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رمضان فرمودند: »قرآن کتاب زندگی است. اگر آحاد بشر 
قواعد زندگی را با قرآن تطبیق بکنند، ســعادت دنیا و 
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ستم کند و با آزردن 

عترتم مرا بیازارد، 
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 با هرفرمولی، قهرمانی
 حق پرسپولیس است

سینماها  
عیدفطر بازمی شوند

 بازگشت تحریم  تسلیحاتی 
عواقب خطرناکی دارد

 ............ صفحه 2

 رهبرمعظم انقالب در ارتباط تصویری با هفت مجموعه تولیدی:  

وقتی ماهواره به فضا می فرستیم ،جهش تولید هم شدنی است

توضیحسخنگوی
وزارتبهداشت

هیچ مصوبه ای 
برای بازگشایی 

حرم مطهر
و بقاع متبرکه 

نداشته ایم

سیاست حضــرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی به مناسبت هفته کار و 
کارگر، در ارتباط تصویری مستقیم و سه ساعته با هفت مجموعه تولیدی ضمن تأکید بر نقش 
و اهمیــت جایگاه کارگر و وظایف متقابل کارگر و کارفرما در افزایش کمی و کیفی تولید و 
ایجاد ثروت در یک اقتصاد سالم، به بیان نکاتی در خصوص علت نام گذاری امسال به عنوان 
سال جهش تولید و الزام های تحقق این شعار و بخش هایی که باید بر آن ها تمرکز ویژه شود، 
پرداختند و وظایف مسئوالن در این عرصه را بیان کردند. حضرت آیت اهلل خامنه ای با تبریک 
هفته کارگر به همه کارگران و زحمتکشان، شنیدن گزارش های امیدبخش از تولید را شیرین 

 ............ صفحه 2و جذاب خواندند و با تأکید بر انتشار عمومی این گزارش ها...

قدسعواملتأثیرگذاربر
رشدیاریزششاخصدر

بازارسرمایهرابررسیمیکند

حبابها
دربورس

درباره500هزاربیماریکه
ازبرخیحقوقشهروندی

محرومهستند

بیتوجهیعام
بهبیمارانخاص!

 ............ صفحه 7 ............ صفحه 6

یکمسئولسازماناوقاف:

شوراهایخیریه
درسراسرکشور
راهاندازیمیشوند

 ............ صفحه 7

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
صابر گل عنبری

ماه رمضان در کشورهای عربی نه فقط یک مناسبت دینی، بلکه بخشی الینفک از 
فرهنگ و فلکلور عربی اســت و تقریباٌ همه از مذهبی و غیرمذهبی و الئیک آن را 
گرامی می دارند و حلولش را به یکدیگر شادباش می گویند. شب نشینی خانوادگی یکی 
از سنن کهن عربی در این ماه است و از وقتی تلویزیون به جمع خانواده ها راه یافته و 

حدود دو دهه پس از تأسیس نخستین...

»سریال«عادیسازیروابطسعودی
باصهیونیستها
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نقشه راه موزه زیارتنقشه راه موزه زیارت
گزارشقدسازگامبلندآستانقدسرضویگزارشقدسازگامبلندآستانقدسرضوی
برایساختیکموزهزندهومتفاوتدرمشهدبرایساختیکموزهزندهومتفاوتدرمشهد
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فراخوان تجدید مناقصه
نوبت  دوم 

تهیه و طبخ و توزیع غذای شبکه 
بهداشت و درمان شهرستان درگز 

شرح در صفحه 10
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 آگهی مناقصه خرید لوله 5 و 6 سیاه سنگین سازمان موقوفات ملك 

                        مناقصه گذار : س�ازمان موقوفات ملك 
                         موضوع مناقصه : خرید 535 شاخه لوله 6 متری سیاه سنگین به شرح ذیل

مقدارشرح مشخصات کاالردیف
500  شاخه 6 متریلوله 5 سیاه سنگین1
     35 شاخه 6 متری لوله 6 سیاه سنگین2

تاریخ ، مهلت و نش�انی دریافت و تحویل اس�ناد مناقصه : 
متقاضیان میتوانند از تاریخ  انتش�ار این آگهی پیش�نهاد قیمت خود را به انضمام 
سپرده مناقصه  حداکثر تا ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 99/02/28 درپاکت 
سربسته به دبیرخانه سازمان  به آدرس : مشهد � خیابان احمدآباد ، بلوار بعثت، 
بی�ن رض�ا و طالقانی پالك 50 تلف�ن 38421523 � 38403545 تحویل و رس�ید 

دریاف�ت نماین�د. 
س�پرده مناقص�ه : مبل�غ/000ر000ر100 ریال می باش�د که میبایس�ت بصورت 
چك بانکی رمزدار  در وجه حس�اب سازمان موقوفات ملك نزد بانك کشاورزی 
احمدآب�اد ک�د 2276 و ی�ا فیش واریزی نقدی به حس�اب س�ازمان ب�ه ضمیمه 
پیش�نهاد تحوی�ل گردد.درصورتیکه برن�ده مناقصه از امضاء قرارداد اس�تنکاف 

ورزد س�پرده وی به نفع س�ازمان ضبط خواهد ش�د .
 به پیش�نهادات مش�روط و مبه�م و فاقد س�پرده ترتیب اثر داده نخواهد ش�د . 

س�ازمان موقوفات ملك در رد یا قبول  یك یا کلیة پیش�نهادات مختار اس�ت. 
سازمان موقوفات ملك 
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آگهی مزایده فروش سردرختی آلبالو مجاری سازمان موقوفات ملك   

سازمان موقوفات ملك 

مبلغ سپرده)ریال (مساحتمحل باغنام باغ

كیلومتر 2 جادة  چناران ـ مشهدـ قطعه 6.5 هکتاری باغ رضوی یک 
550.000.000 6/5 هکتارابتدای جاده جمع آب

قطعه 10 هکتاری باغ قدیمی و 10 
هکتاری مجاور ) نونهال( رضوی یک

كیلومتر 2 جادة  چناران ـ مشهدـ 
600.000.000 20هكتارابتدای جاده جمع آب

كیلومتر 35 مشهد –چناران جاده قطعه 12 هکتاری
12650.000.000 هکتارچشمه گیالس 

متقاضی�ان  خری�د  میتوانن�د  جه�ت رؤی�ت باغ�ات از تاریخ انتش�ار این 
آگه�ی  به آدرس�های فوق الذکر مراجعه ، ضمن دریافت فرم ش�رکت در 
مزای�ده ، پیش�نهادات مکت�وب خود را در پاکت سربس�ته ب�ه انضمام مبلغ 
س�پرده بصورت چك بانکی در وجه  حساب سازمان موقوفات ملك که در 
اس�ناد مزایده ذکر ش�ده و یا ضمانت نامه بانکی و ی�ا فیش نقدی واریزی 
به حس�اب فوق ، حداکثر تا س�اعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 99/02/28  
ب�ه دبیرخانه  س�ازمان  به آدرس مش�هد –احمد آباد بل�وار بعثت بین رضا 
و طالقان�ی پالک 50 تلف�ن 38421523 تحویل و رس�ید دریافت دارند . 
مزای�ده  بصورت کتب�ی بوده  و با برن�ده مزایده ق�رارداد منعقد خواهد 

ش�د . 

س�ازمان موقوف�ات مل�ك در رد یا قب�ول یك یا کلی�ة پیش�نهادات مختار 
خواهد بود . به پیش�نهادات مبهم ، مش�روط و پیش�نهاداتی که فاقد سپرده  

باش�د و یا بعداز موعد مقرر تحویل گردد ترتیب اثر داده نخواهد ش�د 
ارائه وثیقه ملکی بنام خریدار وتنظیم س�ند رهنی بنام فروشنده ) سازمان 
موقوفات ملک (درهنگام عقد قرارداد الزامی اس�ت و درصورتیکه برنده 
مزای�ده از قب�ول معامل�ه و امضاء ق�رارداد امتناع ورزد و ی�ا وثیقه ملکی 
معتب�ر ارائ�ه ننماید س�پرده  وی  به نفع س�ازمان ضبط خواهد ش�د . کلیة 

کس�ورات قانونی درصورتیکه تعلق بگیرد بعهدة خریدار میباش�د . 

س�ازمان موقوفات ملك وابسته به آستان قدس رضوی درنظردارد  محصول سردرختی   باغات خود را 
از طریق مزایده و  بش�رح زیر بفروش برس�اند  .
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اداره کل نوسازی مدارس استان سیستان و بلوچستان در نظر دارد خرید تجهیزات 
ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین کنندگان به اجرا درآورد .

اداره کل نوسازی مدارس استان سیستان و بلوچستان        

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس�ناد مناقصه تا ارائه پیش�نهاد مناقصه گران و بازگش�ایی پاکت ها از طریق 
درگاه س�امانه ت�دارکات الکترونیکی دولت )س�تاد( ب�ه آدرسwww.setadiran.ir  انجام خواهد ش�د و الزم اس�ت     
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.
تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/02/18 ساعت 13 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14 روز 99/02/18 تا ساعت 14 روز 99/02/27 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14 روز 99/03/06 

زمان بازگشایی پاکت ها : شروع از ساعت 9 روز 99/03/07 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت لفافه : آدرس: زاهدان 

کوی قدس چمران 1 اداره کل نوسازی مدارس استان و تلفن : 05433230181
اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس: 021-13717171 

دفتر ثبت نام: 88969737-021 و 021-85193768
www.setadiran.ir اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها ، در سایت سامانه

بخش "ثبت نام /پروفایل تامین کننده / مناقصه گر" موجود است 

1-خرید تجهیزات سرمایشی و گرمایشی مورد نیاز مدارس سطح استان س و ب طرح ملی )400 کیت هوشمند سازی موتور خانه(

مبلغ تضمین )ریال( مبلغ کل برآورد)ریال( تعداد نام کاال ردیف
700/000/000 14/000/000/000 400 کیت هوشمند سازی موتورخانه 1

2-خرید تجهیزات   مورد نیاز مدارس سطح استان س و ب طرح استانی )140 آبسرد کن سه طرفه )4 شیر(

مبلغ تضمین)ریال( مبلغ کل برآورد )ریال( تعداد نام کاال ردیف
497/000/000 9/940/000/000 140 آبسردکن سه طرفه )4شیر( 1

3- خرید تجهیزات سرمایشی و گرمایشی مورد نیاز مدارس سطح استان س و ب طرح ملی )600 کولر آبی (

مبلغ تضمین)ریال( مبلغ کل برآورد )ریال( تعداد نام کاال ردیف
870/000/000 17/400/000/000 600 کولر آبی  1

4-خرید تجهیزات سرمایشی و گرمایشی مورد نیاز مدارس استان س و ب )4000 پنکه دیواری(

مبلغ تضمین)ریال( مبلغ کل برآورد )ریال( تعداد نام کاال ردیف
1/080/000/000 21/600/000/000 4000 پنکه دیواری  1

5-خرید تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مورد نیاز مدارس سطح استان س و ب )all in one  400 کامپیوتر(

مبلغ تضمین)ریال( مبلغ کل برآورد )ریال( تعداد نام کاال ردیف
1/800/000/000 36/000/000/000 400 All in oneکامپیوتر  1

6-خرید تجهیزات مورد نیاز مناطق سیل زده سطح استان )10 کانکس یک کالسه (

مبلغ تضمین)ریال( مبلغ کل برآورد )ریال( تعداد نام کاال ردیف
240/000/000 4/800/000/000 10 کانکس یک کالسه 1

م الف:90  
شناسه آگهی: 835122
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 تماس تلفنی نماینده ظریف با مقامات دفتر سیاسی طالبان در قطر فارس: »محمدابراهیم طاهریان فرد« دستیار وزیر و نماینده ویژه وزیر امور خارجه ایران در امور افغانستان دیروز در تماس تلفنی 
با مقامات دفتر سیاسی طالبان در قطر به بررسی تحوالت جاری در افغانستان پرداخت. دو  طرف در این گفت وگوی تلفنی در خصوص روند آینده در مذاکرات بین االفغانی و تالش های همه جانبه برای جلوگیری از شیوع 

گسترده ویروس کرونا در افغانستان نیز تبادل  نظر و رایزنی کردند.

 سیاست   حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر 
معظم انقاب اســامی به مناســبت هفته 
کار و کارگر، در ارتباط تصویری مســتقیم و 
سه ساعته با هفت مجموعه تولیدی ضمن 
تأکیــد بر نقش و اهمیت جایــگاه کارگر و 
وظایف متقابل کارگــر و کارفرما در افزایش 
کمی و کیفی تولیــد و ایجاد ثروت در یک 
اقتصاد سالم، به بیان نکاتی در خصوص علت 
نام گذاری امسال به عنوان سال جهش تولید 
و الزام های تحقق این شعار و بخش هایی که 
باید بر آن ها تمرکز ویژه شــود، پرداختند و 
وظایف مسئوالن در این عرصه 

را بیان کردند.
حضــرت آیــت اهلل خامنه ای 
با تبریــک هفتــه کارگر به 
همه کارگران و زحمتکشان، 
گزارش هــای  شــنیدن 
امیدبخش از تولید را شیرین 
و جذاب خواندند و با تأکید بر 
انتشار عمومی این گزارش ها 
گفتند: رفع مشکات جامعه 
کارگری یکی از مسائل مهم 
است که باید نســبت به آن 

اهتمام شود. 
حضــرت آیــت اهلل خامنه ای 
هدف اقتصاد کشور را تولید ثروت و تقسیم 
عادالنه آن بین آحاد مردم خواندند و افزودند: 
برای رسیدن به اقتصاد سالم، کارگر یکی از 
ستون های اصلی و از عوامل درجه یک تولید 

ثروت در کشور است.
رهبر انقاب اســامی، کارگِر ماهر و نوآور را 
موجب افزایش کیفیت کار دانستند و گفتند: 
بنابراین بنگاه های اقتصــادی و کارفرمایان 
باید دانش و مهارت نیروی کار و ســهم آن 
را از عواید بنگاه های اقتصادی افزایش دهند و 
کارگر نیز با احساس مسئولیت بیشتر و بدون 

سهل انگاری عمل کند.

ضرورت وجود نگاه عادالنه در تعیین »
دستمزد کارگران

ایشــان، کارگر و کارفرما را دو ستون اصلی 
رشد و پیشرفت اقتصادی خواندند و با  اشاره 
به شــکایت برخی افراد از مصوباتی که نظر 
کارگر در آن ها ماحظه نشده است، افزودند: 
این مقررات حتماً باید با نگاه عادالنه تنظیم 
شــود. حضرت آیت اهلل خامنه ای اهتمام به 

حقوق نیروی کار از جمله »دستمزد عادالنه 
و پرداخــت منظم و بدون تأخیر آن، امنیت 
شــغلی، بیمه، آموزش، خدمــات رفاهی و 
بهداشت و درمان« را مورد تأکید قرار دادند و 
گفتند: در دنیای کنونی و تحوالت پرسرعت 
فناوری، یادگیری مداوم و آموزش و استفاده 
از تجربیات قبلی برای مجموعه های تولیدی و 
کارگران آن ها یک ضرورت است تا با ارتقای 
بهره وری و کیفیت تولیــد، رونق اقتصادی 

افزایش یابد.
رهبــر انقاب اســامی در ادامه به موضوع 
»جهش تولید« به عنوان شــعار سال اشاره 
کردند و با اشاره به فرصت کافی که تا پایان 
سال برای تحقق این شعار وجود دارد، نکاتی 
را در خصــوص آن بیــان کردنــد. حضرت 
آیت اهلل خامنه ای، مقولــه تولید در اقتصاد 
کشور را همچون سیســتم ایمنی و دفاعی 
بدن انسان دانســتند و گفتند: همان گونه 
که نقش سیســتم ایمنی بدن در مقابله با 
ویروس ها بسیار مهم است، اگر تولید مناسب 
و رو به رشد باشد، می تواند پیکره اقتصادی 
کشــور را در مقابــل ویروس های طبیعی و 
ویروس های دست ســاز همچون تحریم و یا 
نوسان های قیمت نفت و تکانه های مختلف 

محافظت کند.
ایشــان با تأکید بر اینکه تولید، عامل اصلی 
شــکل گیری یک اقتصاد ملی و قوی است، 
افزودند: تولید عــاوه بر اینکه برای اقتصاد 
کشــور حیاتی اســت، از لحاظ سیاســی، 
اجتماعی و فرهنگی نیــز تأثیرهای زیادی 
دارد به گونه ای که توانایی یک ملت در تولید 
نیازهای اساســی خود، بــه آن ملت اعتماد 

به  نفس و احســاس عزت خواهد بخشید و 
زمینه ساز رفاه عمومی جامعه، افزایش تولید 
ناخالص ملی و افزایش صادرات و تأثیرگذاری 
فرهنگــی صــادرات کاالهــای داخلی در 

کشورهای دیگر خواهد شد.
رهبر انقاب اســامی، روند فعلی تولید در 
کشور را برای جبران عقب ماندگی ها ناکافی 
دانستند و با تأکید بر ضرورت توسعه و تقویت 
بیشــتر تولید، نکاتی را در خصوص جهش 
تولید و راه های تحقق آن در شرایط کنونی 
بیان کردند. حضرت آیت اهلل خامنه ای یکی 
از مســائل مهم برای تحقق جهش تولید را 
مشــارکت دادن مــردم در اقتصاد از طریق 
استفاده از استعدادها و ظرفیت های گوناگون 
مردم برشمردند و افزودند: در این زمینه سه 
قوه وظایف مهمی دارند که اگر به این وظایف 
عمل نشــود، جهش تولید اتفاق نمی افتد. 
ایشــان حمایت از تولیــد و تولیدکننده را 
اصلی ترین وظیفه مسئوالن دانستند و تأکید 
کردند: حمایت از تولید فقط به معنای تزریق 
نقدینگی نیست بلکه باید با برداشتن موانع، 
میدان را برای ســرمایه گذار، صاحب فکر و 

تولیدکننده باز کرد.
حضرت آیــت اهلل خامنــه ای قضایای اخیر 
مربوط به ویروس کرونا و پای کار آمدن همه 
ظرفیت های کشور برای تولید اقام بهداشتی 
از جمله ماسک را نمونه بارزِ باز کردن میدان 
و حمایــت از تولید خواندند و افزودند: علت 
اینکه در تولید ماســک توانستیم در مدت 
کوتاهی به ظرفیتی دســت پیدا کنیم که 
بیشتر از نیاز کشور است، برطرف شدن موانع 
از جانب دولت و باز شدن میدان برای حضور 

دستگاه های مختلف و حتی مردم در عرصه 
تولید ماسک بود.

ایشان با تأکید بر اینکه بهبود محیط کسب  و 
کار یکی از موارد ضروری برای تحقق جهش 
تولید است، گفتند: براســاس بررسی های 
کارشناسی وزارت امور اقتصاد و دارایی، اگر 
دو اقداِم »ایجاد پنجره واحد صدور مجوزها« 
و »تشــکیل دادگاه های تجــاری برای رفع 
اختاف های اقتصادی« انجام شــود، جایگاه 
کشور از لحاظ شاخص کسب و کار 40 تا 50 
رتبه ارتقا خواهد یافت. رهبر انقاب اسامی 
به موضوع »ممنوعیت واردات« به  عنوان یکی 
از زمینه های جهش تولید اشاره و خاطرنشان 
کردند: ما با واردات مخالف نیستیم اما تأکید 
داریم محصولی که در کشور تولید می شود 
و یا امکان تولید دارد، وارد نشــود. در برخی 
مواقع، بعضی دستگاه های اجرایی با بهانه هایی 
به دنبال باز کردن راه واردات بی مورد هستند. 
به عنوان مثال می گویند برای اینکه کیفیت 
خودرو داخلی ارتقا یابد، باید خودرو خارجی 
وارد شــود در حالی  که باید کیفیت خودرو 
داخلی از راه های دیگــر افزایش یابد و نه از 
طریق واردات خودروهای خارجی و به خاک 

سیاه نشاندن تولید داخلی.

 اهمیت جهش کیفی »
در کنار جهش کمی

ایشــان با تأکید بر اهمیت جهش کیفی در 
کنار جهش کمی، موضوع افزایش امید به کار 
و تاش را در کشــور بسیار مهم خواندند و 
گفتند: متأسفانه عده ای در کشور به  طور دائم 
می گویند »نمی شود و نمی توانیم« در حالی 
 که »می توانیم« و دلیل آن هم این اســت که 
ما وقتی می توانیم یک ماهواره بر را با سرعت 
7هزار و 500 متر بر ثانیه به فضا پرتاب کنیم 
و ماهواره را در مدار قرار دهیم و یا در صنایع 
دفاعی آن پیشرفت های بزرگ را داشته ایم، 
پس در تولید هم می توانیم به جهش دست 

پیدا کنیم.
رهبر انقاب اســامی افزودنــد: آن ذهن و 
فکری که می تواند ماهــواره را تولید کند و 
برای ارســال ماهواره بعدی در مدار ۳۶ هزار 
کیلومتری هدف گــذاری کند، قطعاً چنین 
روحیه ابتکار و خاقیتی برای تولید خودرو 
با مصرف 5 لیتر بنزین در 100 کیلومتر و در 

دیگر بخش های تولید نیز وجود دارد.

رهبر معظم انقالب در ارتباط تصویری با هفت مجموعه تولیدی:  

وقتی ماهواره به فضا می فرستیم، جهش تولید هم شدنی است

تا کی بی عدالتی؟ چرا من که پنج نفر عائله دارم و کارگرم و یک بچه فلج مغزی شدید س
دارم که 25 ساله در خانه مستأجری از ایشان نگهداری می کنم نباید سهام عدالت داشته 
باشم، بهزیستی کجایی؟ رئیس جمهور کجایی؟ رئیس دستگاه قضا و عدالت کجایی؟ رئیس 
سهام ناعدالت کجایی؟ اگر یک نفر به عدالت علی اعتقاد دارد جواب بدهد. 09150008018

میرسلیم: )هدف از رقابت برای کرسی ریاست مجلس رقابت بیشتر برای خدمت به مردم س
است(  بدون شرح پیدا کنید پرتقال فروش را. 09300000839

برخی مسئوالن فضای مجازی کشور خطرناک تر و کشنده تر از کرونا هستند ۸5 درصد از س
پهنای  باند اینترنت کشور در اختیار نرم افزارهای آمریکایی و اسرائیلی است. 09150009890

نمی دانم برخی بانک ها بخش نامه بانک مرکزی در خصوص تعویق اقســاط وام ها در س
دوران کرونا را نشنیده اند که زنگ می زنند و تهدید می کنند! لطفاً بازرسی ها کمک کنند. 

09150002087
 می خواستم بدانم بر اساس چه قانونی بیمه شدگان اختیاری باید هزینه بیمه را  50درصد س

بیشتر نسبت به سال 9۸ پرداخت نمایند با این اوضاع کسادی بازار. 09350004471
 متأسفانه در اقدامی ناجوانمردانه در این اوضاع بد اقتصادی آموزش و پرورش پیرو حکم س

دیوان محاســبات حکم به قطع ماده 51 ایثارگری نموده اند، لطفاً پیگیری الزم را مبذول 
بفرمایید. 09150007925

خدا هدایت کند مدیران استقال و پرسپولیس را که صدها میلیارد تومان به بیت المال س
خسارت وارد کردند، آن هم در زمانی که صدها هزار نفر برای تهیه یک وعده غذای گرم و 

سرشار از پروتئین منتظر امداد خیریه ها هستند. 09150007109
ممنون می شــوم در این روزهای داغ بورس به نماد کاصفا )کاشی سازی اصفهان( هم س

اشــاره شود که از آذر 92 بسته شده و دست ســهامداران از هر جا کوتاه شده ... دریغ از 
یک پیگیری از مســئوالن بورس و یا حتی ارائه یــک صورت مالی و یا مجمع در تمامی 
هفت سال اخیر. این نماد طوالنی ترین دوره باتکلیفی را در تاریخ بورس دارد. سپاسگزارم. 

09130001284
لطفاً پیگیر مشکات معیشتی کتابداران »نهاد کتابخانه های عمومی کشور«، به خصوص س

مشکل عدم اعمال مصوبه افزایش 50 درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات 
کشوری در احکام حقوقی کتابداران باشید. 09110004885

 از وزیر اقتصاد و نفت بخواهید  برای جذب نقدینگی در کشور نفت به مردم بفروشند س
امروزه کشــورها نفت را در بورس انرژی می فروشــند و بهترین ابزار برای جذب و کنترل 

نقدینگی است. 09180001793
 مطابق تأکید رهبر معظم انقاب بعد از افزایش قیمت بنزین، نباید قیمت سایر کاالها س

افزایش می یافت، در حالی  که اخبار کرونا همه چیز را تحت  تأثیر قرار داده، متأسفانه اغلب 
کاالها افزایش قیمت زیاد داشــته و تورم و گرانی بیداد می کند، لطفاً پیگیری و منعکس 

فرمایید. 09140002273

کدام فصل هفت؟©
در دو سالگی خروج آمریکا از برجام و در حالی  که بسیاری از مقام های دولتی از نبود 
دستاوردهای اقتصادی در فضای پسابرجام و بازگشت و تشدید تحریم ها می گویند، 
روز گذشته رئیس جمهور ادعای خروج از فصل هفتم منشور سازمان ملل را به عنوان 
یک افتخار یاد کرد. حسن روحانی در جلسه دیروز هیئت دولت گفت: »عراق از سال 
91 به زیر فصل هفت منشور سازمان ملل رفت. آمریکا این کشور را اشغال کرد و 
دولت و سایر نهادها را در آنجا تشکیل داد اما عراق هنوز از فصل هفت خارج نشده 
اســت؛ اما ایران ظرف دو سال و چهار ماه از این فصل خارج شد و این یک افتخار 

سیاسی تاریخ کشورمان است«.
اما بررسی فنی و کارشناسی متن فصل هفتم منشور سازمان ملل و ادبیات حقوقی 
قطعنامه های شــورای امنیت حاکی از آن است که در تمامی قطعنامه های صادر 
شــده علیه ایران، هیچ  گاه ذیل فصل هفتم قرار نگرفته ایم که با برجام بخواهیم از 
آن خارج شویم، بلکه ذیل بند 41 منشور سازمان ملل بوده ایم و در برجام نیز ذیل 

همین بند مانده ایم.
مبنای فصل هفت منشــور سازمان ملل »اقدام در موارد تهدید علیه صلح، نقض صلح و 
اعمال تجاوز« است؛ بنابراین زمانی که شورای امنیت بخواهد تهدید جدی علیه کشوری را 

مطرح کند، آن کشور را ذیل فصل هفتم قرار می دهد.
مهم ترین بندهای فصل هفتم که ماهیت »الزام آور« نیز دارند، شامل بند 41 یعنی الزام به 
تحریم و قطع رابطه سیاسی و بند 42 یعنی اقدام نظامی علیه کشور مذکور است. در این 
میان مسئله مهم این است که قطعنامه های شورای امنیت یا ذیل »یک یا چند« ماده از 
منشور سازمان ملل قرار دارند )مانند قطعنامه 1929 و 22۳1( یا به  صورت کامل ذیل 

یک  فصل از منشور قرار می گیرند مانند قطعنامه 197۳ که به حمله به لیبی منجر شد.
از منظر حقوق زمانی یک کشور ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل قرار می گیرد که 
عبــارت »Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations« بدون 

هیچ قید و شرطی در قطعنامه درج شود.
برای مثال قطعنامه 197۳ شــورای امنیت در 17 مارس 2011 که منجر به حمله 
نظامی به لیبی شد، یک قطعنامه فصل هفتمی محسوب می شود؛ چراکه در ابتدای 
 Acting under ChapterVII of the« :آن بدون هیچ قید و محدودیتی آمده اســت
Charter of the United Nation« و یا قطعنامه فصل هفتمی 221۶ شورای امنیت 
در 14 آوریل 2015، علیه یمن که دوباره همان عبارت منحصراً آمده اســت. لذا در 
موارد فوق شــورای امنیت مجوز استفاده از گزینه تحریم و نظامی را علیه دو کشور 
لیبی و یمن صادر و به اقدام نظامی نیز مبادرت کرد. از طرفی بررســی سخت ترین 
قطعنامه شــورای امنیت علیه ایران یعنی قطعنامه 1929 نشــان می دهد حتی بر 
اساس آن قطعنامه ایران ذیل فصل هفتم نبوده که در صورت سرپیچی از اقدام های 

الزام آور آن منجر به اقدام نظامی بشود.
در قطعنامه 1929 صرفاً به بند 41 اشاره  شده تا به الزام آور بودن آن اشاره کند. در عبارت 
مورد اشــاره قطعنامه 1929 آمده اســت: »اجرای بند 41 فصل VII  از منشور سازمان 
ملل متحد« بنابراین همان  طور که ماحظه می شود، برخاف قطعنامه های فصل هفتمی 
197۳ و 221۶ کشــورهای لیبی و یمــن به  طور کامل ذیل فصل هفت قرار گرفتند و 
تمامی بندهای فصل هفت برای آن ها اجرایی شد و در صورت اینکه آن کشورها اقدام های 
الزام آور بند 41 را انجام ندهند به  صورت خودکار و بدون نیاز به تصویب قطعنامه جدید 
اجرای بند 42 یعنی حمله نظامی در دستور کار قرار می گیرد. در قطعنامه 1929 علیه 
ایران، عبارت مذکور محدود و مقید شده و ایران تنها ذیل یک  بند از فصل هفتم یعنی 

بند 41 قرار گرفته است.
در تمامی قطعنامه های صادر شــده از ابتدا تاکنون نیز ایران صرفاً ذیل بند 41 منشور 
ســازمان ملل متحد بوده است. در قطعنامه 22۳1 شورای امنیت که برجام ضمیمه آن 
شد و به  عنوان افتخار و خروج از ذیل فصل هفت از آن یاد می شود اشاره به بند 41 فصل 
هفتم، 11 بار تکرار شده که دقیقاً مانند قطعنامه های قبلی صادر شده، ایران صرفاً ذیل 
بند 41 قرار گرفته و تغییری در این مسئله ایجاد نشده است؛ بنابراین ایران هیچ  گاه ذیل 
کلیت فصل هفتم منشور سازمان ملل نبوده که با برجام و قطعنامه 22۳1 از آن خارج  
شده باشد، بلکه ذیل بند 41 منشور بوده و در قطعنامه 22۳1 نیز ذیل همین بند منشور 

سازمان ملل متحد باقی  مانده است.

 خبرگزاری رویترز روز سه شنبه به نقل از یک مقام ایرانی و آمریکایی گزارش داد که س
واشنگتن »سیروس عسگری« دانشمند ایرانی را که به دلیل نقض تحریم های آمریکا زندانی 
کرده بود، آزاد خواهد کرد. رویترز مدعی شــد که آزاد شدن عسگری احتماالً بخشی از 
مبادله زندانیان میان ایران و آمریکا باشد و منابعی از ایران به خبرگزاری رویترز گفته اند 
که تهران آماده مشارکت در این مبادله است. »ابوالفضل مهرآبادی« از دیپلمات های ایران 
در بخش حافظ منافع ایران در سفارت پاکستان در واشنگتن گفت که دکتر عسگری 59 
ساله که 10 روز پیش در بازداشتگاه آمریکا به کرونا مبتا شده در حال حاضر تحت درمان 

قرار دارد و پس از بهبودی، آمریکا را ترک خواهد کرد.

 وزارت امور خارجه جمهوری اسامی ایران در صفحه توییتر خود نوشت: »ایران روابطی س
قوی با افغانستان داشته و در کمک به رهبران این کشور در تشکیل دولت فراگیر پیشرو 
است. آنچه برای مهاجران در استان هرات اتفاق افتاد، مصیبت بار است، اما اتهام های رژیم 
آمریکا علیه ایران، یک طنز تلخ است. این رژیم؛ جنایتکار جنگی در افغانستان و حامی 

دولتی تروریسم در سرتاسر جهان است«.

 وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با ادعای اینکه ایران کاری برای انجام دادن در سوریه س
ندارد، تهدید کرد که به فشــار علیه تهران برای خارج شدن از این کشور ادامه می دهد. 
بنت در واپسین دقایق روز سه شنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی »کان« با اذعان به اینکه 
موشک های محور مقاومت در منطقه تمام رژیم صهیونیستی را به خطر می اندازد، افزود: 
»اگر به آن ها اجازه دهیم که در سوریه مستقر شوند، در عرض یک سال با 10 هزار یا 20 

هزار موشک از خواب بیدار خواهیم شد که ما را در خطر قرار می دهد«.

 آیا موج دوم کرونا ©
در راه است؟

یک ماه پس از آغاز ســیر نزولی ابتای 
روزانه به کرونا، این آمار به طور فزاینده 

و نگران کننده ای رو به افزایش است.
 از روز یازدهــم فروردین که روند نزولی 
۳هــزار و 1۸۶ نفری مبتایــان روزانه 
کرونا آغاز شد، منحنی مبتایان با شیب 
اردیبهشت  تا سیزدهم  کاهشی  مناسب 
مــاه به پیش رفت، به طــوری که ثبت 
۸02 مبتــای جدید در این روز امیدها 

را برای تداوم این روند افزون ساخت.
اما از چهار روز پیش این منحنی رو به 
باال حرکت کرد، به طوری که دیروز به 
بیش از دو برابــر در چهار روز افزایش 
یافــت و رقم هزار و ۶۸0 ابتای جدید 

در روز هفدهم اردیبهشت ثبت شد.
این در حالی اســت کــه در این فاصله 
یکماهه و به اتکای شــیب نزولی ابتا 
ســفرهای  یافت؛  کاهش  محدودیت ها 
بین اســتانی و بین شــهری آزاد شــد، 
شــبکه حمل و نقل درون شــهری در 
بســیاری از شــهرها آغاز به کار کرد، 
ســاعات کار ادارات دولتــی به حالت 
عادی بازگشــت و بســیاری از کسب و 

کارها فعالیت خود را آغاز کردند.
متأســفانه کاهش محدودیت ها و شیب 
نزولــی ابتــای روزانــه، از مــردم هم 
حساســیت زدایی کرد به طوری که در 
ذهن بسیاری از مردم اوضاع عادی جلوه 
کرد و فاصله گــذاری اجتماعی و حتی 
اســتفاده از ماســک و مواد ضدعفونی 
و شست وشــوی مداوم دســت ها نیز به 

تدریج به حاشیه رانده شد.
در ایــن میان وام یــک میلیون تومانی 
کرونا بــه یارانه بگیــران و تصمیم های 
بودن  دارا  نظیر ضرورت  نســنجیده ای 
ســیمکارت شــخصی برای وام گیرنده، 
مــردم را برای دریافت ســیمکارت در 
پیشخوان ها به صف کرد. از سوی دیگر 
اقبال مردم به بازار ســرمایه و متعاقب 
آن آزادسازی ســهام عدالت و ضرورت 
طی شدن روند بورسی شدن حدود 50 
میلیون نفر از دارندگان ســهام عدالت 
موجــب ازدحام مردم در پیشــخوان ها 
و کارگزاری های بورس شــد. با چنین 
روند صعودی  واکنش هایی  و  تصمیم ها 

ابتای  روزانه دور از انتظار نبود.
شــاید دولت به خاطر شــرایط خاص 
اقتصادی و مشــکاتی که برای کسب 
و کارهــا پدیــد آمد ناگزیــر از کاهش 
تدریجــی محدودیت ها بود اما همزمان 
مسئوالن کشور بر رعایت فاصله گذاری 
اجتماعــی و پروتکل هــای بهداشــتی 
تأکید داشــتند و هرگز اوضاع عادی در 

کشور اعام نکردند.
اگرچــه در تعــارض »جــان« و »نان« 
را  تعادلــی  متولیــان کشــور شــیوه 
برگزیدند و ســعی کردند آســیب های 
اما  اقتصــادی کرونا را کاهــش دهند 
این  اقدام های نســنجیده در  متأسفانه 
متعادل ســازی بر مشکات افزود؛ پس 
از شرط سیمکارت شــخصی برای وام 
یک میلیون تومانی و صف های فشــرده 
برای تهیه آن، تقاضای آزادسازی سهام 
عدالــت پیش از اندیشــیدن تمهیدات 
الزم بــرای نام نویســی غیرحضوری در 
ســامانه ســجام و دریافت کد بورسی 
بود که  اقدام نســنجیده دیگــری  نیز 
فاصله گــذاری اجتماعی را به حاشــیه 
راند. در حالی که در هر دو مورد امکان 
پیشگیری از صف و تجمع با پیش بینی 

خدمات غیرحضوری وجود داشت .
اکنــون باید از مردم خواســت تا خود 
مراقب ســامت خویــش و هموطنان 
آمار  و  اقــدام  باشــند. هیچ رویــداد، 
فریبنــده ای نبایــد حساســیت مردم 
نســبت به این ویــروس خطرناک و با 

سرعت شیوع باال را کاهش دهد .
قطعاً مردم با مشــکات اقتصادی جدی 
مواجه هســتند و دولت نیز برای کاهش 
بار این معضل باید تصمیم های سنجیده 
اتخــاذ کند امــا نقش مــردم در حفظ 
سامت جامعه و رعایت اصول بهداشتی  

نقشی تعیین کننده و حیاتی است.
خطر کرونا جدی است اگر آن را جدی 
نگیریم احتمــال موج دوم کرونا دور از 

انتظار نیست. پشیمان می شویم!

صدای مردم   

بدون تیتر

شماره پیامک: 30004567

اگر تولید رو به 
رشد باشد، می تواند 
پیکره اقتصادی 
کشور را در مقابل 
ویروس های طبیعی 
و ویروس های 
دست ساز همچون 
تحریم و یا 
نوسان های قیمت 
نفت محافظت کند

بــــــــرش

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 علیرضا فقیهی راد

بازگشت تحریم  تسلیحاتی عواقب خطرناکی داردبرخی به دنبال بی خاصیت کردن احراز صالحیت ها هستند
 فارس  آیت اهلل احمد جنتی، دبیر شــورای 
نگهبان روز گذشــته در جلســه این شورا به 
ماجــرای طرح اخیر مجلس دهم موســوم به 
اصــاح قانون انتخابات که از ســوی عده ای از 
نمایندگان طراحی شده اشاره کرد و گفت: در 
حالی که ما مدت ها و پیش از برگزاری انتخابات 
اخیر، درباره اصاح قانون انتخابات فریاد زدیم و 
مطالبه کردیم، اما مجلس محترم هیچ توجهی 
به این امر نکرد و حاال و در روز های پایانی خود 
تازه به فکر اصاح قانون انتخابات آن هم با این 
کیفیت افتاده است. وی تأکید کرد: بنده حتی 
پیــش از انتخابات در مذاکــره ای که با رئیس 
محترم مجلس داشتم به ایشان گفتم که باید 
اصاح قانون انتخابات ناظر به سیاست های کلی 
انتخابات باشد، اما متأسفانه طرح اخیر نه تنها 
هیچ نسبتی با سیاست های کلی انتخابات ندارد 
بلکه با هدف بی خاصیت کردن احراز صاحیت 

داوطلبان طراحی و تصویب شده است.

آیت اهلل جنتی با تأکید بر اینکه شورای نگهبان 
اصاح قانون انتخابات ناظر به سیاست های کلی 
انتخابــات را امری ضروری و واجب می داند که 
باید با کار دقیق و کارشناسی به دور از هیجان ها 
انجام شود، خاطرنشان کرد: امیدواریم مجلس 
یازدهم بــا هماهنگی متولیان امــر انتخابات 
همچون وزارت کشــور و شــورای نگهبان که 
تجربه ارزشمندی در این حوزه دارند، در فضایی 

معقول اقدام به اصاح قانون انتخابات کند.

 سیاســت  حجت االسام حســن روحانی، 
رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت گفت: در 
ذهن آمریکایی ها پس از خروج از برجام این بود 
که بافاصله ما هم از برجام خارج می شــویم و 
وقتی ما خارج شدیم پرونده به شورای امنیت 
می رود و وقتی هم به شورای امنیت رفت تمام 
آنچه به دســت آوردیم از دســت می رود. این 

خواب آشفته ترامپ با تدبیر نظام تعبیر نشد.
روحانی تصریح کرد: آمریکایی ها اگر بخواهند 
کار دیگری انجام دهند و مثاً تصمیم بگیرند که 
به برجام برگردند و از اسنپ بک استفاده کنند 
که دیگر برای آن ها برجامی وجود ندارد و برای 
آن ها تمام شــده است؛ مگر اینکه آن ها دوباره 
بیایند درخواســت بدهند و دوباره همه اعضا 
بپذیرند و خسارت دهند و تمام تحریم ها را کنار 

بگذارد که آن هم شرایط خاصی دارد. 
رئیس جمهور تأکید کرد: آنچه امروز آمریکایی ها 
درباره تحریم تســلیحاتی بحث می کنند باید 

بدانند که جزء جدانشــدنی برجام است و اگر 
تحریم تسلیحاتی بخواهد تحت هر عنوان با هر 
بیان و سازوکاری بازگردد، ما هم همان پاسخی 
که در پاراگراف آخر به ســران 1+4 نوشــتم را 
اجرا می کنیم که عواقب بدی برای آن ها دارد. 
ایران به هیچ عنوان تخطی از قطعنامه 22۳1 
را نمی پذیرد. ما چه ســاح بخریم و چه ساح 
بفروشــیم در راستای صلح است و بنزین روی 

آتش نیست.

 سیاست/ مینا افرازه  سخنگوی وزارت خارجه کشورمان دیروز 
در پیامی توییتری از ارسال اقام درمانی و پزشکی ایران در راستای 
مبارزه با کرونا به ســه کشور افغانســتان، لبنان و آلمان خبر داد. 
سیدعباس موســوی در این باره گفته است: با توجه به پیشرفت 
ایران در کاهش منحنی کووید19، وزیر امور خارجه وعده داده بود 
که ایران دستگاه ها و تجهیزات مرتبط برای مبارزه با ویروس کرونا 
را به کشورهای جهان صادر خواهد کرد. ایران همچنان دستگیر و 

یاریگر ملت های نیازمند این تجهیزات خواهد بود.

 کمک رسانی  منطقه ای و بین المللی »
با بهره گیری از فناوری  بومی

ارســال کمک های انسان دوستانه ایران به این سه کشور در حالی 
صورت گرفت که روز دوشنبه نیز مقادیر دیگری از اقام بهداشتی 
همچون دستگاه تنفس مصنوعی و کیت تشخیص به لبنان ارسال 
شد که »حمد حسن« وزیر بهداشــت لبنان درباره آن اظهار کرد: 
دستگاه های تنفس با همان کیفیت معادل اروپایی خود هستند و 
اهمیت آن در داشتن آن ها در این زمان  حساس است. روز سه شنبه 
جمهوری اســامی ایران در راســتای کمک های بشردوســتانه، 
محموله ای حاوی 5هزار کیت به افغانستان و همچنین لبنان اهدا 
کــرد و عاوه بر آن محموله 40 هزار کیتــی که برای آزمایش 4 

میلیون نفر کافی است، به آلمان صادر شد.
کمک ایران به دیگر کشورها در دوران همه گیری بحران کرونا در 
حالی است که این روزها کشورمان همزمان با مقابله با بیماری کرونا، 
درگیر مبارزه با تحریم های دولت آمریکا و اثرات ناشی از آن هاست. 

ارسال کمک های ایران عاوه بر اینکه نشان دهنده تمایل آن برای 
همراهی و برقراری ارتباطات دوستانه با دیگر کشورها در راستای 
مبارزه با کروناست، از سوی دیگر نشان داد که در شرایط تحریمی و 
بحران کرونا می تواند از ظرفیت ها و توانمندی های داخلی بهره ببرد.

مایــک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا چنــدی پیش در اظهارنظری 
متناقض با رفتار ایــن روزهای آمریکایی ها، ادعا کرد که تحریم ها 
مانع از ارسال کمک های بشردوستانه به ایران نمی شود و کمک های 

پزشکی از تحریم معاف است.

صادرات کیت های تشخیصی کرونا به آلمان و ترکیه»
امــا ظریف به تازگی در توییتی در واکنش به اظهارات بی پایه و 
اســاس رئیس جمهور آمریکا عنوان کرده بود که ایران در چند 
ماه آینده ونتیاتور )دســتگاه تنفــس مصنوعی( صادر خواهد 
کرد، بنابراین تهیه و ارســال کمک های اخیر ایران به برخی از 

کشورها نیز به  نوعی نشان داد که سیاست آمریکایی ها در اعمال 
تحریم های دارویی و پزشــکی نه  تنها نتیجه بخش نبوده بلکه 
کشورمان توانست در مدت کوتاهی عاوه بر تأمین نیاز داخلی به 
این اقام، برخی کمک های بهداشتی و دارویی را به سایر ملت ها 
داشته باشــد و خود را در زمره کشورهای دارای فناوری کیت 

تشخیصی »کووید19« قرار دهد.
در همین راستا، حمید بعیدی نژاد؛ سفیر کشورمان در لندن نیز با 
اشاره به این موضوع گفته است: ایران اکنون به لطف دانشمندان 
بااستعداد خود توانسته است خود را در زمره کشورهایی قرار دهد 
که از فناوری کیت تشخیصی »کووید19« برخوردار هستند. ایران 
اکنون صادرات کیت های تشخیصی کرونا را به تعدادی از کشورها از 

جمله آلمان و ترکیه آغاز کرده است.
اما ارسال اقام دارویی و پزشکی تنها کمک ایران به سایر کشورها 
نبود و در همین زمینه مقام های رسمی کشورمان در تماس های 
دیپلماتیکشان بارها اعام کرده اند که برای هر گونه انتقال تجارب 
و ارائه مشاوره به دیگر دولت ها در راه مبارزه با کرونا آمادگی دارند 
که این موضوع در بازدید نمایندگان ســازمان بهداشت جهانی از 

اقدام های ایران در مهار ویروس کرونا تأکید شد.
همچنین در مســیر ارتباطات و همکاری با دیگر کشــورها برای 
مبارزه با کرونا، وزارت خارجه نیز نقش اساســی داشــت و دفتر 
روابط بین الملل وزارت بهداشت همکاری نزدیکی با وزارت خارجه 
و سفارتخانه های مســتقر در تهران داشت و تاکنون سه جلسه با 
سفارتخانه های سایر کشورها در ایران برگزار و آن ها را درباره برنامه 

ایران در حوزه کرونا مطلع کرده است.

سیاستسیاست
s y i a s a t @ q u d s o n l i n e . i r
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توضیح سخنگوی وزارت بهداشت
هیچ مصوبه ای دال بر بازگشایی ©

حرم و بقاع متبرکه نداشته ایم
خبرآنالین: کیانــوش جهان پور در صفحه 
توییترش نوشــت: ستاد ملی مقابله با کرونا 
تاکنــون هیچ مصوبه ای دال بر بازگشــایی 
حرم و بقاع متبرکه در هیچکدام از مناطق 

کشور نداشته است.



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

حجت االسالم پناهیان: این موزه آرزوی ما بود   آستان:  موزه زنده صحن نو نتیجه یک درایت فرهنگی است که این طرح را ایجاد کرده و پذیرفته که هزینه کند. دیدن چنین کارهایی تقریباً جزو آرزوهای 
ما بود و بیشتر شبیه تحقق یک رؤیاست. حفظ تاریخ برای مردم و همچنین ایجاد حافظه تاریخی برای جوان ها یکی از بزرگ ترین رسالت های فرهنگی است. در کنار موفقیتی که تاکنون حاصل شده امیدوارم شاهد 

توسعه کار باشیم.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r روایت یک تمنای تاریخی©

آستان: با ورود امام رضا)ع( به ایران، تمنای تاریخی ملت ایران برای شکل 
دادن به یک جامعه و تمدن ممتاز وارد مرحله تازه ای شد.

اگرچه مأمون –که برای خود آرزوی احیای الگوی منســوخ پادشــاهان 
ایران را داشــت – این نهضــت بیداری ایرانی بــه محوریت امامت اهل 
بیــت)ع( را برنتافت و حضرت را به شــهادت رســاند امــا انتخاب ایران 
در طراحــی ملکوتــی و تمدنی امــام رضا)ع( کار خــودش را کرد و در 
طول تاریخ، نخبگان و توده هــای ایران با معرفت و محبت اهل بیت)ع(، 
تالش ها و جنبش های بزرگ و کوچک زیادی را با هدف رســیدن به آن 

آرزوی تمدنی شکل دادند.
از علویان طبرستان تا آل بویه و سربداران و صفویه و از ابن سینا و فردوسی 
و خواجه نصیر تا شــیخ بهایی و مالصدرا، تاریخ ایران اسالمی مملو از فراز و 
فرودها و شکست ها و پیروزی های زیادی در مسیرحرکت تمدنی خود است.

ترکیــب معماری و نقاشــی و نمایــش و طراحی صحنه و... مــوزه زنده ای 
می سازد برای بازنمایی تکاپوی دوباره انقالب ایران در آرزوی تحقق تمدنی 
که با ورود امام رضا)ع( به ایران جانی تازه گرفت و در رگ های این سرزمین، 

رسوخ کرد.
»موزه زیارت« دعوتی است به نه تنها تماشا، که تجربه این سلوک جمعی.

 
وحید جلیلی: مشهد؛ بارانداز هویت ملی و اسالمی»

باید بگوییم اگر قرار نیســت مشــهد به بارانداز کاالهاي بنجل چیني یا به 
شهري مشابه شــهرهاي توریستي دیگر تبدیل شود پس طرح توســعه ای 

که ما پیشنهاد می کنیم چیست؟
امام رضا ســــالي ده ها میلیــون زائر را براي این شــــهر می آورد؛ بعضي 
می گویند آنچه را ســــنت براي این شهر آورده است خرج مدرنیته کنیم، 

خرج سکوالریزم کنیم؛ این نهایت ناسپاسي و قدرنشناسي است.
این مــوزه زنده یک حرکت ایجابي و یک الگوي عملي اســت. تالشــي از 
ســــوي ایده پردازان و هنرمندان متعهد مشهدي، براي اینکه نشان دهند 
شــما می توانید ذیل هویت دیني و اهل بیتي مشهد، جاذبه های گردشگري 
داشــته باشید و جذاب ترین فضاها را براي حضور مردم فراهم کنید، الگویي 
که قبــاًل یک نمونه اش در موزه زنده »مشــهد دوست داشــتني« انجام و با 
استقبال چند صدهزارنفری مردم روبه رو شد که البته متأسفانه با بهانه های 

غیرمنطقی تخریب شد.
مــا می توانیم بهترین نمایش های آییني را در مشــــهد داشــته باشــیم، 
ســالن های گوناگون که هر زائري که به مشــهد می آید شوق تماشاي آن ها 

را داشته باشد... .
ما می توانیم در مشــــهد بزرگ ترین موزه های زنده را داشــته باشــیم. ما 
می توانیم بزرگ ترین موزه های تاریخ تمدن جهان را در مشهد داشته باشیم.

اینجا در یک مجموعه 6 هکتاري طرحي دارد اجرا می شود، اما هنرمنــدان 
مؤمن و متعهد مشــــهدي، بــه اندازه 600 هکتــار هم می توانند فضاهاي 
فرهنگي ایجاد کنند که نه فقــط براي زائران و مجاوران متعارف، بلکه براي 

همه جهان حرف براي گفتن داشته باشد.
انقالب در 40 سالگي به ما آموخته، به آینده های خیلي درخشــان تر فکــر 

کنیم.

 فالحت، عضو تیم هنری »موزه زیارت«: »
تجربه  هم آفرینی و تعامل بین رشته ای

یکی از تجربه های شــیرین این روزها اعتمــاد به تخصص ها و در عین حال 
هم اندیشــی درباره خلق یک محتواســت. در این گونه موزه ها طراحی صرفاً 
به ایجاد کالبد ختم نمی شــود بلکه داســتان و سناریو و گپ و گفت درباره 
چرایــی تولید موقعیت می تواند به فرایند طراحی جهت بدهد. ما این تجربه 
را دریافته ایم و این هم اندیشــی و تعامل بین رشــته ای، منجر به هم آفرینی 

در خلق اثر شده است.
بــرای نمونــه، در فاز ایران که به قرن ســوم هجری تا اواســط پهلوی اول 
پرداخته خواهد شــد به طراحی موقعیت ها و بررســی چندوجهی اتفاقات و 
جریان هــای کلیدی در ایران و بخش های مجاور و همســایه ایران پرداخته 
شده است که برای آن حدود 49 بنا یا موقعیت تاریخی طراحی شده است. 
در این میان ســبک زندگی مردمان این منطقه در قرون مختلف، اتفاق های 
آیینــی و مذهبی، جریان های فکری و جنبش هــای علمی و هنری و ادبی 
و سیاسی از شــاخص های مورد توجه ما بوده اســت.روایات و خوانش های 
مختلفی از تاریخ در انطباق با ارزش ها بازطراحی شــده اســت. وفاداری به 
موضوعات و تأثیرگذاری وقایع و موقعیت ها و شــخصیت ها نیز تالش اصلی 

تیم پژوهش و طراحی بوده است.
مــا همچنین نمونه هــای زیادی را رصد کرده ایم و شــاید به جرئت بتوان 
گفت می توانیم نه تنها به اســتاندارد های امروز دنیا دســت پیدا کنیم که 
می توانیــم مؤلف خوبی برای این نــوع فضاهای جمعی باشــیم. طراحی 
نظام بهره برداری و پیوســت های فرهنگــی و اقتصادی ما را به تراز جهانی 

نزدیک تر می کند.

 آستان  کارخانــه نخریسی مشهد در سال 83 
با انتقال تجهیزات و دستگاه ها به شهر نیشابور، 
خالی و تبدیل به انبار شد. 14 سال این وضعیت 
ادامــه پیدا کرد تا اینکه در ســال 97 و با تدبیر 
تولیت وقت آستان قدس رضوی، طرح ایجاد موزه 

زنده زیارت در این کارخانه متروک کلید خورد.
پس از حدود 5 هزار ســاعت پژوهش و مشورت 
با صاحبنظران و هنرمندان رشــته های مختلف، 
سرانجام پیوست فرهنگی و اقتصادی موزه زنده 

زیارت تدوین شد.
دکتر موسی نجفی، دکتر حسین کچویان، دکتر 
موســی حقانی، حجت االســالم دکتر محسن 
الویــری، دکتر محمد صادق کوشــکی، دکتر 
رجبی دوانی، دکتر اصغر منتظرالقائم، آیت اهلل 
غروی، دکتر فؤاد ایــزدی، مهدی کلهر، جلیل 
سامان و... از جمله صاحبنظرانی هستند که در 
تهیه پیوســت های این موزه، دست اندرکاران را 

یاری رسانده اند.

بازنمایی سه دوره تاریخی»
براســاس نقشــه راه طرح، موزه زنــده زیارت با 
بهره گیــری از هنر نمایــش، طراحی صحنه و 
معماری؛ تأثیرات حضور تمدن ساز امام رضا)ع( در 
ایران را در سه دوره تاریخی به شیوه ای جذاب و 
تازه بازنمایی می کند: دوره زندگی امام رضا)ع(، 
دوره هزاره )از شــهادت امام رضــا تا پایان دوره 

پهلوی(، دوره انقالب اسالمی.
فاز نخست ساخت پروژه )دوره انقالب اسالمی( 
در فضایی به مساحت 5هزار متر مربع، مهر 97 
شــروع و چهار ماه بعد همزمان با میالد حضرت 

زینب)س( افتتاح شد.
در دوره بهره برداری از فاز نخست موزه بیش از 80 

هزار نفر از آن بازدید کردند.
بخش اصلی مــوزه زنده زیارت در فــاز دوم، به 
زندگی حضرت رضا)ع( می پردازد که از شهادت 
امام کاظم)ع( و دوران هارون در بغداد شروع و به 
باغ حمید بن قحطبه محل شهادت امام رضا)ع( 

در سناباد ختم می شود.
در دوره هــزاره که بخش دیگر فاز دوم اســت با 
ساخت حدود 30 لوکیشن تاریخی، تأثیر تمدنی 
حضور امام رضا)ع( در ایران پس از شهادت ایشان 

روایت می شود.
ســاخت فاز دوم موزه زنده زیارت در مســاحت 
حدود 2 هکتار آخر ســال 98 آغاز شــد ولی به 

سبب مسائل مالی در حال حاضر متوقف است.
با بهره برداری کامــل از موزه زنده زیارت، زائران 
و مجاوران مشــهدالرضا در کنار آشنایی با هزار 
و 200 ســال تاریخ اسالم و ایران، ساعاتی را به 

تفریح می پردازند.
مــوزه زنده زیارت در آینده مجتمعی خواهد بود 
با خدمات فرهنگی، هنری، اجتماعی و آموزشی 
بــرای افراد در ســنین و گروه هــای مختلف و 

مخاطبان ایرانی و غیر ایرانی و... .

تبدیل انبار به یک مرکز فرهنگی»
تولیت وقت آستان قدس رضوی در روز افتتاحیه 
ایــن موزه با بیان اینکه ایجــاد اماکن معرفتی و 
فرهنگــی در کنار حرم مطهر یکی از بزرگ ترین 
دستاوردهای شــهر مشهد بوده، گفت: این موزه 
زنده یکی از اماکن آستان قدس بوده که سالیان 

پیــش به عنوان کارخانه فعالیت می کرد اما پس 
از تعطیلی، کارخانه به نیشابور رفت و این محل 
تبدیل به انبار شد. بیش از 10 سال از این مکان 
استفاده ای نمی شد و در حال حاضر موزه زنده در 

نزدیک حرم افتتاح شد.
در فاز نخست، تنها انقالب به صحنه کشیده شد 
که این مهم نیز به بهترین نحو اجرا شــده است. 
اینجا قرار است تبدیل به یک مرکز فرهنگی بسیار 
بزرگ شــود و امیدواریم استقبال خوبی از آن به 

عمل آید.

 تأکید تولیت آستان قدس رضوی»
 بر تکمیل موزه زیارت

حجت االسالم والمســلمین مروی نیز در بازدید 
از مراحل ســاخت موزه بزرگ زیارت با تأکید بر 
تکمیل این پروژه گفت: انقالب ما امتداد حدیث 

سلسله الذهب امام رضا)ع( است که یک حدیث 
بسیار انقالبی است. امام رضا)ع(، پیوند بین توحید 
و امامت و والیت برقرار می کنند. امام خمینی)ره( 
هم همین کار را دنبــال کردند و ما باید بتوانیم 
این ها را برای نســل جدیدمان ترسیم کنیم تا از 
انقالب و مبانی آن فهم درســتی داشته باشند و 
اتصال آن به ائمه اطهار، پیغمبر خدا و ذات الهی 

را درک کنند.
حجت االسالم والمســلمین  مروی با اشاره به 
برخی تحلیل های غلط درباره تاریخ تشیع در 
ایران گفت: برخی می گویند شــیعه در ایران 
تاریخ و قدمتی ندارد، ولی از نظر تاریخی سند 
و مدرک فراوان داریم که شــیعه ایران مولود 
امام رضاســت و این ربطی بــه صفویه ندارد. 
در این موزه بایــد به این هــا بپردازیم. تأثیر 
ایــن حضور تمدنی امام رضــا)ع( را باید بیان 

و ترسیم کرد.
تولیت آســتان قدس رضوی ادامــه داد: ما به 
گونه هــای مختلف می توانیم تاریخ را ترســیم 
کنیم. یکی از آن ها نوشــتن است، یکی فیلم و 
سینما و تئاتر است، یکی هم موزه زنده است که 
مخاطب، خود را در فضای آن زمان و آن محیط 
می بیند. مثــاًل می رود به زمان پیش از انقالب. 
باید برای نســل های جدید که پیش از انقالب 
و خیلی از ایام پــس از انقالب را هم ندیده اند، 
جنگ را هم ندیده اند، محیطی را آماده کنیم که 

این ها را خوب لمس و درک کنند.

هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده ایم»
حجت االسالم والمســلمین مروی با اشاره به 
بازدید دو ساعته اش از موزه زنده زیارت گفت: 
این کار، کار بســیار خوب و ارزشمندی است. 
دنیا هم امروز به همین ســمت می رود، ما هم 
باید از این ابزارها استفاده کنیم. منبر یک ابزار 
است، تلویزیون یک ابزار است، سینما یک ابزار 
است، کتاب و نوشته یک ابزار است، موزه زنده 
هم یک ابزار اســت که پرمخاطب هم هست و 
البته جاذبه هایش را هم باید ایجاد کنیم. اینجا 
کارهای خوب و فاخری انجام شــده، دوستان 
زحمات خوبی کشــیده اند، ولی تا رســیدن به 

نتیجه مطلوب زمان الزم دارد.
حجت االسالم والمســلمین مروی افزود: افراد 
و گروه هــای مختلف باید به اینجا بیایند و پیام 
بگیرند. باید ببینیم افراد با چه ذهنیتی به اینجا 
می آینــد و وقتی بیرون می رونــد کدام یک از 
سؤال هایشان را پاسخ و کدام شبهات را جواب 
داده ایم، کدام یک از ابهام ها را برطرف کرده ایم. 
باید سیاست گذاری کنیم -که دوستان این کار 
را کرده اند- و ببینیم کسی که داخل موزه آمد 
و بیرون رفت؛ چه تغییر و رشــدی در او ایجاد 
شد؛ باید مخاطب را کاماًل در این چند ساعتی 
که در اینجاست تحت تأثیر قرار داد و به نتیجه 

مطلوب رسید.
وی در پایان با تشکر از دست اندرکاران و تأکید بر 
تکمیل پروژه موزه زنده زیارت گفت: آقای جلیلی 
همت خوبی کرده اند. همه همکاران، دوســتان، 
هنرمندانی که در حوزه های مختلف اینجا زحمت 
کشیده اند، خدا به همه اجر بدهد و کمکشان کند. 
ما هم در خدمت هستیم تا بتوانیم اینجا را در یک 

تراز خوبی ببینیم، ان شاءاهلل.

گزارش قدس از گام بلند آستان قدس رضوی برای ساخت یک موزه زنده و متفاوت در مشهد

نقشه راه موزه زیارت

گـزارش
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»موزه زنده زیارت« مجموعه ای 6 هکتاری برای نمایش هویت و تاریخ 
این مرز و بوم اســت که فاز اول آن به »انقاب اســامی« اختصاص 
دارد. فضایی به مساحت یک هکتار از این مجموعه با روایت حدیث 
سلسله الذهب و سفر ثامن الحجج )ع( به مشهد شروع می شود و به 

انقاب در کوچه ها و خیابان های مشهد منتهی می شود.

»موزه زنده زیارت « 
انقالب اسالمی را روایت می کند

چند قاب تصویر از رویدادی معرفت افزا

قاب رضوی

نقطه نظـر

زیارت با معرفت
مسعود ده نمکی: من فکر می کنم زیارت با معرفت که می گویند، 
بخش معرفتی اش اینجا حاصل می شود. هرچه اینجا درزمینه تاریخ 
شیعه، ایران و انقالب غنی تر باشد این معرفت نیز پربارتر می شود. 
برای ما که سنمان باالســت از میان آنچه دیدیم قسمت دهه 60 
بیشتر نوســتالژیک است، چون مخاطبان شــما از اقشار مختلف 
هستند، باید در جاهای مختلف سنگ تمام بگذارید تا کامالً حس 

ِسیر کردن در آن زمان حاصل شود. 

بازتولید حافظه تاریخی
دکتر ابراهیم فیاض: اینجا واقعاً همه چیز دقیق ساخته شده. اگر 
یک دوربین بگذارید حس نمی کنید کار ساختگی است. لوکیشن 
واقعاً دقیق است. این موزه، حافظه تاریخی را برای نسل ها بازتولید 
می کند. اگر کسی بخواهد داستان هایی از قبل انقالب برای بچه اش 
تعریف کند این لوکیشن ها می تواند بسیار کمک کند. حتی به نظرم 
باید توریســت های خارجی بیایند و این موزه را ببینند. یقین دارم 

اینجا می تواند در آینده آثار غیر ایرانی را دربر داشته باشد. 

