035811 شاس����ی 
احمدی کوره جان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط  

میباشد . 
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مدرک گواهی نامه موقت فارغ التحصیلی 
اینجانب س���یده س���مانه داوری فرزند سید 
علی به ش���ماره شناسنامه ۸۹۱۱۹ و کد ملی 
۰۹۳۰۸۶۴۸۲۴ در مقط���ع کاردان���ی رش���ته 
حسابداری صادره از واحد جهاددانشگاهی 
کاش���مر مفقود گردیده است و فاقد اعتبار 
میباش���د،  از یابن���ده تقاضا می گردد مدرک 
را به دانش���گاه  جهاد دانش���گاهی کاش���مر 

ارسال نماید .
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 110 تی���پ  ام  وی  ام  س���واری  خ���ودرو  س���بز  ب���رگ 
م���دل 1385 ب���ه رن���گ اطلس���ی متالی���ک به ش���ماره 
ش���ماره  و   74 ای���ران   38 س   835 ش���هربانی 
موت���ور MVM372FG6002654 و ش���ماره شاس���ی 
1R84211002685 ب���ه ن���ام نجم���ه حاجتمن���د مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط  میباشد . 
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برگ کمپانی خودروی س���واری پ���ژو  405  مدل 1391 
 124K134724 رنگ  نقره ای متالیک به شماره موتور
و ش���ماره شاس���ی NAAM 1CA7DH400056  ب���ه 
ش���ماره پ���اک 162 ص 68 ای���ران 54 ب���ه مالکی���ت 
محمداحمدیان رشتی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط میباشد. دی
قو

مف
ی 

گه
آ
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 sx ش�هرداری بجن�ورد درنظردارد یک دس�تگاه خ�ودرو زانتیا
مدل س�ال 85 را از طریق مزایده با قیمت پایه 000 / 000 / 650 ریال 

به فروش رساند.
لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت و تحویل اسناد از اداره حقوقی 
و پیم�ان ش�هرداری مرکزی بص�ورت مهر و امضا ش�ده طبق توضیحات 
اس�ناد مزایده و تحویل پاکتهای پیش�نهادی خود به دبیرخانه شهرداری 
مرک�زی ت�ا تاریخ 25 / 4 /99 اقدام نمایند و یا جهت کس�ب اطالعات با 

شماره تلفن: 114 – 32222110 تماس حاصل نمایند.

اگهی مزایده فروش یک دستگاه خودرو-نوبت دوم

شهرداری بجنورد
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فراخوان مناقصه
نوبت اول

 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی مش��هد در 
نظردارد امور تهیه و طبخ و توزیع غذای 

بیمارس��تان علوی را از طری��ق انجام مناقصه عمومی به 
بخ��ش غیر دولتی واگذار نماید. . کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه ب��ه ش��ماره فراخ��وان 2099000060000026، از 
دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه  گران 
و بازگش��ایی پاکت ها، از طریق درگاه س��امانه تدارکات 
 www.setadiran.ir :الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی
انجام خواهد ش��د و الزم است مناقصه  گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در 

مناقصه محقق سازند. قابل ذکر است:
* تضمین ش��رکت در مناقصه فوق مبل��غ 730.000.000 
ری��ال ضمانتنام��ه بانکی می باش��د ک��ه در مهلت مقرر 
به حس��ابداری بیمارس��تان مذکور به نش��انی : مشهد ، 

خیابان امام رضا )ع( تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/04/14

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
99/04/19

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/04/29
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 98/04/30

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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دانش��گاه والیت ایرانش��هر در نظ��ر دارد مناقصه عموم��ی انجام کلیه ام��ور خدمات تعمیر، 
نگهداری و راهبری تاسیسات برقی و مکانیکی دانشگاه را به شماره 2099060025000001  از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( برگزار نماید کلیه مراحل برگزاری مناقصه 
از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و بازگشایی پاکات ها از طریق درگاه 

www.setadiran.ir سامانه مناقصه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
انجام  خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام 
در س��ایت مذک��ور و دریافت گواهی امض��ای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق 

سازند . تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ99/4/10 می باشد .
1-ش��رح مختصر موض��وع مناقصه انجام امور خدمات تعمیر ،نگهداری و راهبری تاسیس��ات 

مکانیکی و برقی دانشگاه 
2-مدت و محل انجام کار:یکسال شمسی و محل انجام کار ایرانشهر 

3-مهلت زمانی دریافت اسناد :حداکثر تا ساعت 14روز سه شنبه مورخ 99/4/17
4-مهلت زمانی تحویل اس��ناد تکمیل ش��ده به مناقصه  گزار:حد اکثر تا ساعت 10 صبح روز 

سه شنبه مورخ 99/4/31 
5-زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 99/4/31

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه 
و ارائه پاکتهای الف:ادرس: اس��تان سیس��تان و بلوچستان –ایرانش��هر-کیلومتر4بزرگراه 

شهید مرادی –سازمان مرکزی دانشگاه والیت – دبیر خانه مرکزی 
اطالعات تماس :054-37212289

هزینه درج آگهی و کارمزد سامانه ستاد به عهده برنده مناقصه می باشد .

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

دانشگاه والیت ایرانشهر 

    ش��هرداری بیدخ��ت در نظ��ر دارد ب��ه 
اس��تناد مصوبه ش��ورای محترم اس��المی 
ش��هر بیدخت نس��بت به فروش یك قطعه 
زمی��ن تج��اری واق��ع در حاش��یه می��دان 
ش��هید نقره )س��اختمان قدیم شهرداری( 
به مس��احت 449/34 متر مربع به قیمت 
پایه7.638.780.000 ری��ال اقدام نماید. 
لذا متقاضیان جهت کس��ب اطالعات بیشتر 
حداکث��ر تا تاریخ 99/05/01 س��اعت 14 به 

شهرداری مراجعه نمایند.  
میر بیدختی-شهردار بیدخت  ,ع
99
03
18
0

 آگهی تجدید مزایده
)نوبت اول(

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
سالیانه  شرکت تعاونی  تولید کنندگان ابزار 

و ادوات کشاورزی روستایی خراسان به 
شماره ثبت 9544)نوبت دوم( 

تاریخ :99/4/15
بدین وسیله از کلیه اعضای  شرکت مذکور ویا 
نمایندگان قانونی ایش��ان دعوت میش��ود تا در 
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم( 
شرکت که راس ساعت 12  مورخ 99/4/26 و در 
محل  مش��هد – انتهای کوشش 51 مسجد امام 
حسین )ع( تشکیل میشود حضور بهمرسانند .

کس��انیکه ام��کان حض��ور در جلس��ه را ندارند 
میتوانن��د ت��ا  99/4/24 در س��اعات اداری به 
آدرس دفتر شرکت واقع در کوشش 37 پالک 
14 مراجعه ووکالت کتبی خودرا به شخص مورد 
نظر جهت ش��رکت در جلس��ه ارائه نمایند ضمنا 
هر عضو حداکثر وکالت س��ه نفر وهر غیر عضو 

میتواند وکالت یک نفر را عهده دار باشد.
دستور جلسه:

1- گزارش هیئت مدیره وبازرس
2- تصویب صورتهای مالی سالهای 96 و 97 و98 

3- تصویب بودجه پیشنهادی سال 99
تصفی��ه  وناظ��ر  تصفی��ه  هیئ��ت  انتخ��اب   -4
)ب��ه ش��رط تصوی��ب انح��الل ش��رکت در مجمع 

فوق العاده(
5- دادن ماموریت به هیئت تصفیه  جهت ثبت 

تغییرات تعاونی
ع هیئت مدیره  9

90
19
66

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت تعاونی  تولید کنندگان ابزار و ادوات 
کشاورزی روستایی خراسان به شماره ثبت 

9544)نوبت سوم( تاریخ 99/4/15

بدین وس��یله از کلیه اعضای  ش��رکت مذکور 
ویا نمایندگان قانونی ایش��ان دعوت میش��ود 
تا در جلس��ه مجمع عمومی ف��وق العاده )نوبت 
س��وم( ش��رکت که راس س��اعت10صبح مورخ 
99/4/26 ودر محل مشهد –انتهای کوشش 51 
مسجد امام حسین )ع( تشکیل میشود حضور 
بهمرس��انند کس��انیکه امکان حضور در جلسه 
را ندارن��د میتوانند تا 99/4/24 در س��اعات 
اداری به آدرس دفتر شرکت واقع در کوشش 
37 پالک 14 مراجع��ه و وکالت کتبی خودرا به 
ش��خص مورد نظر جهت شرکت در جلسه ارائه 
نماین��د ضمنا هر عضو حداکثر وکالت س��ه نفر 
وهر غیر عضو میتواند وکالت یک نفر را عهده 

دار باشد.
دستور جلسه:

1- اتخاذ تصمیم  در خصوص  انحالل شرکت 
2- تعیین مکان تصفیه

3- دادن وکال��ت به هیئ��ت مدیره جهت ثبت 
مصوبات جلسه مجمع عمومی فوق العاده

/ع هیئت مدیره  
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ش�هرداری بیدخ�ت در نظ�ر دارد انجام امورخدمات ش�هر و رفت و روب و جمع آوری زباله س�طح ش�هر و 
نگهداری فضای سبز کل معابر محدوده قانونی را از طریق مناقصه یكساله به پیمانكار مجرب و ذیصالح بخش 

خصوصی، بصورت حجمی و از محل منابع داخلی، با شرایط زیر واگذار نماید.
1-مبلغ برآوردی پایه ماهیانه 895/000/000 ریال می باشد.

