
 

جزئیات ایرادهای مجمع به مصوبه انتخاباتی
میرسلیم در گفت وگو با قدس مطرح کرد
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سعید عزت اللهی در گفت و گو با قدس: گفت وگوی قدس با دکتر رسول نوروزی دبیر شورای فضای مجازی دانشگاه آزاد:

:jامام علی
دین داران را نشانه هایی 

است که با آن ها 
شناخته می شوند، 

راستگویی، ادای امانت، 
وفای به عهد، به جا 
آوردن صله رحم، 

و ترحم بر ناتوانان. 
بحار - ج 67- ص 289
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با هیبت جدید 
به تیم ملی برمی گردم

تحریم آستان قدس یعنی موفقیت آن 
درفرایند قدرت سازی جمهوری اسالمی

 حمله سایبری آمریکا به وبینار 
»حاج قاسم سلیمانی« خنثی شد 

پرواز  بلیت 
تا سقف کاذب!

کارشناسان از ضرورت تشکیل سازمانی مستقل برای امور جوانان می گویند 

وزارت ورزش و کمی هم جوانان!

 قدس خراسان   تعداد زیادی از آن هایی 
کــه برای ســفر هواپیمــا را انتخاب کــرده اند 
معموالً با این مشــکل مواجه شــده اند که 

بلیــت هواپیمــا در زمان هــای مختلــف گاه 
قیمت هــای متفاوتــی دارد. حتی به فاصله 
چنــد روز و در شــرایط و روزهــای خــاص بنا 

بــه وضعیتــی کــه غالــب اســت قیمت هــا 
تغییر می کند. هر چند با آزادسازی قیمت 
بلیت هــا در چنــد ســال اخیــر الگــوی همه 

شــرکت های هواپیمایی دنیا در کشــور رایج 
شــده و دست شرکت ها برای قیمت گذاری 

بلیت ها باز گذاشته...

 ............ صفحه 7

 کابینه رئیس جمهور 
جدید آمریکا 

ملقمه ای از سرخ پوستان 
تا  همجنس گرایان

آش 
جو بایدن!

در گفت وگو با رئیس اتاق 
بازرگانی مشترک دو کشور

بررسی شد

ارمنستان 
دروازه تجارت 
ایران با اوراسیا

با  اینکه تعیین قیمت بلیت قطار و هواپیما  فقط در چارچوب مصوبات 
امکان پذیر است، اما همچنان تخلف ها ادامه دارد

 ............ صفحه 8 ............ صفحه 6

 ............ صفحه 4
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دانش�گاه فردوس�ی مش�هد در نظر دارد مناقصه عمومی خرید س��رور و هارد نظارت 
تصویری دانشگاه فردوسی مشهد را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )شماره 
فراخوان سامانه ستاد:2099091579000027( برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه 
از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ایی پاکت ها از طریق 
درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام 
خواهد ش��د و الزم اس��ت مناقصه گ��ران در صورت عدم عضویت قبل��ی، مراحل ثبت  نام 
در س��ایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق 

سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ1399/11/04 می باشد.
آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: 

ساعت 14:30 روزشنبه 1399/11/11
آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 10 روز شنبه تاریخ 1399/11/25

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 12 روز شنبه تاریخ 1399/11/25
اطالعات تماس دس��تگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیش��تر در خصوص اس��ناد 
مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس: مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی 

مشهد، سازمان مرکزی و تلفن 051-38802265
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس: 41934 – 021
دفترثبت نام: 88969737 و 85193768

هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله  ای 
خرید سرور و هارد نظارت تصویری  دانشگاه فردوسی مشهد

 )نوبت اول(
سازمان آگهی ها
روزنــامه قــــدس
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 ) » آگهی مزایده شماره  10-37-99 « (-نوبت دوم

ا داره کل راه آهن خراسان 

وزارت راه و شهر سازی
راه آهن جمهوری اسالمی ایران

اداره کل راه آهن خراسان

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

پیمان��کاران واج��د ش��رایط جه��ت ش��رکت در مزایده می بایس��ت  
  www.setadiran.ir در  س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت)س��تاد( به نش��انی
ثب��ت ن��ام  و پس از اخ��ذ  گواهی امضاء الکترونیکی نس��بت به   دریافت اس��ناد  
از طریق س��امانه مذک��ور اقدام   نمایند.الزم به ذکراس��ت کلیه مراحل برگزاری 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

درمان و آموزش پزشکی .  
تذک��ر مه��م : مجوزه��ای ص��ادره در خص��وص بن��د فوق می بایس��ت صرف��ًا بنام 
شرکت کننده در مزایده باشد . در غیر اینصورت پیشنهاد ارائه شده رد و هیچگونه 
ادعایی در اینخصوص از س��وی ش��رکت کننده در مزایده پذیرفته نخواهد شد.  
 9- محل  ارائه اسناد  فیزیکی :  چهارراه راه آهن � حوزه معاونت توسعه مدیریت 

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

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

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

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

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

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

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

نمایند.
 تاریخ انتشار مناقصات در سایت : ساعت 8 صبح  روزیک شنبه  مورخ 99/11/05

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

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

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

مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

موضوع مناقصه و شماره فراخوانردیف
مبلغ  کل تضمین شرکت در 

نوع اعتبارمناقصه) به ریال(

1
خرید انواع تیر بتونی 9 و 12 متری 

جاری921.000.000  )ریال(     شماره فراخوان   2099009003000110

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناصه و ارائه پاکت های الف: 
آدرس : ارومیه ، بلوار ارتش- سربازان گمنام . ارتش ،  تلفن 3110-044 داخلی 4305  

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

دفترثبت نام : 88969737-021و 021-85193768
دفتر ثبت نام ارومیه : 09144443544 - 04432232113

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

وسایت ملی مناقصات  به ترتیب به آدرس های :
Iets.Mporg.ir   ,WWW.Waepd.ir     ,WWW.tavanir. org.ir  قابل مشاهده است . 
توضیح 5 : سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه  مندرج است.             

روابط عمومی شركت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی

     فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای  99-212
شركت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی  

وب��ت دوم
ن

شناسه آگهی1083234
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مناقصه عمومی خرید دستگاه اسپیلت
* مؤسس�ه آستانه حضرت حس�ین بن موسی الکاظم)ع( و زیارتگاه شهید مدرس)ره( وابسته به آس�تان قدس رضوی، در نظر دارد 

نسبت به خرید 21 دستگاه اسپیلت سرد و گرم از طریق مناقصه عمومی از فروشندگان واجد شرایط اقدام نماید.
 Mighatalreza.Razavi.irمتقاضی�ان م�ی توانن�د فرم ه�ای ش�رایط و مش�خصات دس�تگاه را از س�ایت میقات الرض�ا ب�ه آدرس *

دانلود و پس از تکمیل به همراه مدارك مربوطه، حداکثر تا تاریخ 99/11/16 تحویل و یا با پست پیشتاز ارسال فرمایند.
آدرس: استان خراسان رضوی، کاشمر، بلوار شاهد، زیارتگاه شهید آیت ا...مدرس)ره(، تلفن: 55245611-051  داخلی 108

یـــادداشــت  روز
دکتر علیرضا رضاخواه

جابه جایــی قــدرت در کاخ ســفید و چینــش مهره های اصلی در تیم دیپلماســی و 
امنیت ملی در کابینه بایدن، تحلیل های متفاوتی را در زمینه تغییرات احتمالی در 
روابط بین الملل و چگونگی رفتار دولت جدید آمریکا در حوزه سیاست خارجی به 

دنبال داشته است. معرفی »رابرت مالی« به عنوان...

خطای شناختی 
در تحلیل دولت بایدن

 ............ صفحه 8

بهمن پناهی با وجود زندگی در غرب به فکر درآوردن هنر  ایرانی از غربت است

به روزرسانی خوشنویسی
 ............ صفحه 12
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روزنامـه صبـح ایـران 2

 رئیس قوه قضائیه: اجرای بخش عمده  سند تحول قضایی، نیازمند اصالح قوانین است   رئیس قوه قضائیه گفت: اجرای بخش عمده ای از سند تحول قضایی، نیازمند اصالح قوانین و مقررات است.
حجت االسالم والمسلمین ابراهیم رئیسی در دومین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی تصریح کرد: هم اکنون مطالبه عمومی برای اجرای این سند شکل گرفته است و همه بخش های قوه قضائیه باید آن را پیگیری 

کنند. رئیسی افزود: اجرای بخش عمده ای از سند تحول قضایی، نیازمند اصالح قوانین و مقررات است و الزم است با همکاری قوای مقننه و مجریه، زیرساخت های قانونی فراهم شود تا سند قابلیت اجرایی پیدا کند.

ــط آهـــن  ــ ــاح خـ ــ ــت ــ ــت ــ ــدی: اف ــ ــ ــال ــ  مــــهــــدی خــ
خواف - هرات )20 آذر( که بسیاری از مسئوالن 
و  اقتصاد  رشــد سریع  در  گامی مهم  را  آن 
معیشت مردمان شرق کشورمان قلمداد کردند 
برای طرف افغان هم به آن اندازه مهم بود که 
عبدالغفور لیوال، سفیر دولت کابل در تهران، 
دقیقاً 40 روز بعد در سخنانی تاریخ مناسبات 
بر  آن  تأثیر  به سبب  را  افغانستان  و  ایـــران 
توسعه مناسبات، به پیش و پس از افتتاح این 
خط تقسیم کند. پس ناگفته پیداست اهتمام 
دولت ها به توسعه کریدورهای ارتباطی اعم از 
هوایی، زمینی و ریلی می تواند با تبدیل یک 
سرزمین به شاهراه ارتباطی، عالوه بر ارز آوری 
افزایش محصوالت  بــرای  را  ترانزیتی، زمینه 
میان جمهوری اسالمی  این  در  آورد.  فراهم 
ایران به دلیل موقعیت ممتازش و واقع شدن 
در چهارراه ارتباطی میان سه قاره آسیا، اروپا و 
آفریقا می تواند با برنامه ریزی، نقشی مهم در 
حوزه ارتباطی ایفا و درآمد حاصل از ترانزیت 
اما  کــاال را جایگزین درآمــدهــای نفتی کند. 
باوجود همه تالش های صورت گرفته، توسعه 
ارتباطات به ویژه در حوزه ریلی با کشورهای 
ــه و لبنان(  مــحــور مــقــاومــت )عـــــراق، ســوری
موضوعی است که هنوز به اندازه ظرفیت ها به 
آن پرداخته نشده است. در گفت وگو با احمد 
دستمالچیان، سفیر پیشین ایــران در لبنان 
بر سرراه  و موانع موجود  اردن، ظرفیت ها  و 
توسعه همکاری با کشورهای این حوزه را به 

بحث گذاشته ایم.

درباره ظرفیت های موجود در توسعه همکاری   
میان کشورهای محور مقاومت توضیح دهید.

لبنان  و  ــراق، ســوریــه  عـ توجه داشـــت  باید 
بسیار  امنیتی  چالش  با  اخیر  10ســال  در 
شدیدی دست به گریبان بوده اند تا جایی 
ــان مــقــامــات ایـــن کــشــورهــا اگــر  ــ ــه اذع کــه ب
جمهوری اسالمی در همراهی و حمایت از 
آن ها کوتاهی می کرد امروز این مناطق اوضاع 
دیگری را تجربه می کردند. به همین دلیل 
امروز حاکمیت های سیاسی موجود در این 
سه کشور به نوعی خود را مدیون جمهوری 
اسالمی می دانند و در انجام هرگونه تبادالتی، 
ترجیح آن ها در برقراری رابطه با تهران خواهد 
بود. این در حالی است که اشتراکات دینی، 
تاریخی و فرهنگی و دیدگاه مشترک سیاسی 

امکان همکاری بیشتر را فراهم کرده است. 
باوجود همه سنگ اندازی های  بین  این  در 
محور آمریکایی – سعودی – صهیونیستی 
که مسلماً از توسعه ارتباط تهران با بغداد، 
این  نیستند  خوشحال  بــیــروت  و  دمشق 
خود  پیوند  سختی،  دوران  در  که  کشورها 
امروز  حساس  شرایط  در  کرده اند  ثابت  را 
که دولت های بیگانه توطئه تجزیه منطقه 
را دنبال می کنند می توانند یکصدا شده و 
را  خــود  نزدیکی  مالی،  ارتباطات  تعمیق  با 
از ظرفیت های خوبی  ایــران  افزایش دهند. 
بــرخــوردار است  و علمی  فناوری  زمینه  در 
که می تواند آن را در اختیار کشورهای حوزه 
مقاومت قرار دهد. تهران همچنین می تواند 
در بازسازی زیرساخت های آسیب دیده این 
منطقه نقش فعال تری بر عهده گیرد. انرژی 
و ساخت پاالیشگاه دیگر حوزه نقش آفرینی 
تهران می تواند باشد. از سوی دیگر نیاز این 
بازار  غذایی هم می تواند  مــواد  به  کشورها 
خوبی برای محصوالت ایران فراهم کند که 

همه این عوامل به توسعه زیرساخت های 
ارتباطی نیازمند است.

اتصال خط ریلی ایران به عراق و سوریه چه   
تأثیری در افزایش این مناسبات خواهد داشت؟

همواره همه دولت ها یکی از منابع درآمدی 
این حال  با  برمی شمردند.  ترانزیت  را  کشور 
ترانزیت ریلی حتی از ترانزیت جــاده ای نیز 
مهم تر اســت. به خصوص که در این نوع از 
حمل و نقل بار، به دلیل باالبودن ایمنی، نازل 
بودن قیمت تمام شده و ارزان بودن استفاده از 
آن و همچنین امکان جابه جایی حجم زیادی 
از بار در یک مرتبه از حرکت، شاهد ویژگی های 
جابه جایی  کــه  فـــردی هستیم  بــه  منحصر 

جاده ای بار چنین امکانی را ندارد.
ــران بــرنــامــه گــســتــرده ای بــرای  ــ هــم اکــنــون ای
راه انــدازی چندین کریدور ریلی دارد. کریدور 
بندرعباس  اتصال  طریق  از  شمال-جنوب 
به شهر مرزی آستارا در آذربایجان و از آنجا 
و همچنین خطوط  و گرجستان  روسیه  به 

راه آهنی که بندر چابهار ایران را به افغانستان 
و آسیای مرکزی و چین متصل و خط راه آهنی 
که چین را از طریق ایران به اروپا وصل می کند، 
از اصلی ترین برنامه های ایران در خطوط ریلی 
بــرای افزایش سهم ترانزیتی در حــوزه حمل 
ــن حــال توسعه  و نقل جهانی اســـت. بــا ای
مناسبات با حــوزه مقاومت مغفول مانده و 
الزم است در این باره اقدامات بیشتری صورت 
گــیــرد. مــا باید بتوانیم بــا اتــصــال خــط آهن 
۳2کیلومتری شلمچه – بصره حلقه مفقوده 
اتصال خطوط ریلی بین ایران، عراق و سوریه 
را کامل کنیم. با این کار زمینه اتصال سه بندر 
مهم خرمشهر، بصره و الذقیه )خلیج فارس تا 

مدیترانه( فراهم خواهد شد. 
واقعیت آن است که ایران از موقعیت ممتاز 
جغرافیایی برخوردار است که همین مسئله 
همه دسیسه ها را برای محدودکردن کشورمان 
کشانده  ناکامی  به  سرزمینی اش  قالب  در 
است. گواه این مسئله هم شکست سیاست 
فشار حداکثری رئیس جمهور پیشین آمریکا 
بــرای مهار ایـــران بــود. ایـــران بــه طــور تاریخی 
در مسیرهای ارتباطی مهم و از جمله جاده 
ابریشم قـــرار داشــتــه اســـت. بــر ایــن اســاس 
تکمیل کریدورهای ارتباطی جــاده ای و ریلی 
شرقی – غربی جایگاه ترانزیتی ایران را ارتقا 
خواهد داد و کشور ما را به هاب و مرکز ثقل 

توسعه منطقه تبدیل خواهد کرد. 