حدیث مفصل در یک مجمل!
محمد مهدی حیدریان، تهیه کننده فیلم محمد رسول اهلل)ص(: 
موزه زنده زیارت برای من که بخش عمده ای از اتفاقات و تحوالت پیش 
از انقالب را دیده ام، تداعی کننده همان دوران و خاطرات بود. این وجه 
قیاسی توسط شما با هوشمندی خاصی طراحی شده بود و نقاط مهمی 
که مخاطب می توانست حدیث مفصلی از یک مجمل را برداشت کند به 
خوبی جای گذاری شده بود. هنرمندان مشهدی اینجا با خلوص و اعتقاد 
کار می کنند و برای همین است که حس را منتقل می کند و تأثیرش 

روی مخاطب و بیننده نیز دیده می شود.

نوپدید در جهان اسالم
دکتر مجید شاه حسینی: در تاریخ انقالب اسالمی فیلم، 
نمایشگاه و تئاتر زیاد داشــته ایم، اما یک نمایشگاه زیست 
تاریخی که امکان زیســتن یک نســل در موقعیت تاریخی 
باشــد، وجود نداشته است. البته آنچه دیدم، همه کار نبود؛ 
اما در حدی که دیدم بســیار عالی بود. موضوع زیســت در 
تاریخ بین کشــورهای اسالمی بسیار نوپدید و جدید است. 
ان شــاءاهلل دوســتان با نیت خیری که دارند هم در فرم و 
هم در محتوا مدل اســالمی این قالب را به اســم خودشان 

سند می زنند.

خالقیت چشمگیر
حجت االسام قمی: خالقیت در ایده و ساخت موزه زنده صحن 
نو چشمگیر است. با امکانات محدودی که وجود دارد کارهای مؤثری 
در این موزه انجام شده که تأثیر بسیاری نیز بر بازدیدکنندگان دارد. 
یکی از بخش های جذابی که خاطرات نوســتالژی دوران کودکی ام 
را احیا کرد، دکور دهه 60 بود که برای من حس برانگیزتر از سایر 

قسمت های موزه بود.

در حد وزارتخانه
دکتر محمدصادق کوشــکی: آنچه در مــوزه زنده صحن نو 
انجام شــده، کاری است که الزم بوده در مدت این 40 سال برایش 
وزارتخانه ای وجود داشته باشد. اگر هنر انقالب و تاریخ انقالب ادامه 
پیدا نکند، خشک و نابود می شود. دوستان در موزه زنده صحن نو با 
توان مالی محدود اما همت بلند سعی داشته اند خألیی که در این 40 
سال وجود داشته را جبران کنند، کاری که هیچ یک از دستگاه های 

فرهنگی همت نکردند.

از موزه صحن نو تا هولوکاست
دکتر فؤاد ایزدی: من به دســت اندرکاران موزه زنده صحن نو 
تبریک می گویم. در این مجموعه کارهای بسیار خوبی انجام شده که 
به تدریج می تواند بهتر و گسترده تر شود. بخشی از اهداف موزه زنده 
صحن نو را می توان پاسخ به شبهاتی که در جامعه مطرح می شود، 
دانســت و خوب است این کار تنها به نمایش تاریخ پیش و پس از 
انقالب بســنده نکند. در دنیا نیز موزه هایی مانند موزه زنده صحن 
نو وجود دارد. مثالً در آمریکا موزه هولوکاســت با هدف تبیین یک 

مفهوم تاریخی مشغول فعالیت است. 

حمایتی قابل تحسین
دکتر وحید یامین پور: حمایتی که آستان قدس از راه اندازی 
موزه داشته قابل تحسین است. واقعیت کنونی جامعه این است 
که ماهیت کار فرهنگی تغییر کرده. طراحی فضا و دقتی که در 
جزئیات ساخت موزه زنده صحن نو به کار رفته، تحسین برانگیز 
و جذاب اســت. می توانم ادعا کنم موزه زنده صحن نو می تواند 
ســاعات دلچســبی برای نوجوان ها فراهم کنــد که رویکردش 

آموزش و روایت تاریخ باشد. 

بهترین روش ممکن     
دکتر حسین کچویان: موزه زنده از نظر تأثیرگذاری با موزه های 
معمولی بسیار متفاوت است، بخصوص اینکه می توانیم روایت تاریخی 
یعنی خودآگاهی تاریخی و آگاهی تاریخی را از این طریق به مخاطب 
منتقل کنیم، این روش بهترین روش ممکن است. هیچ شکل دیگری 
وجود ندارد که شــما بتوانید تاریخ را به خورد گوشت و جان آدم ها 
بدهید. به طور کلی صحن نو موزه خوبی اســت، به ویژه از این نظر 

که نو و بدیع است و تا امروز فاقد تجربه اینچنینی در ایران بوده ایم. سرزمین آفتاب

 اطعام نیازمندان در شب های ماه مبارک رمضان©
با 10 هزار پرس غذای متبرک

آستان: از نخستین شب ماه مبارک رمضان، آستان قدس رضوی با تهیه و تدارک 
وعده هــای متنوع غذای گرم ویژه وعده افطار، به خانواده های محروم مشــهدی 

رسیدگی می کند.
امین بهنام، مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در خراسان رضوی  در این 
رابطه بیان کرد: در هر روز ماه مبارک رمضان، طبخ حدود 6 هزار کاســه سوپ، 
حدود 4 هزار پرس غذا)اعم از اســتانبولی و عدس پلــو( و نیز 5 هزار قرص نان 

شیرمال برای وعده افطار در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به فرایند آماده سازی این وعده های غذای گرم با کمک ساکنان مناطق 
حاشیه شهر، گفت: تدارکات وعده افطار در مکانی در حاشیه شهر مشهد که توسط 
آستان قدس آماده شده و با مشارکت تعدادی از تشکل های فرهنگی این مناطق از 

جمله موکب داران اربعین، تهیه و طبخ می شود.
بهنام اضافه کرد: تأمین مواد غذایی برعهده آســتان قدس رضوی است و تأمین 
نیروهای خدمتی، لوازم آشپزی و دستگاه های پخت غذا و نیز دو دستگاه  نانوایی 

برای تهیه نان را این تشکل ها متقبل شده اند.
وی در رابطــه با کیفیت توزیع این وعده های غذایی هم گفت: 224 مســجد از 
سطح شهر مشهد به صورت روزانه با حواله افطار در نظر گرفته شده از سوی دفتر 
نمایندگی آستان قدس، سهمیه  غذا از آشپزخانه مرکزی دریافت می کنند و بین 

خانواده های نیازمندان منطقه خود توزیع می کنند.

شب شعر مجازی »کریم اهل بیت)ع(«©
قدس: شب شعر مجازی »کریم اهل بیت)ع(« به مناسبت والدت پر برکت امام 
حســن)ع( همراه با شعرخوانی شاعران مطرح کشوری جمعه 19 اردیبهشت 
ساعت 21 در صفحه اینستاگرام مؤسســه  آفرینش های  هنری  آستان  قدس  

رضوی برگزار می شود. 
محمد جواد غفورزاده)شــفق( اســتاد جلسه خواهد بود و شــماری از شاعران 
برجســته کشور در این شب شعر مجازی شــعر خواهند خواند. مهدی جهاندار، 
سیدمحمدجواد شرافت، مهدی رحیمی، احمد علوی، محمد بحری، سید ابوالفضل 
مبارز، فاطمه نانی زاد، پونه نیکوی و سعیده کرمانی با اجرای سیدمحمدرضا یعقوبی 

آل، شعرخوانی خواهند کرد. 
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فراخوان ششمین دوره  جایزه  دکتر رضا داوری اردکانی اندیشه: مرکز فرهنگی شهر کتاب به منظور قدردانی از دانشجویان دکترای رشته فلسفه، با مشاوره و همفکری، اشراف و حمایت مادی و معنوی 
دکتر رضا داوری اردکانی، ششمین دوره  جایزه »دکتر رضا داوری اردکانی« را برگزار می کند. دانشجویان دوره دکترای رشته  فلسفه می توانند فایل پایان نامه های خود را حداکثر تا پایان تیر به نشانی الکترونیکی 

bookcityaward@gmail.com  ارسال کنند. هیئت داوران این جایزه را دکتر رضا داوری اردکانی، پرویز ضیا شهابی، شهرام پازوکی، سیدحمید طالب زاده، جواد صافیان و علی اصغر مصلح تشکیل می دهند.

الگوی پیشرفت اسالمی و الگوی نظام آموزشی

 آموزش و پرورش کمونیستی ©
و آزادی های منسوخ معلمی

اشاره: در روز معلم دست بوس و قدردان همه معلمان و اساتید خدوم این سرزمین و 
به ویژه معلمان خود هستم. نقدهای این یادداشت به هیچ وجه متوجه این اسوه های 
ایثار و دانش دوستی نیست، بلکه ناظر به سیستمی است که شاید »هیچ یک« از ایشان 

در طراحی آن نقشی نداشته اند. 
واقعیت این اســت که هر یک از حوزه های علمیه، آموزش و پرورش و آموزش عالی 
بخشــی از نظام آموزشی کشــورند که اگرچه »محتوا«ی آموزشــی متفاوتی را ارائه 
می نمایند، اما از حیث »قالب، صورت« و یا فرم، با مسائل مشترکی درگیرند. متأسفانه 
تحقیقات ناظر به صورت یا فرم نظام آموزشــی در کشورمان بسیار کمیاب است؛ به 
نحوی که در ســند تحول بنیادین آموزش و پرورش و نیز تحقیقات فراوان درزمینه 
تحول حوزه های علمیه، ردپایی از طرح این مسائل سرنوشت ساز و حیاتی در کارایی و 
اثربخشی )و به اعتقاد نویسنده، مشروعیِت( سیستم آموزشی دیده نمی شود. برخی از 
این مسائل از باب یادآوری عبارتند از دولتی یا خصوصی بودن نهاد آموزشی، متمرکز یا 

غیرمتمرکز بودن طراحی برنامه های آموزشی و متون درسی و... . 
نویســنده در نوشته های دیگری پیش از این اشاره کرده است که می توان در اقتصاد 
اسالمی، به قاعده ای اساسی همچون قواعد فقهیه دست یافت که بیان کننده »آزادی 
ورود و خروج از بازار« باشد. به عبارت دیگر شارع مقدس، مکاسب محرمه را یک به یک 
برشمرده و در غیر این موارد اصل بر حلیت آن ها بوده و افراد آزادند پیشه مورد عالقه 
خود را انتخاب کنند. این قاعده اقتصادی با فراهم کردن بستر رقابت، آثار گسترده ای 
در طراحی نه تنها نظام اقتصادی، بلکه نظام آموزشی و دیگر زیرسیستم های اجتماعی 
بر جای می گذارد. تأثیر این قاعده اقتصادی در مورد نظام آموزشی از آن رو است که 
هر یک از نظام های مختلف آموزشی )حوزه علمیه، آموزش و پرورش و...( را می توان 
به مثابه بازاری تلقی کرد که در آن »خدمت آموزش« مورد مبادله قرار می گیرد و در 
سمت عرضه، معلمان و اساتید و در سمت تقاضا دانش آموزان، طالب و دانشجویان قرار 
دارند.  اقتضای قاعده آزادی ورود و خروج به بازار آموزش در سمت عرضه این است که 
باب تعلیم به روی هیچ کس بسته نباشد و به سبک آنچه در گذشته در تمدن اسالمی 
داشــتیم و بقایایی از آن در حوزه های علمیه باقی مانده است، هر که توان تدریس و 
آموزش در خود می بیند وارد این بازار شده و خود را در معرض قضاوت و انتخاب آزاد 
متعلمان قرار دهد. این متعلمان یا یکایک مدرسه ها خواهند بود که مدرس توانمندتر را 
برگزیده و جذب می نمایند. در چنین سیستمی، معلم حاذق ارج و منزلت بایسته خود 
را خواهد یافت و فرد فاقد توان و مهارت کافی برای تدریس، خود به خود از گردونه بازار 

آموزش خارج شده و کسب دیگری برمی گزیند. 
این الگو که ســابقه ای طوالنی در ســرزمین ما دارد، بر خــالف الگوهای مبتنی بر 
برنامه ریزی متمرکزی است که در کشورهای کمونیستی در قرن بیستم به وجود آمده 
و در کشور ما نیز توسط مستشاران غربی در دوره سلطنت پهلوی تأسیس و نهادینه 
شده است. ممکن است گفته شود برای ایجاد یک تحول سریع در ساحت های مختلف 
علم،  فرهنگ، صنعت و تکنولوژی و... )آنچه در روند مدرنیزاســیون ایران شاهنشاهی 
مد نظر بود( چاره ای جز مداخله دولتی و تمســک به الگوهای دستوری و مبتنی بر 
برنامه ریزی متمرکز نیست، اما مبرهن است که در بلندمدت این الگوها از کارایی الزم 
برخوردار نیستند. چه بسیار دانشجویانی که به اجبار با استادی ضعیف درس گذرانده  
و چه بسیار رئیس گروه ها و دانشکده ها که وجود همکاری ضعیف را که در استخدام 
رسمی وزارت علوم بوده تحمل کرده و می کنند. همین نکته در مورد فرهنگیان نیز 

به عینه صادق است. 
به عبارت دیگر در الگوهای کمونیستی موجود نه آزادی در ورود به بازار آموزش است و 
نه آزادی در خروج و هر کدام مفاسد خود را دارند. عدم آزادی در ورود به تدریس از این 
رو است که استخدام فرهنگیان و نیز جذب وزارت علوم هر ساله )و یا با تناوب کمتر( 
با فرایندهای طوالنی خاص خود و با سهمیه بندی هایی که وزارتخانه های مربوطه انجام 
می دهند صورت گرفته و توفیق در آن ها مستلزم گذر از موانع فراوان است و دانشجویی 
که تازه فارغ التحصیل شود و توان تدریس بسیار بیشتری از معلمان و مدرسان موجود 
دارد نمی تواند وارد این بازار شود. این در حالی است که در حوزه های سنتی، طلبه ای 
که کتاب و درسی را تنها چند روز پیش تمام کرده می توانست بدون هیچ محدودیتی 
به طالب جوان تر از خود آن را بیاموزد و استاد آن درس شود! برای تشکیل یک کالس 
درس در حوزه های ســنتی که به تدریج در حال ناپدید شدن است، کافی است معلم 
در گوشه ای از مسجد یا َمدَرس های آزاد نشسته )روی صندلی یا فرش( و چند طلبه 
عالقه مند که بســا برخی از آنان از کسبه بازار بودند گرد او جمع شوند. وقتی رقبای 
جدید نتوانند به ســهولت وارد بازار شوند، باید منتظر پایین آمدن کیفیت محصول 

عرضه کنندگانی بود که از پیش بازار را در قبضه خود دارند.
آزادی در خروج از بازار نیز موهبتی اســت که شاید در ابتدا کسی تصور فقدان آن را 
نکند. آزادی در خروج از بازار به معنای آن است که بازار بتواند عرضه کننده ضعیف را 
به سهولت از میدان خارج کند. این در حالی است که استخدام رسمی 30 ساله و تا 
زمان بازنشستگی جای چنین اختیاری را حتی برای خود دولت که مستخدم است، 
باقی نگذاشته و چنان اطمینان خاطری برای معلم و استاد دانشگاه ما فراهم می کند 
که تالش های علمی پیش از استخدام برای ارتقای توانمندی و رزومه علمی خود را به 

بوته فراموشی می سپارد. 
شبهه ای که در این میان در مقابل آزادی ورود و خروج از بازار مطرح می شود این است 
که در صورت آزادی مطلق افراد برای ورود به بازارها، چگونه می توان منافع خریداران و 
متقاضیان – و در اینجا متعلمان – را حفظ و چگونه می توان تضمین کرد که هر کس 
با هر ادعا و محصولی نتواند وقت و امکانات مردم و مشتریان را تضییع کند؟ چگونه 
هر کس با هر سواد ناداشته ای نتواند وقت متعلمان را بگیرد؟ و به دنبال این دغدغه، 
دیوان ســاالری های متنوع اعطای »مجوز«، »پروانه«، »موافقت اصولی«، سیســتم های 
جذب و گزینش دولتی و امثال آن را به وجود می آورند. این اشتباه ناشی از عدم فهم 
صحیح از قواعد بازار اســالمی است که در صورت توفیق، در فرصتی دیگر باید بدان 
پرداخته شود. اما اجمال آن اینکه »اصل« بر عدم نیاز به اعطای مجوز از سوی حاکمیت 
و آزادی در موارد خارج از دایره مکاسب محرمه است و آنچه برطرف کننده دغدغه مزبور 
نسبت به حقوق مصرف کنندگان و متعلمان است، ایجاد »شفافیت« و »اطالعات کامل« 
در بازار و فراهم کردن بستر انتخاب صحیح و آگاهانه متعلمان است که مسئولیت آن 
با حاکمیت اسالمی است. در بازار اسالمی – خارج از قیودی که در فقه به آن تصریح 

شده - اصل بر انتخاب آزاد است اال ما خرج بالدلیل.
الگوی عمدتاً دولتی کنونی آموزش و پرورش و نیز آموزش عالی کشور را باید بدعتی 
غربی دانست که با روح تمدن اسالمی بیگانه است و بر متولیان تحول حوزه های علمیه 
است که پیش از الگوبرداری خام از آن ها – که بعضاً در این سال ها روی داده– مبانی 
فقهی و فقه االقتصادی آن ها را مورد واکاوی قرار دهند. باشــد که حوزه های علمیه 

پیشگام ارائه سند تحول بنیادین تعلیم و تربیت در این مرز و بوم باشند. 

کرونا عاملی شتاب زا بر افول هژمونی موجود است©
اندیشه: حجــت االسالم محمدعلی رنجبر، مدیر مؤسسه مطالعات راهبردی جهان 
تمدن رسالت، استاد حوزه و دانشگاه در گفت وگو با مهر گفت: بررسی سیر تحوالت و 
تطور تاریخ نظام ها و نظم های جهانی، بیانگر این نکته است که نظم ها خود به خود ایجاد 
نمی شوند، بلکه نظم های موجود در هر زمانی، قابلیت مدیریت و اداره جهانی در هر دو 
عرصه نرم و سخت را از دست می دهند یا اینکه تضعیف می شوند و قدرت نوظهوری 
که از حیث نرم افزار و ســخت افزاری خود را آماده و تقویت کرده است، نظم موجود را 
به چالش می کشــد. وی افزود: با وجود آمدن چنین شرایطی، هژمون و پیشران نظم 
موجود که خود را در حال تزلزل و فروپاشی و عقب نشینی می بیند، شروع به حمله و 
تهاجم و چالش علیه قدرت های نوظهور می کند که این شرایط منجر به جنگی فراگیر 
در همه عرصه ها می شــود و آن وقت فاتح این جنگ فراگیر، نظم جدید را بر دیگران 
تحمیل و آن را تثبیت می کند: از معاهده وستفالیا در سال ۱۶۴۸ تا کنگره وین در سال 
۱۸۱۵، از کنگره وین تا معاهده ورسای در سال ۱۹۱۸، از معاهده ورسای تا کنفرانس 
یالتا در سال ۱۹۴۵، همواره این گونه بوده است. این استاد حوزه و دانشگاه اظهار کرد: 
پس کرونا به تنهایی برهم زننده نظم موجود نیست، بلکه کرونا عاملی شتاب زا بر افول 
هژمونی پیشران نظم موجود یعنی آمریکاست! کرونا و مسائل پیرامونی آن، در سطحی 
وسیع نواقص نرم افزاری و سخت افزاری آمریکا به عنوان پیشران نظم جهانی موجود 
را نشــان داد. وی با بیان اینکه البته نظم جهانی آمریکا از ۴0 سال پیش و با انقالب 
اسالمی ایران، دومینوی سقوط خود را آغاز کرد، گفت: چرا که نتوانست در برابر انقالب 
ایران و حفظ مهم ترین متحد خود در خاورمیانه به عنوان قلب تعامالت جهانی، کاری 
انجام دهد، اما کرونا عامل شتاب زایی برای عیان شدن چالش های جدی مدیریت جهانی 
آمریکا شده است و فرصت بسیار عالی برای قدرت های نوظهوری که از حیث نرم افزاری و 
سخت افزاری خود را آماده و تقویت کرده باشند، به وجود آورده است! بحمداهلل با تأکیدات 
رهبری عزیز برای تقویت کشور و قوی تر شدن، آمادگی برای چالش جدی و جهانی، بیش 

از هر زمانی مهیاست.

پژوهشگر  حجازیان،  اندیشه/علی   
شهرسازی اسالمی  ســبک زندگــی 
مفهومی است که به ابعاد مختلف زندگی 
انســانی اعم از فردی و اجتماعی مربوط 
می شود و همه حوزه های رفتاری را دربر 
می گیرد. این واژه سابقه دیرینه ای ندارد 
اما مفهوم و قدمــت وجودی آن همواره 
در فرهنگ های مختلف بوده است. سبک 
زندگی نشان دهنده مبانی بینشی جامعه 
یا گفتمان هــای غالب  اســت. فرهنگ 
ارزشــی  فرهنگــی، جهان بینی و نظام 
پذیرفته شده در هر جامعه محوری ترین 
عامــل تعیین کننده مؤلفه های ســبک 
زندگی  سبک  است.  زندگی 
را به عنوان یک الگوی زیستی 
می توان مشی معمول جامعه 
قلمداد کرد. به  یمن استقرار 
تالش  و  دینــی  حکومــت 
پی ریــزی  بــرای  آگاهانــه 
تمدن نوین اسالمی، سبک 
ایرانی ـ اســالمی  زندگــی 
امــری آگاهانــه و تاحدی 
برنامه ریزی شــده اســت. 
باتوجه بــه وجود حکومت 
دینی و اســالمی در ایران 
و اعتقاد اکثریــت به دین 
مبین اســالم، نظام مرجع 
برای الگوســازی باید نظام 
ارزشی اسالم باشد. باتوجه 
به اینکه اسالم دین تمدنی 
بشــر  زندگی  برای  و  بوده 
برنامه دارد طبیعتاً نمی توان 
هیچ امری از حیات را خارج از شــمول و 

اطالق آن تصور کرد. 

مدرنیته و تغییر سبک زندگی از »
حقیقت طلبی به احساس محوری و 

کارکرد گرایی 
سیاســت گذاران و رهبران تمدن غرب، 
بر ترویج ســبک زندگی غربــی تأکید 
دارند. آن هــا با ترویــج نمادهای متأثر 
از نگــرش خــود، فقط به پیشــنهاد و 
ترویــج الگو اکتفا نمی کنند و درحقیقت 
ایدئولــوژی و بنیان های نظری پشــت 
این گونه الگوها هســتند که به مخاطب 
انتقال پیدا می کننــد. یکی از مهم ترین 
مصادیق ســبک زندگی، نوع معماری و 
شهرسازی است. سبک زندگی مدرنیته 
به احســاس محوری و  از حقیقت طلبی 
کارکرد گرایــی تغییر کــرده و تأثیرش 
را بر معماری و شهرســازی نیز گذاشته 
اســت؛ به گونه ای که دیگر در شــهرها 
برای اینکه حقیقتــاً خدایی وجود دارد، 
بنای مذهبی ایجاد نمی شــود. با اذعان 
به اینکه محیط بر رفتار و سبک زندگی 
این گونه  تأثیر می گــذارد می توان  افراد 
برداشــت کرد که فضای زیستی ازجمله 
شهر می تواند بر سبک زندگی افراد تأثیر 
بگذارد. شهر با مؤلفه های سبک زندگی 
ارتباط مســتقیمی دارد و درواقع، کالبد 
و فضای شــهر تجلی ارزش ها و فرهنگ 

جامعه است.

خیانت پهلوی در تصویب قانون »
الگوهای معماری برون گرا

 با ورود مدرنیته در زمان پهلوی تغییرات 
گســترده ای در شــهرهای ایران به وقوع 
پیوســت که متأثر از تغییــرات فرهنگی 
حاصل از تفکر غربی بود که مهم ترین آن 
کشف حجاب در دوران پهلوی اول است. 
در اواســط همین دوران قوانینی در حوزه 
معماری مصوب شــد که ساختمان های 
مســکونی مجاور خیابان ها بــا تبعیت از 
الگوهای برون گرا باید دوطبقه بوده و دارای 
پنجره به سمت معبر باشند؛ به این ترتیب، 
به  مرور زمان معماری خانه های ایرانی که 
درون گرا و آرامش محور بود و حریم کافی 
برای خانــواده فراهم می  کــرد، برون گرا 
شــد که نتایج آن تضعیــف حیا و ترویج 
عریان گرایــی بود. هــردوی این پدیده ها 
ریشه در ســبک زندگی دارد و به صورت 
یک شبکه با هم در ارتباط  هستند و بر هم 
اثرگذاری دارند. الگوهای شهرسازی معاصر 
که در شهرهای ایران پیاده سازی می شود 
برگرفته از مبانی فکری تمدن هایی دیگر 
اســت که کمترین ســنخیتی با مشرب 
فکری اسالم ندارند. به دلیل بی توجهی به 
ارزش های اجتماعی ـ فرهنگی و بی اعتقادی 
به کارایی دین و تقلید از مکاتب شهرسازی 
غربی مشاهده می شود شهرهای ما، به ویژه 
کالنشــهرها، با چه بحران هایــی روبه رو 
هســتند. مبنای نظام شهرسازی مدرن 
لذت و مصرف اســت. شــهر مدرن شهر 
لذت های آنی است؛ شــهر غفلت و شهر 

مرگ وجدان هاست. 
در ســبک زندگــی غربــی نگرش های 
ســودانگارانه و منفعت شخصی بر جامعه 
حکمفرماســت و ارتباط افراد با یکدیگر 
براساس منفعتی است که کسب می کنند. 
با همین نوع نگاه افراد به یکدیگر، ضرورتی 
برای تشــکیل خانواده وجود ندارد و افراد 
درحال مســابقه منفعت طلبی هســتند 
و لــذت، مصرف گرایی و شــهوت اصالت 
می یابند. این ویژگی ها و مؤلفه های سبک 
زندگی غربی در پارادایم های شهرسازی نیز 
تأثیر خود را گذاشته و در نظام شهرسازی 
ایران نیز ورود پیدا کرده اســت. در چند 
دهه اخیر مبنای طرح های توسعه شهری 
در کشــور براساس ســود و منفعت گروه 
خاصی بوده و از نتایج آن ایجاد شــکاف 
طبقاتی در مناطق مختلف شــهری است 
که ایــن اختالف طبقاتــی در بافت های 

شهری منجر به رشد پدیده وندالیسم شده 
است. نظام شهرسازی ما تحت تأثیر نظام 
سرمایه داری است و با مطرح کردن عناوینی 
زیبا مانند ســرزندگی و نشــاط شهری 
سعی دارد شــهروندان را با تجاری سازی 
فضاهای شــهری و تبلیغات پرزرق و برق 
تحت تأثیر قرار داده، شهروندان نیز خود را 
با فضا تطبیق دهند. در شهرها شاهد تولید 
فضاهایی در امتداد خیابان ها به نام بازار با 
کریدورهای بصری شفاف هستیم. امروزه 
بســیاری از کاربری های مسکونی طبقه 
همکــف را به کاربری تجــاری اختصاص 
داده اند و عمالً کارکرد خیابان که بستری 
برای جابه جایی بــود به فضاهایی تجاری 
تبدیل شده است که آرامش و آسایش را از 

دیگر ساکنان بافت دریغ می کند. 

پناه بردن انسان مضطرب به فضای »
شهری به واسطه توسعه عمودی

از دیگر الگوبرداری هــای ناقص از غرب این 
است که به بهانه کمبود زمین، توسعه عمودی 
بر توسعه افقی ترجیح داده شد و سرانه ابعاد 
کاربری مسکونی کاهش پیدا کرد. با این نوع 
تفکر دیگر خانه محلی برای آرامش نیســت 
و به خوابگاه تبدیل می شود. افراد خانواده از 
یکدیگر فاصله می گیرنــد و برای فرار از این 
قفسی که ساخته شده است به فضای شهری 
پنــاه می آورند. ازآنجاکه فضاهای شــهری، 
محیطی باز بوده و حس گمشــدگی به فرد 
می دهد، بستر مناسبی برای برقراری ارتباط با 
افراد مختلف با نگرش های متفاوت هستند و 
در بستر همین فضاهای گمشده قبح شکنی ها 
و اقداماتــی صورت می گیرد که با ارزش های 
جامعه اسالمی ـ ایرانی همخوانی ندارد. یکی 
از عواملی که غرب سعی در تحریف آن دارد 
توجه به مرگ اســت. مرگ بن بســت نظام 
تمدنی غرب اســت و چون هاضمه این نوع 
تفکر با مرگ هماهنگی ندارد، در طرح های 
توسعه شهری قبرستان ها در مکانی خارج از 
محدوده شهر ساخته می شود. در شهرسازی 
معاصر ما نیز گورستان ها در خارج از محدوده 
شهری مکان یابی می شــود که با ارزش های 
جامعه اسالمی همخوانی ندارد. همان طور که 
بیان شد، شهرسازی یکی از مصادیق سبک 
زندگی است. مهم ترین اقدام در تغییر روش 
و متدهای شهرسازی معاصر ایران، که امروزه 
کمترین شباهتی با ارزش های اسالمی ـ ایرانی 
ندارد، الگوسازی برای نظام شهرسازی اسالمی 
اســت و به نظر می رسد نگرش سیستمی و 

شبکه ای به شهرسازی می تواند کمک شایانی 
در روند و اصالح وضع موجود داشته باشد. 

لکه گذاری تمام مناطق شهری بر »
اساس شاخص عدالت

نقطــه هدف در شهرســازی اســالمی 
امنیت جسمی، فکری و روحی با تحقق 
عدالت کالبدی و فضایی شهری به عنوان 
هدف میانی است و تالش برای رسیدن 
بــه هدف نهایــی که احســاس حضور 
خداســت. راهبرد شهرســازی اسالمی 
طبــق مفهوم آیه »َو لَــْو أَنَّ أَْهَل الُْقری  
آَمُنوا َو اتََّقْوا لََفَتْحنــا َعلَْیِهْم بََرکاٍت ِمَن 
ــماِء َو الْْرِض...« به این معناســت  السَّ
که اگر اهل هر شــهر و ســرزمینی به 
دســتورات الهی در شــهر عمل کنند 
و کالبد و فضای شــهری را براســاس 
ضوابط دین بنا کنند خداوند نعمت های 
زمینی و آســمانی خود را بر همه آن ها 
می فرستد که بر اثر آن در جامعه عدالت 
اجتماعــی برقرار می شــود و درصورت 
ارزش های  و  بــه ضوابــط  عمل نکردن 
دین، خداوند امنیت و عدالت را از آن ها 
می گیرد. کاربری ها و فضای مناسب در 
تمام مناطق شــهر باید براساس عدالت 
لکه گذاری شود، این طور نباشد محله ای 
به علت تمرکز افراد شــاخص سیاسی و 
اقتصادی فضای بهتری از مناطق دیگر 
داشــته و از امکانــات و خدمات بهتری 

بهره مند باشند.

