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 انتشار مصحف شریف به خط نی ریزی به توصیه رهبر انقالب
 معاون تولید انتشارات به نشر خبر داد

 ............ صفحه 3
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هت تریک گوچی در 12 دقیقه! نگاهی به نحوه مواجهه امام رضاj با ساختارهای دستگاه عباسی با صدور پیامی

:jامام جواد
هر کس برادرش را 

پنهانی پند دهد، 
او را آراسته است 

و هر که او را 
آشکارا موعظه کند، 
بدنام و بی آبرویش 

کرده است. 
کشف الغمه ج 2 ص 350
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وظیفه ام را
انجام دادم

ایستادگی در برابر صورت بندی 
انحرافی از تمدن اسالمی

رهبر انقالب درگذشت حجت االسالم 
علوی سبزواری را تسلیت گفتند   

 ............ صفحه 11

 اعالم جزئیات افزایش یارانه در بودجه 1400 

یارانه نقدی در کمیسیون تلفیق مجلس دو برابر شد

ردکردن پیشنهاد 6 میلیون 
یورویی به دلیل نقض 

حقوق بشر توسط عربستان

محلی  بی 
رونالدو 

به سعودی ها

 سیاست  کمیسیون تلفیق مجلس سهم یارانه مردم از منابع هدفمندی یارانه ها را 
برای سال آینده دو برابر کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، در جلسه عصر روز گذشته 
کمیته مصارف تبصره 14 کمیسیون تلفیق بودجه سال 1400 مجلس مدل پرداخت 
یارانــه نقــدی و غیرنقــدی برای ســال آینده مشــخص شــد. بر این اســاس قرار اســت 
مجلــس یارانــه نقــدی و معیشــتی را ادغام و با اضافه کردن برخــی منابع دیگر، یارانه 
جدیــدی بــه مردم بدهد. برای ایــن موضوع 140 هزار میلیارد تومان منابع پیش بینی 
شــده که بخشــی ناشــی از حذف ارز4 هزارو200 تومانی بوده که طبق مصوبه تلفیق 

 ............ صفحه 2بودجه قرار است با نرخ 17هزارو500 تومان تسعیر...

 ورزش  کریســتیانو رونالــدو پیشــنهاد تبدیل 
شــدن بــه چهــره صنعــت توریســم عربســتان 
ســعودی و دریافت دســتمزد سالیانه 6 میلیون 
یورویی را به دلیل وضعیت سؤال برانگیز حقوق 

بشر در این کشور رد کرد...

گزارشی درباره فرصت ها 
و تهدید های شیوع کرونا 

برای حوزه  آموزش

بررسی جایگاه 
آموزش مجازی 
در سند تحول

فرهنگ سازی برای تغییر رفتار 
مشترکان می تواند مشکالت 
حوزه انرژی را کاهش بدهد

 عبور از خاموشی 
با مدیریت 
پرمصرف ها

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

در حاشیه حذف رئیس 
جمهور پیشین آمریکا از 

شبکه های اجتماعی

سرطان بدخیم 
»ترامپیسم«

 ............ صفحه 9

یـــادداشــت  روز
 اصغر زارعی 

در رابطــه بــا تحــوالت خاورمیانــه آنچه انتظار جمهوری اســامی ایران اســت و در 
سال های گذشته هم با برداشتن گام هایی مانند »طرح صلح هرمز« مورد تأکید قرار 
گرفته، بهترین وضعیت برای رسیدن به امنیت پایدار در منطقه همکاری کشورهای 

موجود است. با این تعریف، رسیدن به هرگونه...

امید به تحول در روابط 
تهران - ریاض زود است

 ............ صفحه 2
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معاونت بهره وری امالک و اراضی در نظر دارد تعدادی از قطعات در س��طح ش��هر مش��هد به ش��رح لیست ذیل را از 
طریق مزایده عمومی واگذار نماید، لذا متقاضیان محترم می توانند جهت ش��رکت در مزایده در روزهای یکش��نبه 
مورخ 1399/11/05الی سه شنبه مورخ 1399/11/07 از ساعت 9 الی اذان ظهر به سالن مزایده زمین، واقع در نبش 
می��دان بوعل��ی- معاونت بهره وری امالک و اراضی مراجعه و یا از طریق س��ایت اینترنتی و ش��ماره تلفن های ذیل 

نسبت به کسب اطالعات بیشتر اقدام نمایند.
سایت اینترنتی: vagozari.aqr .ir  شماره تماس: 31437060 -31437064 

آگهی مزایده زمین

شماره ردیف
قطعه

شماره 
مساحت کاربریمحدودهبلوک

مترمربع
قیمت مصوب

 ) ریال( 
مترمربع

شیوه پرداخت 
حقوقات

 60درصد نقد و الباقی60180.000.000تجارت محلهموسوی قوچانی 1112/511
18 ماهه

 60درصد نقد و الباقی120160.000.000تجارت محلهسیدی- ثامن26143
18 ماهه

 60درصد نقد و الباقی160150.000.000تجارت محلهمحدوده مصلی 31926
18 ماهه

نقد14020.000.000مسکونیشهر رضویه41151

نقد22020.000.000مسکونیبلوار حر- حر 5245570

نقد20020.000.000مسکونیبلوار حر- حر 6125570

نقد153.75130.000.000مسکونیمحدوده مصلی 72526

نقد302.2100.000.000مسکونیسیدی- ثامن84113

شهرک صنعتی 9827
طرق

صنعتی و 
کارگاه غیر 

مزاحم
نقد30838.000.000

10519
بلوار آموزگار 

حدفاصل سید 
رضی و دانشجو

نقد298.44250.000.000مسکونی

نقد234.85240.000.000مسکونیفرامرز عباسی 11579225

نقد163.1125.000.000مسکونیمحدوده بلوار شفا12324

13229
محدوده الهیه 

نقد30065.000.000مسکونیانتهای بلوار مهدیه

14
بلوار 35 متری 

نقد399250.000.000مسکونیشهید رضوی

15
پالک
بصورت اجاره ماهیانه37.4225،020،000تجاریبازار اطلس3031
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همکار گرامی جناب آقای علیرضا هاتفی
  با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مادر عزیزتان را تسلیت عرض 

نموده و از خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و 
برای شما و سایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

 
روابط عمومی شرکت پتروشیمی پارس
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 HP آستان قدس رضوی در نظر دارد نسبت به خرید دو دستگاه سرور
Gen10 DL380 از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید، لذا متقاضیان 
محترم به منظور مش�اهده ش�رایط مناقصه و دریافت اس�ناد مربوط�ه می توانند به 
نشانی http://dev.razavi.ir بخش مناقصات مراجعه و حداکثر تا ساعت 12:30 روز 
پنجش�نبه مورخ 1399/11/16 نسبت به تحویل پیشنهادات تکمیل شده و مدارک 
مطابق ش�رایط اعالم شده اقدام نمایند، ضمنًا هزینه چاپ آگهی در روزنامه ها بر 

عهده برنده مناقصه خواهد بود.
 شماره های تماس 32001519 و 051-32001420 

» HP DL380 Gen10 مناقصه عمومی خرید دو دستگاه سرور «

مدیریت پشتیبانی آستان قدس رضوی
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 ) » آگهی مزایده شماره  10-37-99 « (-نوبت اول

ا داره کل راه آهن خراسان 

وزارت راه و شهر سازی
راه آهن جمهوری اسالمی ایران

اداره کل راه آهن خراسان

 اداره كل راه آهن خراسان در نظر  دارد شرح  بند دو / 2  را از 
طریق برگزاری مزایده به متقاضی واجد شرایط واگذار نماید . 

پیمانکاران واجد ش��رایط جهت ش��رکت در مزایده می بایس��ت  در  
س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به نش��انی www.setadiran.ir  ثبت 
نام  و پس از اخذ  گواهی امضاء الکترونیکی نس��بت به   دریافت اسناد  از طریق 
س��امانه مذک��ور اقدام   نمایند.الزم به ذکراس��ت کلیه مراح��ل برگزاری مزایده 

ازفراخوان تا انتخاب برنده ازطریق سایت مزبورانجام می گردد. 
 1-  نام سازمان مزایده گذار : اداره کل راه آهن خراسان . 

2- شرح مختصر موضوع مزایده : اجاره  مکان اغذیه ،فست فود ، کنتاکی و غذای 
آماده درداخل سالن ایستگاه  راه آهن مشهد .

3- مهلت خرید اسناد  مزایده  : تا  ساعت 15:30 روز  پنجشنبه  مورخ 99/11/09  
4- ش��ایان ذکراس��ت دریاف��ت اس��ناد و ارائه پاس��خ اس��تعالم ارزیاب��ی صرفًا 
میبایس��ت ازطریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت) ستاد( صورت پذیرد و 
ش��رکت کنندگانی در صورت تمایل ، مجاز به خرید حضوری اس��ناد می باشند که 

قبال در سامانه مذکور ثبت نام و اسناد را آپلود نموده اند  .
 5- قیم��ت اس��ناد مزای��ده و نحوه واریز وج��ه : مبلغ 1.000.000 ) ی��ک میلیون ( 
ری��ال ب��ه ش��ماره حس��اب IR 710100004001064004005747 با  شناس��ه واریز: 
294064060280500885132319906000 بن��ام تمرک��ز درآم��د راه آه��ن  ضمنا 

واریزی  از طریق سامانه ستاد میبایست انجام پذیرد  .  
 6- مزایده از طریق پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات http:/iets.mporg.ir   نیز 

اطالع رسانی می گردد .  
 7- مهلت ارائه  پیش��نهاد : ش��رکت کنندگان در مزایده می بایس��ت پیشنهادات 
ارائه شده درپاکات"ب" و"ج"  را عالوه بر ارسال فیزیکی اسناد ،  به این اداره کل 
همراه با پاکت "الف" تا  س��اعت 15:30 روز  دوش��نبه  مورخ 99/11/20  -درسامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت به آدرسwww.setadiran.ir  نیز بارگذاری  نمایند . 

  8- ش��رکت کنن��دگان باید از اش��خاص حقوقی دارای ش��رکت معتب��ردر زمینه 
فعالیت فوق )اغذیه ،فس��ت فود ،کنتاکی و غذای آماده ( و یا کترینگ های طرف 
قرارداد با ش��رکتهای مالک قطارهای مسافری باشند. که جهت شرکت در مزایده 
ارائه یکی از س��ه  مجوز زیر الزامی می باش��د :  الف( داش��تن  پروانه  کس��ب از 

اتحادیه اغذیه و فست فود .
ب( داش��تن گواهینام��ه تایید صالحیت و رتبه بن��دی از اداره تعاون ، کار و رفاه 

اجتماعی در کد فعالیت آشپزخانه و رستوران .
ج(پروانه فعالیت در زمینه تولید و بسته بندی مواد خوراکی از وزارت  بهداشت 

درمان و آموزش پزشکی .  
تذکر مهم : مجوزهای صادره در خصوص بند فوق می بایس��ت صرفًا بنام ش��رکت 
کننده در مزایده باش��د . در غیر اینصورت پیش��نهاد ارائه ش��ده رد و هیچگونه 

ادعایی در اینخصوص از سوی شرکت کننده در مزایده پذیرفته نخواهد شد.  
 9- محل  ارائه اسناد  فیزیکی :  چهارراه راه آهن � حوزه معاونت توسعه مدیریت 

و منابع � دبیرخانه اداره کل راه آهن خراسان .
 10- زمان بازگشائی پاکات مزایده : ساعت 11:30  سه شنبه   مورخ 99/11/21 .  

 11-ن��وع و مبل��غ ی��ا درص��د تضمی��ن ش��رکت در فرآین��د ارج��اع کار : مبل��غ  
21.000.000 ) بیس��ت و ی��ک  میلی��ون( ری��ال  مطاب��ق ب��ا تضامین معتب��ر مندرج 
در آیی��ن نام��ه تضمی��ن معام��الت دولت��ی موضوع مصوب��ه ش��ماره 123402/ت 
50659 ه��� م��ورخ 94/09/22 هی��ات محت��رم وزی��ران ، در ص��ورت واری��ز نقد 
 " واری��ز  شناس��ه  ب��ا    IR  290100004001064006372624 حس��اب   ش��ماره 

984280500111111111111111111111  نزد بانک مرکزی اعالم می گردد . 
  تذکر: به درخواس��ت مزایده  گذار ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار الزم 

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

 13- هزینه کارش��ناس رسمی دادگستری به مبلغ  9.100.000 ) نه  میلیون و صد  
هزار ( ریال به عهده برنده مزایده است .

14- هزینه دو نوبت آگهی روزنامه به عهده برنده مزایده است .

سازمان آگهی ها
روزنــامه قــــدس

وجود اسرائیل 
شورش مستقیم  

علیه خداوند است

دیوید وایس، خاخام سرشناس یهودی
در گفت وگو با قدس:

 ............ صفحه 8
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روزنامـه صبـح ایـران 2

رهبر انقالب درگذشت حجت االسالم علوی سبزواری را تسلیت گفتند   رهبر معظم انقالب اسالمی در پیامی درگذشت حجت االسالم والمسلمین علوی سبزواری را تسلیت گفتند.  در بخشی از این پیام آمده 
است: درگذشت عالم پارسا و پرهیزگار جناب حجت االسالم والمسلمین آقای سیّدمحّمدحسن علوی سبزواری »رحمت اهلل  علیه« را به بازماندگان و ارادتمندان آن مرحوم و به مردم عزیز سبزوار تسلیت عرض می کنم. 

همراهی آن عالم ربانی با فعالیت های انقالبی در دوران جمهوری اسالمی، حسنه  ارزشمندی در محاسبات الهی و قدرشناسی های مردمی است. علو درجات آن مرحوم را از خداوند متعال مسئلت می کنم.

یارانه  سهم  مجلس  تلفیق  کمیسیون 
ــه هــا  ــاران ــردم از مــنــابــع هــدفــمــنــدی ی ــ م
را بـــرای ســال آیــنــده دو بــرابــر کـــرد. به 
در جلسه  ــارس،  ــ ف خــبــرگــزاری  ــزارش  ــ گ
مــصــارف  کــمــیــتــه  ــذشــتــه  گ روز  عــصــر 
بودجه سال  تلفیق  تبصره14 کمیسیون 
1400مجلس مدل پرداخت یارانه نقدی 
مشخص  آینده  سال  بــرای  غیرنقدی  و 
شــد. بر ایــن اســاس قــرار اســت مجلس 
با  و  ادغــام  را  معیشتی  و  نقدی  یــارانــه 
یارانه  دیگر،  منابع  برخی  کــردن  اضافه 
جـــدیـــدی بـــه مــــردم بـــدهـــد. بــــرای ایــن 
منابع  تومان  میلیارد  هزار   140 موضوع 
از  نــاشــی  بخشی  کــه  شــده  بینی  پیش 
که  بــوده  تومانی  ــزارو200  هـ ارز4  حــذف 
است  قــرار  بودجه  تلفیق  مصوبه  طبق 
تــومــان تسعیر و  17هــــــزارو500  نـــرخ  ــا  ب
بودجه  الیحه  در  دولت  شود.  محاسبه 
یــارانــه  آیــنــده کــل رقــم اختصاص  ســال 
بــه مـــردم را 73.8هــزارمــیــلــیــارد تــومــان 

پیش بینی کرده بود.
ــاس مـــصـــوبـــه کــمــیــتــه مـــربـــوطـــه،  ــراســ ــ ب
یارانه  صرفاً  که  مــردم  از  نفر  20میلیون 
نــقــدی 45هـــــــزارو500 تــومــانــی دریــافــت 
سال  دریافتیشان  یارانه  میزان  می کنند 
آیـــنـــده دو بـــرابـــر خـــواهـــد شـــد و بـــه 91 
هزارتومان در ماه می رسد. این 20 میلیون 
در حــال حاضر  که  افــرادی هستند  نفر 
یارانه معیشتی بنزین دریافت نمی کنند. 
 78 حــدود  نقدی  بگیران  یارانه  مجموع 

میلیون نفر هستند. همچنین 58میلیون 
نفری که یارانه نقدی و معیشتی بنزین 
ادغام  با  آینده،  سال  می کنند،  دریافت 
این دو یارانه  در مجموع هر نفر 136 هزار 

تومان در ماه یارانه دریافت خواهد کرد.
منابع  از  تومان  میلیارد  هزار   10 حدود 
قــرار  کــه  یــارانــه هــا  هدفمندی  از  نــاشــی 
اســت بــه مـــردم اخــتــصــاص یــابــد، بین 
ــفــری کــه تــحــت پــوشــش  10 مــیــلــیــون ن
بهزیستی  و  خمینی  امام  امداد  کمیته 
البته  کــه  شــد  خــواهــد  تــوزیــع  هستند، 
ــودن آن  ــ ــقــدی یــا غــیــرنــقــدی ب شــیــوه ن

که دولت  مشخص نیست. در صورتی 
یــارانــه  ــه  ب را  رقـــم  ایـــن  بــگــیــرد  تصمیم 
یارانه  رقم  کند،  اضافه  افراد  این  نقدی 
ــزار تــومــان به  دریــافــتــی آن هـــا از 136هــ
220هزار تومان در ماه افزایش می یابد. 
کــل مــنــابــع هــدفــمــنــدی بـــرای پــرداخــت 
140 هزار میلیارد تومان  یارانه به مردم 
پرداختی  مجموع  که  شده  بینی  پیش 
ــردم 126.5هـــــزار مــیــلــیــارد تــومــان  بــه مـ
اختیار  در  نــیــز  آن  مــابــقــی  و  مــی شــود 
نقدی  روش  به  که  می گیرد  قرار  دولت 

یا کاالیی بین مردم توزیع کند.

حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم 
این  ــاره  بـ در  مجلس  در  شهر  شاهین 
مصوبه کمیسیون تلفیق گفته است: »با 
یارانه  تلفیق،  کمیسیون  اعضای  مصوبه 
خواهد  بــرابــر  دو   1400 ســال  در  نــقــدی 
ــاس، یــارانــه هــریــک از  ــر ایـــن اســ شـــد. ب
78میلیون یارانه بگیر در کشور در سال 
آینده 91هزار تومان خواهد بود. همچنین 
طــبــق ایـــن مــصــوبــه 48 مــیــلــیــون نــفــر از 
اقشار ضعیف جامعه از 78 میلیون نفر 
یعنی  بیشتر  برابر  یک ونیم  یــارانــه شــان 

136 هزار تومان خواهد بود«.

اعالم جزئیات افزایش یارانه در بودجه 1400 

یارانه نقدی در کمیسیون تلفیق مجلس دو برابر شد

از منتهی الیه سمت راست یهو می پیچند سمت چپ، از روی سرعتکاه س
مثل پرش با اسب می پرند تو کوچه 8 متری، سبقت می گیرند، روی خط 
حرکت می کنند، سرعتF1برامون عادی شده! با نزدیک شدن به ممنوعیت 

9شب از ترس جریمه شدن خیلی بد رانندگی می کنند. 9150000819
از مسئوالنی که 10 سال است خانه های سازمانی را تخلیه نمی کنند س

توقع داریم به فکر مردم شهر باشند. ما چه بدبختیم که این عزیزهای 
بیت المال خور شده اند بزرگ تر شهرما. 9150000442

رزمندگان داوطلب کمتر از6 ماه تا االن هیچ توجهی بهشون نشده و س
امتیازی داده نشده است. استدعا دارم به فریادمون برسید. 9110000537

مدتی است سالح و مهمات جنگى و شکاری غیر مجاز و قاچاق در س
زمین  و  مخدر  مــواد  باندهاى  و  قاچاقچیان  و  ــاش  اوب و  اراذل  دسترس 
خواران و خالصه مجرمان است که هر روز در روزنامه ها از قتل و جرح و 
زورگیری و شرارت اوباش با سالح گرم خبرهایی هست. این سالح ها مثل 
کالشنیکوف، کلت، وینچستر، حتی نارنجک و غیره توسط عده ای کولبر 
از اقلیم کردستان عراق و پاکستان و افغانستان به ایران قاچاق می شوند 
که امنیت مردم به خصوص کسانی که خارج شهر کار تولیدی و کشاورزى 
کولبری  از  دفــاع  به  ناآگاه  عــده ای  اســت.  انداخته  مخاطره  به  را  ــد  دارن
پرداخته، آن ها را در کوهستان پر برف مظلوم وار در تالش معاش جلوه 
می دهند! عده ای باالتر به دنبال بیمه کولبران یعنی قاچاقچیان هستند! 
لیسانس ها!  براى  بیکارى هست، حتی  جا  توجیه خالفه، همه  بیکارى 

پس همه بروند دنبال قاچاق سالح؟! 9390000757
نه دکترها وقت و حوصله دارند که به تداخل داروها توجه کنند و توی س

نسخه بنویسند مصرف دارو قبل یا بعد از غذا و به جان بیمار اهمیت 
 دهند و نه داروخانه ها در این باره احساس مسئولیت می کنند؛ چون با 
خط میخی طریقه مصرف دارو را می نویسند. این ها فاتحه قسم سقراط 
و بقراط و افالطون را یکجا خوانده اند. فاتحه بیمار هم که از قبل خوانده 

شده بود. 9150000831
صفحات س ــران   ای بیابان های   و  خانه ها  درصــد   10 در  اگــر  کارشناسان، 

دوهمسایه  شرقی  تأمین  بــا  بــرق  پــاک  کشور   خورشیدی  نصب  شــود، 
 می شود، اما کویرنشینان  محرومند و دولت  باید تجهیزات  رایگان  بدهد و 

از محل  برق  تولیدی، پولش را پس  بگیرد.  9150000986
ما شاغالن مدارس غیردولتی با کمترین حقوق و بیمه و بدون امنیت س

شغلی سال ها مشغول خدمت هستیم، اما االن که آموزش وپرورش با 
معلمان  همه  نمی دهند.  ما  به  اهمیتی  هیچ  است،  مواجه  نیرو  کمبود 
ما  وضعیت  بــه  چــرا  هستند.  گزینش  و  بــاال  تجربه  دارای  غیردولتی 
رسیدگی و ازما حمایت نمی کنند؟ شما در قبال همه نیروهای غیردولتی 

مسئولید، لطفاً پیگیری کنید. 9380000630
پسرم در حال بازی از اخبار شنید کارمندانی که تا 30 میلیون حقوق س

می گیرند، فالن قدر مالیات بدهند. با تعجب به من نگاه کرد گفت: یعنی 
یک روز و نصف اون هــا، یک ماه حقوق  تو می شه! مگه نه؟ فقط سرم 
را از شرم انداختم پایین؛ چون حتماً مجرم هستم که درآمدم این قدره! 

 9050000621

رستم قاسمی، وزیر سابق نفت با انتقاد از فرصت سوزی دولت گفت: در س
دیداری که شخصاً با وزیر نفت هند داشتم درباره صادرات گاز به هند مذاکره 
کردیم. این مقام مسئول هندی اعالم کرد شما گاز را به پاکستان برسانید و بعد ما 

زمینه های رسیدن گاز ایران به هند را فراهم می کنیم.
مرتضی نبوی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: دست دولت در س

توجیه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصویب پیوستن به لوایح 
باقیمانده از FATF خیلی پر نیست.

ظریف، وزیر امور خارجه در گفت وگو با روزنامه اعتماد از ناگفته های متعددی س
نسبت به دوران وزارتش سخن گفت. ظریف در عین حال در مقاله ای خارجی 
خطاب به دولت های غربی گفت: صبر ایران رو به پایان است. قانون مجلس، ما 
را ملزم می کند تا اگر تحریم ها تا ماه فوریه برداشته نشوند، غنی سازی اورانیوم را 

افزایش دهیم و بازرسی های بین المللی را محدود کنیم.
بسیج مستضعفین در آیین س رئیس سازمان  ســردار غالمرضا سلیمانی 

امضای تفاهم نامه میان این سازمان و کمیته امداد امام خمینی)ره(  با بیان اینکه 
این تفاهم نامه یک سابقه عملیاتی درخشان و عمق عملیاتی موفق و دستاوردهای 
روشنی در کارنامه خود دارد، گفت: باید به دنبال گسترش و تعمیق تعامل و هم 
افزایی داشته باشیم و براساس منظومه فکری رهبر معظم انقالب بتوانیم یک 

حرکت عظیم عمومی در جهت ایجاد اشتغال و کارآفرینی ایجاد کنیم.
محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور در واکنش به شکایت جمعی از س

نمایندگان مجلس از رئیس جمهور به دلیل استنکاف از اجرای 13 قانون مصوب 
مجلس، گفت: »آقای رئیس جمهور بر اساس وظیفه قانونی خود باید از قانون 
اساسی صیانت کند؛ بنابراین اگر مراحل تصویب یک قانون، از نظر وی درست 
طی نشده باشد یا برداشت معاونت حقوقی رئیس جمهور این باشد که اشکالی 

در کار است، قطعاً رئیس جمهور نمی خواهد در این موضوع شریک باشد«.
جمشیدی، دبیر ستاد ملی مقابله با کرونا اظهار کرد: کشورهایی مثل ترکیه، س

امارات، بحرین و عربستان به این دلیل در حال واکسیناسیون هستند که اجازه 
تست انسانی را دادند، اما ایران به دلیل حفظ سالمتی مردم اجازه انجام هیچ گونه 
تست انسانی را به هیچ کشوری نداد و ایران موش آزمایشگاهی واکسن های 
خارجی نشد. وی همچنین ادامه داد: خرید واکسن از دو کشور چین و هند از 

سایر گزینه ها محتمل تر خواهد بود.
حسام الدین آشنا در توییتی نوشت: در سال92 اصالح طلبان و اصول گرایان در س

بستر روانی و سیاسی ناشی از نداشتن احراز صالحیت مرحوم هاشمی به رقابت 
پرداختند و نتیجه انتخابات هم برآیند پاسخ عمومی به این تصمیم شورای نگهبان 
بود. به گفته مشاور رئیس جمهور، روحانی هم مانند هاشمی نه اصول گراست نه 

اصالح طلب. البته »رحم اجاره ای« مشکل عقیم بودن برخی را حل نمی کند.
علی صوفی، دبیرکل حزب پیشروی اصالحات با اشاره به آخرین اقدام های س

اصالح طلبان برای تشکیل نهادی اجماع ساز گفت: آقای خاتمی تا جایی 
که این نهاد به ثبت برسد، وظیفه هدایت آن را بر عهده خواهد داشت، 
ولی اساساً ایشان در مراحل و فرایند بستن لیست برای انتخابات شوراها 
و انتخاب نامزد نهایی ریاست جمهوری نقشی ایفا نمی کند؛ البته طبیعتاً 
در انتهای کار، لیست نهایی شوراها و گزینه ریاست جمهوری باید به تأیید 

شخص آقای خاتمی برسد.
حسین دهقان، وزیر پیشین دفاع در نشست انتخاباتی اتحادیه انجمن های س

اسالمی دانشجویان مستقل در پاسخ به این پرسش که شما قطعیت نمی دهید 
که در عرصه انتخابات ریاست جمهوری می مانید یا خیر؟ گفت: »من بنا بر ماندن 

دارم و برای آن دلیل دارم«.
 محمد فراهانی، سردبیر خبرگزاری قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش که س

چرا قوه قضائیه به عنوان مدعی العموم به ماجرای توهین به رئیس جمهور ورود 
نمی کند؟ گفت: براساس قانون، دادستان نمی تواند بدون اعالم شکایت از ناحیه 

شاکی خصوصی دستور تعقیب و رسیدگی صادر کند.

فارس با اشاره به کنگره حزب جمهوریت نوشت: این کنگره در حالی قرار است س
روز جمعه آینده برگزار شود که اختالفات داخلی در این حزب به شدت باال گرفته، 
به گونه ای که برخی از اعضای هیئت مؤسس و شورای مرکزی حزب جمهوریت 
در جلسات جداگانه نسبت به رفتارهای رسول منتجب نیا، دبیرکل حزب انتقاد 

و اعتراض کرده اند.
تابناک نوشت: گویا اصول گرایان قرار است سعید جلیلی را به بهارستان س

برسانند. گفت وگو های پشت پــرده بــرای ورود او به انتخابات مــیــان دوره ای و 
انتخابات هیئت رئیسه صورت گرفته است. قرار است که او از حوزه تهران وارد 
شود. بر اساس شنیده های خبرنگار نامه نیوز، پایداری موافقت های الزم را از سایر 
طیف ها گرفته و اکنون از رساندن گزینه اصلح خود به آن کرسی خرسند است. 

