
 

آزادسازی سهام عدالت
 سیاســت  حضرت آیــت اهلل خامنــه ای با با ابالغیه رهبر انقالب اسالمی در موافقت با درخواست رئیس جمهور صورت گرفت  

صدور ابالغیه ای ضمن موافقت با درخواســت 
رئیس جمهور برای آزادســازی ســهام عدالت 
و با اشاره به نقش ســهام عدالت در گسترش 

عدالت اجتماعی و توانمندســازی خانواده های 
کم درآمد، موارد ســه گانه ای را به عنوان امور 
الزم الرعایه در این واگذاری ها مورد تأکید قرار 
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داورزنی در دفاع از فسخ قرارداد سرمربی تیم ملی والیبال: گفت و گو با حجت االسالم مصطفی امینی خواه  وزیر آموزش و پرورش:

:j امام صادق
منزلت شیعیان 
ما را از اندازه 
روایاتی که به 
نیکویی از ما 

نقل می کنند ]یا 
از ما می دانند[ 

بشناسید. 
بحاراالنوار 82/2
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 3/5 میلیارد 
پول مفت ندادیم

 اینستاگرام 
از پنجره انسان شناسی دینی

 کنکور هفته اول مرداد 
برگزار می شود  

 ............ صفحه 6

 رئیس مرکز توسعه فناوری راهبردی معاونت علم و فناوری نهاد ریاست جمهوری در گفت وگو با قدس: 

واکسن و داروی ایرانی ضدکرونا در راه است

قیمت ها در بازار کاماًل 
 حبابی است و به زودی 

از بین می رود

موبایل ارزان 
می شود

 با تولید بیش از 57 میلیون واحد 
در پایان سال 1398 صورت گرفت  

رکوردشکنی داروسازی ثامن 
در تولید محصوالت همگن

 جامعه این روزها بخش قابل  مالحظه فعالیت معاونت علم و فناوری در حوزه مقابله 
با بحران ویروس کروناســت. اسماعیل قادری فر، رئیس مرکز توسعه فناوری راهبردی 
معاونــت علم و فناوری نهاد ریاســت جمهوری در گفت وگو با »قدس« نه تنها صحبت 
از بی نیازی ایران برای واردات لوازم و تجهیزات پزشــکی مرتبط با پیشگیری و درمان 
کووید 19 می کند بلکه خبر از توانمندی کشور برای صادرات آن ها هم می دهد.نخستین 
اقدامی که در همان روزهای نخست شکل گرفت تشکیل ستاد علمی مقابله با ویروس 
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 اقتصاد  افزایش قیمت تلفن همراه یکی دیگر از 
تبعات اقتصادی است که کرونا بر دوش خانوارها 
گذاشته، گرانی افسارگسیخته ای که زنجیره ای 
از عوامل شامل بســته شدن مسیر واردات این 
کاال از 20 اسفند ماه، تخصیص نیافتن ارز برای 
ورود گوشی های دپو شــده در گمرک، کمبود 
عرضه، افزایش تقاضا به خاطر سبک زندگی، کار 
و تحصیل مجازی مســبب آن است، اما چندان 

هم پایدار نیست...

 خراسان رضوی 
 در آستانه ورود 

 به پیک دوم 
شیوع کرونا

 ............ صفحه 3 قدس خراسان

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
محمدکاظم کاظمی

در این ســومین یادداشت از سلسله یادداشــت هایی که به متون آموزش ادبیات 
فارسی در مدارس می پردازد، به این می نگریم که سهم و نقش این نظام آموزشی 

در شناساندن شاعران برجسته زبان فارسی به دانش آموزان...

نقش کمرنگ نظام آموزشی
در شناساندن شاعران برجسته
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 » آگهی مزایده شماره 1-37-99 «  نوبت اول

اداره كل راه آهن خراسان

وزارت راه و شهر سازی
راه آهن جمهوری اسالمی ایران

سهامی خاص
اداره كل راه آهن خراسان در نظر  دارد شرح  بند دو / 2  را از 
طریق برگزاری مزایده به متقاضی واجد شرایط واگذار نماید . 
پیمانکاران واجد ش��رایط جهت ش��ركت در مزایده می بایس��ت  در  سامانه 
تداركات الکترونیکی دولت)ستاد( به نشانی www.setadiran.ir  ثبت نام  
و پ��س از اخ��ذ  گواه��ی امضاء الکترونیکی نس��بت به   دریافت اس��ناد  از 
طریق سامانه مذكور اقدام   نمایند.الزم به ذكراست كلیه مراحل برگزاری 

مزایده ازفراخوان تا انتخاب برنده ازطریق سایت مزبورانجام می گردد.
تذكر : ش��ركت كنندگانی مجاز به ش��ركت در مزایده می باشند  كه قبال در 

سامانه مذكور ثبت نام  و اسناد را دانلود نموده اند . 
1- نام سازمان مزایده گذار : اداره كل راه آهن خراسان . 

2-ش��رح مختصر موضوع مزایده : اجاره غرفه  ) فروش��گاه (  هایپر ماركت 
ایستگاه راه آهن مشهد .

3- مهلت خرید اسناد  مزایده  : تا ساعت 15:30 روز  یکشنبه  مورخ 99/02/14 .
4-قیمت اس��ناد مزایده و نحوه واریز وجه : مبلغ 1.000.000 ) یک میلیون ( 
ریال به شماره حساب IR 710100004001064004005747 با  شناسه واریز: 
297064060280500985132319801100 بنام تمركز درآمد راه آهن  ضمنا 

واریزی  از طریق سامانه ستاد میبایست انجام پذیرد  .  
   http:/iets.mporg.ir 5- مزایده  از طریق پایگاه ملی اطالع رس��انی مناقص��ات

نیز اطالع رسانی می گردد .  
6-  مهل��ت ارائ��ه  پیش��نهاد : ش��ركت كنن��دگان در مزای��ده می بایس��ت 
پیش��نهادات ارائه ش��ده درپ��اكات"ب" و"ج"  را عالوه بر ارس��ال فیزیکی 
اس��ناد ،  ب��ه ای��ن اداره كل همراه ب��ا پاكت "ال��ف" تا س��اعت 15:30 روز  
چهارش��نبه  مورخ 99/02/24 - درس��امانه تداركات الکترونیکی دولت به 

آدرسwww.setadiran.ir  نیز بارگذاری  نمایند . 

7- محل  ارائه اس��ناد  فیزیکی :  چهارراه راه آهن � حوزه معاونت توس��عه 
مدیریت و منابع � دبیرخانه اداره كل راه آهن خراسان . 

8- اش��خاص حقوق��ی ك��ه  دارای مجوز ی��ا پروان��ه فعالی��ت  بهره برداری 
از وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت و ی��ا وزارت تع��اون  و یا از س��ازمان 
صنع��ت، مع��دن و تجارت و ی��ا اداره كل تعاون ، كار و رف��اه اجتماعی برای  
فروشگاههای بزرگ چند منظوره )طبق مشخصات جدول پیوست شماره یک   
اس��ناد مزایده (  هس��تند می توانند درمزایده شركت نمایند و می بایست  

مجوز خواسته شده را در پاكت )) ب (( ارائه نمایند .   
تذك��ر مه��م : مجوزهای صادره در خصوص بند فوق می بایس��ت صرفًا بنام 
ش��ركت كننده در مزایده باش��د . در غیر اینصورت پیش��نهاد ارائه ش��ده 
رد و هیچگون��ه ادعایی در اینخصوص از س��وی ش��ركت كنن��ده در مزایده 

پذیرفته نخواهد شد.  
9- زمان بازگشایی پاكات مزایده : ساعت 10 صبح  روز  پنجشنبه  مورخ 99/02/25  .                   
10-ن��وع و مبل��غ ی��ا درصد تضمین ش��ركت در فرآین��د ارج��اع كار : مبلغ 
174.000.000 )صد و هفت��اد و چهار میلیون( ریال  مطابق با تضامین معتبر 
من��درج در آیی��ن نام��ه تضمین معام��الت دولت��ی موضوع مصوبه ش��ماره 
123402/ت 50659 ه� مورخ 94/09/22 هیئت محترم وزیران ، در صورت 
واریز نقدی ش��ماره حس��اب  IR 290100004001064006372624  با شناسه 
واریز " 984280500111111111111111111111  نزد بانک مركزی اعالم می گردد. 
تذكر: به درخواس��ت مزایده  گذار ضمانتنامه شركت در فرآیند ارجاع كار 

الزم است به مدت سه ماه دیگر قابلیت تمدید داشته باشد.
11- اجاره ماهیانه : طبق نظریه كارشناسی درج شده در اسناد مزایده. 

12- هزین��ه دو نوبت آگهی روزنامه و كارش��ناس رس��می دادگس��تری  به 
عهده برنده مزایده است .
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پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

معاون تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی خبر داد معاون تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی خبر داد 

 اجرای چهار برنامه  اجرای چهار برنامه 
مناجات خوانی در حرم مطهرمناجات خوانی در حرم مطهر
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روزنامـه صبـح ایـران 2

وزیر دفاع: کرونا اراده ملت و مسئوالن را به آزمون گذاشت سیاست: امیر حاتمی با حضور در بیمارستان چمران  در دیدار با کادر پرستاری و درمانی این بیمارستان با تجلیل از زحمات و تالش های 
صادقانه کادر درمانی کشور و با بیان اینکه »کرونا« اراده ملت و مسئوالن را مورد آزمون قرار داد، گفت: قطعاً کادر درمانی و پزشکی کشور به مانند سربازان وفادار در جنگ تحمیلی ، از گروه هایی بودند که بیش از 

دیگران از این آزمون سربلند بیرون آمدند و به افتخارات تمدنی و فرهنگی ما افزودند.

 سیاست/ مینا افرازه  برپایه مفاد توافق 
برجام، تحریم تسلیحاتی سازمان ملل علیه 
منقضی  )آبان ۹۹(  اکتبر ۲۰۲۰  در  ایران 
خواهد شد و به همین دلیل وزیر خارجه 
آمریکا در حال تدوین یک استدالل حقوقی 
مبنی بر این است که واشنگتن همچنان یکی 
از مشارکت کنندگان برجام است تا بتواند با 
افزایش فشارها در شورای امنیت تحریم های 
تمدید  را  ایران  تسلیحاتی 
آمریکا  دولت  اینکه  کند.با 
خود به طور یکجانبه و آگاهانه 
از معاهده برجام خارج شده و 
اما  عمل نکرده،  تعهداتش  به 
این روزها مقام های آمریکایی 
دوباره به این فکر افتاده اند تا 
باوجوداینکه در معاهده حضور 
را  حقوقی  طرح  یک  ندارند، 
تدوین کنند تا بر اساس آن 
بتوانند خود را به عنوان عضوی 
از برجام معرفی تا از این طریق 
مکانیسم ماشه را فعال کرده و 
امنیت  شورای  تحریم های 
بازگردانند.در  را  ایران  علیه 
امیرعلی  با  گفت وگویی  در  رابطه،  همین 
و  بین المللی  مسائل  کارشناس  ابوالفتح، 
سیاسی  و  حقوقی  ابعاد  بررسی  به  آمریکا 
ادعای جدید آمریکا، میزان احتمال تصویب 
این طرح و اقدام های احتمالی ایران در برابر 
این اقدام پرداخته ایم که در ادامه می خوانید.

جزئیات طــرح اخیر آمریکا مبنی   
بر تجدید تحریم تســلیحاتی ایران و 
در راســتای آن فعال کردن مکانیسم 
ماشه و همچنین ادله ارائه چنین طرحی 

چیست؟
ارائه این طرح توســط مایــک پمپئو، وزیر 
خارجه این کشــور از تــاش دولت آمریکا 
حکایــت می کند که البته این تاش جدید 
هم نیســت و از چند ماه قبل شروع شــده 
اســت. وزارت خارجه آمریکا پیش ازاین در 
یک نظر مشــورتی و حقوقی مطرح کرد با 
وجود اینکه مشارکت ایاالت متحده در برجام 
از سال ۲۰18 با صدور بیانیه ای پایان یافته، 
اما به اعتقاد دســتگاه دیپلماســی آمریکا، 
ایاالت متحــده همچنان عضوی از قطعنامه 
۲۲31 اســت و قطعنامــه همچنان معتبر 
اســت. در این قطعنامه نام آمریکا به عنوان 
کشور مشــارکت کننده درج شده و در متن 
قطعنامه که در حقیقت همان سند برجام 
است، بحث کمیســیون حل اختاف آمده 
است تا براســاس آن اگر طرفین شکایتی 
داشتند و اگر شــکایت هنوز برطرف نشده 
و شاکی همچنان بر شکایت خود مصر بود، 
موضوع باید ارجاع داده شود. شورای امنیت 

طی روند رســیدگی به موضوع می تواند بر 
اساس مکانیسم ماشه تحریم های آمریکا را 
برگرداند. ادله و استنادهای آمریکایی ها در 
نوشــتن این طرح به متن قطعنامه ۲۲31 
است و نه متن برجام، البته همین قطعنامه 
نیز درواقع همان متن برجام است؛ اما نکته 
ظریف حقوقی دراین بیــن وجود دارد و آن 
این است که آمریکایی ها ادعا می کنند عضو 
برجام نیســتند، اما عضــو قطعنامه ۲۲31 
هســتند و این قطعنامه به آمریکایی ها این 
حق را می دهد که خواهــان آغاز فرایندی 
باشــند کــه می توانــد به بازگشــت تمام 
تحریم های شورای امنیت علیه ایران منجر 
شود. قطعنامه ۲۲31 همان متن سند 153 
صفحه ای برجام اســت؛ یعنی ابتدا در وین 
بین هفت کشور با حضور اتحادیه اروپا توافقی 
به نام برجام حاصل شــد و کمتر از یک ماه 
بعد، در نشست شورای امنیت قطعنامه ای 
تصویب شد به نام قطعنامه ۲۲31 که عین 
تمامــی صفحات متن برجــام را داخل آن 
قراردادند؛ بنابراین وقتی از قطعنامه ۲۲31 
صحبت می کنیم؛ یعنی محتوای آن همان 
متن برجام اســت. در برجام اشاره شده که 
بعداً طی یک قطعنامه ای این دستورات مورد 
تأییــد قرار گیرد و به همین دلیل قطعنامه 
۲۲31 هنوز نافذ و جاری است و تنها شورای 
امنیت می تواند قطعنامه خودش را لغو کند 
و برای اجرا نشدن قطعنامه ۲۲31 باید یک 

قطعنامه دیگر به تصویب برسد.

به نظرتان اگر این موضوع در شورای   
امنیت مطرح شود، آیا رأی آورده و اجرا 

خواهد شد؟
در این شورا آنچه قرار است رأی گیری شود، 
پیش نویس قطعنامه ای است که آمریکایی ها 
مبنی بر تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران 
ارائه دادند و پیش نویس آن در اختیار اعضای 
دائم شــورای امنیت نیز قرارگرفته اســت. 
روس ها با این قضیــه مخالفت کردند و به 
نظر می رسد که چینی ها هم با این موضوع 

مخالفت کنند و اگر آمریکا همچنان اصرار به 
رأی گیری داشته باشد، به احتمال زیاد روسیه 
و چین آن قطعنامه را وتو خواهند کرد؛ اما 
بعد از وتو شــدن قطعنامه، آمریکا می تواند 
مدعی شــود که من عضو قطعنامه ۲۲31 
هستم و چون در قطعنامه ۲۲31 گفته شده 
اگر ایران به تعهدات خود عمل نکند، موضوع 
به شورای امنیت ارجاع و رأی گیری می شود، 
به همین خاطر مستمسک آمریکایی ها این 
است که این بخش را فعال کنند. به همین 
دلیل، این پرونده به شــورای امنیت رفته و 
در آنجا جنگ حقوقی و سیاسی بین موضع 
آمریکا و مخالفان آن رخ می دهد که احتماالً 
روسیه و چین و حتی بخشی از کشورهای 
اروپایی جزو مخالفان باشند. اینکه نتیجه این 
جنگ چه می شــود، مشخص نیست و تنها 
جایی هم که می تواند این امر را تسهیل کند 
که آمریکا باوجود خروج از برجام همچنان 
می تواند به قطعنامه ۲۲31 متوســل شود، 

همان شورای امنیت است.

با توجــه به اینکــه آمریکا طرح   
بازگشت به برجام را مطرح می کند، آیا 
برای  موضوع  همین  از  می تواند  ایران 
طرح دعوای حقوقی در برابر آمریکا و 
نقض و بی اثر کردن برجام به دلیل ورود 

و خروج مکرر آن داشته باشد؟
اصاً قرار نیســت آمریکا به برجام برگردد 
و طرح عنوان بازگشــت آمریــکا به برجام 
اشــتباه است؛ زیرا این کشــور به هیچ وجه 
قصد بازگشت به برجام را ندارد. آمریکا تنها 
می خواهد از ظرفیت های موجود در قطعنامه 
۲۲31 استفاده کند و این موضوع به برجام 
ارتباطی ندارد. ازنظر آمریکایی ها برجام یک 
موضوع تمام شده است و خروج آمریکا از آن 
قطعی است و تا زمانی که جمهوری خواهان 
در رأس کار هستند، امکان بازگشت به برجام 

وجود ندارد.
ما دراین باره طرح دعوای حقوقی داشــتیم 
و حتــی این موضوع در دیــوان بین المللی 

دادگستری هم مطرح شد و زمانی که آمریکا 
تحریم ها را اعمال کــرد، ایران طرح دعوی 
داشت. بر اســاس آن دیوان دستور داد که 
تحریم ها به اســتناد پیمــان مودت 1۹55 
میان ایران و آمریکا برنگردد، اما آمریکا آن 
پیمان را هم از اســاس ملغی و اعام کرد از 
آن پیمان خارج می شود؛ بنابراین به لحاظ 
حقوقی دیگر چیزی دست ایران نیست که 
بتواند آمریکا را وادار به لغو و توقف تحریم ها 
کند. البته ایران باید تاش های خود را به کار 
بگیرد و از تمام ظرفیت های حقوقی استفاده 
کند، اما متأسفانه اقدام های آمریکایی ها یک 
موضوع سیاسی است و هرکسی که قدرت 
بیشتری داشته باشــد، دست باالتر را دارد. 
آمریکایی ها احســاس می کنند که قدرت 
بیشتری دارند، به همین خاطر زیر بار انجام 
تعهدات خود و نیز عدم توطئه چینی علیه 
ایران نمی روند. تقویت ظرفیت های هسته ای 
ایــران به لحاظ کمــی و کیفــی، یکی از 
ابزارهایی است که می تواند در برابر اقدام های 
خصمانه آمریکا در نظر گرفته شــود و این 
نکته ای است که می تواند آمریکایی ها را قانع 
کند تا مسیر رفتاری خود را تغییر بدهند، در 
غیر ایــن صورت مباحث حقوقی چندان به 

سرانجام نمی رسد.

شرایط انتخاباتی آمریکا تا چه حد   
بر ارائه این طرح ها که به تازگی دولت 
تا  داشته  تأثیر  می کند،  مطرح  ترامپ 
درصدد این باشــند که سریع تر ازنظر 
سیاســت خارجی موضوع ایران را به 

سرانجام برسانند؟
قطعاً ایــن موضــوع در پیشــبرد اهداف 
انتخاباتی ترامپ مؤثر اســت و ترامپ هم 
به دنبال این بود که دســتاورد بزرگی برای 
سیاست خارجی خودش ارائه بدهد. ترامپ 
همچنین به اینکه با کره شــمالی به توافق 
برسد، دل بســته بود اما نتیجه عملی نداد، 
بعــدازآن هم بحث توافق صلــح با طالبان 
را مطــرح کرد که سرنوشــت این موضوع 
هم هنوز مشــخص نیســت و هیچ تحول 
چشــم گیری دراین باره اتفاق نیفتاده است. 
در حال حاضر هم بحــران کرونا توجهات 
را بــه خودش جلــب کرده اســت، برای 
همین در دولت ترامــپ موضوع انتخابات 
در اولویت نیست. برای آمریکا، اولویت اکتبر 
۲۰۲۰ اســت که زمان انقضای تحریم های 
تسلیحاتی ایران است و اگر این زمان بگذرد 
و تحریم های تسلیحاتی کشورمان برداشته 
شود، آمریکایی ها به ادعای خودشان تصور 
می کنند کــه خاورمیانــه وارد هرج ومرج 
جدیدی می شــود؛ بنابرایــن اکنون تاریخ 
طایی اکتبر ۲۰۲۰ است نه نوامبر ۲۰۲۰ 

که قرار است در آن انتخابات برگزار شود.

بررسی تالش ترامپ برای تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران در گفت وگو با ابوالفتح، کارشناس مسائل بین الملل

بازی آمریکا با برجام  از دریچه قطعنامه 2231

  آفرین  بر شــبکه  آموزش  ســیما که  تبدیل  به  یک  دانشــگاه  شده، مردم  هم  
 همین  را می خواهند که  ســیما بــه جای  ترویج  خرافات، دانــش  را به  خانه ها در 
دوردســت ترین  نقاط  ایران  هدیه  کند البته  شبکه  افق  و معارف  هم  باید یاد بگیرند 
و به جای  کارشناسان  کم  ســواد، از استادان دانشگاه  و متخصصان  استفاده  کنند. 

09150002986
در صدا و سیما هر روز دسته گل به آب می دهند! بازیگران پایتخت از فیلم نامه  

و صحنه های سریال عکس و فیلم منتشر می کنند و به خط قرمزهای صدا و سیما 
دهان کجی می کنند! بازیگران سریال های در حال پخش عکس های بی حجاب و بد 
حجابشان را منتشر می کنند! مثاً یک بازیگر زن عاوه بر عکس های کشف حجاب، 
با ابی، خواننده بهائی دربار پهلوی و از مزدوران فعلی و براندازان وابسته به آل سعود 
عکس یادگار منتشر می کند! در حالی که قرار است سریالش در ماه مبارک رمضان 
پخش شــود! فان  مجری برنامه در انتهای الوند شبکه ۲ همبازی جنجال علیه 

بازیگر معروف دیگر می شود، حراست سازمان کجاست؟ 09360006158
قرآن و مســاجد و ... برای ملت شریف همیشه بسیار عزیز و مقدس بوده اند. اما  

حتی یک نفر برای این گونه امور در انتخابات شرکت نمی کند و کار مسئوالن، انجام 
مسئولیت پذیرفته شده و پاسخگویی به آرای ملت است. 09150008863

 قرار بود چک هایی که در ایام کرونایی برگشت خورد در سیستم ثبت نشود بنده  
در این ایام چند فقره چکم برگشــت خورد، تقاضای دسته چک دادم گفتند چک 

برگشتی دارید، نمی شود، پس چه شد؟ 09150008980
آقایان اگر باری از روی دوش وزارت بهداشــت و کل کارکنانش و پزشــکان و  

پرســتاران و کادردرمانی برنمی دارید، لطف کنید بارشان را سنگین نکنید پارک و 
بوستان اشتباه بود که باز کنند آخر بعضی وقت ها قبل از حرف زدن باید کمی فکر 

کرد. 09920006490
اگر غافلگیری برای دو ماهواره قبلی هم اجرا می شد، سربلندتر بودیم؛ خدا سردار  

حاجی زاده را حفظ کند ان شاءاهلل. 09150009278
 لطفاً در خصوص حقوق پایمال شده کارکنان خدوم سازمان زندان ها که به حق  

مظلومانه درعرصه امنیت در حال انجام وظیفه اند اقدام شــود. شاید قانون تسری 
فوق العاده خاص که در سال ۹1 به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسیده 

پس از گذشت هشت سال به سرانجام برسد. 09160004426

 با ابالغیه رهبر انقالب اسالمی 
در موافقت با درخواست رئیس جمهور صورت گرفت

آزادسازی سهام عدالت©
سیاست: حضرت آیت اهلل خامنه ای با صدور 
اباغیــه ای ضمن موافقت با درخواســت 
رئیس جمهــور برای آزادســازی ســهام 
عدالت و با اشاره به نقش سهام عدالت در 
گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی 
موارد سه گانه ای  خانواده های کم درآمد، 
را بــه عنوان امــور الزم الرعایــه در این 
واگذاری ها مورد تأکید قرار دادند و خاطرنشان کردند: دولت هر چه زودتر اقدامات 
مقتضی را به عمل آورد تا مردم ســریع تر از منافع ســهام خود بهره مند شوند.

متن اباغیه  رهبر انقاب اسامی به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

درپــی تصمیم واگذاری درصدی از ســهام اصــل ۴۴ قانون اساســی در قالب 
ســهام عدالت با هدف گســترش عدالت اجتماعی و توانمندســازی خانوارهای 
کم درآمد، انتظار این بود که توســط مســئولین مربوط در دولت های مختلف 
با اجرای دقیق مواد هشــت گانه اباغی 1385/۴/1۲ هرچه ســریع تر مقدمات 
الزم بــرای آزادســازی ســهام عدالت و واگــذاری تعیین قیمــت آن به بورس 
فراهــم گردیــده و آیین نامه های اجرایــی تهیه و به اجرا درآیــد. در هر صورت 
با توجه به شــرایط فعلــی اقتصادی و عزم دولت برای عمــل به تکالیفی که به 
عهده اوســت، با آزادســازی ســهام عدالت با رعایت امور زیر، موافقت می شود:

1. دارندگان سهام عدالت مجازند در محدوده زمانی مشخص مالکیت مستقیم سهام 
شرکت های سرمایه پذیر را انتخاب نمایند و به تناسب، نقش مدیریتی خود را ایفا کنند.

۲. مقــررات مورد نیاز جهت انتقال ســهام به صاحبان ســهام عدالت توســط 
شــورای عالی بورس تدوین و تصویب شود. این مصوبات برای کلیه دستگاه های 

اجرایی الزم االجراست.
3. نســبت به سهام باقیمانده در شرکت های سرمایه گذاری استانی، شورای عالی 
بورس موظف است ضمن تشویق ماندگاری صاحبان سهام در شرکت های مذکور، 
از طریــق مبادی ذی ربــط هرچه زودتر زمینه  ورود آن شــرکت ها را در بورس 

فراهم نماید.
با توجه به تأخیری که در طول زمان نسبت به تحقق اهداف واگذاری این سهام 
پیش آمده اســت، و به دلیل ضرورت بهره مندی هرچه ســریع تر مردم از منافع 
سهام خود، الزم است دولت محترم هرچه زودتر اقدامات مقتضی در جهت تحقق 

موارد مذکور در بندهای سه گانه فوق را به عمل آورد.
سّیدعلی خامنه ای - ۹ اردیبهشت 13۹۹

 واکنش کدخدایی©
 به خبر جعلی بودن مدرک نماینده جدید مجلس

سیاست: عباسعلی کدخدایی در گفت وگو 
با باشــگاه خبرنگاران جوان، در واکنش به 
هجمه های صــورت گرفته علیه شــورای 
نگهبان درباره مدرک تحصیلی جعلی سینا 
کمال خانی، منتخب حوزه انتخابیه تفرش 
اظهار کرد: اســناد رسمی به جهت قانونی 
بودن خود به خود دارای اعتبار هســتند و 
وقتــی فردی برای انتخابات نام نویســی می کند، احراز اســناد اولیه در آغاز برعهده 
هیئت های اجرایی فرمانداری ها و وزارت کشور است. او افزود: چنانچه اصالت مدارکی 
مانند گواهی تحصیلی و مدارک سجلی مورد خدشه قرار نگرفته باشد، اصل بر صحت 
آن ها قرار خواهد گرفت و تا زمانی که گزارش خافی به دســت ما نرســد، شورای 
نگهبان سؤالی را مطرح نخواهد کرد. کدخدایی بیان کرد: اگر گزارش خافی نسبت 
به اسناد به وجود بیاید، شورای نگهبان از سازمان ثبت اسناد و وزارت علوم استعام 
می گیــرد، درباره مدرک تحصیلی هم نظر وزارت علــوم برای ما حجت خواهد بود. 
قائم مقام شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه ممکن است در گذشته 
افرادی با مدارک جعلی وارد مجلس شــده باشند، تصریح کرد: اگر کسی نسبت به 
اسناد افراد اعام گزارش خاف ادعا داشته باشد، باید از مراجع ذی ربط سؤال شود. 
کدخدایی با بیان اینکه جعل مدرک جرم محســوب می شــود، تأکید کرد: معموالً 
دســتگاه و ســازمان های ذی نفع باید درباره جرم بودن جعل مدرک ادعای کیفری 
داشته باشند، همچنین درباره جعل مدارک تحصیلی، وزارت علوم و دانشگاه مربوط 
می توانند اعام جرم کنند. قائم مقام شــورای نگهبان در پایان گفت: شورای نگهبان 
تا زمان تأیید اعتبارنامه ها وقت دارد تا در صورت محرز شــدن جعل مدارک ابطال 

انتخابات انجام دهد.