گفت وگو با دیپلمات پیشین کشورمان درباره اهمیت اتصال ریلی جمهوری اسالمی به کشورهای حوزه مقاومت 

ایران می تواند مرکز ثقل توسعه منطقه شود

به صــورت فله عرضه   حبوبات دردستگاه هایی بوجاری می شوند ولی معموالً 
می شوند، اما شرکت های بسته بندی آن ها را داخل یک نایلون 900 گرمی می ریزند 
وآن را دو تا سه برابر قیمت گذاری می کنند! متأسفانه نبود قانون گذاری مناسب و 
نظارت بر شرکت های بسته بندی موجب ایجاد کارتل های تجاری داللی با سود باالی 
50 درصد و در نتیجه شاهد رشد قارچ گونه برندهای جدید هایپرمارکت ها درکشور 
شده است. این داللی پرسود هیچ گونه نفعی برای کشاورز و خریدار عادی ندارد و این 
وسط شرکت های بسته بندی وابسته به فروشگاه های زنجیره ای دو برابر قیمت واقعی 
ازاین بازار مکاره سود می برند و با ترفند تخفیف20 درصد مردم را به گران خریدن 
عادت می دهند، از مجلس انقالبی تقاضا می شود با تدوین یک جدول قیمت گذاری 

برای حداقل سود مجاز کاالها، مانع داللی درکشور بشود. 9360000615
بنده خودرو صفر ثبت نام کردم. موعد تحویل خرداد بود و مهر ماه خودرویی که  

تحویل گرفتم یک درب رنگ داشت که عودت دادم کارخانه دو ماه بعد یعنی آذر یک 
خودروی دیگر جای آن گرفتم که آن هم دو درب رنگ داشت. دوباره عودت دادم. االن 
می خواهم شنبه بروم خودروی سومی رو تحویل بگیرم و این بار می خواهم رسانه ای 

کنم. 9350000399
آیا کسی هست داد و ناله کارکنان قــراردادی را به نمایندگان مجلس برساند؟  

  9180000317
شرکت گاز و برق باید از سازمان نظام مهندسی ساختمان برای پروژه اجباری  

پکیج شکایت کند، چون حرف مردم که خریداری ندارد با یک بخاری 70 متر مربع 
گرم می شود، فرض که مصرف گاز مساوی باشد که نیست صدها کیلو وات برق و 

هزینه های جانبی دارد. 9150000278
دورکننده برقی سوسک که از سیما تبلیغ می شود  نه تنها سوسک ها را دور نکرد،  

یخچال ما هم پر سوسک شده! شامپوی طبیعى سدر فالن! نه تنها طبیعی نیست 
که 100 درصد شیمیایى است! روغن نباتی فالن بدون پالم که سرشار از پالمه! حاال 

هم با تبلیغ بایا مشغول فریب خلق هللا اند ! 9150000396 
خواهش می کنم صدای ما را به گوش مسئوالن برسانید: من بعد  از 25 سال  

رانندگی در جاده ها، با یک میلیون و 800 هزار بازنشستگی چطوری زندگی کنم؟ 
ممنون. 9050000292 

خدا قوت. پیشنهاد مفیدی حضور همه مسئوالن محترم و عزیز کشورهای  
مختلف داشتم. به علت اینکه حیوان های علفخوار کوچک و بزرگ، راحتی و 
آرامشی از حمله حیوات گوشتخوار وحشی ندارند، تعداد زیادی از حیوانات 
وحشی در بیابان ها و جنگل ها )وهمچنین ماهی های گوشتخوار بزرگ که 
روزانه گوشت زیادی مصرف می کنند( را معدوم فرمایند تا حیوات علفخوار 

راحت تر زندگی کنند. 9150000760

سیلی نقد و گلوله های نسیه!
عالمه محمدتقی جعفری در خاطره ای نقل می کرد: روزی بــرای سخنرانی در 
سمیناری در دانشگاهی به آنجا رفتیم، اما سرباز وظیفه ای که نگهبانی آنجا را به 
عهده داشت، برای ورود از ما کارت دعوت خواست و هرچه همراه ما به او گفت 
ایشان فالنی و سخنران همین مراسم هستند گفت به من گفته اند فقط کسانی 

که کارت مخصوص دعوت دارند را راه بدهم. 
یکی از همراهان عالمه می گوید: پس بگذار من بروم و کارت بگیرم و بیایم؛ باز هم 
سرباز ممانعت می کند و می گوید: برای همین کار هم بدون کارت نمی توانی بروی؛ 
به یک نفر که داخل می رود بگویید برود و برایتان کارت بیاورد. این مرد دین و اخالق 
می گوید: همراهان من خواستند بروند و با او کلنجار بروند که من به آن ها گفتم: 
»وهللا، بالله، حق با این سرباز است. من اگر تصمیم گیر بودم به این سرباز جایزه 
می دادم که این قدر خوب به وظایفش عمل می کند و اگر جای فرمانده اش بودم به 
او یک درجه می دادم«. عالمه می گوید: هر وقت یاد این ماجرا و قانونمداری و رفتار 

آن سرباز می افتم نشاط پیدا می کنم.
نمونه این رفتار را در خاطراتی از معلم بزرگ قرآن آقای قرائتی، سردار سلیمانی، 
شهید بابایی و خیلی از بزرگان دین و سیاست مکتبی دیده ایم که سربازی براساس 
وظیفه و به دلیل ضوابط قانونی راهشان نداده، اما آن ها مدت ها منتظر شده اند تا 
کارتی برای ورود برایشان بیاورند، مسئول باالتری هماهنگی کند و یا مشکل قانونی 
برطرف شود و در همه این موارد نه تنها با آن سرباز برخورد نکرده اند، از او دلگیر 

هم نشده  و حتی تقاضای تشویق او را کرده اند.
در ماجرای سرباز وظیفه راهور در خط ویژه تهران که دو روز اخیر در فضای مجازی 

و رسانه ها بسیار بحث انگیز شده چند نکته قابل تأمل وجود دارد.
1. بسیاری از روزنامه ها و فعاالن اصالح طلب به بهانه این تخلف محرز و بی ادبی 
نماینده یادشده، کوشیدند کل مجلس یازدهم را بکوبند و حتی با تعابیر مجلس 
اصول گرا و امثال آن، از این نمد، کالهی برای بهره برداری های سخیف سیاسی 
خود بسازند. عجیب این است که برخی از این روزنامه ها در حالی دیروز تیتر 
یک و تمام صفحه خود را به ماجرای عنابستانی اختصاص دادند و در زیر تیتر 
آن نوشتند: »نماینده اصول گرای مجلس، سرباز وظیفه راهنمایی و رانندگی را 
مورد ضرب و شتم قرار داد« که درست دوسال پیش در ماجرای اهانت نماینده 
اصالح طلب سراوان در مجلس دهم به مأمور گمرک و اعتراضات مردم و فعاالن 
مجازی به این ماجرا، تیتر اول و تمام صفحه خود را در دفاع از او اختصاص دادند 

و نوشتند: »درازهی بهانه است/ اصل مجلس نشانه است«!
2. خوشبختانه نخستین کسانی که در این ماجرا واکنش نشان دادند و اعتراض 
کردند، جوانان انقالبی و والیتمدار توییتر و فضای مجازی بودند؛ با این تفاوت که 
این جوانان، عمدتاً از این درگیری نتیجه نگرفتند »اصل مجلس نشانه است« و به 

تسویه حساب سیاسی با مخالفان و موافقان خود نپرداختند. 
۳. اگر این ماجرای بد در حد فحاشی راننده با مأمور و سیلی نماینده باشد، در 
ماجرایی که یک نفر از اصالح طلبان با شلیک پنج گلوله، همسر جوان دومش را 
به قتل رساند جالب توجه می شود. در آن ماجرا در کمال تعجب به جز معدودی، 
بیشتر اصالح طلبان و روشنفکران یا کامالً سکوت کرده و یا حتی از قاتل دفاع 
کردند، تنها به این دلیل که مقبولیت اجتماعی خودشان بیش از پیش کاهش 
پیدا نکند. یک نفر مدافع حقوق بشری ایرانی و خارجی و یک نفر فمینیست 
در این ماجرا آقای نجفی را محکوم و از حق خانم میترا استاد دفاع نکرد و کاش 
دفاع نمی کردند بلکه او را به »پرستو« بودن هم متهم کردند. شعارهای بسیاری 
از همان مدافعان آن روز آقای نجفی را با توییت ها و فضاسازی های این دو روزشان 

مقایسه کنید!
4. یکی از رندی های این جماعت در این دو روز، متهم کردن شورای نگهبان است 
که چرا چنین نمایندگانی را تأیید صالحیت کرده است. اینکه شورای نگهبان 
می توانسته بهتر از این ها و درست تر بگوییم سخت تر از این ها برخورد کند حرف 
درستی است، اما نخست کجا قانون اجازه داده برای کار غلطی که کسی دو سال 
بعد می خواهد مرتکب شود! او را از نامزدی محروم کنند؟ و دوم اگر بنا بر این ها 
باشد و سهل گیری های شورا نبود، معلوم نبود چند نفر از طیف همین افراد برای 
کارهای گذشته خودشان باید رد صالحیت می شدند! سوم اینکه مدعیان، یک نگاه 
مختصری به انحالل پی در پی شوراهای شهرهای مختلف در این ماه ها بیندازند 
که بر اثر فسادهای جنسی، اخالقی و مالی بسیار گسترده اکثریت اعضای برخی 
از آن ها اتفاق افتاده، در حالی که هیچ شورای نگهبانی به احراز صالحیت آن ها 

نپرداخته بود. بنابراین مناسب تر این است که این گونه افراد زبان در کام بگیرند.
5. همه نکات یاد شده، به معنی این نیست که به تخلف این نماینده مجلس 
نباید رسیدگی شود. این کار باید حتماً انجام و به نظر نگارنده با سخت گیری 
حداکثری هم انجام شود تا دیگر کسانی به خودشان اجازه ندهند به حریم قانون 
و مأمور قانون دست درازی کنند. ما امت مردی هستیم که در فتواهای فقهی اش 
تصریح کرده عبور از چراغ قرمز هم اشکال شرعی دارد چه رسد به سیلی زدن 
به صورت مأموری که او را از تخلف راهنمایی و رانندگی برحذر داشته است. با 
این حال، یک نکته دیگر را هم باید در نظر گرفت: اخالق و انصاف ایجاب می کند 
برخورد با نماینده متخلف نسبت به بزرگی و کوچکی همان عملش باشد، چه در 
حوزه قضایی و چه در حوزه رسانه ای و ساقط کردن کامل او از زندگی هم افتادن از 

آن وربام است؛ چیزی که این روزها خیلی ها دنبال آن هستند.

صادق زیباکالم پس از مناظره حاشیه  سازش  
با خسرو معتضد، در اینستاگرام خود نوشت: 
من صمیمانه از همه دوستان، از جمله خودِ 
آقای معتضد، به واسطه رفتار بی ادبانه ام در 

مناظره با ایشان، عذرخواهی می کنم. 
 عــلــی عــســکــری بـــا اشـــــاره بـــه اظـــهـــارات  

از برنامه های زنده  نسنجیده میهمان یکی 
تکدر خاطر  موجب  را  اظهارات  این  سیما، 
خدمتگزاران دلسوز نظام دانست و از حسن 

روحانی عذرخواهی کرد.
 محسن دهنوی، نایب رئیس کمیسیون  

تلفیق مجلس از مصوبه این کمیسیون برای 
افزایش چشمگیر حقوق و مزایای سربازان در 

سال آینده خبر داد.
 سرتیپ حمیدی، رئیس پلیس راهور تهران  

درباره حاشیه سازی یک نماینده مجلس در 
به تسنیم  رانندگی  و  راهنمایی  برابر سرباز 
گفت: کار سرباز ما کامالً درست و برگرفته از 
قانون بود و سرباز نباید به خودرویی که فاقد 
مجوز بود اجازه تردد در خط ویژه می داد. ما 
مستندات مبنی بر برخورد فیزیکی نماینده با 

سرباز پلیس راهور را داریم.
ــوش سجادی، تحلیلگر سیاسی در    داری

گفت وگوی زنده با تلویزیون بی بی سی گفت: 
مشکل آمریکا با ایران به دلیل این است که 
حکومتی در آن شکل گرفته که تن به سلطه 

آمریکا نمی دهد.
 حسین شــریــعــتــمــداری، مــدیــر مسئول  

روزنامه کیهان در برنامه نگاه یک خطاب به 
صادق خرازی گفت: مردم از تورم 52 درصد، 
افزایش  بــیــکــاری،  افــســار گسیخته،   گــرانــی 
اجــاره بــهــا  و  مسکن  قیمت  درصــــدی   ۳00
عملکرد کسانی  از  مــردم  ناراحت هستند. 
و ساخت  مزخرف  مهر  مسکن  گفتند  که 

پاالیشگاه »کثافت کاری« است ناراحت اند.
ــر مــرکــز   ــدیـ ــامـــد حــســیــنــی، مـ ــر حـ ــتـ  دکـ

کـــــارآزمـــــایـــــی بـــالـــیـــنـــی دانــــشــــگــــاه عــلــوم 
ــنــکــه  ــه ای ــ ــا اشـــــــــاره بـ ــ ــران بـ ــ ــهـ ــ ــی تـ ــکـ ــزشـ  پـ
ایرانی  واکسن  این هفته  دیگر،  داوطلب   14
مجوز  دریافت  از  می کنند،  دریافت  را  کرونا 
مرحله پنجم تست انسانی واکسن کرونا از 
کمیته پایش خبر داد و گفت: تعداد داوطلبان 
دریافت واکسن ایرانی کرونا تا پایان هفته به 

۳5 نفر می رسد.
با   اینترست  نشنال  آمریکایی  نشریه   

بررسی تیم سیاست خارجی بایدن تأکید کرد: 
این تیم تغییری در سیاست خارجی آمریکا 

ایجاد نمی کند.
 یوسی کوهن، رئیس سازمان جاسوسی  

دارد  قصد  »مــوســاد«  رژیـــم صهیونیستی 
رهسپار واشنگتن شود تا در دیدار با مقامات 
ــت »جــو بــایــدن« رئیس جمهور جدید  دول
هرگونه  دربـــاره  تل آویو  خواسته های  آمریکا 

توافق با ایران را مطرح کند. 
 محسن پاک آیین، سفیر پیشین ایران در  

باکو با اشــاره به بازداشت یک استاد ایرانی 
در آمریکا گفت: دولت قبلی آمریکا حتی در 
آخرین ساعاتش از خصومت با ملت ایران 
دست برنداشت و کاوه افراسیابی را بازداشت 
کرد. این اقــدام یک گروگان گیری و مغایر با 
آزادی بیان و مصداق نقض حقوق بشر است.