امید به تحول در روابط 
تهران – ریاض زود است

ــا تــحــوالت خــاورمــیــانــه آنچه  در رابــطــه ب
انتظار جمهوری اسالمی ایران است و در 
سال های گذشته هم با برداشتن گام هایی 
مانند »طرح صلح هرمز« مورد تأکید قرار 
رسیدن  بـــرای  وضعیت  بهترین  گــرفــتــه، 
همکاری  منطقه  در  پــایــدار  امــنــیــت  ــه  ب
تعریف،  این  با  اســت.  موجود  کشورهای 
ثبات در گرو همکاری  به هرگونه  رسیدن 
دولت های این حوزه جغرافیایی بر اساس 
یک رابطه احترام آمیز و متقابل است. بر 
این اساس تهران از گذشته تاکنون همواره 
سعی کــرده بود روابــط خود با کشورهای 
منطقه و از جمله عربستان سعودی را به 
روش محترمانه ای پایه ریزی و در این مسیر 
محمدجواد  اخیر  مصاحبه  کند.  عمل 
ظریف و انــذار ریاض به اینکه منطقه ای 
نه  و  با همکاری دولــت هــای منطقه  قــوی 
گواه  می گیرد،  شکل  خارجی  قــدرت هــای 
این مدعاست. همچنین اعالم وزیر امور 
ســردار  اینکه  بر  مبنی  کشورمان  خارجه 
آخرین  در  سلیمانی  قاسم  حــاج  شهید 
سفرش به عراق حاوی پیامی به حاکمان 
سعودی بود، بیانگر تالش تهران برای رفع 
ابهامات موجود با ریاض است و این در 
حالی است که سعودی در همه این موارد 
طرح های  پیشبرد  مانع  ســنــگ انــدازی  بــا 

منطقه ای شده است. 
شاهزاده  سلمان  بن  محمد  و  سعود  آل 
دولت  پشتگرمی  با  جاه طلبش  و  جــوان 
ترامپ در این سال ها به رویکرد نامناسب 
با جمهوری اسالمی  و غیردوستانه خود 
موجب  مسئله  همین  و  داشـــت  تأکید 
تعمیق اختالفات شد. با این وجود ناکامی 
ــاض در ســیــاســت هــای  ــ پـــی درپـــی کـــه ری
لبنان  عــراق،  سوریه،  در  خــود  منطقه ای 
ــه در  ــه ای کـ ــ ــال و بـــه ویـــژه شــکــســت 6 ســ
تجاوز به یمن تجربه کرد و خسارت های 
از  که  سنگینی  مالی  و  نظامی  سیاسی، 
سعودی  حکام  شــد،  متحمل  بابت  ایــن 
تا  داد،  قـــرار  نامناسبی  وضعیت  در  را 
جــایــی کــه بــرخــی انــتــظــار تغییر رویــکــرد 
مهم  کشورهای  با  مواجهه  در  عربستان 
اســالمــی  جــمــهــوری  جمله  از  و  منطقه 
این در  ندانستند.  انتظار  از  را دور  ایران 
رخ  تحوالت  به  توجه  با  که  اســت  حالی 
داده در ایاالت متحده و شکست دونالد 
و  ریاست جمهوری  انتخابات  در  ترامپ 
یکی  بایدن، سعودی  آمــدن جو  کار  روی 
دست  از  را  خــود  اصــلــی  پشتیبانان  از 
داده است. همچنین درد مزمن رسوایی 
اقدام های  خاشقچی،  جمال  فجیع  قتل 
و  یمن  جنگ  در  عربستان  بشری  ضــد 
حتی منتفی شدن موضوع افزوده شدن 
آمریکا  تروریستی  لیست  بــه  حوثی ها 
پس از روی کار آمدن بایدن )اقدامی که 
ترامپ آن را در نظر داشت( همه در آینده 
نزدیک شرایط را برای سعودی سخت تر 
از قبل خواهد کرد. همین فشارها بود که 
موجب شد عربستان پس از  چهارسال 
و  بگیرد  پیش  در  را  متعادل تری  رویکرد 
باوجود موجود بودن اختالف ها به سمت 

بهبود روابط با قطر حرکت کند. 
ایــن تــحــوالت نشان مــی دهــد ریــاض این 
و  لحاظ خارجی  به  اوضــاع خوبی  روزهــا 
در  ــران  ایـ بــه  نزدیکی  و  ــدارد  نـ منطقه ای 
فرصتی  آن هــا  ــرای  ب می تواند  مقطع  ایــن 
ــه دلــیــل  ــال بـ ــن حــ ــ ــا ای ــد. بـ ــاشـ مــغــتــنــم بـ
عربستان  حــاکــم  دولـــت  در  کــه  شرایطی 
به ویژه وجــود سلمان بن  و  اســت  موجود 
پادشاه و همچنین محمد بن  عبدالعزیز 
سلمان ولیعهد در رأس قدرت که از هیچ 
اقدامی علیه جمهوری اسالمی خودداری 
نکرده اند، امکان هرگونه تغییر رویه ریاض 
هنوز  عربستان  مــی رســد.  نظر  بــه  بعید 
سیاست های افراطی خود را دنبال می کند 
دست  منطقه ای  زیــاده خــواهــی هــای  از  و 
برنداشته است. در آخرین اقدام ضد ایرانی 
ریاض ضمن دنبال کردن روند عادی سازی 
روابط با رژیم صهیونیستی نهایت تالش 
خود را به کار برده تا از بازگشت آمریکا به 
برجام جلوگیری کند. در حوزه منطقه ای 
ــاره حمالت  دوب هم شاهد شعله ور شدن 
که  هستیم  داعــش  گــروهــک  تروریستی 
بود.  انفجار اخیر در بغداد  بارز آن  نمود 
همه این مسائل بیانگر آن است که امکان 
تجدید نظر در رویکرد سیاست سعودی 
وجود ندارد. بر این اساس صحبت کردن 
از انــجــام هرگونه مــذاکــره مــیــان تــهــران و 
ریاض و تغییر و تحول در روابط پیش رو با 
توجه به اقدام های ریاض حداقل در آینده 
به  زودبــاورانــه  و  نزدیک کمی خوشبینانه 

نظر می رسد.

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

امید ادیب: طرح پر سر و صدای اصالح 
وارد  جمهوری  ریاست  انتخابات  قانون 
مرحله جدیدی شده است. هفته گذشته 
هیئت نظارت بر اجرای سیاست های کلی 
سکوت  در  تشخیص  مجمع  در  نــظــام 
خبری به تطبیق این طرح با سیاست های 
کلی نظام در زمینه انتخابات پرداخت و 
برخی مــواد آن را مغایر با سیاست های 
نظام انتخابات دانست. بنا بر خبری که 
روابط عمومی مجمع تشخیص منتشر 
با  گذشته  پنجشنبه  جلسه  ایــن  کـــرده 
حضور اعضای عالی رتبه مجمع از جمله 
آیت هللا آملی الریجانی، محسن رضایی 
و اعضای هیئت نظارت مجمع تشخیص 
داوودی،  پــرویــز  ــصــاری،  ان مجید  مانند 
اعضا  از  دیگر  جمعی  و  وحیدی  احمد 
برگزار شده و در آن »پنج مورد« از بندهای 
انتخابات،  قانون  ــاره  درب مصوبه مجلس 
مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص 
داده شده است. حسب گــزارش مجمع 

»مقرر شده این ایرادها به شورای محترم 
نگهبان ارسال و برای اصالح به مجلس 

شورای اسالمی ارجاع شود«. 
مصوبه مجلس در اصالح قانون انتخابات 
ریاست جمهوری فرازهای متعددی مانند 
تعیین کف سنی برای نامزدها، ارائه برنامه 
از سوی آن ها و حتی ضرورت موضع گیری 
آن ها درباره فتنه های مهم تاریخ جمهوری 
که  اینجاست  مهم  نکته  دارد.  اسالمی 

هنوز مشخص نیست هیئت عالی نظارت 
مجمع تشخیص دقیقاً به کدام بندهای 
این مصوبه ایراد وارد کرده است. تالش های 
ما نیز در گفت وگو با برخی اعضای مجمع 
که عضو ایــن هیئت هستند، به نتیجه 
نرسید. جالب اینجاست که حتی اعضای 
کمیسیون شوراهای مجلس نیز در جریان 
این ایرادها نبودند و نسبت به آن حضور 
ذهن نداشتند. رویه شورای نگهبان درباره 

ایرادهای هیئت نظارت مجمع تشخیص 
در دو سال گذشته به این شکل بوده که 
ایــن ایــرادهــا مستنداً به اصــل 110 قانون 
نگهبان  ــورای  مـــورد همراهی شـ اســاســی 
قــرار گرفته اســت. دربــاره این مصوبه نیز 
می رسد همین مسیر طی شود  نظر  به 
انتخابات  قــانــون  و مصوبه طــرح اصــالح 
ریاست جمهوری باردیگر به مجلس اعاده 
شود که در این صــورت اگر رونــد بررسی 
طوالنی شود به نظر می رسد این مصوبه 
انــتــخــابــات ریــاســت جــمــهــوری 1400  در 
اجرایی نشود. دراین باره حسین خسروی، 
نماینده حوزه بیرجند در مجلس با اشاره 
انتخابات  به  طرح  این  رسیدن  اینکه  به 
1400 مشخص نیست، به قدس گفت: 
»تالش نمایندگان بر این است که طرح 
را به انتخابات برسانند«. احمد علیرضا 
بیگی نماینده تبریز نیز ابراز امیدواری کرد 
این طرح باوجود اصالحات احتمالی، به 

انتخابات برسد.

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

کوتاه از دنیای سیاست

خبر

یادداشت روز
 اصغر زارعی 
تحلیلگر سیاست خارجی
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رئیس جمهور در ستاد ملی مبارزه با کرونا 
ضمن تأکید بر اینکه تا 6 ماه آینده باید 
پروتکل ها را ادامه دهیم، افزود: سه واکسن 
داخلی برکت، رازی و پاستور سال آینده در 

دسترس مردم قرار خواهد گرفت.
ــزارش قــدس آنــالیــن حسن روحــانــی  ــ بــه گ
و  داخلی  واکسن  زمینه  در  داد:  توضیح 
خارجی حرکت های خوبی صــورت گرفته، 
در زمینه واکسن داخلی که تقریباً می توان 
گفت ســال آینده سه واکسن را پیش رو 
داریم؛ یک واکسن به نام »برکت«، واکسن 
به نام  هــم  دیــگــری  و  »رازی«  بــه نــام  دیگر 
»پاستور« است؛ این سه واکسن داخلی، 
برخی با مشارکت و برخی نیز کامالً داخلی 
است . امیدواریم برخی از این واکسن ها در 
فصل بهار و تابستان به دست ما برسد. 
از االن تا پایان سال غیر از »کواکس« که 
سهم خود را داریم و حدود 16 میلیون دُز 
دریافت خواهیم کرد، بقیه راه ها را هم دنبال 
می کنیم و امروز گزارش داده شد که تالش ها 
بر این است که واکسیناسیون در کشور در 
بهمن ماه آغاز شود. واکسن داخلی افتخار 
است و واکسن خارجی هم وارد خواهد شد. 
وی گفت: اینکه این بیماری واگیر عالَم گیر 
توانسته جان بیش از 2 میلیون نفر را در 
دنیا بگیرد، رقم بزرگی است و البته هنوز هم 

ادامه دارد.
یک  شاهد  ــروز  امـ گفت:  جمهور  رئیس 
دستاورد هستیم و در یکی-دو هفته اخیر 
آمــار فوتی ها در کشور دو رقمی شده و از 
مردم و کادر درمان تشکر می کنیم و همه 

نیروی  بودند. بسیج،  فعال  زمینه  این  در 
انتظامی و سازمان های مردم نهاد در کنار 
هم آمدند و این کارنامه غرورآفرین را ارائه 
دادنــد، در حالی که کشورهایی که در دنیا 
از لحاظ صنعتی و امکانات پزشکی از ما 
جلوتر هستند، مشکالت آن ها بسیار زیاد 
است و نتوانستند این بیماری را مهار کنند.
وی بیان کرد: ویروس جهش یافته انگلیسی 
نگران کننده است و اگر مراقبت نشود، این 
ویروس جهش یافته ممکن است به ما هم 
برسد. نکته نگران کننده بعدی این است 
که در برخی استان ها شاهد مــوارد ابتالی 
جوانان و نوجوانان به کرونا هستیم؛ قبالً 
ابتال برای افراد مُسن بود و اکنون افراد دارای 
سن پایین هم مبتال می شوند و این می تواند 
ادامه  رئیس جمهور  باشد.  مشکل آفرین 
داد: براساس گزارش امروز احساس کردیم 
که ویروس کرونا در سطح جهان تضعیف 
نشده و بلکه سرایت آن نیز بیشتر شده و 
آقای دکتر نمکی گفت این بیماری متاسیون 
یافته، مرگ و میر بیشتری هم دارد و ممکن 
است شرایط خطرناک تری در آینده داشته 

باشیم و نیازمند هشدار جدی است.

دولت

ویروس جهش یافته انگلیسی نگران کننده است
روحانی در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا : 

ــورای اســالمــی گفت:  رئــیــس مجلس شــ
هــزار   800 تــا   700 بین  ارز  مابه التفاوت 
میلیارد تومان است که باید به جیب مردم 
برود و مشکالت آن ها را حل کند و مجلس 

حتماً این کار را انجام می دهد.
قالیباف  محمدباقر  ــارس،  فـ ــزارش  گـ بــه 
افزود:  اختالف دیدگاه در مسائل سیاسی 
امــا در جلسات  بــا دولـــت وجـــود دارد، 
مجلس  در  ــا  م ــه  ک گــفــتــه ایــم  مختلف 
اقتصادی تمام قد  بــرای حل مشکالت 
افتخارآفرینی  بــرای  دولــت  خدمت  در 
بنابراین  داشــت؛  برخواهیم  قدم  کشور 
تصمیمات  ایــن  در  سیاسی  بحث های 
اثری ندارد و نمونه هایی بوده که به دولت 
کمک شده اســت. امــروز هم می گوییم 
برای حل مشکالت مردم به دولت کمک 

خواهیم کرد.
قالیباف گفت: گفته می شود که مجلس 
نرخ ارز تعیین کــرده اســت؛ تهمت ناروا 
به مجلس نزنید، مجلس نرخ ارز تعیین 
نکرده و آن قدر نادان و ناشی نسبت به 
اقتصاد نیستیم که نرخ ارز تعیین کنیم. 
مــا در مجلس شـــورای اســالمــی محکم 
ایستاده ایم تا سیاست های ارزی را اعمال 
کنیم و نگذاریم هر دولتی که می آید از 
سیاست های ارزی خارج شود. در الیحه 
پیشنهادی دولت برای بودجه سال آینده 
46 درصد هزینه ها و 10 درصد درآمدها 
افزایش یافته و به معنای آن اســت که 
دولــت بــرای هزینه های خــود دســت در 

جیب مردم می کند.

وی ادامه داد: مسئله اصلی ما در مجلس 
است؛ حتی گفته می شود مجلس سقف 
درآمد نفتی را بسته است، در حالی که این 
این  می خواهند  هرچقدر  نیست  چنین 
سقف را باال ببرند، ولی باید واقع بینانه به 
شرایط نگاه کنیم، در شرایط سخت کنونی 
تحقق فــروش روزانـــه 1.5 میلیون بشکه 
نفت ممکن است و اگر بیشتر تحقق پیدا 
کند مهم است که بدانیم این درآمد نفتی 
کجا خرج می شود؟ آیا منجر می شود به 

اینکه دولت چاق و هزینه ها باالتر رود.
گفت:  کشور  قــانــون گــذاری  نهاد  رئیس 
حــرفــمــان ایــن اســت کــه وقــتــی سیاست 
دولت بر این بوده که مردم رونق اقتصادی 
را به گونه ای ببینند که دیگر 45 هزار تومان 
را طلب نکنند که این آرزوی ماست، ولی 
ایــن وعــده دولــت تحقق پیدا نــکــرده، ما 
در مجلس پــای ایــن ایستاده ایم و اجــازه 
نمی دهیم که دولت آن را تا 60 میلیارد خرج 
شرکت های دولتی کند که البته خدماتی 
که تولید می کنند نیز گران تر تمام شود؛ 
بنابراین  ما جلو این را می گیریم و اگر این 

گران شد باید یارانه هم افزایش پیدا کند.

مجلس

ما به التفاوت ارز باید به جیب مردم برود
قالیباف در آیین تجلیل از پژوهشگران برتر مرکز پژوهش های مجلس:
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اهدای میراث خانوادگی نفیس به موزه آستان قدس رضوی   شهروند طالقانی، 10 قطعه سکه قاجار و یک تابلو قرآن کامل دست نویس و مذهب و طالکاری شده را به کتابخانه و موزه آستان 
قدس رضوی اهدا کرد.به گزارش آستان نیوز؛ لیال برنگی، شهروند طالقانی در دیدار با رئیس سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، تعداد 10 قطعه سکه متعلق به دوره قاجار که 
میراث خانوادگی وی بوده است به همراه تابلویی از قرآن کامل که به دست پدر وی با قلم ریز کتابت شده و به وسیله آب  طال تذهیب شده است را به کتابخانه و موزه مرکزی آستان قدس رضوی اهدا کرد.

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

 »حسنا«؛ طرحی برای مهارت افزایی
 فعاالن حوزه ازدواج

کــاشــانــی:  ــروج مــ محمدحسین
مــســئــول ســامــانــدهــی مــحــافــل 
خانگی مرکز امور بانوان و خانواده 
برگزاری  از  رضــوی  کرامت  بنیاد 
»حسنا«  مــجــازی  آمــوزشــی  دوره 
خانگی،  جلسات  مبلغین  ویــژه 
و  ازدواج  از  پیش  حــوزه  فــعــاالن 
واسطین ازدواج در سراسر کشور 
ــر افــخــمــی« در  ــحــ خــبــر داد.»ســ

گفت وگو با خبرنگار قدس با بیان این مطلب گفت: شروع این دوره از 
تاریخ دوازدهم بهمن سال جاری خواهد بود و عالقه مندان می توانند تا 
هفتم بهمن با مراجعه به سایت مرکز امور بانوان و خانواده بنیاد کرامت 
رضوی به نشانی اینترنتی )banovan.razavi.ir( پس از مطالعه شرایط 
و موارد مندرج در آن، نسبت به نام نویسی و شرکت در این دوره آموزشی 
مجازی اقدام کنند.وی افزود: برگزاری این دوره به صورت رایگان بوده و 
ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای سه ساله به نومزدوجین معرفی شده 
از سوی مخاطبان دوره و... از جمله امتیازات ارائه این طرح آموزشی به 
شمار می رود. این مقام مسئول تصریح کرد: این موضوعات در یک دوره 
آموزشی ویژه برای تمامی فعاالن و دغدغه مندان حوزه ازدواج جوانان و به 
صورت رایگان و مجازی در فضای »وبینار رضوی« و »شبکه اجتماعی ایتا« 
برگزار می شود و هیچ مانعی برای حضور عالقه مندان در این کانال وجود 
ندارد، ضمن اینکه صالحدید مسئوالن اجرایی این دوره آموزشی بر این 
از یک دوره آموزشی  ازدواج جوانان  است که کنشگران فعال در حوزه 

یکپارچه و منسجم بهره مند شوند.

طرح »حسنا« چیست؟»
وی در بخش دیگری از سخنانش درباره طرح حسنا گفت: با توجه به 
با  بانوان و خانواده بنیاد کرامت رضــوی  امــور  مطالب بیان شــده، مرکز 
بهره گیری از ظرفیت تشکل های مردمی و با توجه به اینکه ساختارهای 
سنتی بیش از بسترهای غیرسنتی، کارآمد هستند، اقدام به طراحی و 
پیاده سازی طرح حسنا )حامیان سنت نبوی ازدواج( در راستای شناسایی، 
بهبود  و  ارتقا  رویکرد  با  ازدواج  واسطین  مهارت افزایی  و  شبکه سازی 

)نگرش، دانش و مهارت( مبتنی بر آموزه های دینی و رضوی کرد.
افخمی در مورد اجرای این طرح در کشور اظهار کرد: سال گذشته این 
طریق  از  کشور  استان های  در  واسطین  مهارت افزایی  بر  تکیه  با  طرح 
کانون های خادمیاری خانواده برگزار شد و بیش از هزار نفر در این طرح 
افزود:  مرکز  این  خانگی  محافل  ساماندهی  مسئول  کردند.  نام  نویسی 
امسال با توجه به شیوع و گسترش ویروس منحوس کرونا و عدم امکان 
برگزاری دوره های حضوری و مستقیم، تصمیم بر آن شد دوره آموزشی 
هماهنگی با سرفصل هایی همچون: کفویت شناسی و ابعاد آن، فرمت 
و  وظایف  بیان  وساطت،  فرایند  در  پسر  و  معرفی دختر  بــرای  مناسب 
مسئولیت های واسطین پیش و پس از ازدواج، بیان موانع و آسیب های 
فراروی واسطین در فرایند وساطت، بایسته های وساطت و واسطه تراز 
نامعقول  رســوم  و  با شــروط  مبارزه  واسطه گری(،  بایسته های  و  )اخــالق 
مدل های  ازدواج(،  در  غیرمنطقی  )مالک های  جوانان  ازدواج  فرایند  در 

واسطه گری موفق و... برگزار شود.

شناسایی 14 واسطه گر خبره در مشهد»
افخمی در بیان خصوصیات این طرح اظهار کرد: طرح حسنا دارای چهار 
بخش با خصوصیات خاص خود بوده و سعی شده است در هر بخش، 
اهداف و سیاست های تعیین شده در مورد اجرای این طرح به بهترین 
تاکنون، شناسایی 14  گــیــرد.وی گفت:  قــرار  اقــدام  و  شکل مــورد توجه 
واسطه گر خبره به صورت نمونه گیری هدفمند در شهر مشهد، شناسایی 
آبشاری و زنجیره ای 977 واسطه گر در سطح محلی، شهری و استانی، 
نام آن ها، مستندسازی  با واسطین و ثبت  انجام مصاحبه ساختارمند 
شناسایی شده،  واسطین  از  یک  هر  بــرای  پرونده  تشکیل  و  اطالعات 
منطقه بندی آموزشی واسطین ازدواج بر حسب محل سکونت، میزان 
تجربه و سطح فعالیت آن ها و تدوین نقشه پراکندگی جمعیت واسطین 
در سطح شهر مشهد انجام شده است.او تصریح کرد: در بخش دوم طرح 
حسنا؛ برنامه ریزی محتوایی، اجرایی و سازماندهی منابع انسانی مورد 
توجه قرار گرفته است که بدین منظور، انتخاب 30 تن از واسطین با روش 
 نمونه گیری هدفمند، تجزیه و تحلیل و کدگذاری مصاحبه های صورت 
گرفته با واسطین، مصاحبه عمیق با پنج نفر از مشاوران و متخصصان 
حوزه ازدواج و طالق با نمونه گیری هدفمند و روش دلفی)توانمند در بعد 
آکادمیک و تجربه کاری باال( به منظور استخراج نیازهای آموزشی، اجرا 
پرسش نامه  آمــاری  تحلیل  و  واسطین  نیازسنجی  پرسش نامه  توزیع  و 
این طرح  انجام شده اســت.وی در مــورد بخش سوم   spss نــرم افــزار با 
این بخش، اجرای طرح آموزشی – حمایتی حسنا  خاطرنشان کرد: در 
مورد توجه است که در همین زمینه، برگزاری جلسه آموزشی – انگیزشی 
با حضور 600نفر از واسطین به منظور رونمایی از طرح، معرفی ماهیت 
طرح به لحاظ انگیزشی، حمایت معنوی و قدردانی از واسطین ازدواج، از 

جمله اقدام های انجام شده به شمار می رود.  

از  رضوی(  قدس  آستان  به نشر)انتشارات 
سال 97 تاکنون 147 عنوان مصحف شریف 
نهج البالغه،  مفاتیح الجنان،  قرآن،  شامل 
صحیفه سجادیه و منتخب ادعیه را چاپ و 
منتشر کرده که تنها یکی از آن ها مصحف 
شریف قرآن به کتابت استاد احمد نی ریزی 
است. معاون تولید به نشر در گفت وگو با 
آستان نیوز گفت: به نشر در راستای ترویج 
بیشتر  چه  هر  بهره گیری  و  قرآنی  معارف 
زائران بارگاه منور علی بن موسی الرضا)ع( 
ضمن  است  شده  موفق  دینی  مطالب  از 
برای  ادعیه  و  چاپ مصحف شریف قرآن 
نیاز حرم  عموم مخاطبان، مصاحف مورد 
شریف  مصحف  شامل  رضوی  مطهر 
قرآن، مفاتیح الجنان، نهج البالغه، صحیفه 
با  را  زیارات  و  ادعیه  منتخب  و  سجادیه 
جلد،  رنگ،  متن،  تنوع  گرفتن  نظر  در 
منور  بارگاه  زائران  ویژه  ترجمه  و  قطع 

الرضا)ع( منتشر  بن موسی  علی 
منتخب  چون  برخی  که  کند 
ادعیه و زیارات و ادعیه و اعمال 
شب های قدر به زبان های فارسی، 
شده  عرضه  نیز  عربی  و  اردو 
تصریح  میرزاده  است.سیداحمد 
کرد: به نشر با در نظر گرفتن نیاز 
مخاطب در رده های سنی مختلف 
به  اقدام  بزرگسال،  تا  نوجوان  از 

تولید مصحف شریف قرآن به خط عثمان 
با  انصاریان  حسین  استاد  ترجمه  و  طه 
تیراژ 5 تا 90 هزار نسخه کرده است. این 
مصاحف در قطع های رحلی، وزیری، جیبی 
و رقعی با جلد سلفون سخت و در قطع های 
وزیری، نیم جیبی وزیری و نیم جیبی رقعی 
شده  عرضه  و  چاپ  رنگی  چرم  جلد  با 
به صورت 13 سطر،  این مصاحف  است. 
دورنگ)هر  متن  زیر، 616 صفحه،  ترجمه 
پنج جزء به رنگ متفاوت( در اختیار عموم 
عالقه مندان قرار گرفته که با استقبال عموم 
مخاطبان به ویژه جوانان همراه شده است.

تولید و آماده سازی مصحف شریف »
قرآن به کتابت استاد نی ریزی 

شریف  مصحف  اینکه  بــه  ــاره  اشــ بــا  وی 
به  نــی ریــزی  احمد  استاد  کتابت  به  قــرآن 
عنوان یکی دیگر از مصاحف ویژه به نشر، 
دی ماه 98 در اختیار عالقه مندان به خط 
نسخ فارسی قرار گرفت، گفت: میرزا احمد 
بزرگ ترین  از  سلطانی  به  ملقب  نی ریزی 
خوشنویسان خط نسخ و کاتبان قرآن سده 
12 هجری و بانی شیوه خاصی در خط نسخ 
است که مورد استقبال خوشنویسان پس 
ایرانی شهرت  به نسخ  و  گرفته  قــرار  او  از 
یافته  است. با توجه به این موضوع و نیز 
توصیه مقام معظم رهبری درباره خط این 

کشورمان،  خوشنویس 
تولید  به  اقــدام  به نشر 
مصحف  آماده سازی  و 
شریف قرآن به کتابت 
استاد نی ریزی کرد و از 
وی  نسخه  کامل ترین 
خط  اصالت  لحاظ  به 

استفاده کرد.
بـــودن خـــط، مناسب  ــا  وی ســـاده و خــوان
بهره گیری  یادگیری عموم،  و  آمــوزش  برای 
حسین  استاد  همه فهم  و  روان  ترجمه  از 
انصاریان، استفاده از گرافیک ساده و رنگ 
مناسب در متن و رنگی بودن لفظ جالله 
مصحف  ایــن  ویژگی های  جمله  از  را  هللا 
شریف قــرآن بیان کرد و افــزود: بر اساس 
سبک کتابت استاد نی ریزی، انتخاب محل 
بیشتر  كه  است  گونه ای  به  اعــراب گــذاری 
در خدمت چشم خواننده و قاری است و 
بی اختیار چشم را به سمت كلمه  بعدی 

هدایت كرده و تالوت را آسان می کند.
 