اولویت داشتن مکان یابی مذهبی »
در ساخت شهر اسالمی

نقطه شــروع در شهرســازی اســالمی 
مکان یابــی و تمرکز بر نقــاط با ارزش 
معنوی اســت که کانون پیشرفت شهر 
َّما یَْعُمُر َمساِجَد  هســتند. مطابق آیه »إِن
اهلل َمْن آَمَن بِاهلل َو الَْیْوِم اْلِخِر َو...« رونق 
و سرزندگی کاربری مساجد مّدنظر است 
که عالوه بر ضرورت اثبات وجود کاربری 
مسجد که مکانی برای تسلیم تام شدن 
بدون اثری از شیئی دیگر است، به داللت 
التزام در شهرسازی اسالمی تمام فضاها و 
کالبدهای شهری باید به گونه ای طراحی 
و مکان یابی شــوند که در جهت رونق و 
عمران مســاجد و اماکن مذهبی شــهر 
باشــند و مکان یابی کاربری های مذهبی 
باید به گونه ای باشــد که موجب رونق و 
سرزندگی مساجد شود. در شهر و اجزای 
کالبــدی فضای آن، باید نقــاط باارزش 
معنوی در مرکزیت و بهترین محل شهر 
مکان یابی شــوند. شهرســازان مسلمان 
به جای مکان یابی نقاط خوب شهر برای 
مراکز تجاری و اقتصادی، مطلوب اســت 
ایــن مناطق را بــه کاربری های مذهبی 
اختصاص دهند تا این کاربری ها بر شهر 
تأثیر بگذارند و دیگر کاربری ها تحت تأثیر 
مراکز مذهبی قرار گیرند. البته در شــهر 
اسالمی مطلوب است به همه کاربری ها 
توجه شــود ولــی کاربــری مذهبی در 
اولویت مکان یابی شهر یا محله قرار گیرد.

در باب تأثیرات شهرسازی مدرن بر سبک زندگی جامعه ایرانی

مبنای نظام شهرسازی مدرن لذت و مصرف است  حمید عبداللهیان
 استاد علوم ارتباطات اجتماعی

چرا جهان مجازی مهم است؟©
فکرش را کنید که دیگر داســتان های جنگ 
ستارگان، مرد عنکبوتی، مرد خفاشی، تبدیل 
شوندگان )ترانسفورمرها( و... و بازی های آن ها 
فقط داســتان یا بازی نیستند بلکه بخشی از 
زندگی عینی کاربرانشــان شــده اند. فکرش را 
کنید که برای پیدا کردن دستور عمل آشپزی 
یا آثــار جانبی داروها و یافتــن راهنمایی های 
پزشــکی نیازی به رفتن به پزشک ندارید، چرا 
که همه آن ها در نوک انگشتان شما قرار دارند 
و کافی است در محیط گوگل جست وجو کنید. 
فکرش را کنید که صحنه اجتماعی دیگر مربوط 
به وطنی که در آن زاده شده اید، نیست و همه 
آدم ها در همه جا در یک لحظه با شما در ارتباط 
قرار می گیرند. فکرش را کنید که ســایت های 
گوناگون چگونگی مرگ و کشته شدن انسان ها 
را هم به تصویر کشیده اند و فکرش را کنید که به 
قول کاستلز، کارگردان، همه این ها اگر خودتان 
نباشــید، اما بخش عظیم آن ها را خودتان به 
عنوان مخاطب و مصرف کننده تهیه می کنید 
و ســازمان ها و دولت ها نقش چندانی در این 

فرایندها ندارند. 
این یعنی اینکه صحنه اجتماعی همچون چند 
دهه پیش دیگر مربوط به یک محیط جغرافیایی 
نیست و کنش های اجتماعی شما فقط در خانه 
انجام نمی گیرد، بلکه در جهان مجازی صورت 
می پذیرد و شما این کنش ها را در عین تنهایی 
و در تعامل با کامپیوتر انجام می دهید. این بدان 
معناست که یک جهان اجتماعی خارق العاده، 
بی نظیر و بی سابقه شکل  گرفته که ربط چندانی 
به جهان واقعی ندارد. جهانی که در آن پدیده 
قــدرت، ملیت و اقتصاد نیــز در حال تغییر و 

دگرگونی است.
برخی ورود کامپیوتر و اینترنت و جهان مجازی 
را بــه دوران ورود رادیو و تلویزیون یا ســینما 
تشبیه می کنند و دغدغه های علمی دانشگاهیان 
کــه به این تحوالت جدید مربوط می شــود را 
مالیخولیایی می دانند. برخی نیز همچون ژیژک 
در شماره 2 از جلد 3۴ مجله »نقد کتاب لندن« 
که در ژانویه 20۱2 میالدی چاپ شد ، در لفافه، 
این دوره را دوره جدید توســعه ســرمایه داری 
می دانند و خیل شکست خورده ارتش کارگران 
دوره اولیه سرمایه داری را برخالف نظر مارکس 
و لنین در حال اضمحالل می بینند و در عوض 
خیل عظیــم تحصیلکرده ها را می بینند که به 

دستمزد اضافی به جای ارزش افزوده وابسته اند.
چنین می نماید که ما باید با استدالل او، عینیت 
را یکسره و همچنان ستون فقرات تحلیل دوران 
جدیــد در نظر بگیریم اما ایــن هم جوابگوی 
نمادیــن بــودن جهانی که مــا از آن صحبت 
می کنیم، نیست چرا که جنس آن دیگر یکسره 
واقعی و عینی نیست؛ اگرچه با ابزار عینی کار 
می کند. به یک تعبیر، جهــان مجازی به این 
دلیل اهمیت دارد که نسبت خود را با واقعیت 
کاهش داده و قدرتمندانه انســان ها را به دنبال 
خود می کشد و در همین مسیر هم بدون توقف 
پیش می رود و چون مالکیت یا قدرت واحدی 
آن را نمی تواند کنترل کند، همه را به ســوی 
خود کشانده و می کشاند. این جهانی است که 
همه مسائل اعم از اجتماع، سیاست، اقتصاد و 
فرهنگ را از نو تعریف می کند و همه فهمیده اند 
که اگر خود را با آن هماهنگ نکنند، در پشت 
شکافی قرار می گیرند که هرگز نخواهند توانست 
آن را پر کنند تا به دیگرانی برسند که از شکاف 
بین جهان واقعی و مجازی عبور کرده اند. اهمیت 

جهان مجازی در این واقعیت نهفته است.

 دکتر اکبر نصراللهی 
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد

ضرورت اتخاذ راهبرد ©
مناسب برای پساکرونا

راهبرد رسانه ها پیش از کرونا تحت تأثیر فضای 
اجتماعی و سیاســی و همچنین سیاست های 
متولیان بحران، انفعالی و واکنشــی بوده است 
اما اگر برای ایام پســاکرونا راهبرد فعال و فوق 
فعال داشته باشــند، می توانند مرجعیت خبری 
از دســت رفته را برگردانند. رسانه ها در پیش 
از بحران، فرصت ســوزی و در شــروع بحران 
کوچک نمایی کردنــد اما عملکرد آن ها پس از 
۱۵ اسفند در خور تحسین است. فضای مجازی 
در همه مراحل بحران کرونا نسبت به گذشته، 
مســئوالنه تر عمل کرده و به کمک رسانه های 
رسمی آمده اســت.  مدیریت بحران کرونا در 
ایران با همه اشکاالت، نسبت به دیگر کشورها 
موفق بوده است. اما رسانه های داخلی نتوانسته اند 
ســوءمدیریت کشــورهای دیگر را در بحران 
به خوبی منعکس کنند. رسانه ها مسئول خوب 
یا بد و تلخ یا شیرین بودن اخبار نیستند؛ وظایف 
ذاتی رســانه ها این است که به مردم اطالعات 
دهنــد تا آن ها بتوانند تصمیم درســتی را در 

بحران ها اتخاذ کنند.
دادن امیــد کاذب و چشمپوشــی از برخــی 
واقعیت ها، بحران بزرگ تــر از کرونا را موجب 
می شــود. اگر مردم با رســانه های راســتگو و 
مســئوالن صادق، پرکار، پرتــالش و با تدبیر 
ســروکار داشــته باشــند، این موضوع حتی 
در بحران هــای مختلف و تلخی هــا می تواند 

امیدبخش باشد.

مبنای نظام 
شهرسازی مدرن 
لذت و مصرف 
است. شهر مدرن 
شهر لذت های 
آنی است؛ شهر 
غفلت و شهر مرگ 
وجدان هاست

بــــــــرش

اندیشهاندیشه
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r

دیدگاه 1

دیدگاه 2

گزارش جیبی

دالیل توجه نکردن مردم به هشدارهای کرونایی
  اندیشــه  حجت  االســالم والمسلمین حســن بوسلیکی، 
مدیرگروه تربیت پژوهشکده اخالق و معنویت پژوهشگاه علوم و 
فرهنگ اســالمی، در نشست  »کرونا و زندگی مؤمنانه« با اشاره 
به روایتی از امام باقر)ع( گفت: راوی بیان می کند عده ای خدمت 
امام باقر)ع( رسیدند و از ایشان پرسیدند روایتی شنیده اند مبنی 
بر اینکه پیامبر اکرم)ص( فرمودند اشرف شما در جاهلیت اشرف 

شما در اسالم است؟
وی افــزود: مردم با تعجب پرســیدند چگونه وقتی معیارهای 
شــرافت در جاهلیت این همه با اســالم متفاوت است، پیامبر 
چنین فرمایشــی دارند؟ امام فرمودند: این روایت درست است 
ولی فهم شــما از آن اشتباه اســت. اما سپس فرمودند: اشرف 
جاهلیت با شرافت ترین، بخشنده ترین، خوش خلق ترین و خوش 
همسایه ترین بوده و کسی بوده که آزار خود را نسبت به دیگران 

مهار کرده است.
این کارشناس حوزه تربیت اســالمی بیان کرد: امام فرمودند 
چنین آدمی اسالمش هم جز خیر برای او ندارد. به عبارت دیگر 
حضرت می فرمایند اسالم اخالق خیر به دنبال می آورد، یعنی 

نیازمند برخی پیش نیازهای اخالقی در دین هم هستیم.
مدیرگروه تربیت پژوهشکده اخالق و معنویت پژوهشگاه علوم 
و فرهنگ اســالمی بیان کرد: ایــن روایت ثابت می کند اخالق 
پیشــادینی دارای ارزش است؛ یعنی شــخص وقتی وارد دین 
می شود با همان اخالق پیشادینی، دینداری اش مفید خواهد بود.

وی با تأکید بر اخالق اجتماعی بیان کرد: همیشه در بحران ها 
یکسری صفات افراد و جوامع بهتر از پیش آشکار می شود. بسیار 
دیده می شود که در شرایط عادی همه ما محترم و متشخص 
و... هستیم ولی وقتی به فقر و عصبانیت و مرض دچار می شویم 
آشــکار می شــود که چه مقدار از نظر روحی ضعف داریم. به 
عبارتی ناهوشــیار ما در شرایط بحرانی بیشتر آشکار می شود. 
بنابراین پس از کرونا می توانیم برای بهتر شناختن خود و جوامع 
خود تالش کنیم. بوسلیکی گفت: در فضای کرونا برخی صفات 
خوب اخالقی از جمله از خودگذشتگی ها و فداکاری ها و... بروز 
کرده است که البته شکی در آن ها نیست و همه ما سر تعظیم 

در مقابل جهادگران و خیران فرود می آوریم؛ اما نکته ما در این 
بحث در خصوص یک آسیب شناسی است که جامعه خود را یک 
گام جلــو ببریم و به عنوان یک مؤمن که باید امروزمان بهتر از 
دیروزمان باشد آسیب شناسی دقیقی از حال خود داشته باشیم.

وی افزود: وقتی در یک خیابان در حال تردد هســتیم و برخی 
از رانندگان را می بینیم که در مســیری به شکل خالف تردد 
می کننــد از خود می پرســیم چرا ایــن کار را می کنند و چرا 
فرهنگ رانندگی ندارند؟ اما وقتی تخلفات یک جمع باال می رود 
دیگر تحلیل های روان شــناختی کافی نیست. گاه تحلیل های 
روان شناســی درســت اســت ولی گاهی بایــد تحلیل های 
جامعه شناختی ارائه داد. در تحلیل اخالق اجتماعی باید فراتر 

از فردها مسائل امروز را مطالعه کنیم.
اســتاد حوزه بیــان کرد: ما منکــر ارزش ها و معتقد نیســتیم 
بداخالقی ها غالب است، ولی باید به برخی مصادیق هم اشاره کرد. 
برخی از مردم در گزارش ها به راحتی دروغ می گفتند که مثالً اقوام 
ما فوت کرده اند، زیرا اسباب پیک نیک با خود همراه می بردند. با 
وجود هشدارهای زیاد ولی همچنان جوانان در بوستان ها حضور 

می یافتند و هر روز تصاویر زیادی از بوستان ها منتشر می شد. 
بوسلیکی یادآور شد: عدم رعایت مردم نشان از یک روحیه 
قانون گریزی و بی اعتنایی بــه آتوریته ها و مراجع قانونی و 
ذی صالح و مشــروع است. این بی اعتنایی بد است و نشان 
می دهد در یک جا تربیت اجتماعی ما می لنگد که اهمیتی 

برای این مراجع قانونی قائل نیستیم.

احساس ناامنی موجب بدرفتاری مردم است»
وی افزود: ما واقعیتی داریم که مردم باید احساس امنیت کنند 
تا خوش رفتار شــوند. اگر می بینیم رفتارهایی از مردم سرزده 
می شــود، از خود مردم چندان به دل نگیریم، زیرا احســاس 
ناامنی هایی رخ می دهد که اینچنین عمل می کنند. در برخی 
از شــهرها آمارهای کشته های الکل تقلبی بیشتر از کرونا بود. 
چرا برخی باوجود هشدار رسانه های رسمی، دست به این اقدام 
زدند؟ باید به مواردی اهمیت دهیم که موجب این بی اعتمادی 

شد و آن را درمان کنیم.
بوســلیکی افزود: باید روی آموزش و پرورش متمرکز شویم و 
نکته دوم اینکه در سطحی که دسترسی داریم و با دانشجویان، 
خانواده و... ارتباط داریم سیاست پنجره شکسته را جدی بگیریم، 
یعنی تخلفات کوچک را جدی بگیریم. مثالً اگر دانشجوی ما یک 
کپی برداری ســاده می کند نباید از آن به سادگی بگذریم و باید 
آن را جدی گرفت؛ زیرا تخلف ها از همین نقطه شروع می شوند.

بی عدالتی؛ منشأ بدرفتاری اجتماعی»
اســتاد حوزه با ذکر این مطلب که یک بخش از بدرفتاری ها به 
احســاس بی عدالتی بازمی گردد، گفت: این تنها بحث کرونا را 
شامل نمی شود که البته مصداق کرونایی هم دارد. وقتی کسی 
احساس بی عدالتی کند به گونه ای با یک بدرفتاری و فریب، حق 
خود را احیا می کند. الیوت توریل نظریه خرابکاری را در همین 
زمینه مطرح می کند، یعنی افراد وقتی حس می کنند ظلمی به 

آن ها شده تالش می کنند با تقلب شرایط را تغییر دهند.
وی گفت: وقتی فاصله زندگی مردم و مســئوالن زیاد شــود و 
مردم حس کنند این فاصله بسیار زیاد شده، ممکن است این 
گونه رفتارها گسترده شود. مردم از فاصله خودشان با خودشان 
چندان ناراحت نمی شوند ولی فاصله خود و مسئوالن دردناک 
است. مسئولی که میلیاردها ســرمایه دارد شعارهایی در این 

شرایط سخت می دهد که شنیدنش برای مردم دردناک است.

بازتاب
حجت  االسالم والمسلمین حسن بوسلیکی در نشست »کرونا و زندگی مؤمنانه« مطرح کرد

یادداشت
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5روزنامـه صبـح ایـران

 نسخه گویای »صلح امام حسن)ع(« رونمایی شد معارف: در آستانه میالد باسعادت امام حسن مجتبی)ع(، مراسم رونمایی از کتاب گویای »صلح امام حسن)ع(« )ترجمه حضرت آیت اهلل خامنه ای از کتاب 
»صلح الحســن« شــیخ راضی آل یاســین( روز سه شنبه در ساختمان شهدای رادیو برگزار شد. در این مراسم، محمدحسین رجبی دوانی؛ پژوهشگر تاریخ اسالم گفت: رهبر انقالب در زمان ترجمه این کتاب، جوانی 

۲۸ یا ۲۹ ساله بوده اند و در حال تعقیب از طرف ساواک؛ با این حال می خواستند راه را از این طریق نشان دهند. این کتاب به مباحث مختلفی می پردازد از جمله اینکه چه شد که جامعه تن به رهبری معاویه داد؟

 بخشی از نظرات حجت االسالم دکتر محسن الویری 
درگفت وگو با پایگاه اطالع رسانی دبیرخانه شورای عالی حوزه علمیه خراسان

حوزه علمیه باید نگاه تمدنی داشته باشد©
شناخت آینده حوزه و آینده دینداری جامعه بحث بسیار مهمی است که الزم است 
از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گیرد؛ گرچه بر اساس آموزه هایی مثل مهدویت و 
برخی سنت های الهی، بزرگان دین آینده جامعه را پیش بینی کرده اند و یا به تازگی 
پژوهش های ارزشمندی درباره آینده دینداری جامعه ایران صورت گرفته است، اما 
بر اساس روندی که در سطح داخلی و جهانی به  وضوح مشخص است نیز می توان 
نســبت به آینده جهان و آینده دینداری در جهان اظهارنظر کرد و بر اســاس آن 
آینده ای را برای ایران نیز به تصویر کشید. آنچه از رویکرد و عملکرد حوزه های علمیه 
استنباط می شود عدم اتخاذ تصمیم های الزم و نبود آمادگی این نهاد که اصلی ترین 
متولی دین به حساب می آید برای دنیای پیچیده پیِش  روست؛ به این معنا که گاه 
حوزه ها می توانند تنها به پیش بینی آینده اکتفا کنند و دست روی دست بگذارند تا 
شاهد این آینده باشند و گاهی به  عنوان مبلغان دینی و مسئوالن تربیت دینی جامعه 
ضمن پیش بینی آینده جایگاه خود را هم در آن معلوم کنند و گاه فراتر از این بکوشند 
تا نقش آفرین اصلی آینده باشــند؛ یعنی آینده را آن  گونه که می خواهند خودشان 
بسازند نه اینکه آینده ای ساخته شود و آن زمان به دنبال نقش آفرینی خود در جامعه 
باشند و در آینده ساخته  شده به دست دیگران، نسبت به چگونگی انتقال آموزه های 
دینی و روش های تأثیرگذاری دین بر جامعه به دنبال تمهیدات و چاره اندیشی باشند. 
از ایــن  رو انتظار می رود توجه به آینده جامعه، نیازهای جامعه اســامی در آینده، 
ضرورت ها و بایدها و نبایدهای معطوف به نهادهای متولی دین در آینده به  صورت 
همســو و همگرا در حوزه علمیه مرکز توجه قرار گیرد. بی شــک در صورت غفلت 
مراجع، علما و طاب از آنچه ذکر شد، آینده مطلوب یعنی آینده ای که خودمان آن 
را ساخته باشیم از دست می رود و باید حداکثر به تعیین سهم و نقش خود در آینده 
رضایت بدهیم و اگر از این هم غافل باشیم تنها و حداکثر می توانیم شاهد آینده ای 
باشیم که آن را پیش بینی کرده ایم بدون اینکه در آن نقش داشته باشیم و همه این ها 
به معنی تضعیف جایگاه حوزه در جامعه و از دست رفتن نقش آفرینی و تأثیرگذاری 

علمای دین در جامعه آینده است.

 تعامل گروه های مختلف جامعه با صاحبنظران حوزه »
به نفع آینده جامعه اسالمی است

پاسخگویی به نیازهای آینده بشر این نیست که ما تنها در فضای مدرسه به برخی 
پرسش ها پاسخ دهیم و یا در فضای شهر محل سکونتمان چنین کنیم و یا در سطح 
کشــور یا در سطح جهان اسام، بلکه فهم حوزه از دین باید در افق ها و پهنه های 
گسترده تری ارائه شود. این افق گسترده که حتی از نگاه جهانی هم باالتر است- زیرا 
آینده را هم در برمی گیرد- همان نگاه تمدنی است. اگر حوزه های علمیه دین را در 
چنین سطح و گستره ای فهم کنند و آن را متناسب با نیازها و پرسش های چنین 
گســتره ای بیان کنند آن گاه می توان گفت که به اقتضای یک نگاه تمدنی پایبند 
بوده اند. به هر اندازه نگاه حوزه به دین از چنین ســطحی پایین تر باشــد به همان 
اندازه از نگاه تمدنی فاصله گرفته اســت. به هر اندازه دایره ها کوچک تر و به مرکز 
نزدیک باشد و از فضای محیط اولیه تولید فکر فراتر نرود به همان اندازه کارآمدی، 
اثربخشــی و نقش آفرینی آموزه های اسامی ارائه  شــده از سوی حوزه کمرنگ تر 
می شود؛ بنابراین حوزه ها تنها با دو گزینه روبه رو هستند یا نگاهشان تمدنی است یا 
غیرتمدنی. اگر نگاهشان تمدنی باشد باید سخن خود را با در نظر گرفتن وسیع ترین 
را در چنین  و گسترده ترین سطح مناسبات انسانی تولید و بیان کنند و مسائل بشری 
افق گسترده ای فهم و تحلیل و حل  و فصل کنند و اگر نگاهشان تمدنی نباشد، به هر 
اندازه که دایره نگاهشان از این افق گسترده فاصله بگیرد و به مدرسه و محل بحث 

و درس خود نزدیک شود از دایره اثرگذاری مباحث آن ها هم کاسته خواهد شد.
در یک جامعه اســامی، الزم اســت افراد، گروه ها، متصدیان رشته های مختلف، 
متولیان امور مختلف و اقشار گوناگون با حوزه های علمیه مرتبط باشند، این موضوع 
ایجاب می کند که گروه های مختلفی از طاب هم برای هم اندیشی در موضوعات و 
حیطه های مختلف تشکیل شود. تعامل گروه های مختلف سیاسی و اجتماعی جامعه 
با صاحبنظران حوزه به نفع آینده جامعه اسامی است و ضریب اثرگذاری حوزه بر 

جامعه و میزان ارتباط حوزه را با نخبگان اجتماعی افزایش می دهد.

شــیروان   احمدی  مریم  معارف/   
 رهبــر معظم انقاب در نخســتین روز ماه 
مبارک رمضان فرمودند: »قرآن کتاب زندگی 
اســت. اگر آحاد بشر قواعد زندگی را با قرآن 
تطبیق بکنند، سعادت دنیا و آخرت نصیب 
آن ها خواهد شد. مشکل ما این است که ما 
 زندگــی را با قواعد قرآن تطبیق نمی کنیم« 
این جملــه را می تــوان محور ســخنرانی 
تلویزیونی ایشان در پایان محفل انس با قرآن 
کریم دانســت که مبین نگاه ویژه حضرت 
آیت اهلل خامنه ای به جایگاه قرآن در پیشبرد 
امور جامعه اسامی است. از جمله شواهدی 
که می توان برای این نگاه ویژه رهبر انقاب 
اقامه کرد، استنادات و ارجاعات متعدد قرآنی 
در بیانات ایشــان اســت که در گفت وگو با 
حجت االسام علیرضا شــاه فضل قمصری، 
حافظ ممتاز قــرآن کریم و مســئول نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشــگاه 
علوم پزشکی کاشان به تبیین آن پرداخته ایم.

امت اسالمی برای برون رفت از »
مشکالت خود باید به قرآن پناه ببرد

حجت االسام شاه فضل در ابتدا با بیان اینکه 
مقام معظم رهبری پیش از پیروزی انقاب 
اسامی هم به عنوان یکی از شخصیت های 
قرآنی کشور شــناخته می شدند، می گوید: 
سال های 50 تا 56 در سطح کشور بهترین 
 جلســات تفســیر قرآن، جلســات تفسیر 
 مقام معظم رهبری در مشهد بود که در مسجد 
امام حســن)ع(، مســجد کرامت و حتی در 
منزل خودشــان برگزار می شد. در آن روزها 
ایشان ســوره های مختلفی را تفسیر کردند 
که تفسیر سوره توبه از نمونه کارهای بسیار 
خوب ایشان است. ایشــان عاوه بر تفسیر 
ترتیبی، تفسیر موضوعی نیز داشتند و کتاب 
طرح کلی اندیشه اســامی در قرآن که در 
سال های اخیر به چاپ رسیده بر این موضوع 
داللت دارد؛ این کتــاب حاصل گفت وگوها 
و ســخنرانی های مقام معظم رهبری پیش 
از پیروزی انقاب اســت که به زیبایی آیات 
قرآن را موضوع بندی کرده و متناسب با نیاز 

جامعه و جوانان مطالب خیلی خوبی را مطرح 
کرده اند.

او می افزاید: رویکرد تفســیری مقام معظم 
رهبــری، رویکــرد تحلیلی بوده و مســائل 
اجتماعی، سیاسی و شــبهاتی که در ذهن 
جوانــان بوده را با قرآن پاســخ می دادند که 
بســیار مورد توجه جامعه قرار می گرفت. به 
طور کلی، دیدگاه ایشان این است که قرآن 
پاســخگوی نیازهای سیاسی و اجتماعی ما 
هســت و امت اســامی برای برون رفت از 
مشــکات خود باید به قرآن پناه ببرند؛ کما 
اینکه این موضوع را در احادیث نیز داریم که 
می فرماید: »َفإَِذا الَْتَبَسْت َعلَْیُکُم الِْفَتُن َکِقَطِع 
اللَّْیــِل الُْمْظلِِم َفَعلَْیُکْم بِالُْقْرآِن« یعنی وقتی 
فتنه ها بر شما هجوم آورد پناهگاه شما قرآن 

باشد.

تمام اتفاق های جامعه باید بر مبنای »
قرآن باشد

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه علوم پزشکی کاشان، درباره مفهوم 
پناه بردن به قــرآن بیان می کند: دیدگاهی 
که مقام معظم رهبــری درباره پناه بردن به 
قرآن دارند این است که باید از قرآن استنطاق 
کنیم؛ یعنی دستورهای قرآن را بگیریم و در 
جامعه عملــی کنیم؛ تمام اتفاق های جامعه 

باید بر مبنای قرآن باشد.

او یادآور می شود: مقام معظم رهبری به دلیل 
اینکه با قرآن ارتباط داشته و خود مفسر قرآن 
کریم هستند در ســخنرانی ها و بیانیه های 
مختلف ارجاعات قرآنی بســیاری دارند؛ به 
 طور نمونه اگر بیانیه گام دوم انقاب را مورد 
بررسی قرار دهیم، در مفاهیم آن آیات قرآن 
موج می زند. پس از آنکه مقام معظم رهبری 
بیانیه گام دوم را مطرح کردند، حجت االسام 
قرائتی آیات قرآنی کــه مربوط به جمات 
بیانیه است را استخراج و کتابی در این زمینه 
نگاشت. در این کتاب می بینیم که تک تک 
جمــات بیانیه گام دوم انقاب اســتنادات 
قرآنی دارد و این نشــان دهنده عمق بینش 
ایشان نسبت به قرآن کریم بوده که زیبنده 

رهبری انقاب اسامی است.
حجت االسام شاه فضل با بیان نمونه هایی از 
جمات رهبر انقاب در سخنرانی ها و تطبیق 
آن ها با قرآن کریم عنوان می کند: ایشــان 
فرموده اند که ایســتادگی و مقاومت تنها راه 
دفاع از اسام و انقاب است؛ در قرآن کریم 
دو آیه مستقیم این بحث را مطرح کرده است؛ 
از جمله آیه 30 سوره فصلت: »إَِنّ الَّذیَن قالوا 
قاموا«. یا بیانات ایشــان در  َربَُّنا اهللُ ثَُمّ اســتَ
مورد اســتقال و آزادی؛ در آیه 141 سوره 
نساء آمده است که »لَْن یَْجَعَل اهللُ لِلْکافِِریَن 
َعلَی الُْمْؤِمِنیَن َسِبیًا« یعنی غیرمسلمان بر 
مسلمان نباید تسلط داشته باشد و مسلمان 

باید مستقل باشد و تصمیم بگیرد. 

نمونه هایی از استنادات قرآنی در »
بیانات رهبر انقالب

این حافظ و پژوهشــگر قرآن بیان می کند: 
در بیانــات حضرت آقا آمده اســت که اگر 
ما بیدار باشــیم، غفلت یا اشــتباهی نکنیم 
دشــمن نمی تواند کاری بکند؛ در آیه 102 

سوره نســا هم داریم که »َوَدّ 
الَِّذیــَن َکَفُروا لَــْو تَْغُفُلوَن َعْن 
أَْســلَِحِتُکْم َوأَْمِتَعِتُکْم« یعنی 
دشمن دوســت دارد که شما 
از امکانات خودتان غفلت کنید 
تا بر شــما مسلط شود. جمله 
دیگــری نیز از رهبــر انقاب 

داریم که می فرماید کشور و 
ملت احتیــاج دارد به اینکه 
مردم تیزبین، هوشیار، بیدار 
و دشمن شناس باشند؛ این 
عبارت هم برگرفته از آیات 
قرآنی اســت که دعوت به 
بصیرت می کند. در آیه 108 
سوره یوســف داریم »أَْدُعو 
إِلَی اهللِ َعلَیٰ بَِصیَرهٍ أَنَا َوَمِن 
اتََّبَعِني« یعنی دعوت می کنم 
که شما خداپرست باشید اما 
خداپرستی شما باید همراه 

بصیرت باشد.
حجت االسام شاه فضل در پایان 

به نمونه دیگری از سخنان رهبری با ارجاعات 
قرآنی اشــاره کرده و می گوید: رهبر انقاب 
نسبت به دشمن شناسی بیانات ارزشمندی 
عنوان کرده اند؛ از جمله اینکه »همچنان که 
دشمن در دشمنی کردن روش های خود را 
تغییر می دهد ما باید هوشیاری و بیداری خود 
را زیاد کنیم«. در آیه 6 ســوره فاطر داریم: 
ْیطاَن لَُکْم َعُدٌوّ َفاتَِّخُذوُه َعُدًوّا« یعنی  »إَِنّ الَشّ
باید حواسمان به دشمن باشد؛ یا در آیه 208 
ْیَطاِن  ِبُعوا ُخُطَواِت الَشّ سوره بقره داریم: »اَلتََتّ
إِنَُّه لَُکْم َعُدٌوّ ُمِبیٌن«؛ خداوند می فرماید مراقب 

گام ها و تحرکات شیطان باشید.