ــاون اول   ــعـ ــگــیــری، مـ ــاق جــهــان ــحـ  اسـ
ایــران در دی  اینکه  بیان  با  رئیس جمهور 
ماه امسال به بزرگ ترین رکورد در صادرات 
و  شد  تمام  زمستان  گفت:  رسید،  نفت 
به جای  که  کسانی  بــرای  ماند  روسیاهی 
کمک بــه دولـــت سعی کــردنــد بــا زبـــان و 
اقداماتشان چوب الی چرخ بگذارند. وی 

به میزان این صادرات اشاره ای نکرد.
 احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص گفت:  

اگر برای من ثابت شود پذیرش FATF برای درد 
مردم گشایشی ایجاد می کند و مشکل مردم 
با پیوستن به FATF حل شود بنده علمدار 
پیوستن ایران به آن می شوم، اما بنده معتقدم 

این گونه نمی شود.
رئیسه   هیئت  عضو  سلیمی،  علیرضا   

مجلس گفت: با مُرده ای به نام برجام وصلت 
کردند و اکنون از دفن این مرده ناراحت اند.

جبهه   ســجــادی، سخنگوی  کمال الدین   
پیروان خط امام و رهبری مدعی شد: جامعه 
روحانیت مبارز، شــورای وحــدت را تشکیل 
داده است و بسیاری از احزاب هم بنا را بر 
امید  دلیل  همین  به  گذاشته اند.  همکاری 
زیادی داریم تا نامزدهای اصول گرایی به نفع 

نامزد شاخص کنار بروند.
ــســه ســتــاد   ــیـــس جـــمـــهـــور در جــل رئـ

ــادی دولـــــت گــفــت:  ــتـــصـ هــمــاهــنــگــی اقـ
روند  می کنند  تــالش  عصبانی  دشمنان 
را  کاالها  و قیمت  ارز  نرخ  مثبت کاهش 
باید  بنابراین همه  کند سازند  یا  متوقف 

کمک کنند تا بازار ارز به تعادل برسد.
برجسته   تحلیلگر  عــطــوان،  عبدالباری 

جهان عرب در اظهارنظری گفت: آمریکا با 
بازگشت به برجام می خواهد قدرت موشکی 
ایران و بازوهای نظامی آن در منطقه را از بین 
ببرد؛ آمریکا همین کار را با عراق و لیبی انجام 

داد و سپس به آن ها حمله نظامی کرد.

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   
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کوتاه از دنیای سیاست

نظام  تشخیص مصلحت  عضو مجمع 
جزئیاتی از ایرادهای هیئت نظارت مجمع 
انتخاباتی مجلس  بر مصوبه  تشخیص 
را تشریح کرد. مصطفی میرسلیم  درباره 
جلسه پنجشنبه این هیئت و ایرادهای 
آن بــه طــرح اصـــالح قــانــون انتخابات به 
قــدس گفت: »در طــرح مصوب مجلس 
برای اصالح قانون انتخابات، مواردی درباره 
جمهوری  ریاست  نامزدهای  ویژگی های 
بیان شــده بــود که آن مـــوارد بنا به مفاد 
سیاست های کلی انتخابات جزو وظایف 
شورای نگهبان است«. اشاره میرسلیم به 
مــاده 4 مصوبه مجلس است که شرایط 
رجــل سیاسی و معیارهای مدیر و مدبر 

بودن را تشریح می کند. 
مجلس  مصوب  طــرح  »در  می افزاید:  وی 
بندهایی متعرض این ویژگی ها شده بود که 
آن بندها به دلیل مغایرت با سیاست های 
از  مصوبه  ــن  ای شـــد«.  رد  انتخابات  کلی 
آنجا خبرساز شد که تعیین کف و سقف 
سن نامزدهای انتخابات موجب شد برخی 
ایــن طــرح را خالف  گــرایــش هــای سیاسی 
همه  امکان حضور  نافی  و  اساسی  قانون 

رو  پیش  انتخابات  در  مطرح  چــهــره هــای 
بدانند. همچنین مسئله قابل تأمل دیگر در 
مسیر پیش روی طرح اصالح انتخابات، این 
است که آیا شورای نگهبان ملزم به تبعیت 
از ایرادهای هیئت نظارت مجمع تشخیص 
اســـت یــا مــی تــوانــد بــاوجــود ایـــن ایــرادهــا، 
مصوبه مجلس را تأیید کند. این نکته از 
آن نظر اهمیت دارد که می تواند مشخص 
کند آیا طرح به انتخابات 1400 می رسد یا 
خیر. میرسلیم در این باره نیز معتقد است: 
»مراعات اقتضای این ایــرادات برای شورای 
نگهبان الزامی است«. وی تأکید دارد: »طرح 
با ایرادهای شــورای نگهبان برای اصالح به 
مجلس عودت داده خواهد شد اما به نظر 

می رسد به انتخابات آینده می رسد«. 

گفت وگو

جزئیات ایرادهای مجمع به مصوبه انتخاباتی
میرسلیم در گفت وگو با قدس مطرح کرد

ساحلی  گـــارد  توییتر  رســمــی  صفحه 
»اندونزی« اعالم کرد: دو تانکر یکی با 
پرچم ایران و دیگری با پرچم پاناما را 
در آب های استان کالیمانان غربی این 
کشور به دلیل نقض حق عبور توقیف 
کــرده اســت. همچنین به گــزارش مهر 
بر اســاس این ادعــا، این نقض شامل 
به کشتی  از یک کشتی  نفت  انتقال 
دیگر روی دریا، خاموش کردن دستگاه 
ردیابی و ایجاد آلودگی محیط زیستی 
بوده است. در این بیانیه آمده است: 
 )MT Horse ــورس)  ــ هـ ــی  ــ ام ت تــانــکــر 
ــی فــری  ــ ــران و تــانــکــر ام ت ــ ــرچــم ایـ  بـــا پ
)MT Frea( با پرچم پاناما توقیف شد. 
نفت  بشکه  2میلیون  ایرانی  نفتکش 

ونزوئال را حمل می کرد.
از ســوی  ــی  ــ ــران ــ ای نــفــتــکــش  تــوقــیــف 
می گیرد  صـــورت  حــالــی  در  انـــدونـــزی 
وزیــر  مــعــاون  گذشته  هفته  سفر  کــه 
مذاکره  منظور  به  جنوبی  کره  خارجه 
ــا مــقــامــات ایـــرانـــی بـــرای آزاد کــردن  ب
نفتکش »هانكوک« بدون نتیجه بود. 
انقالب  پــاســداران  سپاه  اســت  گفتنی 

اسالمی ایران دوشنبه 15 دی ماه یک 
فروند کشتی با پرچم کره جنوبی را به 
دلیل ایجاد آلودگی زیست محیطی و 
شیمیایی در خلیج فارس توقیف کرد. 
مقطعی  افــزایــش  موجب  مسئله  ایــن 
و سئول شد.  تــهــران  روابـــط  در  تنش 
خدمه های  بــا  هــمــراه  ــره ای  کـ نفتکش 
کره ای،  پنج  20دریانورد،  شامل  که  آن 
دو  و  اندونزیایی  دو  میانمار،  تبعه   11
بندرعباس  اســکــلــه  ــه  ب ویــتــنــام  تبعه 
ایـــن اســاس  ــر  ب بــودنــد.  منتقل شـــده 
برخی تحلیلگران توقیف نفکش ایرانی 
فشار  بــرای  طراحی شده  سناریویی  را 
ــای آزادســــازی  بــر کــشــورمــان در راســت

نفتکش کره ای تعبیر کرده اند.

خبـر

توقیف نفتکش ایرانی در آب های ساحلی اندونزی
صفحه رسمی توییتر گارد ساحلی اندونزی اعالم کرد

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 تقی دژاکام 

چهره خبـر

محمدرضا عــارف عضو مجمع 
تشخیص گفت: مهم ترین دلیل 
ناکارآمدی  دولت ها،  ناکارآمدی 
در  متأسفانه  اســت،  مدیریت 
برخی موارد به خاطر ناکارآمدی 
مدیریتی به عقب برگشته ایم. ما 

در کشور شاهد حرکات سیکلی و گردشی هستیم. از یک 
نقطه شروع می کنیم به نقطه ای دیگر می رسیم ولی مدیر 
بعد که لزوماً مدیر دولت بعدی هم نیست و در همان 
دولت منصوب می شود، مسیر را ادامه نمی دهد. وی در 
گفت و گو با ایسنا افزود: در کشورهایی که ثبات مدیریت 
وجود دارد، مدیر می داند به خاطر یک اختالف سلیقه 

تغییر نمی کند و شجاعت در تصمیم گیری پیدا می کند.

ــج  ــســی رئـــــیـــــس ســــــــازمــــــــان ب
غــربــالــگــری  از  مــســتــضــعــفــیــن 
۶1میلیون نفر از جمعیت کشور 
کرونا  بــا  مقابله  طــرح  قالب  در 
موسوم به طــرح شهید سپهبد 
حاج قاسم سلیمانی خبر داد. به 

گزارش تسنیم سرتیپ پاسدار غالمرضا سلیمانی گفت: 
بیش از 4 میلیون سفیر سالمت در طرح شهید سلیمانی 
همکاری می کنند که نقش مؤثری در پیشبرد موفق این 
طرح داشته اند. اجرای این طرح یک تجربه درخشان دیگر 
با همکاری و مشارکت نیروهای بسیجی و وزارت بهداشت 
به یادگار گذاشت. سلیمانی افزود: در ادامه اجرای این طرح 
برای بهمن و اسفند اقدامات بیشتری را پیش بینی کرده ایم.

دبـــیـــر شــــــورای فـــضـــای مــجــازی 
خنثی سازی  از  آزاد  دانــشــگــاه 
حمله سایبری آمریکا به وبینار 
بزرگداشت سردار سلیمانی خبر 
داد. به گزارش ایلنا، عزیز نجف پور 
با اشاره به انجام حمله سایبری از 

مبدأ آمریکا به همایش مجازی یادبود حاج قاسم در واحد 
الکترونیکی دانشگاه گفت: هفته گذشته برنامه ای با عنوان 
»سلیمانی؛ قهرمان صلح و همزیستی ادیان« برگزار شد که 
دو نفر از اعضای این نشست تهدید جانی شدند. پس از 
آغاز وبینار، کارشناسان فنی یک اختالل گسترده در سرورها 
و زیرساخت های بین المللی سامانه دانشگاه آزاد را رهگیری 

کردند که این حمله در کمتر از یک ساعت دفع شد.

عارف: دبیر شورای فضای مجازی دانشگاه آزاد:رئیس بسیج:

 به خاطر ناکارآمدی مدیریتی 
به عقب برگشته ایم

۶۱ میلیون نفر در طرح شهید سلیمانی 
غربالگری شده اند

 حمله سایبری آمریکا به وبینار 
»حاج قاسم سلیمانی« خنثی شد 

بـــــــرش
ایران در مسیرهای ارتباطی مهم و از جمله جاده ابریشم 

قرار داشته است. بر این اساس تکمیل کریدورهای 
ارتباطی جاده ای و ریلی شرقی - غربی  کشور ما را 

به هاب و مرکز ثقل توسعه منطقه تبدیل خواهد کرد 



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

جشنواره امام رضا)ع(؛ آغازگر گفتمان سازی رسانه ای با محوریت سیره رضوی    کارشناس مسائل رسانه و استاد دانشگاه فعالیت های رسانه ای حول جشنواره امام رضا)ع( را مبدأ فعالیت های 
گفتمان ساز در حوزه رضوی عنوان کرد.حمیدرضا مقدم فر با اشاره به اینکه برپایی جشنواره های رسانه ای با محوریت سیره رضوی باید از نگاهی همه جانبه برخوردار باشد، خاطرنشان کرد: رسانه هم در حوزه 

فرمت)ساختار( و هم در حوزه نرم افزار)محتوا( باید رویکرد به سیره رضوی را گسترش دهد و جشنواره رسانه ای امام رضا)ع( به دلیل تنوع تولیدات می تواند نقطه آغازی برای این جریان باشد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r ارائه 500 خدمت تخصصی توسط خادمان 
سالمت به روستاییان حاشیه شهر مشهد 

تیم پزشکان متخصص کانون خدمت سالمت رضوی، در مدت دو روز به 
ساکنان روستاهای منطقه آبروان انواع خدمات تخصصی درمانی را ارائه 
کانون های  سالمت  موضوعی  کانون  سرپرست  اصغری،  کردند.محمود 
خدمت استان خراسان رضوی در گفت وگو با آستان نیوز؛ در خصوص 
این اردوی جهادی گفت: در ادامه اردوهــای جهادی سالمت، با کمک 
تشکل های مردمی و حضور جمعی از پزشکان متخصص، سفری دوروزه 

به مناطق کم برخوردار حاشیه شهر مشهد ترتیب داده شد.
وی اضافه کرد: گروهی متشکل از 50 پزشک متخصص جراحی، قلب 
و عروق، داخلی، زنان و مامایی، اطفال و دندانپزشکی و نیز جمعی از 
پزشکان عمومی و پرستاران و خدمه بهداشتی و درمانی، ضمن استقرار 
در یک منطقه، 16روستای منطقه سه راهی اره در مسیر جاده سرخس را 

زیر پوشش خدمات بهداشتی و درمانی قرار دادند.
به گفته سرپرست این اردوی جهادی، پس از برگزاری اردوهای متعدد 
و  امــور درمــانــی تکمیلی  انجام  بــرای  تیم پزشکی  ایــن  ایــن مناطق،  در 
تخصصی تر به منطقه اعزام شدند و در مجموع حدود 500 خدمت متنوع 

بهداشتی، درمانی و دارویی را به روستاییان ارائه کردند.

 تولید دو محصول فناورانه جدید 
در شرکت خمیرمایه رضوی

محصول  دو  تولید  ــد  رون گفت:  رضــوی  خمیرمایه  شرکت  مدیرعامل 
فناورانه جدید کلید خورده و این محصوالت برای نخستین بار در ایران، 
توسط شرکت خمیرمایه رضوی تولید می شوند.محمدصادق مروارید در 
 Hi( »گفت وگو با آستان نیوز گفت: این دو محصول، خمیرمایه »های شوگر
suger( و »تواین وان« )Twin one( هستند که مراحل نهایی تحقیقاتی 
 )Hi suger( داد: »های شوگر«  را طی می کنند.وی توضیح  آزمایشی  و 
یک نوع خمیرمایه اختصاصی بوده که برای تولید محصوالت مشخصی 
به کار گرفته می شود و می تواند ظرفیت تولید انواع نان )اعم از سنتی و 
صنعتی یا اشترودل های گوشتی( را در داخل کشور فراهم کند. محصول 
ترکیب دو محصول در یک  )Twin one( است که  وان«  »تواین  دیگر 
محصول به شمار می آید و مجموع خمیرمایه و بهبوددهنده را شامل 
ایــران کسی برای تولید این دو محصول ورود  امــروز در  می شود. تا به 
نکرده است.وی گفت: در حال حاضر مراحل تحقیقاتی برای تولید این دو 
محصول انجام شده و امیدواریم مراحل تولید آن نیز به زودی آغاز شود.