 آماده سازی مصحف شریف قرآن»

 به کتابت مرحوم رنانی اصفهانی
تولید  بــه  ــاره  اشـ بــا  به نشر  تولید  مــعــاون 
ــرآن به  ــ ســاالنــه یــک مــصــحــف شــریــف ق
ــازی  ــاده سـ آمـ تــولــیــد و  از  ــژه،  ــ ویـ ــورت  صــ
مرحوم  کتابت  به  قــرآن  شریف  مصحف 
مشاهیر  از  اصــفــهــانــی،  رِنــانــی  عــبــدالــلـّـه 
و سیزدهم هجری  دوازدهــم  قرن  خطاط 
شریف  مصحف  ایــن  افـــزود:  و  داد  خبر 
قـــرآن کــه مـــورد تــوجــه ویـــژه مــقــام معظم 
رهــبــری از نظر زیــبــایــی، خــوانــایــی خــط و 
ســفــارش  مـــورد  و  صــفــحــه آرایــی  چینش 
تولیت مــعــزز آســتــان قــدس رضـــوی قــرار 
مقابل،  ترجمه  صــورت  بــه  اســت،  گرفته 
به برکت وجود  اقدام است که  در دست 

الــرضــا)ع(  موسی  بن  علی  نعمتمان  ولــی 
در سال 1400 به عنوان یکی از مصاحف 
ارزشمند در اختیار عالقه مندان به خطوط 

نسخ فارسی قرار خواهد گرفت.
میرزاده همچنین با اشاره به اینکه به نشر 
)انتشارات آستان قدس رضوی( با همکاری 
در  رضوی  قدس  آستان  کریم  قرآن  مرکز 
راستای تسهیل آموزش قرآن کریم و فهم 
فراگیران  بــرای  قرآنی  مفاهیم  مطلوب تر 
مهدالرضا)ع( آثاری را منتشر کرده است، 
افزود: از بین عناوین تولید شده می توان 
آموزش  کار  کتاب  مهربان؛  دوست  »قرآن 
و »چهارده معصوم  به خــردســاالن«  قــرآن 
نورانی)ع(؛ کتاب کار آشنایی با سیره ائمه 
برای  که  برد  نام  را  )ع(«  معصوم  چهارده 
گروه سنی خردسال در سه نوبت چاپ با 
تیراژ حدود 40 هزار نسخه به قرآن آموزان 
ــت. ــده اســ ــ ــا)ع( عـــرضـــه شـ ــرضــ ــ ــدال ــ ــه ــ م

 منتخب ادعیه و زیارات برگرفته»
 از مفاتیح الجنان

عناوین  مــیــان  در  کـــرد:  اظــهــار  مـــیـــرزاده 
موضوعی منتخب ادعیه و زیارات برگرفته 
شیخ  مــرحــوم  تــألــیــف  مفاتیح الجنان  از 
با  »ارتــبــاط  مجموعه  دو  قــمــی)ره(  عباس 
خدا« به صورت تفکیک موضوعی شامل 
پنج  زیــارات در  و  ادعیه، مناجات  نمازها، 
در  خــدا«  با  »مناجات  مجموعه  و  مجلد 
و  تولید  مخاطبان  عــمــوم  بـــرای  28جــلــد 

عرضه شده است. 
در ایـــن مــجــمــوعــه هــا ســعــی شـــده اســت 
ــازی عـــبـــارت هـــای مــنــقــول در  ــاده ســ بـــا ســ
مفاتیح الجنان، تفکیک موضوعی مناسب، 
رایــانــه ای  فونت  از  استفاده  روان،  ترجمه 
ــرم رنــگ  ــت و رنـــگ هـــای کـ خــوانــا و درشــ
مــوجــب خستگی چشم  -کــه  متن  بـــرای 

نمی شود- و نیز تنوع قطع، نیاز مخاطب تا 
حد زیادی تأمین شود که خوشبختانه این 
با استقبال خوب  تاکنون  و  توفیق حاصل 

عالقه مندان مواجه شده است.
و  »ادعیه  جلدی  هفت  مجموعه  میرزاده، 
اعمال ماه های قمری« را از دیگر تولیدات 
کرد  عنوان  به نشر  دینی  متون  گــروه  ویــژه 
عناوین  تاکنون  مجموعه  ایــن  از  افـــزود:  و 
صفر«،  و  محرم  ماه های  اعمال  و  »ادعیه 
»ادعــیــه و اعمال مــاه هــای جــمــادی االول و 
جمادی الثانی«، »ادعیه و اعمال ماه مبارک 
رجب«، »ادعیه و اعمال ماه مبارک شعبان« 
و »ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان« در 
قطع های وزیری و جیبی منتشر شده و دو 
ربیع االول  ماه های  اعمال  و  »ادعیه  عنوان 
ماه های  اعمال  و  »ادعیه  و  ربیع الثانی«  و 
شوال، ذی القعده و ذی الحجه« آماده ارسال 

برای چاپ و عرضه به عالقه مندان است.

کتابی برای زیارات، نمازها، اذکار، »
حرزها و نیایش های امام رضا)ع(

معاون تولید به نشر همچنین از انتشار پنج 
شکوفه های  مجموعه  شامل  دیگر  عنوان 
ــودک خــبــر داد و  ــ ــار ک ــوی و کــتــاب کـ رضــ
در  رضـــوی  شکوفه های  مجموعه  ــــزود:  اف
روایــات  و  آیــات  موضوعات  در  جلد  چهار 
معصوم)ع(،  چهارده  با  آشنایی  کاربردی، 
آشنایی  و  مذهبی  و  ملی  مناسبت های 
در  پیش دبستانی  آمــوزشــی  مفاهیم  ــا  ب
ویژه  و...  رنگ آمیزی  نقاشی،  شعر،  قالب 
قرآن آموزان مهدالرضا)ع( و مجموعه کتاب 
استاد  همکاری  بــا  نیز   2 و   1 کـــودک  ــار  ک
محسنی تولید خواهد شد.میرزاده در پایان 
ادعیه،  مجموعه  عنوان  با  کتابی  تولید  از 
و  حرزها  اذکـــار،  صلوات،  نمازها،  زیـــارات، 

نیایش های امام رضا)ع( خبر داد.

معاونتولیدانتشاراتبهنشرخبرداد

خادمیاران، یاریگر خانواده انتشار مصحف شریف به خط نی ریزی به توصیه رهبر انقالب
محروم دزفولی شدند 

با  دزفــول  رضــوی  از خادمیاران  جمعی 
محروم  روســتــاهــای  از  یکی  در  حضور 
ایــن شهر به کمک خــانــواده ای نیازمند 
بنایی  به  نیاز  آن هــا  خانه  که  شتافتند 
آستان نیوز  خبرنگار  ــزارش  گ داشــت.بــه 
از  از خوزستان، خادمیاران رضوی پس 
شناسایی این خانواده نیازمند که ساکن 
کلولی  شهید حسین  محروم  روســتــای 
دزفــول هستند، به تکمیل منزل آن ها 
اقدام کردند . این خانواده، برای تکمیل 
خانه خود نیاز به بتن ریزی سقف داشتند 
انجام آن را به  که خــادمــیــاران دزفــولــی 
عهده گرفتند تا این خانواده کم بضاعت، 

در زمستان، بی سرپناه نمانند.

افتتاح کانون محله ای 
 »امام رضایی ها«

 در آذربایجان غربی
نام  با  محله ای  رضــوی  خدمت  کانون 
ــام رضــایــی هــا« در ارومــیــه  ــ مــبــارک »ام
والمسلمین  شد.حجت االسالم  افتتاح 
اکبر نوروزنژاد؛ دبیر کانون های خدمت 
رضوی استان در آیین افتتاح این کانون 
ارومیه  ولیعصر  مسجد  محل  در  کــه 
با  به مــردم  برگزار شــد، گفت: خدمت 
نــام و نیت امــام رضـــا)ع( و در راستای 
ترویج سیره رضوی ارزش معنوی بسیار 
را  بــاال و خیر و سعادت دنیا و آخــرت 
کانون  ایــن  افـــزود:  وی  دارد.  دنبال  به 
و  فرهنگ  تــرویــج  راســتــای  در  خدمت 
سیره رضوی و انجام کمک های مؤمنانه، 
و  قرآنی  و  فرهنگی  برنامه های  برگزاری 
تشکیل  مذهبی  مناسبت های  اجــرای 
مسئول  محسن نیا،  لیال  اســت.  شــده 
کــانــون محله ای »امـــام رضــایــی هــا« نیز 
این کانون  اقدام های پیش روی  دربــاره 

توضیحاتی ارائه داد.
ذبح قربانی، اجرای سرود و قرائت زیارت 
از اعضای کانون  امین هللا توسط یکی 
مداحان دفتر خدمت رضوی ارومیه از 

برنامه های جنبی این مراسم بود.

خادمیاران تهرانی  در 
جشن تولد فرشتگان

از  ــعــدادی  ت تــکــریــم  و  تجلیل  مــراســم 
خــانــواده هــای شــهــدای مــدافــع حــرم به 
بهانه تولد فرزند دو شهید در برنامه ای 
تحت عنوان »جشن تولد یک فرشته« با 
همت خادمیاران منطقه 12 تهران برگزار 
شد.در این مراسم که محل برگزاری آن 
امامزاده روح هللا واقع در حوالی میدان 
امام خمینی)ره( بود، خادمیاران آستان 
قدس رضوی منطقه 12 تهران به همراه 
پرچم متبرک علی بن موسی الرضا)ع( 
خانواده های معظم شهدا را مورد تکریم 
قرار دادند.این مراسم با صلوات خاصه 
امام رئــوف)ع( و مداحی و سرودخوانی 
از اعضای کانون تبلیغ و مداحی  یکی 
مراسم  این  بود.  خدمت رضوی همراه 
معنوی به پرچم بارگاه ملکوتی حضرت 
علی)ع(، حضرت اباعبدهللا)ع(، حضرت 
ــنــب)س( و  ابــوالــفــضــل)ع(، حــضــرت زی

حضرت رقیه)س( مزین شد.

خادمیاران کرمانشاهی 
گوشت نذری بین 

محرومان توزیع کردند
خادمیاران رضوی کرمانشاه 350 بسته 
توزیع  محرومان  بین  را  ــذری  ن گوشت 
رضوی  خدمت  کانون های  کردند.دبیر 
گوسفند  رأس   20 ذبـــح  از  کــرمــانــشــاه 
گوشت  بسته   350 تــوزیــع  و  عقیقه 
بــیــن مــحــرومــان کــرمــانــشــاه خــبــر داد.

گفت وگو  در  امامیان  سیدمحمدجعفر 
با خبرنگار آستان نیوز در کرمانشاه بیان 
کرد: تاکنون ذبح 460 رأس گوسفند در 
راستای اجــرای نیت مؤمنانه نــاذران در 
11 مرحله عقیقه توسط دفتر کانون های 
خدمت رضوی این استان صورت گرفته 
اســـت.وی ضمن اشـــاره بــه تــوزیــع هــزار 
مــحــرومــان  بــیــن  گــوشــت  بسته   650 و 
منطقه ادامه داد: در این مرحله عقیقه 
در استان کرمانشاه 20 رأس گوسفند با 
رعایت کامل نکات بهداشتی ذبح شده 
و گــوشــت حــاصــل، تــوســط خــادمــیــاران 
رضــوی در قالب بسته های 1.5 کیلویی 
آماده شده است.امامیان اظهار کرد:  350 
بسته گوشت از طریق شبکه منطقه ای 
و محله ای هشت گانه بین خانواده های 
ــع شــد. ــوزی مــحــروم شــنــاســایــی شـــده ت

سرزمین آفتاب 

خبر
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آستان  کــالن«  »سیاست های  سند 
اصــول  از  یکی  در  ــوی،  رضــ قـــدس 
تعیین  شده برای حرم مطهر رضوی، 
درونــی  ظرفیت های  از  »بهره گیری 
در  رضــوی  قــدس  آستان  بیرونی  و 
فعالیت ها« را مورد تأکید قرار داده 
برنامه ریزی  و  پژوهش  مدیر  گفته  به  که  اصلی  اســت؛ 
می تواند  آستان قدس رضوی  اسالمی  تبلیغات  معاونت 

موتور پیشران همه سیاست ها باشد.
مهدی لسانی در گفت وگو با آستان نیوز در این  باره می گوید: 
برخی سیاست ها، محرک تغییر هستند و بر اساس یک 
»برنامه تغییر« می توانند عامل ایجاد تحول باشند. یکی 
از این سیاست های محرک تغییر در حرم مطهر، واگذاری 
نهادهای  و  تشکل ها  بــه  جانبی  فعالیت های  نظام مند 

تخصصی است. 
کمک های  و  مشارکت ها  ــواع  ان جــذب  می افزاید:  لسانی 
مردمی می تواند منجر به تحول و نوآوری روزافزون در اداره 
حرم مطهر شود و یک جریان اثرگذار فرهنگی و مردمی را 

ایجاد کند.

 ضرورت ایجاد آمادگی روزافزون»
 در بدنه کارکنان

عمومی«  »مشارکت  جــذب  رویکرد  می دهد:  ادامــه  وی 
اخیر  اما در سال های  بوده  تأکید  هر چند همواره مورد 
جدی تر دنبال شده و با توجه ویژه صورت گرفته به آن 
برنامه ریزی  می بایست  کـــالن،  سیاست های  سند  در 
دقیق تری برای آن داشت. به همین دلیل از یک سو الزم 
است بدنه کارکنان آستان قدس رضوی آمادگی روزافزون 
خلق بسترهای نوین برای مشارکت مردم و تشکل ها در 
بخش های مختلف را در خود ایجاد کنند و از سوی دیگر 
فعاالن اجتماعی و فرهنگی نیز خودشان را در خدمت به 

زائر و تعالی فرهنگ زیارت صاحب نقش و اثر بدانند.

رضایت حداکثری زائر؛ شاخص اصلی ارزیابی»
تبلیغات  ــت  مــعــاون بـــرنـــامـــه ریـــزی  و  پـــژوهـــش  ــدیــر  م
در  می گوید:  همچنین  رضــوی  قــدس  آستان  اسالمی 
رضوی،  مطهر  حرم  دربــاره  شده  تعیین  سیاست های 
در  زائــران  حداکثری  رضایت  ارزیابی،  اصلی  شاخص 
نظر گرفته شده است؛ به همین دلیل اصل زائرمحوری 
و تسهیل زیارت از طریق ارائه خدمات باکیفیت مورد 
بر  سند  ایــن  در  همچنین  گرفت.  خواهد  قــرار  توجه 
معرفت افزایی زائر، ترویج علوم و معارف قرآن به  ویژه 
فراهم  همچنین  و  رضـــوی  زنــدگــی  سبک  و  آمــوزه هــا 
صیانت  طریق  از  زیارت  برای  مناسب  فضای   ساختن 
از هنر و معماری حرم مطهر رضوی تأکید شده است.

توجه سند به فضای مجازی و زیارت از راه دور»
به  قــدس رضــوی  ویــژه آستان  نگاه  به  اشــاره  با  لسانی 
توسعه روزافــزون بسترهای ارتباط زائران با حرم مطهر 

از نکاتی که در سند جدید مد  رضوی می افزاید: یکی 
نظر قرار گرفته، توجه به فضای مجازی و زیارت از راه دور 
است که فرصت بیشتری برای دسترسی عالقه مندان به 

برنامه های حرم مطهر فراهم می کند.

2 ابتکار تولیت آستان قدس رضوی»
والمسلمین  حجت االسالم  می گوید:  ادامــه  در  لسانی 
مروی در مرحله ابالغ این سند دو ابتکار خاص انجام 
ــد؛ نخست ایــنــکــه ایـــن ســنــد مــهــم را بــه صــورت  ــ دادن
مستقیم به تمامی همکاران آستان قدس رضوی ابالغ 
کردند و نه صرفاً از طریق مکاتبه رسمی با سلسله مراتب 
همه  اهتمام  ضـــرورت  یعنی  ایــن  و  سازمانی  و  اداری 
کارکنان آستان قدس به سند. ابتکار دوم هم اینکه آن 
را بالفاصله از طریق انتشار در سایت، در معرض دید 
افکار عمومی قرار دادند که نشان دهنده توجه ایشان به 

تقویت رویکرد شفافیت در آستان قدس رضوی است.

گفت وگو

مدیرپژوهشوبرنامهریزیمعاونتتبلیغاتاسالمیبااشارهبهتأکیدسندسیاستهایکالنبرایجذبمشارکتعمومیمطرحکرد

مردمی سازی نظام مند فعالیت های حرم مطهر؛ پیشران تغییرات محسوس

باند دوم محور سربیشه – درح توسط شرکت 
مسکن  و عمران قدس رضوی ساخته می شود 

درح   – سربیشه  محور  دوم  باند 
عمران  و  مسکن  شرکت  توسط 
ــوی ساخته مــی شــود. قــدس رضـ
ــامــل شـــرکـــت مــســکــن و  ــرع ــدی م
عمران قدس رضوی در گفت وگو با 
آستان نیوز با اعالم این خبر گفت: 
این پروژه از مرداد سال جاری کلید 
زده شده و همزمان با تجهیز کارگاه، 
عملیات اجرایی در بخش عملیات 
است.محمد  شـــده  ــاز  آغــ خــاکــی 

دلبری ادامه داد: بر اساس قرارداد منعقد شده، شرکت مسکن و عمران 
قدس رضوی به عنوان مجری طرح، ساخت باند دوم محور سربیشه – درح 
به طول 31 کیلومتر شامل تمامی عملیات زیرسازی، ساخت ابنیه فنی، اجرای 
روسازی، اجرای آسفالت و نصب عالئم و تجهیزات را بر عهده دارد.وی درباره 
اهمیت این محور خاطرنشان کرد: درح از توابع سربیشه و در 120 کیلومتری 
بیرجند واقع شده و پایانه مرزی ماهیرود در شهرستان سربیشه به سمت 
مرز افغانستان است؛ بنابراین با توجه به اینکه پروژه سربیشه - درح بخشی 
از این مسیر بوده، به لحاظ ترانزیتی و جابه جایی بار نقش مهمی خواهد 
انقالب توسط  از  این جــاده در سال های پیش  ادامــه داد:  داشت.دلبری 
پیمانکاران خارجی ساخته شده بود، اما در سال های گذشته و به دلیل 
وقوع تصادفات بسیار، یکی از پرتلفات ترین و خطرناک ترین محورهای کشور 
به شمار می رود که با ساخت باند دوم، از شدت تصادفات کاسته خواهد 
شد.وی با اشاره به اشتغال زایی ماهانه برای 500 نفر در این پروژه گفت: 
همزمان با آغاز عملیات اجرایی، زمینه اشتغال مستقیم برای حدود 100 و 
نزدیک به 400 نفر به صورت غیرمستقیم به صورت ماهانه فراهم شده است.

جهش تولید
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 در استفاده تجاری از اطالعات کاربران
باز  را  خــود  اینستاگرام  وقــتــی  بــه تــازگــی 
کــــردم، مــتــوجــه شـــدم جـــای همیشگی 
دکــمــه مخصوص چــک کـــردن اعــان هــا 
است.  گرفته  »فروشگاه«  را دکمه جدید 
ایــن تصمیم  اعـــام  ایــنــســتــاگــرام ضمن 
کارهای  و  از کسب  تغییر،  این  می گوید 
زمینه  در  را  مـــردم  و  حــمــایــت  کــوچــک 
برندها و پدیدآورندگان و سازندگان مورد 
عاقه شان با یکدیگر مرتبط خواهد کرد.
دیدن این دکمه جدید مرا به فکر فرو برد. من به عنوان پژوهشگری که 
به  نسبت  تحقیق می کنم،  و جامعه  مــردم  اجتماعی،  درمــورد شبکه های 
اثرات سرمایه داری نظارت نگرانم. این مفهوم شامل سود بردن شرکت های 
شبکه های اجتماعی از گردآوری داده های کاربران، دست زدن به مداخات 
الگوریتمی در ترجیحات مردم و استفاده از این اطاعات برای هدف قرار 
با آگهی های تجاری می شود.ویژگی هایی چون دکمه فروشگاه  دادن مردم 
اینستاگرام، سرمایه داری نظارت را تسهیل می کند، از این رو مهم است که 
نگاهی به عواقب این تصمیم انداخته شود. بسیاری از افراد برای این از 
اینستاگرام استفاده می کنند تا وقایع زندگی خود را با دیگران به اشتراک 
بگذارند، اما افزودن این امکان جدید به اینستاگرام، به معنای تغییر دادن 
این  اســت.  آناین  تجارت  سمت  به  اجتماعی  شبکه های  پلتفرم  ماهیت 
تغییر، راه را برای قرار گرفتن مردم در معرض آگهی های به شدت هدفمند و 
آسیب پذیر کردن آن ها در برابر آگهی های تجاری و بهره برداری از تجربیات 

عاطفی آن ها باز می کند.

چرخش به سمت خرید و فروش»
برای  مــردم  می دهد  نشان  من  خــود  تحقیق  جمله  از  مختلف  تحقیقات 
ثبت لحظات بزرگ مهم یا پیش پا افتاده زندگی، یافتن اجتماع دوستان 
و همفکران، تبادل حمایت های اجتماعی، ابراز هویت های خود و در تماس 

ماندن با دوستانشان است که از اینستاگرام استفاده می کنند.
در سال ۲۰۱۷ من و همکارانم نشان دادیم چگونه اجتماعات سریعی حول 
هشتگ افسردگی در این پلتفرم شکل می گیرد و برای درک معنای تجربه 
افسردگی، ثبت و به اشتراک گذاشتن آن با دیگران و تبادل پشتیبانی از 
افراد در ارتباط با افسردگی چقدر بحث و گفت وگو انجام می شود. به باور 
من مهم است که این بستر وقتی کاربران برای بیان خودشان و شکل دادن 
نوعی اجتماع به آن رو می آورند، ارزشی را که در این اجتماعات می یابند به 
رسمیت بشناسد و از آن ها حمایت کند، نه اینکه مانع این کار شود یا آن ها 

را ترغیب کند به جایی دیگر رجوع کنند.
فشردن دکمه اعان ها که به شکل یک آیکون قلب به نمایش در می آید، 
صفحه ای را باز می کند که حاوی اطاعات مربوط به تعامات افراد هنگام 
شما  نظرات  و  پست ها  از  کسی  چه  مثاً  اســت،  اینستاگرام  در  حضور 
خوشش آمده است. احتماالً دکمه اعان بیشترین دکمه ای باشد که روی 
آن کلیک می شود و به احتمال زیاد من تنها کسی نیستم که وقتی قصد 
دارم با دکمه اعان کار کنم، روی دکمه جدید »فروشگاه« کلیک می کنم. 
این احتمال وجود دارد که این شرکت کار را ساده کرده تا اطمینان حاصل 
کند کاربران اینستاگرام با این ویژگی جدید مواجه شوند، اما راه های دیگری 
نیز برای انجام این کار وجود دارد.اینستاگرام با تصمیم به قرار گرفتن دکمه 
خرید در مرکز پلتفرم خود، در حال ارسال پیامی به کاربران خود است: اینکه 
این پلتفرم یک کسب و کار است و قرار است تعاماتی که در آن صورت 
می گیرد به یک کاال تبدیل شود.هرچند عده ای از مردم ممکن است برای 
یافتن و خرید برخی اقام خود به اینستاگرام مراجعه کنند، ولی بیشتر آن ها 
چنین نیستند. طراحان برنامه های کاربردی می توانند امکان جدیدی را که 
نیازی به وجود آن احساس نمی شود در بستر آن تعبیه و در طول زمان این 
نیاز را خلق کنند. چنین چیزی در بستر شبکه های اجتماعی و فروشگاه های 
برخط بی سابقه نیست. برای مثال وقتی فیس بوک که مالک اینستاگرام 
است در سال ۲۰۱۶ »فیس بوک مارکت پلیس« را از نو راه اندازی کرد، براون 
پن گفت:»ما در اینجا مرتبط  ترین اقام مناسب حالتان را به شما نشان 

می دهیم، حتی اگر ندانید چه می خواهید«.
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 نازنین عندلیبی، استادیار مدرسه اطالعات در دانشگاه میشیگان 

پوپولیسم دقیقاً یعنی چه؟  روبرت صافاریان، منتقد سینما در یادداشتی با عنوان »پوپولیسم دقیقاً یعنی چه؟« نوشت: بسیاری پوپولیسم را یک تفکر یا ایدئولوژی در کنار ایدئولوژی های بزرگ نمی دانند، 
بلکه فقط شیوه ای می دانند که رهبران  می توانند از آن استفاده کنند. اما نویسندگان کتاب پوپولیسم معتقدند پوپولیسم برای خودش یک ایدئولوژی است، هرچند یک ایدئولوژی کم مایه که لزوماً برای همه 
چیز پاسخی ندارد. ایدئولوژی کم مایه ای که جامعه را در نهایت به دو دسته همگون ها و غیرهمگون ها، »مردم« در برابر »خواص فاسد«، تقسیم و استدالل می کند سیاستمداران باید نمود اراده  مردم باشند. 

می خواهیم  قنبریان:  حجت االسالم محسن 
جمعی  روح  اگر  که  کنیم  صحبت  این  از 
باید  اتفاقی  چه  شود،  متأثر  بخواهد  امت 
بر  تأثیری  چه  اجتماعی  سازه های  و  بیفتد 
آن می گذارند؟ گزاره ای که درصدد اثبات آن 
هستیم این است که ائمه معصومین)ع( به 
عنوان امام کل امت بلکه برای کل بشر برای 
اینکه بتوانند بر پیکره ظاهری امت تغییراتی 
را ایجاد کنند ابتدا باید روح جمعی امت را 
متأثر کنند. زمینه و بافتی نیز که این گزاره 
قرار خواهد گرفت نحوه  آن، مورد بحث  در 
مواجهه حضرت رضا)ع( با ساختارهای تمدن 
عباسی و اثرگذاری ایشان بر صورت بندی آن 
انجام  بنی امیه  که  با کشورگشایی هایی  بود. 
داد توانست دولت جهانی برای اسام درست 
کند و به لحاظ جغرافیایی تقریباً نصف دنیای 
آن زمان را بگیرد. عباسی ها اما بیش از آنکه 
و  کردند  متحول  را  آن  کنند،  کشورگشایی 
آوردند.  به وجود  را  یکپارچه  و  جدید  تمدنی 
مطابق آنچه در خصوص روح جمعی گفته شد، 
ساختارها و سازه های اجتماعی و سیاسی که در 
دوران عباسی شکل گرفت، روح جمعی امت را 
متأثر از خود کرد. اینکه می گوییم روح جمعی 
متأثر از این ساختارهاست یعنی اگر یک نفر 
خودش را نگه دارد و به سبک گذشته بخواهد 
زندگی کند صرفاً یک استثنا به شمار می رود. 

شکل گیری طبقه »مولدین« و پررنگ تر »
شدن آن ها در دوران عباسی 

با سقوط کامل دولت ساسانی و افزوده شدن 
ایران به قلمرو خافت اسامی، طبیعی است 
که ازدواج بین اعراب و ایران نیز زیادتر شد و 
نسلی نو به واسطه این ازدواج هــا به وجود آمد 
که به طبقه »مولدین« معروف شد. شکل گیری 
این ازدواج هــا کم کم سبب دگرگونی در سبک 

زندگی شد و کنیزانی که مادر این 
طبقه جدید بودند و به اصطاح 
»ام ولد« خطاب می شدند، عزیز 
شاهان کوچک شدند و به مرور 
از زنان عرب اصیل جلو افتادند 
انــدرونــی و اصــحــاب ِسر  و وارد 
ــن قضیه در  شــاهــان شــدنــد. ای
شــدت  بــســیــار  عــبــاســی  دوران 
طبقه  فضایی  چنین  در  یافت. 
جدیدی شکل گرفت که نوعی 
برگزیدگی داشت؛ این برجسته 
بــودن از یک سو به خلیفه و از 
مــادرش  به جایگاه  ســوی دیگر 
ــد  بــرمــی گــشــت. ادامــــه ایـــن رون
بیشتری  ســیــاســی  ســویــه هــای 
هر  صریح تر  عبارت  به  و  یافت 

کدام از این کنیزک ها که پیش خلیفه ارج و قرب 
بیشتری داشت، احتمال اینکه فرزندش ولیعهد 
شود، بیشتر بود. نتیجه چنین رویکردی این 
شد که به جز سه چهار خلیفه، عمده و تقریباً 
همه خلفای عباسی کنیززاده باشند. یکی از این 
خلفا، خودِ مأمون است که مادرش کنیزی بود 

که هارون خاطرخواهش بود. 

روابط اجتماعی جدید و طبقه جدید »
حاکمان

حال و با این ساختار اجتماعی و شکل گیری 
طبقه جدید، چه اتفاقی می افتد؟ یک بافت 
از زندگی  جدید اجتماعی و شکل جدیدی 

طبقه  ــن  ای بـــرای  اجتماعی 
آمد  پدید  عباسی  حاکمان 
عرصه  در  را  ــراتـــش  اثـ کـــه 
نشان  سیاسی  و  اجتماعی 
ذهن ترین  بــه  نــزدیــک  داد. 
آن ها حسادت و رقابت بین 
ــود که  ــد هــا ب کــنــیــزان و  ام ول
به  کشمکش ها  ایــن  گاهی 
جنگ میان ولیعهدها منجر 
می شد. برای مثال در زمان 
از  رقــابــتــی  عباسی  متوکل 
»حبشیه«  میان  این جنس 
و »قــبــیــحــه« بــه وجــود آمــد؛ 
ایـــن دو فــرزنــدانــی بــه اسم 
محمد داشتند که لقب اولی 
»منتصر«  دیــگــر  و  »مــعــتــز« 
بود. بین این دو کنیز رقابت وجود داشت و 
طبیعی بود از آنجایی که هر دو نیز داشتند 
از چــشــم خلیفه  و  پــیــر مــی شــدنــد  کــم کــم 

می افتادند به فکر این باشند تا فرزند خود 
را ولیعهد خلیفه عباسی کنند. خودِ 

متوکل در این منازعه به »معتز« 
متمایل بود تا او را ولیعهد کند 
اما چون مادر »منتصر« متوجه 
این قضیه شد، منتصر به کمک 

سرداران ترک، پدر خود، متوکل 
می خواهم  حــال  هر  به  کشت.  را 
به این اشاره کنم که روابط جدید 

اجــتــمــاعــی یـــک طــبــقــه جــدیــد 

اثــر سیاسی  مــرور  به  و  را ساخت  حاکمان 
خودش را نیز گذاشت. 