 2-ارائه ضمانت نامه بانكی معتبر 3 ماهه شرکت در مناقصه به مبلغ 1/000/000/000 ریال یا فیش واریزی به 
حساب سپرده 3100003490002 بنام شهرداری 

3-به پیشنهادات مبهم و مخدوش، مشروط و فاقد ضمانت نامه بانكی یا فیش سپرده به مبلغ 1/000/000/000ریال 
و فاقد برگه های تأیید صالحیت و همچنین پیش�نهاداتی که پس از موعد مقرر به دبیرخانه ش�هرداری واصل 

شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد و فاقد اعتبار می باشد.  
4-مهلت دریافت اسناد پایان وقت اداری 99/04/24 می باشد.

5-متقاضیان بایستی پیشنهادات خود را در دو پاکت سر بسته و الك و مهر شده الف و ب را حداکثر تا پایان وقت 
اداری 99/04/25 تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند. 

6-زمان بازگشایی پاکتهای پیشنهادی ساعت 13/30 مورخ 99/04/26 در محل دفتر شهردار خواهد بود.
7-کلیه هزینه های  آگهی و اسناد مناقصه، به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

8-متقاضیان می بایس�ت جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اس�ناد مناقصه به امور مالی شهرداری مراجعه 
نمایند.9-س�پرده نفرات اول تا س�وم  به ترتیب اولویت چنانچه برنده اول ظرف مدت قانونی که در مناقصه 

حاضر به عقد قرارداد نگردند، به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

آگهی مناقصه
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میر بیدختی شهردار بیدخت

وب��ت دوم
ن
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ظرفیت روزانه تولید ماسک به 7 میلیون رسید  فارس: محمدرضا شانه ساز، رئیس سازمان غذا و دارو درباره وضعیت تولید ماسک در کشور اظهار کرد: امروز به صورت روزانه حدود 6 تا 7 میلیون ماسک 
در کشور تولید می شود و انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماسک که متولی صنفی تهیه و توزیع ماسک هستند اعالم کردند توانایی افزایش شیفت های خود را دارند و در این خصوص نیازمند حمایت های مالی 

هستند. شانه ساز گفت: امروز بخش عظیمی از نیاز کشور با افزایش ظرفیت تولید در داخل برطرف می شود. در زمینه تولید ماسک، ظرفیت کشور هشت برابر شرایط معمول، افزایش یافته است.

افزایش نرخ بیکاری کشورهای آلمانی زبان©
ایسنا: به گزارش بلومبرگ، تا پایان ماه 
می  متوســط نرخ بیکاری در بزرگ ترین 
اقتصاد اروپا به ۳.۹ درصد رســید که در 
مقایســه با ماه پیش ۰.۴ درصد افزایش 
یافته؛ بدین ترتیب باالترین نرخ بیکاری 
آلمان از مــارس ۲۰۱۷ تاکنون به ثبت 
رسید. در این مدت شمار افراد فاقد شغل 

آلمانی با ۳ درصد افزایش نسبت به ماه پیش به ۲ میلیون و ۷۳۰ هزار نفر رسیده و 
جمعیت شاغالن نیز در آلمان در ماه می  با ۰.۱ درصد کاهش نسبت به ماه قبل به 
۴۲ میلیون و ۵۹۰ هزار نفر رسیده است. در مقایسه با می  سال ۲۰۱۹، شمار بیکاران 

آلمانی ۱.۱ درصد بیشتر و شمار افراد شاغل۱.۳ درصد کمتر شده است.
نرخ بیکاری جوانان که بیانگر بیکاری جمعیت زیر ۲۵ سال است نیز با ۶۹ هزار نفر 
افزایش نســبت به ماه پیش به ۲ میلیون و ۹۴۳ درصد رسیده است. از زمان اتحاد 
آلمان شــرقی و غربی نرخ بیکاری در این کشور عموماً کاهشی بوده است. نخستین 
آمار بازار کار پس از اتحاد دو آلمان در ســال ۱۹۹۰ منتشر و نرخ بیکاری این کشور 

۴.۹ درصد اعالم شد.
گفتنی است، متوســط نرخ بیکاری در آلمان طی بازه زمانی ۱۹۴۹ تا ۲۰۱۹معادل 
۵.۵۴ درصد بوده که باالترین رقم ثبت شده مربوط به آوریل ۱۹۵۰با ۱۱.۵ درصد و 

کمترین رقم ثبت شده نیز مربوط به مارس ۱۹۹۶ با ۰.۴ درصد بوده است.
از طــرف دیگر نرخ بیکاری در دیگر کشــور آلمانی زبان یعنی اتریش نیز به یکی از 
باالترین سطوح چند سال اخیر خود رسیده است؛ به گونه ای که نرخ بیکاری در ژوئن 
با ۳.۶ درصد افزایش نسبت به ماه پیش به ۱۰.۱ درصد رسید. این نرخ، بیشترین نرخ 

بیکاری ثبت شده اتریش در قرن بیست و یکم محسوب می شود.
در این مدت شمار افراد فاقد شغل در سن کار به ۴۱۴ و ۷۶۶ نفر رسیده است.

واکسن ضد کرونای آکسفورد اثر طوالنی مدت دارد©
فارس: به گزارش دیلی میل، کارشناسان آمریکایی در پژوهش های خود درباره این 
واکسن دریافتند واکسن ساخته شده توسط دانشگاه آکسفورد این قابلیت را دارد که 

سه برابر بیشتر از بهبودیافتگان کرونایی، در بدن آنتی بادی تولید کند. 
دانشمندان پیش بینی می کنند شکاف های ضد ویروسی که توسط واکسن مذکور به 

بدن افراد منتقل می شود، باید حداقل برای چند سال دوام داشته باشد.
دانشمندان انگلیسی دانشگاه آکسفورد که ماه ها برای یافتن واکسنی برای مقابله با 
ویروس کرونا تالش می کنند، روز دوشنبه ۸ ژوئن اعالم کردند موفق به تولید واکسن 

ضد کرونا شدند.
سارا گیلبرت، استاد واکسن شناسی در دانشگاه آکسفورد و رهبر تیم پژوهشگرانی که 
در تالش تولید واکسن ویروس کرونا هستند در تازه ترین اظهارات خود گفته است، 

نسبت به کارآمدی واکسن مذکور خوش بین است.

پژوهشگران آلمانی مطرح کردند

انقراض ۶۰ درصد گونه های ماهی  تا سال ۲۱۰۰!©
ایسنا: بررســی تازه پژوهشگران آلمانی 
نشان می دهد تغییرات اقلیمی می توانند 
به انقــراض ۶۰ درصد گونه های ماهی تا 

سال ۲۱۰۰ منجر شوند.
به گزارش فیوچریسم، پژوهش جدیدی 
نشان می دهد تغییرات اقلیمی می توانند 
گونه های بیشــتری از ماهی ها را تهدید 

کنند که این تعداد، بسیار بیشتر از حد تصور پیشین ماست.
براساس این پژوهش، اگر میانگین دمای جهان تا ۵ درجه سلسیوس افزایش یابد، یک 
کابوس جهانی در زمینه گرما پیش خواهد آمد و شاید ۶۰ درصد همه گونه های ماهی 

تا سال ۲۱۰۰ منقرض شوند.
پژوهش دیگری که تأثیر افزایش دمای آب را در جمعیت ماهی ها مورد بررسی قرار 
می دهد، بر نحوه توانایی سازگاری ماهی های بالغ متمرکز شده است. دانشمندان با 
توجه به نتایج این پژوهش  انتظار داشتند تنها ۵ درصد ماهی ها به خاطر تغییر شرایط 
از بین بروند اما پژوهشگران در این پروژه جدید، الرو، جنین و سایر مراحل چرخه عمر 
ماهی را در نظر گرفته اند. ماهی در این مراحل، نسبت به دمای باال بسیار آسیب پذیرتر 
می شود. هانس اوتو پورتنر، پژوهشگر مؤسسه آلفرد وگنر آلمان گفت: این پژوهش، به 
روشن شدن مرحله ای از زندگی می انجامد که تا حدود زیادی نادیده گرفته شده است.