تأمین ۳0 درصد شیر خشک کشور توسط 
مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی 

مدیر عامل مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی با بیان اینکه سال 
گذشته توانسته اند 10 درصد وابستگی کشور به شیر خشک نوزاد را رفع 
کنند افزود: امسال با افتتاح فاز یک توسعه گــاوداری کنه بیست رضوی، 
این رقم به ۳0 درصد افزایش یافت.آرش فرزادنیا در گفت وگو با خبرنگار 
آستان نیوز اظهار کرد: با افتتاح فاز اول مجتمع دامپروری کنه بیست از سوی 
تولیت آستان قدس رضوی، توانستیم حدود ۳0 درصد تولید شیر خشک 
نوزاد در کشور را افزایش دهیم.وی با بیان اینکه در گذشته این محصول کامالً 
وارداتی بود گفت: با اتفاقاتی که در حوزه تولید رخ داد، در سال ۹۸ توانستیم 
10 درصد نیاز و وابستگی کشور به واردات شیر خشک نوزاد را رفع کنیم.

 طاهره فجر داودلی   گل پری، زنی مهاجر 
و سرپرست خانواده است که همراه با گلنار 
و سه دختر دیگرش، در محله کم برخوردار 
امامزاده یحیی)ع( در منطقه 12 تهران زندگی 
می کند.سخت ترین لحظات زندگی گل پری، 
روزی بود که از مدرسه گلنار 14 ساله اش به 
از بی جانی و بی حالی  او زنگ زدند و خبر 
بر  دنیا  انگار  دادند.  نوجوانش  دخترک 
سرش آوار شد. سفره خالی از ناِن خانه شان 
از خدای  مدد  و  توکل  از  غیر  و  می دید  را 
روزی  رسان، چاره ای بر این بیچارگی نداشت. 
اما مگر غیر از این است که خدا خود فرموده 
دارم؟ همان  قلب های شکسته جا  در  من 
خدایی که هیچ امیدی را ناامید نمی کند و 
به واسطه عده ای فرشته زمینی، آن ها که 
از امام خود آموخته اند، به داد  مهربانی را 
دل پردرد گل پری و دخترانش رسید تا آن ها 
هم مانند بسیاری از هم محله ای هایشان، 
شوند. برخوردار  ثامن«  »مهر  طرح  از 

شروع ماجرا»
حلیمه محبی، مدیر مدرسه دخترانه ابن سینا 
در محله امامزاده یحیی)ع( می گوید: »تکرار 
وضعیت ضعف و بی حالی بعضی دانش آموزان 
دبیرستان  اول  دوره  در  کــه  مــدرســه  دخــتــر 
فقر  از  آگاهی  و همچنین  تحصیل می کنند 
زیــاد خانواده های ایــن دانــش آمــوزان، ما را بر 
آن داشت تا به فکر چاره باشیم. خیلی زود و 
به مدد خود امام مِهر و مهربانی، امام رضا)ع( 
تــوســط یکی از هــمــکــاران کــه از خــادمــیــاران 
مسجد علی بن موسی الرضا)ع( در منطقه 12 
است، با طرح »مِهرثامن« آشنا شدیم و تا به 
امروز به واسطه این طرح، توانسته ایم حدود 
با  ــوز نیازمند مــدرســه را هــمــراه  ــش آم 45 دان
خانواده هایشان زیر پوشش این طرح قرار دهیم«.

 
»نان رایگان رضوی« چیست؟»

مــصــطــفــی خـــوش صـــحـــبـــتـــان، جــانــشــیــن 
بن  کانون خادمیاری مسجد علی  مسئول 

موسی الرضا)ع( در منطقه 12 تهران است. 
او ضمن بابرکت خواندن طرح »مهر ثامن« یا 
نان رایگان رضوی می گوید: »از آبان 1۳۹۸ در 
تحقیقات به عمل آمده متوجه شدیم شماری 
از دانش آموزان محله امامزاده یحیی)ع( به 
در کالس  بدنی  و ضعف  مفرط  فقر  دلیل 
درس از گرسنگی بی حال می شوند. تصمیم 
کانون خدمت  با کمک خادمیاران  گرفتیم 
خــانــواده هــای  نـــان  هزینه  منطقه،  ــوی  رضـ
محروم این دانــش آمــوزان را از محل جذب 
در  رایگان  را  نــان  و  کنیم  تأمین  روزه  کفاره 
اجرایی کردن  برای  قرار دهیم  .  آنان  اختیار 
طرح و به جهت حفظ کرامت افراد نیازمند 
در مراجعه به نانوایی ها، به فکر راه چاره ای 
بودیم که طراحی سکه های فلزی در دو رنگ 
با  نقره ای و طالیی در حالی که روی آن هــا 
لیزر عبارت »مهر ثامن« حک شده چاره این 
مشکل شد. در گام بعدی، به مدارس محله 
مراجعه کرده و با هماهنگی مدیران، اسامی 
دانش آموزان بی بضاعت را جمع آوری کردیم. 
پس از تحقیقات و بررسی های میدانی که 
توسط خادمیاران خواهر انجام گرفت، طرح 

مهر ثامن را با 72 خانواده آغاز کردیم«.

سکه های طالیی، سکه های نقره ای»
خوش صحبتان درباره نحوه استفاده از این 

سکه ها و تفاوت آن ها می گوید: »طبق این 
طرح، بر اساس تعداد افراد هر خانواده و نیاز 
آن ها، هر دو هفته یک بار سکه هایی را برای 
تأمین نان روزانه و هفتگی در اختیارشان قرار 
می دهیم. هماهنگی های الزم با چند نانوایی 
انــجــام شده  یحیی)ع(  امــامــزاده  محله  در 
است و در مراجعه افــراد زیر پوشش طرح 
افــرادی که سکه طالیی  نانوایی ها،  این  به 
دارنــد می توانند به ازای تحویل سکه خود 
به نانوایی پنج عدد نان و افــرادی که سکه 
نقره ای دارند 10 عدد نان دریافت کنند. در 
پایان هر هفته، کار تسویه حساب نان های 
تحویل داده شده با کانون خادمیاری مسجد 
الــرضــا)ع( اســت. در حال  علی بن موسی 
حاضر حدود یک سال و نیم است که تعداد 
120 خانواده، یعنی در حدود 540 نفر، نان 
هر روز سفره خود را به برکت امام مهربانی ها 

تهیه می کنند«.

غریبان، نیازمند کمک رسانی هستند»
فاطمه شفیعی، معاون پرورشی دبیرستان 
دخترانه ابن سینا نیز با اشاره به مهاجرنشین 
می گوید:  یحیی)ع(  امــامــزاده  محله  بــودن 
»بیشتر دانش آموزانی که زیر پوشش طرح 
مهر ثامن قرار گرفته اند، بومی محله نیستند. 
تعدادی از روستاها مهاجرت کرده اند و برخی 

اهل کشور افغانستان هستند«. 
بودن  ممتاز  و  فعال  به  اشـــاره  با   شفیعی 
برخی از این دانش آموزان نیازمند می گوید: 
»متأسفانه بعضی از این نوجوانان بااستعداد، 
برای گذران زندگی مجبور هستند در حین 
تحصیل کار کنند و بعضی هم ترک تحصیل 
بــا کمک  کــردیــم  مــا سعی  ولـــی  می کنند. 
خیریه های محله از جمله خیریه حضرت 
فاطمه الزهرا)س( و خیریه مسجد علی بن 
موسی الرضا)ع(، بخش کوچکی از نیازهای 
معیشتی این خانواده ها را با اهدای گوشت 
و غذای گرم و اقالم خوراکی در مناسبت های 
گوناگون تأمین کنیم. هر چند با شیوع کرونا 
عــالوه بر مشکالت تغذیه و معیشتی این 
دانش آموزان، مشکالت دیگری مانند نبود 
فضای  در  تحصیل  از  اســتــفــاده  امــکــانــات 
ــرای آن هــا ایجاد شــده اســت که  مــجــازی، ب
حل آن ها نیازمند کمک خیران نیک اندیش 

خواهد بود«.

الهی نان سفره ات گرم باشد»
و  بــودنــد  بلد  قدیمی ها حــرف هــای خــوبــی 
می کردند.  هم  راه  بدرقه  قشنگی  دعاهای 
یکی از دعاهایشان این بود: »الهی همیشه 
آبت سرد و نان سفره ات گرم باشد«. انگار 
این دعا، نهایت عاقبت به خیری را با خود 
داشت. مثل وضعیت گل پری و دخترانش. 
آن ها که این روزها می توانند همراه بسیاری 
از اهالی محل، بدون تشویش، با سکه های 
طالیی و نقره ای خود که ممهور به »مِهر ثامن« 
ماند،  بی نان  سفره شان  لحظه  هر  اســت، 
به نانوایی محل بروند و بدون اینکه کسی 
متوجه شود، با تحویل سکه، نان گرمشان 
ثامن الحجج)ع(  پرمهر  وجــود  برکت  از  را 
آن عشق  از  کــه  ــودی  وجــ کنند.  ــافــت  دری
به مهربانی  را  و دلدادگان  منتشر می شود 
ــر از  ــی دارد. حتی هـــزاران کیلومتر دورت وامــ
کوچه های  پس  کوچه  در  مشهدالرضا)ع( 

محله ای گمنام و ناآشنا.

روایتی از اجرای طرح »مِهر ثامن« در منطقه 12 تهران  

کمک های مؤمنانه خادمیاران نان آور سفره غریبان
بختگان به نیازمندان  

استان  در  بختگان  رضــوی  خادمیاران 
ــام رئــــوف)ع(  ــ فــــارس، بــه نــیــابــت از ام
شهرستان  ایــن  کم بضاعت  مـــردم  بــه 
ــانـــی کـــردنـــد.بـــه گــــزارش  خـــدمـــت رسـ
فــارس  اســتــان  از  آستان نیوز  خبرنگار 
این کمک های خداپسندانه با همکاری 
خـــیـــران مــحــلــی و بـــا هــزیــنــه بــیــش از 

440میلیون ریال انجام شده است.
ــاب حــمــام و ســرویــس  ســاخــت یــک بـ
بهداشتی به مبلغ 5 میلیون تومان، تهیه 
و توزیع  100بسته معیشتی به مبلغ 25 
میلیون تومان و کمک برای تهیه جهیزیه 
یک نوعروس از خانواده ای کم بضاعت 
ــای اخــیــر کـــانـــون خــدمــت  ــدام هــ ــ از اق
رضــــوی شــهــرســتــان بــخــتــگــان اســـت.

خادمیاران اصفهانی 
گرمابخش روزهای سرد 

نیازمندان
مسئول کانون تخصصی خدمت رضوی 
راه انــدازی  از  اصفهان  خانواده  و  بانوان 
خشنودی  بــه  را  دلــم  »می بافم  پویش 

موال« خبر داد.
حوریه رجالی، مسئول کانون تخصصی 
خدمت رضوی بانوان و خانواده اصفهان 
آستان نیوز  خبرنگار  بــا  گــفــت  وگــو  در 
به  راستای کمک  در  کانون  این  گفت: 
بــی ســرپــرســت در فصل  ــواده  هــای  خــان
سرما برای تهیه لباس گرم، به فراخوان 

خادمیاران اقدام کرده است.
وی افــزود: در پویش »می بافم دلم را به 
خشنودی موال« این کانون با قرار دادن 
بافت شــال، کاله و  آموزشی  پست های 
لباس گرم در کانال خورشید هشتم)ع(، 
از خادمیاران رضوی خواسته با شرکت در 
این پویش، پس از بافت لباس های گرم 
آن ها را به کانون تخصصی خدمت رضوی 
دهند. تحویل  استان  خانواده  و  بانوان 

سرزمین آفتاب 

خبر

جهش تولید
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برگ س���بز و کلیه م���دارک خودرو س���واری پراید صبا 
ج���ی تی ایک���س م���دل 1378  رنگ یش���می متالیک 
ب���ه ش���ماره موت���ور 00135345 و ش���ماره شاس���ی 
S1412278612978 به شماره انتظامی 934 ص 87 
ایران 36 به مالکیت علی عظیمی امینی مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
99

11
27

2

برگ س���بز خودرو س���واری پرای���د SE 131 مدل 1396 
به ش���ماره موتور M135904667 و ش���ماره شاس���ی 
NAS411100H1024757 ب���ه ش���ماره انتظامی 464 م 
36 ای���ران 74 ب���ه مالکیت  یاس���ر عاکفی مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

شناس���نامه)برگ سبز( نوع سواری سیستم پژو تیپ 
405ج���ی ال ایک���س ای8/1 رن���گ نق���ره ای متالی���ک 
م���دل1389 ش���ماره موت���ور12489176723 ش���ماره 
شاسی NAAM01CA6BR538100 شماره پالک322 
د17 ای���ران 94 بنام ش���نبه نظری مفق���ود گردیده واز 

درجه اعتبار ساقط می باشد  ,ع
99

11
27

4
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم )1083582(

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی طیور مروارید کویر سهامی خاص به شماره ثبت 10035 و شناسه ملی 10590017992 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399,09,30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقایان محمد جواد عظیمی به شماره 
ملی 0380927284 ، محمد تقی محمدی به شماره ملی 0381593053 ، حسن چیت ساز به شماره ملی 0384466028 ، محمد رضا قاسمیان به شماره 
انتخاب  برای مدت دو سال  به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره  به شماره ملی 0048613185  ملی 0385333897 و احمد آجودانی الهرودی 
شدند. 2- آقایان محمد غنی زاده به شماره ملی 0383388686 به سمت بازرس اصلی و جعفر یاری منش به شماره ملی 0381636798 به سمت 
بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 3- روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد. 4- صورتهای مالی سال 

98 به تصویب رسید . 

س
,  9

91
12

77

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم )1083577(

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی طیور مروارید کویر سهامی خاص به شماره ثبت 10035 و شناسه ملی 10590017992 

به   0381593053 ملی  شماره  به  محمدی  تقی  محمد  آقایان   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399,09,30 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
سمت رئیس هیئت مدیره ، محمد جواد عظیمی به شماره ملی 0380927284 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ، محمدرضا قاسمیان به شماره 
حسن   ، مدیره  هیئت  عضو  سمت  به   0048613185 ملی  شماره  به  الهرودی  آجودانی  احمد   ، مدیره  هیئت  عضو  سمت  به   0385333897 ملی 
مدیر  سمت  به   0384897657 ملی  شماره  به  نژاد  ابراهیم  فالح  حامد  و  مدیره  هیئت  عضو  سمت  به   0384466028 ملی  شماره  به  ساز  چیت 
،قراردادها  بروات   ، سفته  چک،  قبیل  از  شرکت  تعهدآور  و  بهادار  اوراق  و  اسناد  کلیه  شدند.  انتخاب  مدیره(  هیئت  اعضای  از  )خارج  عامل 
باشد.  می  معتبر  شرکت  مهر  با  همراه  عامل  مدیر   ، مدیره  هیئت  رئیس  نائب   ، مدیره  هیئت  رئیس  امضای  سه  از  امضاء  دو  با  اسالمی  عقود  و 

س
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مهر  رستا  رادین  شرکت  تغییرات  آگهی 
ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  پارسیان 

14231 و شناسه ملی 14005924429 

مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
 : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399,09,20
تعهدی  سرمایه  325.000.000ریال  مبلغ 
گواهی  طی  سهام  صاحبان  توسط  شرکت 
بانک   99,09,20 مورخ   92,4768,829 بانکی 
شرکت  حساب  به  قم  مرکزی  شعبه  کشاورزی 

پرداخت گردید.  