ممانعت امام رضا)ع( از احیای تمدن »
ساسانی با ظاهر اسالمی توسط عباسی ها

امام رضا)ع( در این دوران آمده است. حاال 
باید چه کند؟ قیام ها و حرکت ها باید باشند 
تا عامت نامشروع بودن آن حکومت باشند 
ولـــی یــک گـــروه کــوچــک چــگــونــه مــی تــوانــد 
شکست  را  شکل  این  به  عظیم  امپراتوری 
دهــد؟ تنها راهــش ایــن اســت کــه قلب این 
رضـــا)ع(  امـــام  کنید.  تسخیر  را  امــپــراتــوری 
تقریباً  ایـــران که  به  با سفر خــود  کــرد؟  چه 
عــرض ایــن امــپــراتــوری را طی کــرده اســت و 
افتاد،  اتفاق  امامزادگان  سفر  آن،  دنبال  به 
ایــن امــپــراتــوری را -نــه در آن روز بلکه  کــاً 
در روزهــا و دوره هــای بعد- تحت تأثیر خود 
و تمدنی که در حال  این فرهنگ  قرار داد. 
ــت.  ــود ذهـــن هـــای خــاقــی داشـ جــوشــش بـ
ــا کــوروش هــا  مــا ایــرانــی هــا در گــذشــتــه ب
آن هــا  مانند  و  هخامنشی ها  و 
عباسی ها  با  ساختیم،  تمدن 
نیز  اکنون  و  ساختیم  تمدن 
بسازیم.  مــی تــوانــیــم  دوبــــاره 
این  در  تمدن  جوشش  مایه 
در  و  ضمیر]ایرانی ها[  و  ذهن 
این  فکر  و  هــنــری  ذوق 
مردم بود که داشت 
صـــورت بـــنـــدی 

مختصاتی  آن  -بــا  عباسی 
پیدا می کرد؛  که ذکر شد- 
امــام رضـــا)ع( رفــت و باالی 
ــاده جــوشــنــده  ــ ــن مـ ــ ــر ای سـ
بــرای آن  و  تمدنی نشست 
را  راه هایی  و  زد  حرف هایی 
نشان داد که با سفر دیگری 
که امامزادگان انجام دادند، 
تحول تمدنی در آینده رقم 
تعبیری جـــاده ای  بــه  بــزنــد. 
که به سمت بازتولید ایرانی 
خود  کــه  بــود  رفته  باستان 
ــرســتــی  ــه پ ــه عــلــت دوگــان بـ
شکست خورده و ساسانی 
بود  متاشی شده  درون  از 
دوبــــــاره داشــــت بـــا عــنــوان 
بازتولید  عباسی  امپراتوری 
مــی شــد و تــنــهــا یــک رویــه 

و ظاهر اسامی داشــت. داشــت به قهقرای 
زنده  آن ها  دوبــاره  که  می رفت  باستان گرایی 
این ها  و  آن، شــرک  ادامـــه  و شاید در  شــود 
نیز پیدا می شد. امام رضا)ع( آمد و آن را به 
سمتی برد که باستان ایران، شد امام رضا)ع( 
و اهل بیت)ع(؛ طوری که وقتی خواستیم از 
ایران گذشته مان مثل فردوسی حرف بزنیم-
که شما اگر در شیعه بودن همه شاعران ما 
شک کنید، در شیعه بودن فردوسی شکی 
دوران  آن  اسطوره های  خواستیم  و  نیست- 
را بازتولید کنیم بر اساس آموزه های اسامی 

کنیم.  بازتولیدشان  اسامی  ارزش هــای  با  و 
مثاً  و  باشد  برعکس  روند می توانست  این 
ــای اســامــی بــرگــردد و بــه آن شکل  ارزش هــ
بازتولید شود. نقش امام رضا)ع( در این نقطه 
تاریخ بی بدیل است. سر این حساب است 
اطاق  آل محمد  عالِم  رضـــا)ع(  امــام  به  که 
مــی شــود چــرا کــه بـــرای نمونه اهــل فلسفه 
رضـــا)ع( مسیر  امــام  فــان خطبه  می گویند 
فلسفه را عوض کرد. فلسفه تا ابن رشد سنی 
که  زمانی  از  و  است  ترجمه  هنوز  که  است 

فیلسوف پیدا می شود همه شیعه هستند.
 آموزه های امام رضا)ع( و امام علی)ع( در عوض 
شدن مسیر فلسفه بسیار اثر داشــت  وگرنه 
مثاً در اواخر دوران امام حسن عسکری)ع( 
یکی از کسانی که در همین دستگاه آموزشی 
بود  نشسته  ــود،  ب ــده  دی آمـــوزش  دارالحکمه 
باورپذیر  بنویسد. شاید  را  قــرآن  تعارضات  تا 
نباشد که در قرن سوم سرِ یک دیوار مسجد 
پیغمبر)ص( علمی اختراع شد. همین مثلثات 
از  اینکه  از  پیش  کسینوس،  و  سینوس  و 
فرانسه به دست ما برسد، فرانسوی ها به آن 
»ظل«)سایه( و »جیب«)زاویه( می گفتند. یک 
دیواری را شاخص وقت اذان و نماز قرار داده 
بودند که اگر سایه صفر شود نماز ظهر و اگر از 
آن طرف دوبرابر شد، وقت نماز عصر مشخص 
می شد و فرموده بود به هر کدام از این دیوارها 
دست زدید، دست به این دیوار نزنید. عرب 
آن روز فقط همین قــدرش را متوجه شد که 
دست به آن نزند ولی در قرن سوم-که عرض 
کردم جوشش های تمدنی اتفاق افتاد-یکباره 
این حدیث رسول هللا)ص( نظرشان را جلب 
کرد که این دیوار چه هست و چه خصوصیتی 
و  ظــل)ســایــه(  و  مثلثاتی  دایـــره  دارد، سپس 
جیب)زاویه( اختراع شد. احادیث اهل بیت به 
خصوص امام رضا)ع( در این روند تولید علم 
نقش اساسی داشت. نتیجه این 
شد که به جــای اینکه تمدن با 
گذشته  باستان گرایانه  صــورت 
ــه عــهــد آسمانی  احــیــا شـــود و ب
ــودش بــرگــردد؛ بــا سنت های  خـ
ــی مــخــالــفــت نکرد  ــرانـ خـــوب ایـ
ولی نگذاشت هبوط کند و یک 
ســاســانــی دیــگــری متولد شــود. 

سفری که راهبردی بود»
قضاوت  تفاسیر  ایـــن  بــا  حـــال 
کنید کــه اگـــر امـــام رضــــا)ع( و 
و شاهچراغ  معصومه  حضرت 
نبودند،  ایــران  در  امامزادگان  و 
ــود؟ ایــن  فــرهــنــگ مــا چــگــونــه بـ
سفر امــام رضــا)ع( را یک بار با 
دید تمدنی نگاه کنید. در سال 
۱9 هجری که قم فتح و خراب 
شد امام باقر)ع( تعدادی از شیعیان کوفه را 
به قم فرستاد تا هم تنگنا بر آن ها به واسطه 
سخت گیری ها در کوفه کمتر و هم قم برای 
شیعه پایه گذاری شود. سفر حضرت رضا)ع( 
اتفاق  و حضرت معصومه)س( را فقط یک 
ندانیم بلکه باید آن را یک حرکت راهبردی 
تلقی کنیم. امــام آمــد و نــزد مــردم آمــاده ای 
برای جهش تمدنی نشست؛ می شد به آن 
اینکه  یا  بدهی  یا ساسانی  عباسی  صــورت 
آمــاده  بــرای صــورت اسامی  را  آن  آرام  آرام 
ــه ســمــت خــلــوص خـــودش بـــرود.  ــا ب کــنــی ت

نگاهی به نحوه مواجهه حضرت رضا)ع( با ساختارهای دستگاه عباسی

ایستادگی در برابر صورت بندی انحرافی از تمدن اسالمی

مقدمه ای در خصوص تأثیر متقابل ساختارهای اجتماعی بر حیات جمعی
ساختارها و صنایع در هر امتی مظهر باورها و ارزش های آن امت 
هستند، یعنی باورهایی که وجود دارد خود را در ساختار اجتماعی 
و رسومی که بر پا می شود نشان می دهد. این نتیجه نیز بدیهی 
است که ساختارها در نسبتشان با زندگی جمعی خنثی نیستند. 
برای مثال زمانی که »صله رحم« بدل به یک ساختار اجتماعی 
می شود، این رفت و آمدها و ترابط های اجتماعی به یک دسته باور 
برمی گردند. باور به اینکه صله رحم مثاً عمر را زیادتر می کند یا 
موجب پیوند بیشتر است موجب می شود مناسبات جدیدی در 
زندگی شکل بگیرد که بدون آن باور شکل نمی گرفت. این رابطه 
اما یکطرفه نیست بلکه از آن سوی نیز ساختارهای اجتماعی به 
استحکام و تشدید آن باورها کمک می کنند؛ مثاً اینکه ما نماز را و 
نماز نیز ما را برپا می دارد و به همین واسطه وقتی حضور قلب در 
نماز کمی بیشتر می شود، نماز قائم به خودش را برپاتر می کند و 

»تنهی عن الفحشا و المنکر« در او بیشتر تحقق پیدا می کند. نمونه 
زمینی و عینی تر آن نیز می تواند این باشد که اگر موتورسیکلت 
القاعده  را وارد زندگی یک مردِ عرب دشداشه پوش کنید، علی 
به واسطه نوع پوششی که دارد، موتورسواری برایش ایجاد زحمت 
می کند و اینجا آرام آرام می بینید یا لباسش جمع شده و یا اینکه 
شکل موتور عوض می شود. در نمونه دیگری یک محقق اروپایی 
به  دســت  اسکیموها  میان  بــه  اسکی  جــت  بـــردن  خصوص  در 
تحقیق زده بود و مشاهده کرده بود اسکیموها نیز در این وسیله 
تصرفاتی کرده بودند، چرا که طبیعی بود این وسیله را فقط برای 
تفریح و سرگرمی نمی خواهند. خاصه اینکه ساختارهای اداری، 
خنثی  فرهنگی  و  اجتماعی  ساختارهای  و  سیاسی  ساختارهای 
نیستند بلکه حامل باورها و ارزش هایی هستند که به مخاطبان 

خودشان و گروه هدف خودشان قالب می کنند. 

ساختار اجتماعی
تعداد  و  یافت  فزونی  عباسی  عرب های  حکومت  در  ــران  ای نــژاد  آرام  آرام 
ایرانی های دربار از عرب ها بیشتر شد. نفوذ این نژاد جدید فضا را طوری 
کرد که دسته ای از عرب های خالص مثاً عباسی به شهرهای خودشان در 
عربستان بازگشتند چرا که دیگر در دربار جایی نداشتند. دعوای امین و 
مأمون هم اصاً سر همین بود؛ امین بیشتر با عرب ها بود و مأمون چون 
ــراِن آن زمــان بود به ایرانی ها گرایش داشــت. همین شد که  مــادرش از ای
دعواهای نژادی کم کم وسط کشیده شد و طبیعی بود در این منازعه زورِ 
طرف ایرانی نیز به واسطه حضور پررنگ تر در دربار، می چربید. رجحان دادن 
ایرانی ها نیز نمونه های فراوانی دارد؛ برای نمونه منصور عباسی در خطبه ای 
به مردم خراسان -که خراسان آن روز خیلی از امروز بزرگ تر بود –گفت  ای 
مردم خراسان، شما یاران ما و جزو دولت ما هستید؛ در حالی که مثاً هارون 
خاندان برمکیان را ترجیح می داد. دعوا صرفاً سر این بود که کدام خانواده 
ایرانی، وگر نه همه طرف ها ایرانی ها بودند و دعوا مثاً بر سر گرایش به سوی 
برمکیان یا بنی سهل بود. حاال باید اثرات این رجحان و برتری را مشاهده کرد. 
برای نمونه هارون الرشید به بزرگ آن زمان یعنی یحیی بن برمک گفت: اداره 
مردم را از خود برداشتم و به تو سپردم؛ هر طور که صاح دیدی فرمان ده و هر 

کسی را می خواهی به کارگیر و هر که را که می خواهی عزل کن. 
به عبارت ساده تر یک خاندان با چنین فرایندی ساختار سیاسی قدرت را 
به دست می گرفت و خود به خود اقوامی که از این خاندان دورتر بودند، 
مراتب درجه دو و سه پیدا می کردند. مأمون نیز خانواده سهل را ترجیح داد و 
فضل بن سهل را وزیر و حسن بن سهل که برادر او بود را جانشین خودش در 
بغداد قرار داد. خاصه اینکه در این بافت و ساخت اجتماعی کسانی که به 
دستگاه قدرت نزدیک تر بودند، توانستند در صحنه سیاسی اثرگذار تر باشند 
و مثاً زمانی که طاهر، امین را کشت و سر امین را برای مأمون آورد، مأمون 

کل ایالت خراسان را به او واگذار کرد. 

ساختار فرهنگی
متأثر شــد؟ خاصه  فرهنگی اش چطور  حــاال شاید ســؤال شــود ساختار 
وقتی  آمد.  به وجود  باستانی  با طعم  اسام الکچری  یک  بگویم  بخواهم 
ارزش  بــه  کــاخ  مـــورد متوکل هست کــه ۱9  در  مــثــاً  مــی گــویــم الکــچــری 
۲94 میلیون درهم ساخت. کاخ های بزرگی که آن ها را از سبک معماری 
این طرف-یعنی ایران آن دوران- آموخته بودند وگر نه عرب های حجاز و 
این ها که کپرنشین بودند. 4میلیون و 833 هزار درهم خرج کرده بودند تا 
شهر رؤیایی بغداد ساخته شود. نژاد ایرانی که قباً به واسطه ازدواج ها آمده 
بود، حاال آداب و رسوم ایرانی را نیز به همراه خودش آورد. از یک طبقه 
اجتماعی یک ساخت اجتماعی و به دنبال آن یک ساخت سیاسی و دست 
آخر نیز اثرفرهنگی ناگزیر بود. برای نمونه، جشن هایی به طور مداوم اضافه 
شد و خرج های پرخرج نیز آمد و غیر از جشن نوروز و مهرگان و این ها، 
ایران یادگرفته بودند شکل  از  جشن هایی را نیز خودشان با رسومی که 
دادند. جشن های زیادی با ریخت و پاش فراوان برگزار می شد که جشن 
»آشتی کنان« یا »خلیفه کنان« از این نمونه ها بود. برای مثال برای جشن 
خلیفه کنان معتز، نوشته اند 8۶ میلیون درهم خرج شد. مساجد باشکوه و 
قرآن های مطا آمد؛ به تعبیری قرآن تبدیل به موزه و »دیدنی« شد در حالی 
که لفظ قرآن به معنای »خواندنی« است. برای درک تفاوت فرهنگی ذکر 
مقایسه بین فرزندان مهدی عباسی و حضرت موسی بن جعفر)ع( شاید 
بهتر کمک کند. مهدی عباسی، دختری به اسم»علیه« و پسری به اسم 
»ابراهیم« داشت که در همین زمان حضرت موسی بن جعفر)ع( نیز دختر 
و پسری به همین نام داشت. اگر کسی بخواهد تفاوت دو فرهنگ اسامِ 
اصیل و اسام غیراصیل را بفهمد کافی است این دو فرزند امام کاظم)ع( 
عابد  فرزندان  مقابل  در  کند.  مقایسه  عباسی  مهدی  دختر  و  پسر  با  را 
امام موسی بن جعفر)ع(، دختر و پسر مهدی عباسی هر دو از کنیزی زاده 
شدند که خواننده بود و هر دو نیز خواننده های دوران خودشان شده بودند. 

 ساختار آموزشی 
آخرین نکته در خصوص ساختار آموزشی است. ساختار آموزشی بزرگی 
را در کل تمدن عباسی به اسم »دارالحکمه« سامان دادند. از زمان منصور 
عباسی شروع به ترجمه کتاب های یونانی ها و هندی ها و مانند آن کردند و 
هدف اصلی نیز مقابله با اهل بیت)ع( بود تا بگویند ما علم داریم و از آن ها 
بی نیاز هستیم. هارون الرشید نیز تعداد زیادی دارالحکمه تأسیس کرد. به 
عبارتی آن نظم اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آموزش را نیز زیر پوشش قرار 
می دهد و ساختارهای خودش را کامل می کند و با ساختارهای خودش، 
حیات جدیدی را برای مسلمانان می سازد و سبک زندگی مسلمانان تحت 
به  نحوه  و  فرهنگ سیاسی  آن  است  می گیرد. مشخص  قــرار  این  تأثیر 
قدرت رسیدنی که ذکر شد در ترکیب با فرهنگ اسام الکچری با طعمی 
نقاط عالم می آید،  از دیگر  آموزشی که  و  و علوم  ایرانی  باستان گرایی  از 
فرهنگ عمومی مسلمانان و حیات اجتماعی آن ها را زیر و رو می کند. این 
روند حقیقتاً یک جنِگ نرم است. به این حد نیز اکتفا نشد و حتی سراغ 
علوم انسانی و حدیث و فقه نیز آمدند. ذکر این نکته ضروری است که 
نباید این دستگاه آموزشی را با یک فرقه انحرافی که مثاً بزرگ آن فرقه 
با امام صادق)ع( مناظره می کرده است، مقایسه کرد؛ اینجا و با تأسیس 
دارالحکمه ها کِل نظام آموزشی دستخوش تحول شده و تولیدات آن برای 
کل امت اسام و امپراتوری آن دوران نشر پیدا می کرده است. نتیجه ای 
که می خواهم از این بحث بگیرم این است که وقتی همه این ها از ساخت 
سرریز  جامعه  در  اقتصادی  ساختارهای  و  فرهنگی  ساخت  و  سیاسی 
می شود، گروه هدف که امت بزرگ رسول هللا و مسلمانان آن روزها هستند 
به شکل خاصی درمی آیند؛ یعنی اگر کسی مثاً مانند اصحاب کهف در 
عصر رسول هللا می خوابید و پس از ۲۰۰ سال از خواب بیدار می شد، واقعاً 
این سؤال را از خودش می کرد که اگر این اسام است پس آنچه من با 

رسول هللا تجربه کردم چه بود؟

جاده ای که به سمت 
بازتولید ایران 

باستانی )ساسانی( 
رفته بود که خود به 
علت دوگانه پرستی 
شکست خورده و از 
درون متالشی شده 
بود، دوباره داشت 
با عنوان امپراتوری 

عباسی بازتولید 
می شد و تنها یک رویه 
و ظاهر اسالمی داشت

بـــــــرش
مایه جوشش تمدن 

در ذهن و ضمیر 
ایرانی ها و در ذوق 

هنری و فکر این 
مردم بود که داشت 
صورت بندی عباسی 
-با آن مختصاتی 
که ذکر شد- پیدا 

می کرد؛ امام رضا)ع( 
رفت و باالی سر این 
ماده جوشنده تمدنی 

نشست تا در آینده 
تحول تمدنی رقم بزند

بـــــــرش

شئ وارگی در حیات انسان معاصر 
فـــــخـــــرزارع، عضو  ســیــدحــســیــن 
فرهنگ پژوهی  گــروه  علمی  هیئت 
ــژوهــشــگــاه فــرهــنــگ و انــدیــشــه  پ
»جهان  کتاب  نویسنده  و  اسامی 
این  بــنــده  گــفــت:  قـــرآن«  فرهنگی 
کتاب را به صورت مشترک با گروه 
نوشتم  پژوهشگاه  فرهنگ پژوهی 
و دغـــدغـــه ام ایـــن بـــود کــه چگونه 
فرهنگ،  زندگی،  مــدرن  جهان  در 
زندگی  و سبک  اقتصاد  سیاست، 
انسان تغییر کرده است. در واقع شرایط به گونه ای شده که به انسان در 
قالب شئ نگاه می شود و گویا مادی انگاری چنان بر جهان انسانی سیطره 
وارد  را عوض کــرده که به فرهنگ و اجتماع خلل  یافته و سبک زندگی 

شده است.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسامی در گفت وگو با 
ایکنا ادامه داد: با تأمل به این نتیجه رسیدم که مسئله اصلی ساختاری 
است که در زندگی انسان، روش نگاه او به پدیده ها و پیامدهای آن ها را 
تغییر داده و به همین دلیل به این موضوع پرداختم و تصمیم گرفتم با 
توجه به آیات قرآنی که ترسیم کننده حیات طیبه و »تِبْیاناً لِکُلِّ َشیْ ءٍ« و 
معرفی کننده انسان به منزله خلیفه الهی است، ساختار منضبطی را برای 

جهان فرهنگی انسان براساس جهان فرهنگی قرآن ترسیم کنم. 
فخر زارع در پاسخ به این پرسش که چه تعریفی از جهان فرهنگی دارید، 
گفت: جهان فرهنگی مجموعه ای از عناصر بینشی، پردازش های ذهنی و 
باور های بنیادی و در واقع آن چیزی است که در ذهن انسان اتفاق می افتد 
یا باید به عنوان بینش و جهان بینی اتفاق بیفتد تا اهداف مشخصی را 
از  متشکل  و  سامان یافته  اهــداف مشخصی  براساس  یعنی  کند؛  دنبال 
مبانی، اصول، قواعد و ارزش هایی است که سعی کردم آن ها را از آیات الهی 
بازتولید، کشف و استخراج کنم و در سامانه منظمی شکل دهم. کوشیدم 
عناصری را که بیان کردم، یعنی مبانی، اصول، قواعد و هنجارهایی را که 
از قرآن قابل کشف است، به صورت روشمند در یک سامانه مطرح کنم تا 
بتواند هویت و زندگی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و در مجموع 

حیات بشری را سامان دهد.
وی افزود: دغدغه  مهمی که در این کتاب دنبال کرده ام این است که وقتی 
انسان معاصر نام و نشان خود را در دنیای مادی جست وجو و هویت و 
نظام اجتماعی خود را از علم دینی و عقل ناب محروم می کند، نگرش ما 
به حیات اجتماعی و فرهنگی دگرگون می شود و در این صورت اقتصاد، 
فرهنگی خاصی  و جهان  تغییر می یابد  ما هم  و سبک حیات  سیاست 
بنیان گذاری می شود. در واقع انسان معاصر فکر می کند هرچه هست و 
نیست در همین حیات دنیایی و مادی است، یعنی شئ وارگی در سراسر 
حیات انسان موج می زند و به تعبیر یکی از اندیشمندان گویا مرغ انسانیت 

از کالبد انسان پرواز کرده است.

گزارش کوتاه 
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به گزارش ایکنا، گروه  های جهادی 
یکی از پایه های خدمت رسانی به 
نیازمندان  و  کشور  محروم  نقاط 
بدون  و  هستند  مستضعفان  و 
به  چشمداشتی  هــیــچ   داشــتــن 
محرومیت  رفع  و  خدمت رسانی 
پرداخته و خدمات شایانی را به 
نیازمندان ارائه کرده اند. با شیوع 
فعالیت  کشور،  در  کرونا  بیماری 

این گروه ها به سمت خدمات بهداشتی و کمک به کادر درمان  اغلب 
بیماران کرونایی معطوف شده است.  با  بیمارستان های مختلف درگیر 
بسیاری از این گروه ها با وجود پیگیری خدمات جهادی گذشته خود، 
طبق فرمان رهبر معظم انقالب اسالمی، قدم در عرصه کمک مؤمنانه 
به  را  فراوانی  گذشته خدمات  حــدود یک سال  در  و  نهاده  مواسات  و 

محرومان و خانواده های بیماران کرونایی ارائه کرده اند.
گروه جهادی پیامبر اعظم)ص( استان فارس یکی از گروه های فعال این 
استان است که در هفت سال فعالیت بی وقفه خود توانسته است در 
برنامه های  و  کــرده  پیدا  ورود  اقتصادی  و  فرهنگی  مختلف  زمینه های 

جهادی موفق و تأثیرگذاری را در مناطق محروم استان اجرایی کند.
اعضای این گروه جهادی که در ابتدای فعالیت خود جزو دانش آموزان این 
مرز و بوم بوده اند، امروز وارد حوزه آموزش عالی شده و هر کدام از ایشان 

در رشته های مختلف تحصیل می کنند. 
این جهادگران نمونه که هر کدام از ایشان امروز تخصص ویژه ای در 
علوم مختلف کسب کرده اند، با حفظ روحیه جهادی خود در مسیر 
گسترش  را  خود  جهادی  فعالیت های  محرومان،  به  خدمت رسانی 
داده و محرومان و نیازمندان را در حوزه های مختلف اجتماعی یاری 

می کنند.
محمد سمیعی، مدیر گروه جهادی پیامبر اعظم)ص( استان فارس در 
گفت وگو با ایکنا، در رابطه با چگونگی شکل گیری این گروه جهادی 
از  پیش  بنده  کــرد:  اظهار  اســت،  داده  ارائــه  تاکنون  که  خدماتی  و 
راه اندازی این گروه جهادی و از سال ۸۹ وارد حوزه خدمات جهادی 
شده و همراه با دیگر جهادگران استان به مدت چهار سال مشغول 
بودیم. مختلف  مناطق  در  نیازمندان  و  محرومان  به  خدمت رسانی 
سمیعی ادامه داد: در این چهار سال و در کنار برخی از دانشجویان 
در  را  زیــادی  خدمات  متعال  خــداونــد  عنایت  با  توانستیم  جهادی 
مناطق محروم استان های کرمان و سیستان و بلوچستان ارائه دهیم 
مناطق  ایــن  از  محرومیت زدایی  مسیر  در  کوچک  چند  هر  گامی  و 

برداریم.
وی با بیان اینکه پس از چهار سال فعالیت جهادی توفیق راه اندازی گروه 
جهادی پیامبر اعظم)ص( را پیدا کردیم، تصریح کرد: در سال ۹۲ بود که 
پس از مشاهده برخی خألها در بخش دانش آموزی، تصمیم به ایجاد 
گروهی جهادی گرفتیم که به صورت ویژه به حوزه دانش آموزی ورود کرده 
و به رفع خألهای موجود در این زمینه بپردازد که همین مسئله موجب 
ایجاد گروه پیامبر اعظم)ص( شد.مدیر گروه جهادی پیامبر اعظم)ص( 
برای  ــای جهادی  اردوهـ بــرگــزاری  عــدم  و  روحیه جهادی  فقدان  افـــزود: 
دانش آموزان همان خألیی بود که ما را به فکر تأسیس این گروه جهادی 
انداخت تا بتوانیم با ایجاد روحیه جهادی در میان دانش آموزان از طریق 
برگزاری اردوهــای مختلف جهادی، زمینه را برای حضور بیش از پیش 

ایشان در مسیر خدمت رسانی به محرومان فراهم کنیم.

دانش آموزان؛ محور اصلی گروه جهادی»
سمیعی ضمن تأکید بر اینکه محور اصلی این گروه جهادی، دانش آموزان 
هستند، ادامه داد: در این راستا از حضور چند نفر از دانشجویان نخبه و 
طلبه های روحانی نیز برای بحث آموزش دانش آموزان بهره بردیم که این 

مسئله نتایج بسیار خوبی نیز به همراه داشت.
وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه دیدگاه ما در حوزه جهادی مبتنی 
بر دیدگاه تربیتی بوده و خواهد بود، ادامه داد: البته فعالیت هایی همچون 
ساخت  و ساز منازل برای محرومان و برنامه هایی از این دست نیز تأثیر 
بسیار فراوانی در محرومیت زدایی از خانواده های نیازمند دارد اما مبنای 
اصلی گروه جهادی ما به قول معروف آموختن ماهی گیری به افراد است 
نه ماهی دادن به آن ها، یعنی در تالش هستیم با ایجاد اشتغال برای 

محرومان، به رفع محرومیت دائمی ایشان کمک کنیم.

 گفت وگوی قدس آنالین با  مسئول گروه جهادی بنیان مرصوص  

جبران کم کاری ها برای محرومیت زدایی کرونایی

خـــبر

فعالیت جهادی طالب در مقابله با کرونا کتاب شد  دو کتاب با موضوع فعالیت جهادی طالب در مقابله با کرونا با عنوان »بیست منهای یک« و »ویروس تاجدار« منتشر می شود. کتاب ویروس تاجدار یک 
رمان با موضوع خاطرات جهادی طالب است که بر اساس خاطرات فعالیت های جهادی طالب در روزهای کرونا تدوین شده است. هدف از چاپ این کتاب ها، تحقق امر رهبر معظم انقالب مبنی بر به تصویر کشیدن 

فعالیت جهادی طالب و همچنین دیده شدن این فعالیت ها بود که با ایثارگری و فداکاری به مبارزه با ویروس کرونا اقدام و الگوسازی کردند.

