
 

خبرهای خوش برای بیماران هموفیلی
 آستان   شرکت ســامان داروی هشــتم، شرکتی در گفت وگو با مدیر عامل شرکت دانش بنیان سامان داروی هشتم مطرح شد

دانش بنیان است که زیر نظر هلدینگ سالمت و داروی 
ســازمان اقتصادی رضوی در ســال 1387 تأسیس و 
پروژه تحقیقاتی تولید فاکتور8 نوترکیب انسانی؛ یکی 

از پیچیده ترین محصوالت دارویی روز دنیا در آن زمان 
را زیر پوشش خود قرار داد. این شرکت در سال 1394، 
موفق به تولید نخستین فاکتور8 انعقادی نوترکیب ایرانی 
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میالد زکی پور، مدافع استقاللی ها  در گفت و گو با قدس: گفت وگو با دکتر زاهد زاهدانی درباره نظریه »جامعه سه وجهی« شعیب بهمن، کارشناس روابط بین الملل در گفت وگو با قدس:

: aحضرت محمد
هر کس در راه 

اسالم، برادری تازه 
را به دوستی بگیرد، 
خداوند در بهشت، 

برایش برجی از 
گوهر می سازد. 

بحار، ج 75، ص 260
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قول سهمیه آسیا را 
به هواداران می دهم

»مطهری« یک پله فراتر از 
»گیدنز« و »هابرماس«

آماده موج سازی 
علیه همکاری با روسیه هم باشیم

 ............ صفحه 8

 رزمایش تهاجمی پیامبر اعظمa  در منطقه عمومی خلیج فارس و تنگه هرمز به مرحله نهایی رسید 

همکاری موشک بالستیک  و ماهواره بومی

هند ارتش را در شمال 
توسعه می دهد 

فرمان »مودی« 
برای تصرف 

سرزمین های 
مسلمانان

 سیاست   مرحله نهایی رزمایش بزرگ و مشترک پیامبر اعظم )ص( سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی، در منطقه عمومی خلیج فارس و تنگه هرمز در حالی از صبح روز گذشته آغاز شد که 
برای نخستین بار رصد منطقه رزمایش با تصاویر ارسالی از ماهواره نور انجام می شود. روابط 
عمومی کل سپاه با انتشار اطالعیه ای دراین باره اعالم کرد: مرحله نهایی رزمایش بزرگ پیامبر 
 اعظم )ص( 14 با مشــارکت نیروی دریایی و نیروی هوافضای سپاه پاسداران با رمز مقدس 
»یا علی بن ابی طالب )ع(« در منطقه عمومی استان هرمزگان، غرب تنگه هرمز و خلیج فارس تا 
عمق کشور، در عرصه های زمین، هوا، دریا و فضا آغاز شد. بر اساس اعالم روابط عمومی کل 

 ............ صفحه 2سپاه، در مرحله نهایی این رزمایش یگان های موشکی...

 جهان   دولت هند به ارتش و نیروهای امنیتی 
این کشــور مجوز داد تا در هر منطقه ای از ایالت 
جامو و کشمیر که می خواهند پایگاه و استحکامات 
نظامی بسازند. با نزدیک شدن به سالگرد تصمیم 

دولت هند برای لغو...

بررسی مسئله 
سقط جنین بی رویه 

و نسبتش با پیری جمعیت

روزی هزار 
مرگ خاموش!

در سومین جلسه 
دادگاه »سلطان مدرک« 

مطرح شد

چاپ »وی آی پی« 
کتاب!
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تولید کنندگان از کمبود 
مواد اولیه شاکی هستند

پشت پرده 
بازار سیاه 

ماسک
 ............ صفحه 6

یـــادداشــت  روز
دکتر صداقت، رئیس بخش مراقبت های ویژه اورژانس عدالتیان

این روزها حالم اصالً خوب نیست. البته حال کی خوبه؟ مرگ بیماران بسیار جوان 
مبتال به کرونا تبدیل به یک عادت روزانه شده و این عادی شدن خیلی غم انگیزه. 
گریه و شیون خانواده ها پشت در اورژانس عدالتیان و راهروهای بیمارستان 61۰  
تختخوابی و پشــت درهای آی سی یوها تبدیل به موسیقی متن بیمارستان امام 

رضا)ع( شده. التماس پدرها و مادرها برای دیدن...

پنج ماه است 
دخترم را نبوسیدم ...
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آگهی مزایده فروش نقدی
40 راس جوانه پروار هلشتاین و 

مونت بیلیارد سازمان موقوفات ملک
 شرح در صفحه 3
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فراخوان مناقصه نوبت  دوم 
بیمارستان شهید کامیاب 

شرح در صفحه 3
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ش�رکت برق منطقه ای فارس )به عنوان دس��تگاه مناقصه گذار( در نظر دارد مناقصه تعمیرات و نگهداری از تأسیس��ات ش��رکت برق منطقه ای 
فارس به ش��ماره »2099001046000041« را از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت به پیمانکاری که دارای تأیید صالحیت از اداره کل کار و 
امور اجتماعی با کدهای فعالیت امور تأسیس��اتی و تعمیر و نگهداری و همچنین گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی )هر دو گواهینامه دارای اعتبار 
باش��ند( واگذار نماید. کلیه مراحل فرایند مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه، ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و گش��ایش پاکت ها از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و به پیشنهادهای واصله خارج از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
ترتی��ب اثر داده نخواهد ش��د. لذا مناقصه گ��ران صالحیت دار در زمینه موضوع مناقصه می توانند جهت اخذ اس��ناد به ترتیب اطالعات زمانی ذکر 
ش��ده در ذیل به س��امانه ستاد مراجعه و اس��ناد مربوطه را دریافت و پس از تکمیل، همراه با اس��ناد و مدارک خواسته شده در سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت بارگذاری نمایند. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه، مراحل ثبت نام در سامانه و دریافت گواهی 
امضا الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند. به مدارک واصله خارج از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و همچنین مدارک فاقد 

امضاء مشروط و مخدوش، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
1- اولین تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه: از ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 99/5/11 خواهد بود.
2- آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه: تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 99/5/14 می باشد.

3- آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه در سامانه: تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 99/05/25 می باشد.
4- آخرین مهلت تحویل اصل پاکات پیشنهاد: تا ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 99/05/26
5- تاریخ گشایش پیشنهادها: ساعت 13/30 روز یکشنبه مورخ 99/05/26 خواهد بود.

6- نوع کمیت و کیفیت خدمات مورد نظر: وفق اسناد مناقصه خواهد بود.
7- نحوه برگزاری مناقصه: عمومی یک مرحله ای

8- مدت انجام کار: 12 ماه هجری شمسی
9- مبلغ برآوردی مناقصه: هفت میلیارد و پانصد و نود و چهار میلیون و نهصد و سی و  یک هزار و پانصد و بیست و نه )7/594/931/529( ریال

10- ن��وع و مبلغ تضمین ش��رکت در فرایند ارجاع کار: به صورت یک یا ترکیب��ی از تضامین بندهای الف، ب، پ، ج، چ، ح ماده 4 آئین نامه تضمین 
معام��الت دولت��ی به ش��ماره 123402/ت50659 ه� مورخ 94/9/22 مصوب هیئت وزیران به مبلغ س��یصد و هفتاد و ن��ه میلیون و هفتصد و چهل 
و ش��ش هزار و پانصد و هفتاد و هفت 379/746/577 ریال می باش��د. به پیشنهادهای فاقد س��پرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از 

میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
11- مدت اعتبار پیش��نهادها: پیش��نهادها باید از هر حیث برای مدت نود )90( روز بعد از آخرین تاریخ تعیین ش��ده برای تسلیم پیشنهاد معتبر 

باشند و این مدت برای 30 روز دیگر قابل تمدید می باشد.
12- نش��انی این ش��رکت جهت ارس��ال پاکت های »الف« و »ب« و »ج«: ش��یراز- خیابان زند- نبش خیابان فلسطین- شرکت برق منطقه ای فارس- 

دبیرخانه مرکزی )تذکر مهم، ارسال یک نسخه از اصل پاکت های »الف« و »ب« و »ج« به صورت الک و مهر شده الزامی است(
13- محل برگزاری مناقصه: شیراز، خیابان زند، نبش خیابان فلسطین، شرکت برق منطقه ای فارس، امور تدارکات و قراردادها

14- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است. 
ضمنًا چنانچه در مورد مفهوم قس��متی از اس��ناد مناقصه ابهام یا سؤالی وجود داشته باشد می توانند با شماره فکس 32359047- 071 دبیرخانه 

مرکزی شرکت برق منطقه ای فارس )امور تدارکات و قراردادها( مکاتبه نمایند.
15- به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود، مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

اطالعات تماس س��امانه س��تاد جهت انجام مراحل عضویت در س��امانه: تلفن مرکز راهبری و پشتیبانی س��امانه 41934- 021 و تلفن دفتر ثبت نام 

   م.الف 3952/ شناسه آگهی 926277   

88969737 و 85193768- 021 می باشد.                                                                                                    

   شرکت برق منطقه ای فارس

آگهی مناقصه عمومی- یک مرحله ای
شماره مرجع 99-72  

ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراس��ان جنوبی در نظر دارد با رعایت قانون برگزاری مناقصات، انجام موضوع ذیل را  از طریق مناقصه 
عمومی یک مرحله  ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 

برآورد اولیه )ریال(عنوان مناقصه
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند 

ارجاع کار )ریال(

 اصالح سیستم روشنایی انبار نفت بیرجند 
)برچیدن چراغ های خیابانی پرمصرف و معیوب از نوع بخار سدیم و 

)LED جایگزینی با چراغ های کم مصرف از نوع
5،553،628،755278،000،000

»قیمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد«
توضیح اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه  گران و بازگشایی پاکات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لذا الزم است کلیه مناقصه  گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت  نام در سایت مذکور و دریافت 

گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.  
آدرس مناقصه  گزار:  بیرج�ند - خیابان جمهوری اس�المی 6 - شرک�ت ملی پخ�ش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی - طبقه دوم- اتاق 215 

مبل��غ و ن��وع تضمین ش��رکت در فرآیند ارج��اع کار: یکی از تضامین معتبر در آیین  نامه تضمین معامالت دولتی به مبلغ یاد ش��ده در جدول فوق و در صورت واریز 
سپرده نقدی به شماره حساب جام 9200071107 بانك ملت با شناسه 12492324 به نام شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی 

مهلت دریافت اسناد مناقصه : از روز چهارشنبه مورخ 99/05/08 لغایت ساعت 16 روز یکشنبه مورخ 99/05/19
تاریخ و محل بازدید: ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 99/05/20 در محل تأسیسات انبار نفت  بیرجند واقع در کیلومتر 5 جاده مواصالتی بیرجند - قاین

مدت اجرای کار: 60 روز بدون احتساب پنج شنبه و جمعه و تعطیالت رسمی
تاریخ برگزاری جلسه توجیهی:  روز  سه  شنبه مورخ 99/05/21 ساعت 10 صبح در محل سالن جلسات ساختمان ستاد شرکت

آخرین مهلت ارائه پیشنهاد: ساعت 16 روز چهارشنبه مورخ 99/05/29
تاریخ و محل گشایش پیشنهادها : روز شنبه مورخ 99/06/01  ساعت 10 صبح در محل سالن جلسات ساختمان ستاد شرکت

مدت اعتبار پیشنهادات : سه ماه از تاریخ بازگشایی پاکات
حداقل شرایط پیمانکاران :1- ارائه گواهی معتبر تأیید صالحیت پیمانکاری از سازمان مدیریت و برنامه  ریزی کشور

2-  ارائه گواهی تأیید صالحیت ایمنی معتبر از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان محل فعالیت
3- ارائه تصویر کلیه صفحات اساسنامه شرکت، آگهی تأسیس شرکت ، آخرین تغییرات در روزنامه رسمی، کد اقتصادی و شناسه ملی

4-  ارائه تصویر شناسنامه، کارت ملی، مدرك تحصیلی و سوابق شغلی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت
5- ارائه گواهی نمونه امضاء و گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده

تذکر: کلیه مدارک و مستندات ارائه شده می بایست اصل و یا برابر اصل شده باشند )از طریق دفاتر اسناد رسمی(
بازگشایی پاکات با هر تعداد شرکت  کننده میسر خواهد بود.       تاریخ انتشارآگهی نوبت اول: روز چهارشنبه مورخ 99/05/08   تاریخ انتشارآگهی نوبت دوم: روز 

شن�به مورخ 99/05/11     شماره تماس در صورت هرگونه ابهام: 4-32211861-056 داخلی 150
 روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی  
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فراخوان مناقصه عمومی)یك مرحله ای(
شماره مناقصه:  2099092126000008- شماره مجوز:1399/2209

ماسک جواب می دهدماسک جواب می دهد
آمار امیدوار کننده از تثبیت تعداد  بستری شدگان کروناآمار امیدوار کننده از تثبیت تعداد  بستری شدگان کرونا
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 سؤال نمایندگان مجلس از وزیر دفاع   سیاست: روح اهلل ایزدخواه، نماینده مردم تهران در مجلس و 15 نماینده دیگر،  از وزیر دفاع درباره پیشرفت شگرف صنایع دفاعی و عدم سرریز این علوم به صنایع 
غیرنظامی سؤال کردند. در این نامه آمده است: بنا داریم با راهبردهایی از جمله شکل دهی توسعه گرهای عمومی، مشارکت دهی شرکت های دانش بنیان، جذب سرمایه های مردمی در بازار بورس، و کاهش ضوابط 

دست وپا گیر مربوط، ان شاءاهلل گام بلندی در مسیر دو منظوره سازی دفاعی برداشته شود. در وهله اول، از وزیر دفاع خواستیم برای گزارش عملکرد این وزارتخانه در این زمینه به مجلس پاسخ دهد.

 سیاست   مرحله نهایی رزمایش بزرگ و 
مشترک پیامبر اعظم )ص( سپاه پاسداران 
انقــاب اســامی، در منطقــه عمومــی 
خلیج فارس و تنگه هرمز در حالی از صبح روز 
گذشته آغاز شد که برای نخستین بار رصد 
منطقه رزمایش با تصاویر ارسالی از ماهواره 
نور انجام می شود. روابط عمومی کل سپاه با 
انتشار اطاعیه ای دراین باره اعام کرد: مرحله 
نهایی رزمایش بزرگ پیامبر اعظم )ص( ۱۴ 
با مشارکت نیروی دریایی و نیروی هوافضای 
ســپاه پاســداران با رمز مقدس »یا علی بن 
ابی طالــب )ع(« در منطقه عمومی اســتان 
هرمزگان، غرب تنگه هرمز و خلیج فارس تا 
عمق کشــور، در عرصه های زمین، هوا، دریا 

و فضا آغاز شد.
بر اساس اعام روابط عمومی 
کل ســپاه، در مرحله نهایی 
یگان های  رزمایــش  ایــن 
موشکی، شناوری و پهپادی 
نیــروی دریایــی ســپاه و 
پهپادی  موشکی،  یگان های 
و راداری نیــروی هوافضای 
ســپاه به اجــرای عملیات 
رزمایــش  ســناریو های  و 
عملیات  اجرای  می پردازند. 
تهاجمی موشکی، شناوری و 
پهپادی علیه مواضع دشمن، 
عملیات مین ریزی آفندی و 
قطع خطوط مواصاتی شناور های دشمن 
فرضی، اجرای عملیات رزم موشکی توسط 
بالگرد و شلیک موشک های ساحل به دریا 
در مرحله نهایی رزمایش پیامبر اعظم )ص( 

سپاه به اجرا درمی آید.

 توسعه تسلیحات منطبق بر »
شناخت نقاط ضعف و قوت دشمن

فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب اسامی در 
حاشیه برگزاری مرحله نهایی این رزمایش در 
سخنانی اظهار کرد: به منظور تمرین سطوح 
رزمی در عملیات های مشترک بین نیروهای 
چندگانه ســپاه و اطمینان یافتن از صیانت 
مقتدرانه از منافــع حیاتی ملت  عزیز ایران، 
این رزمایش هــا را برگزار می کنیم. فرمانده 
کل سپاه در پایان سطح رزمایش های سپاه 
را وسیع، نزدیک به واقعیت و با سناریوپردازی 

بر اساس دشــمنان واقعی عنوان و تصریح 
کرد: توسعه تجهیزات و تسلیحات ما منطبق 
بر تهدید و شــناخت واقعی از نقاط ضعف و 
قوت دشمن اســت. از سوی دیگر سرلشکر 
پاســدار غامعلی رشــید، فرمانده قرارگاه 
مرکزی حضــرت خاتم االنبیــاء )ص( هم 
درباره رزمایش گسترده و مشترک سپاه در 
خلیج فارس، تنگه هرمــز و جزایر، در جمع 
فرماندهان نیروهای مسلح، اظهار کرد: کسانی 
که به دنبال بی ثبات نشان دادن ایران در دوره 
مبارزه همه جانبه ملت ایران با ویروس کرونا و 
مقاومت در برابر زورگویی های آمریکا هستند، 
حتماً هزینه اقدام های خود علیه ملت ایران 
را           خواهند پرداخــت. وی با تأکید بر اینکه 
نیروهای مسلح ما از همه ظرفیت های خود 
برای دفاع و تهاجم و پاسخ قوی به تهدیدها 
و اقدام های بی ثبات ســاز، در زمان و مکان 
مناسب اســتفاده خواهند کرد، هشدار داد:  
دولت های غاصب و فاســدی که طعم تلخ 
قدرت تهاجمی نیروهای مســلح جمهوری 
اســامی ایران را           در واکنــش به تهدیدها و 
زورگویی ها چشیده اند، باید منتظر پرداخت 
هزینه بیشتر گستاخی ها و رفتار ریسک پذیر 

خود علیه ملت شریف ایران باشند.

 استفاده از موشک »
بالستیک دریایی برد بلند

در همین حال سخنگوی رزمایش مشترک 
پیامبــر اعظــم )ص( با تشــریح اهداف و 
برنامه هــای رزمایش بــزرگ پیامبر اعظم 
)ص( ۱۴ گفــت: در این رزمایش دفاع ضد 

موشــکی بالســتیک و کروز انجام شده و از 
برخی تجهیزات و ساح های غافلگیرکننده 
مانند موشــک های بــرد بلند بالســتیک 
باقابلیت اصابت به اهداف شــناوری متجاوز 
در دوردست استفاده می شود. سردار سرتیپ 
پاســدار عباس نیل فروشــان با بیان اینکه 
سپاه پاســداران انقاب اسامی در راستای 
حفظ و ارتقــای آمادگی های رزمی، اقدام به 
برگزاری رزمایش اخیر کرده و بر این اساس 
عمق بخشــی به دفاع با بهره گیــری از توان 
عظیم نیروی مردمی و بســیج دریایی را از 
وجوه تمایز رزمایش بزرگ پیامبر اعظم )ص( 
۱۴ عنوان و اظهار کرد: در طرح های دفاعی 
ســپاه روح تهاجم و آفندی با بسیج مردمی 
شکل می گیرد و پایان ناپذیری دفاع با حضور 
مردم در معرکه های جهاد معنا پیدا می کند. 
وی همچنین طرح ریزی مدرن بر اســاس 
جنگ های ترکیبی و شبکه محور متناسب 
با دکترین تهاجمی سپاه، استفاده حداکثری 
از توان و تجهیزات مختلف سیگنالی، اپتیکی 
و باسرنشــین و بدون سرنشین برای اشراف 
اطاعاتی و اجرای رزمایش در شرایط جنگ 
بیولوژیک را ویژگی های رزمایش پیامبر اعظم 

۱۴ عنوان کرد.
اظهارات سردار نیل فروشان در مورداستفاده 
از موشک های بالستیک برد بلند در رزمایش 
اخیر سپاه در حالی اســت که روز دوشنبه 
خبرگزاری آسوشــیتدپرس با اســتناد به 
تصاویر ماهــواره ای از به آب انداختن ماکت 
ناو هواپیمابر آمریکایی از سوی نیروی دریایی 
سپاه پاسداران انقاب اسامی در تنگه هرمز 

خبر داد. این رســانه پیش بینی کرد نیروی 
دریایی سپاه احتماالً می خواهد از این ماکت 
ناو هواپیمابر آمریکا که شبیه به ناو  یو اس 
اس نیمیتز )مستقر در ناوگان پنجم دریایی 
آمریکا در بحرین( است، به عنوان هدفی برای 
آزمایش موشک های جدید نقطه زن ساحل 

به دریا استفاده کند.

 نوری به چشم دوستان، »
خاری به چشم دشمنان

همان گونــه که گفته شــد در این رزمایش 
همچنین برای نخســتین بار عملیات رصد 
منطقه رزمایش با استفاده از تصاویر ارسالی 
از ماهواره نور صورت می پذیرد. نور ۱، ماهواره 
چندمنظوره ســاخت ایران است که در روز 
چهارشــنبه ۳ اردیبهشــت ۱۳۹۹ توسط 
سپاه پاسداران و به وسیله ماهواره بر قاصد از 
کویر مرکزی ایران با موفقیت در مدار ۴۲۵ 
کیلومتری زمین قــرار گرفت. واکنش ها به 
پرتاب این ماهواره، در کشــورهای مختلف 
بســیار متفاوت بود. جالب تر از همه واکنش 
مقامات آمریکایی بود. کاخ سفیدنشینان که 
از اقدام تهران در پرتاب ماهواره شــگفت زده 
بودند در ابتدا و برای کم ارزش جلوه دادن کار 
کشورمان مدعی شدند ماهواره نظامی نور ۱ 
درواقع یک »وب کم معلق« در فضاست؛ اما در 
مرحله بعد با پی بردن به توانایی ایران، مایک 
پمپئو، وزیر خارجــه ایاالت متحده در کنار 
صهیونیست ها درباره پیامدهای این اقدام به 
ایران هشدار داد و گفت تهران باید به خاطر 
پرتاب این ماهواره مســئول شناخته شود و 

پاسخگو باشد. 

 واکنش نیروی دریایی آمریکا »
به رزمایش سپاه پاسداران

نیروی دریایی آمریــکا به برگزاری مرحله 
نهایی رزمایش بزرگ دریایی و موشــکی 
پیامبــر اعظــم )ص( واکنش نشــان داد.

خبرگزاری فرانسه به نقل از یک سخنگوی 
نیروی دریایی آمریکا نوشت: »رزمایش ایران 
در خلیج ]فارس[ اقدامی غیرمســئوالنه و 
بدون ماحظه است.« یک سخنگوی ناوگان 
پنجم نیروی دریایی بحرین هم روز دوشنبه 
به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفته که قصد 

درگیری با ایران ندارد.

رزمایش تهاجمی پیامبر اعظم )ص( در منطقه عمومی خلیج فارس و تنگه هرمز به مرحله نهایی رسید

همکاری موشک بالستیک  و ماهواره بومی

هر روز یک اختاس هر روز یک کاهبرداری با مدل جدید. آخر تا کی این وضع س
ادامه دارد. چرا قوه قضائیه جلو فســاد و کاهبرداری و اختاس و ... را نمی گیرد. 

09130004717
لطفاً زمانی تشــویق به فرزند آوری کنید که قبل از آن موجبات ازدواج آسان و س

مشکل مسکن جوانان فراهم شده باشد، وگرنه جوانی که تا سال ها بعد از ازدواج باید 
قسط وام بدهد و در پرداخت اجاره خانه ناتوان باشد، چطور می تواند فرزند بیگناهی 

را وارد مشکات زندگی اش کند؟ 09150008911
لطفاً درباره افزایش حقوق کارگران تجدید نظر کنید. 09900004636س
اگر کرونا تمام نشــده پس چرا ورودی شهرها و درب مســاجد و زیارتگاه ها را س

باز کردید؟  می توانســتید مانند خیلی از کشورها ایام قرنطینه را طوالنی تر کنید. 
09360006713

در کشور ما همیشه حرف از برابری حقوق زن و مرد می زنند. ولی اگر سری به س
دادگاه ها و قانون بزنید می بینید که تبعیض و اختاف زیادی بین حقوق مردان و 

زنان است. 09010005190
هر وقت زلزله ای در تهران رخ می دهد همه کارشناسان و دولتمردان از آسیب های س

زلزله و بحران هایش صحبت می کنند، آیا برای مقاوم سازی ساختمان ها در پایتخت 
چاره ای اندیشــیده اید؟ و آیا تا به حال در این زمینه کاری انجام شده؟ حادثه خبر 

نمی کند، جان میلیون ها انسان پایتخت نشین در خطر است. 09150003611
از دولتمردان می خواهیم قضیه گرانی را مهار کنند، به خدا خسته شدیم. خسته. س

09350008789
بولوار شــکوفه و حریم پارک میثاق واقع در قنات کوثر به طرز وحشتناک گاراژ س

و پارکینگ خودروهای سبک و سنگین شده است. مدیران راهنمایی و رانندگی و 
شهرداری منطقه ۴ لطفاً اقدام شایسته انجام بدهند. 09120005206

آمریکا در پاســخ به دعاوی حق مردم مظلوم عماً نشــان می دهد که از قواعد س
داعشی در بازی استفاده خواهد کرد. 09390003589

 بانک ســپه را هرموقع می بینم یاد آن بچه ای میفتم که داره با باباش میره هی س
بهونه میگیره تا باالخره باباش یک آبنبات چوبی بهش میده تادهنش بســته بشه، 
حاالحکایت ماهم همین طوره! سهام عدالتمو نزدیک دوماه فروختم ۳0 درصدشو 
هنوز به حسابم نریختن، چرا؟ هر موقع میریم میگن بودجه نرسیده،  لطفاً پیگیری 

کنید. 09150004127
حمله دوباره ناموفق به هواپیمای مسافربری. یعنی می شود روی اعصاب دشمن س

قدم زد تاخطا کند. 09150009278 

»برایانهوک«باهدفتمدیدتحریمتسلیحاتیایران،بهاروپامیرود

بهاروند: کشورهای منطقه و جهان فریب آمریکا را نخورند©
سیاست: در ادامــه ســفر »برایان هوک« 
رئیس گــروه اقدام علیه ایــران در وزارت 
خارجه آمریکا و نماینده ویژه رئیس جمهور 
این کشــور در امور ایران به منطقه غرب 
آسیا، وی قرار اســت به انگلیس نیز سفر 
کند. به نوشــته خبرگزاری »اسپوتنیک«، 
وزارت خارجه آمریکا با صدور بیانیه ای اعام 
کرد هوک هفته جاری برای دیدار با مقامات انگلیســی از جمله »بوریس جانسون« 
نخســت وزیر این کشور، به لندن سفر می کند. بر این اساس، وی سفر اروپایی خود 
را با کشــور استونی آغاز می کند. برپایه اعام وزارت خارجه آمریکا، هوک قرار است 
در این سفر از متحدان اروپایی واشنگتن بخواهد به تمدید تحریم تسلیحاتی ایران 

رأی مثبت دهند.
در همین خصوص »محســن بهاروند« معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور 
خارجه جمهوری اســامی ایران در گفت وگویی درباره هدف فشارهای آمریکا به 
خصوص ســفر برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در راستای تمدید 
تحریم  تسلیحاتی ایران در شورای امنیت سازمان ملل خطاب به کشورهای منطقه 
و جهان عنوان کرد: پیام ما به کشــورهای منطقه و جهان این اســت که فریب 

آمریکا را نخورند.
وی با بیان اینکه آمریکا در چند ماه اخیر عمداً طوری تبلیغ و رفتار کرده که موضوع 
را در ذهن دیگران تغییر داده اســت، خاطرنشــان کرد: موضوع، جلوگیری از رفع 
محدودیت های تسلیحاتی ایران در شورای امنیت نیست. بهاروند خاطرنشان کرد: 
آمریکایی ها خــوب می دانند که ایران یک بازیگر منطقی اســت و  هیچ گاه برای 
کشورهای منطقه تهدید امنیتی نبوده و نیست. معاون وزیر امور خارجه جمهوری 
اســامی ایران هدف اصلی آمریکایی ها را از بین بردن برجام و ایجاد یک اغتشاش 
جدید در منطقه برشمرد و افزود: نتیجه این رفتار غیرعقانی آمریکا بازنده شدن همه 

کشورهای منطقه و فراتر از آن است.
پیش از این ســید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسامی 
ایران روز دوشــنبه درباره اظهارات مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا درباره تمدید 
تحریم تســلیحاتی ایران و اینکه تضمین می کنیم که تحریم تسلیحاتی ایران در 
اکتبر تمدید شود، گفت:  ما می دانستیم آمریکایی ها از هیچ تاشی برای این مسئله 
فروگذار نخواهند کرد، خبر داریم هم فشــارهای زیادی را به کشورهای در سطح 
شورای امنیت و هم در سطوح منطقه ای آوردند. از سویی به اعضای دائم و غیردائم 
شــورای امنیت نیز فشــار آوردند. ما این را هم به آن ها گفتیم و هم به دوستان 
خودمان و هم اعضای شورای امنیت ؛  که این مسئله برای جمهوری اسامی ایران 
غیرقابل قبول است و آن ها تحت فشار آمریکا، جمهوری اسامی ایران را از این حق 
قانونی و طبیعی که در قطعنامه ۲۲۳۱ آمده، محروم می کنند که قطعاً با واکنش 
و حساسیت جمهوری اســامی ایران مواجه خواهد بود. موسوی گفت: تا آنجایی 
که رایزنی کردیم و تماس هایی که جمهوری اسامی با دوستان خود برقرار کرده، 
رسیدن به این هدف آمریکا را قدری بعید می دانیم و احتمال نمی دهیم کشورهای 

مختلف تن به خواسته قلدرمآبانه و نامشروع آمریکایی ها بدهند.

دستور مهم روحانی درباره بورس و تکرار تجربه شستا ©
سیاست: رئیس جمهور دستگاه های دولتی 
را موظف کرد بر اساس دستورالعمل های 
مصوب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و 
تجربه موفق عرضه بخشی از سهام شستا 
در بورس، در واگذاری ســهام کارخانجات 
و دارایی های خود، تســریع کنند. حجت 
االسام والمسلمین حسن روحانی دیروز 
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، پیرو نشست روز گذشته با مدیران صنایع 
پتروشیمی و فوالد و طرح برخی موانع مسیر فعالیت ها و درخواست برای رفع این 
مشــکات، تأکید کرد: به هیچ وجه اجازه نمی دهیم چرخه تولید و تجارت کشور 
گرفتار بروکراسی و مشکات شود. همه دستگاه ها موظف به رفع این موانع و ایجاد 
هماهنگی حداکثری هستند. رئیس جمهور افزود: چه از منظر اقتضائات توسعه و 
پیشرفت اقتصادی کشور و چه از جهت الزامات شرایط خاص و پیچیده امروز کشور، 
باید با اصاح قواعد و ایجاد هماهنگی میان همه دســتگاه ها، این موانع به سرعت 

برطرف و دستورالعمل های جدید با شفافیت به همه بخش ها اباغ شود.

انتقاد ضرغامی از اصول گرایان©
سیاست: عــزت اهلل ضرغامی در حساب توییتری خود نوشت: »برخی اصول گراها، 
استاد پیاده کردن آدم ها از قطار هستند. حتی اگر الزم باشد، یک واگن را هم جدا 
می کنند تا مسئله شان حل شود! دلواپس قطاری هستم که فقط واگن رستوران آن 
باقی مانده و مدعیان و سر خط ها، فکر و ذهنشان در رقابت بر سر غذا و دسر است«.

نامه احمد توکلی به میرسلیم درباره قالیباف©
الف: رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در نامه ای خطاب 
به ســید مصطفی میرسلیم از وی خواست اســناد و مدارک مورد ادعای خود را درباره 
محمدباقر قالیباف در اختیار این سازمان قرار دهد. در این نامه آمده است: جناب عالی دو 
نوبت به رسانه ها اطاع دادید که آقای دکتر قالیباف برای توقف تحقیق و تفحص مجلس 
دهم از شهرداری تهران مبلغ 6۵ میلیارد تومان به برخی نمایندگان رشوه داد تا تاش 
کنند که تحقیق و تفحص رأی نیاورد. درستی و نادرستی این ادعا در هر دو صورت برای 
مردم و نظام اهمیت بسیار دارد، دیده بان شفافیت و عدالت براساس تکلیف ذاتی و متکی 

به اساسنامه قانونی اش کشف حقیقت در این زمینه را آغاز کرده است.