مروری بر مبانی قرآنی دیدگاه های رهبر معظم انقالب، در گفت وگو با حجت االسالم شاه فضل

نگاه قرآنی در بیانیه گام دوم انقالب موج می زند

 دیدگاهی که 
رهبر معظم انقالب 

درباره پناه بردن 
به قرآن دارند این 

است که باید از 
قرآن استنطاق 

کنیم؛ یعنی 
دستورهای قرآن 

را بگیریم و در 
جامعه عملی کنیم

بــــــرش

پاکیزه نگه داشتن دهان ©
در رمضان 

فقه از جمله علوم اســامی است که در 
پیوندی نزدیک با کتاب آسمانی، رهبری 
جامعه اسامی )امامت( و زندگی است. 
قرآن کریم فرمان داده تا شماری از هر 
گروه اجتماعی، عهــده دار تفقه در دین 
شده و در بازگشت، مردم خود را آگاهی 

و بیداری بخشند. )توبه/122(
نگاهی به احکام فقهی روزه، هم از نظر 
جایگاه و ترتیب قرار گرفتن آن در میان 
دیگر احکام و هم از حیث گستره و تنوع 
مسائل، شــایان توجه و سودمند است؛ 
به عنوان نمونه، نزدیک به 10 مســئله، 
تنها به مبحث نیــت در روزه اختصاص 
یافته اســت. )نــک به: امــام خمینی، 
تحریرالوســیله، ج1، ص278 به بعد( از 
سویی، اگر این نگاه با تأملی در راز، بلکه 
رازهای هر یک نیز همراه شود، بهره های 
علمی و معنوی از فرصت طایی رمضان 

را دوچندان خواهد کرد.
میراث فقهی حضرت علی بن موسی الرضا)ع( 
در موضــوع رمضان، گنجینــه ای پر ُدر 
است که توجه به شرایط زمانی و مکانی 
ایراد هر یک، به ارزش آن افزوده اســت. 
)خادمی، محمدعلی، فقه احادیث االمام 
الرضا وابنائه الکرام، جلد سوم از دوره 6 

جلدی(
به موجــب روایتی، امام هشــتم)ع( در 
پاسخ به پرسشــی درباره مسواک زدن 
روزه دار فرمود: جایز است. پرسیده شد: 
حتی اگــر این کار موجب وارد شــدن 
رطوبتی بــه دهان شــود؟ فرمود: آب 
مضمضه )چرخانــدن آب در دهان، بی 
آنکه وارد حلق شــود( بیش از مسواک 
است. )شیخ طوســی، تهذیب االحکام، 

ج4، ص263(
به تعبیــری، همان  گونــه که مضمضه 
کردن پیش از وضو مستحب است و به 
روزه خللی وارد نمی کند، مسواک زدن 

نیز باطل کننده روزه نیست.
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آگهی اخطاریه ماده 87 کالسه 9703035
بدین وسیله به آقای حسین حدادزاده فرزند علی اکبر ک.م 0700273735 و خانم مریم نظری فرزند علی ک.م 
0942361717 ورثه مرحوم س��جاد حدادزاده ابالغ میش��ود که مبلغ 2/100/000/000 ریال متعلق به مورث 
ش��ما در قبال طلب خانم الهام مهر دادیان فرزند غالمعلی بازداشت گردیده لذا طبق ماده 87 آئین نامه اجرای 
مراتب بشما اخطار میشود ضمناً هرگونه نقل انتقالی از طرف شما نسبت به مورد بازداشت ممنوع است و ترتیب 

اثر داده نمیشود. آ- 9900798 م.الف 714

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده کالسه 9808604
بدینوسیله به

سمیه زحمتکش نام پدر: محمدحسن تاریخ تولد: 1362/05/07 شماره ملی: 0944201768 شماره شناسنامه: 380
متعهد )ضامن(:

- کاظم اکبرزاده نام پدر: علی اکبر تاریخ تولد: 1366/12/05 ش��ماره ملی: 0947075410 شماره شناسنامه: 
3227

ابالغ می گردد بانک اقتصاد نوین به اس��تناد قرارداد بانکی: شماره س��ند: 180611056812963، تاریخ سند: 
1395/11/23 اجرائی��ه ای تحت کالس��ه 9808604 به مبل��غ موضوعات الزم االجرا: موضوع��ات الزم االجرا: 

26/488/524 ریال )بیست و شش میلیون و چهارصد و هشتاد و هشت هزار و پانصد و بیست و چهار ریال(
- اصل طلب: 13/376/186 ریال

- سود: 7/691/489 ریال
- خسارت تأخیر تأدیه: 5/420/849 ریال، تاریخ مبنای محاسبه خسارت: 1398/11/03 علیه شما صادر نموده 
است و چون برابر گزارش مأمور پست مشهد، آدرس شما مورد شناسایی واقع نگردیده است، لذا بدینوسیله به 
ش��ما ابالغ میگردد طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اس��ناد رسمی، یک نوبت در روزنامه جهت اطالع شما 
منتشر و از زمان انتشار در روزنامه، اجرائیه ابالغ شده محسوب، ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود 
اقدام و در غیر این صورت بدون انتش��ار آگهی دیگری عملیات اجرایی طبق مقررات علیه ش��ما تعقیب خواهد 

شد. آ- 9900799 م.الف 715
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی
بدین وسیله به ورثه مرحوم سعید تاریخچی قوچانی

- بلی��ان تاریخچی قوچان��ی نام پدر: محمد تاریخ تولد: 1323/09/02 ش��ماره ملی: 0933690258 ش��ماره 
شناسنامه: 8384

- غزل تاریخچی قوچانی به والیت بلیان تاریخچی قوچانی نام پدر: س��عید تاریخ تولد: 1389/09/01 ش��ماره 
ملی: 0980162173

- عسل تاریخچی قوچانی به والیت بلیان تاریخچی قوچانی نام پدر: سعید تاریخ تولد: 1381/10/18 
ابالغ می شود که خانم مژگان رشید گلخطمی جهت وصول 200 به استناد مهریه مندرج در سند ازدواج شماره 
22241- 1379/05/20 دفتر 49 علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9702482 در این 
اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1397/04/21 مأمور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، 
لذا بنا به تقاضای بس��تانکار طبق ماده 19 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتش��ار محلی آگهی می ش��ود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محس��وب 
می گردد، نس��بت ب��ه پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جری��ان خواهد یافت. آ- 9900800 

م.الف 716

آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده کالسه 9804949
به موجب پرونده اجرایی کالسه 9804949 مطروحه شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد خانم محبوبه 
عبدلی نام پدر: ایرج تاریخ تولد: 1352/07/12 شماره ملی: 0933149395 شماره شناسنامه: 78466 باستناد 
سند ازدواج شماره 1832- 1372/06/31 تنظیمی دفتر ازدواج شماره 8 شهر مشهد جهت وصول تعداد 110 
عدد سکه تمام بهار آزادی علیه آقای رضا خیراللهی نام پدر: محمداسماعیل تاریخ تولد: 1347/06/23 شماره 
ملی: 0931466131 شماره شناسنامه: 58975 اجرائیه ای به کالسه فوق صادر که پس از ا بالغ اجراییه حسب 
درخواس��ت وکیل بستانکار وارده به شماره 36736- 1398/07/10 سهم االرث احتمالی مدیون از شش دانگ 
پالک ثبتی 25439 فرعی از 4- اصلی بخش 9 مش��هد ملکی مرحوم محس��ن خیراللهی در قبال تعداد 110 
عدد سکه تمام بهار آزادی بازداشت که برابر گزارش وارده به شماره 63727- 1398/11/15 کارشناس رسمی 
دادگستری: پالک ثبتی فوق واقع در بلوار سجاد پاساژ مروارید مغازه شماره 10 در تاریخ 1398/11/12 بازدید 

و معاینه فنی گردید و نتیجه به شرح ذیل اعالم می گردد:
توضیحات: حسب معاینه محلی و تصویر مدارک ابرازی ملک مورد نظر دارای پالک ثبتی 25439 فرعی از 4 
اصلی مفروز و مجزا شده از 24419 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 9 حوزه ثبتی ناحیه 2 استان خراسان 

رضوی به مساحت 24/68 مترمربع )مساحت مفید مورد بهره برداری 22/41 مترمربع( با حدود زیر می باشد.
شماالً دیوار اشتراکی با پالک 25437 فرعی شرقاً دیواریست به پالک 18045 فرعی جنوباً در دو قسمت اول 
دیوار اش��تراکی با مغازه پالک 25430 فرعی دوم دیوار و پنجره به راهرو اش��تراکی غرباً درب و پنجره به راهرو 

اشتراکی که با وضع موجود مطابقت دارد.
مالکیت: محسن خیراللهی فرزند محمداسماعیل مالک ششدانگ اعیان موضوع سند فوق الذکر است.

پالک فوق الذکر که یک مغازه تجاری با دهانه 4/15 متر و طول 5/95 متر و ارتفاع 2/37 متر با سقف کاذب و 
بالکن سراسری به ارتفاع 1/75 متر با راه پله فلزی از انتهای مغازه که عمالً بصورت انبار تجاری مورد استفاده 
قرار دارد. کف س��رامیک شیشه پنجره، سکوریت دکوربندی شده و فعاًل فروشگاه لوازم خانگی کریستالی و در 

اختیار مستأجر قرار دارد.
ارزیابی: با توجه به توضیحات فوق و مالحظه سایر عوامل مؤثر در ارزیابی از جمله نرخ روز معامالتی امالک مشابه 
در موضوع کارشناسی ارزش کل ملک شامل حق بهره برداری از عرصه و اعیان و حقوق تجاری و انشعابات شهری 

برابر مبلغ 8/750/000/000 ریال ارزیابی و پیشنهاد می گردد.
حدود اجمالی: شماالً: دیوار اشتراکی با پالک 25437 فرعی شرقاً: دیواریست بپالک 18045 فرعی جنوباً: در 
2 قس��مت دیوار اشتراکی با مغازه پالک 25430 فرعی دوم دیوار و پنجره براهرو اشتراکی غرباً: پنجره و دیوار 

براهرو اشتراکی
برابر صورتجلس��ه مأمور اجرا وارده به ش��ماره 60018- 1398/11/01 در زمان بازدید درب باز بود و وارد ملک 
شدیم و ملک در تصرف آقای سیدرضا حسینی به عنوان مستأجر و به مبلغ ماهیانه شش میلیون و پانصد هزار 

تومان اجاره بها و تاریخ انقضا قولنامه 1398/08/01 بوده است.

ضمناً برابر گزارش مأمور اجرا وارده به ش��ماره 2907- 1399/02/02 میزان 18 س��هم مش��اع از 120 س��هم 
ششدانگ پالک ثبتی موصوف در قبال مبلغ 1/312/500/000 ریال بابت قسمتی از مطالبات مدیون بازداشت 

و ارزیابی گردید.
که با توجه به مطالبات بستانکار و هزینه ها مقدار 18 سهم مشاع از 120 سهم ششدانگ پالک ثبتی 25439 
فرعی از 4- اصلی بخش 9 در قبال مبلغ 1/312/500/000 ریال مزایده خواهد شد ضمناً مبلغ 52/500/000 
ریال حق مزایده و نیم عشر به مبلغ 65/625/000 ریال میباشد که طبق تبصره ماده 121 آئین نامه اجرا بعهده 
برنده مزایده میباش��د و مزایده بمقدار فوق از مبلغ 1/312/500/000 ریال از س��اعت 9 صبح الی 12 ظهر در 
روز سه ش��نبه مورخه 1399/3/27 در محل ش��عبه دوم اجرا شروع و به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد 
فروخته خواهد شد. ضمناً پرداخت بدهی های مربوطه اعم از آب و برق و گاز حق انشعاب و یا حق اشتراک و نیز 
بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آنها معلوم شده یا نشده 
بعهده برنده مزایده است و هزینه های قانونی طبق مقررات وصول خواهد شد همچنین در صورت تعطیلی روز 
مزایده در روز بعد از تعطیل رسمی در ساعت تعیین شده برگزار میگردد. مزایده در آدرس خیابان امام خمینی، 

خیابان ثبت اداره اجرای اسناد رسمی مشهد شعبه دوم اجرای ثبت برگزار میگردد. آ- 9900801 م.الف 717

آگهی ابالغ ماده 101 و ماده 87 اموال منقول پرونده اجرائی کالسه 9704951
بدین وسیله به ورثه زوج مرحوم مرتضی یزدان دوست:

عارفه یزدان دوست نام پدر: مرتضی تاریخ تولد: 1389/09/30 شماره ملی: 0202008770 شماره شناسنامه: 
0202008770

- محمدعلی یزدان دوست نام پدر: محمدابراهیم تاریخ تولد: 1337/04/14 شماره ملی: 0793830338 شماره 
شناسنامه: 12

- زهرا استیری نام پدر: صفر تاریخ تولد: 1341/06/01 شماره ملی: 0790539391 شماره شناسنامه: 1876
ابالغ می شود خودرو سواری پژو پارس به شماره پالک 67 ل 341 ایران 77 متعلق به مورث شما در قبال طلب 
بستانکار خانم ملیکا استیری بازداشت گردید. لذا طبق ماده 87 آئین نامه اجرای مراتب به شما اخطار میشود. 
ضمناً هرگونه نقل انتقالی از طرف شما نسبت به مورد بازداشت ممنوع است و ترتیب اثر داده نمی شود. و طبق 
نظریه کارشناس رسمی دادگستری به شماره 1398/10/11- 55896 خودرو مذکور به مبلغ 550/000/000 
ریال ارزیابی گردیده، لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی اموال معترض می باش��ید، اعتراض کتبی خود را ظرف مدت 
پنج روز از تاریخ انتشار این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر به مبلغ 2/000/000 
ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید. ضمناً به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس 

تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. آ- 9900802 م.الف 718
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجرائی کالسه 9403892 و 9403896
بانک اقتصاد نوین به استناد سند رهنی شماره: 181515 مورخه 1392/12/18 و سند رهنی شماره: 181575 
مورخه 1392/12/21 دفترخانه 59 مشهد علیه محمد اسماعیل زاده فرزند حسن با کدملی 0939312697 و 
ش��ماره شناس��نامه 1089 و شرکت تولیدی و صنعتی اخگران رز پارس سهامی خاص به شماره ثبت 33521 
مش��هد شناسه ملی 10380487266 اجرائیه ای تحت کالسه 1/320/581/280 ریال در کالسه 9403896 و 
مبلغ 7/923/487/483 ریال در کالسه 9403892 تا تاریخ تقاضانامه صادر نموده که پس از ابالغ اجرائیه در 
مورخه 1394/11/05 در پایان مهلت مقرر در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا و تقاضای بستانکار 
مبنی بر ارزیابی و مزایده ششدانگ پالک ثبتی 3752 سه هزار و هفتصد و پنجاه دو فرعی از 5 پنج اصلی بخش 

9 نه مشهد به آدرس: مشهد- خیابان سناباد- مقابل البسکو- کوچه دانشسرا- پالک 15
محدود به حدود شماالً: بطول 19/40 متر دیواریست اشتراکی با منزل 3751 مالک.

شرقاً: بطول 10/25 متر درب و دیواریست بخیابان.
جنوباً: بطول 19/40 متر دیواریست اشتراکی با منزل شماره 3753 مالک.

غرباً: بطول 10/60 متر دیوار به دیوار اعیان بدون شماره آقای صمیمی
مشخصات ملک طبق گزارش هیئت کارشناسی:

شش دانگ اعیان ملک فوق با موقعیت جغرافیایی غربی با بر 10/25 متر به معبر بیست متری ساختمانی است 
قدیمی در سه طبقه با بام شیروانی و نمای سنگ با کاربری مسکونی تراکم زیاد با مساحت عرصه استیجاری 
اوقاف طبق س��ند 203/11 مترمربع که میزان در مسیر آن 71/41 مترمربع می باشد. )میزان باقیمانده عرصه 
پس از رعایت بر اصالحی 131/7 مترمربع و اعیان قدیمی با قدمت 25 سال در سه طبقه و یک واحد مسکونی 
به مس��احت کل اعیان 297 مترمربع )زیرزمین 57 مترمربع انباری- همکف 126 مترمربع و طبقه اول 114 
مترمربع( در تاریخ بازدید طبقات همکف بصورت ساختمان اداری، دارای دو اتاق تودرتو و یک اتاق و آبدارخانه 
و س��رویس بهداش��تی مشترک در هر طبقه و کف اتاق ها و هال با کف طرح چوب پالستیکی و دیوارها رنگ و 
کاغذ دیواری است. سیستم سرمایش کولر آبی و گرمایش بخاری گازی است. مالکیت ثبتی محمد اسماعیل زاده 
می باش��د و س��اختمان دارای کنتور آب و برق و گاز و در تاریخ بازدید در اختیار شرکت منصوب به مالک ثبتی 

است.
با توجه به بررسی های به عمل آمده موقعیت، و منطقه ای، حدود و جهات اربعه مندرج در سند، مساحت شکل 
هندسی قدمت اندازه و ابعاد کاربری تراکم و کلیه امتیازات اختصاصی و مشاعی و مصالح به کار رفته در آن و 
انشعابات و سایر عوامل مؤثر در ارزیابی میانگین ارزش ششدانگ ملک بدون در نظر گرفتن تعهدات و دیون که 
ممکن اس��ت وجود داش��ته باشد به مأخذ روز به مبلغ: 22/350/000/000 ریال )بیست و دو میلیارد و سیصد 
و پنجاه میلیون ریال( معادل دو میلیارد و دویست و سی و پنج میلیون تومان تعیین و اعالم می گردد. حدود 

اجمالی سند با وضعیت ملک تطبیق دارد.
برابرنامه 139985606003001045- 99/2/13 پالک ثبتی فوق فاقد بازداشتی است.

مزایده در روز 7 خرداد 1399 از س��اعت 9 الی 12 ظهر در محل ش��عبه اول اجرای ثبت مشهد واقع در مشهد 
خیابان پاس��داران نبش پاس��داران 3/1 اداره اجرای مش��هد از طریق مزایده نقداً به فروش میرسد و مزایده از 
22/350/000/000 ریال ارزیابی ش��روع و به باالترین قیمت که خریدار داش��ته باشد نقداً فروخته خواهد شد 
ضمناً بدهیهای مربوطه آب- برق- گاز اعم از حق انشعاب و یا اشتراک و مصرف و نیز بدهی مالیاتی و عوارض 
شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده بعهده برنده مزایده است. ضمناً 
چنانچه روز مزایده با تعطیلی مصادف گردد روز بعد در همان س��اعت و محل مقرر برگزار خواهد ش��د و حق 
مزایده و نیمعشر دولتی و هزینه های قانونی طبق تبصره 6 ماده 121 بعهده برنده مزایده میباشد. ضمناً شرکت 
در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه مزایده به صندوق ثبت بوده و حضور خریدار یا نماینده قانونی 

آن در جلسه مزایده الزامیست. آ- 9900803 م.الف 719
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجرایی کالسه 9405783
بانک اقتصاد نوین به استناد سند رهنی شماره: 178704- 92/3/27 دفترخانه 59 مشهد علیه آقای علی حیدریان 
فرزند محمد با شماره ش: 253 مشهد کدملی 0941757064 اجرائیه ای تحت کالسه 9405783 در قبال مبلغ 
5/194/103/196 ری��ال ت��ا مورخه 94/9/26 صادر نموده که پس از ابالغ اجراییه در مورخه 96/10/21 در پایان 
مهلت مقرر در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا و تقاضای بستانکار مبنی بر ارزیابی و مزایده ششدانگ 
یکباب منزل بمساحت 158/60 مترمربع پالک ثبتی 2244 فرعی از 232 از 39 و 35 فرعی از 20 اصلی بخش 9 
مشهد )پالک ثبتی دو هزار و دویست و چهل و چهار فرعی از دویست و سی و دو از سی و نه و سی و پنج فرعی از 
بیست اصلی بخش نه( مشهد میباشد که برابر گزارش کارشناس به آدرس مشهد بلوار مصلی مصلی 8/1 پالک 23 

به مبلغ 12/800/000/000 ریال )دوازده میلیارد و هشتصد میلیون ریال( ارزیابی و قطعیت یافته است.
حدود و مشخصات برابر استعالم دفتر امالک به شرح ذیل است:

شماالً: بطول 5/70 متر دیوار به دیوار 2 فرعی
شرقاً: بطول 27/70 متر متر دیوار به دیوار پالک باقیمانده 39 فرعی

جنوباً: بطول 5/70 متر درب و دیوار به خیابان
غرباً: بطول 27/95 متر دیوار مشترک با پالک باقیمانده 232 فرعی

حدود و مشخصات و توصیف اجمالی ملک برابر گزارش کارشناس در روز ارزیابی به این شرح می باشد:
پالک فوق یک ساختمان ویالیی مسکونی یک طبقه تک واحدی با موقعیت شمالی و بر اساس مشخصات سند 
فوق دارای عرصه به مساحت 158/60 مترمربع و مطابق گواهی پایانکار با شماره: 60055330 مورخ 1392/2/3 
شهرداری منطقه شش مشهد دارای اعیانی به مساحت 116/50 مترمربع در همکف می باشد واحد مسکونی شامل 
دو خواب با کف موکت و بدنه رنگ آمیزی، هال و پذیرایی با کف موکت و بدنه رنگ امیزی آشپزخانه کابینت های 
فلزی، کف سرامیک و شیرآالت ایرانی، پنجره ها و درب پروفیل فلزی دارای کولر آبی و بخاری گازی سازه اسکلت 
نیمه فلزی با سقف ضربی آجری و نمای ساختمان سنگ دیوار حیاط آجری و کف آن موزاییک قدمت آن بالغ 
بر 25 س��ال اس��ت. پالک فوق در حال حاضر در تصرف مس��تأجر بوده و حدود اجمالی ملک در حد عرف قابل 

قبول می باشد.
ارزیابی:

با توجه به مراتب فوق و مشخصات ذکر شده موقعیت محل و با عنیات به مساحت عرصه و اعیان با در نظر گفتن 
کلیه عوامل مؤثر در میزان ارزش بخصوص مکانیت قدمت بنا نوع دسترس��ی به ملک ابعاد هندس��ی و مقایسه با 
موارد مش��ابه و با فرض عدم بده��ی ارزش کل پالک فوق به مبل��غ: 12/800/000/000 ریال ارزیابی و قطعیت 

یافته است.
مل��ک موصوف برابرنامه ش��ماره 139985606003000506- 99/2/1 دفتر امالک بازداش��تی فاقد بازداش��تی 
می باش��د. مزایده شش��دانگ پالک ثبتی فوق در قبال مبلغ 12/800/000/000 ریال در روز 8 خرداد 1399 از 
ساعت 9 الی 12 ظهر در محل شعبه اول اجرای ثبت مشهد واقع در خیابان پاسداران، پاسداران 3/1 شعبه رهنی 
اداره اجرا ش��روع و به باالترین قیمت پیش��نهادی نقداً واگذار می گردد. ضمناً مبالغ حق مزایده و نیم عشر دولتی 
زاید بر مبلغ مزایده و سایر هزینه های قانونی اعم از معلوم یا نامعلوم طبق تبصره 6 ماده 121 به عهده برنده مزایده 
می باشد و چنانچه روز مزایده با تعطیلی مواجه  گردد روز بعد مزایده برگزار خواهد شد. ضمناً شرکت در مزایده 
منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه مزایده به صندوق ثبت بوده و حضور خریدار یا نماینده قانونی آن در جلسه 

مزایده الزامیست. آ- 9900804 م.الف 720
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی
بدین وسیله به آقای محمد برزگر خضربیکی نام پدر: صفر تاریخ تولد: 1345/01/02 شماره ملی: 0901869899 
شماره شناسنامه: 22 به نشانی: طبرسی شمالی 28 نبش 4راه دوم سرنبش سمت راست ابالغ می شود که خانم 
کلثوم میش مست نام پدر: خداداد تاریخ تولد: 1363/01/01 شماره ملی: 1063828872 شماره شناسنامه: 6 به 
نشانی: نیشابور روستای همایی جهت وصول 100 عدد سکه بهار آزادی به استناد مهریه مندرج در سند ازدواج 
شماره 3016- 1389/04/03 دفتر 19 مشهد علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9900166 
در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1399/01/30 مأمور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته 
نشده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، 

نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. آ- 9900805 م.الف 706

آگهی ابالغ اجرائیه
بدین وسیله به آقای محسن اسالمی پناه نام پدر: محمدعلی تاریخ تولد: 1351/03/06 شماره ملی: 4489877595 
ش��ماره شناسنامه: 18 ابالغ می ش��ود که خانم زبیده اکبرزاده شورکی نام پدر: علیرضا تاریخ تولد: 1353/05/05 
شماره ملی: 4489883897 شماره شناسنامه: 70 جهت وصول نوزده عدد سکه طالی یک بهار آزادی به استناد 
مهریه مندرج در سند ازدواج: شماره سند: 21514، تاریخ سند: 1373/06/14، دفترخانه ازدواج شماره 71 و طالق 
شماره 25 شهر مشهد استان خراسان رضوی علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9900249 
در این اداره تش��کیل ش��ده و طبق گزارش مورخ 99/2/3 مأمور، محل اقامت ش��ما به ش��رح متن سند شناخته 
نشده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، 

نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. آ- 9900806 م.الف 707

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده کالسه 9801830
بدینوسیله به

- بهرام عفیف نام پدر: علی شماره ملی: 0828979219 شماره شناسنامه: 1263
اب��الغ می گردد ش��هرداری بجنورد )بس��تانکار( به اس��تناد ی��ک فقره چک ب��ه ش��ماره 517913، تاریخ چک: 
1387/04/01، تاریخ بازگشت: 1387/04/01، بانک سپه اجرائیه ای تحت کالسه 9801830 )در مشهد( و کالسه 
9800260 )در بجنورد( به مبلغ موضوعات الزم االجرا: 5/200/000 ریال )پنج میلیون و دویست هزار ریال( علیه 
ش��ما صادر نموده اس��ت و چون برابر گزارش مأمور پست مشهد، آدرس شما مورد شناسایی واقع نگردیده است، 
لذا بدینوسیله به شما ابالغ میگردد طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، یک نوبت در روزنامه جهت 
اطالع شما منتشر و از زمان انتشار در روزنامه، اجرائیه ابالغ شده محسوب، ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت 
بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرایی طبق مقررات علیه شما تعقیب 

خواهد شد. آ- 9900807 م.الف 708
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- علیرضا لعلی

آگهی ابالغ اخطاریه ماده 87 کالسه 9702096
بدینوسیله به آقایان علی محمد هنرمند الیمان فرزند غالمحسین شماره ملی 0937952771 و غالمحسین هنرمند 
الیمان فرزند علی محمد شماره شناسنامه 149 و امیر هنرمند الیمان فرزند غالمحسین شماره ملی 0938085174 
و حمید هنرمند الیمان فرزند غالمحسین شماره ملی 0920538177 خانمها مرضیه نمازی فرزند عبدالرضا شماره 
ملی 0939484730 و زهرا نمازی فرزند مهدی به شماره ملی 0922864934 معصومه نمازی فرزند عبدالرضا به 
شماره شناسنامه 2307 و حمیده نمازی فرزند عبدالرضا به شماره ملی 0938658565 و اکرم نمازی فرزند مهدی 
ش��ماره ملی 0932339409 و اعظم نمازی فرزند مهدی به ش��ماره ملی 0939815087 علیرضا نمازی نام پدر: 
مهدی تاریخ تولد: 1365/05/14 شماره ملی: 0944871739  شماره شناسنامه: 7302 اعالم می گردد طبق ماده 
87 آئین نامه اجرای مراتب بشما اخطار میشود خودرو سواری پراید بشماره انتظامی ایران 36-647 س 78 متعلق به 
مرحوم مهدی نمازی در قبال طلب خانم معصومه سرگردان بازداشت گردیده است ضمناً هرگونه نقل انتقالی از طرف 

شما نسبت به مورد بازداشت ممنوع است و ترتیب اثر داده نمی شود. آ- 9900808 م.الف 709

آگهی ابالغ اخطاریه ماده 87 پرونده شماره: 9709548
بدین وسیله به سیدمهدی حسینی فرزند سیدعباس کدملی 0701803274 بشناسنامه 619 شما ابالغ می گردد

سهم االرث احتمالی یکدانگ و پنج دهم دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان پالک ثبتی 6758 فرعی از 191- 
اصلی بخش 10 مشهد متعلق به شما در قبال طلب رضا آقائی متعلق به شما در قبال طلب 600/000/000 ریال 
بازداشت گردیده است. لذا طبق ماده 87 آئین نامه اجرای مراتب بشما اخطار میشود. ضمناً هرگونه نقل و انتقالی از 

طرف شما نسبت به مورد بازداشت ممنوع است و ترتیب اثر داده نمی شود. آ- 9900809 م.الف 710
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی اخطاریه ماده 101 کالسه 9804508
بدین وسیله به آقای علی اصغر اردی فرزند رجب با شماره ش: 10 ابالغ می گردد:

در خصوص پرونده اجرایی کالسه فوق، به موجب گزارش کارشناس رسمی دادگستری پالک ثبتی 1- فرعی: صفر از 
پالک اصلی 5208 در بخش: 2 مشهد به مبلغ 40/000/000/000 ریال ارزیابی گردیده. لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی 
پالک مذکور معترض می باش��ید، اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه 
فیش بانکی دستمزد هیئت کارشناسان تجدیدنظر به مبلغ 40/680/000 ریال )بابت سه نفر کارشناس( به دفتر این 
اجرا تسلیم نمایید. ضمناً به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب 

اثر داده نخواهد شد. آ- 9900810 م.الف 711
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده کالسه 9900280
بدینوسیله به جواد نوروزی نام پدر: محمد تاریخ تولد: 1340/08/01 شماره ملی: 0932890253 شماره شناسنامه: 52101
محمدحسین لوکی نام پدر: غالمرضا تاریخ تولد: 1337/06/01 شماره ملی: 0790308908 شماره شناسنامه: 31174

ابالغ میگردد که بس��تانکار پرونده مهدی عبداللهی نام پدر: محمدابراهیم تاریخ تولد: 1350/09/08 ش��ماره ملی: 
0931489938 شماره شناسنامه: 61356 شماره شناسنامه: 580 مستند به یک فقره شماره چک: 31366، تاریخ 
چ��ک: 1398/10/27، بانک- رفاه کارگران چک بمبلغ 2/000/000/000 ریال )دو میلیارد ریال( ریال بانضمام نیم 
عشر دولتی میباشد و پرونده اجرائی به کالسه 9900280 علیه شما در این اداره اجرا تشکیل گردیده است و چون 
برابر اعالم مأمور ابالغ پست بدلیل عدم شناسایی آدرس شما به شرح متن سند ابالغ میسر نگردیده است لذا باستناد 
ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجراء مراتب طی این آگهی به شما ابالغ و عملیات اجرائی ظرف 
ده روز پس از انتش��ار آگهی به ش��ما ادامه خواهد یافت و به جز آگهی مزایده آگهی دیگری منتش��ر نخواهد ش��د. 

آ- 9900811 م.الف 712
سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 9900128
بدینوس��یله به- عل��ی اکبر رحیمی نام پدر: حس��ین تاری��خ تولد: 1323/05/09 ش��ماره مل��ی: 0935446397 
ش��ماره شناس��نامه: 342 به نش��انی: مش��هد احمدآباد خیابان رضا بین 14 و 16 پالک 41 بدهکار پرونده کالسه 
139904006093000021/1 که برابر گزارش 1399/01/30 ش��ناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر س��ند 
اجاره: شماره سند: 77053، تاریخ سند: 1398/12/21 بین شما و محمدرضا بهشتی پور مبلغ موضوعات الزم االجرا: 
60/000/000 ریال )شصت میلیون ریال( بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور 
اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 18/19 
آئین نامه اجرائی مفاد اس��ناد رس��می بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب 
اس��ت فقط یک نوبت در روزنامه کثیراالنتش��ار درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی 
خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتش��ار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه ش��ما تعقیب خواهد 

شد. آ- 9900812 م.الف 713
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

رونوشت اگهی انحصار وراثت
اقای ش��ه مراد اربابی فرزند عید محمد به ش��ماره ملی 3590972831 به ش��رح دادخواست کالسه پرونده شماره 
4/1/99 در این ش��ورا در خواس��ت گواهی انحصار وراثت نموده و چنین توضیح داده است که شادروان عید محمد 
اربابی فرزند جهانگیر به شماره ملی 3590972823 در تاریخ 1389/11/5 در زادگاهش بزمان بعلت بیماری قلبی 
و عروقی فوت نموده است وورثه حین الفوت وی عبارتند از :1-متقاضی با مشخصات فوق پسر متوفی 2- مراد بی 
بی اربابی فرزند عید محمد  به شماره ملی 3590848091دختر متوفی 3-نور خاتون اربابی فرزند عید محمد  به 
شماره ملی 3590972858 دختر متوفی 4-علی اربابی فرزند عید محمد  به شماره ملی 6820009951 پسر متوفی 
5-محمد اربابی فرزند عید محمد  به شماره ملی 6820024916 پسر متوفی 6-فاطمه زهرا اربابی فرزند عید محمد 
به شماره ملی 6820062109 دختر متوفی 7-محمود اربابی فرزند عید محمد به شماره ملی 3590081597 پسر 
متوفی 8-جان بی بی اربابی فرزند عید محمد به ش��ماره مل��ی 3590122056 دختر متوفی 9-گل خاتون اربابی 
فرزند عید محمد به شماره ملی 3590972866 دختر متوفی 10- بشناز اربابی همسر متوفی 11- خانی شه ولی 

بر همسر متوفی 
اینک با اتمام تشریفات قانونی درخواست مزبور در یک نوبت اگهی نمائید تا هرکس اعتراض و یا وصیت نامه ای از 
متوفی نزد اوست از تاریخ نشر اگهی ظرف مدت یکماه )30 روز(به دادگاه عمومی بخش بزمان تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد . آ-9900844
رئیس شورای حل اختالف بزمان –اکبر گلشن
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اقتصاد/ فرزانه غالمی: بازار ســرمایه که تخت گاز، مســیر سبز صعود به قله 
یک میلیونی را در پیش گرفته بود از دو روز پیش، قدم در مسیر اصالح شاخص 
گذاشت و برخالف بورس های جهان که اندک اندک سبز شده اند، قرمزپوش شد. 
بورس وطنی در چهار سال گذشته، بازدهی هزار درصدی را تجربه کرد و بیشترین 
سود را در مقایسه با بازارهای موازی از قبیل ارز، طال و مسکن به سهامداران رساند 
و در این ماه ها هم خالف رفتار بورس دیگر کشورها، نه تنها تسلیم کرونا نشد، بلکه 
به مدد افزایش شدید ورود نقدینگی، رکود بازارهای موازی و نوسان های افزایشی، 
نرخ ارز به شاخص 980هزار واحدی رسید، اما از دو روز پیش در برابر یک میلیونی 
شدن شاخص مقاومت روانی از خود نشان داد و با تشکیل صف  فروش برای برخی 

سهام، در حال حاضر در نقطه9۷۷هزار و 9۷9 واحد متوقف شده است.