 جواد فراهانی   احسان صدرایی، مسئول 
گروه جهادی »بنیان مرصوص« در گفت وگو 
سابقه  تشریح  به  آنالین  قدس  خبرنگار  با 
پرداخت  جهادی  گروه  این  فعالیت های  و 
مرصوص«  »بنیان  جهادی  گروه  گفت:  و 
سال ۸۲ در مسجد امام موسی بن جعفر)ع( 
نام  و  محله غیاثی منطقه ۱۴ تشکیل شد 
آن برگرفته از آیه چهار سوره صف است که 

می فرماید: »کأنهم بنیان مرصوص«.

تشکیل کارگروه تحول اجتماعی »
قرارگاه خاتم االوصیا)ص(

احسان صدرایی افزود: از سال ۸۴ به مانند 
محروم  مناطق  در  جهادی  گــروه هــای  دیگر 
حضور یافتیم و به ساخت و تعمیر خانه ها، 

مساجد و مدارس مشغول شدیم.
به  مـــربـــوط  جــلــســات  از  پـــس  و  ســـال ۹۲ 
مقام  دفتر  توسط  که  اجتماعی  آسیب های 
مفصل  گزارشی  شد،  برگزار  رهبری  معظم 
سال   ۱۰ از  موجود  اجتماعی  آسیب های  از 
پیش از انقالب تا این سال به مقام معظم 
این  به  نسبت  ایشان  که  ارائــه شد  رهبری 
موضوع انتقاد کردند. از این رو ما در گروه 
که  کــردیــم  عهد  مــرصــوص  بنیان  جــهــادی 
روی آسیب های اجتماعی کار کنیم.مسئول 
ادامه داد: ما  بنیان مرصوص  گروه جهادی 
کردیم  آغــاز  را  خــود  اجتماعی  فعالیت های 
اینکه  تا  دادیــم  ادامــه  فعالیت ها  ایــن  به  و 
قرارگاه خاتم االوصیا)ص( پیشنهاد تشکیل 
قرارگاه تحول اجتماعی خاتم االوصیا)ص( را 
به ما داد که به دنبال آن فعالیت روی سه 
شهر خرم آباد، بندرعباس و شیراز در اختیار 
ما قرار گرفت. در این شهرها با موضوعات 
زنــان و خــانــواده، ورزش و جوانان، تربیت و 

کادرسازی، عمرانی، امنیت غذایی، فرهنگی، 
به  ــروع  شـ و ســالمــت  بــهــداشــت  و  تبلیغی 

فعالیت کردیم.

تمجید مقام معظم رهبری از گروه »
جهادی بنیان مرصوص

وی تصریح کرد: تقریباً یک سال و نیم در 
این مناطق به فعالیت خودمان ادامه دادیم 
و کار تا حدی جدی بود که رفته رفته اعضای 
گروه از شغل های خود استعفا دادند و روی 
آسیب های اجتماعی متمرکز شدند و موفق 
شدیم تا جلسه ششم آسیب های اجتماعی 
ــزارش  در مــحــضــر مــقــام مــعــظــم رهــبــری گـ

ــان را بــرســانــیــم که  ــارم ک
مورد تمجید ایشان قرار 
گرفت. پس از آن فعالیت 
به  را هم  تهران  در شهر 
آنجایی  از  و  سپردند  ما 
کـــه کــالنــشــهــر اســــت و 
دارد،  بــزرگ تــری  مسائل 
تحویل  را  دیگر  مناطق 
دادیــم و فقط روی شهر 

تهران متمرکز شدیم.
احسان صدرایی در ادامه 
ــاره بـــه ایــنــکــه سه  ــ بـــا اشـ
محله از تــهــران بــه گــروه 
مرصوص  بنیان  جــهــادی 
کرد:  اضافه  شــد،  سپرده 
انــجــام تحقیقات  از  پــس 
در  را  خــود  فعالیت  الزم 
آغاز  انتخابی  محله های 

کردیم و متوجه شدیم که محله های دیگری هم 
به این محالت مرتبط هستند و در نتیجه چند 
محله دیگر به حوزه کاری ما اضافه شد. ما در این 

تشکیل  مردمی  جبهه های  محالت 
دادیم و اکنون در حدود ۱۰ محله در 
تهران به صورت جدی فعال هستیم. 
را  مسجد  یــک  محالت  از  یکی  در 
از صفر تا صد بنا کردیم و با جذب 
۲۰۰ الی 3۰۰ نوجوان در حال آموزش 
به آن ها هستیم. در حال حاضر در 
طرح  شــده  مطرح  موضوعات  تمام 
داریم و به 5۰ درصد هدف گذاری های 
برنامه های  یــافــتــه ایــم.  خــود دســت 
ــوده و امـــیـــدواریـــم  ــ ــا پــنــج ســالــه بـ مـ
ــدت بــتــوانــیــم تحول  ــن مـ کــه در ایـ
محسوسی را در وضعیت محله های 
باشیم. شاهد  خــود  فعالیت  تحت 

فعالیت های کرونایی گروه »
جهادی بنیان مرصوص

مــرصــوص در  بنیان  ــروه جــهــادی  گ مسئول 
راستای  در  گروه  این  فعالیت های  با  ارتباط 
ویــروس  توسط  شــده  ایجاد  رفــع مشکالت 

ویــروس  شیوع  از  پــس  داد:  توضیح  کــرونــا 
کرونا در کشور، ما به مدت دو الی سه ماه 
فعالیت های خودمان را بر این حوزه متمرکز 
کردیم و مرکز پدافند زیستی قرارگاه مردمی 
کردیم  ــدازی  راه انـ را  تهران  اجتماعی  تحول 
ستاد  ســالمــت،  همیار  طــرح  آن  تبع  بــه  و 
و فعالیت  مــدافــعــان ســالمــت  بــزرگــداشــت 

فرهنگی تبلیغی راه اندازی شد.
به  خانه  فعالیتی،  حــوزه  محالت  تمام  در   
خانه مراجعه کردیم و با شناسایی کرونایی ها 
اعـــالم کــردیــم کــه از خــانــه خـــارج نشوند و 
اگر  یــا  می کنیم  فــراهــم  را  ــا  آن هـ مایحتاج 
یا  بردیم  آن هــا  بــرای  پزشک  بودند  نیازمند 
اعزام به بیمارستان داشتیم و داروهای مورد 

نیاز را تهیه کردیم.
خانگی،  قرنطینه  طــرح  در  کــرد:  اظهار  وی 
افـــرادی را که در منزل خــود جــای مناسب 
برای قرنطینه نداشتند، به اماکن پیش بینی 
منتقل  مرصوص  بنیان  جهادی  گــروه  شده 
مراقبت  آن هــا  از  کامل  بهبودی  ــان  زم تــا  و 

در  را  ضدعفونی  ــواد  مـ تولید  مــی کــردیــم. 
ــم و هر شب معابر را  دستور کــار قــرار دادی
زیــادی  بسیار  سطح  در  کردیم.  ضدعفونی 
در  و  داشتیم  را  معیشتی  بسته های  توزیع 
تولید ماسک و گان تا جایی پیش رفتیم که 
با وزارت بهداشت قرارداد بستیم و لباس های 
اولیه به ما  مــورد نیاز اورژانـــس را که مــواد 

تحویل می دادند، تأمین کردیم.
احسان صدرایی ادامه داد: در بحث تولید 
ماسک هم تقریباً یک میلیون ماسک تولید 
زنــان سرپرست  راســتــا  در همین  و  کــردیــم 
خانواری را که پیش تر در بحث آسیب های 
اجتماعی شناسایی کرده بودیم، برای تولید 
بــه آن هـــا حقوق  ــار گرفتیم و  بــه ک مــاســک 

پرداخت کردیم.
 در قالب طرحی به نام موکب سالمت، در 
مناطقی که خیلی ضعیف و نیازمند بودند، 
مواد ضدعفونی، ماسک و دیگر اقالم  مورد 
نیاز را به صورت رایگان توزیع کردیم.مسئول 
با  ارتباط  در  مرصوص  بنیان  جهادی  گــروه 
مشکالتی که حین انجام فعالیت های خود 
وجــود مشکل  گفت:  بوده اند،  مواجه  آن  با 
در مسیر گروه های جهادی یک امر طبیعی 
است که البته برای یک بچه جهادی نباید 
عنوان  به  امــا  باشد؛  داشته  معنی  مشکل 
مثال نهادهای دولتی همیشه دنبال گزارش 
هستند و به محالت می آمدند و به اصطالح 
می رفتند.  و  می گرفتند  را  خودشان  عکس 
مشکالت زیاد است اما نقطه عطف بچه های 
جــهــادی ایــن اســت کــه بــه مشکالت توجه 
از پیش  کــاری  باشد،  این  اگر غیر  و  ندارند 
گروه های  تشکیل  از  هــدف  رفــت.  نخواهد 
جهادی این است که کاستی ها و کم کاری های 
کنند. جبران  هزینه  کمترین  با  را  دولت ها 

قبادی  علیرضا  حــرم  مدافع  شهید  جهادی  گــروه  مدیر 
در محرومیت زدایی  اقــدام هــای ضربتی  فــراوان  تأثیر  به 
مناطق محروم کشور از طریق برگزاری اردوهــای ۱۰ روزه 
جهادی اشاره کرد و گفت: افق آینده  گروه های جهادی در 
تخصصی کردن فعالیت های آن هاست.به گزارش ایکنا، 
گروه  های جهادی یکی از پایه های خدمت رسانی به نقاط 
محروم کشور و نیازمندان و مستضعفان هستند و بدون 
داشتن هیچ  چشمداشتی به عرصه خدمت رسانی و رفع 
محرومیت پرداخته و خدمات شایانی را به نیازمندان ارائه 
کرده اند. با شیوع بیماری کرونا در کشور، فعالیت اغلب 
این گروه ها به سمت خدمات بهداشتی و کمک به کادر 

درمان بیمارستان های مختلف درگیر با بیماران کرونایی 
معطوف شده است. بسیاری از این گروه ها با وجود پیگیری 
خدمات جهادی گذشته خود، طبق فرمان رهبر معظم 
انقالب اسالمی، قدم در عرصه کمک مؤمنانه و مواسات 
نهاده و در طول حدود یک سال گذشته خدمات فراوانی را 
به محرومان و خانواده های بیماران کرونایی ارائه کرده اند.
گروه جهادی شهید مدافع حرم علیرضا قبادی استان البرز 
یکی از گروه هایی است که در سه سال فعالیت بدون وقفه 
توانسته است گام های مهمی در حوزه محرومیت زدایی 
از روستاهای محروم بردارد. این گروه جهادی با برگزاری 
حــوزه  وارد  صـــورت ضربتی  بــه  روزه  ویـــژه ۱۰  اردوهــــای 

در  مهمی  برنامه های  نیز  تاکنون  و  شده  خدمت رسانی 
حوزه های مختلف عمرانی، آموزشی و فرهنگی اجرا کرده 
است.در دوران شیوع بیماری کرونا در کشور نیز اعضای 
گروه جهادی شهید قبادی ضمن لبیک گویی به فرمان رهبر 
معظم انقالب اسالمی در زمینه کمک مؤمنانه و مواسات، 
توزیع  فــراوانــی همچون  اقــدام هــای  و  میدان شــده  وارد 
بسته های معیشتی و... را در این راستا انجام داده است.
هومن احتمالی، مدیر گروه جهادی شهید علیرضا قبادی 
استان البرز در گفت وگو با ایکنا، درباره نحوه راه اندازی و 
فعالیت های مختلف این گروه جهادی در مقاطع مختلف 
زمانی، اظهار کرد: فعالیت های گروه جهادی شهید مدافع 

نظر مجموعه  زیر  و  از سال ۱3۹۴  قبادی  علیرضا  حرم 
بسیج دانشجویی استان البرز آغاز شد که این روند به 
مدت دو سال ادامه داشت و در این مدت نیز فعالیت های 
از سوی اعضای گروه در نقاط محروم و  جهادی خوبی 
نیازمند اجرا شد.احتمالی در ادامه با بیان اینکه ماهیت 
این گروه جهادی در سال ۹۶ از حالت دانشجویی خارج و 
تبدیل به گروهی مستقل شد، تصریح کرد: گروه جهادی 
در  خــود،  برنامه های  در  استقالل  از  پس  قبادی  شهید 
تمامی زمینه های مختلف فرهنگی و اجتماعی، آموزشی، 
و  آبــادانــی مشغول شــده  و  بهداشت و سالمت، عمران 
کرد. اقــدام  مناطق محروم  در  به خدمت رسانی  نسبت 

بازتاب

مدیر گروه جهادی شهید قبادی عنوان کرد

ضرورت تخصصی کردن فعالیت  گروه های جهادی

رن���گ   1395 م���دل  امج���د  س���یکلت  موت���ور  س���ند 
بنف���ش به ش���ماره انتظام���ی 774/37939  ش���ماره 
شاس���ی  ش���ماره  و   0125NC5047955 موت���ور 
NC5***125A9564224 ب���ه مالکی���ت عل���ی اعلم���ی 
گرماب سفلی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.  ,ع
99
11
23
8

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز وس���ند موتورس���یکلت ktm250cc  مدل 
89 رن���گ نارنجی به ش���ماره انتظامی 51773/773 
بدن���ه  ش���ماره  و  موت���ور 770-9*39938*  ش���ماره 
8900006 مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.

,ع
99
11
23
3

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
99
11
22
6

س���ند س���فید و برگ کمپانی موتور  سیکلت هیرمن 
م���دل 1395 به ش���ماره موت���ور 0125N2P213164 و 
ش���ماره شاس���ی N2P***125C9541968 به شماره 
انتظام���ی 96456 ای���ران 774 ب���ه مالکی���ت ذکری���ا 

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

مف
ی 

گه
آ

گواهینامه صالحیت پیمانکاری ش���رکت دنا 
س���اختمان توس به ش���ماره ثبت 45543 
و شناس���ه حقوق���ی 10380617778 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

,ع
99
11
23
7

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

   125ccبرگ س���بز وس���ند موتورس���یکلت نام���ی تیپ
مدل89 رنگ مشکی به شماره انتظامی 79161/764 
شماره موتور 156FMINBEA017683 و شماره بدنه 
NBE***125A9004102 مفق���ود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

,ع
99
11
23
4

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز خ���ودروی لیفان مدل 1394 رنگ مش���کی 
ب���ه ش���ماره انتظام���ی 384س67 ایران 84  ش���ماره 
شاس���ی  ش���ماره  و   LFB479Q140702014 موت���ور 
NAKNF4221EB123054 به مالکیت وحید شجاعی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
99
11
22
5

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

کارت دانش���جویی اینجانب س���حر ایری بش���ماره 
2239973773 و شماره دانشجویی 9724005 
از دانش���گاه علوم پزشکی بجنورد مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
99
11
17
0

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ کمپانی، س���ند مالکیت و کارت وانت سیس���تم 
مزدا تیپ  1600به رنگ نقره ای - متالیک مدل 1370 
به شماره موتور 196560 وشماره شاسی 70607803 
به ش���ماره پ���الک 54 - 226 د 32 مفقود گردیده واز 

درجه اعتبارساقط می گردد. 

,ع
99
11
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9

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

م���درک موقت ف���ارغ التحصیل���ی اینجانب میالد 
صحراگرد فرزند ماش���اا... به ش���ماره شناس���نامه 
16552 صادره از مش���هد در مقطع کاردانی رشته 
کامپیوتر صادره از دانش���گاه آزاد اس���المی واحد 
قوچ���ان با ش���ماره 853 مفقود گردیده اس���ت و 
فاقد اعتبار می باش���د. از یابنده تقاضا می ش���ود 
اص���ل م���درک را به دانش���گاه آزاد اس���المی واحد 
ج���اده   4 نش���انی:قوچان-کیلومتر  ب���ه  قوچ���ان 
قوچان-مش���هد-مجتمع دانش���گاه آزاد اس���المی 

واحد قوچان ارسال نمایید.

,ع
99
10
66
3

لی
صی

تح
ک 

در
ن م

دا
فق

ی 
گه

آ

اصل س���ند و سند کمپانی خودرو س���واری پژو 405 
ج���ی ال ایکس مدل 1387 به رنگ نقره ای متالیک 
به ش���ماره موتور 12487041639    و شماره شاسی 
از  و  گردی���ده  مفق���ود   NAAM01CA78E362514

درجه اعتبار ساقط است 
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99
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دی
قو

مف
ی 

گه
آ

آگهی اصالحی  شركت  تولیدی محمد جواد 
رضائیان یزدی و شركا شركت نسبی

به شماره ثبت 692 شناسه ملی10380085459
پی��رو آگه��ی منتش��ره در روزنام��ه ق��دس  مورخ : 
1399/11/2 در خص��وص مجم��ع عمومی ف��وق العاده 
مورخ : 1399/11/18 س��اعت : 10 مراتب ذیل از قلم 

افتاده است که بدین وسیله اصالح میگردد
دستور جلسه : مجمع عمومی فوق العاده :

اصالح موادی از اساسنامه از قلم افتاده است . 
ع هیئت مدیره  9

91
12
29

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 
بطور فوق العاده شركت مجتمع فوالدی توس 
حجت  به شماره ثبتی 21301 و شناسه ملی 

 10380367957
دع��وت                          س��هامداران  کلی��ه  از  بدینوس��یله 
م��ی  ش��ود تا در جلس��ه مجم��ع عموم��ی عادی 
س��الیانه بط��ور ف��وق الع��اده که در س��اعت 9 
در   1399/11/20 م��ورخ  دوش��نبه  روز  صب��ح 
محل قانونی ش��رکت ب��ه آدرس: کیلومتر 22 
جاده قوچان ش��رکت صنعت��ی فناوریهای برتر 
بول��وار صنع��ت انته��ای صنعت ۵ کد پس��تی 
93۵۵۵13373 کارخانه مجتمع فوالدی توس 

حجت حضور به هم رسانند.
 دستور کار جلسه:

1- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
ب��ه  منته��ی  مال��ی  صورته��ای  تصوی��ب    -2

1398/11/29 شامل ترازنامه و سود و زیان 
3- انتخ��اب بازرس اصل��ی و علی البدل برای 

سال 1399 
4- انتخاب اعضای هیئت مدیره

ع هیئت مدیره مجتمع فوالدی توس حجت 9
91
10
79

,ع
99
11
24
0

ش�رکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی خرید انواع تیر بتونی 9 و 12 متری  به ش��رح جدول ذیل و مطابق 
یك جلد دس��تورالعمل الزامات ، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های پایه های بتونی مس��لح و چهارگوش ویرایش) 4 آبان ماه س��ال1399(  
و دس��تورالعمل انب��ارش ، جابجای��ی ،حمل و نصب پایه های بتنی مس��لح چهارگ��وش ویرایش 2 آبان ماه 1399  ، را از طریق س��امانه تدارکات 
الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد( به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 

عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
توضی��ح: نظ��ر ب��ه حجم مناقصه و زمانبندی تحویل ، ش��رکت هایی که دارای ظرفیت تولید متناس��ب میباش��ند میتوانند در مناقصه ش��رکت 

نمایند.
 تاریخ انتشار مناقصات در سایت : ساعت 8 صبح  روزیک شنبه  مورخ 99/11/0۵

آخرین مهلت  زمانی دریافت اسناد مناقصات از سایت : ساعت 19 روز یک شنبه  مورخ 99/11/12
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 19 روز پنجشنبه مورخ 99/11/23

زمان بازگشایی پاکت های الف و ب  : ساعت 13) سیزده بعدازظهر( روز دوشنبه مورخ 99/11/27 خواهد بود.
تاریخ تش��کیل جلس��ه افتتاح پاکات ج ) پیشنهاد قیمت ( پیشنهاد دهندگان ، با ملحوظ قراردادن زمان جهت بررسی مشخصات فنی پیشنهاد 

دهندگان توسط کمیته فنی بازرگانی ، در جلسه گشایش پاکات الف و ب به اطالع شرکت کنندگان در مناقصه خواهد رسید.
توضیح  : پیش��نهاد دهنده مکلف اس��ت معادل مبلغ س��پرده شرکت در مناقصه ، تضمینهای معتبر ) بر اساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه ( 
تهیه و تس��لیم نماید و به پیش��نهاد های فاقد امضا ، مش��روط ، مخدوش و پیش��نهاداتی که بعد از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل ش��ود 

مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مبلغ  کل تضمین شرکت در موضوع مناقصه و شماره فراخوانردیف
نوع اعتبارمناقصه) به ریال(

1
خرید انواع تیر بتونی 9 و 12 متری 

جاری921.000.000  )ریال(     شماره فراخوان   2099009003000110

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناصه و ارائه پاکت های الف: 
آدرس : ارومیه ، بلوار ارتش- سربازان گمنام . ارتش ،  تلفن 3110-044 داخلی 430۵  

اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
مرکزتماس : 021-27313131

دفترثبت نام : 88969737-021و 021-8۵193768
دفتر ثبت نام ارومیه : 09144443۵44 - 04432232113

اطالعات تماس دفاترثبت نام سایر استانها در سایت سامانه www.setadiran.ir  “بخش ثبت نام /پروفایل تامین کننده /مناقصه گر “ موجود است.
ضمنا” فراخوان مناقصه در س��ایت های اطالع رس��انی معامالت صنعت برق ) ش��رکت توانیر ( وسایت شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی 

وسایت ملی مناقصات  به ترتیب به آدرس های :
Iets.Mporg.ir   ,WWW.Waepd.ir     ,WWW.tavanir. org.ir  قابل مشاهده است . 
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پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

 ما در این محالت 
جبهه های مردمی 

تشکیل دادیم و اکنون 
در حدود ۱۰ محله در 
تهران به صورت جدی 

فعال هستیم

بـــــــرش
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افزایش فروش نفت ایران به متقاضیان دولتی  رستم قاسمی، وزیر پیشین نفت در پاسخ به خبرنگار مهر درباره نقش مجموعه های خارج از وزارت نفت در افزایش فروش نفت گفت: براساس اظهار وزیر نفت در مجلس شورای اسالمی به  طور 100درصدی در کنار وزارت نفت به صادرات نفت کشور 
کمک می کنیم و بخش قابل توجهی از نفت کشور را با استفاده از روش هایی می فروشیم و طبق وظیفه ای که بر عهده ما گذاشته شده است در زمینه فروش نفت به وزارت نفت و سایر ظرفیت های موجود کمک می کنیم. وی درباره اینکه عمده این افزایش صادرات به کدام مقاصد بوده است، گفت: به دلیل شرایط 

تحریمی نمی توانم مقاصد صادراتی را نام ببرم، اما به دلیل ارتباطاتی که با برخی کشورها در دوران وزارت نفت خود بدست آوردم، در واقع بخش دولتی این کشورها خریدار نفت ما هستند و فروش ما نیز الحمدهلل خوب است.

وجود  با  ایــران  سعیدسیدحسینزاده    
برخورداری از منابع غنی انرژی، متأسفانه 
مختلف  فصول  در  و  مختلف  ــل  دالی به 
ــرژی  ســال بــا بــحــران مدیریت مــصــرف ان
فصول  در  که  معنا  بدین  اســت،  مواجه 
پیک مصرف، میان میزان تولید و مصرف 
انرژی شکاف ایجاد شده و این اتفاق در 
و  بــرق  خاموشی  موجب  تابستان  فصل 
زیان های اقتصادی و اجتماعی فراوان شده 
و  با سرمای هوا  نیز  و در فصل زمستان 
افزایش مصرف گاز، بحران کمبود گاز به 
بخش  و  نیروگاه ها  صنعت،  بخش های 
در  امسال  اما  می شود؛  کشانده  خانگی 
فصل زمستان در پدیده ای نادر با دو بحران 
بحران  هستیم؛  مواجه  همزمان  به  طــور 
کمبود برق و گاز. بدیهی است بخشی از 
علت ایجاد چنین بحران هایی به  غفلت 
افزایش  بــرای  مسئول  نهادهای  و  دولــت 
مختلف  بــخــش هــای  در  انــــرژی  کـــارایـــی 
برمی گردد و بخشی دیگر نیز به مردم و 
مشخصاً مصرف کنندگان بخش خانگی. 

اهمیت بخش خانگی در بحران »
مصرف انرژی

دولت  مهم  نقش  از  کــردن  صرف نظر  با 
تــولــیــد و  ــریــت  و وزارتـــخـــانـــه هـــا در مــدی
مصرف انــرژی، یکی از بخش هایی که در 
بخش  دارد،  مهمی  نقش  بحران  ایجاد 
مصرف خانگی است. آمارها نشان می دهد 
بیش از 50درصد از مصرف برق در زمان 
اوج بار، مربوط به بخش خانگی است. از 
سویی مسئوالن وزارت نیرو اعالم کرده اند 
مصرف  خانگی  مشترکین  از  درصــد   80
متعادلی دارند و تنها 20درصد از مشترکین 

نــامــتــعــارف  مــصــرف  الــگــوی  کــه  هستند 
پــیــش  گــرفــتــه انــد و   و مــســرفــانــه ای را در 
42 درصد از مصرف برق در بخش خانگی 

را به خود اختصاص داده اند.
 از ســــوی دیــگــر مــطــابــق گـــــزارش مــرکــز 
در  در ســال 1398  پــژوهــش هــای مجلس 
حدود 13 درصد از مشترکین گاز در گروه 
پرمصرف قرار دارند و مابقی یعنی حدود 
87 درصد مشترکین در طبقه کم مصرف 
و نیز با مصرف متوسط قرار دارند. سهم 
مصرف داخلی گاز طبیعی در بخش خانگی 
در سال 1397 در حدود 26درصد هست. 
بنابراین با برنامه ریزی و فرهنگ سازی برای 
حــدود  روی  گــاز  و  بــرق  مدیریت مصرف 
20درصــد مشترکین خانگی برق و حدود 
گاز طبیعی،  13درصــد مشترکین خانگی 
می توان مقادیر زیادی مصرف برق و گاز در 

زمان پیک مصرف را کاهش داد.

ابزارهای تغییر رفتار مشترکین »
پرمصرف؛ سنتی یا جدید؟

 اما مسئله اصلی در این میان روش و ابزار 
مدیریت تغییر رفتار این مشترکین است. 
تجربه و نیز دانش روز اقتصادرفتاری نشان 
داده است با استفاده از ابزارهای سنتی 
تلویزیونی  تبلیغات  منسوخی همچون  و 
بلیبوردهای  ــویــس،  ــرن زی مــانــنــد  قــدیــمــی 
تکراری  پیام های  از  استفاده  و  تبلیغاتی 
رفتار  بهبود  به  امیدی  نمی توان  آن ها  در 

مصرف کنندگان انرژی داشت.
چالش سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به 
دولت و نیز شخصی قلمداد کردن رفتار 
از سوی دیگر کلیشه ای  و  انــرژی  مصرف 
بودن محتوا و قالب پیامی که به مخاطب 

ــود مــوجــب  ارائـــــــه مــــی شــ
مــی شــود پــیــام ارائـــه شده 
جــذابــیــت و تــأثــیــرگــذاری 
اما  را نداشته اســت؛  الزم 
رفتاری  اقتصاد  ابــزارهــای 
هــم در قــالــب پــیــام و هم 
ــه  شــده  ــ در مــحــتــوای ارائـ
و  گذاشته  تأثیر  پیام  در 
ــرای  ایـــده هـــای نــویــنــی را ب
مــدیــریــت مــصــرف انـــرژی 
ــه  ــ ارائ بــخــش خــانــگــی  در 

می نماید.
ــزارش هــای  گ نتایج  بــر  بنا 

سازمان های بین المللی، هم اکنون بیش از 
70درصد از کشورهای دنیا، از این علوم در 
سیاست گذاری های خود استفاده می کنند 
به  طــوری  که بیش از 50 کشور در جهان 
وجود دارند که مراکزی با عنوان »واحدهای 
 تلنگر« را چه در سطح دولت ها و چه در 
سطح وزارتخانه ها تأسیس کرده اند تا بتوانند 
تأثیرگذاری و کارایی سیاست گذاری های خود 
را با پرداخت تقریباً هیچ هزینه ای افزایش 
رویکرد  این  که  از جمله محاسنی  دهند. 
دربردارد عالوه بر اثرگذاری و کارآمدی باالتر، 
امکان اثرگذاری در بازه زمانی کوتاه مدت و 
بــار پیک مصرف  بــرای کاهش  میان مدت 
انرژی را دارد. غلبه بر چالش عدم اعتماد 

مردم به حاکمیت در اجرای 
پیشنهادی  ســیــاســت هــای 
دولــت و در نهایت بودجه و 
هزینه اجرایی پایین نسبت به 
سایر روش های فرهنگ سازی 

مصرف انرژی است.