سنگ اندازی یانکی ها در مسیر ©
اتحاد اقتصادی غرب آسیا

درحالی کــه ســفر مصطفــی الکاظمــی، 
نخســت وزیر عراق و دیدار او بــا مقامات 
کشــورمان و از جمله شــخص رهبری که 
از جدیــت دو طرف برای توســعه هرچه 
بیشــتر مناســبات حکایت دارد، همچنان 
سر خط تحلیلی رسانه هاست، برخی منابع 
از دسیســه جدید آمریکا در رابطه تهران - 
بغداد خبر می دهند. توطئه جدید حاکی از 
آن است که یانکی ها در تداوم سیاست فشار 
حداکثری بر کشــورمان درصدد هستند با 
اعمال فشــار بر بغداد انرژی کشــورهای 
عربی حاشــیه جنوبی حوزه خلیج فارس را 
جایگزین برق و گاز صادراتی کشورمان به 
این همسایه غربی کنند. این اقدام مسلماً به 
ضرر منافع ملی ماست، اما به نظر می رسد 
اجرای این توطئــه آمریکایی با چند مانع 

بزرگ روبه رو است.
واقعیت آن اســت کــه عراق، بــه انرژی 
صادراتی و به ویژه برق ایران بیش از آنچه 
کاخ سفید نشینان می اندیشند، وابستگی 
دارد. همین دو مــاه پیش بود که »مایک 
پمپئو«، وزیر خارجــه آمریکا با درک این 
نیازمندی بــرای چهارمیــن مرتبه اعام 
کرد بــه عراق بــرای واردات و خرید برق 
از ایــران بــه مــدت ۱۲0 روز معافیت از 
تحریم خواهــد داد. این اقدام آمریکایی ها 
نه از روی عاقه، بلکــه تصمیمی از روی 
اجبار بود. اکنــون توان داخلی عراق برای 
تولید برق ناچیز اســت. دلیل این مسئله 
هم بــه دخالت های آمریــکا بازمی گردد. 
یانکی ها در طول ۲0 سال گذشته به هیچ 
کشــوری اجازه ساخت نیروگاه در عراق را 
نداده اند. در حال حاضر بیشــتر شهرهای 
جنوبی عراق و به ویژه بصره، کربا، ناصریه 
و نجــف در طول شــبانه روز بین 6 تا ۱6 
ساعت برق دارند. همین مسئله زمینه های 
اعتراضات گاه و بی گاه مردمی علیه دولت 
را به همراه داشــته. پس در شرایطی که 
نیاز عراق به انــرژی ایران واقعیتی محض 
است، به نظر می رسد توطئه یانکی ها برای 
جایگزینــی برق صادراتی ایــران به عراق 
با کشــورهای عربی حداقل در کوتاه مدت 

امری بعید است.
اســامی  برخورداری جمهوری  نکته دوم 
از چند مزیــت در موضوع صــادرات برق 
به عراق اســت کــه دیگر کشــورها از آن 
بی بهره اند. نخست اینکه فاصله نیروگاه های 
برق اعضای شــورای همکاری خلیج فارس 
با عراق بســیار زیاد اســت. ضمــن اینکه 
هم اکنون هیچ گونه خط انتقال برقی میان 
عراق با این کشورها وجود ندارد. ایران برای 
صادرات برقش به این همسایه غربی با این 
دو مشکل روبه رو نیست. فاصله نیروگاه های 
برق ما با عراق کم و شــبکه برق ما هم به 
شبکه سراســری آن ها متصل است. ضمن 
اینکه ایران با تولید مازاد برق روبه رو است، 
ولی کشــورهای عربــی از این ظرفیت هم 
بی بهره هستند. همه این مسائل در کنار هم 
سبب می شود که هزینه انتقال انرژی ایران 
به عراق به لحاظ قیمت تمام شــده بسیار 
به صرفه تر از دیگر کشــورها بوده و طبیعتاً 
دولت عراق تمایل بیشــتری به همکاری با 

ایران در این حوزه خواهد داشت.
درنهایت با وجود همه دسیســه های کاخ 
ســفید نشــینان ادامه صادرات گاز و برق 
ایران به عراق برای مقامات کشورمان هم 
از اهمیــت زیادی برخوردار اســت. دلیل 
این اهمیت بــه جایگاه راهبــردی عراق 
در نقشــه انرژی کشورمان بازمی گردد. به 
این معنی که اگر روابــط اقتصادی ایران 
و عراق گسترش یافته و درهم تنیده شود، 
می توان در ادامــه پروژه های مهم تر مانند 
صادرات نفت، گاز و برق ایران از مسیر این 
همســایه غربی به حوزه دریای مدیترانه و 
از جمله لبنان و ســوریه را مدنظر قرارداد. 
ایران به عنــوان دومیــن تولیدکننده گاز 
دنیا حتی ایــن قابلیت را دارد که به اروپا 
ایــن محصول خود را صــادر کند. این در 
شرایطی اســت که آمریکا همه اهرم های 
فشــار خود علیه تهران را به کار بســته و 
این به معنی مرگ سیاســت های تحریمی 
خواهد بود. به همین دلیل است که ناامن 
سازی مســیر تجاری ایران با غرب آسیا و 
نه فقط مسدود کردن راه های انتقال انرژی 
به این منطقــه از اهداف یانکی هاســت. 
مخالفت و ســنگ اندازی های واشنگتن در 
بازگشــایی گذرگاه القائم - البوکمال هم 
دقیقاً در همین راستا است و این مسئله تا 
جایی برای آن ها اهمیت دارد که چندین 
بــار اقدام به بمباران ایــن گذرگاه در مرز 
عراق و سوریه کرده اند. درنهایت اینکه اگر 
خطــوط انرژی، راه آهن و جاده از عراق به 
سوریه و مدیترانه برود، برای تهران، بغداد 
و دمشق همزمان مفید خواهد بود؛ چیزی 
که اما برای آمریکا دردآور است. واشنگتن 
می خواهد به هر شکلی که شده، مانع این 
همکاری هــای منطقــه ای و در اصل مانع 
اتحاد اقتصادی غرب آســیا شود؛ چیزی 
که همه شــواهد موجود و تحوالت جاری 

منطقه از شکست آن حکایت دارند.

صدای مردم   

خبر

شماره پیامک: 30004567

در طرح های 
دفاعی سپاه روح 
تهاجم و آفندی 
با بسیج مردمی 
شکل می گیرد و 
پایان ناپذیری دفاع 
با حضور مردم در 
معرکه های جهاد 
معنا پیدا می کند

بــــــــرش

 سیاست/ مهدی خالدی  در چند هفته گذشته اخباری در 
زمینه امضا و تمدید قرارداد همکاری های راهبردی میان ایران با 
چین و روسیه به گوش می رسد؛ امری که هرچند مسلماً به مذاق 
طرف غربی خوش نخواهد افتاد، اما برای ما می تواند مهم باشد. 
درحالی که در هفت سال اخیر اروپا با گروگان گرفتن توافق نامه 
برجام و دادن وعده های توخالی عماً کشــور ما را معطل خود 
کرد، به نظر می رســد در این شرایط نگاه به شرق و همچنین 
توسعه روابط با همسایگان نه یک اولویت، بلکه یک ضرورت است.

یک تحلیلگر ارشــد مسائل روسیه در گفت وگو با قدس تمدید 
قرارداد ۲0 ساله با روســیه که حدود هشت ماه دیگر به پایان 
می رسد را همانند توافق راهبردی با چین مهم دانسته و می گوید: 
تهران اکنون تحت تحریم های واشنگتن قرار دارد و درحالی که 
طرف اروپایی به بهانه واکنش آمریکا از همکاری با ما ســر باز 
می زند، توسعه همکاری با مسکو فشارهای غرب را کم اثر می کند.

شــعیب بهمن دراین باره افزود: از سوی دیگر ایران اکنون برای 
فــروش انرژی خود می تواند روی چین و برای ترانزیت آن روی 
روسیه حساب باز کند؛ اما مسئله مهم تر آن است که شکل گیری 
این همکاری های سه جانبه در درازمدت می تواند سلطه اقتصادی 
آمریکا بر نظام جهانی را به چالش بکشــد. مجمع این کشورها 
که همه مغضوب آمریکا هســتند، در وهله نخست با به چالش 
کشیدن ساختار تحریم های ایاالت متحده و در گام بعدی هژمونی 

واشنگتن را با شکست مواجه خواهد کرد.

روابط راهبردی را محدود به چین و روسیه نکنیم»
بهمن افزود: از سوی دیگر همکاری اقتصادی بین این کشورها 
قاعدتاً با ســازوکارهایی غیر از آنچه غرب مدنظر دارد، صورت 
می گیرد، به این معنی که آن ها به ســمت کنار گذاشتن دالر 
و جایگزین کردن پول ملی خودشــان خواهند رفت یا برای کم 

کردن اثر تحریم ها به سمت سازوکارهایی مانند سوئیفت )کانال 
مالی اروپا و ایران( یا سازوکارهای موازی با بانک جهانی و صندوق 
بین المللی پول پیش خواهند رفت که در نهایت بازنده همه این 

تحوالت تنها ایاالت متحده خواهد بود.
این تحلیلگر حوزه سیاســت تصریح کرد: واقعیت آن است که 
رابطه راهبردی با روسیه و چین بسیار مهم است، اما این موضوع 
نباید تنها در ارتباط با این دو کشور دیده شود، بلکه امکان تکرار 
آن با همسایگان هم وجود دارد. این نکته را باید مدنظر داشته 
باشیم که نظام بین الملل بر مبنای همین همکاری های راهبردی 
مشترک، جامع و درازمدت بین کشورها تعریف شده است. اکنون 
بین کشــورهای غربی دقیقاً همین گونه همکاری و سازوکارها 
وجود دارد. پس این راهی اســت که دیگران هم طی کرده اند و 
چه گزینه ای بهتر از آنکه ما هم از ظرفیت ۱۵ همسایه به خوبی 

استفاده کنیم.

اقناع افکار عمومی یک ضرورت مهم»
شــعیب بهمن اما با اشاره به تاش رســانه های فارسی زبان 
بیگانه و همچنین بوقچی های غربــی برای ایجاد جو منفی 

در مــورد همکاری هــای تهران با مســکو و پکن و پیگیری 
اهداف پشــت پرده خود، ضعف اقناع افکار عمومی را در این 
موج سواری غربی ها بی تأثیر ندانسته و گفت: سیاستمداران ما 
در این حوزه نقش مهمی دارند. اینکه این نوع موافقت نامه ها و 
اسناد راهبردی چگونه اطاع رسانی و به افکار عمومی بازتاب 
داده شــوند، مهم اســت. وی تأکید کرد: در این راستا بهتر 
است پیش از اطاع رسانی در مورد هر موضوعی، زمینه های 
آن دیده شــود تا امکان فضاســازی منفی از دشمن گرفته 
شــود. متأسفانه این مسئله در کشومان چندان جدی گرفته 
نمی شــود و این نحوه اطاع رســانی ناقص عــاوه بر اینکه 
رســانه های داخلی را در عمل انجام شده قرار می دهد، امکان 

موج سواری را به بیگانگان می دهد.
بهمن افزود: بنابراین در وهله نخست این درک باید در تصمیم 
سازان ما ایجاد شود که همگام با افکار عمومی بوده و بتوانند از 
رسانه در راستای شفاف سازی استفاده کنند. تا زمانی که این 
همگامی ایجاد نشود، شاهد چنین سوءاستفاده هایی از طرف 
غرب خواهیم بود. این تحلیلگر حوزه سیاست خارجی در انتها 
تصریح کرد: بر این مبنا از هم اکنون قابل پیش بینی است که 
هرچه به زمان انعقاد موافقت نامه راهبردی ایران و روســیه و 
انتشــار جزئیات آن نزدیک تر می شویم، قطعاً موج های منفی 
چند برابر موج های رســانه ای که در رابطه با همکاری ایران و 
چین به راه افتاد، ایجاد خواهد شــد؛ بنابراین اگر اطاع رسانی 
خوبی در این رابطه صورت گیرد، امکان این سوءاســتفاده ها 
گرفته خواهد شد. همان گونه که گفته شد همکاری های جامع 
راهبردی و بلندمدت تنها مختص ایران نیست، بلکه کشورهای 
غربــی هم ازاین گونه قراردادها به وفور دارند، پس جای نگرانی 
درباره اصل این حرکت نیست، بلکه نحوه بیان جزئیات و اقناع 

افکار عمومی بسیار مهم است.

غامحسین اســماعیلی در سی امین نشست خبری 
خود که به دلیل اوج گیری بیماری کرونا و پروتکل های 
بهداشــتی به صورت آناین برگزار شــد، در پاسخ به پرسش 
خبرنگاری درباره شــایعات و جنجال های روزهای اخیر درباره 
واگذاری بخشــی از قله دماوند به عنوان موقوفه و اعتراض های 
شــکل گرفته نســبت به این موضوع با تأکید بــر اینکه یک 
فضاسازی غیر واقعی و نادرست در این مورد در کشور به وجود 
آمد، گفت: اتفاقاً ماه گذشته  سند رسمی و کاداستری قله دماوند 
با مساحت هزار و ۱۸۱ هکتار صادر و به دولت به نمایندگی از 
منابع طبیعی داده شــد، اما  کسانی که به دنبال شایعه سازی 
بودنــد با یک خط خبر غلط،این موضــوع را مطرح کردند که 
بخشی از قله به افرادی واگذار شده است که این موضوع دروغ و 

یک فضا سازی خاف واقع بود.

مرتع وقفی ۴۵ کیلومتر با دماوند فاصله دارد»
اسماعیلی با بیان اینکه شاید  آنچه موجب این اشتباه شد، این بود 
که تصور کردند این سند کوهپایه ها را نیز در نظر می گیرد، اظهار 

کرد:  در فاصله ۴۵ کیلومتری از دماوند مرتعی است که زمانی سند 
به نام پهلوی صادر شده بود و مرتع داران اعتراض کردند و این سند 
باطل و به نام مرتع داران صادر شد. وی افزود: آن ها هم این مرتع را 
وقف کردند که پیش از کاداستر  برای این مرتع سند وقفی صادر 
شده است و به دلیل تردیدی که نسبت به وسعت مرتع مطرح شده 
است، مقرر  شده هیئت عالی ثبت بررسی کند و بعد از بررسی در 

سند کاداستری ابعاد مرتع نیز مشخص خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی در مورد بازگشت ارزهای 
حاصل از صادرات به کشــور و اقدام های قوه قضائیه در این زمینه 
نیز اظهار کرد: آنچه بانک مرکــزی به ما اعام کرده ۸/6 میلیارد 
دالر بوده، در حالی که خود آن ها می گویند ارزی که باید به کشور 
برگردد ۲۴ میلیارد اســت و جای بررســی دارد که چرا فقط یک 

چهارم آن را به ما اعام کردند.
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حضور هزار و 500 قرآن آموز در دوره آموزشی شکوه تالوت رضوی  آستان: مدیر مرکز قرآن کریم آستان قدس رضوی گفت: در دوره آموزشی شکوه تالوت رضوی در مناطق دوازده گانه شهر مشهد 
به صورت حضوری و غیرحضوری هزار و 553 نفر شرکت کرده اند. سیدمسعود میریان افزود: دوره آموزشی شکوه تالوت رضوی شامل رشته های روخوانی، روان خوانی، تجوید مقدماتی، تفسیر و تدبر در قرآن، 

صحیفه سجادیه، نهج البالغه، تحفیظ در سه رده سنی: پایه تحصیلی اول تا سوم دبستان، پایه تحصیلی چهارم تا نهم دبستان و بزرگساالن در مناطق دوازده گانه مشهد مقدس در حال برگزاری است.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
مراسم روز شهادت امام محمد باقر)ع( در حرم رضوی برگزار شد

©jعزای میراثدار کربال در بارگاه امام رضا
آستان: مراسم روز شهادت امــام محمد 

باقر)ع( در حرم مطهر رضوی برگزار شد.
در هفتمیــن روز از ماه ذی الحجه الحرام 
که مصادف با شهادت مظلومانه پنجمین 
حجت خدا بــر روی زمین حضرت امام 
محمد باقر)ع( اســت، پرچم عزا بر فراز 
گنبد مطهر امام رضا)ع( به اهتزاز درآمد 

و بیرق های عزا در جای جای این حریم ملکوتی برافراشــته شــد. زائران، مجاوران و 
دلدادگان خاندان عصمت و طهارت)ع( نیز سیاهپوش غم این مصیبت عظما به محضر 

ولی نعمتشان حضرت رضا)ع( مشرف شدند.
ویژه برنامه روز شهادت امام محمد باقر)ع( در حرم مطهر رضوی ساعتی پیش از اذان 
ظهر در رواق بزرگ امام خمینی)ره( با تالوت آیاتی از کالم اهلل مجید آغاز شــد و با 
مرثیه سرایی و نوحه خوانی محمد گالبگیر و امیر عارف از ذاکران و مرثیه سرایان اهل 

بیت)ع( در رثای شهادت مظلومانه امام محمد باقر)ع( ادامه پیدا کرد.
در این مراسم آیت اهلل سیداحمد علم الهدی، نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی به 
ایراد سخنرانی با موضوع سبک و سیره علمی و سیاسی امام محمد باقر)ع( پرداخت 
و برگ هایــی از زندگی عارفانه و عالمانه این امام همام را مرور کرد. در این مراســم 
همچنین سوگواران شهادت امام باقر)ع( با دل هایی آکنده از عشق و محبت و با زمزمه 
زیارت ائمه بقیع)ع( که توســط جواد فالحی از ذاکران و مرثیه سرایان اهل بیت)ع( 

قرائت شد، از راه دور به ساحت مقدس این امام مظلوم عرض ارادت کردند.

رئیس دانشگاه علوم اسالمی رضوی: 

رویکرد مرکز مهارت آموزی دانشگاه رضوی ©
توانمند سازی دانشجویان است

آستان: رئیــس دانشگاه علوم اسالمی 
رضوی گفــت: مرکــز مهارت آموزی و 
معرفت افزایی این دانشگاه با شعار »هر 
دانشــجو، حداقل یک مهارت« با هدف 
ساماندهی اوقات فراغت و توانمندسازی 

دانشجویان راه ا ندازی شده است.
حجت االســالم  والمسلمین سیدحسن 

وحدتی شبیری در وبینار »مهارت و کارآفرینی« که ظهر هفتم مردادماه در تاالر 
شــیخ بهایی دانشگاه علوم اسالمی رضوی برگزار شد، اظهار کرد: بر پایه حدیثی 
از امام محمدباقر)ع(، خرســندی انسان به فهم از دین، آشنا شدن با احکام دین، 

بردباری در تنگناها و مهندسی در زندگی است.
وی با تأکید بر اینکه مهندســی در زندگی یکی از الزام های معیشت است، گفت: 
دانشجوی دانشگاه علوم اســالمی رضوی الزم است عالوه بر تحصیل، در اوقات 
فراغت با توجه به عالقــه  و توانمندی اش یکی از مهارت های مورد نیاز جامعه را 
فرا بگیرد از همین رو شــعار »هر دانشجو، حداقل یک مهارت« را در این دانشگاه 

مطرح کرده ایم.
رئیس دانشگاه علوم اسالمی رضوی با اشاره به اینکه این دانشگاه با تأسیس مرکز 
مهارت آموزی و معرفت افزایی به دنبال ســاماندهی اوقات فراغت و توانمندسازی 
دانشجویان این دانشگاه است، افزود: دوره های آموزشی متعددی در این مرکز از 
جمله خطابه و منبر، مداحی، امام رضا شناسی، مقاله نویسی، پژوهش، بیان احکام، 

رایانه و... برای دانشجویان تدارک دیده  شده است.
وحدتی شــبیری با تأکید بر ضرورت نام نویســی دانشــجویان دانشگاه علوم 
اســالمی در دوره های آموزشــی مرکــز مهارت آمــوزی و معرفت افزایی این 
دانشــگاه، ادامه داد: حضور در این دوره ها و کســب مهارت موجب نشاط در 
روحیه دانشــجو و بهره بردن بهتر از تحصیل می شود. وی خطاب به مسئوالن 
مرکز مهارت آموزی و معرفت افزایی دانشــگاه علوم اســالمی رضوی، بر انجام 
آزمون های دقیق در این مرکز برای ارائه گواهی نامه پایان دوره به دانشجویان 
تأکیــد و اضافه کرد: این ســخت گیری الزم اســت تا اعتبــار مدرک حفظ 
شــود. رئیس دانشگاه علوم اســالمی رضوی اعالم کرد: مرکز مهارت آموزی و 
معرفت افزایی دانشــگاه علوم اسالمی رضوی ارتباطات مطلوبی با سازمان فنی 
و حرفه ای کشور، سازمان جهاد دانشــگاهی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
و اداره کل پژوهش صداوســیمای جمهوری اسالمی گرفته و در همین راستا 

تفاهم نامه هایی امضا شده است.
وحدتــی شــبیری تصریح کــرد: همچنین اعضــای این مرکــز مهارت آموزی، 
گفت وگوهایی راهبردی با مجمع تشخیص مصلحت نظام، قرارگاه مهارت آموزی 
ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان بورس و اوراق بهادار، شبکه آموزش صداوسیما، 
مؤسســه آفرینش های هنری آســتان قدس رضوی و اداره کل ورزش و جوانان 

داشته اند که ان شاءاهلل نتایج آن را در آینده خواهیم دید.
وی خاطرنشان کرد: ارتباط  گیری گسترده تر با دانش آموختگان دانشگاه، راه اندازی 
سایت برای به نمایش گذاشتن افتخارات و دستاوردهای دانش آموختگان، معرفی 
دانش آموختگان شاخص در این سایت، برگزاری دوره های کشوری معارف رضوی 
و تربیت مبلغ بهیار و پزشــک از جمله برنامه های آینده مرکز مهارت آموزی این 

دانشگاه است.
در این وبینار، علیرضا حاتم زاده؛ معاون آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
کشــور، ســردار مهدی فرحی؛ فرمانده قرارگاه مهارت آموزی ستاد کل نیروهای 
مسلح و سیدحامد عاملی؛ مدیر مرکز مشاوره و آموزش های علمی کاربردی حوزه 

علمیه خراسان به صورت مجازی حضور داشتند.

 آستان/ آرزو مستأجر حقیقی   شرکت 
سامان داروی هشتم، شرکتی دانش بنیان 
است که زیر نظر هلدینگ سالمت و داروی 
ســازمان اقتصادی رضوی در سال 1387 
تأسیس و پروژه تحقیقاتی تولید فاکتور8 
نوترکیب انســانی؛ یکــی از پیچیده ترین 
محصــوالت دارویی روز دنیا در آن زمان را 

زیر پوشش خود قرار داد.
این شــرکت در سال 1394، موفق به تولید 
نخستین فاکتور8 انعقادی نوترکیب ایرانی 
با نام تجاری »سافاکتوAF« شد و نویدبخش 
 A روزهای خوش برای بیماران هموفیلی نوع
کشور گردید. در حال حاضر نیز سامان داروی 
هشتم یکی از پنج شرکت دارویی تولیدکننده 
فاکتور8 در جهان به شمار می آید که محصول 
فاکتور8 نوترکیب آن آخرین نسل از فاکتور8 
موجود در دنیاست و به  عنوان دومین شرکت 
موفق در جهان در زمینه تولید این محصول 
به شــمار می آید. در این فرصت به مناسبت 
هفته حمایــت از بیماران هموفیلی، با دکتر 
امیرحســین مقصودی؛ مدیر عامل شرکت 
سامان داروی هشتم درباره فعالیت های این 
شرکت در سال جاری به گفت وگو پرداختیم 

که در ادامه خواهید خواند.

چه    هشتم  داروی  سامان  شرکت 
سهمی از تأمین نیاز دارویی بیماران 
هموفیلی کشور را به خود اختصاص 

داده است؟
این شــرکت در پایان ســال 98 توانست 
بیــش از 85 درصد نیاز بیماران هموفیلی 
کشور را به داروی فاکتور8 )برابر با حداکثر 
نیــاز فاکتور8 نوترکیــب( تأمین کند و با 
هماهنگی ســازمان غــذا و دارو و معاونت 
درمان وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکی توانســتیم حداکثر نیاز کشور به 
فاکتور8 را در ســه ماهه نخست سال 99 
تولید کنیم؛ همچنان که کشــور عزیزمان 
ایران نیز همانند بســیاری از کشــورهای 
تــراز اول جهان درصدد اســت تا مصرف 
داروهــای نوترکیب را به درصد باالتری در 
کشور نسبت به ســال 98 برساند. البته با 
وجود تولید حداکثری نیاز کشــور توسط 
این شــرکت دانش بنیان همچنان واردات 
فاکتور8 پالسمایی در ســال جاری ادامه 
داشته، بنابراین آنچه قرار بود در خصوص 
اختصاص سهمیه کامل به محصول تولید 
داخل و نوترکیب محقق شود، انجام نشد. 
امید است در ماه های آینده این اتفاق بیفتد.

فاکتور8    تولید  توضیحات  این  با 
نوترکیب توســط این شرکت چقدر 
به  کشــور  برای  ارزی  صرفه جویی 

همراه دارد؟
چنانچه سیاســت های کشــور در راســتای 
استفاده حداکثری از قابلیت های این شرکت 
تولیدکننده داخلی، اجــازه عرضه محصول 
در بــازار طبق برنامه از پیش تعیین شــده و 
جلوگیری از موازی کاری اعمال شــود، تولید 
محصول فاکتور8 ساالنه 50 تا 60 میلیون دالر 
صرفه جویی ارزی برای کشور به همراه دارد.  

   »AF حداکثر ظرفیت تولید »سافاکتو
توسط شرکت سامان داروی هشتم در 

حال حاضر چقدر است؟
اگرچه محصول فاکتور8 نوترکیب را با توجه 
بــه نیاز بازار تولید می کنیــم، اما در صورت 
تخصیص ارز به موقع برای واردات مواد اولیه 
می توانیم کل نیاز یک سال کشور به این دارو 

را تنها در مدت یک ماه تولید کنیم.

محصول فاکتور8 نوترکیب چگونه در   
دسترس بیماران هموفیلی کشور قرار 

می گیرد؟
این دارو پس از تولید در شرکت سامان داروی 
هشتم توسط شرکت توزیع »یاراطب ثامن« 
در اختیار مراکزی قرار می گیرد که توســط 
معاونت درمان و سازمان غذا و دارو به ما برای 
دریافت ســهمیه بیماران هموفیلی معرفی 
شده اند و میزان سهمیه هر مرکز نیز توسط 

این نهادهای دولتی تعیین شده است.

هشتم    داروی  ســامان  شــرکت 
به منظــور فرهنگ ســازی در زمینه 
جایگزینی مصرف فاکتور8 پالسمایی با 
فاکتور8 نوترکیب در کشور چه گام هایی 

برداشته است؟
در حال حاضر در تمامی کشورهای پیشرفته، 
محصوالت نوترکیب فاکتور8 مورد استفاده 
قرار می گیــرد و محصوالت پالســمایی، 
سهمیه محدودی را به خود اختصاص داده 
است. زمانی که این فرهنگ سازی در ایران 
آغاز شــد میزان مصرف محصول فاکتور8 
نوترکیب در کشور بســیار پایین و تقریباً 
نزدیک به صفر بود. در این زمینه شــرکت 
سامان داروی هشتم همواره تالش کرده تا 
اطالعــات و آگاهی بیماران را افزایش دهد. 
این امر با روشــنگری در خصوص مزایای 
محصوالت نوترکیب و کم خطر بودن آن ها 
برای بیماران انجام شده است. البته جامعه 
 بیمــاران هموفیلی کشــور، تحصیلکرده و 
پــرس و جوگر هســتند، بنابراین خود نیز 
مطالعه و بررسی کرده و متوجه شدند که از 
این روش درمانی در کشورهای تراز اول دنیا 
استفاده می شود. بدین ترتیب از یک مقطع 
زمانی به بعد، ما با اســتقبال خوب بیماران 

برای اســتفاده از داروی نوترکیب به جای 
داروی پالسمایی مواجه شدیم.  

چه طرح های پژوهشی و مطالعاتی   
دیگری را در حــوزه تولید محصوالت 
جدید توسط این شرکت دانش بنیان در 

سال جاری دنبال می کنید؟
در حال حاضر 6 محصول دیگر این شرکت 
مراحــل نهایی تولید خــود را طی می کند. 
این محصــوالت کــه در حــوزه داروهای 
بایوتکنولــوژی قرار دارد و شــامل داروهای 
ضدسرطان، اتوایمیون و... می شود، به تدریج 
با گذراندن مراحل تأییدی وزارت بهداشت، 
درمان و آموزشی پزشکی در آینده نزدیک به 

چرخه دارویی کشور وارد خواهد شد.

چه راهــکاری را بــرای مقابله با   
تحریم ها و جنگ اقتصادی علیه ایران 

اتخاذ کرده اید؟
فعالیت هــای  روی  تحریم هــا  اگرچــه 
تولیدکنندگان کشور اثرگذار بوده است، اما 
شرکت های تولیدکننده دارو به ویژه داروهای 
بایوتک سال هاست در شــرایط تحریم کار 
می کنند و می دانند چگونه در این شــرایط 
فعالیت های خود را مدیریــت کرده و اجازه 
ندهند بازار با کمبود مواجه شــود. بنابراین 
اگر تحریم ها را کنار گذاشته و با سیاست های 
درســت همچون اختصاص بــه موقع ارز و 
پرداخــت معوقات شــرکت های تولیدی، از 
آن ها حمایت کنیم در فرایند تولید کشــور 
وقفه ای ایجاد نخواهد شــد. در حال حاضر 
نیز شرکت های دارویی بایوتک مثل شرکت 
ســامان داروی هشتم به تعهدات خود عمل 
کردند و کمبودی در ایــن حوزه دارویی در 
بازار وجود ندارد، زیرا دانشــی در اختیار این 
شرکت هاســت که آن ها را خیلی وابسته به 

خارج از کشور نمی کند.

راستای    در  دانش بنیان  این شرکت 
تحقق شــعار جهش تولید و رشــد 
اقتصادی چه قدم های مثبتی در سال 

جاری برداشته است؟
شرکت سامان داروی هشتم فعالیت های خود 
را در مسیر جهش تولید از سال 98 آغاز کرده 

به طوری که در ابتدای سال گذشته سهم این 
شرکت در تأمین نیاز فاکتور8 بیماران هموفیلی 
کشور، سهم ناچیزی بود، اما با حمایت سازمان 
غذا و دارو، معاونت درمان و حرکت جهادی که 
در شرکت سامان داروی هشتم صورت گرفت، 

این شــرکت در پایان ســال 
گذشته توانست با جهش 300 
درصدی در میزان تولید خود، 
ســود چند برابری نیز حاصل 
کنــد. بدین ترتیب شــرکت 
سامان داروی هشتم با توجه به 
برنامه هایی که در زمینه تولید، 
عرضه دارو و ورود محصوالت 
جدید به ســبد دارویی خود 
در بازار دارد می تواند در پایان 
سال 99 گام بلندتری نسبت 
به سال گذشته بردارد، چنان 
که در حال حاضر نیز شــاهد 
جهش تولید؛ چــه در حجم 

تولید و چه در بهره وری در شــرکت ســامان 
داروی هشتم هستیم.

چشــم انداز فعالیت های شــرکت   
سامان داروی هشتم را در حوزه تأمین 
داروی بیماران هموفیلی در آینده چطور 

ارزیابی می کنید؟
این شرکت دانش بنیان، یکی از به روزترین و 
مجهزترین خطوط تولید محصوالت بایوتک 
را در کشور و شاید در منطقه دارد. بنابراین 
شرکت ســامان داروی هشــتم با توجه به 
فضا و امکانات خود و همچنین برخورداری 
از نیروهای متخصــص و باتجربه، در درجه 
نخســت هدفش تأمین نیاز بــازار داخل و 
پیشنهاد انجام پروفیالکســی )مصرف دارو 
برای جلوگیری از بیماری( و درمان پیشگیرانه 
در کشــور خواهد بود. سپس صادرات مورد 
توجه این شرکت قرار دارد، چنان که در حال 
پیگیری ثبت محصوالت خــود در برخی از 
کشورها هستیم. امیدواریم با توجه به ظرفیتی 
که شرکت سامان داروی هشتم دارد، روزی 
فرا برسد تا بتوانیم فرایند پروفیالکسی را بر 
اساس پروتکل موجود در کشورهای اروپایی 
و دارای جایــگاه باالتر در حوزه ســالمت، با 

داروهای نوترکیب روی بیماران انجام دهیم.