آیا بازار در آستانه ریزش با شیب تند است؟»
کارشناسان بازار سرمایه هر چند ریزش بورس و مقاومت در برابر یک میلیونی شدن 
شــاخص را محتمل می دانستند، اما با قرار گرفتن بازار سرمایه در مسیر اصالح 
شــاخص، بعضاً در خصوص تبعات تداوم  این ریزش و تکرار اعتراض های چهار 
سال پیش سهامداران نسبت به زیانشان در بازار سرمایه، مدیران بورس را در این 

زیان دیدن و رانتی بودن مقصر دانستند.
ســیامک فرجی، تحلیلگر بازار بورس معتقد اســت:  قطعاً شاهد ریزش در بازار 
سرمایه خواهیم بود، ولی اینکه گفته می شود ریزش ها مانند چند سال پیش به 
صورت یکباره و کاهش ســرمایه افراد به یک پنجم و حتی یک دهم شود نیست، 
بلکه کاهش ها با شیب کم بوده و احتمال رشد شاخص بیش از آنچه این روزها 

رکورد زده، بیشتر است.

سود بلندمدت بورس از همه بازار ها بیشتر است»
صرف نظر از این نگرانی ها علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
بر این باور است که سود بلندمدت بورس از همه بازار ها بیشتر است. وی می گوید: 
مردم به اظهارنظر های منفی درباره آینده بورس توجه نکنند، اما مسئوالن باید 
به نقد های کارشناســان و آسیب شناسی آینده بورس توجه کنند. اگر 100هزار 
میلیارد تومان عرضه واقعی به وســیله دولت در بورس انجام شــود، نوسان های 
بورس منظم می شود و نخستین عرضه باید به وسیله بانک ها انجام شود و دولت 

نیز 60هزار میلیارد تومان از اموال بدون استفاده خود را عرضه کند.

اصالح شاخص، مقطعی است»
علی امیری هم به ورود خوب نقدینگی به بازار اشاره و اضافه می کند: باید از این 
اتفاق برای تأمین مالی صنایع بهره برد. بر این اساس الزم است تا با فرهنگ سازی 
و اطالع رسانی مناسب، سازوکار درستی را برای ورود سرمایه به این بازار تدارک 
ببینیم. ضمن اینکه به سهامداران به ویژه تازه واردان به بازار سهام توصیه می شود 

برای کنترل ریسک خود از ظرفیت صندوق های سرمایه گذاری استفاده کنند.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، با افت این بازار، ارزش سهام عدالت نیز کاهش 
می یابد و پس از اصالح کوتاه مدت، شاخص بورس و قیمت سهام شرکت ها دوباره 
به روند صعودی خود ادامه خواهند داد، چرا که نقدینگی خوبی در این بازار حضور 

دارد و کماکان رکود سنگینی بر سایر بازارها حاکم است.

این بازی برد- برد است اگر دولت بخواهد»
تحلیلگر دیگری هم معتقد است: بازار سرمایه در مسیر درستی قرار گرفته است، 
گرچه الزم بود سال های بسیار دورتر این اتفاق مبارک رخ دهد. به گفته احسان 
عسکری، بازار سرمایه در آینده نقش بسیار پررنگ و تأثیرگذارتری را در اقتصاد 
بدون نفت بازی می کند و ظرفیت های خود را در مقابل سایر بازارهای موازی به 

نمایش می گذارد.
وی بر این عقیده اســت که دولت می تواند به کمک نهادهای مالی فعال در بازار 
سرمایه، بازی برد- برد را با مردم در پیش بگیرد که در این راستا یکی از برنامه های 
دولت در سال جاری، واگذاری سهام شرکت ها در قالب ETF است که به افزایش 

عمق بازار سرمایه و همچنین توسعه آن کمک شایانی می کند.

قدس عوامل تأثیر گذار بر رشد یا ریزش شاخص در بازارسرمایه را بررسی می کند

حباب ها در بورس 
کارشــناس  رضایی،  احســان  اقتصاد/   
اقتصــادی  در شــرایطی که در حــال حاضر 
حادث شــده و با توجه به شیوع کرونا که یکی از 
همین عوامل است، بسیاری از فعالیت ها همچون 
دالل بازی، بازارهایی مثل خرید و فروش ســکه و 
ارز از رونق افتاده و ســرمایه های سرگردان جذب 

بورس می شوند .
از دسته عوامل حقیقی دیگر می توان به این اشاره 
کرد که مردم درک عمومی از سیاســت های کلی 
حاکم بر اقتصاد دارند. در این حوادث اخیر شاهد 
رونق تولید بسیاری از شرکت ها همچون شرکت 
هپکــو اراک که با کمک قوه قضائیه به خط تولید 
برگشتند و همچنین شرکت های دانش بنیان که با 
نوآوری خود در خدمت تولید قرار گرفتند، بودیم.

عامل دیگر می تواند روی کار آمدن مجلس جدید 
باشــد و این عوامل و متغیرها موجب می شود که 
مردم نســبت به آینده ســرمایه گذاری در بخش 

حقیقی تولید امیدوار و خوشبین شوند.

عوامل حبابی در بورس»
نخست؛ در حال حاضر در آستانه برگزاری مجامع 
عمومی شرکت ها و تقسیم سود قرار داریم و در این 
موقعیت ارزش قیمت ســهام رشد پیدا می کند و 
همین موضوع می تواند یکی از عوامل ایجاد حباب 

در بورس باشد.
دوم؛ چشــم و همچشمی و مســابقه در خرید و 
تشــویق به سرمایه گذاری در بورس، ممکن است 
حباب خارق العاده ای در بخش صنایع شکل بگیرد 
و به اندازه آن رونقی که در بنگاه ها و شــرکت ها 
رخ داده، نباشــد و ســپس این حباب بشکند و 

سهامداران متضرر شوند.
ســوم؛ واگذاری ســهام عدالت می تواند یکی از 
عوامل رشــد فزاینده ارزش سهام در بورس باشد، 
اما با توجه به ممنوع المعامله بودن این ســهام در 
گذشــته، خود به خود می تواند انگیزه سوداگری 
را برای اســتفاده از فرصت رانتی خرید بخشی از 
این سهام که عموماً مالک آن مردم عادی هستند، 
فراهــم کند و عده ای خود را آماده کنند در آینده 
نزدیک وارد این معامالت شــوند و از این فرصت 

سوءاستفاده کنند.
تفاوت ســهام عدالت با ســهام های دیگر این 
اســت که دارندگان این ســهام عموماً مردم 
عامه هستند و چون به این پول احتیاج دارند، 
احتمــال دارد با واگذاری مدیریت مســتقیم 
سهام به عهده خودشان، موجب شود که سهم 
خود را بفروشــند و ارزش واقعی آن را کسب 
نکنند و زیر قیمت، ســهام خود را به دیگران 

بفروشند.

 اثرات سوءمدیریت دولت »
و اجحاف در حق مردم

ســهام عدالت طبــق مصوبه دولت نهــم و دهم 
به تعدادی از اقشــار آســیب پذیر از جمله افراد 
تحت پوشش کمیته امداد، ســازمان بهزیستی و 
بازنشستگان به مبلغ یک میلیون تومان واگذار شد 
و مقرر شد در چند سال آینده از محل سود ساالنه، 
بخشی از سود به صورت نقد و بخشی بابت تسویه 

اصل سهام در نظر گرفته شود.
با شــروع به کار دولت آقای روحانی اعالم کردند: 
»حدود540هزار تومان از مبلغ سهام تسویه شده و 
460 هزار تومان آن باقی مانده، بنابراین سهامداران 
عدالت مبلغ باقی مانده را یا نقداً بپردازند یا سوخت 

شده و در تملک دولت قرار می گیرد«.
نخست، مگر طبق قانون، ســهامداران عدالت با 
توجه به شرایط تعیین شــده مالک تمام  سهام 
نبودند، پس چرا با یک قانــون من درآوردی این 

سهام را از دست سهامداران خارج کردند؟
دوم، اگر دولت چنین قصدی داشــت باید اعالم 
می کرد از ایــن تاریخ افرادی که 460 هزار تومان 
باقی مانده را بپردازند، مالک کامل بوده و در آینده 
سود سهام سالیانه را کامل دریافت می کنند، ولی 
کسانی که توانایی مالی ندارند این مبلغ را پرداخت 
کنند، طبق روال قبل ادامه یابد تا تســویه کامل 

صورت گیرد، چرا کــه در آن تاریخ مالک واقعی 
مردم بودند و دولت نمی توانســت به جای مردم 
تصمیم بگیــرد، پس این عمل بــه خودی خود 
بی قانونــی کار دولت را اثبــات می کند و تملک 
غیرقانونی ســهام مردم توســط دولت را نشــان 

می دهد.
نکته غیرقانونی، غیرکارشناســی و عجوالنه دیگر 
اینکه افــرادی که 460 هزار تومــان را پرداخت 
کردند در همان سال سود نقدی سالیانه را به طور 
کامل دریافت کردند، در صورتی که  طبق اصول 
حسابداری، در سال آینده و براساس عملکرد سال 
مالی بعد مستحق  دریافت 100درصد سود سهام 

می شدند.
احتمال این می رود همان طور که دولت در ســال 
96  ادعــا  کرد در ســهام عدالــت از این مبلغ 

یک میلیون تومان، 540 هزار تومان آن را تسویه 
کرده و حتی مدت تســویه را نیــز تمدید نکرده 
اســت، این خطر وجود دارد که ممکن اســت در 
حق مردم اجحاف شــود  و از کســانی که سهام 
یک میلیون تومانی داشتند، 46درصد ارزش بازاری 
سهامشــان تصاحب شود و این خالف ماده  22 و 

4۷ قانون اساسی است. 
انتظــار داریــم ضمــن پیگیری کامــل حقوق 
ســهامداران، تالش کنید این مطلــب را به هر 
طریقــی، جهت روشــن نمودن نحــوه تضییع 
حقوق اقشــار کم درآمد توســط دولتی که شعار 
حمایت از آن ها می دهد، به اطالع سایر مشموالن 
سهام عدالت برسانید، شــاید کمکی شود برای 
احقاق حقوق مشــموالن ســهام عدالت )اقشار 

آسیب پذیر جامعه، بازنشستگان و...(.

ورود دهک های پایین فاقد سهام عدالت 
در مجلس آینده بررسی می شود 

 حذف صفر از پول ملی 
آثار تورمی دارد

 سایپا آمادگی تولید دوباره 
پراید را دارد

 گرانی چادر مشکی در بازار 
کاذب است

خبرگزاری ملت: پــور ابراهیمی، عضو 
کمیســیون اقتصادی مجلس گفت: اگر 
عدد قابل توجهی از جمعیت کشور که از 
نظر درآمدی مستحق محسوب می شوند 

سهام عدالت را دریافت نکرده باشند، مجلس آینده می تواند 
برای رفع این موضوع ورود کند، اما اگر تعداد این افراد کم 
باشد، دولت می تواند اکنون و در روند اجرای آزادسازی سهام 
عدالت در قالب اصالحیه ای به این موضوع رسیدگی کند. 
جاماندگان باید از جهت اینکه جزو شمول دهک های پایین 

هستند، مورد راستی آزمایی قرار گیرند.

مظاهــری،  طهماســب  تســنیم: 
گفت:  بانک مرکزی  اســبق  رئیس کل 
حــذف صفــر از پــول ملی بــه نظر 
نمی رسد اولویت کشور باشد. اشکاالت 

این طرح بــه معنای نفی ضرورت آن نیســت، ولی در 
شــرایطی که بودجه دولــت چســبندگی دارد و تورم 
بی سابقه مردم را رنج می دهد، باید مردم را توجیه کنیم 
که دارایی آن ها گرفته نمی شــود. اصالح پولی ربطی به 
تورم ندارد؛ ولی اگر بد اجرا شــود، اعتماد مردم را جلب 

نمی کند و حتی آثار تورمی هم دارد.

نود اقتصادی: حسین کاظمی، معاون 
فروش خودروسازی سایپا گفت: پس از 
انتشار خبر توقف تولید پراید و افزایش 
قیمت هــا، برخی از منتقدان تولید آن 

بــا تغییر رویکرد، بیان می کنند با خروج پراید به عنوان 
ارزان ترین خودرو کشور، بخشی از جامعه توان خرید را 
از دست می دهند. خط تولید پراید 1۳1 همچنان برای 
انجام تعهدات قبلی فعال اســت و با افزایش ظرفیت آن 
و برای کاهش قیمت ها، می توان عرضه پراید را از ســر 

گرفت.

خبر فارسی: امیــر قدیمی نژاد، رئیس 
اتحادیه بنکــداران تهران گفت: افزایش 
قیمت های شــدید چادر مشکی در بازار 
کاذب اســت. قیمت یک قــواره چادر 

مشکی مورد مصرف عام در بازار عمده فروشان بین 100 تا 
120 هزار تومان است و فقط قیمت برخی از آن ها که دارای 
طرح و نقش و نگارهای متفاوت اســت، باالست. بیشترین 
میزان واردات چادر از کشــورهای چین و کره جنوبی است. 
در کشــور دو کارخانه وجود دارد، اما میزان تولیدات آن ها 

جوابگوی مصرف داخلی نیست.

چهره ها
امیر قدیمی نژاد، رئیس اتحادیه بنکداران تهرانحسین کاظمی، معاون فروش خودروسازی سایپاطهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزیپور ابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس

پرداخت وام حمایتی به دستفروشان و رانندگان موتورسیکلت  تسنیم: وزیر کار با بیان اینکه از هفته آینده نام نویسی سامانه »کارا« از کارگاه هایی که دارای محدودیت و جزو ۱۳ رسته شغلی 
هستند آغاز می شود، گفت: صاحبان مشاغل بی ثبات تا 2میلیون تومان وام می گیرند.  شریعتمداری گفت: پیش بینی می شود به حدود 2 میلیون نفر از این افراد مانند دستفروشان و رانندگان موتورسیکلت که 

دارای شرایط کار ثابت نبوده اند وام یک میلیون و 500هزار تومانی  تا 2میلیون تومانی پرداخت کنیم که البته منابع این تسهیالت هم پیش بینی شده است.

گزارش روز

 پنجشنبه ۱8اردیبهشت ۱۳99  ۱۳رمضان ۱44۱ 7 می 2020  سال سی و سوم   شماره 9240

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای حس��ین مقدم کیا با ارائه استش��هاد محلی گواهی امضاء ش��ده طی درخواست 99/774 
مورخ 1399/01/26 تقاضای صدور سند مالکیت المثنی میزان چهار دانگ مشاع از ششدانگ 
پالک 4550 فرعی از 4295 فرعی از 1- اصلی واقع در بخش ش��ش طرقبه ش��اندیز که در 
صفح��ه 373 دفت��ر 642 ثبت گردیده و حس��ب اع��الم مالک متقاضی س��ند مالکیت در اثر 
س��رقت مفقود شده را نموده اس��ت در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب 
در یک نوبت آگهی تا چنانچه اش��خاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل س��ند مالکیت نزد 
خود می باش��ند ظرف 10 روز از تاریخ انتش��ار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت 
یا س��ند معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلس��ه گردد. چنانچه پس از اتمام 
مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه 
نش��ود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود. 

آ- 9900813 م.الف 721
تاریخ انتشار: 1399/02/18

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای علیرضا آخوندی با ارائه استش��هاد محلی گواهی امضاء ش��ده طی درخواس��ت 99/774 
مورخ 1399/01/26 تقاضای صدور س��ند مالکیت المثنی میزان دو دانگ مش��اع از ششدانگ 
پالک 4550 فرعی از 4295 فرعی از 1- اصلی واقع در بخش ش��ش طرقبه ش��اندیز که در 
صفح��ه 370 دفت��ر 642 ثبت گردیده و حس��ب اع��الم مالک متقاضی س��ند مالکیت در اثر 
س��رقت مفقود شده را نموده اس��ت در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب 
در یک نوبت آگهی تا چنانچه اش��خاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل س��ند مالکیت نزد 
خود می باش��ند ظرف 10 روز از تاریخ انتش��ار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت 
یا س��ند معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلس��ه گردد. چنانچه پس از اتمام 
مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه 
نش��ود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود. 

آ- 9900814 م.الف 722
تاریخ انتشار: 1399/02/18

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه خانم س��مانه زید کاش��انی برابر وکالتنامه ش��ماره 65931 مورخ 1399/01/31 
دفترخانه 79 مشهد بوکالت از طرف خانم محیا خیری باستناد 2 برگ فرم استشهادیه منضم 
به فرم تعهد جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی 
اس��ت س��ند مالکیت اعیان ششدانگ یک آپارتمان به ش��ماره پالک 21035 فرعی از 3832 
فرعی از 5 اصلی بخش 9 مش��هد که متعلق به نامبرده میباش��د به علت س��هل انگاری مفقود 
گردیده است. با بررسی دفتر امالک، معلوم شد مالکیت نامبرده در ذیل شماره ثبت 329906 
دفتر 1983 صفحه 352 بنام خانم محیا خیری ثبت و س��ند به شماره چاپی 075893 صادر 
گردیده اس��ت س��پس برابر اس��ناد رهنی 151314 م��ورخ 1388/10/27 و 163086 مورخ 
1392/04/15 دفترخانه 21 مش��هد در رهن بانک تجارت قرار گرفته است. دفتر امالک بیش 

از این حکایتی ندارد. ....
لذا به اس��تناد م��اده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوب��ت آگهی و متذکر میگردد هر 
کس نس��بت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود 
میباش��د، بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتش��ار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست 
اصل س��ند مالکیت یا س��ند معامله رسمی به این اداره تس��لیم نماید. بدیهی است در صورت 
ع��دم وصول اعت��راض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه س��ند مالکیت یا س��ند 
معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. 

آ- 9900815 م.الف 723
تاریخ انتشار آگهی:

سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- محمدجواد غالمی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای عباس قراولباش��ی برابر وکالتنامه ش��ماره 233280 مورخ 1398/11/26 
دفترخانه 20 مش��هد بوکالت از طرف آقای سیداحمد قزوینی باستناد 2 برگ فرم استشهادیه 
منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و 
مدعی است سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب منزل به شماره پالک 2278 
مکرر اصلی بخش یک مشهد که متعلق به نامبرده میباشد به علت سهل انگاری مفقود گردیده 
اس��ت. با بررسی دفتر امالک، معلوم شد مالکیت نامبرده در ذیل شماره ثبت 1015 دفتر 10 
صفحه 78 بنام بانو گل عنبر ش��املو ثبت و س��ند به شماره چاپی 2/090244 صادر گردیده 
اس��ت سپس مع الواسطه برابر سند قطعی 95353 مورخ 1362/10/24 دفترخانه 20 مشهد 

بنام آقای احمد قزوینی منتقل شده است. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. .....
لذا به اس��تناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب ی��ک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر 
کس نس��بت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود 
میباش��د، بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتش��ار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست 

اصل س��ند مالکیت یا س��ند معامله رسمی به این اداره تس��لیم نماید. بدیهی است در صورت 
ع��دم وصول اعت��راض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه س��ند مالکیت یا س��ند 
معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. 

آ- 9900816 م.الف 724
تاریخ انتشار آگهی:

سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- محمدجواد غالمی

محکوم علیه:طاهره قورخانه چي فرزند بهرام مجهول المکان 
محکوم له :محسن پارساي فرزند حسین ساکن باخرز پل بند 

بموجب راي شماره 479مورخه98,8,28صادره از حوزه دو شوراي حل اختالف باخرز محکوم 
علیه محکوم اس��ت به حضور دریکي از دفاتر رس��مي و تنظیم س��ند رسمي انتقال خودروي 
سواري پراید به ش پالک 14 ه 935- 63 وپرداخت مبلغ 89500تومان بابت هزینه دادرسي 
در حق محکوم له و پرداخت نیم عش��ر دولتي در حق صندوق دولت لذا محکوم علیه مکلف 
است ظرف مدت 10روز پس از نشر این آگهي نسبت به انتقال سند وانجام مفاد اجرائیه اقدام 

وگرنه از طریق اجراي احکام دادگستري اقدام خواهد شد.آ-9900846
دبیرح2شوراي حل اختالف باخرز خدادادي

آگهي مزايده درخصوص مال غیر منقول نوبت دوم
به موجب دادنامه ش��ماره 9809975199600636صادره ازش��عبه اول دادگاه عمومي باخرز 
محکوم علیهم 1.معراج مصلح نوبهار فرزند حس��ین 2.فاطمه پردل نوبهار غالم خانه و3،عظیم 
مصلح نوبهار فرزند زمان محکوم هستند به پرداخت تعداد یکصد عدد سکه تمام بهار آزادي از 
محل ماترک مرحوم حس��ین مصلح در حق ریحانه اسدي وپرداخت مبلغ 18975000تومان 
بابت نیم عش��ر دولت��ي درحق صندوق دولت ک��ه از ملترک مرحوم حس��ین مصلح 1.زمین 
گاوداري )باعرص��ه واعیان(به مس��احت تقریب��ي 1265متر مربع 2.یک باب منزل مس��کوني 
باعرصه واعیان به مساحت تقریبي 460متر مربع توقیف گردیده )بامشخصات ذیل(که محکوم 
له بابت دریافت محکوم به تقاضاي مزایده وفروش اموال مرحوم حس��ین مصلح رانموده است 
اموال توقیفي توس��ط کارش��ناس دادگس��تري به جمعا به مبلغ 3400000000ریال ارزیابي 
گردیده است مزایده درتاریخ 99,03,25ساعت 11الي11,30صبح در محل دفتر اجراي احکام 
مدني دادگستري باخرز ازطریق مزایده به فروش برسد متقاضیان خرید جهت بازدید از ملک 
توقیف��ي مي توانتد ظرف مهل��ت 5روز قبل از برگزاري مزایده به این اج��را مراجعه تاترتیب 
بازدید از ملک داده ش��ود تاباتودیع دهدرصد قیمت پایه درجلسه مزایده شرکت نماید مزایده 
ازقیمت کارشناس��ي شروع وبه ش��خصي که باالترین قیمت راپیش��نهاد نماید واگذار خواهد 
گردی��د هزینه هاي اجرایي برعهده محکوم علیه میباش��د تخلیه و تحویل ملک تابع مقررات 

است وربطي به این اجرا ندارد 
مشخصات دو ملک باتوجه به نظر کارشناسان به شرح ذیل مي باشد 

زمین گاوداري بامشخصات زیر عرصه :میزان عرصه وضع موجود به مساحت تقریبي 1000متر 
مرب��ع به ارزش ه��ر متر مربع 1000000ریال جمعا به مبلغ 1000000000ریال مي باش��د 
اعیان به مس��احت 265متر ش��امل باربند وانباري ایرانیت پوش فلزي و دیوار کشي جمعا به 

ارزش 1060000000ریال مي باشد
2.منزل مس��کوني بامش��خصات زی��ر عرصه میزان عرص��ه وضع موجود به مس��احت تقریبي 
350مترمرب��ع به ارزش هر متر مربع 1500000ری��ال جمعا به مبلغ 525000000ریال مي 
باش��د اعیان به مس��احت 110متر مربع بنادر حال س��اخت که تامرحله پوشش سقف ونصب 
درو پنجره فلزي وایزوگام پیش��رفت فیزیکي داشته وهمچنین 150متر بناي ایرانیت پوشش 
فلزي که بعنوان محل نگهداري دام اس��تفاده مي ش��ود جمعا به ارزش 818000000میباشد 

هیچگونه امتیاز نصب شده درمحل مشاهده نگردید.آ-9900847
دادورز اجراي احکام دادگستري باخرز کاظمي

رونوشت آگهی حصروراثت
نظربه این که آقای مهدی حیدری  دارای  شناس��نامه ش��ماره  1050270363 به شرح داد 
خواس��ت به کالسه  99/17 ازاین شورا درخواس��ت گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح 
داده که شادروان عبداله حیدری به شناسنامه 297  درتاریخ 1398/12/22  دراقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :1-سمیه حیدری ش 
مل��ی 1050016815 ش ش  1050016815ت ت68/1/7 فرزند مرحوم 2-مهدی حیدری 
ش م 105270363 ش ش 105270363 ت ت 69/11/4 فرزند مرحوم 3- امیدحیدری ش 
م 5740042895 ش ش 5740042895 ت ت 72/5/31 فرزند مرحوم 4- آس��یه حیدری 
ش م 5740070368 ش ش 5740070368 ت ت 74/6/21 فرزن��د مرح��وم 5-محمدرضا 
حیدری ش م 5740154057 ش ش 5740154057 ت ت 82/8/7 فرزند مرحوم 6- مریم 
قدمیاری ش م  5749188450 ش ش 5464 ت ت 47/7/15 هسرمرحوم  7-حوریه بیگی 

ش م 5749589791 ش ش 2 ت ت 1324/1/1 مادرمرحوم
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور رابه استناد ماده 362ق امورحسبی یک 
نوب��ت آگهی می نمای��د تاهرکس اعتراضی دارد وی��ا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباش��د ازتاریخ 

نشرآگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. آ-9900789
قاضی شورا

 شعبه 6درود شورای حل اختالف شهرستان نیشابور

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای حسین ابراهیمی کاریزی دارای شناسنامه شماره 0749480955 به شرح 
دادخواس��ت به کالسه 980394 از این شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که ش��ادروان دی��ن محمد ابراهیمی کاریزی  به شناس��نامه 0748674349 در 
تاریخ 1382/4/27 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به : 
1-  حس��ین ابراهیمی کاریزی با کد ملی 0749480955 فرزند دین محمد صادره از تایباد 

فرزند متوفی
2- غ��الم محمد ابراهیمی کاری��زی با کد ملی 0749498390 فرزن��د دین محمد صادره از 

تایباد فرزند متوفی
3- غالمرضا ابراهیم��ی کاریزی با کد ملی 0748690433 فرزند دین محمد صادره از تایباد 

فرزند متوفی
4- نورج��ان ابراهیمی کاریزی با کد مل��ی 0749474610 فرزند دین محمد صادره از تایباد 

فرزند متوفی
5- مرجان��ه ابراهیمی کاریزی با کد مل��ی 0748689494 فرزند دین محمد صادره از تایباد 

فرزند متوفی
6- لی��ال ابراهیمی کاری��زی با کد مل��ی 0748692711 فرزند دین محمد ص��ادره از تایباد 

فرزند متوفی
7- کب��ری ابراهیمی کاری��زی با کد ملی 0748695273 فرزند دی��ن محمد صادره از تایباد 

فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. آ-9900787
سیدسعید هرمزی

قاضی شورا شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تایباد 

آگهی مزايده اموال منقول – نوبت اول
باستناد پرونده کالسه 970326/ش 5 احکام حقوقی  محکوم علیه علی سرگزی فرزند محمد 
محکوم هس��تند به پرداخت  296 عدد سکه کامل بهار آزادی در حق محکوم له خانم کبری 
مداح��ی خواهان جهت اس��تیفا حقوق خود ب��دوا تقاضای توقیف و مزایده خودرو به ش��ماره 
انتظامی 95 د 996 ایران 85 را نموده که خودرو سواری سمند مدل 1392 به شماره موتور 
160089 تعداد س��یلندر 4 نوع س��وخت بنزین تعداد محور 2 تعداد چرخ 4 سفید روغنی با 
توج��ه به توقیف خودرو یکس��اله در پارکینگ ثامن س��واری مذکور نیازمن��د تعویض باطری 
روغن جهت باز راه اندازی می باش��د همچنین بیمه شخص ثالث خودرو نیازمند تمدید است 
الس��تیک خودرو ضعیف اس��ت س��پر عقب خودرو رنگ پریدگی دارد زه بغل خودرو دو عدد 
طرف ش��اگرد خراب اس��ت پخش صوت ندارد برابر اعالم کارش��ناس درب جلو و عقب راست 
گردیده اس��ت با توجه به معثونه فوق ارزش عادله خودروی مذکور با کس��ر هزینه پارکینگ 
روغن شخص ثالث )جریمه و یکسال بیمه( و باطری در عرف بازار مبلغ 500/000/000 ریال 
اع��الم می گردد. س��پس تقاضای فروش آن را از  طریق مزایده عمومی نموده اس��ت که این 
اج��را پس از طی مراح��ل قانونی و عدم پرداخت محکوم به،  توس��ط محکوم علیه قصد دارد 
در س��ه شنبه مورخ 99/2/30 از س��اعت 9 الی 11 صبح با حضور نماینده محترم دادستان و 
همچنین محکوم له در محل اجرای احکام مدنی دادگستری زاهدان از طریق مزایده عمومی 
خودرو توقیفی محکوم علیه را به قیمت پایه کارشناسی به فروش برساند . طالبین و خریداران 
میتوانن��د هم��ه روزه تا یک هفته قبل از زمان مزای��ده از اموال مورد مزایده  با هماهنگی این 
اجرا بازدید و در زمان مزایده حضوری شرکت نمایند. بدیهی است اموال مورد مزایده به کسی 
فروخته خواهد شد که باالترین مبلغ را پیشنهاد نماید و خریدار می بایستی مبلغ 10 درصدی 
پیشنهادی مزایده را فی المجلس به حساب سپرده دادگستری زاهدان واریز نماید و مابقی را 
ظرف مدت یکماه به حساب سپرده دادگستری واریز و تحویل اجرای احکام مدنی نماید و پس 
از تایید مزایده توسط دادگاه محترم صادر کننده حکم، تقاضای انتقال مالکیت اموال نماید و 
در صورت عدم تایید مزایده توس��ط دادگاه،  مبلغ 10٪ واریزی به خریدار مسترد خواهد شد 
و در صورتی که خریدار مابقی وجه مزایده را در زمان مقرر به حس��اب س��پرده واریز ننماید و 
یا اعالم انصراف نماید مبلغ 10٪ پیشنهادی خریدار به نفع دولت ضبط خواهد شد و خریدار 
حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داش��ت تش��ریفات مزایده با رعایت مواد 113 به بعد قانون 
اجرای احکام مدنی  در صورت نبود خریدار طلبکار نیز می تواند در قبال طلب خود از اموال 

مورد مزایده قبول نماید. م الف: 65  آ-9900764
تاجیان

 مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری زاهدان 

آگهی فقدان سند مالکیت
نظریه اینکه   آقای  مهدی منش��اد کل ختمی فرزندمحمود به ش ش 3087 اهوازبرابرس��ند 
وکالت ش��ماره 105712-99/02/07تنظیمی دفتراسنادرس��می ش��ماره 38شیروان ازسوی 
محمداماموردی زاده فرزند عباس به ش ش 19268 به اس��تناد دوبرگ استشهادیه تأییدشده 
توسط دفتر اسناد رسمی شماره 38شیروان منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سندمالکیت 
المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده ومدعی اند که س��ند مالکیت  س��ه دانگ مش��اع 

ازشش��دانگ یک  قطعه دالس��تان زمیناره  پال ک  2819فرعی از 11اصلی  واقع در قطعه سه  
شیروان بخش 5قوچان به آدرس  جاده خانلق بعدازمیدان جعفرقلی  که متعلق به موکل ایشان  
می باش��د بعلت  نامعلومی    مفقود ش��ده است با بررس��ی دفتر امالک معلوم گردیده که سند 
مالکیت آن بش��ماره چاپی   0327296ذیل  دفتر317صفحه 295وشماره ثبت 60901 بنام 
نامبرده صادروتسلیم گردیده است س��پس برابرسندرهنی شماره 76324-89/06/02دررهن 
صندوق مهر امام رضا   قرارگرفته اس��ت وسپس مازادآن برابرنامه 960328-96/08/03شعبه 
اجرا ش��یروان بازداشت شده است لذا به استناد تبصره یک اصالحی ماده 120آئیننامه قانون 
ثبت مراتب یک نوبت آگهی ومتذکر میگردد  هرکس نس��بت به ملک مورد آگهی معامله ای 
انجام داده یا مدعی وجود س��ندمالکیت نزد خود می باشد بایستی ظرف 10روز ازتاریخ انتشار 
آگهی اعتراض خود را به همراه اصل س��ند مالکیت یا س��ندمعامله رسمی به این اداره تسلیم 
نمائیدبدیهی اس��ت درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقرر یا وصول اعتراض بدون ارائه 
س��ند مالکیت یا س��ند معامله رسمی نس��بت به صدور س��ند مالکیت المثنی وتسلیم آن به 

متقاضی اقدام خواهد شد. آ-9900817
تاریخ انتشار: 99/02/17

صمد ابراهیم زاده
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

 درخواست طالق غیابی
باعنایت ب��ه حکم 9809975627100668 مورخ��ه 1398/10/22 مبنی برطالق غیابی  به 
درخواس��ت زوجه را دادگاه محترم نهبندان صادر نمودن��د بین زوجین آقای علی اصغر عرب  
فرزند رمضان  و بانو صدیقه افسرده  فرزند علی اکبر  به طالق خلعی نوبت اول غیابی به شما 
آقای علی اصغر عرب فرزند رمضان  ده روز مهلت داده میش��ود جهت ثبت طالق همس��رتان 
به این دفتر خانه مراجعه کنید چنانچه مراجعه ننمودید این دفترخانه پاس��خگو نخواهد بود. 

