
 

ورود آستان قدس به تولید بذرهای هیبریدی
 آستان  مدیرعامل مؤسســه بــذر و نهال رضوی از مدیرعامل مؤسسه بذر و نهال رضوی در گفت وگو با قدس خبر داد

ورود این مؤسســه به تولید بذر سبزی و صیفی جات 
هیبریدی با همکاری مراکز تحقیقاتی و شرکت های 

 ............ صفحه 3دانش بنیان ایرانی در سال جاری...
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قصه زندگی فاطمه بیابانی

 نخستین مهندس عمران نابینای ایران 

پس از دو مرحله رأی گیری رئیس جمهور خبر داد

:jامام علی
از اطمینان از 

خودت بپرهیز، 
زیرا که آن از 

بزرگ ترین 
دام های شیطان 

است. 
میزان الحکمه 
ج 13 ص 472
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روشندلی در سرزمین اعداد
زاکانی، رئیس مرکز پژوهش های 

مجلس شد
جزئیات وام ودیعه مسکن 

برای مستأجران

 ............ صفحه 6

 آیت اهلل علم الهدی: به نحوه تملک زمین ها و بلند مرتبه سازی پیرامون حرم رضوی در 25 سال گذشته انتقاد داشته و دارم 

2 نقد اساسی به طرح نوسازی اطراف حرم

کلیات اختصاص یک میلیون تن 
قیر رایگان به شهرهای کم جمعیت 

در مجلس تصویب شد

غیرشفاف 
مثل »قیر«!

 قدس خراســان  نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: با مرتفع سازی اطراف حرم 
مطهر امام رضا)ع( مخالف بوده و هســتم. آیت اهلل سیداحمد علم الهدی در دیدار جمعی از 
سرمایه گذاران طرح ساخت و ساز اطراف حرم مطهر امام رضا)ع( در مشهد افزود: نباید ساخت 
و ســازها باالتر از گنبد حرم مطهر رضوی ساخته شــود و آن را تحت تأثیر قرار دهد.وی با 
بیان اینکه با اصل طرح که شارستان و هشت راه باغ باشد موافق هستم، ادامه داد: چیزی که 
اشکال دارد کیفیت ساخت و ساز اطراف حرم مطهر است، درست نیست که در اطراف حرم 
ساختمان های بلندمرتبه طوری ساخته شوند که گنبد حرم مطهر حضرت امام رضا)ع( تحت 

 ............ صفحه 2 قدس خراسانتأثیر قرار گیرد و از طرفی اطراف حرم مطهر...

 اقتصاد   نمایندگان مجلس شــورای اسالمی 
در جلســه علنی روز چهارشنبه با کلیات طرح 
دو فوریتی الحاق یــک بند به تبصره یک قانون 
بودجه سال ۹۹ در ارتباط با تأمین قیر مورد نیاز 
در شهرهای با جمعیت زیر 100 هزار نفر موافقت 

کردند. در حالی که تجربه...

بررسی چالش اشتغال 
دانش آموختگان رشته حقوق

ترازوی نامیزان 
عدالت در 

بازار کار وکالت

چرا سرکوب اعتراض ها در 
پورتلند حاشیه ساز شده است؟

جنجال 
لباس شخصی های 

ترامپ!
 ............ صفحه 7 ............ صفحه 8

شاید پرسپولیس 
بدون بازی قهرمان شود

جنگ 
نایب قهرمانی 

در مشهد
 ............ صفحه 10

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
میر احمدرضا مشرف

در روزهای گذشته منابع خبری در داخل هند گزارش هایی را در مورد کنار گذاشته 
شدن هند از پروژه خط ریلی چابهار- زاهدان منتشر کردند که با بازتاب های گسترده ای 
در هر دو کشور مواجه شد. هرچند این موضوع از سوی مقامات جمهوری اسالمی مورد 
تأیید قرار نگرفت، ولی کامالً مشخص است که تهران به  هیچ  عنوان نسبت به عملکرد 

هند در توسعه و بهره برداری از بندر چابهار رضایت ندارد...

هند، بازنده بزرگ 
همکاری های  منطقه ای

 ............ صفحه 2

آگهی مزایده
فروش خاك كربناته خاك الگون تصفیه 
خانه فاضالب صنعتی- شركت قند چناران
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مزایده)فروش(
كارخانه آسفالت 60 تنی سرخس

 شركت مسكن و عمران قدس رضوی
شرح در صفحه 3
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آگهی  مناقصه
ش��ركت سامان بازار رضوی)س��هامی خاص( در نظر دارد جهت خریدماسک بهداشتی  بنابر شرح زیر، اقدام به 

برگزاری مناقصه نماید.

لذا از اشخاص ذی صالح دعوت می گردد پس از واریز مبلغ1.000.000ریال به شماره حساب 6052636867    و شماره شبا IR 35012002000000  بانک ملت 
جهت دریافت پاكت پیشنهاد قیمت و پیوستها، به دفتر این شركت واقع در مشهد بزرگراه اسیائی- روبروی بیمارستان رضوی- شركت سامان بازار 
رضوی- واحد اداری مراجعه و حداكثر ظرف مدت 7 روز از تاریخ انتشار، پیشنهاد قیمت خود را در پاكت دربسته به آدرس فوق االشاره ارسال نمایند.

از دریافت پیشنهادهای مخدوش و خط خورده، امتناع می گردد و این شركت در رد یا پذیرش كلیه پیشنهادات مختار می باشد.
                                                                                                                                         شركت سامان  بازار رضویتضمین شركت در مناقصه ضمانتنامه بانكی به مبلغ یک میلیارد ریال میباشد.

تعداد)عدد(نام کاالردیف
2.000.000ماسک بهداشتی سه الیه فیلتردار 1
2.000.000ماسک بهداشتی سه الیه اسپان باند2
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آگهی  مناقصه
ش��ركت س��امان بازار رضوی)س��هامی خ��اص( در نظ��ر دارد جهت خری��د كااله��ای مرتبط به تولی��د محصوالت 

غذائی)كنسرو و كمپوت( بنابر شرح زیر، اقدام به برگزاری مناقصه نماید.

لذا از اش��خاص ذی صالح دعوت می گردد پس از واریز مبلغ1.000.000ریال به ش��ماره حس��اب 6052636867    و شماره شبا IR 35012002000000  بانک 
ملت جهت دریافت پاكت پیشنهاد قیمت و پیوستها، به دفتر این شركت واقع در مشهد بزرگراه اسیائی- روبروی بیمارستان رضوی- شركت سامان بازار 

رضوی- واحد اداری مراجعه و حداكثر ظرف مدت 7 روز از تاریخ انتشار، پیشنهاد قیمت خود را در پاكت دربسته به آدرس فوق االشاره ارسال نمایند.
از دریافت پیشنهادهای مخدوش و خط خورده، امتناع می گردد و این شركت در رد یا پذیرش كلیه پیشنهادات مختار می باشد.

                                                                                                                                             شركت سامان  بازار رضویتضمین شركت در مناقصه ضمانتنامه بانكی به مبلغ یک میلیارد ریال میباشد.

تعداد)عدد(نام کاالردیف
700.000قوطی آبمیوه آلومینیومی چاپدار 250 سی سی1
300.000قوطی 800 گرمی چاپدار بدون درب جهت تولید رب گوجه فرنگی 2
150.000درب 800 گرمی ساده3
150.000درب اسان بازشو 800 گرمی4
500.000قوطی 380 گرمی با درب آسان بازشو  چاپدار جهت تولید کنسرو و کمپوت 5

ش�رکت آب و فاضالب اس�تان خراس�ان رضوی در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصات عمومی خدمات پیمانکاری و 
خرید کاالهای زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید:

1- خرید لوله فوالدی مانیس�مان آبده 6 اینچ )ضخامت 6mm( اس�تاندارد با وصل- طبق مشخصات فنی پیوست به شماره فراخوان  2099001446000046 
)یک مرحله ای(

2- خرید فلومتر التراسونیک اینزرشن با دو سنسور)mm 700( به همراه نصب در محل های اعالم شده توسط کارفرما، جهت پروژه های : فتح آباد)چناران(-
چهاربس�ت)فریمان(-مجتمع س�اق)زاوه(-مجتمع بزد)ترب�ت جام(-برکال)خلی�ل آباد(-برجک)بردس�کن(-ده خطیب)خ�واف( - نصرآباد)خوش�اب(- 
اوندر)کاش�مر(- ارزنه)باخ�رز(- چشام)س�بزوار(- باسفر)رش�تخوار( -اس�تای)صالح آب�اد( طبق مش�خصات  ب�ه ش�ماره فراخ�وان 2099001446000040                                

)یک مرحله ای( 
3- تجدید ارزیابی کیفی طرح آبرسانی شهر چناران – خط انتقال چاه جدید به مخازن پنج هزار متر مکعبی موجود  به شماره فراخوان 2099001446000047 

)یک مرحله ای(
4- تجدید ارزیابی کیفی عملیات حفاری،لوله گذاری وآزمایش پمپاژ چاه های بحران در سطح استان )پهنه 4( مطابق مشخصات فنی پیوست اسناد مناقصه 
شامل: حفر سه حلقه چاه به روش روتاری در پهنه 4 شامل چاه  روستاهای: گود آسیا)سبزوار(  به عمق تقریبی 140متر با لوله فوالدی-اسالم آباد) بردسکن( 
به عمق تقریبی 200 متر با لوله UPVC  ومجتمع برکال)ایرج آباد( خلیل آباد به عمق تقریبی 270 متر  با لوله فوالدی و درمجموع با عمق 610 متر طبق اسناد  

به شماره فراخوان 2099001446000048 )یک مرحله ای(
کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک 
دولت )س�تاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد ش�د والزم اس�ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س�ایت مذکور 
و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش�رکت در مناقصه محقق س�ازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 1399/04/31 می باشد. اطالعات و اسناد 

مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 1399/05/07

مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 1399/05/21
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار : خراسان رضوی- مشهد- بولوار وکیل آباد –ابتدای خیابان صدف -  تلفن 5- 05138678841

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام : 85193768  و 88969737
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی

www.abfakhorasan.ir : سایت اینترنتی 
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90
39
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)قبل از خواب ،بررسی كنیم آیا شیرهای آب هم به خواب رفته اند !؟(
وب��ت دوم » فراخوان ارزیابی كیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی خدمات پیمانكاری وخریدكاال«

ن

»آقازاده«  علیه ژن های خوب»آقازاده«  علیه ژن های خوب
دوئل آقازاده های خوب و بد با سریالی که دوئل آقازاده های خوب و بد با سریالی که 

در شبکه نمایش خانگی سر و صدا به پا کرده استدر شبکه نمایش خانگی سر و صدا به پا کرده است

 ............ صفحه  ............ صفحه 1212
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زاکانی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس شد  سیاست: محمدحسین فرهنگی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی گفت: در جلسه هیئت رئیسه مجلس که هیئت امنای مرکز پژوهش های مجلس 
هستند، موضوع رئیس مرکز پژوهش های مجلس از میان تمامی داوطلبان اعم از آن ها که کتباً و یا شفا هاً اعالم داوطلبی کرده بودند، بررسی شد. پس از دو مرحله رأی گیری آقای دکتر علیرضا زاکانی با اکثریت مطلق 

آرای اعضا، به عنوان رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی انتخاب و مقرر شد در جلسه بعدی برنامه های خود را به هیئت امنای مرکز ارائه کند.

 سیاست/ مینا افرازه   در جلسه علنی 
دیروز مجلس، نمایندگان با 158 رأی موافق 
به مهرداد بذرپاش و نیز با 171 رأی موافق به 
»علی کامیار«، این دو را به ترتیب برای تصدی 
جایگاه ریاست و دادستانی دیوان محاسبات 

انتخاب کردند.
بررســی گزینه هــای نهایی ریاســت و 
دادســتانی دیوان محاسبات در جلسه روز 
31 تیر کمیسیون برنامه  و 
بودجه مجلس صورت گرفت 
و از بیــن افــرادی همچون 
لطف اهلل  بذرپــاش،  مهرداد 
فروزنده، ضرغــام صادقی و 
عادل آذر کــه برای تصدی 
به  ریاست دیوان محاسبات 
کمیســیون برنامه  و بودجه 
مجلس معرفی شــده بودند 
درنهایت بذرپاش و فروزنده 
به صحن علنی معرفی شدند.
همچنین غالمرضا اسداللهی 
و علی کامیار نیــز دو گزینه 
نهایی کمیسیون برنامه، بودجه 
و محاسبات مجلس برای تصدی دادستانی 
دیوان بودند که در این بین کامیار توانســت 

نظر مثبت مجلس را جلب کند.
طبق آیین نامــه داخلی مجلــس، انتخاب 
رئیس و دادستان دیوان محاسبات بر عهده 
نمایندگان مجلس اســت که آن ها نیز باید 
از میان گزینه هایی که کمیســیون برنامه 
 و بودجه بــه صحن مجلس معرفی می کند 
بــا رأی اکثریت، رئیس و دادســتان دیوان 

محاسبات را انتخاب کنند.

ادعایسیاسیکاری»
البته معرفی بذرپاش به عنوان گزینه ریاست 
دیوان موجب طرح انتقادهایی از سوی برخی 
منتقدان و ادعای سیاســی کاری کمیسیون 

برنامه  و بودجه در این امر شــد و بسیاری از 
آنــان از جمله احمد توکلی، رئیس دیده بان 
شفافیت و عدالت مطرح کردند که بذرپاش 
دارای ســابقه کاری کمتر از 20 سال است 
در حالــی که برای تصدی ریاســت دیوان، 
فرد باید حداقل 20 ســال سابقه در کارنامه 
کاری خود داشته باشد. نبود تخصص و تجربه 
کافی در مبارزه با فساد، کار نظارتی و دیوانی 
و دادستانی نیز مسائل دیگری بود که از سوی 

منتقدان مطرح شد.
پیــش از این، بذرپاش در مصاحبه ای درباره 
رویکرد جدید دیوان در صورت انتخاب خود 
به  عنوان رئیس آن گفته بود: شــعار ما برای 
دوره جدید دیوان محاســبات »دیوان داری 
فناورانــه و مردم پایــه« اســت. اصالحات 
ســاختاری، کمک به کارآمدســازی دولت، 
شفافیت، استفاده از ظرفیت های مردمی در 
مبارزه با فســاد و ارتقای رفــاه مردم رئوس 
برنامه های دیوان محاسبات کشور خواهد بود.

نظارتدیوانبایدبرخطوبهروزباشد»
دیوان محاســبات کل کشور که نهادی 
مســتقل در امور خود و همچنین اهرم 

نظارتی مجلس محســوب می شود، در 
راستای رســیدگی یا حسابرسی تمامی 
حســاب های وزارتخانه ها، مؤسســه ها، 
شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی 
که به نحوی از بودجه کل کشــور بهره 

می برند، اقدام می کند.
مجلــس یازدهــم در حالــی درصدد 
است مبارزه با فساد را به  عنوان یکی 
از شــعارهای اساســی خود عملیاتی 
کنــد کــه در همین راســتا بنا دارد 
تقویــت و به روزرســانی ظرفیت های 
دیوان محاســبات را در دســتور کار 
قرار دهد. موضوعی که رئیس مجلس 
نیز چند روز پیش  بر آن تأکید کرد و 
گفت: دیوان محاســبات نقش اساسی 
و مهمــی دارد و مهم تریــن بــازوی 
نظارتی مجلــس در حوزه عملکردی، 
کارکردی و میدانی اســت. البته برای 
باید  اقدام ها  این بخش، برخی  تقویت 
صورت گیــرد. به  طور مثــال دیوان 
نظــارت خود را بایــد برخط و به روز 
کنــد و این مســئله قطعــاً پیگیری 

شد. خواهد 

دیوان،روزنههایفسادراببندد»
در همین رابطه، عضو کمیســیون برنامه 
 و بودجــه مجلس در گفت وگــو با قدس 
درباره اهمیت و جایگاه دیوان محاســبات 
در مبارزه با فســاد، اظهار کــرد: یکی از 
مطالبــات و محورهای اساســی مجلس 
یازدهــم بحث مبارزه با فســاد اســت و 
طبعــاً دیوان محاســبات در این راه نقش 
بی بدیــل و مؤثری دارد. مجلــس باید از 
دیوان محاسبات به عنوان نهاد نظارتی خود 
نهایت اســتفاده را برده و هیچ کوتاهی و 
گذشتی نســبت به مفسدان نداشته باشد. 
دیوان موظف است نســبت به بروز فساد 
در سیستم های اداری کشور قاطعانه اقدام 

کند و اجازه جوالن به مفاسد را ندهد.
جعفر قادری ادامه داد: البته بحث جلوگیری 
از بروز مفاســد بر موضوع برخورد با فســاد 
پس از وقوع آن تقدم دارد و باید تمام تالش 
دیوان این باشد که روزنه های فساد را ببندد 
و مسیرها را اصالح کند، به  گونه ای که امکان 
اعمال  نفوذ و نظر نباشد. دیوان محاسبات در 
دوره جدیــد کاری خود باید بتواند با اصالح 
قوانین و مقــررات، خألها و عملکرد منفی 

گذشته را اصالح کند.
نماینده مردم شــیراز همچنین با اشاره به 
برخی مسائل دیوان محاسبات در دوره های 
گذشته، افزود: اشکال کار دیوان این است که 
بعضاً برخی مالحظات و سیاســی کاری ها را 
در دوره های مختلف داشته که موجب شده 
عمالً نقش و وظیفه ای که از آن انتظار می رود 
به خوبی محقق نشود. دیوان باید بحث نظارتی 
خود را مستقل از جناح ها و جریان ها دنبال 
کند و اجازه ندهد برخی حاشیه  های سیاسی 
بر بُعد نظارتی و تخصصــی آن ضربه بزند. 
تالش دیوان باید بر این باشــد که به اصالح 
فرایندها و روش ها کمک کند و صرفاً بحث 

برخورد و مبارزه را در نظر نگیرد.

با رأی موافق نمایندگان، سکانداران نظارتی مجلس انتخاب شدند

بذرپاشبهدیوانمحاسباترسید

شــرکت ... تولید کننده و واردکننده محصوالت ســخت افــزاری و نرم افزاری س
مخصوص نابینایان این محصوالت را با قیمت گزاف می فروشــد و کاربر با درآمد 
معمولی امکان خرید این محصوالت را ندارد. این شرکت سال هاست با قراردادهای 
انحصاری هزینه های گزاف روی دست سازمان بهزیستی، وزارت علوم و شهرداری ها 
می گذارد تا محصوالت فاقد کارکردش را بخرند، در حالی که کاربردی نیســت. به 
تازگی هم به نام نابینایان نامه ای به رئیس جمهور نوشته شده که این محصوالت را 
برای ما بخرند، در حالی که این افراد یا سهامدار و یا کارمند این شرکت هستند. از 
مسئوالن می خواهیم ضمن کمک به حل مشکالت مهم و اساسی جامعه نابینایان، 
مانع این رانت خواری بزرگ و هدررفت منابع مالی کشور و به خصوص منابع سازمان 

بهزیستی و وزارت علوم شوند. از طرف جمعی از نابینایان. 09120007287
 آقای روحانی فرمودند تا آخرین ساعات باید به مردم خدمت کنم دفترچه س

بیمه ســالمت از هزار تومان شــده 350 هــزار تومان، این خدمت اســت؟ 
09150004027

کمبود درآمد دولت  نباید با گران  کردن  دالر جبران  شــود تا وضعیت  مردم  به س
 این  وضع  فالکت  بار برســد، بلکه  باید حســابداران  قسم  خورده  100 میلیارد دالر 
احمدی نژاد و 110 میلیارد برجام  را پیدا کنند که  به چه کسانی  داده  شده  و تاجران 
 اتاق  بازرگانی  با آن  دالرها چه  جنسی  وارد کرده اند و چند برابر و به  که  فروخته اند و 
فاکتورش  کجاست. حقوق های  نجومی  هم  برگردد و امالک  نجومی  را هم  بفروشند، 

آن گاه  بودجه پنج سال  کشور جور می شود.  09150002986
نوشته های استاد جعفریان همیشه ارزش خواندن را دارد. اینکه ایشان از فضای س

مجازی گله مند هستند هم قبول. اما جناب جعفریان فضای مجازی برکات زیادی 
هم داشته است. فضای مجازی تنها جایی است که مسئوالن ومردم را به هم ارتباط 

می دهد! 09150001032
از آن جا که باید ورزشکار و ورزش دوست الگو های خوبی باشند ، فردی که از س

پیاده روی صبحگاهی بر گشته بود بدون ماسک  به درون نانوایی گام نهاد و وجهی 
دادوستد گردید که با ایشان  خصوصی صحبت شد، مطمئن باشیم تا زمانی که با 
بی تفاوتی عمل کنیم، کوییدها میهمان ما خواهند بود و مصیبت ها کمتر نخواهد 

گشت. با تشکر از جامعه پزشکی ایثارگر. 09350006659

هند، بازنده بزرگ همکاری های منطقه ای©
در روزهای گذشته منابع خبری در داخل هند گزارش هایی را در مورد کنار گذاشته 
شــدن هند از پروژه خط ریلی چابهار- زاهدان منتشــر کردند کــه با بازتاب های 
گسترده ای در هر دو کشور مواجه شد. هرچند این موضوع از سوی مقامات جمهوری 
اســالمی مورد تأیید قرار نگرفت، ولی کامالً مشخص است که تهران به  هیچ  عنوان 
نســبت به عملکرد هند در توســعه و بهره برداری از بندر چابهار رضایت ندارد. در 
شرایطی که نزدیک به دو دهه از ابراز تمایل هندی ها برای سرمایه گذاری در چابهار 
می گذرد و ســفر چهار سال پیش نارندرا مودی به تهران و امضای تفاهم سه جانبه 
ایران، هند و افغانستان برای ترانزیت کاال امیدواری ها را برای تکمیل هر چه سریع تر 
این کریدور مهم اقتصادی شــمال- جنوب بیشــتر کرده بــود، تعلل و اتالف وقت 
هندی ها چندان قابل توجیه به نظر نمی رسد. اینکه چرا دهلی نو چنین رویکردی را 
در قبال همکاری با تهران در پیش  گرفته موضوعی درخور تأمل است. در حالی  که 
برخی این رویکرد را با تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسالمی مرتبط می دانند، 
نباید فراموش کرد که حداقل در مورد بندر چابهار این مسئله مصداق پیدا نمی کند؛ 
چراکه همکاری های هند با ایران در این بندر مشمول تحریم های ایاالت  متحده نبوده 
و از معافیت برخوردار است. بنابراین تعلل و بدعهدی دهلی نو را شاید بتوان به عواملی 
فراتر از بحث تحریم های آمریکا مرتبط دانست؛ همان عواملی که در سال های اخیر 
مسبب فراز و نشیب روابط هند با همسایگان و دیگر کشورهای منطقه نیز بوده است.

در این رابطه به دو عامل مهم و شاید هم تلفیق این دو می توان اشاره کرد؛ نخست 
اوج گیری ناسیونالیســم ملی و مذهبی در هند و دوم رویکرد فرامنطقه ای سیاست 
خارجی هند و تالش این کشور برای قرار گرفتن در جایگاه قدرت های بین المللی و 
فرامنطقــه ای. از زمان روی کار آمدن نارندرا مودی و حزب بی جی پی، جای گرفتن 
هند در میان قدرت های برتر قرن بیســت و یکم مهم ترین ایده و مشغولیت ذهنی 
ناسیونالیست های هندی را شکل داده که البته در این میان خصومت و رقابت سنتی 
با چینی ها در انتخاب این مســیر نقش تعیین کننده داشــته است. اما محدودیت 
ظرفیت و توانایی های هند به خصوص در مقایسه با چین، دهلی نو را ناچار ساخته 
تا به اتحاد راهبردی با واشنگتن و دنباله روی از سیاست های جهانی و منطقه ای آن 
متوسل شود. ایاالت  متحده هم با درک این شرایط نقش متوازن کننده و بازدارنده را 
برای هند قائل شده و از این کشور برای مهار و بازدارندگی کشورهایی همچون چین 

و ایران بهره برداری می کند.
با این  حال تبعات منفی این رویکرد فرامنطقه ای دهلی نو به  تدریج در حال آشــکار 
شدن است. اختالف های میان هند و چین عالوه بر اینکه بر روابط تجاری و اقتصادی 
این دو کشــور تأثیرهای منفی برجای گذاشته، به نزدیکی سیاسی هر چه بیشتر 
اســالم آباد و پکن و تقویت محور ترانزیتی کاشــغر- اسالم آباد منجر شده است. در 
عین  حال کمرنگ شدن نقش هند در پروژه چابهار و احتمال گسترش همکاری های 
بلندمدت چین و ایران می تواند پایانی برای رؤیای دسترسی سریع و آسان هند به 
بازارهای آســیای مرکزی و حتی اروپا باشد. ناگفته نماند که این تحوالت بر نقش 
هند در تحوالت سیاسی و اقتصادی افغانستان نیز تأثیرگذار خواهد بود، چنان که در 
روزهای گذشته پکن پیشنهادی را به کابل برای بهره گیری از محور ترانزیتی چین- 
پاکســتان مطرح کرده است. همه این تحوالت حکایت از آن دارد که تداوم رویکرد 
فعلی، هند را به  تدریج از دایره همکاری های منطقه ای خارج ساخته و میدان را برای 
رقیبانی چون چین خالی خواهد کرد. در این شــرایط همه  چیز به تصمیم دهلی نو 
بستگی دارد؛ اینکه همچنان پیاده نظام آمریکا در منطقه و بازنده بزرگ همکاری های 
اقتصادی باقی بماند و یا بازنگری مجددی در راستای متوازن ساختن سیاست های 

فرامنطقه ای و منطقه ای خود انجام دهد.

تقریباً در تمام جبهه ها علیه ایران شکست خورده ایم©
سیاست: پانه تا، وزیر دفاع اسبق آمریکا در مصاحبه با شبکه خبری »کان« گفت: »من 
خیلی نگران خروج از برجام، بدون داشتن راهبردی درباره رویدادهای آینده بودم«. 
او در این مصاحبه ادعا کرده در زمان حضورش در ســمت وزیر دفاع آمریکا همتای 
اســرائیلی اش، »ایهود باراک« را از حمله به ایران منصرف کرده است. پانه تا گفت در 
آن زمان به اســرائیلی ها گفته آمریکا در حال کار روی ســالحی با قابلیت نفوذ به 
تأسیسات زیرزمینی ایران است و آن ها از انجام حمله نظامی منصرف شده اند. وزیر 
دفاع سابق آمریکا در بخش دیگری از این مصاحبه که هنوز به صورت کامل منتشر 
نشــده، می گوید: »]اسرائیلی ها می گفتند[ اگر نتوانیم به حرف آمریکا اعتماد کنیم 
ما گام هایی را برمی داریم که نقض مفاد آن توافق اســت؛ و فکر می کنم این کاری 
است که آن ها انجام داده اند و در نتیجه همه این ها، به تغییر رژیم در ایران نزدیک تر 

نشده ایم. بنابراین تقریباً در همه جبهه ها شکست خورده ایم«.

هدف ایران از چند دور مذاکره با طالبان©
ایسنا: محسن پاک آیین، رئیس سابق ستاد افغانستان وزارت خارجه با تکذیب وجود 
دفتر طالبان در ایران تصریح کرد: دلیل و انگیزه ای ندارد که دولت ایران که ارتباط 
نزدیکی با  افغانستان دارد و به دنبال امضای سند راهبردی همکاری ها هستند، این 
گونه طالبان را حمایت کند و در مقابل دولت قرار دهد. لذا این تبلیغات از ســوی 
آمریکا و رسانه های غربی صورت می گیرد و هدفشان این است که به روابط دو کشور 

خدشه وارد کنند.
این کارشناس مســائل بین الملل افزود: طالبان در دوره ربانی وقتی که ظهور کرد 
چهره ای تروریســتی و بسیار خشن از خود نشان داد و در واقع با حمایت آمریکا به 

دنبال این بود که در افغانستان قدرت را به دست بگیرد.
پاک آیین ادامه داد: طالبان پس از اینکه نتوانست به اهدافش برسد با شجاعت شهید 
احمد شاه مسعود و مجاهدین افغانستان شکست خورد و به حاشیه رفت و در نهایت 
رویکردش را تغییر داده و سعی کرد نه تنها به عنوان یک گروه درون افغانستان خود 
را معرفی کند و در کنار اقدام های مسلحانه و نظامی، رویکرد سیاسی هم داشته باشد 

بلکه بتواند در آینده سیاسی افغانستان نقش ایفا کند. 
پاک آییــن در ادامه اظهار کرد: در حال حاضر چهره طالبان یک چهره سیاســی 
است و کشورهایی که به دنبال استقرار صلح در افغانستان هستند، سعی می کنند 
از طریق هماهنگی با دولت افغانســتان وارد مذاکره شــوند و این گروه را تشویق 
کنند در توسعه افغانستان نقش داشته باشد و به عنوان یک گروه افغان بتواند در 

مذاکرات شرکت کند.