نکته مثبت اینجاســت که هنوز فاصله زیادی تا ســال ۲۱۰۰ داریم و ممکن 
اســت تالش های صورت گرفته در حوزه اقلیمی بتوانند بسیاری از گونه های 

ماهی را نجات دهند.

 ضرورت توجه به برنامه ریزِی کاربردی ©
برای ایمن سازی ساختمان ها

متأسفانه باز هم حادثه ای تلخ )آتش سوزی مرکز درمانی سینا مهر شمیران تهران( 
پرسشــی را در اذهان ایجاد کرد که نهادهای مسئول چه تدبیری برای بازسازی و 
ایمن سازی ساختمان های موجود در کشور به ویژه ساختمان های عمومی که هر روز 

مراجعات بسیاری در آن اتفاق می افتد، اندیشیده اند.
به نظر می رسد برنامه ریزی کاربردی و یا به عنوان بهتر، ساختار راهبردی مناسب 
برای ایمن سازی این بناها کمتر مورد توجه نهادهای مسئول قرار گرفته است. در 
این زمینه می توان به این نکته اشاره کرد که تدوین مبحث مدیریت بحران به عنوان 
مبحثی از مباحث مقررات ملی ساختمان ضروری است. مدیریت بحران فقط مختص 
زمان پس از حادثه نیست، بلکه به پیشگیری از بحران نیز اختصاص دارد. از سویی 
دیگر اجرایی نمودن مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان که به مراقبت و نگهداری 
ساختمان اختصاص دارد موضوعی ضروری است. هدف این مبحث افزایش طول عمر 
مفید ساختمان است که برای رسیدن به این هدف باید بازدیدهای ادواری در تمامی 
بخش های معماری، ســازه و تأسیسات به طور منظم انجام گیرد، چرا که بررسی 
و بازرســی ادواری ساختمان ها، مجموعه ای از تخصص های مهندسی ساختمان را 
دربرمی گیرد که این مبحث می تواند با به کارگیری تخصص های مهندسان رشته های 

مختلف در ایمنی ساختمان ها راهگشا باشد.
 گفتنی است بر اســاس استانداردهای موجود می توان به میزان ایمنی ساختمان 
تا حدودی دســت یافت. در واقع بررسی برای ارزیابی ایمنی ساختمان، بر اساس 
استانداردهای جهانی بوده و بر این مبنا ساختمان ها باید در بازه های زمانی مشخص 
مورد بررسی دقیق قرار گیرند. این بررسی ایمنی برای ساختمان  های پر خطر هر 
ســاله، کم خطر ۱۰ سال یک بار و میان خطر سه سال یک بار است. اما در نگاهی 
دیگر، ضعف ساختاری را باید در عدم شناسایی دقیق آمار ساختمان های ناایمن در 
نقاط مختلف کشور دانســت. در همین راستا می توان به ضرورت تدوین آماری از 
ســاختمان های ناایمن که در سراسر کشور وجود دارد برای پایش ساختمان ها در 

زمینه ایمن سازی اشاره کرد.
کنترل ضوابط پدافند غیرعامل در ساختمان های عمومی نیز موضوعی قابل توجه 
اســت و ضرورت دارد زمینه های اجرایی کردن مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان 
که به پدافند غیرعامــل اختصاص دارد فراهم شــود. پدافند غیرعامل به معنای 
اصولی پیشگیرانه است که کاهش آسیب پذیری در هنگام بحران را با بهره گیری از 
فعالیت های غیرنظامی، فنی و مدیریتی به دنبال دارد و از وارد شدن خسارات مادی و 
تلفات انسانی جلوگیری کرده و یا میزان این خسارات و تلفات را به حداقل می رساند. 
موضوع دیگر، اهمیت جایگاه ویژه این مبحث در زمان بحران است که متأسفانه این 
مسئله نیز در حال حاضر کمتر مورد توجه است. به طور مثال انتخاب کاربری برای 
ساختمان ها و نیز چگونگی فاصله توده ساختمان ها از یکدیگر مسئله بسیار مهمی 
است که در ساختار شهرسازی امروز نادیده انگاشته شده است. به نظر می رسد این 

مورد به خصوص در زمان آسیب و حادثه، نقش بسیار مهمی دارد. 
از سویی دیگر باید نقش نهادهای بازدارنده در کنترل ساختمان ها را نقشی بسیار 
مهم دانســت. اگرچه نهادهای سیاســت گذار )مانند وزارت راه و شهرســازی( با 
وضع قوانین کاربردی و مباحث مقررات ملی ســاختمان در تدوین ساختار ایمنی 
ساختمان ها نقشی بسزا دارند، اما نمی توان جایگاه نهادهای کنترل کننده و به تبع 
آن نهادهای بازدارنده )از قبیل شهرداری ها و نهادهای قضایی( را نادیده گرفت. اینکه 
صرفاً اعالم تخلفات توسط نهادهای بازرس و کنترل کننده برای ساختمان گزارش 
شود، نمی تواند کافی باشد. بلکه باید نهادهای بازدارنده نیز در جهت ایمنی شهر و 
ساختمان و شهروندان، ساختارِ راهبردِی مناسبی را برای تعیین کاربری ساختمان ها، 

بازسازی و ایمن سازی ساختمان ها با کاربردی مناسب برنامه ریزی کنند.

راه  بهترین  مصدق    محمود  جامعه/  گروه   
تشخیص ابتالی افراد به بیماری کووید ۱۹ انجام 
آزمایش قابل اعتماد است، به ویژه اینکه این بیماری 
در بعضی اشخاص هیچ عالمت خاصی ندارد و همین 
مسئله اهمیت این موضوع را دو چندان می کند؛ به 
طوری که روزانه حدود ۲۰ هزار تست کرونا در کشور 
انجام می شود. البته این رقم مربوط به اواخر خرداد 
بهداشت طی  است، یعنی زمانی که هنوز وزارت 
مصوبه ای تست کرونا را به افراد پرخطر و باالی ۶۰ 
سال محدود نکرده بود. به هرحال روزانه جمع قابل 
توجهی از افراد تست کرونا می دهند. تست هایی که 
بخشی از آن به روش سرولوژی یا همان آنتی بادی 
انجام می گیرد که به نظر مسئوالن وزارت بهداشت 
انجام خیلی از آن ها هیچ ضرورتی ندارد. در واقع 
مسئوالن وزارت بهداشت تست مولکولی)PCR( را 
که از حلق و بینی انجام می شود بهترین روش برای 
شناسایی کووید ۱۹ می دانند و بر انجام این تست 

تأکید می کنند. 
با این همه، پرســش این است که تست سرولوژی 
برای تشخیص کرونا تا چه اندازه معتبر است و اگر 
چندان معتبر نیست، پس چرا بعضی پزشکان آن را 
تجویز می کنند و از بیماران می خواهند حتماً تست 
آنتی بادی انجام بدهنــد و این گونه هزینه ۲۵۰ تا 
۵۰۰ هزار تومانی را بر بیماران تحمیل می کنند، آن 
هم در شرایطی که شرکت های بیمه هزینه آزمایش 

سرولوژی بیماران را تقبل نمی کنند؟ 

آزمایش سرولوژی به تنهایی کافی نیست»
دکتر سیامک میراب سمیعی، مدیر کل آزمایشگاه 
مرجع سالمت وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکی در پاسخ به قدس می گوید: تست سرولوژی 
در بیماری هایی مثل هپاتیت B و HIV راه نســبتاً 
طوالنی طی کرده تا برای تشخیص بیماری معتبر 
و قابل اطمینان شــود، اما نتایج آن برای تشخیص 
بیماری کووید ۱۹ هنوز به تنهایی معتبر نیســت. 
براســاس دســتورالعمل معاونت درمان با عنوان 
»جایــگاه و کاربــرد آزمایش هــای ســرولوژی در 
خصوص تشخیص بیماری کووید۱۹« و همچنین 
فلوچارت تشــخیص و درمان کووید ۱۹ که توسط 
وزارت بهداشت ابالغ شده، آزمایش سرولوژی برای 
این بیماری به تنهایی روش یا معیار تشخیص این 
بیماری نیســت و نباید استفاده شود. این آزمایش 
در کنار اطالعات و آزمایش های دیگر قابل استفاده 
و مفید اســت، اما تســت یاد شــده برای مطالعه 
اپیدمیولوژیــک به خوبی به کار می رود و می توان از 
آن برای تعیین درصدی از جمعیت که ممکن است 
در گذشته با این ویروس مواجه شده اند استفاده کرد. 
وی با اشــاره به اینکه سال ها طول کشید تا در دنیا 
کیت هایی با دقت باال بــرای آزمایش اچ آی وی و 
هپاتیــت ب تولید شــود، می افزاید: امــا در مورد 
کووید ۱۹ هنوز کیت ســرولوژی با دقت باال تولید 
نشده اســت، به همین خاطر ما از این روش که از 
طریق آزمایش خون انجام می شود به تنهایی برای 