آ-9815929
تاریخ درج نوبت اول: 98/12/28

تاریخ درج نوبت دوم : 99/02/18
حاج شیخ غالم حق پناه 

سردفتر ازدواج وطالق1/1 نهبندان 

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

امالک واقع در بخش 7 یزد - طرزجان  و توابع
2852 - اصلی آقای محمد علی  خرم نژاد ششدانگ خانه بطور مفروز قسمتی از پالک ثبتی  
برابر  به مس��احت 305/80 مت��ر مربع  برابررای ش��ماره 139860321006003070 مورخ 
1398/12/06 واقع درمس��توفی طزرجان  تفت خریداری عادی مع الواسطه از محمد حسین 

احمدیه یزدی مالک  رسمی 
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتیکه اش��خاص 
نس��بت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت 

یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند.
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. 9900220
تاریخ انتشارنوبت اول: چهارشنبه 1399/02/03
تاریخ انتشار نوبت دوم: پنج شنبه 1399/02/18

امیر حسین جعفری ندوشن 
رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان تفت

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

امالک واقع در بخش12 یزد- ده باال و توابع
4517و 4519 - اصلی خانم عزت حاجی محمدی توران پش��تی شش��دانگ خانه باغ  بطور 
مف��روز قس��متی از پالک ثبت��ی 4517و تمامی پ��الک 4519 به مس��احت 1293متر مربع  
برابررای ش��ماره 139860321006003199 مورخ20 /1398/12 واقع در آش��نایی ده باال  

تفت خریداری عادی  مع الواسطه از محمد کارگر و اکبر زینل مالکی  مالکین  رسمی 
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتیکه اش��خاص 
نس��بت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت 

یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند.
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. 9900221
تاریخ انتشارنوبت اول: چهارشنبه 1399/02/03
تاریخ انتشار نوبت دوم: پنج شنبه 1399/02/18

امیر حسین جعفری ندوشن 
رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان تفت
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کمتر از 0.5 درصد ایرانیان کرونا گرفته اند  ایرنا: حسین عرفانی، رئیس اداره مبارزه با بیماری های واگیر وزارت بهداشت گفت: میزان بروز کووید ۱۹ در ایران حدود یک در هزار نفر است، در حالی 
که برای ایمنی انبوه باید ۷0 تا ۷5 درصد جمعیت گرفته باشند. طبق آمار، کمتر از یک دهم درصد جامعه کرونا گرفته اند. اگر بخواهیم موارد خفیف شناسایی نشده را هم در نظر بگیریم، این عدد را در پنج ضرب 

می کنیم که می شود پنج در هزار یا 0.5 درصد جمعیت، پس حتی یک درصد جمعیت هم به ویروس کرونا مبتال نشده اند.

در آستانه اکتشافات مهم

محقق چینی ویروس کرونا در آمریکا به قتل رسید©
مهر: به گزارش سی ان بی سی، یک 
محقق پزشکی که روی ویروس کرونا 
تحقیق می کرد و قــرار بود به زودی 
نتایــج خود در این باره را اعالم کند، 

به قتل رسیده است.
 جســد بینــگ لیــو محقــق چینی
 ۳۷ ســاله دانشــگاه پیتسبورگ، در 

خانه ای در شمال ایالت پیتسبورگ کشف شد. به گفته پلیس از پشت به سر 
و گردن او شلیک شده است. یک ساعت پس از کشف جسد لیو، جسد فرد 
دیگــری به نام هوا گو داخل خودرو در فاصله نیم مایلی محل قتل لیو پیدا 

شد. به گفته پلیس این دو نفر یکدیگر را می شناختند.
براســاس تحقیقات، گو محقق جوان را به قتل رســانده و خود را با شلیک 
گلوله داخل خودرو کشته است. مقام های پلیس هنوز مشغول بررسی رابطه 
میان دو فرد و دلیل احتمالی قتل هســتند. لیو دکترای علوم رایانشــی از 
دانشگاه ملی سنگاپور داشــت و یکی از محققان دانشکده پزشکی دانشگاه 

پیتسبورگ بود.

آقازاده ای که به دست پدرش در مأل عام تنبیه شد!©
وزیر  باشــگاه خبرنگاران جوان: 
ســابق ایالت مادهایا پــرادش هند با 
تنبیه پســرش در مألعام به ســوژه 
رســانه ها تبدیــل شــد. پرادهامون 
ســینگ تومار  پســرش را مجبور به 
جمع آوری آشــغال از کــف خیابان 
در کنــار تعدادی از کارگــران کرد. 

ریپوداَمن که به دلیل نداشــتن ماسک در خیابان توسط پلیس متوقف شده 
بود اقدام به تهدید یکی از مأموران پلیس کرده بود.

ویدئویی که به صورت گسترده در شبکه های اجتماعی هند منتشر شده بود 
این آقازاده عصبانی را در حال تهدید و خط و نشــان کشــیدن برای مأمور 

پلیس که قصد جریمه کردن او را داشت، نشان می داد. 
 این آقازاده پس از برقراری تماس با یک شخص که هویتش مشخص نشده، 
گفت: »این مأمور را به یک ییالق )واژه ای برای تحقیر( ببرید و ســپس به او 

بگویید من کی هستم«.
پس از انتشــار این ویدئو، او پســرش را به محل وقــوع حادثه برد و ضمن 
عذرخواهی از مأمور پلیــس مبلغ ۱۰۰ روپیه نیز به عنوان جریمه پرداخت 
کرد. پرادهامون ســینگ تومار همچنین در یک ویدئو بابت رفتار پســرش 
عذرخواهی کرد و از پســرش نیز خواست از مأمور پلیس که در حال انجام 
وظیفه خود بــوده، عذرخواهی کرده و بابت رفتاری که از او ســر زده ابراز 

پشیمانی کند.

واکاوی برنامه های تحدید نسل در کشور©
با  سال ۱۹۴۸میالدی،  بابک ملکی: 
انعقاد قراردادی پژوهشــی بین ارتش 
ایاالت متحده آمریکا و دانشــگاه جان 
هاپکینــز، پایه هــای تئوریــک علوم 
اجتماعی در جنگ روانی بررسی شد 
و نتیجــه این تحقیقــات در دهه ۷۰ 
میالدی، به تأسیس رشته  دانشگاهی 

ارتباطات ســالمت عمومی در دانشــگاه جان هاپکینز انجامید. رشــته ای که 
هدف اصلی تأسیســش، ارائه  برنامه هماهنگ جهانی به منظور کاهش جمعیت 
کشورهای کمتر توسعه یافته بود و با عناوینی جذاب همچون »تنظیم خانواده« 
دراین  کشــورها ترویج شــد. نخســتین قربانیان برنامه های تنظیم خانواده، 
سرخپوست های بومی آمریکا بودند. در همین راستا و در سال ۱۹۶۶ در تمامی 
بیمارســتان های مربوط به جمعیت سرخپوستان، برنامه عقیم سازی در دستور 
کار قرار گرفت و تا ســال ۱۹۷۷ تقریباً یک چهارم زنان سرخپوستی که به هر 
دلیلی به بیمارســتانی در اوکالهاما مراجعه کردند عقیم شدند. همان طور که 
اشــاره شــد، جامعه هدف برنامه تنظیم خانواده و تحدید نسل، کشورهای در 
حال توسعه بوده اند. به همین دلیل، ایران نیز از جمله کشورهایی است که در 
برهه های زمانی مختلف)پیش و پس از انقالب اسالمی( تحت تأثیر این برنامه ها 
بوده است. در ادامه به برخی از برنامه های تحدید نسل کشور در پیش از انقالب 

اشاره ای خواهیم داشت.

واکاوی برنامه های تحدید نسل پیش از انقالب»
۱۶ سال پیش از وقوع انقالب اسالمی و در سال ۱۳۴۱، برنامه های تحدید نسل کشور 
به صورت جدی مورد توجه مسئوالن دولتی و با حمایت ارگان های بین المللی، اقدام های 
الزم به منظور متوقف کردن رشــد جمعیت کشور در دستور کار دولت قرار گرفت. در 
سال ۱۳۴۳، به تدریج و با پیگیری موافقان کاهش جمعیت کشور، اداره بهداشت مادران 
و کودکان در وزارت بهداشــت تأسیس شد.  همچنین سازمان های زیر بر اساس نظر 

کارشناسان شورای جمعیتی مستقر در کشور آمریکا ایجاد شدند:
۱. ستاد عالی هماهنگی با دستگاه های دولتی

2. شورای عالی بهداشت و تنظیم خانواده
۳. معاونت جمعیت و تنظیم خانواده در وزارت بهداری.

آغاز رسمی سیاست کنترل جمعیت»
پس از چهار ســال از آغاز چراغ خاموش برنامه تنظیم خانواده در کشور، سال ۱۳۴5 
سیاست های کنترل جمعیت به صورت آشکار و رسمی در برنامه های عمرانی چهارم و 
پنجم مورد توجه رژیم پهلوی قرار گرفت. در طول برنامه چهارم و پنجم پیش از انقالب، 
تقریباً یک میلیارد تومان به نرخ آن روز)معادل ۱5۰ میلیون دالر( برای تنظیم خانواده 
هزینه شد. در برنامه پنج ساله عمرانی ششم حدود 2 میلیارد تومان بودجه برای این 
برنامه منظور گردید. برنامه های کنترل جمعیت در سال ۱۳۴۶ و پس از صدور اعالمیه 
تهران مبنی بر در نظر گرفتن تنظیم خانواده به عنوان مصادیق حقوق اولیه بشر تداوم 
یافت. به این ترتیب، تقریباً 2۰ درصد از زنان واجد شرایط تنظیم خانواده، زیر پوشش 

این خدمات قرار گرفتند. 
همچنین از سال ۱۳۴۷ تا ۱۳5۱ و در خالل برنامه عمرانی کشور، اقدام های 
زیر در راســتای عملیاتی نمودن برنامه تنظیم خانواده و تحدید نســل کشور 

صورت پذیرفت:
 اجرای ۷5 پروژه تحقیقاتی در زمینه جمعیت و کنترل جمعیت.س
 پوشش خدمات بهداشت باروری برای 5۱۸هزار و ۶5۹ زن در سن باروری.س
 تأمین دارو و وسایل جلوگیری از بارداری برای ۱۷ میلیون و ۳۷۳ هزار و ۶۷۰ مورد س

مراجعه کلینیکی)کل جمعیت حدود ۳۰ میلیون نفر(.
 آمــوزش ۱۶هزار و ۶2۹ نفر کادر پزشــکی و 222هــزار و ۶22 نفر از گروه های س

اختصاصی مثل پرستاران، ماماها، پرسنل بهداشتی، سپاهیان بهداشت و... به منظور 
توجیه بیشتر آنان در مورد برنامه های تنظیم خانواده.

 آمــوزش قشــرهای مختلــف جامعه از طریق وســایل ارتبــاط جمعی، س
کارشناســان و مروجان شاغل در برنامه که در برنامه های بعد از رابطان آن ها 

نیزاضافه شدند.
 در سال ۱۳5۰ نخستین گام قانونی برای عقیم سازی داوطلبانه در ایران برداشته شد.س

پیگیری برنامه تنظیم خانواده در سال های 1352 تا 1356»
در ادامــه برنامه های ضد جمعیتی رژیم پهلوی، در ســال های 52 تــا 5۶، اقدام ها و 
آموزش های گســترده تری در راستای پیشبرد تحدید نسل و کاهش جمعیت کشور 

انجام پذیرفت. این اقدام ها عبارتند از:
 ارائه خدمات کلینیکی از طریق 2۰هزار و ۶22 مرکز)خدماتی همچون ارائه قرص س

ضد بارداری، انجام آی یودی و...(.
 آموزش 5۱2هــزار و 5۱ نفر گروه اختصاصی )برای تعلیم مردم( و ۱۳هزارو ۴۰۴ س

نفر کادر پزشکی.
 در سال 55 قانون جدیدی برای عقیم سازی با عنوان ماده 5 قانون جزا به تصویب س

رسید که اعمال جراحی برای پیشگیری با شرایط زیر مجاز شد:
۱- رضایت همسر  2- دارا بودن دو فرزند.

 جامعه/ اعظم طیرانی    براساس آمارهای رسمی، 
حدود 5۰۰ هزار بیمار خاص در کشور وجود دارند 
که این تعداد تنها شامل بیماران خاصی می شود که 
دولت آن ها را شناسایی کرده و این در حالی است 
که برخی بیماران خاص زیر پوشش و حمایت هیچ 
نهاد دولتی قرار ندارند. هجدهم اردیبهشت، روز 
بیماری های خاص و صعب العالج را بهانه ای برای 
مرور بخشی از مشکالت این گروه از بیماران به ویژه 

در روزهای کرونایی قرار دادیم.

 آمار دقیقی از مبتالیان »
به بیماری های نادر نداریم 
به گفته مهدی شــادنوش، 
رئیس مرکز مدیریت پیوند 
و درمان بیماری های وزارت 
بهداشت، بیماری های خاص 
هموفیلی،  تاالسمی،  شامل 

دیالیز،  ام اس،  ای بی، اوتیسم و بیماری های متابولیکی 
است و بیماری های نادر طیف وسیعی از بیماری ها 
محسوب می شود که در کشورهای مختلف براساس 

میزان شناسایی صورت گرفته، متفاوت است.
دکتر شادنوش در گفت وگو با ما می افزاید: در کشور 
ما بیش از ۳۰۰ بیماری نادر شناســایی شده که در 
برخی بیماری ها آمار مبتالیان به آن ها در حد چند 
نفر است و گروه دیگری از بیماران که به نام بیماران 
صعب العالج شناخته می شوند شامل انواع سرطان، 
پیوند اعضا، بال پروانه ای، سیســتیک فیبروزیس، 
SMA، متابولیک و... هستند. وی می افزاید: با توجه 
بــه حوزه فعالیت این مرکز مجموع بیماران خاص، 
صعب العالج، پیوند اعضا و سرطان که آمارشان به 
ثبت رسیده، بیش از 5۰۰ هزار بیمار هستند که هزار 
میلیارد تومان اعتبار برای کمک به درمان آن ها مورد 
نیاز است، اما در مورد سایر بیماری های نادر این آمار 

به صورت دقیق در دسترس نیست. 

امکان پوشش کامل نیازهای درمانی بیماران »
خاص وجود ندارد

وی در خصوص حمایت های بیمه ای از این بیماران 
نیز می گوید: با توجه به شــرایط اقتصادی کشور 
و همچنین بیمه ها، امکان پوشش کامل نیازهای 
این بیماران وجود ندارد، با این حال سازمان های 
بیمه گر تاحد امکان تــالش می کنند هزینه های 

خدمــات درمانــی و دارویی بیمــاران خاص و 
صعب العالج را پوشش دهند و همین میزان، اعتبار 
قابل توجهی از اعتبارات سازمان های بیمه گر را به 

خود اختصاص می دهد.
دکتر شــادنوش در خصوص مشــکالت بیماران 
دیالیزی می گوید: خوشــبختانه در سال گذشته 
با تأمین ماشــین دیالیز رشد مناسبی درظرفیت 
دیالیز کشور اتفاق افتاد به طوری که نسبت بیمار 
بــه تخت به ۴/۴ بیمار بــه ازای هر تخت دیالیز 
رســید، که این نسبت نمایانگر وضعیت مناسب 
دیالیز برای پاســخ به نیاز بیماران است؛ البته به 
صورت موردی برخی شهرستان ها ظرفیت کافی 
برای توسعه دیالیز نداشتند که در حال تالش برای 

رفع مشکل آن ها هستیم.

تأثیر کرونا بر شرایط اقتصادی بیماران خاص »
منوچهــر وثایــق، مدیر 
خیران  مجمــع  عامــل 
بیمــاران  از   حمایــت 
صعب العالج تهران نیز در 
گفت وگو بــا ما می گوید: 

متأسفانه حمایت های بیمه ای از بیماران خاص 
که بیشتر آن ها جزو بیماری های صعب العالج 

هســتند کامل نیست و هزینه های درمان این 
بیماران بســیار سنگین اســت به طوری که 
همــان درصدی که باید بیمــار و خانواده وی 
بپردازند چند میلیون تومان می شود که بیشتر 
بیماران بدون حمایت خیران قادر به پرداخت 

آن نیستند. 
وی ادامه می دهــد: هزینه درمان بیماری های 
خاص به نــوع بیماری و زمان تشــخیص آن 
بســتگی دارد، بــا این حال هزینــه درمان و 
داروی بیشــتر بیماران بســیار سنگین است 
و بــدون کمک خیــران، حمایت های بیمه ای 

پاسخگو نیست.   
 مدیــر عامل مجمع خیران حمایت از بیماران 
صعــب العالج تهــران در خصــوص وضعیت 
بیماران خــاص در روزهای کرونایی می گوید: 
کرونــا روی شــرایط اقتصادی خانــواده این 
بیماران تأثیرگذاشته و اکنون بیش از هر زمان 
دیگــر نیازمند حمایت مالی خیران هســتند، 
زیرا این وضعیت بیش از هر زمان دیگر شرایط  
روحی و معیشــتی این بیماران را تحت تأثیر 
قــرار داده و در واقع ما نگران پــس از کرونا 
هســتیم که باید تمهیدات اساســی برای آن 

اندیشیده شود. 

بیماران محروم از حقوق شهروندی!»
مدیرعامل  قویــدل،  احمد 
انجمــن هموفیلــی ایران 
نیز بــا انتقــاد از عملکرد 
شورای  مجلس  نمایندگان 
اســالمی و بی توجهی به 

قانــون حمایت از بیماران خاص می گوید: در این 
سال ها تنها کاری که مجلس برای بیماران خاص 
انجام داده، این اســت که چهار گروه از بیماری ها 
 را به فهرســت بیماری های خاص افزوده و برای 
نخستین بار موضوع بیماران خاص در قوانین کشور 
نقش بست که البته به رغم افزایش تعداد بیماران 
زیر پوشش، بودجه بیماری های خاص تغییر نکرده 
و این نشــان می دهد مجلس توجهی به حمایت 
اقتصادی و اجتماعی از بیماران خاص نداشــته و 
از آنجا که جای فراکســیونی با عنوان فراکسیون 
حمایت از بیماران خاص در مجلس خالی اســت 
تاکنون قانونــی در خصوص حمایت اجتماعی از 
بیماران خاص در مجلس شورای اسالمی تصویب 

نشده است. 
وی ادامه می دهد: بیمــاران خاص در صورت 
نیاز به حمایت، از سوی نهادها و سازمان های 
دولتی – کمیته امداد و ســازمان بهزیستی- 

حمایت نمی شــوند چون قانونی برای حمایت 
اجتماعــی از آن ها تعریف نشــده اســت، به 
همین دلیل مطالبات بــر زمین مانده زیادی 
دارنــد. به عنوان نمونه قانــون از کار افتادگی  
و بازنشســتگی پیش از موعد شــامل بیماران 
خاص نمی شود چون بیماری آن ها مادرزادی 
اســت و با همان بیماری متولد شده اند. یعنی 
قانون بــرای حمایت از افراد عــادی تصویب 
شــده و این افراد به دلیــل اینکه بیمار متولد 
شده اند تحت حمایت قرار نمی گیرند و حقوق 

شهروندی شامل حال آن ها نمی شود! 

 بیماران خاص»
 نیازمند حمایت های کمک معیشتی 

وی بــا انتقــاد از وزارت رفاه نیــز می گوید: 
بســته های حمایتی بــرای میلیون هــا نفر از 
مردم کشورمان پیش بینی شده، اما متأسفانه 
به بســیاری از بیماران خاص اختصاص نیافته 
اســت، در حالی که آمار بیمــاران خاص در 
بانک اطالعاتی وزارت بهداشت موجود است و 
بیشتر این بیماران نیازمند حمایت های کمک 

معیشتی هستند. 
 وی بــا اشــاره بــه وعــده ۱۳ ســاله پرداخت 
ســهام عدالت به بیماران خاص می افزاید: از سال 
۸۶ وعده سهام عدالت به این بیماران داده و اسامی 
آن ها به وزارت رفاه ارسال شده، اما متأسفانه بیشتر 
آن ها ســهام عدالت ندارند و وزارت رفاه در زمینه 
حمایت های معیشتی و اجتماعی از این بیماران 

بسیار کوتاهی کرده است.  
وی در خصــوص حمایت هــای بیمــه ای از 
بیمــاران مبتال به هموفیلــی نیز می گوید: در 
کشور ۱۱ هزار و ۸۳۳ بیمار از انواع اختالالت 
انعقادی شــناخته شــده داریم که باید گفت 
پیش از شــیوع بیماری کرونا سیاست بیمه ها 
 به ویــژه بیمه ســالمت سیاســت انقباضی و 
زیر فشــار قراردادن بیمــاران هموفیلی بود و 
به دلیل اینکه در برخی اســتان ها خارج شدن 
دارو از سیســتم توزیع مشــاهده شده بود در 
ســهمیه بندی دارویــی و تأیید نســخه های 
این بیماران بســیار ســختگیری می شــد که 
خوشبختانه در پی شــیوع ویروس کرونا و با 
الکترونیک شدن نسخه ها این مشکل برطرف 

شده است.
قویدل با اشــاره به آمار بیماران هموفیلی مبتال 
بــه ویروس کرونا نیز می افزاید: تا کنون ۹ بیمار 
هموفیلی به کرونا مبتال شده اند که یک نفر بهبود 
یافته و هشــت بیمار تحت درمان قرار دارند که 
سه نفر آن ها جزو کادر درمان  – پزشک، پرستار 

و مسئول فنی داروخانه- هستند.

درباره 500 هزار بیماری که از برخی حقوق شهروندی محروم هستند

بی توجهی  عام به بیماران خاص!
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دستچین

نمی توانستیم وزیر را از معلمان انتخاب کنیم
فارس: علی کریمــی فیروزجایی، دبیرکل جامعه اســالمی 
فرهنگیان  می گوید: به وزیر آموزش و پرورشی نیاز داریم که با 
قدرت در دولت و مجلس از حق معلمان دفاع کند و متأســفانه 
نداشتیم؛ در این دولت، دو سه وزیر و سرپرست تغییر کرد؛ یعنی 
از بین معلمان خوشفکر و فرهیخته کشور نتوانستند کسی را به 

عنوان وزیر پیدا کنند.

»شاد« قیمت تلفن همراه را 6۰ درصد افزایش داد
برنا: فرزاد یزدیان کاشــانی، فعال حوزه آی سی تی و بازار تلفن 
همراه گفت: الزام اســتفاده از نرم افزار »شاد« برای دانش آموزان 
سبب هجوم مردم برای خرید تلفن همراه شد و با توجه به کمبود 
جنس در بازار و افزایش ناگهانی تقاضا برای گوشــی های پایین 
رده و میــان رده، این مدل ها حــدود ۶۰ درصد افزایش قیمت 

پیدا کردند.

از مدارس کوچک رنج می بریم
تسنیم: محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش گفت: 
از مدارس کوچک رنج می بریم چرا که در مدارس کوچک هزینه 
بیشــتر و کیفیت کمتر است. متأســفانه در سال های گذشته 
مکان یابی از قاعده علمی تبعیت نکرده اســت و تعداد زیادی از 
مدارس خالی از دانش آموز است و ۳۰ درصد مدارس هم نیاز به 

نوسازی و مقاوم سازی دارند.

بهداشت و درمان

نایب رئیس انجمن داروسازان عنوان کرد
عرضه ماسک و دستکش به 

داروخانه ها با قیمت های چند برابر
 ایسنا    دکتر علی فاطمی، نایب رئیس انجمن 
داروسازان ایران از توزیع ماسک و دستکش در 
برخی داروخانه ها بــا قیمت گران و چند برابر 
آنچه در اسفند ماه وجود داشت، به داروخانه ها 
خبــر داد و در انتقــاد از نحوه توزیع ماســک 
گفت: متأســفانه در ابتدای نایاب شدن اقالم 
حفاظتی، بسیاری از شرکت های تولیدکننده 
و پخش کننده، قیمت هایشان را افزایش دادند 
و با قیمت گران ماســک، دســتکش و... را به 

داروخانه ها عرضه می کردند. 
بر همین اســاس جامعه با یک شوک ناشی از 
افزایش قیمت ناگهانی این اقالم مواجه شــد. 
در آن زمان دوربین های خبری به داروخانه ها 
آمدند و گفتند این اقالم گران شده و داروخانه ها 
آن ها را به مردم عرضه نمی کنند، در حالی که 
دود چنین گزارش هایی به چشــم خود مردم 
رفت و دولت عرضه این اقالم را در داروخانه ها 

ممنوع کرد.

حج و زیارت

یک مسئول سازمان اوقاف:
شوراهای خیریه در سراسر 

کشور راه اندازی می  شود
 ایرنا    رئیس مرکز امور خیریه سازمان اوقاف و 
امور خیریه از راه اندازی شوراهای خیریه با استفاده 

از ظرفیت های مردمی در شهرستان ها خبر داد.
حجت االسالم احمد شرفخانی گفت: دستورعمل 
راه اندازی این شــوراها در کل کشور ابالغ و مقرر 
شده در هر استان ستاد هماهنگی امور خیریه و 
در شهرستان ها نیز شورای خیریه راه اندازی شود.

وی بــا بیان اینکه این شــوراها با اســتفاده از 
ظرفیت های مردمی راه اندازی می شــود، اظهار 
کــرد: اعضای شــوراها از داوطلبــان مردمی و 
عالقه مندان به فعالیت هــای خیریه که توانایی 
جذب مشــارکت های مردمی را دارند، انتخاب 
می شوند. ساختاری برای شوراها در نظر گرفته 
شده که بر اساس آن باید ۶ سرفصل را در دستور 
کار خود قرار دهند که این ســرفصل ها شــامل 
کمک به نیازمندان و ایتام، کمک هزینه ازدواج، 
آزادی زندانیان، کمک بــه درمان و تهیه دارو و 

کمک به مجموعه های درمانی است. 

آموزش

با دستور وزیر علوم
ورود آقایان به دانشگاه های 

تک جنسیتی ممنوع می شوند
 مهر    رئیس مرکز جــذب وزارت علوم گفت: 
بناست به تدریج در تمام دانشگاه های تک جنسیتی 

همه افراد دانشگاه را خانم ها تشکیل دهند.
محمدرضا رضوان طلب درباره آخرین وضعیت 
جذب و تســهیالت ویــژه اســتادان خانم در 
دانشــگاه ها گفت: در فراخوان گذشــته جذب 
اعضــای هیئت علمــی، وزیر علــوم درزمینه 
دانشگاه های تک جنسیتی دخترانه دستور داد 
هم سهمیه جذب استادان خانم را افزایش دهیم 
و هم تأکید کنیم فقط عضو هیئت علمی خانم 

جذب کنند.
وی خاطرنشان کرد: بناســت به تدریج در تمام 
دانشــگاه های تک جنســیتی همه افــراد خانم 
باشــند. االن تعدادی استادان آقا در دانشگاه های 
تک جنسیتی هســتند که باید کم کم خودشان 
متقاضی باشــند و یا سیاســت بر این باشد که 
این استادان به دانشگاه های دیگر منتقل شده و 

استادان خانم جایگزین آن ها شوند.

رفاه و خدمات اجتماعی

معاون بنیاد برکت خبر داد
 ایجاد هزار و 100 شغل 

بنیاد برکت در حوزه دانش بنیان
 مهر    معاون توســعه کارآفرینی اجتماع محور 
بنیاد برکت گفت: تعداد مشاغل ایجاد شده توسط 
 بنیاد برکت ســتاد اجرایی فرمان امــام در حوزه 
دانش بنیان به بیش از هزار و۱۰۰ شــغل خواهد 
رسید. رضا راضی زاده افزود: بنیاد برکت تا به حال 
2۰۱ طرح اشــتغال زایی در حــوزه دانش بنیان 
راه اندازی کرده که ایجاد ۶۰۳ فرصت شــغلی را 
به دنبال داشــته است. ایجاد این تعداد اشتغال با 

اعتباری 2۷۰ میلیارد ریالی محقق شده است.
وی ادامه داد: بنیاد برکت اجرای ۱5۰ طرح دیگر 
را در حوزه دانش بنیان تا پایان سال ۹۹ پیش بینی 
کرده اســت که سبب ایجاد دست کم 5۰۰ شغل 
دیگر خواهد شد. وی با اشاره به اعتبار ۸۰ میلیارد 
ریالی درنظر گرفته شــده برای اجرای طرح های 
اشــتغال زایی دانش بنیان در سال جاری گفت: 
بنیاد برکت با پارک های علم و فناوری استان های 
چهارمحــال و بختیاری و کرمانشــاه تفاهم نامه 

همکاری امضا کرده است.

محیط زیست

سخنگوی سازمان حفظ نباتات خبر داد
 هجوم گله های ملخ 

به هفت استان کشور
 تسنیم   سخنگوی ســازمان حفــظ نباتات با 
بیان اینکه براساس پیش بینی سازمان فائو حجم 
گســترده تری از آفت ملخ صحرایــی وارد ایران 
می شــود، گفت: تاکنون گله های ملخ ۱۷۰ هزار 

هکتار از اراضی هفت استان را آلوده کرده اند.
ســیدمحمدرضا میر افزود: حجم گسترده ای از 
ملخ ها به استان های مختلف هجوم آوردند که تا 
امروز هفت استان سیستان وبلوچستان، هرمزگان، 
بوشهر، فارس، کرمان، خراسان جنوبی و خوزستان 

درگیر مبارزه با ملخ صحرایی هستند.
وی با بیان اینکه تاکنون گله های ملخ ۱۷۰ هزار 
هکتار از اراضی این استان ها را آلوده کرده اند، افزود: 
سیستان وبلوچستان با ۶۶ هزار هکتار بیشترین 
آلودگی آفت ملخ دارد و پس از هرمزگان، استان 
بوشهر با بیش از 2۶ هزار هکتار آلودگی سومین 
استان آلوده به این آفت است. وی بیان کرد: اکنون 
در آغاز راه هجوم و مبارزه با این آفت هســتیم و 

حجم زیادی از مبارزه باقی مانده است.