با هماهنگی سازمان 
غذا و دارو و معاونت 

درمان وزارت 
بهداشت، درمان 

و آموزش پزشکی 
توانستیم حداکثر 

نیاز کشور به 
فاکتور8 را در سه 
ماهه نخست سال 

99 تولید کنیم

بــــــــرش

در گفت وگو با مدیر عامل شرکت دانش بنیان سامان داروی هشتم مطرح شد

اجرای طرح سالمت در قم©خبرهای خوش برای بیماران هموفیلی
آستان: دبیر کانون های خدمت رضوی استان 
قم از اجرای طرح ســالمت و ویزیت رایگان 
بیماران نیازمند در دهه مبارکه والیت توسط 

خادمیاران کانون سالمت استان قم خبر داد.
سیدمحمدباقر  والمســلمین  حجت االسالم 
تکیه ای در نشســتی که با حضور مسئوالن 
کانون های محله ای خادمیاران رضوی استان 
قم برای برگزاری هر چه باشکوه تر جشن های 
دهه والیت برگزار شــد، گفت: در دهه والیت 
ســال جاری با همکاری بســیج هنرمندان 
اســتان و رعایت نکات بهداشــتی، تئاترهای 
خیابانی برای بازسازی واقعه عظیم غدیر خم 
برگزار می شود و گروه های سرود و دسته های 
شادی خادمیاران نیز در نقاط مختلف استان، 
برنامه های جشن و شادباش عید سعید غدیر 

خم را برگزار خواهند کرد.
وی همچنین از اجرای طرح سالمت در دهه 
والیت خبر داد و افزود: در این طرح، خادمیاران 
کانون ســالمت، بیماران نیازمند استان را به 

صورت رایگان ویزیت خواهند کرد.
حجت االســالم تکیه ای گفت: توسعه، ترویج 
و انس بــا زیارت نامه شــریف امیــن اهلل در 
چهارشــنبه های رضوی و اهتمام خادمیاران 
برای معرفی سبک زندگی امام رضا)ع( از جمله 
برنامه های فرهنگی کانون های محله ای آستان 

قدس رضوی در استان قم خواهد بود.
وی افــزود: افتتــاح کانون هــای محلــه ای 
جدید به منظور خدمات رســانی فرهنگی و 
محرومیت زدایی رضــوی و توزیع غذای گرم 
متبرک رضوی در محله های کمتر برخوردار قم 
از دیگر برنامه های دبیرخانه کانون های خدمت 

رضوی در استان قم خواهد بود.
دبیر کانون های خدمت آستان قدس رضوی 
در اســتان قم اضافه کرد: پایش تخصصی و 
تشــکیالتی خادمیاران رضــوی نیز از جمله 
برنامه های سازمانی خادمیاران رضوی در دهه 
والیت است. در این طرح، خادمیاران رضوی 
براساس شاخصه های تخصص و عالقه مندی به 
گروه های تخصصی خدمت تقسیم می شوند تا 

خدمات بهتر و کامل تری را ارائه دهند.

 توزیع ۵۰۰ وعده غذا ©
jدر محله امامزاده یحیی

آستان: به همت کانون خدمت رضوی منطقه 
1۲ تهــران، 500 وعده غذا در محله امامزاده 
یحیی)ع( همزمان با شب شهادت امام باقر)ع( 
توزیع شد. در شب شهادت امام پنجم حضرت 
باقرالعلوم)ع( با عنایت حضرت رضا)ع( تعداد 
500 وعــده غــذا طبخ و در محلــه امامزاده 

یحیی)ع( بین نیازمندان توزیع شد.
ذبــح 1۲0 مرغ محلی و توزیع بین محرومان 
این منطقه و تهیه و توزیع بیش از 70 بسته 
گوشــت تازه گوسفندی بین محرومان محله 
امامزاده یحیی)ع( از جمله اقدام های خادمیاران 
کانون خیرین و حمایت مالی منطقه 1۲ است.

در این طرح برای هر خانواده یک بسته گوشت 
شامل خورشــتی و چرخ کرده در نظر گرفته 
شد که در منازل این افراد توزیع شد. همچنین 
به همت کانون خیرین و حمایت مالی آستان 
قدس رضوی منطقه 1۲، یک کولر برای یک 

خانواده کم برخوردار تهیه و تحویل آنان شد.

سرزمین آفتاب

خـــبر
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کارت هوشمند ناوگان به شماره انتظامی 
کارت  ش����ماره  ب����ه   93 ع   397  –  68
2688057 مفقود گردیده وازدرجه اعتبار 

ساقط می باشد.)قزوین(
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ب���رگ س���بز خ���ودروی پ���ژو س���واری 206 م���دل 94 
رن���گ  به ش���ماره انتظامی 79 -251 ص 96 وش���ماره 
شاس���ی NAAPO3EE8FJ205694  وشماره موتور 
165AOO13108 مفقود گردیده وازدرجه اعتبارساقط 

می باشد.)قزوین( 
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برگ س���بز، بیمه و کارت معاینه فنی خودرو س���واری 
س���مند  مدل 1383 رنگ نقره ای متالیک به ش���ماره 
موتور 12483056180 و ش���ماره شاسی 83218375 
به ش���ماره انتظامی 919 س 16 ایران 36 به مالکیت 
محمد مهدی خیابانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ
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سندو فاکتور فروش - برگ سبز  نوع  کامیونت باری 
چوبی سیستم هیوندا تیپ کروسA4D مدل 1382 
رنگ س���فید روغنی شماره موتور 37913001107474  
به شماره شاسی 37911781000939 به شماره پالک 
817ع93-ای���ران85 بنام عبدالباس���ط هاش���می زاده 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
99
04
14
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فراخوان مناقصه
نوبت  دوم

 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی مش��هد در 
نظ��ردارد ام��ور تعمی��ر ، نگه��داری و 

راهب��ری تاسیس��ات الکتریکی و مکانیکی  بیمارس��تان 
ش��هید کامی��اب  را از طری��ق مناقصه عموم��ی به بخش 
غی��ر دولت��ی واگ��ذار نمای��د . کلی��ه مراح��ل برگزاری 
مناقصه به ش��ماره فراخ��وان 2099000060000033، از 
دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه  گران 
و بازگش��ایی پاکت ها، از طریق درگاه س��امانه تدارکات 
 www.setadiran.ir :الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی
انجام خواهد ش��د و الزم است مناقصه  گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در 

مناقصه محقق سازند. قابل ذکر است:
* تضمی��ن ش��رکت در مناقصه فوق مبل��غ 390.000.000 
ری��ال ضمانتنام��ه بانکی می باش��د ک��ه در مهلت مقرر 
به حس��ابداری بیمارس��تان مذکور به نش��انی : مش��هد 

چهارراه نخریسی تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/5/6

* مهل��ت دریاف��ت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پای��ان روز 
99/5/12

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/5/22
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/5/25

* هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
تلفن تماس س��امانه س��تاد جهت انجام مراحل عضویت در 
سامانه مذکور: 02141934 و دفتر ثبت  نام: 02188969737 

و 02185193768 می باشد.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

/ع
99
04
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آس�تان قدس رضوی در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی نس�بت 
ب�ه انتخاب پیمان�کار جهت اج�رای ش�بکه توزیع گاز پ�روژه زوج 
های ج�وان اقدام نماید. لذا از کلیه ش�رکت های واجد ش�رایط )پیمانکارانی که 
در لیس�ت ش�رکت های مورد تائید شرکت گاز استان خراس�ان رضوی می باشند( 
دعوت می نماید جهت دریافت اس�ناد مناقصه حداکثر ت�ا تاریخ 1399/05/12 به 
دبیرخانه معاونت عمرانی آس�تان قدس رضوی به نش�انی مش�هد، چهارراه شهدا، 
س�ازمان مرکزی آس�تان قدس رضوی، معاونت عمرانی مراجعه یا با ش�ماره تلفن

 32001126-051 تماس حاصل نمایند.
 ضمنا هزینه چاپ آگهی در روزنامه ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود. 

مناقصه عمومی عملیات اجرای شبکه توزیع گاز
,ع
99
04
23
6

بدینوس���یله مرات���ب فق���دان وع���دم اعتباریک جلد 
دفترچه قرارداد حق بهره برداری به ش���ماره 13646 
م���ورخ 91/9/28 ب���ه مت���راژ 10500 مترمربع منعقده 
فی مابین شرکت ش���هرکهای صنعتی استان قزوین 
وش���رکت آری���ا ش���مس تاکس���تان ب���ا امض���ای آقای 
یوس���ف طاهرخانی به س���مت رئی���س هیئت مدیره 
وآق���ای محمد رضا طاهرخانی به س���مت مدیرعامل 
درش���هرک صنعت���ی خرمدش���ت، به لح���اظ مفقودی 
اعالم م���ی گردد دفترچه المثنی ص���ادره پس ازاین 
جایگزی���ن دفترچ���ه ق���رارداد س���ابق ودارای اعتب���ار 

وارزش قانونی می باشد.
شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین
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1� موضوع مناقصه: تهیه مصالح، نصب ایستگاه و اجرای شبکه و انشعاب جهت گازرسانی به واحدهای تولیدی و صنعتی استان
2� نام و نش��انی دس��تگاه مناقصه گذار: شرکت گاز خراسان ش��مالی به آدرس بجنورد- خیابان طالقانی شرقی- نبش خیابان دهخدا- کد پستی 

94156-75949
3� نحوه دریافت اسناد و مهلت ارائه مدارك: از پیمانکاران واجد شرایط )دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری تأسیسات و تجهیزات یا نفت 
و گاز، توانایی مالی، ظرفیت آزاد کاری، تخصص و س��ابقه کاری مرتبط( دعوت به عمل می آید ضمن ثبت نام در س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به آدرس 
www.setadiran.ir و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )درصورت عدم عضویت قبلی( جهت شرکت در مناقصه از طریق سامانه ستاد اقدام نمایند. الزم است کلیه 
مدارك خواسته شده براساس اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی که در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( www.setadiran.ir و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 
http://iets.mporg.ir  درج گردیده را تهیه و پس از تکمیل، حداکثر تا تاریخ 1399/05/25 از طریق سامانه ستاد ارسال نمایند. ضمنًا ارسال نسخه فیزیکی اسناد 

مناقصه )بجز اسناد ارزیابی کیفی( ضروری است.
* بارگذاری )آپلود( و ارسال مدارک مذکور، صرفًا پس از دریافت )دانلود( اسناد مربوطه از سامانه ستاد در مهلت مقرر امکان پذیر می باشد.

** در صورت مغایرت احتمالی اسناد فیزیکی و الکترونیکی، اولویت با اسناد الکترونیکی است. 
***  شرکت های دارای هیأت مدیره/سهامدار مؤثر مشترک مجاز به ارائه پیشنهاد قیمت همزمان در این مناقصه نخواهند بود.

4- ن��وع و می��زان تضمین ش��رکت در فرآیند ارجاع کار: مطابق با بند الف م��اده 6 آئین نامه تضمین معامالت دولتی به مبلغ �����/2/060/000/000 ریال )دو میلیارد و 
شصت میلیون ریال( می باشد.

5- مبلغ برآورد اولیه: برآورد مناقصه به مبلغ: ���/41/200/000/000 ریال )چهل و یک میلیارد و دویست میلیون ریال( می باشد.
6- نحوه و زمان توزیع اسناد مناقصه: اسناد مناقصه حداکثر تا تاریخ 1399/05/15 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( قابل دریافت می باشد.

شماره مرکز تلفن: کد شهری )058(  32403333-9
تلفن مستقیم امور قراردادها: 32403341- فاکس امور قراردادها: 32403342     کد فراخوان مناقصه مندرج در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات:  11761402 

روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان شمالی
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آگهی فراخوان مناقصه عمومی یك مرحله ای همراه با ارزیابی كیفی )فشرده(
)مناقصه شماره  99/412( نوبت اول                    شماره مجوز: 1399.2172

شناسه آگهی 925850
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تاریخ مزایده دوشنبه مورخ 99/05/13 ساعت 10صبح 
آخرین مهلت ارائه پیشنهادات: ساعت 9 صبح روز دوشنبه 99/05/13

جه�ت کس�ب اطالعات بیش�تر و دریافت فرم ش�رکت در مزایده با تلفن 
05138421523 تماس حاصل و یا به آدرس بلوار بعثت احمدآباد، بین 
رضا و طالقانی پالک 50 مراجعه فرمایید به پیش�نهادات مبهم- مشروط و 

فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
س�ازمان موقوفات مل�ک در رد یا قبول ی�ک یا کلیه پیش�نهادات مختار 

است.

آگهی مزایده فروش نقدی 40 راس جوانه پروار هلشتاین و مونت بیلیارد

سازمان موقوفات ملک

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس
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 تبلیغ دین، راهبردی مدون نیاز دارد   اندیشه: مدیر کل مطالعات راهبردی دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم به مهر گفت: نهادهای تبلیغی جز در حوزه هایی مثل اعزام مبلغ، واگرا هستند و این واگرایی 
هم به عدم راهبردی مدون در عرصه تبلیغ دین برمی گردد. ما باید ابتدا در سطح راهبردی به وحدت برسیم تا بتوانیم در حوزه ساختاری همکاری داشته باشیم. به عبارتی دیگر، باید ابتدا در راهبردهای )به معنای 

تحلیل موقعیت و میدان و تعیین آرایش فرهنگی رسانه ای( عرصه تبلیغ به فکر واحد برسیم و پس از آن بنشینیم تقسیم کار کرده و یک الگوی هماهنگی و همکاری تشکیل بدهیم.

بازاندیشی در محدودیت های فلسفه©
اندیشه: »از هرمنوتیــک به سیاست 
گفت وگوهای  مجموعه  رهایی بخش« 
حســین مصباحیــان )عضــو هیئت 
علمی گروه فلســفه دانشــگاه تهران( 
و تِِرِور نوریس با دیتر میســگلد است. 
این کتاب که در ســال 2017 توسط 
انتشــارات سنس هلند منتشر شده، با 
ترجمه علی خالندی و به همت انتشــارات آگه به دســت خوانندگان فارسی 
رســید. به بهانه انتشار این کتاب، خبرگزاری ایبنا با حسین مصباحیان، عضو 
هیئت علمی گروه فلسفه دانشــگاه تهران گفت وگو کرده که بخشی از آن را 

در ادامه می خوانید.
مصباحیــان در ابتدا گفــت: گرچه من تالش هایی کرده ام کــه او را تا حدی 
معرفی کنم، ولی او همچنان در ایران ناشــناخته است. امیدوارم انتشار کتاب  
از هرمنوتیک به سیاســت رهایی بخش بتواند تا حدی این خأل را پر کند. در 
مورد تصور او به عنوان فیلســوفی که علیه فلســفه است یا حداقل از فلسفه 
روی برگردانده نیز صورت بندی شما درست است. واقعیت این است که عالیق 
محوری میســگلد در دوره تحصیل و نیمه اول دوران تدریس، فلســفه های 
هستی شناسانه، هرمنوتیکی و انتقادی بوده است و از نیمه دوم دوران تدریس 
تا کنون مباحث مرتبط با آنچه خود او آن را سیاســت رهایی بخش می نامد؛ 
مباحثــی نظیر، الهیات رهایی بخش، دموکراســی و حقوق بشــر. او به تعبیر 
خودش پس از دســت برداشتن از سبک ســری های دوره جوانی  و بازگشتن 
از آمریکا به آلمان، پی می برد فرهنگ جدی تر و اصیل تر در همین قاره )قاره 
اروپا( وجود دارد. به مرور به پدیدارشناسی هستی شناسانه و یکی از جدیدترین 
و جدی ترین متفکران این حوزه یعنی هایدگر عالقه مند می شود. به هایدلبرگ 
که دو تن از شــارحان مهم فلســفه هایدگر یعنی گادامــر و کارل لوویت در 
آنجــا تدریس می کرده اند، می رود و دومــی را به تعبیر خودش »چندان قابل 
ارتباط نمی یابد«. پس نزد اولی می ماند و رساله دکترای خود را تحت نظارت 
و راهنمایــی او، در مورد »بررســی مفاهیم گناه و خودآگاهی در هســتی و 
زمان هایدگر و مقایســه آن با اخالقیات کانتی« می نویسد. با خواندن تئوری  
انتقادی، به ویژه آدورنو و بعدها آشنایی اش با هابرماس، رفته رفته عالیقش به 
فلســفه کاهش و به تئوری های اجتماعی و سیاسی افزایش می یابد. این روند 
بــا مهاجرت او به کانادا و به ویژه تحت تأثیر فرهنگ مبارزاتی آمریکای التین 
و ســنت پراگماتیســتی آمریکا و چهره های اصلی آن یعنی دیوئی و رورتی 

تکمیل تر می شود.
وی ادامه داد: از نظر میســگلد، تعمیق دموکراســی از سطح سیاسی به همه 
ســطوح زندگی و تعمیق حقوق بشــر از ســطح  حقوق سیاسی به سطوح 
اجتماعــی و اقتصادی و مقابله با خطر »جهانی کردن«، اصلی ترین مســائل 
روزگار ما هستند. مسائلی که شاید هم هرمنوتیک، هم مدرنیته و هم الهیات 
رهایی بخش، هر یک به نوعــی بتوانند زمینه هایی برای توجه به آن ها فراهم 
آورند: هرمنوتیک انســان گرایانه از طریق توجه دادن به  ضرورت فهم دیگران 
)فهم شــرقی ها، مردمان آمریکای التین و جنوبی با همه جهانی که پیرامونی 
نام گرفته اســت(، مدرنیته به ویژه تفســیر هابرماســی آن، از طریق ناتمام 
دانســتن وجه رهایی بخشــی مدرنیته و دفاع از عقالنیت فرهنگی و ارتباطی 
در مقابــل عقالنیت ابزاری و الهیات رهایی بخش از طریق مقابله نظری با فهم 
ارتدوکس از دین. بدین ترتیب، تمام دلمشــغولی های میسگلد، چه آن ها که 
در قالب پروژه های تحقیقاتی یک تا سه ساله خود را نشان داده اند، چه آن ها 
که به صورت موضوع و ماده درســی در دانشــگاه درآمده اند، چه آن ها که در 
کنفرانس ها عرضه شده اند و باالخره چه آن ها که به صورت کتاب و مقاله نشر 
یافته اند)همچنان که در فهرست آثار میسگلد آمده اند( همگی پیرامون مسائل 

فلسفی و مسائل مرتبط با سیاست رهایی بخش بوده است.
این استاد دانشگاه تهران خاطرنشــان کرد: یکی از شرح درس های میسگلد 
این گونه شروع می شد که امید بسیاری از مردم، شاید میلیون ها تن در جهان، 
به کسانی است که یاد نمی گیرند و تعلیم نمی دهند. یاد نمی گیرند که تصور 
آینده ای انسانی تر از جامعه و جهانی که در آن زندگی می کنیم، رؤیای شیرین 
مردمانی سالخورده در روزگاری سپری شده است و تعلیم نمی دهند که جهان 
در لیبرالیسم نو و جوامع در وضعیت کنونی شان متوقف شده اند. یاد نمی گیرند 
برای شــهروندان جوامع مرفه تر، برای ســواره ها، برای آنانی که دستشان در 
جیبشــان می رود، علم سیاست و موفقیت، ماوراء علم اخالق  و رفتار اخالقی 
است و تعلیم نمی دهند که سیاســت را باید سرکش دانست و اخالق را باید 
سرسپرده و حوزه هر یک را مطلقاً جدای از دیگری. یاد نمی گیرند مقاومت در 
برابر دموکراســی بازار آزاد که در آن کسب و کار بیش از هر چیز دیگری آزاد 
است، کاهش یافته و تعلیم نمی دهند که هیچ جانشین جدی برای امپراتوری 
نوین، پیچیده و قدرتمندی که دموکراسی را در کدها، فرمول ها، اعالمیه ها و 

ساخت و پاخت های قانونی خالصه کرده است، وجود ندارد.
مصباحیان عنوان کرد: منطق تحــوالت تاریخی، بدون امید به فردایی بهتر، 
بدون اندیشــه اتوپی، بدون نگاه هایی که باید از سر سخت واقعیت عبور داد، 
قابل توضیح نیست. فقط کافی است به مردم، به خودمان و به صالحیت هایمان 
اعتماد کنیم. فقط کافی است توجه به خود فردی را همه چیز زندگی و نهایت 
زندگی ندانیم و توجه و عالقه به یکدیگر را و تجربه کردن راه های ساماندهی 
امورمــان را با امتیاز دادن به یکدیگر و امتیاز گرفتن از همدیگر یکی نگیریم. 
کافی اســت فقط مشترکاً خواب و خیال کنیم، که گفته اند اگر تنهایی خواب 
و خیال کنی، یک رؤیاست، با هم اگر خیال کنیم می شود یک واقعیت. کافی 
است فقط پاهایمان اگر در زنجیر واقعیت است، چشم هایمان به آزادگی جایی 
دیگر باشد. می آموزند و یاد می دهند که سیاست را نمی توان همچون الکترونی 
آزاد و خودمختــار رها کــرد و آن را به بهانه اســتقالل حوزه ها، قائم به ذات 
دانست. سیاست چون با انسان سروکار دارد، نمی تواند خارج از منظومه ای که 
در آن مفاهیمی چون اخالق انســانی و بین المللی، عدالت اجتماعی و حقوق 
بشــر در هم تنیده شده اند، سرگردان و رها باشد. امید می آموزند اینان و گواه 
می آورند شعری را از هولدرلین که همواره بر زبان مارتین هایدگر جاری بود: 
»جایی که خطر وجود دارد، نجاتی نیز خواهد رویید«. دیتر میســگلد از زمره 
این آموزگاران است؛ معلمی که درسش را با چیزهایی که نباید یاد گرفت آغاز 
می کند و با آنچه باید فرا گرفت، خاتمه می دهد. این درس ها به نظر من برای 

ایران و روشنفکران دغدغه مند بسیار آموزنده است.

 اندیشه/ افتخاری   از ابتدای شکل گیری 
رسمی رشته جامعه شناسی تا همین امروز، 
همواره بین اندیشــمندان این رشــته بر 
سر اصالت کنشگر و ســاختار، بحث های 
مفصلی صورت گرفته است. حتی عده ای 
تالش هایی در راســتای جمع بین این دو 
حوزه داشته اند که البته توفیق چندانی در 
پی نداشته است. اهمیت این موضوع امروزه 
در حوزه تغییرات اجتماعی مطرح می شود، 
چرا که جامعه برای ایجاد تحول، در سطح 
سیاست گذاری نیازمند توجه به یکی از این 
دو حوزه اســت که البته انتخاب هر یک از 
این دو پیامدهای خاصی را به همراه دارد. 
سید سعید زاهد زاهدانی، عضو 
هیئت علمی دانشگاه شیراز با 
ارائه نظریه جامعه سه وجهی 
خود، راه جدیــدی را در این 
بین مطرح نموده است. برای 
بررسی ابعاد این نظریه و رابطه 
فرد و جمع با ایشان گفت و گو 
کرده ایم که حاصل آن را در 

ادامه می خوانید.

لطفــاً در آغاز بحث،   
مختصری از اختالف نظر ها 
در حوزه اصالت فرد و یا 
جمع را در جامعه شناسی 
و  بفرماییــد  مطــرح 
اندیشه  نسبت  به  سپس 
اسالمی  اندیشــمندان 
با  اجتماعی  علوم  حوزه 

این تفکرات بپردازید.
در تاریــخ جامعه شناســی، 
بنیان گــذاران معطوف  نگاه 
به جامعــه بوده اســت. به 
عبارت دیگــر، تمدن مدرن 
با جامعه نگری، تحولی را در 
تمدن ســازی به وجود آورد 
که قدرت ناشــی از آن ســبب شد بتواند 
بر تمدن هایی که به انســان فــردی نگاه 
می کردند غلبه پیدا کند. بنابراین متفکران 
جامعه شناسی با نگاه جمع پیش آمدند و 
آرام آرام بــه فرد هم توجه کردند تا جایی 
که با روان شناسی ترکیب شد و پس از آن 
مکتب کنش متقابل نمادین شکل گرفت 
که فرد را در تعامل بــا جامعه می دید؛ به 
این معنی کــه تحولی که در فرد به وجود 
می آید نتیجه کنش و واکنش او با جامعه 
است. این جدا دیدن فرد و جامعه و رابطه 
این دو ســبب شــد نظریــات، دچار عدم 
جامع نگری شــوند. در خصوص متفکران 
اجتماعی اسالمی هم ما مشاهده می کنیم 
عالمه طباطبایی در تفســیر المیزان نگاه 
بــه جمع دارند. البته ابن خلدون نیز پیش 
از این نگاه جمع گرایانه داشــته اســت اما 
اندیشــه های او در جهان اســالم منقطع 
می شود. بعضی ها معتقد ند کتاب او ترجمه 
می شود، به اروپا می رود و موجب می شود 
اروپایی ها از او درس بگیرند و اجتماعی نگاه 
کنند و جامعه شناســی را به وجود بیاورند. 
به هر حال در کشــور ما عالمه طباطبایی 
آغازگر نگاه اجتماعی است. سپس شاگردان 
او به این نتیجه می رسند که اگر قرار باشد 
ما تمدنی را در مقابل تمدن غرب به وجود 
بیاوریم باید این تمدن جامعه نگر باشــد. 
اندیشمندانی مثل شهید مطهری یک پله 
از اندیشمندان غربی که فردگرا یا جمع گرا 
بودند فراتر می روند و می گویند ما باید هر 
دو را نگاه کنیم. بعد در اروپا هم کسانی مثل 
گیدنز و هابرماس و... بر این نگاه جامعه نگر 

تأکید می کنند. اما این ها نتوانسته اند مسئله 
ارتباط بین فرد و جمع را هضم کنند. عالمه 
سید محی الدین هاشــمی از اندیشمندان 
بعدی است که جامعه را سه بعدی می بیند 
که خود من بحث جامعه ســه وجهی را از 

ایشان اقتباس کردم.

مثالی برای فهم جامعه سه وجهی   
وجود دارد که مطرح بفرمایید؟

از خانواده مثــال می زنم؛ خانواده از افرادی 
تشــکیل شده اســت، البته این افراد فقط 
فرد نیســتند. مثالً وقتی شــما می گویید 
مادر، پدر، دختر؛ دارید برایشان یک نقش 
اجتماعی تعریف می کنیــد. در نتیجه هر 
اجتماعی از افرادی تشــکیل شــده که در 
منزلت اجتماعی شــان قرار گرفته اند و این 
منزلت های اجتماعی بــا قواعد و قوانینی 
با یکدیگــر ارتباط دارند، این قوانین همان 
شــبکه روابط اجتماعی هستند که ارتباط 
بین افراد را برقرار می کننــد. در واقع این 
شــبکه ارتباطی، نســبت افــراد را با کل 
خانواده یا جمع برقرار می کند. بنابراین در 
هر جامعه ای؛ خود آن جامعه به عنوان یک 
موضوع قابل تشخیص است و فعالیت هایی 
دارد. یک ساختار دارد که قوانین و ارتباطات 
بین افرادش اســت و یک کارایی که آن را 
از طریــق افراد بــروز می دهد. یعنی پدر و 
مادر با پدر و مادری کردنشــان وظایفی را 
که خانواده بر عهده شان گذاشته اند انجام 
می دهند و خانــواده را ثمرمند می کنند، 
فرزندان در معرض پدر و مادر قرار می گیرند 
و نتیجه، تشــکیل خانواده می شود. یعنی 

کارایی خانواده، فرزندانی است که به جامعه 
عرضه می کند و البته رشــدی که در پدر 
و مادر به وجــود می آید. در نتیجه کارایی 
خانواده را در عملکرد افراد خانواده مشاهده 
می کنیم، ساختار خانواده را در روابطی که 
بینشان است و کل خانواده را در آن جمع 
خانواده می بینیم که در واقع یک ســلولی 
اســت از نظام اجتماعی. همــه جوامع را 
می توان با این سه بعد مورد مطالعه قرار داد. 

یکــی از تفاوت هــای اصلی بین   
جامعه شناسان فردگرا و جمع گرا، در 
چگونگی ایجاد تغییــرات در جامعه 
باید  ابتدا  معتقد ند  جمع گرا ها  است، 
که  در حالی  کند  تغییر  ســاختارها 
فردگرا ها تأکید خــود را بر کنش ها 
معطوف می کنند؛ در نظریه سه وجهی 
که شما ارائه دادید، تغییرات چگونه رخ 

می دهد؟
تعامل این ســه وجه و تغییر این سه وجه 
است که تغییرات را رقم می زند؛ به عبارت 
دیگر هر تغییــری در فرد و جمع و رابطه، 
مســتلزم تغییر در آن دو مورد دیگر است، 
قوام این سه هم به یکدیگر است. یعنی اگر 
تغییری در افراد اتفاق بیفتد، جایگاهشان در 
اجتماع و نوع ارتباطشان با یکدیگر عوض 
می شود. مثالش در خانواده؛ یکی از اعضای 
خانواده در دانشگاه خوبی دکترا می گیرد، در 
نتیجه آن، رابطه او با خواهران و برادرانش 
متحول می شــود، یعنــی ارتباطات تغییر 
می کند. منزلت خانواده در جامعه و سیستم 
اجتماعــی نیز تغییر می کنــد. البته یک 

سلسله مراتب اراده و اختیاری وجود دارد، 
یعنی اراده خانواده بر ساختار درونی و افراد 
مسلط است. در همین مثال میزان درآمدی 
که از جامعه به خانواده می رســد، روابط و 
عملکــرد افراد را قید می زنــد. یعنی افراد 
بیشــتر از میزان پول درآمدی نمی توانند 
قدرت عملیاتی داشــته باشــند. آن مقدار 
پول که وارد خانواده می شود مناسبات بین 
افــراد را تنظیم می کند. پدر حقوقش زیاد 
شــده با تغییر خرجی، نوع رفتار بین پدر، 
مادر و فرزندان تغییر می کند. بعد عملکرد 
افراد هم تغییــر می کند مثالً پیش از این، 
فرزندان نمی توانستند در کالس خصوصی 
شرکت کنند امروز می توانند و... بنابراین هر 
تغییری که بخواهد اتفاق بیفتد هر ســه تا 
تغییر می کنند، اما بر اساس اولویت اختیاری 
و ابتدایی، اراده جمع خانواده حاکم بر اراده 
ساختار و افراد است، اراده ساختار هم حاکم 
بر اراده افراد اســت یعنی در این سه، افراد 

تابع ترین هستند. 