تشــخیص اســتفاده نمی کنیم اما می توان از این 
روش برای بدســت آوردن یک تصویر از اجتماعی 
که با ویروس کرونا مواجه شده اند، استفاده کرد. به 
عبارت دیگر فعالً مهم ترین کاربرد تست آنتی بادی 
در همینجاســت، یعنی برای اینکه ببینیم ویروس 
زمانی که در یک اجتماع شــیوع یافته، چقدر مردم 
را در معرض مواجهه قرار داده، از تســت سرولوژی 

کمک می گیریم.  
وی با اشاره به اینکه برای تشخیص قطعی کووید ۱۹ 
عالوه بر اســتفاده از سی تی اسکن، باید از آزمایش 
تشخیص مولکولی روی نمونه مجاری تنفسی فوقانی 
)سواب نواحی بینی-حلقی و دهانی- حلقی( استفاده 
 RT- PCR شود، می افزاید: در بیمارانی که آزمایش
روی نمونه منفی است ولی سی تی اسکن نشانگر 
پنومونی است نیز باید آزمایش تشخیص مولکولی 

تکرار شود.
ســمیعی از تجویز بیــش از اندازه و انجام تســت 
سرولوژی برای تشخیص بیماری کرونا در کشور خبر 
می دهد و می گوید: در حال حاضر ما در این حوزه با 
دو مشکل عمده مواجه هستیم؛ یکی اینکه آزمایش 
آنتی بادی که چندان ضــرورت ندارد بیش از اندازه 
انجام می گیرد و نکته دوم بحث تعرفه این تســت 
است که به درستی رعایت نمی شود؛ دانشگاه های 
علوم پزشکی کشور موظف هستند در موارد تخلف، 

دستورالعمل وزارت بهداشت را مالک قرار دهند.
مدیر کل آزمایشگاه مرجع سالمت وزارت بهداشت 
از بعضی پزشکان و آزمایشگاه ها بابت تجویز و تبلیغ 
انجام تســت ســرولوژی انتقاد می کند و می گوید: 
یکی از گرفتاری ها این است که برخی آزمایشگاه ها 
اصول را رعایت نمی کنند و تست آنتی بادی را برای 
تشخیص کووید ۱۹ به طور مستقیم تبلیغ و متأسفانه 
بــدون اطالعات کافــی اقدام به تفســیر جواب ها 
می کنند؛ در این کار نه تنهــا مرتکب زیاده روی و 
اشتباه بلکه تخلف می شوند که گاهی برخورد قانونی 

با آن ها ضروری می شود. همچنین 
بعضی از پزشکان تست یاد شده را 
به بیماران تجویز می کنند در حالی 
ابالغی  دســتورالعمل های  از  که 
وزارت بهداشت بی اطالع هستند و 
یا توجه کافی به آن ندارند؛ آن ها 
تصور می کنند آزمایش سرولوژی 
در تشــخیص کووید۱۹ اعتباری 
مثل آزمایش سرولوژی در اچ.آی.
وی یا هپاتیت B دارد، در حالی که 

کامالً با آن ها متفاوت است. 
وی با اشــاره به ضرورت مداخله 
در تجویز پزشکانی که بدون هیچ 
ضرورتی تست سرولوژی را برای 
تشخیص بالینی کووید ۱۹ برای 
تصریح  می کنند،  تجویز  بیماران 
می کند: دلیل مداخله این است که 

چنین تجویزی در بیشتر موارد هزینه سنگینی برای 
یــک آزمایش غیرضروری به افراد و جامعه تحمیل 

می کند.
وی بی اطالعــی بعضــی از پزشــکان نســبت به 
دستورالعمل صادره در خصوص روش های تشخیص 
کووید ۱۹ را نشــان ضعف عملکرد وزارت بهداشت 
نمی داند و می گوید: به هرحال همه پزشکان و بیشتر 
کارکنان حوزه سالمت در زمان تحصیل، دروسی با 
عنوان ایمنی شناسی و سرولوژی را خوانده اند و تقریباً 
همه می دانند که در پاسخ تأخیری سیستم ایمنی 
به این ویروس، مثل سایر عوامل عفونی بیماری زا، 
ابتدا IgM و سپس IgG در فرد مبتال مثبت می شود 
و یا مثالً وقتی بیماری پیش می رود تیترآنتی بادی 
بــاال می رود، اما از این موضوع که چنین الگویی در 
همه بیماران کووید۱۹ اتفاق نمی افتد اطالع ندارند، 
به طوری که در افراد بدون عالمت و یا افرادی که به 
اشکال خفیف بیماری دچار می شوند ممکن است 

اصالً شاهد پاسخ سیستم ایمنی 
نباشیم. از این رو این عدم اطالع 
از دســتورالعمل نشــان از ضعف 
دستگاه بهداشت نیست چون این 
وزارتخانه دســتورالعمل های الزم 
را ابــالغ می کند و در اختیار همه 
قرار می دهد، اما به نظر می رســد 
گاهی برخی پزشکان توجهی به 
اصل و اهمیــت موضوع ندارند. از 
سوی دیگر سازمان نظام پزشکی 
و انجمن های تخصصــی در این 
حوزه وظایف ذاتــی دارند و باید 
در ایــن خصوص ایفــای نقش 
کنند کــه حداقــل در این مورد 
کمتر چنین چیزی را از ســوی 
این مراکز شــاهد هســتیم. در 
واقع نظام پزشــکی و انجمن های 
پزشکی باید جایگاهشــان را در چنین بحران هایی 
پیدا کــرده و نقش خود را باز تعریف کنند. یکی از 
مهم ترین وظایفشان این است که نه تنها در تدوین 
دستورالعمل ها مطابق آخرین یافته ها مشارکت کنند 
بلکه آن ها را به طور مؤثر به جامعه پزشــکی انتقال 
دهند و مراقب باشند تا کار غیرضروری و در مواردی 

مغایر با اخالق حرفه ای صورت نگیرد. 

چرا بیمه ها هزینه تست سرولوژی را »
نمی دهند؟

وی در خصــوص اینکه چرا بیمه ها هزینه تســت 
سرولوژی را به بیماران پرداخت نمی کنند، می گوید: 
سازمان های بیمه به خصوص بیمه پایه تا زمانی که 
مطمئن نشــوند یک خدمت، ضروری و مؤثر و در 
مدیریت بالینی دارای ارزش اســت معموالً زیر بار 
هزینه اش نمی روند. وزارت بهداشــت هم از اینکه 
بیمه های پایه در شرایط فعلی و بدون هیچ قاعده ای 

منابع مالی خود را صرف پوشــش تست سرولوژی 
کووید۱۹نمی کنند با آن ها مخالف نیست. شاید اگر 
قرار باشــد روزی بیمه ها پوشش این تست را برای 
بیماران فراهم کنند باید برای بیماران بســتری در 
بیمارستان ها باشد چون این تســت در این موارد 
می تواند مکمل مقدمات تشــخیصی بوده و کاربرد 
بهتری داشته باشــد چون پاسخ آنتی بادی بیشتر 
در بیماران بســتری دیده می شود تا در کسانی که 
عالمت ندارند و یا اینکه عالئمشان خفیف است. به 
عبارت دیگر تســت آنتی بادی کرونا در کسانی که 
هیچ عالمتی ندارند و یا عالئم خفیفی دارند روش 
تشخیصی قابل اعتمادی نیست. دلیل این موضوع 
هم هنوز خیلی روشــن نیست. فراموش نکنیم که 
استفاده و یا اتکای نابجا به نتایج سرولوژی می تواند 
منجر به بی اثر شــدن اقدام هــای مربوط به قطع 
زنجیره انتقال ویروس و حتی اطمینان کاذب شود. 