نوشداروهای بازار آشفته ارز©
نوسان های نرخ ارز، کاهش شدید ارزش پول 
ملی و گرانی های ناشــی از آن بازار کشور را 
بیش از هر زمان دیگری آشــفته کرده است 
و متأســفانه در بازار افســار گسیخته فعلی 
افزایش نرخ ارز به ســرعت آثار خود را روی 
سایر کاالها و خدمات نشان می دهد و شاهد 
دومینوی افزایش قیمت ها هستیم به طوری 
که نه تنها کاالهــای وارداتی- که با ارزهای 
نرخ گذشــته وارد شــده اند- بلکه کاالهای 
تولید داخــل و خدماتی که هیچ ارتباطی با 
نــرخ ارز ندارند همزمان با افزایش قیمت ارز 
گران می شوند. اما متأسفانه مسئوالن ذی ربط 

بیشتر تماشاچی هستند.
افزایش بی رویه نرخ ارز در روزهای گذشــته 
و نوشداروی بانک مرکزی پس از آنکه فواره 
قیمت ارز ارتفاع غیر قابل قبولی پیدا کرد، از 
جنس همان اقدام های دیرهنگام و کم اثری 

بود که پیش از این نیز درباره آن نوشته ام .
 در این میان طی روزهای گذشــته در حالی  
شاهد هشدارها و تهدیدهای مقامات دولتی  
برای بازگشت ارز صادراتی به بازار بودیم که 
پیش از این صاحبنظران و دلســوزان بارها 
نســبت به ضرورت ایجاد سازوکارهای قابل 
اعتماد برای صادرات و بازگشت ارز صادراتی 
هشدار داده بودند؛ همچنان که نسبت به نحوه 
تخصیص ارز برای واردات با نرخ های ترجیحی 
نظیر ارز نیمایی و دولتی و پرهیز از تخصیص 
بی رویه و رانتی برای کاالهای غیرضروری در 
شرایط خاص تحریم و محدودیت های ارزی 
بارها هشدار داده شده است. متأسفانه هنوز 
هم سرنوشت میلیاردها دالر ارز 4هزار و 200 
تومانی و رانت خورانی که از آن به ثروت های 
بادآورده رســیدند و وارداتی که هرگز انجام 

نشد، مشخص نشده است .
انتقادهــای رئیس جمهــور در  بازخوانــی 
خصوص جهش های ارزی دولت گذشــته و 
تأکید روحانی بر ضرورت بهره گیری از نظر 
صاحبنظران اقتصادی برای کنترل بازار ارز 
نشــان می دهد که احتماالً ایــن دولت هم 
همان خطای گذشتگان را مرتکب می شود 
بــه طوری که در خأل تصمیم های مبتنی بر 
نگاه های کارشناسی و علمی و تشدید شرایط 
تحریم شــتاب افزایش نرخ ارز در این دوره 

بیشتر شده است.
 جالب اینکه شرکت های دولتی- که بیش از 
75 درصد اقتصاد کشــور را در انحصار خود 
دارند- پیشتاز گرانی کاالهای خود در آشفته 
بازار ارز هســتند و البته قیمت های افزایش 
یافته پس از کاهش نسبی نرخ ارز دیگر هرگز 

قصد فرود آمدن را ندارند!
 در همین روزها افزایش نرخ اینترنت توسط 
اپراتورهای تلفن همراه، مردم را- که در فضای 
کرونایی بیش از هر زمان دیگری به اینترنت 
نیاز دارند- با مشــکالت جدی مواجه کرده 
اســت و ظاهراً گوش اپراتورها هم به هشدار 
وزیر و ســازمان تعزیرات بدهکار نیست. به 
فرض جریمه میلیــاردی اپراتورها آبی برای 
مردم- کــه در این روزهــا از اینترنت گران 

استفاده کرده اند- گرم نمی  شود.
آشفتگی بازار با درایت، تدبیر و بهره گیری از 
نظرات صاحبنظران و اقتصاددانان و تکیه بر 
منابع داخلی، مدیریت بازار ارز و اصالح ساختار 
واردات و صادرات، کنترل واقعی شرکت های 
دولتی و نظارت جدی بر قیمت ها قابل مدیریت 
است؛ مشروط بر آنکه هر سه قوه در این زمینه 
خود را مسئول بدانند و همدلی و همکاری قوا 
در ســاماندهی اقتصادی کشور و پایان دادن 
به مسامحه و تماشــاچی بودن دستگاه های 

ذی ربط برای مردم محسوس باشد.
انتظار می رود همه ارکان کشور فشار سنگین 
گرانــی را بر دوش مردم احســاس کنند و 
اجازه ندهند در شــرایط ســخت کرونایی 
با ســهل انگاری، عدم نظارت بر قیمت ها و 
افزایش بی رویه قیمت ها پشت مردم زیر بار 

سهمگین گرانی خم شود.

امنیت کشور تعطیل بردار نیست©
سیاست: امیر دریادار حبیب اهلل سیاری، معاون 
هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسالمی ایران 
در حاشیه بازدید از مرکز آموزش شهید اسدی 
دژبان ارتش در جمع خبرنگاران گفت: امنیت 
کشور و دفاع از تمامیت ارضی در برابر تهدیدها 
تعطیل بردار نیست؛ از این  رو در مرحله نخست 
باید نیروی نظامی ســالم در اختیار داشــته 
باشیم و با تکیه بر نیروی انسانی توانمند، کار 
را پیش ببریم. وی با تأکید بر اینکه در شرایط 
مختلف باید آموزش های سربازی انجام شود، 
تصریح کرد: عدم ارائه آموزش به علت شــیوع 
ویروس کرونا می توانــد به ضعف توان دفاعی 
کشور بینجامد؛ بنابراین ارتش و نیروهای مسلح 
باید متناسب با شرایط ایجاد شده، تمهیدات و 
اصول بهداشــتی را در نظر گیرند. امیر دریادار 
سیاری گفت: دشمنان تالش زیادی کردند تا 
پادگان ها را ناامن و محل شیوع بیماری معرفی 
کنند، اما ما در عمل نشان دادیم که پادگان ها 
ضمن انجام مأموریت های تربیتی و آموزشی، 
شرایط الزم را نیز برای اجرای دستورالعمل های 

بهداشتی به نحو احسن برقرار کرده اند.
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 میر احمدرضا مشرف

دومین شوک راهبردی ایران به ترامپجزئیات وام ودیعه مسکن برای مستأجران
 سیاست  حجت االسالم والمسلمین حسن 
روحانی در جلسه هیئت دولت با بیان اینکه 
دولت مســئله ازدواج و تشــکیل خانواده را 
بســیار مهم می داند، اظهار کرد: تسهیالت 
بهتــری در زمینــه وام ازدواج یعنی 30هزار 
میلیارد تومان پرداخت شد. امسال هم همین 
رقم پرداخت می شود، دو گام مهم در زمینه 
مستأجران برداشــتیم؛ اجاره، روند صعودی 
غیرمنطقی پیدا کرده بود که برای آن سقف 
تعیین کردیم. وی ادامــه داد: اقدام دیگری 
که بــه زودی اجرا می شــود، دادن ودیعه از 
ســوی بانک به مستأجران است، دولت برای 
آن هایی که دارای حقوق ثابت هســتند مثل 
کارگران، کارمندان و خانواده هایی که تحت 
حمایت کمیته امداد یا بهزیستی هستند وام 
در نظر گرفته؛ 50میلیــون تومان در تهران، 
در شــهرهای بزرگ 30میلیون و شهرهای 
کوچک تر 15 میلیون تومان با سود 13درصد، 
کــه پس از پایان اجــاره، اصل پول را باید به 
بانــک برگردانند. رئیس جمهــور در ادامه با 
اشاره به اینکه در پاییز همسان سازی حقوق 

بازنشستگان را عملیاتی می کنیم، افزود: دولت 
32 هزار میلیارد تومان بدهی خود به سازمان 
تأمین اجتماعی را پرداخت کرد که این بدهی 
در 14سال ایجاد شده بود. وی همچنین گفت: 
باید برای شرایط بازار و گرانی  ها چاره اندیشی 
کرد و بانــک مرکزی در حــال تالش برای 
متعادل سازی قیمت ارز است. صادرکنندگان 
باید ارز را به سامانه نیما عرضه کنند که این 
کار شروع شده است. باید کاری کنیم که از ارز 
خود در کشورهای دیگر استفاده کنیم. حداقل 
سه کشور در روزهای اخیر اقدام خوبی انجام 
داده اند و بر این اساس باید شاهد قیمت بهتر 

ارز در روزهای آینده باشیم.

 سیاست  خبــر توافق تهران و مسکو برای 
تمدید عهدنامه همکاری راهبردی خود پس 
از آنکه در هفته های اخیر موضوع توافق نامه 
همکاری راهبردی 25 ســاله ایران و چین با 
موجی از عصبانیت آمریکایی ها همراه شــده 
بود، دومین شــوک خبری را به کشــورهای 
غربی به ویژه کاخ ســفید که به دنبال فشار 
حداکثری بر تهران بوده، وارد کرد. ظریف عصر 
سه شنبه با سرگئی الوروف همتای روس خود 
دیدار و گفت وگو داشــت و پس از آن نوشت: 
»در مســکو، پیام مهمی را به رئیس جمهور 
پوتیــن ارائه کــردم، گفت وگوهای مفصلی 
بــا الوروف وزیــر امور خارجــه در خصوص 
همکاری دوجانبه و هماهنگی های منطقه ای 
و بین المللی داشتیم«. وزیر امور خارجه با بیان 
اینکه دیدگاه یکســانی درباره برجام و نیاز به 
پایبندی به حقوق بین الملل داریم، اظهار کرد: 
»توافق کردیم که توافق نامه بلندمدت همکاری 

جامع راهبردی را نهایی کنیم«.
وزیــر خارجه همچنین در نشســت خبری 
بــا الوروف در این باره گفت: عهدنامه  روابط 

دوجانبه ایران و روســیه در آینده نزدیک به 
20 سالگی می رســد و به صورت اتوماتیک 
برای پنج ســال آینده تمدید خواهد شد و 
توافق کردیــم همزمان تالش کنیم که یک 
توافق به روزی را برای درازمدت بین دو کشور 

تنظیم کنیم.
ظریف در جلســه دیروز هیئت دولت نیز با 
اشــاره به نزدیک بودن تفاهم با چین تأکید 
کرد: مردم اطمینان داشته باشند که نه این 
دولت و نــه هیچ دولت دیگری یک وجب از 
خاک ایران را نه به کسی واگذار می کند و نه 
اجازه استفاده اختصاصی از یک وجب از خاک 

ایران را به کسی خواهد داد.

سیاست: نخســت وزیر عراق که ظهر سه شنبه در رأس هیئتی 
سیاســی و اقتصادی به کشورمان وارد شد، در ادامه رایزنی هایش، 
روز گذشته نیز با رئیس مجلس شورای اسالمی دیدار و گفت وگو 
کرد. مصطفی الکاظمی به محض ورود به ایران با حسن روحانی، 
رئیس جمهور کشورمان و شامگاه سه شنبه نیز با آیت اهلل خامنه ای، 
رهبر معظم انقالب اســالمی دیدار داشــت؛ دیداری که از چشم 
ناظران تحوالت منطقه پنهان نمانده و مهم ارزیابی شد. او همچنین 
با اسحاق جهانگیری، معاون رئیس جمهور و دریادار علی شمخانی، 
نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره 
فعال سازی توافق نامه های همکاری میان دو کشور و راه های برطرف 
کردن موانع پیش روی همکاری های دوطرفه جلســه گسترده ای 
برگزار کرد. سفر به ایران نخستین سفر خارجی الکاظمی در مقام 

نخست وزیری عراق است.

دیدارالکاظمیباقالیباف»
نخست وزیر عراق و هیئت همراهش روز چهارشنبه به سفر رسمی 
خود به جمهوری اسالمی ایران که دو روز به طول انجامید، پایان 
داد. الکاظمــی اما در روز آخر با محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس 
شورای اسالمی نیز دیدار داشت. قالیباف در گفت وگو با نخست وزیر 
عراق بر توسعه و گسترش روابط اقتصادی و تجاری دو کشور تأکید 
کرد و گفت: پرونده مهم ترور آمریکایی )ترور سردار سلیمانی( باید 
با قدرت پیگیری شود. رئیس مجلس شورای اسالمی یادآور شد: 
جمهوری اســالمی ایران وظیفه خود دانست که در هنگام حمله 
گروه وحشی تروریستی تکفیری داعش به کمک برادران خود بیاید.

نخست وزیر عراق نیز در این دیدار، گفت: روابط تاریخی بین ایران 
و عراق، ارزش های دینی و منافع اقتصادی بین دو کشور قابل  تأمل 
است، ما با تکفیری ها و داعش جنگیدیم و پیروز شدیم و جمهوری 
اسالمی ایران از ابتدا در کنار دولت و ملت عراق بوده است، بنابراین 
ما فراموش نمی کنیم که ایران همســایه مهمی برای عراق است. 

مصطفی الکاظمی افزود: ما باید به مسائل خصوصی، عدم دخالت 
در امور داخلی دو کشور و حمایت از یکدیگر احترام بگذاریم، عراق 
اجازه نمی دهد که سرزمینش بستر تهدید امنیتی ملت ایران باشد.

نقشهجدیدمقابلهباآمریکاترسیمشد»
انتخاب تهران به  عنوان نخستین ایستگاه سفر نخست وزیر عراق 
البته از چشم رسانه ها پنهان نمانده است. روزنامه المیادین لبنان 
در گزارشی مفصل سفر همزمان نخست وزیر عراق به تهران و وزیر 
خارجه جمهوری اسالمی ایران به مسکو و تمدید همکاری با روسیه 

به مدت 20 سال را مهم ارزیابی کرده است.
شبکه خبری المیادین درباره سفر الکاظمی به تهران آورده است: 
این مســئله پاسخ آشکاری »به تالش های ریاض و واشنگتن برای 
اغوای عراق جهت توقف همکاری با ایران در زمینه انرژی اســت«؛ 
به نحوی که آمریکا و سعودی در اجرای معاهده برقی بین عراق و 
کشورهای عربی حاشیه خلیج  فارس تسریع کردند. »انیس نقاش« 
تحلیلگر لبنانی و هماهنگ کننده مرکز تحقیقات استراتژیک »امان« 
به شبکه المیادین گفته، نخست وزیر عراق به مصوبه پارلمان این 
کشور برای اخراج نظامیان آمریکایی اهتمام دارد و اگر کسی فکر 
کند که پس از ترور ســپهبد شهید قاسم سلیمانی، فرمانده فقید 

شاخه قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی، محور مقاومت در عراق، 
تضعیف شــده، اشتباه کرده است. المیادین در پایان گزارش خود 
تأکید کرد، نقشه سیاسی و اقتصادی جدیدی در سطح جهانی برای 
مقابله با یکجانبه گرایی آمریکا در حال شکل گیری و تثبیت است. 

بازتابسفرنخستوزیرعراقبهتهران»
ســفر الکاظمی به تهران با بازتاب گسترده ای در دیگر رسانه های 
منطقه ای و جهانی نیز همراه شد. رسانه های بین المللی انگلیسی زبان 
با بازتاب سفر نخست وزیر عراق به ایران، اظهارات رهبر معظم انقالب 
را در دیدار با او مورد توجه قرار دادند. خبرگزاری رویترز در خبری 
با این سرخط که نخست وزیر عراق قول داد هرگز اجازه استفاده از 
خاک این کشــور برای حمله به ایران را ندهد، به نقل از الکاظمی 
نوشت: مردم عراق خواهان روابط خوب با جمهوری اسالمی ایران 
بر اســاس اصل عدم  مداخله در امور داخلی دو کشور هستند. این 
خبرگزاری در خبر دیگری با اشاره به دیدار الکاظمی با رهبر معظم 
انقالب نوشت: رهبر عالی ایران در دیدار با نخست وزیر عراق گفت 
که ایران به خاطر ترور فرمانده ارشــد سپاه پاسداران سردار قاسم 

سلیمانی، ضربه ای متقابل به آمریکا خواهد زد.
خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز به بازتاب این رویداد پرداخت و در 
گزارشی نوشــت که رئیس جمهوری ایران سفر نخست وزیر عراق 
به تهران را نقطه عطفی در روابط دو کشــور دانســت و وعده داد 
که ایران به حمایت از همســایه خود ادامه خواهد داد. خبرگزاری 
اســپوتنیک به بیانات رهبر معظم انقالب درباره دشمنی آمریکا 
پرداخت و نوشــت: آیت اهلل خامنه ای رهبر عالی ایران به مصطفی 
الکاظمی نخست وزیر عراق گفت که ایاالت  متحده دشمن است و 
عراق مستقل را نمی خواهد. روزنامه فرامنطقه ای ایالف چاپ لندن 
نیز با روتیتر اولین دیدار رهبر ایران با مسئول خارجی پس از کرونا، 
نوشت: الکاظمی به منظور ایجاد تعادل در روابط منطقه ای خود به 

تهران سفر کرد.

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

سیاست خارجی

سفر دو روزه نخست وزیر عراق به تهران پایان یافت

تأکید ایران بر پیگیری ترور شهید سلیمانی

سیاست خارجیدولت
تهران و مسکو برای تمدید معاهده همکاری بلند مدت توافق کردندرئیس جمهور خبر داد
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بررسی فرایند سربازی طالب در همایش مجازی مهارت و کارآفرینی  قدس : به مناسبت ششم مردادماه، روز ملی مهارت و کارآفرینی نخستین همایش آنالین مهارت و کارآفرینی در فضای مجازی 
با همکاری دانشگاه علوم اسالمی رضوی و مرکز مشاوره و آموزش های علمی کاربردی حوزه علمیه خراسان برگزار می شود. به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم اسالمی رضوی در این همایش مجازی که با همکاری 

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، آستان قدس رضوی، ستاد کل نیروهای مسلح و حوزه علمیه خراسان برگزار می شود، موضوعاتی از جمله نحوه فرایند جدید سربازی طالب مورد بررسی قرار می گیرد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
همزمان با روز ملی ازدواج صورت گرفت

تجلیل خدام رضوی از 250 نومزدوج مشهدی ©
آســتان: به همت مرکز امور بانوان و 
خانواده آستان قدس رضوی، همزمان 
با ســالروز ازدواج امام علی)ع( و فاطمه 
الزهــرا)س( از زوجین فعــال در طرح 
»زندگی به ســبک رضــوی« با حضور 
خادمان بارگاه منور رضوی قدردانی شد.
فاطمه دژبرد، مدیر مرکــز امور بانوان و 

خانواده آستان قدس رضوی در گفت وگو با آستان نیوز؛ با تشریح این برنامه اظهار کرد: 
به مناســبت سالروز ازدواج حضرت امیرالمؤمنین)ع( و حضرت فاطمه زهرا)س(، این 
مرکز با تدارک برنامه ای از 250 تن از زوجین فعال در طرح »زندگی به سبک رضوی« 
قدردانی به عمل آورد. وی افزود: در این برنامه، ضمن دیدار خادمان حرم مطهر حضرت 
رضا)ع( با چند تن از زوجین، هدایای متبرکی از جمله یک جلد کالم اهلل مجید به همراه 
متن پیام تولیت آستان قدس رضوی و یک جلد کتاب با مضمون رهنمودهای رهبر 

معظم انقالب به آن ها تقدیم شد.      
 دژبرد، این برنامه را بخشــی از طرح »زندگی به ســبک رضوی« عنــوان و اضافه کرد: 
30 هزار زوج جوان از سراسر کشور از آموزش ها و مشاوره های ارائه شده توسط این مرکز 
به صورت غیرحضوری و در بستر فضای مجازی استفاده می کنند. مدیر مرکز امور بانوان 
و خانواده آستان قدس رضوی یادآور شد: زوجینی که تمایل به شرکت در این طرح را 
دارند، باید یک سال پس از ثبت عقد خود اقدام کنند تا از سه سال پشتیبانی آموزشی 

و مشاوره ای آستان قدس رضوی برای تحکیم بنیان  خانوادگی خود بهره مند شوند.

در چهارمین مرحله از طرح »آقا حساب کردند« انجام شد

پرداخت اجاره بهای معوق شماری از بانوان سرپرست خانوار©
آستان: به همت مدیریت امور مجاورین 
آستان قدس رضوی، مرحله چهارم طرح 
»آقا حساب کردند« با پرداخت بدهی اجاره 
بهای  مسکن بانوان بی بضاعت سرپرست 

خانوار آغاز شد.
هادی غالمی، جانشین مدیر امور مجاورین 
آستان قدس رضوی ضمن تشریح جزئیات 
اجــرای این طرح بیان کرد: پیرو منویات 

رهبر معظم انقالب مبنی بر تداوم رزمایش »مواسات و همدلی«، آستان قدس رضوی 
طرح های مختلفی را به منظور حمایت از اقشار بی بضاعت در دوران شیوع ویروس کرونا 

تعریف و اجرا می کند.   
وی با اشاره به کیفیت اجرای مرحله چهارم طرح »آقا حساب کردند« ادامه داد: در این 
مرحله، نسبت به تسویه بدهی اجاره بهای مسکن بانوان سرپرست خانوار تا سقف 500 

هزار تومان به صورت مشارکتی اقدام می شود.
غالمی اظهار کرد: این طرح به صورت مشارکت میان خیران و آستان قدس رضوی اجرا 
می شود و به میزان مشارکت صاحبخانه ها، تشکل های مردمی و یا خیران، آستان قدس 

رضوی سهم مشارکت خود را می پردازد.  
وی با بیان اینکه این خانواده ها از مسیر تشکل های مردمی شناسایی می شوند، افزود: در 

این مرحله حمایت از یک هزار خانوار بی بضاعت در نظر گرفته شده است.   
شایان ذکر است، طرح »آقا حساب کردند« از آغاز شیوع ویروس کرونا، با تسویه بدهی 
فروشــگاه های مواد غذایی، معوقات قبوض آب، بــرق و گاز و نیز پرداخت بدهی های 

بیماران بستری در بیمارستان ها به اجرا درآمده است.

 با همکاری آستان قدس رضوی 
و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری انجام می شود

طرح ملی توسعه نشان »طیب«  ©
قدس: مدیرعامل مؤسسه کیفیت رضوی 
از شروع اجرای طرح ملی با موضوع توسعه 
نشان »طیب« در سطح ملی و بین المللی 
و در زنجیره های منتخب غذایی خبر داد.

دکتر حسین زمانی در گفت وگو با خبرنگار 
قدس گفت: مأموریت مؤسســه کیفیت 
رضوی ارتقای کیفیت زندگی است و در 

این زمینه فعالیت ها و پروژه هایی تعریف شده تا از طریق اجرای آن ها، سبک زندگی 
اسالمی- ایرانی مطلوب در بین عموم افراد جامعه ترویج شود.

وی افزود: طرح توسعه نشــان طیب در زنجیره های منتخب غذایی در سال گذشته 
توسط این مؤسسه به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارائه شد و با توجه به 
اهمیت ارتقای سیستم های کیفیت در زنجیره های غذایی و نقش آن در ارتقای ارزش 
افزوده و ایمنی محصوالت تولیدی داخل که طرح مهم و بسیار کلیدی به شمار می آید، 
این طرح تصویب و عملیات اجرایی آن از ابتدای ســال جاری توسط مؤسسه کیفیت 

رضوی آغاز شد.
وی اضافــه کرد: زنجیره های منتخب غذایی در این طرح براســاس مزیت های ملی، 
منطقه ای و اولویت های غذایی انتخاب شده و شامل: زنجیره نان، زعفران، خرما، برنج، 
گوشت و پسته هستند. زمانی خاطرنشان کرد: دراین پروژه تمامی مراحل از مزرعه تا 
مصرف، تحت کنترل و مدیریت کیفیت قرار می گیرند و عالوه بر این ها در قالب این 
پروژه، تدوین چندین استاندارد بر اساس مبانی طیب و ارائه آن به سازمان ملی استاندارد 
نیز لحاظ شده است. وی خاطرنشان کرد: این طرح یک برنامه تحقیقاتی بوده که فقط 
به تولید علم نمی پردازد، بلکه تمامی سازوکارهای الزم برای تجاری سازی نوآوری و خلق 

ثروت از دانش را هم مورد توجه قرار می دهد.
مدیرعامل این مؤسســه متذکر شد: در این پروژه، فعالیت هایی نیز برای ایجاد »ذائقه 
طیب« در جامعه پیش بینی شده است تا مصرف کنندگان عالوه بر آشنایی با معیارهای 

غذای طیب، آن ها را از تولیدکنندگان مطالبه کنند.
وی خاطرنشان کرد: همچنین ســازوکارهایی برای پیوند نهادهای علمی، تولیدی و 
تجاری نیز در این طرح پیش بینی شده تا از طریق استانداردسازی زنجیره های تولید تا 

مصرف، چالش های مربوط به هر یک از زنجیره های ذکر شده نیز برطرف شود.
زمانی ادامه داد: یکی از آثار این طرح ارتقای کیفیت، کاهش ضایعات و افزایش ارزش 
محصوالت مزبور در بازارهای جهانی است و استقرار سیستم های کیفیت مانند رهگیری 
و اصالت سنجی بین 5 تا 10 برابر می تواند ارزش صادراتی محصوالت کشور را باال ببرد.

 قدس/ محمدحسین مروج کاشانی   
مدیرعامل مؤسســه بذر و نهال رضوی از 
ورود این مؤسســه به تولید بذر سبزی و 
صیفی جات هیبریدی بــا همکاری مراکز 
تحقیقاتی و شرکت های دانش بنیان ایرانی 

در سال جاری خبر داد.
»دکتر ســلمان ســاالری« در گفت وگو با 
خبرنــگار قدس گفت: یکــی از مهم ترین 
مشکالت فعلی بخش کشــاورزی کشور 
و بسیاری از کشــورهای جهان وابستگی 

اقتصادی و کشاورزی در زمینه بذر است.
وی ادامه داد: از حدود ســه ســال پیش و 
در دوره تولیت سابق آستان قدس رضوی 
تصمیم بر این شد تا آستان قدس رضوی 
با بررســی وضعیت کشاورزی مؤسسه ها و 
شرکت های کشاورزی وابسته به این نهاد 
مقدس به سمت و سوی تولید محصوالت 
ویژه و راهبردی که بخش خصوصی توانایی 

یا تمایل ورود به تولید آن را ندارد، برود.
دکتر ســاالری ادامه داد: از سه سال پیش 
تاکنون با انجام بررسی ها و تحقیقات علمی 
به کمک دانشگاه فردوسی مشهد و وزارت 
جهاد کشــاورزی به این نتیجه رســیدیم 
که آســتان قدس رضوی ایــن توانایی و 
زیرســاخت های الزم را دارد تــا به جای 
تولید محصوالت متداول و رایج کشاورزی 
به حوزه های مختلف از جمله تولید بذر و 
نهال، گیاهان دارویی، نرم افزارهای مدیریتی 
کشاورزی، تولید نهاده های ژنتیکی دامی و... 

ورود پیدا کند.
وی افزود: در این راســتا بــرای هر یک از 
موارد فوق پروژه های خاص و ویژه از سوی 
ســازمان اقتصادی رضوی تعریف شد که 
یکــی از این پروژه ها ورود آســتان قدس 
رضــوی به تولید بذر و نهال بود و متعاقب 
آن پس از تهیه طرح های توجیهی، مؤسسه 
بذر و نهال رضوی در اســفند سال 1397 

تشکیل شد.
مدیرعامل این مؤسســه خاطرنشان کرد: 
پس از تشــکیل این مؤسسه، طرح های 
مختلــف مربوط بــه تولید بــذر و نهال 
بــا همــکاری شــرکت های تحقیقاتی و 
دانش بنیان تاکنــون انجام و در نهایت در 
سه ماهه اول سال جاری که از سوی رهبر 
معظم انقالب به نام ســال جهش تولید 
نام گذاری شــده است تولید انواع بذرهای 
غالت )شامل: گندم، جو و کلزا( به میزان 
حدود 700 تــن، انواع بذر ذرت علوفه ای 
که برداشــت آن در ابتدای پاییز صورت 
می گیرد و پیش بینی می شــود حدود 20 
تن از این محصول برداشــت شود و انواع 
بذر ســبزی و صیفی جات مانند: نخود)به 
میزان حدود 15 تن(، کاهو رقم ســتاره، 
خربزه خاتونی رقم مینو، هندوانه آجیلی 

و... در این مؤسسه با موفقیت دنبال شد.