این مدل ســه وجهی در ســطح   
کالن تر و در سیاست گذاری هم قابل 

ارائه است؟
فرهنگ در نظام اجتماعی در کنار سیاست 
و اقتصاد قرار می گیرد. سیاست اراده کلی 
جامعه اســت و جایگاه جامعه را در نظام 
اجتماعات معین می کند. یعنی سیاست 
جمهوری اسالمی جایگاه ایران را در میان 
کشور های دنیا و منطقه معین می کند. این 
سیاست، فرهنگ خاصی را مورد حمایت 
قــرار می دهد که آن ســاختاری اســت 
اقتصادی متناســب  امکانات  اینکه  برای 
با آن توزیع شــوند. در نتیجه، سیاســت، 
رابطه درون و بیــرون و نظام را؛ فرهنگ، 
ســاختار آن جامعــه را و اقتصاد توضیح 
امکانات فردی جامعــه را معین می کند. 
دقت کنید که در نگاه ســه وجهی در این 
ســطح، فرد دیگر فرد نیست، بلکه فرد به 
عنوان موضوعی کــه مطالعه می کنیم و 
نشــان کثرت آن موضوع است. در اینجا 
واحد های اقتصادی فرد است، ارتباط بین 
آن ها با تصمیمات فرهنگی برقرار می شود و 
الگوی تصمیمات فرهنگی تحت تأثیر نظام 
سیاسی مشخص می شــود. بنابراین برای 
سیاست گذاری در جامعه، تغییرات اساسی 
حتماً باید از سیاست آغاز شود. در انقالب 
اسالمی، ما ساختار سیاسی را به هم زدیم، 
پس فرهنگ بر اساس آن شکل می گیرد 
تا بتواند اقتصــاد را متحول کند. البته هر 
تغییری در سیاست به وجود می آید متناظر 
بــا آن تغییری در فرهنــگ و اقتصاد هم 
ایجاد می شود، اما سطوحش باالتر می رود. 
مثالً تغییرات فرهنگی و اجتماعی متناظر 
با تغییر ســاختاری در ابتدای جمهوری 
اســالمی کم بود. اول انقالب 80 درصد از 
محصوالت مصرفی مردم از خارج می آمد 
و 20 درصــد داخلی بــود، االن برعکس 
است. نمی گویم اقتصادمان اسالمی شد اما 
در راستای استقالل و آزادی که هدفمان 
بوده است استقالل اقتصادیمان تا این حد 
تأمین شده اســت. این تحول چرا اتفاق 
افتاده؟ به خاطر انسجام و اقتدار سیاسی 
که وجود دارد. ضمن اینکه ما پیشــرفت 
داشتیم و برای همین، گستره مسئله مان 
بیشتر شده اســت، خیلی وقت ها همین 
امر افراد را به وحشــت می اندازد که همه 
چیز خراب شد! نه، این ها نشانه رشد است. 
زورمان بیشتر شده، مسئله مان هم بیشتر 

شده است. 

گفت وگو با دکتر زاهد زاهدانی درباره نظریه »جامعه سه وجهی«

»مطهری« یک پله فراتر از »گیدنز« و »هابرماس«  سوفسطایی گری اجتماعی ©
در حال تسخیر همه جا

نزدیک محال اســت که خواننــده  این متن، 
واژه هــای سفســطه، مغلطه، سوفیســت و 
سوفســطاییان را نشنیده باشد. فهم عمومی 
از این واژه ها کمابیش نزدیک فهِم تخصصی 

از آن هاست. 
بر اساس این فهم عمومی از سوفسطایی گری، 
جریانی قوی به ســرعت در حال پیشــروی 
از الگوهــای ذهنــی و رفتــاری مبتنی بر 
سوفســطایی گری و هرج و مــرج در فضای 
عمومی کشور در حال رسوخ و نفوذ به اعماق 

پیدا و پنهان ذهنیت مردم است.
»پروتاگوراس« سوفســطایی بزرگ یونان در 
عبارت مشهور »انسان، معیار همه چیز است« 
سرراســت ترین تعریف از سوفسطایی گری را 
بیان کرده است. بر اســاِس این گزاره، هیچ 
معیاری خارج از انســان وجود ندارد، انسان 
مقید به قیدی خارج از خود نیســت و خود، 
معیارِ خود است. این جمله  مشهور به سرعت 

در یونان دوران سقراطی شیوعی تام یافت.
بر اســاس این تصویر از سوفسطاییان، آنان 
مبلغ نسبیت، بی اخالقی و بی قیدی و عدم 
تعهد به وجدان بودند. در ازای دریافت پول یا 
دستمزد، به جوانان روش های غلبه بر طرف 
مقابــل را آمــوزش می دادند. آن هــا را برای 
پیــروزی در دادگاه علیه طرف مقابل تجهیز 
می کردنــد، ولو اینکه طــرف مقابل بر حق 
باشد. سوفسطاییان تکنسین ها یا مهندسان 
مغلطه و سفســطه بودند و در این مورد هیچ 
قیدو مــرزی آنان را مقید و محدود نمی کرد. 
این تکنیک ها و روش های مهندســِی غلبه و 
پیروزی در گفت وگو و صحن دادگاه به همین 
حدود محدود نماند؛ بدل به رویه ای اجتماعی 
و مبنایی برای ســلوک فردی و روشی برای 
زندگی در تمامی سطوح و الیه های آن شد. 
برای پیروزی و موفقیت و طی مدارج و صعود 
به باال و عبور بــه مرحله بعد هر کاری مجاز 
شــمرده شــد. آنان به تعبیر امروزی تبدیل 
به الگوی رفتار و زندگی شــدند و این یعنی 
بی اخالقی و هرج و مرج شدید و عمیقی که 

پشتوانه های تئوریک و فلسفی هم داشت.
به ایــن ترتیب، برای ارتقا، کســب منفعت، 
بدســت آوردن منصب و احرازِ منزلت، هیچ 
محدودیتــی وجود ندارد. ایــن یعنی هدف، 

وسیله را توجیه و مباح می کند.
»انسان معیار همه چیز است« پروتاگوراسی 
در قالب هایی همچــون »زرنگ بازی«، »دم 
غنیمت شــماری«، »بزن در رویی«، »شکار 
فرصت«، »همرنگ جماعت شدن«، »هوای 
باالیی ها را داشــتن«، »کــی به کیه«، »طی 
کردِن یک شبه  راه صد ساله«، »بیشتر از یک 
بار که به دنیا نمی آییم« و »بســتن بارِ خود« 
ظهور کرده و اذهانی را به تصرف درآورده و در 

کالبدهای زیادی حلول کرده است.
این ها تعابیری خالی نیســتند بلکه ترجمان 
فرهنگی هستند که با سرعت در حال تعمیم و 
تعمیق است. این جمله ها به شدت رایج، شایع 
و در هوا منتشــر اند، همچون اکسیژنی که 
خواهی نخواهی با هر دم و باز دمی فرو می رود 
و اما به راحتی باز نمی آید و رســوب می کند. 
کسانی برای تنفس نکردنش ماسک زده اند تا 
آلوده نشوند و چه کار سخت و طاقت فرسایی.

این آفتی عمومی است که هیچ قشری از گزند 
آن در امان نمانده است. فقط جوانان نیستند 
که در چنگال آن گرفتار شده اند، بزرگ ترهای 
جوانان نیز بیش و پیش از آنان گرفتار شده اند. 
حتمــاً یکی از علل اصلی گرفتــاری جوانان 
در این دام این اســت که بزرگ ترها پیش از 
این در دام و باتالق سوفســطایی گری گرفتار 
شــده اند. هر چه باشــد جوانان از بزرگ ترها 

تبعیت می کنند.

اندیشمندانی مثل 
شهید مطهری یک 
پله از اندیشمندان 
غربی که فردگرا 
یا جمع گرا بودند 
فراتر می روند و 
می گویند ما باید 
هر دو را نگاه کنیم. 
البته بعد در اروپا 
هم کسانی مثل 
گیدنز و هابرماس 
و... بر این نگاه 
جامعه نگر تأکید 
می کنند

بــــــــرش

اندیشهاندیشه
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یادداشت

دیدگاه

درنگ

نظریه سه وجهی فرهنگی 
در نظریــه ســه وجهی فرهنگ، خود 
فرهنگ نیز ســه بخش دارد؛ فرهنگ 
فرهنگ  تخصصی،  فرهنــگ  بنیادی، 
عمومــی. فرهنــگ عمومــی در واقع 
فرِد سیســتم فرهنگی اســت، یعنی 
محصوالت فرهنگی از جمله ســینما، 
تئاتــر و... در چهــره فرهنگ عمومی 
تابع فرهنگ  این ها  مشاهده می شوند. 
تخصصی هســتند، یعنــی یک عده 
متخصص باید تربیت شــوند تا قدرت 
فیلم و آثار هنری بیشتر شود. بنابراین 
در زیرالیــه فرهنــگ عمومــی یک 
فرهنگ تخصصی داریم که البته خود 
آن فرهنگ تخصصــی مبتنی بر یک 
فرهنگ بنیادی اســت؛ یعنی آنجا باید 
یک جهت گیری منسجمی شکل بگیرد 
تا به شما امکان رشد در زمینه تخصصی 
بدهد و این رشد موجب رشد فرهنگ 
عمومی شود. امروز شما که می گویید 

همه ماسک بزنند یک فرهنگ عمومی 
است، 200 ســال پیش نمی توانستید 
چنین اتحاد رفتاری را در جامعه ایجاد 
کنید. چرا که ســطح دانش باالتر رفته 
 است و ما نسبت به متخصصان پزشکی 
حــرف گوش کن تر شــده ایم. چرا این 
طور شــده اســت؟ چــون در زمینه 
فرهنگ بنیــادی، رهبرمان زیربنا ها را 
تعیین می کننــد و از این جهت که ما 
ایشــان را ولی فقیه زمان می دانیم ما را 
به تبعیت وامی دارد و متخصصان را به 
تبعیت ایشان به سمت تولیدات فکری 
پیش می برد و آن تولیدات علمی وارد 
فرهنگ عمومی می شود. بنابراین ما یک 
الیه فرهنگ بنیادی داریم که اعتقادات، 
ارزش ها و اخالق فرهنگی اســت، یک 
الیه تخصصی داریم که علم و معرفت 
اجتماعی است، یک الیه عمومی داریم 

که رفتارهایمان را شامل می شود. 

 )آگهی فقدان سندمالکیت(
نظربه اینکه خانم عاطفه اختیاری فریمانی باستناددو برگ استشهادیه گواهی شده منظم به تقاضای کتبی 
جهت دریافت سندمالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده ومدعی است سندمالکیت۵۰۰سهم 
مشاع از۵۳۳۳,۳۳۳سهم دودانگ مشاع ازششدانگ پالک۹۶۴۱فرعی از۲۷۶ اصلی بخش۱۳ مشهدکه متعلق 
به خانم عاطفه اختیاری فریمانی می باش��دبعلت بی احتیاطی مفقودش��ده است بابررسی دفترامالک معلوم 
شدکه سندمالکیت ذیل دفتر۳۰۴صفحه۳۰۲وثبت۴۹۴۶۴به خانم عاطفه اختیاری فریمانی ثبت وسندبشماره 
چاپی۶۲۳۹۱۰سری الف سال۸۵صادرو تسلیم شده است که برابرسند۱۳۳۳۴-۸۵,۰۷,۱۵دفتر۱۵فریمان به 
متقاضی منتقل شده است.دفترامالک بیش ازاین حکایتی ندارد.لذاباستنادتبصره ذیل ماده۱۲۰ اصالحی قانون 
ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هرکس نسبت به ملک موردآگهی معامله ای انجام داده یامدعی 
وجودسندمالکیت نزدخود میباشدبایستی ظرف۱۰روزازتاریخ انتشاراین آگهی اعتراض کتبی خودرابه پیوست 
اصل س��ندمالکیت یاسندمعامله رسمی به این اداره تسلیم نماید.بدیهی است درصورت عدم وصول اعتراض 
درمهلت مقرر یاوصول اعتراض بدون ارائه س��ندمالکیت یاس��ندمعامله رسمی نسبت به صدور سندمالکیت 

المثنی وتسلیم آن به متقاضی اقدام خواهدشد. آ-۹۹۰۴۲۱۲
 محمدرضارجایی مقدم-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه خانم آمنه  قدمیاری   دارای شناسنامه    ۵۷۴۹۷۶۸۸۴۸ به شرح دادخواست به کالسه   ۱۹۳   
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمعلی  قدمیاری     به 
شناس��نامه ۱۰  در تاریخ   ۱۳۸۸/۷/۱۰  در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به   
۱.  هادی  قدمیاری    فرزند غالمعلی کد ملی  ۵۷۴۹۸۷۸۲۴۴  ت.ت  ۱۳۶۳/۳/۱  نسبت فرزند   مرحوم  
۲.  آمنه  قدمیاری   فرزند غالمعلی  کد ملی ۵۷۴۹۷۶۸۸۴۸  ت.ت  ۱۳۵۸/۵/۱۲   نسبت فرزند   مرحوم 

۳. طاه��ره  قدمی��اری    فرزن��د غالمعلی  کد مل��ی ۵۷۴۹۰۴۶۶۱۳  ت.ت ۱۳۵۹/۱۲/۲۵    نس��بت فرزند  
مرحوم     

۴. معصومه مرشدلو  فرزند غالمعلی کد ملی ۵۷۴۹۰۸۸۳۲۴  ت..ت  ۱۳۳۳/۸/۱  نسبت همسر   مرحوم
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده ۳۶۲ ق امور حسبی یک نوبت آگهی می 
نماید  تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.آ-۹۹۰۴۲۰۴
  سید حسن سامغانی  قاضی شورا شعبه   هفتم دشورای حل اختالف شهرستان زبرخان 

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
  نظر به اینکه آقای محمد  بوژمهرانی  دارای شناس��نامه  ۹۸۳  به ش��رح دادخواس��ت به کالسه    ۱۵۶  از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رمضانعلی   بوژمهرانی   به 
شناس��نامه  ۴۹۸  در تاری��خ  ۶۴/۸/۲۸   در اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به   
۱. محمد  بوژمهرانی  فرزند رمضانعلی   کد ملی  ۵۷۴۹۰۲۹۹۸۰  ت.ت ۱۳۳۷/۷/۱۰  نسبت فرزند مرحوم  

۲. مسلم  ایروانی  فرزند رمضانعلی    کد ملی  ۵۷۴۹۰۳۰۸۴۹  ت. ت ۱۳۴۱/۱/۱۰ نسبت فرزند مرحوم
۳.غالم رضا  بوژمهرانی  فرزند رمضانعلی   کد ملی  ۵۷۴۹۵۸۷۵۲۵  ت.ت  ۱۳۲۴/۶/۱۵   نسبت فرزند مرحوم     
۴.فاطمه  بوژمهرانی   فرزند رمضانعلی    کد ملی  ۵۷۴۹۶۳۶۴۵۳ ت.ت ۱۳۳۴/۵/۱   نسبت فرزند مرحوم
۵ . زه��را بوژمهرانی  فرزند رمضانعلی   کد ملی ۵۷۴۹۴۲۵۶۸۱  ت.ت  ۱۳۴۷/۲/۱۵ نس��بت فرزند مرحوم
۶. س��کینه بوژمهرانی فرزند رمضانعلی  ک��د ملی ۵۷۴۹۴۲۵۶۹۱ ت.ت  ۱۳۴۸/۸/۱ نس��بت فرزند مرحوم 
۷. معصومه  بوژمهرانی فرزند رمضانعلی  کد ملی ۵۷۴۹۰۳۳۵۶۲ ت.ت  ۱۳۵۰/۱۰/۱۰  نسبت فرزند مرحوم 

۸.شهربانو  بوژمهرانی فرزند رمضانعلی  کد ملی ۵۷۴۹۰۳۳۵۷۰  ت.ت ۱۳۵۲/۱/۱۰ نسبت فرزند  مرحوم 
۹ . مریم بوژمهرانی فرزند حسن کد ملی ۵۷۴۹۰۲۴۹۴۶ ت.ت ۱۳۰۶/۱/۱ همسر مرحوم        

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده ۳۶۲ ق امور حسبی یک نوبت آگهی می 
نماید  تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.آ-۹۹۰۴۲۰۵
   سید حسن سامقانی  قاضی شورا شعبه  هفتم دشورای حل اختالف شهرستان زبرخان  

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه خانم شیرین رحمانی  دارای شناسنامه   ۴۸۸۸   به شرح دادخواست به کالسه  ۱۴۵   از این 
ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  زیبا قدمیاری   به شناسنامه   
۴۶   در تاری��خ  ۱۳۸۶/۳/۲۶   در اقامت��گاه دائم��ی خود بدرود زندگی گفت��ه و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به   
۱.   زهرا رحمانی   فرزند  حیدر  کد ملی  ۵۷۴۹۲۰۵۲۶۶ ت.ت  ۱۳۵۳/۳/۲۰   نسبت فرزند مرحوم  
۲. فاطمه  رحمانی     فرزند حیدر کدملی  ۵۷۴۹۱۸۹۷۸۳ ت.ت  ۱۳۴۸/۲/۵   نسبت فرزند مرحوم 

۳.  رضا رحمانی    فرزند حیدر    کد ملی ۵۷۴۹۱۸۵۸۶۹   ت.ت  ۱۳۴۴/۶/۲۰  نسبت فرزند مرحوم    
۴.  محمد تقی  رحمانی   فرزند  حیدر  کد ملی  ۵۷۴۹۶۷۱۴۰۲  ت.ت  ۱۳۳۹/۵/۱   نسبت فرزند مرحوم

۵ . شیرین رحمانی   فرزند حیدر کد ملی ۵۷۴۹۱۸۲۶۹۱  ت.ت  ۱۳۳۹/۵/۱  نسبت فرزند  مرحوم
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده ۳۶۲ ق امور حسبی یک نوبت آگهی می 
نماید  تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.آ-۹۹۰۴۲۰۶
سید حسن سامقانی  قاضی شورا شعبه  ۷ دشورای حل اختالف شهرستان زبرخان 

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

نظر به دس��تور موارد یک و س��ه قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند 
رس��می و ماده ۱۳ آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مس��تقر در 
اداره ثبت اس��ناد و امالک شهر فردوس مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع عموم 
به شرح ذیل اگهی می گردد .                                                                                                       

اقای محمد حس��ین غالمی فرزند غالمحس��ین ، به صورت شش��دانگ یکباب س��اختمان مسکونی ، به 
مس��احت ۳۱۵۸/۳۴ متر مربع ، از پالک ۵۳۱ از ۱ � اصلی بخش یک فردوس از محل مالکیت مش��اعی 

خودشان � مکان وقوع ملک : شهرستان فردوس � خیابان جواد االئمه 
به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رس��می این 
آگهی  نس��بت  به امالک فوق الذکر در دونوبت به فاصله ۱۵ روز منتش��ر می ش��ود لذا  درصورتی که 
اش��خاص ذی نفع ,  نس��بت  به آراء صادره اعتراضی داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف 
مهل��ت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس ارائه و رس��ید اخ��ذ نمایند،معترضین باید از تاریخ 
تس��لیم اعت��راض به اداره ثبت ظ��رف مهلت یک ماه  ,مبادرت به تقدیم دادخواس��ت در دادگاه عمومی 
محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت را ب��ه اداره ثبت فردوس تحویل دهند،در این صورت اقدامات 
ثب��ت ،موکول به ارائه حک��م قطعی دادگاه خواهد بود  ،در صورتی ک��ه اعتراضی در مهلت مقرر قانونی 
واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواس��ت ب��ه دادگاه عمومی محل را ارائه نکند،اداره ثبت برابر 
مقررات مربوطه مبادرت به صدور س��ند مالکیت مینماید و صدور س��ند مالکیت مانع مراجعه متضرر به 

دادگاه نیست . آ-۹۹۰۳۳۷۹
تاریخ انتشار نوبت اول:   ۱۹/ ۱۳۹۹/۰۴
تاریخ انتشار نوبت دوم :  ۱۳۹۹/۰۵/۰۸

محمود جهانی مهر  
  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

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

در اجرای ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان 
در هیئت مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و تائید قرار گرفته جهت اطالع عموم در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیراالنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد:

بخش دو بجنورد پالک ۱۶۹- اصلی اراضی صدرآباد
۱- شش��دانگ یکباب مغازه از پالک ۱۵۶ فرعی از ۱۶۹ اصلی فوق به مساحت ۲۷)بیست و هفت( مترمربع 
ابتیاعی آقای مس��لم بافکر از محل مالکیت رس��می محمد زحمتکش برابر رای ش��ماره ۱۰۱۹-۹۹ مورخه 

۱۳۹۹/۰۴/۱۴- کالسه ۹۸-۰۱۳۶
لذا بدینوس��یه به فروش��ندگان ومالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چناچه 
اعتراضی دارندبایداز تاریخ انتش��ار آگهی و در روس��تاهااز تاریخ الصاق درمحل تا۲ماه اعتراض خود رابه اداره 
ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسیداخذ نمایندمعترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نمایندوگواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل 
دهنددرصورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگرددیامعترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند خواهدنمود ضمنا صدورس��ند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرربه دادگاه نخواهد بود. آ-۹۹۰۳۶۵۹
تاریخ انتشارنوبت اول۱۳۹۹/۰۴/۲۵

تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۳۹۹/۰۵/۰۸
علیخان نادری

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

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

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع م��اده ۳ قانون و م��اده ۱۳ آئین نام��ه قانون تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبت��ی واراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی            برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۰۱۲۴ مورخ ۹۹/۰۱/۳۱  
هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واح��د ثبتی حوزه ثب��ت ملک بیرجندتصرف��ات مالکانه بالمعارض متقاضی آق��ای مجتبی محمدی 
گیوش��اد فرزند غالمرضا بش��مار شناسنامه ۱۱۳۳۵ و ش��ماره ملی ۰۶۵۳۲۰۰۹۹۴ نسبت به ششدانگ 
یک باب منزل به مس��احت ۹۵/۶۰ متر مربع قس��متی از پالک ۱۳۹۶ � اصلی بخش ۲ بیرجند از محل 
مالکیت س��هراب پس��ندیده محرزگردیده اس��ت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باش��ند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تس��لیم و پس 
از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت 

صادر خواهد شد.آ-۹۹۰۳۴۵۸
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : ۱۳۹۹/۰۵/۰۸                          
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند

حصروراثت
آقای علی اعتصامی فرزند حس��ینعلی اقدام بطرح دعوی بطرفیت ورثه مرحوم سلیمان جاودان بخواسته 
حص��ر وراثت نم��وده وچنین اظهار میدارد ک��ه آن مرحوم در مورخ��ه ۹۹,۳,۲۵دراقامتگاه دائمی خود 
ب��درود حیات گفته و ورثه حین الفوتش عبارتند از۱.عذری الیق ش��هرنوی متولد۳۲,۱۱,۱۰به ش ملی 

۰۷۴۹۱۲۳۹۲۳
۲.ناصرجاودان شهرنوی متولد ۵۵,۱۰,۱به ش ملی۰۷۴۹۱۴۱۶۱۱

۳.محمدجاودان شهرنوی متولد۶۸,۲,۱۵به ش ملی ۰۷۴۰۰۲۲۸۱۴
۴.منصور جاودان شهرنوی متولد ۵۲,۶,۱۰به ش ملی ۰۷۴۹۱۳۷۰۹۶

۵.جواد جاودان شهرنوی متولد۵۹,۴,۲۰به ش ملی۰۷۴۹۷۱۰۳۱۴
۶.جالل جاودان شهرنوی متولد۶۱,۶,۱۵به ش ملی ۰۷۴۹۴۰۱۸۰۱

۷.براتعلی جاودان شهرنوی متولد ۵۰,۳,۴ به ش ملی ۰۷۴۹۶۹۵۸۲۱
۸.لیال جاودان ش��هرنوی متواد۶۴,۶,۲۵به ش ملی ۰۷۴۹۹۳۸۹۷۸میباشند وبجز اینها وارثی ندارد فلذا 
بموجب این آگهی اطالع داده داش��ته ظرف مدت یک ماه پس از نش��ر این آگهی نسبت به ارائه وصیت 
نام��ه و هرگون��ه مدارک از این مرحوم اق��دام و گرنه گواهی حصر وراثت برابر مق��ررات قانونی وقضایی 

وامورحسبی صادر خواهد شد.آ-۹۹۰۴۲۰۳
دبیرح۲شورای حل اختالف باخرز خدادادی

 فریدون رحیم زاده
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مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:صحیفه سجادیه الگوی خدامحور برای انسان معاصر است معارف: حجت االسالم دکتر ارزانی، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی بیان کرد: همه تالش 
می کنند مدل و اسوه ای به عنوان الگو داشته باشند تا بتوانند با آن نمونه سازی کنند. در این راستا بهترین مدل برای زیست مؤمنانه وجود نازنین امام سجاد)ع( و اهل بیت)ع( است. او افزود: اگر به دنبال یک مدل 

جامع زیست خدامحور و مؤمنانه هستیم می توانیم از صحیفه سجادیه به عنوان برترین کتاب در این حوزه یاد کنیم، کتابی که به ظاهر مربوط به عصر ما نیست اما گویی برای امروز، فردا و فرداها صادر شده است.

حج می تواند ماکت تمدن نوین اسالمی باشد©
معارف: حج یکی از ارکان مهم دین و عبادتی جامع و جهانشــمول است، اگر 
در یــک جمله بخواهیم هدف حــج را بیان کنیم باید بگوییم هدف از حج به 
خدا رسیدن، رنگ خدایی گرفتن و بر اساس خواست خداوند در طول زندگی 
حرکت کردن و به تعبیر روایت، دســتیابی به خیر دنیا و آخرت است. اما اگر 
بخواهیم کمی مبســوط   تر در رابطه با اهداف حج سخن بگوییم ثمره حج در 
حوزه فردی بخشــیده شدن، بهشتی شــدن و تحول روحی و اخالقی است، 
وقتی حاجی آگاهانه به دیار وحی می رود گذشــته خود را پاک کرده و آینده 
نویدبخشــی را از خدا جایزه می گیرد و زمانی که برمی  گردد دیگر آن انسان 
گذشــته نیست زیرا خود را از اخالق ناپســند و رذیالنه پاک سازی کرده و با 
نگاهی نو به زندگی، الهام از ابراهیم خلیل)ع(، رسول خدا)ص(، ائمه بقیع)ع( و 
حضرت فاطمه اطهر)ع( حیات تازه پیدا می کند و در نتیجه این تحول روحی 

و اخالقی را به دیگران نیز منتقل می کند.
حج در ابعاد سیاســی و اجتماعی نیز برکات فراوانی برای امت اسالمی دارد، 
همبستگی مسلمانان و اقتدار آن ها را به نمایش می  گذارد، اگر از حج درست 
بهره برداری شود حاکمان، عالمان و فرهیختگان کشورهای مسلمان می توانند 
همه ساله آنجا کنار یکدیگر بنشینند و برای رفع مشکالت و پیشرفت جوامع 
اسالمی تصمیم گیری کنند. اگر این اتفاق رخ دهد دیگر الزم نیست مسلمانان 
دســت ذلت به ســوی غرب دراز کنند و بخواهند مراکزی همچون سازمان 
ملل که وابســته به غرب و استکبار است در مورد سرنوشت و مشکالت آن ها 

تصمیم گیری کند.
ْن  از ایــن رو قرآن وقتی در آیه ۲۷ ســوره مبارکه حج فراخوان می دهد: »َوأَِذّ
فِي الَنّاِس بِالَْحِجّ یَْأتُوَک رَِجااًل َوَعلَیٰ ُکِلّ َضاِمٍر یَْأتِیَن ِمْن ُکِلّ َفٍجّ َعِمیٍق« یعنی 
»و در میان مردم بانک حج برآور تا آنان، پیاده و سوار بر مرکب های چابک از 
هر راه دوری به ســراغ تو بیایند« در این آیه سخن از منافع به میان می آورد 
نه منفعت یعنی اگر مناسک حج درست برگزار شود، فواید بسیار زیادی برای 
امت اســالمی در زمینه های فردی، اخالقی، اجتماعی، اقتصادی، سیاســی و 

نظامی دارد.
از آنجا که حج عبادتی جامع است و تغییر در تمامی شئون اخالقی، رفتاری و 
اجتماعی زائران را به دنبال دارد و با توجه به اینکه کعبه و حج »هدی للعالمین« 
هســتند و شعاع نورانی اسالمی از آنجا به سراسر عالم منتشر می شود، بنابراین 
می توان فرموده رهبر معظم انقالب را به خوبی درک کرد که اگر مسلمانان در 
کنار خانه خدا با اسالم حقیقی و حج ابراهیمی آشنا شوند، می توانند به خوبی 

تمدن نوین اسالمی را پایه ریزی کرده و برای تحقق آن گام بردارند.
قوانین مترقی قرآن، تقویت ایمان، علم و اخالق اسالمی، مقابله با ظلم و فساد 
و تباهــی، ایجاد حکومت های دینی و مردمی، توجه به خرد جمعی، وحدت و 
همبستگی، توجه به عقالنیت و خردورزی، توسعه علمی، شکوفایی اقتصادی 
و داشــتن روابط بین الملل قوی و مستحکم همه از شاخصه های تمدن نوین 
اســالمی است و حاجی در حرمین شــریفین می تواند با قرآن و اسالم بیشتر 
آشنا شده، پایه های اخالق و ایمان خود را تقویت کرده، فریاد برائت از مشرکان 
و ســتمکاران سر دهد و با توشــه گیری از مجموعه حج برای توسعه علمی، 
شکوفایی اقتصادی، عزت و عظمت مسلمانان و در یک کلمه ایجاد تمدن نوین 

اسالمی گام های مؤثری بردارد.
حج عبادتی جمعی و مجموعه کاملی از عبادت و سیاست است. اگر ما سیاست 
را تدبیر امور زندگی مردم و سامان دهی تمامی کارهای مربوط به جامعه اسالمی 

تعریف کنیم، طبیعی است که نمی توانیم حج را عملی غیرسیاسی بدانیم.
امام خمینی )قدس ســره( پس از پیروزی انقالب اسالمی در پیام های مهم و 
جامع خود که به مناســبت حج هر سال صادر می فرمودند، اهتمام فراوانی به 
این موضوع داشتند که اساس و فلسفه حج ایجاد همبستگی میان مسلمانان، 
حل معضالت و مشــکالت آنان و دســتیابی به اقتدار و عظمت امت اسالمی 
اســت. بر همین اســاس امروز هم خلف صالح امام راحل یعنی رهبر معظم 
انقالب بارها به این امر مهم پرداختند تا دشــمنان نتوانند حج را از سیاست 

تهی و مردم را از دستیابی به اقتدار و عظمت محروم کنند.

 معــارف/ مریم احمدی شــیروان  
کانون های فرهنگی- هنری مساجد، بازوان 
پرتوان خانه های خدا در مســیر حرکت به 
سوی مســجد تراز اســالمی هستند. طرح 
رویداد ملی »فهما« فرصتــی را فراهم کرد 
تا این کانون ها داشــته های خود را به میدان 

بیاورند و الگویی برای سایران باشند.
یکی از برگزیدگان این طرح کانون شــهید 
حســن عبداللهی از شهرســتان رفسنجان 
استان کرمان بود که در رشته ترویج فرهنگ 
ایثار و شــهادت اقدام های اثرگذار بسیاری 
انجام داده اســت. با مدیر این کانون، مهدی 
عبداللهی درباره فعالیت ها و اقدام هایی که در 
این سال ها انجام داده اند، گفت وگویی انجام 

دادیم که در ادامه می خوانید.

گنجینه شهدای دفاع مقدس رفسنجان »
دستاورد کانون شهید عبداللهی

عبداللهی، مدیر کانون فرهنگی- هنری شهید 
حســن عبداللهی با بیان اینکه این کانون از 
ســال 1390 مشــغول به فعالیت حرفه ای 
اســت، می گوید: پیش از تأسیس کانون و از 
حدود سال 13۷6، به تبعیت از گروه روایت 
فتح گروهی به نام هنگام حضور داشتیم که 
با محوریت تاریخ نگاری شــهدای شهرستان 
رفســنجان به جمع آوری اســناد، مدارک و 
تصویربرداری حرفه ای از خانواده های شهدا 

اقدام می کرد.
او اضافه می کند: ســال 1390 به همت پدر 
شهید عبداللهی، مسجدی کوچک که جزو 
قدیمی ترین مساجد شهرستان رفسنجان با 
بیش از 40 سال قدمت بود و تقریباً به حالت 
متروکه درآمده بود، به این کانون اختصاص 
داده شــد و همزمان با بازسازی آن خانواده 
شهید مکانی را برای کار فرهنگی وقف کردند.
این فعال فرهنگی یادآور می شــود: پس از 
تخصیص مسجد حضرت خدیجه کبری)س( 
در محله قطب آباد رفسنجان، بالفاصله کانون 
تأسیس شد و تمام گروه 14 نفره هنگام حضور 
که در این سال ها واقعاً مخلصانه کار کرده و 
درصدد جمع آوری آثار حرفه ای تاریخ نگاری 

شهدای رفسنجان بودند، زیر پوشش کانون 
درآمدند و کار جدی تر دنبال شد. این مدیر 
کانون به فعالیت های کانون نیز اشاره کرده و 
بیان می کند: این کانون در بخش فعالیت های 
قرآنی، مسابقات کتاب خوانی، نمایشگاه کتاب، 
قصه گویي، ســرود، نمایش، عکاسی، شعر و 
ادبیات، مداحی، تواشیح، تعزیه، تئاتر، نقاشی 
و... فعال است اما بیشترین و مهم ترین کار آن 
تصویربرداری و جمع آوری آثار شهدا بود که 
با تالش بسیار توانستیم گنجینه دفاع مقدس 
شهرستان رفسنجان را که یکی از عظیم ترین 
گنجینه هاست، شناسایی و جمع آوری کنیم. 
همزمان با تأسیس کانون نخستین موقوفه 
شهدای کشــور را راه اندازی کردیم که وقف 
برای تهیه آثار فرهنگی و هنری است. ضمن 
اینکه کار کانون برای درآمدزایی نیست بلکه 
درصدد جمع آوری آثار هســتیم تا مردم از 

آن ها استفاده کنند.