مطالبه استادان و طالب حوزه از رئیس دستگاه قضا

عامالن ولنگاری فضای مجازی کشور را محاکمه کنید©
سیاست: مجمع نمایندگان طاب و فضای 
حوزه علمیه قم، شورای هماهنگی گروه های 
فرهنگی حوزه و بیش از ۴۰۰ نفر از استادان، 
طاب و فضــای حوزه های علمیــه از ۶5 
شهر کشــور در نامه ای خطاب به رئیس قوه 
قضائیه خواســتار محاکمه عامان ولنگاری 
فاجعه بار فضای مجازی کشور شدند.در این 
نامه برخی از تخلفات و کوتاهی های صورت گرفته نهادهای مذکور اشــاره شده است: 
1- عدم راه اندازی شبکه ملی اطاعات به عنوان ضروری ترین زیرساخت ارتباطی کشور 
با وجود تصریح قانونی و تأکیدهای چند باره رهبر معظم انقاب نسبت به آن ۲- حمایت 
زیرساختی عجیب از شبکه های مجازی خارجی همچون تلگرام و اینستاگرام 3- سنگ 
اندازی های فراوان در مسیر رشد و توسعه پیام رسان های داخلی که خود مثنوی هفتاد 
من کاغذ است. ۴- حاکم کردن افراد بی سواد بر ذهن و دل جوانان مسلمان در فضای 
اینســتاگرام 5- وابسته کردن غالب خدمات و ســرویس های فضای سایبری کشور به 
دشمن ۶- توســعه فضای مجازی بر خاف منافع مردم و کشور بر مدار منافع هزاران 

میلیاردی انحصاری خرید و فروش پهنای باند خارجی برای دولت.

افزایش قدرت دیپلماسی ©
ایران با ماهواره فضایی سپاه

تقریباً پس از ســال ۲۰15 کــه ما پرتاب 
موفقیت آمیزی در بحث فضایی نداشــتیم، 
ماهواره فضایی ســپاه با نام نور یک جهش 
فناورانــه خــاص برای کشــور محســوب 
می شــود، آن هم در مــداری که تاکنون به 
آن دسترسی نداشــتیم؛ یعنی مدار نزدیک 
بــه 5۰۰ کیلومتری؛ چرا که پیش از این در 
مدارهای پایین تر پرتاب داشتیم. با توجه به 
اینکه ماهواره به سرعت الزم برای رسیدن به 
آن مدار نمی رسید، پرتاب ها تقریباً در مرحله 
آخر با موفقیتی همراه نبودند؛ مانند پرتاب 
ماهــواره ظفر و پیام که از طریق  ســازمان 
فضایی وزارت ارتباطات و وزارت دفاع انجام 
شد؛ اما این بار نیروی هوافضای سپاه توانست 
با موشک ماهواره بر جدید که سه مرحله ای 
است و با ابتکاری جدید که جهش فناورانه 
خیلی ویژه ای اســت، ماهواره را با ســرعت 
مناسب در مدار ۴۲5 کیلومتری قرار دهد؛ 
حضور ماهواره از طریق نهادهای بین المللی 
تأیید شده است و اکنون هم قابل رهگیری 

است و دارد کار خود را انجام می دهد.
واقعیت امر این اســت که جامعه بین المللی 
به ویژه غرب واکنش خوبی نســبت به پرتاب 
ماهواره از طرف ایران نداشــته اســت و این 
خیلی عجیب نیســت؛ این برای ما بســیار 
روشــن بوده اســت؛ چراکه آن ها تمایلی به 
اینکه ما در حوزه فضایی پیشــرفتی داشته 
باشــیم، ندارند. این بهانه ای شده که بگویند 
این ورود به حوزه نظامی است! که باید گفت 
اوالً ماهواره کامًا نظامی است و اعام شده که 
کاربردهای نظامی دارد، از طرفی هم باید به 
این نکته اشــاره کرد که اکنون تقریباً ۲هزار 
ماهواره در فضا فعال هستند که از این تعداد 
15 درصد یعنی تقریباً 3۲۰ ماهواره نظامی 
هســتند و این یعنی اکثر کشــورها ماهواره 
نظامی دارند و جالب تر آنکه همه آن هایی که 
به پرتاب ماهواره ایران اعتراض می کنند، خود 

ماهواره نظامی دارند.
 اگر آمریکا اعتــراض می کند، باید گفت از 
این ۲هزار ماهواره هزار مورد متعلق به خود 
آمریکاست و از آن 3۲۰ ماهواره نظامی هم 
نصفش به این کشــور تعلق دارد و از طرفی 
از آن هزار ماهواره غیرنظامی هم کاربردهای 
نظامی صورت می گیرد و این جوری نیست 
که از ماهواره های غیرنظامی هم اســتفاده 
صلح آمیــز کند، بلکه در جنگ های اخیر در 
منطقه از همان ماهواره های غیرنظامی هم 

استفاده نظامی کرده است.
به طورکلی فضا در دنیــا، برای بحث حفظ 
امنیــت به شــدت مورداســتفاده اســت و 
کشورها بر ســر این مســئله با هم رقابت 
کــرده و نمی خواهنــد میــدان را به بقیه 
بدهنــد، حتی اروپــا برای آنکــه از آمریکا 
عقب نیفتــد، فعالیت های زیــادی در این 
عرصــه می کند، پــس نمی تواند بــه ایران 
بــرای ورود بــه این حــوزه ایــراد بگیرد.
از دیگر ســو پرتاب این ماهواره قدرت ایران 
را از منظر دیپلماسی در سطح بین الملل باال 
می برد؛ چراکه اگر در بحث فضایی و فناوری 
وابستگی نداشته باشیم، قدرت سیاسی مان 
باال می رود و آن وقت است که از جانب همان 
کشــورهایی که در ظاهر اعتراض می کنند، 
نسبت به مسائلی که پیش ازاین مطرح بوده، 

عقب نشینی اتفاق می افتد.
فضا لبه فّناوری اســت و کشوری که به فضا 
ورود می کند، در عمل به کل جهان دسترسی 
دارد؛ بنابراین آمریکا هم به همین دلیل به 
این کشــورها اعتراض می کنــد. اگر خیلی 
ساده به مسئله نگاه کنید، ماهواره ای که در 
فضا وجــود دارد، با کمترین هزینه و انرژی 
می تواند به کل جهان نظارت داشــته باشد 
و این فناوری پیش از این دســت سه چهار 
کشور از جمله شوروی سابق و آمریکا بوده 
که بر سر این مسئله با هم رقابت می کردند 
و وارد جنگ سرد شدند و بعد ازآن هم چند 
کشور دیگر وارد شدند؛ آمریکا دوست ندارد 
قدرت در اختیار بقیه قرار بگیرد و تنها دوست 
دارد در اختیار خودش باشد چراکه اقتصاد 
خــود را از همین طریــق می چرخاند. اگر 
نگاه کنید، می بینید اقتصاد آمریکا خیلی به 
فّناوری در حوزه مخابرات و فناوری اطاعات 
وابسته است که اساس آن ها هم اکثراً در فضا 
اســت، از ماهواره های موقعیت یاب گرفته تا 
ماهواره های ارتباطی یا حتی در حوزه رادیو 
و تلویزیون، این ها به شــدت برای آمریکا و 
کشورهای اروپایی درآمدزایی دارند و اگر این 
فّناوری را در دست کشورهای دیگر ببینند 
قطعاً دوست ندارند؛ زیرا ازنظر اقتصادی به 

آن ها ضربه می زند.
بنابراین ایرادهایی که آن ها به ایران برای ورود 
به حوزه نظامی می گیرند، همه بهانه است؛ 
چراکه ایران از نظر نظامی اول پیشرفت کرده 
و بعد به ســمت فناوری هایی مانند هوافضا 
رفته است و این یک مسیر مشخص برای آن 
کشورهایی که در این زمینه پیشرفت هایی 
داشته اند، حتی خود آمریکا هم همین طور 
بوده، چنان که موشک هایی که برای ارسال 
ماهواره اســتفاده می شود، قبًا از آن کاربرد 
نظامی گرفته شــده اســت. از حــوزه فضا 
نمی توان به مباحث نظامی ورود کرد، بلکه 
ابتدا باید قدرت نظامی و موشکی پیشرفته 

داشته باشید، بعد به سمت فضا بیایید.

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

اصالً قرار نیست 
آمریکا به برجام 
برگردد زیرا این 
کشور به هیچ وجه 
قصد بازگشت به 
برجام را ندارد. 
آمریکا تنها 
می خواهد از 
ظرفیت های موجود 
در قطعنامه 2231 
استفاده کند

بــــــــرش

سیاســت: رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در 
نامه ای سرگشاده با اشاره به الیحه مشارکت عمومی-خصوصی 
تأکید کرد: می خواهند به اســم مشارکت عمومی-خصوصی 
تمامی دارایی های ملت اعم از مدارس، بیمارستان ها، ورزشگاه ها، 
دانشگاه ها و... همه، چه در حال کار یا تکمیل شده یا نیمه کاره 

را به تاراج بدهند.
احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در تشریح 
این مسئله گفت: ســاز و کار هم بسیار فساد آفرین است. زیرا 
تصمیم گیری دربــاره انتخاب طرح قابل فروش، قیمت گذاری، 
انتخاب خریدار، شــرایط نقد و اقساط به عهده ۶ نفر است که 
در عمل وزیر در مرکز و مدیرکل در استان ها تصمیم گیر نهایی 
هســتند. منبع خرید از طریق وام بانکی با ضمانت دولت برای 
به اصطاح خریدار تأمین می شــود و وزیر یا مدیرکل می تواند 

8۰ درصد برای مناطق محروم و 5۰ درصد برای دیگر مناطق 
تخفیف دهد. مجلس نمی تواند از اصل 85 در اینجا استفاده کند. 
این اصل برای قوانینی است که قابلیت آزمایش داشته باشند، 
نه قانونی که بر اساس آن اموال ملت به اسم فروش از ید دولت 
خارج می شود. فروش مال که آزمایشی نمی شود. توکلی با تأکید 
بر اینکه مجلس دهم این خیانت بزرگ تصویب الیحه مشارکت 
عمومی-خصوصی را مرتکب نشود، گفت: بی شک جوانان غیور 
عدالت خواه و مردم وطن دوست و انقابیون کشور اجازه چنین 

خیانتی را به کسی نمی دهند.

الیحه پر ابهام»
به گزارش فارس، بررسی الیحه مشارکت عمومی - خصوصی 
که بعضاً از آن به عنوان خصوصی ســازی دوم یاد می شود، در 

دستور کار مجلس قرار گرفته است. دولت و بعضی نمایندگان 
مجلس تــاش می کنند این الیحه بدون طــی روال معمول 
بررسی و تصویب طرح ها در قالب اصل 85 و بدون نیاز به طرح 

و بحث در صحن مجلس تصویب شود. 
بر این اساس، یکی از مهم ترین قوانین سال های اخیر کشور 
در فرایندی غیرشــفاف و مبهم تصویب شده و عاوه بر آن 
بخش مهمی از نقاط عطف این قانون مسکوت گذاشته شده 
و به آیین نامه های اجرایی حواله شده که با این شیوه تصویب 
عمــًا تصمیم گیری درباره این نقاط عطف در اختیار بخش 
کوچکی از دولت قرار خواهد گرفت. اهمیت این مسئله بیشتر 
درک می شــود اگر بدانیم گروه کارشناســی اصلی سازمان 
برنامه و بودجه که روی این موضوع تســلط کافی داشــته و 
برای مدت قابل توجهی در کمیســیون اصلی بررسی کننده 
به همراه کارشناســان مرکز پژوهش های مجلس به بررسی 
و تنظیم این الیحه مهم و سرنوشت ساز کمک می کردند، به 
صورت ناگهانی به جای دیگری منتقل شده و گروه جدیدی 

جایگزین آن ها شدند.

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

خبر

خبر

بررسی الیه مشارکت عمومی - خصوصی در دستور کار مجلس قرار گرفته است

هشدار توکلی درباره خصوصی سازی دوم

قوه قضائیه
دادستان کل کشور:

 خطر اعتیاد 
کمتر از کرونا نیست

با  دادســتان کل کشــور  مهر: 
بیان اینکــه خطر اعتیاد کمتر از 
اغلب  شیوع کرونا نیست، گفت: 
مبتایان بــه بیماری کرونا، افراد 
میانسال به باال هستند، اما بیشتر 
افرادی کــه اعتیاد دارند، جوانان 

هستند. 
حجت االسام محمدجعفر منتظری در نشست تخصصی 
ســتاد مبارزه با مواد مخدر گفت: چه کسی تصور می کرد 
کشوری که بیشترین آمار تلفات را در زمینه کرونا داشته، 
کشوری باشــد که ادعای پیشرفته بودن و سرمایه گذاری 
داشت و خود را کدخدا می دانســت. تا به امروز بیشترین 
تلفات گریبانگیر آمریکا بوده است. بنا بر تصمیم ستاد ملی 
مقابله با کرونا، تصمیم بر این اســت که در اولین فرصت، 
مساجد و تکیه گاه ها باز شــوند، ولی مصلحت بر این بود 
که چند روزی این بازگشایی ها به تأخیر بیفتد و امیدواریم 
با بررسی های انجام شــده و صحبت های صورت گرفته با 
وزیر بهداشــت، در نیمه دوم ماه رمضان شاهد بازگشایی 

مساجد باشیم.

دفاعی-امنیتی
معاون عملیات نیروی دریایی ارتش:

 ایران وجود هیچ استعمارگری را 
در منطقه برنمی تابد

ایســنا: معاون عملیات نیروی 
دریایــی ارتــش با بیــان اینکه 
آمریکایی هــا حضور بی هزینه ای 
در منطقه نخواهند داشت، گفت: 
ایران وجود هیچ استعمارگری را 
چه در عرصه دریا و چه در عرصه 

خاکی برنمی تابد. امیر دریادار دوم غامرضا طحانی، معاون 
عملیات نیروی دریایی ارتش جمهوری اســامی ایران در 
حاشیه برگزاری نشست تخصصی گرامیداشت روز ملی خلیج 
فــارس و تبعات حضور آمریکا در منطقه با اشــاره به اینکه 
دریا به طور کامل تحت کنترل ما قرار دارد، اظهار داشــت: 
بهتر است که آمریکایی ها خودشان منطقه را ترک کنند؛ چرا 
که معتقدیم دوران جوالن و یکه تازی آمریکایی ها در خلیج 
فارس به پایان رسیده است. خلیج فارس متعلق به کشورهای 
منطقه است و این کشــورها می توانند امنیت خلیج فارس 
را تأمیــن کنند.وی گفت: تا هنگامــی که نیروهای دریایی 
جمهوری اسامی ایران در خلیج فارس حضور دارند، مطمئن 
باشــید که آمریکایی ها به هیچ وجه حضور بی هزینه ای در 

منطقه نخواهند داشت.

دولت
روحانی در جلسه ستاد اقتصادی دولت:

 اتمام پروژه های نیمه تمام 
با جدیت پیگیری شود

سیاست: حسن روحانی در جلسه 
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با 
اشاره به افزایش مشارکت عمومی 
در بازار بورس، خواســتار عرضه 
بیشتر سهام شرکت ها و بنگاه های 
بزرگ در بورس شد. وی با اشاره 

به اهمیت اتمــام پروژه های بزرگ و نیمه تمام، تصریح کرد: 
باید اتمام پروژه های نیمه تمامی که از پیشــرفت باالی 8۰ 
درصد برخوردار هســتند، با جدیت پیگیری شــود. رئیس 
جمهور با تأکید بر حمایت بیشــتر از حوزه تولید و صنعت، 
اظهار داشــت: در شــرایط کنونی تأمین ارز برای کاالهای 
اساســی به ویژه دارو و نیازمندی های اساسی مردم و بخش 
تولید ضرورت دارد که مســئوالن مربوط باید با جدیت این 
امور را پیگیری کنند. روحانی همچنین ضرورت صرفه جویی 
همه دستگاه های دولتی و نیز ضرورت فروش اموال و اماک 

مازاد دستگاه ها را مورد تأکید قرار داد. 
در ادامه جلســه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست 
رئیس جمهور، راهکارهای مولدسازی دارایی ها و اموال مازاد 

دستگاه های دولتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 عباس خاراباف،  کارشناس حوزه هوافضا
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w w w . q u d s o n l i n e . i r 3روزنامـه صبـح ایـرانآستانآستان

با پویش # بهارخوان تجربیات کتاب خوانی تان را به اشتراک بگذارید آستان:  مدیر امور فرهنگی کارکنان و خدام سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی از شکل  گیری پویش #بهارخوان با هدف به 
اشتراک گذاری تجربه های کتاب خوانی خبر داد. حجت االسالم عماد دخانی گفت: افراد می توانند مقداری از کتاب را خوانده و به صورت دکلمه و یا قصه گویی آن را منتشر و دیگران را برای مطالعه کامل آن تشویق 

کنند. عالقه مندان برای شرکت در این پویش، می توانند تصاویر و یا فیلم های خود را با هشتگ بهارخوان منتشر و آن ها را به نشانی  ravaq_razavi @ در تمام شبکه های اجتماعی ارسال کنند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r معاون تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی خبر داد 

 اجرای چهار برنامه مناجات خوانی ©
در حرم مطهر

اســامی  تبلیغات  معاون  آســتان: 
آســتان قدس رضوی گفت: از ابتدای 
ماه مبارک رمضان هر روز چهار برنامه 
مناجات خوانی بامدادی در حرم مطهر 
رضوی برگزار و از طریق رســانه ملی و 
درگاه اینترنتــی رضوی تی وی پخش 

می شود.
حجت االسام والمسلمین حسین شریعتی نژاد گفت: در سال های گذشته یکی از 
برنامه های پراستقبال حرم مطهر رضوی، مراسم مناجات خوانی بامدادی بود که 

هر شب برگزار می شد.
وی بیان کرد: این مراسم امسال نیز در حرم رضوی برگزار می شود و همه عزیزان 
می توانند از طریق رسانه ملی، درگاه اینترنتی رضوی تی وی و صفحه های رسمی 

آستان قدس رضوی در اینستاگرام از آن بهره مند شوند.
معاون تبلیغات اســامی آســتان قدس رضــوی ادامه داد: نخســتین برنامه 
مناجات خوانــی با عنوان »روایت بندگی« در دهه اول ماه رمضان با نوای مهدی 
ســماواتی در بارگاه ملکوتی امام هشــتم)ع( برگزار می شود که مخاطبان عزیز 
می توانند این مراســم را هر شــب از ساعت ۲۳:۴۵ تا ۳۰ دقیقه بامداد از شبکه 

یک سیما مشاهده کنند.
وی گفت: دومین برنامه مناجات خوانی هر شب در ایوان مقصوره مسجد گوهرشاد 
از ســاعت ۲۴ تا یک بامداد با حضور محمدحســین پویانفر، مهدی رســولی و 

محمدرضا بذری برگزار و از شبکه افق پخش می شود.
معاون تبلیغات اســامی آستان قدس رضوی اظهار کرد: مراسم مناجات خوانی 
محمود کریمی که هر سال با حضور پرشور زائران در رواق امام خمینی)ره( برگزار 
می شد، امسال به همراه سخنرانی حجت االسام والمسلمین علیرضا پناهیان در 
رواق دارالوالیه و کفشداری ۱۳ و ۱۴ حرم مطهر برگزار و به صورت زنده از ساعت 

یک تا دو بامداد از شبکه دو سیما پخش می شود.
وی خاطرنشــان کرد: چهارمین برنامه مناجات خوانی حرم هر روز پیش از اذان 
صبح با قرائت دعای ابوحمزه ثمالی به صورت زنده از طریق رادیو زیارت پخش 

می شود.

به همت مدیریت خبر و رسانه آستان قدس رضوی انجام می شود

راه اندازی »منبر مجازی« در پایگاه خبری آستان نیوز©
آستان: صفحه »منبر مجازی« با انتشار 
پادکســت های متنوع از کارشناســان 
دینی روی پایگاه اطاع رســانی آستان 
جانمایی  )آســتان نیوز(  رضوی  قدس 

می شود.
با توجه به شیوع ویروس کرونا و فراهم 
نبــودن امکان حضور زائــران در حرم 

مطهــر رضوی و برپایی منبرهای مذهبی در این مکان قدســی، صفحه »منبر 
مجازی« در پایگاه آستان نیوز پیش بینی و راه اندازی می شود.

در این صفحه پادکست هایی کوتاه از مباحث دینی اعم از آداب روزه داری، اخاق 
در خانواده و جامعه، احادیث ائمه اطهار)ع( و... بارگذاری خواهد شد.

مخاطبان که به دلیل شرایط خاص جامعه، فیض حضور در جلسات مذهبی را 
ندارند، از طریق این صفحه می توانند از محضر استادان خبره و سخنوران حاذق 

بهره مند شوند.
گفتنی اســت، عاقه مندان می توانند این منبرهای مجازی را از چهارشنبه ۱۰ 

اردیبهشت ماه روی »پایگاه آستان نیوز« دنبال کنند.

نگاهی به یکی از آثار فاخر کتابخانه و موزه ملی ملک 

قرآن ارسنجانی؛ از نفیس ترین نسخه های خطی کشور©
آســتان: ماه مبارک رمضان، ماه نزول قرآن و ماه زیبای بندگی از راه رسید و 
رنگ و بویی دیگر به دل های گرفته ما در این ایام مقابله با بیماری کرونا بخشید. 
روزهایــی که به  طور موقت امکان حضور در حرم مطهر رضوی و ســایر اماکن 
مذهبی و مساجد را نداریم و باید در منازل خود لحظات این ماه پرفضیلت را به 

گونه ای متفاوت از سال های گذشته سپری کنیم.
اما بی شک می توان از راه دور هم به زیارت انیس النفوس)ع( رفت و با گوش فرا 
دادن به تاوت خوش قاریان و مناجات های شــبانه مداحان از شبکه های صدا و 
سیما و بسترهای مجازی، دل را جا داد و روحی تازه به کالبد وجودی خود دمید. 
در این ساعات روزه داری و تدبر در کام وحی، شما را با قرآن ارسنجانی یکی از 
نفایس خطی کشور که به  واسطه نیک اندیشی بانو عزت الملک ملک؛ دختر بزرگ 
حاج حسین آقاملک بزرگ ترین واقف معاصر کشور، میهمان کتابخانه و موزه ملی 
ملک بزرگ ترین موقوفه فرهنگی آستان قدس رضوی در تهران شده است، آشنا 
می کنیم. اثری که در تاالر آثار اهدایی این بانو در موزه ملی ملک نخستین موزه 

وقفی- خصوصی کشور نگهداری می شود.
 
یادگاری از دوره قاجار»

قرآن خطی ارسنجانی، اثری نفیس و باوقار است که توسط محمد شفیع ارسنجانی 
به  خط نسخ و با ترجمه فارسی علی  نقی شیرازی به  خط نستعلیق، در سال ۱۳۱۵ 
هجری قمری روی کاغذ آهار مهره ضخیم به رنگ نخودی، با جلد معرق سوخت 
دورو، همراه با تزئینات زیبا، در ابعاد ۴۳/6 ×۲6/8 سانتیمتر کتابت شده است. این 
قرآن از آخرین نسخه هایی است که صفحات آن کارخانه های کاغذسازی دوران 
قاجار را دیده است. به عبارتی می توان گفت این نسخه از آخرین نسخه هایی است 
که در اواخر دوره قاجار تولید شــده است. همچنین این اثر به همت دو خاندان 
بســیار معروف و معتبر این دوران در زمینه خوشنویسی و تذهیب یعنی خاندان 
ارسنجانی و خانواده مرحوم یوسف مذهب باشی نگاشته و تزئین شده است. احتماالً 

محمودخان مذهب باشی باید مذهب آن باشد.
 
اثری بدون دست خوردگی»

این اثر از نســخه های خطی است که حاشیه نویسی در آن به چشم نمی خورد. از 
این رو اثری بسیار تمیز و بدون دست خوردگی است. البته در آن دو امضا از کاتب 
و مترجم فارسی اثر و همچنین توضیحاتی در صفحه انتهایی نسخه قابل رؤیت 
است. چنانچه در پایان نسخه خطی قرآن ارسنجانی یادداشتی به خط مظفرالدین 
شاه قاجار به شرح »از آنجا که ما کمال مرحمت را نسبت به میرزا علی اصغرخان 
امین السلطان صدراعظم داریم در حقیقت او هم از جان گذشته خدمت می کند، 
لهذا این کام مجید را به او مرحمت فرمودیم. فی شهر رمضان المبارک، ۱۳۱6« 
قابل مشاهده است. این اثر برای مظفرالدین شاه به درخواست میرزا حسین خان 
صاحب دیوان نوشته شده بود که بر طبق این دستخط، قرآن به میرزا علی اصغرخان 
صدراعظم اهدا شده است. شاید جالب باشد بدانید نفاست و ارزش این نسخه به 
حدی بوده که مظفرالدین شاه، از هدیه دادن آن پشیمان شده و فردی را برای پس 
گرفتن آن از صدراعظم امین السلطان می فرستد. اتفاقی که در تاریخ ایران زمین 

بسیار رخ داده است.
 
آرایه های تزئینی نسخه»

در دو صفحه نخســت قرآن ارسنجانی، فهرست اسامی سور تمام تذهیب است. 
همچنین در این دو صفحه، دو ســرلوح و چهار کتیبه قلمدانی نفیس قرینه که 
در دو کتیبه باالیی نام ســوره فاتحه الکتاب و بقره نوشــته شده، دیده می شود. 
حاشیه های این صفحات، تمام تذهیب با نقوش گل و بوته اسلیمی و ختایی نفیس 
است. دو ترنج و سرترنجی که در وسط هر صفحه دعای پیش از تاوت قرآن را در 
خود جا داده اند، از دیگر زیبایی های ظاهری این قرآن فاخر است. اسامی سوره ها 
نیز در درون شمسه  مانندهای تمام تذهیب به خط ثلث زر و شنگرف نوشته شده 

و صفحات مجدول به طا و الجورد است.
نســخه خطی قرآن ارســنجانی یک بــار در آلمان چاپ همانند شــده و به 
دلیل نفاســتش جایزه های بسیاری برده اســت. این نسخه از بی غلط ترین و 
نفیس ترین نســخه های خطی ایران است و شــاید کتابت آن توسط محمد 
شفیع ارسنجانی، کاتبی که قرآن شناس و اهل دین و معرفت بوده، دلیل نظم 

بی بدیل این نسخه باشد.

 قدس/ محمدحسین مروج کاشانی  
مدیرعامــل شــرکت داروســازی ثامن 
اقتصادی رضوی  به ســازمان  وابســته 
از دســتیابی به باالترین میــزان تولید 
محصوالت همگن شــده در پایان سال 

۱۳98 خبر داد.
مهندس مجید طبســی در گفت وگو با 
خبرنگار قدس با اعام این خبر گفت: 
این شــرکت توانســت در پایان سال 
۱۳98 رکــورد میزان تولید محصوالت 
خود را بشــکند به ایــن معنی که در 
محاســبات عملکــرد این شــرکت در 
پایان ســال گذشــته و در مقایسه با 
داروسازی  شــرکت  ساله   ۳۰ عملکرد 
توانست در زمینه  این شــرکت  ثامن، 
همگن ســازی انواع تولیدات، به میزان 
تولیدی ۵7 میلیون و ۵۵۵ هزار واحد 
محصول همگن شده دست یابد که به 
نوبه خود یک رکــورد جدید در مدت 
ســه دهه فعالیت این شرکت به شمار 

می آید.