 اقتصاد رفتاری »
چگونه کار می کند؟

هر  از  پیش  رفتاری  اقتصاد 
اقدامی سه پرسش اصلی را 
قرار  پیش روی سیاست گذار 
می دهد. این سیاست بر چه 
و چگونه  رفتاری  نوع  بر چه  و  گروه هایی 
و با چه روشی اثر می گذارد. پاسخ به هر 
کدام از این پرسش ها می تواند هم محتوا 
و هم کانال مورد استفاده در ارسال پیام 
به مخاطب را تغییر دهد. به  عنوان  مثال 
رفتار  تغییر  زمینه  در  ما  هدف  گروه های 
چه کسانی هستند؟ بزرگساالن، معلمان، 

دانشجویان، کارمندان و یا غیره.
 در این زمینه اصول رفتاری نشان می دهد 
تغییر رفتار از طریق اثرگذاری بر مؤسسات 
و نهادهای مرتبط با آن ها، نسبت به تغییر 
رفتار از طریق اثرگذاری مستقیم بر رفتار 
شهروندان، پذیرش بیشتری به همراه دارد. 
هر چه جامعه هدف کوچک تر و هدفمندتر 

شده و بتوان مهم ترین گروه های اجتماعی 
را شناسایی نمود و با شناخت انگیزه ها، 
برای  هــدف،  جامعه  نگرش های  و  موانع 
آن جامعه کوچک برنامه ریزی کرد، بسیار 
مؤثرتر از زمانی است که از طریق رسانه های 
برنامه ریزی  مخاطبان  کل  برای  و  جمعی 

کرد.
از سوی دیگر با توجه به اینکه افراد حوزه 
را مربوط به حــوزه اختیار،  ــرژی  ان مصرف 
آزادی و مسئولیت خود می دانند؛ بنابراین 
دخالت دولت و نهادهای حکومتی در این 
زمینه را ممکن است تا حــدودی موجب 
سلب حق اختیار خود بدانند، بنابراین به 
کار گرفتن پیام رسان های غیردولتی و مورد 
اعتماد از طریق نهادهای مردم نهاد و استفاده 
از گروه های مرجع و مورد پذیرش و دارای 
مقبولیت اجتماعی و بهره گیری از اثر هنجارها 
و مقایسه اجتماعی، در این زمینه می تواند 
باشد.  مؤثر  عمومی  رسانه های  از  بیشتر 
درونی  محرک های  از  استفاده  همچنین 
نسبت به محرک های بیرونی، استفاده از 
انگیزه افراد برای شناخته شدن در جامعه 
به  عنوان شهروند نمونه، برجسته کردن 
هنجار مسئولیت پذیری عمومی و استفاده 
از گزینه پیش فرض پرداخت عام المنفعه و 
ارائه اطالعات و گزینه های ساده و مشخص 

می تواند در این زمینه مفید باشد.

فرهنگسازیبرایتغییررفتارمشترکانمیتواند
مشکالتحوزهانرژیراکاهشبدهد

 عبور از خاموشی 
با مدیریت پرمصرف ها 

راهکارهای عملیاتی
بنابراینباتوجهبهایناصولمیتوان
پیشنهادهایزیررابرایمدیریتمصرف

انرژیدربخشخانگیمطرحکرد:
1(شناخت،گروهبندیوسنخشناسی
و ــورتمشخص بــهصـ جامعههـــدف
شناختبینشهاونگرشهایآناندر

زمینهمصرفانرِژی
پیامهایشخصیشده از 2(استفاده

براساسهرفرد
هرچهپیامارسالیبهگونهایباشدکه
پیام آن مخاطب مشخصی شخص
باشدوازعباراتیکهنامفردرابهصورت
مشخصخطابکند،استفادهشود،پیام

مؤثرترواقعمیشود.
ســازمــانهــای ظرفیت از اســتــفــاده )3
مــردمنــهــادبـــرایارســـالپــیــاموایجاد

کمپینهایکاهشمصرفانرژِی
هــنــجــارهــایمطلوب اطــالعرســانــی )4

اجتماعیبرایکاهشمصرفانرژی
مکرراً باید مطلوب هنجارهای وجــود
بیانشود؛امابایدمراقببوددربیان
رفتارهایناپسند،هنجارسازینامطلوب
نشود.بهعنوانمثالاینکهدائماًگفته
شودمصرفبرقدرکشورماچندبرابر
مـــردمشهر و اســت جهانی میانگین
پرمصرف مشترکین جــزو مــا محله و
هستند،ممکناستخودموجبایجاد
هنجارنامطلوبپرمصرفیشودوفردرا
ازبرنامهریزیبرایکاهشمصرفبرق

منصرفنماید.
5(استفادهازگزینههایپیشفرضبرای
کاهشمصرفوبهینهسازیمصرفبرق
را پیشفرض تنظیمات معموالً افـــراد
هنگامیکه بــهخــصــوص مــیپــذیــرنــد
باشد، فــردمشکل بــرای تصمیمگیری
بــســیــاریازافــــراد)کــنــشنـــکـــردن(را
انتخابمیکنندوگزینهپیشفرضبه
طورخودکاربهجریانمیافتد.میتوان
ازاینخاصیتوویژگیاستفادهکردو
برق مصرف کاهش تجهیزات وسایل

ویابخاریهایکممصرفخانگیرابه
صورتپیشفرضدراختیارافرادقرار
داد،بدینصورتکهدرصورتعدمتمایل
بهدریافتوسایلکاهندهمصرفبرق،به
شمارهایپیامککنندویاتماسبگیرند
ومکانیسمدریــافــتایــنوســایــلهم
بدینصورتباشدکهپیمانکاریمسئول
تعویضاینوسایلوگوشزدکردننکاتی
بهمنظورکاهشمصرفبرقوگازدر
منزلباشدوهزینهآنبهصورتماهانه
واقساطیازطریققبوضبرقویاگاز

پرداختشود.
6(استفادهازابزارانتخابساختاریافتهو
سادهسازیگزینههابرایکاهشمصرف

برق
ابزاردیگر،ساختاردادنبهانتخابهای
افراداست،بهطوریکهانتخابرفتار
مطلوب،سادهترینراهباشد.برایاین
کار،عالوهبرایجادگزینههایپیشفرض
کهپیشتربحثشد،میتوانتسهیل
دردسترسیوکاهشتعددوپیچیدگی
گزینههارادردستورکارقرارداد.برای
افزایشاثربخشیاینابزار،میتوانبا
زمینهمند را افــراد انتخاب نشانههایی
این پیادهسازی عملیاتی راهکار نمود.
ایدهبدینصورتمیتواندطراحیشود
برنامهریزی زمینه در کارتپستالی که
و گــردد بــرقطراحی مدیریتمصرف
10راهکارسادهوعملیاتیبرایکاهش
مصرفبرقوگازدربخشخانگیبه
افرادمعرفیشودوافرادمتعهدشوند
درطولیکماه،دستکمدومورداز
اینراهکارهاراعملیاتیکنند.بهمنظور
افـــرادنیزمــیتــواناز ایــجــادانگیزهدر
ابزارهایینظیرمشوقهایغیرمالینظیر
شهروندنمونهوارائهدستگاههایکاهنده
مصرفبرقبهصورترایگانو...استفاده
ــرایپــیــادهســازیایــنراهــکــاراز نمود.ب
استارتآپهاواپلیکیشنهانیزمیتوان

استفادهکرد.

با برنامه ریزی و 
فرهنگ سازی برای 

مدیریت مصرف برق 
و گاز روی حدود 

20درصد مشترکین 
خانگی برق و حدود 
13درصد مشترکین 

خانگی گاز، می توان 
مصرف در زمان پیک 
مصرف را کاهش داد

بـــــــرش

رفتاری

ب�ه موج�ب پرون�ده اجرائ�ی کالس�ه 9301878 دای�ره س�وم اج�رای ثب�ت مش�هد بان�ک اقتص�اد نوی�ن باس�تناد ق�رارداد ش�ماره 2/4843568/100/1803 اجرائی�ه ای ب�ه کالس�ه مذک�ور در قب�ال 
ب�ه  تاری�خ مبن�ای محاس�به 1393/09/23 علی�ه آق�ای س�یدعلی جاه�د ش�اطری فرزن�د س�ید ج�واد )متعه�د( و محم�ود مجی�دی فرزن�د محمدرض�ا  مبل�غ الزم االج�را 575/617/430 ری�ال 
ش�ماره شناس�نامه 26 و ولی ال�ه کمال�ی فرزن�د عل�ی اصغ�ر )ضام�ن( ص�ادر ک�ه پ�س از اب�الغ اجرائی�ه حس�ب درخواس�ت بس�تانکار ام�وال منق�ول س�یدعلی جاه�د ش�اطری فرزن�د س�یدجواد 
ش�ماره شناس�نامه 14196 موج�ود در نش�انی مش�هد بل�وار ام�ام خمین�ی بع�د از امام خمین�ی 54 روبروی بیمارس�تان ثامن االئم�ه در محل انب�ار بانک اقتصاد نوین به ش�رح ذیل بازداش�ت که مش�خصات اموال منقول برابر نظر کارش�ناس بدین ش�رح می باش�د. لیس�ت اموال م�ورد ارزیابی موج�ود به همراه قیمت کارشناس�ی

الف: شرح تجهیزات:
اقالم توقیف شده شامل انواع کاسد نمد seal SNOK- oil ژاپن انواع بلبرینگ های روسی و چینی اورینگ تسمه تایم dayko و delta انواع غلتک نوار نقاله ایرانی که همگی نو و استفاده نشده بود و عمدتاً بصورت بسته بندی یا فله می باشد اقالم بازدید شده بر اساس صورتجلسه توقیف اموال در تاریخ 1394/07/08 توقیف شده اند و اقالم 

ردیف شرح مقدار قیمت کل       
تسمه تایم اورینگ و کاسه نمد دارای عمر انباری میباشند.

1- کاسه نمد طبق لیست پیوست )به صورت حدودی( در اندازه های مختلف به صورت فله )استفاده نشده( و یا به صورت بسته بندی مارک seal SNOK- oil مدل japan مقدار 6497   485/000/000 ریال         2-  بلبرینگ روسی مدل های مختلف )از جمله Z 6204،6204 RUS 223 23/000/000 ریال
3- بلبرینگ چینی مدل های مختلف )از جمله ZZ-DPI -6303 و مدل ZZ-DPI -6302 و RS 6302 ،607 -KG 2 -RS )7150 752/000/000 ریال       4- اورینگ طبق لیست پیوست )بصورت حدودی( در سایزهای مختلف داخل حدود 285 قفسه پالستیکی کشوئی 30793 127/000/000 ریال

6- رولیک )غلطک( نوار نقاله سایز 60-450 ایرانی به تعداد 473 به مبلغ 152/000/000 ریال 5- تسمه تایم DAYKO و تسمه DELTA در اندازه های YU 22 -104 RU 17 -RU 25    286 -1304251304 107    434/000/000 ریال 
9 رولیک )غلطک( نوار نقاله سایز 60-900 ایرانی به تعداد 44 به مبلغ 21/000/000 ریال 8 رولیک )غلطک( نوار نقاله سایز 60-350 ایرانی به تعداد 45 به مبلغ 13/000/000 ریال   7 رولیک )غلطک( نوار نقاله سایز 60-200 ایرانی به تعداد 105 به مبلغ 27/000/000 ریال 

11 رولیک )غلطک( نوار نقاله سایز 76- 1000 ایرانی به تعداد 167 به مبلغ 86/000/000 ریال        جمع: 2/133/000/000 ریال 10 رولیک )غلطک( نوار نقاله سایز 60-700 ایرانی به تعداد 33 به مبلغ 13/000/000 ریال 
ب: نتیجه گزارش: با توجه به مشخصات اعالم شده فوق، وضعیت ظاهری، شرایط بازار و وضعیت نگهداری تجهیزات فوق و سایر لحاظ ممکن ارزش تجهیزات فوق الذکر به مجموع 2/133/000/000 ریال )دو میلیارد و صد و سی و سه میلیون ریال( تعیین و اعالم می گردد.

آگهی مزایده اموال منقول کالسه پرونده 9301878

س
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90
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78

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

جدول الف
کاسه نمدهای لیست برداری شده که 

به صورت بسته بندی می باشد
1 2- 48- 32 به تعداد 20
2 10- 65- 42 تعداد 20

3 7- 40- 30 به تعداد 20
4 80—10- 100 به تعداد 20

5 10- 96- 80 به تعداد 20
6 10- 80- 65 به تعداد 20
7 10- 85- 70 به تعداد 20
8 10- 85- 45 به تعداد 20
9 10- 50- 38 به تعداد 20

10 10- 72- 42 به تعداد 20
11 10- 55- 38 به تعداد 20
12 10- 72- 42 به تعداد 20
13 10- 55- 38 به تعداد 20
14 10- 52- 32 به تعداد 20 
15 10- 95- 70 به تعداد 20
16 10- 80- 60 به تعداد 20 
17 10- 72- 32 به تعداد 20 
18 10- 85- 60   به تعداد 20
19 10- 75- 45 به تعداد 20

20 10- 60- 30 به تعداد 20 
21 10- 72- 55 به تعداد 20
22 10- 88- 55 به تعداد 20
23 10- 47- 35 به تعداد 20
24 10- 65- 32 به تعداد 20
 25 7- 35- 22 به تعداد 20

26 10- 65- 35 به تعداد 20
27 10- 80- 70   به تعداد 20
28 10- 80- 50   به تعداد 20
29 10- 70- 50   به تعداد 20
30 10- 55- 30   به تعداد 20
31 7- 52- 45   به تعداد 20

32 10- 65- 40   به تعداد 20
33 8- 42- 20   به تعداد 20
34 7- 52- 38 به تعداد 20
 35 9- 50- 30 به تعداد 20
 36 8- 62- 45 به تعداد 20

 37 10- 80- 35 به تعداد 20
38 7- 62- 40   به تعداد 20
39 8- 48- 30 به تعداد 20

 40 10- 50- 30 به تعداد 20
  41 10- 55- 40 به تعداد 20

42 10- 50- 40   به تعداد 20
43 10- 62- 45 به تعداد 20
44 10- 95- 75 به تعداد 20 
45 10- 90- 50 به تعداد 20
46 10- 70- 35 به تعداد 20
47 10- 90- 55 به تعداد 20
48 10- 90- 45   به تعداد 20
49 10- 85- 50 به تعداد 20

50 10- 100- 80 به تعداد 20
51 10- 72- 48 به تعداد 20 

52 10- 58- 35- به تعداد 20
53 10- 62- 32 به تعداد 20
54 10- 50- 28 به تعداد 20
55 10- 52- 42 به تعداد 20 
56 18- 60- 35 به تعداد 20 
57 7- 55- 35 به تعداد 20 

58 10- 60- 45 به تعداد 20
59 10- 62- 40 به تعداد 20 

60 13- 175- 155 به تعداد 10
61 13- 165- 130 به تعداد 10

62 13- 150- 110   به تعداد 10
63 15- 190- 170 به تعداد 10

64 88- 190- 170 به تعداد 10
65 13- 110- 65 به تعداد 10
66 13- 95- 165 به تعداد 10

67 14- 200- 180 به تعداد 10
68 13- 125- 80 به تعداد 10
69 13- 115- 90 به تعداد 10
70 12- 130- 90 به تعداد 10 
71 13- 110- 90 به تعداد 10

72 13- 150- 125 به تعداد 10
73 13- 105- 85 به تعداد 10 
74 13- 120- 85 به تعداد 10
75 13- 125- 90 به تعداد 10
76 13- 105- 85   به تعداد 10

77 14- 170- 150 به تعداد 10 
78 14- 180- 160 به تعداد 10
79 12- 125- 105 به تعداد 10
80 13- 180- 120   به تعداد 10

81 117- 152/5- 23 به تعداد 10
82 125- 160- 13 به تعداد 10 

83 210- 250- 15   به تعداد 10
84 220- 250- 15 به تعداد 10
85 130- 170- 13 به تعداد 10

86 185- 210- 13 به تعداد 10 
87 180- 215- 15 به تعداد 10
88 90- 140- 13 به تعداد 10

89 175- 200- 14 به تعداد 10
90 95- 180- 12 به تعداد 10
91 95- 130- 13   به تعداد 10

92 105- 140- 13   به تعداد 10
93 108- 152/5- 13   به تعداد 10

94 125- 162- 13 به تعداد 10 
95 100- 140- 12 به تعداد 10 

96 60- 100- 13 به تعداد 10 
97 80- 105- 13   به تعداد 10
98 70- 100- 13 به تعداد 10

99 140- 160- 13 به تعداد 10
100 190- 215- 16   به تعداد 10
101 120- 162- 13 به تعداد 10 
102 120- 140- 12 به تعداد 10 
103 220- 260- 18 به تعداد 10

104 150- 180- 13   به تعداد 10
105 160- 185- 13 به تعداد 10

106 60- 92- 12 به تعداد 10
107 65- 110- 13   به تعداد 10

108 70- 115- 13   به تعداد 10
109 110- 135- 10 به تعداد 10
110 130- 180- 13 به تعداد 10
111 120- 150- 13 به تعداد 10
112 105- 145- 12 به تعداد 10

113 113- 152/5- 23   ب��ه تع��داد 
10

114 95- 125- 13 به تعداد 10
115 75- 105- 12 به تعداد 10 

116 135- 165- 13 به تعداد 10
117 100- 125- 13 به تعداد 10  
118 140- 70- 13 به تعداد 10 
119 130- 180- 13 به تعداد 10
120 75- 110- 13 به تعداد 10 

121 124- 159- 14   به تعداد 10
122 250- 215- 15   به تعداد 10

123 70- 110- 13 به تعداد 10
124 75- 125- 13 به تعداد 10

125 110- 145- 13 به تعداد 10
126 150- 170- 14 به تعداد 10 
127 115- 159- 14 به تعداد 10 
128 80- 110- 13 به تعداد 10

129 80- 100- 10 به تعداد 10
130 48- 62- 11   به تعداد 10
134 60- 90- 10   به تعداد 10
135 58- 80- 10 به تعداد 10 
136 58- 80- 13 به تعداد 10 

137 125- 160- 13 به تعداد 10
138 130- 170- 13 به تعداد 10
139 75- 120- 13 به تعداد 10
140 130- 62- 13 به تعداد 10

141 160- 190- 13 به تعداد 10
142 165- 200- 15 به تعداد 10 
143 130- 150- 12 به تعداد 10
144 130 160- 13   به تعداد 10

145 110- 140- 13   به تعداد 10
146 160- 190- 13 به تعداد 10
147 70- 195- 12 به تعداد 10

148 140- 175- 13 به تعداد 10
149 95- 140- 13 به تعداد 10 
150 65- 82- 12 به تعداد 10
151 30- 45- 7 به تعداد 10

152 75- 90- 10   به تعداد 10
153 40- 55- 7 به تعداد 10

154 30- 58- 10 به تعداد 10
155 48- 70- 12 به تعداد 10

156 60- 100- 10 به تعداد 10
157 20- 52- 10 به تعداد 10
158 25- 42- 7 به تعداد 10

159 32- 42- 10   به تعداد 10
160 20- 37- 10 به تعداد 10 
161 25- 40- 10   به تعداد 10
162 28- 52- 10 به تعداد 10
163 28- 52- 10 به تعداد 10 
164 50- 68- 10   به تعداد 10
165 50- 60- 10 به تعداد 10
166 25- 38- 7   به تعداد 10

167 35- 50- 10   به تعداد 10
168 20- 40- 7 به تعداد 10

169 85- 110- 13 به تعداد 6
170 120- 160- 13 به تعداد 6

171 72- 95- 10 به تعداد 8
172 90- 110- 13 به تعداد 5
173 70- 100- 13 به تعداد 4
174 45- 70- 10 به تعداد 8

175 42- 62 - 10 به تعداد 11

176 30- 62- 10 به تعداد 15
177 35- 55- 10 به تعداد 13 
178 25- 52- 10 به تعداد 14
179 25- 50- 10 به تعداد 13
180 65- 85- 10 به تعداد 4

181 58- 72- 10 به تعداد 13
182 270- 310- 16 به تعداد 5

183 75- 95- 10 به تعداد 8
184 25- 37- 7 به تعداد 15
185 50- 72- 10 به تعداد 6
186 28- 40- 10 به تعداد 5
187 40- 72- 10 به تعداد 2
188 25- 40- 7 به تعداد 5

189 150- 200- 14 به تعداد 8
190 260 -300- 20 به تعداد 2
191 270- 320- 18 به تعداد 5
192 115- 145- 13 به تعداد 5
193 230 – 25- 15 به تعداد 6
194 125- 159- 14 به تعداد 9
195 115- 150- 13 به تعداد 8

مجموع 2441
جدول ب

کاس��ه نمدهای فله که در پالستیک 
بسته بندی شده است

1 7- 28- 15 به تعداد 20
2 7- 30- 20 به تعداد 20 
3 7- 30- 12 به تعداد 20
4 12- 25- 7 به تعداد 20
5 15- 25- 7 به تعداد 20
6 12- 26- 7 به تعداد 20
7 19- 32- 7 به تعداد 20
8 10- 26- 7 به تعداد 20
9 8- 22- 7 به تعداد 20

10 12- 32- 7 به تعداد 20 
11 30- 75- 10   به تعداد 15
12 28- 45- 10 به تعداد 20

13 280- 320- 15 به تعداد 7
14 240- 290- 16 به تعداد 8

15 230- 260- 15 به تعداد 10
16 15- 30- 7 به تعداد 20

17 17- 57- 15   به تعداد 15
18 17- 28- 7 به تعداد 20
19 10- 22- 7   به تعداد 18
20 14- 24- 7 به تعداد 19

21 16- 35- 7 به تعداد 11
23 18- 35- 7 به تعداد 19 
24 12- 28- 7 به تعداد 19
25 14- 30- 7 به تعداد 19 
26 18- 40- 7 به تعداد 19
27 15- 32- 7 به تعداد 10
28 18- 32- 7 به تعداد 10
29 12- 20- 7   به تعداد 10
30 15- 13- 7 به تعداد 20
31 17- 30- 7 به تعداد 15
32 12- 27- 8 به تعداد 20

33 7- 47- 25 به تعداد 2200
34 10- 47- 25 به تعداد 362

35 سایزهای مختلف 450
جمعاً 3536 عدد

لیست تقریبی اورینگ های موجود در جعبه های فروشگاهی کوچک
ردیف شماره جعبه طبقه 1 طبقه 2 طبقه 3

1 شماره جعبه 102 به تعداد 50 سایز 92- 5 به تعداد 50 سایز 93- 3به 
تعداد 50 سایز 93- 3/5

2 شماره جعبه 48 به تعداد 100 سایز 41- 4 به تعداد 100 سایز 42- 2 
به تعداد 100 سایز 42- 3

3 شماره جعبه 36 به تعداد 200 سایز 32- 2/5 به تعداد 100 سایز 32- 4 
به تعداد 100 سایز 32- 5

4 ش��ماره جعبه 105 به تعداد 50 س��ایز 96- 3 به تعداد 50 سایز 96- 4 
به تعداد 50 سایز 96- 4

5 شماره جعبه 68 به تعداد 50 سایز 98- 4 به تعداد 50 سایز 99- 3 0 0
6 شماره جعبه 65 به تعداد 200 52- 2/5 50 52- 5 100 50- 5

7 شماره جعبه 83 50 73- 2/5 50 73- 3/5 50 73- 4
8 شماره جعبه 97 50 88- 4 50 89- 2 50 89- 2/5

9 شماره جعبه 93 50 84- 2 200 85- 2 109 85- 3/5
10 شماره جعبه 86 50 75- 5 50 76- 3 200 76- 2/5

11 شماره جعبه 109 100 100 – 2/5 50 100- 3 50 100- 4
12 شماره جعبه 58 50 72- 4 50 73- 2 50 73 – 4

13 شماره جعبه 87 50 77- 2/5 100 77- 2 50 27- 3/5
14 شماره جعبه 52 100 44- 3 100 44- 3/5 0 0

15 شماره جعبه 58 100 47- 3/5 200 47- 3 200 47
16 شماره جعبه 98 100 78- 5 100 90- 4 0 0

17 شماره جعبه 99 50 95- 3/5 100 90- 4 50 90- 5
18 شماره جعبه 89 50 77- 4 50 78- 2/5 50 78- 4
19 شماره جعبه 8 100 36- 2 200 4-35 100 12- 3

20 شماره جعبه 49  200 42- 3/5 200 42- 4 200 42- 5
21 شماره جعبه 57 200 47- 2 200 47- 2/5 100 47- 4

22  شماره جعبه 95 95 31 – 3 36 31- 3/5 100 31- 4
23 شماره جعبه 84 50 73- 4 200 74- 2 50 74- 2/5

24 شماره جعبه 14 200 17- 3/5 200 17 – 4 200 17- 5 
25 شماره جعبه 76 50 66- 4 100 67- 3 50 68- 2

26 شماره جعبه 43 100 47- 4 100 38- 2 100 38- 2/5
27 شماره جعبه 47 100 40- 5 100 41- 2 64 41/3/5

28 شماره جعبه 71 50 58- 5 50 59- 3 0 0
29 شماره جعبه 61 200 48- 3 200 48- 4 200 48- 3/5

30  شماره جعبه  110 19 100- 5 50 100- 4 0 0
31 شماره جعبه 101 100 92- 2 50 92- 2/5 50 92- 4

32 شماره جعبه 101 200 46- 305 100 49- 4 100 5-46
33 شماره جعبه 68 500 55- 4 50 55- 4 200 56- 2/5

34 شماره جعبه 39 20 100 36- 2/5 0 0

35   شماره جعبه 55 100 45- 5 100 46- 2 100 46- 3
36 شماره جعبه 70 40 37- 5 50 51- 2 0 0

37 شماره جعبه 2 100 12- 2 0 0 0 0
38 شماره جعبه 94 50 85- 4 50 85- 5 100 86- 2

39 شماره جعبه 5 100 26- 2 100 24- 2 100 25- 2
40   شماره جعبه 80 50 71- 3 72 71- 3/5 50 71- 4

41 شماره جعبه 12 200 16- 3 200 16- 3/5 200 16- 4
42 شماره جعبه  24 100 23- 3/5 100 23- 4 100 23- 5
43 شماره جعبه 6 100 13- 2 100 12- 3/5 100 12- 4

44 شماره جعبه 17 100 19- 2/5 54 19- 3 100 19- 3/5
45   شماره جعبه 9 100 14- 3/5 200 14- 4 100 15- 2

46   شماره جعبه 74 50 63- 2/5 50 64- 3 50 64- 5
47   شماره جعبه 100 50 91- 2/5 50 91- 3 50 91- 3/5

48   شماره جعبه 91 50 81- 2/5 24 81 – 3/5 50 82- 2/5
49 شماره جعبه 1 200 7 – 2/5 200 7- 2/5 100 8- 2
50 شماره جعبه 66 50 53- 2/5 50 53- 3 50 53- 3/5

51 شماره جعبه 20 200 20- 4 200 20 – 5 200 21- 2
Jan -00 3 -21 100 3 -22 100 22 52 شماره جعبه

53 شماره جعبه 53 200 44- 3 200 44- 4 200 44- 5
54 شماره جعبه 38 200 32- 2/5 200 34- 3 200 34- 4

55 شماره جعبه 33 200 32- 2/5 0 0 0 0
56 شماره جعبه  2 0 0 200 9 – 2 9- 4 9- 3

57 شماره جعبه 19 200 20 – 2 200 20- 3 100 20- 3
58 شماره جعبه 92 50 83- 3 50 82 – 3/5 50 83- 5

59 شماره جعبه 41 200 36- 4 100 36- 5 100 37 - 2
60 شماره جعبه 104 50 95- 3 22 95 – 3/5 50 95- 4
61 شماره جعبه 69 50 56- 3/5 50 57- 2 50 57- 3/5

62 شماره جعبه 0 0 0 0 0 0 0 
63   شماره جعبه 40 200 36 – 3 100 39 – 3/5 100 36- 4

64   شماره جعبه 21 68 21- 2/5 100 21- 3 100 21- 4
65   شماره جعبه 103 65 94 – 3/5 50 94- 4 50 95- 2

66 شماره جعبه 42 100 37- 3/5 200 37- 3 100 37- 3/5
67   شماره جعبه 27 200 24- 7 100 26- 2 200 26- 2/5
68 شماره جعبه 68 100 48- 5 200 49 – 2/5 200 49- 3

69   شماره جعبه 18 200 19- 4 100 19 – 5 0 0-
70 شماره جعبه 76 50 60- 2/5 60 61 – 2/5- 50 50 61 – 3
71   شماره جعبه 64 200 50- 2 100 50- 2/5 100 50- 3/5

72 شماره جعبه 31 100 8- 3/5 100 28- 4 200 29- 2
73 شماره جعبه 60 100 48- 2/5 100 48- 3 50 48- 3/8
74   شماره جعبه 10 27 15- 5 100 15- 3 100 15- 3/5

75 شماره جعبه 107 50 98- 2 50 98 – 3 50 98- 3/5
76 شماره جعبه 96 100 87- 3/5 50 88- 3 50 88- 3/5

77 شماره جعبه 20 200 25- 2/5 100 24- 2/5 100 25- 3/5
78 شماره جعبه 50 100 42- 5 16 43- 3/5 100 43- 4
79 شماره جعبه 67 100 54- 2 50 54- 3 50 55- 2/5
80 شماره جعبه 51 50 43- 4 100 43- 3 100 44- 2

81 شماره جعبه 78 50 69 – 2/5 50 69- 3 50 69- 3/5
82 شماره جعبه 77 50 68- 2/5 50 68- 3 50 68- 5

83 شماره جعبه 28 47 26- 3/5 100 26- 4 100 29- 3
84 شماره جعبه 100 10- 3 100 11 – 3 0 0-

85   شماره جعبه 59 200 99- 6 200 47- 5 50 48- 2
86 شماره جعبه 34 100 3. – 4 100 30 – 5 100 31- 2/5
87 شماره جعبه  37 100 33- 3/5 100 32- 2 100 34- 2
88   شماره جعبه 57 106 45- 2 200 45- 3 200 45- 4
89   شماره جعبه 106 50 96- 5 50 97- 3 40 97- 3/5

90 شماره جعبه 75 50 65- 3 21 65- 3/5 50 66- 3
91 شماره جعبه 32 100 29- 2/5 100 29- 3/5 0 0

92   شماره جعبه 81 100 72- 2 50 72- 2/5 50 27- 3/5
93   ش��ماره جعب��ه 29 100 27- 2 100 27 – 2/5 100 27- 3/5 – 

2/5 -27 -100

18 -3/5 -200 -0 -0 -18 -2 -100
-17 -3200 -17 -2/5 -200 -17 -2200 -13

90 -3 -50 -90 -2/5 -50 -90 -250 -98
28 -5 -200 -27 -5 -100 -27 -4200 -30

39 -520039 -420039 -35045
80 -4 -50 -80 -2/5 -50 -79 -2/5 -50 -90

23 -2200 -22 -510022 -410023
19 -210018 -520018 -420016

70 -3/55070 -2/5 -50 -70 -25079
102- شماره جعبه 95- 50- 80- 4- 0- 0- 0- 0

103- شماره جعبه 75- 3/5- 50- 72- 2/550- 75/3- 50 – 85
104   شماره جعبه 62- 45062- 450- 62- 2/5100- 73

105   شماره جعبه 40- 35840- 2/5200- 40- 46-2100
106 شماره جعبه 0- 0- 59- 4100- 58- 450- 63

107 ش��ماره جعب��ه 0- 8- 100 – 29- 3/5- 100 – 294- 100- 0- 
جمع تعداد جدول ج تعداد 11117 طبقه اول- جمع تعداد جدول ج طبقه 

2 10505 جمع تعداد جدول ج طبقه 3 9171

مزایده در روز شنبه 1399/11/18 از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر جلسه مزایده از مبلغ 2/133/000/000 ریال شروع و به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد.
 ضمنًا پرداخت بدهی های مربوطه بعهده برنده مزایده است و هزینه های قانونی شامل حقوقات دولتی و حق حراج طبق مقررات وصول خواهد شد. همچنین در صورت تعطیلی روز مزایده در روز بعد از تعطیل رسمی در ساعت تعیین شده برگزار می گردد. و مزایده 
در محل وقوع اموال توقیفی به آدرس خیابان امام خمینی- نرسیده به میدان امام خمینی- روبروی بیمارستان ثامن االئمه انبار بانک اقتصاد نوین شعبه میدان امام خمینی برگزار میگردد. و شرکت در مزایده منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه مزایده می باشد.  