120 مستند از زندگی شهیدان »
رفسنجان با کمترین امکانات

او یادآور می شود: هر چند شهید عبداللهی 
ســال 13۷4 به خاک سپرده شده بود اما 
بعد از بازگشــت شــهدای غواص و انجام 
تســت DNA مشخص شــد این شهید 
جزو 1۷5 شهید دست بسته غواص است 
و پس از تعیین هویت در گلزار شــهدا به 
خاک سپرده شد. وجود 1۷5 شهید غواص 
سبب شد برای پیگیری فعالیت های کانون 

در شــبکه های مجازی کانالی به نام 1۷5 
راه اندازی کنیم. از تیرماه ســال 1396 در 
این کانال و هر هفته یک بار از آثار شهدایی 
که در طول سال های متمادی جمع آوری 
کرده ایم، مستندی از زندگی یک شهید را 

آماده کرده و اطالع رسانی می کنیم.
عبداللهی تأکید می کند: تیم ما موفق شــد 
با کمتریــن امکانات، بودجــه و بدون هیچ 
حمایت مادی و معنوی، در زمان حدود یک 
سال و نیم، 1۲0 مستند از زندگی شهیدان 
رفسنجان و هر کدام به مدت 40 دقیقه تهیه 
و در اختیار عالقه مندان بگذارد. مستندهایی 
که مورد استقبال بسیار زیاد مردم و مسئوالن 

رویداد فهما نیز قرار گرفت.
او به دیگر اقدام های برجسته کانون نیز اشاره 
کرده و می گوید: ایــن کانون در بخش های 
دیگری نیز با قدرت فعالیت می کند. یکی از 
این اقدام ها راه اندازی تنها کتابخانه تخصصی 
ایثار و شهادت با نام کتابخانه شاهد رفسنجان 
است. این کانون اکنون ۲0 هزار جلد کتاب 
در حــوزه ایثار و شــهادت دارد و آن ها را با 
رایزنی از منابع مختلف از جمله ناشران دوران 
دفاع مقدس، بنیاد شهید و ایثارگران کشور، 
فرهنگ و ارشاد و تمام کنگره های کشور به 
صورت اهدایی دریافت کرده و البته برخی نیز 

خریداری شده است.

کانونی با بیش از 10 هزار عضو»
عبداللهی به طرح دکتر کتاب نیز اشاره کرده 

و توضیح می دهد: از اقدام های مهم کانون در 
ســال 139۷، طرح دکتر کتاب بود. طرحی 
کامالً معنوی، فرهنگــی و اقتصادی که بر 
اســاس آن از کتاب به عنــوان داروی روح و 
جسم اســتفاده می  شود. از آنجایی که بیش 
از 80 درصــد کتاب های موجود در کشــور 
برای درمان روح و جسم مؤثر هستند بر این 
باور هســتیم که باید فرهنگ و علم مطالعه 
را افزایــش دهیــم و در این صورت مطمئناً 

بیماری ها کاهش پیدا می کند.
برگزیده رویــداد ملی فهما با 
تأکید بر اینکه کار مستندسازی 
هزینه های بسیاری دارد، بیان 
می کند: بزرگ ترین پشــتوانه 
مالی این کانون پدر شهید بود 
که در سال 1391 از دنیا رفت 
و پس از ایشــان هــم خانواده 
کمک های  البتــه  و  شــهید 
مردمی تا حدودی این هزینه ها 
را جبران کرد. حدود ۲3 سال 
است برای شهدا و برای ترویج 
فرهنگ ایثار و شهادت فعالیت 
می کنیم امــا هیچ حمایتی از 
نگرفته  صــورت  نهادی  هیچ 
اســت. ایمان، توکل به خدا و 
همت اعضای گروه، مهم ترین 
رکنی بود که توانســت در این 

سال ها به کمک کانون بیاید.
او بــه رویداد فهما نیز اشــاره 
کــرده و تصریــح می کند: با 
 وجود مشکالت بسیار و حتی 
سنگ اندازی های بسیار در این 

راه، فهما توانست استعدادها را کشف کرده و 
به کانون ها هویت دهد.

عبداللهی در پایان به اعضای کانون نیز اشاره 
کرده و می گوید: این کانون ۲00 عضو ثابت 
دارد. اما اگر بخواهیم اعضای کلی را در تمامی 
بخش ها و در فضای مجازی و حقیقی به شمار 
بیاوریم بیش از 10هزار عضو کانونی داریم که 
از محتوای تولید شــده به خصوص در حوزه 

فرهنگ ایثار و شهادت استفاده می کنند.

تجربه نگاری کانون های فرهنگی- هنری برگزیده مساجد در نخستین رویداد ملی »فهما« )6(

»وقف فرهنگی« برای ترویج ایثار و شهادت

با کمترین امکانات، 
بودجه و بدون 

هیچ حمایت مادی 
و معنوی، در زمان 
حدود یک سال و 

نیم، 120 مستند 
از زندگی شهیدان 

رفسنجان و هر 
کدام به مدت 40 
دقیقه تهیه و در 

اختیار عالقه مندان 
گذاشتیم

بــــــرش

حجت االسالم والمسلمین فرحزاد:
والیت ائمهb بر ما به خاطر ©

دلسوزیشان برای ماست

معارف: حجت االسالم حبیب اهلل فرحزاد در 
پاسخ به این پرسش که چرا امامان ما ولی ما 
شده اند و به مال و جان ما والیت دارند؟ اظهار 
کرد: ائمه)ع( ما را از خودمان بیشــتر دوست 
دارند و مانند مادر و پدری که فرزندشــان را 
بیش از خودشــان دوســت دارند، دلسوز ما 

هستند و بر ما والیت دارند.
او با اشاره به آیه 83 سوره قصص که خداوند 
می فرماید بهشت را برای افرادی قرار دادیم که 
اراده ریاســت، برتری جویی و فساد را نداشته 
باشــند، ادامه داد: امام صــادق)ع( فرمود این 
آیه ریشه تمام آرزوهای بشریت را می سوزاند 
و انسان حتی اگر یک بند کفش را برای تفاخر، 
رو کم کنی و برتری جســتن به دیگران تهیه 
کند مصداق این آیه است. پیامبران و امامان)ع( 
خودشان را فدا کردند تا عالم بشریت از جهل 
و ظلمت نجــات پیدا کنند و به این خاطر بر 

دیگران والیت دارند.
حجت االسالم والمسلمین فرحزاد با بیان اینکه 
اگر انسان ها گناه های جدید انجام دهند خدا 
هم بالی جدید نازل می کند، گفت: ظلم های 
زیادی که به مردم کشمیر، یمن، سوریه، عراق، 
عربستان، فلسطین و کشورهای دیگر می شود 
بازخــورد دارد و اگر امروز دچــار بالی کرونا 
شده ایم یک مقداری هم باید خودمان را مقصر 

بدانیم و به درگاه خداوند توبه و تضرع کنیم.
وی گفت: در کتاب کافی نقل شــده است که 
امام کاظم)ع( فرمود شیعیان گناه هایی انجام 
دادنــد و خداوند بر آن هــا غضب کرد اما من 
خودم را واســطه کردم و با خدا معامله کردم 
که سختی هایی که بنا است شیعیان را گرفتار 
کند من تحمل می کنم تا شــیعیان در رفاه و 

آسایش باشند.

معارفمعارف
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r9306 چهارشنبه 8 مرداد 1399  8 ذی الحجه 1441 29 جوالی 2020  سال سی و سوم   شماره 

دیدگاه

یادداشت
 حجت االسالم سیدعلی قاضی عسکر
 استاد حوزه علمیه و نماینده سابق ولی فقیه در امور حج و زیارت

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجرایی کالسه 9603963
بانک رفاه کارگران به اس��تناد س��ند رهنی ش��ماره 34598- 94/09/10 دفترخانه اس��ناد رس��می 81 مشهد 
اجرائیه ای تحت کالسه 9603963 علیه وام گیرنده آقای علیرضا طالبیان مشهدی فرزند محمد مهدی با کدملی 
0934149331 و راهن آقای محمدمهدی طالبیان مش��هدی فرزند علی اکبر بشماره ملی 0932783554 در 
قبال موضوع الزم االجرا بمبلغ 5/759/487/667 ریال )پنج میلیارد و هفتصد و پنجاه و نه میلیون و چهارصد و 
هشتاد و هفت هزار و ششصد و شصت و هفت ریال( تا تاریخ صدور اجرائیه که روزانه بابت خسارت تأخیر مبلغ 
3/764/384 ریال از تاریخ 96/05/08 تا روز مزایده به مبلغ فوق افزوده می شود، صادر که پس از ابالغ اجرائیه در 
مورخ 96/08/22 و 96/09/04 و در پایان مهلت مقرر در آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا و تقاضای 
بانک مبنی بر ارزیابی و مزایده مورد وثیقه که عبارتست از ششدانگ اعیان یکدستگاه آپارتمان پالک ثبتی 9752 
)نه هزار و هفتصد و پنجاه و دو( فرعی از 5818 )پنج هزار و هشتصد و هجده( فرعی از تجمیعی 3634 )سه هزار 
و ششصد و سی و چهار( و 3828 )سه هزار و هشتصد و بیست و هشت( و 3655 )سه هزار و ششصد و پنجاه 
و پنج( و 3656 )سه هزار و ششصد و پنجاه و شش( فرعی از 191 )یکصد و نود و یک( اصلی بخش ده مشهد 
قطعه یک طبقه همکف به مساحت یکصد و چهل و شش ممیز چهل و نه )146/49( مترمربع به آدرس مشهد، 
هاش��میه 71، قطعه سوم سمت چپ پالک 6 طبقه همکف ملکی آقای محمدمهدی طالبیان مشهدی منطبق 
بر وضع موجود به مبلغ 11/000/000/000 ریال )یازده میلیارد ریال( ارزیابی و قطعیت یافته که مش��خصات و 

توصیف اجمالی ملک برابر گزارش کارشناس در روز ارزیابی به این شرح می باشد:
آپارتمان فوق با کد نوسازی 1-1- 12- 100- 10- 9 با مساحت 146/49 مترمربع در ساختمان 3 طبقه با نمای 
سنگی با عمر مفید حدود 12 سال به صورت سازه اسکلت فلز شامل 4 واحد به صورت همکف یک واحد مسکونی 
و پارکینگ اشتراکی طبقات باال و سرویس پله و در طبقات هر طبقه یک واحد مسکونی واقع می باشد. آپارتمان به 
صورت سه خوابه، کف سازی سرامیک، آشپزخانه با کابینت ام دی اف، پنجره ها یو پی وی سی دو جداره و دربها 
چوبی، گرمایش پکیج رادیاتور و سرمایش کولر آبی و دیوارها کاغذ دیواری می باشد. آپارتمان دارای انشعاب آب و 
برق و گاز مستقل بوده و امکان استفاده اختصاصی از حیاط را دارد و هیچ کدام از اتاق خوابها نورگیری مستقیم 
ندارد. آپارتمان دارای پایانکار شهرداری به شماره 9/61713 مورخ 89/04/31 می باشد. در حال حاضر آپارتمان 

در اختیار مالک می باشد. حدود اربعه مندرج در سند با وضع موجود مطابقت دارد.
با عنایت به موضوعات فوق و بررسی ها و تحقیقات بعمل آمده، موقعیت ملک، قدمت ساخت و کیفیت بنا، نرخ 
معامالتی امالک مش��ابه و س��ایر عوامل مؤثر، ارزش شش��دانگ آپارتمان مذکور به صورت کلی و به قیمت روز 
مجموعاً بدون در نظر گرفتن دیون و تعهدات احتمالی مبلغ 11/000/000/000 ریال معادل یک میلیارد و یکصد 
میلیون تومان ارزیابی و به عنوان قیمت پایه مزایده پیش��نهاد گردید. همچنین حدود اجمالی پالک مذکور بر 

اساس اعالم واحد ثبتی و پرونده ثبتی به شرح ذیل می باشد:
شماالً در چهار قسمت به طولهای 5/40 متر و 2/35 متر و 3/80 متر و 3/45 متر درب و دیوار است به پیلوت 

و راه پله و آسانسور
شرقاً به طول 11/15 متر دیوار به دیوار پالک 5817 فرعی
جنوباً به طول 10 متر دیوار و درب و پنجره ایست به حیاط

غرب��اً ب��ه طول 16/75 مت��ر دیوار به دیوار پ��الک 5819 فرعی حقوق ارتفاقی رعای��ت قانونی و مقررات تملک 
آپارتمان ها الزامی است.

ملک موصوف برابر نامه ش��ماره 139985606272002752- 99/04/16 دفتر امالک بازداشتی فاقد بازداشتی 
می باش��د. مزایده بصورت شش��دانگ از مبلغ ارزیابی به مبلغ 11/000/000/000 ریال )یازده میلیارد ریال( در 
روز یکش��نبه مورخ 99/05/19 از س��اعت 9 الی 12 ظهر در محل شعبه اول اجرای ثبت مشهد واقع در خیابان 
پاسداران، نبش پاسداران 3/1 شعبه اول اجرای اسناد رسمی مشهد شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً 
واگ��ذار می گردد. الزم به ذکر اس��ت طبق تبصره 6 ماده 121 آ.ا. پرداخ��ت بدهی های مربوط به آب، برق و گاز 
اعم از انش��عاب و یا حق اش��تراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی 
و عوارض ش��هرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم ش��ده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده اس��ت و نیز نیم عش��ر و حق مزایده نقداً وصول می گردد. ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، 
مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان س��اعت و مکان مقرر برگزار خواهد ش��د. همچنین شرکت در مزایده 
من��وط به پرداخ��ت ده درصد از مبلغ پایه مزایده به صندوق ثبت بوده و حضور خریدار یا نماینده قانونی آن در 

جلسه مزایده الزامیست. آ-9904181   
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

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

هیات 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 ساختمانهای فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره  139960308001000413   مورخ  1399/02/27  هیات اول/دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد حسینی کالته نو فرزند حسن   بشماره شناسنامه 7  و 
کد ملی 5239565309  صادره از اس��دیه در پنج دانگ مش��اع از ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی و مشجر به 
مس��احت 11813/76 متر مربع پالک 1632 فرعی از 433 اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت 
ملک بیرجند از محل مالکیت صالح س��االر محمدی و علی س��االری  محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره 
تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت 

صادر خواهد شد.آ- 9904198 
تاریخ انتشار نوبت اول : 08 /1399/05                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 25 /1399/05                          
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی(
مستند به مواد 121 و 122-آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ششدانگ یک باب منزل مسکونی به شماره پالک 
ثبتی یک هزار و دویست و شصت فرعی از دوازده اصلی واقع در بخش دوازده نیمبلوک استان خراسان جنوبی 
به مساحت چهارصد و چهل متر و شصت و پنج سانتیمتر مربع که ششدانگ عرصه و اعیان آن در صفحه سیصد 

و هشتاد و پنج دفتر امالک ذیل شماره سه هزار و دویست و سی و چهار ثبت و سند مالکیت به نام: علی اکبری 
اسدآباد فرزند: محمد علی به شماره شناسنامه: 1 تاریخ تولد:  1327/01/10و شماره ملی: 0889147183 صادر 
شده است. و محدود به حدود اربعه به شرح پرونده ثبتی شماالً: در پنج قسمت که قسمت چهارم آن غربی است 
اول دیوار مش��ترک بطول ده متر و س��ی و یک سانتیمتر به باقیمانده دوازده اصلی دوم دیوار مشترک بطول دو 
متر و ده سانتیمتر به باقیمانده دوازده اصلی سوم دیواریست مشترک بطول دو متر و پنجاه و سه سانتیمتر به 
باقیمانده دوازده اصلی چهارم به دیوار بطول ده متر و شش سانتیمتر به باقیمانده دوازده اصلی پنجم درب و دیوار 
بطول دو متر و نود و هشت سانتیمتر به خیابان شرقاً: در سه قسمت اول دیوار مشترک بطول هفده متر و شصت 
و هشت سانتیمتر به باقیمانده دوازده اصلی دوم دیواریست بطول نه متر و هفتاد و نه سانتیمتر به باقیمانده دوازده 
اصلی سوم دیواریست بطول شش متر و هشتاد و هفت سانتیمتر به باقیمانده دوازده اصلی جنوباً: در دو قسمت 
اول دیوار مشترک بطول ده متر و شصت و سه سانتیمتر به باقیمانده دوازده اصلی دوم دیواریست مشترک بطول 
شش متر و پنجاه و چهار سانتیمتر به باقیمانده دوازده اصلی غرباً: دیواریست مشترک بطول بیست و دو متر و 
هشتاد و سه سانتیمتر به باقیمانده دوازده اصلی حقوق ارتفاقی ملک: ندارد.که به موجب سند رهنی شماره شش 
هزار و نهصد و شصت و نه مورخ نوزدهم مهرماه سال یک هزار و سیصد و نود و سه دفترخانه اسناد رسمی شماره 
1 شهر خضری دشت بیاض استان خراسان جنوبی  به مدت چهل و هشت ماه ثبت شده و رهنی شماره شش 
هزار و هفتصد و چهل و دو مورخ پنجم شهریور ماه سال یک هزار و سیصد و نود و سه دفترخانه اسناد رسمی 
شماره 1 شهر خضری دشت بیاض بنفع بانک ملت شعبه خضری به مدت 5 سال ثبت شده که در قبال مبلغ 
چهارصد و چهل و شش میلیون و دویست و بیست هزار و هفتصد و پنجاه و یک ریال به عنوان اصل طلب و مبلغ 
یکصد و یازده میلیون و ششصد و هشتاد و هفت هزار و هفتصد و هفتاد و نه ریال سود و مبلغ چهل و پنج میلیون 
و نهصد و نود و نه هزار و نهصد و هشتاد و چهار ریال  به عنوان خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ چهارم آذر ماه سال 
یک هزار و سیصد و نود و شش به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول موضوع بدهی متعهد:)راهن: علی اکبری 
اسدآباد( و متعهد: )وام گیرنده: جواد اکبری اسدآباد( که برای مدت چهل و هشت ماه در رهن بانک ملت شعبه 
خضری قرار گرفته است. چون متعهدین ظرف مدت مندرج در سند به تعهدات خویش عمل ننموده است، بانک 
مرتهن مستند به ماده 34 اصالحی قانون ثبت از دفترخانه تنظیم کننده سند راجع به وصول مبلغ )ششصد و 
سه میلیون و نهصد و هشت هزار و پانصد و چهارده ریال( به شرح )چهارصد و چهل و شش میلیون و دویست و 
بیست هزار و هفتصد و پنجاه و یک ریال به عنوان اصل طلب و مبلغ یکصد و یازده میلیون و ششصد و هشتاد و 
هفت هزار و هفتصد و هفتاد و نه ریال سود و مبلغ چهل و پنج میلیون و نهصد و نود و نه هزار و نهصد و هشتاد 
و چهار ریال به عنوان خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ چهارم آذر ماه سال یک هزار و سیصد و نود و شش  به انضمام 
جریمه دیر کرد تا روز وصول ( تقاضای صدور اجرائیه بر علیه متعهدین فوق الذکر با مشخصات فوق را نموده و 
پرونده ای تحت کالس��ه 9600087 در این خصوص نزد واحد اجرای اداره ثبت اسناد و امالک بخش نیمبلوک 
تشکیل شده است که پس از ابالغ اجرائیه و انقضای مهلت مقرر قانونی به دلیل اینکه متعهدین بدهی خویش را 
پرداخت یا نزد صندوق ثبت تودیع ننموده ،به درخواست بستانکار بانک ملت نسبت به ارزیابی مورد رهن اقدام 
و بر طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری بشماره وارده 139705008285000117 مورخ یکم خرداد ماه 
سال هزار و سیصد و نود و هفت، ملک فوق با عرصه ای به مساحت چهارصد و چهل متر و شصت و پنج سانتیمتر 
مربع اعیان حدوداً دویست مترمربع می باشد. ملک مورد نظر یک منزل ویالیی واقع در شهرستان قاینات ، شهر 
نیمبلوک خیابان معلم 9 میباشد)قطعه سوم جنوبی از حاشیه خیابان معلم( سیستم سازه ای آن دیوار باربر با 
سقف طاق ضربی بوده و ملک دارای انشعابات کامل می باشد.لذا با در نظر گرفتن موقعیت و مصالح، ساختمان به 
مبلغ نهصد و بیست و پنج میلیون و هفتصد و سی و نه هزار و پانصد ریال ارزیابی و بدلیل عدم وصول اعتراض 
قطعیت یافته و به درخواست مرتهن پالک فوق بصورت ششدانگ از ساعت 9 الی 12 صبح روز دوشنبه مورخ: 
بیست و هفتم مرداد ماه سال یک هزار و سیصد و نود و نه در اداره ثبت اسناد وامالک بخش نیمبلوک واقع در 
شهر خضری دشت بیاض به نشانی بلوار امام رضا)ع( از طریق مزایده حضوری به فروش می رسد.مزایده حضوری 
و نقدی از مبلغ ارزیابی شده شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته میشود الزم به ذکر است پرداخت 
بدهی های مربوط به آب،برق،گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای 
آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم 
شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است که در صورت وجود مازاد مسترد خواهد شد ،حقوق دولتی به شرح 
ماده 40 آئین نامه اجرا نقداً وصول و نسیه فقط راجع به طلب بستانکار با موافقت بانک بستانکار جایز می باشد.با 
توجه به نامه شماره 100 مورخ یکم مرداد ماه سال یک هزار و سیصد و نود و نه ملک فوق فاقد بیمه می باشد. 
ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رس��می گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان س��اعت و مکان مقرر 
برگزار خواهد ش��د و هرگاه متعهد تا قبل از تنظیم صورتجلسه مزایده اقدام به پرداخت یا تعیین تکلیف بدهی 

خویش نمایند از انجام مزایده خودداری می گردد.آ-9904199
تاریخ انتشار: چهارشنبه مورخ هشتم مرداد ماه سال یک هزار و سیصد و نود و نه                     

حمید رضا توسلی فرشه رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بخش نیمبلوک

  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 علی اکبر خازنی فرزند عزیز اله ، به صورت ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی ، به مساحت 853/09 متر مربع 
، از پالک 4111 فرعی از یک � اصلی بخش یک فردوس ، خریداری مع الواسطه از آقای محمد نیازمند � مکان 

وقوع ملک شهرستان فردوس � بلوار کشاورز خیابان طالئیه 
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-9904201
تاریخ انتشار نوبت اول:   08/ 1399/05             تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/05/23

  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 .     
اقای ولی اله فرار فرزند امیر ، به صورت ششدانگ یکقطعه باغ به مساحت 1806/58 متر مربع ، از پالک 4111 فرعی 
از یک � اصلی بخش فردوس ، خریداری مع الواسطه از آقای ذبیح اله خانی زاده و همچنین شرکت آبیاری توکل � 

مکان وقوع ملک : شهرستان فردوس � اراضی توکل 
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-9904207
تاریخ انتشار نوبت اول:   08/ 1399/05             تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/05/23

محمود جهانی مهر 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی      اداره ثبت اسنادوامالک حوزه ثبت ملک فریمان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده3قانون وماده۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سندرسمی

برابررای شماره139960306022000230هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان،تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی نادری 
فرزندغالمرضابشماره شناسنامه292صادره ازفریمان دریک باب محوطه محصور پالک139فرعی از334 اصلی واقع 
دربخش 5 باتوجه به گزارش کارش��ناس رای فوق به شرح ذیل اصالح می گردد:حدشمال بطول100متردیواریست 
به زمین غالم رس��ول حصاری وغرب بطولهای199,47متردیواریس��ت به زمین غالمحسین حصاری و10متردرب 
ودیواریس��ت به راه اختصاصی لذابمنظوراطالع عموم مراتب دردونوبت بفاصله15روز آگهی می ش��ود،درصورتیکه 
اش��خاص نسبت به صدور سندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی بمدت 
دوماه اعتراض خود رابه این اداره تس��لیم ،وپس ازاخذرسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 
خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض،طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهدشد.آ-9904194
تاریخ انتشارنوبت اول:99,5,8

تاریخ انتشارنوبت دوم:99,5,22
محمدرضارجایی مقدم

رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرستان فریمان

اداره کل ثبت اسنادواملاک استان خراسان رضوی      اداره ثبت اسنادوامالک حوزه ثبت ملک فریمان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده3قانون وماده۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سندرسمی

برابررای شماره139960306022000186هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان،تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جوادبهزادیان 
فرزندذبیح اهلل بش��ماره شناس��نامه26316صادره ازمش��هد کدمل��ی 0931900700دریک قطع��ه زمین مزروعی 
بمس��احت100000مترمربع و1478مترمربع درحریم رودخانه پالک فرعی از43اصلی واقع دربخش5 رخ خریداری 
ازمالک رس��می آقای غالمعلی غوثی وغالمرضاس��االری وحاج محمد سبزواری محرز گردیده است.لذابمنظوراطالع 
عموم مراتب دردونوبت بفاصله15روز آگهی میش��ود ،درصورتیکه اش��خاص نسبت به صدور سندمالکیت متقاضی 
اعتراضی داش��ته باش��ند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم ،وپس 
ازاخذرسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است 

درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض،طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهدشد.آ-9904195
تاریخ انتشارنوبت اول:99,5,8

تاریخ انتشارنوبت دوم:99,5,23
محمدرضارجایی مقدم -  رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرستان فریمان

اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی          اداره ثبت اسنادوامالک حوزه ثبت ملک فریمان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده3قانون وماده۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سندرسمی

برابررای شماره139960306022000187هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان،تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جوادبهزادیان 
فرزندذبیح اهلل بش��ماره شناس��نامه26316صادره ازمش��هد کدمل��ی 0931900700دریک قطع��ه زمین مزروعی 
بمس��احت77000مترمربع و959مترمربع درحریم رودخانه پالک فرعی از43اصل��ی واقع دربخش5 رخ خریداری 
ازمالک رس��می آقای عیدمحمدوغالمحس��ین وبراتعلی قره باغی محرز گردیده است.لذابمنظوراطالع عموم مراتب 
دردونوبت بفاصله15روز آگهی میشود ،درصورتیکه اشخاص نسبت به صدور سندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم ،وپس ازاخذرسید،ظرف 
مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای 

مدت مذکوروعدم وصول اعتراض،طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهدشد.آ-9904196
تاریخ انتشارنوبت اول:99,5,8

تاریخ انتشارنوبت دوم:99,5,23
محمدرضارجایی مقدم - رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرستان فریمان

اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسنادوامالک حوزه ثبت ملک فریمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده3قانون وماده۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای ش��ماره139960306022000194هیات اول موض��وع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مس��تقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان،تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای جوادبهزادیان فرزندذبیح اهلل بش��ماره شناس��نامه26316صادره ازمش��هد 
کدملی 0931900700دری��ک قطعه زمین مزروعی بمس��احت182000مترمربع و4693مترمربع 
درحری��م رودخان��ه پالک فرع��ی از43اصلی واق��ع دربخ��ش5 رخ خریداری ازمالک رس��می آقای 
محمدس��بزواری وغالمحس��ین  قره باغی وحس��ن حلیمی وفری��دون امیری محرز گردیده اس��ت.
لذابمنظوراطالع عموم مراتب دردونوبت بفاصله15روز آگهی میش��ود ،درصورتیکه اش��خاص نسبت 
به صدور س��ندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی بمدت 
دوم��اه اعتراض خود رابه این اداره تس��لیم وپس ازاخذرس��ید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تس��لیم 
اعتراض،دادخواس��ت خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اس��ت درص��ورت انقضای مدت 

مذکوروعدم وصول اعتراض،طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهدشد.آ-9904197
تاریخ انتشارنوبت اول:99,5,8

تاریخ انتشارنوبت دوم:99,5,23
محمدرضارجایی مقدم

رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرستان فریمان

) آگهی فقدان سندمالکیت(
نظربه اینکه آقای علی س��اعی فریمانی باس��تناددوبرگ استش��هادیه گواهی شده منظم به تقاضای 
کتب��ی جهت دریافت س��ندمالکیت المثن��ی نوبت اول به ای��ن اداره مراجعه نموده ومدعی اس��ت 
س��ندمالکیت دودانگ مش��اع ازشش��دانگ پالک9642فرعی از276اصلی بخش13مشهد که متعلق 
به آقای علی س��اعی فریمانی می باش��دبعلت بی احتیاطی مفقودش��ده اس��ت بابررسی دفترامالک 
معلوم ش��دکه سندمالکیت ذیل دفتر264صفحه380 وثبت44187 به نام آقای علی ساعی فریمانی 
ثبت وسندبش��ماره چاپی258229س��ری الف س��ال  80صادر وتس��لیم شده اس��ت  که برابر سند
19924_86,07,04دفتر15فریمان1000س��هم از مالکیت وی به غیرمنتقل شده است.دفترامالک 
بیش ازاین حکایتی ندارد.لذاباستنادتبصره ذیل ماده120 اصالحی قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی 
ومتذکر می گرددهرکس نسبت به ملک موردآگهی معامله ای انجام داده یامدعی وجودسندمالکیت 
نزدخودمی باش��د بایس��تی ظرف 10روزازتاریخ انتش��اراین آگهی اعتراض کتبی خودرابه پیوس��ت 
اصل سندمالکیت یاس��ندمعامله رسمی به این اداره تسلیم نماید.بدیهی است درصورت عدم وصول 
اعتراض درمهلت مقرر یاوصول اعتراض بدون ارائه س��ندمالکیت یاس��ندمعامله  رس��می نس��بت به 

صدورسندمالکیت المثنی وتسلیم آن به متقاضی اقدام خواهدشد.آ-9904211
محمدرضارجایی مقدم

رئیس اداره ثبت اسنادوامالک     

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم اعظم خوش رفتار با ارائه یک برگ استشهاد شهود مصدق تقاضای سند المثنی نموده و اعالم 
داشته که سند مالکیت ششدانگ پالک باقیمانده  9483اصلی بخش یک ثبت قم که در صفحه506 
و دفت��ر336 ذیل 58727 بنامش ثبت و صادر ش��ده مفقودگردیده لذا مراتب باس��تناد تبصره یک 
اصالح��ی  ماده 120آئین نام��ه قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آگه��ی می گردد تا چنانچه 
کسی مدعی وجود  سند مالکیت  نزد خود  و یا انجام  معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود 
پس از انتشار آگهی ظرف مدت 10 روز کتبا به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد 
رس��یدگی قرار گیرد.بدیهی اس��ت پس از انقضای  مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالکیت المثنی  

برابر مقررات اقدام خواهد شد.  م الف:12794  آ-9904213
محمود مهدوی

رئیس ثبت منطقه یک قم 

آگهی فقدان سند مالکیت
نظ��ر به اینکه خانم نیره غیاث��ی بیدهندی طی وکالتنامه ش��ماره26451مورخ 1399/02/21دفتر 
39 قم از طرف ورثه مرحومان اس��ماعیل محمدبیگی و زهرا باقری وش��نوه با ارائه دو برگ استشهاد 
ش��هود مصدق اعالم داشته که س��ند مالکیت تمامی شش��دانگ  پالک10437/63-اصلی واقع در 
بخ��ش ثبت یک ق��م در دفتر امالک 529 صفحات 114 و 111 ذی��ل ثبت86414به نام های آقای 
اس��ماعیل محمدبیگی )نس��بت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ( و خانم زهرا باقری وشنوه) نسبت 
به دو دانگ مشاع از ششدانگ( ثبت و اسناد مالکیت به شماره مسلسل 387765 و387764 صادر 
و تس��لیم ش��ده است سپس مقدار سه دانگ مشاع از شش��دانگ مورد ثبت طی سند انتقال اجرایی 
19553 مورخ 1398/09/20 دفتر94قم از طرف دادگس��تری به نیابت از مالکان فوق به خانم نیره 
غیاثی بیدهندی انتقال اجرایی گردیده است که طی حصر وراثت شماره 9709972524001908 
مورخ 1397/06/11 و9709972524002422مورخ1397/07/18 ش��عبه 40 شورای حل اختالف 
ثبت قم زهرا باقری وش��نوه و اس��ماعیل محمد بیگی فوت نموده سپس از طرف ورثه آن مرحومان 
اعالم گردیده اس��ت س��ند مالکیت مزبور به علت اسباب کش��ی مفقود شده است که در حال حاضر 
در این اداره در ش��رف صدور المثنی بنام ایش��ان میباشد لذا مراتب طبق تبصره 1 اصالحی از ماده 
120آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی وجود  
سند مالکیت  نزد خود  و یا انجام  معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار آگهی 
ظرف مدت 10 روز کتبا به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

بدیهی اس��ت پس از انقضای  مهلت مقرر نس��بت به صدور سند مالکیت المثنی  برابر مقررات اقدام 
خواهد شد. م الف:12792  آ-9904216

محمود مهدوی - سرپرست ثبت اسناد منطقه یک قم
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خرید کارت ملی با 300 هزار تومان!©
یکی از مسائل مهمی که سال هاست اقتصاد ایران را تحت تأثیر تکانه های خود 
قرار داده، موضوع قیمت گذاری، افزایش و کاهش نرخ ارز است و معموالً اقتصاد 
ایران تحت تحریم بوده و در دو ســال گذشته شدیدترین تحریم ها را پشت سر 

گذاشته است.
تشدید و سیر صعودی نرخ ارز بسیاری از بخش های اقتصادی را به چالش کشیده 
است. افزایش نرخ ارز که به دالیل مختلفی از جمله جبران کسری بودجه یا تأمین 
هزینه های دولت و... اتفاق می افتد در کنار قیمت های چندگانه ارز که آن هم بر 
اثر سیاست گذاری های دولت است موجب ایجاد رانت و درآمدهای بزرگی برای 
عده ای از وابستگان به قدرت و ثروت شده و البته دالالن نیز از این فضای رانتی و 

سیاست گذاری های غلط دل سیری از عزا درآورده اند.
وضعیت نرخ ارز، داللی پردرآمد، سود باالیی که این حوزه برای دالالن به ارمغان 
مــی آورد و تفاوت قیمت ارز دولتی و ارز آزاد- هر چند نرخ ارز دولتی به نرخ ارز 
آزاد کمی نزدیک شده باشد- باز هم برای دالالن سودهای کالنی ایجاد می کند، 
از این رو در اقتصاد ایران شــاهد مسئله جدیدی این بار به نام خرید کارت ملی 
بــا مبلغ 250 تا 300 هزار تومان از افراد بی بضاعت جامعه برای دریافت 2 هزار 
یورو یا دالری هســتیم که هر فردی به عنوان سهمیه ساالنه ارز دولتی می تواند 

خریداری کند.
خرید براســاس کارت ملی که تا پیش از این در حوزه های دیگری مثل خودرو 
دردسر و خبرساز شده بود این روزها به بازار ارز هم رسیده، موضوعی که اگر دولت 
برای آن چاره اندیشی نکند با ایجاد تقاضای کاذب می تواند نرخ ارز را افزایش دهد 
و یک بار دیگر منجر به از دســت رفتن تعادل در بازار ارز شود. بی تردید توزیع، 
خرید و فروش ارز، عرضه یا تقاضای آن اگر از منطق و روال عادی خارج شود، به 
خصوص در شرایط جنگ اقتصادی و تحریمی تعادل از دست می رود و رانت هایی 
که برای دارندگان ثروتی که می توانند با کارت ملی افراد دیگر چندین هزار دالر 
و یورو بخرند باز هم موجب تقویت داللی و اثرات منفی بر اقتصاد کشور می شود.