تالش برای تولید بذرهای هیبرید»
این دانش آموخته مقطع تحصیلی دکترای 
رشته مدیریت کشاورزی در توضیح بذرهای 
هیبرید اظهار کرد: یکی از نوآوری های چند 
ســاله اخیر در حوزه تولیــد بذر در عرصه 
کشــاورزی، ورود شرکت های تحقیقاتی و 
مطالعاتی کشاورزی در کشورهای مختلف 
جهان به ســمت و ســوی تولید بذرهای 

هیبرید است.
وی ادامه داد: بذر هیبرید، بذری است که 
از والدیــن منتخب بــا ویژگی های خاص 
مورد نظر محققان و متخصصان کشاورزی 
به عمل آمده و نســبت به والدین خود در 
صفات خاصی مانند: عملکرد در برداشــت 
محصول در ســطح کشــت، مقاومت به 
کم آبــی، تحمل شــوری آب، مقاومت به 

بیماری ها و آفات کشــاورزی و... برتری و 
مزیت قابل توجهی دارد.

دکتر ســاالری بیان کرد: در حال حاضر 
بیــش از 98 درصد بذرهــای هیبریدی 
مصرفی در کشــور، وارداتی بــوده و این 
موضوع یک نوع وابســتگی کشــاورزی و 
اقتصادی به دیگر کشــورهای دنیاست و 
ســاالنه بیش از حدود 200 میلیون دالر 
بابــت ورود بذرهای هیبریدی خارجی به 

کشور، هزینه ایجاد می شود.
این مقام مســئول یــادآور شــد: یکی از 
ویژگی های بذرهای هیبریدی این است که 
امکان کاشت مجدد و تولید بذرهای نسل 
بعدی برای کشت و به عمل آمدن محصول 
وجود ندارد و همین عامل موجب می شود 
همه ساله کشاورزان مجبور به خرید مجدد 
بذر هیبریدی محصــول مورد نظر خود از 

شرکت ها و کمپانی های خارجی شوند.
دکتر ساالری در بیان اقدام های این مؤسسه 
در ورود به عرصه تولید بذرهای هیبریدی 
تصریح کــرد: شــرکت های دانش بنیان و 
مؤسســه های تحقیقاتی از چندین سال 
پیش در کشور مشغول فعالیت در این حوزه 
هستند اما تاکنون به دالیل مختلف از جمله: 
نداشتن امکانات و آزمایشگاه های الزم، نبود 
دسترسی به نیروی انسانی متخصص، نبود 
زیرســاخت های الزم برای تجاری ســازی 
دستاوردهای تولیدی، وجود رقیبان بسیار 
قوی در شرکت ها و کمپانی های خارجی و... 
توفیق چندانی برای تکمیل زنجیره تولید 
بذر هیبریــدی و ارائه به بازار کشــاورزی 

داخلی کشور نداشته اند.
وی تأکید کرد: مؤسسه بذر و نهال رضوی 
از حدود یک سال پیش با ایجاد آزمایشگاه 
تخصصی بذر و نهال، گلخانه های تحقیقاتی 
و انعقاد قرارداد با متخصصان رشته تولید 
بذر، شرایط الزم برای تکمیل زنجیره تولید 
بذر هیبریــدی را فراهم کرده اســت، به 
گونــه ای که در حال حاضر دو پروژه اصلی 
شامل: تولید بذر هیبریدی خیار گلخانه ای و 
پیاز در این مؤسسه با همکاری شرکت های 
دانش بنیان داخلی در حال انجام اســت و 
پیش بینی می شود در صورت فراهم بودن 
شرایط الزم تا پایان سال جاری نخستین 
بذرهای هیبریدی تولیدی در این مؤسسه 

راهی بازار مصرف داخلی کشور شود.
دکتر ســاالری اضافــه کــرد: در صورت 
موفقیت ایــن طرح و پروژه، امید اســت 
خودکفایی کشور در زمینه تأمین بذرهای 
هیبرید جهش و افزایش رو به رشدی پیدا 
کند و وابستگی 98 درصدی فعلی کشور 
در زمینه ورود بذرهای هیبریدی خارجی 

کاهش یابد.
وی خاطرنشــان کرد: مطابق شــرایط و 
تحقیقات انجــام شــده در عرصه تولید 

بذرهــای هیبریدی، این گونــه طرح ها و 
پروژه ها، زمانبر بوده و به وقت و فرصت های 
طوالنی نیاز دارند و امیدواریم در یک افق و 
بازه زمانی پنج ساله تا سال 1404 هجری 
شمسی، کشور ایران موفق به خودکفایی 
چشــم گیری در این زمینه با رقم و رشد 

حدود 35 درصدی شود.

 انعقاد قرارداد »
برای ورود فناوری به کشور

مدیرعامل این مؤسســه در بخش دیگری 
از سخنانش به انعقاد قرارداد با شرکت های 
خارجــی برای ورود فناوری هــای به روز و 
مدرن در زمینه تولید بذر هیبریدی اشاره 
و خاطرنشان کرد: در سال گذشته پس از 
تأیید سازمان اقتصادی رضوی، این مؤسسه 
با یک شــرکت اروپایــی در زمینه تولید 
مشترک 14 رقم بذر هیبریدی محصوالت 
سبزی و صیفی وارد مذاکره و عقد قرارداد 
همکاری شــد که هم اکنون مراحل اداری 
و سازمانی مربوط به دریافت تأییدیه های 
الزم از وزارت جهاد کشاورزی در حال انجام 
است و پیش بینی می شود پس از دریافت 
این تأییدیه ها، فرایند دریافت تســهیالت 
بانکی و آغاز مراحــل اجرایی این پروژه با 
همکاری شرکت اروپایی مورد نظر تا پایان 

سال جاری به نتیجه برسد.
دکتر ساالری در بیان مزیت عقد این گونه 
قراردادهــا اظهار کرد: با توجه به شــرایط 
فعلی جهان در موارد مربوط به اعمال انواع 
تحریم های گوناگــون در زمینه های مالی، 
بانکی، تجاری و... دسترسی کشور به طبقات 
باالتر و والدینی تولید بذر محصوالت برای 
رسیدن به یک پایداری و اطمینان از نظر 
دسترســی به والدین بذرهــای هیبرید از 
اهمیت بسزایی برخوردار است و به همین 
دلیل باید پیش بینی شرایط غیرمترقبه در 
ســال های آینده از نظر اعمال تحریم ها و 
محدودیت های گوناگون برای کشور در این 

زمینه سنجیده شود.

 تولید و عرضه نهال های »
مدرن پایه رویشی

مدیرعامل مؤسســه بذر و نهال رضوی به 
دیگــر فعالیت و موفقیت این مؤسســه در 
زمینه تولیــد و عرضه نهال های مدرن پایه 
رویشی اشاره و خاطرنشان کرد: این نهال ها 
با استفاده از فناوری کشت بافت و با همکاری 
یک شــرکت دانش بنیان داخلی در زمینه 
نهال های مثمر )گالبی، هلو، شلیل، سیب، 
بادام و آلو( در این مؤسســه انجام و از اواخر 
زمستان سال گذشته تاکنون حدود 50هزار 
اصله از این نهال ها، تولید و عرضه شده است.

وی ادامه داد: این گونه نهال ها، دارای صفات 
برتر ژنتیکی از قبیــل: پربازدهی، دیر گل 

دادن )از نظر محافظت از شرایط غیرمترقبه 
مربوط به ســرمای بهــاره(، پاکوتاه بودن 
)ارتفاع کم درخت که برداشت محصول را 
تسهیل می کند(، قابلیت کشت به صورت 
متراکم و... بوده و به سهم خود سبب کاهش 
هزینه تمام شده تولید محصول می شود. به 
عنوان مثــال: در تولید محصول در باغات 

سنتی حداکثر تعداد درخت 
در واحد هکتــار به حدود 
400 اصله نهال می رسد ولی 
در این روش )باغات متراکم( 
تعداد نهال به حدود 4 هزار 
اصله در هکتار یعنی حدود 

10 برابر می رسد.

راه اندازی مرکز »
تخصصی مشاوره

دیگــر  توضیــح  در  وی 
اقدام های این شــرکت در 
حوزه نهال بیان کرد: یکی 
از مشــکالت عمومی مردم 

و عالقه مندان به تهیه نهال برای کاشــت 
در باغات شــخصی، منازل و مجموعه های 
مختلف؛ نبود آشنایی با انواع و ارقام مختلف 
هر نهــال و ویژگی های منحصر به فرد در 
زمینه محصول، بازدهی و محدودیت های 

اقلیمی است.
دکتر ســاالری افزود: این مؤسسه در سال 
گذشته اقدام به راه اندازی نخستین مرکز 
تخصصی مشــاوره، انتخاب و خرید انواع 
نهال های مثمر و غیرمثمر در یک نهالستان 
متعلق به مؤسســه بذر و نهال رضوی در 

مشهد کرده است.
این مقام مســئول یادآور شد: در این مرکز 
دانشــگاهی  دانش آموختگان  همکاری  با 
در رشــته باغبانی و کشاورزی، همچنین 
متخصصان بذر و نهال رضوی، مشاوره های 
الزم به مراجعه کنندگان داده شــده و در 
صورت نیاز، خدمات مربوط به کشت نهال 
در محــل مورد نظر متقاضیــان نیز بنا به 

تقاضای آنان انجام می شود.
وی متذکر شــد: بــا توجه به اســتقبال 
عالقه مندان، از ســال گذشته فروش این 
نهال به صورت اینترنتی در فروشــگاه آهو 
به نشــانی  هــم برای 
دسترسی عموم مردم امکان پذیر شده است.

وی همچنین از نصب پالک های مربوط به 
نشان طیب روی نهال های این مؤسسه هم 
خبر داد و افزود: با همکاری مؤسسه کیفیت 
رضوی سامانه اصالت ســنجی طیب این 
امکان را برای خریداران فراهم کرده است 
که پس از بررسی مشخصات و ویژگی های 
هر نهال با اطمینان خاطر نسبت به  خرید 
موارد مورد نظر خود اقدام و از خدمات پس 

از فروش این نهال ها نیز برخوردار شوند.

در حال حاضر 
بیش از 98 درصد 
بذرهای هیبریدی 
مصرفی در کشور، 

وارداتی بوده و 
این موضوع یک 

نوع وابستگی 
کشاورزی و 

اقتصادی به دیگر 
کشورهای دنیاست

بــــــــرش

مدیرعامل مؤسسه بذر و نهال رضوی در گفت وگو با قدس خبر داد

خدمت 12 هزار خادمیار فارسی ©ورود آستان قدس به تولید بذرهای هیبریدی
در 24 کانون تخصصی خدمت

آستان: دبیر کانون هــای خدمت رضوی استان 
فارس گفت: ایــن دفتر از ســال 1395 با ابالغ 
تولیت وقت آستان قدس رضوی آغاز به کار کرد 
و در حال حاضر همه خدمات توســط 12 هزار 
خادمیار در قالب 24 کانون موضوعی و تخصصی 
و کانون های محلی در 3۶ شهرستان و 13 منطقه 

شهر شیراز انجام می گیرد.
جابر مهدیار افــزود: خادمیارانی که تمکن مالی 
دارند می توانند در طول ســال به مدت 10 روز، 
حضوری در حرم مطهــر خدمت کنند و مابقی 
افــراد می تواننــد خدمت خود را کــه در هفته 
حداقل ۶ ساعت اســت در اقصی نقاط استان با 
نظارت مسئوالن و در زمینه کانون های انتخابی به 
انجام برسانند. مهدیار عنوان کرد: این کانون ها در 
زمینه های مختلفی همچون شعر و ادب، مداحی، 
هنری، تشکل بانوان، مشــاوره حقوقی، ورزش، 
کتاب و کتابخانه، تعلیــم و تربیت، قرآن، زیارت 
اولی ها، کارآفرینی و اشتغال، اردوی جهادی، وقف 
و نذر، حفاظت از موقوفات، خبر و رسانه و فضای 

مجازی و... فعالیت دارند.
وی ادامه داد: بــه عنوان مثال در زمینه تعلیم و 
تربیت سال جاری 2 هزار و 580 نفر در قالب 220 
کالس درس مهدالرضا)ع( آموزش قرآنی به سبک 
رضوی می بینند؛ این آموزش ها که با مبالغ جزئی 
انجام می شود نقش سازنده ای در تربیت دینی این 

نسل خواهد داشت.
مهدیار گفــت: همچنین در کانــون گروه های 
جهادی، خادمیاران به تعمیر منازل و لوازم خانگی 
افراد بی بضاعت می پردازند و یا توسط خادمیاران 
پزشــک در بخش کانون ســالمت به این افراد 

خدمات پزشکی ارائه می شود.
مهدیار با اشاره به فعالیت های این دفتر نمایندگی 
در راستای رزمایش کمک مؤمنانه تصریح کرد: در 
این زمینه تعداد 5 هزار بسته مواد غذایی هر کدام 
به ارزش 2 میلیون ریال با حمایت آستان قدس 
رضوی و خیران محلی در استان توزیع شده است. 
وی با اشــاره به اعزام 2 هزار زائراولی و مزدوجین 
محروم به مشهد مقدس خاطرنشان کرد: در این 
زمینه دفتر آســتان قدس رضوی در فارس برای 
تشرف بیشتر افراد اقدام به ساخت هتل 3 ستاره 
در مشهد کرده است تا بتواند هر ساله حدود 70 
هزار نفر را پذیرایی کند که هم اکنون این هتل در 

مرحله فونداسیون است.
مهدیار گفت: در کانــون وقف و نذر نیز تعدادی 
زمین کشاورزی و یک قطعه انجیرستان در شهر 

استهبان وقف شده است. 

 آرزویی که در شب شهادت ©
امام جواد)ع( محقق شد 

آستان: به همت خدام بارگاه منور رضوی زمینه 
تشرف خانواده شهیده »افضلی ده زیاری« از شهدای 
مراسم تشییع پیکر سردار حاج قاسم سلیمانی در 
شب شهادت امام جواد)ع( به حرم مطهر رضوی 
فراهم شــد. همزمان با حضور کاروان زیر سایه 
خورشید در روستای ده زیار از توابع بخش چترود 
کرمان و دیــدار و گفت و گوی خــدام رضوی با 
خانواده شهدا از جمله خانواده شهیده زهرا افضلی، 
از شهدای مراسم تشییع ســردار دل ها سپهبد 
شهید حاج قاسم سلیمانی، قول تشرف به حرم 
مطهر رضوی به این خانواده کرمانی داده شد که 
به لطف حضرت رضا)ع( همزمان با شب شهادت 

حضرت امام جواد)ع( این وعده محقق شد.
خانواده این شهیده واالمقام که قرار بود به همراه 
مادر خانواده به این زیارت مشرف شوند، با شهادت 
ایــن بانوی گرامی توفیق تشــرف پیدا نکردند و 
کاروان خدام رضوی با مشــاهده بی تابی فرزندان 
این خانواده برای زیارت دست به کار شدند و برای 
اعزام هر چه سریع تر خانواده این شهید به زیارت 
امام رضا)ع( اقدام کردند. پس از گذشت 18 روز 
از دهه کرامت در شب شهادت امام جواداالئمه )ع( 
این خانواده به آرزویشان رسیدند و به نیابت از مادر 

شهید خود زیارت بجا آوردند.

سرزمین خورشید

خـــبر
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شركت قند چناران در نظر دارد:
فروش خاك كربناته كه قابل اس�تفاده در صنعت كاش�ی و س�رامیك و خاك ته نش�ین در 
الگ�ن میباش�د را از طریق مزایده  به باالترین پیش�نهاد بفروش برس�اند.كلّیه متقاضیان 
محترم میتوانند از روز پنجش�نبه موّرخ 1399/05/02 با مراجعه به شركت قند چناران 
ضم�ن بازدید م�ورد مزایده،فرمهای مربوط به مزایده را از واح�د بازرگانی دریافت 
و پس از بررس�ی، پیش�نهادات كتبی خود را در پاكات دربس�ته تا روز پنجش�نبه  موّرخ 
1399/05/09 به آدرس پستی خراسان رضوی-شهرستان چناران –شركت قندچناران-

كدپس�تی:13169-93617 ارس�ال نمایند.همچنین فرمهای مزای�ده از طریق آدرس 
اینترنتیwww.chenaransugar.com قابل دریافت میباشد.هر متقاضی می بایست مبلغ 
50,000,000 ریال  به حساب شماره 170190000000210914021009 بانك صادرات 
بنام ش�ركت قند چناران  جهت ضمانت ش�ركت در مزایده واریز نماید.كلیه پاكتها در 
س�اعت 10 صبح روز ش�نبه  موّرخ 1399/05/11 در س�الن كنفرانس ش�ركت گش�وده 
و برن�ده مزایده معرفی خواهد ش�د. در صورت ضرورت و بنا به تش�خیص كمیس�یون 
معامالت ش�ركت ، مزایده بصورت حضوری برگزار خواهد ش�د .شركت در رد یك یا 

كلیه پیشنهادات مختار است.

آگهی مزایده
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99
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99
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شركت قند چناران

س��ازمان عم��ران و بازآفرین��ی فضاه��ای ش��هری 
ش��هرداری س��بزوار ب��ه اس��تنادردیف 40102002 
بودج��ه س��ال99در نظ��ر دارداج��رای آیلن��د میانی 
كمربندش��مال غ��رب راب��ه مبل��غ14/000/000/000 
ریال به پیمانکارواجدشرایط واگذارنماید.متقاضیان 
م��ی توانند جه��ت دریافت اس��نادمربوطه ب��ه امور 
قراردادهای ش��هرداری مراجعه نمایند.جهت كسب 
اطالعات بیشترباشماره تلفن 05144241781 تماس 
حاصل فرمایندیا به س��ایت ش��هرداری س��بزواربه 
نمایند.مبل��غ  آدرسwww.sabzevar.irمراجع��ه 
س��پرده ش��ركت در مناقصه مع��ادل 700/000/000 
ریال به ص��ورت نقدیاضمانت نامه بانکی می باش��د. 
ضمنًا س��ازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها 
مخت��ار اس��ت. آخرین مهل��ت ش��ركت در مناقصه و 
تحویل پاكت های پیش��نهادی به دبیرخانه سازمان 
عم��ران پایان وقت اداری س��اعت 14روز یکش��نبه 
مورخ 99/5/12 می باشد.مناقصه رأس ساعت10صبح 
روز دوشنبه مورخ99/5/13در محل سازمان عمران 

برگزار می گردد.
حسین دولت آبادی- سرپرست سازمان

 »آگهی مناقصه« نوبت دوم
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دوگان���ه  ون   - کامیون���ت  خ���ودرو  س���بز  ب���رگ 
ب���ه ش���ماره انتظام���ی آب���ی  س���وز م���دل 98 رن���گ 

 71ب 535 ایران 18 به نام محمد بداغی فرزند احمد 
علی  ش���ماره موتور::Z24813477Z  ش���ماره شاس���ی:  
140BK0551012  مفق���ود گردی���ده واز درجه اعتبار 

ساقط می گردد. ,ع
99
04
00
1

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز، س���ند کمپانی و س���ند محضری خودروی 
پرای���د م���دل 1379 رنگ س���فید به ش���ماره انتظامی 
و  موت���ور 00188684  ش���ماره    36 ای���ران  941د24 
شماره شاسی S1412279661143 به مالکیت محمد 
امین حیدری مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
سالیانه شرکت تعاونی مسکن رانندگان و 

کمک رانندگان مشهد )نوبت دوم( )در حال 
تسویه( تاریخ 99/5/02

بدین وس��یله از كلیه اعضای ش��ركت مذكور و یا 
نمایندگان قانونی ایش��ان دعوت می ش��ود تا در 
جلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه )نوبت دوم( 
ش��ركت كه رأس س��اعت 10 مورخ 99/5/17 و در 
محل سیدی- خلج 5- حسینیه حضرت زهرا كامه 

مقیم مشهد برگزار میشود حضور بهم رسانند.
كس��انیکه ام��کان حض��ور در جلس��ه را ندارن��د 
میتوانن��د ت��ا دو روز قبل از مجمع و در س��اعات 
اداری ب��ه آدرس دفتر ش��ركت مراجعه و وكالت 
كتبی خود را به شخص مورد نظر جهت شركت در 
جلسه ارائه نمایند ضمنًا هر عضو حداكثر وكالت 
س��ه نفر و هر غیر عض��و می تواند وكالت یک نفر 

را عهده دار باشد.
دستورجلسه:

1- تمدید مدت تسویه
2- انتخاب هیئت تسویه و ناظر هیئت تسویه

3- استماع گزارش هیئت تسویه و ناظر شركت
4- اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب صورت های 
مال��ی س��ال 97 و 98 و پ��اداش هیئت تس��ویه و 

ناظر
5- اتخاذ تصمیم در خصوص بودجه پیش��نهادی 

سال 99
6- اتخ��اذ تصمیم در مورد نح��وه اداره و تعیین 
تکلی��ف هر ی��ک از مجموعه ه��ا و پالک های ثبتی 

شركت تعاونی
7- دادن مأموری��ت به هیئت تس��ویه جهت ثبت 

تغییرات تعاونی

هیئت تسویه تعاونی
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ش�ركت مس�كن و عمران قدس رضوی در نظر دارد كارخانه آس�فالت 60 تنی مستقر و 
در ح�ال بهره برداری تح�ت اختیار خود را از طریق مزای�ده عمومی كتبی به فروش 
برساند، لذا از اشخاص حقیقی و حقوقی دارای تجربه با توانمندی مدیریتی، راهبری 
و بهره برداری كه عالقه مند به فعالیت در این زمینه می باش�ند دعوت میش�ود از تاریخ 
ش�نبه 1399/5/4لغایت سه شنبه 1399/5/7 به جز ایام تعطیل جهت دریافت اطالعات 
و مدارك مربوطه به واحد بازاریابی و تداركات این ش�ركت به نش�انی مش�هد - خیابان 
دانش�گاه - بین خیابان كفائی و میدان ش�ریعتی ش�ماره 439 - تلف�ن 051-38422669 
مراجع�ه نماین�د. باب�ت خرید اس�ناد مبل�غ س�یصد ه�زار )300،000( ریال به حس�اب 
0111594940001 بانك صادرات ش�ریعتی بنام شركت مس�كن و عمران قدس رضوی 

واریز و اصل رسید را ارائه نمایند.

مزایده)فروش( کارخانه آسفالت 60 تنی سرخس
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باالخره از تالش های فاطمه بیابانی تجلیل می شود  مردم: در مراسم تجلیل از رتبه های برتر کنکور در سیرجان من هم به عنوان یکی از افراد موفق دعوت شدم. نخستین نابینایی بودم که توانسته بودم در کشور دیپلم ریاضی بگیرم. در آن برنامه از من خواستند درخواست هایم را بگویم. من هم 
گفتم یک گروه می خواهم که کتاب هایم را برایم ضبط کنند تا در دانشگاه مشکلی نداشته باشم. در جلسه ای که در فرمانداری سیرجان برگزار شد به من اطالع دادند رئیس دانشگاه صنعتی سیرجان گفته من همه جوره از این دانشجو حمایت خواهم کرد. این برای من بسیار جای خوشحالی داشت برای همین با 

اینکه می توانستم در انتخاب دانشگاه، شهرهای اصفهان، شیراز و کرمان را هم انتخاب کنم اما با خودم فکر کردم سیرجان شهر خودم است و نیازی نیست از شهر خودم دور شوم.

 مردم/ عباسعلی سپاهی یونسی  حتماً شما هم افراد 
نابینایی را سراغ دارید که مثالً وکیل، معلم، مشاور و یا در 
مشاغلی از این دست فعالیت می کنند و تعجب کرده اید که 
با نابینایی چگونه درس خوانده  و توانسته اند موفق شوند. 
ماجرای فاطمه بیابانی، دختری از پاریز کرمان و متولد سال 
1371 اما یک فرق با ماجرای بقیه نابینایان تحصیلکرده 
دارد. او در دوره دبســتان از ریاضی متنفــر بود، در دوره 
راهنمایی و دبیرســتان همه تالشش این می شود که در 
این رشــته تحصیل کند. در این راه سختی کم نمی بیند 
و خیلی ها دنبال این هســتند تا او را از تحصیل در رشته 
ریاضی منصرف کنند اما این تالش ها او را در تصمیمش 
جدی تر می کند تا جایی که موفق می شود مهندسی عمران 
را تا مقطع کارشناسی ارشــد ادامه دهد و این روزها هم 
مشغول آماده کردن پایان نامه خودش است. فاطمه الگویی 

است برای خواستن و توانستن.

 از زمان تولد بینایی شما مشکل داشت یا پس از   
تولد دچار مشکل شدید؟

زمانی که مادرم من را باردار بود، در یک سانحه تصادف از 
ماشین پرت می شود و وقتی که من به دنیا آمدم مشکل 
بینایی داشتم. البته خانواده از این مشکل بی اطالع بودند. 
من تا ســه روز چشم هایم را باز نکرده بودم و خانواده فکر 
کرده بودند حاال چشــم هایم را باز می کنم و فقط کمی با 
تأخیر انجام می شود. وقتی این اتفاق طوالنی شد، خانواده ام 
به پزشک مراجعه کردند و آنجا بود که متوجه شدند من 
مشــکل بینایی دارم و باید به این مشکل رسیدگی شود. 
این مشــکل به عالوه اینکه چشــم های من ریز بوده اند 
سبب شده خانواده ام پیگیر معالجه من شوند؛ برای همین 
تصمیم گرفته بودند من را برای درمان به شــیراز ببرند، 
اما پزشک معالجم در سیرجان، به خانواده ام توصیه کرده 
بود از این کار منصرف شوند. استدالل آن پزشک این بود 
که چشم های من به مرور زمان رشد خواهند کرد و البته 
ایــن را هم گفته بود که شــما احتماالً حرف من را قبول 
نخواهید کرد اما الزم نیســت فرزندتان را به شیراز ببرید. 
حتی آن پزشــک به خانواده ام گفته بود وقتی چشم های 
فرزندتان بزرگ تر شود، احتماالً مشکل بینایی او هم حل 
خواهد شد پس نیازی نیست به شیراز مراجعه کنید. با این 
حال، خانواده ام من را به شیراز می برند. به جای دکتر یک 
دستیار این کار را انجام می دهد. آنجا به خانواده ام می گویند 
شبکیه چشم فرزند شما پاره شده و حتی اگر او را به آمریکا 
هم ببرید باز هم فایــده ای ندارد، اما همزمان خانواده من 
با پزشــک متخصص دیگری آشنا می شوند و این پزشک 
به آن ها می گوید: من می توانم عملی انجام بدهم، ریسک 
این عمل باالست ولی نتیجه اش این خواهد بود که فشار 

کمتری به چشم وارد شود.

و عمل انجام شد؟  
 این اتفاق در چهار یا پنج سالگی من رخ می دهد اما پیش 
از اینکه چشمم را عمل کنند و یکی دو شب قبل از عمل، 
من تب شــدیدی می کنم و برنامه بــه هم می ریزد؛ برای 

همین خانواده ام من را به خانه بر می گردانند.

شما از دو چشم مشکل داشتید؟  
 نه، من با یکی از چشم هایم می دیدم و حتی با خودم فکر 
می کردم همه همین مقدار می بینند و این ایراد نیســت. 
وقتی هم با خانواده ام به خیابان می رفتیم و آن ها دستم را 
می گرفتند، من به حساب این می گذاشتم که چون کوچک 

هستم باید مواظب من باشند یا دوستم دارند و چیزهایی از 
این قبیل؛ برای همین تا زمانی که وارد پیش دبستانی شدم 
در مدرسه نابینایان اصالً خودم اطالع نداشتم که مشکل 
بینایی دارم. مثل بچه های بینا بــرای خودم دفتر و مداد 
داشتم. نقاشی می کردم و سرگرم بودم، وقتی هم از مادرم 
پرسیدم من چرا به مدرسه نمی روم مادرم کم بودن سنم 
را دلیل مدرسه نرفتنم عنوان کرد. 6 ساله بودم که یکی از 
دوستان پدرم به خانه ما آمده بود. با اینکه پدرم معلم بود 
اما اطالع نداشتیم که در سیرجان مدرسه برای نابینایان 
وجود دارد. دوســت پدرم پس از اینکه به خانه ما آمده و 
وضعیت من را دیده بود، از خانواده ام پرسیده بود چرا من 
را به مدرســه نابینایان نفرستاده اند؟ خالصه دوست پدرم 
توضیح داده که مدرســه ای وجود دارد اما کروالل، نابینا و 
حتی بچه هایی با مشکالت ذهنی به همان مدرسه می روند. 