م.الف 517  آ9911222 تاریخ انتشار: 1399/11/5
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سناریوی ثابت کلیپ سازی در فضای مجازی

بی حرمتی و ترویج ابتذال به بهانه خنداندن
تــردیــدی  بی هیچ  مــحــمــدزاده:  علی 
کرد  استفاده  قید مطلق  از  می توان 
ما  جامعه  میانساالن  تمام  گفت  و 
خوب به خاطر دارنــد سال ها پیش 
رفــتــاری در  و  اخــاقــی  حفظ شئون 
خانواده و جامعه یکی از اصلی ترین 

تأکیدات والدین بود.
مــقــابــل  ــا  پـ ــردن  ــ کـ دراز  بـــســـیـــاری، 
بــزرگ تــرهــا را عــمــلــی نــامــتــعــارف و 

می شدند  جمع  هم  دور  فامیل  اعضای  وقتی  حتی  می دانستند،  بی ادبی 
نوجوان ها و جوان ها هم ملزم به پوشیدن لباس رسمی یا حداقل شلوار به جای 
پیژامه بودند. بزرگ ترها احترام خاصی داشتند و در هیچ شرایطی نباید مایه 

خنده دیگران می شدند.
همین الزامات رفتاری در جامعه هم وجود داشت. برای مثال بر زبان آوردن 
برخی کلمات در اماکن عمومی مثل ایستگاه اتوبوس و صف نانوایی از سوی 
همان جا  بسیاری  و  می شد  مواجه  بزرگ ترها  هشدارآمیز  نگاه  با   نوجوانان 

امر و نهی می کردند؛ چون معتقد بودند حرمت ها نباید شکسته شود.
حاال با گذشت دو دهه از آن روزها و با ورود فناوری  به زندگی  روزمره همه ما، 
به نظر می رسد یکی از قربانیان اصلی، همان حرمتی باشد که آن سال ها خط 

قرمز رفتار و گفتار بود.
اشاره  این حرمت شکنی ها  ابــزار  اصلی ترین  از  یکی  به  مقدمه ای  بی هیچ 
می کنیم و امیدواریم متولیان امر تدبیری برای آن داشته باشند، چرا که در 
آینده ای نه چندان دور همین رفتارها می شود الگوی کودکان و نوجوانانی که 

امروز تماشاگران خندان این رفتارها هستند.
کلیپ های خنده دار فضای مجازی امروزه یکی از اصلی ترین وسیله های اتاف 
وقت بسیاری از ما شده است و عــده ای از جوانان و نوجوانان کشور با در 
دست داشتن یک تلفن همراه و سرهم بندی یک شوخی به ظاهر ساده، مثاً 
می خواهند عده ای را بخندانند و چون سواد طنزنویسی ندارند و در ذهنشان 
گفت وگویی  هر  به  اتکا  با  ــدارد  ن خاصی  تعریف  بی ادبی  و  ادب  مرزبندی 

می خواهند موقعیتی برای خنده بسازند.
شاید باورش سخت باشد ولی در همان جامعه ای که یک روز بر زبان آوردن 
یک واژه بی حرمتی به حساب می آمد حاال کلیپ هایی ساخته می شود که با 
اتکا به تکرار عملی همان واژه در حضور تعداد دیگری از آدم ها می خواهند 

دوربین مخفی بسازند.
بسیار دیده اید که چند جوان با سوژه قرار دادن برخی رفتارهای هنجارشکن و 
شاید بتوان گفت مبتذل مثاً کلیپی ساخته اند تا عده ای با دیدن آن بخندند و 
واژه هایی به کار می برند که حتی نمی شود معادل آن را نوشت چون چیزی جز 
ترویج بی حرمتی نیست. چگونه می توان پذیرفت مسئله خیانت زن و شوهر 
را در حد شوخی سخیف و بی استناد به اصول علمی و آسیب شناسی پایین 

آورد و مایه خنده کرد؟
آیا پدر و مادر، پدربزرگ و مادربزرگ را می شود به خاطر تلفظ اشتباه یک 
کلمه مایه تمسخر قرار داد و کلیپی از آن ساخت تا دیگران به آن بخندند؟ 
چگونه می شود همان رفتارهای هنجارشکنانه و غیرشرعی سال ها پیش درباره 
ارتباط دختر و پسر حاال به سوژه ساخت هزاران ویدئو تبدیل شود و آن قدر 
با چنین باور محکم و پایه ای شکل گیری خانواده شوخی می شود که دیگر 
صحبت کردن از اصول و باورهای قدیمی عقب ماندگی محسوب می شود.
این روزها استفاده از کلمات و رفتارهایی که در تعاریف قانونی در ردیف ابتذال 
قرار می گیرند در کلیپ های منتشر شده در فضای مجازی آن قدر زیاد است 
که کودکان و نوجوانان و در واقع همان نسل بعدی جامعه با تماشای آن ها به 
چیزهایی باور پیدا می کنند که در واقع ضدارزش جامعه ایرانی بوده و هست 
و هنوز هم در واقعیت نمی توان بسیاری از آن ها را مرتکب شد؛ ولی وقتی 
نسل نوجوان یک جامعه با همین رونــد به سن جوانی و میانسالی برسد 
دیگر باور نخواهد کرد رفتاری را که سال ها در فضای مجازی تماشا کرده یک 
ضد فرهنگ و ضد ارزش است و ارتکاب همان رفتار برایش هیچ بار منفی یا 

شرمساری ایجاد نمی کند.
نکته تأمل برانگیز این است که چندین دستگاه و مرجع خاص با عنوان نظارت 
بر محتوای فضای مجازی در کشور وجود دارد که بی شک اصلی ترین مأموریت 
آن ها مراقبت از همین مرزهای فرهنگی و اخاقی است، اما اینکه چرا هر روز 
بر تعداد این گونه کلیپ ها و افرادی که با این روش به دنبال جذب مخاطب و 
البته کسب درآمد هستند افزوده می شود و آن قدر ناشناخته نیستند که نتوان 
در مدت کوتاهی از ادامه فعالیت همه آن ها جلوگیری کرد، موضوعی است 
که باید قدری بیشتر در خصوص آن تأمل کرد. خاصه کام اینکه این روزها 
در فضای مجازی کشور هرچه شوخی های حرمت شکن و استفاده از الفاظ و 
کنایه های بی ادبانه بیشتر باشد اقبال بیشتری دارد و گویی مسابقه پنهانی 
برای بی فرهنگی و بی بندوباری در حال برگزاری است که چند سال بعد نتایج 
آن آشکار خواهد شد و آن روز دیگر فرصت ساختن دوباره حتی یک باور ساده 

مانند احترام به بزرگ ترها را هم نخواهیم داشت. 

 عفت زارع  شیوع کرونا بسیار زودتر از آنچه 
تصور می کردیم کودکانمان را روانه هزار توی 
دنیای مجازی کرد؛ به طوری که حاال دیگر در 
این مسیر نمی توان حوزه آموزش را جدا از این 

فضا تصور نمود.
اما روی دیگر این سکه، تهدیدها و آسیب هایی 
است که نسل جست وجوگر امروز را تهدید 
می کند؛ نسلی که خواسته یا ناخواسته ممکن 
است روزی هم پایشان در گذر از سایت های 

غیراخاقی بلغزد.
کارشناسان تربیتی معتقدند شاید اگر پس 
تحول  سند  تصویب  از  ســال   9 گذشت  از 
بنیادین، زیرساخت های الزم همچون تکمیل 
تربیت  ملی،  اینترنت  اطاعات،  ملی  شبکه 
مــورد نظر فراهم  و تجهیزات  انسانی  نیروی 
می شد، دغدغه های امروز در خصوص حضور 
اجتناب ناپذیر کودکان در فضای مجازی نیز به 

حداقل می رسید.

فرصت ها و تهدیدها»
اطاعات  فناوری  مدیر 
دبیرخانه شورای عالی 
ــرورش در  ــ ــوزش و پ آمــ
گفت وگو با خبرنگار ما 
به تاش این وزارتخانه 

برای فراهم ساختن محیطی امن و مطمئن 
در فضای مجازی اشاره می کند و می گوید: در 
ابتدای شیوع کرونا و آغاز آموزش های مجازی، 
و  آمــوزش  وزارت  اصلی  دغدغه های  از  یکی 
پرورش موضوع امنیت اطاعات و محیط های 
بــرای آمــوزش بود تا سایر  اختصاصی  کاماً 
صورت  مجازی  فضای  در  که  فعالیت هایی 

می گیرد، غیرقابل دسترس باشد. 
نکات  رعایت  می دهد:  ادامــه  مهدی شرفی 
است،  مهم  بسیار  تهدید  حــوزه  در  امنیتی 
محتوای  ــذاری  ــراک گـ ــتـ اشـ در  بــه خــصــوص 
نامناسب باید دقت داشت. اما آنچه بیشتر 
متخصصان تعلیم و تربیت دربــاره آن توافق 
نظر دارند تعامل رو در رو در تعلیم و تربیت 
برنامه  کــرونــا،  دوران  از  پــس  شاید  و  اســت 
آموزش و پرورش این باشد که آموزش مجازی 
بــه عــنــوان روشـــی مکمل، هــمــراه بــا آمــوزش 

حضوری و رسمی، مورد استفاده قرار گیرد.
وی درباره فرصت ها و تهدیدهای پیش رو در 
آموزش مجازی می گوید: آموزش مجازی یکی 
آموزشی  عدالت  توسعه  مهم  بخش های  از 
است و اکنون بهترین فرصت برای پیاده سازی 
عــدالــت آمــوزشــی اســت تــا دانـــش آمـــوزان در 
یکسان،  طــور  به  بتوانند  ایــران  نقاط  اقصی 

آموزش ببینند. 
از دیگر فرصت های به وجود آمده در آموزش 
مجازی، استفاده از فضاهای آموزشی مانند 
مــحــیــط هــای آمــــوزش مـــجـــازی، کــارگــاه هــای 
فـــنـــاوری هـــای  از  ــیــکــی، اســـتـــفـــاده  الــکــتــرون
تحول آفرین مانند هوش مصنوعی، ابزارهای 
که  اســت  فناوری هایی  سایر  و  وی آر   ای آر، 
ایــن مــوضــوع کمک  و  دنیا را متحول کــرده 
می کند آموزش جامع تر و کامل تر در اختیار 

دانش آموزان قرار گیرد.

 بزرگ ترین مانع در استفاده از »
آموزش مجازی

شرفی با اشاره به سند تحول بنیادین تصریح 
می کند: در راهکار 17 و بخشی از راهکار 18 
سند تحول بنیادین، استفاده از فناوری های 
نوین در بحث آمــوزش دیده شده و می توان 

مطابق با اصل سند با توجه به 
گسترش روزافزون فناوری های 
این ظرفیت استفاده  از  نوین، 
ــرایــن بـــا تــوجــه به  ــاب ــن کــــرد، ب
جامعه  اقشار  همه  دسترسی 
به ایــن ابــزار، چنانچه آمــوزش 
و پــــرورش و دیــگــر نــهــادهــای 
تعلیم و تربیت به این موضوع 
محتوای  نکنند،  پــیــدا  ورود 
نامناسب به راحت ترین شکل 

ممکن از طریق شبکه های مختلف در اختیار 
دانش آموزان قرار خواهد گرفت. 

پرسش  ــه  ب پــاســخ  در  فرهنگی  فــعــال  ایـــن 
خبرنگار ما درباره بزرگ ترین مانع در استفاده 
در  می کند:  خاطرنشان  مــجــازی  آمـــوزش  از 
شبکه  زیرساخت  باید  سخت افزاری  بخش 
ایــن ظرفیت،  تا  ملی اطاعات تکمیل شــود 
سراسری شود و مناطق محرومی که اکنون 
به لحاظ استفاده از امکانات آموزشی و پهنای 
باند از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند، با 
تأکید بر شعار عدالت آموزشی از این امکان 

برخوردار شوند.
می گوید:  نــرم افــزارهــا  از  استفاده  دربـــاره  وی 
از نرم افزارهای بومی ویژه آموزش و  استفاده 

پرورش، ضروری است چراکه 
هر قدر کار با نرم افزار، ساده تر 
دوره  بـــــرای  بـــه خـــصـــوص  و 
بــازی باشد  ابتدایی در قالب 
با  مطابق  بیشتر  تأثیرگذاری 
سند تحول بنیادین و در خور 
ارزش های ایرانی اسامی دارد.

 ساحت های شش گانه »
در سند تحول بنیادین

یــزدی خــواه،  سیدعلی 
ــو کــمــیــســیــون  ــضــ ــ ع
فـــرهـــنـــگـــی مــجــلــس 
ــورای اســـامـــی نیز  ــ شـ
نبود  بــه  ــاره  اشــ ضمن 

شــرایــط  در  آمـــوزشـــی  الزم  اســتــانــداردهــای 
سند  تصویب  بــا  هــمــراه  می گوید:  کرونایی 
تحول بنیادین، برنامه درس ملی نیز در قالب 
شش ساحت، تعریف شده که تربیت دینی 
و اخاقی، تربیت سیاسی و اجتماعی، تربیت 
زیستی و بدنی، تربیت هنری و زیباشناختی، 
تربیت اقتصادی و حرفه ای و تربیت علمی و 

فناوری را شامل می شود. 
ــد: ســنــد تــحــول بــنــیــادیــن با  ــزایـ ــی افـ وی مـ

ــان بـــا 6 زیـــرنـــظـــام و  ــ ــای ک ــذاری هــ ــ ــدف گ  هــ
650 برنامه عملیاتی تدوین شده به تنهایی 
نمی تواند اجرایی شود و اگر آموزش و پرورش 
درطـــول حـــدود 9 ســالــی کــه از سند تحول 
می کرد  استفاده  برنامه ها  ایــن  از  مــی گــذرد 
شرایط  با  می توانست  اکنون  از  بهتر  بسیار 

کرونا روبه رو شود.
این نماینده مجلس ادامه می دهد: براساس 
فصل سوم سند تحول، مدرسه در افق 1404 
کانون  طیبه،  حیات  مراتب  از  جلوه ای  باید 
و  راهبرد  از 40  بهره گیری  با  عرضه خدمات 
همچنین برخوردار از فناوری آموزشی باشد تا 
بتواند دانش آموزان توانمند، نقش آفرین، خاق 
و خودباور تربیت کند، اما با توجه به سطح 
یادگیری،  رسانه های  و  منابع  تنوع  و  معیار 
حــوزه  بــر  مبتنی  بخش های  در  به خصوص 
فضای مجازی و آموزش های غیرحضوری، این 

مهم به درستی اجرا نشده است.
وی تأکید می کند: اجرای سند تحول بنیادین، 
عزم ملی و همکاری دستگاه های مختلف دولتی 
را می طلبد. برای مثال وظیفه وزارت ارتباطات 
راه اندازی شبکه ملی اطاعات بود تا به همه 
مدارس کشور انشعاب فیبر نوری را متصل 
از زیرساخت های  از این طریق بتوان  تا  کند 
آمــوزش و پــرورش مانند شبکه ملی رشد یا 
سکوی ارائــه خدمت در دوره هــا و رشته های 
اما متأسفانه  بهره جست  آموزشی  مختلف 
در این خصوص عزم همگانی شکل نگرفت. 
ایــن مدیر پیشین آمـــوزش و پـــرورش اضافه 
اجــرای سند  در  وزارتخانه ها  وظایف  می کند: 
تحول بنیادین در اسناد باالدستی و در شورای 
عالی انقاب فرهنگی تصویب شده که به منزله 
قانون است و در رأس همه، وزارت ارتباطات در 

این زمینه به وظایفش عمل نکرده است. 
وی با اشــاره به دالیــل تحقق نیافتن اهداف 
سند تحول بنیادین می گوید: نبود عزم ملی 
کمبود  دولــتــی،  مختلف  دستگاه های  میان 
نیروی انسانی کارآمد در این حوزه، بینش و 
رویکرد مسئوالن مرتبط و کمبود منابع مالی 
ارائــه  جــزو مهم ترین عواملی اســت که مانع 
آموزش های استاندارد و پیشبرد اهداف سند 

تحول بنیادین شده است.

گزارشی درباره فرصت ها و تهدید های شیوع کرونا برای حوزه  آموزش

بررسی جایگاه آموزش مجازی در سند تحول آموزش و پرورش

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

دستچین

اعتماد به واکسن آمریکایی خوش خیالی است
با کرونا به  حمیدرضا جمشیدی، دبیر ستاد ملی مقابله 
فارس گفت: آمریکا سه سال راه واردات دارو را برای بیماران 
در حال مرگ ایرانی مسدود کرده بود. اعتماد کردن برای 
خرید واکسن از آمریکا خوش خیالی است.االن یک ایرانی 
ــدارد حتی یک  ن اجــازه  به خاطر تحریم ها  آمریکا  ساکن 

استامینوفن به ایران پست کند.

گردش مالی ۱۵ هزار میلیاردی مافیای کنکور 
سید محمد بطحائی، وزیر پیشین آموزش وپرورش در خصوص 
مافیای کنکور گفت: بررسی های من آن زمان که در وزارتخانه 
بــودم و دسترسی به برخی اطاعات داشتم، نشان می داد 
درسال 96 حتی تا 15 هزار میلیارد تومان گردش مالی کسانی 
بوده که از روشن بودن چراغ آموزشکده ها و آموزشگاه های 

کنکور و تست و کتاب های کمک درسی ارتزاق می کردند.

آموزش

وزیر آموزش و پرورش:

25 هزار معلم حق التدریس 
استخدام می شوند

و  آمــوزش  وزیــر  میرزایی،  حاجی  محسن 
پرورش گفت: مهم ترین تأکید ما در سال 
تحصیلی جاری این است که نباید حتی 
و  بماند  دور  آمـــوزش  از  دانـــش آمـــوز  یــک 
تحصیل  از  بازمانده  دانــش آمــوزان  جــذب 
اولویت های مهم وزارت آمــوزش و  از  یکی 

پرورش است و با قوت دنبال می شود. 
به گزارش تسنیم وی افزود: تمامی تاش 
قــرار دادن دانــش آمــوزانــی  زیــر پوشش  ما 
است که در فرایند تحصیل حضور ندارند 
تمامی  به تحصیل  آن ها  بازگشت  برای  و 

تاش خود را به کار خواهیم گرفت.
میزان  اســاس  بــر  گفت:  میرزایی  حاجی 
ــه امــســال دریـــافـــت کــردیــم   ســهــمــیــه ای ک
25 هزار و 500 نفر از همکاران حق التدریس 
کسب  که  امتیازاتی  ترتیب  به  کشور  در 
کردند تبدیل وضعیت می شوند و بقیه نیز 
برای تبدیل وضعیت در سال های بعد در 

نوبت قرار می گیرند.

بهداشت و درمان

مدیر کل داروی سازمان غذا و دارو:

به اندازه یک ماه ذخیره 
انسولین  داریم

مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان 
مصرف  ــزایـــش  افـ ــورد  ــ م در  دارو  و  غـــذا 
انسولین کشور گفت: مصرف انسولین در 
کشور باال رفته است، چون ابزار تشخیص 
روز  به  روز  و  زیــاد شــده  در کشور  دیابت 
دیابتی ها بیشتر می شوند، در واقع انقابی 
در مصرف انسولین به وجود آمده، چون در 
میزان تولید و واردات ما این هجوم مصرف 
با شما صحبت  که  االن  نــداشــت،  وجــود 

می کنم کمبودی در کشور نداریم.
حیدر محمدی در گفت وگو با ایلنا با بیان 
اینکه امروز به اندازه یک ماه مصرف کشور 
داخــل  تولید  در  ــزود:  افـ ــم،  داریـ انسولین 
اغلب  کمبودها  ایــن  و  نیست  کــمــبــودی 
امیدواریم  اســت.  خارجی  برندهای  بــرای 
آن  تولید  سمت  به  که  انسولین هایی  با 
انسولین  و  مــی رویــم مشکات حل شــود 
در سیستم دارویی چیز خاصی نیست و 

امیدوارم مشکلی نداشته باشیم.

رفاه و خدمات اجتماعی

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی:

درمان بیماران صعب العالج 
رایگان می شود

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور استان های 
سازمان تأمین اجتماعی گفت: در راستای 
ارائه خدمات به بیمه شدگان، درمان بیماران 
انجام  پــرداخــت هزینه  بــدون  صعب العاج 
خواهد شد. به گزارش اداره کل روابط عمومی 
عــادل دهدشتی  اجتماعی،  تأمین  سازمان 
در نشست با رئیس و اعضای هیئت مدیره 
کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران 
عنوان کرد: سطح بندی مراکز درمانی سبب 
توزیع عادالنه خدمات درمانی در کشور شده 
و در ساخت و ساز مراکز درمانی، تجهیز و 
ارائه خدمات درمانی تنها اولویت، نیاز واقعی 
تأمین  سازمان  معاون  اســت.  بیمه شدگان 
اجتماعی در ادامه با بیان اینکه اجرای طرح 
نسخه الکترونیک از جمله طرح های ارزشمند 
در حوزه درمان تأمین اجتماعی است، افزود: 
بیمه شدگان،  به  خدمات  ارائــه  راستای  در 
هزینه درمان بیماران صعب العاج هم بدون 

پرداخت هیچ هزینه ای انجام خواهد شد.

فضای مجازی

وعده کار در منزل 

شیوه جدید مجرمان سایبری 
برای کالهبرداری از شهروندان

از  پیشگیری  و  تشخیص  مــرکــز  رئــیــس 
جدید  شیوه  از  فتا  پلیس  سایبری  جرایم 
از هموطنان  کاهبرداری مجرمان سایبری 

پرده برداشت.
سرهنگ علی محمد رجبی در گفت وگو با 
باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: مجرمان 
سایبری با تبلیغ جذب همکار در سایت های 
آگهی اینترنتی به صورت دور کاری یا کار در 
منزل سعی می کنند با استفاده از اطاعات 
به  را  بانکی، جرایم خــود  کــارت  و  حساب 

قربانی فریب خورده منتسب کنند.
وی در ادامه افزود: حسابداری، مدیرفروش 
پیشنهادی  مشاغل  اینترنتی  بــازاریــابــی  و 
مجرمان است، پس پیش از آغاز همکاری 
با افرادی که پیشنهاد کاری به شما می دهند 
بــه شما  فـــردی  اگــر  کنید.  تحقیق  بیشتر 
پیشنهاد کار در منزل را داد، ابتدا سابقه فرد 
را بررسی کنید اینکه آیا او یا شرکتش دارای 

سابقه کاری مناسب بوده یا خیر.

محیط زیست

یک مقام پلیس فتا:

عامل حیوان آزاری در فضای 
مجازی دستگیر شد

رئیس پلیس فتا غرب استان تهران از کشف 
یک فقره پرونده مربوط به حیوان آزاری خبر داد.
به گـــزارش پایگاه اطــاع رســانــی پلیس فتا، 
برابر  گــفــت:  مــوســوی  سیدنظام  سرهنگ 
رصدهای صورت گرفته در راستای برخورد 
تــرویــج خشونت در شبکه های  بــا عــامــان 
اجتماعی، شاهد تصویری بودیم که در آن 
فردی با اسلحه بادی در حال نشانه گیری به 

سمت یک حیوان بود.
این مقام انتظامی بیان کرد: این عکس در 
همان ساعت اولیه انتشار، توسط کارشناسان 
پلیس فتا غــرب اســتــان تــهــران رصــد شد 
و بافاصله بــه صـــورت پــرونــده ای ویـــژه در 

دستورکار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت. 
ــوی گـــفـــت: کــارشــنــاســان  ــوسـ ســرهــنــگ مـ
پلیس فتا پس از شناسایی فرد مورد نظر و 
هماهنگی های الزم با مقام قضایی، ضمن 
دستگیری متهم، وی را به پلیس فتا غرب 

استان تهران احضار کردند.

فراسو

 یکشنبه  5 بهمن 1399 10 جمادی الثانی 1442 24 ژانویه 2021  سال سی و چهارم  شماره 9450 

مجلس به دنبال مردمی کردن مدیریت شهری 
محسن پیرهادی، رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس 
در گفت وگو با ایسنا گفت: مردمی کردن مدیریت شهری 
مهم ترین گامی است که در مجلس به دنبال آن هستیم. 
بازگرداندن مــردم به عرصه مدیریت  در همین راستا هم 
شهری و واگــذاری امور شهری به آن ها و راندن سیاسیون 
از کرسی های مدیریت شهری را در این حوزه در دستور کار 

داریم.

90 درصد آتش سوزی ها در کشور با عامل انسانی است
علی عباس نژاد، فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها، 
بهار  در  تنها  نه  گفت:  برنا  به  کشور  آبخیزداری  و  مراتع 
بلکه هم اکنون به دلیل هجوم توده گرما، بروز و تشدید 
 آتش سوزی در جنگل ها را شاهد هستیم و دلیل بیش از 

90 درصد آتش سوزی ها در کشور عامل انسانی است.

آماده ایم کالس های ترم بعد را حضوری برگزار کنیم
علی خاکی صدیق، معاون آموزشی وزارت علوم در گفت وگو 
با مهر گفت: اگر ستاد ملی کرونا برای حضور دانشجویان در 
دانشگاه ها مجوز صادر کند، کاس ها را می توانیم حضوری 
برگزار کنیم، ولی تا به امــروز چنین مجوزی صــادر نشده 
است. بنابراین براساس آنچه تا امروز بوده، کاس ها مجازی 

برگزار می شود مگر اینکه مجوز صادر شود.

اعتراض وزیر درباره امحای لنج های چوبی
مونسان، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری در واکنش به 
امحای لنج های سنتی به دبیر دولت نامه اعتراضی نوشت.