وی در خصوص میزان اســتفاده از تست های آنتی 
بــادی برای تشــخیص کووید ۱۹ در کشــور هم 
می گوید: فعــالً آماری نداریم چــون این ها جز در 
آزمایشگاه در جای دیگری ثبت نمی شود اما می توان 
به صورت غیر مستقیم میزان آن را فهمید. مثالً از 
شرکت هایی که این تست ها را تولید و به بازار عرضه 
می کنند، پرسید چقدر کیت می فروشند که البته 
اگر آمارشــان صحیح و دقیق باشد می تواند منجر 
به برآوردی از میزان اســتفاده شود. اما اینکه چقدر 
از این ها در مطالعات اِپیدمیولوژیک مصرف شده و 
چقدر به اشتباه برای مدیریت بالینی مصرف شده را 

نمی توان به روشنی معلوم کرد. 
 وی در خصوص تولید، کیفیت و مصرف کیت های 
مولکولی کووید هم می گوید: همان طور که گفته 
شد آزمایش های تشخیص مولکولی در حال حاضر 
تنها روش قطعی آزمایشــگاهی برای تشــخیص 
کووید ۱۹ اســت و برای اینکــه از این آزمایش ها 
حداکثر بهره برداری صحیح انجام شود باید به نکاتی 
توجه کرد؛ از جمله اینکه بدست آوردن یک نتیجه 
منفی، وجود بیماری را رد نمی کند و ممکن است 
در مــوارد خاص نمونه برداری تکــرار و در صورت 
امکان از نمونه های دستگاه تنفسی تحتانی برای 
انجام آزمایش اســتفاده شود. به طور کلی عوامل 
متعددی در حساسیت آزمایش تشخیص مولکولی 
و اعتبــار نتایج آن مهم ترین تأثیــر را دارند مثل: 
انتخاب محل آناتومیک برای نمونه برداری و نحوه 
نمونه گیری، زمــان نمونه برداری و مرحله بیماری 
)عموماً افراد مبتال که دارای عالئم بالینی هستند 
ویروس بیشتری نسبت به پیش و پس از آن دارند(، 
رعایت استانداردهای تضمین کیفیت آزمایشگاهی 
در نگهداری و ارســال نمونــه و به خصوص انجام 
آزمایش، نوع کیت تشخیص مولکولی یا پروتکل 
آزمایشگاهی که در آزمایشگاه برای تشخیص مورد 
استفاده قرار می گیرد، دفعات انجام آزمایش، مثاًل 
در شــرایطی که نتیجه یک آزمایش به طور کاذب 
منفی می شــود و تکرار آزمایش می تواند به یافتن 

موارد مثبت کمک کند.

انتقاد مدیرکل آزمایشگاه مرجع سالمت وزارت بهداشت از پزشکان و آزمایشگاه ها

افراط در تجویز و تبلیغ تست آنتی بادی کرونا

تست آنتی بادی 
کرونا در کسانی 
که هیچ عالمتی 
ندارند و یا عالئم 

خفیفی دارند روش 
تشخیصی قابل 
اعتمادی نیست

بــــــرش
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دستچین

شاید کنکور به تعویق بیفتد
خانه ملت: احمد نادری، نماینده مجلس شورای اسالمی، در صفحه 
شــخصی اش در توییتر درباره موضوع تعویق کنکور ۹۹ نوشــت: 
 پیام های بسیاری در مورد به تعویق افتادن کنکور ۹۹ دریافت می کنم. 
با توجه به موج دوم شیوع کرونا نگرانی عزیزان کنکوری و خانواده ها 
کامالً قابل درک است. ان شاءاهلل این هفته درمورد این موضوع تصمیم 

خواهیم گرفت.  

تا اطالع ثانوی آموزش سربازی یکماهه شد
جامعه: ســردار تقی مهری، رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا 
اعالم کرد: به دلیل تشدید شیوع ویروس کرونا و نیاز به رعایت 
حداکثری پروتکل های بهداشتی و حفظ سالمتی سربازان عزیز، 
مدت آموزش سربازی با یک ماه کاهش، کماکان تا اطالع ثانوی 

به صورت یکماهه استمرار خواهد داشت.

بهداشت و درمان

عضو کمیته کشوری کرونا:
 مردم ماسک  فیلتردار

 استفاده نکنند
 ایرنا   عضو کمیته ملی مقابله با کرونا گفت: با 
توجه به اینکه بازدم به راحتی و بدون هیچ گونه 
تصفیه هوایی از ســوپاپ ماسک های فیلتردار 
خارج می شــود، به مردم توصیــه می کنیم از 

چنین ماسک هایی استفاده نکنند.
دکتر مســعود مردانی همچنین افزود: یکی از 
دالیل توصیه عدم استفاده از این گونه ماسک ها 
انتقال ویروس از ناحیه سوپاپ یا همان فیلتر 
اســت؛ اگر شــخص اســتفاده کننده آلوده به 
ویروس کرونا یا حتی ناقل آن باشــد به هنگام 
خروج تنفس از قسمت سوپاپ، موجب آلوده 

شدن محیط و دیگران می شود.
استفاده از ماسک های فیلتردار عالوه بر اینکه 
مانع انتقال کرونا به محیط و دیگران نمی شود، 
هنگام سرفه یا عطســه، شخص بیمار یا ناقل 
بیماری اســتفاده کننده از ماسک، توده ای از 

ویروس را به دیگران منتقل می کند.

حج و زیارت

رئیس سازمان حج و زیارت خبر داد
 جزئیات اعزام زائر 

به سوریه
 مهر   علیرضا رشــیدیان، رئیس ســازمان حج 
و زیارت گفت: قرار اســت میــان وزارتخانه های 
بهداشت سوریه و ایران تفاهم نامه ای منعقد شود 
و بر اســاس آن، دو کشــور ملزم می شوند زائران 
بر اساس شــاخص های سازمان بهداشت جهانی 
آزمایش هــای الزم را بــرای کرونا انجام بدهند و 
گواهی نامه سالمت خود را ۴۸ ساعت پیش از سفر 
داشته باشــند. وی افزود: در سوریه در مقایسه با 
کشورهای همسایه و اطراف از لحاظ کرونا با اوج 
بیماری کرونا مواجه نیستیم. در ایران نیز می توانیم 
از استان های سفید خود اعزام زائر داشته باشیم به 
شرط آنکه توافق های الزم بین ایران و سوریه انجام 

شود و متقاضیان کارت سالمت داشته باشند.
رئیس سازمان حج و زیارت در خصوص زمان آغاز 
اعزام ها گفت: زمان دقیق اعزام ها مشخص نیست 
اما امیدواریم پیش از اربعین تکلیف اعزام به سوریه 

مشخص شود.

رفاه و خدمات اجتماعی

یک مسئول سازمان بهزیستی:
تعداد مراکز آلوده بهزیستی 

افزایش یافت
 ایلنا   محمد نفریه، رئیس کمیته پیشگیری 
از بیماری های واگیر سازمان بهزیستی گفت: 
در برخی از اســتان ها مهدهای کودک دوباره 

تعطیل شده اند. 
وی با بیان اینکه نسبت آلودگی و مرگ و میر در 
مراکز ما کمتر از ۱۰ درصد است، افزود: تقریباً یک 
ماه بود که آمارها در مراکز ما ثابت بود و هیچ مورد 
جدیدی در هیچ استانی نداشتیم، اما دوباره از سه 
هفته پیش یعنی اواسط خرداد تعداد مراکز آلوده 

افزایش یافت و موارد معدود فوتی نیز داشتیم.
رئیس کمیته پیشــگیری از بیماری های واگیر 
سازمان بهزیستی درباره میزان ابتالی معتادان به 
کرونا نیز گفت: اینکه می گویند معتادان نمی گیرند، 
صحــت ندارد و آنچه ما می بینیم این اســت که 
معتادان نیز مبتال می شوند و گهگاه مراکز ما چه 
مراکز ماده ۱۵ و چه مراکز ماده ۱۶ که مربوط به 

معتادان متجاهر است نیز آلوده شده اند.

محیط زیست

رئیس سازمان حفاظت محیط  زیست:
محیط بان ها راننده شخصی 

مدیران نیستند
 ایرنا    عیسی کالنتری، رئیس سازمان حفاظت 
محیط  زیســت با بیان اینکه حدود ۵۰ درصد 
از نیروهای ســازمان حفاظت محیط زیســت 
محیط بان هستند، گفت: برخی مدیران بدشان 
نمی آیــد از محیط بانان بــرای برخی کارهای 
تشریفاتی مثالً راننده شخصی استفاده کنند، در 
حالی که از همین جا به سرهنگ محبت خانی، 
فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت دستور 
می دهم این کار خالف است و اگر مدیری اقدام 
به چنین کاری کند باید با وی برخورد شود و 

مسئولیت این کار بر عهده فرمانده یگان است.
وی گفت: مجوز استخدام محیط بان تا ۱۰ سال 
آینده را از دولت گرفتیم و بر این اساس هر سال 

۳۰۰ محیط بان استخدام خواهیم کرد.
کالنتری تأکید کرد: تحت هیچ شرایطی سازمان 
محیط زیست نباید وارد مسائل سیاسی کشور 
شود چون وظیفه ما حفظ محیط زیست است. 