و به مدرسه رفتید؟  
آذر مــاه بود که مــا از پاریز بــه ســیرجان رفتیم و به 
پیش دبستانی مراجعه کردیم. اما مدیر پیش دبستانی گفته 
بود سه ماه از سال تحصیلی گذشته است. با اصرار خانواده ام 
مدیر قبول کرد که مــن درس بخوانم. پس از یک هفته، 
معلم پیش دبستانی من گفته بود ما از وضعیت دختر شما 
متوجه شدیم که نیاز ندارد دوره پیش دبستانی را تمام کند 
و می توانــد به کالس اول برود. پس از آن ماجرا من ســر 
کالس اول نشستم. پدرم برای اینکه بتواند بیشتر به من 
کمک کند و من بتوانــم درس بخوانم، خودش را از پاریز 
به ســیرجان منتقل کرد. ما هر روز باید مسیر یک ساعته 
پاریز تا سیرجان را طی می کردیم. وقتی به کالس پنجم 
ابتدایی رسیدم، پدرم بازنشسته شد. تا پیش از بازنشسته 
شدن، پدرم برای تدریس باید به سیرجان و پس از پایان 
کالس ها، دنبال من می آمد اما پس از بازنشستگی، عماًل 
نمی توانســت به مدرسه برود، باید جایی در شهر منتظرم 
می ماند تا کالس من تمام شود و با هم به خانه برگردیم. 
این، وضعیت ســاده ای برای ما نبود چون تا سال چهارم 
دانشگاه هم ادامه پیدا کرد. فکرش را بکنید در زمستان باید 
همین مسیر را طی می کردیم و گاهی برف و باران موجب 
سختی کار ما می شد. سیرجان هم خانه ای برای استراحت 

پدرم وجود نداشت.

ابتدایی را با چه وضعیت درسی تمام کردید؟  
 سال پنجم ابتدایی که بودم در آزمون مدرسه نمونه دولتی 
شرکت کردم و رتبه دوم در شهرستان را بدست آوردم. البته 
ناگفته نماند دوره ابتدایی من در درس ریاضی ضعیف بودم 
و در این درس مشــکل داشتم. یکی از علت ها شاید نحوه 
برخورد معلمم در این درس بود. پس از ابتدایی وقتی وارد 
مدرسه راهنمایی نمونه دولتی شدم این شانس را داشتم 
که معلم ریاضی من الگوی یک معلم واقعی باشد. از اخالق 
و رفتار ایشان هر چه بگویم کم گفته ام و در آن سال ها این 
دلیلی شد برای اینکه به شکل عجیبی به ریاضیات که از آن 
متنفر بودم و هیچ عالقه ای به آن نداشتم عالقه مند شوم. 
دیگر ریاضی برایم یک درس ناخوشــایند نبود و همه این 
حس خوب به خاطر نوع تدریس و نوع رفتار آن معلم خوب 
با من و بقیه بچه ها بود. تدریس آن معلم و نحوه برخوردش 
آن قــدر خوب بود که من در آن ســال به غیر از ریاضی 
به چیز دیگری فکر نمی کردم و همان جا بود که تصمیم 
گرفتم برای دوره دبیرستان رشته ریاضی را انتخاب کنم. 
خانم ایران نژاد ریاضی را طوری درس می داد که ما جذب 
ریاضی می شــدیم و همچنین وقتی می دید دانش آموزی 
استعداد دارد و برای استعدادش تالش می کند، ایشان هم 
به تالش و استعداد شاگردانش بهای زیادی می داد. نکته 
جالب درباره خانم ایران نژاد این بود که اصالً الکی به 
کســی نمره نمی داد و در این زمینه هم با عدالت 
برخورد می کرد. یادم هســت آن سال دوباره 
توانستم در آزمون ریاضی رتبه دوم را کسب 
کنم. این سبب شد بیش از پیش به ریاضی 
عالقه مند شوم و در این درس پیشرفت بسیار 
خوبی داشته باشــم. خاطره خوبی که از آن 
ســال و تدریس خانم ایران نژاد دارم این 
اســت که در امتحانات ترم اول دو 
نفر توانســتند روی ورقه نمره 
20 خالص بگیرند و یکی از 
آن دو نفر من بودم که 
موجب خوشــحالی 
من  زیــاد  بســیار 
شــد. نکتــه جالب 
اینکــه نفــر دیگری 
بود 20  توانسته  که 
بگیرد دختر خانمی 
بود که در مدرسه 
ی  ها د ا ســتعد ا
قبول  درخشان 
شد و بعد رشته 
را  پزشــکی 
کرد.  انتخاب 

از تأثیر معلم هایم اگر خواســته باشم بگویم باید به معلم 
سال سوم هم اشــاره کنم. در سال سوم راهنمایی، معلم 
ریاضی ما تغییر کرد، اما معلم جدید ما هم کسی بود که به 
استعداد و پشتکار من بسیار بها می داد و این در پیشرفت 

من تأثیر زیادی داشت.

توانستید رشته ریاضی را انتخاب کنید؟  
آن ســال برای انتخاب رشته مقاومت بسیار زیادی کردم. 
دوست داشتم ریاضی بخوانم برای همین با اینکه خیلی ها 
از شهریور تعیین رشته کرده بودند اما من با اینکه مهر ماه 
شــده بود هنوز تعیین رشته نکرده بودم. با شروع مهر به 
مدرسه رفتم و مستقیم سر کالس ریاضی نشستم. دو روز 
از سال تحصیلی گذشته بود، برای همین پدرم را به مدرسه 
دعوت کردند. به پدرم گفتند برای دختر شما رشته ریاضی 
ســخت خواهد بود چون حسابان، دیفرانسیل، فیزیک و... 
دارد. به پدرم پیشــنهاد دادند بهتر است رشته ادبیات را 
انتخاب کند و در آن رشته ادامه تحصیل بدهد. روز سوم 
مدرســه که پدرم مثل روزهای گذشته من را به مدرسه 
رســاند، مستقیم به کالس رشته ادبیات برد. آن روز حال 
بسیار بدی داشتم. من مجبور شده بودم به کالس ادبیات 
بروم برای همین به میز آخر رفتم، یک گوشــه نشستم و 
وقتی معلم در حال درس دادن بود من حواســم به درس 
نبود. در آن لحظه احســاس می کردم کالس برای من به 
زندان تبدیل شده و حتی اشکم در آن لحظه سرازیر شد. 
اما از روز بعد تصمیم جدی گرفتــم. فردا بدون اینکه به 
خانواده ام چیــزی بگویم به طور پنهانی به کالس ریاضی 
رفتم و سر کالس رشته ریاضی نشستم. 2۸ روز سر کالس 
ریاضی رفتم. در آن مدت از طرف مدرســه دو سه نوبت با 
خانه ما تماس گرفته بودند که موضوع را با خانواده در میان 
بگذارند اما از بخت خوب من این ارتباط برقرار نشــده بود 
و من توانسته بودم به کارم ادامه بدهم. در دوره دبیرستان 
وقتی وارد کالس های رشته ریاضی شدم خانم معلمی بود 
به نام خانم رجایی. یادم هســت سر کالس ایشان به من 
بهای زیادی داده می شــد. خانم رجایی که خیلی مهربان 

بود، همیشــه وقتی تدریس بر این نکته تأکید 
می کــرد که من هــم مثل 

بقیه بچه ها 

هستم؛ یکی از شاگردان عادی. می گفت: اگر مشکلی داری 
از من بپرس. چند باری هم روی تخته چند سؤال نوشت و 
وقتی من برای جواب دادن اعالم آمادگی کردم هم ایشان 
تشویقم کرد و هم از بقیه شاگردان کالس خواست من را 
تشــویق کنند. این اتفاق ها سبب شد دوباره تا حد زیادی 
روحیه ام برگردد. ایشان هم برای من نمونه یک معلم واقعی 

بودند که نمی توانم ایشان را وصف کنم.

باالخره خانواده کی از تصمیمی که گرفته بودید   
با خبر شدند؟

یادم هســت در یکی از روزها که از مدرسه برگشته بودم، 
خواهــرم برایم کتاب تاریخ ادبیــات را می خواند و از من 
می پرسید. خالصه آن روز انگار خواهرم شک کرده بود که 
من سر کالس های ادبیات نمی روم. من لو رفته بودم برای 
همین همه ماجرا را برای خواهرم تعریف و تأکید کردم دلم 
می خواهد رشــته ریاضی را ادامه بدهم. آن روز سر ناهار 
بودیم که خواهرم ماجرای نرفتن من سر کالس های ادبیات 
را برای خانواده ام بازگو کرد. خوشبختانه وقتی پدرم از این 
ماجرا مطلع شــد بر این تأکید کرد حاال که در سیرجان 
کسی با این وضعیت رشته ریاضی را انتخاب نکرده باید به 

خواهرت کمک کنیم تا موفق شود. 

و نوبت کنکور دادن رسید؟  
بله. وقت کنکور دادن رسیده بود. کسی که قرار بود جواب ها 
را از طرف من بنویسد، از طرف بهزیستی انتخاب می شد. 
در آن مقطع گزینه مناســبی نداشتند برای همین یک 
نفر لیسانس حسابداری مأمور شده بود کنار من بنشیند 
و پاسخ های من را بنویسد. این بدبیاری موجب شد سال 
اول قبول نشوم. از طرفی باید این فشار را تحمل می کردم 
که همه به من می گفتند: ما گفته بودیم رشته ریاضی به 
دردت نمی خورد. دیدی حاال چطور شد؟ و حرف هایی از 
این دست که کم نشنیدم. با این حال من دوباره خودم را 
برای کنکور آماده کردم و البته از طریق سازمان سنجش 
هم پیگیری کردم که باید کسی کنار من بنشیند که حرف 

و توضیحات من را متوجه شود تا حقی از من ضایع نشود. 
در آن کنکور کسی کنار من قرار گرفته بود که درس ها را 
تدریس کرده بود. هر چند باز هم برای همه درس ها کسی 
پیدا نکرده بودند و این سبب شد در درس هایی مثل زبان 

نمره الزم را کسب نکنم ولی با رتبه3هزار قبول شدم.

و چرا رشته عمران را انتخاب کردید؟  
 مــن به فیزیک عالقه زیادی داشــتم و برای همین دلم 
می خواست مکانیک بخوانم اما چون از کارگاه جوشکاری 
می ترســیدم، قید مکانیک را زدم. چون از کودکی با برق 
مشکل داشتم. خالصه من برای ادامه تحصیل رشته عمران 
در دانشگاه سیرجان را انتخاب کردم اما وقتی وارد دانشگاه 
شدم احساس کردم همه چیز برعکس شده است. خیلی ها 
به دنبال این بودند من و خانواده ام را قانع کنند که رشته 
عمران به درد من نمی خورد. متأسفانه حتی این جمله را 
هــم به پدر و مادرم گفتــه بودند که دختر نابینا چرا باید 
وارد دانشگاه شــود. آن افراد مهندس عمران شدن را در 
نظارت بر پروژه ها تعریف کرده بودند و به این نکته تأکید 
می کردنــد که من چگونه فردا و پس از فراغت از تحصیل 
می خواهم باالی یک ساختمان بروم و کار نظارت را انجام 
بدهم؟ خیلی تالش کردند مــن را منصرف کنند اما من 
منصرف نشدم. برخالف آنچه من در جلسه پیش از ورود 
به دانشگاه خواسته بودم و قول همکاری که رئیس دانشگاه 
داده بود، پس از ورود به دانشگاه اتفاقی برای من نمی افتاد. 
نیاز به یک گروه داشــتم تــا کتاب هایم را ضبط کنم که 
انجام نشد و باالخره یکی از همکالسی هایم به نام مهندس 
موالیی که اهل اصفهان بود با ایجاد گروهی از دانشجویان 
ترم هــای باالتر کمک کردند تا مــن بتوانم راحت تر ادامه 
تحصیل بدهم. در آن روزها و در آن نبود امکانات برای من، 
گروهی که ایشان تشکیل داد راه و مسیری شد برای اینکه 
من به پیش بروم. در دوره کارشناســی از برخی اساتید، 
نامهربانی کم ندیدم و حتی از ریاست دانشگاه که شرحش 
مفصل اســت؛ اما در کنار این نامهربانی ها، استادانی هم 
بودند از جمله استاد جهانشاهی که وقتی تالش دانشجو 

را می دیدند به این تالش بها می دادند و به دانشجو کمک 
می کردند. رفتار خوب اســتاد جهانشــاهی انگیزه ای شد 
که من به فکر ادامه تحصیل در مقطع کارشناســی ارشد 
باشم. با سختی فراوان توانستم کارشناسی خودم را بگیرم 
و در حال حاضر دانشــجوی کارشناسی ارشد در دانشگاه 
باهنر کرمان هســتم. آخرین کارهای پایان نامه ام را انجام 
می دهم. خوشبختانه تفاوت فاحشی که این مقطع با دوره 
کارشناسی داشت این بود که پس از ورود به مقطع ارشد 
دیدم همه اســتادان، من را تشویق می کنند و همه آن ها 
خوشحال بودند که با این شرایط توانسته ام کارشناسی را 
تمام کنم و حاال هم در کارشناســی ارشد ادامه تحصیل 
می دهم. برای همین دوســت دارم از اســتادانم در مقطع 
کارشناسی ارشد تشکر  کنم به خصوص از پروفسور شجاعی 
استاد راهنمای بنده؛ ایشــان کسی بودند که دیدگاه من 
را درباره مشــکل نابینایی ام 1۸0 درجه تغییر دادند چون 
من را بسیار توانمند فرض می کردند و همیشه به توانایی 
من اعتقاد داشتند. یادم هست یک بار به ایشان گفتم من 
قول می دهم اندازه یک دانشجوی سالم برای شما کار کنم، 
ایشــان جواب داد: دوباره این حرف را تکرار نکنید چون 
شما برای بنده با دانشجویانی که سالم هستند هیچ تفاوتی 
ندارید. ایشان تأکید کرد سالمت باید در روح و روان آدمی 

باشد.

به درمان نابینایی تان هم فکر می کنید؟  
در اینترنت خوانده بودم پزشکی در شیراز می تواند با انجام 
عملی، بینایی ام را برگرداند و البته هزینه انجام این عمل 
700 میلیون تومان قید شــده بود. ولی وقتی پیگیر این 
عمل شدم متوجه شــدم ماجرا چیز دیگری است. ماجرا 
از این قرار بود که این عمل برای آدم هایی انجام می شــود 
که شــب کوری دارند. طی این جست وجو و کنجکاوی با 
پزشکی برخورد کردم که به من گفت چرا این همه دنبال 
درمان نابینایی ات هستی؟ پاسخ من این بود که این برای 
من مشکل بزرگی است و می تواند زندگی ام را تحت تأثیر 
قرار دهد. جواب این پزشک آن بود که کسی با شرایط من 
می تواند در خارج از کشور پزشک شود و حتی به طبابت 
هم بپردازد. البته این اواخر خبردار شدم دانشجویی به نام 
آقای بابایی هم در ترم پنجم نابینا می شود اما با همان حال 
تحصیلش را تمام می کند و وارد بازار کار می شــود. حتی 
پروانه های نظام مهندســی اش را هم می گیرد و مهندس 
ناظر بعضی از پروژه ها  می شــود. حتی شــنیده ام که در 
یکی از پروژه ها چنان مو را از ماست می کشد که کارفرما 
مجبور می شود دو بار پیمانکار پروژه را تغییر بدهد. با این 
توضیحات به هر شکلی که باشد، دوست دارم متناسب با 
درســی که خوانده ام وارد کار اجرایی شوم، چون هم علم 
این کار و هم توانایی آن را دارم. در کنار این می خواهم در 
آزمون دکترا هم شرکت کنم پس از دانش آموخته شدن، 

هم کار کنم و هم بتوانم در دانشگاه تدریس کنم.
محیــط خانواده در اینکه من درس بخوانم خیلی مؤثر  

است. به خصوص پدرم که خودشان معلم بودند و همیشه 
بر این تأکید داشتند من باید درسم را ادامه بدهم  و حتماً 
باید به جایی برسم. من در راه درس خواندن سختی های 
بسیار زیادی را تحمل کردم، اما وقتی آدم در راهی که به 

آن عالقه دارد سختی می کشد لذت هم خواهد برد.
در دوره تحصیــل لحظاتی هم بود کــه واقعاً ناامید و  

افســرده می شدم، به همان دالیلی که برایتان بازگو کردم 
و حتی در دوره دانشــجویی آن قدر تحقیر و ناامیدم شدم 
که جایی با خودم فکر کردم من نمی توانم مدرکم را بگیرم. 
آن قدر ناامید شــده بودم کــه دیگر جایی تصمیم گرفتم 
دست به خودکشی بزنم. هم اتاقی من که از ماجرا بو برده 
بود تیغی را که توی کیفم مخفی کرده بودم برداشــت و 

دور انداخت.
 در دوره کارشناســی دوستی داشتم به نام خانم پونه  

خواجویی که البته هنوز هم با همدیگر دوســت هستیم. 
ایشان ترم های هفت و هشت، عصر دنبالم می آمد، من را 
به منزل خودشان می برد و درس ها را برایم توضیح می داد. 
هنوز هم وقتی در زندگی ام با ســختی روبه رو می شــوم، 
ایشــان هســتند که به من امید و انگیزه می دهد و این 

خاصیت دوست خوب است.
کاش در جامعه ما مثل کشــورهای پیشرفته بیشتر به  

توانایی های قشری که نمی توانند ببینند بها داده می شد تا 
اینکه بیشتر به مشکل آن ها نگاه کنند و کاش به فکر این 
بودند که بتوانند برای این قشر امکانات فراهم کنند و این 

به نظرم خواسته زیاد و نامعقولی نیست.
با خودم فکر می کنم به خاطر کمبودهایی که اینجا برای  

ادامه تحصیل من به عنوان یک نابینا در رشته مهندسی 
عمران وجود دارد و امکانات خوب دانشــگاه های خارجی، 
باید به یک دانشگاه خارجی بروم و اگر دلیلی برای ماندن 
در ایران باشد حتماً وجود استادی چون استاد شجاعی و 

بعضی استادان دیگر خواهد بود.

قصه زندگی فاطمه بیابانی، نخستین مهندس عمران نابینای ایران 

روشندلی در سرزمـین اعداد
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می گفتند رشته ریاضی به درد یک نابینا نمی خورد
خانــواده پذیرفتنــد اما باز هم از طرف مدرســه با 
خانواده ام تماس گرفتند. پدرم دوباره به مدرسه آمد. 
تأکید مدیر مدرسه بر این بود که با کارشناسانی در 
مشــهد و جاهای دیگر تماس گرفته  و همه آن ها به 
ایــن نکته تأکید کرده اند که یک نابینا بهتر اســت 
رشته ادبیات برود، چون نمی تواند در رشته ریاضی 

موفق باشد. 
دوباره پدرم پرسید چه تصمیمی داری و من تأکید 
کردم دوســت دارم ریاضی بخوانــم. انگار آنجا یک 
گوش من در شده بود و یک گوشم دروازه و فقط و 
فقط به ریاضی فکر می کردم. اما متأسفانه فشارهای 
رئیس مدرســه به اینجا ختم نشد. تابستان آن سال 
مدیر مدرســه از من خواست تغییر رشته بدهم و به 
رشــته ادبیات بروم. نگرانی مدیر مدرسه و بعضی از 

معلم ها این بود که من در آینده نتوانم درس هایم را 
ادامه بدهم و در جا بزنم. یادم هست دوباره تابستان 
بدی را تجربه کــردم. همه اش به این فکر می کردم 
که من نمی توانم به رشــته ادبیات بروم و درسی را 
بخوانم که خیلی دوســت ندارم. عشــق من رشته 

ریاضی شده بود. 
عالوه بر اینکه درس عربی هم برایم مشــکل شــده 
بود و شــاید این بــه بی عالقگی به رشــته ادبیات 
برمی گشــت. من مجبور شدم ســر امتحانی حاضر 
شوم که به آن عالقه نداشــتم. برای نوشتن، مادرم 
را انتخاب کرده بودم و حتی ســؤاالت خرداد ماه را 
بــدون تغییر به من دادند کــه جواب بدهم. آن روز 
من در آغوش خواهرم کــه من و مادرم را همراهی 
می کرد، گریه کردم. سر امتحان هم تنها چیزی که 

به ذهنم رسید این بود که بعضی از سؤال ها را جواب 
ندهم تا بدانند به رشته ادبیات عالقه ندارم. خواهرم 
که دیده بود من به هیچ عنوان دوست ندارم ریاضی 
را از دســت بدهم چند روز بــا پدر و مادرم صحبت 
کرد و نتیجه این شد که آن ها متقاعد شدند من به 

رشته ریاضی ادامه بدهم. 
آن ســال مدیر مدرســه عوض شــد و مدیر بعدی 
انسان بسیار خوبی بود به طوری که در امتحانات از 
معلم های خودمان برای نوشتن استفاده کرد، چون 
می دانســت کســی می تواند ریاضی و یا حسابان را 
برای یک نابینا بنویسد که آن رشته را تدریس کرده 
باشــد. آن سال من حسابان 20 شدم، جبر 1۸.5 و 
هندسه نهایی را هم 20 گرفتم و خالصه با نمره های 

خوب توانستم باالخره دیپلمم را بگیرم.

خانواده ام اصرار داشتند »ادبیات« بخوانم
دوره راهنمایی برایتان سخت نبود؟  

 چون مدرســه مخصــوص نابینایان نبــود برای من 
سختی هایی داشت. یکی از سختی ها این بود که وقتی 
خط بریل می نوشــتم آن بینایی که خــط بریل را به 
خط بینایی برگــردان می کرد خیلی وقت ها این کار را 
اشتباه انجام می داد. این موجب تضییع حق من می شد. 
شکل کار به این صورت بود که از طرف مدرسه ابتدایی 
اســتثنایی یک نفر تعیین می شد و در امتحانات، خط 
بریلی را که نوشته بودم به خط بینایی برگردان می کرد. 
گاهی متوجه می شــدم کار به درســتی انجام نشده و 
این اتفاق ســبب می شد حقی از من ضایع شود. وقتی 
دیدم آن یک نفر که مســئولیت برگردان خط بریل به 
خط معمولی را دارد دچار اشــتباه های فراوان می شود، 
از مدرسه خواســتم دیگر از این فرد استفاده نشود به 
جای آن پیشنهاد دادم وقتی امتحان داریم یک نفر کنار 
من بنشیند و پاسخ ســؤاالت را که می گویم بنویسد. 

این گونه این مشــکل هم به نحوی برطرف شد. وقتی 
دوره راهنمایی تمام شد خیلی دوست داشتم به مدرسه 
استعدادهای درخشان بروم؛ دلیلش هم این بود که وقتی 
در دوره ابتدایی در مدرســه نابینایان درس می خواندم 
معلم هایم اصرار داشتند رشته ادبیات می تواند بهترین 
رشــته برای یک نابینا باشــد و مــا را از فکر کردن به 
رشته های ریاضی منع می کردند. می گفتند چون ریاضی 
حسابان دارد برای فرد نابینا سخت است و تو باید رشته 
ادبیات فارسی را انتخاب کنی. اما من به دنبال این بودم 
که نشان بدهم یک نابینا در رشته ریاضی می تواند موفق 
باشد. از طرفی مدرسه تیزهوشان رشته ادبیات نداشت 
و من هم می خواســتم در تیزهوشان درس بخوانم، به 
همین خاطر برای من بهتر شد، چون می توانستم فقط 
در همین رشــته ریاضی شرکت کنم. مرحله اول قبول 
شــدم ولی در مرحله دوم موفق نشدم. قبول نشدنم در 
مرحله دوم آزمون تأثیر بســیار بدی بر من گذاشت تا 

آنجا که فکر کردم باید دیگر قید درس و تحصیل را بزنم. 
روحیه ام بسیار خراب شده بود. خانواده هم اصرار کردند 
رشته ادبیات را انتخاب کنم برای همین با اکراه در آزمون 
مدرسه نمونه دولتی شــرکت کردم. یادم هست از سر 
جلسه امتحان زودتر از همه خارج شدم چون به سرعت 
به سؤاالت جواب دادم. این اتفاق برای خانواده هایی که 
منتظر بچه هایشان بودند عجیب بود تا آنجا که دو سه 
نفری از مادرها از پدر و مادرم پرسیده بودند دختر شما 
امتحانش را داده است؟ خالصه وارد مدرسه نمونه شدم. 
این را هم بگویم که همیشه ادبیات و عربی من خوب بود 
و نمره  20 می گرفتم. یادم هست مدیر مدرسه همیشه 
بر این تأکید می کرد که خانم بیابانی به خاطر اینکه از 
عربی هم نمره خوب می گیرد، سال دیگر می تواند رشته 
ادبیات را انتخاب کند و ان شــاءاهلل در آینده یک وکیل 
موفق شــود. اما من از این تعریف اصالً راضی نبودم و 

خوشم نمی آمد. 
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ابتال به بیماری و بال با ایمان منافات ندارد رسا: آیت اهلل محمد قائنی از استادان حوزه علمیه قم گفت: ابتال به امراض سخت به خصوص بیماری های مسری با ایمان منافات ندارد و این  گونه نیست که این 
بیماری ها دلیل بر بی ایمانی باشد، یا اینکه فقط غیرمسلمین باید به آن ها مبتال شوند. او اضافه می کند: اگر چه بال عمومی است و غیر مؤمن هم به آن دچار می شود اما برخی بالها مختص به مؤمن است. همان طور که 

از آیات و روایت ها استفاده می شود برخی بالیا مختص به انبیا، پیامبران و ائمه)ع( است و هر چه مراتب ایمان باالتر باشد ابتال شدیدتر است.

آیت اهلل کعبی تشریح کرد

 تعامل دولت اسالمی با دولت های غیراسالمی ©
از منظر قرآن

مفتاح: آیــت اهلل عباس کعبــی، عضو 
هیئت رئیســه مجلس خبرگان رهبری 
درباره چارچوب روابط دولت اســامی با 
دولت های غیراسامی از نگاه قرآن گفت: 
کشــورهای غیراســامی در نوع ارتباط 
با کشور اســامی به چند دسته تقسیم 
می شوند؛ یک دسته کشورهایی هستند 

که با کشور غیراسامی همراه هستند و روابط دوستانه دارند. دسته دوم کشورهایی 
هستند که همراه و دوست نیستند اما مخالف هم نیستند و سیاست های آن ها ضد 

سیاست های دولت اسامی نیست.
او افزود: دسته سوم کشورهای مخالف سیاست های دولت اسامی هستند اما بر اساس 
منافع و مصالح مشترک در بخش های مختلف مانند اقتصادی حاضر به تعامل و انعقاد 
قرارداد هستند. دسته چهارم کشورهای مخالف سیاست های دولت اسامی هستند و 
تا حد معاند با دولت اسامی پیش می روند و در مسیر حرکت دولت اسامی کارشکنی 
می کنند. اما پنجمین دســته کشــورهای متخاصم هستند که علیه دولت اسامی 

اقدام های ستیزه جویانه، جنگ طلبانه و براندازانه می کنند.
آیت اهلل کعبی بیان کرد: از آیات قرآن کریم به ویژه آیات ۸ و ۹ سوره ممتحنه این  گونه 
برداشت می شود که خداوند بزرگ دولت اسامی را از نیکی کردن و رعایت عدالت در 
روابط نسبت به غیرمسلمانانی که نسبت به دین، استقال و عزت مسلمانان و دولت 

اسامی ستیز ندارند و مسلمانان را از خانه و دیارشان بیرون نکرده ا ند، نهی نمی کند.