 تجربه 30 ساله »
در خدمت جهش تولید 

این مقام مســئول با اشــاره به تجربه و 
سابقه ۳۰ ساله فعالیت شرکت داروسازی 
ثامن گفت: این شرکت در مدت سه دهه 
فعالیت توانسته است با دارا بودن نیروی 
انســانی متخصــص، کارآمــد و مجرب 
کــه مهم ترین ســرمایه و دارایی در هر 
مجموعه از جمله شرکت های تولیدی به 
شمار می آیند به تجربیات و تخصص های 

قابل قبولی دست یابد.
طبســی اظهار کرد: تأســیس شــرکت 
ســامان داروی هشــتم از درون فعالیت 
شــرکت داروســازی ثامــن از دیگــر 
موفقیت هــا و تجربیات ارزشــمند این 
شــرکت است که عاوه بر آن به شرکت 
پخــش یاراطب ثامن با ســرمایه گذاری 
شرکت داروسازی ثامن در زمینه توزیع 
انواع داروها در سطح کشور هم می توان 

اشاره کرد.
مدیرعامــل این شــرکت اضافــه کرد: 
ســرمایه گذاری ایــن شــرکت در مورد 
شــرکت داروپژوه ســامان که در زمینه 
مأموریت های پژوهشــی و تحقیقاتی در 
حــوزه داروهای خاص و ویــژه فعالیت 
و همچنین خریداری شــرکت  می کند 
شــیراز ُســرم که با ســرمایه آســتان 
قدس رضوی خریداری شــد و شــرکت 
داروســازی ثامــن در زمینــه انتقــال 
تجربیات و راه اندازی این شــرکت تاش 
وافری به عمــل آورد و... از دیگر موارد 
و فعالیت های اثربخش شرکت داروسازی 
ثامن در کسب تجربیات و نتایج حاصله 

است.
وی گفــت: در همین زمینــه اقدام های 
جدیدی از سوی این شرکت پایه گذاری 
شــد که نخســتین اقدام، انعقاد قرارداد 
و تفاهم نامه همکاری بین این شــرکت 
با پارک علم و فناوری اســتان خراسان 
رضوی بــود که در اواخر ســال ۱۳98 
و بــا حضور تولیت معزز آســتان قدس 
رضوی و معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری انجام شد و این تفاهم نامه در 
زمینه ایجاد نخستین پردیس خصوصی 
سامت در حوزه تولید دارو و تجهیزات 

پزشکی به امضای طرفین رسید.
طبســی توضیح داد: بخشی از زمین ها 
و تأسیســات شرکت داروسازی ثامن که 
بدون استفاده هستند به پردیس سامت 

ثامن، اختصاص می یابد.

تأمین داخلی مواد اولیه برای مقابله »
با تحریم ها

مدیرعامــل ایــن شــرکت در بخــش 
دیگــری از ســخنانش بــه اقدام های 
شــرکت داروســازی ثامن برای تقابل 
و  اشــاره  بین المللی  تحریم هــای  بــا 
خاطرنشــان کــرد: از نیمه دوم ســال 
۱۳98 ایــن تعامــات و همکاری ها و 
ارتباطات تاکنون برقرار شــده و بخشی 
از مواد اولیه شرکت داروسازی ثامن که 

از خارج از کشــور وارد می شد و مبالغ 
ارزی قابــل توجهی هــم در این زمینه 
صــرف واردات این مواد می شــد مورد 

بازنگری و بررسی قرار گرفت.
طبســی تصریح کــرد: در همین زمینه 
بــا ســرمایه گذاری مشــترک در حوزه 
دســتاوردی به دانش فنی مــورد نیاز، 
توانســتیم از مــواد اولیــه، تجهیــزات 
و قطعــات داخلی کشــور بــرای تولید 
محصــوالت شــرکت داروســازی ثامن 

استفاده کنیم.
وی ادامه داد: اقدام دیگر این شــرکت، 
خریــداری حــدود ۴۰درصد از ســهام 
شرکت لفاف خزر از شرکت های داخلی 
کشور در زمینه تولید فیلم های چندالیه 
مربوط به فراورده های تزریقی در بهمن 
ســال ۱۳98 بود که نتیجــه آن تقویت 
شــرکت های تولیدی داخلــی، افزایش 
تولید و تاش برای جهش تولید در سال 

۱۳99 خواهد بود.
مدیرعامل این شرکت در بخش دیگری 
از سخنانش به تاش برای افزایش تنوع 
محصوالت شرکت داروسازی ثامن اشاره 
کرد و افزود: واحد تحقیقات و توســعه 
این شــرکت در این زمینه ورود کرده و 
در حــوزه تولید داروهای قلبی و عروقی 
داروهای بی حســی چندین محصول  و 
را در مرحله تحقیق و مطالعه در دســت 

انجام دارد.
طبســی دربــاره اهمیــت ورود به این 
عرصه تأکید کرد: عمده این محصوالت 
در حال حاضر از کشــورهای خارجی با 
مراحل مختلف، وارد کشور می شود که 
با توجه به وجود تحریم های بین المللی، 
در بســیاری از مواقع تأمین این داروها 
برای کشور مشــکاتی را در پی داشته 
اســت و با راه انــدازی تولید داخلی این 
داروها، ضمن قطع وابســتگی کشور به 
خارج و صرفه جویــی ارزی، گام مؤثری 
در راســتای افزایش تولید، اشتغال زایی 
شرکت های تولیدی داخلی و... به شمار 

می آید.

ورود به حوزه تولید دستگاه های »
سرم انسانی

این مقام مســئول در بخــش دیگری از 
سخنانش در زمینه اقدام های این شرکت 
در ورود به فعالیت های ریسک پذیر اظهار 
کرد: تولیت معزز آســتان قدس رضوی 
بارهــا در زمینه ایجاد زیرســاخت های 
الزم در کشــور و فعالیت در زمینه ورود 
بــه فعالیت های ریســک پذیر که بخش 
خصوصــی یا توانایی انجام آن ها را ندارد 
یا کمتــر تمایل به ورود در این عرصه ها 

دارد تأکید کرده اند.
طبســی بیــان کــرد: در همین جهت 
این شــرکت با همکاری و حمایت یک 
شــرکت دانش بنیان که در حوزه تولید 
می کند،  فعالیت  دارویی  ماشــین آالت 

طرح مشترکی را آغاز کرده است.
وی ادامــه داد: مطابــق ایــن طرح در 
تاش هســتیم تــا بتوانیــم در زمینه 

تولید و ساخت دستگاه های تولید سرم 
انســانی که تاکنون با صرف هزینه های 
ارزی فــراوان از خارج از کشــور وارد 

می شده است، فعالیت کنیم.
مدیرعامــل این شــرکت اضافه کرد: در 
حال حاضر مطالعات و تحقیقات مربوط 
بــه این طرح پژوهشــی تا حــد زیادی 
انجام شــده اســت و امیدواریم تا پایان 
ســال جاری نخســتین نمونه دستگاه 
تولیدکننده سرم انسانی )BFS( ساخت 
داخل کشــور را به عنوان یک محصول 
داخلی تولیــد و عرضه کنیم.وی تصریح 
کرد: اهمیــت این کار عــاوه بر اینکه 
استقال کشور از ورود این دستگاه های 
خارجی و اشــتغال زایی داخلی و ارتقای 
رتبه بندی کشــور در مجامع بین المللی 
را بــه دنبــال دارد، از جهت دیگر یعنی 
از نظــر صرفه اقتصادی هم حائز اهمیت 
اســت زیرا ارزش قیمتی یک دســتگاه 
تولیدکننده سرم انسانی )BFS( ساخت 
خارج از کشــور در حال حاضر یعنی در 
ابتدای ســال ۱۳99 حــدود ۲میلیون 
یورو تخمین زده می شود که هم اکنون 
شرکت ها و کمپانی های عمده خارجی از 
سه کشور آمریکا، ایتالیا و سوئد انحصار 
تولید این دستگاه را در سطح جهان در 

اختیار دارند.
طبسی اظهار امیدواری کرد، در صورت 
موفقیت آمیز بودن این طرح مشــترک 
داخلی، از ســال ۱۴۰۰ ســاخت انبوه 
انســانی  ســرم  تولیدکننده  دســتگاه 
)BFS( در ســطح کشــور بــا حمایت 
دســتگاه ها و نهادهای مربوط به نتیجه 

مطلوب برسد.

نمونه دارویی مرتبط با کرونا را »
پیشنهاد کرده ایم

مدیرعامل این شرکت در بخش دیگری 
از سخنانش در زمینه اقدام های شرکت 
داروســازی ثامن برای مقابله با کرونا به 
مطالعات انجام شــده توسط محققان و 
کارشناسان این شــرکت اشاره و یادآور 
شــد: با مطالعات انجام شــده توســط 
محققــان این شــرکت به ایــن نتیجه 
رسیدیم که دارویی به نام »هیدرو کلرو 
کوئین« در سطح جهان به عنوان داروی 
مناسب برای بیمارانی که مبتا به کرونا 
می شوند مورد استفاده قرار می گیرد که 
به دو صورت قرص و تزریقی اســتفاده 

می شود.
طبسی افزود: با مطالعات انجام شده و با 
عنایت به اینکه شرکت داروسازی ثامن 
ظرفیت تولید فرم تزریقی این محصول و 
دارو را دارد، مطالعات و مقاالت متعددی 
مورد بررســی، تحقیق و پژوهش در این 
شــرکت قرار گرفت و نتایج بررسی ها در 
قالب یک پروپوزال یا طرح پیشــنهادی 
بــه معاونت علمــی و فناوری ریاســت 
جمهوری و سازمان غذا و داروی وزارت 
بهداشــت و درمان پیشنهاد داده شد که 
پیشنهادی  این طرح  امیدواریم چنانچه 
مــورد تأیید و تصویــب مراجع ذی ربط 

قرار گیرد، مراحــل تولید انبوه این دارو 
در دستور کار این شرکت به عنوان یک 

طرح مطالعاتی قرار گیرد.
وی تأکید کرد: از آنجایی که بر اســاس 
اعــام متخصصــان علــوم پزشــکی و 
کارشناسان فنی مرتبط با درمان بیماری 
کرونــا، این بیماری ماننــد بیماری های 
سرماخوردگی، آنفلوانزا و... احتماالً جزو 
بیماری های ماندگار در هفته ها و ماه های 
آینده خواهــد بود، بنابرایــن تهیه این 
داروی تســکین دهنده نقش بسزایی در 
تســریع روند درمان این بیماری خواهد 

داشت.

دیالیز صفاقی راهکاری برای »
بیماران دیالیزی در مقابله با کرونا

مدیرعامــل این شــرکت یادآور شــد: 
همچنین با توجه به توصیه های وزارت 
بهداشــت مبنی بر ضــرورت در خانه 
ماندن و پرهیــز از ترددهای غیرضرور، 
روش دیالیز صفاقــی بهترین جایگزین 
بــرای درمان بیمــاران کلیوی و راهی 

برای قطــع زنجیره انتقال و 
انتشار ویروس کرونا در این 

زمینه است.
این مقــام مســئول افزود: 
ســال  در  کــه  حالــی  در 
شــرکت های  گذشــته 

خارجی طــرف قرارداد با 
ثامن  شرکت داروســازی 
تعهدات  بــه  نتوانســتند 
خــود برای تأمیــن مواد 
اولیــه تولیــد محصــول 
دیالیز صفاقی این شرکت 
عمل کنند، این شرکت با 
مطالعات  و  جمعی  همت 
توســط  شــرکتی  درون 
و  داخلــی  کارشناســان 
ظرفیت های  از  اســتفاده 
دانش بنیــان  شــرکت 
اولیــه  مــواد  توانســت 
محلول های دیالیز صفاقی 
اندازه  بــه  تولید  برای  را 

کافی تأمین کند.
طبســی خاطرنشان کرد: 
با ایــن اقــدام دغدغه و 
تولید  به  مربــوط  نگرانی 
دیالیــز  محلول هــای 

برطرف  کلیوی  بیمــاران  برای  صفاقی 
 شــد و مطابق برخی از آمار اعام شده، 
هــم اکنون حــدود یک هــزار و 7۰۰ 
نفر از بیماران کلیــوی از روش دیالیز 
صفاقی در ســطح کشــور برای درمان 

خود استفاده می کنند.
مدیرعامل شرکت داروسازی ثامن متذکر 
شد: شاید به خاطر محدودیت های ناشی 
از تحریم های جهانی و بین المللی در حال 
حاضر نتوان به تنهایی از روش همودیالیز 
نیــاز بیماران کلیــوی را تأمیــن کرد، 
بنابراین به نظر می رســد یکی از بهترین 
روش هــای جایگزین در این زمینه روش 

دیالیز صفاقی باشد.

شاید به خاطر 
محدودیت های 

ناشی از تحریم های 
جهانی و بین المللی 

در حال حاضر 
نتوان به تنهایی از 

روش همودیالیز 
نیاز بیماران کلیوی 

را تأمین کرد، 
بنابراین به نظر 

می رسد یکی از 
بهترین روش های 
جایگزین در این 

زمینه روش دیالیز 
صفاقی باشد

بــــــــرش

با تولید بیش از 57 میلیون واحد در پایان سال 1398 صورت گرفت  

رکوردشکنی داروسازی ثامن در تولید محصوالت همگن
وی
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 خادمیاران رضوی ©
در خط مقدم مقابله با کرونا 

آستان: مسئول کانون مرکزی خادمیاران 
رضوی شهرستان انار اظهار کرد: خادمیاران 
رضوی این شهرستان در راستای مقابله با 
ویروس کرونا از همــان روزهای ابتدایی به 

میدان آمدند.
سیدجلیل صابری گفت: خادمیاران رضوی 
شهرســتان انار از تمام امکانــات و توانایی 
خود برای مقابله و پیشــگیری از شــیوع 
ویروس کرونا اســتفاده کرده و اقدام هایی 
از جمله گندزدایی ســطح شهر و روستاها، 
ورودی اماکن عمومی، مســاجد، بانک ها و 
دســتگاه های خودپرداز و همچنین حضور 
در پست قرنطینه و کنترل ورود و خروج به 

شهرها و روستاها را انجام دادند.
وی افزود: همچنین به منظور تهیه و توزیع 
۵۰۰ ماسک، کمک های نقدی برای خرید 
مواد اولیه جمع آوری شــد که با همکاری 
ناحیه مقاومت سپاه شهرستان اقام تولیدی 

در حال توزیع بین محرومان است.
صابری تصریح کــرد: خادمیاران رضوی در 
ادامه فعالیت های خود با لبیک به  فرمایش 
رهبر معظم انقاب مبنی بر کمک مؤمنانه 
پای کار آمده و در تهیه و توزیع غذا، قربانی 
کردن گوسفند و همچنین تهیه بسته های 
ارزاق بــه ارزش یک میلیــون ریال در بین 

نیازمندان فعالیت داشته اند.

کمک  70 میلیارد ریالی ©
خادمیاران به محرومان فارس

آستان: مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس 
رضوی استان فارس اظهار کرد: خادمیاران 
اســتان فارس بیش از 7۰ میلیارد ریال در 
زمینه های مختلف به مستضعفان استان در 

سال 98 خدمات ارائه کردند.
جابر مهدیار؛ مدیر دفتر نمایندگی آســتان 
قدس رضوی اســتان فــارس در دیدار با 
آیت اهلل لطــف اهلل دژکام؛ نماینده ول  فقیه 
اســتان فارس و امام جمعه شــیراز به ارائه 
گزارش عملکرد این مجموعه در ســال 98 
و خدمات خادمیاران رضوی به محرومان در 

ایام کرونا پرداخت.
مهدیار گفت: در ســال تحصیلی جاری در 
مجموع ۳۳۱ کاس با حضور ۴ هزار و ۴6۲ 
نوآموز مهدالرضا)ع( با هدف آشنایی با قرآن 
و سبک زندگی رضوی برگزار شد و بنا داریم 
در سال تحصیلی پیش رو این تعداد نوآموز 

را به ۵ هزار نفر برسانیم.
وی افــزود: در همین ارتبــاط 6۵۰ مربی 
نیــز آموزش های الزم را فرا گرفتند که این 
سرمایه خوبی برای نظام در برابر شبیخون 

فرهنگی استکبار است.
آیت اهلل دژکام نیــز در ادامه این دیدار ضمن 
قدردانی و تشــکر از تاش خادمیاران رضوی 
اســتان، خدمت کریمانه، مؤمنانه و بی ریا را از 
خصوصیات فعالیت های امام رضایی عنوان کرد.

 »نسیم مهر رضوی« ©
در خدمت محرومان الرستان

آســتان: همزمان با ماه مبارک رمضان و 
پیرو فرمایشات رهبر معظم انقاب، کانون  
هماهنگی آســتان قدس رضوی الرستان 
اســتان فارس در قالب طرح »نســیم مهر 
رضوی« برای یاری رســاندن به محرومان 

منطقه به صورت جهادی فعالیت می کنند.
در این طرح ملــی در چند مرحله نزدیک 
به یک هزار بسته  معیشتی میان محرومان 

توزیع شده است.
این بسته ها بین محرومان روستاهای محروم 
شتوان، دولت آباد، زیارت، سردشت، رمیجان، 
مهرآباد، بیخویه و کهنه برهان از توابع بخش 
مرکزی الرستان و شهر الر توزیع شده است.

ساخت 10 چشمه سرویس ©
بهداشتی در ریگان 

آستان: مسئول کانون مرکزی خادمیاران 
 رضــوی شهرســتان ریــگان از ســاخت 
۱۰ چشمه ســرویس بهداشتی و حمام در 

مناطق سیل زده خبر داد. 
علــی فرامرزی؛ مســئول کانــون مرکزی 
خادمیاران رضوی شهرستان ریگان اظهار 
کرد: در پی جاری شــدن ســیل اخیر در 
دهرضا از توابع شهرستان ریگان و تخریب 
چندین چشمه ســرویس بهداشتی مردم 
محــروم این منطقه، خادمیاران رضوی کار 
ساخت این چشمه های بهداشتی و حمام را 

از چند روز پیش آغاز کرده اند.
فرامرزی افزود: این اقدام با مشارکت ۳۵ نفر 
از خادمیاران رضوی در حال انجام است که 
برای ساخت این تعداد سرویس بهداشتی و 

حمام 7۵۰ میلیون ریال هزینه شده است.
وی با بیان اینکه تعامل خوبی بین ارگان ها و 
نهادهای انقابی شهرستان با کانون مرکزی 
خادمیاران در راستای محرومیت زدایی انجام 
گرفته اســت، تصریح کرد: همچنین کانون 
مرکــزی خادمیاران رضوی با همکاری ناحیه 
مقاومت سپاه شهرســتان و دفتر امام جمعه 
تعداد ۲۵۰ بســته غذایی و بهداشتی شامل 
برنج، روغن، گوشــت، ماکارونــی، رب و مواد 
شوینده را تهیه و بین سیل زدگان توزیع کردند.

صدای مردم 

خـــبر

وقف

تنها در ماه گذشته انجام شده است
 4 هزار ختم قرآن کریم 

به همت زائران از راه دور  

 آستان  رئیس اداره علوم قرآنی آستان قدس 
رضوی از انجام بیش از ۴هزار ختم کل قرآن 
کریم توسط زائران راه دور حرم مطهر رضوی 

در ماه شعبان المعظم خبر داد.
حجت االســام مهدی شجاع گفت: به همت 
واحد ختم تاوت نور اداره علوم قرآنی آستان 
قدس رضوی و رابطین این واحد در مجموعه 
»یا ضامن آهو« ماه گذشته زائران راه دور امام 
رضــا)ع( و ارادتمندان بــه خاندان عصمت و 
طهارت)ع( ۴ هزار و ۴۲۰ ختم کل قرآن کریم 
و ۱۵ میلیون و ۱8۲ هزار و ۱۵ ختم سوره های 
قرآن از جمله ســوره های یاســین، الرحمن، 
کهف، اســراء، مومنون و... را انجام داده و ثواب 

آن را به پیشگاه امام رئوف)ع( هدیه کردند.
 وی با اشاره به بسته بودن در های حرم مطهر رضوی

 به خاطر جلوگیری از شــیوع ویروس کرونا 
گفت: دلدادگان ثامن االئمه)ع( در ماه شعبان با 
خواندن یک میلیون و ۳۱۱ هزار و ۳97 زیارت 
از بعید از جمله زیــارت امین اهلل و زیارت نامه 
امام رضا)ع( به ساحت مقدس این امام بزرگوار 

عرض ارادت کردند.  
حجت االســام شــجاع افزود: در ماه شعبان 
همچنین زائــران راه دور امام رضا)ع( با انجام 
87۴ میلیــون و ۱۴۵ هزار و ۲67 ختم دعای 
فرج، دعای عهد و دعا برای امام زمان)عج( در 
عصر غیبت، برای تعجیل در فرج یگانه منجی 

عالم بشریت دست به دعا برداشتند.
 وی با بیــان اینکــه در ماه شــعبان بیش از 
۳۰۰ هزار نفــر در ختومات قرآنی حرم مطهر 
رضوی شــرکت کردند، اظهار کرد: در این ماه 

همچنین ۲۳۴ میلیون و ۴77 هزار و ۲67 ختم 
صلوات از جمله صلوات محمدی و صلوات خاصه 
امام رضا)ع( نیز توسط اعضای مجموعه یا ضامن 
آهو و زائران راه دور حرم مطهر رضوی انجام شد.
رئیس اداره علوم قرآنی آســتان قدس رضوی 
خاطرنشــان کرد: عاقه مندان به شرکت در 
ختومــات قرآنی واحد ختم تــاوت نور حرم 
مطهــر رضــوی در ایام ماه مبــارک رمضان 
می توانند از طریق فضای مجازی در پیام رسان  
 )@yazamenahoo_8( آدرس  بــه  ایتــا 
آدرس  بــه  ســروش  پیام رســان  در   و 
مجموعــه  بــه    )@yazamenahoo_88( 
»یا ضامن آهو« )رابطین حرم مطهر رضوی( 
مراجعــه و برای انجام ایــن ختومات قرآنی و 

ادعیه و زیارات ثبت نام و اعام آمادگی کنند.

خبر
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کرونا؛ نسخه ای برای پایان نیست انگاری اندیشه: شمس الملوک مصطفوی، دانشیار فلسفه دانشگاه آزاد در یادداشتی نوشت: طرح دوباره پرسش از معنای زندگی و آزمون و سنجش پاسخ های ممکن در 
اوضاع و شرایط کنونی، می تواند به گشودن افق های نو در مقابل چشمان مردمی که سرگشته به دنبال ملجأ و گریزگاهی برای رهایی از تشویش های ذهنی و روحی خود هستند، منجر شود و چه بسا به نحوی فزاینده 

بر نیست انگاری برخاسته از بی معنایی زندگی معاصر نیز فایق آید.

 چرا آگاهی های اخالقی در جامعه ما ©
به عمل تبدیل نمی شود

اندیشه: حجت االسالم مهراب صادق نیا، 
عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب، 
درباره »چالش تعلیم امر اخالق در جامعه 
ایران« از طریق صفحه اینستاگرام انجمن 
اندیشه و قلم گفت: چه خصلتی در تعلیم 
امر اخالقی در ایران اســت که این فاصله 
زیاد بین آگاهــی اخالقی و عمل اخالقی 
پدید آمده و این شــکاف وجود دارد؟ اگر از هر ایرانی بخواهید که در مورد غیبت و 
بدی آن صحبت کند، یقیناً چند دقیقه ای سخن می گوید یا می تواند در مورد خوبی 
و احترام به والدین ســخن بگوید و می تواند در این مورد حرف بزند و آگاهی خود را 
فهرست کند و برای شما آیه و روایت هم بخواند، اما در عین حال، در این جامعه این 
مسائل مراعات نمی شوند و این پرسش ایجاد می شود که چه اتفاقی می افتد که بین 
تعالیم اخالقی و واقعیت اجتماعی این قدر فاصله است. ممکن است برخی بگویند که 
مشکل کار به کنشگران برمی گردد؛ یعنی به افرادی که در جامعه زندگی می کنند، در 
حالی که من این را قبول ندارم؛ چراکه این تحلیل، تقلیل امر است؛ یعنی اگر بگوییم 
مشکل شکاف بین آگاهی و عمل به کنشگران برمی گردد، تقلیل ماجراست و برخی 
از این مشکل را باید در ماهیت جامعه ایران و ماهیت تعلیم امر اخالقی پیدا کنیم، 
به گونه ای که زیست اخالقی را برای کنشگران دشوار کرده و یک مشکلی است که 
سبب می شود تعالیم اخالقی ابتر بماند. وی افزود: نخستین موردی که به عنوان یک 
عامل برای زمین ماندن تعلیم اخالق در ایران وجود دارد، عبارت از متغیرهای مزاحم 
یا محرک های اضافی یا اضافه بارهای منفی است. اگر قرار است که آگاهی اخالقی در 
جامعه ای تبدیل به عمل و کنش اخالقی شود، باید محرک های اضافه و اضافه بارهای 
منفی و یا متغیرهای مزاحمی وجود نداشته باشند تا برای یک کنشگر، امکان این باشد 
تا آگاهی اخالقی تبدیل به عمل شــود و اگر این وسط هر نوع محرک مزاحمی در 

جامعه باشد، شانس تن دادن به آن تعلیم اخالقی پایین می آید.
حجت االسالم صادق نیا با ذکر مثالی افزود: در یک جامعه ای سیل آمده است و همه 
مردم می دانند که نوعدوستی اقتضا می کند، باید به کمک کسانی رفت که گرفتار سیل 
هستند و یا به سراغ کسانی رفت که دارند با یک بیماری مبارزه می کنند. همه این را 
می دانند و دوست دارند تا این کمک را بکنند، اما کافی است متغیر مزاحمی باشد و آن 
اینکه معلوم نیست کمک هایی که ما می کنیم کجا می رود یا معلوم شود دفعه قبل تر 
که مردم برای یک حادثه کمک کردند، بخشی از این ها از سوی یک ارگان و نهاد صرف 
کار دیگری شده است و وقتی این گزارش می آید، این یک متغیر مزاحم است و موجب 
می شود انسان ها به آگاهی اخالقی که به آن رسیده اند تن ندهند. او ادامه داد: اینکه 
جامعه ما به سادگی از یک جامعه اخالقی تبدیل می شود به یک جامعه خیلی خشن، 
نشان می دهد در این جامعه داده های مزاحمی وجود دارد که این شانس اخالقی بودن 
را از این جامعه گرفته است. گاهی اوقات در جاده می رویم و می بینیم که در ماشین 
جلویی باز است و خیلی تالش می کنیم که خودمان را به این ماشین برسانیم و بگوییم 
در ماشــین شما باز است. اما چرا؟ چون این عمل را اخالقی می دانیم، اما همین که 
به پمپ بنزین می رویم، هر کدام تالش می کنیم نوبت دیگری را بگیریم. اما چرا در 
اینجا عمل اخالقی فراموش می شود؟ دلیلش این است که داده مزاحمی در پمپ است 
که اجازه نمی دهد آن عمل اخالقی صورت گیرد، اما در خیابان آن داده مزاحم وجود 
ندارد. وی در پایان خاطرنشان کرد: یک جامعه شناس می گوید که اگر بستر جامعه 
تهدیدآمیز باشد و ریسک عمل اخالقی باال برود، نباید انتظار داشته باشید شهروندان 
جامعه به اخالق تن دهند. اگر زمینه های اجتماعی زمینه های تهدیدآمیزی باشــد، 
آدم ها فعل اخالقی انجام نمی دهند. مثالً در شهر شما، شایعه شده که در فالن جاده 
یک نفری که ماشین داشته و از سر کار برمی گشته، یک شهروندی را سوار می کند که 
به اصطالح کار اخالقی کند، اما وقتی شنیدید این آدم از سوی آن مسافر تهدید شده 
و این زمینه تهدیدآمیز را دیدید، دفعه بعد که رد می شوید، هیچ  وقت کسی را سوار 
نمی کنید ولو اینکه سوار کردن یک مسافر در راه مانده، عمل اخالقی است؛ بنابراین 
زمینه عمل اخالقی اگر تهدیدآمیز شــود آن را انجام نمی دهید؛ زیرا اگر بخواهید به 
عمل اخالقی تن دهید به وسیله چیز های دیگر تهدید می شوید و می گویید که ترجیح 
می دهم تهدید را کم کنم تا به عمل اخالقی رفتار کنم. این مورد نیز عامل دیگری 

برای فقدان عمل اخالقی در جامعه است.