در هر صورت این موضوع باید به درستی راهبری شود، کارشناسان اقتصادی بارها 
به دولت تذکر داده اند که ارز چندنرخی فســادآور است، اما دولت وقعی به این 
هشدارها نمی نهد. تا زمانی که سیاست ارز چندنرخی در بازار وجود دارد دالالن 
همچنان در بازار می تازند و هر روز با یک برنامه و کلک تازه به دنبال فشار بر سایر 
مردم و پر کردن جیب خود از سودهای بادآورده یک شبه هستند، سودهایی که 
عده معدودی را ثروتمند و دارا می کند، در عوض اقتصاد را به چالش کشــیده و 
دســت مردم را در تأمین حداقل های نیاز روزانه خود می بندد، به هر حال دولت 
در چنین مسائلی نباید یک بیننده تام و ساکت باشد، بلکه برای رساندن به دست 
نیازمندان واقعی ارز برنامه ها و تمهیداتی داشته باشد آن هم در شرایطی که ارزی 

به کشور وارد نمی شود.

تولید کنندگان از کمبود مواد اولیه شاکی هستند

پشت پرده بازار سیاه ماسک 
 اقتصاد/ زهرا طوسی  در حالی که بحران کرونا 
تشدید شده و قیمت ماسک به نرخ روز باال می رود، 
کارگاه های تولید ماسک به خاطر نبود پارچه، خط 
تولیدشان را متوقف کرده اند، تولیدکنندگان می گویند 
یک سانتیمتر پارچه دولتی در دسترس نیست اما به 
قیمت آزاد هر مقدار که بخواهی درب کارگاه تحویل 

می شود.
آن طور که تولید کنندگان ماســک می گویند برای 
تأمین اقالم مورد نیاز تولید حواله دریافت می کنند 
و مطابق حواله باید از شرکت تولید کننده ماده اولیه 
را تحویل بگیرنــد اما با وجود انتظار، یا بخش کمی 
از مواد اولیه مورد نیاز به آن ها تحویل می شــود یا به 
فردایی دور پاس داده می شــوند. این طرز برخورد با 
تولیدکننده ماسک در حالی صورت می گیرد که به 
گفته متولیان، ظرفیت های موجود در کشــور برای 
تأمین پارچه ماسک بهداشتی عالوه  بر قابلیت تأمین 

نیاز داخل، امکان صادرات هم دارد.

تولید با دستگاه های خاموش »
کاظــم بیاتــی، دبیر انجمن نســاجی خراســان و 
تولیدکننده ماسک می گوید: بزرگ ترین مشکلی که 
تولیدکنندگان با آن درگیر هستند مواد اولیه است 
و در حالی که دســتگاه تولید ماســک در بازار زیاد 
شده اما ظرفیت تولید آن ها کاهش یافته یا خاموش 
شده اند و همان طور که مشخص است وقتی دستگاه 
با ظرفیت پایین کار می کند قیمت تمام شده ماسک 

برای مصرف کننده باال می رود.
وی می افزاید: از آن بدتر قیمت مواد اولیه اســت که 
هر روز افزایش پیدا می کند، به عنوان مثال نرخ کش 
ماسک که پیش از عید کیلویی 55 هزار تومان بوده 
اســت، با موج کرونا به 80 هزار تومان رسید و امروز 

پیشنهاد قیمت کیلویی 240 هزار تومان است.
بیاتی می گوید: الیه ملت بلون تنفسی داخل ماسک 
که باید استاندارد باشد، پیش از سال کیلویی 60هزار 
تومان بوده همین طور به مرور 70، 80، 100 و 150 
باال رفته تا امروز که 620 هزار تومان نرخ گذاری شده 

است.
وی می افزاید: در کشور تنها چند شرکت هستند که 
با سیب سالمت پارچه اسپان باند سه الیه مخصوص 
ماســک را تولید می کنند، این پارچه اساساً در بازار 
وجــود ندارد چون تنها برخی نهادهای قدرتمند که 
در کار تولید ماسک هستند مواد اولیه این کارخانه ها 
را خریداری می کنند و دست بخش خصوصی در این 

حوزه خالی مانده است. 
وی با اشــاره به اینکه بخش خصوصی مجبور است 
برای تهیه پارچه به بازار سیاه متوسل شود، می افزاید: 
در حــال حاضر ما پارچه اســتاندارد را که پیشــتر 
متری هزار و 200 تومان می خریدیم باید در شــکل 
غیراســتانداردش در حــدود 3هــزار و 500 تومان 

خریداری کنیم. این کف بازار تهران است. 
وی می افزاید: شرکت های تولیدکننده پارچه ماسک، 
یک ماه از عرضه محصول خــودداری کردند تا بازار 
را برای تغییر قیمت آماده کنند، توجیه شان هم این 

اســت که نرخ ارز سه برابر 
شــده و هزینه ماشین آالت 
پیشرفته نیز ایجاب می کند 
کــه قیمت هــا به شــکل 
صعودی اصالح شــود. هم 
اکنــون و تا جایی که اطالع 
دارم قیمت از مبدأ کارخانه 
70 تــا 80 درصــد افزایش 
یافته اســت و بازار سیاهی 
که همین محصــول دارد و 
معلوم نیست دالالن از چه 
کانالی محصوالت را دریافت 
می کنند ســه تا پنج برابر 
قیمت کارخانه می فروشند. 
این در حالی است که وقتی 
بــا آن ها تمــاس می گیری 
اولین جمله این اســت که 
اصالً پارچه نیســت، یعنی 
یافتن پارچه حتی با همان 

قیمت هم کاری شاقه محسوب می شود.
بیاتی تأکید می کند: اگر به خاطر داشته باشید در دور 
قبلی شــیوع کرونا اعالم شد که الزم نیست ماسک 
بزنیم و تأکید بر شستن دســت ها بود، در آن زمان 
همه نهادهای دولتی دست به دست هم داده بودند تا 
ماسک تولید شود، ما در صنعت نساجی همه را برای 
این کار بسیج کردیم ولی آن قدر در طول این دوره با 
مؤلفه های مختلف به تولید نوسان دادند که خیلی از 

تولیدکنندگان ورشکسته شدند.
وی بــا بیان اینکه شــاید مردم فکــر می کنند که 
تولیدکنندگان ماسک سود زیادی از این بازار می برند، 
ولی در همان اسفند 98 ما در صنعت نساجی کلی 
ورشکسته ماسک داشتیم، می گوید: تولیدکننده های 
ماسک در صنعت نساجی اکثراً واحدهای کوچک و 

متوسط هستند که در بحث مسئولیت اجتماعی که 
برای خویش تعریف کرده بودند وارد این میدان شدند 

اما خیلی ها در این داستان نقره داغ شدند. 
وی می افزاید: بسیاری از این ها واحدهای تولیدکننده 
پوشــاک بودند که در اسفند ماه به تولید ماسک به 
عنوان راه نجات برای زنده نگه داشتن واحد تولیدی 
خود نگاه می کردند. به آن ها گفته شده بود هر طور 
می توانید ماسک تولید کنید، بعد در تلویزیون اعالم 
کردند که ممانعت ماسک پارچه ای در برابر کرونا صفر 
درصد است و همه این ماســک ها در انبارهای این 
واحدها ماند، ولی به تازگی خود مسئوالن 
ماســک با پارچه را در رسانه ملی تبلیغ 
کردند که مردم خودشان در خانه بدوزند 
یا مثالً یکسری ماسک نمدی را تأییدیه 
دادند. در حالی کــه هر تولیدکننده ای 
100 تا 200هــزار عدد تولید کرده بود 
اعــالم کردند که مورد تأیید نیســت و 
این هــا در انبارها ماند. حــاال هم با این 
همه بی ثباتــی اقتصادی، تغییر نرخ ارز، 
افزایش قیمت مواد اولیه و نوســان ها در 
تصمیم گیری ها باید منتظر تعطیلی بقیه 
واحدهای ماســک و به تبع کمبود این 

محصول بهداشتی در جامعه باشیم.

پارچه ماسک شاید سه ماه دیگر »
محمد خلیلی، یک تولیدکننده ماسک 
از ابهر است که مشکل عمده کارگاه های 
تولیدی را تهیــه پارچه می داند و تأکید 
می کند که کارگاه وی یک ماه است که با 
450 کارگر به خاطر نبود پارچه ماسک تعطیل شده و 
کارخانه بی توجه به خط تولیدی که خوابیده تقاضای 
آن ها را به فردایــی دور موکول می کند تا بتواند در 

فرصت ایجاد شده بازار سیاه را تأمین کند.
به گفتــه وی، کارخانه هــای تولیدکننــده پارچه 
مخصوص ماسک حاضر نیستند کاالی مورد نظر را 
به قیمت دولتی به کارگاه ها بفروشــند بلکه ترجیح 
می دهند آن را در اختیار واسطه ها قرار دهند تا با 6 

برابر قیمت در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.
وی می افزایــد: با وجود داشــتن نامه از معاونت غذا 
و داروی علوم پزشــکی برای تهیه پارچه به کارخانه 
مراجعه کردم، می گویند بروید ســه ماه دیگر بیایید 
شــاید نوبت به شما برسد شاید هم نه. این در حالی 
است که به ازای هر روزی که خط تولید ما خاموش 

است خسارت های جبران ناپذیری از بیکاری کارگران 
گرفتــه تا ضرر خوابیدن خط تولید بــه کارگاه وارد 
می شود که ما را مجبور می کند دست به دامان بازار 
آزاد شویم. واقعاً این پرسش برای ما مطرح است که 
همــان پارچه با برند همان کارخانه به هر مقدار نیاز 
باشد طاقه طاقه توسط دالل تأمین می شود ولی یک 
متر از آن به قیمت دولتی درب همان کارخانه وجود 

ندارد. 
خلیلی تأکید می کند: برای تهیه ماســک ســه نوع 
پارچه اسپان باند، ملت بلون و اسپان لس نیاز است 
که پارچه ملت بلون هم اکنون حکم کیمیا را دارد و 
یک سانتیمتر دولتی هم در بازار نیست و در بازار آزاد 
هم قیمت تمام شده آن به صورتی است که هم برای 

مصرف کننده و هم تولیدکننده به صرفه نیست.
پیمان نبی، تولیدکننده ماســک از قزوین است. او 
می گوید: نوســان بازار از یک طرف و نبود مواد اولیه 
از ســوی دیگر کارگاه های تولید ماسک را با مشکل 
مواجه کرده است و ما منتظریم تا پارچه »از شنبه« 
به دست ما برسد. او می گوید: ماسک را هزار و 500 
تومــان می فروشــیم و قیمت تمام شــده آن برای 
خودمان هزار و 300 تا هزار و 400 تومان اســت اما 
با همین اندک سود برای هزینه های کارگاه و نیروی 
انســانی باز هم کار پیش نمی رود و نمی توانیم مواد 

مورد نیاز را در بازار پیدا کنیم.

چرا قیمت ماسک افزایش می یابد؟»
وی می گوید: کارخانه ها می گویند تقاضا زیاد است و 
نمی توانند به همه تقاضاها رسیدگی کنند و احتماالً 
با تولید با مواد اولیه جدید، نرخ ها حتماً تغییر می کند 
که احتمال دارد قیمت تمام شده برای مصرف کننده 

را افزایش بدهد. 
آقای یوسفی دیگر تولیدکننده ماسک است که او هم 
تأکید می کند که پارچه مخصوص ماســک به هیچ 
وجه پیدا نمی شــود. وی می گوید: برای تهیه پارچه 

اس ام اس که پارچه استاندارد ماسک است )معموالً 
اسپان های چهارالیه را ssss یا sms می نامند، این نوع 
اسپان  باند از نفوذ باکتری و انواع میکروب  ها جلوگیری 
می  کند و در تولید ماسک، گان جراحی و دیگر موارد 
بهداشــتی به کار می  رود( هر واســطه ای را که فکر 
می کردیم بتواند این پارچه را برای ما پیدا کند خبر 
کردیم ولی نتیجه ای نگرفتیم و به ما اعالم شــد که 
این پارچه به صورت 100درصدی به کشورهای حوزه 

خلیج فارس صادر می شود.

پارچه گیر نمی آید»
این تولیدکننده ماســک می افزاید: چهار ماه پارچه 
را متری 2هــزار و 200 می خریدیم و توزیع رایگان 
داشتیم، ولی اکنون پارچه دو تا سه برابر شده و گیر 
هم نمی آید. اگر همان پارچه 2هزار و 200 به دست 
ما برســد با لحاظ کردن هزینــه تولید و اگر قیمت 
فروش ماسک باالی هزار تومان باشد هم تولیدکننده 
سود می کند و هم مردم راضی هستند ولی اکنون اگر 
پارچه متری 4هزار و 200 گیر بیاید، بررسی کردیم تا 
یک ماه آینده ما بیشتر نمی توانیم کار کنیم و قطع به 

یقین پایان ماه کارگاه را تعطیل خواهیم کرد.
وی بیان می کند: در شهرستان محل کارگاه رئیس 
شبکه بهداشــت می گوید بیایید پارچه را از شبکه 
بهداشت رایگان بگیرید و ماســک را هر عدد 560 
تومان به ما بدهیــد. در حالی که در کارگاه ما برای 
هر دوخت 400 تومان بــه کارگران، 200 تومان به 
سرپرست و 300 تومان به کیفیت کنترل و استریل 
می دهیم، یعنی فرایند تولید هر ماسک 900 تومان 
هزینــه برای ما دارد، حاال اگر قیمت پارچه حتی به 
نرخ تعاونی به آن افزوده شــود قیمت ماسک بیشتر 
از قیمت مصوب هزار و 200 تومان دولتی می شود. 
حاال به این ها خرابی دستگاه، پرت پارچه و هزینه های 
دیگر را نیز بیفزایید می بینید تولید ماسک به صرفه 

نیست و تعطیلی کارگاه کامالً توجیه دارد. 

کارخانه های 
تولیدکننده پارچه 
مخصوص ماسک 
حاضر نیستند 
کاالی مورد نظر را 
به قیمت دولتی به 
کارگاه ها بفروشند 
بلکه ترجیح 
می دهند آن را در 
اختیار واسطه ها قرار 
دهند تا با 6 برابر 
قیمت در اختیار 
تولیدکنندگان قرار 
گیرد
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عمومی  روابط  مازندران-خبرنگارقدس: 
دانشگاه علوم پزشکی مازندران در راستای 
مردم  آگاهی  سطح  ارتقا  و  اطالع  رسانی 
دیار همیشه  سبز مازندران نسبت به میزان 
ارزشمند  گوهر  این  حفظ  و  خود  سالمتی 
دست به امری مهم زده و با ترویج فرهنگ 
خود مراقبتی سعی بر باال بردن سطح سالمت 

مردم مازندران دارد.
در گزارشی که می خوانید وضعیت سالمت 
قرار  بررسی  کووید ۱۹مورد  برابر  در  مردان 

گرفته است. 

 دغدغه سالمتی مردان در برابر کرونا
هر ساله معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
با هدف  و  مردان  با سالمت  ارتباط  در  مازندران 
برنامه های  از جامعه،  این بخش  حساس سازی 
متعددی را اجرا می کند که می توان به تدوین 
و  آموزش  و  مردان  خودمراقبتی  های  پروتکل 
در  مختلف  های  کمپین  اجرای  سازی،  فرهنگ 
ها  نشست  برگزاری  مردان،  سالمت  ملی  هفته 

کارشناسان  توسط  متنوع  آموزشی  برنامه های  و 
سالمت  آموزش  و  کار  ایمنی  و  شغلی  سالمت 
 شبکه های بهداشت و درمان شهرستان ها و مشاوره 
رایگان تغذیه و سالمت روان مردان میانسال و انجام 

معاینات در مراکز بهداشتی درمانی اشاره کرد.
همچنین از زمان شیوع کرونا تاکنون در راستای 
موضوع  به  مردان  آگاهی  افزایش  برای  تالش 
سالمتی و تشویق آنان به مشارکت در برنامه های 

بهداشتی پایه، اقدامات مختلفی اجرایی شد.
درحال حاضر برای ارتقا سالمت مردان انجام مراقبت 
و ارزیابی سالمت آنان در کلیه مراکز خدمات جامع 
انجام  مازندران  روستاهای  و  شهر  در  سالمت 
می  شود و مردان می توانند با مراجعه به این مراکز 
و دریافت خدمات مربوطه، به حفظ و ارتقا سالمت 

خود کمک کنند.

 افزایش نرخ مرگ و میر مردان
در جامعه ایرانی نیز مردان به سالمت خود کمتر فکر
 می کنند و علل عمده این امر را نیز به عواملی چون 
مشکالت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نسبت می دهند

. با وجود اینکه بیش از 50 درصد از مرگ های 
زودرس مردان قابل پیشگیری است همواره شاهد 
افزایش نرخ مرگ و میر مردان هستیم که نشان از 

بی اعتنایی آنان نسبت به عوامل پیشگیرانه است.
مردان کمتر به پزشک مراجعه می کنند و بررسی 
ها نشان می دهد که تنها هنگامی که ناراحتی 
آقایان جدی می شود به سالمت خود اهمیت می 
دهند چراکه کار کردن و مفید بودن را مهم تر از 

سالمت خود می دانند.
اغلب مردان بر این باورند که بهداشت و سالمت 
مقوله ای کامالً زنانه است از این رو اینگونه به نظر 
می رسد که متاسفانه سالمت در فرهنگ و بافت 

زندگی مردانه جایی ندارد.
سوانح  و  حوادث  که  دهد  می  نشان  مطالعات 
ترافیکی در مردان 5 برابر زنان، بیماری های شغلی 
و مشاغل سخت و سقوط 3 برابر زنان و اعتیاد به 

عنوان یک عامل خطر 10 برابر زنان است.
گرایش مردان به رفتارهای نامناسب بهداشتی، بی 
موردنیاز  پزشکی  به جستجوی خدمات  توجهی 
و شرایط  ورزشی  های  فعالیت  به  اشتغال  نیز  و 
شغلی سخت و خطرناک، زمینه ساز بروز وضعیت 
نامناسبی موسوم به »بحران خاموش سالمت« در 

حوزه سالمت مردان شده است .

 مردان برای کووید ۱۹ اقدام کنند
امسال به دلیل شدت ابتال و مرگ و میر کرونا در 
مــردان، شعار این هفته در سطح بین الــمللی »برای 
کووید 1۹ اقدام کنید« در نظر گرفته شده است.
گرچه همه افراد جامعه از کوچک تا بزرگ و زن و 
مرد در معرض خطر ویروس کرونا  هستند، اما سن و 
جنس به عنوان دو فاکتور مهم در ابتال یا شدت عالیم 
تاثیر گذارند. ابتال و شدت بیماری و میزان مرگ و 
میر در سالهای پایانی میانسالی و دوره سالمندی 
بیشتر است. همچنین تاکنون موارد آلودگی و شدت 
ابتال و مرگ و میر در مردان بیشتر از زنان بوده و 
این افراد نیازمند مراقبت و توجه بیشتر هستند.

مهمترین عواملی که در ابتال و شدت بیشتر عوارض 
بازی می کنند و در  کووید 1۹ در مردان نقش 
مطالعات مختلف در نقاط مختلف دنیا مورد تاکید 

قرار گرفته اند، عبارتند از:

 بیولوژیک آسیب پذیرتر
مطالعات حاکی از آن است که برخی ویژگیهای 
بیولوژیک مردان آنان را نسبت به ابتال به کووید 
1۹ آسیب پذیرتر از زنان می سازد. ازجمله اینکه 
وجود آنزیم ACE2 در مردان بیشتر از زنان است 
شود.  می  قلمداد  عفونت  ایجاد  برای  عاملی  که 
همچنین عامل ژنتیک مربوط به کرموزوم اضافی 
در زنان عامل ایمنی بهتر در زنان است. از سوی 
دیگر در برخی مطالعات وجود هورمون استروژن در 
زنان را عاملی برای بهبودی سریعتر و کاهش شدت 
ابتال در زنان دانسته اند. به هر حال شواهد، حاکی 
از آسیب پذیری بیولوژیک بیشتر مردان در مقابل 

بیماری کووید 1۹ است.

 نان آوران خانواده در معرض خطر
شاغل بودن اکثریت مردان به عنوان نان آور خانواده 
سبب می شود که تماسهای آنان با محیط خارج 
در  و  بوده  خانواده  افراد  سایر  از  بیشتر  خانه  از 
معرض خطر بیشتری قرار گیرند. آنها باید بنا را بر 
آن بگذارند که اطرافیان آنها از فامیل و همسایه و 
همکار و دوست و آشنا تا پزشک و معلم و مغازه دار 
و راننده آلوده هستند. تنها با پذیرش این اصل است 

که به حفاظت شخصی خود توجه خواهند کرد.

 باورهای غلط
از جمله مهم ترین چالش ها باور غلط مردان مبنی 
بر برتر بودن و قوی تر بودن مردان نسبت به زنان و 
در نتیجه مغفول ماندن تمرکز بر سالمت خودشان 
است. با همین باورهاست که مردان کمتری به مراکز 
درمانی مراجعه می کنند و به انجام آزمایش تن

 می دهند یا کمتر از زنان به رعایت اصول بهداشتی 
تعریف شده مانند شستشوی مکرر دستها، استفاده 

از ماسک و دستکش مبادرت می ورزند.

رفتارهای غیربهداشتی
است.  بر علت  مزید  نیز  مردان  ناسالم  رفتارهای 
و  خطرناک  کرونا  ویروس  که  اندازه  همان  به 
تغذیه  مخرب  و  ناگوار  اثرات  است،  مرگ آفرین 
ناسالم و بی تحرکی بر سالمتی نیز می تواند منجر 
به عواقب ناخوشایندی مانند سکته قلبی و مغزی، 

دیابت، فشارخون باال، چاقی، چربی خون باال، کبد 
چرب، افسردگی، کاهش قوای عضالنی شود.

ناقالن بدون عالمت هستند  یک سوم مبتالیان 
یعنی خود هیچ عالمتی ندارند اما ویروس را انتقال 
در  بیماری  گسترش  منشا  افراد  این  دهند.  می 

خانواده و جامعه هستند.

  مسئولیت خانوادگی
حضور مردان در خارج از خانه بیشتر از زنان است 
و آنها بیشتر در معرض ابتال هستند. به خصوص 
از  با توجه به محدودیت های دولت در حمایت 
اقشار آسیب پذیر به خصوص افرادی که مشاغل 
گرفتند  قرار  فشار  تحت  به شدت  دارند  روزمزد 
و  انداخته  خطر  به  را  خود  معاش  امرار  برای  و 
فاصله گذاری اجتماعی و محدودیت های تردد را 

معموال رعایت نکردند.
  بیماریهای مزمن

با توجه به اینکه یک عامل خطر بسیار مهم در 
شدت ابتال مرگ و میر ناشی از کووید 1۹ ابتال به 
بیماریهای زمینه ای است، مردان در معرض خطر 
بیشتری قرار می گیرند. از طرف دیگر با توجه به 
اینکه درصد کثیری از مردان بخصوص در گروه 
میانسال دارای بیماریهای مزمن زمینه ای غیرواگیر 
نیز در معرض خطر بیشتری برای ابتال به بیماری 
کرونا و عواقب آن بوده و نیازمند توجه و مراقبت 

بیشتری هستند.

در  پیشگیرانه  اقدامات  به  توجه  عـدم   
محیط کار

محافظت  برای  کنترلی  و  پیشگیرانه  اقدامات 
کرونا  ویروس  با  مواجهه  برابر  در  کارگران  از 
و ابتال به آن بستگی به نوع کار انجام شده و 
ریسک مواجهه با آن از جمله پتانسیل ارتباط 

با افراد آلوده و آلودگی محیط کار دارد.
ویروس  با  شغلی  مواجهه  از  جلوگیری  برای 
کرونا کارفرمایان ملزم هستند که به کارگران 
در زمینه اجرای پیشگیری از آلودگی از جمله 

وسایل حفاظت فردی آموزش دهند.
مردان  سالمت  جهانی  هفته  مناسبت 
و  رسانی  اطالع  برای  مغتنمی  فرصت 
سازمانهای  مردان،  جامعه  سازی  حساس 
در  مختلف  صنوف  و  دولتی  غیر  دولتی، 
آید. می  شمار  به   1۹ کووید  خصوص 

برای  در چنین شرایطی اطالع رسانی، تالش 
افزایش آگاهی مردان به موضوع سالمتی به طور 
کلی و بیماری کووید 1۹ به شکل اختصاصی 
مبتنی بر ویژگی های فرهنگی و اجتماعی هر 
منطقه و تشویق مردان به مشارکت در توسعه 
برنامه های بهداشتی پایه می تواند به عنوان 
و  باشد  فوق  بحران  از  عبور  برای  راهکار  یک 
رسانی  اطالع  برای  مناسبی  فرصت  همچنین 
در خصوص  دولت  و  جامعه  سازی  و حساس 
اهمیت سالمت مردان در خانواده و جامعه است.

بی اعتنایی به مقوله سالمت رقم زد
ابتال مردان به »بحران خاموش سالمت«
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بخش اعظم »ارز گمشده صادراتی« دست دولتی هاست! ©
تسنیم: یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق مشــترک ایــران و عراق با بیان اینکه 
برخی از پول های حاصل از صادرات غیرنفتی به کشــور بازگردانده نشده و در 
مورد علت آن مسائل مختلفی مطرح است، تصریح کرد: از 27 میلیارد دالری 
که بانک مرکزی در این زمینه اعالم کرده حدود 6 میلیارد آن مربوط به بخش 
خصوصی اســت و 21 میلیارد دالر آن مربوط به بخش دولتی اســت و بانک 
مرکــزی در این حوزه هنوز اعالم نکرده که این 21میلیارد دالر در اختیار چه 

بخش هایی است .
وی با بیان اینکه در واقع عمده عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی مربوط 
به واحدهای دولتی از جمله پتروشیمی هاست و شاید حدود 6 میلیارد آن مربوط به 
بخش خصوصی است، اظهار کرد: سیاست های پولی، بانکی و بازرگانی کشور نیز بر 

وضعیت اقتصادی کشور تأثیرگذار هستند .
این فعال اقتصادی همچنین از نبود ثبات قوانین در حوزه صادرات و واردات کشور 

گله کرد و گفت: این نبود ثبات در قوانین، اثرات خود را در بازار گذاشته است.
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پیشنهاد وزارت بهداشت برای برگزاری مراسم های مذهبی شلوغ    فارس: علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزیر بهداشت درباره برگزاری مراسم های ماه محرم گفت: نظر قاطع وزارت بهداشت این 
است که برگزاری مراسم در محیط سربسته با جمعیت زیاد ممنوع باشد، محیط مراسم باید تهویه مناسب داشته باشد، مدت زمان حضور در فضای سربسته نباید بیشتر از دو ساعت بوده و باید از 25 درصد تراکم 

فضای سربسته استفاده کرد. در فضای باز هم مراسم نباید تماشاچی داشته باشد. در مراسم ها معموالً همه در یک جا جمع می شوند و پیشنهاد ما این بوده که این موضوع ممنوع باشد.

یک شرکت آمریکایی: واکسن کرونا را تولید کرده ایم!©
تسنیم: یــک شــرکت آمریکایی که از 
ابتدای شیوع ویروس کرونا اقدام به انجام 
کار پژوهشی برای تولید واکسن کووید ۱۹ 
کرده بود، حاال مدعی شده واکسن کرونا 
را تولید کرده و آماده تولید انبوه آن است!

یک شــرکت آمریکایی از ابتدای شیوع 
ویروس کرونا و پیش از سایر مراکز مرتبط 

با ساخت واکسن، اقدام به تولید واکسن برای این بیماری کرده بود و حاال CNN اعالم 
کرده ساخت این واکسن در شرکت یاد شده وارد مرحله نهایی و تولید انبوه شده است.
شرکت مدرنا اسفند سال پیش مدعی ساخت واکسن و انجام تحقیقات اولیه روی آن 

شده بود؛ این شرکت بیوتکنولوژیک نام واکسن را mRNA۱273 اعالم کرد.
بنابر ادعای این شرکت، این واکسن نخستین واکسن در جهان است که مرحله نهایی 
و تولید انبوه را پشــت سر می گذارد؛ برای این مرحله قرار است این واکسن در ۱00 

مرکز مختلف در موقعیت های جغرافیایی متعدد آزمایش شود.
در این آزمایش ها حدود30 هزار داوطلب، واکسن را دریافت می کنند؛ فرایند تزریق هم 

28 روز به طول خواهد انجامید.
این شــرکت از ابتدای فرایند، مورد حمایت قرار گرفته بود و در مرحله نهایی و برای 
آزمایش هــای خود 472 میلیون دالر بودجه دریافت کرده اســت تا با این رقم، کل 

حمایت ها از این پروژه تحقیقاتی برای تولید واکسن به ۹55 میلیون دالر برسد.