قرآن رابطه با کدام دولت را نهی کرده است»
عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان اظهار کرد: از این پنج دسته کشور، آیه ۹ سوره 
ممتحنه مربوط به کشــورهای دسته پنجم است؛ خداوند در این آیه مسلمانان را از 
رابطه با کشــورهای غیراسامی متخاصم که برنامه براندازی، جنگ و ستیز در ابعاد 

مختلف سخت، نیمه سخت، نرم، تحریم و فشارهای اقتصادی دارند نهی می کند.
وی اضافه کرد: در واقع این دو آیه سوره ممتحنه یکی از مبانی قرآنی چارچوب و نوع 
روابط دولت اسامی با دولت های غیراسامی است، اما مبنای دوم قرآنی، آیه ۷ سوره 
مبارکه »توبه« اســت؛ »َکْیَف یَُکوُن لِلُْمْشــِرِکیَن َعْهٌد ِعْنَد اهللِ َوِعْنَد َرُسولِِه إَِلّ الَِّذیَن 
ِقیَن«  َعاَهْدتُْم ِعْنَد الَْمْسِجِد الَْحَراِم َفَما اْسَتَقاُموا لَُکْم َفاْسَتِقیُموا لَُهْم إَِنّ اهللَ یُِحُبّ الُْمَتّ
)چگونه مشرکان را نزد خدا و نزد فرستاده او عهدی تواند بود؟ مگر با کسانی که کنار 
مسجدالحرام پیمان بسته اید. پس تا با شما ]بر سر عهد[ پایدارند، با آنان پایدار باشید، 

زیرا خدا پرهیزگاران را دوست می دارد(.
عضو جامعه مدرســین حوزه علمیه قم ابراز کرد: به عبارتی تا زمانی که دولت های 
غیراســامی به معاهدات خود با دولت اسامی پایبند باشند، دولت اسامی نیز باید 
پایبندی خود را به آن معاهده حفظ کند، اما اگر آن ها پیمان خود را بشکنند، دیگر 

زمینه پایبندی برای دولت اسامی وجود ندارد.

شروط رابطه با دولت های غیراسالمی غیرمتخاصم»
وی تأکید کرد: در واقع با شــرط نفی سلطه و تأمین استقال، عزت و کرامت کشور 
اسامی، دولت اسامی می تواند با چهار دسته اول کشورهای غیراسامی رابطه برقرار 
کند. البته تشخیص مصالح و منافع عمومی به عهده کارشناسان ارشد دولت اسامی 
و در نهایت طبق اصل ۷۷ قانون اساســی هر گونــه قرارداد با طرف خارجی باید در 
مجلس تصویب شــود و در نهایت عدم مغایرت آن با شرع و قانون اساسی به تأیید 

شورای نگهبان برسد.
آیت اهلل کعبی درباره ابعاد سلطه در یک رابطه با دولت غیراسامی گفت: اینکه در یک 
رابطه سلطه طرف غیراسامی بر دولت اسامی وجود دارد یا خیر، به عهده کارشناسان 
و مسئولن نظام اسامی است، اما به شکل کلی در معاهده های بین المللی و روابط با 
کشورها که با اقتصاد، فرهنگ، جامعه، سیاست و امنیت کشور ارتباط پیدا می کند، با 
توجه به دینی بودن نظام جمهوری اسامی، لزم است خطوط قرمز فرهنگی، ارزشی 
و اعتقادی و حاکمیت دولت اسامی بر تمامیت ارضی کشور اعم از آب، خاک، هوا و 

دریا رعایت شده و خدشه دار نشود.

 معــارف/ مریم احمدی شــیروان  
در ســال دهم هجــری که آخرین ســال 
زندگی پربرکت حضرت محمد)ص( بود، به 
همه مناطق مسلمان نشین، طوایف و قبایل 
مسلمان عربستان خبر رسید که حضرت در 
این ماه به مکــه خواهد رفت و حج کامل را 
بجا خواهد آورد. بدیــن ترتیب بزرگ ترین 
اجتماع مسلمانان شکل گرفت. اجتماعی که 
در تاریخ حجه الوداع نام گرفت و اعام ولیت 
امیرالمؤمنین)ع( و گرفتن بیعت از اصحاب نیز 

در این سفر صورت گرفت.
در گفت وگــو بــا حجت الســام مقــداد 
تابش؛ کارشــناس تاریخ اســام، این حج 
کــه پیش زمینه ای برای غدیر بــود را مورد 
بحث قرار دادیــم. او تأکید می کند غدیر از 
اساسي ترین برنامه  های پیامبر خدا)ص( برای 

دوام، عزت و شکوه اسام و قرآن بود. 

«
a  دو هدف اصلی   الوداع پیامبر

حجت الســام تابش با بیان اینکه آخرین 
حج پیامبر)ص( را حجه السام، حجه الکمال 
و حجه التمــام نیز می نامند، به نام دیگر این 
حج اشــاره کــرده و می گوید: ایــن حج را 
حجه الباغ هم گفته اند زیرا پیغمبر اکرم)ص( 
مأمــور بود در این فریضــه الهی، امر ولیت 
امیرالمؤمنیــن)ع(، اولد، وصایــت، خافت 
و جانشــینی او را مطرح کند اما بعدها برای 
اینکــه ولیت را کمرنگ نشــان دهند و به 
حاشیه ببرند، به نام حجه الوداع تأکید کردند. 
او اضافه می کند: سوره مائده که دربردارنده 
آیه اکمال، آیه تبلیغ و آیه ولیت اســت نیز 
پس از این حج نازل شــده است. در آیه 6۷ 
این سوره آمده است: ای پیغمبر، آنچه از خدا 
بر تو نازل شــد به خلق برسان. حضرت باید 
مهم ترین امر دین که بحث ولیت بود را اباغ 

می کرد و این کار در روز غدیر انجام شد.
استاد حوزه و دانشگاه به روایتی اشاره کرده و 
بیان می کند: امام باقر)ع( می فرماید، جبرئیل 
در سال دهم هجرت بر رسول خدا)ص( نازل 
شــد و عرض کرد یا رسول اهلل خداوند به تو 
ســام می رســاند و می فرماید هیچ کدام از 
پیامبران و رسولن خدا را قبض روح نکردم، 
مگر پس  از اکمال دین و اتمام حجتم. از دین 

اسام نیز دو فریضه باقی مانده است که لزم 
اســت آن را به مردم خود اباغ کنی، یکی از 
آن هــا حج و دیگری ولیت و خافت پس از 

خود است.

حدیث ثقلین زمینه ساز والیت»
این کارشناس تاریخ اسام اضافه می کند: از 
همان ابتدا حج با ولیت مطرح شــده است. 
در روایتی داریم که اسام بر پنج پایه استوار 
است؛ برپا داشــتن نماز، به مصرف رساندن 
زکات، حــج، روزه ماه رمضــان و ولیت ما 
خاندان. از میان این رکن ها 22 سال پس از 
نبوت پیامبر)ص( دو رکن حج و ولیت باقی 
مانده بود که هــر دو مورد را پیامبر)ص( در 
حجه الوداع مطرح کرد. از همان ابتدا حج با 

ولیت آمیخته شده بود.
حجت السام تابش در پاسخ به این پرسش 
که آیا ایــن حج زمینه ســاز ولیت بود نیز 
توضیح می دهد: بله، در ابتدای بعثت و سال 
سوم که پیامبر)ص( می خواست نبوت خود 
را ابتدا به خویشــان اعام کند، نبوت همراه 
با ولیــت و وصایت امیرالمؤمنین)ع( مطرح 
شد. در آن ســال حضرت مأمور شد حدود 
40 نفــر از بزرگان قریــش را دعوت کرده و 
نبوت خود را آشکار و اعام کند. با اینکه هنوز 
فردی نبوت پیغمبر)ص( را قبول نکرده بود. 
وصایت امیرالمؤمنین)ع( در مجلسی مطرح 
شــد که جز او کســی به یاری پیامبر)ص( 
نشتافت و ایمان نیاورد. به بیانی دیگر نبوت و 
 ولیت دو امر جدا از هم نبودند. از همان سال 

جانشــینی  و  ولیــت  اهلل)ص(  رســول 
امیرالمؤمنین)ع( را مطرح کرد. این پژوهشگر 
دینی خاطرنشــان می کنــد: در برهه های 
مختلف مانند احد، خیبر، تبوک و... همچنان 
که در تاریخ ذکر شــده بارهــا و بارها بحث 
جانشــینی و اصلح بودن امیرالمؤمنین)ع( 
نســبت به ولیت و وصایت رسول خدا)ص( 
مطرح شد که ُحسن ختام آن واقعه غدیر بود. 
غدیر ُحسن ختام تکمیل دین و اتمام نعمت 
هدایت خدا بر مردم است. او تصریح می کند: 
حدیث معروف ثقلین بیان می کند میان شما 
دو چیز گرانبها می  گذارم، اگر بدان چنگ زنید 
هرگز پس از من گمراه نشوید. قرآن، عترت 
و اهل بیتم. این دو از هم جدا نشــوند تا در 
کنار حوض بر من درآیند. این حدیث تنها در 
روز غدیر مطرح نشد بلکه پیامبر)ص( در منا، 
عرفات و در مسجد خیف نیز آن را مطرح کرد 
تا زمینه های ولیت و وصایت امیرالمؤمنین)ع( 

بیش از پیش فراهم شود.

  الوداع زمانی برای اقامه والیت»
حجت السام تابش در ادامه تشریح می کند: 
از وقایــع دیگــر روز چهاردهــم ذی الحجه 
تحویــل میراث انبیای گذشــته به حضرت 
امیرالمومنیــن)ع( بــود. ودایع الهی، اســم 
اعظــم، علم نبوت و کتــب انبیا به حضرت 
امیرالمؤمنین)ع( تحویل داده شد. یادگارهای 
انبیا صحف آدم، نوح، ابراهیم، تورات، انجیل و 
عصای موسی، انگشتر سلیمان و... میراث های 
ارجمندی اســت که فقط بایــد در اختیار 

حجت های الهی باشد. تا آن روز پیامبر)ص( 
حافظ این میراث های الهی بود و به دســتور 
الهی به امیرالمؤمنین)ع( منتقل شد که به 
اعتقاد شــیعیان این میراث اکنون در دست 
مبــارک آخرین حجت پــروردگار حضرت 

بقیه اهلل  العظم)عج( است.
او در پاسخ به اینکه چرا روزهای پیش از غدیر 
پیغمبر)ص( ولیت امیرالمؤمنین علی)ع( را 
اباغ نکرد نیز عنوان می کند: آن زمان ادامه 
آیه 6۷ ســوره مائده که بیــان می کند: َواهلُل 
یَْعِصُمَک ِمَن الَنّاِس یعنی خدا تو را از شــر 
مردمان محفوظ خواهد داشــت، هنوز نازل 
نشــده بود و پیامبر)ص( از برخورد مردم و 

منافقان و از جهل آنان واهمه 
داشت. پس از این آیه در روز 
غدیر دل رسول خدا)ص( آرام 
گرفت و خطبه مفصل غدیر 
را در ظهــر آن روز ایراد کرد. 
همه مردمــی که بین ۷0 تا 
120 هزار نفر بودند با چشم 
خود دیدنــد و با گوش خود 
شنیدند که رسول خدا)ص( 
بــه  را  امیرالمؤمنیــن)ع( 
جانشــینی، ولیت، وزارت و 
خافت پس از خود منصوب 

کرد.
حجت السام تابش در پایان 
زمینه سازی  می کند:  تأکید 
برای ولیت تنها در روزهای 
حجه الــوداع و روز غدیر نبود 
که مورد شــک قرار گیرد. 
پیامبر)ص( همواره از صدر 
اسام این موضوع را مطرح 

می کــرد و به بیانی در غدیر 
اقامه ولیت صورت گرفت. آیات متعددی 
از قرآن ماننــد آیه تطهیر، آیه ولیت، آیه 
اکمال و... نیــز ولیــت امیرالمؤمنین را 
نشــان داده و حجت را بر ما تمام می کند. 
نعمت دین، تمامیت و اکمال آن با ولیت 
امیرالمؤمنین اســت که ایــن ولیت نیز 
اســتمرار و ادامه نبوت و توحید اســت. 
پیامبــر)ص( در بازگشــت از حجه  الوداع 

آخرین رسالت  خویش را انجام داد.

بررسی »والیت« در   الوداع به بهانه دوم ذی الحجه، سالروز حرکت پیامبرa از مدینه برای آخرین حج 

آخرین پیام سیاسی  پیامبر خاتم

زمینه سازی برای 
والیت تنها در 

روزهای حجه الوداع 
و روز غدیر نبود. 

پیامبر)ص( همواره 
از صدر اسالم این 
موضوع را مطرح 

می کرد و به بیانی در 
غدیر اقامه والیت 

صورت گرفت

بــــــرش

اصل اول در اسالم »صلح«است©
معارف: ر اسامی بیان کرد: در دنیای اسام 
از یک سو جنگ و کشتار حاکم است و در 
برخی نقاط تنازع، درگیری و گریبان گیری 
را می بینیم و از ســوی دیگر در شبکه های 
مختلف ماهواره ای افراد سرســپرده دشمن 
حضور پیدا کرده و سعی می کنند با ایجاد 
مشــاجره، توهین و حرمت شــکنی انگیزه 
برای تنازع و جنگ را بیشتر کنند. آن ها با 
توهین کردن به مقدسات مذاهب اسامی 
تاش می کنند تا جهان اسام بیش از پیش 
در داخل درگیر شــود تا آن هــا بتوانند به 
فرمانروایی اقتصادی و علمی شان بر جهان 

ادامه دهند.
حجت السام شهریاری افزود: آن ها نگران 
حاکمیت اســام بر ملت و امت اســامی 
هستند و نگران اند که امت واحده اسامی 
شــکل بگیرد. زیرا اگر ایــن اتفاق رخ دهد 
دیگر آن ها نمی توانند منافع مادی، سیاسی، 
اقتصادی و اجتماعی شــان را در کشورهای 

اسامی دنبال کنند.
وی با بیان اینکه اصل اول در اســام صلح 
است، اظهار کرد: صلح، توصیه قرآنی است. 
اگر درگیری در داخل جهان اســام شکل 
بگیرد همه امت اسامی باید به این دستور 
قرآنی عمل کنند. صلح باید میان همه فرق، 
نژادها و گروه های اسامی شکل بگیرد. البته 
قــرآن کریم جنگ را به صورت مطلق نفی 
نمی کند. ما دارای جهاد هستیم که یکی از 
بزرگ ترین درهای بهشت است که به روی 
امت اسامی باز می شود اما این جهاد نباید 
تفســیر و تعبیر به قتل و کشتار در درون 

جهان اسام شود.
حجت الســام شــهریاری با بیان اینکه 
ما باید به شــدت از جنــگ در میان امت 
اسامی پرهیز کنیم، بیان کرد: متأسفانه 
مشــاهده می کنیم در برخی کشــورهای 
اسامی به دلیل تفرقه ای که ایجاد شده در 
داخل خود درگیر جنگ هســتند. توصیه 
ما به همه طرف های درگیر این اســت که 
به توصیه قرآن و سنت پیامبر عمل کنند. 
دست از جنگ بردارند و به صلح و اصاح 

روی بیاورند.

معارفمعارف
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r9301 پنجشنبه 2 مرداد 1399  2 ذی الحجه 1441 23 جوالی 2020  سال سی و سوم   شماره

یادداشت

 حجت االسالم شهریاری

دیدگاه

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظ��ر به اینکه خانم فاطمه صفری فرزند علی اکبر به ش��ماره شناس��نامه 1578 باس��تناد دو برگ 
استش��هاد محلی که امضا شهود آن توس��ط دفتر خانه اسناد رسمی شماره 22 بجنورد گواهی امضا 
ش��ده منضم ب��ه تقاضای کتبی جهت دریافت یک برگ س��ند مالکیت المثن��ی نوبت اول به چاپی 
196862ج/ 94 به این اداره مراجعه کرده و مدعی اس��ت س��ند مالکیت 3 دانگ مشاع از ششدانگ 
پالک 11410 فرعی از 173 اصلی واقع در بخش دو بجنورد به آدرس خیابان فردوس��ی 9- پالک 
51- واحد سوم بعلت نامعلوم مفقود شده است و طی شماره 33826 مورخه 1395/08/18 در رهن 
بانک مس��کن قرار گرفته است دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد لذا طبق ماده 120 آئین نامه 
قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هرکس��ی نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای 
انجام داده یا مدعی وجود  س��ند مالکیت نزد خود باش��د بایس��تی ظرف ده روز از تاریخ انتشار این 
آگهی اعتراض کتبی خود را بپیوس��ت اصل س��ند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم 
نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند 
مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد 

و سند مالکیت اولیه از درجه اعتبار قانونی ساقط است م الف1705  آ-9903995
احمد اصغری شیروان

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 بجنورد

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

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون و ماده 13 آئی��ن نامه قانون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی واراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر آراء صادره از هیئت اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی 
و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تفر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای کاظم قائمی فرزند محمد رضا بش��ماره شناس��نامه 120 صادره از بیرجد 
و کد ملی 0651716586 1� 12 س��هم مش��اع از 13 سهم شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی و 
مشجر به مساحت 1307/80 متر مربع 2� 12 سهم از 13 سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
و مش��جر به مساحت 222/88 متر مربع 3� 12 سهم مشاع  از 13 سهم ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی و مش��جر مثلثی به مس��احت 856/04 متر مربع 4� 12 سهم مشاع از 13 سهم ششدانگ 
یکقعه زمین مزورعی مش��جر مثلثی به مساحت 242/48 متر مربع 5 � 12 سهم مشاع از 13 سهم 
مش��اع از شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی و مش��جر به مس��احت 654 متر مربع 6 � 12 سهم 
مش��اع از 13 سهم شش��دانگ یک قطعه زمین مزورعی و مشجر به مساحت 347/89 متر مربع 7 � 
12 س��هم مش��اع از 13 سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی و مشجر به مساحت 341356/56 
متر مربع 8� 12 س��هم مش��اع از 13 سهم ششدانگ ییک قطعه زمین مزروعی و مشجر به مساحت 
11536/62 متر مربع 9 � 12 س��هم مشاع از 13 سهم ششدانگ یک قطعه زیمن مزروعی و مشجر 

به مس��احت 22857/41 متر مربع عمگی قس��متی از پالک 937 � اصلی واقع در خراس��ان جنوبی 
بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت رستم بیک فریز مرغی ، خدابخش فریز مرغی ، 
فاطمه بیگم فریز مرغی ، فاطمه فریز مرغی ، محمد فریزمرغی ، محمد فریز مرغی و کبری غفاری  
محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض،دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد.آ-9903988
تاریخ انتشار نوبت اول : 02 /1399/05                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 19 /1399/05                          
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون و ماده 13 آئی��ن نامه قانون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی واراضی و 
س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می            برابر رای ش��ماره  139960308001001250   مورخ  
1399/04/27  هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
محس��ن شفیعی  فرزند رجب  بشماره شناسنامه 233 صادره از بیرجند و کد ملی 0651895154  
در  ششدانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت 116/45 متر مربع قسمتی از پالک 1396 � اصلی 
واقع در خراس��ان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت صغری پس��ندیده فرد 
محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض،دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد.آ-9903989
تاریخ انتشار نوبت اول : 02 /1399/05                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 19 /1399/05                          
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون و ماده 13 آئی��ن نامه قانون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی واراضی و 
س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می            برابر رای ش��ماره  139960308001000875   مورخ  
1399/03/29  هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
/ خانم  زهرا رضائی فرزند علی  بش��ماره شناس��نامه 12 و کد ملی 0653348614  در  شش��دانگ 
یکباب منزل مسکونی به مساحت 79/82 متر مربع قسمتی از پالک 1396 � اصلی واقع در خراسان 
جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت رقیه مددی پور      محرز گردیده است . 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تس��لیم اعتراض،دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9903990
تاریخ انتشار نوبت اول : 02 /1399/05                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 19 /1399/05                          
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده اجرایی کالسه 94/92/1899
بموج��ب پرونده اجرایی کالس��ه 94/92/1899 خان��م منصوره صادق یارکاه ن��ام پدر: محمدرحیم 
تاری��خ تولد: 1351/6/1 ش��ماره مل��ی: 0935519807 ش��ماره شناس��نامه: 2529 جهت وصول 
یکصد و بیس��ت و چهار عدد س��که بهار آزادی علیه ورثه مرحوم ابوالقاسم منتخبی شامل: 1- زهرا 
منتخبی نام پدر ابوالقاس��م تاریخ تولد: 1386/7/27 شماره ملی: 0928885445 شماره شناسنامه: 
0928885445 با قیمومیت خانم مریم صادقی یارگاه و 2-مهس��ا منتخبی نام پدر: ابوالقاسم تاریخ 
تولد: 1388/2/6 ش��ماره ملی: 0929725867 شماره شناسنامه: 0929725867 با قیمومیت خانم 
مریم صادقی یارگاه و 3- علی اصغر منتخبی نام پدر: ابوالقاسم تاریخ تولد: 1331/7/5 شماره ملی: 
1062588118 ش��ماره شناس��نامه: 318 به استناد سند ازدواج ش��ماره 15137 – 1381/3/10 
دفترخانه ازدواج ش��ماره 23 شهر مشهد استان خراس��ان رضوی مبادرت به صدور اجرائیه نموده و 
پرونده به کالس��ه فوق در اداره اجرای ش��عبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد تشکیل و پس از 
ابالغ اجرائیه به مدیون به درخواس��ت وکیل بس��تانکار طی وارده 31402- 1398/06/5 ششدانگ 
اعی��ان پالک ثبتی 324 فرعی از 4 اصلی بخش نه مش��هد )پالک ثبتی س��یصد و بیس��ت و چهار 
فرعی از چهار اصلی بخش نه مش��هد( به نش��انی: مش��هد- فلس��طین 25- پالک 125 به مالکیت 
مرحوم ابوالقاس��م منتخبی بازداش��ت که برابر گزارش کارشناس رسمی دادگستری وارده به شماره 
5183- 1399/9/9: ملک مورد ارزیابی یکباب منزل مسکونی است دارای عرصه به مساحت حدود 

102 مترمربع که عرصه آن موقوفه آس��تان قدس می باشد و اعیان به مساحت حدود 140 مترمربع 
در دو طبقه ش��امل زیرزمین و همکف و بصورت دو واحد مجزا مورد بهره برداری قرار دارد. اس��کلت 
س��اختمان نیمه فلز، سقف آهن و طاق ضربی، درب و پنجره خارجی از پروفیل فلزی، نمای شمالی 
از بن بس��ت فلسطین27، پالستر س��یمان و نمای جنوبی سنگ شده است. گرمایش بخاری گازی، 
سرمایش کولر آبی، کفسازی سیمان و موزاییک و موکت شده است. 2 اتاق خواب در طبقه همکف 
و یک خواب در زیرزمین داش��ته و قدمت س��اختمان بالغ بر 30 س��ال اس��ت. ش��ماره پالک ثبتی 
مل��ک 324 فرع��ی از 4 اصلی بخش نه مش��هد بوده طبقه همکف در تص��رف خانم منصوره صادق 
یارگاه و زیرزمین در تصرف مس��تأجر اس��ت. ارزش شش��دانگ اعیان پالک فوق الذکر بدون در نظر 
گرفت��ن هرگون��ه دیون و تعهدات احتمالی به مراجع ذیصالح و اش��خاص حقیقی و حقوقی به مبلغ 

8/000/000/000 ریال )معادل هشتصد میلیون تومان( تعیین و پیشنهاد می گردد.
برابر گزارش مأمور اجرا وارده به ش��ماره 7385- 1399/2/17 قس��مت فوقانی ملک در تصرف ورثه 
مرحوم ابوالقاس��م منتخبی می باشد و قس��مت تحتانی در تصرف مستأجر می باشد. که برابر گزارش 
مأمور اجرا وارده بش��ماره 55235- 1398/10/9 مس��تأجر از تاریخ 1398/1/25 تا 1399/1/25 به 

مبلغ رهن یک میلیون تومان اجاره ماهیانه مبلغ سیصد و پنجاه هزار تومان می باشد. 
ح��دود اربعه ملک طبق اعالم مس��ئول بایگانی حوزه ثبت ملک مش��هد ناحیه دو وارده به ش��ماره 

21899- 1399/4/9 بدین شرح می باشد:
ش��ماالً بطول 8/20 )هش��ت متر و بیست سانتیمتر( دیوار به کوچه شرقاً بطول 12/20 )دوازده متر 
و بیس��ت سانتیمتر( دیوار بدیوار اعیان مجاور جنوباً بطول 8/10 )هشت متر و ده سانتیمتر( درب و 
دیوار به خیابان غرباً بطول 12/80 )دوازده متر و هشتاد سانتیمتر( دیوار به زمین مجاور و طبق نامه 

وارده به شماره 13984- 1399/3/13 ملک بازداشت دیگری ندارد.
که با توجه به مطالبات بس��تانکار و هزینه ها مقدار شش��دانگ پالک ثبتی در قبال قسمتی از طلب 
به مبلغ 8/000/000/000 ریال مزایده خواهد ش��د ضمناً مبل��غ 320/000/000 ریال حق مزایده 
و نیم عش��ر به مبلغ 400/000/000 ریال میباش��د که طبق تبصره ماده 121 آیین نامه اجرا بعهده 
برنده مزایده می باش��د و مزایده بمقدار فوق از مبلغ 8/000/000/000 ریال از س��اعت 9 صبح الی 
12 ظهر در روز یکشنبه مورخه 1399/5/19 در محل شعبه دوم اجرا شروع و به باالترین قیمت که 
خریدار داش��ته باشد فروخته خواهد ش��د. ضمناً پرداخت بدهی های مربوطه اعم از آب و برق و گاز 
حق انش��عاب و یا حق اش��تراک و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعی آن ها معلوم شده یا نشده بعهده برنده مزایده است و هزینه های قانونی طبق 
مقررات وصول خواهد ش��د. همچنین در صورت تعطیلی روز مزایده در روز بعد از تعطیل رس��می 
در س��اعت تعیین ش��ده برگزار می گردد. مزایده در آدرس خیابان ام��ام خمینی، خیابان ثبت اداره 
اجرای اسناد رسمی مشهد شعبه دوم اجرای ثبت برگزار می گردد. ضمناً شرکت در مزایده منوط به 
پرداخ��ت 10 درص��د از مبلغ پایه مزایده به صندوق ثبت بوده و حضور خریدار یا نماینده قانونی آن 

در جلسه مزایده الزامی است. م.الف941  آ-9903984
تاریخ انتشار آگهی: 1399/5/2

سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 19 /1399/05                          

ع 9
90
39
87

مناقصه عمومی یك مرحله ای

روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی

تضمین  شرکت در فرآیند ارجاع کار )شرکت در مناقصه( به صورت: 
ضمانتنامه بانکی مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد 

و قابل تمدید برای سه ماه دیگر .)برابر فرمهای هیئت دولت( و یــــــا  
2 - واریز نقدی به حساب شماره   4060030607655863 نزد بانک مرکزی  در  وجه 

اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی
 چک تضمینی قابل قبول نمی باشد.

محل تحویل پاکت تضمین : دبیرخانه اداره کل
محل تحویل اسناد و پیشنهادها: سامانه تدارکات الکترونیک دولت

محل بازگشایی پیشنهادها: سالن جلسات            اعتبار پیشنهادات : سه ماه
کلیه مراحل مناقصه اعم از دریافت اســناد ، تحویل اســناد و بازگشــایی در سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  انجام می گردد.     