 اندیشه/ فاطمی نژاد  همواره از سوی اندیشمندان 
تمدن اسالمی برداشت های متفاوتی از نوع رویکرد 
اتخاذی در مواجهه با محصوالت تمدنی غرب مطرح 
بوده است. تفاوت و تنوع در محصوالت سبب شده 
تا در اتخاذ رویکرد درست نسبت به این محصوالت 
افراد دچار سردرگمی شوند. برخی از هضم و استحاله 
برخی پدیده های تمدنی صحبت می کنند و برخی 
نسبت به سایر محصوالت از لزوم بهره حداقلی و در 
حد ضرورت صحبت می کنند. یکی از پدیده هایی 
که امروزه به شــبکه اجتماعی رایج جامعه ایرانی 
نیز تبدیل شده، اینستاگرام است. جدا از آسیب ها 
و فرصت های این بســتر ارتباطی، با حجت االسالم 
مصطفی امینی خواه؛ مدرس حــوزه علمیه درباره 

رویکرد حوزه علمیه نســبت به این 
محصوالت به گفت وگو نشسته ایم که 

در ادامه می خوانید.

جناب امینی خواه! شــما در   
با عنوان »این  مقدمه کتابی که 
اســت گرام« در دســت چاپ 

دارید، از تــالش برای دیدن 
اینستاگرام از لنز حکمت الهی 
مشــخصًا  کرده اید.  صحبت 
نظرگاه  از  پدیده هــا  دیدن 
حکمت الهی به چه معناست؟ 

بــه عنوان مقدمــه باید گفت که 
مــا باید همه وقایــع را از دریچه 
حکمت الهی ببینیم و اگر حکمت 
الهی را ناظــر بر حکمت متعالیه 
و مطالــب جناب صــدرا بدانیم، 
حضرت امــام)ره( خیلی رویکرد 
اینچنینی در تحلیل وقایع دارند. 
اگر بخواهیم این گونه نگاه کنیم 
نوعاً باید مسائل به صورت احکام 
وجود و اقسام وجود تحلیل شود؛ 
یعنی کلیت بحث های فلسفی در 

این دو حوزه تفهیم شــده و توضیح داده می شود 
که این از کدام قســم از اقســام وجود است و کدام 
احکام از احکام وجود بر آن ها ســوار می شود. پس 
باید مشــخص کرد که اینســتاگرام با کدام یک از 
عوالم وجودی انسان و الیه های درونی انسان سروکار 

دارد. اگر آن شــبکه انسان شناسی دینی با رویکرد 
وجودشناسی ما فهمیده شود آن وقت اینستاگرام 
را وارد این دستگاه فکری می کنیم و بعد ویژگی ها و 
عوارض آن مشخص می شود و اینجاست که دستگاه 
حکمت الهی خوبی ها و بدی های این پدیده را برای 

ما تحلیل می کند. 

مرحوم شهید آوینی مشکل ما در مواجهه   
با محصوالت تمــدن تکنولوژیک غرب را در 
نظر گرفتن معیارهــای اخالق ظاهری صرف 
و نه مواجهه با معیار حکمت و حقیقت دین 
می دانســت. واقعاً جنس مواجهه ما چگونه 

می تواند متأثر از معیار حکمی دین باشد؟
درباره دیدگاه شهید آوینی باید گفت 
که نظام علت و معلول پدیده ها باید 
کشف شود که آیا علت تامه این پدیده 
فرهنگ غرب بوده است یا علت ناقصه 
آن. بعضی از این پدیده های رسانه ای 
معلول تمدن و غرب و علت تامه آن 
فرهنگ غرب است یعنی هر آنچه در 
فرهنگ غرب بــوده در آن پدیده 
به تبلور آمده است. چیزهایی نیز 
در صنایعی که غرب ایجاد کرده 
هســت که هرچند فرهنگ غرب 
در ایجاد آن ها دخالت داشته است 
ولی این دخالت نه به صورت علت 
تامه بلکه بــه صورت علت ناقصه 
یا معّده بوده اســت. سینما یک 
نمونه از این صنایع است. سینما را 
نمی توان معلول تام فرهنگ غرب 
دانست به این معنا که هر چه در 
سینما می بینیم جلوه ای از فرهنگ 
منحط حیوانی غرب اســت و هر 
چه از فرهنگ حیوانی غرب بوده 
در سینما بروز و ظهور پیدا کرده 
است. بنابراین سینما یک تکنیک و 
صنعت است که فرهنگ غرب علت معّده و زمینه ساز 
آن بوده است. درست است که آن نگاه لهوگرایانه که 
به تعبیری غایت انســان این بوده که سرگرم باشد 
خیلی در شکل گیری این صنعت دخیل بوده است 
ولی چون فرهنگ غرب علت تامه سینما نیست، در 

همین سینما فیلم »گاو« ساخته می شود که مورد 
تحسین مرحوم امام)ره( قرار می گیرد. اینجا مشخص 
می شود که حضرت امام)ره( سینما را محصول تام از 
فرهنگ غرب نمی دانست و این گونه تحلیل نمی کرد 
که هر آنچه از لنز این دوربین دارد منتشر می شود از 
این جهت که غربی ها با یک غایت و غرض دوربین 
را اختراع کرده اند، آن غرض در همه محصوالت این 
صنعت اِشراب شده است. در مورد اینستاگرام از این 
منظر می توان بحث کرد که آیا همه فرهنگ غرب 

در آن اشراب شــده است یا خیر؟ ما در این کتاب 
وارد این مبحث نشده ایم و در حد علت معّده بررسی 
کرده ایم که فرهنگ فردگرایی غرب در شکل گیری 
 این پلتفرم ارتباطی بسیار اثرگذار بوده و سرگرمی 
و جلوه گری و تبرج به معنای دقیق قرآنی روح حاکم 
بر اینستاگرام است. حال اینکه این موضوع علت تام 
اســت و عرصه برای غیر فراهم هست یا خیر محل 
بحث است و کارشناسان باید فکت های خودشان را 
ارائه کنند تا به قول طلبه ها موضوع شناسی کنیم که 

آیا واقعاً ضرر بر منفعت در اینجا غلبه دارد یا برعکس. 

به نظر برخی در مواجهــه با پدیده های   
تمدنی غرب به واسطه سرشت و ماهیت این 
پدیده ها، باید به قدر ضــرورت و به صورت 
حداقلــی از آن ها بهره برد. آیــا تفاوت در 
دســتاوردهای مدرنیته منجر به تفاوت در 

رویکردهای اتخاذی ماست؟
در مورد ابزارها با جنبه های دوگانه، رویکرد جزئی و 
کلی ما نســبت به یک پدیده متفاوت است. به نحو 
جزئی شــما سینما و تلویزیون جمهوری اسالمی و 
سریال ســازی با کیفیت را دارید ولی کم کم کار به 
جایی می رسد که این رویکرد از ذات خودش فاصله 
می گیرد و منحرف می شود. اینجا ما باید شهروندان 
فکور و هوشمندی باشیم که هیچ چیزی را بسته بندی 
نگیریم. این روحیه دیگری است که باید با هر محتوایی 
و صاحب آن محتوا به نحو جداگانه ای مواجه شد. بر 
فرض که ما بتوانیم اینســتاگرام را به سمت مسیر 
خودمان بکشانیم و اساســاً روح حاکم بر آن همان 
روح عبودیت و جلوه آیات و شعائر الهی بشود باز هم 
باید آن روحیه منتقدانه را نسبت به تولیدات داشته 
باشیم. اگر بخواهیم نگاه سیاست گرایانه داشته باشیم 
اینستاگرام نمره باالیی نمی آورد؛ چرا که اگر مثالً شما 
هشتگ قاسم سلیمانی بزنید در مملکت اینستاگرام 
طغیانگر نامیده می شوید و ممکن است حتی شما را 
از این مملکت مجازی لغو عضویت کند. برخی این 
مباحث را خلــط می کنند و مثالً وقتی می خواهیم 
در اینستاگرام فعالیت داشته باشیم این سیاست ها را 
نشان می دهند. در مورد این نگاه ضرورت گرایانه نیز 
همین قدر فهمیده می شــود که اگر به نحوی است 
که به عنوان یک شــهروند مطیع این سیاست ها را 
تقویت می کند و سبب توسعه تجارت آن ها می شود 
و به عنوان یک فرد خنثی در این فضا صرفاً ســبب 
افزایش بازدهی و ســود برای سیاست گذاران فاسد 
می شود هیچ دیانت و تقوایی به ما اجازه فعالیت در 
این فضا را نمی دهد. برعکس اگر موج را برمی گردانیم 
هرچند این زمین متعلق به دشمن باشد هیچ منعی 
برای ورود به این فضا وجود ندارد. البته تشــخیص 
این فضا بسیار سخت است که باید موضوع شناسی 
فقهی شود و کســانی در حد اجتهاد و فقاهت وارد 

این زمینه شوند.

حجت االسالم مصطفی امینی خواه در گفت وگو با قدس از کتاب جدیدش می گوید

اینستاگرام از پنجره انسان شناسی دینی

 بر فرض که ما 
بتوانیم اینستاگرام 
را به سمت خودمان 
بکشانیم و اساسًا 
روح حاکم بر آن 
همان روح عبودیت 
و جلوه آیات و 
شعائر الهی بشود 
باز هم باید آن 
روحیه منتقدانه را 
نسبت به تولیدات 
داشته باشیم

بــــــــرش

اندیشهاندیشه
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دیدگاه

حاشیه

حوزه باید از نظر »موضوع شناسی« با محصوالت تمدنی مواجه شود
درباره اینکه حوزویان در چنین فضایی باید چه 
کنند اول از همه به جای فعالیت در این فضاها 
و اســتفاده از ابزارها برای جذب فالوور، باید این 
پدیده هــا را تحلیل موضوعی کنند. گاهی گفته 
می شود طلبه بیاید و با عرق فروشی مقابله کند، 
البته اگر حوزه بخواهد با عرق فروشی ها مقابله کند 
کار خوبی است ولی کارکرد اصلی طلبه این است 
که با مفهوم و موضوع خمر مواجه شود و بگوید 
که چه چیز مست کننده است یا نیست. یعنی اول 
یک پدیده کامالً تبیین شود و پروژه های علمی 
در وجوه مختلف از نظر تأثیر بر فرهنگ و خانواده 
و زبان و ساختارهای انسان شناسی و غیره کلید 

بخورد تا دســت آخر ببینیم که دین نسبت به 
این موضوع چه می گوید و چگونه می توان نقاط 
ضعف را پوشش داد و نقاط قوت را تقویت کرد. 
بعد یا همین نقاط را تأیید می کنیم و به مخاطب 
می گوییم که حواســش به این مسائل باشد و یا 
اساســاً چیز جدیدی تولید می کند. اینکه گفته 
می شــود کار طلبه ها این اســت که مبانی را به 
صورت شفاف تنقیح کنند که البته جای حوزه 
در مباحث انسان شناسی و جامعه شناسی برای 
ورود به این حوزه ها برای بررسی رویکرد تحلیلی 
و تطبیقی نسبت به پدیده های جاری در جامعه 

واقعاً خالی است.
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اشک است. باید دنبال اشکی باشیم که از اعماق دل ما بر آید. یکی از صفات ناپسند در اعماق دل ما، تکبر است؛ این تکبر باید ریشه کن شود تا اشک جاری شود.

بیانیه مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی درباره ©
بازگشایی مساجد و نحوه برگزاری نمازهای جماعت

معارف: مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی در بیانیه ای، مسائل فقهی بازگشایی مساجد 
و مشاهد مشرفه و نحوه برگزاری نمازهای جماعت در شرایط فعلی را با توجه به فتاوای 
مراجع تبیین کرد. متن این بیانیه به شرح زیر است: بیش از دو ماه است که به سبب شیوع 
بیماری کرونا مراکز معنوی اجتماعی مسلمانان در اکثر کشورهای اسالمی و در کشور 
عزیزمان ایران به توصیه مسئوالن اجرایی و بهداشتی کشور، به روی مؤمنان و مشتاقان 
بسته شده است. مردم نیز از باب وظیفه قانونی و شرعی، محرومیت از عبادت در مساجد 
و زیارت مشــاهد را تحمل کردند؛ ولی برای بازگشایی این اماکن مقدس لحظه شماری 
می کنند و با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان انتظار آنان بیشتر شده و مسئوالن امر نیز در 
پی راه حلی برای این مشکل هستند. از این رو، مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی حوزه 
علمیه، بر اساس وظیفه ذاتی خود پس از  موضوع شناسی مسئله در جلساتی با کارشناسان 
فقهی، پزشکی، تبلیغی و صاحبنظران و همکاری دفتر مقام معظم رهبری، معاونت تبلیغ 
حوزه علمیه، دفتر مطالعات پژوهش  ها و ارتباطات حوزوِی مرکز رسیدگی به امور مساجد، 
دبیرخانه انجمن  های علمی حوزه علمیه، ستاد ملی مبارزه با کرونا، دانشگاه علوم پزشکی و ستاد 
ترویج احکام دین، مسائل فقهی مرتبط را با عنایت به فتاوای مراجع معظم تقلید و مراعات 

احتیاط به شرح ذیل اعالم  می دارد:
 مراعات دستورعمل  های ابالغی از مراجع ذی صالح برای نحوه بازگشایی مساجد 

و اماکن مذهبی الزم و ضروری است.
 نماز خواندن با ماسک و دستکش اشکال ندارد و خللی به نماز وارد  نمی کند.

 برای ورود به مسجد مستحب است انسان با وضو باشد؛ لذا با توجه به توصیه های 
بهداشتی، مؤمنین در منزل وضو بگیرند و مهر، تسبیح، سجاده و کتاب دعای مورد 

نیازشان را همراه داشته باشند.
 سجده بر سنگ اشکال ندارد؛ لذا چنانچه به جهت مراعات مسائل بهداشتی و 
سهولت در شست وشوی آن، در برخی مساجد به جای تربت، سنگ  های مخصوص 

در اختیار نمازگزاران قرار گیرد، می توان بر آن نیز سجده کرد.
 برگزاری نماز جماعت در دو نوبت با فاصله زمانی، در دو صورت اشــکال ندارد: 
الف( امام جماعت متعدد باشند؛ یعنی امام نماز جماعت اول و دوم دو نفر باشند؛ 
ب( مأمومینی که در نماز جماعت اول شــرکت داشــته اند، با مأمومین نماز دوم 

متفاوت باشند؛ هرچند امام جماعت یک نفر باشد.
 اعاده نماز برای امام جماعت در صورتی که مأمومین نماز دوم غیر از نماز اول 
باشــند مانعی ندارد و خواندن نماز قضا هم توسط امام جماعت اشکال ندارد ولی 

نماز قضای امام جماعت باید قطعی باشد نه احتیاطی.
 مواد ضدعفونی کننده و الکل  هایی که برای ضدعفونی مساجد به کار می رود طبق 
نظر کارشناسان، از نوع الکل ُمسکر نیست؛ لذا محکوم به طهارت است و در فرض 

شک هم حکم به طهارت  می شود.
 عالوه بر استحباب مراعات حال أضعف مأمومین در نماز، نسبت به تعقیبات نماز 

هم با توجه به توصیه  های بهداشتی، به أقّل مقدار مستحب اکتفا شود.
 از آنجا که خواندن نماز مستحب در حال راه رفتن هم جایز و صحیح  است، ائمه 
جماعات مؤمنان را نسبت به اصل مسئله و کیفیت خواندن آن راهنمایی فرمایند تا 
توقف در مسجد کوتاه تر باشد و از ابتال به بیماری کرونا یا انتشار آن جلوگیری شود.

 چنان که افطاری دادن در مســجد از سوی مسئوالن در حال حاضر ممنوع باشد و 
افرادی قصد افطاری دادن داشته باشند مسئله چند صورت دارد: الف( اگر افطاری دادن 
در مسجد بر آن ها به واسطه نذر و امثال آن واجب نشده باشد، می توانند در مصارف خیر 
دیگر یا کمک به مستمندان هزینه کنند؛ ب( اگر به  واسطه نذر و امثال آن، افطاری دادن 
در مسجد واجب شده باشد، چنانچه مقید به ماه رمضان سال جاری نباشد، یا نذر هر ساله 
نباشد،  می توانند در سال های آینده اقدام کنند؛ ج( اگر نذر مقید به ماه رمضان و درون 
مسجد و مقید به سال جاری بوده ولی ممکن نشود، عمل به نذر واجب نیست؛ لذا احتیاط 
آن است که در مصارف خیر دیگری که نزدیک به مورد نذر باشد هزینه کنند؛ مثالً غذا را 

بین روزه داران بیرون از مسجد توزیع کنند.
 مراعات فاصله فیزیکی با افراد دیگر در این شرایط هنگام برپایی نماز جماعت، الزم و مورد 
تأکید است. بنا بر این اساس، فاصله نمازگزار از محل سجده نسبت به فردی که در صف 
جلو ایستاده، تا یک متر اشکال ندارد )که در نتیجه از محل ایستادن خود تا محل ایستادن 
فرد جلو، بیش از دو متر خواهد بود(. فاصله نمازگزار با کسانی که در طرفین وی ایستاده اند 

نیز تا یک متر اشکال ندارد.

 معارف/ ساحل عباسی  کرونا ثابت کرد 
که بشر امروز به »هدایتگری منجی گونه« 
بیش از همیشه نیاز دارد. کرونا می تواند 
هم  و  بزند  دامن  را  دین گریزی  هم 
میان  این  در  ما  کنش  را؛  دین گرایی 
دوران  در  اگر  باشد.  فعال  و  باید شناسا 
پساکرونا، کنشگر جدی در عرصه دینی 
معنوی«  »دین های  نباشیم،  بین المللی 
جای »معنویت دینی« را خواهد گرفت؛ 
از  انتشار بشر  نوع و سقف  باید  بنابراین 
خدا و دین را در دوران کرونایی تعریف 
با  ما  گفت وگوی  چکیده  این ها  کنیم. 
جهانگیری  یحیی  دکتر  حجت االسالم 
بین المللی  سهروردی، پژوهشگر و مبلغ 
است که مشروح آن را در ادامه می خوانید.

با توجه به نگاه دوباره مردم جهان   
از شــیوع ویروس  به معنویت پس 
کرونا، راهبرد دنیای پساکرونا درباره 

معنویت چگونه خواهد بود؟
تأثیر کرونا و دوران پســاکرونا بر زندگی 
بشر را از منظرهای مختلف می توان مورد 
تحلیل و بررســی قرار داد؛ حتی می توان 
درباره آینده پژوهی نیــز حول این محور 
بحث کرد. نکته مهم این اســت که پس 
از ایــن بیماری جهان چگونه خواهد بود؟ 
بی شک ترس بشــر از دوران پساکرونا، از 
خود کرونا کمتر نیست. اینجاست که باید 
ابعاد مختلف این همه گیری جهانی مورد 
نقد و بررســی قرار گیرد، اما پژوهشگران 
این موضوع را از منظر دینی چندان مورد 
توجه قــرار نداده و به خوبی آن را تحلیل 
نکرده انــد. در ایــن زمینه پرســش های 
متعددی ذهن بشــر را درگیر کرده است؛ 
اینکه دین پــس از ماجرای کرونا چگونه 
خواهد بود و کرونا چه تأثیری بر دینداری 
خواهد گذاشت؟ یا اینکه خدایی که امروز 
بــه کار من نیاید پس کــی می خواهد به 
کار من بیاید؟ اساســاً بشر کرونایی امروز 
چــه انتظاری از خدا دارد؟ و ســقف این 
انتظار نادرست  انتظارات کجاست؟ قطعاً 

بخشی از دین گریزی را دامن می زند؛ اتفاقاً 
اینجاست که باید نوع و سقف انتظار بشر 
از دیــن و خدا را خوب تبیین کنیم؛ عدم 
تبیین خوب این مباحــث نظری، خود، 

آتش افروزی علیه دین گرایی است.

برای جلوگیری از چنین وضعیتی   
در عرصه دینداری چه باید کرد؟

ما باید الهیــات خودمان را عرضه کنیم و 
برای پاســخگویی به میدان بیاوریم؛ این 
نکته را بیان کنیم که خداوند در الهیات ما 
چه جایگاهی دارد و چه انتظاراتی می باید 
از خداوند متعال داشت؟ عدم پاسخ گرفتن 
از خدا، نه نشــان ناآگاهی خدا از دردهای 
ماســت و نه نشان ناتوانی او؛ بلکه دلیل بر 
انتظار غلط ما از خداست. ما باید تفسیر و 
تصویر درست از خدا را تبیین کنیم. بدون 
شک الهیاتی که درمانگر باشد میل به سوی 

آن بیشتر خواهد بود.

بشر    انتظارات  سقف  شناخت  آیا 
کرونایی از خدا یک ضرورت است؟

امــروز در عرصه بین المللــی باید ذائقه و 
ســلیقه مخاطب را دقیق شــناخت؛ باید 
دید انتظار بشــر از خدا چیســت؟ شفا و 

درمان می خواهد؟ حل معضالت اقتصادی 
آرامــش می خواهــد؟ چه  می خواهــد؟ 
می خواهد؟ چرا در اروپا صلیب را به اهانت 
می کشند؟ او از مسیح انتظار دارد کرونا را 
نابود کند و بیماران را شفا دهد. مسئله این 
است که تا نوع و ســقف انتظارات تبیین 
نشــود، همین دیندار، علیــه دین موضع 
می گیرد. امروز بشــر دستش را از زمین به 
سمت آســمان بلند کرده است که زمین 
نمی تواند نجاتم بدهد تو به فریادم برس! این 
زمین می تواند انواع مکاتب فکری و ایسم ها 
باشــد؛ بشــر فهمید که دیگر چراغ های 
برافروخته از زمین، او را روشنا نخواهد بود و 

پرتوی از آسمان باید.
این تشنگی شدید به متافیزیک، در عین 
اینکه یک فرصت اســت، یک تهدید هم 
هســت. اگر او با آب زالل سیراب نشود، 
ســراب ها ســراغ او می آیند. بشر امروز 
را تنها معنویت برخاســته از دین ســیر 
می کند و بس؛ اما اگر نجنبیم و بر اساس 
ذائقه و نیازهــا و تقاضاهای او، معنویت 
تولید نشود، دین هایی به اسم معنویت به 
او تزریق خواهد شد؛ و این بالیی دیگر بر 
جان دینداری خواهد بود. خالصه اینکه 
کرونا هم به دین گریزی دامن زد هم به 

باید  دو  هر  برای  دین گرایی؛ 
کنش فعــال داشــت. برای 
مورد نخســت، بایــد انتظار 
صحیح بشر از دین و خدا را 
برای او تصویر و تفسیر کرد 
و بــرای دومی، باید معنویت 

دینی را معرفــی کرد تا 
دین هــای معنوی جا باز 

نکنند.
بشــر امــروز بــه دنبال 
معنویتــی مبهم می گردد 
که نمی داند خاستگاه این 
فقط  هست؛  چه  معنویت 
می داند که از ایســم ها و 
بریده  کلــی  به  مکتب ها 
و خســته شــده است و 
دنبال  به  تشنه ای  چونان 
جرعــه ای بــرای آرامش 
می گــردد. ایــن در کنار 
فرصت هــای زیــادی که 
دارد خطرهــای جدی را 
هم به دنبال دارد؛ بشــر 

کرونایی امروز ممکن است به جای رفتن 
به ســمت معنویت برخاســته از دین، به 

دنبال دین برخاسته از معنویت برود.

حجت االسالم جهانگیری به قدس پاسخ می دهد

دینداری در عصر پساکرونا چگونه خواهد بود؟

ما باید الهیات 
خودمان را عرضه 

کنیم و برای 
پاسخگویی به 

میدان بیاوریم؛ 
این نکته را بیان 
کنیم که خداوند 
در الهیات ما چه 

جایگاهی دارد 
و چه انتظاراتی 

می باید از خداوند 
متعال داشت؟

بــــــرش

ماه برکت©

دارایــی، روزی و خیر را نعمــت می نامیم. 
)فرهنــگ معین، ماده نعمــت( قرآن کریم 
نعمت خدا بر یکایک ما را بیش از آن دانسته 
که بتوانیم شــمار آن ها را در عددی محدود 
کنیم. )ســوره ابراهیم، آیه 34 و سوره نحل، 
آیه 18( اهل ایمان و معرفت بر این باورند که 
تنها اندکی از این همه را شناخته اند و اینکه 
چه اندازه و چگونه شکری بجا آورده یا سپاس 
گفته ایم، سخنی دیگر اســت، که گفته اند: 
شــکر، دیدن ُمنعم بود نه نعمت. )ساجدی، 

علی، گزیده رساله قشیریه، ص156(
سخن ســنجان و واژه شناســان- نه چون 
بســیاری از مــاـ  »برکــت« را هم معنی و 
مترادف فزونی یا زیادت نعمت ندانســته و 
معتقدند: برکت، فزونی و رشــدی را گویند 
که به حس درنیاید؛ جداشدنی از اصل نعمت 
و قرار گرفته در کنار آن نیســت؛ همچون 
»فزونی« نیست که »کاستن و کاهش« در 
برابر آن قرار گیــرد؛ و مهم تر اینکه، جز به 
خداوند نسبت داده نشود. عرب گوید: »بارک 
اهلل فیه« یعنی خــدا به آن برکت داد و این 
فعل را جز برای آفریدگار بی همتا به کار نبرده 
است. )نگاه کنید به: عسکری، ابوهالل، معجم 

الفروق اللغویه، ص96(
حضرت امام علی بن موسی الرضا)ع(، با یادآوری 
برکت بودن این ماه در صدر دیگر فضیلت ها و 
ارزش های ماه رمضان می فرماید: »... ماه رمضان، 
ماه برکت و ماه رحمت و ماه آمرزش و ماه توبه 
و ماه بازگشــت ]به سوی خدا[ است. هر کس 
در ماه رمضان آمرزیده نشود، در کدام ماه دیگر 
مورد آمرزش قرار می گیرد؟ از خدا بخواهید که از 
شما روزه داریتان در آن را بپذیرد. )شیخ صدوق، 

فضائل االشهر الثالثه، ص97(
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آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی 

امالک واقع در بخش 15  یزد-  علی اباد و توابع
69- اصلی – آقای محمدرضا شایقی ساغند 11سهم  مشاع از 13سهم ششدانگ مزرعه چاه فشنگ علی آباد پالک 
ثبتی  برابر به  مساحت ششدانگ 19101متر مربع  برابر رای  شماره 139860321006003195 مورخ 1398/12/19 
واق��ع در مزرعه چاه فش��نگ علی آباد تف��ت خریداری عادی مع الواس��طه  ازعلی غفاری علی آباد مالک رس��می
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتیکه اش��خاص نس��بت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این 
اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائی 

تقدیم نمایند.
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د. 

آ-9900474
تاریخ انتشارنوبت اول: چهارشنبه 1399/02/10
تاریخ انتشار نوبت دوم: پنج شنبه 1399/02/25

امیر حسین جعفری ندوشن
رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان تفت

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

امالک واقع در بخش6 یزد-  تفت  و توابع
110 فرع��ی از 4937- اصل��ی – آقای جهانگیر مهربانی زین آباد 600س��هم از 2400س��هم شش��دانگ باغ  بطور 
پالک ثبتی  برابر به  مس��احت شش��دانگ 2391 متر مربع  برابر رای  ش��ماره 139860321006003197 مورخ 

1398/12/19 واقع در زین آباد تفت خریداری مع الواسطه عادی از رستم خداد  
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتیکه اش��خاص نس��بت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند، می توانند از تاریخ انتش��اراولین 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 مرجع قضائی 

تقدیم نمایند.
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د. 