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم )1083608(

س
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78

مهر  رستا  رادین  شرکت  تغییرات  آگهی 
ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  پارسیان 

14231 و شناسه ملی 14005924429 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
 : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399,10,10 مورخ 
به  ریال   500.000.000 مبلغ  از  شرکت  سرمایه 
 40.000 به  منقسم  ریال   5.000.000.000 مبلغ 
آورده  محل  از  ریال   125.000 نام  با  سهم 
افزایش  جدید  سهام  صدور  طریق  از  و  نقدی 
آورده  4.500.000.000ریال  مبلغ  که  یافت 
نقدی طی گواهی شماره 92,4768,4422 مورخ 
99,10,08 بانک کشاورزی شعبه مرکزی قم توسط 
سهامداران به حساب شرکت پرداخت گردید .  
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم )1083568(

س
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73

درگاه  ساختمانی  شرکت  تغییرات  آگهی 
ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  ضامن 

42231 و شناسه ملی 10380581404 

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
سالیانه مورخ 1399,09,09 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شهریور   31 به  منتهی  مالی  صورتهای   -  1  : شد 

ماه 1399مورد تصویب قرار گرفت.
2- موسسه حسابرسی آگاهان تراز توس به شماره 
سید  آقای  و  اصلی  بازرس  عنوان  به   853 ثبت 
به   0943054974 ملی  شماره  به  سروری  حسن 
عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال 
جهت  قدس  روزنامه   3- شدند  انتخاب  مالی 
سال  یک  مدت  برای  شرکت  های  آگهی  درج 

انتخاب شد.  
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1083336(
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آگهی مزایده عمومی شماره 48016

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اس�تان خراس�ان رضوی در نظر دارد سرش�اخه های تاق روداب سبزوار را با جزئیات مندرج در 
اس�ناد مزایده را بهره گیری از س�امانه ت�دارکات الکترونیکی دولت)www.setadiran.ir(  به ش�ماره مزای�ده 1099000208000003 به 

صورت الکترونیکی به فروش برساند .
زمان انتشار در سامانه : ساعت 9 دوشنبه 1399/11/06             مهلت دریافت اسناد مزایده : ساعت 14 پنجشنبه 1399/11/16

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت : ساعت 10 شنبه1399/11/18        زمان بازگشایی : ساعت 10 یکشنبه1399/11/19
 آدرس : مشهد مقدس - بلوار وکیل آباد - وکیل آباد 30 - اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی - امور پیمانها -

 تلفن : 4-38680681 داخلی 340و331
ضمنا رعایت موارد زیر الزامی باشد :

مزای�د  فراین�د  مراح�ل  کلی�ه  و  می باش�د  دول�ت  الکترونیک�ی  ت�دارکات  س�امانه  طری�ق  از  صرف�ا  مزای�ده  برگ�زاری   -1
بازگش�ایی   ، قیم�ت  پیش�نهاد  ارس�ال   ، مزای�ده  در  ش�رکت  تضمی�ن  پرداخ�ت  مزای�ده،   اس�ناد  دریاف�ت   ، خری�د  ش�امل 
باش�د . از ای�ن طری�ق ام�کان پذی�ر م�ی  برن�ده ، واری�ز وج�ه مزای�ده و تحوی�ل کاال در بس�تر س�امانه  ب�ه  پاک�ت ه�ا، اع�الم 

2- عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره41934 -021 
) مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه ( تماس حاصل نمایند.

3-  اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایراستان ها ، در سایت سامانه) www.setadiran.ir ( بخش ثبت نام / پروفایل مزایده گرموجود است .                     
  شناسه آگهی1083232   الف 7941

شركت گاز استان لرستان ) مناقصه گذار ( در نظر دارد تامین:  
اجرای9000مت��ر ش��بكه پراکنده و150علمك پلی اتیلن شهرس��تان ازنا را از طریق مناقصه عمومی )ی��ک مرحله ای ( به پیمانكار واجد 
صالحی��ت واگ��ذار نماید . ل��ذا از کلیه پیمانكاران واجد صالحیتی که تمایل به ش��رکت در این مناقصه را دارن��د ، دعوت می گردد از 
تاری��خ1399/11/06 لغایت11/16 /1399 جهت ش��رکت در مناقصه فوق از طریق س��امانه س��تاد اقدام نمایند.الزم به ذکر اس��ت کلیه 
مدارك خواس��ته ش��ده که در س��امانه تدارکات الكترونیكی دولت )س��تاد( www.setadiran.ir  ،  پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 
کشور به آدرس http://iets.mporg.ir   درج گردیده را تكمیل و حداکثر تا تاریخ 1399/11/26 از طریق سامانه ستاد ارسال نمایند.

)ضمنا الزم است نسخه فیزیكی اسناد ارزیابی و پاکت الف)ضمانتنامه(  نیز به آدرس شرکت گاز استان لرستان ارسال گردد(.
زمان بازگشائی پیشنهادات ساعت 9:00 صبح مورخ 1399/11/29 می باشد.

عنوان و مشخصات کلی پروژه :  اجرای9000متر شبكه پراکنده و150علمك پلی اتیلن شهرستان ازنا       
مدت پیمان: 150روز

1- به این پیمان در صورت وجود اعتبار و تخصیص الزم پیش پرداخت تعلق می گیرد 
2- مبلغ تضمین 400.000.000 ریال  می باشد.

3- مبلغ برآورد حدود 7.871.436.035 ریال می باشد.
4- نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار بصورت یكی از تضمین های زیر: الف- ضمانت نامه بانكی

ب- واریزی وجه نقد به حساب 4001131406379309 بنام تمرکز وجوه سپرده شرکت گاز استان لرستان 
5- محل تحویل و گشایش پیشنهادات : خرم آباد- میدان 22 بهمن- بلوار مدیریت- شرکت گاز استان لرستان- امور قراردادها ، 

تلفكس : 066-33200683 
6- پایه و رشته مورد نیاز : حداقل پایه5 تاسیسات و تجهیزات یا نفت و گاز   

7- محل تامین اعتبار : منابع داخلی
8- مدت اعتبار پیشنهادها : سه ماه می باشد و این مدت حداکثر برای یك بار قابل تمدید می باشد.

9- ش��رایط ش��رکت کننده در فراخوان ،داش��تن ش��خصیت حقوقی، تجربه کافی مرتبط، توانائی تهیه و تس��لیم ضمانت نامه،توانائی 
رعایت اس��تانداردهای ش��رکت ملی گاز،داش��تن امكانات و نیروی متخصص به اندازه کافی،رتبه بندی مرتبط با رعایت ظرفیت مجاز 
کاری،داش��تن کد شناس��ه ملی اش��خاص حقوقی و صورتهای مالی حسابرس��ی شده ،بازگش��ایی پاکات منوط به کسب حداقل امتیاز از 

کمیته فنی / بازرگانی طبق اسناد ارزیابی می باشد.
10- داشتن کد شناسه ملی اشخاص حقوقی و ایران کد   

 روابط عمومی شركت گاز استان لرستان
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   آگهي تجدید  فراخوان پیمانكار  نوبت اول
موضوع : مناقصه شماره9961    شماره مجوز: 1399.6370
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در نخستین نشست »عین عدالت« بررسی شد

نقطه اتصال عدالت و والیت

نخستین نشست »عین عدالت« از سلسله نشست های »بزم اندیشه« به همت 
مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی با موضوع »عدالت و والیت« برگزار شد.به 
گزارش آستان نیوز، در این نشست که با حضور حجت االسالم عبدالحسین 
خسروپناه، معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد و میالد گــودرزی، فعال 
رسانه ای برگزار شد ،خسرو پناه، با تأکید بر اینکه حکمرانی اسالمی والیی 
اتفاق بیفتد؛ تصریح کرد: نمی شود در  یعنی نظام با محوریت والیت باید 
حکمرانی اسالمی والیت را فرض نکرد. تحقق عدالت یک سیستم نیاز دارد 
که مردم، کارگزاران و حاکم اسالمی اجزای این سیستم هستند. اگر یکی از 
اجــزای این سیستم وظیفه خودش را درست انجام نــداد، آیا باید دست از 

والیت فقیه که در رأس است برداریم؟
رئیس سابق مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران به جایگاه واژه عدالت 
و والیت در آیات قرآن اشــاره داشت و گفت: مهم ترین منبع دینی ما قرآن 
است که در آن دو واژه عدالت و والیت بارها ذکر شده و در آیه ۵۸ سوره نساء 

حکمرانی و عدالت را دارای پیوندی وسیع و ناگسستنی عنوان می کند.
خسرو پناه نزدیکی، دوستی، محبت و پیوند ناگسستنی با ولی را از مفاهیم 
والیت عنوان کرد و ادامه داد: در این تعریف یعنی آن قدر بین ولی و مردم پیوند 
محکمی تنیده شده که جداشدنی نیستند. در مفهوم والیت مؤمنان نسبت به 
هم والیت دارند همچنین اولیا خدا والیتی دارند بر مردم که از هم جدا نمی شوند. 
ولی این والیت چه از سوی مؤمنان باشد چه فقیه و اولیای الهی، باید بر اساس 
حدود الهی باشد.خسروپناه، حق را واژه کلیدی در عدالت اجتماعی دانست و 
ادامه داد: اگر حق را به صاحب حق دادی عدالت است؛ مقابل آن ظلم است 
و این حق را عقل و شرع تبیین می کند.وی، عقل و شرع را واژه کلیدی عنوان 
کرد که عدالت و والیت را به هم متصل می کند و ادامه داد: نسبت والیت و 
عدالت حدود الهی است و این حدود الهی بر اراده اجتماعی استوار است؛ 
عدالت وقتی تحقق پیدا می کند که والیت در کنار اراده اجتماعی قرار گیرد.

مردم در انتخاب خود مسئول هستند»
وی گفت: در مباحث کالمی بحثی به نام شرور است که به اتفاقاتی که در عالم 
طبیعت رخ می دهد مرتبط است؛ این شرور را به خدا نسبت می دهند در حالی 
که منشأ بسیاری از آن ها اعمال خود انسان هاست و تجاوز به طبیعت می کنند 

و در طبیعت نیز تصرف بر انسان می کند.
ما باید بپذیریم حکومت، مردم ساالرانه است و مردم در انتخاب خود مسئول 
هستند. همه مشکالت به مردم برنمی گردد اما بخش عمده آن مردم هستند.
خسروپناه به موضع رهبری در طرح افزایش نرخ بنزین در سال ۹۷ اشاره 
بنزین رهبری  گــران شــدن  از  ناشی  اعتراضات  و گفت: در مسئله  داشــت 
پیشنهاد دادند سال به سال افزایش یابد و یکدفعه این فشار بر مردم وارد 
نشود و پیش از این افزایش، حتماً روند حمایتی برای مردم صورت گیرد. 
رؤسای دو قوه بر این مسئله اجماع کردند اما رئیس جمهور مسیر دیگری در 
پیش گرفت و رهبری برای جلوگیری از شکاف و دوگانگی در حاکمیت نظام، از 
طرح دولت حمایت کردند، زیرا بسیاری بر آنند حاکمیت دوگانه شکل گیرد.

وی تأکید کرد: خطرناک است که عدالت خواهی بخواهد با ایجاد جعلیات در 
فضای مجازی زمینه تزلزل کسانی که در حیطه های تفکری با آن ها اختالف نظر 
دارند را فراهم کنند. ضعف برخی از نیروهای انقالب این است که دغدغه انقالب 
را دارند اما در حد اندیشه های رهبری تصویر درستی از این مفاهیم ندارند.
رئیس سابق مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایــران، همچنین عملکرد 
عقالنی را پشتوانه حل مسائل عنوان و تأکید کرد: احساس کلیدی برای حل 
مشکالت جامعه نیست. ما در حکمرانی اسالمی ضعف داریم چون در علوم 

انسانی اسالمی که ما را رشد دهند ضعیف هستیم. 

ایده های حکمرانی»
میالد گودرزی نیز در این برنامه تصریح کرد: تعریف عدالت به یک مفهوم 
پیشینی نیاز دارد، چون وقتی می گوییم عدالت، یعنی هر چیزی باید سر 
جای خودش باشد؛ با وجود این ابتدا باید ببینیم این جای خودش کجاست، 
در نتیجه باید به یک مرحله قبل برگردیم که من این مرحله را آرمان گرایی 
می نامم.در این مرحله باید برخی آرمان ها، وضع مطلوب و جامعه ایده آل را 
تعریف و ویژگی های آن را تعیین کنیم و بر این اساس می گوییم در این جامعه 
ایده آل هر چیزی جای خودش است؛ بنابراین ما در حال حاضر در یک وضع 
موجود قرار داریم که هر چیزی سر جای خودش نیست و عدالت در آن در 
حد کمال محقق نشده، پس برای اینکه هر چیزی سر جای خودش قرار گیرد 

باید عدالت خواهی کنیم.
وی به دیدگاه نسل جدید در خصوص عدالت خواهی در دهه اخیر اشاره 
داشت و گفت: در دهه اخیر چند گام و مرحله برای عدالت خواهی می توان 
متصور بود؛ مرحله نخست عدالت خواهی خطاب و نسبت به شخصیت ها 
و کارگزاران بود که درزمینه فساد و تجمالت آن ها اقدام شد، یک گام جلوتر 
و  حــوزه شفافیت  در  که  معنی  ایــن  به  در خصوص ساختارهای حکومت 
اندیشکده های  این چرایی ها،  به  پاسخ  بــرای  و  باید کرد  این مسائل چکار 
عدالت خواهی در دانشگاه ها و… راه افتاد و امروز و رو به آینده اگر خواسته 
باشیم به عدالت خواهی نگاه بیندازیم باید درباره ایده های حکمرانی صحبت 
کنیم. میالد گودرزی ادامه داد: اگر وضع مطلوب ها اتفاق افتاد، رسیدن حق به 

صاحبان حق خروجی آن می شود.
 از این زاویه وقتی در خصوص حکمرانی صحبت می کنیم حس می کنیم در 
خصوص عدالت صحبت می کنیم.وی،حکومت و حکمرانی را دارای معانی 
متفاوتی دانست و در تعریف آن گفت: حکومت بخش سخت افزاری جامعه 
است که سازمان ها، ارگان ها و نیروهای قوای سه گانه را شامل می شود. اما 
ایده های حکومت  ارائــه  به  از حکومت است که  باالتر  حکمرانی یک الیه 

می پردازد.
این فعال رسانه ای به تغییرات حکومت پس از انقالب اشاره داشت و گفت: 
والیت فقیه یک ایده حکمرانی است که از نظر من دو ایده حکمرانی دیگر 
به صورت مکمل باید در کنار آن قرار گیرند؛ اولی حاکمیت مردم است به 
این معنی که مردم حق دارند بدانند، مردم حق انتخاب دارند و … و دومی 
تنظیم گری ضد تبعیض؛ به این معنی که در تعریف وضع مطلوب یک اصل را 

همیشه در نظر داشته باشیم و آن هم ضد تبعیض بودن آن است.
ایده حکمرانی والیت فقیه، حاکمیت مردم و تنظیم گری  این سه  مجموع 
ضد تبعیض، باید در حکومت پیاده شود.برای پیاده شدن سه ایده حکمرانی 
در بدنه حکومت به یک تولید قدرت اجتماعی نیاز داریم که من اسمش را 
نهضت می  گذارم؛ همان چیزی که دکتر شریعتی آن را در دوگانه نهضت و 
نظام تعریف می کرد. نهضت یک حرکت رو به جلو و آرمان گرایانه است و نظام 
یک موجودیت محافظه کار و ساکن؛ همیشه انقالب ها با یک نهضت شروع 
می شود و پس از تغییر نظام و تشکیل نظام جدید نهضت کالً از بین می رود. 
ما درانقالب خودمان هم تا حدود زیادی دچار این موضوع شدیم و ایده ما برای 

بازگشت به آن حرکت رو به جلو این است که آن نهضت را دوباره زنده کنیم.