اداره کل نوســازی مدارس خراســان رضوی در نظر دارد اجرای پروژه های ذیل را براســاس قانون برگزاری مناقصات به مناقصه بگذارد .لذا از کلیه 
پیمانکاران دارای صالحیت  با در نظر گرفتن رشــته مربوطه  ،پایه وظرفیت آزاد درخواســت می گردد جهت دریافت اســناد مناقصه تا مورخ99/5/5 به 

سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.        تلفن تماس:37681713 

ف
پروژه /  شماره  فراخوان  در سامانه ردی

تدارکات الکترونیک دولت
محل 
نوعاعتبارموضوعاجرا

قرارداد
مدت پیمان 

)ماه(

مبلغ برآورد براساس فهارس 
بها سال 1399 با شرایط  

مندرج )ریال(

مبلغ تضمین شرکت در 
فرآیند ارجاع کار )ریال(

تاریخ تحویل اسناد و 
پیشنهادها تا ساعت 12 مورخ

تاریخ بازگشایی ساعت 8.30 
صبح  مورخ

1
احداث استخر شنای سرپوشیده ناحیه 6   

520.473.081.5941.030.000.00099/05/1699/05/19فهرستی عمرانی تکمیل ساختمانها مشهدمشهد 2099004542000036

2
احداث استخر شنای سرپوشیده ناحیه1    

520.686.038.0921.040.000.00099/05/1699/05/19فهرستی عمرانی تکمیل ساختمانها مشهدمشهد 2099004542000034

3
احداث مدرسه 3کالسه شهوه 

علیا صالح آباد  )بنیادبرکت (    
2099004542000037

صالح 
زیربنایی عمرانی احداث ساختمانها اباد

410.017.216.975501.000.00099/05/1699/05/19سرجمع

تکمیل آموزشگاه روستای گرجی 4
زیربنایی عمرانیتکمیل ساختمانها تبادکانتبادکان2099004542000038

36.324.554.362320.000.00099/05/1699/05/19سرجمع
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 اقتصاد/ زهرا طوسی   نمایندگان مجلس شورای 
اســامی در جلســه علنی روز چهارشنبه با کلیات 
طرح دو فوریتی الحاق یک بند به تبصره یک قانون 
بودجه سال ۹۹ در ارتباط با تأمین قیر مورد نیاز در 
شهرهای با جمعیت زیر 100 هزار نفر موافقت کردند. 
در حالی که تجربه فساد قیر تهاتری آن  هم با قیمت 
صفر پیش  روی ماست، قانون گذار کلیات اختصاص 
یک میلیون تن قیر به روستاها را با نیت خیر تصویب 
کرد، تا چرخه معیوب زد و بند بین کارفرمای محلی، 
پیمانکار و دســتگاه نظارت دوباره و با فوریت به کار 
بیفتــد و رانت قیری نگذارد چراغ بازار غیررســمی 
خاموش شود.  بررسی ها نشان می دهد با طرح نپخته 
قیر تهاتری تقاضا برای دریافت قیر در سال های ۹6 
و ۹7 به شــدت باال رفت و بخــش زیادی از مقادیر 
قیر توزیعی صرف پروژه های عمرانی نشــد، بلکه در 
بازار ســیاه به فروش رسید. تنها در سال گذشته از 
5.5میلیون تن قیر تولیدی 4میلیون تن آن از کشور 
خارج و پرونده های زیادی هم برای عامان این اتفاق 

تشکیل شد. 
حال با وجود اینکه مســئوالن اجرایی و کارشناسان 
اقتصادی معتقدند اختصاص قیر رایگان به پروژه های 
عمرانی فســادزا و رانت خیز اســت، اما نمایندگان 
مجلــس اصــرار دارند این طرح را  بــرای کمک به 
اجرای طرح های عمرانی در شهرها و روستاها مصوب 
کرده اند.  آن ها بر این باورند تمهیداتی اندیشیده اند 
کــه طرح جدید به انحراف نرود، غافل از اینکه رانت 
مکانیزم های خودش را ایجاد می کند و موظف کردن 
دولت به احداث راه های روســتایی و نظارت دقیق، 
نیازی به توزیع غیریارانه ای و حواله ای رانت در اقتصاد 
ندارد. ظاهراً سازو کار ساده است، دولت نفت رایگان به 

پاالیشگاه ها بدهد و در مقابلش قیر بگیرد و رایگان به 
وزارت راه، بنیاد مسکن، شهرداری ها، آموزش وپرورش 
و بسیج سازندگی و سازمان محیط  زیست بدهد، اما 
در عمل چیزی جز  فساد در زنجیره توزیع و کاهش 

کیفیت قیر و پروژه های عمرانی اتفاق نمی افتد. 

80درصدقیرکشوررایگانتوزیعمیشود»
ببینید در کشور ساالنه 5/5میلیون تن قیر تولید  که 
به دو روش عرضه  می شــود. اولــی بورس کاال  که 

شفاف ترین و کم عارضه ترین روش عرضه است ولی 
تنها 20 درصد از قیر تولیدی کشــور از طریق این 
روش معامله می شود و قیر رایگان یا تهاتری که حدود 
80 درصد از قیر تولیدی بــه این صورت در اختیار 
پنج دستگاه اجرایی )وزارت راه و شهرسازی، وزارت 
آموزش و پرورش، وزارت کشــاورزی، شهرداری ها و 

بنیاد مسکن( است.
براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، تحویل 
گرفتن قیر رایگان توسط برخي از پیمانکاران طرف 

قرارداد و فروش آن در بازار غیررسمي با قیمتي کمتر 
از قیمت واقعي، موجب غیرواقعي شدن قیمت قیر در 
بورس کاال می شود و بدین ترتیب از کارآمدی فروش 

قیر در بورس کاال نیز می کاهد.

جابهجاییقیربیکیفیتبا»
قیررایگانتوسطپیمانکاران

از طرفی جایگزینی قیر بی کیفیت 
با قیر تهاتری روشــی اســت که 
بــه پیمانــکار اجــازه می دهد از 
باکیفیتی  قیر  قیمت  مابه  التفاوت 
که حواله آن را از دستگاه اجرایی 
دریافت می کند با قیر بی کیفیتی 
که عمــاً در پروژه بــه کار برده 
است، منتفع شــود.  یکی دیگر از 

مشکات عرضه قیر رایگان، قاچاق این محصول نفتی 
به کشــورهای همسایه است. بماند که عاوه بر این 
ســاالنه بیش از 500هزار تن قیر در ایران به دالیل 
نامشــخصی و بدون اینکه در هیچ یک از پروژه های 

عمرانی به کار گرفته شود، گم می شود.
بروز تخلفات متعدد از جانب دســتگاه های مربوط و 
پیمانکاران از جملــه دریافت قیر رایگان در خارج از 
زمان انجام پروژه و فروش آن در بازار آزاد و همچنین 
تحویل قیر به پیمانکار پس از اتمام پروژه به منظور 

تسویه حســاب، از دیگر  تخلفات بی شمار در حوزه 
عرضه رایگان قیر است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند عدم وجود شفافیت در 
طول فرایند صدور حواله و تحویل قیر تا استفاده از 
آن در طرح های عمرانی و راه سازی، نظارت و ردیابی 
یارانه اختصاص داده شــده را غیرممکن ســاخته و 
همین موضــوع بزرگ ترین ضعف عرضه قیر رایگان 
در ســال های اخیر بوده است. با توجه به این موارد 
به پیشــنهاد و توصیه دســتگاه های نظارتی دیوان 
محاسبات، ســازمان بازرســی و وزارت اطاعات از 

بودجه سال ۹۹ حذف شد.

انحرافهمیشگیبندقیر»
درگزارشتفریغبودجه

از طرفی هر ســاله در گزارش های 
تفریغ بودجه یکی از موارد انحرافی 
همین بنــد بــود. عدم تخصیص 
به  جای قیر در ســنوات مختلف، 
مغایرت بین حساب ها، عدم تسویه 
مالی، رانت های میلیاردی قیرسازان 
از این بنــد در قانــون بودجه در 
سنوات قبل از این موارد انحرافی بود که مجلس دهم با 
توجه به آن ها به این نتیجه رسید که مصوبه دوره نهم 
مجلس مبنی بر توزیع قیر رایگان را از بودجه ساالنه 
حذف کند و به جای آن مبلغ ریالی برای خرید قیر به 
دستگاه های مرتبط پرداخت شود. حاال مجلس یازدهم 
با اســتناد به اینکه »با ترس از این موضوع که کاری 
ممکن است موجب فساد شود، نباید جلو آن را گرفت« 
این طرح را با قید دوفوریت مصوب کرد تا شکل گیری 

یک رانت بزرگ این بار از بهارستان کلید بخورد. 

 ایجاد یک شبکه فساد
با طرح قیر رایگان 

طرح قیر رایگان، حواسم را به 
توزیع رانت های گنده جلب کرد!

سال گذشته ۵۰۰ هزار تن 
قاچاق قیر داشتیم

عدم بازگشت ارز ناشی از 
صادرات قیر

ضرورت شفافیت روابط مالی 
تولید و شبکه توزیع قیر

طرح قیر رایگان در واقع یک 
شبکه فساد ایجاد می کند که 
از کارخانه مواد اولیه تا کارخانه 
و  تا شــهرداری ها  قیرسازی 

دهیاری ها و پیمانکاران راه سازی، فساد را گسترش 
می دهد؛ یعنی یک شبکه هزینه تراشی برای دولت 
ایجاد می شــود که مثاً شهرداری های محلی از 
حواله های قیر برای سایر هزینه های شهرداری هم 
استفاده کنند. قباً با بیش اظهاری نیاز قیر برای 
جاده سازی سایر پروژه های شهرداری را           هم از آن 

محل تأمین مالی می کردند.

مجلس یا دولــت هر وقت 
تصمیم می گیرند کاالیی زیر 
قیمت بازار توزیع کنند )مثال 
ارز 4هزار و 200 تومانی( یا از 

افراد و گروه های خاص به اسم تولید، سازندگی، 
حمایت از فقرا و مصرف کنندگان حمایت کنند، 
حواسم به توزیع رانت های ُگنده جلب می شود. 
هــر تن قیر 4 تا 5 میلیون تومان قیمت دارد و 
ارزش این میزان قیر بین 8 تا 10 هزار میلیارد 
تومان معادل 400 تا 500 میلیون دالر 20 هزار 

تومانی است. 

این نوع توزیع قیر فســادآور 
موجب  رویکرد  این  اســت. 
ایجاد فساد در مدیران دولتی 
و از بین رفتن ارز می شود و 

حتی در بورس هم اختال ایجاد می کند. سال 
گذشــته 500 هزار تن قاچاق قیر داشتیم که 
تأسف آور اســت. جای تأسف است در کشوری 
که ما روی نفت هستیم قیر این قدر گران باشد. 
بســیاری از روستاها زیرســاخت های آسفالت 
ایجاد کردنــد، اما به خاطــر عدم برنامه ریزی 

صحیح، قیرپاشی انجام نمی شود.

برای  رانتــی  ایــن طــرح 
ایجاد  قیــر  تولیدکنندگان 
می کنــد و موجــب عــدم 
بازگشت ارز ناشی از صادرات 

قیــر و تبانی بین مدیران و تولیدکنندگان قیر 
می شود. رانت، فساد و توزیع حواله قیر موجب 
ایجاد بسیاری از فسادها از محل همین موضوع 
شده است. ما به ارز حاصل از صادرات قیر نیاز 
داریم. باید دولت موظف به احداث و توســعه 
راه های روســتایی با روش غیراز توزیع حواله 

قیر باشد.

مجلس قبل با هشــدارهای 
و  نظارتــی  دســتگاه های 
در نهایــت بــا ورود مجمع 
تشــخیص، موضــوع قیر را 

حذف کرد، اما مجدداً این طرح تصویب شــد. 
صادرات بخشــی از قیر قید شده در این طرح 
بدون نفع مردم در مناطق محروم است. تأکید 
ما هم اجرای پروژه های عمرانی در روســتاها و 
مناطق محروم بوده، امــا باید روابط مالی بین 
پاالیشگاه ها، تولیدکنندگان و شبکه توزیع قیر 
به درستی و به دور از هر گونه فساد تعیین شود.

چهرهها
احسان خاندوزی، نماینده تهرانمهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی رضا نیک بین، نماینده مجلس یازدهممحمد فاضلی، عضو هیئت علمی دانشگاهرضا محتشمی پور، معاون بورس کاال 

 مسئوالن اجرایی 
و کارشناسان 
اقتصادی معتقدند 
اختصاص قیر 
رایگان به پروژه های 
عمرانی فسادزا و 
رانت خیز است

بــــــــرش

بازی دو سر برد دولت در بازار سرمایه  فارس:  حیدر مستخدمین، کارشناس اقتصادی گفت: دولت با افزایش نقدینگی تورم را افزایش می دهد و با افزایش تورم ارزش دارایی هایش افزایش می یابد 
و از محل افزایش دارایی ها، بدهی های خود را می پردازد.  بازار سرمایه، بازار پرریسکی است و سودی که تاکنون نشان داده، واقعی نیست. افزایش شاخص ها در بورس واقعی نیست و این مسائل موجب 
می شود که نقدینگی نتواند در جای درست که همان بخش تولید است، قرار گیرد. حتی ریالی از سود  افزایش شاخص در بورس که دولتمردان بیان می کنند در جهت حمایت از تولید است، وارد تولید نمی شود.

 پنجشنبه 2 مرداد 1399  2 ذی الحجه 1441 23 جوالی 2020  سال سی و سوم   شماره 9301

آگهی مناقصه شماره 14-99ع صنایع شهدای بعثت
مناقصه شماره 14-99/ع:خرید اقالم و تجهیزات اطفاء حریق )دمنده-مخزن اطفاء حریق و ...(مطابق اسناد مناقصه

حس��اب  ب��ه  ری��ال  مبل��غ-/500000  مناقص��ه  ه��ر  اس��ناد  خری��د  :جه��ت  مناقص��ه  اس��ناد  خری��د  هزین��ه 
IR510170000000107074949004  بانک ملی به نام صنایع ش��هدای بعثت واریز گردد.)اس��ناد در قبال رسید  واریز 

وجه و معرفی نامه تحویل می شود.(
محل تحویل اسناد مناقصه: قم- کیلومتر 12 جاده قدیم قم به تهران- صنایع شهدای بعثت- مدیریت تامین.

 مهلت تحویل اسناد مناقصه: طی یک هفته از انتشار آگهی.
 اوقات تحویل اسناد مناقصه: روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 13 و 14 الی 15

تضمین ش��رکت در مناقصه: معادل 5%مبلغ پیش��نهادی به صورت ضمانت نامه بانکی، چک تضمین ش��ده بانکی و یا 
واریز نقدی.

 محل ارائه پیش��نهادها :قم- کیلومتر 12 جاده قدیم قم به تهران-صنایع ش��هدای بعثت- صندوق مناقصات مستقر 
در مدیریت بازرسی.          آخرین تاریخ دریافت پیشنهاد ها 99/05/13تاریخ بازگشایی پاکت ها 99/05/14

 هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه/ مناقصه ها می باشد.
 داشتن گواهینامه معتبر سمتا ویا تعهد به ارائه آن طی دو ماه از تاریخ ابالغ برنده شدن الزامی است.

 مناقصه گذار در رد  تمام و یا هر یک از پیشنهادها مختار می باشد .
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 36647623-025 تماس حاصل فرمایید. 

 شناسه آگهی922596
معاونت بازرگانی

,ع
99
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99
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ترکیب  سبک  بتن  شرکت  تغییرات  آگهی 
دستگرد سهامی خاص به شماره ثبت 7570 

و شناسه ملی 10340081572

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
 1399,03,24 مورخ  العاده  فوق 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : نام شرکت 
تغییر  کوهین  ترکیب  بتن  بهساز  به 
اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و  یافت 

اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

چهارمحال وبختیاری اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری شهرکرد )923570(
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )923612(

 آگهی تغییرات شرکت فرش سیرمان خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 12042 و شناسه ملی 10380277366

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,05,05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - صورتهای مالی منتهی 
به 1397,12,29 به تصویب رسید. - خانم زینب مزدستان با شماره ملی085002108 برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تاتاریخ 
1399,04,16 جایگزین آقای محمدرضا مزدستان گردید. - آقای علی ترابی باکدملی0859752089 به سمت بازرس اصلی وآقای 
کاظم عاقلی فربا کدملی 0859893243 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. - روزنامه کثیر االنتشار 

قدس جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. 
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. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )923636(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی توزیعی کارکنان پیشگام الکتریک خودرو شرق شرکت تعاونی به شماره ثبت 57322 و شناسه ملی 14005621995

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,12,26 و برابر نامه شماره2,19457 مورخ1399,4,15 
اداره تعاون ،کارو رفاه اجتماعی شهرستان مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورت مالی سال 97 به تصویب مجمع رسید. 
شرکت حسابرسی وانیا نیک تدبیر به سمت بازرس اصلی وشرکت حسابرسی بخردیار توس به سمت بازرس علی البدل 
برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند . - سرمایه شرکت به مبلغ 767500000 ریال منقسم به 1535 سهم 500000 ریالی 

کاهش یافت .
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تایباد )923637(

 آگهی تغییرات شرکت خدمات زیارتی اهل بیت باخرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1021 و شناسه ملی 14004065385

زیارت تصمیمات  و  نامه شماره 97,19,4718 مورخ 97,4,3 سازمان حج  و  سالیانه مورخ 1397,04,02  استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی  به   
ذیل اتخاذ شد : –آقای علیرضا ساالری کاخک شماره ملی: 0748904905 2- آقای مرتضی ساالری کاخک شماره ملی: 0740262963 3- آقای 
انتخاب شدند. آقای سیدمجید  برای مدت 2 سال  محمدمصطفی ساالری کاخک شماره ملی: 0749889667 بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره 
سیدالحسینی شماره ملی: 0749180277 بعنوان بازرس اصلی و آقای هادی جاودان اشتیوانی کد ملی:0748906932 بعنوان بازرس علی البدل 

برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار قدس برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. 
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 آگهی تغییرات شرکت تولیدی توزیعی کارکنان پیشگام الکتریک خودرو شرق شرکت تعاونی به شماره ثبت 57322 و شناسه ملی 14005621995

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,03,22 و برابر نامه شماره2,19457 مورخ1399,4,15 اداره تعاون ،کارو رفاه اجتماعی 
شهرستان مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - با توجه به استعفای آقایان حسین نعیمی مهر و مهدی رضایی از عضویت اصلی هیئت 
مدیره، اقایان مهدی طالشی به شماره ملی1062759419 و هادی صداقت به شماره ملی0936540516 ) اعضای علی البدل هیئت 
مدیره (به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ1400,12,10 جایگزین گردیدند لذا 
ترکیب هیئت مدیره به شرح ذیل میباشند : علیرضا امین زاده به شماره ملی6359655179 بسمت رئیس هیئت مدیره و مهدی طالشی 
به شماره ملی 1062759419 بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و هادی صداقت به شماره ملی0936540516 منشی هیئت مدیره و اقای 
عباس توانا به شماره ملی 0933108184 به سمت مدیرعامل تعاونی برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند و کلیه 
اسناد و اوراق تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته و برات با امضای ثابت مدیرعامل و مشترک رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت 
مدیره و در غیاب نائب رئیس هیئت مدیره با امضای ثابت مدیرعامل و مشترک رئیس هیئت مدیره و منشی هیئت مدیره همراه با مهر 

شرکت معتبر است. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )923641(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مه والت )923645(

آگهی تغییرات شرکت پنیر سازی تازه شیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 14 و شناسه ملی 10380047550

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1398,11,06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت سهامی زراعی خضری شماره ثبت 12 
بنمایندگی آقای محمد رضا بخشی به شماره ملی 0889339384 و شرکت سهامی زراعی اسالم آباد شماره  و شناسه ملی 14000242783 
ثبت 13 و شناسه ملی 14000242940 بنمایندگی آقای مجید احمد زاده مطلق به شماره ملی 0937699055 و آقای عبدا    هلل صالحی دشت 
بیاض به شماره ملی 0889206260 به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند . آقای علی ساالری به شماره ملی 
0889603995 به سمت بازرس اصلی آقای حسن مزدورکار به شماره ملی 0889327661 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال 

مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تایباد )923652(

 آگهی تغییرات شرکت خدمات زیارتی اهل بیت باخرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1021 و شناسه ملی 14004065385

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,04,02و نامه شماره 97,19,4718 مورخ 97,4,3 سازمان حج و زیارت تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای 
علیرضا ساالری کاخک به کدملی:0748904905 به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای مرتضی ساالری کاخک به شماره ملی:0740262963 به سمت 
به سمت عضواصلی هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت  به کدملی:0749889667  نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدمصطفی ساالری کاخک 
برای مدت دو 2سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار وتعهدآور بانکی به امضای ثابت و منفرد آقای علیرضا ساالری کاخک )رئیس هیئت 
مدیره( برسد که همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری و عادی با امضاء آقای محمدمصطفی ساالری کاخک )مدیرعامل و 

عضو اصلی هیئت مدیره ( با مهر شرکت معتبر می باشد .
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مه والت )923656(

  آگهی تغییرات شرکت پنیر سازی تازه شیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 14 و شناسه ملی 10380047550

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,11,06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت سهامی زراعی خضری به شناسه ملی 14000242783 بنمایندگی آقای محمد 
رضا بخشی به شماره ملی 0889339384 به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت سهامی زراعی اسالم آباد به شناسه ملی 14000242940 بنمایندگی آقای مجید احمد زاده 
مطلق به شماره ملی 0937699055به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای عبدا     هلل صالحی دشت بیاض به شمارملی 0889206260 به سمت مدیر عامل و عضو هیئت 
مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی و اوراق عادی با امضاء 
عبداهلل صالحی دشت بیاض )مدیر عامل( و آقای محمد رضا بخشی بنمایندگی از شرکت سهامی زراعی خضری )رئیس هیئت مدیره( و در غیاب رئیس هیئت مدیره با 

امضا مجید احمد زاده مطلق بنمایندگی از شرکت سهامی زراعی اسالم آباد )نائب رئیس هیئت مدیره( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
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س���ند و فاکتور فروش شناس���نامه )برگ س���بز ( نوع 
س���واری سیس���تم س���ایپاتیپ 131SLب���ه رن���گ نوک 
مدادی متالیک مدل 1390 شماره موتور 4210095به 
شماره شاس���ی S1412290792936  به شماره پالک 
166ط17-ایران95بن���ام کریم بخ���ش دهقانی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. ,ع
99
04
00
3

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ���ه س���بز  ، س���ندکمپانی،  س���ندمالکیت ووکال���ت 
نامه نوع س���واری سیس���تم س���ایپا  تیپ 131SX نام 
مالك:می���الد جعف���ری ش���ماره موت���ور : 4669717  
پ���الك  ش���ماره   S1412291111964 شاس���ی  ش���ماره 
:74ایران 248ن71 مدل 91 مفقود گردیده واز درجه 

اعتبار ساقط می باشد . ,ع
99
03
99
6
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مف
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گه
آ
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برگ س���بز خودرو س���واری پژو 405 مدل 1397 رنگ 
نقره ای متالیک به ش���ماره موتور 124K1225387 و 
شماره شاس���ی NAAM11VE6JK034676 به شماره 
انتظامی 263 س 77 ایران 74 به مالکیت فخرالدین 
غف���وری میربنکش مفقود گردی���ده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

وان���ت  ن���وع  خ���ودرو  ف���روش  فاکت���ور  و  س���ند 
ب���ه   1388 تیپOHV1600م���دل  پی���کان  سیس���تم 
ش���ماره موت���ور 11487094311 ب���ه ش���ماره شاس���ی 
پ���الک  ش���ماره  ب���ه   NAAA36AA69G832256
827ج63 ایران 95 بنام جمشید قاضی زاده   مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . ,ع
99
04
00
2

دی
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مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز خ���ودروی تیبا2 م���دل 1397 رنگ س���فید 
روغن���ی ب���ه ش���ماره انتظامی 153ه����32  ای���ران 42  
ش���ماره موت���ور M15/8634847 و ش���ماره شاس���ی 
NAS821100J1176393 به مالکیت حجت ماموریان 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

کلیات اختصاص یک میلیون تن قیر رایگان به شهرهای کم جمعیت در مجلس تصویب شد

غیرشفافمثل»قیر«!

»صداقت« شرط اول شفافیت ©
تورم و افزایش نرخ رشــد آن امروز عاوه بر اینکــه تبدیل به یک  چالش 
بزرگ اقتصادی شده، همین موضوع است که اصًا دلیل سیر صعودی تورم 
چیست؟ چرا دولت پاســخ قانع کننده ای به مردم نمی دهد و سیاست گذار 
به دنبال بی اثر یا کم اثر نشــان دادن تورم بر مسائل و شداید اقتصاد کشور 

است؟ 
قاعدتاً تورم معلول عواملی است که اگر به دنبال کاهش آن هستیم، شناسایی 
 عوامل زمینه ساز این موضوع مهم است  تا از پیامدها و تبعات آن جلوگیری شود . 
به هر حال نمی توان بدون دادن هیچ گونه توضیحی به مردم هر روز قیمت 
معیشــت یا زندگی مردم را باال برد. تداوم روند فشــار بر زندگی و معیشت 
مردم تکرار حوادثی می شود که آشوبگران از اعتراض مردم به کاهش سهم 
نان خود در ســبد خرید و معیشت روزانه، ســناریو اغتشاش را می نویسند 

و تکرار می کنند.
مســلماً راهــکار کاهش تورم، افزایش رشــد اقتصادی اســت، اما مجلس 
شــورای اسامی برای رســیدن به این دو مؤلفه مهم اقتصادی در پرسش 
از رئیس جمهــور بایــد به صورت شــفاف و صادقانه بپرســد، ضمن اینکه 
رئیس جمهور هم باید شــفاف و صادقانه پاسخ دهد که تحریم ها چه میزان 
منجر به افزایش مشکات اقتصادی شده است؟  تحریم ها در اقتصاد کشور 

چه میزان وزن دارند و آیا می توان برای کاهش اثرات آن کاری کرد؟
 مردم ایران ســابقه  تحمل سختی اقتصادی و معیشتی را در جنگ هشت 
ســاله با رژیم بعث دارند، اما چون می دانستند هزینه ایستادگی و مقاومت 
خود را در برابر دشمن می دهند با نظام همکاری کردند، اما در حال حاضر 
از نظر مســئوالن، وضعیت اقتصادی کشور گل و بلبل است، آن ها به جیب 
خود نگاه می کنند نه وضعیت مشقت بار زندگی مردم! بنابراین به این دلیل 
به مردم توضیح نمی دهند که تحریم ها چقدر بر روند رشــد منفی اقتصاد 
کشور تأثیر گذاشته است! وضعیت امروز اقتصاد کشور کمتر از جنگ هشت 
ساله نیست، بنابراین برای از دست ندادن زیرساخت های اقتصادی و کمک 
به مردم، باید با شــفافیت و واقع بینی حرکت کرد. اگر دولت به مردم پاسخ 
درســتی دهد مردم می پذیرند آگاهانه هزینه ایستادگی در برابر دشمن را 
پرداخت  کنند، نه اینکه تحریم ها کاغذپاره خوانده شــود یا از تأثیرات سوء 

آن سخنی به میان نیاید! 
تحریم ها در اقتصاد ایران و هر کشــوری که تحت تحریم واقع شــود، تأثیر 
منفی به جا می گذارد. مقایسه چهار سال اول دولت آقای روحانی در بخش 
اقتصاد با چهار ســال آخر نشان می دهد تحریم ها را جدی نگرفتیم و برای 
رویارویی با آن برنامه ای نداشتیم، بنابراین بار همه مسائل و مشکات را به 

گردن مردم انداختیم بی آنکه به آن ها توضیحی داده شود. 
از سوی دیگر دولت درباره تأثیرات منفی کرونا باید توضیح دهد که کرونا 
چه ســهمی در این اتفاقات داشته اســت؟ چقدر بر رشد منفی اقتصادی 
ناشــی از تعطیلی توریســم و خدمات مؤثر بوده و اینکــه دولت به دلیل 
عدم فروش نفت و کســری بودجه بســیار بزرگ به مردم توضیح دهد که 
کرونا تا چه اندازه چرخه را به سمت بدتر کردن اقتصاد حرکت داده است. 
بنابراین در پرســش از آقای رئیس جمهور، نمایندگان مجلس باید به این 
موضوعــات توجه کنند و برای افکار عمومی پاســخ قانع کننده ای بگیرند، 
قیــل و قــال راه انداختن در مجلس به نفع مردم نیســت، مردم پاســخ 
می خواهند و راهکاری برای حل مســائل و صــد البته مدیریت صادقانه و 

شفاف اقتصادی. 
قطعــاً با افزایــش  نرخ منفی رشــد اقتصادی نمی توان گفت یــا ادعا کرد 
بیــکاری کاهش یافته، مــردم حرف هــا و ادعاهای بی منطــق و آمارهای 
دولت را نمی پذیرند، چرا که با ســختی زندگــی را اداره می کنند، بنابراین 
مجلس شورای اســامی در پرسش از رئیس جمهور باید به دنبال راهکار و 
شفاف سازی باشــد. اگر مجلس صادقانه بپرسد و دولت هم صادقانه پاسخ 
دهــد، راهکارهــای خوبی برای کمک به دولت ارائه می شــود که در بحث 
تحریم و کرونا به ارتقای شــاخص های کان اقتصادی کشور کمک کند و 

مردم را با تبعات کمتری از بحران های اقتصادی عبور دهد.

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 حسن حیدری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
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انتخاب رشته پذیرش بدون آزمون، از کنکور ۹۹ جدا شد  مهر: دکتر ابراهیم خدایی، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: با مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو، ثبت نام و انتخاب رشته 
پذیرش بدون آزمون برای سال تحصیلی جدید از فرایند انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۹ جدا شد.با توجه به اینکه بیش از ۸۵ درصد ظرفیت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی با استفاده از سوابق تحصیلی 

داوطلبان تکمیل می شود، داوطلبان عالقه مند   می توانند بدون کنکور با ثبت نام و انتخاب رشته هایی که پذیرش در آن ها صرفاً با سوابق تحصیلی است ادامه تحصیل دهند.