آموزش

رئیس سازمان سنجش: 
کرونا مصاحبه کنکور دکترای 

۹۹ را هم مجازی کرد
 ایرنا    ابراهیم خدایی، رئیس سازمان سنجش 
آموزش کشور درباره مجازی شدن مصاحبه کنکور 
دکترای ۹۹، گفــت: ۵۰ درصد نمره پذیرش در 
آزمون دکترا بر اساس مصاحبه است؛ در این زمینه 
معاونت آموزشی وزارت علوم و سازمان سنجش 
آموزش کشور درصدد کاهش مدت زمان مصاحبه 
با مجازی کردن آن هستند تا داوطلبان پذیرفته 

شده اوایل آبان سرکالس بروند.
خدایی گفت: معاونت آموزشی وزارت علوم با صدور 
بخش نامه ای به دانشگاه های پذیرنده دوره دکترا از 
آنان خواست سعی در فراهم کردن زیرساخت های 
مصاحبه مجازی کنند تا به محض اعالم اسامی 
داوطلبان مجاز، بالفاصله فرایند مصاحبه مجازی 
برگزار شــود. وی افــزود: هماهنگی های اجرایی 
در این زمینه به شــدت در حال انجام اســت و 
دانشگاه ها با تجربه آموزش مجازی امکان برگزاری 

این مصاحبه های مجازی را هم دارند.

فراسو

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 دکتر طاهره نصر؛ عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

 یکشنبه 15 تیر 1399  13 ذی القعد ه 1441 5 جوالی 2020  سال سی و سوم   شماره 9285

قیمت اینترنت موبایل باید به قبل بازگردد
فارس: حسین فالح جوشقانی، معاون وزیر ارتباطات در توییتی 
نوشــت: باال بردن قیمت در برخی اپراتورهای تلفن همراه، در 
حالی که مردم به دلیل شیوع کرونا وابستگی بیشتری به فضای 
مجازی پیدا کرده اند، غیرمنطقی و غیرمعقول اســت و سازمان 

تنظیم با آن مخالفت کرده است.قیمت ها باید به قبل بازگردد.

چالش تعطیلی مطب های پزشکی در بحران کرونا 
ایسنا: دکتر محمد جهانگیــری، معاون فنی و نظارت سازمان 
نظام پزشکی گفت: بسیاری از مطب ها به ویژه مطب هایی که در 

حوزه دندانپزشکی کار می کنند دچار مشکل شده اند. 
وی با بیان اینکه در مقطعی، اعالم تعطیلی مطب ها افزایش یافت، 
گفت: به طور میانگین روزانه مراجعاتی را در کشــور داریم که 

می خواهند مطب هایشان را تعطیل کنند.

انگار صندلی ها چسبندگی دارند
ایسنا: سید احسان قاضی زاده هاشمی، عضو کمیسیون اجتماعی 
مجلس می گوید: مجموعه ثابتی از مدیران بر صندلی چسبیده و 
انگار نمی خواهند از جایشان تکان بخورند و فقط کرسی هایشان 
تغییر می کند؛ انگار صندلی ها چســبندگی دارند که آقایان ول 
نمی کنند. از آن طرف هم کســی را می شناسم که پس از چهار 

سال عضویت در هیئت علمی دانشگاه شریف مهاجرت کرد. 

کوتاهی مجلس دهم در خصوص 13 میلیون نفر
 مهر: زهره الهیان، نماینده تهران، ری و شــمیرانات گفت: در 
حال حاضر ۱۳ میلیون جوان در سن ازدواج در کشور داریم که 
شرایط ازدواج را ندارند، اما مجلس دهم چهار سال از وقت خود 
را برای ازدواج افراد زیر ۱۸ ســال صرف کرد، درحالی که ازدواج 

۱۳ میلیون نفر از جمعیت کشور نادیده گرفته شد. 
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ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا ذاالجالل واالکرام

روزنامه عربستانی به مرجعیت جسارت کرد، افکار عمومی واکنش نشان داد

عراقعلیهآلسعود
  جهان/علوی  پس از توهین بی شــرمانه روزنامه الشرق 
االوســط عربســتان به مرجع عالی قدر شــیعیان، گروه ها، 
شــخصیت ها و مردم عــراق این جســارت را محکوم و بر 
ضرورت واکنش دربرابر آن تأکید کردند. به گزارش ایســنا، 
هادی العامری رهبر ائتالف الفتح در ســخنانی در واکنش به 
جسارت به آیت اهلل سید علی سیستانی، ضمن محکوم کردن 
ایــن اقدام اظهار کرد: بار دیگر نظام جاهل آل ســعود پس از 
توهین بی شــرمانه به مرجعیت عالی قدر، تمامی خطوط قرمز 
و ارزش های واالی ملت عراق را زیر پا گذاشــت. وی افزود: 
این، توهین به احساســات میلیون ها سنی، شیعه، مسلمان و 
مســیحی در داخل عراق و خارج از آن است و همه نسبت به 
نقش پدرانه آیت اهلل سیستانی برای محافظت از حاکمیت ملی 
عراق و نقش قابل توجه ایشــان در زمینه حفاظت از کشــور 
در مقابل تروریســم آگاه هستند. نوری المالکی، نخست وزیر 
اســبق و رئیس جریان حکمت عراق نیــز در بیانیه ای تأکید 
کرد: مرجعیت، رمز قدرت ملت ما و پرچم وحدت آن اســت و 
توهین به ایشــان به هر شکلی نقض آشکار ارزش های ملت 
ماست. عادل عبدالمهدی، نخست وزیر سابق عراق نیز که به 
دنبال خواست آیت اهلل سیســتانی در هشتم آذر ۹۸، از پست 
نخست وزیری اســتعفا کرده بود، در دفاع از ایشان به میدان 

آمد و گفت: روزنامه ســعودی و هــر آن کس که در پی این 
روزنامه هست، به جای فتنه انگیزی و نفرت پراکنی، بهتر است 
از تالش های عراق برای مبارزه با داعش و سازندگی در کشور 

حمایت کند.
روزنامه عربســتانی الشــرق االوســط جمعــه کاریکاتوری 
اهانت آمیز از آیت اهلل سیســتانی منتشــر کرد که در پی آن، 
مقام ها و شــخصیت های عراقی بدان واکنش نشان دادند و 
کاربران در فضای مجــازی در حال محکوم کردن این اقدام 
هستند. نصر الشمری، ســخنگوی جنبش النجباء در توییتی 
نوشت: توهین و تعرض سعودی به مرجعیت، دلیل واضحی بر 
احساس تلخ شکست در برابر اقدام های حکیمانه و مستحکم 
مرجعیت دینی است که همه دسیســه های تکفیری آنان را 
به شکست کشاند. فراکسیون های دولت قانون، الصادقون و 
السند در پارلمان عراق هم این اقدام اهانت آمیز علیه مرجعیت 
دینی عراق را محکــوم و آن را غیرقابل قبول خواندند. نصر 
الشمری، عضو پارلمان این کشور نیز خواستار بسته شدن دفتر 
روزنامه الشرق االوسط و احضار سفیر عربستان شد. در همین 
زمینه نیز علی الشیبانی، رئیس کانون وکالی نجف اشرف در 
بیانیه ای از اقامه دعوی علیه روزنامه سعودی الشرق االوسط 

به دلیل اهانت به مرجعیت عالی شیعیان در عراق خبر داد.

راشــاتودی: متن اصالح شــده قانون اساســی 
فدراسیون روسیه که با حمایت ۷۸ درصد روس ها 
به تصویب رسید، پس از انتشار رسمی از روز گذشته 

الزم االجرا شده است.
تسنیم: زلمای خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا در امور 
صلح افغانستان گفت: طالبان برای تحقق صلح آماده 

مصالحه با دولت افغانستان است.
سی ان ان: مقام های رســمی از کشته شدن یک 
کودک ۸ ســاله و زخمی شدن ســه نفر دیگر در 
تیراندازی عصر جمعــه در مرکز خریدی در آالباما 

خبر دادند.

عضو شورای عالی سیاسی یمن: 
هیچ چشم انداز صلحی با ©

سعودی وجود ندارد
الحوثی،  علی  محمد  ایسنا: 
عضو شــورای عالی سیاسی 
یمن با انتشار توییتی نوشت: 
برخالف آنچه کشورهای عضو 
ائتالف متجاوز تبلیغ می کنند، 

هیچ چشــم انداز صلحی در یمن وجود ندارد. وی 
افزود: پیشــنهادهای مارتین گریفیث، فرســتاده 
ویژه سازمان ملل به یمن به متجاوزان طی دو ماه 
گذشته بدون پاســخ مانده و از وی خواسته شده 
منتظر پاسخشان باشد. حال آنکه پاسخ سریع ما 
به فرستاده سازمان ملل در قالب یک سند راه حل 

جامع بود که بر راه حل های قانونی تأکید می کرد.
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تصفیه در کاخ سفید
مقام های منتقد ترامپ از 
پنتاگون اخراج می شوند

اسپوتنیک: با وجود اینکه تاکنون چندین 
مقام ارشد منتقد ترامپ استعفا کرده اند اما 
حاال کاخ ســفید می خواهد یک گزینش 
سیاســی برای شناسایی پرسنل وفادار به 
ترامپ ترتیب دهد. مجله آمریکایی فارن 
پالســی اعالم کرده هفته آینده کارکنان 
کاخ سفید آغاز به مصاحبه با گماشتگان 
سیاســی در وزارت دفاع آمریکا خواهند 
کرد. بر اساس ایمیل کاخ سفید هر کدام 
از این مصاحبه ها ۳۰ دقیقه طول می کشد. 
البته گفته شده مقام های ارشد پنتاگون، 
از جمله مارک اســپر در این مصاحبه ها 

شرکت نخواهند کرد.