گزارش نشست

»از رضانام تا رضاخان« زندگی نامه پهلوی اول به قلم »هدایت اهلل بهبودی«  زندگی نامه رضاشاه پهلوی به قلم هدایت اهلل بهبودی توسط مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی روانه بازار نشر شد. 
این کتاب به زوایای کمتر شناخته شده زندگی پهلوی اول، یعنی سال های پیش از قدرت وی پرداخته و با بررسی چگونگی برکشیدن وی، با وقوع کودتای سوم اسفند 1299 پایان می یابد. در این اثر تا حدی زمانه رضاشاه 
هم مورد بحث و نظر قرار می گیرد؛ ازجمله آثار انقالب اکتبر روسیه بر ایران، پایان جنگ جهانی اول، قرارداد 1919، سرازیری مستشاران نظامی و مالی بریتانیا به ایران، سیاست انگلستان در ایران بین دو جنگ جهانی و... .

آنچه تمدن را تمدن می کند در واقــع پویش عناصر 
درون این تمدن هاست که نقشی تعیین کننده دارد. 
به این معنی که هر تمدنی یک ایده هدایتگر، یک ایده 
پیشران و پیشبرنده داخلی دارد که تمدن به تمدن فرق 
می کند. برای مثال در تمدن امروز چین دارند تالش 
می کنند ایده پیشبرنده را با کنفسیوس مطرح کنند 
و بگویند منظور ما از دولت تمدنی مبتنی بر ایده ای 
است که کنفسیوس برای ما آورده است. برای ما نیز 
ایــده هدایتگر، آن چیزی است که حضرت رســول و 
اهل بیت)ع( آورده انــد. وقتی از فرایند یا چرخه بودن 
یک تمدن حرف می زنیم به این معناست که تکثرات 
هدایتگر  ایــده  آن  با  تمدنی  حــوزه  یک  درون  واقعی 
از طریق تأسیس یک  ارتباط می گیرند و این چرخه 
سری نهادها اتفاق می افتد. فرض می کنیم تشیع به 
عنوان یک ایده برخاسته از وحی یا مذهب  نهادی 

را متناسب با ایــده خــودش، با نــام »حــوزه علمیه« 
نهاد که حــوزه علمیه  ایــن  تأسیس می کند. 

نام دارد تالش می کند محصوالتی را تولید 
کند و بروندادی چون مرجع تقلید، رساله، 
مبلغ و سیستم های مختلفی چون وقف 

و نــذورات که با آن مواجهیم، داشته باشد. 
و  بـــرده شــد، محصول هستند  ــام  ن آنچه 

توسط  محصول  ایـــن  کــه  موقعی  ــا  ت
ــوزه تمدنی  جــامــعــه و مــخــاطــب حــ

مصرف می شود، آن تمدن بازتولید می شود به همین 
بلکه  نــداریــم  توقف  نقطه  فرایند  بحث  در  ما  دلیل 
تولید و بازتولید را داریم. یعنی تمدن از یک نقطه ای 
مثالً چون اســالم یا کنفسیوس متولد می شود و آن 
تولد نیز به این گونه نیست که از نقطه صفر باشد، 
بلکه باز هم از محیط پیرامونش و تکثرات در جامعه 
ارتزاق می کند. برای نمونه در اسالم مشاهده می کنید 
احکام امضایی و احکام تأسیسی دارید و از خیلی از 
تمدن های پیرامون نیز در واقع اقتباس کرده است. آن 
ایده برای خودش نهادهایی را می سازد و آن نهادها نیز 
محصوالتی را تولید می کنند. تا زمانی که این محصول 
توسط جامعه مصرف می شود، آن ایده و ارزش های 
قانونی اش بازتولید می شوند یعنی فرض کنیم در نهاد 
تمدنی چون دانشگاه، اگر دانشگاه ما بتواند از محیط 
پیرامونش دانشجو جذب کند، آثاری که تألیف می کند 
اگر خوانده شوند، این فرایند ادامه پیدا کرده و به 
سمت بازتولید حرکت می کند. مثال هایی که 
ذکر شد برای درک فرایندی بودن تمدن بود؛ 
در روابط بین الملل یا در جهان اسالم نیز 
به همین شکل است و ما تالش می کنیم بر 
اساس سطح تحلیل تمدن و نگاه فرایندی 
ــمــدن کـــه بـــر خـــالف نگاه  بـــه ت
این  از  اســت  هانتینگتونی 

نگاه فرایندی دفاع کنیم.

بر خالف نگاه هانتینگتون، قائل به فرایندی بودن تمدن هستیم
گفتم  بحث  اول  که  طــور  همان  نهاد،  بــدون  اساساً 
ــازی را نــداریــم. مــثــالً بــرای  امــکــان  بحث تــمــدن سـ
اسالم  در جهان  اسالمی  انقالب  یا  گسترش تشیع 
نیامده ایم بگوییم خب وزارت خارجه هست،  صرفاً 
ایــن  ــجــام  ان حـــال  در  و  دارد  مختلفی  بــخــش هــای 
زده ایــم  نهادهایمان  تکثیر  به  ما دســت  اســت.  کــار 
جهانی  مجمع  ارتــبــاطــات،  و  فرهنگ  ســازمــان  مثالً 
الــمــرتــضــی)ع( و جامعه  بـــیـــت)ع(، جــامــعــه  اهـــل 
المصطفی)ع( و نهادهای متعددی داریم که جمهوری 
اسالمی ایران در قامت جهان اسالم خلق کرده و این 
نهادها هستند که امروزه مورد توجه قرار می گیرند. 
وقتی  یعنی  می شوند  واقع  تحریم  مورد  نهادها  این 
خزانه داری آمریکا می آید و آستان قدس  را تحریم 
موفقی  نهاد  نهاد،  این  که  معناست  این  به  می کند 
است و در فرایند قدرت سازی -و اگر نگوییم تمدنی- 
جمهوری اسالمی و انقالب اسالمی ایران ایفای نقش 

می کند. 
اگر این یک نهاد خنثی بود چه لزومی 

داشت آن را تحریم و مبادالت مالی 
می پیوندند  نهاد  ایــن  به  که  ــرادی  افـ
در  امـــروزه  کند.  تحریم  و  محدود  را 
جــامــعــه الــمــصــطــفــی طــلــبــه هــایــی با 

می کنید  مشاهده  را  مختلف  ملیت های 
و به عنوان نهادهای مختلفی در کشورهای 

مختلف ذیل قانون همان کشور به صورت کالج ثبت 
شده و بین 30 تا 300 هــزار، بسته به دوره هــای کوتاه 
مدت یا بلندمدت دانشجو دارد و ایجاد فعالیت علمی 
را  خــودش  مــدام  می گیرد  نهاد شکل  وقتی  می کند. 
و  تکثیر  نهاد،  قابلیت  یعنی  تقویت می کند  و  تکثیر 
کــار فردمحور باشد  اگــر یک  تقویت اســت. برعکس 
امکان تکثیر در آن حداقلی می شود چرا که با حذف 
آن فرد احتماالً کار متوقف و یا حداقل کند می شود. 
آفریقاً  در  مــثــالً  می بینید  شما  هــســت،  نــهــاد  وقــتــی 
افرادی می آیند و اینجا آموزش می بینند و برمی گردند 
کشورهای  بیشتر  در  کــه  مــی شــود  ایــن  نتیجه اش  و 
آفریقایی جمعیت قابل توجهی شیعه داشته باشیم. 
برای مثال همین جریان شیخ زکزاکی به گونه ای وابسته 
به نهاد جامعه المصطفی است، چرا که اینجا درس 
خوانده و فقیه شده است و اکنون آنجا دارد کار می کند؛ 
بر یک فهم  ایشان اســت که مبتنی  نهادی  ایــن فقه 
جهانی از تشیع و اسالم کار می کند. سپس وقتی نهادی 
می شود یک سری قوانین باالدستی در آن نهاد وجود 
دارد که انعطاف پذیری را بسیار باال می برد، یعنی 
الــزامــاً  تمدن  می گویند  اینکه 
باید نهاد داشته باشد به این 
صورت است که مثالً جامعه 
المصطفی امکان پذیرش طلبه 
سنی یا افراد مسیحی را دارد .

قابلیت» نهاد« ، تکثیر و تقویت ایده  است 

جناب دکتر نوروزی، برای شروع بحث در   
مورد خودِ کتاب و انگیزه ترجمه و انتشار آن 
بفرمایید و در ضمن آن به این پرسش پاسخ 
دهید که »تمدن« را در ابتدا باید چگونه دید، 

نقطه ای تاریخی یا امری فرایندی؟
مطالعات  پژوهشکده  در  ما  اصلی  مسئله 
در  اســـت.  ســـؤال  همین  اجتماعی،  تمدنی 
که  بود  این  اصلی  تمدنی مسئله  مطالعات 
ما تا چه میزان می توانیم از علم تمدن حرف 
بزنیم بدون اینکه درگیر روایت های تاریخی از 
تمدن شویم. در مطالعات علمِی تمدن ما از 
تمدن به عنوان یک رویکرد یا به عنوان یک 
سطح تحلیل استفاده می کنیم، یعنی تمدن 
را به عنوان یک کیس در نظر نمی گیریم که 
بخواهیم آن را مثل تاریخ تمدن مطالعه کنیم 
بلکه به تمدن مثل نظریه ها، رویکردها و سطح 
تحلیل، ارزشمندی جدیدی می دهیم که این 
ارزشمندی جدید سبب می شود تمدن از یک 
مهارت و یک مفهوم انتزاعی، تبدیل به یک 
ابزار برای شناخت پدیده های بیرونی شود. این 
نگاهی بود که سعی کردیم آن را اقتباس کنیم؛ 
از همین رو وقتی از تمدن صحبت می کنیم، 
از پدیده ای حرف می زنیم که فرایندی  قطعاً 
است و نقطه پایانی علی القاعده ندارد و دائم 

در حال »شدن« است.
 وقتی می گوییم تمدن یک امر فرایندی است 
را  آن  می کنیم،  بررسی  را  تمدن  وقتی  یعنی 
حاوی یک سری مؤلفه ها و تنوعات و تکثراتی 
فرض  مــثــالً  هــســت؛  آن  درون  کــه  می بینیم 
می کنیم در یک تمدن سه یا پنج یا 10 زبان، 
چندین مذهب یا چند قومیت یا نژاد در آن 
تمدن،  می گوییم  خاطر  ایــن  به  باشد.  فعال 
یا حالت  موقعیت  در یک  و  اســت  فرایندی 
شئ گونه نیست که در گذشته رخ داده باشد 
و پس از آن مثل یک pack بسته شده باشد، 
یا به تعبیر هانتینگتون در حال حاضر وجود 
دارد اما این هویت تمدنی کامالً سفت و محکم 
است و خطوط ارتباطی بین دو تمدن وجود 
ندارد که این ها بتوانند با همدیگر ارتباط برقرار 
کنند. می گوییم تمدن فرایندی است چون در 
داخــل خــودش تکثراتی دارد که این تکثرات 
با قسمت های دیگر مــدام در ارتباط هستند 
و یک نخ تسبیح و حلقه مشترکی هست که 
را به همدیگر نزدیک می کند.  همه تکثرات 
برای اینکه بین ما و عراق، ما و افغانستان، ما 
و کردستان و ترکیه یا آذربایجان تقریب ذهنی 
ایجاد شود آیا ما می توانیم خطی بکشیم که 
بگوییم به لحاظ فرهنگی، قومیتی، نژادی اینجا 

عراق و اینجا ایران یا اینجا افغانستان است؟
این ها  درون یک حلقه تمدنی   چون همه 
وجود  این ها  تمایز  امکان  می شوند  تعریف 
ــدارد؛ یعنی ممکن اســت بــلــوچ هــای مــا با  ــ ن
بلوچ های پاکستان یا افغانستان مثالً از یک 
تیره و عشیره باشند و به لحاظ ظاهری نیز 
نتوانیم بین آن ها تمایز ایجاد کنیم. این ها برای 
این بود که بگویم تکثرات در تمدن وجود دارد 
و این طور نیست که بین دو تمدن بتوان حد 
و مرز روشن و سفت و سختی ایجاد کرد و آن 
نگاه هانتینگتونی را در عالم واقع دید؛ یعنی 
همیشه بین تمدن ها یک مرزهای خاکستری 
وجود دارد که بین دو تمدن مشترک هستند. 