اخراج 960 نفر دیگر از مایکروسافت©
فارس: مایکروسافت که چندی پیش 
از اخراج 2هــزار نفر از کارکنان خود 
خبــر داده بود، این بــار نیز تصمیم 
گرفته 960 نفر دیگــر را که همگی 
در لینکداین کار می کنند اخراج کند.

بــه گــزارش زد دی نــت، رایــان 
روزالنســکی با ارسال یادداشتی برای 

کارکنــان لینکداین، موضوع یاد شــده را علنی کــرده و افزوده این تصمیم 
حاصل بررســی هایی ســخت بوده و به معنای کاهش 6 درصدی نیروی کار 

در لینکداین است.
وی علت این اخراج را رکود ناشی از شیوع ویروس کرونا اعالم کرده و افزوده: 
این مســئله سبب کاهش تقاضای کار و رکود در کســب و کارها شده و بر 
وضعیت لینکداین نیز تأثیر منفی گذاشته است. مایکروسافت در سال 20۱6 

لینکداین را با پرداخت 26.2 میلیارد دالر خریداری کرد.

 ممنوع شدن استفاده از روبند ©
در مدارس یکی از ایالت های آلمان

اقدام  آلمان  ایالت های  از  ایسنا:یکی 
به وضع ممنوعیت بــرای زدن روبند 
در مــدارس این ایالت کرد.به گزارش 
خبرگزاری آلمان، وینفرید کرتشمن، 
وزیر اول ایالت بادن-وورتمبرگ اظهار 
کــرد: برقع و نقاب به یک جامعه آزاد 

تعلق ندارد.
این در حالی اســت که یک قانون مشــابه نیز از پیش برای معلمان مدارس 
وضع شده بود.مقام های دولت ایالت بادن-وورتمبرگ واقع در غرب آلمان روز 
سه شــنبه ممنوعیت داشتن پوشش کامل روی صورت یا روبند در مدارس را 

تصویب کردند.
ایــن قانون جدید در حالی وضع شــده که به تازگی موضوع روبند داشــتن 
مســلمانان در آلمان به شدت مورد مناقشه قرار گرفته و یک دادگاه در شهر 
هامبورگ ممنوعیتی که مقام های این شهر برای این مورد اعمال کرده بودند 

را لغو کرد.
وینفرید کرتشــمن که یک سیاستمدار سرشناس حزب سبز آلمان است، در 
اظهارات خود تصریح کرد: موارد داشتن روبند در مدارس بسیار نادر هستند 

اما به هر ترتیب یک حکم قانونی برای موارد نادر نیز الزامی است.
کرتشمن تأکید کرد: پوشاندن کامل صورت به جامعه ای آزاد تعلق ندارد.

درباره قانون بر زمین مانده تسهیل ازدواج©
جامعه: دکتر خلیل محمدزاده، رئیس 
مرکز تحقیقات سیاست گذاری اقتصاد 
ســالمت در یادداشتی به چرایی توقف 
اجرای »قانون تسهیل ازدواج جوانان« 
پرداختــه اســت. در بخشــی از این 
یادداشت که تسنیم آن را منتشر کرده 

است می خوانیم:
در جمهوری اســالمی ایران، قوانینی وجود دارند که در مجلس شورای اسالمی 
تصویب شده اند اما به مرحله اجرا نرسیده اند ؛ این درد بزرگی است و مجلس در 
این زمینه ها باید حساس باشد و از ابزارهای نظارتی خود، به ویژه ماده 236 نهایت 
استفاده را برای وادار ساختن دولت و سایر دستگاه ها برای اجرای قوانین مصوب 

و ابالغی، بکند. 
از جمله این قوانین که ۱5 ســال است مســکوت مانده »قانون تسهیل ازدواج 
جوانان« اســت که مفاد آن می تواند در مجموع در موضوع ازدواج جوانان، منشأ 

تحول شود.
در اینجا بهتر است با هم مروری بر مواد سیزده گانه »قانون تسهیل ازدواج جوانان« 

داشته باشیم.
- در ماده یک این قانون، تأسیس »صندوق اندوخته ازدواج جوانان« پیش بینی 

شده تا منابع مالی برای اجرای آن از این محل تأمین شود.
- در ماده 2 این قانون، پرداخت اجاره مســکن و وام ودیعه مسکن مزدوجین از 

طریق این صندوق پیش بینی شده است. 
- ماده 3، بحث ســاخت »مسکن موقت« را مطرح کرده تا به مدت سه سال در 

اختیار جوانان قرار گیرد.
- ماده 4، اســتفاده از تاالرها و باشگاه های همه دستگاه های عمومی و دولتی از 
ســوی زوج ها و حتی دریافت کمک هزینه زندگی به صورت قرض الحسنه تا دو 

سال را در نظر گرفته است.
- ماده 5، ترویج ازدواج از طریق رسانه ملی و دستگاه های فرهنگی را مورد تأکید 

قرار داده است.
- ماده 6، »کمیته ســامان ازدواج« متشکل از فرماندار، امام جمعه شهر و رئیس 
شورای شهر را به منظور نظارت بر اجرای این قانون در استان ها تعیین کرده است.

- ماده 7، تکالیفی را در مورد محل خدمت و مستمری دو برابری سربازان متأهل 
برای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تعیین کرده است.

- ماده 9 دولت را موظف ساخته در دسترسی به فرصت های شغلی، وام اشتغال و 
وام مسکن، متأهالن را در اولویت قرار دهد.

- در مــاده ۱0، بحث خوابگاه های متأهلی و پرداخت کمک هزینه تحصیلی دو 
برابری دانشجویان متأهل در دانشگاه های زیر پوشش وزارت های علوم و بهداشت 

در نظر گرفته شده است.
- در سایر مواد هم به دولت سه ماه مهلت داده شده که آیین نامه اجرایی بنویسد 
و هر 6 ماه، به کمیسیون فرهنگی مجلس، درباره اجرای قانون گزارش عملکرد 
بدهد، همچنین وزرای امور اقتصادی و دارایی، راه، مسکن و شهرسازی و کشور 

مکلف شدند قانون را اجرا کنند.
همان طور که مالحظه می کنید بر اســاس اغلب »موانع ازدواج« در کشــور 
که االن دســت کم ۱3 میلیون جوان در انتظار ازدواج داریم، »راه حل ها« به 
صورت مواد قانونی مصوب شــده است. حال از جمله پرسش هایی که اینجا 
مطرح اســت اینکه اگر بیماری به پزشک مراجعه کند و بیماری او تشخیص 
داده شــود اما بیمار، نسخه تجویزی پزشک را در دیوار اتاق خود نصب یا در 
اســناد و مدارک خود نگهداری کند و اجرا نکند، آیا بیماری او درمان خواهد 
شــد؟! آیا به مرور در اثر عدم درمان، بیماری اش تشــدید نمی شود؟ آیا این 
بیماری با عوارضی که ایجاد می کند، سبب بیماری های دیگر نمی شود؟ آیا با 

گذشت زمان، بیماری عالج ناپذیر نمی شود؟
حل مشکالت متعدد کشور تنها با گفتارها و نسخه نویسی ها، درمان نمی شود؛ ما 
نیازمند کردارها و رفتارهای درست هستیم، به مدیریت های کارآمد و اثربخش و 
دغدغه مند که برای رفع گرفتارهای جامعه آستین همت باال زنند، احتیاج داریم؛ 

زیرا دو صد گفته، چون نیم کردار نیست!
توجه به این موضوع مهم هم ضروری اســت که کشــور از سال ۱385، در دوره 
پنجره یا »فرصت جمعیتی« قرار گرفته اســت، از جمله تکالیف دولت ها در این 
دوره، توجه به ازدواج، اشتغال، آموزش عالی و مهارت ها و نیز مسکن جوانان است؛ 
مثالً در این راســتا و به قدمت همین »قانون تسهیل ازدواج«، قانون برای »هر 
دانش آموز، یک مهارت« را داریم، باید روشــن شود بر سر این قانون در »وزارت 
آموزش و پرورش« چه آمده و کار آن به کجا انجامیده است. به هر حال بخشی 
از دالیل تأخیر و یا عدم ازدواج ها به شغل برمی گردد، مواد »قانون تسهیل ازدواج 

جوانان« در این باره کمک کننده و شتاب دهنده است.
یا بحث مســکن جوانان عامل بسیار تأثیرگذاری در فراگیری ازدواج است. به 
این موارد باید به شکل اصولی و دقیق و به عنوان یک وظیفه مستمر پرداخته 
شــود. البته غیر از زمینه های اقتصادی، باید بــه عوامل مؤثر و تعیین کننده 
فرهنگی در جامعه نیز توجه جدی معطوف شــود؛ مثــاًل در مورد ازدواج و 
تشکیل خانواده، هم خود جوانان باید توقعات را تعدیل کنند و هم خانواده ها 
پشتیبانی های الزم را صورت دهند تا ازدواج در مسیر آسان، کیفی و طبیعی 
خــود قرار گیرد؛ البتــه در این زمینه »توانمندســازی جوانان« با پرداختن 
به موضوع مشــاوره ها و برخورداری از مهارت هــای زندگی و اینکه جوانان و 
خانواده ها چگونه در مواجهه با دشواری ها و اختالف نظرها، حل مسئله کنند، 

نیز حائز اهمیت است. 

و  پذیرش  »طرح  طیرانی   اعظم  جامعه/   
آموزش وکالت« که در اسفند ۱396 به صورت 
عادی در مجلس اعالم وصول شده بود، به دنبال 
ایجاد تحوالت جدی در زمینه برگزاری آزمون 
وکالت، نحوه اعطای پروانه و طبقه بندی کردن 

وکالست.
اکنون 28 ماه از اعالم وصول این طرح در مجلس 
شورای اســالمی می گذرد، اما هنوز به سرانجام 
نرســیده اســت. طرحی که با اعتقاد متولی آن 
براینکه »بازار خدمات حقوقی در کشور انحصاری، 
غیررقابتی و مبهم اســت و مردم نمی توانند به 
آســانی و به ســرعت با حق الزحمــه معقول به 
خدمات حقوقی مورد نیاز خود دست پیدا کنند« 
تدوین شده اســت و تا کنون به دنبال صدور دو 
رأی از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و هیئت 
تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری 
درباره فعالیت حقوقی غیر دادگستری و شمولیت 
اصــل 44 بــر کانون های وکالی دادگســتری، 
واکنش های متفاوتی در جامعه حقوقی ابراز شده 
است.با اینکه در سال گذشته »طرح جدید جامع 
پذیرش و آموزش وکالت« با امضای 80 نماینده 
مجلس شــورای اســالمی با هدف اشتغال زایی 
دانش آموختگان رشته حقوق تهیه شده بود هنوز 
به تصویب نرسیده و دانش آموختگان رشته حقوق 
از اسفند ۱396 تاکنون در برزخ بالتکلیفی به سر 

می برند. 

قانون کیفیت دریافت پروانه وکالت»
علی نجفی توانا، وکیل پایه یک دادگســتری و 
عضو کانون وکالی مرکز در گفت و گو با ما اظهار 
می کند: راه فعلی ورود به حرفه وکالت، قبولی در 
آزمون وکالت است که متقاضی بسیاری دارد. در 
طرح پذیرش و آموزش وکالت، متقاضیان پس از 
قبولی در آزمون، با گذراندن دوره آموزشــی زیر 
نظر وکیل پایه یک دادگستری و ارتقای پایه، به 
کار وکالت مشغول می شوند، این در حالی است 
که ظرفیت پذیــرش محدود، مانعی بزرگ برای 

اشتغال عالقه مندان این حرفه به شمار می رود.
وی می افزاید: صــدور پروانه وکالت طبق قانون 
مصوب ســال ۱376 با عنوان قانون کیفیت اخذ 
پروانه وکالت انجام می شود و بر اساس این قانون، 

گروه هــای مختلفی جذب می شــوند که گروه 
نخســت از طریق کارآمــوزی و از طریق آزمون 
وکالت - که با توجه به الزامات قانونی یک ســوم 
از پذیرفته شدگان از میان خانواده محترم شهدا 
و ایثارگران هستند- گروه دوم برای بازنشستگان 
نهادهای دولتی هســتند که به شرط دارا بودن 
لیسانس حقوق و اینکه در حکم کارگزینی آن ها 
کارشــناس حقوقی درج شده باشــد، می توانند 
درخواســت پروانه کارآموزی کنند، گروه ســوم 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی به شرط دارا 
بودن لیســانس حقوق و اتمــام دوره نمایندگی 
می توانند درخواســت پروانه کارآموزی کنند و 
گروه آخر قضات دادگستری هستند که بازنشسته 
می شوند و یا سه تا پنج سال از خدمت آن ها در 
دادگستری گذشته باشد که برای افراد دارای سه 
سال سابقه پروانه کارآموزی و برای قضات دارای 

پنج سال سابقه، پروانه وکالت صادر می شود. 

 پذیرش نسنجیده دانشجوی حقوق »
در دانشگاه ها 

نجفی توانا با بیان اینکه مشکل اساسی در اشتغال 
سوءمدیریت  حقوق  رشته های  دانش آموختگان 
آموزش عالی اســت، ادامه می دهد: متأســفانه 
دانشگاه های کشور بدون توجه به نیاز و ظرفیت 
بازار کار، اقدام به پذیرش دانشــجو در این رشته 

می کنند و این مســئله موجب بیــکاری تعداد 
بسیار زیاد دانش آموختگان این رشته در مقاطع 
مختلف کارشناســی و کارشناســی ارشد شده 
اســت. باتوجه به اینکه قوه قضائیه تعداد کمی 
دانش آموختــه حقوق جذب می کند و دولت هم 
به لحاظ استخدام نیروی انسانی با موانعی روبه رو 
است و در سایر بخش ها نیز عمالً امکان کار برای 
این دانش آموختگان وجود ندارد، تنها نهاد باقی 
مانده، کانون وکال و کانون سردفترداران است. در 
کانون وکال هرساله نسبت به جذب تعدادی از این 
دانش آموختگان از طریق آزمون به عنوان کارآموز 
وکالت اقدام می شود که الزام شده یک سوم این 
کارآموزان از بین اعضای محترم خانواده شهدا و 
ایثارگران پذیرفته شــوند، در حالی که شایسته 
است این عزیزان عالوه بر تعداد پیش بینی شده 
در آزمون پذیرفته شوند و با توجه به اینکه معدل 
آن ها کمتر از سایر پذیرفته شدگان است دوره های 
آموزشی برای افزایش توان علمی آن ها پیش بینی 
شود تا با توانایی حقوقی بیشتر وارد حرفه وکالت 

شوند. 
وی همچنین می افزاید: در سال های اخیر به دلیل 
نبود برنامه، پذیرش دانشــجو در رشته حقوق از 
سوی دانشگاه های آموزش عالی افزایش یافته و 
بیــش از حد نیاز بازار کار بوده؛ ســاالنه بین 65 
تا 70 هزار دانش آموخته این رشته متقاضی کار 

می شــوند که کانون های وکال 
بیشــتر از 3 هزار نفر را جذب 

نمی کنند.
به گفته این عضو کانون وکالی 
برای جذب  مرکز، کانون وکال 
کارآمــوز به تنهایــی تصمیم 
نمی گیــرد و طبق نظر اعضای 
کمیته - کمیته ای متشکل از دو 
عضو که یک نفر از قوه قضائیه 
و یک نفر از کانون وکالست - 
انجام می شــود که با توجه به 
محدودیت امکان کارآموزی در 

قوه قضائیه و کانــون وکال معموالً بیش از تعداد 
مشخص شده نمی توانند کارآموز جذب کنند. در 
نتیجه شمار بسیاری از متقاضیان و جوانان کشور 
پشت آزمون دشــوار وکالت و قضاوت سرگردان 
هســتند که عمدتاً دچار افســردگی شده یا در 
مشــاغلی غیرمرتبط نظیر کشاورزی، کارگری و 

رانندگی مشغول می شوند. 

از صدور پروانه وکالت برای قضات و »
کارمندان دولت پیشگیری شود

دکتر نجفی توانا با اشــاره به تدوین طرح جامع 
آموزش و پذیرش وکالت بــه عنوان راهکار رفع 
معضل بیکاری دانش آموختگان رشته های حقوق 
عنوان می کنــد: در پی راه انــدازی کمپین های 
متعدد مبنی بر حذف معیــار ظرفیت از آزمون 
وکالــت، »طرح جامع آموزش و پذیرش وکالت« 
تدوین و در مجلس شــورای اسالمی مطرح شد 
تا براســاس آن، جذب کارآموز افزایش یابد و از 
صدور پروانه وکالت برای قضات و کارمندان دولت 
پیشگیری شود اما با اینکه این طرح مورد توجه 
رئیس قوه قضائیه قرار گرفته و پیش بینی می شد 
سال گذشته به تصویب برسد متأسفانه در دوره 
دهم مجلس شــورای اسالمی به نتیجه نرسید و 

تصویب نشد. 
وی ادامــه می دهــد: رفــع معضــل بیــکاری 
دانش آموختگان رشــته حقوق در دســتور کار 
نهادهای عمومی و صنفی قرار دارد، اما متأسفانه 
مانند بسیاری از قوانین و تصمیم های کشور ما، 
ایــن طرح ها و لوایح بــدون مطالعه کافی انجام 

می شود به طوری که جذب 70 
هزار دانش آموخته بیکار حقوق 
که  دانش آموختگانی  اضافه  به 
در دو سال آینده به آن ها ملحق 
می شوند در نهادهای صنفی و 
حتی دولتی عمالً ممکن نیست 
و پیشنهاد می شود قوه قضائیه 
با توجــه به اطاله دادرســی و 
طوالنی شــدن زمان رسیدگی 
به پرونده ها، تعداد اندک قضات 
را به ســه برابر افزایش دهد و 
همزمان با تصویب قانون، همه 
دفترهای امالک و نهادهای صنفی که به نوعی با 
ایجاد رابطه حقوقی بین افراد فعالیت دارند زمینه 
جذب دانش آموختگان رشــته حقوق را فراهم 
آورند. همچنین دولت زمینه جذب تعدادی از این 
دانش آموختگان را که هرساله از طریق آموزش 
عالی پذیرش و توسط دانشگاه ها به جامعه تزریق 
می شوند فراهم کند، در کنار آن نهاد وکالت نیز 
باید تعدادی از این دانش آموختگان را جذب کند 
تا مشکل بیکاری دانش آموختگان رشته حقوق که 
اکنون به یک معضل تبدیل شده به حداقل برسد.

 نظام پذیرش »
و آموزش وکالت متحول شود

این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به ضرورت 
تصویــب قانون و ضوابط جدید بــرای آموزش و 
پذیرش دانش آموختگان رشته حقوق می گوید: 
نظام پذیرش و آموزش وکالت باید متحول شود 
تا عالوه بر ایجاد اشــتغال برای دانش آموختگان 
رشته های حقوق، اطاله دادرسی نیز کاهش یابد. 

دکتر نجفی توانا ظرفیت پایین پذیرش و متناسب 
نبودن تعــداد پرونده های قضایی با تعداد وکال و 
بیکاری باالی دانش آموختگان رشته های حقوقی 
را از معایب طرح کنونی پذیرش و آموزش وکالت 
می داند و می افزاید: تصویب طرح و لوایح جدید در 
حوزه آموزش و پذیرش وکالت راهکاری مناسب 
برای ورود دانش آموختگان رشته های حقوقی به 
بازار کار و ایجاد اشــتغال است و امید می رود به 
زودی در مجلس یازدهم شــاهد تحول در قانون 

اخذ پروانه وکالت باشیم.

بررسی چالش اشتغال دانش آموختگان رشته حقوق در گفت وگو با عضو کانون وکالی مرکز 

ترازوی نامیزان عدالت در بازار کار وکالت
ساالنه بین 

65 تا 70 هزار 
دانش آموخته رشته 

حقوق متقاضی 
کار می شوند که 
کانون های وکال 

در نهایت 3 هزار 
نفر آن ها را جذب 

می کنند

بــــــرش

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

دستچین

نزدیک به ۱.۵ میلیون جوان در آستانه تجرد قطعی هستند
مهر: سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی، نایب رئیس مجلس 
گفت: نزدیک به دو دهه پیش قانون تســهیل ازدواج جوانان در 
مجلس به تصویب رسید اما این قانون در پستوی دستگاه های 
مختلف خاک می خورد. ما در حال حاضر ۱2 میلیون جوان در 
سن ازدواج داریم که متأسفانه نزدیک به ۱.5 میلیون نفر از آنان 

در آستانه تجرد قطعی هستند.

ورشکستگی 4 هزار دفتر خدمات مسافرت هوایی در کشور
فارس:حرمت اهلل رفیعی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر 
خدمات مســافرت هوایی و جهانگردی ایران گفت: درآمد دفاتر 
مسافرتی نزدیک صفر شده است. متأسفانه این دفاتر یا تعطیل 
شده  و یا مجبور به تعدیل نیروهای خود شده اند، حدود 4 هزار 
دفتر خدمات مسافرتی در کشور با شیوع کرونا ماهانه هر کدام 

حدود 40 میلیون تومان دچار خسارت و ورشکسته  شده  اند.

قرنطینه بیماران کرونا در هتل ها ممنوع است
فارس:جمشید حمزه زاده، رئیس جامعه هتلداران کشور گفت: 
قرنطینه بیماران کرونا در هتل ها و مسافرخانه ها ممنوع است و 
مدیران هتل ها و کارکنان آن ها به هیچ وجه، فردی را که مبتال 
به کرونا و یا عالئم این بیماری در آن مشــهود باشــد، پذیرش 
نمی کنند.جامعه هتلداران کامالً مخالف قرنطینه این بیماران در 

هتل ها و مسافرخانه هاست.

بهداشت و درمان

138 شهید در خط مقدم مبارزه با کرونا
 60 درصد شهدای مدافع 

سالمت، پزشک هستند
ایسنا: دکتر حسین کرمانپور، مدیرکل روابط 
عمومی و امور بین الملل سازمان نظام پزشکی 
گفت: تا این لحظه ۱38 نفــر از کادر درمانی 

شهید شدند.
وی خاطرنشــان کرد: 20.37 درصد از شــهدا 
در گروه پرســتاری بودند. سایر پرسنل اعم از 
خدمات، تأسیسات، آزمایشگاهیان و... ۱9.۱9 

درصد از شهدا را به خود اختصاص داده اند.
کرمانپــور اضافه کرد: جامعه پزشــکی اعم از 
عمومی و متخصص، 60 درصد از شــهدا را به 
خود اختصاص دادند که از این تعداد 28 درصد 
پزشــکان عمومی و 32 درصد از تخصص های 

مختلف بوده اند.
کرمانپور همچنین اضافه کرد: گروه بیهوشــی 
3.29 درصد، قلب و عروق، جراحی و ماما حدود 
2.5 درصد و گروه داروســاز و دستیاران که با 
کمترین حقوق و درآمد، جان نثاری می کنند نیز 

در رده بعدی شهدا بوده اند.

خانواده و جوانان

معاون وزیر ورزش و جوانان تشریح کرد
بررسی پرداخت وام یک میلیارد 

تومانی برای هر جوان ایرانی
برنا: محمدمهدی تندگویان، معاون امور جوانان 
وزیــر ورزش و جوانان درخصــوص طرح وام 
یک میلیــارد تومانی گفت: ما می توانیم میزان 
اعتباراتی کــه در حوزه های مختلف جوانان از 
طریق نهادهای دولتی و غیردولتی در کشــور 
توزیع می شود را تجمیع و تمام مبالغ را یکجا 
به عنوان وام به جوانان پرداخت کنیم.برای مثال 
اگر 50 هزار میلیارد تومان وام ازدواج، حدود 40 
هزار میلیارد تومان وام اشتغال وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی، حدود 40 هزار میلیارد تومان 
معاونت توسعه اشتغال روستایی، حدود 50 هزار 
میلیارد تومان وام مسکن، وام های مختلفی که 
با عنوان تأمین کاال، تأمین مسکن و... در شبکه 
بانکی پرداخت می شود را جمع کنیم، می توانیم 
به هر جــوان یک میلیارد تومــان وام ازدواج، 

اشتغال و مسکن پرداخت کنیم.
در ایــن طرح قســط ها را 30 تا 40 ســاله و 

بلندمدت پیش بینی کردیم.

حج و زیارت

رئیس سازمان حج و زیارت خبر داد
 سفر ارزان قیمت عتبات 

برای اقشار ضعیف
مهر:علیرضا رشــیدیان، رئیس سازمان حج و 
زیارت گفت: به دنبال این هســتیم که بتوانیم 
ارز را به نوعی پیگیری و تأمین کنیم تا هزینه 

زیارت برای زائران ما کاهش پیدا کند.
وی افــزود: در خصوص ســوریه، مصوبه ای از 
شــورای عالی حج و زیارت گرفتیم تا از محل 
مطالبات کشــورمان از دولت ســوریه بتوانیم 
بخشــی از هزینه هــای ارزی ســفر زیارتــی 

هموطنان به سوریه را تأمین کنیم. 
وی تأکیــد کرد: یکــی از اقدام های دیگر این 
اســت که پکیج های زیارتی را متنوع کنیم تا 
اقشار مختلف جامعه بتوانند با هر نوع درآمد، 

به زیارت عتبات عالیات مشرف شوند.
همچنین به دنبال این هســتیم تا از ظرفیت 
خیــران و کمک آن ها برای افرادی که بضاعت 
مالی ندارند بهره مند شویم. برای بیمه و درمان 
آن ها نیز تسهیالتی فراهم کنیم تا هزینه مازادی 

را پرداخت نکنند.

ارتباطات و فناوری اطالعات

امکانی که رگوالتوری فراهم کرده است
غیر فعال کردن مصرف اینترنت 

آزاد مشترکان تلفن همراه 
فارس:پیمان قره داغــی، مدیرکل دفتر حفاظت 
از حقــوق مصرف کننده رگوالتوری گفت: پس از 
شــکایت های متوالی کاربران از اپراتورهای تلفن 
همراه، رگوالتوری امکانی را فراهم کرده اســت تا 
مشترکان این اپراتورها بتوانند مصرف اینترنت با 
تعرفه آزاد را غیرفعال کنند.وی خاطرنشان کرد: 
مشترکان همراه اول با شماره گیری کد دستوری 
#۱۱3*۱00* و مشترکان ایرانسل با شماره گیری 
کد دستوری #3*2*3*555* می توانند امکان 
مصرف اینترنت به صورت آزاد پس از اتمام بسته 
اینترنت را غیرفعال کنند.قره داغی همچنین افزود: 
از آنجا که یکی از مشــکالت همیشگی کاربران 
تلفن های همراه، قطع نشدن اینترنت همراه پس 
از تمام شدن بسته های اینترنتی و مصرف اینترنت 
به نرخ آزاد است، رگوالتوری با هدف شفاف سازی، 
مدیریت هزینه ها و جلوگیری از مصرف اینترنت با 
تعرفه آزاد برای کاربران، اپراتورها را ملزم کرده این 

کدهای دستوری را ایجاد کنند.

آسیب های اجتماعی

پاسخ رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر 
 چرا موادمخدر

 گران شد؟
ایسنا:رئیس پلیس مبــارزه با موادمخدر ناجا 
برخــی از دالیل افزایش قیمــت موادمخدر را 
تشــریح کرد.ســرهنگ مجید کریمی گفت: 
افزایــش قیمــت موادمخدر عوامــل و دالیل 
مختلفی دارد که قطعاً یکی از مهم ترین دالیل 
آن اقدام های مؤثر و مفیدی اســت که از سوی 

پلیس انجام شده است.
وی ادامــه داد: وقتــی فضا بــرای قاچاقچیان 
و ســوداگران مرگ ناامن باشــد، قیمت ها نیز 
افزایش پیــدا می کند؛ به طوری کــه مثالً در 
شرق کشور قیمت یک کیلو مواد 200 دالر و 
در غرب کشــور هر کیلو ۱2هزار دالر می شود 
که این نشــان می دهد ریسک قاچاق مواد به 
دلیل قدرت کشف باال و اشراف اطالعاتی پلیس 

افزایش یافته است. 
وی خاطرنشــان کرد: یکی از ایــن موارد هم 
می تواند کرونا باشــد، به واسطه اینکه حمل و 

نقل ها محدود شد، قیمت ها افزایش پیدا کرد.