آ-9900476
تاریخ انتشارنوبت اول: چهارشنبه 1399/02/10
تاریخ انتشار نوبت دوم: پنج شنبه 1399/02/25

امیر حسین جعفری ندوشن
کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان تفت

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

امالک واقع در بخش12 یزد-  ده باال و توابع
2472- اصلی – خانم صدیقه دهستانی بافقی ششدانگ خانه باغ  بطور مفروز قسمتی از پالک ثبتی  برابر به مساحت 
581 مترمربع  برابر رای  ش��ماره 139860321006003025 مورخ 21 /1398/12 واقع در ده باال تفت  در ازای 

مالکیت مشاعی متقاضی  و نیز خریداری عادی ازصدیقه سلسله وزیری مالک رسمی 
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتیکه اش��خاص نس��بت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند، می توانند از تاریخ انتش��اراولین 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 مرجع قضائی 

تقدیم نمایند.
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د. 

آ-9900475
تاریخ انتشارنوبت اول: چهارشنبه 1399/02/10
تاریخ انتشار نوبت دوم: پنج شنبه 1399/02/25

امیر حسین جعفری ندوشن
رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان تفت 

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی 
شهرستان فردوس

نظر به دستور موارد یک و سه قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 
13 آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهر 
فردوس مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد .                                                                                                       
خانم زهرا صیفی فرزند حسین ، به صورت ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی ، به مساحت 184/52 متر مربع ، 
پالک 9702، فرعی از 1 � اصلی بخش یک فردوس مع الواسطه از خانم سلطان حوصله � مکان وقوع ملک شهرستان 

فردوس � خیابان حافظ 17
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی این آگهی  نسبت  به 
امالک فوق الذکر در دونوبت به فاصله 15 روز منتشر می شود لذا  درصورتی که اشخاص ذی نفع ,  نسبت  به آراء 
صادره اعتراضی داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس 
ارائه و رسید اخذ نمایند،معترضین باید از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه  ,مبادرت به تقدیم 
دادخواست در دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت فردوس تحویل دهند،در این 
صورت اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود  ،در صورتی که اعتراضی در مهلت مقرر قانونی 
واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه 

مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست . آ-9900473
تاریخ انتشار نوبت اول:   10/ 1399/02
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/02/25

محمود جهانی مهر 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

آگهی فقدان سند مالکیت

نظریه اینکه آقای احمدرضا محمدی نژاد فرزند موسی الرضا به ش ش 2045به استناد دوبرگ استشهادیه گواهی 
شده   توسط دفتر اسناد رسمی شماره 38شیروان منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سندمالکیت المثنی نوبت 
اول به این اداره مراجعه نموده ومدعی اند که سند مالکیت  ششدانگ یک باب منزل به شماره چاپی 505162بشماره  
پال ک 1065فرعی از 28اصلی فجرآباد واقع در قطعه  دوش��یروان بخش 5قوچان  که متعلق به  ایش��ان  می باشد 
بعلت  نامعلومی    مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم گردیده که سند مالکیت اولیه ذیل دفترالکترونیک 
بشماره 139620307114004553بنام نامبرده صادروتسلیم گردیده است لذا به استناد تبصره یک اصالحی ماده 
120آئیننامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی ومتذکر میگردد  هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام 
داده یا مدعی وجود سندمالکیت نزد خود می باشد بایستی ظرف 10روز ازتاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را به همراه 
اصل سند مالکیت یا سندمعامله رسمی به این اداره تسلیم نمائیدبدیهی است درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت 
مقرر یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی وتسلیم 

آن به متقاضی اقدام خواهد شد.آ-9900478
صمد ابراهیم زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای/ خانم سازمان مسکن وشهر سازی  با تسلیم دو برگ استشهاد محلی مصدق به مهر دفتر خانه96 همدان مدعی 
است که سند مالکیت ششدانگ پالک  باقیمانده 17/125 واقع در حومه دو همدان ذیل ثبت  48544 صفحه 300 
دفتر180 سابقه ثبت دارد ونزد کسی دربیع شرط هست به علت  جابحایی مفقود گردیده ،لذا به استناد تبصره الحاقی 
به ماده 120 آیین نامه قانون ثبت بدین وسیله آگهی می شود تا هر کسی مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باش��د از تاریخ انتش��ار این آگهی طی مدت 10روز  به اداره ثبت اس��ناد و امالک مراجعه و ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت و یا سند معامله ، اعتراض  کتبی خود را تسلیم نماید در صورت انقضاء مدت واخواهی و نرسیدن 
اعتراض و یا در صورت اعتراض چنانچه اصل سند مالکیت ارائه نگردد سند مالکیت سند المثنی به نام متقاضی صادر 
و تسلیم خواهد شد. توضیح اینکه : مورد ثبت )آگهی( بموجب اسناد مشارکت مدنی ورهنی به شماره های 89513 
م��ورخ 90/10/27دفت��ر 10  و 13238 مورخ 91/4/11 دفتر 43 و 4151 مورخ 91/4/19 دفتر 98 و 33188 مورخ 
94/12/25 دفتر 43 همدان و36929 مورخ 95/11/13 دفتر 43 و38607 مورخ 96/4/31 دفتر 43همدان د رهن 

بانک مسکن است. )م الف 133( آ-9900443
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان همدان - منطقه دو- موسی حنیفه 

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای/ خانم سازمان مسکن وشهر سازی  با تسلیم دو برگ استشهاد محلی مصدق به مهر دفتر خانه96 همدان مدعی 
است که سند مالکیت ششدانگ پالک  17/153 واقع در حومه دو همدان ذیل ثبت  48545 صفحه 303 دفتر180 
سابقه ثبت دارد ونزد کسی دربیع شرط هست به علت  جابحایی مفقود گردیده ،لذا به استناد تبصره الحاقی به ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت بدین وسیله آگهی می شود تا هر کسی مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت نزد 
خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی طی مدت 10روز  به اداره ثبت اسناد و امالک مراجعه و ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت و یا سند معامله ، اعتراض  کتبی خود را تسلیم نماید در صورت انقضاء مدت واخواهی و نرسیدن اعتراض و 
یا در صورت اعتراض چنانچه اصل سند مالکیت ارائه نگردد سند مالکیت سند المثنی به نام متقاضی صادر و تسلیم 
خواهد شد. توضیح اینکه : مورد ثبت )آگهی( بموجب اسناد رهنی به شماره های 89513 مورخ 90/10/27دفتر 10  
و 13238 مورخ 91/4/11 دفتر 43 و 4151 مورخ 91/4/19 دفتر 98 و 33188 مورخ 94/12/25 دفتر 43 همدان 
و36929 مورخ 95/11/13 دفتر 43 و38607 مورخ 96/4/31 دفتر 43و تعدادی اس��ناد اجاره د رهن بانک مسکن 

است. )م الف 134( آ-9900444
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان همدان - منطقه دو- موسی حنیفه

آگهی دعوت افراز
چون آقای اس��ماعیل کش��ته گر فرزند غالمحسن احدی از مالکین مشاعی پالک 685 فرعی از 1- اصلی واقع   در 
بخش2 سیس��تان شهرستان زابل خیابان دانشگاه  طبق درخواست ش��ماره 2- ز  مورخ 1398/7/13 تقاضای افراز 
سهمی خود را از پالک مرقوم باستناد به قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب سال 1357 را از این اداره نموده 
ودر ذیل تقاضای افراز خویش اعالم داش��ته که به دیگر مالکین مشاعی دسترسی ندارد و آدرس آنها مشخص نمی 
باش��د لذا مراتب طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اس��ناد رس��می الزم االجرا آگهی می گردد و از سایر مالکین 
مش��اع و کس��انی که حق و حقوقی در این ملک دارند و یا تمایل به افراز دارند دعوت بعمل می آید تا در س��اعت 8 
صبح روز یکش��نبه مورخ 1399/3/18 دراین اداره و یا در محل وقوع ملک مزبور حضور بهم رس��انند تا با حضور و 
نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذیرد، یادآور می گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد شد. 

م الف: 16 آ-9900439
مهدی پهلوانروی  

رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی دعوت افراز
چون آقای حسین میرصوفی فرزند حیدر احدی از مالکین مشاعی پالک 1/991- اصلی واقع   در بخش2 سیستان 
شهرس��تان زابل خیابن بلوار کارگر ش��مالی نرسیده به جاده فتح اهلل طبق درخواست ش��ماره 102/179- ز  مورخ 
1399/1/24 تقاضای افراز س��همی خود را از پالک مرقوم باستناد 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 1399/2/21 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-9900440 م الف: 7
مهدی پهلوانروی   - رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی فقدان سند مالکیت
مرضیه سیاسر کرباسکی به وکالت از طرف خاور اذریان با وکالتنامه 67061-98/5/16 دفترخانه 27 زابل با تسلیم دو 
برگ فرم فقدا سند مالکیت که امضاء شهود را در دفتر اسناد رسمی شماره 27 زابل گواهی نموده است اعالم داشته 
که سند مالکیت ششدانگ یکباب منزل پالک 18229فرعی از 1-اصلی  واقع در بخش دو سیستان ملکی نامبرده 
صادر و تسلیم گردیده و اعالم داشته که بر اثر جابجایی مفقود گردیده است لذا مراتب بموجب تبصره یک اصالحی 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت آگهی می شودکه هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی 

وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روزاز تاریخ انتشار آگهی به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
ضمن ارائه سند مالکیت و یا سند معامله تسلیم نماید.چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض نرسید و یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت اسناد زابل طبق مقررات به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی 

مبادرت خواهد نموده. م الف:22 آ-9900441
مهدی پهلوانروی رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

راي قاضي شورا
درخصوص دادخواس��ت خواهان ابراهیم اس��دي ارزنه ئي فرزند حس��ین بطرفیت خوانده جواد اعتباري بیدسوخته 
فرزند غالمرضا به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمي یک دستگاه اتومبیل سواري پراید به شماره انتظامي 
38د354-42مق��وم ب��ه یازده میلیون تومان به انضمام هزینه دادرس��ي نظربه اینکه خوان��ده مجهول المکان بوده 
حس��ب درخواس��ت خواهان به تجویز ماده 73ق.آ.د.م باچاپ وانتش��ار یک نوبت آگهی دادخواست ووقت رسیدگی 
در روزنامه کثیراالنتشار )روزنامه قدس ص5بش��ماره9179مورخ1398,11,17(وانتظار کافی شورا وعدم حضور در 
جلسه رسیدگی ویا معرفی وکیل ویا ارسال الیحه دفاعیه ای از ناحیه خوانده و توجها به اظهارات خواهان که عنوان 
داشته خودروی موضوع خواسته رااز خوانده خریداری وثمن معامله را بجز مبلغ چهارصد هزار تومان که بابت هزینه 
سند،عدم خالفی وعوارض شهرداری وفق توافق انجام شده نزد خود نگه داشته ام ،پرداخت اما به لحاظ عدم حضور 
خوانده تاکنون موفق به تنظیم سندرسمی انتقال به نام خویش نگردیده وخواستارالزام خوانده به تنظیم سندرسمی 
انتقال خودروی یادشده به نام خود گردیده،شورا باالتفات به عدم حضور خوانده در محضر شورا وقولنامه عادی ارائه 
ش��ده توسط خواهان ،جهت احراز معامله فوق قرار استماع شهادت شهود را صادر که من حیث المجموع از گواهی 
گواهان معامله فی ما بین خواهان وخوانده تایید وبدین کیفیت خواهان شرعا مالک خودرو در حال حاضر بوده لذا با 
احراز شرعی وقانونی بودن معامله انجام شده بین الطرفین وباتوجه به اینکه سند خودروی صدراالشاره وفق استعالم 
شماره 1954,13,151,825مورخ98,12,13واصله از پلیس راهور فا شهرستان تربت جام به نام خوانده میباشد لذابا 
عنایت به نظریه مشورتی مورخ 98,12,21اعضا صحت واصالت دعوی خواهان را وارد تشخیص داده مستندا به مواد 
10و219و220ق.م ومواد198و519 ق.آ.د.م حکم به الزام خوانده به حضور در یکی از دفاتر اس��ناد رس��می وتنظیم 
وامضا سند رسمی انتقال خودروی پالک فوق به نام خواهان صادر ونیز وی را به پرداخت مبلغ یکصدوچهل ونه هزار 
تومان بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم واعالم میگردد رای صادره غیابی محسوب وظرف مدت بیست روز 
پس از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه وسپس ظرف مدت بیست روز ازتاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی 

در دادگاه عمومی وحقوقی باخرز میباشد. آ-9900412
مصطفی حسن نژاد - مشاور وقاضی شعبه دوشورای حل اختالف شهرستان باخرز

 آگهی تحدیدحدوداختصاصی
حوزه ثبتی سبزوار

پیروآگهی تحدیدحدود قبلی که بموجب مقررات ماده14و15قانون ثبت منتشر گردیده اینک برحسب درخواست 
واصل��ه مس��تندبه ماده مذک��ور وماده61آیین نامه قانون ثبت تحدیدحدود یکقس��مت از ام��الک واقع در بخش8 

قطعه4سبزوار حوزه ثبتی این واحد بشرح زیر میباشد:بخش8 قطعه4سبزوار-پالک3-اصلی-قلعه نوروداب
1534فرعی جداشده از644فرعی-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی-مسعودمتولی فرزندحسن  

تاریخ تحدید:سه شنبه1399/03/13 ساعت8صبح انجام خواهدشد. 
لذاب��ه موج��ب ماده14قانون ثبت امالک به صاحبان امالک ومجاورین ش��ماره های فوق الذکر بوس��یله این اگهی 
اخط��ار میگرددکه  درروزوس��اعت مقررباالدرمحل حضوربهم رس��انید.چنانچه هریک ازصاحب��ان امالک یانماینده 
قانونی آنهادرموقع مقررحاضرنباش��ندمطابق ماده15قانون مزبورملک موردآگهی باحدوداظهارشده ازطرف مجاورین 
تحدیدخواهدشدواعتراضات مجاورین نسبت به حدودوحقوق ارتفاقی ونیزصاحبان امالک که درموقع مقررحاضرنبوده 
اند مطابق ماده20قانون ثبت فقط تا30روزازتاریخ تحدیدحدودپذیرفته خواهدشدودراجرای تبصره2ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی معترضین میبایس��ت ازتاریخ تس��لیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه 
دادخواس��ت اعتراض خودرابه مرجع ذیصالح قضایی تقدیم وگواهی الزم ازمرجع مذکوراخذ وبه این اداره تس��لیم 
نمایند در غیراین صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم 
دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید.اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات 

ادامه می دهد.)م الف 99/1923( آ-9900442
علی آب باریکی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سبزوار

كالسه پرونده : 98/411/7  شعبه 7 شورای حل اختالف خروین شماره دادنامه 99/2/8-7
خواهان : علیرضا حیدری فرزند محمد علی ساکن شهرک امام رضا )ع( خ عطار 6 پالک 5  

خوانده : 1- محمد حیدری فرزند حسین 2 – منیر احمدی تار فرزند اسداله آدرس خوانده ردیف اول زبرخان ساحل 
برج دور میدان تعمیرگاه پارسیان  خوانده ردیف دوم مجهول المکان  

خواسته:  دادخواست صدور حکم الزام خوانده گان به تنظیم سند یکدستگاه خودروی پیکان به شماره 42 ل793 
ایران 36 به ارزش شش میلیون تومان با احتساب کلیه خسارات دادرسی                                                                               

. بسمه تعالی : به تاریخ فوق در وقت فوق العاده جلسه شعبه 7 از شورای حل اختالف بخش زبرخان بتصدی امضا کنندگان 
ذیل تشکیل است پرونده و اظهارات طرفین ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید                                                                                    

                                                           راي قاضي ش��ورا
در خصوص دادخواست آقای علیرضا حیدری فرزند محمد علی بطرفیت محمد حیدری و منیر احمدی تار بخواسته 
الزام خوانده به تنظیم سند یکدستگاه سواری پیکان به شماره انتظامی 42 ل793 ایران 36 با توجه به کپی مصدق 
قولنامه عادی تنظیمی فی ما بین علیرضا حیدری و محمد حیدری و منیر احمدی تار و کارت مش��خصات وس��یله 
نقلیه و اس��تعالم انجام ش��ده از اداره راهنمایی و رانندگی شهرستان نیشابور که به نام علی رضا حیدری مسبوق به 
سابقه بوده و اظهارات خواهان که بیان داشته تقاضای تنظیم سند خودرو موصوف را خواستارم و نظر به اینکه خوانده 
ردیف اول در جلس��ه حضور یافته و خواس��ته خواهان را قبول نموده اند ولی خوانده ردیف دوم باوجود ابالغ قانونی 
و نش��ر آگهی به ش��ماره 9815378 مورخ 99/1/20 در جلسه شورا حضور نیافته و نسبت به مطالب ابراز شده ایراد 
دفاعی معمول نداش��ته بنابراین ش��ورا دعوی خواهان را ثابت و وارد دانسته و مستندا به مواد 10و219و221و362 
قانون مدنی و مواد 198و519 قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به محکومیت 
خوانده به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند رسمی خودرو به شماره 42ل793ایران36 و پرداخت 
هزینه دادرسی و اخذ محکوم به در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در همین ش��ورا و س��پس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی 

زبرخان می باشد  .آ-9900458
سید حسن سامغانی  قاضي شعبه 7شوراي حل اختالف خرو

كالسه پرونده : 98/426/7  شعبه 7 شورای حل اختالف خروین شماره دادنامه 8- 99/2/8

خواهان : محمد رضا قدمیاری فرزند ابوالحسن ساکن شهرک امام رضا )ع( روبروی اداره گاز
خوانده : محسن خسرو نژاد و غیره  مجهول المکان .  

خواس��ته:  دادخواس��ت صدور حکم الزام خوانده گان به تنظیم سند یکدستگاه  نیسان مدل 1369 به شماره پالک 
61ب729ایران 32 از حیث مبلغ نوزده میلیون تومان با احتساب کلیه خسارات دادرسی                         .                                                                                              
. بسمه تعالی : به تاریخ فوق در وقت فوق العاده جلسه شعبه 7 از شورای حل اختالف بخش زبرخان بتصدی امضا 
کنندگان ذیل تش��کیل است پرونده کالس��ه فوق تحت نظر قرار دارد دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اظهاران 
طرفین ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید .                                                                                   

                                                           راي قاضي ش��ورا
در خصوص دادخواست آقای محمدرضا قدمیاری فرزند ابوالحسن بطرفیت محسن خسرونژاد بخواسته الزام خوانده به 
تنظیم سند یکدستگاه نیسان مدل 1369 به شماره پالک 61ب729ایران32 با توجه به کپی مصدق قولنامه عادی 
تنظیمی فی مابین محسن خسرو نژاد و محمدرضا قدمیاری و کارت مشخصات وسیله نقلیه و استعالم انجام شده از 
اداره راهنمایی و رانندگی شهرستان نیشابور که به نام  محمد کاریزی مسبوق به سابقه بوده و اظهارات خواهان که 
بیان داشته تقاضای تنظیم سند خودرو موصوف را خواستارم و نظر به اینکه خوانده گان  باوجود ابالغ قانونی و نشر 
آگهی به شماره 9204 مورخ 99/1/27 در جلسه شورا حضور نیافته و نسبت به مطالب ابراز شده ایراد دفاعی معمول 
نداشته بنابراین شورا دعوی خواهان را ثابت و وارد دانسته و مستندا به مواد 10و219و221و362 قانون مدنی و مواد 
198و519 قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عموم��ی و انقالب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به حضور 
در یکی از دفاتر اس��ناد رسمی و انتقال سند رس��می خودرو به شماره 61ب729ایران32و پرداخت مبلغ 239500 
تومانبابت هزینه دادرس��ی و اخذ محکوم به در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی ظرف بیس��ت 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 

حقوقی زبرخان می باشد  . آ-9900456
سید حسن سامغانی  قاضي شعبه 7شوراي حل اختالف خرو

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی 
شهرستان فردوس

نظر به دستور موارد یک و سه قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 
13 آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهر 
فردوس مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد .                                                                                                       
آقای حسینعلی ایارزاده فرزند اسداله ، به صورت ششدانگ یکباب ساختمان ، به مساحت 314/32 متر مربع ، قسمتی 
از پالک 4500 فرعی و همچنین پالک 4699 فرعی از 4500 فرعی از 1 � اصلی بخش یک فردوس از محل مالکیت 
مشاعی خوشان و همچنین خریداری مع الواسطه از آقای ذبیح اله دانش � مکان وقوع ملک : شهرستان فردوس � 

خیابان حافظ 7 � پالک 47 
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی این آگهی  نسبت  به 
امالک فوق الذکر در دونوبت به فاصله 15 روز منتشر می شود لذا  درصورتی که اشخاص ذی نفع ,  نسبت  به آراء 
صادره اعتراضی داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس 
ارائه و رسید اخذ نمایند،معترضین باید از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه  ,مبادرت به تقدیم 
دادخواست در دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت فردوس تحویل دهند،در این 
صورت اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود  ،در صورتی که اعتراضی در مهلت مقرر قانونی 
واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه 

مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست . آ-9900438
تاریخ انتشار نوبت اول:   10/ 1399/02
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/02/25

محمود جهانی مهر - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی 
شهرستان فردوس

نظر به دستور موارد یک و سه قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 
13 آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهر 
فردوس مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد .                                                                                                       
1� اقای حسین سلیمی فرزند غالمرضا نسبت به ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی ، به مساحت کل 78/08 متر مربع 
انتقالی مع الواسطه از آقای احمد کیوانی ، از پالک 4111 فرعی از یک � اصلی بخش یک فردوس � محل وقوع ملک 

شهرستان فردوس � اراضی توکل � خیابان بسیج 
2� اقای حسین سلیمی فرزند غالمرضا نسبت به ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی ، به مساحت کل 17/12 متر مربع 
انتقالی مع الواسطه از آقای احمد کیوانی ، از پالک 4111 فرعی از یک � اصلی بخش یک فردوس � محل وقوع ملک 

شهرستان فردوس � اراضی توکل � خیابان بسیج
3� خانم طاهره سلیمی  فرزند غالمرضا نسبت به ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی ، به مساحت کل 10/04 متر مربع 
انتقالی مع الواس��طه از آقای غالمحس��ین نظریان  ، از پالک 4111 فرعی از یک � اصلی بخش یک فردوس � محل 

وقوع ملک شهرستان فردوس � اراضی توکل � خیابان بسیج
4� خانم ریحانه سلیمی  فرزند غالمرضا نسبت به ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی ، به مساحت کل 72/95 متر مربع 
انتقالی مع الواسطه از آقای غالمحسین نظریان  ، از پالک 4111 فرعی از یک � اصلی بخش یک فردوس � محل وقوع 

ملک شهرستان فردوس � اراضی توکل � خیابان بسیج
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی این آگهی  نسبت  به 
امالک فوق الذکر در دونوبت به فاصله 15 روز منتشر می شود لذا  درصورتی که اشخاص ذی نفع ,  نسبت  به آراء 
صادره اعتراضی داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس 
ارائه و رسید اخذ نمایند،معترضین باید از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه  ,مبادرت به تقدیم 
دادخواست در دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت فردوس تحویل دهند،در این 
صورت اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود  ،در صورتی که اعتراضی در مهلت مقرر قانونی 
واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه 

مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست . آ-9900488
تاریخ انتشار نوبت اول:   10/ 1399/02
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/02/25

محمود جهانی مهر  - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس
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نگاهی به طرح مسکن 35 متری در تهران

راه خانه دار کردن مردم از »کم کردن متراژ« نمی گذرد©
در شرایطی که بازار مسکن با رکود تورمی روزگار می گذراند و دست متقاضیان واقعی 
از خانه کوتاه و کوتاه تر شده، شهرداری تهران برای خانه دار کردن مردم دست به کار 

شده، آن هم با طرح ساخت خانه های 25 تا 35 متری!
نگاهی به میانگین قیمت  مسکن نشــان می دهد تا پیش از سال 96 )قبل از شروع 
پیش رونق معامالت و جهش قیمت مسکن در تهران و زمانی که قیمت ها ثبات نسبی 
داشت(، قیمت مسکن در تهران 2/6 برابر قیمت مسکن در کشور بود که امروز این 
نســبت به بیش از سه برابر رسیده است. در حالی که قدرت خرید متقاضیان واقعی 
مسکن به حداقل رسیده و آمار تولید مسکن در کشور، در یک سال گذشته کاهشی 
بوده و تقاضای انباشته شده برای مسکن به 3/5 میلیون واحد رسیده، شهرداری تهران 
طرح ســاخت خانه های 25 تا 35 متری را به وزارت کشور ارائه کرده تا بررسی الزم 

روی آن صورت گیرد.

از 35 متر به 25 متر!»
بنا به اظهارات معاون معماری و شهرســازی شهردار تهران، طرح تفصیلی این شهر، 
حداقل متراژ واحد مســکونی را 35 متر تعریف کرده و این طرح جدید نیســت، اما 

سازمان نوسازی پیشنهاد داده کف مساحت 25 متر باشد.
عبدالرضا گلپایگانی به ساخت مسکن اجتماعی برای اقشار کم درآمد اشاره می کند که 
در تمام کشورها اجرا می شود و می گوید: مکان های مورد نظر ما در کالنشهر تهران 
مرکز شهر از جمله محدوده خیابان انقالب و اطراف آن است. در تمام کشورها برای 
پنج ســال اول زندگی زوج های جوان این واحد ها ساخته می شود و پارامتر هایی هم 
برای آن تعریف شده، به طوری که این ها باید ۱۰ سال سابقه سکونت در شهر داشته 
باشند و این واحد ها حتماً باید به محل کارشان نزدیک باشد تا به استفاده از وسیله 

شخصی نیاز نداشته باشند و با وسیله حمل ونقل عمومی به محل کار برسند.
براســاس اظهارات وی، در پروژه واحد های کوچک متراژ ســعی شده حداکثر 4۰ و 
حداقل2۰درصد از مســاحت واحد ها به این طرح اختصاص یابد تا زوج های جوان با 
درآمد های اندک بتوانند از آن واحد ها استفاده کنند و همچنین منزلت اجتماعی این 

اقشار هم حفظ شود.

 سرانه متراژ واحد مسکونی برای هر فرد 3۰متر است»
طرح ساخت خانه های 25 تا 35 متری شهرداری تهران در بدو امر، با استقبال سرد 
وزارت راه و شهرسازی و واکنش منفی معاون مسکن و ساختمان این وزارتخانه مواجه 
شده است. به گفته محمود محمودزاده الگوی مصرف برای ساخت واحد های مسکونی 
در کشور ۷۰ تا ۷5 متر است و وزارت راه و شهرسازی برنامه ای برای ساخت واحد های 
کوچک متراژ و یا کم متراژ ندارد، بنابراین ساخت این واحد ها را هم تأیید نمی کنیم و 

نمی توان با قطعیت گفت چنین طرحی برای بازار مسکن، مناسب است یا نه.
ناگفته نماند مطالعات مختلف نیازسنجی در طرح جامع مسکن، سرانه متراژ واحد 
مسکونی برای هر فرد را معادل حدود 3۰ متر مربع تعریف کرده که با در نظر گرفتن 
بعد خانوار 3/3 نفر باید متوسط مســاحت واحد مسکونی به ازای خانوار حدود 99 

مترمربع در نظر گرفته شود. 