تحلیل و نظر خودتان در این خصوص به عنوان   
استاد روابط بین الملل نه مترجم اثر چیست؟ 

بحث تمدن و جهانی شدن در دو دهه اخیر 
بسیار رونـــق پیدا کـــرده اســـت. چــون مــا در 
داریــم  کانونی  بین الملل یک پرسش  روابــط 
و آن این است که وقتی جهانی شدن اتفاق 
می افتد، تکلیف دولت های ملی چه می شود؟ 
آیا دولت های ملی به کلی حذف می شوند یا 

تضعیف می شوند.
 تقریباً رویکردهای لیبرالیستی و رویکردهای 
دیــگــر نــظــرشــان ایـــن اســـت کــه بــه هــر حال 
دولت ملی تضعیف می شود ولی رئالیست ها 
در  نــمــی شــود  حــذف  ملی  دولـــت  می گویند 
بخش هایی اقتدارش را از دست می دهد اما 
از وقتی سطح تحلیل  برقرار اســت.  کماکان 
تمدن یعنی آن مفهوم تمدن از 1۹۹3و 1۹۹6 
همین  می شود،  مطرح  هانتینگتون  توسط 
پرسش در مورد تمدن مطرح می شود که با 
اتفاقی  برای تمدن چه  آمدن جهانی شدن، 
خواهد افتاد؟ در این مقاله بخشی از بحث ها 
و بخشی از مباحث مربوط به تمدن و جهانی 
شدن در آثار و مقاالت دیگر مطرح شده است 
و این مقاله یکی از پازل های تعیین کننده این 
پرسش است که مدام در کارهای ما بازتاب 
تمدن ها  اگر  می گویند  برخی  می شود.  داده 
در فضای هانتینگتونی باشند و نتوانند هیچ 
اتفاق  با جهانی شدن  نبرد  بگیرند،  ارتباطی 
می افتد و در نهایت جهانی شدن است که 
و  می روند  بین  از  تمدن ها  و  می شود  غالب 
برخی دیگر بر این باور هستند که تمدن های 
فعلی که چه در شرق آسیا چه چین یا جهان 
ــد در حــال مـــدرن شدن  اســـالم حضور دارنـ
هستند و چون دارند مدرن می شوند سبب 

تقویت جهانی شدن می شود. 
دلیلش نیز این است که تمدن ها شبکه های 
ــد؛ بــرای مثال  ارتباطی بسیار قوی درونــی دارن
ــوزه علمیه یا  جــریــان تــصــوف یــا جــریــان حــ
صورت های مختلف آن در کشورهای مختلف 
استقالل خودشان را در فضای جهانی شدن 
از دست نمی دهند بلکه چون آن تمدن یک 
شبکه دارد و جهانی شدن هم شبکه است به 
صورت یک پازل درون جهانی شدن می تواند از 
مزایای آن استفاده حداکثری کند و از معایب 
به  کــه  مناطقی  برعکس  بماند؛  امــان  در  آن 
اصطالح فضای تمدنی شان ضعیف است یا 

تمدن ندارند، آن ها به شدت آسیب می بینند 
و فقط درگیر معایبش می شوند و هویت های 
ملی شان به کلی از بین می رود. باید این بحث 
را در فضای دانشی مان رونق دهیم و به این 

هــویــت هــای  کـــه  بیندیشیم 
تمدنی و دولت های تمدنی ما 
در فضای جهانی شدن چطور 
و به چه صــورت قابل ترسیم 
صورت بندی  چند  و  هستند 
دارد.  وجـــــــــود  آن هـــــــــا  از 

اســامــی    تــمــدن  نسبت 
ــا نــهــادهــای جــهــانــی فعلی  ب
ــان مـــلـــل و  ــ ــ ــازم ــ چــــــون ســ
مثاً  مختلف  ســازمــان هــای 
ــی بـــه چه  ــول ــتــصــادی و پ اق
ــاشــد؟  ــورت مـــی تـــوانـــد ب ــ صـ
آیــا ایــن ســازمــان هــا الاقتضا 
یا ما مجبور مطلق  هستند 
ایــن هــا هستیم؟ بــه  نسبت 
بابت  ایــن  از  زدم  که  مثالی 
ــر ما  ــ ــه نـــظـــرم اگ ــه بـ ــود کـ ــ ب
بتوانیم تمدن را مجموعه ای 
بگیریم  نظر  در  شبکه ها  از 
شدن  جهانی  وضعیت  در 
اتفاقی که برای حوزه علمیه 
می افتد، در وضعیت جهانی 

شدن حل نمی شود برای اینکه حوزه علمیه 
یک شبکه با قدمت تاریخی و بسیار قدرتمند 
باوجود تغییراتی که ممکن است  است که 
در شکلش اتفاق بیفتد،  می بینیم در بحث 
محتوایی مثالً سازوکار اجتهاد خود و حتی 
سیستم تدریس خودش را حفظ   می کند و 
تغییر چندانی نمی کند. رابطه تمدن اسالمی 
ــورت اســـت که  و تــمــدن جهانی بــه ایـــن صـ
تمدن ها  آن  که  حوزه هایی  در  شبکه هایی 
و  شــده  اســت حفظ  آن صاحب شبکه  در 
حتی چابک تر می شود و از ظرفیت خودش 

استفاده می کند. 
تحقیقات  مرکز  کنید  نگاه  اگــر  قم  در  شما 
تقریباً  کــه  اســت  سازمانی  آن،  کامپیوتری 
کِل دانش موجود در حوزه علمیه را تبدیل 
به نرم افزار کرده است یعنی از آنچه جهانی 

شدن به آن داده است بــرای تقویت شبکه 
سنتی خودش استفاده می کند. 

اگر یک طلبه بخواهد دربــاره مفهوم »مرگ« 
در تاریخ فقه مطالعه کند با یک جست وجوی 
ــزار، هــزاران  ســاده در این نرم اف
مختلف  کتب  از  آمـــاده  فیش 
ــرار مــی گــیــرد.  ــ ــارش ق ــی در اخــت
حوزه  می شود چون  این سبب 
مشخصی  شبکه  یــک  علمیه 
در  اســت  اسالمی  تمدن  درون 
شبکه  شــدن  جهانی  وضعیت 
سنتی خــودش را تقویت کند، 
ــا؛ ولی  مثل نــهــادهــای دیــگــر م
مثالً چون نهاد مالی نداشتیم  
ســرگــردان  مــا  بانکی  سیستم 
باید  اســت و ما نمی دانیم چه 
ــوردی و  مــ پــس در هــر  بکنیم. 
این است  در هر تمدنی قاعده 
که اگر صاحب شبکه باشد در 
امکان  شــدن  جهانی  وضعیت 
تعامل با وضعیت جهانی شدن 
پیدا می کند و به واسطه آن هم 
خودش را رشد می دهد و به این 
صــورت نیست که کامالً از بین 
برود، بلکه در وضعیت تعامل با 

جهانی شدن قرار می گیرد. 

بــه نــظــر شــمــا تــمــدن اســامــی و انــقــاب   
اسامی نوعی دیگر از جهانی شدن را در نظر 

دارد؟ اگر دارد چه ویژگی هایی دارد؟
اینکه احتماالً  بــرای  ایــن سرفصل  مــورد  در 
تمایزات جدی با جهانی شدن داشته باشیم 
شاید به لحاظ هویتی آنچه ایجاد می کنیم 
متمایز باشد اما به لحاظ شکلی تمدن نوین 
اسالمی حداقل در کوتاه مدت یا ۵0 یا 100 سال 
از شاخص های جهانی  یکی  اگر  مثالً  آینده 
ارتباطات  بــرای نمونه جهانی شدن  شدن را 
بدانیم و ماهواره ها و اینترنت را در آن، فاکتور 
اصلی در نظر بگیریم، برای اینکه جایگزین 
دیگری به جای آن بیاید، این وجــود نــدارد. 
به لحاظ هویتی  این است که ما  نکته دوم 
تالش می کنیم هویت تمدنی مستقلی داشته 
باشیم اما اینکه نوع جدیدی از جهانی شدن 

تمدن  آنچه  ــم.  مــی دان بعید  کنیم  ایــجــاد  را 
یا  ایجاد  اســت،  آن  دنبال  به  اسالمی  نوین 
که  است  ارتباطی  افزایش شبکه های جدید 
در مشابه های آن در جهان وجود دارد اما با 
معیارهای خودش. ممکن است چیزی شبیه 
پولطال جایگزین آنچه به عنوان یورو در اتحادیه 
اروپاست شود، بر اساس درهم و دیناری که در 
اقتصاد اسالمی موضوعیت دارد، واحد پولی 
مشترکی را بین یک یا چندکشور وضع کنیم 
که با توجه به اینکه مبنایش، مبنایی مشخص 
چــون طــالســت، امــکــان تعامل بــا دیــگــران بر 

اساس آن ایجاد شود. 
به همین دلیل مثالً بازگشت به احیای پولطال 
مشابه  تجربه های  و  آن  مشابه  مصادیق  یا 
ممکن است در تمدن نوین اسالمی تبدیل به 
شبکه هایی شوند که در واقع شکل جدیدی از 

جهانی شدن را به نمایش بگذارند. 

نهادسازی چه ضرورتی برای یک تمدن که   
قصد دارد جهانی شود، دارد؟

مهم ترین ویژگی که نهاد دارد این است که به 
شدت امکان تکثیر شدن را برای آن تمدن 
اگر  تمدنی  این جهت هر  از  فراهم می کند. 
بخواهد حرکت کند و پیشرو باشد و آن ایده و 
اندیشه اش به سمت تکثیر برود و بقا داشته 
باشد، الزاماً باید نهاد داشته باشد اما نهاد نیز 
باید توجه داشته باشد محصوالتی تولید کند 
که مورد نیاز و توجه مخاطب و به اصطالح 
بازتولید ایده را به همراه داشته باشد. مثالً در 
حوزه امنیتی می توانستیم به وجود حزب هللا 
یا برخی گروه های دیگر اکتفا کنیم اما سپاه 
اسالمی  جمهوری  رسمی  نهاد  یــک  قــدس 

است که در حوزه امنیت فعالیت می کند. 
وقتی نهادی تأسیس می شود این نهاد تمدنی 
امکان کنترل چند بعدی محیط پیرامون را 
فراهم می کند؛ یعنی ما چه به لحاظ فرهنگی، 
چه به لحاظ اقتصادی، چه به لحاظ امنیتی 
نقش  ایــفــای  پیرامون  محیط  در  می توانیم 
کنیم. شما می بینید سپاه قدس امروزه صرفاً 
به  اسالمی  کشورهای  در  امنیتی  نهاد  یک 
شمار نمی رود به همین دلیل است که اغلب 
عکس های شهید سلیمانی با لباس غیرنظامی 
است؛ یعنی هم نهاد امنیت ساز است و آشوب 
را کنترل می کند و هم نهاد فرهنگی است و در 
فعالیت های فرهنگی متفاوتی در این مناطق 
دانشگاه ها، حوزه های  از طریق سپاه قدس، 
علمیه و نهادهایی که در فضای بهداشت و 
درمان یا فضای اقتصادی فعال است شرکت 
کرده و به گروه هایی کمک می کند تا بتوانند 
با همدیگر تبادالت اقتصادی انجام دهند، هر 

چند خودش مستقیماً مباشر نباشد. 
به تعبیری کاربست نهاد برای تمدن ها، یک 
کــاربــســت چــنــدبــعــدی اســـت نــهــاد همیشه 
بــه لحاظ کــارکــردی غالب اســت و بــا آمــدن 
بــرای  نمی کند.  جــدی  تغییر  افـــراد  رفــتــن  و 
جامعه المصطفی نیز همین طور است؛ فرقی 

نمی کند چه کسی رئیسش باشد.
 اهمیت و ارزش ذاتی نهاد را می توان از همین 
فهمید که هم نهادی است که محصول تولید 
می کند و هم در واقــع می تواند در پویش ها 
و کنش های مختلف در حــوزه هــای مختلف 
فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی همزمان 
فعالیت کند و هم اینکه در داخــل و بیرون 
امکان تکثیر را برای آن تمدن فراهم می کند.

گفت وگوی قدس با دکتر رسول نوروزی به بهانه انتشار کتاب »تمدن و جهانی شدن«

تحریم آستان قدس یعنی موفقیت آن درفرایند قدرت سازی جمهوری اسالمی  

شما در قم اگر نگاه 
کنید مرکز تحقیقات 

کامپیوتری آن 
سازمانی است که 
تقریبًا کِل دانش 

موجود در حوزه علمیه 
را تبدیل به نرم افزار 

کرده است، یعنی آنچه 
را جهانی شدن به آن 
داده است برای تقویت 

شبکه سنتی خودش 
استفاده می کند

بـــــــرش

 خدائی، فاطمی نژاد   ارتباط میان »تمدن و جهانی شدن« موضوعی 
است که جز تک نگاری های بسیار محدود تولیدات دیگری از آن 
در ادبیات فارسی دیده نمی شود. مهم ترین پرسش ها نیز در این 
موضوع اینگونه شکل گرفته اند؛ آیا تمدن ها متغیری مداخله گر در 
برابر فرایند جهانی شدن هستند و منبع خشونت و جنگ به شمار 
اینکه  یا  است-  کرده  اظهارنظر  هانتینگتون  که  می روند-آن گونه 
به جهان  بخشی  نظم  فرایند  در  با جهانی شدن  همراه  تمدن ها 
هیئت  عضو  نوروزی،  رسول  دکتر  با  می کنند.  ایفا  مثبت  نقشی 
ترجمه  به  دست  که  اسامی  فرهنگ  و  علوم  پژوهشگاه  علمی 
مجموعه مقاالتی در این خصوص و در قالب کتاب »تمدن و جهانی 

شدن« زده است به گفت و گو نشسته ایم . 
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حسین مکی درباره واقعه 21 تیر 1314 مشهد چه نوشت؟  

یک گزارش ویژه از فاجعه مسجد گوهرشاد
از  زیــادی  به مسجد گوهرشاد و شهادت جمع  هجوم مأموران رضاشاه 
متحصنان آن مکان مقدس، یکی از صفحات تاریک و غمبار دوران استیالی 
رژیم پهلوی است. گزارش هایی که درباره این فاجعه بزرگ در دست است، 
عموماً به تاریخ شفاهی اتکا دارد. اما در این بین، مرحوم حسین مکی که 
در دوران ملی شدن صنعت نفت نقش مهمی را ایفا کرد و در زمره یاران 
دکتر مصدق در مجلس شورای ملی قرار داشت، در کتاب مشهور خود 
با عنوان »تاریخ بیست ساله ایران«، گزارشی نسبتاً کوتاه، اما درخور تأمل 
درباره قیام مسجد گوهرشاد ارائه داده  است، که مرور آن خالی از فایده 
نیست: »توپ های سنگین در خیابان تهران، روبــه روی مسجد گوهرشاد 
استقرار یافته و در ذهن مردم مشهد هجوم روسیه را در سال۱۳۳۰ قمری 
به سرکردگی ژنرال »ردکو« دوباره زنده کرده است. اما این بار روس ها دیگر 
نیستند که می خواهند حمله کنند، بلکه قزاقان رضاخان هستند. پاسی 
از نیمه های شب ۱۲ ربیع الثانی گذشته بود که صدای غرش مسلسل های 
ــرزه انــداخــت و قشون شــرق به  قــزاقــان، آسمان مقدس خــراســان را به ل
فرماندهی سرلشکر ایرج مطبوعی و... برای فتح مسجد گوهرشاد به حرکت 
درآمد و صدای شیپور آغاز جنگ، از همه طرف بلند شد. عده ای از مأموران 
مخفی رژیم، پیش تر وارد مسجد شده بودند و قرار بود آن ها، از داخل وارد 
عمل شده و راه ها را برای ورود نیروهای رضاخان به داخل مسجد هموار 
سازند و چنین شد. دژخیمان اسلحه به دست، پای به درون خانه خدا 
گذارده و همه مسجدیان را از دم تیغ گذراندند و به هیچ کس رحم نکردند 
و به قول خودشان کاری کردند که روس ها نکرده بودند. هنگامی که سپیده 
سر می زد، دیگر نه صدای گلوله ای بود و نه صدای »یاعلی، یاعلی« و قزاقان 
فاتح، در پناه مسلسل کور و نابینای خویش، پای بر کشته شدگان بر زمین 
افتاده می گذاشتند و به دنبال زندگانی بودند که در پناهگاهی از دسترس 
گلوله به دور مانده بودند. قزاقان با کشتن بیش از ۲هزار تن )تا 5 هزارتن( و 
اسیر کردن ۱5۰۰ تن، توانستند قلب مقاومت گران مسجد گوهرشاد را درهم 
شکنند«. محمدعلی شوشتری، از صاحب منصبان آستان قدس رضوی، در 
خاطراتش می گوید: »]سرهنگ[قادری با حالی سهمناک و چشمانی خونین 
وارد شد. به محض ورود، آقای مطبوعی سؤال کرد: مگر کشتار هم شد؟ 
به ذات پروردگار و حقیقت حضرت ثامن الحجج)ع(، قادری این عبارت را 
جواب داد و با دست اشاره کرد که: آن ها را خِر کردم و مثل گوسفند در 
مسجد و شبستان ها و دارالسیاده، از کُشته، پُشته ساخته ام. مطبوعی به 
روی خود نیاورد، اما از رنگ و حالت و وجناتش معلوم شد خود را باخته 
است و از عاقبت این کار اندیشناک شد، اظهار کرد: بد شد، خیلی هم بد 
شد، می ترسم مسئولیت بزرگی داشته باشد. قادری فوراً جواب داد: کوسه 
و ریش پهن نمی شود... در این بین هوا روشن شده بود، مرحوم اسدی 
اتومبیلش رسید مقابل کالنتری، با عجله باال آمد. به محض استحضار از 
چگونگی، بدون خداحافظی برگشت و به من اظهار کرد: بیا برویم... به اتفاق 
سوار اتومبیل شدیم. اسدی خواست اندکی با بیانات من، خود را سرگرم 
کند. من هم که حالم بدتر از او شده بود. هر دو با صدای بلند بنای گریه را 
گذاردیم. علی اکبر شوفر، که فعالً هم گویا شوفر آستانه است، گریان شد و 
متوجه حرف های من گردید. در بین راه منزل و خیابان باغ عنبر، نفهمیدم 
چه شد به اسدی اظهار کردم: وای از عاقبت این کار! تف بر این مأموران 
با این انجام وظیفه، آقای اسدی نبودی ببینی قادری چه جور وارد شد و 
در جواب اظهارات مطبوعی، با چه قدرتی مباهات می کرد که مردم را مثل 
گوسفند در مسجد کشته ام؛ راستی آقای اسدی این شعری را که اهل منبر 
به شمر نسبت می دهند که در مجلس عبیدهللا یا یزید خواند »امالء رکابی 
فضه و ذهبا«]رکاب اسبم را از طال و نقره پر کنید[،  قادری نیز خواند، منتها 

نه به عربی، به فارسی«.