فراسو

تهدیِد تحدید
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مقایسه هزینه های درمان ناباروری در ایران و اروپا
مهر: دکتر محمدرضا صادقی، رئیس پژوهشگاه فناوری های 
نوین و علوم زیســتی جهاددانشــگاهی می گوید: هزینه های 
 درمــان نابــاروری و خدمــات ژنتیکــی در ایــران حدود 
۰.۱ کشــورهای اروپایی اســت. قیمت این خدمات در ایران 
حدود هزار دالر، در ترکیه بیش از 5هزار دالر و در کشورهای 

اروپایی حدود 2۰ هزار دالر است .

واسطه گرها سبب اعمال نفوذ در پرونده ها می شوند
مهر: رســول قهرمانی، نماینده دادستان میزان حقوق و مزایای 
قضات را یکی از عوامل وجود فساد قضایی در برخی پرونده های 
فســاد اقتصادی می داند و اظهار می کند: برخی افراد واسطه گر 
تعداد قابــل توجهی از قضات را تطمیع کرده و ســبب اعمال 
نفوذ در پرونده ها شده اند. الزم است پژوهشگران قوه قضائیه در 

جلسات دادرسی مبارزه با فساد اقتصادی حضور یابند.

تولید کتاب درسی برون سپاری می شود
مهر: محمدمهدی کاظمی، معاون سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی می گوید: این موضوع با جدیت آغاز شده است تا بستری 
برای مشارکت همه ذی نفعان تعلیم و تربیت در حوزه تولید کتاب 
درســی ایجاد کنیم. تصمیم این است که کتاب درسی را خود 
سازمان تولید نکند و برون سپاری شود و سیاست چند تألیفی 

نیز ایجاد شود.

کمیسیون آموزش موافق بازگشایی مدارس و دانشگاه ها نیست
خانه ملت: میر حمایت میرزاده، سخنگوی کمیسیون آموزش 
و تحقیقات مجلس شــورای اسالمی گفت: کمیسیون آموزش 
و تحقیقات مجلس به صراحت به وزارتخانه های علوم و آموزش 
و پرورش اعالم کرده بازگشــایی مدارس و دانشگاه ها به صالح 
نیست، بنابراین باید درباره برگزاری امتحانات هم به دانشگاه ها و 

مدارس تفویض اختیار شود.

هزینه نگهداشت تهران ماهانه هزار و 1۰۰ میلیارد تومان است
تسنیم: ناهید خداکرمی، عضو کمیسیون سالمت شورای شهر 
تهران می گوید: هزینه نگهداشت تهران ماهانه هزار و ۱۰۰ میلیارد 
تومان است که رقم بسیار سنگینی است؛ مشارکت مردم می تواند 
تحولی را در شهر تهران ایجاد کند. با تأیید طرح دریافت هدایای 
مردمی، شهروندان می توانند کمک های ارزی و ریالی خود را برای 

کمک به شهر و شرایط بحرانی به حساب شهرداری واریز کنند.

هدف از این ادغام چیست؟
ایسنا: سیدحمیدرضا صادقی، رئیس انجمن آبخیزداری گفت: 
اگر هدف از ادغام پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری فقط 
حذف چند پست اجرایی و مدیریتی باشد، باید گفت هزینه های 
چند ساله تمام این ها در قبال چند میلیارد تن خاکی که ساالنه 
از دســت می دهیم بسیار ناچیز است. پس باید در طرز تفکر و 

مدیریت نیروهای انسانی خود تجدیدنظر کنیم.
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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(  

ال اله اال اهلل الملک الحق 
المبین

 قدس با بررسی روند اتفاقات هشت ماه گذشته 
چشم انداز تحوالت پیش روی این کشور را بررسی می کند

بیم و امیدهای آینده عراق 
  جهان/ مهدی خالدی  جلســه پارلمان عراق 
برای بررســی صالحیت وزرای پیشنهادی کابینه 
»مصطفی الکاظمی« نخســت وزیر مکلف مأمور 
تشــکیل کابینه تاکنون دو بار بــه تعویق افتاده 
است. این همسایه غربی کشــورمان از اوایل مهر 
سال گذشته با اوضاع متشنجی دست و پنجه نرم 
می کند. هشــت ماه پیش و تنها چند روز پس از 
آغاز اعتراض های لبنانی ها علیه اوضاع معیشــتی، 
مردم عراق در حرکتی مشابه به خیابان آمدند که 
در مراحل بعد با موج سواری محور غربی- عربی - 
عبری بر این تحــوالت، اوضاع از کنترل حکومت 
خارج شده و اعتراض ها به چالش سیاسی بزرگی 
تبدیل شد که ترکش های آن تا امروز ادامه داشته 
اســت. روند تحوالت عراق 8 آذر و با اســتعفای 
عادل عبدالمهدی از مقام نخســت وزیری داغ تر 
شــد. از آن تاریخ عراق با خأل قدرت در این پست 
مهم روبه رو بوده و با وجود معرفی چندین گزینه، 
ادامه اختالف میــان جریان های مختلف موجب 
شده این پست حســاس همچنان بدون سکاندار 
باقی بماند. با وجود خوشــبینی های اولیه پس از 
معرفی مصطفی الکاظمی به عنوان نخســت وزیر 
مکلف مأمور به تشکیل کابینه، سهم خواهی های 
بعدی احزاب سبب شد وی به عنوان سومین گزینه 
نخســت وزیری نیز در راه رسیدن به این پست با 

چالش های زیادی مواجه شود. 

مروری بر رخدادهای گذشته»
9 مهر: اعتراض های مردمی در بغداد ازاین تاریخ 
آغاز شد. در جریان ناآرامی های هفته نخست دو نفر 
کشته و ۲۶۳ نفر دیگر زخمی شدند. کم کم دامنه 
اعتراضات گسترش یافته و به شهرهای شیعه نشین 

جنوب عراق سرایت کرد.
26 مهر: شــبکه خبری المیادین لبنان به نقل از 
مقام های بلندپایه عراق اعــالم کرد بخش عمده 
اتفاق های اخیر در این کشور طرحی از سوی آمریکا 
موسوم به »تابســتان داغ عراق« است؛ به گونه ای 
که واشنگتن با اســتفاده از ایادی خود، تظاهرات 

مسالمت آمیز را به ســمت هرج و مرج و شورش 
سوق می دهد تا بتواند بر این کشور مسلط شود.

23 آبان: عراق در آســتانه اربعین حسینی سال 
۱۴۴۱ روزهای متفاوتی با ســال های گذشــته را 
پشت سر می گذارد. جنبه ظاهری راهپیمایی مردم، 
اعتراض به بیکاری و مســائل معیشتی است، ولی 
منابع خبری عراقی و لبنانی اعالم کردند دست های 
سعودی، آمریکایی و انگلیسی در پس این تظاهرات 

قرار دارد.
یکم آبان: با ســپری شدن ایام اربعین حسینی، 
عراق شاهد اوج گیری دوباره اعتراض های مردمی 
اســت. نوک پیکان اعتراض ها در مخالفت به نوع 
ساختار سیاسی دست ساخته آمریکاست و بسیاری 
معتقدند نظام کنونی عراق نیازمند جراحی عمیق 

است. 
13 دی: صبح جمعه رســانه ها خبری را مخابره 
کردند که ضمن تحت تأثیر قرار دادن کل تحوالت 
خاورمیانه و بلکه جهان، رویدادهای عراق را نیز در 
مسیر جدیدی قرار می دهد. این خبر مهم شهادت 
سپهبد قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی ایران، ابومهدی المهندس 
معاون حشدالشــعبی عــراق و جمعــی دیگر از 
رزمندگان مقاومت در حمله تجاوزکارانه آمریکایی ها 

در نزدیکی فرودگاه بغداد بود. 
15 دی: خون شــهدای مقاومــت خیلی زودتر از 
آنچه ترامپ و دیگــر مقام های کوته فکر حاکم بر 
کاخ ســفید تصور آن را می کردند به ثمر نشست؛ 
ثمره ای که حاصل آن چیزی جز بریده شــدن دم 
آمریکا و ایادی آن از کل منطقه خاورمیانه نخواهد 
بود. امروز پارلمان عراق در تصمیمی تاریخی قانون 

اخراج نیروهای آمریکایی را تصویب کرد. 
4 بهمن: مردم عراق با برگزاری تظاهرات میلیونی 
و بی ســابقه که به درخواست مقتدی صدر، رهبر 
جریان صدر صورت گرفت یکصدا خروج اشغالگران 

آمریکایی از کشورشان را فریاد زدند.
16 فروردین: در حالی که دنیا با قاتل خطرناکی 
به نام کرونا دســت و پنجه نــرم می کند، افزایش 

تحــرکات و جابه جایی های مشــکوک نیروهای 
آمریکایی و تخلیه چند پایــگاه در خاک عراق از 
توطئه جدیــدی خبر می دهد. برخــی این اقدام 
آمریکایی ها را در راســتای دسیسه احیای دوباره 
داعش ارزیابی کردند، مسئله ای که بعداً درستی آن 

به اثبات رسید.
20 فروردین: پس از انصراف عدنان الزرفی، نخست 
وزیر مکلف عراق از مأموریت محول شــده به وی، 
برهم صالح رئیس جمهور این کشــور، مصطفی 
الکاظمی را به عنوان مأمور تشکیل کابینه معرفی 

کرد.
14 اردیبهشت: در یکی از سنگین ترین حمالت 
داعش پس از اعالم نابودی این گروهک تروریستی، 
منابع عراقی روز گذشته اخباری از حمله تروریست ها 
 به منطقه مکیشــیفه در شمال ســامرا در استان 
صالح الدین را مخابره کردنــد. در این حمله ۱۱ 
نیروی حشدالشعبی به شهادت رسیدند. همزمان 
جنبش مقاومت اسالمی »النجباء« نسبت به توطئه 
دوباره یانکی ها در راستای احیای هسته های خفته 

داعش با هدف تجزیه عراق هشدار می دهد.

چشم  انداز آتی»
کالف سردرگم موضوع نخســت وزیری عراق در 
حالی وارد ششمین ماه خود شده که شب گذشته 
پارلمان عراق قرار بود در نشستی صالحیت وزرای 
پیشنهادی کابینه جدید را مورد بحث و بررسی قرار 
دهد. اگرچه تا لحظه تنظیم این گزارش خبری از 
نشســت پارلمان و کم و کیف نحوه برگزاری آن 
منتشر نشده اما تنش ها بر سر انتخاب نخست وزیر 
جدید همچنان وجود دارد. رسانه های عراقی دیروز 
فهرستی اولیه از اسامی کابینه پیشنهادی الکاظمی 
منتشــر کردند که شــامل ۲۰ وزیر است و برای 

وزارتخانه های نفــت و خارجه به دلیل عدم توافق 
سیاسی نهایی گزینه ای معرفی نشده است. برخی 
جریان ها از جملــه »دوله القانون« نوری المالکی، 
»الوطنیه« به رهبری ایاد العالوی و اقلیت ترکمان 
پیشتر مخالفت خود را با رویکرد اقتصادی دولت و 
وزرای اقتصــادی کابینه جدید طرح و اعالم کرده 
بودند کابینــه جدید فاقد برنامه مدون برای انجام 
اصالحات اقتصادی در راستای خواسته معترضان 
است. ضمن اینکه سهم خواهی های کردها هم بر 
سر برخی وزارتخانه های کلیدی همچنان ادامه دارد. 
وزیر دارایی که ســهم کردهاست و جنجال زیادی 
که برای رفتن یا باقی ماندن »فؤاد حسین« در این 
پست وجود داشت نیز، مشخص شده و الکاظمی 
»علی حیدر عبداالمیر عباس« را برای این پست 
انتخاب کرده است. با آنکه بر سر شخص الکاظمی 
توافقی کلی وجود دارد اما پیش بینی آن است که 
همه اسامی این فهرست رأی اعتماد کسب نکنند 
و برخی از این اســامی ریزش داشته باشند. ضمن 
اینکه برخی با وارد کردن انتقاداتی معتقد هستند 
الکاظمی به صورت شــفاف به مسائلی نظیر نحوه 
حل پرونده های فساد، بدهی های خارجی، پایبندی 
به طرح مصــوب پارلمان برای اخــراج نیروهای 
خارجی از کشور، سازوکار حل اختالفات میان اربیل 
و بغداد، زمان دقیق برگزاری انتخابات زودهنگام و... 
نپرداخته است. در نهایت اما بسیاری معتقد هستند 
افزایش ناامنــی و خطر بازیابی دوبــاره گروهک 
تروریستی داعش با ایجاد همگرایی در جریان های 
عراقی موجب تسریع در روند انتخاب نخست وزیر 
خواهد شد. البته برخی نیز در دیدگاهی بدبینانه 
معتقد هستند چنانچه الکاظمی در تشکیل کابینه 
ناکام بماند شانس بازگشت دوباره عبدالمهدی به 

پست نخست وزیری وجود خواهد داشت.

داون نیوز: منابع پاکســتانی اعالم کردند بر 
اثر انفجار در حســینیه منطقه شیعه نشــین 
»پاراچنار« در شــمال غرب این کشور شماری 
زخمی شدند. هنوز کسی مسئولیت این حمله 

را بر عهده نگرفته است.
طلوع نیوز: »مارک اســپر« وزیر دفاع آمریکا 
می گوید عدم پایبندی طالبان و دولت افغانستان 
به توافق صلح امضا شده در ماه فوریه، این توافق 
شکننده سیاسی را با بن بست مواجه کرده است.

بغداد الیوم: حسن سالم، نماینده ائتالف فتح 
در پارلمــان عراق در واکنــش به نامه مداخله 
جویانه ســفیر آمریکا در بغداد، خواستار اخراج 
فوری وی از عراق شــد. رسانه های عراقی متن 
نامه ای را منتشر کردند که ادعا شده متعلق به 
متیو تولر، ســفیر آمریکا در عراق است. در این 
نامه درباره افزایــش ناامنی در عراق در صورت 
عدم استقرار دولت جدید هشدار داده شده است.

مخالفت صریح »گوترش« با تجاوزات 
ها صهیونیست 

برای مقابله با الحاق کرانه ©
باختری تالش می کنیم

منصور«  »ریاض  مهر: 
در  فلســطین  نماینده 
ســازمان ملــل متحد 
صبح روز گذشته آنتونیو 
گوترش، دبیرکل سازمان 

ملل متحد را در جریــان موضع مخالفت آمیز 
فلسطین در قبال سیاست الحاق کرانه باختری 
قرار داد. وی از ســازمان ملل متحد خواست به 
عنوان عضوی از کمیته چهارجانبه، همه تالش 
خود را برای جلوگیری از اجرایی شدن سیاست 
الحاق کرانه باختری به اراضی اشغالی فلسطین 
به کار گیرد. آنتونیو گوترش نیز اظهار کرد موضع 
سازمان ملل متحد در قبال الحاق اراضی اشغالی 
به رژیم صهیونیستی ثابت و مشخص و مبتنی 
بر این است که این موضوع، اقدامی غیرقانونی 
اســت و وی به همراه طرف های مرتبط از هیچ 
کوششــی برای مقابله با این سیاست فروگذار 

نخواهد کرد.
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 »سریال« عادی سازی روابط سعودی با صهیونیست ها©
ماه رمضان در کشورهای عربی نه فقط یک مناسبت دینی، بلکه بخشی الینفک از 
فرهنگ و فلکلور عربی است و تقریباٌ همه از مذهبی و غیرمذهبی و الئیک آن را 
گرامی می دارند و حلولش را به یکدیگر شادباش می گویند. شب نشینی خانوادگی یکی 
از سنن کهن عربی در این ماه است و از وقتی تلویزیون به جمع خانواده ها راه یافته 
و حدود دو دهه پس از تأسیس نخستین تلویزیون عربی به سال ۱95۶ در عراق به 
دست ملک فیصل دوم، سریال های رمضانی بخشی از مناسک رمضانی و همین سبب 
شده این ماه به موسمی هنری نیز تبدیل شده و در آن شاهد یک جشنواره و رقابت 

هنری تمام عیار باشیم. 
اما درام عربی رمضان امسال متفاوت از گذشته خود به نظر می رسد و آن هم به دلیل 
تولید ســریال هایی با مضامین تاریخی سیاسی است که کلیت موسم هنری رمضان 
امسال را تحت تأثیر خود قرار داده است. شبکه عربستانی MBC دو سریال »ام هارون« 
و »مخرج 7« را برای رمضان امسال تدارک دیده و پخش می کند که به مسئله حضور 
اقلیت یهودی در حوزه عربی خلیج فارس و اسرائیل به گونه ای پرداخته که برآیندی 
روشن از تغییر رویکرد چند سال اخیر کشورهای این منطقه در قبال دولت اسرائیل در 
راستای عادی سازی روابط با این رژیم را به نمایش می گذارد. سریال کویتی »ام هارون« 
روایتگر زندگی یهودیان در کشورهای عربی خلیج فارس پیش از تأسیس اسرائیل در 
سال ۱9۴8 است و در آن سرگذشت زنی یهودی به نحوی به تصویر کشیده شده که 
روایتگر نوعی مظلومیت این یهودیان است؛ پردازشی که تأییدکننده روایت اسرائیل 
از وضعیت یهودیان در کشــورهای عربی و اتهام ها به این کشــورها مبنی بر مجبور 
ســاختن آن ها به مهاجرت بوده است و حتی مســئله را تا صدر اسالم تعمیم داده و 
برخی حتی خواســتار امالک یهودیان بنی قریظه و بنی قینقاع و دیگر قبایل یهودی 
نیز شده اند. جالب اینجاست که در کنار سریال »ام هارون«، سریال »مخرج 7« نیز در 
حال پخش است که از فلسطینی ها انتقاد و از اسرائیل دفاع می کند. اما جالب اینجاست 
که همزمان، سریال »مأمور 5۶۶« در شبکه اسرائیلی »کان« در حال پخش است که 
زندگی ایلی کوهین، جاسوس صهیونیست در سوریه در مطلع دهه ۶۰ قرن گذشته را 
روایت می کند که در سال ۱9۶5 اعدام شد. محتوای این فیلم نقطه مقابل محتوای دو 
سریال عربی است؛ به گونه ای که ناقض روایت جنبش صهیونیسم از مظلومیت یهودیان 
در کشورهای عربی و دالیل مهاجرت آن ها به اسرائیل و مؤید روایتی است که مورخان 
عرب و بعضاً اروپایی درباره این مسئله ارائه می دهند. واقعیت این است که یهودیان عرب 
بر عکس یهودیان اروپایی زیاد روی خوشی به مهاجرت به فلسطین نشان نمی دادند و 
پس از تأسیس اسرائیل این بی رغبتی تداوم داشت. مورخان عرب سازمان موساد را به 
انجام عملیات های انفجاری علیه تجمعات و مراکز یهودی در کشورهای عربی با هدف 
وادار کردن این یهودیان به مهاجرت متهم می کنند؛ اتهامی که فیلم »مأمور 5۶۶« به 
نوعی بر آن مهر تأیید می زند. این سریال به اقدام موساد در استقرار تیم های جاسوسی 
از یهودیان عرب و اقدام های آن ها در برخی کشــورهای عربی اشاره می کند؛ از جمله 
اینکه عملیات های انفجاری در مصر در ابتدای دهه 5۰ علیه مراکز اروپایی به وسیله 
چند جوان یهودی مصری عضو موساد با هدف اختالف افکنی میان جمال عبدالناصر و 
کشورهای اروپایی انجام شده است. به هر حال، صرف نظر از این روایت های تاریخی ضد 
و نقیض، باید دید آیا همچنان که پیمان صلح کمپ دیوید و وادی عربه، رهیافت عادی 
شدن روابط مردمان مصر و اردن با رژیم صهیونیستی را درپی نداشت، روابط خلیجی 

اسرائیلی و فرهنگ سازی برای آن نیز چنین است یا برونداد دیگری خواهد داشت؟

  نمابر تحریریه:     ۳7۶۱۰۰87 -۳7۶8۴۰۰۴  )۰5۱(
)۰5۱(   امور مشترکین:                 ۳7۶۱8۰۴۴-5 
  روزنامه گویا:                       ۳7۶5۱888   )۰5۱(
  روابط عمومی:                    ۳7۶۶۲587   )۰5۱(
  ارتباطات مردمی:                ۳7۶۱۰۰8۶   )۰5۱(
  سازمان آگهی ها:                       ۳7۰88   )۰5۱(
)۰5۱(   ۳7۶۲8۲۰5                                             
                                      فاکس: ۳7۶۱۰۰85  )۰5۱(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:          مشهد، بولوار سجاد، نبش سجاد ۱
  صندوق پستی:                             577- 9۱7۳5  
  تلفن:                           )9 خط(  ۳7۶85۰۱۱ )۰5۱(

  دفترتهران:  
      بولوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره ۳۳۶ 
 تلفن:                      ۶۱8۲   و   ۶۶9۳79۱9 )۰۲۱(
 نمابر:                                     ۶۶9۳8۰۱۳  )۰۲۱(
 پیامک:                                            30004567

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 صابر گل عنبری، تحلیلگر مسائل منطقه

بدون تیتر

چهره

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  سرپرست مؤسسه فرهنگی قدس:
  سید محمود مرویان حسینی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد
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 آگهی حراج شماره 3099001492000003
)شماره حراج مرجع ( 109901492000001

 اداره کل پست استان خراسان رضوی در نظر دارد حراج شماره 309901492000003را از طریق برگزاری حراج 
آنالین ، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( )www.setadiran.ir(  به صورت الکترو نیکی واگذار نماید .

زمان انتشار در سایت  مورخه  1399/02/18 ساعت 8 صبح 
تاریخ بازدید از مورخه 1399/02/18 تا تاریخ 1399/02/22          زمان برگزاری مورخه 1399/02/24 ساعت 10 لغایت 13

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است :
1-برگزاری حراج صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( می باشد .

2-کلیه اطالعات موارد حراج شامل مشخصات مورد حراج در برد اعالن عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده ، بررسی و 
انتخاب می باشد 

3-عالقه مندان به شرکت در حراج می بایست جهت ثبت نام با شماره ذیل تماس حاصل نمایند .
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه :021-41934

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام اس���تانها ، در س���ایت )www.setadiran.ir( بخش ) ثبت نام/ مزایده گر( موجود اس���ت . 
شناسه آگهی 835079    م الف:578 

SZ/98/0607/آگهی مجدد مناقصه فشرده عمومی یک مرحله ای به شماره م ع
اطالعیه تعمیرات اساسی، ایمن سازی و اعمال پوشش جهت خط لوله "24 و پوشش نواری پلی اتیلن

 جهت خط لوله "3 آغار در منطقه عملیاتی آغار و داالن )نوبت اول(
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شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
ش�رکت بهره برداری نف�ت و گاز زاگرس 

جنوبی)سهامی خا ص(

ش���رکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی به مرکزیت ش���یراز در 
نظ���ر دارد خدم���ات مورد نیاز خود را مطابق با مش���خصات و ش���رایط 
کلی از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای )همراه با انجام ارزیابی 

کیفی( واگذار نماید.
1- موضوع مناقصه: تعمیرات اساسی، ایمن سازی و اعمال پوشش 
جهت خط لوله "24 و پوش���ش ن���واری پلی اتیلن جهت خط لوله "3 

آغار در منطقه عملیاتی آغار و داالن
SZ/098 /0607 2- شماره مناقصه: م ع

3- نوع مناقصه: فشرده عمومی یک مرحله ای )ارائه همزمان اسناد 
استعالم ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه(

4- مدت انجام کار: 38 روز می باشد.
5- تضمی���ن ش���رکت در فرآیند ارجاع کار: ب���ه مبلغ 1/166/224/481 
)یک میلیارد و یکصد و ش���صت و ش���ش میلیون و دویست و بیست 
و چهار هزار و چهارصد و هش���تاد و یک( ریال که بایس���تی به یکی از 
دو ص���ورت زیر ارائه گردد و همچنین در صورت برنده ش���دن قادر به 
ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات به میزان 10 درصد بار مالی س���الیانه 

پیمان باشد.
الف(- ارائه رس���ید وجه صادره از س���وی حس���ابداری کارفرما مبنی بر 

واریز مبلغ فوق الذکر
ب(- ارائه ضمانتنامه بانکی به میزان مبلغ فوق الذکر طبق فرم نمونه 
ک���ه ابت���دا برای م���دت )90 روز( معتبر بوده و پ���س از آن نیز با اعالم 

کارفرما برای مدت )30 روز( دیگر قابل تمدید باشد.
6- ب���رآورد اولی���ه کارفرما برابر مبلغ 23/324/489/637 )بیس���ت و 
سه میلیارد و سیصد و بیست و چهار میلیون و چهارصد و هشتاد و 

نه هزار و ششصد و سی و هفت( ریال
7- محل اجرا: منطقه عملیاتی عملیاتی آغار و داالن

8- مهلت بارگذاری اس���ناد اس���تعالم ارزیابی کیفی و تحویل اس���ناد 
مناقص���ه و پیش���نهاد مال���ی: 14 )چه���ارده( روز پس از پای���ان مهلت 

دریافت اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه
9- محل تحویل اسناد: شیراز- خیابان کریمخان زند- روبروی خیابان 

خی���ام- نبش کوچه 42- س���اختمان ش���رکت بهره ب���رداری نفت و گاز 
زاگرس جنوبی- طبقه ششم، دبیرخانه کمیسیون مناقصات

تلفن تم���اس اداره امور حقوقی و پیمان ها: 8304- 07132138396 
                           07132138285  -8671 بازرگان���ی:  فن���ی  کمیت���ه  تم���اس  تلف���ن 

تلفن تماس کمیسیون مناقصات: 07132138432
10- شرایط: 10-1- داشتن شخصیت حقوقی و ارائه مدارک ثبت شرکت 

)اساسنامه، آگهی تأسیس روزنامه رسمی و آخرین تغییرات(
2-10- ارائه گواهینامه کد اقتصادی، شناسه ملی و کدپستی.

3-10- گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی ازوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
4-10- رتبه بندی پایه 5 در رشته تأسیسات و تجهیزات و یا پایه 5 در 

رشته نفت و گاز که دارای اعتبار باشد.
5-10- تاریخ بازگشایی پاکات حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ صورتجلسه 
توضیح و تش���ریح اس���ناد مناقص���ه خواهد بود که از طریق س���امانه 

اینترنتی شرکت به اطالع کلیه مناقصه گران خواهد سید.
6-10- حداق���ل امتی���از ارزیاب���ی کیف���ی قاب���ل قبول جهت ش���رکت در 

مناقصه پنجاه )50( امتیاز می باشد.
از کلیه اش���خاص حقوقی واجد ش���رایط بند 10 دعوت به عمل می آید 
بالفاصل���ه پس از چاپ آگهی نوب���ت اول و حداکثر پنج )5( روز پس 
از چاپ آگهی نوبت دوم جهت اخذ اس���ناد اس���تعالم ارزیابی کیفی و 
اس���ناد مناقصه به آدرس اینترنتی contract.szogpc.com، بخش 
مناقصات مراجعه و ثبت نام نمایند و در مهلت قانونی تعیین ش���ده 
در بند 8 آگهی نس���بت به بارگذاری اس���ناد استعالم ارزیابی کیفی در 
سامانه اینترنتی شرکت و نیز تحویل اسناد مناقصه و پیشنهاد مالی، 
اقدام نمایند.  ش���ایان ذکر اس���ت ارزیابی کیفی مناقصه گان بصورت 
غیرحض���وری و صرفاً س���امانه مذکور صورت خواه���د گرفت و پس از 
دریافت پیشنهادات ارزیابی کیفی و پاکات الف، ب و ج ابتدا ارزیابی 
کیفی انجام ش���ده و در صورت اخ���ذ حداقل امتیاز الزم، پاکات الف، 
ب و ج گشوده می گردد. بدیهی است بارگذاری اسناد و مدارک کیفی 
بعد از مهلت مقرر میسر نمی باشد.           شماره مجوز1399.680

روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

               

مناقصه گذار : شركت توزیع نیروی برق سیستان وبلوچستان
نوع مناقصه :عمومی  یک  مرحله ای

موض�وع مناقص�ه : موضوع مناقص��ه عبارت اس��ت از خرید ان��واع پایه بتونی فش��ار متوس��ط چهارگوش تحویل در شهرس��تان 
ایرانشهر

تعدادواحدشرح کاالردیف

500اصلهتیرسیمانی 112/400

100اصلهتیرسیمانی 212/800

زمان , مهلت و نحوه دریافت اسناد مناقصه : متقاضیان می توانند ازتاریخ 1399/02/20 لغایت 1399/02/25به سامانه تداركات 
الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند

اطالعات تماس مناقصه گذار : تلفن  31137338-054  و 31137348 فکس 31137050-054  پیام كوتاه 9307280200 
www.sbepdc.ir : وب sbepdc@gmail.com : پست الکترونیک

مبلغ و نوع تضمین ش�رکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی یا واریز مبلغ 524,000,000 ریال به حس��اب جاری103403815002 بانک 
صادرات  شعبه برق زاهدان بنام سایر در آمدها شركت توزیع نیروی برق سیستان وبلوچستان 

زمان و محل تحویل تضمین ش�رکت در فرایند کار : پیش��نهاددهندگان می بایس��ت ضمن بارگذاری تصاویر كلیه مدارک پاكات 
)الف,ب و ج ( در س��امانه تداركات الکترونیکی دولت )س��تاد( تا س��اعت 13 روز شنبه مورخ 1399/03/10 نسبت به ارسال اصل 
مدارک مطابق شرایط درج شده در اسناد مناقصه در پاكات الک و مهر شده تا مهلت تعیین شده فوق به دبیرخانه شركت آدرس 
نش��انی زاهدان خیابان دانش��گاه حدفاصل دانشگاه 37و39شركت توزیع نیروی برق سیس��تان وبلوچستان اقدام نمایند. الزم 

بذكر تمامی فرایند مناقصه از طریق سامانه تداركات الکترونیکی دولت)ستاد( صورت می پذیرد. 
تاریخ  و محل بازگشایی  پاکات :  پیشنهادات ارائه شده در سامانه تداركات الکترونیکی دولت)ستاد( در ساعت 11 روز یکشنبه 

مورخ 1399/03/11 در سالن كنفرانس شركت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان گشایش خواهد شد.
در ضمن مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در س��امانه تداركات الکترونیکی دولت)س��تاد( , می بایس��ت به سایت یاد 
ش��ده مراجعه و نس��بت به ثبت نام و دریافت امضاء الکترونیکی اقدام نمایند جهت اطالعات بیشتر در این خصوص می توانید با 

شماره تلفن 021-41934تماس حاصل فرمایید.
مدت قرارداد : 2 ماه  

متقاضیان می توانند جهت كسب اطالعات بیشتر به سایت معامالت صنعت برق به نشانیTender.tavanir.org.ir یا سایت شركت توزیع 
نیروی برق سیس��تان و بلوچس��تان به نش��انی www.sbepdc.ir همچنین پایگاه ملی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.irمراجعه 

فرمایند. بدیهی است این شركت در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .
» سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است «.  

ب��ه پیش��نهاداتی كه فاقد س��پرده یا امضاء ، مش��روط ومخدوش و س��پرده های كمتراز می��زان مقرر ، چك ش��خصی و نظایرآن و 
پیشنهادهایی كه پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد . 
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آگهی مناقصه شماره 8-99 )نوبت دوم(

امور تدارکات و قراردادها-شرکت توزیع نیروي برق سیستان وبلوچستان

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس
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