تنش های آلمان و آمریکا چقدر واقعی اند؟©
تنش هــا میان مقام های آمریکا و آلمان باال گرفته و ترامپ، تهدید به خارج 
کردن نیروهای این کشور از پایگاه های خود در آلمان کرده است. تنش هایی 
که نمود آن، امتناع آلمان از مشــارکت در عملیات تنگه هرمز و اعتراض به 
هزینه های ناتو بود. از زمانی که ترامپ روی کار آمد، شــروع به برخوردهای 
اقتصــادی با اروپایی ها کــرد؛ در خصوص آلمانی ها عالوه بــر آن، رفتاری 
توهین آمیز نیز با آنگال مرکل داشت. به طبع از آن زمان به بعد، روابط آلمان 
و آمریکا طبیعی نشــد. مسائلی مانند اعزام نیرو به تنگه هرمز، ناتو، تعرفه ها 
که بیشــتر روی آلمان و خودروهای این کشــور بسته شد و مهم تر از همه، 
لوله گاز ساوت استریم 2 که گاز روسیه را به آلمان منتقل می کند. مقام های 
آمریکایــی در کنایه ای اعالم کردند ما به آلمان کمک می کنیم و در مقابل، 
آن ها با دشــمنمان همکاری اقتصادی انجام می دهند. به دنبال این مسئله 
قرار شد ۸هزارو 5۰۰ نیروی آمریکایی از آلمان خارج شوند. همه این موارد 
سبب شده این رابطه نه تنها رو به بهبودی حرکت نکند، بلکه امکان گسست 

بیشتر در آن نیز تا انتخابات آمریکا ممکن است.
پیش از این، اروپایی ها به فکر تشــکیل ارتش اروپایی بودند که این نشــان 
دهنده ناامیدی آن ها از آمریکا بود که در نهایت، فعاًل موفق بدان نشــده اند. 

آن ها هنوز به آمریکا وابسته اند. 
در زمان اوباما روابط بســیار مثبتی بین این دو وجود داشت، اما با روی کار 
آمــدن ترامپ همه چیز تغییر کرد. اکنون، امیــد اروپایی ها به ویژه آلمان و 
فرانســه بر عدم انتخاب مجدد ترامپ است. مواضع مرکل و وزیر خارجه اش 
مبنی بر پایان قدرت آمریکا بیشــتر از آن که یک فکر راهبردی باشد، یک 
حرکت تاکتیکی است. اما در هر صورت، این تنش ها هم با شخص ترامپ و 

هم با نظام ایاالت متحده است.
هر چند ترامپ اعالم کرده نیروهایش را از آلمان خارج می کند، اما ســخت 
به نظر می رسد که به طول کامل اجرا شود. بحث اصلی خط لوله گاز است. 
آمریکا امروز خود صادرکننده سوخت های فسیلی است و به طبع انتظار دارد 
اروپا گاز مورد نیاز خود را از آمریکا بخرد. در مقابل هم، به دلیل هزینه های 
صرف شــده و عدم تمایل آلمان برای شــکرآب کردن روابط خود با روسیه، 

بعید به نظر می رسد این قرارداد لغو شود. 
در مقابل، چین نیز بیکار ننشســته و از فرصت حضور ترامپ نهایت استفاده 
را می برد. البته اروپا تمایلی بــرای جایگزینی چین با آمریکا ندارد. آن ها از 
نفوذ چین ناراحت و نگرانند؛ اروپا برای توسعه روابط راهبردی با یک قدرت، 
ســه اصل حقوق بشــر، آزادی های جمعی و اقتصاد بازار آزاد را مد نظر قرار 
می دهد که این سه فاکتور شامل چین نمی شود. چین قدرت بزرگی شده که 
اتفاقاً با روسیه هم هماهنگ است. مشکل آمریکا با چین بر سر قدرت برتری 
جهان اســت، اما دعوای اروپا با چین، بر سر سلطه بر شرکت های اروپایی و 

راهبرد دونیم کردن اروپای شرقی و غربی است. 
در نهایت، اروپا مجبور است با چین کار کند که کار هم می کند. در مجموع، 
آلمان امیدوار است با انتخابات آمریکا و رأی آوردن جو بایدن، روابط دوباره 

به تنظیمات قبل برگردد.

  نمابر تحریریه:     ۳۷61۰۰۸۷ -۳۷6۸4۰۰4  )۰51(
)۰51(   امور مشترکین:                 ۳۷61۸۰44-5 
  روزنامه گویا:                       ۳۷651۸۸۸   )۰51(
  روابط عمومی:                    ۳۷6625۸۷   )۰51(
  ارتباطات مردمی:                ۳۷61۰۰۸6   )۰51(
  سازمان آگهی ها:                       ۳۷۰۸۸   )۰51(
)۰51(   ۳۷62۸2۰5                                             
                                      فاکس: ۳۷61۰۰۸5  )۰51(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:          مشهد، بولوار سجاد، نبش سجاد 1
  صندوق پستی:                             5۷۷- 91۷۳5  
  تلفن:                           )9 خط(  ۳۷6۸5۰11 )۰51(

  دفترتهران:  
      بولوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره ۳۳6 
 تلفن:                      61۸2   و   669۳۷919 )۰21(
 نمابر:                                     669۳۸۰1۳  )۰21(
 پیامک:                                            30004567

عکس نوشت

روزاستقاللرویزمینهایغصبیروزاستقاللرویزمینهایغصبی
دونالد ترامپ که شمشیرش را علیه معترضان از رو بسته و بنا دارد روی 
همین موج دعواهای نژادی دوباره رئیس جمهور شــود، کوه راش مور در 
داکوتای جنوبی را برای برگزاری مراسم سالروز استقالل آمریکا انتخاب 
کرد. در این کوه، چهره آبراهام لینکلن، تئودور روزولت، توماس جفرسون 
و جورج واشــینگتن روی ســنگ حک شده اســت. این مجسمه ها بر 
زمین های سرخپوســتان قبیله الکوتا قرار دارد. این مراســم با اعتراض 
بومیان سرخپوست روبه رو شد که شــعار می دادند از زمین های دزدی 

بیرون بروید.

ترس از کرونا یا موشک های انصاراهللتغییرات امنیتی در عراق»نَه« کره به بازی مذاکره
پیونگ یانگ: گفت وگو برای 

ترامپ یک ابزار سیاسی است
فرماندهان نظامی عهده دار 

پست های امنیتی
چرا دیپلمات های آمریکایی 

از عربستان فرار می کنند؟
یورونیوز: کره شــمالی روز شنبه اعالم 
کرد تمایلی برای نشست رودررو میان کیم 
جونگ اون و دونالد ترامپ ندارد، زیرا این 
گفت وگوها از نظر رئیس جمهوری آمریکا 
تنها یک ابزار سیاسی برای دست و پنجه 
نرم کردن با بحران های داخلی کشورش 
است. اســتفن بیگن، معاون وزیر خارجه 
آمریکا قرار است هفته آینده به سئول سفر 
کند تا با مقام های کره ای درباره مذاکرات 
به بن بست رسیده با پیونگ یانگ به بحث 
بنشیند. پیش از این کره جنوبی خواستار 
دیدار ترامپ و کیم پیش از انتخابات آمریکا 

شده بود.

فارس: قاســم االعرجی، به عنوان مشاور 
امنیت ملی عراق و عبدالغنی االســدی، 
به عنوان رئیس سرویس امنیت ملی این 
کشور معرفی شــدند. پیش از این هر دو 
پست در اختیار فالح الفیاض بود. االعرجی، 
وزیر کشور پیشــین عراق و از فرماندهان 
ســازمان بدر اســت که ســابقه سه ماه 
بازداشت در پایگاه های آمریکا را در کارنامه 
دارد. عبدالغنی االسدی نیز از فرماندهان 
عملیات های آزادســازی شهرهای آمرلی، 
بیجی، موصل و... اســت کــه تا پیش از 
انتخاب الکاظمی یکی از گزینه های مطرح 

برای تصدی نخست وزیری بود.