به گزارش مهر در این نامه آمده است:مهارت های سنتی 
لنج سازی در خطر فراموشی قرار داشته و تصمیم وزارت 
راه و شهرسازی در این باره موجب تسریع در نابودی دانش 

لنج سازی بومی می شود.
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در رأس همه 
وزارتخانه ها، وزارت 
ارتباطات به وظایف 
خود در اجرای سند 
تحول بنیادین عمل 

نکرده است

بـــــــرش

ساخت 10 هزار واحد مسکونی برای محرومان روستایی  رئیس بنیاد مستضعفان گفت: بر اساس تفاهم نامه مشترک با کمیته امداد، 10هزار واحد مسکونی برای محرومان در روستاها و شهرهای زیر 
25هزار نفر در دو سال ساخته می شود. به گزارش مهر، پرویز فتاح در مراسم امضای تفاهم نامه ساخت مسکن برای محرومان گفت: در مسکن معلوالن نیز برای افرادی که دو معلول یا بیشتر دارند، تفاهم نامه ای با 

بهزیستی و بنیاد مسکن منعقد شده به طوری که 14 هزار واحد مسکونی ساخته خواهد شد، تاکنون 10 هزار واحد تحویل داده شده و هزار واحد نیز در حال ساخت است.

 پدری برای نجات کودک خود 
شیر گیاهی تولید کرد

یک مرد استرالیایی پس از آنکه موفق به یافتن شیر گیاهی برای کودک شیرخوار خود 
نشد، از گیاهان شیر تولید کرد و آن را به عنوان جایگزین غذا های حیوانی قرار داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، »سیسای بردی« مرد ۳4 ساله استرالیایی 
ارگانیک- گیاه خوار و بدون  بــوده اســت، فرمول غذایی  که پیشتر ورزشــکــار 
محصوالت حیوانی را ایجاد کرد که نخستین شیرخشک معتبر در جهان است.
او گفت هیچ نوع فرموالسیون ویژه شیر گیاهی برای نوزادان وجود نداشت و او 

این کار را برای پسر 11 ماهه خود انجام داده است.
این پدر مهربان افزود: ما فکر می کردیم یافتن شیر گیاهی گزینه ساده ای است، 
اما این طور نبود. ما همه جا را جست و جو کردیم حتی در اینترنت، اما نتیجه ای 
نداشت. پس از یک تحقیق دقیق تصمیم گرفتم یک فرمول ارگانیک و گیاهی 
تولید کنم. او موفق به تولید شیر خشک گیاهی ساخته شده از نشاسته برنج 
ارگانیک، پروتئین برنج و روغن نارگیل شده است و تولید آن در مقیاس بزرگ تر 
و فروش آن به والدینی را که می خواهند فرزندان خود را از شیر گیاهی تغذیه 

کنند، آغاز کرد.

فرانسه »فایزر« را تحریم می کند
فایزر اعام کرده تعداد محموله های 
واکسن کووید 19 ارسالی به کشورهای 
اروپایی را کاهش می دهد. در همین 
راستا فرانسه تهدید کرده این شرکت 

با تحریم روبه رو خواهد شد.
به گزارش مهر به نقل از اسپوتنیک، 
امــور  ــر  ــ وزی ــون،  ــ ب کلمنت  گفته  بــه 
این  احــتــمــال دارد  فــرانــســه  ــای  ــ اروپـ
کشور درصورت کاهش ارسال تعداد 

محموله های واکسن کووید 19 به این کشور، شرکت های فایزر و بیوان تک را با 
تحریم مجازات کند.

این درحالی است که فایزر هفته گذشته از کاهش تعداد محموله های واکسن 
بارگیری شده به اعضای اتحادیه اروپا در چند هفته خبر داد تا اصاحاتی برای 

افزایش ظرفیت تولید در کارخانه های خود در بلژیک انجام دهد.
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا ذاالجالل واالکرام

وجود اسرائیل
 شورش مستقیم  
علیه خداوند است

 زارع – سلطانپور  خاخام یسرائیل دیوید 
وایس، روحانی سرشناس یهودی است که 
به فعالیت های ضدصهیونیستی شناخته 
نــیــویــورک  در  و دوســتــانــش  او  مــی شــود. 
مؤسسه ای بین المللی باعنوان نتوری کارتا 
)Neturei Karta International( را اداره 
می کنند که مجموعه ای از اقدامات را برای 
معرفی دین یهود و تمایز آن با صهیونیسم 
انجام می دهد. خاخام وایس حتی به ایران 
سفر و با رهبر انقالب هم دیدار کرده است. 
پس از تماس و پیگیری فراوان موفق شدیم 
گفت وگویی با او ترتیب دهیم و از او درباره 
یهودیت و نسبت آن با صهیونیسم بپرسیم. 
مشروح این گفت وگو را در ادامه مطالعه 

می کنید.

برای نخستین پرسش، به سراغ شاید   
یهودیت  آیا  می رویم؛  ســؤال  کلیدی ترین 
همان صهیونیسم است یا به عبارت بهتر 
درون  مذهبی  پایه های  چه  صهیونیسم 

یهودیت دارد؟
یهودیت دینی است که اعتقاد به حق تعالی، 
تبعیت از او و حمایت از توراتی که او هزاران 
سال پیش در کوه سینا به قوم یهود اعطا 
مردمی  یهودیان  مــی دهــد.  تعلیم  را  کــرد 
هستند که عهدی را که با خداوند متعال 
حفظ  را  تـــورات  قوانین  همه  و  بسته ایم 
متعال  ــد  خــداون ــورات،  ــ ت طبق  می کنند. 
یهودیان را امر به زندگی در سرزمین مقدس 
نمود، اما حق تعالی تصریح کرد ما باید در 
درجه باالیی از قداست باشیم و به مقامی 
آنجا  در  باشیم  داشته  لیاقت  که  برسیم 
زندگی کنیم؛ در غیر این صورت، به عنوان 
یک ملت اخراج )تبعید( شده خواهیم بود. 
ممکن  انــفــرادی  به صورت  یهودیان  البته 
موعود  سرزمین  ایــن  در  هم اکنون  اســت 
زندگی کنند، اما به طور کلی قوم یهود نباید 
در آنجا زندگی کند. هنگامی که قوم یهود 
گناه کردند، خداوند متعال آن ها را به سراسر 
جهان به تبعید فرستاد. در تبعید، با سه 
علیه   .1 گرفت:  ما سه سوگند  از  دستور 
دسته جمعی   .2 نکنیم،  قیام  ملتی  هیچ 
به سرزمین مقدس نرویم و 3. برای پایان 
تبعید تالش نکنیم. تبعید فقط در زمانی 
بــه پــایــان خــواهــد رســیــد کــه همه جهان 
خالق یکتا را تشخیص دهند و به صورت 

هماهنگ به او خدمت کنند.
به  یهود  دین  استحاله  صهیونیسم،  اما 
مردم  تبعید  آن هــا  اســت.  ناسیونالیسم 
ناگوار می دانند  را فقط یک حادثه  یهود 
که ما خود می توانیم آن را برطرف کنیم. 
از  جنبشی  مذهبی  صهیونیست های 
یهودیان هستند که سعی کردند بازگشت 

صهیونیست ها را با تلطیف دستور اصلی 
ــرای زنــدگــی در ســرزمــیــن  ــ حــق تــعــالــی ب
مقدس، قانونی جلوه دهند؛ اما این ایده 
تقریباً توسط همه دانشمندان یهودی در 
سراسر جهان رد شده است. البته عالوه 
و سرقت  مــردم فلسطین  به  آن، ظلم  بر 

سرزمین آن ها جنایتکارانه 
تـــــــورات اســــت.  ــه  ــی و عــل
نقض  بــا  صهیونیست ها 
شنبه  )روز  شـــبّـــات  روز 
مــقــدس یــهــودیــان( هتک 
حرمت قبور و به طور کلی 
ســرکــوب جــامــعــه یــهــودی 
مـــذهـــبـــی، تـــمـــام قــوانــیــن 

تورات را نقض می کنند.

چرا شما تا این اندازه با   
مخالف  اسرائیل  تشکیل 
می بینیم  حتی  و  هستید 

این مخالفت شما از مرحله تئوریک و نظری 
عبور کرده و فعالیت های عملی و اجتماعی 

را شامل می شود؟
خاخام های این دین به ما آموزش داده اند 
که بایستیم و برای جهانیان روشن کنیم 
صهیونیسم و دولت اسرائیل به طورصریح 
بوده  جنایتکار  شــده،  منع  تــورات  توسط 
خــداونــد  علیه  مستقیم  ــورش  شـ یــک  و 
حــق تــعــالــی اســـت. مــا امــیــدواریــم و دعــا 
می کنیم فعالیت های ما چه به صورت عملی 
و چه به صورت اجتماعی به برچیدن سریع 
و صلح آمیز دولت صهیونیستی کمک کند. 
همچنین احساس می کنیم فعالیت های ما 
در تبلیغ این امر، نام خداوند متعال را نیز 

تقدیس می کند.

اسرائیل    کشور  معتقدید  شما  اگرچه 
نباید شکل بگیرد ولی می بینیم رسانه های 
جهان به طور مداوم از مظلومیت یهودیان 
و نیاز پیروان این دین به جایی برای آرامش 

نظر  می گویند.  سکونت  و 
ــاره ایــن خطی که  شما دربـ
جریان اصلی رسانه ها دنبال 

می کنند چیست؟
ایــن احــســاس بـــرای مــردم 
از جــنــگ دوم  یــهــود پــس 
جهانی و هولوکاست وجود 
دارد که می خواهند مکانی 
ــرای زنــدگــی داشــتــه  امـــن بـ
باشند. اما این موضوع به 
ما این حق را نمی دهد که 

سرزمین فلسطینی ها را برباییم. مطمئناً 
که  کند  پیدا  حلی  راه  می توانست  دنیا 
شامل آسیب رساندن یا سرقت از مردم 

را  تاریخ  اگــر  حقیقت،  در  نباشد؛  دیگر 
مطالعه کنید، بالفاصله پس از پایان جنگ 
آمادگی  انگلیس  و  آمریکا  دوم،  جهانی 
خود را برای حل کردن مشکل پناهندگان 
آنگلوآمریکایی های  کمیته  در  یــهــودی 
فلسطین در سال 1946 اعالم کردند. اما 
این صهیونیست ها بودند که 
به این طرح اعتراض کردند 
زیرا در این طرح اجازه پیدا 
را  یهودی  کشور  یک  کردن 
هر  در  نمی آوردند.  بدست 
مذهبی  دیدگاه  از  صــورت، 
مـــورد هیچ  ایـــن  ــهــود، در  ی
بحثی نباید باشد. خداوند 
متعال یهودیان را به تبعید 
فرستاد تا در کنار ملل دیگر 
در  داد  قول  و  کنند  زندگی 
کند.  آن ها مراقبت  از  آنجا 
به کشوری  امنیت  بــرای  ما 

مستقل برای خود نیازی نداریم.

ــاالت    ــ ــکــی از حــامــیــان اســـرائـــیـــل ای ی
متحده است، از طرفی می دانیم البی های 
صهیونیستی )آیپک، جی استریت و...( در 
تصمیم گیری سیاستمداران آمریکایی نقش 
جدی دارند، برای مقابله با این جریان هم 
فعالیتی داشته اید؟ آیا به فکر البی کردن 
با سیاستمداران مذهبی تر که اندیشه های 

نزدیک تری با شما دارند افتاده اید؟
کنفرانس   AIPAC که  هنگامی  ساله،  هر 
ــا حــتــی در  ــود را بـــرگـــزار مــی کــنــد، مـ خــ
در  نیز  آب وهــــوا  بــدتــریــن  و  سخت ترین 
خیابان های واشنگتن حضور پیدا می کنیم 
تا علیه آن تظاهرات کنیم. این مقاومت ها 
این پیام را به سیاستمدارانی که در آیپک 
حضور پیدا می کنند، می فرستد که همه 
و  نمی کنند  پشتیبانی  آن هــا  از  یهودیان 
آن ها باید بین حمایت یهودیان و یهودیت 
و حمایت از دولت نامشروع اسرائیل تفاوت 
قائل شوند. ما در حمایت از 
اعضای کنگره آمریکا مثل 
الکساندریا  و  عمر  ایلهان 
ــه به  ــ اوکـــاســـیـــو-کـــورتـــز ک
یهودستیزی متهم شده اند 
سخنرانی  و  تظاهرات  نیز 
ــم تــا نــشــان دهیم  ــرده ایـ کـ
آن هایی که ضدصهیونیسم 
به  یهودی ستیز  هستند، 
شمار نمی روند. همین امر 
ــگــر از  شــامــل بــســیــاری دی
سیاستمداران، فعاالن مذهبی و دیگران نیز 
می شود که در طول سالیان گذشته به دلیل 
ضدصهیونیسم بودن به یهود ستیزی متهم 

شده اند. اگر بخواهم مثالی دیگر بزنم، دیگر 
فعالیت جامعه یهودیان ضدصهیونیست 
در آمریکا بود که در برابر دیوان عالی این 
ایاالت  اعــالم کردند  کشور جمع شدند و 
اسرائیل«  »متولدان  چاپ  نباید  متحده 
اورشــلــیــم  مــتــولــد  ــراد  ــ اف را روی گــذرنــامــه 
پرونده  به  که  دهد  ادامــه  )بیت المقدس( 

زیوتوفسکی معروف است.

شما یک سفر هم به ایران داشته اید و   
حتی به شهر ما نیز آمده اید، این سفر برای 

شما چگونه بود؟
بسیار  و  بردیم  لــذت  از مشهد  واقــعــاً  ما 
مجذوب آن شدیم، زیرا این شهر جذابیت 
و زیبایی منحصر به فرد خود را داشت که 
در جای دیگر نمونه آن را مشاهده نکرده 
مردم  که  مهربانی  و  از صمیمیت  بودیم. 
مشهد نسبت به ما ابراز داشتند قدردانی 
بر  نشدنی  فراموش  تأثیر  چون  می کنیم، 
ما گذاشت. به همین ترتیب، در سراسر 
ایران، هر شهر به شکل خاص خود نسبت 
داده  آن هــا  به  به نعمت هایی که خداوند 
برای  ایــن  که  می کردند  شکرگزاری  بودند 
من بسیار جالب توجه بود. اما استقبال 
مردم از ما در همه جای ایران به یک شکل 
داریم  دوست  واقعاً  ما  بود.  لذت بخش  و 
دوباره به ایران برگشته و نه تنها شهرهای 
که شانس  دیگر شهرهایی  از  بلکه  قبلی 
کنیم. دیــدن  نداشتیم  را  آن هــا  از  بازدید 
موجب افتخار ما بود که با رهبران ایرانی 
دیدار و موقعیت و دیدگاه یهودیان اصیل 
منتقل  آن هــا  به  مــورد صهیونیسم  در  را 
کردیم. همچنین زمانی را به دیدار یهودیان 
ایرانی و دیدن کنیسه ها، مدارس و زندگی 
روزمره آن ها گذراندیم. یهودیان ایران یک 
اینکه  دیــدن  و  هستند  باستانی  جامعه 
ایــران در  چگونه آن ها در کنار مسلمانان 
آرامش به زندگی خود ادامه می دهند بسیار 
شگفت انگیز بود. این واقعاً نشان می دهد 
ایــران یهودیان را دوســت دارد و آن ها  که 
فقط مخالف صهیونیسم و دولت اسرائیل 
ــران  ای اســالمــی  جمهوری  از  مــا  هستند. 
به خاطر احترامی که برای یهودیان و تفاوتی 
که بین آن ها و صهیونیسم قائل می شود، 
بسیار سپاسگزاریم. جالب بود که یهودیان 
ایران نیز مخالف صهیونیسم هستند. سال 
گذشته خاخام یهودا گرامی، خاخام ارشد 
ایران نیز بیانیه ای علنی علیه صهیونیست ها 
داد که بسیار جالب توجه بود. بنده نیز در 
پایان این مصاحبه برای برچیده شدن هر 
چه سریع تر و مسالمت آمیز دولت اسرائیل 
در  دوستی  و  بــرقــراری صلح  همین طور  و 

سراسر جهان دعا می کنم.

سنا   مجلس  دموکرات  اکثریت  رهبر 
خبر داد استیضاح ترامپ در این مجلس 

8 فوریه )20 بهمن( برگزار خواهد شد.
عبدهللا عبدهللا، رئیس شورای عالی  

مصالحه ملی افغانستان گفت: به دلیل 
تاکنون  ادامــه جنگ  به  طالبان  اصــرار 
درباره کاهش خشونت ها توافقی بدست 

نیامده است.
آویگدور لیبرمن، وزیر خارجه پیشین  

رژیم صهیونیستی »بنیامین نتانیاهو« 
ــم را بـــه دلیل  ــ ــر ایـــن رژی ــ نــخــســت وزی
بی مسئولیتی، مسئول مرگ هزاران ساکن 
به  ابتال  به خاطر  اشغالی  سرزمین های 

کرونا دانست.
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پاکستان و معادالت منطقه ای در دوران بایدن
معید یوسف، دستیار ویژه نخست وزیر پاکستان در امور امنیت ملی روز 
گذشته دغدغه های کشور خود را درباره دولت جدید آمریکا اعالم کرد و 
افزود: روابط پاکستان و ایاالت متحده باید بدون قید و شرط و باالتر از منافع 
سایر کشورهای منطقه باشد. در دوران اوباما، دو چالش عمده در این روابط 
وجود داشت که مقداری مناسبات پاکستان و آمریکا را تحت تأثیر خود قرار 
می داد. یکی مسئله هند بود که گروه های رادیکال اسالمی عملیات هایی را 
در کشمیر و مناطق دیگر انجام می دادند و درپی آن هند، پاکستان را متهم 
می کرد. آمریکایی ها که کم و بیش بر این مسئله نظر داشتند، گمان می کردند 
اسالم آباد در این موضوع دخالت دارد. از همین رو، یکی از موضوعات مهم به 
اختالفات هند و پاکستان در کشمیر برمی گشت. مسئله دیگر هم حقوق بشر 
و موضوعاتی است که در بلوچستان می گذرد. آن ها دستگاه امنیتی پاکستان 
را به اموری متهم می کردند که با موازین اخالقی مدنظر آمریکا مطابقت ندارد. 
این دو مسئله، چالش های اصلی روابط میان اسالم آباد و واشنگتن بود که تا 

حدی سیاست های اوباما را در قبال پاکستانی ها متفاوت می کرد.
وقتی ترامپ آمد، با توجه به سیاست کلی تری که در زمینه طرح های ویژه 
مقابله ای با چین در نظر داشــت، به نوعی پاکستان را دور زد که در پی 
آن، شرایط برای پاکستانی ها نسبت به گذشته سخت تر شد. در حقیقت 
پاکستانی ها کامالً احساس کردند در معادالت منطقه ای قدرت آمریکایی ها، 
هندوستان اهمیت بیشتری به خود اختصاص داده و پاکستان دیگر آن 
جایگاهی که در دوران جنگ سرد داشت را ندارد. از همین رو، مقامات اسالم 
آباد هم بیکار ننشته و مناسبات خود را با چین و روسیه گسترش دادند تا 

بتوانند با موازنه مد نظر ترامپ با هندوستان مقابله کنند.
در دوره ای خاص، پاکستان به عنوان شریکی مهم برای آمریکایی ها در 
شبه قاره هند به حساب می آمد. اما به مرور زمان، از اهمیت این جایگاه 
کاسته شد و هند، جایگزین آن ها در این رده بندی شده است. پاکستان دیگر 
اهمیت گذشته را در سیاست خارجی ایاالت متحده در شبه قاره ندارد. اما 
آمریکایی ها نوعی از سیاست ورزی را در قبال اسالم آباد در پیش گرفته اند 
که مانع گرایش گسترده پاکستان به سمت و سوی چین و روسیه شود و 
پاکستانی ها خود را در قالب آن بازتعریف کنند. تالش واشنگتن بر تداوم یک 
سیاست متوازن از نظر خود است. یعنی در همان حال که هند را به عنوان 
متحد راهبردی خود انتخاب کرده اند، پاکستان را هم تا حدی در نظر داشته 
باشند تا توازنی میان مناسبات شبه قاره ایجاد کنند. به نظر می رسد این 

سیاست کماکان ادامه خواهد یافت.
با روی کار آمدن جو بایدن در ایاالت متحده به نظر می رسد دوباره پرونده 
حقوق بشر در رابطه با پاکستان روی میز قرار گیرد و به طورمتقابل اسالم آباد 
به پکن و مسکو هم نزدیک تر خواهد شد. به طور کلی، مسئله حقوق بشر 
یکی از اهرم های همیشگی سیاست خارجی آمریکا در قبال کشورهای غیر 
همسو است. به خصوص که این روزها در مورد ایالت بلوچستان مطالب و 
اخبار هدایت شده بسیاری انتشار می یابد که رفتار ارتش با مردم با خشونت 
گسترده همراه است. از سوی دیگر، تصمیم انتخاب هند به عنوان متحد 
راهبردی آمریکا هم نمادی از تصمیمات ساختاری در آمریکاست که با تغییر 
دولت ها تفاوتی در آن ایجاد نمی شود. این امر در دوران جرج بوش آغاز، با 
اوباما تقویت شد و در دولت ترامپ هم ادامه یافت. فرقی نمی کند چه حزبی 
در واشنگتن حاکم باشد. انتخاب هندوستان توسط آمریکایی ها پس از آن 
بود که این کشور 13 رآکتور اتمی را با فناوری پیشرفته در اختیار دهلی نو 
گذاشت و در ازای آن، ممانعت از اجرای طرح خط لوله صلح که قرار بود گاز 
ایران را به پاکستان و هند برساند، خواستار شد که هنوز هم این طرح، تحت 
تأثیر این مناسبات قدرت به جایی نرسیده است. در مجموع، هر دو حزب 
جمهوری خواه و دموکرات آمریکا بر سر هند توافق کرده اند و محور اصلی آن 
هم، مهار چین است. با توجه به اختالفات فراوانی که هند با چین در حوزه 
تبت، کشمیر و... دارد، آمریکایی ها حس می کنند می توانند از این اختالفات 

به سود خود و در جهت فشار همه جانبه علیه پکن بهره برداری کنند.
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 خداوند متعال 
یهودیان را به تبعید 

فرستاد تا در کنار ملل 
دیگر زندگی کنند و 
قول داد در آنجا از 

آن ها مراقبت کند. ما 
برای امنیت به کشوری 

مستقل برای خود 
نیازی نداریم

بـــــــرش

ما از جمهوری 
اسالمی ایران به خاطر 

احترامی که برای 
یهودیان و تفاوتی که 

بین آن ها و صهیونیسم 
قائل می شود، بسیار 

سپاسگزاریم

بـــــــرش

جو بایدن:

بحران اقتصادی در حال 
عمیق تر شدن است

رئـــیـــس جـــمـــهـــور 
آمریکا در سخنانی 
جمعه  ــاه  ــگـ ــامـ شـ
از  تاریکی  تصویر 
وضعیت کشورش 

در  اقتصادی  بحران  گفت:  و  داد  ارائــه 
آمریکا در حال عمیق تر شدن است. جو 
بایدن افزود: در چند ماه آینده نمی توان 
ویروس  روند شیوع  تغییر  برای  اقدامی 
کرونا و پیامدهای اقتصادی آن انجام داد. 
او گفت: »وقتی در شرایط اضطرار ملی 
قرار داریم باید به گونه ای عمل کنیم که 
گویی در شرایط اضطرار ملی قرار داریم«. 
رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد: ما باید 
قاطعانه و با جسارت برای توسعه دادن 
اقتصاد برای همه آمریکایی ها اقدام کنیم. 
او همچنین تصریح کــرد: شمار مرگ و 
ممکن  کرونا  ویــروس  از  ناشی  میرهای 
است پیش از امضای فرمان های اجرایی 
بیشتری برای مبارزه با آن به بیش از 600 

هزار نفر برسد.

انصارهللا موشکی شلیک نکرده است

درگیری سعودی با دشمن فرضی!
ائتالف سعودی مدعی شد توانسته یک موشک که از سوی انصارهللا 
شلیک شده را در آسمان ریاض رهگیری کند. به گزارش فارس، در پی 
اعالم این خبر، چند هواپیمای هندی مسیر خود را به سمت فرودگاه دمام 
در شرق عربستان تغییر دادند و فعالیت فرودگاه ریاض به حالت تعلیق 
در آمد. این ادعا در حالی مطرح شده که سخنگوی ارتش یمن تأکید کرد 
نیروهای این کشور در 24 ساعت گذشته هیچ حمله ای علیه کشورهای 
متجاوز نداشته اند. سرتیپ »یحیی سریع« با این حال تأکید کرد تا زمانی 
که تجاوزها علیه یمن و محاصره این کشور ادامه داشته باشد، واکنش به 

متجاوزان حق طبیعی و مشروع یمن خواهد بود.

200 نفر از نیروهای امنیتی مراسم تحلیف، کرونا گرفتند

واشنگتن تا 1400 در قرق گارد ملی
مقام های آمریکایی از بیم تهدید افراط  گرایان دست راستی در نظر دارند 
دست کم تا ماه مارس )فروردین 1400( نظامیان گارد ملی را همچنان در 
پایتخت این کشور نگه دارنــد. به نوشته روزنامه دیلی میل، واشنگتن 
دست کم تا ماه مارس در قرق 7هزار نظامی گارد ملی باقی خواهد ماند. این 
در حالی است که یک مقام آمریکایی خبر داد حدود 200 نفر از نیروهای 
گارد ملی این کشور که در روز تحلیف رئیس جمهور آمریکا در واشنگتن 
مستقر شده  بودند به ویروس کرونا مبتال شده اند. حدود 26هزار نظامی 
گارد ملی پس از پایان مراسم تحلیف برای استراحت به پارکینگ های 

اطراف بدون امکانات گرمایشی فرستاده شده بودند.

ادامه تحرکات ضد ترکیه ای پاریس

فرانسه به یونان جنگنده رافائل می فروشد
وزیر دفاع فرانسه قرارداد فروش 18 جت جنگنده »رافائل« به یونان را روز 
دوشنبه در سفر به آتن امضا می کند که شامل 6 فروند جدید و 12 فروند 
کار کرده به ارزش کلی 3.04 میلیارد دالر است. باوجود نامه نگاری  اخیر 
رئیس جمهور فرانسه با همتای ترکیه ای به منظور رفع تنش ها در روابط 
این دو کشور، رسانه ها از قصد پاریس برای فروش جنگنده های رافائل به 
آتن خبر می دهند. به گزارش گریک سیتی تایمز، سفر روز دوشنبه هفته 
جاری وزیر دفاع فرانسه به پایتخت یونان به منظور »تقویت روابط دوجانبه« 

پاریس و آتن انجام می گیرد.

 پایگاه نظامیان آمریکایی 
در فرودگاه بغداد هدف قرار گرفت

ویکتوریا، هدف سه کاتیوشا

حمله  از  نیوز«  »صابرین  خبری  پایگاه 
راکتی به پایگاه نظامی »ویکتوریا« متعلق 
به نظامیان آمریکایی در حاشیه فرودگاه 
این  از  داد. پس  بغداد خبر  بین المللی 
طور  بــه  آمریکایی  هواپیماهای  حمله، 
مستمر در حریم هوایی بغداد به پرواز 
نزدیک  هوایی  دفــاع  سامانه  آمدند.  در 
C-Ram مستقر در پایگاه نیز در مقابله با 
این حمله راکتی ناکام ماند. العربیه گزارش 
داد دست کم سه راکت احتماالً از نوع 
کاتیوشا به اطراف فرودگاه بین المللی بغداد 

اصابت کرده است.

هشدار روسیه به آمریکا

ایاالت متحده به دنبال 
تفرقه در سرزمین تزارها

وزارت امــور خــارجــه روســیــه بــه سفارت 
مداخله  درخــصــوص  مسکو  در  آمریکا 
آشکار در امور داخلی این کشور هشدار 
داد. به گزارش اسپوتنیک، این وزارتخانه 
برای  بیانیه ای نوشت: هرگونه تالش  در 
»پوشش« تظاهرات  غیرقانونی، به عنوان 
مداخله آشــکــار در امــور داخــلــی کشور 
مــا مــحــســوب شـــده و مــوجــب واکــنــش 
متناسب با آن خواهد شد. سفارت آمریکا 
بــا اطــالع رســانــی دربـــاره نقاطی کــه بــرای 
تظاهرات ضد دولتی درنظر گرفته شده بود، 
از شهروندانش خواسته بود در این مکان ها 
تــردد نکنند. وزارت امــور خارجه روسیه 
با اشاره به این اقدام بیان کرد: »انتشار 
چنین داده هــای جامعی، فراتر از نگرانی 
درباره شهروندان آن ها در روسیه است«.

دیوید وایس، خاخام سرشناس یهودی 
در گفت وگو با قدس:


	1 m new
	2 new new
	3
	4 new
	5
	6 new
	7
	8 new new