 درد مسکن کاهش عرضه است»
کارشناسان مسکن بر این باورند که عامل اصلی در مستأجر ماندن متقاضیان واقعی، 
کاهش عرضه و تولید مسکن، افزایش سوداگری و نگاه سرمایه ای به مسکن است که 
برای حل این مشــکالت باید طرح هایی مانند مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر 
عائدی ســرمایه هر چه سریع تر اجرا شود. به گفته صاحبنظران چنین سیاستی در 
برنامه دوم توسعه کشور با عنوان »پاک« به معنای پس انداز، انبوه سازی و کوچک سازی 
دیده شــده بود که در بازه زمانی ۱3۷4 تا ۱3۷۸ در دستور کار دولت قرار گرفت و 
به دلیل رشــد قیمت مسکن، ساخت آپارتمان های ۷5 متری آغاز شد، اما بررسی ها 
نشان می دهد در آن دوره قیمت هر مترمربع مسکن در تهران از ۸۰ هزار تومان در 
سال ۷4 به ۱۸4هزار تومان در سال ۷۸ رسیده و قیمت مسکن در پنج سال بیش از 
۱3۰ درصد رشد داشته است. واقعیت تلخ دیگری که کارشناسان مسکن بر آن صحه 
می گذارند اینکه سود ساخت واحدهای با متراژ باال بیشتر است و تولیدکننده عالقه 
خاصی به ساخت این واحدها دارد که گواه این عالقه خاص آمار مرکز آمار است که 

حکایت از میانگین باالی ۱5۰ متر مربع در پروانه های صادره دارد.
کارشناسان همچنین ساخت این خانه های کوچک را عامل کاهش آمار فرزندآوری 

می دانند که این امر با سیاست های کلی نظام در تضاد است.

 نیاز انباشته مسکن»
اضافه می شود، رشد فزاینده قیمت مســکن، دوره انتظار برای خانه دار شدن طبقه 
متوســط جامعه را به حدود 6۰ ســال افزایش داده که طبعاً این دوره برای طبقات 
آسیب پذیر و ضعیف طوالنی تر خواهد بود. براساس آمار وزارت راه و شهرسازی در سال 
9۸ کل برنامه ریزی تولید مسکن جدید در شهر تهران 54هزار و 9۱۰واحد مسکونی 
بوده که پروانه های ساختمانی آن ها از سوی شهرداری تهران صادر شده و بر همین 
اساس در سال گذشته تولید مسکن جدید در شهر تهران ۱3/5 درصد نسبت به سال 
9۷ کاهش یافته است. حال آنکه مسکن تولید شده در سال 9۷ کمتر از یک  سوم نیاز 

مسکن شهر تهران بوده و تقاضای مسکن در این شهر را انباشته تر کرده است.

قیمت ها در بازار کامالً حبابی است و به زودی از بین می رود

موبایل ارزان می شود
 اقتصاد/ زهراطوســی  افزایش 
از  یکی دیگر  تلفن همــراه  قیمــت 
تبعات اقتصادی اســت کــه کرونا 
بر دوش خانوارها گذاشــته، گرانی 
افسارگســیخته ای که زنجیره ای از 
عوامل شــامل بسته شــدن مسیر 
واردات این کاال از 2۰ اســفند ماه، 
تخصیــص نیافتن ارز بــرای ورود 
گمرک،  در  شــده  دپو  گوشی های 
کمبــود عرضه، افزایــش تقاضا به 

ســبک  خاطــر 
و  کار  زندگــی، 
مجازی  تحصیــل 
مســبب آن است، 
هم  چنــدان  امــا 

پایدار نیست.
اغلــب  در 
ی  ه هــا د ا نو خا
مفید  عمر  ایرانــی 
همراه  گوشی های 
نــرم  برابــر  دو 
و  ماه(  جهانی)۱۸ 
نزدیک به سه سال 
می شــود  ارزیابی 

و گرانی های چند ســاله اخیر این 
رقــم را تا پنج ســال افزایش داده 
بود و مردم برای خرید این محصول 
پرکاربرد تعلــل می کردند، اما حاال 
با تغییر شــرایط زندگی و گسترده 
شــدن دامنه نیاز ناچــار به خرید 
شــده اند. در کنار ضرورت استفاده 
اعضــای خانــواده از تلفن همــراه 
برای تعامــالت خانوادگی، خرید و 
دورکاری، راه اندازی ســامانه شــاد 
وزارت آمــوزش و پــرورش نیز که 
مبتنــی  بر اندروید طراحی شــده، 
خیل عظیــم دانش آموزان را نیز به 
متقاضیان قطعی ایــن بازار افزوده 

است.

افزایش 3۰ تا 4۰ درصدی »
قیمت ها

طبق نظر کارشناســان، مصرف کل 
کشور در هر ماه حدود یک میلیون 
و 2۰۰ هزار گوشی برآورد می شود 
که در این صورت در سال افزون بر 
۱5 میلیون موبایل برای پاسخگویی 

به نیاز مردم الزم خواهد بود.
به خاطر شــیوع کرونا، بازار گوشی 
همراه حــدود 45 روز در تعطیلی 
به ســر می برد و حاال با باز شــدن 
واحدهای صنفی مردم با افزایش 3۰ 
تا 4۰ درصدی قیمت محصوالت در 
فروشگاه ها غافلگیر شده اند. بررسی 
قیمت ها نشــان می دهد که در یک 

بازه 4۰ روزه قیمت تلفن های همراه 
با برند سامســونگ بین 3۰ تا 6۰ 
درصد افزایش، برند نوکیا ۱۱ درصد 
افزایــش، برند هــوآوی 29 درصد 
افزایش، قیمت های برند اپل رشــد 
۱5درصــدی و برند شــیائمی بین 
22 تا 33 درصد افزایش داشته اند. 
جالب اینجاست که به طور معمول 
قیمت گوشی ها با توجه به روزشدن 
مــداوم تکنولــوژی آن باید روندی 
نزولی داشته باشند 
بــه صورتــی که با 
آمــدن مدل هــای 
گوشی های  جدید، 
با فناوری قدیمی تر 
با قیمت کمتری در 
بازار عرضه شــوند، 
روزها  ایــن  ولــی 
کمبود،  خاطــر  به 
به دســت  شــانس 
گوشی های  آوردن 
قدیمــی  اندرویــد 
نیــز کمتــر  ارزان 

شده است. 

 عدم تناسب قیمت ها »
با درآمد خانوار

طبق آمار در هفت ماهه نخست سال 
۱39۸ سامسونگ با سهم 5۱درصدی 
از واردات و 52درصــدی از مصــرف 
در جایــگاه اول گوشــی های تلفــن 
همراه مصرفی در ایران قرار داشــته 
و پــس از این برند، نوکیا به  ترتیب با 
23 و 2۰/6درصــد و هوآوی با ۸/3 و 
9/2درصد در جایگاه های دوم و سوم 
قرار دارند. اگــر برای نمونه به قیمت 
که  سامسونگ  پرطرفدار  گوشی های 
همواره در رنج قیمتی مناسبی برای 
نیــاز خانوارها قرار داشــتند نگاهی 
بیندازیم می بینیم که گوشی گلکسی 
M2۰ این برند با افزایش 66درصدی 
از حــدود 2میلیون و 25۰هزار تومان 
به بیش از 3/۷میلیون تومان رســیده 

است.
محصول دیگر سامسونگ M3۰s است 
که قیمت آن با افزایش 55 درصدی از 
2/9میلیون تومان به حدود 4/5میلیون 
تومان رسیده است. سومین محصول 
ایــن برند کــه قیمــت آن افزایش 
قابل توجهی در یک ماه اخیر داشــته 
A3۰s است که قیمت آن با رشد 3۱ 
درصدی از 3/3 میلیون تومان به 4/3 

میلیون تومان رسیده است.
 در دیگر برندها نیز افزایش قیمت ها 
به همین شــیوه اســت مثالً در برند 

هــوآوی در دوره یکماهه بیشــترین 
 افزایش قیمت مربوط به دو محصول 
بــا   Y9 Prime 2۰۱9 Y6 و   2۰۱9
5۰درصد رشد اســت. بر این اساس 
قیمت محصول اولــی از ۱/۸میلیون 
تومان در 2۸ اســفند به 2/۷ میلیون 
تومــان در روزهای اخیر رســیده و 
محصول دومــی نیز طی این مدت از 
2/۸میلیون تومان به 4/2میلیون تومان 

رسیده است. 
گروه نوکیــا از برندهای پرطرفدار در 
کشورمان اســت. در این برند قیمت 
Nokia Plus ۷ بــا افزایش 26درصدی 
در ماه اخیــر از 2/۷میلیون تومان به 

3/4میلیون تومان رسیده است. 
قیمت هــای فوق را اگر با دســتمزد 
طبقــه کارگر و کارمند که با درآمد 2 
تا 3/5میلیون تومانی باید امرارمعاش 
کنند قیاس کنیم، متوجه ناتوانی مردم 
برای خرید یک کاالی ضروری خواهیم 
شد که شاید پیشتر در سبد خانوار هم 

جای نمی گرفت. 

واردات چهار برابری موبایل »
در سال 98

آخرین آمار منتشــر شــده از سوی 
ســازمان صمت نشان می دهد تعداد 
گوشی  های همراه وارداتی ثبت شده 
در ســامانه همتا در ۱۱ ماه ســال 
گذشــته نزدیک به چهار برابر شده 
است. براساس این آمار تا پایان بهمن 
ســال گذشــته بیش از 9میلیون و 
در  وارداتی  ۷99هزار گوشــی همراه 
ســامانه همتا ثبت شــده که نسبت 
به حــدود 2 میلیــون و 5۰۰ هزار 
گوشــی همراه وارداتی ثبت شــده 
در این ســامانه در مدت مشابه سال 

گذشته 29۰/3درصد افزایش داشته 
است. همچنین در این مدت بیش از 
3 میلیون و ۷6۸ هزار گوشی همراه 
مسافری در سامانه همتا ثبت شده که 
نسبت به مدت مشابه سال قبل 36/5 
درصد افزایش داشــته است. کمبود 
فعلــی در بازار بیانگر این اســت که 
این ارقام پاسخگوی نیاز ایجاد شده 

نیست.

 منتظر ارزانی »
در بازار موبایل باشید

با ایــن حال بایــد بگویم افشــین 
اکبری، رئیس اتحادیه تلفن همراه و 
تجهیزات مخابراتي خبرهای خوبی از 
ارزانی هایی که در راه اســت، دارد. او 
می گوید: قیمت ها کاماًل حبابی است 

و این حباب به زودی از بین می رود.
اکبری می گوید: به خاطر تعطیلی یک 
ماه و نیمه بازارها و همچنین تعطیلی 
تجارت این کاال در جهــان و ایران، 
فروشــندگان هر قیمتی روی کاالی 
موجود خود می گذارند و تقاضای زیاد 
هم موجب شــده این بازار در تب و 
تاب باقی بمانــد و قیمت ها با وجود 

کاهش قیمت ارز، از سکه نیفتند.
وی تأکیــد می کند: پس از شــیوع 
ویــروس کرونا، فراینــد واردات این 
کاال به کشور با توجه به عدم فعالیت 
کشــورهای صادرکننده با مشــکل 
جــدی رو به رو شــد، ایــن درحالی 
اســت که با تعطیل شــدن مدارس 
سیســتم آموزشی کشــور به سمت 
استفاده پرسرعت از فضای مجازی و 
سامانه شــاد حرکت کرد که همین 
موضوع افزایش شدید تقاضا در بازار 
تلفن همراه کشور را در پی داشت. از 

طرفی باید بگویم ۱5روز است که ارز 
الزم به موبایل تعلق نگرفته و همین 
امر نیز موجب شده جنس های باقی 

مانده در گمرک ترخیص نشوند.
رئیس اتحادیه تلفن همراه با بیان اینکه 
با افزایش تقاضــا و کاهش عرضه به 
دالیل یاد شده هم اکنون روند عرضه و 
تقاضا در بازار به هم خورده و به همین 
جهت شاهد رشد چشمگیر قیمت ها 
در بازار هستیم، یادآور می شود: در 45 
روز گذشــته واردات این کاال متوقف 
شده بود، اما با باز شدن مسیر و شروع 
پروازها از کشــور اصلی صادرکننده 
یعنی امارات و تخصیــص ارز به این 
کاال، شاهد افزایش عرضه و ارزانی در 

بازار موبایل خواهیم بود.

  3۰۰هزار گوشی »
در گمرک منتظر تعیین تکلیف

 اکبری خاطرنشان می کند: هم اکنون 
حــدود 3۰۰ هزار گوشــی همراه در 
گمرکات کشور وجود دارند که تعیین 
تکلیف نشده اند که این کاالها به زودی 

با تخصیص ارز وارد بازار خواهند شد.
وی با اشــاره به اینکه ورود تلفن ها در 
چند هفته آینده قیمت ها را شکسته و 
خأل موجود در بازار را پوشش می دهد، 
تأکید می کند: قیمت های فعلی بازار 
براســاس قیمت روز ارز نیســت و به 
راحتی 2۰درصد بی رویه گران است، 
اما به مردم می گویم که این قیمت ها 
کامــالً غیرمنطقی اســت و توصیه 
می کنم تا 2۰روز آینده مردم گوشی 
تلفن همراه نخرند و منتظر باشــند تا 
جنس های جدید که به سرعت فرایند 
واردات آن انجام خواهد شــد، به بازار 

تزریق شود.

هم اکنون 
حدود 300 هزار 
گوشی همراه در 
گمرکات کشور 
وجود دارند که 
تعیین تکلیف 
نشده اند این کاالها 
به زودی با تخصیص 
ارز وارد بازار 
خواهند شد

بــــــــرش

تحویل سامانه ملی امالک و اسکان به سازمان امور مالیاتی  تسنیم: محمد اسالمی درباره سامانه ملی امالک و اسکان اظهار کرد:  یکی از وظایف این سامانه اخذ مالیات بر خانه های خالی است که تکلیف این 
کار با سازمان امور مالیاتی است. وظیفه وزارت راه و شهرسازی این بود تا این سامانه را طراحی کند که این کار نیز انجام شد و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفت. وزارت راه با راه اندازی این سامانه به دنبال 

آن است تا خانه های خالی را به سمت عرضه سوق دهد.اگر خانه های خالی به فروش نرسند یا اجاره داده نشوند، اخذ مالیات از سوی دولت می تواند به ارائه خدمات بیشتر در بخش مسکن برای مردم منجر شود.

گزارش روز
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    صفحه 6

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

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد 
س��ند رسمی//برابر رای ش��ماره 139860308308000143 مورخه  1398/11/16 هیئت اول/دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سربیشه 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای غالمرضا یزدانی شواکند  فرزند محمد علی   بشماره شناسنامه228  وشماره 
مل��ی 0651156904 صادره از مود در یک قطعه باغ به مس��احت 1567 متر مرب��ع 233 فرعی از 1109 � اصلی 
واقع در بخش 2 سربیشه خریداری از مالکین رسمی اقای علی مراد بیگ پیروان مقدم و خانم بیگم پیروان مقدم  
محرزگردیده اس��ت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 
خ��ود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای م��دت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.9816054
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/01/26                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  :1399/02/10
محمد حسین مصلحی 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سربیشه 

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی 
هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده های 
تشکیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح آراء ذیل 

تایید نموده اند. 
1� رأی ش��ماره 139860330001017256 مربوط به پرونده کالس��ه 1398114430001001146 آقای/خانم 
حس��ین قربانی فرزند اصغر در ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت 120 مترمربع پالک شماره 10434  اصلی 
واقع در بخش یک ثبت قم. مبایعه نامه عادی مع الواسطه از محمود محمد بیگی سند صادره در دفتر 258صفحه 

456 )م الف 5723 (
2- رأی ش��ماره 139860330001016665 مربوط به پرونده کالس��ه 1398114430001001150 آقای/خانم 
صادق داوری فرزند تقی در شش��دانگ یک باب س��اختمان بمساحت 146/10 مترمربع پالک شماره 154فرعی از 
10934و10933  اصلی واقع در بخش یک ثبت قم. سند صادره در دفتر 584صفحه 527به موجب سند قطعی ش

ماره128877مورخ1382/08/27دفترخانه 3قم )م الف 5724 (
3- رأی ش��ماره 139860330001017591 مربوط به پرونده کالس��ه 1398114430001000482 آقای/خانم 
سید هیثم رضوی دینانی فرزند سید اسمعیل در ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت 154 مترمربع پالک شماره 
10فرعی از 10996  اصلی واقع در بخش یک ثبت قم. سند صادره در دفتر 362صفحه 491به موجب سند قطعی 

شماره42910 مورخ 1397/02/03دفترخانه 59قم )م الف 5725 (

4- رأی ش��ماره 139860330001016565 مربوط به پرونده کالس��ه 1397114430001001955 آقای/خانم 
فاطمه میرزائی فرزند حسن در ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت 65 مترمربع پالک شماره 2فرعی از10681  

اصلی واقع در بخش یک ثبت قم. سند قطعی شماره66499مورخ 1386/11/15دفترخانه 11قم )م الف 5726 (
5- رأی ش��ماره 139860330001016278 مرب��وط ب��ه پرون��ده کالس��ه 1398114430001001268 آقای/

خانم علی محمد پارس��ائی جهرمی فرزند حیدر دردو دانگ مش��اع از  شش��دانگ یک باب س��اختمان بمساحت 
شش��دانگ 173/86 مترمربع پالک شماره 2فرعی از 3965  اصلی واقع در بخش یک ثبت قم. سند قطعی شماره 

46339مورخ1397/07/29 دفترخانه 53قم )م الف 5727 (
6- رأی ش��ماره 139860330001016279 مرب��وط ب��ه پرون��ده کالس��ه 1398114430001001269 آقای/
خانم عباس��علی تش��کری جهرمی فرزند حس��ین دردو دانگ مش��اع از  شش��دانگ یک باب ساختمان بمساحت 
شش��دانگ173/86 مترمربع پالک ش��ماره 2فرعی از 3965  اصلی واقع در بخش یک ثبت قم. سند قطعی شماره 

46339مورخ 1397/07/29دفترخانه 53قم )م الف 5728 (
7- رأی ش��ماره 139860330001016280 مربوط به پرونده کالس��ه 1398114430001001270 آقای/خانم 
س��ید جعفر حق ش��ناس فرزند سید عباس  دردو دانگ مشاع شش��دانگ یک باب ساختمان بمساحت ششدانگ 
173/86 مترمربع پالک شماره 2فرعی از3965  اصلی واقع در بخش یک ثبت قم. سند قطعی شماره 46339مورخ 

1397/07/29دفترخانه 53قم )م الف 5729 (
8- رأی ش��ماره 139860330001017251 مربوط به پرونده کالس��ه 1398114430001000588 آقای/خانم 
حسین آیت اللهی فرزند محمود در ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت 174/30 مترمربع پالک شماره 10585  
اصلی واقع در بخش یک ثبت قم. سند قطعی شماره71920مورخ 1372/08/25 دفترخانه15قم و سند اقاله شماره 

18726مورخ 1398/03/18دفترخانه 75قم )م الف 5730 (
9- رأی شماره 139860330001017610 مربوط به پرونده کالسه 1398114430001001506 آقای/خانم اله 
محمد کوثری ناصح فرزند نورمحمد در ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت 110 مترمربع پالک شماره 14فرعی 
از 11395  اصلی واقع در بخش یک ثبت قم. مبایعه نامه عادی مع الواسطه از ابوالحسن رضوی سند صادره در دفتر 

170صفحه 118 )م الف 5731 (
10- رأی ش��ماره 139860330001016618 مربوط به پرونده کالسه 1398114430001001552 آقای/خانم 
حمید رضا گل افشان فرزند قاسم در ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت 159/90 مترمربع پالک شماره 10993  

اصلی واقع در بخش یک ثبت قم. سند قطعی شماره 17930مورخ1397/12/11دفترخانه 75قم )م الف 5732 (
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی 
صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی تا چنانچه اشخاص 
ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
منطقه یک قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه 
و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور 

سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. آ9816055
تاریخ انتشار اول: 1399/01/26
تاریخ انتشار دوم: 1399/02/10

محمدرضا ادیبان � رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )826366(

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی زعفران اسفدان سهامی خاص به شماره ثبت 13496 و شناسه ملی 10380291471

مالی سال 1396  : صورتهای  اتخاذ شد  استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1397,03,28 تصمیمات ذیل  به 
مورد تصویب قرار گرفت علی ساالری کد ملی 0859439331 حسین ساالری کد ملی 0934338469 محمد ساالری کد 
ملی 0941254860 بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. - موسسه حسابرسی آئین آگاهان 
حساب بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد عبدالهی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین گردید. 

- روزنامه قدس برای چاپ آگهی های شرکت تعیین گردید.
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تابا  شعاع  پارس  شرکت  تغییرات  آگهی 
و   14991 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 

شناسه ملی 14004406779

مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
مبلغ  از  شرکت  سرمایه   1398,09,20
10000000000 ریال به مبلغ 100000000000 
شده  حال  مطالبات  تبدیل  محل  از  ریال 
در  مربوطه  ماده  و  یافت  افزایش  اشخاص 
ماده 5(  میگردد:  اصالح  شرح  بدین  اساسنامه 
ریال   100000000000 مبلغ  شرکت  سرمایه 
منقسم به 4000000 سهم 25000 ریالی با نام که 

تمامًا پرداخت گردیده است.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان یزد اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد )825639(
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تابا  شعاع  پارس  شرکت  تغییرات  آگهی 
و   14991 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 

شناسه ملی 14004406779

مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
و  مدیره  هیئت  گزارش  به  بنا   1398,07,15
تمامًا  شرکت  تعهدی  سرمایه  شرکت  بازرس 
مربوطه  ماده  لذا  و  است  گردیده  پرداخت 
در اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید: ماده 
ریال   10000000000 مبلغ  شرکت  5(سرمایه 
عادی  ریالی   25000 سهم   400000 به  منقسم 
باشد که تماما توسط صاحبان سهام  نام می  با 

پرداخت شده است.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان یزد اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد )825625(
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گفتار

محسن صرامی، کارشناس اقتصادی

 مافیای قدرت و ثروت©
 درکی از ناتوانی خرید یک 

کیلوگرم گوشت ندارد
دســتمزد کارگران همواره محل بحث و نظر 
بوده که نوعی فشــار به کارفرما قلمداد شده 
است، در حالی که در پاسخ به این شبهه باید 
گفــت مگر زمانی که کارفرمــا و تولیدکننده 
تولیداتشان را چند برابر قیمت و مطابق با نرخ 
ارز می فروشند و سود بیشتری می برند، از این 
محل سودی برای کارگر حساب می شود؟ هر 
چند تولیدکننده و کارفرما در شرایط تورمی و 
عدم ثبات نرخ ارز، مواد اولیه را گران تر می خرند، 
اما گران تر هم می فروشند و در این میان یک 
خــأل همچنان پر نشــده و آن افزایش حقوق 
کارگران به اندازه میزان افزایش نرخ تورم است! 
به هر حال انتظار می رود در شــرایط تورمی، 
کشور، دولت و صاحبان شرکت های دولتی یا 
خصولتی و خصوصی چاره ای اساسی و منصفانه 
برای تأمین معیشت کارگران بیندیشند. تفکر 
ریشه ای و استفاده از علم اقتصاد راهکاری است 
که می توان برای یک بار بر این مشکل فائق آمد.

دیدن مسائل معیشتی کارگران، در نظر گرفتن 
بســته های حمایتی از آن ها و ایجاد انگیزه در 
خانواده هــای کارگری با بســته های حمایتی 
مختلف، راهکار مطمئنی برای حمایت از این 
قشر بزرگ جامعه است. اگر دولت و همه ارکان 
نظــام به دنبال تحقق جهش تولید هســتند، 
جهش تولید تنها از راه ساختن کلیپ تبلیغی و 
اعطای وام اتفاق نمی افتد. نظارت بر تسهیالتی 
که به کارفرما برای تولید داده می شود از اعطای 
خود وام مهم تر است تا خرج کار و تولید شود. 
حقوق کارگران برای گذراندن با کرامت زندگی 
امروز و امید به آینده به آن ها داده می شــود، 
اگر معیشت امروز اداره نشود و امیدی به آینده 
وجود نداشته باشــد، چگونه می توان منتظر 
جهش تولید به دست نیروی کار بود؟ بیان این 
موضوع جای تأسف دارد که تصمیم گیرندگان 
این برهــه زمانی تعیین حقوق و دســتمزد 
کارگران، عالوه بر عدم تخصص و شناخت کافی 
از وضعیت بحرانی معیشتی جامعه کارگری، به 
صورت جزیره ای عمل می کنند. کسانی برای 
دستمزد و معیشت کارگران تصمیم می گیرند 
که خود در رفاه ۱۰۰درصدی به ســر می برند 
و نمی دانند با این حقوق ها زندگی عائله مندی 
را اداره کردن چه مصیبتی است! تا زمانی که 
تصمیم گیران کشــور دچار مافیــای قدرت و 
ثروت باشــند، نظام کارگری و معیشت اقشار 
آســیب پذیر جامعه مســتعمره کسانی است 
که بیــش از اینکه به منافــع عمومی جامعه 
بیندیشند، منفعت شخصی،گروهی و سازمانی 
خود را ترجیح می دهند و شــرمندگی پدر در 
ناتوانی خرید یک کیلوگرم گوشــت در عرض 

چند ماه را اصالً درک نمی کنند.
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کنکور هفته اول مرداد برگزار می شــود   باشگاه خبرنگاران جوان: محســن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش درباره زمان برگزاری امتحانات و کنکور سراسری بیان کرد: برای دانش آموزان پایه 
دوازدهم، پایان اردیبهشت سال تحصیلی به اتمام می رسد و امتحانات را در خرداد ماه داریم و بعد از نیمه خرداد با احتساب ۲۰ روز وقفه کنکور برگزار خواهد شد که حدوداً هفته اول مرداد می شود.

وزیر آموزش و پرورش افزود: برای سایر پایه های تحصیلی هم اختیارات معلمان را برای اعمال سوابق تحصیلی و تأثیر در آزمون افزایش دادیم.

 راهکار جدید چینی ها ©
برای مبارزه با ویروس کرونا در مدارس

تسنیم: موفقیــت چین در مهار کرونا 
ســبب شــده تا مدارس این کشور در 
برخی مقاطع تحصیلی بازگشایی شوند. 
انتشــار تصاویــری از کاله مخصوص 
دانش آموزان یک مدرســه در چین با 
اســتقبال کاربران مواجه شــده است. 
استفاده از این کاله های یک متری در 

زمان حکومت سلسله »سونگ« در چین رواج داشته و این روزها به دلیل مبارزه 
با شــیوع ویروس کرونا و ضرورت رعایت فاصله اجتماعی در مدارس این کشور 

دوباره رواج یافته است.

تولید واکسن کرونا در ژاپن با کمک حشرات©
مهر: شرکت داروسازی ژاپنی شیونوگی 
اعالم کرده با کمک حشــرات مشغول 
توسعه یک واکسن ویروس کروناست. 
این شــرکت قصد دارد در سال جاری 
میالدی واکسن مذکور را روی انسان ها 
آزمایش کند.این شــرکت داروســازی 
امیدوار است تا ۱۰میلیون دز از واکسن 

مذکور را بسازد.به گفته شرکت »شیونوگی« حشرات برای تولید انبوه واکسن ها 
مفید هستند، زیرا سلول های آن ها بهتر از پستانداران در برابر تغییرات مختلف 
فشار مقاومت می کند.به گفته این شرکت با کمک حشرات می توان فقط در هشت 

هفته واکسن تولید کرد.