تسنیم: یک رســانه آمریکایی گزارش داد 
ده ها دیپلمات آمریکا به همراه خانواده هایشان 
به دلیل گسترش شیوع کرونا در عربستان 
سعودی قصد دارند این کشور را ترک کنند. 
گفته می شود در عربستان تاکنون 2۰۰هزار 
نفر به کرونا مبتال شده اند. این در حالی است 
که آمریکا دیپلمات هایش را از کشورهایی با 
آمار مبتالیان بیشتر فرانخوانده است. احتمال 
می رود دیپلمات های بیشتری خاک عربستان 
را تــرک کنند. 1۰روز پیــش، انصاراهلل در 
عملیاتی برخی مناطق حاکمیتی در ریاض را 
هدف قرار داد. به دنبال این حادثه، آمریکا به 

شهروندان خود در سعودی هشدار داد.

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 دکتر عبدالرضا فرجی راد، کارشناس مسائل اروپا
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کمیسیون روابط خارجی پارلمان عراق: 
موضوع خروج آمریکا در صدر ©

مذاکرات در واشنگتن قرار دارد
میدل ایست نیوز: عامر الفایز، عضو کمیسیون 
روابط خارجی عراق گفته است: سفر الکاظمی 
به واشــنگتن دارای ابعاد بــزرگ و ویژه ای در 
سطح امنیتی است و در صدر پرونده های مورد 
مذاکره وی، پرونده زمان بندی خروج نظامیان 
آمریکایی از عراق قرار دارد که تکمیل کننده دور 
نخست مذاکرات دو طرف است که چند هفته 

پیش به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای اس�تان خراس�ان رضوی در نظر دارد مزایده  به شرح جدول ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
برگزار نماید. کلیه مراحل فراخوان مزایده از دریافت و تحویل اسناد ، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد شد و 
الزم است شرکت کنندگان در صورت عدم عضویت قبلی در سایت مذکور ، مراحل ثبت نام و دریافت گواهی ، امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در 

مزایده محقق سازند. تاریخ انتشار در سامانه 99/04/17 می باشد .

مبلغ تضمین شرکت محلمزایدهشماره مزایده
در مزایده

فروش اموال اسقاطی1099003597000003
الهیه : مرکز سنجش میدان تلویزیون : مرکز 

77/000/000شماره یک و هتلداری اداره کل : میدان فردوسی

-تضمین شرکت در مزایده به صورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی در وجه اداره کل انجام می گردد.
-مهلت دریافت اسناد مزایده  تا ساعت 14 روز پنجشنبه 99/04/26 

-مهلت ارسال پیشنهاد از طریق سامانه تا ساعت 14 روز یکشنبه 99/04/29
-تاریخ و ساعت بازگشائی پاکات مزایده ساعت 10 روز دوشنبه 99/04/30  - اطالعات تماس دستگاه مزایده گذار : 05137287006  -اطالعات 

www.setadiran.ir ) تماس س�امانه ستاد )راهبری و پش�تیبانی ( 021-31934 -آدرس س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س�تاد
-هزینه کارشناسی و آگهی روزنامه بر عهده برنده مزایده میباشد. 
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س�ازمان فنی و نگهداری ح�رم مطهر رض�وی در نظر دارد 
nsc پن�ل ه�ایmain bord تهی�ه و تحوی�ل دو ع�دد کارت

 nscو 5 ع�دد کارت متعارف اع�ام حریق پنل cpu م�دل 1060 هم�راه با
م�دل 1300  را از طری�ق مناقص�ه عمومی ب�ه پیمانکاران واجد ش�رایط 
واگ�ذار نماید .ل�ذا متقاضیان م�ی توانند تا پایان وقت اداری روز 
1399 ضم�ن مراجع�ه به   س�ایت اینترنتی  /04 پنجش�نبه م�ورخ 19/
  http://sem.aqr-harimeharam.org اس�تعام ه�ا و مناقص�ات ب�ه آدرس
)تلفن 31305243-051( نس�بت به دریافت اس�ناد مناقصه اقدام نمایند . 

آگهی مناقصه 

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی 
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س�ازمان فنی و نگهداری ح�رم مطهر رض�وی در نظر دارد 
تهیه و تحویل 3600 لیتر رزین سختی گیر پروالیت کاتیونی 
م�دل c100 اصل�ی  را از طری�ق مناقصه عموم�ی  واگ�ذار نماید .لذا 
متقاضی�ان م�ی توانن�د تا پای�ان وق�ت اداری روز پنجش�نبه مورخ 
1399 ضمن مراجعه به   سایت اینترنتی استعام ها و مناقصات  /04 /19
ب�ه آدرس http://sem.aqr-harimeharam.org  )تلفن 051-31305243( 

نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند . 

آگهی مناقصه 

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی 
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س�ازمان فنی و نگهداری ح�رم مطهر رض�وی در نظر دارد 
کلی�ه اقدام�ات مربوط�ه به نوس�ازی، تعمیرات و شستش�وی 
کاش�یکاری صحن امام حس�ن مجتبی )ع( واق�ع در مجموعه حرم مطهر 
حضرت رضا )ع( را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد ش�رایط 
واگ�ذار نماید .ل�ذا متقاضیان م�ی توانند تا پایان وقت اداری روز 
1399 ضم�ن مراجع�ه ب�ه آدرس س�ایت  /04 /19 پنجش�نبه م�ورخ 
اینترنت�ی http://sem.aqr-harimeharam.org  )تلف�ن 051-31305402( 

نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند . 

آگهی مناقصه 

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی 

شرکت قند چناران در نظر دارد خرید حدود 250.000 تخته کیسه p.p جای شکر به ابعاد 
90cm*60 و به وزن 130 یا 110 گرم را از طریق مناقصه عمومی انجام دهد. ش�رکتهای 

واجد صاحیت میتوانند از روز یکش�نبه موّرخ1399/4/15 با مراجعه به واحد بازرگانی 
شرکت قند چناران)شماره تماس:46126814-051( فرمهای اطاعات و شرایط مربوط 
ب�ه مناقصه را دریافت و یا از طریق آدرس اینترنت�یwww.chenaransugar.com دانلود 
نمایند.متقاضیان پس از بررس�ی و تکمیل اسناد مناقصه بایستی پیشنهادات کتبی خود را 
در پاکات دربس�ته تا روز پنجشنبه موّرخ 1399/4/19به آدرس پستی خراسان رضوی - 

شهرستان چناران – شرکت قندچناران – کدپستی : 13169-93617 ارسال نمایند.
 جلسه مناقصه و بازگشایی پاکتها در ساعت 12 صبح روزشنبه موّرخ 1399/4/21در سالن 
کنفرانس شرکت خواهد بود و برنده یا برندگان مناقصه معرفی خواهند شد. در صورت 
ضرورت و بنا به تش�خیص کمیس�یون معامات جلس�ه بصورت حض�وری برگزار خواهد 

شد.شرکت در رد یك یا کلیه پیشنهادات مختار است

آگهی مناقصه
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شركت قند چناران
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س�ازمان فن�ی و نگهداری ح�رم مطهر رض�وی در نظر 
دارد تهیه و تحویل بخش�ی از س�نگ مرمر س�فید و سبز 
م�ورد نیاز خ�ود را از طریق مناقصه عموم�ی  واگ�ذار نماید .لذا 
متقاضی�ان می توانند تا پایان وقت اداری روزدوش�نبه مورخ 
1399 ضمن مراجعه به س�ایت مناقصات س�ازمان فنی و  /04 /23
 http://sem.aqr-harimeharam.org نگهداری حرم مطهر به آدرس

نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند . 

آگهی مناقصه 

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی 
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س�ازمان فن�ی و نگهداری ح�رم مطهر رض�وی در نظر 
دارد تهیه و تحویل چهار عدد اینورتردانفوس و کارت 
Modbus اینورتردانفوس  را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.

لذا متقاضیان می توانند تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 
1399 ضم�ن مراجع�ه ب�ه س�ایت اینترنتی اس�تعام ها /04 /21
  http://sem.aqr-harimeharam.org آدرس  ب�ه  مناقص�ات  و 
)تلفن 31305243-051( نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند . 

آگهی مناقصه 

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی 
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س�ازمان فنی و نگهداری ح�رم مطهر رض�وی در نظر دارد 
تهی�ه و تحوی�ل 60 ع�دد باطری خش�ک 12 ول�ت 42 آمپر 
سیلداس�ید ض�د حری�ق و انفج�ار را از طریق مناقص�ه عموم�ی واگذار 
نمای�د .ل�ذا متقاضیان م�ی توانند ت�ا پایان وقت اداری روز ش�نبه 
1399 ضمن مراجعه به س�ایت اینترنتی اس�تعام ها /04 /21 م�ورخ 
  http://sem.aqr-harimeharam.org آدرس  ب�ه  مناقص�ات  و 

)تلفن 31305243-051( نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند . 

آگهی مناقصه 

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی 
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