فراسو

برداشت آزاد
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معلمان ابتدایی هم به تست زنی عالقه مند شده اند
تسنیم: رضوان حکیم زاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش 
و پرورش گفت: متأســفانه مؤسســات غیردولتی همه جریان 
آموزش را تحت الشعاع خود قرار داده اند. در دوره ابتدایی که زمان 
شکل گیری شخصیت دانش آموزان است، معلمان به تست زنی و 
ترغیب دانش آموزان به این جریان عالقه نشان داده و بخشی از 

برنامه های درسی را متوقف کرده اند.

۸۰ درصد بیماران کرونایی به مطب ها می روند
ایلنا: محمد جهانگیری، معاون نظارت و برنامه ریزی ســازمان 
نظام پزشکی با بیان اینکه 80 درصد بیماران کرونایی به مطب ها 
مراجعه می کنند، گفت: بسیاری از بیمارانی که به مطب ها مراجعه 
می کردند با مشورت ما آرام شدند و درمان سرپایی گرفتند؛ هیچ 
هزینه ای هم نداشتند، درصورتی که آن قدر روحیه خود را باخته 

بودند که فکر می کردند باید هرچه زودتر بستری شوند.

جراحی های زیبایی به حیوانات هم کشیده شد!
برنا: شاهین ســپنتا، دامپزشک و فعال حقوق حیوانات با بیان 
اینکه در کشور هیچ قانونی در زمینه عمل های جراحی زیبایی 
برای انســان نداریم، چه برســد به حیوانات، گفت: انسان ها در 
بسیاری از مواقع جراحی های بیمارگونه انجام می دهند. در جامعه 
ما جراحی های بیمارگونه به حیوانات هم کشیده شده و هنوز قبح 

این عمل ها برای نگهداران حیوانات بازگو نشده است. 

هر هفته فقط ۲۰۰ تا ۳۰۰ کارت ملی صادر می شود!
تسنیم: سیف اهلل ابوترابی، سخنگوی سازمان ثبت احوال با بیان 
اینکه این سازمان ظرفیت صدور ماهیانه 2 میلیون و 500 هزار 
کارت هوشــمند ملی را دارد، می گوید: در حال حاضر هر هفته 
200 تا 300 کارت خام توسط چاپخانه دولتی در اختیار سازمان 
ثبت احوال قرار می گیرد و این ســازمان نیز کارت ملی را صادر 

و ارسال می کند.

»سربازخانه ها« امن ترین مکان ها برای سربازان 
ایسنا: امیر سرتیپ دوم ستاد سیدمحمدرضا حسینی، فرمانده 
دژبان آجا گفت: علیرغم تبلیغات سوء دشمنان برای ناامن جلوه 
دادن سربازخانه های کشور، بنده در طول سه دوره گذشته قول 
سربازی داده ام که مراکز آموزشی و سربازخانه های ما امن ترین 
مکان ها برای ســربازان خواهد بود و تاکنــون نیز به یاری خدا 

توانسته ایم این ادعا را اثبات کنیم.

ساختار دولت در حوزه جوانان، نامناسب است
تســنیم: زهره الهیان، نماینــده دوره یازدهم مجلس با بیان 
اینکه آمار ازدواج نسبت به سال های گذشته 40 درصد کاهش 
یافته گفت: متأسفانه ساختار دولت در حوزه جوانان، ساختاری 
نامناســب و حداقلی اســت، در نتیجه اعتبار الزم برای ازدواج 
جوانان اختصاص داده نشده است. می توان با عارضه یابی درباره 

ازدواج جوانان پیشنهادهایی را مطرح کرد.
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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(  

ال اله اال اهلل الملک الحق 
المبین

 جوزف بورل، مســئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا گفت: 
تصمیم این اتحادیه انجام هرگونه تالشی برای جلوگیری از 
اجرای طرح الحاق است و در صورت اجرای این طرح، امکان 

توسعه روابط با اسرائیل وجود ندارد.

نانسی پلوســی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا ویروس 
کرونا را »ویروس ترامپ« نامید و گفت: فکر می کنم با اظهارات 
جدید دونالد ترامپ، در حقیقت او به اشتباه هایی که تاکنون 
مرتکب شده اذعان کرد، استفاده از ماسک را پذیرفت و اعتراف 

کرد این یک حیله و فریب نیست.

الکساندر گروشــکوف، معاون وزیر خارجه روسیه گفت: 
آمریکا در تالشی علنی درصدد تغییر مسیر ناتو و واداشتن آن 
به سمت رقابت با چین است. ناتو هم به واسطه رویکردهایی 
که انتخاب کرده نسخه های وقایع جنگ سرد را احیا می کند.

چرا سرکوب اعتراض ها در پورتلند حاشیه ساز شده است؟

جنجال لباس شخصی های ترامپ!
  جهان  »ماشین های بدون آرم که افرادی بدون 
یونیفرم اما مسلح از آن ها پیاده می شوند و به شکل 
کامالً هماهنــگ و آموزش دیده بــه مردم حمله 
می کنند« این جمله ها توصیفی است که تحلیلگر 
سی ان ان از اوضاع این روز و شب های پورتلند ارائه 
داده است. اگرچه عملکرد دونالد ترامپ در خاموش 
کردن اعتراض ها به نژادپرستی سیستمی در آمریکا 
حتی فرمانداران آمریکایــی را هم گله مند کرده، 
اما دســتورالعملی که او در ایالــت اورگان و مرکز 
این ایالت یعنی پورتلند در پیش گرفته جنجالی 
مضاعف ایجاد کرده اســت. طبق آنچه رسانه های 
آمریکایــی منتشــر کرده اند او در ایــن ایالت به 

لباس شخصی ها متوسل شده است.
به گزارش بی بی ســی، دو ماه اســت که تنش در 
خیابان های پورتلند به اوج رسیده است؛ جایی که 
نیروهای فدرال به دستور دونالد ترامپ، وارد شهر 
شــده اند تا به اعتراض های مردمی پایان دهند اما 
نحوه برخورد آن ها با معترضــان و به ویژه حضور 
بدون یونیفرم آن ها با خودروهای بدون آرم و نشان، 

خود به دردسری جدید بدل شده است.
اعتراض هــا در پورتلند هم ماننــد دیگر مناطق 
آمریکا، از اواخر ماه می و در پی کشته شدن جورج 
فلوید در زیر زانوی یک مأمور سفیدپوست پلیس 
مینیاپولیس آغاز شــد. از آن هنگام تظاهرات های 
شبانه در این شهر به طور مداوم برگزار شده است 
و در چنــد روز اخیر این تجمع هــا به درگیری و 
خشونت میان معترضان و نیروهای پلیس کشیده 
شــده است. در پی باال گرفتن خشونت و درگیری 
میان معترضان و نیروهای انتظامی، دونالد ترامپ 
گفت ســربازان گارد ملی و فدرال را برای برقراری 
نظم عازم پورتلند کرده اما رویکرد و نحوه مواجهه 
این نیروها با معترضان، نه تنها به افزایش خشــم 
آن ها انجامیده بلکــه مقام های محلی و ایالتی در 
اورگان را هم به انتقاد شدید از کاخ سفید وادار کرده 
و حتی قضیه به شکایت دولت ایالتی از کاخ سفید 

منجر شده است.

در پورتلند چه خبر است؟»
پورتلنــد در ایالــت اورگان که بــه جنبش های 
مترقی خواهانه هم شهرت دارد، در دو ماه گذشته 

شاهد موجی از تظاهرات مسالمت آمیز در اعتراض 
به مرگ جورج فلوید بوده و هزاران نفر از ساکنان 
این شهر ساحل غربی آمریکا، خواستار اصالحات 
ساختاری در نیروی پلیس و تحقق عدالت نژادی 
شــده اند. با این حال در تجمع های چند روز اخیر، 
ناآرامی، خشونت، آسیب رسانی به اموال عمومی و 
به آتش کشیدن برخی از ساختمان ها و خودروها 
موجب شد پورتلند به کانون اخبار آمریکا راه پیدا 
کند. برخورد پلیــس و نیروهای گارد ملی در این 
چند روز هم سرمنشأ اعتراض های جدید شد که 
طــی آن معترضان، نیروهای دولتــی را متهم به 

خشونت بیش از حد و برخورد غیرقانونی کردند.
هفته گذشته، افســران فدرال شروع به برخورد با 
معترضان کردند و برخالف تمایل مقام های ایالت 
اورگان و شهر پورتلند، به میان صفوف معترضان 
یــورش بردند؛ بــه ســوی آن ها گاز اشــک آور، 
نارنجک هــای صوتی و دیگر مهمات پرتاب کردند 
و حتی مأموران بدون یونیفرم با خودروهای بدون 
آرم شروع به دستگیری معترضان و بازداشت آن ها 
بدون طی روال عادی دســتگیری از سوی پلیس 

کردند. 
حتی چاد وولف، سرپرســت وزارت امنیت داخلی 
آمریــکا به تبعیت از دونالد ترامــپ، معترضان را 
»اوباش خشن« و »هرج و مرج طلب« خواند، اما در 
ادامه مدعی منفک کردن حساب اکثریت معترضان 
که به صورت صلح آمیز به اعتراض های خود ادامه 

می دهند با اقلیتی از »دردسرسازان« شد.

چرا فدرال ها به پورتلند اعزام شدند؟»
ادعا شده مأموران اعزام شده به پورتلند متعلق به 
یگان تازه تأسیس در وزارت امنیت داخلی آمریکا 
هســتند که ترکیبی از نیروهای مارشــال و اداره 
مرزبانی و گمرک این وزارتخانه هستند! هنوز معلوم 
نیست که ترامپ عمداً چنین ترکیبی از نیروها را 
اعــزام کرده یا اینکه این ادعا بهانه ای اســت برای 
توجیه عملکرد این نیروها. باوجود این گفته شده، 
این یگان ماه گذشــته و پس از آنکه دونالد ترامپ 
با امضای یک فرمان اجرایی، دســتور حفاظت از 
مجســمه ها و بناهای یادبود را داد، تأسیس شد و 
اکنون هم در پی همین حکم رئیس جمهوری به 

پورتلند اعزام شده تا جلو تخریب مجسمه هایی را 
بگیرد که ممکن است معترضان به دنبال سرنگون 
کــردن آن ها بدون توافق و مجوز مقام های محلی 
بروند. هرچند در طول این مدت مجسمه ای تخریب 
نشــده است. در این میان اما ترامپ ضمن دفاع از 
عملکرد این نیروها وعده داده ناآرامی های آغاز شده 
پس از مرگ جورج فلوید را مهار کند. او دموکرات ها 
را مشوق معترضان و زمینه ساز خشونت های شکل 
گرفته در پاره ای از این اعتراض ها می داند و همین 
امر مانند ریختن بنزین روی آتش موجب تحریک 

بیش از پیش معترضان شده است.
ترامپ همچنین در توییتی نوشــت: ما به دنبال 
کمک به پورتلند هســتیم نه آســیب رســاندن 
به آن. رهبــران محلی، برای ماه هاســت کنترل 
 اوضاع از دستشــان خارج شده و پرخاش جویان و 

هرج و مرج  طلبان میدان گرفته اند.

دموکرات ها و ماهیگیری از آب گل آلود»
درحالی که تنها سه ماه تا انتخابات آمریکا باقی مانده 
و ترامــپ جمهوری خواه باید بایــدن دموکرات را 
شکست دهد، مســئوالن دموکرات ایالت اورگان 
فرصتی مناسب پیدا کرده اند تا اعتراض های مردمی 
را به بستری برای تصفیه حساب با جمهوری خواهان 

تبدیل کنند. 
تد ویلر، شــهردار پورتلند که یک دموکرات است 
گفته: ده ها و شــاید 100 نفری از مأموران فدرال 
هستند که به وضوح موجب وخامت اوضاع شده اند. 
او همچنین در گفت وگو با ســی ان ان خواســت 
نیروهــای فدرال، پورتلند را تــرک کنند و گفت: 
»حضور آن ها در اینجا، منجر به افزایش خشونت و 

افزایش تخریب اموال عمومی شده است«.

کیت براون، فرماندار دموکــرات ایالت اورگان هم 
در اظهاراتی مشــابه، دونالد ترامپ را متهم کرده 
که مأموران فــدرال را با هدف به راه انداختن یک 

»نمایش سیاسی« به پورتلند اعزام کرده است.
همچنین دولت محلی در ایالت اورگان به صورت 
رسمی از نهادهای باالدست نیروهای فدرال اعزامی 
به پورتلند شکایت و آن ها را متهم کرده که به طور 
غیرقانونی اقدام به بازداشت افراد و نگه داشتن آن ها 

در بازداشتگاه کرده اند.
الن روزنبالم، دادســتان کل اورگان هم از دادگاه 
خواسته فوری دستور توقف دستگیری ها از سوی 

مأموران فدرال را صادر کند.
همزمان انجمن دفــاع از آزادی های مدنی آمریکا 
)ACLU( هم گفته اتفاق های رخ داده در پورتلند 
»چالش های قانونی پدید آورده« و موجب »بحران 

نقض قانون اساسی« آمریکا شده است.

حاال چه خواهد شد؟»
ایالــت اورگان منتظر نظر اولیــه دادگاه مبنی بر 
درخواســت توقف فعالیــت نیروهای فــدرال در 
خیابان های پورتلند است. در همین حال، کاخ سفید 
اعــالم کرده بر موضع خود اصــرار دارد  و در حال 
بررسی دیگر راه های قانونی برای استفاده از نیروهای 

فدرال برای مقابله با ناآرامی های سراسری است.
مارک مدوز، رئیس دفتر دونالد ترامپ گفته است: 
همین هفته شاهد تحوالتی خواهید بود، چرا که 
نیروهای ما آماده مداخله و اطمینان یافتن از امنیت 
و ایمنی شهرهای محل ناآرامی ها خواهند شد، چه 
در شــیکاگو، چه در پورتلند یا میلواکی باشد و یا 
جایی در مرکز کشــور، ما باید از برقراری ایمنی و 

امنیت در شهرها مطمئن شویم.

حازم قاسم، سخنگوی حماس:

آمریکا یک زورگوی سیاسی است©
آناتولی: سخنگوی حماس 
اتهام های مطرح شده توسط 
نماینده آمریکا در ســازمان 
ملــل علیه ایــن جنبش را 
دروغ و زورگویی سیاســی 

خواند. کلی کرفت، نماینده آمریکا در سازمان ملل، 
حماس را مسئول نابسامانی اوضاع بیش از 2 میلیون 
فلســطینی در نوار غزه که تحت محاصره اسرائیل 

زندگی می کنند، دانست. 

اندیشکده چشم انداز شرقی بررسی کرد

 ریشه دوانی ©
اندیشه گوبلز در آمریکا

جهان: اندیشکده روسی چشم انداز جدید شرقی، 
در تحلیلی اوضاع این روزهای آمریکا را بررسی کرده 
است. والدیمیر آفینتسوف، پژوهشگر این مؤسسه 
معتقد اســت وقایع روزهای اخیر به وضوح نشان 
می دهد دستورات و شگردهای ایدئولوژیست آلمان 
فاشیست، دکتر پل جوزف گوبلز، با تالش نخبگان 
سیاسی فعلی آمریکا، در ایاالت متحده ریشه دوانده 
است و شیوه تبلیغاتی این شخصیت به طور فعال در 
زمینه های مختلف زندگی و کار مورداستفاده قرار 

می گیرد. 
این نویسنده ادامه می دهد: امروز دیگر سالح های 
مدرن و پیشــرفته آمریکا برای این کشور قدرت 
نیــاورده و ایــاالت متحده در ســال های اخیر به 
اهداف خود در هیچ جنگی نرسیده است. در چنین 
شرایطی، حاکمان این کشور برای ماندن در قدرت، 
به تبلیغاتی شبیه به روش گوبلز دست می زنند. حتی 
این روش در آمریکا رسمی شده و در ژوئن 2010 
وزارت دفاع آمریکا به منظور تحقق آموزه های گوبلز 
 )PSYOP( در حین انجام عملیات روان شــناختی
آن هــا را به عملیات پشــتیبانی اطالعات نظامی 
)MISO( تغییر نام داد که پنتاگون و سیا نیز به طور 

جدی درگیر آن هستند.
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دعای خاخام صهیونیست برای شفای ملک سلمان©
ایسنا: صفحه موسوم به »اسرائیل تتکلم بالعربیة« در فیس بوک، کلیپ ویدئویی را 
منتشر کرد که در آن یک خاخام اسرائیلی برای سالمتی پادشاه عربستان دعا می کند. 
این صفحه که وابســته به وزارت خارجه رژیم صهیونیستی است با انتشار این ویدئو 
نوشــت: خاخام دیوید روزین، رئیس بخش بین المللی گفت وگوی ادیان در سازمان 
کمیته آمریکایی - یهودی، برای سالمتی سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان که 
به منظور درمان و انجام پاره ای از آزمایش ها در بیمارستان است، دعا و آرزوی شفای 

عاجل کرده است.

تنش میان پکن و واشنگتن وارد مرحله ای جدید شد

جنگ کنسولگری ها©
جهان: دعــوای بین چیــن و آمریکا وارد 
مرحله ای تازه شــده اســت. حاال دو کشور 
تصمیم گرفته اند کنسولگری های یکدیگر را 
تعطیل کنند. در همین زمینه ایاالت متحده 
تصمیم گرفته کنسولگری چین در تگزاس 
را تعطیل کند. به گــزارش یورونیوز، چین 
روز گذشته اعالم کرد ایاالت متحده از این 
کشور خواسته کنسولگری خود را در هیوستون تگزاس ببندد، اقدامی که پکن آن را 

»تحریک آمیز« توصیف کرد.
به دنبال این اقدام آمریکا، پکن کنسولگری آمریکا در ووهان را تعطیل می کند. رویترز 
به نقل از منابع آگاه گزارش داد چین درحال بررســی تعطیلی کنسولگری آمریکا در 

ووهان در واکنش به دستور آمریکا به تعطیلی کنسولگری چین در هیوستون است.
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پنجشنبه 2 مرداد 1399  2 ذی الحجه 1441 23 جوالی 2020  سال سی و سوم   شماره 9301

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان جنوبی در اجرای صدر ماده )2( قانون حفظ و حمایت از منابع 
طبیعی و ذخایر جنگلی کش��ور)71/7/12( و تبصره یک ماده ) 3( آئین نامه اجرائی مصوب )71/12/16( هیئت 
وزیران و براس��اس تفویض اختیار ش��مار704/100/90مورخ )72/4/27( سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری 

کشور محدوده رقبات حوزه استحفاظی خود را به شرح زیر:
1- باقیمان��ده بقرای��ی فاق��د ش��ماره پ��اک واقع در بخ��ش14 شهرس��تان زیرکوه ح��دود اربعه به ش��رح ذیل 
می باش��د: ش��مااًل: مرتع بقرایی پاک 66 -اصلی و تپه های ریگ ش��وری. جنوبًا: مرتع بقرایی پاک 66- اصلی 
و مرت��ع اردک��ول پاک 305 -اصلی. ش��رقًا: مرتع بقرایی پ��اک 66- اصلی. غربًا: مرت��ع اردکول پاک 305- 
اصلی. مس��احت کل پاک 78/5570 هکتار و مساحت اراضی مستثنیات 41/1117 هکتار و مساحت اراضی ملی 

37/4453 هکتار می باشد.
2- بش��رویه باقیمانده پاک 2-اصلی واقع در بخش ثبتی 3 شهرس��تان بش��رویه حدود اربعه به ش��رح ذیل 
می باش��د: ش��مااًل: اراضی مستثنیات پاک 2- اصلی. جنوبًا: اراضی مس��تثنیات پاک 2 -اصلی. شرقًا: اراضی 
مس��تثنیات پاک 2- اصلی. غربًا: اراضی پاک 9 فرعی از 373- اصلی. مس��احت کل پاک 40 هکتار و مساحت 

اراضی مستثنیات 16/3 هکتار و مساحت اراضی ملی 23/7 هکتار می باشد.
3- ششدانگ اراضی منابع ملی دهنو و عرب آباد و غیره متداخله پاک های 184و197-اصلی واقع در بخش ثبتی 
4 شهرس��تان طبس حدود اربعه به ش��رح ذیل می باشد: شمااًل: متداخله دوهلی، چاه ابول و تلخ آب پاک های

 366و341و367-اصل��ی و حوض چیل و س��نگ بلند پ��اک 347-اصلی. جنوبًا: زنوغان و متداخله ها. ش��رقًا: 
متداخل��ه دوهل��ی، چاه ابول و تلخ آب پاک های 366و341و367-اصلی. غربًا: حوض چیل و س��نگ بلند پاک 
347-اصل��ی و متداخله دش��ت ع��رب آباد و زین آباد پ��اک 194-اصلی و حوض ی��ک و دو پاک 364-اصلی.  
مس��احت کل پاک 5746/1483  هکتار و مس��احت اراضی مس��تثنیات 600/35  هکتار و مساحت اراضی ملی 

5145/7983  هکتار می باشد.
4- بندس��ار زینل فاقد ش��ماره پاک واقع در بخش ثبتی 4 شهرس��تان سربیش��ه حدود اربعه به ش��رح ذیل               
می باش��د: ش��مااًل: پاک 9 فرعی از 678-اصلی موس��وم به اراضی موات حس��ن آباد مختاران. جنوبًا: پاک 9 
فرعی از 678-اصلی موسوم به اراضی موات حسن آباد مختاران. شرقًا: پاک 9 فرعی از 678-اصلی موسوم 
به اراضی موات حس��ن آباد مختاران. غربًا : پاک 9 فرعی از 678-اصلی موس��وم به اراضی موات حس��ن آباد 
مختاران.  مس��احت کل پاک 21/2900  هکتار و مس��احت اراضی مستثنیات 11/3497   هکتار و مساحت اراضی 

ملی 9/9403  هکتار می باشد.
• به اس��تثنای مس��تثنیات قانونی تبصره س��ه)هرپاک( موضوع ماده 2 قانون ملی ش��دن جنگلها که به وسیله 
جنگلداران و کارشناس��ان ذیصاح این اداره کل بازدید و مش��خصات هر رقبه در متن این آگهی قید و سوابق 
مرب��وط در ادارات مناب��ع طبیعی شهرس��تانهای ذیرب��ط و ادره کل موجود اس��ت جزو منابع ملی ش��ده موضوع 
ماده)یک(قانون ملی ش��دن جنگلها تش��خیص و مراتب به اطاع عموم رسانیده می شود تا چنانچه به تشخیص 
منابع ملی شده هر رقبه معترض میباشند از تاریخ انتشار این آگهی در روزنامه کثیراالنتشار حداکثر به مدت 
ش��ش ماه اعتراض خود را کتبًا همراه با مدارک و مس��تندات قانونی به دبیرخانه هیئت مقرر در قانون تعیین 
تکلیف اراضی اختافی مس��تقر در اداره منابع طبیعی شهرس��تان مربوطه ارسال دارند تا مورد رسیدگی قرار 
گیرد. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در فرجه قانونی تعیین شده حسب اعام و درخواست اداره 
کل منابع طبیعی خراسان جنوبی نسبت به اخذ سند مالکیت منابع ملی شده مورد تشخیص اقدام خواهد شد.
شناسه آگهی:922629
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    اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی
          آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی

 علیرضا نصرآبادی - مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان جنوبی 

شماره: 99/22/9053
تاریخ:1399/4/29
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ش��هرداری اس��د آباد به اس��تناد مجوز ش��ماره 255/ ش  مورخ 1399/4/19 شورای اسامی ش��هر در نظر دارد تعداد 12 پاک  از 
اماک  مسکونی سهم تفکیکی خود از زمینهای معروف به صنعتی) کارخانه واشر سازی سابق ( واقع در شهرک سید احمد  )ره( به 
ش��ماره پاک 18971/1/1897 را از طریق مزایده کتبی و با ش��رایط ذیل بفروش رس��اند . لذا متقاضیان  می توانند جهت بازدید از 
اماک و اخذ اس��ناد مزایده و تکمیل و تحویل اس��ناد نهایتا تا پایان وقت اداری 1399/5/9 به واحد اماک با امور مالی ش��هرداری 

مراجعه نمایند.
لیست امالک شهرداری

اطالعیه آگهی مزایده

شهرداری اسدآباد

آدرسقیمت پایهشماره قطعهمساحت ملککاربری ملکردیف

شهرک سید احمد )ره( واشر سازی قدیم صنعتی205/50497/809/000/000مسکونی1

شهرک سید احمد )ره( واشر سازی قدیم صنعتی205/50667/500/750/000مسکونی2

شهرک سید احمد )ره( واشر سازی قدیم صنعتی2041007/344/000/000مسکونی3

شهرک سید احمد )ره( واشر سازی قدیم صنعتی2041017/344/000/000مسکونی4

شهرک سید احمد )ره( واشر سازی قدیم صنعتی2001187/400/000/000مسکونی5

شهرک سید احمد )ره( واشر سازی قدیم صنعتی2001197/400/000/000مسکونی6

شهرک سید احمد )ره( واشر سازی قدیم صنعتی2001207/400/000/000مسکونی7

شهرک سید احمد )ره( واشر سازی قدیم صنعتی2001457/100/000/000مسکونی8

شهرک سید احمد )ره( واشر سازی قدیم صنعتی2001467/100/000/000مسکونی9

شهرک سید احمد )ره( واشر سازی قدیم صنعتی2001477/100/000/000مسکونی10

شهرک سید احمد )ره( واشر سازی قدیم صنعتی2161678/208/000/000مسکونی11

شهرک سید احمد )ره( واشر سازی قدیم صنعتی2161688/208/000/000مسکونی12

آگه�ی دع�وت مجم�ع عموم�ی 
ف�وق الع�اده  )نوب�ت اول(   تاری�خ 

انتش�ار: 1399/05/02
جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی  مصرف 
کارکنان اداره راه و شهرسازی استان ایام در ساعت 10 
صبح روز دوشنبه مورخ  13/ 99/05 در محل نمازخانه 
اداره کل راه و شهرس��ازی ایام واقع در ایام- بلوار 
مهران- اداره کل راه و شهرسازی استان ایام تشکیل 
میگردد. از عموم اعضاء دعوت بعمل می آید که در روز 
مقرر و در محل مذکور حضور به هم رس��انند. بدیهی 
است حضور کلیه اعضاء در جلسه ضروری و در صورت 
عدم حضور برابر مفاد اساسنامه هیچگونه اعتراضی در 

رابطه با تصمیمات متخذه در جمع مؤثر نخواهد بود.
  ضمنًا  هر عضو می توانند استفاده از حق رأی خود را 
به یک نماینده تام االختیار از میان اعضاء و یا خارج از 

اعضاء) وکالتنامه محضری( واگذار کند.
دستور جلسه:

1- گزارشی  از عملکرد شرکت توسط هیئت مدیره
2- تصمیم گیری در خصوص انحال تعاونی و انتخاب 

هیئت تسویه
3- مأموریت ثبت تصمیمات حاصله  به هیئت مدیره 

اکبر هواسی  رئیس هیئت مدیره  مصرف 
کارکنان اداره راه و شهرسازی استان ایام  9ع
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 سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری 
سبزوار به استنادردیف40102009بودجه سال99در 
نظ��ر دارداجرای جدولگذاری مس��یرکندرو بزرگراه 
ابریش��م ش��رقی راب��ه مبلغ5/120/000/000ری��ال 
ب��ه پیمانکارواجدش��رایط واگذارنماید.متقاضی��ان 
م��ی توانند جه��ت دریافت اس��نادمربوطه ب��ه امور 
قراردادهای ش��هرداری مراجعه نمایند.جهت کسب 
اطاعات بیشترباشماره تلفن 05144241781 تماس 
حاصل فرمایندیا به س��ایت ش��هرداری س��بزواربه 
نمایند.مبل��غ  آدرسwww.sabzevar.irمراجع��ه 
س��پرده ش��رکت در مناقصه مع��ادل 256/000/000 
ریال به ص��ورت نقدیاضمانت نامه بانکی می باش��د. 
ضمنًا س��ازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها 
مخت��ار اس��ت. آخرین مهل��ت ش��رکت در مناقصه و 
تحویل پاکت های پیش��نهادی به دبیرخانه سازمان 
عم��ران پایان وقت اداری س��اعت 14روز یکش��نبه 
مورخ 99/5/12 می باشد.مناقصه رأس ساعت10صبح 
روز دوشنبه مورخ99/5/13در محل سازمان عمران 

برگزار می گردد.
حسین دولت آبادی- سرپرست سازمان 

 »آگهی مناقصه« نوبت دوم

/ع
99
03
68
6


	1 m
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