 ابتکار جالب مرد هندوستانی ©
برای رعایت فاصله گذاری اجتماعی

خالقیت  جوان:  خبرنگاران  باشگاه 
مرد جوان هندوستانی برای رعایت طرح 
فاصله گذاری اجتماعی به سوژه رسانه ها 

تبدیل شد.
»پارتا ســا ها« یکی از این شــهروندان 
هندی اهل روستای »آرالیا« در نزدیکی 
شــهر آگارتاال در ایالــت تریپورا هند، 

دوچرخه برقی را طراحی کرده که ضمن رعایت فاصله گذاری اجتماعی بتواند در 
بیرون از خانه حضور یابد.او دوچرخه اش را »کووید ۱۹ « نام گذاری کرده اســت. 
صندلی های جلو و عقب دوچرخه طراحی شــده پارتا یک متر با یکدیگر فاصله 
دارد. او از یک موتور دی سی ۷۵۰ وات و باتری ۴۸ ولت برای تبدیل این دوچرخه 

به دوچرخه ای برقی کمک گرفته است.

معاون وزیر آموزش و پرورش خبر داد

پیشنهاد تبدیل رتبه بندی معلمان به قانون©
معاون  ترکمــن،  اللهیار  علــی  ایلنا: 
برنامه ریزی و توســعه منابــع وزارت 
آموزش و پرورش از یکسان سازی حقوق 
فرهنگیان خبر داد و افزود: در جلساتی 
که با ســازمان برنامه و ســازمان اداره 
کردیم  درخواست  داشتیم  استخدامی 
یک بار برای همیشه مسئله رتبه بندی 

را حل کنیم. پیشنهاد کردیم همه موارد مربوط به معلمان و فرهنگیان از جمله 
ارتقا، تنزل و... باید در قالب یک الگو تدوین و به مجلس ارائه شــده تا تبدیل به 
یک قانون شود. این مسئله از طرف آموزش و پرورش مطرح شد و مورد موافقت 

سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مطرح کرد

 جبران خسارت های وارده ©
به مراکز مهارت آموزی فنی و حرفه ای

باشگاه خبرنگاران جوان:علی اوسط هاشــمی، رئیس سازمان آموزش فنی 
و حرفه ای با بیان اینکه آســیب پذیرترین گــروه در حال حاضر تولیدکنندگان 
و کارگران هســتند، گفت: ســتادی برای ارزیابی خســارت های وارد شــده بر 

آموزشگاه های فنی و حرفه ای در پی شیوع کرونا تشکیل شده است.
وی افزود: ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای این امر تخصیص داده شده که در گام 

نخست ۵۰هزار میلیارد آن برای جبران خسارت ها اختصاص داده شده است.

پلیس راهور ناجا خبر داد

ابتالی قطعی ۱۳۳ نفر از نیروهای پلیس راهور به کرونا©
ایرنا: رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی 
گفــت: ۱۳۳ نفــر از همــکاران مــا در 
پلیس راهور مبتالی قطعــی به ویروس 
کرونا شدند که بســیاری از آن ها بهبود 
یافته و چند نفر دیگر طول درمان خود را 
طی می کنند. سردار سیدکمال هادیانفر 
افزود: هیچ یک از همکاران ما در اثر این 

بیماری فوت نکرده و براساس آخرین گزارش ها، تعداد محدودی که مبتال شدند نیز 
در حال بهبودی هستند.وی افزود: از ابتدای شیوع این بیماری با کاستی در زمینه 
تجهیزات بهداشتی مواجه بودیم . با این حال همکاران ما ایثارگرانه و فداکارانه وارد 

عمل شده و مأموریت خود را به خوبی انجام دادند.

معاون وزیر میراث فرهنگی:

تاکنون موزه های خصوصی اعالم ورشکستگی نکرده اند©
برنا: محمدحسن طالبیان، معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
گفت: تا این لحظه هیچ کدام از موزه های خصوصی اعالم ورشکستگی نکرده اند و 
تمامی آن ها به فعالیت خود ادامه می دهند، اما غالب آن ها از شرایط بد اقتصادی 
خود خبر داده و خواســتار ارائه کمک های مالی شده اند.در این راستا به واسطه 
تسهیالتی که به این مراکز خصوصی اعطا می شود در تالش هستیم تا این مراکز 
نیروهای انسانی خود را تعدیل نکرده و با توان گذشته به فعالیت خود ادامه دهند.

یک مسئول در پلیس فتا خبر داد

 کاهش ۶۰ درصدی شایعات کرونایی ©
نسبت به هفته اول اسفند

مهــر: رئیــس مرکــز تشــخیص و 
پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا 
ناجا گفت: ارزیابی ها نشــان می دهد با 
مجموع اقداماتی که از ســوی پلیس، 
مدیریت  حوزه  صداوســیما،  رسانه ها، 
رســانه و ســتاد ملی کرونا انجام شد، 
شــاهد کاهــش ۶۰درصــدی میزان 

شایعات به نســبت هفته اول اسفند بودیم.ســرهنگ علی محمد رجبی افزود: 
عمده مواجهه ما با پرونده های شــایعات و تشویش اذهان عمومی بود، موضوع 
بعدی  بحث شناســایی و مبارزه با احتکار و فروش خارج از شــبکه ماســک و 
اقالم بهداشتی در بســتر فضای مجازی است که به طور ویژه روی این سوژه ها 
کار شــد.ادامه این تالش ها موجب کاهش مجدد حجم شــایعات در هفته اول 
فروردین شــد، به گونه ای که اساساً شایعات کرونایی در جامعه کمرنگ شدند، 
البته این ها منحصراً مرهون اقدام های پلیس فتا نیســت، بلکه تالش رسانه هم 

در این حوزه مؤثر بود.

این روزها  / محمود مصدق   گروه جامعه 
علم  معاونت  فعالیت  مالحظه  قابل   بخش 
ویروس  بحران  با  مقابله  حوزه  در  فناوری  و 
مرکز  رئیس  قادری فر،  اسماعیل  کروناست. 
توسعه فناوری راهبردی معاونت علم و فناوری 
با »قدس«  نهاد ریاست جمهوری در گفت وگو 
واردات  برای  ایران  بی نیازی  از  نه تنها صحبت 
لوازم و تجهیزات پزشکی مرتبط با پیشگیری و 
درمان کووید ۱۹ می کند بلکه خبر از توانمندی 

کشور برای صادرات آن ها هم می دهد. 

آقای قادری فر، جامعــه علم و فناوری   
کشــور برای مقابله با ویروس کرونا در این 
اقدامات و دستاوردهایی داشته  حوزه چه 

است؟ 
نخستین اقدامی که در همان روزهای نخست 
شکل گرفت تشــکیل ســتاد علمی مقابله با 
ویروس کرونــا در معاونت علمــی و فناوری 
ریاست جمهوری بود. به دلیل اینکه کرونا یک 
ویروس بیولوژیک و تهدید زیســتی محسوب 
می شود، ســتاد توسعه زیست فناوری معاونت 
علمی و فناوری برای مقابله با کرونا مأموریت 
پیــدا کرد با رویکردی علمی و با اســتفاده از 
توان و ظرفیت شرکت های دانش بنیان در این 
عرصه فعالیت کند. بنابراین به دنبال تشــکیل 
ستاد علمی، کارگروهی در سه حوزه نسبت به 
ساماندهی و حمایت از شرکت های دانش بنیان 

و استارت آپ ها کارش را شروع کرد. 
برای این منظور نخســتین گام شــرکت های 
دانش بنیان در حوزه پیشــگیری بود. از این رو 
تولید مواد ضدعفونی کننده ، انواع ماسک های 
 ،N۹۵ و N۹۹ ســه الیه و معمولی، ماسک های
انواع لباس های محافظتی شــبیه گان، شــیلد 
و... که مورد تأیید ســازمان غذا و دارو کشــور 
بودند، در دســتور کار شرکت های دانش بنیان 
قــرار گرفت و کار هم بــه خوبی پیش رفت به 
طوری که یک هفته بعد مشکل کشور در تأمین 
اقالم پیشگیرانه در این حوزه برطرف شد و این 
یک افتخار بزرگ برای کشورمان است. مهم تر 
اینکه در هفته نخســت فروردین امسال یعنی 
سه تا چهار هفته بعد از باال رفتن شیب اپیدمی، 
به کشــور ســازنده ماشــین آالت تولید انواع 
ماسک تبدیل شدیم به طوری که شرکت های 
دانش بنیان به قدری در تولید انواع ماســک به 
توانمندی رسیدند که از واردات ماشین آالت و 

خطوط ماسک به کشور بی نیاز شدیم.

در شرایطی که شــما از تولید ماسک   
سه الیه، مواد ضدعفونی کننده و... به میزان 
کافی خبر می دهید، با این وجود اما به نظر 
می رسد مردم به راحتی و با قیمت مناسب 
نمی توانند به این اقالم دسترسی پیدا کنند؟

 N۹۵ نکته ای که در اینجا وجود دارد ماســک
متأثر از جو عمومی شده است. یعنی توازن بین 
عرضــه و تقاضا به هم خورده و به همین دلیل 
باید کار تبلیغاتی بیشــتری در این حوزه انجام 
شود. یعنی همه باید بدانیم که این نوع ماسک 
بیشــتر برای کادر درمانی، بیمــاران کرونایی 
و آن هایی که بیشــتر با بیمــاران کرونایی در 
ارتباط هســتند، کارایــی دارد. اما در مجموع 
شاید کمبود ماســک و مواد ضدعفونی کننده 
در هفتــه اول و دوم شــیوع کرونا کاماًل حس 
می شــد، اما اکنون در تولید ماسک سه الیه و... 
بعید می دانم مشکل حادی وجود داشته باشد. 
ضمن اینکه قیمت این محصوالت باال نیســت 
یعنی ماســک سه الیه با قیمت ۸۰۰ تومان در 
داروخانه ها توزیع می شود. البته قیمت ماسک 
N۹۵ در مقایسه با ماسک های سه الیه باالست 
به هرحال ممکن است حتی برای ماسک های 
معمولی هم کمبودهایی وجود داشــته باشد، 
اما بایــد تالش کنیــم با افزایــش تولید این 
کمبودها را برطــرف کنیم. بنده کمبودها و یا 
گران فروشی ها را تکذیب نمی کنم، اما مطمئن 
هســتم تولید با تعداد باال در حال انجام است، 
اما شــاید در نظام توزیع دچار مشکل باشیم و 
برخی از ســودجویان در نظام عرضه به درستی 

عمل نکنند.

موضوعی که در چند ماه اخیر خیلی در   
به کیت های  بود مربوط  جامعه مورد بحث 
تشخیص کرونا می شود. تالش جامعه علم و 
فناوری در این بخش چه نتایجی را به دنبال 

داشته است؟ 

گام مهم دیگر شــرکت های دانش بنیان برای 
مقابله بــا ویروس کرونا مربوط به تشــخیص 
بوده است . در این بحث ما نیازمند تولید انواع 
کیت های تشــخیص و دوربین های تب ســنج 
حرارتی بودیــم تا در مراکــز درمانی، ورودی 
شــهرها و اماکن عمومی و شلوغ مورد استفاده 
قــرار دهیم که خوشــبختانه در این حوزه هم 
چندین شــرکت وارد عمل شدند و ابتدا اقدام 
به تولید کیت های پی . ســی. آر کردند و پس 
از آن کیت هــای ســرولوژی و حتی کیت های 

رپیدتست را روانه بازار نمودند. 
از چهارم فروردین امســال هم یک شــرکت 
ایرانی برای نخســتین بار توانست  دانش بنیان 
دوربیــن تب ســنج حرارتی را کــه از فناوری 
پیشــرفته ای در دنیا برخوردار اســت، نصب و 
راه اندازی کند و این دوربین ها اکنون در برخی 
نقاط پررفت وآمد مثل بازار، بیمارستان ها و در 
یکی از گرمخانه های بزرگ شــهرداری تهران 

نصب شده است.

میزان نیاز کشور به کیت های تشخیص   
چقدر است و در حال حاضر چه تعداد از آن 

تولید می شود؟ 
 بنــا بــر اعــالم وزارت بهداشــت بیمــاری 
کووید ۱۹تحــت کنترل کادردرمانی کشــور 
قرار گرفته یعنی اکنــون روزانه بیش از ۱2۰ 
هزار کیت تشــخیص تولیــد می کنیم و مهم 
این اســت که به فنــاوری تولیــد کیت های 
تشــخیص دســت پیدا کردیم و از این به بعد 
برای ارتقای ظرفیت آن هیچ مشــکل خاصی 
نداریم. یعنی براساس نیازی که آزمایشگاه های 
مربوط در کشــور دارند، کیت به وفور تولید و 
در اختیــار این مراکز قرار می گیــرد. در واقع 
ظرفیت شرکت های دانش بنیان در تولید کیت 
تشــخیص، انواع مواد ضدعفونی کننده و انواع 
ماسک به حدی رســیده که تقاضای صادرات 
ماشــین آالت تولید این محصوالت را کردیم. 
یعنی اکنون اگر کشــوری بخواهد خط تولید 
ماســک را خریداری کند، شرکت دانش بنیان 
بالفاصله می تواند ماشــین آالت مــورد نظر را 

بسازد و در اختیارش قرار دهد.

کیفیت و دقت کیت های تشخیص تولید   
داخل چگونه اســت و آیا تــوان رقابت با 

نمونه های مشابه خارجی را دارند؟
طراحی و کیفیت کیت تولید ایران در ســطح 
باالترین استانداردهای روز دنیاست و در تمام 
کشورهایی که درگیر این ویروس هستند، قابل 
اســتفاده اســت. در واقع از حساسیت و دقت 
باالیی برخوردار است. به عبارت دیگر آنچه در 
ایران چه به عنوان اقالم بهداشتی و چه پزشکی 
تولید و روانه بازار می شود قطعاً مجوز و پروانه 
ساخت را از سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت 
دارند. ضمن اینکه اســتانداردهای سازمان غذا 
و دارو کشــور بسیار باال و ســختگیرانه است 
و معاونت علــم و فناوری هم بــر روند تولید 
محصوالت یاد شده نظارت می کند. البته طبق 
قراردادی کــه بین معاونت علــم و فناوری با 

سازمان غذا و دارو منعقد شده 
روند بروکراسی در تولید کوتاه 
شده است. یعنی بالفاصله کار 
ارزیابی فنی و تشخیصی انجام 
می گیرد و بعد کار تولید شروع 
می شود؛ بنابراین ادعای بعضی 
مبنی  ماهواره ای  شبکه های  از 
بر اینکــه کیت های ما از دقت 
باالیــی برخوردار نیســتند را 

مغالطه ای بیش نمی دانیم.
 
تشخیصی    کیت های  اگر 

پاسخگوی  داخل  ســاخت 
و حتی  نیازهــا هســتند 
می توانیم بعضی از تجهیزات 
را صادر کنیم، چرا شــاهد 
تالش یکی از شــرکت های 
ایرانی برای واردات کیت های 
تشــخیص از کره جنوبــی 

بودیم؟ 
این مغالطه ای است که توسط 
شبکه سعودی – صهیونیستی 

ایران اینترنشــنال انجام شــده 
اســت . این شبکه گزارشــی کاماًل مغرضانه و 
غلط را منتشر کرد مبنی بر اینکه ستاد اجرایی 
حضــرت امام)ره( و یا عزیزان ما در ســپاه به 
دنبال واردات کیت های تشــخیصی از شرکت 

بایومد کره جنوبی هستند. 
قطعاً موضوع به این شــکل نبوده است، چون 
نامه ای که بنده آن را امضا کردم و در ســتاد 
زیست فناوری موجود است نشان می دهد یک 
پزشکی  تجهیزات  واردکننده  ایرانی  شــرکت 
در روزهای نخســت شــیوع اپیدمــی یعنی 
اوایل اســفند ماه سال گذشته که شرکت های 
دانش بنیان هنوز به فنــاوری تولید کیت های 
تشــخیص دســت نیافتــه بودند و مــا هنوز 
تجهیزات الزم را به مقدار کافی برای تشخیص 
ویروس کرونا در اختیار نداشتیم، برای واردات 
تعــدادی کیت تشــخیص با شــرکت بایومد 
کره جنوبــی وارد مذاکرات اولیه شــد. البته از 
ما هم درخواســت کرد تا مجــوز فناوری آن 
را صادر کنیم تــا بعد از واردات تعدادی کیت 
بتواند آن را در داخل تولید کند. ُخب طبیعی 
است ما به عنوان معاونت علمی و فناوری نهاد 
ریاســت جمهوری که حامی فناوری داخلی و 
کاالهای ساخت ایرانی هستیم، از این موضوع 
استقبال نکنیم مگر اینکه جنبه انتقال فناوری 

داشته باشد.
 بنابراین آن شرکت مذاکراتی با ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام)ره( داشت تا بتواند کیت ها 
را وارد کند، چون قرارگاه ســالمت برکت که 
انصافــاً به عنــوان یکی از بازوهــای نظام در 
ایــن عرصــه خوش درخشــیده و در قرارگاه 
محرومیت زدایــی واقعــاً خدمت کــرده قصد 
داشــت تعداد محدودی را وارد کنند تا روند 
تشــخیص و بیماری یابی را تســریع ببخشیم 
که خوشــبختانه این هم یک سند ننگی شد 
برای استکبار جهانی به ویژه آمریکا که مدعی 

حمایت از مردم ایران را دارد، 
اما در عمل جور دیگری عمل 
می کند . بــه هر حال به دلیل 
همان  ایرانی  شرکت  تحریم ها 
موقع هم نتوانســت کیت ها را 
وارد کند. البته شرکت کره ای 
که  کرده  عذرخواهــی  بعدش 
آمریکا  تحریم هــای  خاطر  به 
نتوانســت کیت ها را در اختیار 
شــرکت ایرانــی قــرار دهد، 
فناوری های  از  اکنون  بنابراین 
ایرانی در این زمینه اســتفاده 
می کنیــم و خــط تولید کیت 
تشــخیص و همچنیــن خط 
تولید ۴۰۰ هزار عددی ماسک 
که با حضور ریاســت ســتاد 
اجرایی حضرت امام)ره( افتتاح 

شد، کاماًل ایرانی هستند. 

متخصصــان مــا برای   
کشف واکسن و دارو قطعی 
برای درمــان این بیماری به 
تازه ای  دســتاوردهای  چه 

رسیده اند؟
گام ســوم مــا در مقابلــه با ویــروس کرونا و 
کنترل آن، موضوع درمان اســت، یعنی درمان 
کســانی که به این ویروس مبتال شــده اند. در 
این حــوزه چند اقدام و اتفــاق خوب افتاده و 
در حال تداوم است. یکی اینکه تمام بیمارانی 
که در بیمارستان های کشــور بستری شده و 
یا در قرنطینه خانگی بســر می برند براســاس 
پروتکل های درمانی فعلی بــا داروی ایرانی از 

جمله فاوی پیراویر تحت درمان هستند. 
یعنی بخش دارویی و سالمت کشور در شرایط 
تحریمی بســیار ســخت هم داروی ایرانی را 
در خدمت بیمــاران قرار می دهد که شــدت 
گرفتــن روند درمــان بیمــاران کرونایی این 
موضوع را اثبات می کنــد و این یک گام مهم 

و قابل تحسین است. 
نکتــه بعد کشــف واکســن و دارو یــا روش 
اختصاصی بــرای درمان کروناســت. با وجود 
گذشت چهار ماه هنوز محققان دنیا نتوانسته اند 
به یک واکســن و یا داروی قطعی و اختصاصی 
برای ویروس کرونا دســت پیدا کنند که البته 
این مســئله هــم کاماًل طبیعی اســت، چون 
کرونــا یک بیماری نوظهور اســت و می طلبد 
تا کارهــای تحقیقاتی و مطالعاتی و پس از آن 
کارآزمایی هــای بالینی الزم روی جامعه هدف 
انجام بگیرد تا براســاس یک استاندارد متقن 
به این نکته برســیم که ایران و یا هر کشــور 
دیگری توانســت به داروی مخصوص ویروس 

کرونا دست پیدا کند. 
اما نکته مهم این اســت که تــالش محققان 
ایرانی در البراتوارهای تحقیقاتی کشور همگام 
با محققان برجســته دنیا در حال انجام است. 
ضمن اینکه کارهای تحقیقاتی خیلی خوبی در 
آزمایشــگاه های ما در حال انجام است و بنده 
مطمئن هســتم به دارو و یا واکسن اختصاصی 

کرونا دســت پیــدا می کنیم .البتــه روند آن 
طوالنــی خواهد بود چون حداقل پنج تا ۶ ماه 
زمــان می برد تا کارهــای تحقیقاتی به نتیجه 
برسد و پس از کارآزمایی بالینی به دست مردم 

برسد. 
بیش از ۱۰۰ مرکز تحقیقاتی و بیمارســتانی و 
آزمایشگاهی کشور در حال تحقیق و پژوهش 
برای تولید داروی اختصاصی کرونا هســتند، 
منتها ما برای اینکــه بتوانیم به صورت هم افزا 
از این ظرفیت ها استفاده کنیم این ۱۰۰ مرکز 
را به سه گروه عمده تبدیل کرده ایم که توسط 
ستاد توســعه زیســت فناوری معاونت علمی 

تحت حمایت قرار گرفته اند. 

میزان پیشــرفت تیم های پژوهشــی   
و تحقیقاتــی در راه دســتیابی به داروی 

اختصاصی کرونا چند درصد بوده است؟ 
نمی توانــم درصدی ارائه کنم تــا امید کاذبی 
در مردم ایجاد شــود، اما روند بســیار مثبت و 
رو به رشد اســت و امیدوارم با عنایت خداوند 
تالش های تیم های ما به کشــف داروی کرونا 

منجر شود. 

اما ظاهراً استفاده از روش پالسما درمانی   
برای بهبــود مبتالیان بــه کرونا تاحدی 

نتیجه بخش بوده است؟
 خب روش پالســما درمانی برای اســتخراج 
آنتی بادی از پالسمای خون افرادی که به کرونا 
مبتال شــدند و بهبود یافتند بــه عنوان روش 
نویــن مورد توجه قرار گرفتــه و در این حوزه 
۱۰۰ بیمار که در بیمارستان مسیح دانشوری 
بستری بودند و بهبود یافتند مورد تست اولیه 
قرار گرفتند و خوشبختانه پاسخ های اولیه الزم 
را هم در حوزه پالسمادرمانی دریافت کردیم . 
با این وجود این شیوه درمانی هم نیازمند کار 
تحقیقاتی بیشتری دارد تا به عنوان یک روش 

مرجع و رسمی مورد استفاده قرار بگیرد. 

وضعیت ما در تولید دســتگاه تنفس   
مصنوعی چگونه است؟

در بُعد تجهیزات پزشــکی حوزه درمان یکی از 
برگ های زرین کشــور ما در این برهه حساس 
ســاخت انواع دســتگاه وینتالتور و یا دستگاه 
تنفس مصنوعی پیشرفته برای بیماران بستری 
در بخش آی. ســی. یو اســت. ما در وضعیت 
تحریمی توانستیم در ایام عید به فناوری تولید 
این دستگاه دست پیدا کنیم که البته به دلیل 
همزمانی آن با نوروز، بازتاب رسانه ای مطلوبی 
نداشــت. به هرحال از سوی دو شرکت داخلی 
روزانه ۳۰ دســتگاه وینتالتور در کشور تولید 
می شود و به همین دلیل از واردات این دستگاه 

بی نیاز شده ایم. 
در حال حاضر بیمارســتان های ما در استفاده 
از این دســتگاه حیاتی هیچ مشــکل خاصی 
ندارنــد و این کاالی ســاخت ایران در خدمت 
بیمــاران ایرانی اســت. ضمن اینکــه جامعه 
علم و فناوری در کنــار تالش هایش در حوزه 
مقابله بــا ویروس کرونا از حوزه فضای مجازی 
و اســتفاده از ابزارهــای نوین بــرای اینکه در 
ایام قرنطینه بتوانیــم مایحتاج مردم را تأمین 
کنیــم غافل نبوده، به طوری که اکنون رشــد 
کســب و کارهای اینترنتی و یا استارت آپی تا 
۸۰۰ درصد رشد داشــته ، مثاًل حوزه تجارت 
الکترونیک برای رســاندن کاالی مردم هشت 

برابر رشد یافته است.

پرســش پایانــی اینکه در ســه گام   
پیشگیری، تشخیص و درمان کرونا در حال 
حاضر چه مشــکل عمده ای وجود دارد که 
مانع به نتیجه رسیدن هر چه زودتر تالش ها 

می شود؟ 
 در حوزه واکسن و دارو مشکل خاصی نمی بینم.

مثاًل اینکه محققی بگوید که مشــکل مالی یا 
تأمین منابع برای به نتیجه رساندن تحقیقش 
دارد. یعنــی معاونــت در ایــن حــوزه هیچ 
محدودیتی برای ارائه منابع مالی قائل نشــده 
و اگــر واقعاً بدانیم یک فناوری ایده نوآورانه ای 
دارد که می توان از لحاظ فنی روی آن مقاومت 
کرد تا به نتیجه برســد، قطعاً امکانات و منابع 
مالی الزم را در اختیارش قرار می دهیم. اما در 
حوزه پیشگیری شاید در عرضه ماسک و لوازم 
بهداشتی مشکالتی وجود داشته باشد که باید 

برطرف شوند.

رئیس مرکز توسعه فناوری راهبردی معاونت علم و فناوری نهاد ریاست جمهوری در گفت وگو با قدس: 

واکسن و داروی ایرانی ضدکرونا در راه است

طراحی و کیفیت 
کیت های تشخیص 

تولید ایران در 
سطح باالترین 

استانداردهای روز 
دنیاست و در تمام 

کشورهایی که 
درگیر این ویروس 

هستند، قابل 
استفاده است

بــــــرش

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

دستچین

تدریس های آنالین هزینه اضافی بر دوش معلمان است
خانه ملت: ســیدحمایت میرزاده، سخنگوی کمیسیون آموزش 
و تحقیقــات مجلس گفت: تدریس های آنالیــن هزینه اضافی بر 
دوش معلمان اســت. باید در بحث هوشمندسازی مدارس هزینه 
اینترنتی تدریس معلمان تا حد امکان رایگان شود. در جلسه ای که 
کمیسیون آموزش با مسئوالن آموزش و پرورش برگزار کردند، قرار 

شد هزینه اضافی تدریس های آنالین مورد توجه قرار گیرد.

شاد فقط برای ۲۰ درصد دانش آموزان!
خانه ملت: جبار کوچکی نژاد ، عضو کمیسیون آموزش مجلس 
گفت: وزیر آموزش و پرورش تأکید بسیار زیادی روی استفاده از 
سامانه شاد دارد، در حالی که طبق بررسی هایی که بنده انجام 
دادم و براساس آمار و اطالعات به دست آمده کمتر از 2۰درصد از 
دانش آموزان کشور امکان استفاده از سامانه آموزشی شاد را دارند.

فراسو

خبر

 چهارشنبه 1۰ اردیبهشت 1399  5 رمضان 1441 ۲9 آوریل ۲۰۲۰  سال سی و سوم   شماره 9۲33 

شاخ های اینستاگرام نمی توانند به زندگی عادی بازگردند
برنا: کوروش محمدی، آسیب شــناس اجتماعی گفت: شاخ های 
اینســتاگرام نمی توانند به زندگی عادی بازگردند، چون نه تنها 
مرزهای اخالقی جامعه ما بلکه مرزهای اخالقی جوامع غربی را هم 
شکسته اند. برای مثال یکی از این افراد  به دلیل رفتارهای سخیف 
از سوی اینستاگرام حذف می شود و این فرد در تمامی دنیا تقبیح 

و در هیچ نظام اخالقی جایگاهی ندارد.

طرح اهانت آمیز را متوقف می کنیم
ایرنا: جالل الدین میرزای رزاز، رئیس انجمن تغذیه ایران گفت: طرح 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان مبنی بر برآورد نیروی انسانی مورد نیاز 
رشته های علوم پزشکی تا سال ۱۴۰۴ که برای رشته های علوم تغذیه 
منتشر شده، مورد تأیید نیست .در متن این طرح به دانش آموختگان تغذیه 
اهانت هایی شده و ما اعتراض کردیم و حتماً این کار را متوقف می کنیم.