گوگل دورکاری کارمندانش را تمدید کرد©
فارس:بــه گــزارش زد دی نت، گوگل 
دیروز اعالم کرد دورکاری کارمندانش را تا 

جوالی سال 202۱ تمدید می کند.
بــه دنبال شــیوع ویــروس کرونا در 
کارکنان  دورکاری  گذشــته،  زمستان 
گوگل آغاز شــد و نزدیک به ۱00هزار 
کارمند این شرکت در آمریکای شمالی 

کارهای خود را از خانه های خود انجام می دهند. با توجه به تداوم شیوع ویروس 
کرونا این دورکاری حداقل تا جوالی ســال 202۱ تمدید شــده و ممکن است 

باز هم تمدید شود.
این دورکاری تمامی 200 هزار کارمند گوگل را شــامل می شود و تا پایان تابستان 
202۱ ادامه دارد. ساندار پیچای، مدیر عامل گوگل با ارسال نامه ای برای کارکنان این 
شرکت این موضوع را تأیید کرده و علت این تصمیم را تداوم شیوع ویروس کرونا در 

سراسر جهان دانسته است.
وی هدف از این کار را کاهش تراکم حضور مردم در ادارات و دفاتر گوگل دانســته و 

اظهار امیدواری کرده از این طریق سرعت شیوع این ویروس کاهش یابد.
پیش از این فیس بوک، توییتر، اپل، مایکروسافت و آمازون نیز سیاست های مشابهی 
را در زمینه دورکاری اتخاذ کرده بودند. اما بیشتر آن ها هنوز در مورد نحوه دورکاری 

کارکنانشان در سال 202۱ تصمیم نگرفته اند.

تلخ و شیرین های زندگی طلبگی

با طالی یک میلیونی می شود ازدواج کرد؟!©
فــارس: ما فکــر می کنیم هــر آدمی 
قصــه ای دارد و هر کس یــک زندگی را 
در خود خالصه کرده اســت. خبرگزاری 
فارس این بار روایتگر تصویر بی روتوش و 
دست اولی از تلخ و شیرین زندگی طلبگی 
شده است. چند تصویر از این روایت را با 

هم می خوانیم.
۱- متولد و ساکن تبریز هستم؛ پایین شهر تبریز، محله باغ معروف. فرزند پنجم خانواده. 
از راهنمایی می رفتم مسجد محله. خانواده اوایل مخالف بودند. دوستانم می گفتند تو 
حیف شدی. سال ۹3 طلبه شدم. پایه یک را در آذرشهر خواندم. بعد می خواستم بیایم 
تبریز که نشد. اطراف قم شهرستانی است به اسم آشتیان که من پنج سالی هست آنجا 
درس طلبگی می خوانم. می گویند اگر آدم با یک دلیل وارد کاری شود، با یک دلیل 
هم از آن کار خارج می شود، اما من با هزار دلیل تصمیم گرفتم طلبه شوم. عزمم بیشتر 

بود و هیچ وقت به رها کردن آن فکر نکردم.
2- لباس طلبگی لباس حساسی است. مردم از طلبه ها انتظار دارند. بعضی ها هم تصور 
می کنند نباید هیچ اشتباهی از ما سر بزند. یک اشتباه ما موجب می شود حیثیت این 
جایگاه لطمه ببیند. طلبه ها خیلی باید مراقبت کنند. بعضی ها مثالً اگر ببینند یک 
طلبه یک بار نمازش را دیر خوانده  است، کالً نماز خواندن را کنار می گذارند. هر کس 
طلبگی را انتخاب می کند باید آماده زندگی در شرایط سخت باشد. مردم توقع دارند 

ساده و خالص زندگی کنیم.
3- پــدرم با حوزه رفتن من مخالف بود، می گفت این کار آینده ای ندارد، اما دیدی 
هم نداشت. حوزه به من استقالل می داد. فرصت فکر کردن و مطالعه و عمیق شدن. 
بعضی از جوان ترها هم با انگیزه های بی ربط یا توقعات عجیب وارد حوزه شده اما پس از 
مدتی دچار سرخوردگی می شوند. عموماً اما بچه هایی که با سن باالتری وارد این جرگه 

می شوند، انتخاب معقول تر و پایدارتری دارند و طلبگی را ادامه می دهند.
4- آدم ها از ما که درس دین خوانده ایم توقع دارند. ما را واســطه بین خودشان 
و خدا و پیغمبــر می دانند. باید هر کمکی می توانیم به آن ها بکنیم. یک بار یکی 
از دوســتانم می گفت گناهی کرده ام، کمکم کن. من هم هرچه می دانستم بهش 
گفتم. درباره توبه و رحمت خدا و اهمیت بازگشــت به مســیر درست. من طلبه 
شده ام برای همین چیزها. طلبه کارش این است که تالش کند خودش آدم شود 

و دست بقیه را هم بگیرد.
5- زندگی در حجره تجربه منحصربه فردی  است. تجربه زندگی جمعی در حجره، 
آدم ها را به هم پیوند و رشــد می دهد. دست گیری و کمک کردن به یکدیگر، سنت 
رایجی  است که در طالب نهادینه می شود اما باید شرایط سنی را هم در نظر گرفت. 
یکی که سنش پایین است باید با کسی هم حجره شود که از نظر سن و سال و روحیه 
به هم بخورند. جمعیت طلبه ها اوایل که ما بودیم خیلی بیشــتر بود. این چند سال 
اخیر کمی کاهش یافته است. زمان ما خیلی سخت می گرفتند. چند بار مصاحبه و 

گزینش می شدیم.
6-غذایی که به طلبه ها می دهند مناســب نیست. غذاها کیفیت خوبی ندارد. مثل 
غذای ســلف دانشــجویان! طلبه های پایه 5 و 6 اغلب درد معده می گیرند. گوجه و 
بادمجان و خورشت ساده و برنج پاکستانی. اما در حوزه بین آدم ها فرق نمی گذارند. 
این طور نیست که غذای کسی از دیگری بهتر یا متفاوت تر باشد. همه با هم همین غذا 

را می خوردیم؛ از مدیر و استاد بگیرید تا طلبه و مستخدم.
7- من مجرد هستم. اگر شرایطش باشد دوست دارم متأهل باشم. طلبه ای که پایه 
5 و 6 است اگر متأهل شود در بهترین حالت حدود 400 تا 500 هزار تومان شهریه 
می گیرد. من االن پایه هشت هستم. با ازدواج 800 می گیرم. دروغ چرا؟ جرئت ازدواج 
کردن ندارم. بعضی بچه ها زودتر ازدواج می کنند؛ اغلب آن هایی که شرایط مالی بهتری 
دارند. در چند ســال اخیر می بینم طلبه ها دیر ازدواج می کنند. من وقتی پایه یک 
بودم طلبه ها همان اول ازدواج می کردند؛ در ۱8 سالگی حتی. نصف طلبه ها آن موقع 
متأهل بودند؛ حتی با پایه  های پایین تر. البته که خدا روزی رسان است؛ اما پول یک 
حلقه ازدواج می شود ۱0 میلیون! سنت طلبگی »ازدواج آسان« است. ما می رویم دنبال 
خانواده هایی که سخت نمی گیرند یا خانواده هایی که بنابه سنت های دینی از طالب 

حمایت می کنند. خدا بخواهد به زودی ازدواج می کنم.
8- طلبه ها روحیات متفاوتی دارند. بعضی ها شاد هستند؛ اهل ورزش و کوه و فوتبال. 
بعضی ها بیشتر در خودشان هستند. وقتی یک نفر طلبه می شود با انگیزه ای می آید. 
مردم فکر می کنند طلبه ها وضع مالی خیلی خوبی دارند. در واقعیت این طور نیست. 
خیلــی از طلبه ها به جای اینکه بروند منبر، تابســتان ها می روند کارگری می کنند. 
طلبه های متأهل هم وضعیت معیشــتی خوبی ندارنــد. به خصوص آن ها که درس 
می خوانند و جز شــهریه طلبگی درآمدی ندارند. چند سال پیش کمی شهریه ها را 
زیاد کردند. حدود 200 هزار تومان. هر سال تورم داریم ولی شهریه ها را هر چند سال 
یک بار زیاد می کنند. االن یک طلبه خانه نداشته باشد باید ماهی 300 تومان اجاره 
بدهد. برای زندگی خودش چیزی نمی ماند. باور کنید با این هزینه ها نمی شود ساده 

هم زندگی کرد!
9- بیشتر طلبه ها پایین شهری هستند و شرایط مالی خوبی ندارند. آن ها که خودشان 
زمین دارند تابستان ها می روند سر زمین و کار کشاورزی می کنند. غالب طلبه ها این 
شرایط را ندارند. زمانی بود که طرف می رفت با شهریه تشکیل زندگی می داد و بدون 
مشکل زندگی می کرد، اما االن اگر عالوه بر شهریه، حقوق هم داشته باشد، باز نمی تواند 

ازدواج کند یا اینکه شرایط خیلی سختی خواهد داشت.

آتش نشانی  مصدق    محمود  جامعه/  گروه   
و  ایران  در  مشاغل  پرخطرترین  و  سخت ترین  از 
باال،  بدنی  قدرت  داشتن  می شود.  محسوب  دنیا 
برخورداری از سرعت عمل مناسب، قدرت تحلیل 
و  جسارت  قوی،  اعصاب  از  بهره مندی  سریع، 
شجاعت از ویژگی های الزم این حرفه است. افرادی 
و  امکانات  به  مجهز  اگر  شده  یاد  ویژگی های  با 
تجهیزات مناسب آتش نشانی باشند آن وقت نتیجه 
عملیات های امداد و نجات تا حد زیادی قابل قبول 
خواهد بود. در این صورت با رشد فرهنگ ایمنی در 
جامعه شاهد کاهش حوادث ناگوار در کشور خواهیم 
بود. با این حال آتش نشان ها با تمام کاستی ها همواره 
جسورانه به قلب آتش و حوادث می زنند تا قلبی 
نرود. شهادت 20  بین  از  مالی  نایستد و  از تپش 
آتش نشان در حادثه آتش سوزی ساختمان پالسکو 
در سی ام دی ۹6 و یا شهادت مرتضی حیدری در 

حادثه اخیر تنها چند مصداق از این ادعاست.

سختیهایکارآتشنشانها»
سید جالل ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شــهرداری تهران در گفت وگو با ما 
ضمن اشاره به سختی های این حرفه، از مشکالت 
صنفی آتش نشــان ها و امکانات حاضر این سازمان 
می گوید. وی اظهار می کند: طبق تعریف، مشاغل 
سخت  و زیان  آور، کارهایي  است  که  در آن ها عوامل  
فیزیکي ، شیمیایي ، مکانیکي  و بیولوژیکي  محیط  کار، 
غیراستاندارد هستند و در اثر اشتغال  کارگر، تنشي  به  
مراتب  باالتر از ظرفیت هاي  طبیعي  )جسمي  و رواني ( 
در وي  ایجاد مي  شود که  نتیجه  آن ، بیماري  شغلي  
و عوارض ناشی از آن است؛ آتش نشانی مصداق بارز 
چنین حرفه ای است؛ یعنی در این کار همه خطرات 
از جمله سقوط از بلندی، سوختن، بیماری شغلی 
و... وجــود دارد. با وجود این، تا چند ســال پیش 
آتش نشــانی در زمره مشاغل ســخت نبود، اما با 
پیگیری هایی که صورت گرفت این شغل با مصوبه 
مجلس در سال ۹2 سخت و زیان آور شناخته شد؛ اما 
این اتفاق به صورت ناقص افتاد. در واقع طبق قانون 
مشاغل سخت و زیان آور، فرد یا باید 20 سال سابقه 
کار داشته باشد و یا سنش 50 سال شده باشد، در 
این صورت بازنشسته می شود. به عبارت دیگر اگر 
فــرد دارای یکی از این دو ویژگی باشــد با مزایای 
مشاغل سخت بازنشسته می شود. اما آتش نشان ها 
در ابتدا و طبق مصوبه سال ۹2 مجلس، برای اینکه 
مشمول قانون سخت و زیان آور شوند، می بایستی20 
سال ســابقه کار و 50 سال سن می داشتند. یعنی 
مصوبه مجلس دو موضوع یاد شده را مطالبه می کرد 
و از آنجا که شــاغالن این حرفه افرادی هستند که 
در جوانی و بیشتر تا 2۱ سالگی استخدام می شوند 
عمالً نمی توانستند از این قانون بهره مند شوند. در 
حقیقت حدود یک درصد این افراد مشمول قانون 
سخت و زیان آور می شدند، چون تا رسیدن به سن 
50 سالگی 30 سال خدمتشان کامل می شد. بر این 
اساس با پیگیری هایی که صورت گرفت شرط 50 
سال سن برای بازنشســتگی آتش نشانان برداشته 
شد. اما مشــکلی که در اینجا وجود دارد این است 
که با 20 سال کار از حقوق و مزایای کامل برخوردار 
نمی شود، بلکه 25 روز حقوق را برای بازنشستگی 

دریافت می کند. 

وی با اشــاره به اینکه تالش های سازمان متبوعش 
برای رفع مشکل یاد شده از طریق مجلس، تاکنون 
به نتیجه مثبتی ختم نشــده است، می افزاید: البته 
مصوبه یاد شده برای آتش نشانان کالنشهرها بوده 
که نوع استخدامی آنان کارمندی است. یعنی بیشتر 
آتش نشانان کشــور که نوع استخدامشان کارگری 
است و از دفترچه بیمه تأمین اجتماعی برخوردارند با 
20 سال خدمت و با حقوق و مزایای کامل بازنشسته 
می شوند؛ اما برای تهران و یکسری از کالنشهرها که 
نوع بیمه شان کارمندی است 25 روز حقوق ماهیانه 

محاسبه و پرداخت می شود.
ملکی می گوید: برخی تصور می کنند آتش نشان ها از 
حقوق و مزایای بسیاری برخوردارند در حالی که آنان 
نیز کارمند محسوب می شوند و وضعیت اقتصادی به 
آن ها هم فشار می آورد. در واقع آتش نشان ها نسبت 
به کارمندان بعضی از دســتگاه ها حقوقی کمتر و 
نسبت به بعضی دیگر شاید حقوق بیشتری دریافت 
کنند، اما در مجمــوع توفیر زیادی از لحاظ حقوق 
و مزایا با بقیه کارمندان کشــور ندارند. این درحالی 
اســت که اگر از بُعد خطرات شغلی به حقوق های 
دریافتی توجه کنیم موضوع متفاوت می شــود. در 
این حرفه هر لحظه احتمال مــرگ وجود دارد. از 
این رو آتش نشان ها را نمی توان با کارمندان معمولی 
که ســاعت 8 صبح سر کار می روند و 4 بعد از ظهر 
به خانه برمی گردند مقایسه کرد. ما سال گذشته و 
امســال فقط درهفت و یا هشت حادثه غیرمترقبه 
که در استان های دیگر کشور رخ داده است، حضور 
یافتیم؛ حوادثی مثل ســیالب های خوزســتان و 

گلستان و آتش سوزی جنگل های یاسوج.
وی با طرح این پرســش که مگر می شود با افزایش 
تورم، کارمند و کارگر در این کشــور مشکل تأمین 
معیشــت خانواده اش را نداشته باشــند، می افزاید: 
واقعیت این اســت که آتش نشان ها نیز مشکالت 
اقتصادی خاص خود را دارند و بین آن ها اجاره نشین 
زیاد است، خیلی از آنان قسط و بدهی مالی دارند، از 
این رو باید نگاه ویژه تری به وضعیت حقوقی و رفاهی 
آن ها شــود تا آن ها هم بتوانند هر از گاهی به سفر 
بروند و از امکانات رفاهی مثل خودرو و خانه مسکونی 

مناسب برخوردار باشند.

گرانیتجهیزات»
ملکی نگاهی نیز به تجهیزات مورد 
نیاز آتش نشــان ها دارد و می گوید: 
بیشــتر تجهیزات مورد اســتفاده 
آتش نشان ها گران است. مثالً یک 
دست لباس کامل یک آتش نشان 
که شامل کاله خود، ماسک محافظ، 
لباس ضد آتش، پوتین و دستکش 
می شود دو ســه سال پیش حدود 
هــزار و 600 یورو بــود یا قیمت 
یــک مجموعه ابزار مثــل انبرها و 
کپسول های فشــار قوی که برای 
بیرون آوردن مصدوم از خودروهای 
تصادفی اســتفاده می شود حدود 
بــوده، همین طور  یــورو  25هزار 
خودروهای آتش نشانی بسته به نوع 
استفاده در مأموریت ها بین ۱60 تا 
500 هزار یورو قیمت داشته اند که 
بهای این تجهیزات اگر االن بیشتر 
نشده باشد قطعاً کمتر نشده؛ ضمن 

اینکه بیشتر این تجهیزات ساخت آمریکا و اروپاست 
که ایران را تحت شدیدترین تحریم ها قرار داده اند. 

وی بــا این حال اضافه می کند: وضعیت ما از لحاظ 
برخورداری از امکانات و تجهیزات خوب است و در 
این زمینه به هیچ وجه قابل قیاس با ۱5-۱0 سال 
پیش نیستیم. دو دهه قبل کمبودها در این حوزه 
کامالً مشــهود بود. مثالً کاوری را که موتورسوارها 
برای مقابله با سرما استفاده می کنند به ما می دادند 
که وقتی از 20 متری آتش رد می شدیم آب می شد 
و جالب تر اینکه برای دریافت یکی دیگر از این کاورها 
باید همان سوخته شــده اش را تحویل می دادیم یا 
کاله و لباس آتش نشانی که استفاده می کردیم در 
سطح بسیار پایینی قرار داشت؛ اما االن تجهیزاتی 
که آتش نشــان های ما استفاده می کنند به روز و در 
سطح برندهای جهانی هستند که قیمت های باالیی 
دارند. البته با توجه به تحریم های ظالمانه، تهیه این 
تجهیزات خیلی سخت شــده است؛ اما به هرحال 
لنگ نمی مانیم و شــهرداری با همه سختی هایی 
کــه در این راه وجــود دارد با تأمیــن منابع مالی 

الزم، امکانــات و تجهیــزات مورد 
نیاز را فراهم می کند. البته ســطح 
برخورداری آتش نشــان های کشور 
از تجهیزات مورد نیازشان متفاوت 
است، یعنی هرچه از کالنشهرها به 
سمت شهرهای کوچک تر می رویم 
به نظر می رسد امکانات و تجهیزات 
آتش نشــان ها کمتر می شــود و 

وضعیت خوبی ندارند. 
ملکی می گوید: استفاده از بالگرد 
بــرای عملیات در شــهرها اصاًل 
مناســب نیســت. آتش نشــانی 
کدام شــهر دنیا بالگــرد دارد و از 
آن اســتفاده می کنــد؟ آن هایی 
که بالگرد دارند آتش نشــان های 
شهری نیستند؛ چون ما در شهرها 
جنگل و مرتع نداریم و در حاشیه 
شــهرها هم متولــی این موضوع 
شــهرداری یا آتش نشانی نیست. 
آتش نشانی شهری در دنیا بالگرد 
با رویکرد اطفای حریق ندارند. فقط گاهی اوقات و 
آن هم به صورت خیلی محدود ممکن است کارایی 
نجات داشته باشد که با توجه به قیمت بسیار باالی 
بالگردها و هزینه نگهداری آن ها اصالً صرفه اقتصادی 
ندارد. البته ما تجربه این را داریم. چند ســال پیش 
و با هماهنگی یکــی از نهادهای نظامی، به صورت 
استیجاری یک بالگرد در اختیار گرفتیم که ماهیانه 
مبلــغ زیادی بابت اجــاره و نگهــداری آن هزینه 
می کردیم اما سرانجام به این نتیجه رسیدیم که به 

دردمان نمی خورد. 
وی ادامــه می دهد: مشــکل این اســت که تصور 
می کنیم فقط آتش نشان ها باید خودشان را از لحاظ 
امکانات و تجهیزات کامل کنند؛ در حالی که این یک 
تصور اشتباه است. همه دستگاه ها، نهادهای متولی و 
حتی مردم باید پای کار بیایند. آتش نشانی در دنیای 
امروز در حال تبدیل شــدن از یک نهاد پاســخگو 
به یک نهاد تکمیلی اســت. امروزه ساختمان ها و 
مراکز تجاری و اداری بسیاری از کشورها مجهز به 
سیستم های ایمنی مختلف از جمله هشدار و اطفای 

حریق هستند. یعنی وقتی تیم های آتش نشانی به 
صحنه حادثه می رســند می بینند فقط 20 درصد 
کار مانده اســت. اما ایمنی در کجــای زندگی ما 
ایرانیان قرار دارد؟ حادثــه ای پیش می آید تازه آن 
وقت رسانه ها  می پرسند آتش نشانی چه تجهیزاتی 
را نداری؟ در حالی که واقعاً برای مثال آتش نشانی 
تهران از نظر تجهیزات و امکانات در سطح منطقه، 
آســیا و حتی جهان جزو کامل ترین و معتبرترین 
برندهاست؛ اما اینکه چرا با وجود این امکانات، این 
همــه حادثه داریم به این نکته برمی گردد که همه 
دستگاه ها وظایف خود را کنار گذاشته اند و می گویند 
آتش نشانی چه چیزی داری یا نداری؟ ما اگر حتی 
۱0 برابر ایســتگاه های آتش نشــانی و  تجهیزات و 
امکانات موجود را داشته باشیم باز هم حادثه خواهیم 
داشــت چون فرهنگ ایمنی و آمــوزش ایمنی در 

کشور نداریم. 

ضعفنهادهایفرهنگی»
ملکی با بیان اینکه کشورهای دنیا در مقاطع مختلف 
تحصیلــی به دانش آموزان خــود مباحث ایمنی را 
آموزش می دهنــد، می گوید: اما اگر از دانش آموزان 
ما چهار تا سؤال ساده ایمنی بپرسید، بلد نیستند؛ 
حتی بیشــتر آن ها نحوه استفاده از کپسول اطفای 

حریق را هم نمی دانند. 
وی دستگاه ها و نهادهای فرهنگی را زیرسؤال می برد 
و می گوید: متولیان این حوزه برای توسعه فرهنگ 
ایمنی چه کار خاصی انجام می دهند؟ اصالً ســالی 
چند فیلم و تئاتر مربوط به ایمنی در کشــور اکران 
می شود؟ به هرحال اگر نگاه ها فقط به آتش نشانی 
باشد نتیجه اش همین است که می بینیم؛ اتفاقات 
پالسکو و کلینیک سینا آخرین آن ها نخواهند بود. 

ملکی در همین زمینه می افزاید: به خطر افتادن جان 
آتش نشانان ارتباط مستقیمی با وضعیت ایمنی شهر 
دارد؛ هر چقدر ساختمان ها و شهرهایمان ناایمن تر 
باشد جان آتش نشانان بیشتری در خطر است. حادثه 
همواره رخ می دهد اما در ساختمان هایی که ایمن 
هستند مشــکالت کمتری اتفاق می افتد. بنابراین 
همه مردم باید محل زندگی و کار خود را ایمن کنند 
تا جان آتش نشانان کمتر به خطر بیفتد. نباید توقع 
داشته باشیم آتش نشان ها به تنهایی تمام مشکالت 
را رفع کنند، چون ایمنی یک زنجیره است که اگر 
حتی یک حلقه آن وجود نداشته باشد کامل نخواهد 
شد. ملکی در پاسخ به این پرسش که آتش نشانی در 
خصوص ناایمن بودن ساختمان ها و مراکز تجاری و 
اداری طی سال جاری چه تعداد تذکر داده است و 
چرا این تذکرات به نتیجه الزم نمی رسند، می گوید: 
آماری ندارم. بی خیال عدد و ارقام شوید. اما اینکه 
چرا به تذکرات آتش نشــانی توجهی نمی شــود را 
رســانه ها باید از سایر دستگاه ها بپرسند و پیگیری 
کنند. مــا طبق قانون می توانیــم تذکر بدهیم اما 

نمی توانیم در مغازه ای را ببندیم. 
وی در پاســخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا 
بی توجهــی صاحبان مراکز مســکونی و تجاری به 
تذکرات آتش نشانی، ریشه در ضعف و یا کمبود قانون 
در این زمینه دارد، می گوید: در خیلی چیزها کمبود 
داریــم. درمورد اینکه ما تذکر و اخطار می دهیم اما 
کسی اهمیت نمی دهد و قانون چه پیش بینی در این 

خصوص کرده قانون گذاران باید نظر بدهند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران:

فرهنگایمنیارتقانیابد،پالسکوهاتکرارمیشوند

اگر حتی ۱0 برابر 
ایستگاه های 
آتش نشانی و 

تجهیزات و امکانات 
موجود را داشته 

باشیم باز هم حادثه 
خواهیم داشت 

چون فرهنگ ایمنی 
و آموزش ایمنی در 

کشور نداریم

بــــــرش
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بهداشت و درمان

معاون کل وزارت بهداشت بیان کرد
 داروهای خطرآفرینی

که قیمت میلیونی داشتند
 تســنیم    ایرج حریرچی، معاون کل وزارت 
بهداشــت گفت: در مورد ویروس کرونا در حال 
ســپری کردن واحد درسی هستیم که در هیچ 
دانشــگاهی تدریس نشده اســت. در مقطع اول 
کرونا، داروهایی مانند تامی فلو و هیدروکســی 
کلروکین خیلی معروف شد و قرص تامی فلو که 
قیمت آن حدود ۱0 تا 20 هزار تومان بود، به یک 
میلیون و چند صدهزار تومان رســید، اما اکنون 
ثابت شده تامی فلو هیچ تأثیری ندارد و کلروکین 
هم نه تنها تأثیری ندارد بلکه اثرات مضر نیز دارد. 
من اســفند ماه به کرونا مبتال شــدم و آن زمان 
دو داروی کلروکیــن و تامی فلو را که در پروتکل 
درمانی کشور بود مصرف کردم. امروز این دو دارو  

از رژیم های درمانی کرونا خارج شده است. 

ارتباطات و فناوری اطالعات

پاسخ معاون وزیر ارتباطات  به یک سؤال
 کدام پیام رسان ها 

قابلیت تماس صوتی دارند؟
 ایســنا    معاون وزیــر ارتباطــات و فناوری 
اطالعات، با اشــاره به مصوبه  شورای عالی فضای 
مجازی اعــالم کرد اپراتورهــا موظفند خدمات 
الزم برای ایجاد امکان Call out در پیام رســان ها 
را برای آن ها فراهــم آورند و تعرفه این تماس ها 
نصف تماس عــادی خواهد بود.  حســین فالح 
جوشقانی با اشاره به تصویب این مصوبه در جلسه 
کمیســیون تنظیم مقررات ارتباطات، گفت: در 
این مصوبه چارچوب های فنی و الزامات تعهدات 
اپراتورها مشخص شده است. بر اساس این مصوبه، 
موضوع اتصال متقابل اپراتورها با پیام رســان ها با 
توجه به مصوبه شورای عالی فضای مجازی برای 
پیام رسان های داخلی که اعضای آن ها به 5 میلیون 

کاربر رسیده باشد فراهم شده است.

رفاه و خدمات اجتماعی

معاون مشارکت های مردمی بهزیستی:
صندوق حمایت از فرصت های 

شغلی معلوالن راه اندازی می شود
 مهر    یزدان مهر، معاون مشارکت های مردمی 
بهزیستی کشور گفت: با تشکیل صندوق حمایت 
از فرصت های شغلی معلوالن، گامی اساسی برای 
حل مشــکالت این گروه برداشــته و امسال این 

صندوق تشکیل خواهد شد.
وی گفــت: بــا همراهــی بنیاد مســتضعفان و 
پیگیری های سازمان بهزیستی مبلغ 75 میلیارد 
تومان به صورت وام و 30 میلیارد تومان به صورت 
بالعوض در اختیــار مددجویان قرار می گیرد که 
جزئیات آن را در اختیار رســانه ها قرار می دهیم. 
قرار است از اول دهه والیت در دو مرحله پرداخت 
شــود. وی ادامه داد: در خصوص وامی که وزارت 
مسکن و شهرسازی می دهد 300 میلیارد تومان 

به بهزیستی تعلق گرفته است.

آموزش

یک مسئول وزارت آموزش و پرورش خبر داد
راه اندازی مدرسه مجازی برای 

دانش آموزان خارج از کشور
 ایسنا    رئیــس مرکز امور بین الملل و مدارس 
خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش گفت: برای 
امسال مدرســه مجازی ایرانیان را برای ایرانیان 
خارج از کشــور در بستر شبکه شــاد راه اندازی 
می کنیم. تعداد دانش آمــوزان در برخی مدارس 
بسیار کم است و نمی توانیم معلم تخصصی اعزام 
کنیم. بخشــی از دروس را آنالین و آفالین ارائه 
می دهیم. غالمرضا کریمی با اشاره به فراهم کردن 
ظرفیت آموزش مجــازی برای 500 تا 600 هزار 
دانش آموز خارج کشور به ویژه با توجه به شرایط 
پیش آمده، گفت: تعدادی از معلمان که دو سال 
خدمتشان تمام شده باشد به کشور برمی گردند، از 
آن سو اعزام، محدود و مربوط به کشورهایی است 
که کمبود شدید داریم و شاید به 40 نفر هم نرسد.

میراث فرهنگی

فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث فرهنگی:
حفاران غیرمجاز اشیای عتیقه 

دستگیر شدند
 ایســنا   فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از دستگیری 
اعضای باند حفاران غیرمجاز در استان کهگیلویه و 
بویراحمد و کشف اشیای تاریخی دوران اسالمی در 
استان گلســتان خبر داد. سردار امیر رحمت الهی 
گفت: یگان حفاظت استان کهگیلویه و بویراحمد 
پس از پیمودن ساعت ها مسیر سخت و صعب العبور 
کوهســتانی موفق شــدند پنج نفر از اعضای یک 
باند را حین عملیات حفاری دستگیر کنند. یگان 
حفاظت استان گلستان نیز به محض اطالع از وقوع 
حفاری غیرمجاز در ملکی شخصی واقع در گرگان 
در عملیاتی غافلگیرانه از این منزل، ۱2 قلم شــئ 
تاریخی شامل صندوقچه چوبی، ظروف سفالی و 

نسخ خطی کشف و یک نفر را دستگیر کردند.

فراسو

برداشت آزاد
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دستچین

قرنطینهطراحانکنکورکذبمحضاست
تسنیم: احمد نــادری، عضو کمیسیون آموزش مجلس می گوید: 
وزارت علوم و ســازمان سنجش با این اســتدالل که ما پول خرج 
کرده ایــم و عده ای را در قرنطینه داریــم، خواهان برگزاری کنکور 
هستند؛ اما این ادعا کذب محض است. من طراح سؤال آزمون ارشد 

و دکترا بوده ام و هیچ وقت هم به قرنطینه نرفتم. 

ایرانرکورددارکاهشنرخباروریدرجهان!
فارس: زهره ســادات الجوردی، عضو هیئت رئیســه کمیسیون 
فرهنگی می گوید: نرخ باروری هیچ کشــوری به اندازه ایران کاهش 
نیافته اســت.  متوســط نرخ باروری هر زن ایرانی از هفت فرزند در 
اواســط دهه 40 به ۱.6 فرزند رســیده که در هیچ جای دنیا شاهد 

چنین سیر نزولی در مسئله جمعیت نیستیم.

ماجرایشایعهکشفشربتدرمانکرونا
فارس: مینو محرز، عضو کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا 
در واکنش به ســاخت شربت درمان کرونا در مازندران گفت: به 
زودی شاهد تعداد زیادی از این شایعه ها و افراد سودجو خواهیم 
بود که از استیصال مردم سوءاستفاده می کنند. اگر درمانی کشف 

شود، این درمان ابتدا در کمیته کشوری درمان مطرح می شود.

هزینهتولیدواکسنکرونادرایران
مهر:دکتر حمیدرضا طیبی، رئیس جهاددانشــگاهی با بیان اینکه 
معموالً ساخت واکسن به ۱8 ماه زمان نیاز دارد، در خصوص بودجه 
ساخت واکسن گفت: 4-3 میلیارد تومان برای ساخت واکسن نیاز 
است و جهاد دانشگاهی به دلیل اینکه بودجه مستقلی برای این گونه 

فعالیت ها ندارد نمی تواند به تنهایی تأمین کننده باشد.

»شاد«بیعدالتیآموزشیرابیشترکرد
میزان: مهدی بهلولی، کارشناس حوزه آموزش و پرورش گفت: 
با راه اندازی شبکه شاد، متأسفانه بی عدالتی آموزشی بیشتر شد. 
به گفته خود آقــای وزیر نزدیک به 30 درصــد دانش آموزان 
دسترسی به اینترنت ندارند و اگرچه بعد این حرفشان را تغییر 

دادند، اما به نظر می رسد این وضعیت صادق است.

وزیر،مسئولصحبتخودشاست
ایسنا: حسین میرزایی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای 
اسالمی در خصوص اینکه آیا اخطار و برخورد وزیر ارتباطات با 
اپراتورها به دلیل افزایش تعرفه بسته های اینترنتی می تواند کاری 
را پیش ببرد یا خیر، گفت: وزیر محترم مسئول صحبت خودش 

است، باید دید می تواند این کار را انجام دهد یا خیر.
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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

درگیری از پادگان نظامی تا کف خیابان

تک و پاتک پایگاه های آمریکایی  و عراقی
  جهان/ علوی  گروه رســانه امنیتی عــراق از وقوع دو 
انفجار در پایگاه هوایی شهید »ماجد التمیمی« )اسپایکر( در 
اســتان صالح الدین خبر داد. به گزارش ایســنا، انفجارها در 
پایگاه اسپایکر که نیروهای عراقی در آن مستقر هستند رأس 
ســاعت ۱۱ دوشنبه شب ۲۷ جوالی به وقت محلی رخ داد. 
برخی منابع نیز اعــالم کردند این پایگاه میزبان گردان های 
امام علی حشدالشعبی نیز هست. در بیانیه گروه رسانه امنیتی 
عراق آمده تیم دفاع نظامی موفق شــد آتش سوزی ناشی از 
این دو انفجار را مهار کند و این انفجارها تلفات جانی نداشت. 
ســاعاتی پیش از این حادثه، رســانه ها از حمله موشکی به 
پایگاه التاجی در بغداد خبر داده بودند. این پایگاه که میزبان 
نیروهای ائتالف آمریکایی اســت، با سه موشک کاتیوشا از 
منطقه سبع البور هدف قرار گرفت. نیروهای امنیتی عراق به 
تحقیق برای شناسایی عوامل حمله به پایگاه ادامه می دهند.

از ســوی دیگر، نخســت وزیر عراق روز سه شنبه اعالم کرد 
درصدد اتخاذ تصمیمــات ملی برای برآورده کردن مطالبات 
مردم کشــورش اســت. به گزارش الفرات نیــوز، مصطفی 
الکاظمی ادامــه داد: ما به وزیران و ادارات خدمات رســانی 
مرتبط دســتور داده ایم از موانع بروکراتیک اجتناب ورزیده و 
با روش های انعطاف پذیــر در اجرای تصمیمات عمل کنند. 

هر کس که در مسیر اجرای هر تصمیمی سنگ اندازی کند، 
تدابیر حقوقی برای وی اتخاذ خواهد شد. الکاظمی عنوان کرد: 
وزیران باید خواسته های شهروندان را بشنوند و طرح هایی را 
برای اجرای این خواســته ها تدوین کنند. نخست وزیر عراق 
اظهار کرد: عقب گردی درخصوص تحکیم و تقویت نهادهای 
دولت صورت نمی گیــرد و اقدام ها برای تحکیم این نهادها 
در جریان اســت. مــا درصدد اتخاذ تصمیمــات ملی برای 
برآورده ســاختن خواسته های مردمانمان هستیم. وی گفت: 
نیروها و دســتگاه های امنیتی، ملزم به حفاظت از تظاهرات  
مطالبه گرایانه در مقابل هر گونه هدف قرار گرفتن یا تالش 

برای تشویش اوضاع از سوی هر طرفی هستند.
گفتنی اســت در چند روز گذشته برخی از مردم در شهرهای 
بغــداد و نجف در اعتــراض به وضعیت بد خدمات رســانی 
و اوضاع معیشــتی، دســت به تظاهرات زدند و بر اســاس 
گزارش های غیررســمی، طی آن دو نفر کشته و تعدادی نیز 
زخمی شدند. در همین زمینه، وزارت کشور عراق درباره نتایج 
تحقیقات حوادث اخیر میدان التحریر، مدعی شد: »گروه های 
جنایتکار خطرناکی رصد شده اند که از طریق هدف قرار دادن 
تظاهرات کنندگان از داخل و ایجاد درگیری با سرویس های 

امنیتی، قصد ایجاد هرج ومرج دارند«.

حامد کرزی:
 دولت افغانستان ©

با طالبان مذاکره کند
رئیس جمهور  فارس: 
افغانســتان  پیشــین 
بــا ابــراز نگرانــی از 
افزایــش خشــونت ها 
در این کشــور و جان 

باختن غیرنظامیان، خواســتار آغاز مذاکرات 
بین االفغانی شــد. حامد کــرزی در توییتی 
نوشت: آخرین گزارش یوناما مبنی بر اینکه 
افراد غیرنظامی در معرض خشــونت شدید 
در افغانستان قرار دارند، بسیار ناراحت کننده 
است. من از طرف های افغانستانی می خواهم 
میهن پرستی و عشق به کشور خود را نشان 
دهنــد و بالفاصله مذاکرات را آغاز کرده و به 
ایــن درگیری تحمیل شــده خارجی پایان 

دهند.

مهر: جی رونگ، سخنگوی سفارت چین در 
دهلی نو در واکنش به رزمایش نظامی آمریکا و 
هند گفت: دهلی و پکن باید دست در دست 
هم، دموکراســی و قوانین حاکــم بر روابط 
بین الملل را تحکیم کنند. به گفته وی، چین 
و هند باید با هــر اقدامی که چرخه تاریخ را 
وارونه می کند، مقابله کند و جلو سیاست های 

هژمون گرا بایستد.
اسپوتنیک: تد وییلر، شهردار شهر پورتلند 
خواستار برگزاری نشستی فوری با مقام های 
وزارت امنیت داخلی آمریکا شــده تا در مورد 
آتش بس و خروج نیرو های فدرال از این شهر 
به بحث بپردازند. شهر پورتلند دوشنبه شب، 
شصتمین شب متوالی اعتراض ها را در خود 
مشاهده کرد. این اعتراض ها با حضور نیرو های 
پلیس فدرال برگزار  و بار دیگر به خشــونت 
کشیده شد که طی آن، تعداد بسیاری زخمی 

و مجروح شدند.

شورای آتالنتیک بررسی کرد
 پیامدهای مخرب ©

مداخالت خارجی در لیبی
شــورای آتالنتیک: لیبی که در منطقه ای 
استراتژیک در تقاطع آفریقا، خاورمیانه و اروپا 
واقع اســت، به محیطی پرآشوب تبدیل شده 
است. مداخله بازیگران خارجی به  جای اینکه 
موجب حل  و فصل این جنگ شــود، با تأمین 
پول، مزدور و ســالح برای جناح های در حال 
جنگ، ســبب تشــدید این جنگ شده است. 
پشــتیبانی قوی ترکیه از دولت نخســت وزیر 
فائز الســراج که سازمان ملل آن را به رسمیت 
می شناســد، موجب عدم سقوط دولت قانونی 
شد. سراج عمدتاً به ترکیه، قطر و ایتالیا متکی 
اســت در حالی که در ســمت مقابل، »ارتش 
ملی لیبــی« ژنرال خلیفه حفتــر از حمایت 
مصر، امارات، روسیه، عربستان، اردن و فرانسه 

برخوردار است.
در لیبی ورق هنگامی برگشت که حفتر طعم 
تلخ شکســت نظامی را توسط دولت سراج در 
طرابلس چشــید و نیروهایــش از این منطقه 
بیرون رانده شــدند. ترکیه با اعزام پهپادهای 
پیشرفته، ســامانه های ضد هوایی و پشتیبانی 
اطالعاتی، مداخله کرده و به تدریج نتیجه نبرد 
را تغییر داد. بدون مداخله ترکیه، لیبی به آسانی 
توسط حفتر تصرف می شد و بنابراین در حوزه 
نفوذ حامی وی یعنی روســیه افتاده و موجب 
تقویت حضور روسیه در دریای مدیترانه می شد.

روســیه هنوز هم بــه دنبال پر کــردن خأل 
راهبردی بر جای  مانده از آمریکا و اروپا در این 
منطقه ایجاد پایگاه دریایی در سواحل لیبی در 
آن  سوی مالت و ایتالیا در مجاورت مصر است. 
در صورت تحقق این امر، مسکو در گام بعدی 
درصدد استقرار دائمی سامانه های دوربرد ضد 
دسترسی هوایی در این منطقه خواهد بود. این 
امر برای جناح جنوبی اروپا نگرانی های امنیتی 
جدی در پی خواهد داشــت. روسیه و ترکیه 
در مذاکرات احتمالی صلح جایگاه برجسته ای 
دارند. واشــنگتن می تواند و باید رهبری ناتو و 
متحدان منطقه ای خویش نظیر مصر، امارات و 
عربستان را به دست گیرد تا از تبدیل لیبی به 

پایگاهی دیگر برای روسیه جلوگیری کند.
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»حزب اهلل« قواعد درگیری را تغییر داده است©
رأی الیوم: مســئوالن صهیونیست روز گذشته مدعی شدند در مرزهای جنوبی 
لبنان، نظامیان این رژیم با نیروهای حزب اهلل درگیر شده اند و تمام توان رسانه ای 
خود را برای القای پیروزی وهمی به کار بستند، ولی واقعیت این است که حزب اهلل 
قواعد درگیری تازه ای تحمیل کرده است. به گزارش فارس، حزب اهلل ساعاتی پس 
از گزارش  رسانه ها و ارتش رژیم صهیونیستی، ضمن رد این ادعا تأکید کرد هیچ 
درگیری یا تیراندازی از سوی مقاومت اسالمی صورت نگرفته است. حزب اهلل در 
بیانیه یاد شده گفت: تالش دشمن برای »ایجاد پیروزی های توهم آمیز و دروغین« 

علت ادعاهای رژیم صهیونیستی بوده است.
روزنامه الکترونیکی رأی الیوم درباره نشست خبری نتانیاهو و گانتز گزارش داد: این 
نشست سه دقیقه به طول انجامید. خبرنگاران حق نداشتند،سؤال کنند. همین 
مسئله، شک و شبهات را درباره صحت و سقم روایت صهیونیست ها از رخدادهای 
روز گذشــته افزایش می دهد؛ به ویژه اینکه نتانیاهو به همه وزرای صهیونیست 

دستور داد به این مسئله نپردازند.
به گزارش این روزنامه، رژیم صهیونیســتی در مقابله با حزب اهلل با مشکل مواجه 
شده اســت و درباره ترس و نگرانی این رژیم همین نکته کافی است که هزاران 
صهیونیست که در سواحل »البصه« در نزدیکی مرزهای شمالی حضور داشتند، 

برای لحظاتی پنهان شده و شمار زیادی نیز از منطقه متواری شدند.
بنابر این گزارش، رژیم صهیونیســتی در سطوح سیاسی و امنیتی، متخصصان، 
کارشناسان و تحلیلگران زیادی را روانه تلویزیون کرده است تا بتواند از این ماجرا 
روایت خود را تقویت کند، ولی ساکنان اراضی اشغالی هیچ اعتمادی به اظهارات 

سران این رژیم ندارند.
رأی الیوم در ادامه نوشت: زمانی که حزب اهلل با صدور بیانیه، روایت صهیونیست ها 
را تکذیب کرد، مسئله درگیری با نیروهای حزب اهلل در رسانه های صهیونیستی، 
از نظر پوشش خبری در رده سوم قرار گرفت و بیشتر رسانه ها، مسئله انتخابات و 
افزایش شمار مبتالیان به ویروس کرونا را پوشش دادند. باوجود محدودیت هایی 
که صهیونیست ها درزمینه اظهارنظر درباره این درگیری وضع کردند، ولی »یوسی 
یهوشــواع« تحلیلگر امور نظامی روزنامه اسرائیلی یدیعوت آحارانوت در صفحه 
توییتر خود نوشــت: چه کسی این باند »خرابکار« سه  چهار نفره را در روشنایی 
روز برای انجام یک عملیات می فرســتد؟ آن هم زمانی که ارتش »اسرائیل« در 
آماده باش و آمادگی کامل قرار دارد؟ وی ادامه داد: »چگونه ارتش اسرائیل نتوانسته 
افراد این باند را بکشد؟ نشست خبری نتانیاهو و گانتز، چیزی اضافه نکرد. چرا هیچ 

ویدئویی از این عملیات نمی بینیم؟ چه اتفاقی آنجا رخ داد؟«
»کوبی ماروم« از نظامیان بازنشسته رژیم صهیونیستی که یک فرمانده بلندپایه 
در جبهه شــمال بوده است، نیز گفت: »حزب اهلل قواعد درگیری تازه ای تحمیل 
کرده و قواعد بازی را تغییر داده است. این زمان برای تغییر وضعیت، غیرعقالنی و 
غیرقابل پذیرش است... اسرائیل نمی تواند در جبهه شمالی با گروهی مقابله کند که 
یک دولت را به طول کامل در ترس فرو می برد«. خبرنگاران مسائل نظامی روزنامه 
صهیونیستی »هاآرتص« نیز سه شنبه مدعی شدند شک و شبهه زیادی وجود دارد 
مبنی بر اینکه حزب اهلل به همین میزان بسنده خواهد کرد؛ خاصه اینکه وضعیت 

آماده باش ارتش صهیونیستی همچنان ادامه دارد.
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ماجرای سبیل آدمیرال هریس!ماجرای سبیل آدمیرال هریس!
سرانجام سفیر آمریکا در کره جنوبی سبیلش را زد. تا پیش از این، سبیل هری هریس 
در کره جنوبی جنجالی برپا کرده بود، چرا که بسیاری آن را یادآور دوران اشغال کره از 
سوی ژاپن خوانده بودند که طی آن ژنرال های امپراتوری ژاپن همگی سبیل داشتند. 
حاال سفیر آمریکا در سئول با انتشار ویدئویی سبیلش را تراشیده و گفته یک علت هم 

کرونا و تابستان بوده، چون زدن ماسک با سبیل برایش سخت بوده است.
سبیل او از سوی بسیاری یادآور دوران استعماری 1910 تا 1945 بود که کره توسط 

ژاپن اشغال شده بود.
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عربستان، عراق شیعه را تحمل نمی کندموانع داخلی گفت وگوها برطرف شود
 بی بی سی  رهبر طالبان در 
پیامی به مناسبت عید قربان 
خواستار رفع موانع برای آغاز 
مذاکرات بین االفغانی شــد و 
تأکید کرد آمریــکا و تمامی 
متحدانش باید از افغانســتان 
خارج شــوند. مولوی هبت اهلل 

آخندزاده روز گذشــته پیامی را به مناسبت 
عید قربان صادر کرد. 

آخندزاده اما در این پیام موضع گروه طالبان 
را دربــاره مذاکرات بین ا الفغانــی، نیروهای 
خارجی، روابط با جهانیان، بازسازی، تعلیم و 

تربیت و سایر موارد بیان کرده است.
رهبر طالبان از طرف های داخلی خواســت 
موانع را از سر راه آغاز مذاکرات بین االفغانی 

بردارند.
آخندزاده از طرفی دیگر درباره خروج نیروهای 
خارجی گفت: در این قسمت پیشرفت خوبی 
صورت گرفته است. وی تأیید کرد نیروهای 

خارجی از پنج  پایگاه خارج شده اند.
به گفته وی، براســاس توافق نامه دوحه باید 

تمامی نظامیان و کارمندان غیر 
متحدانش  و  آمریکا  دیپلماتیک 
از افغانســتان خــارج شــوند و 
نظامی  نهادهای  کارمندان همه 
و غیرنظامــی آمریــکا بایــد به 
توافق نامه صلح وفادار باشــند و 
از اظهــارات و تبلیغات ناموجه 
خودداری کنند و بــرای پایان طوالنی ترین 

جنگ تاریخ آمریکا، موانع ایجاد نکنند.
رهبر گروه طالبان دربــاره روابط با جهانیان 
گفت: صلح افغانستان به نفع همه و این گروه 
نیز خواهان تعامل خوب با جهان است. وی در 
عین حال تأکید کرد: هیچ کشوری نباید در 

امور داخلی افغانستان مداخله کند.
آخندزاده اما درباره بازسازی افغانستان گفت: 
پــس از خروج نیروهای خارجی و اســتقرار 
نظام اسالمی گام های جدی را برای بازسازی 
افغانســتان برمی داریم. وی همچنین تأکید 
کرد گــروه طالبان به دنبــال انحصار قدرت 
نیســت و افغانســتان را خانه مشترک همه 

می داند.

 فارس   نــوری المالکی، رئیس 
ائتالف دوله القانون و نخست وزیر 
پیشــین عراق با اشاره به ضرورت 
تقویــت روابــط بغداد بــا همه 
کشورهای جهان به استثنای رژیم 
صهیونیستی بر اساس منافع ملی 
عراق، درباره رویکرد ســعودی ها 

در قبال عراق، طرح تجزیه جو بایدن، اقدام های 
آمریکا در عراق و ضرورت اتکا به حشدالشعبی در 

چالش های فرارو توضیح داد.
المالکی گفت: دولت هایی که پس از سقوط رژیم 
سابق روی کار آمدند، بهای میراث بد این رژیم در 
روابط با کشورهای جهان را پرداخت می کنند. این 
امر ساده نیست که ما اختالفات با سوریه، ایران، 
ترکیه، سعودی، ایاالت متحده و سایر کشور ها 
را به پایان برســانیم. وی دربــاره روابط بغداد و 
ریاض گفت: زمانی که من پست نخست وزیری 
را تحویل گرفتم، به نخستین کشوری که سفر 
کردم، عربستان سعودی بود. انتظار داشتم منازعه 
مذهبی و سیاسی را متوقف کنم اما موفق نشدم. 
سعودی با ما مشــکل مذهبی دارد. ]مقام های 

سعودی[ معتقدند بغداد پایتخت 
خالفت عباسی اســت و شیعه 
نمی تواند بــر آن حکومت کند. 
وی گفت: عربســتان ســعودی 
همچنان در امور منطقه دخالت 
می کند؛ همان گونه که در یمن، 
سوریه، لبنان و سایر کشورهای 
منطقه شاهد آن هستیم. تصمیم گیری عربی، 
امروز فراتر از آن اســت که عربستان بخواهد به 
تنهایی آن را در دست بگیرد و کشورهای عربی، 
خود دارای حاکمیت و اراده هستند و تصمیمات 
خود را دارند.المالکی ادامه داد: تا زمانی که عراق 
در مدار یک کشور از کشورهای منطقه و جهان 
باشــد، روی آرامش را نخواهد دید. اگر ما برای 
عراق شکوفایی، ثبات و حاکمیت می خواهیم باید 
با همه کشورها بر اساس منافع خود رابطه داشته 
باشیم. ما هیچ مشکلی برای داشتن روابط حسنه 
با همه کشــورهای جهان به استثنای اسرائیل 
نداریم. وی همچنین گفت: جو بایدن در نامه ای 
به من به دلیل ایــده اش مبنی بر تجزیه عراق 

عذرخواهی کرد.

چهره خبر

تلگراف: تحقیقات جدید نشان داده احتماالً 
14 هزار نفر در کره جنوبی بر اثر بیماری های 
مرتبط با استنشــاق مواد ضدعفونی کننده 
محصول یک شرکت انگلیسی، جان باخته اند. 
طبق تحقیقات جدید، بیش از 14 هزار نفر در 
کره جنوبی)10 برابر آنچه قبالً تصور می شد( 
احتماالً پس از استنشــاق ضدعفونی کننده 
استفاده شده در دستگاه رطوبت ساز )بخور( 

جان خود را از دست داده اند.
این رسوایی سال 2011 پس از آنکه چندین 
نفــر با عالئمــی مثل آســم و بیماری های 
بینابینی ریه جان باختند، علنی شد و پس 
از آنکــه چهار زن باردار به دلیل مشــکالت 
ناشناخته ریوی فوت شدند، در مرکز توجه 
قرار گرفــت. پــس از آن، مقام های محلی 
تحقیقاتــی را در این خصــوص آغاز کردند 
نتیجه گرفتند پلی هگزامتیلن گوانیدین،  و 
عامــل ضد باکتری کــه در پاک کننده های 
دستگاه های رطوبت ساز استفاده شده وقتی 
به صــورت قطره تنفس می شــود می تواند 

موجب مرگ شود.

آن زمان تعداد کســانی که نامشان به عنوان 
قربانی این رســوایی شــعبه محلی شرکت 
انگلیسی رکیت بنکیزر ثبت شد هزار و 553 
نفر بوده، اما تحقیقات جدید نشــان می دهد 

تلفات احتماالً بسیار بیشتر است.
تحقیق جدید با مطالعه روی 15 هزار و 472 
بزرگســال بین 19 تا 69 ســال به سفارش 
کمیسیون ویژه فاجعه اجتماعی کره جنوبی، 
تخمین می زند بین 13 تا 16 هزار نفر احتماالً 
مرگ مرتبط با این ضد عفونی کننده داشته اند.

پیش از این یک مدیر اجرایی شعبه محلی این 
شرکت به هفت سال زندان به دلیل نقشش 
در این رســوایی محکوم شده بود. او به دلیل 
قتل تصادفی و تبلیــغ دروغین این محصول 

کشنده، مجرم شناخته شد.
همچنیــن بنابر تحقیق جدیــد، حدود 6.3 
میلیون نفر از ایــن ضدعفونی کننده ها بین 
ســال های 1994 تا 2011 استفاده کرده اند. 
بنابر این تحقیق، در مجموع حدود 670 هزار 
نفر از مشکالت جسمی مرتبط با این مواد رنج 

بردند.

خبر

قتل 14 هزار کره ای با مواد سمی شرکت انگلیسی
ابعاد جدید یک فاجعه قدیمی

اسپوتنیک: دولت هنــد به ارتش و نیروهای 
امنیتی این کشور مجوز داد تا در هر منطقه ای 
از ایالت جامو و کشمیر که می خواهند پایگاه و 
استحکامات نظامی بسازند. با نزدیک شدن به 
ســالگرد تصمیم دولت هند برای لغو وضعیت 
خودمختار ایالت »جامو و کشمیر« و همچنین 
تصویــب قانون اعطــای پناهندگی بــه اتباع 
غیرمسلمان در این منطقه، دهلی نو این بار اقدام 
جدیدی را علیه اکثریت مسلمان این منطقه در 
نظر گرفته است. طبق قوانین جدیدی که دولت 
نارندا مودی تصویب کرده، خارجی ها و کسانی 
که اهل یا ساکن ایالت جامو و کشمیر نیستند، 
می توانند در این منطقه زمین خریداری کرده و 

به شغل های دولتی مشغول شوند.
بر این اساس، نیروهای امنیتی نیز می توانند در 
هر نقطــه ای از این ایالت که بخواهند، صاحب 
زمین و ملک شوند. قانون جدید دولت مودی به 
ارتش، نیروهای امنیت مرزی، نیروهای مرکزی 
پلیس و دیگر سازمان های نظامی-امنیتی اجازه 
می دهد در هر بخشــی از جامو و کشــمیر به 
ساخت پایگاه، سنگر و دیگر تأسیسات نظامی 

بپردازند بدون اینکه نیاز به اخذ مجوز داشــته 
باشند.

به نوشته اسپوتنیک، این تملک اراضی توسط 
ارتش و نیروهای امنیتی، ذیل بند »حق جبران 
منصفانه و شفافیت« در قانون »تملک، بازسازی 

و باز اسکان« قرار می گیرد.
از زمــان لغو وضعیــت خودمختاری منطقه 
کشمیر در اواســط مرداد توسط دولت هند، 
کشــمیر در وضعیت امنیتی به سر می برد و 
چندیــن هزار نظامی هندی با حضور در این 
منطقه با هرگونه اعتراضی برخورد می کنند. 
تلفن های همراه و اینترنت هم برای چند هفته 
در این منطقه قطع بود و شهروندان برای تردد 
در کشمیر باید از ایست و بازرسی های متعدد 

عبور می کردند.
دولــت هند همچنیــن پیش از ایــن باوجود 
اعتراض های گسترده ســاکنان کشمیر هند، 
رسماً »جامو و کشمیر« را به دو منطقه »جامو 
و کشمیر« و »لداخ« تقســیم کرد که به طور 
مســتقیم تحت کنترل دولت مرکزی دهلی نو 

قرار می گیرند. 

خبر

فرمان »مودی« برای تصرف سرزمین های مسلمانان
هند ارتش را در شمال توسعه می دهد 

ایسنا: خالد مشــعل، رئیس ســابق دفتــر سیاسی جنبش 
مقاومت اسالمی حماس چشم اندازی سیاسی را برای احیای 
طرح وحدت ملی فلســطین و مقابله با طرح صهیونیســتی 
الحاق بخش هایی از کرانه باختری به اراضی اشــغالی مطرح 
کرد. این چشم انداز در مقاله ای مطرح شده که توسط مجمع 
اندیشــه عربی در لندن منتشر شــد و این مجمع اعالم کرد 
درصدد برگزاری یک ســمینار ویژه با خالد مشعل و حضور 
روشنفکران، دانشگاهیان، روزنامه نگاران و سیاستمداران برای 

بررسی این چشم انداز است.
خالد مشــعل در چشم انداز مطرح شــده درباره طرح الحاق، 
از پیشــینه های زمانی و انگیزه های تاکتیکی برای به تأخیر 
انداختن آن صحبت کرده و »برنامه ای ملی« را بر اساس آزاد 
گذاشــتن مقاومت و مقابله همه جانبه با رژیم صهیونیستی 
پیشنهاد کرده است. مشــعل همچنین چشم اندازی را برای 

پیشبرد طرح ملی فلسطین مطرح و نقشه راهی را برای اعتبار 
بخشــیدن دوباره به آن از طریق توافق ملی پیشــنهاد کرده 

است.
چشم انداز سیاسی خالد مشــعل بر تغییر وظایف تشکیالت 
خودگردان فلســطین استوار است، طوری که این تشکیالت 

قادر به مقابله با نقض های رژیم صهیونیستی باشد.
برپایه پیشــنهاد خالد مشــعل، هرگونه تصمیم درباره آینده 
تشکیالت خودگردان فلسطین باید پس از بررسی همه جانبه 

تمامی گزینه ها و با یک توافق ملی اتخاذ شود.
رئیس سابق دفتر سیاســی حماس همچنین برای مقابله با 
طرح صهیونیستی الحاق کرانه باختری تعریف مجدد اصول 
و حقوق ملی فلســطین را پیشنهاد کرد و خواستار بازسازی 
نهادهای سیاســی و سازمان آزادی بخش فلسطین )ساف( بر 

اساس دموکراسی واقعی شد.

خالد مشعل در ادامه یک »برنامه مبارزاتی« را پیشنهاد کرده 
اســت که شامل تمامی اشــکال مبارزه و مقاومت و در رأس 

آن ها مبارزه مسلحانه و مقاومت مردمی می شود.

وحدت فلسطینی با تأکید بر مبارزه مسلحانه
طرح پیشنهادی خالد مشعل برای مقابله با اسرائیل

گزارش

نوری المالکی در گفت وگویی تلویزیونی:رهبر طالبان در پیام عید قربان: 

 نامه انصاراهلل یمن ©
به جنبش حماس

دفتر سیاسی  خبرگزاری رســمی یمن: 
جنبش انصاراهلل یمن نامــه ای برای تحویل 
به رئیس جنبش مقاومت اسالمی فلسطین 
)حماس( بــه کاردار این جنبــش در یمن 
تحویل داده است. از محتوای این نامه خبری 
منتشر نشده. گفتنی است، به تازگی گروه های 
مقاومت تعامالت و همکاری های خود را در 

منطقه گسترش داده اند.

پیام مجدد رژیم صهیونیستی به حزب اهلل

به دنبال جنگ و درگیری نیستیم!©
تسنیم: رســانه های رژیم صهیونیستی 
از پیام وحشــت زده این رژیم به حزب اهلل 
در پی حادثه امنیتی خودســاخته رژیم 
اشغالگر در مرز لبنان و فلسطین اشغالی 
خبــر دادنــد. روزنامه عبــری یدیعوت 
آحارانــوت نوشــت: تل آویــو از طریق 
مقام های بین المللی این پیام را به حزب اهلل 
داده که نمی خواهد حادثه امنیتی اخیر به جنگ تمام عیار تبدیل شود. این روزنامه 
در گزارش خود تأکید کرد: ارتش این رژیم به نیروهای خود در مرزهای شــمالی 
دستور داده تا زمانی که نیروهای حزب اهلل در خاک لبنان هستند حتی اگر مسلح 
هم باشند به آن ها شلیک نشود. وزیر خارجه سابق رژیم صهیونیستی هم درباره 
اتفاق عصر دوشنبه گفت: متأسفانه دبیر کل حزب اهلل لبنان ثابت کرده به حرفش 
عمل می کند. آویگدور لیبرمن در ادامه گفت: یکی از نیروهای حزب اهلل در دمشق 

کشته شد و در مقابل، کل شمال سرزمین های اشغالی فلج شده است.

کیم جونگ اون:

هسته ای بودن، بقای کشور ما را تضمین کرد©
فارس: رئیس کره شمالی ضمن مخالفت 
با درخواست آمریکا برای خلع سالح اتمی 
این کشــور، تأکید کــرد توانمندی های 
هســته ای که پیونگ یانگ بدست آورده، 
بقا و امنیت آن را تضمین کرده اســت. 
کیم جونگ اون در جلســه سه شنبه با 
کهنه سربازان ارتش این کشور، گفت: این 
بازدارندگی »مؤثر و مطمئن« پیونگ یانگ است که آینده و امنیت ملی دائمی برای 
کره شمالی به ارمغان می آورد. وی افزود: ما مسیر خودسازی ]و تبدیل شدن[ به 
یک کشور اتمی را طی کرده ایم و اکنون کشوری هستیم که می تواند از خود در 

برابر هر نوع تهدید نظامی یا فشار خارجی دفاع کند.

السیسی:

خبری از گزینه نظامی علیه اتیوپی نیست©
روســیا الیوم: رئیس جمهــور مصر از 
رسانه های این کشور خواست در خصوص 
گزینه نظامی برای حل بحران سد النهضه 
سخن نگویند. عبدالفتاح السیسی بار دیگر 
با بیان اینکه مصر خواستار تعامل با اتیوپی 
در خصوص حل این بحران است، گفت: 
قاهره خواســتار گزینه نظامی نیست و 

رسانه ها نیز نباید سخنی از گزینه نظامی به زبان بیاورند.

دیده بان گزارش داد

حمله ترکیه علیه شهروندان سوری ©
به  نزدیک  خبــری  پایــگاه  یک  فارس: 
معارضان سوریه گزارش داد: به دنبال حمله 
توپخانه ای و خمپاره ای نیروهای ترکیه به 
منازل غیرنظامیان در شمال غرب سوریه، 
6 تن از افراد یک خانواده کشته و چندین 
تن دیگر مجروح شدند. طبق این گزارش، 
پایگاه نظامی ترکیه در روســتای »الشیخ 
ناصر« روستای »قرط ویران« در حاشیه شهر »منبج« )شرق حلب( را هدف قرار داده 
است. دیده بان در ادامه گزارش داد: در این حمله، 6 غیرنظامی از جمله چند کودک 

کشته و بیش از 6 تن دیگر از جمله چند زن و کودک مجروح شدند.
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