چک های برگشتی داروخانه ها در دو ماه کرونایی
ایسنا:دکتر سیدعلی فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان گفت: 
داروخانه ها در اوج اپیدمی کرونا  مجبور بودند داروخانه هایشان را 
باز نگه دارند، درحالی که مطب ها بسته بودند و بر همین اساس 
دارویی تجویز نمی شــد که قرار باشد نسخه ای پیچیده شود و 
داروخانه گردش مالی داشــته باشد. بر همین اساس بسیاری از 

داروخانه ها تعداد چک های برگشتی شان افزایش یافته است. 

اتالف  یک هزار و ۲۰۰تُن کاغذ 
تسنیم: کاظمی، معاون سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی گفت: 
سال گذشته که بخشی از کتاب های درسی را توسط مدارس توزیع 
کردیم،  یک هزار و 2۰۰تُن کاغذ کمتر مصرف شد و مجبور به خمیر 
کردن کتاب های  اضافه نشدیم.اگر ثبت نام کتاب ها اینترنتی نباشد باید 
بین ۱۰ تا ۱2 درصد کتاب بیشتر تولید شود و به کتاب فروشی ها بدهیم.
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا حی یا قیوم

 جوبایــدن، نامزد حــزب دموکرات در انتخابات ریاســت 
جمهوری آمریــکا اعالم کرد، در صورت پیــروزی بر دونالد 
ترامپ، کمک مالی این کشور به سازمان جهانی بهداشت را 

از سر خواهد گرفت.

فرمانده شبه نظامیان شرق لیبی به طور یکجانبه خود را حاکم این کشور خواند 

»حفتر« دنباله رو »قذافی«
  جهان/ مهدی خالدی  فرمانده شبه نظامیان شرق لیبی 
موســوم به »ارتش ملی« پس از یک سال حمله و عملیات 
نظامی ناکام برای اشغال پایتخت، خود را حاکم این کشور 
اعالم کرد. »خلیفه حفتر« در نطق تلویزیونی خود که به این 
منظور صورت گرفت، با ادعای اینکه توافق »الصخیرات« با 
»دولت وفاق ملی« منسوخ شده، این اقدام را »موجب نابودی 
لیبی« دانست و ادعا کرد که این توافق دیگر به تاریخ پیوسته 
است. توافق نامه الصخیرات در دسامبر سال ۲۰۱۵ میالدی 
در شهر »الصخیرات« مغرب بین  دو طرف  درگیر در لیبی با 
حضور نماینده سازمان ملل و شماری از نمایندگان کشور های 
عربی و غربی به امضا رسید و تشکیل شورای ریاستی و دولت 
وحدت ملی را به همراه داشت. اما مدتی پس از آن »خلیفه 
حفتر« اعالم کرد این شــورا و دولت فائز السراج غیر قانونی 
است. حفتر با حمایت مصر، امارات و عربستان )و همچنین 
روسیه و چند کشور غربی( از اواخر فروردین ۱۳۹۸ با هدف 
اشغال پایتخت، عملیات نظامی علیه طرابلس را آغاز کرد، اما 
با مقاومت شدید نیروهای دولت السراج و شبه نظامیان متحد 
با آن مواجه شده و تا به امروز موفق نشده است به داخل شهر 
)پایتخت( نفوذ کند. نیروهای دولت الســراج نیز از حمایت 
ترکیه، قطر و ایتالیا برخوردارند. لیبی از زمان سرنگونی رژیم 
معمر قذافی در سال ۲۰۱۱ تاکنون تحت کنترل دو دولت 

است؛ دولتی در شرق و دیگری در غرب این کشور.

اما اقــدام حفتر که خود از فرماندهان ارتش معمر قذافی 
بوده است در اعالم حاکمیت یکجانبه بر لیبی بدون در نظر 
گرفتن نظر و رویکرد دیگر احزاب و گروه ها نشان دهنده 
آن است که وی نیز در مسیر دیکتاتور سابق گام برداشته 
و جا پای او گذاشته اســت. این اقدام حفتر به سرعت با 
واکنش های منفی داخلی و خارجی مواجه شــد. دولت 
وفاق ملی لیبی اعالمیه حفتر در لغو توافق نامه سیاســی 
الصخیرات را کودتا علیه دولت )غرب( لیبی خوانده است. 
وزارت خارجه روسیه هم اقدام خلیفه حفتر را مایه شگفتی 
خوانده و گفته اســت: ما از تداوم روند سیاســی حمایت 
می کنیم. هیچ راه حل نظامی برای حل بحران لیبی وجود 

ندارد. روسیه از حامیان خلیفه حفتر محسوب می شود.

تالش امارات برای تجزیه لیبی»
در همین حال »محمد عماری« عضو شورای ریاستی دولت 
وفاق ملی لیبی از نقش خرابکارانه امارات در این کشور پرده 
برداشــت. وی در این باره گفــت: تجزیه طلبی تنها هدف 
اماراتی ها در لیبی است. این عضو دولت وفاق ملی لیبی ادامه 
داد: واضح اســت که حفتر که از حمایت ابوظبی برخوردار 
است، حتی علیه نهادهای سیاسی لیبی نیز کودتا کرده است؛ 
حفتر نشان داد که هیچ اعتقادی به مشارکتی بودن فرایند 

سیاسی ندارد. نبرد ما با حفتر ادامه پیدا خواهد کرد.

یورونیوز: شمار مبتالیان به ویروس جدید 
کرونا در روسیه با اضافه شدن ۶ هزار و ۴۱۱ 
نفر در ۲۴ ساعت گذشته به ۹۳ هزار و ۵۵۸ 

نفر افزایش یافت.
سی ان ان: طبق مدل های ارائه شده از سوی 
مؤسسه سنجش و ارزیابی دانشگاه واشنگتن، 
پیش بینی می شود شمار جانباختگان ویروس 

کرونا در آمریکا به ۷۴ هزار نفر افزایش  یابد.
یورونیوز: بنیاد جمعیت سازمان ملل نسبت 
به افزایش خشونت های خانگی علیه زنان و 
کــودکان در دوران قرنطینه به دلیل ویروس 

کرونا هشدار داد.

بنیاد هریتج درباره تأثیرات قرنطینه:
کدام بخش بهداشت بیشتر ©

ضرر می کند؟
زارع: بنیاد هریتج که تحلیلگر ارشد آن هفته 
پیش به جلســات اقتصادی کاخ سفید دعوت 
شد، در تحلیلی درباره تأثیرات قرنطینه بر اقتصاد 
آمریکا نوشته است: تاکنون ۴۲فرماندار در آمریکا 
تصمیم گرفته اند به قرنطینــه ادامه دهند و از 
بازگشایی کســب وکارها به دلیل ویروس کرونا 
جلوگیــری  کنند. تصمیماتی که توســط این 
مقام های ایالتــی و بعضاً مقامات محلی گرفته 
شده است، ایاالت متحده را در معرض تعطیلی 
ملی قرار داده و سبب اثرات ملی )فراتر از ایالتی( 
شده است. ایالت های آمریکا ۹۵ درصد اقتصاد را 
نمایندگی و تولید می کنند. این اندیشکده ادامه 
داد: برپایه دستورات قرنطینه که هشت هفته به 
طول انجامیده اســت، تولید اقتصادی می تواند 
تا حــدود ۲ تریلیون دالر )حــدود ۹ درصد( 
کاهش یابد، احتماالً اشتغال حدود ۹/۵ درصد 
کاهش می یابد و نرخ بیکاری می تواند به ۱۶ تا 
۲۳ درصد برســد. ضررهای اقتصادی ناشی از 
سفارش های زماندار هم با گذشت زمان تسریع 
می شــوند؛ زیرا کارفرمایان ذخایر مالی خود را 
خــرج می کنند و از آنجا که برگشــتی ندارند، 

شکست می خورند. 
هریتج در ادامه ســعی کرده مسئوالن بهداشتی 
را بترساند و به توضیحاتی درباره تأثیر قرنطینه 
بــر اوضاع بهداشــتی آمریــکا پرداخته و گفته 
است: اگرچه دستورات قرنطینه توسط نهادهای 
بهداشتی و درمانی صادر شــده است، اما وقتی 
اقتصاد ضرر کند، بودجه های عمومی مثل حوزه 
بهداشتی و درمانی هم تحت تأثیر قرار می گیرند 
و این به افزایش اتفاق هایی مثــل کودک آزاری، 
خودکشی، افزایش مصرف مواد مخدر و مشروبات 
الکلی، خشونت خانگی و سایر جرایم منجر می شود.
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کابل و روزهای سخت پیش رو©
چنان که هفته های پیشین در همین ســتون یادآوری کرده ام و از چشم اندازهای 
مختلف به مســئله توافق نامه صلح با طالبان از یک ســو و نیــز توافق های میان 
دکتر عبداهلل و اشــرف غنی از ســوی دیگر پرداخته ام، هیچ چشم انداز مثبتی در 
هیچ طرفی دیده نمی شــود. این رویه ســبب شــده تا با تشدید همه گیری کرونا 
در سرتاســر افغانستان، اوضاع بســیار وخیم و پیچیده تر از آنچه در رسانه ها بدان 
پرداخته می شــود، باشــد.  هر روز آمار درگیری ها و کشــته و زخمی ها افزایش 
یافتــه و تلفات واقعی کرونا نیز شــدت می گیرد. در این بین، عمــوم ادارات برای 
 کنتــرل بیماری تعطیل شــده اند، اما این سیاســت ها منجر به بهبــودی اوضاع 
نشــده است.  به طور مثال از جنوب و به طور خاص از استان قندهار خبر می رسد، 
عموم دانش آموزانی که به منظور پیشگیری از گسترش ویروس کرونا مدارسشان 
تعطیل شــده است، برای کار به مزارع تریاک برده شده و هر روز هم بر شمار آنان 
افزوده می شــود. در رســانه های مجازی پیام ها و تصاویری از اوضاع آشفته برخی 
کارمندان دولت از جمله معلمی درخواست به اشتراک گذاشته شده که با نوزادی در 

بغل مشغول گدایی است و... مواردی از این دست این روزها بسیارند.
اگرچــه باید در اتفاقات اینچنینی هر ملتــی از دولت مرکزی خود انتظار کمک و 
مساعدت مؤثر داشته باشد، اما در افغانستان عمالً راه تأمین و حتی توزیع مناسب 
این کمک ها مسدود است. افغانستان کشوری است که در دو دهه گذشته و پس از 
عبور از جنگ های خانمانسوز و مرگ بار، دولتی ضعیف را تجربه کرده که همواره در 
حال جنگ با مخالفان بوده و بودجه اصلی آن وابسته به کمک های دیگر ممالک و 

به طور خاص آمریکا و کشورهای عضو ناتو است.
در ایــن اوضاع که آمریکا و ممالک غربی خود اوضاع آشــفته ای دارند و حتی 
توان کمک به برخی از شــرکای خود نظیر ایتالیا و اســپانیا را ندارند، روشن 
اســت که بــا بهانه های مختلف از کمک به کابل شــانه خالــی کنند. به طور 
مثال به تازگی آمریــکا به بهانه اینکه رهبران این کشــور برای حکومت همه 
شــمول به توافق نمی رســند، یک میلیارد دالر از کمک های وعده داده شده 
خــود را قطع کرد. رفتاری که به شــدت در اوضاع اقتصــادی فعلی، دولت را 
دچار مشــکل می کند.در همین حال طالبان هر روز دکل های برق فشار قوی 
را در مســیر شــمال به کابل منفجر کرده و ســبب قطع طوالنی و مکرر برق 
در پایتخت و دیگر اســتان ها می شود. جز آن شــرکت برق افغانستان آن قدر 
بدهی هایش به کشــور اصلی صادرکننده برق یعنی ازبکستان زیاد شده است 
که هر روز از ســوی تاشــکند هشدار قطع شــدن کامل تمام خطوط برق را 
دریافــت می کند. بیش از ۵۰ درصــد کارخانه ها عماًل تعطیل شــده اند و در 
 صورت ادامه این روند، اقتصاد کشــور در آســتانه یک فروپاشــی کامل قرار 
خواهــد گرفت. نظــر به آنچــه در ســطور باالتر دربــاره عملکــرد آمریکا 
در ایــن دوره در افغانســتان آمــد؛ »ان.بی.ســی. نیــوز« هم به نقــل از دو 
مقــام ارشــد فعلی آمریــکا و یک مقام مهم پیشــین، خبــر می دهد ترامپ 
بــه تازگی از مشــاوران نظامی اش خواســته تــا جهت جلوگیری از شــیوع 
 بیشــتر کرونا در ارتش این کشــور، تمام نیروهای آمریکایی را از افغانســتان 
خارج کنند. این رفتار در صورت صحت خالف قراردادهای هر کشور در زمینه 
همکاری های نظامی اســت و می تواند یا نشان از استیصال کاخ سفید در این 
کشــور و پایان دادن به حضورش در آنجا باشــد و یا می تواند یک تهدید برای 
دو ســوی منازعه ریاســت جمهوری یعنی آقای عبداهلل و غنی باشد تا هر چه 
ســریع تر توافقی را میان خود نهایی کنند؛ چیزی کــه ناظران در نیل به آن 

خوشبین نیستند. کابل روزهای سختی پیش رو دارد.
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کرونا یک دروغه!کرونا یک دروغه!
تظاهرات ها و راهپیمایی ها علیه قرنطینه در آمریکا وارد مرحله ای تازه شده 
است و حاال دیگر برخی از مردم این کشور معتقدند، ویروس کرونا از اساس 
یک دروغ اســت! نمونه اش عده ای )حدود ۱۰۰نفر( از مردم ســن دیگو در 
کالیفرنیا که روز گذشته در مخالفت با قرنطینه سراسری به خیابان آمدند و با 
شعار »کرونا یک دروغ است بگذارید برگردیم سر کار« نسبت به این ویروس 
اعــالم نظر کردند. کالیفرنیا ثروتمندترین و در عیــن حال جزو گران ترین 
ایالت های آمریکاســت. باوجود این به نظر می رسد اوضاع اقتصادی در این 
کشور تا اندازه ای بد شده است که مردم حاضراند حتی با وجود خطر کرونا 

به محل کارهایشان برگردند.

زیر آسمان کابل

 کارشناس ارشد مسائل افغانستان

بدون تیتر

اتاق فکر

 انعکاس

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  سرپرست مؤسسه فرهنگی قدس:
  سید محمود مرویان حسینی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

 زخمی شدن 40 نظامی 
در درگیری های طرابلس

اوضاع وخیم زندانیان سیاسی 
بحرین در سایه کرونا

آمریکا: برای الحاق کرانه 
باختری به اسرائیل آماده ایم

هشتگ کاربران عرب زبان 
برای تحریم شبکه سعودی

 فارس  فرماندهــی ارتش لبنان از زخمی 
شــدن ۴۰ نظامــی از جمله ۶ افســر در 
)در  طرابلس  شــب  دوشــنبه  آشوب های 
شمال لبنان( خبر داد. یگان های ارتش در 
شهر مذکور ۹ نفر را که اقدام به اقدام های 
خشــونت بار کرده اند را بازداشت کردند. 
همچنین از یک نفر از آن ها مقداری گلوله 
کشــف و سالح ســرد ضبط شــده است. 
شــماری از مناطق لبنان از روز دوشــنبه 
شــاهد موج جدید اعتراض هــا به افزایش 
قیمــت دالر در برابر لیره لبنانی واحد پول 
این کشور هســتند. این در حالی است که 
پیش از این ارتش لبنان درباره رخنه افراد 
نفوذی در صفوف معترضان هشــدار داده 

بودند.

 ایسنا  پس از آنکه شبکه سعودی ام بی سی 
»MBC« در ماه مبارک رمضان امســال 
اقــدام به پخــش برخــی ســریال ها با 
محوریــت کمرنــگ جلــوه دادن آرمان 
فلسطین کرده، درخواست ها در کشورهای 
 عربی برای تحریم این شــبکه با هشــتگ 
»# ام بی سی را تحریم کنید« شدت گرفته 
 است. ام بی سی با پخش سریال هایی چون 
»ام هــارون« و »مخــرج ۷« اقــدام بــه 
تقویت عادی  آرمان فلســطین و  تمسخر 
ســازی روابط با صهیونیســت ها می کند. 
»داوود شــهاب« از اعضای ارشــد جهاد 
اسالمی فلسطین این اقدام شبکه سعودی 
را »مسمومیت فرهنگی« نامیده که دنبال 

تضعیف بیداری عربی است.

 مهر اوضاع زندانیان سیاســی در بحرین 
در سایه گســترش ویروس کرونا بیش از 
پیش وخیم تر شده است. البناء به نقل از 
گزارش نهادهای بین المللی آورده است: با 
وجود گســترش ویروس کرونا در بحرین، 
مســئوالن این کشــور هیچ اقــدام قابل 
توجهی در قبال اوضاع زندانیان سیاســی 
انجام نداده اند. نهادهای معارض در بحرین 
اعالم کردند که اوضاع جســمی »حسین 
الســاری« یکــی از زندانیان سیاســی در 
بحریــن به قــدری وخیم شــده که وی 
دیگر نمی تواند بر روی پاهایش راه برود. 
مقام های بحرینی درخواســت ها برای آزاد 
کردن زندانیان سیاســی در شرایط کنونی 

را رد کرده اند.

 تسنیم  وزارت خارجه آمریکا از آمادگی 
برای موافقت با الحاق بخش هایی از کرانه 
باختــری به رژیم صهیونیســتی خبر داد، 
حال آنکه بــرای رفع هرگونــه اتهامی از 
خود، از تل آویو خواســت با فلســطینی ها 
نیــز مذاکــره کنــد. ســخنگوی وزارت 
خارجه آمریکا، مدعی شــد: این اقدام در 
چارچوب موافقت تل آویو مبنی بر مذاکره 
بــا فلســطینی ها و در ادامه چشــم انداز 
تعیین شده از ســوی دونالد ترامپ انجام 
خواهد شد. گفتنی اســت ترامپ با طرح 
صلــح ادعایــی اش معامله قــرن به رژیم 
صهیونیســتی بــرای الحاق شــهرک های 
صهیونیســت نشین و دره راهبردی اردن، 

چراغ سبز نشان داد.

خبر

 در راستای حمایت از آرمان فلسطین در ادامه نقشه های ترامپ البناء گزارش داد بازگشت معترضان لبنانی به خیابان ها 
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منطقه فارس
آگهی مناقصه شماره 99/1

ش��رکت مخابرات ایران- منطقه فارس در نظر دارد، نس��بت ب��ه خدمات فیبرنوری 
شهرستان سپیدان به مهرنجان نورآباد، روستاهای جال انجکی، تپه رودشر، بربید 
محمدقلی و مهرنجان و س��ایتهای بین مسیر بر اساس مشخصات موجود در اسناد و 

دستورالعمل های اجرایی از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.
لذا از کلیه اش��خاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط، جهت شرکت در مناقصه دعوت 

بعمل می آید.
متقاضی��ان جه��ت کس��ب اطالع��ات بیش��تر ب��ه پرت��ال ای��ن منطق��ه ب��ه آدرس                                           

)FARS.TCI.IR( مراجعه نمایند.

روابط عمومی مخابرات منطقه فارس س
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آگه�ی دعوت مجمع عمومی 
ع�ادی س�الیانه نوب�ت اول هیئ�ت 
تعاون�ی مس�کن  در ح�ال تصفی�ه 

کارکنان دفاتر اس�ناد رسمی قم
بدینوسیله از کلیه سهامداران تعاونی مسکن 
کارکنان دفاتر اس��ناد رس��می قم دعوت بعمل  
می آید در جلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه 
نوبت اول که رأس س��اعت 15 عصر روز شنبه 
م��ورخ 99/2/23 در مح��ل 45 مت��ری صدوق,  
کوچ��ه 57، پ��الک 36 طبق��ه فوقانی تش��کیل 

میگردد حضور بهم رسانند. 
دستور جلس��ه: 1- تمدید مدت فعالیت هیئت 
در ح��ال تصفی��ه 2- تصویب صورته��ای مالی 

سالهای 97 و 98 
3- تصویب بودجه پیشنهادی سال 99

کلیه سهامداران میبایست جهت اخذ تأییدیه 
س��هامدار بودن و همچنین افرادی که قادر به 
حضور درجلس��ه نیستند جهت معرفی نماینده 
خود میبایست حداکثر ظرف مدت یک هفته از 

انتشار آگهی به تعاونی مراجعه نمایند. 
س رئیس هیئت در حال تصفیه- بهادر بهرامی
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آ گهی دعوت  مجمع عمومی 
عادی شرکت توسعه و عمران کوه سر             

)سهامی خاص( به شماره ثبت 47839 
و به شناسه ملی 10380643423

  جلس��ه مجم��ع عموم��ی عادی ش��رکت توس��عه و 
عم��ران کوه س��ر راس س��اعت 10 صبح روز ش��نبه 
م��ورخ 1399/2/27      برگ��زار میش��ود از تمام��ی 
س��هامداران دع��وت میش��ود جهت اتخ��اذ تصمیم 

نسبت به موضوعات ذیل در جلسه 
حضور بهم رسانید

محل برگزاری مشهد بلوار هاشمیه نبش هاشمیه 
62 شرکت توسعه و عمران کوه سر

دستور جلسه
1- تعیی��ن هیئت مدیره ش��رکت توس��عه و عمران     

کوه سر و مدیر عامل
2- انتخ��اب روزنام��ه کثیراالنتش��ار جه��ت نش��ر                

آگهی های شرکت  
هیئت مدیره شرکت توسعه و عمران کوه سر 99

00
48

4

شرق  کاوش  ژرف  شرکت  تغییرات  آگهی   
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 26303 

و شناسه ملی 10380417167

مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   
1399,01,20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای 
علی اصغر اکبریه به شماره ملی 0939500086 
به سمت رئیس هیئت مدیره ، خانم سیده لیال 
طالبیان به شماره ملی 0941007979 به سمت 
نائب رئیس هیئت مدیره ، آقای علی سیرغانی 
مدیر  سمت  به   5739509408 ملی  شماره  به 
عامل انتخاب گردیدند. 2ـ کلیه اوراق و اسناد 
تعهدآور با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای 
هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )826350(
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 آگهی تغییرات شرکت خدمات مشاوره ای
قدس  آستان  اجتماعی  پژوهشهای  و 
رضوی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 
578 و شناسه ملی 10380075473 

مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   
ذیل  تصمیمات   1398,11,29 مورخ 
به  مختاری  مجتبی   : شد  اتخاذ 
تاریخ  تا  موسسه  مدیرعامل  سمت 

1399,11,25 انتخاب گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)826295(
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مبین  آذین  مهر  شرکت  تغییرات  آگهی   
ماندگار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

54030 و شناسه ملی 14004809549

عمومی                            مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
فوق العاده مورخ 1397,02,05 تصمیمات ذیل 
استان  آدرس  به  شرکت  محل   -  : شد  اتخاذ 
بخش   – مشهد  شهرستان   – رضوی  خراسان 
شهرمشهد--احمدآباد-خیابان   - مرکزی 
ابومسلم- 14(-خیابان  )ابومسلم   11 پاستور 
 9183747163 کدپستی  اول  80-طبقه  پالک 
تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح 

فوق اصالح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )826276(
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کارت و برگ س���بز موتور س���یکلت نیرو موتور  آسیا 
XR 125به رنگ سفید مدل 1393 به شماره پالک 772 
 0H5ND1010555ایران   54273 به ش���ماره موت���ور
V1N:IRAIW9313XG310578  ب���ه ن���ام ش���اهین 

مهلوجی مفقود واز درجه اعتبار ساقط میباشد .
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برگ س���بز خودروی س���واری هیوندای م���دل  1995  
رنگ پوست پیازی ش���ماره پالک  32 ایران 713 ی 
73  شماره موتور 247725  شماره شاسی 106060 
نام امیر نجفی مفقودگردیده واز درجه اعتبار ساقط             

می باشد. 
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برگ س���بز خ���ودرو بارکش وانت پی���کان 1600 
رن���گ س���فید  م���دل 1385 به ش���ماره موتور 
11285038845 و شماره شاسی 22104233 
به شماره انتظامی 944 ه 14 ایران 42 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

 برگ سبزس���واری پیکان وانت  مدل 1393 ش���ماره 
پ���الک 74 ای���ران  885 ب 81 رن���گ س���فید ش���یری 
روغنی شماره موتو ر  118P0067364 شماره  شاسی 
NAAA46AA6EG400807 به مالکیت س���ید یاسر 
موسوی فر مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.                       
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برگ س���بز، سند کمپانی ،سند محضری،وانت پیکان  
مدل 87 رنگ سفید به شماره انتظامی 833ص36 
ای���ران 32  ش���ماره موت���ور 11487064716 و ش���ماره 
مالکی���ت  ب���ه   NAAA46AA49G053614 شاس���ی 
قاس���م مومنی خیرآب���ادی مفقود گردی���ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.  ,ع
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 برگ سبزس���واری پراید مدل1398شماره پالک 
ایران20  559 ل 44 رنگ سفید روغنی شماره 
موت���و ر  M13 /6327478 ش���ماره  شاس���ی 
NAS411100K3545016 به مالکیت محمدثقفی 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است                       
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رانندگی)مس���افربری(  هوش���مند  کارت 
اینجان���ب علی محمد صانعی به ش���ماره 
2087992 مفقود گردیده واز درجه اعتبار 

ساقط می باشد 
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اس��تناد  ب��ه  بش��رویه  ش��هرداری   
م��ورخ   244 ش��ماره  صورتجلس��ه 
اس��المی  98/12/06 ش��ورای محت��رم 
ش��هر در نظر دارد نسبت به واگذاری 
ام��ور خدماتی ش��هر بش��رویه ش��امل 
)انج��ام امور رف��ت و روب، جمع آوری 
زباله و پسماندهای  خانگی- نگهداری 
و انجام امور فضای س��بز س��طح ش��هر 
بش��رویه( را از طریق مناقصه عمومی 
واگ��ذار  صالحیت��دار  به ش��رکت های 
نماید متقاضیان جهت دریافت اس��ناد 
مناقصه به س��ایت شهرداری به آدرس 
www.boshrooyeh.ir وی��ا به س��امانه 
مراجع��ه     www.setadiran.ir س��تاد 

نمایند.
-هزینه چاپ آگه��ی از برنده مناقصه 

اخذخواهدگردید.
ب��ه  اس��ناد  تحوی��ل  مهل��ت  آخری��ن 

شهرداری: مورخ 1399/02/20
حسین باللی شهردار بشرویه
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 آگهی مناقصه عمومی- نوبت دوم

www.qudsonline.ir

@qudsdaily

@quds_daily

@qudsonlineTV@qudsonlineTV

qudsonline

@qudsnewspaper

qudsonlineTVqudsonlineTV

 س��ازمان ساماندهی مشاغل ش��هری و فرآورده های 
کش��اورزی ش��هرداری س��بزوار در نظ��ر دارد 
نس��بت ب��ه واگ��ذاری غرفه2ابت��دای خیاب��ان 
شهداء ورس��توران پارک بهمن از طریق تجدید 
مزای��ده کتبی و ب��ا قیمت کارشناس��ی بصورت 
رهن و اجاره برای مدت دو س��ال اقدام نماید.

متقاضیان واجدش��رایط می توانند برای کسب 
اطالع بیش��تربه س��اختمان اداری س��ازمان به 
نشانی خراسان رضوی-سبزوار-میدان کارگر-

ضل��ع ش��رقی پ��ارک جانب��ازان مراجع��ه و یا با 
شماره تلفن های 44291311-44291141 تماس 
حاصل نمایند.آخرین مهلت تحویل پیشنهادها 
ب��ه دبیرخان��ه س��ازمان ت��ا پایان وق��ت اداری 
باشد.پیشنهادات  می  روزش��نبه1399/02/20 
واصله روز یکش��نبه1399/02/21رأس ساعت 

8صبح بازگشایی می گردد.
احسان امامی

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و 
فرآورده های کشاورزی
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 آگهی تجدید مزایده »نوبت دوم«
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 فروش یک قطعه زمین
 به مساحت 250مترواقع در سبزوار – بلوار

فرید خراسانی واگذاری از شهرداری سبزوار
خسرویان 09359924325
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