ماجرای زنی که 485 سال پیش شهر مشهد را از هجوم ازبکان حفظ کرد

بانویی که فرمانده مدافعان حرم رضوی شد 

گزارش

گزارش اسکندر بیگ منشی  اسکندر بیگ منشی، در »عالم آرای عباسی« می نویسد: »همسر حاکم شب و روز بر گرد برج و بارو می گردید و جنود عبید به دروازه جنگ می آوردند و از دست غازیانی 
که به حکم منکوحه)همسر( صوفیان خلیفه بودند و اهل شهر، زخم های کاری خورده مراجعت می نمودند.این گزارش تاریخی، شاید تنها گزارشی باشد که در آن، صحنه فرماندهی همسر صوفیان خلیفه به 

تصویر کشیده شده  است؛ تصویر بانوی مسلمانی که در هنگامه هجوم دشمن، توانست با تدبیر و نظم حیرت انگیز خود، مدافعان شهر را سازماندهی کند. 

مقدمه آن دفاع بزرگ»
مشهد از دوره صفوی و به طور مشخص از 
بارو  و  بــرج  دارای  یکم،  تهماسب  شــاه  عهد 
شــد. تا پیش از آن تنها بر گــرد حــرم مطهر 
حصاری معمولی وجود داشت و هنگام حمله 
دشمنان، کار به نبرد خیابانی می کشید که 
شهر  مدافعان  شکست  معموالً  فرجامش، 
ازبکان در سال 9۳8 هـ.ق دوباره  بود. وقتی 
به سمت مشهد سرازیر شدند، به آن دیوار 
بلند برخوردند؛ دیواری که شهر را از غارتگری 
آن هــا نجات داد؛ اما در آن وقــت، تهماسب 
یکم خود را به مشهد رسانده بود و ازبکان 
از بیم لشکریان قزلباش به سوی شمال شرق 
گریختند. در آن زمان، فرماندهی پیشقراوالن 
سپاه ایــران، بر عهده صوفیان خلیفه روملو، 
یکی از ســرداران دلیر شاه تهماسب صفوی 
بود. صوفیان خلیفه به پاس خدمتش در نبرد 
با ازبکان، به حکومت خراسان منصوب و در 
شهر مشهد ماندگار شد. اما کمتر از دو سال 
از فرصت هجوم  ازبــک  بعد، عبیدهللا خان 
سلطان سلیم عثمانی به مرزهای غربی ایران 
استفاده کرد و به هرات و مشهد تاخت. خبر 
حمله به هرات، به صوفیان خلیفه رسید. او 
سپاهی آراســت و به سرعت عــازم این شهر 
از حرکت  پس  ازبکان،  اینکه  از  غافل  شد؛ 
او، به سمت مشهد خواهند تاخت. خالصه 
آنکه صوفیان خلیفه به هرات رسید، اما این 
شهر به محاصره ازبکان درآمد و او نتوانست 
بعد،  روز  براند. چند  از حریم شهر  را  آن هــا 
چند صد کیلومتر آن طرف تر، نگهبانان باروی 
شهر مشهد، سیاهی بزرگی را در دوردست ها 
تشخیص دادند؛ لشکریان ازبک مانند مور 
و ملخ به دشت مشهد ریخت؛ دفاع بسیار 
نداشت  امکان  فرمانده،  بــدون  بــود.  سخت 

کاری پیش برود. 

ظهور یک بانوی قهرمان»
درســــت در هــمــیــن زمــــان بـــود کـــه همسر 
ظــاهــراً  شـــد.  مــیــدان  وارد  صــوفــیــان خلیفه 

حاکم مسئولیت اداره شهر را در نبود خود، 
امر  ایـــن  ــود.  بـ ــرده  کـ تفویض  بــه همسرش 
خلیفه،  صوفیان  همسر  که  می دهد  نشان 
فــردی  بــه  منحصر  شخصیتی  ویــژگــی هــای 
ــر حمالت  ــازان زی داشــتــه  اســـت. وقتی ســرب

مـــداوم ازبــک هــا، تــوان خــود را تحلیل رفته 
می دیدند، ناگهان آن بانوی شجاع، بر فراز بارو 
حاضر شد و مدیریت دفاع از شهر را شخصاً 
برعهده گرفت. طولی نکشید که گروه هایی از 
مردم مشهد نیز، برای دفاع از حریم حرم و 

نجات مال و جان و ناموسشان، به حمایت 
از همسر صوفیان خلیفه برخاستند. معرکه ای 
عجیب به پا شد. ازبکان که خود را در یک 
را  همه چیز  ناگاه  می دیدند،  پیروزی  قدمی 
متغیر یافتند؛ مدافعان شهر، دفاع منظمی 

را سازمان داده  بودند و حتی گاهی از دروازه 
بیرون می آمدند و در نبرد تن به تن، مهاجمان 
خونبار،  نبرد  می فرستادند.  عدم  دیــار  به  را 
روزهــا و ساعت ها ادامــه  یافت و ازبکان هر 

لحظه ناامیدتر می شدند. 

گزارش اسکندر بیگ منشی»
اسکندر بیگ منشی، در »عالم آرای عباسی« 
می نویسد: »همسر حاکم شب و روز بر گرد 
برج و بارو می گردید و جنود عبید به دروازه 
به  از دست غازیانی که  و  جنگ می آوردند 
حکم منکوحه)همسر( صوفیان خلیفه بودند 
و اهل شهر، زخم های کاری خورده مراجعت 

می نمودند.
اسباب  و  تیر  و  نقب  بــه  ازبــکــان  هرچند   
غرض  سهم  جستند،  توسل  قلعه گشایی 
این  نیامد«.  کارگر  مطلوب  بر هدف  ایشان 
باشد  گزارشی  تنها  شاید  تاریخی،  گــزارش 
که در آن، صحنه فرماندهی همسر صوفیان 
خلیفه به تصویر کشیده شده  است؛ تصویر 
هجوم  هــنــگــامــه  در  ــه  ک مسلمانی  ــوی  ــان ب
دشمن، توانست با تدبیر و نظم حیرت انگیز 
کند.  سازماندهی  را  شهر  مدافعان  خــود، 
شهر  به  نتوانستند  ازبکان  ترتیب،  ایــن  به 
مشهد راه یابند و حرمت حریم حرم رضوی 
به  مشهد،  جانانه  ــاع  دف خبر  بشکنند.  را 
گوش صوفیان خلیفه در هرات رسید. او که 
نمی توانست همسرش را در آن کارزار سخت 
تنها بگذارد، با کمک یارانش از هرات بیرون 
اما هنگامی  تاخت،  به سوی مشهد  و  آمد 
که به نزدیکی »عبدل آباد« نیشابور رسید، در 
محاصره ازبکانی قرار گرفت که از مشهد دور 
شده بودند. آن ها بی محابا بر صوفیان خلیفه 
نــابــرابــر، در  نبرد  ایــن  او در  و  بــردنــد  هجوم 
خون خود غلتید و کشته شد. با این حال، 
حماسه ای که صوفیان و همسرش در دفاع 
از مشهد و حریم رضوی به ثمر رساندند، در 
تاریخ ماند تا مایه افتخار هر ایرانی مسلمان 

و به ویژه، بانوان شیردل سرزمین ما باشد.

 محمدحسین نیکبخت  ماه صفر سال 94۱ هـ.ق )9۱۳ خورشیدی( 
بود که سپاهیان غارتگر ازبک، به پشت دروازه های مشهد رسیدند. 
شهر به محاصره آن ها درآمد و نور امید در دل مردم، به تدریج به 

خاموشی گرایید. 
بتازند، زائران  تا مانند دفعات پیش، به شهر  ازبکان آمده  بودند 
حرم رضوی را از دم تیغ بگذرانند و نذوراتی را که به آستان  قدس 
تقدیم شده بود، غارت کنند. در خانه های شهر، کودکان از ترس 
می لرزیدند و زنان در مخفیگاه هایی که از قبل ساخته  شده  بود، به 
دنبال مأمنی می گشتند. خاطره حمله شیبک خان ازبک که سال ها 
پیش، در عهد شاه اسماعیل یکم صفوی بر مشهد مسلط شد، 

هنوز از خاطر مشهدی ها پاک نشده  بود؛ حاال از زمانی که دودمان 
صفوی، شیبک خان را از حریم مشهد مقدس رانده بودند، سال ها 
می گذشت و دوران پسر او، شاه تهماسب یکم فرارسیده و او هم 

در غرب، مشغول دفع حمالت عثمانی ها بود. 
که  افسارگسیخته  نــفــرت  ــن  ای بــرابــر  در  چیست؟  تکلیف  پــس 

می سوزاند و از بین می برد، چه می توان کرد؟ 
در میان آن تاریکی، بانویی برخاست که تاریخ با بی رحمی، حتی نام 
او را به خاطر نسپرده  است؛ بانویی که او را به اسم همسر »صوفیان 
خلیفه« می شناسیم و فرماندهی ایستادگی شهر در برابر ازبکان را 

برعهده گرفت.

آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده کالسه 9902722
به موجب پرونده اجرایی کالس��ه فوق ش��عبه دوم اجرا ثبت مش��هد مینا س��خدری نام پدر: علی اصغر تاریخ 
تولد: 1366/8/8 ش��ماره ملی: 0946860831 ش��ماره شناسنامه: 9204 به اس��تناد سند ازدواج: شماره سند: 
1530، تاریخ سند: 1385/1/27، دفترخانه صادرکننده: دفترخانه ازدواج 18 شهر مشهد استان خراسان رضوی 
اجرائیه ای به کالسه فوق الذکر جهت وصول مهریه خود به تعداد یکصد و هفتاد عدد سکه طالی تمام بهار آزادی 
علیه: آقای هادی نش��اط یزدی زاده نام پدر: محمد تاریخ تولد: 1354/6/2 شماره ملی: 0944568531 شماره 
شناس��نامه: 6 پس از ابالغ اجراییه در مورخه 1399/9/25 حسب درخواست بستانکار مالکیت مدیون پالک 6 
فرعی از 75 اصلی بخش 9 مشهد در قبال 170 عدد سکه بازداشت گردیده است که گزارش کارشناسی بشرح 
ذیل می باشد: ششدانگ پالک ثبتی 6 فرعی از 75 اصلی بخش 9 مشهد متعلق به  مرحوم محمد نشاط یزدی 

زاده به نشانی خواجه ربیع بین خواجه ربیع 22و 24 جنب ایستگاه اتوبوس ساختمان نشاط
مشخصات ملک: با توجه به مطالعه مدارک و اسناد ارائه گردیده ملک مورد ارزیابی شامل یکباب منزل مسکونی 
تجاری با س��ند مالکیت ششدانگ بش��ماره ثبت 43145 بش��ماره 119 از اراضی خواجه ربیع بمساحت عرصه 
416/5 مترمربع برابر سند اجاره آستان قدس رضوی بشماره 19080 مورخ 1359/2/28 دفترخانه شماره 58 
مشهد و با شرط استفاده بصورت مسکونی و اجاره آقای محمد نشاط یزدی زاده به نسبت چهار پنجم مشاع و 
آقای ابراهیم پورش��ه پر به نس��بت یک پنجم مشاع از مورد اجاره قرار دارد که نوسازی ملک 3-26-7-1-0-0 
و دارای گواهی پایانکار بهره برداری به ش��ماره 3000422259 مورخ 1391/8/3 بوده و موقعیت زمین دو ممر 
از یک طرف خیابان خواجه ربیع و از یکطرف خیابان 12 متری- براس��اس گزارش بازدید س��اختمان شهرداری 
مس��احت کل اعی��ان 581/5 مترمربع بصورت 14 واح��د تجاری )همکف و اول( و یک واحد مس��کونی )اول( 
می باشد تاریخ احداث ملک قبل از سال 1352- 4 دربند مغازه در همکف به سمت خیابان خواجه ربیع بوده که 
س��رقفلی دو واحد واگذار ش��ده و دو مغازه یک به بهداشتی بمدت یکسال از 99/5 تا 1400/5 به مبلغ ماهیانه 
س��ه میلیون و پانصد هزار تومان اجاره داده ش��ده است و یکی به ش��یرینی فروشی به مدت یکسال از 99/4 تا 
1400/4 به مبلغ دو میلیون و هفتصد هزار تومان اجاره داده ش��ده اس��ت 4دربند مغازه در همکف از س��مت 
خیابان پشت بوده که دو دربند برای آقای ابراهیم پوشه پر بوده و مغازه در اختیار ورثه محمد نشاط یزدی زاده 
می باشد در طبقه اول باالی مغازه ها از طرف خیابان خواجه ربیع بصورت تجاری می باشد که خالی می باشد یک 
واحد  مس��کونی در طبقه اول ساخته ش��ده که در اختیار ورثه مرحوم محمد نشاط یزدی زاده است دارای سه 

کنتور برق و دو کنتور گاز و یک کنتور آب می باشد اسکلت ساختمان نیمه فلز است.
در این ارزیابی ملک س��هم مربوط به محمد نش��اط یزدی زاده در نظر گرفته شده است- ملک با حدود اجمالی 
مطابقت دارد و بغیر از دو دربند مغازه در همکف که سرقفلی واگذار شده الباقی در تصرف ورثه مرحوم محمد 

نشاط یزدی زاده است.
ارزیابی: با توجه به موقعیت مکانی و منطقه ای دو ممر بودن زمین تجاری ابعاد نوع س��اخت عمر س��اختمان و 
تحقیقات محلی و جمیع جهات و دیگر عوامل مؤثر در امر کارشناس��ی ارزش س��هم مرحوم محمد نشاط یزدی 
زاده از مل��ک ف��وق بدون در نظر  گرفتن دیون و تعهدات احتمالی به س��ازمان ها و ادارات و اش��خاص حقیقی 
و حقوقی با ش��رایط روز بازار مس��کن به مبلغ 106/000/000/000 ریال )10/600/000/00 تومان( تعیین و 

پیشنهاد گردید.
حدود اربعه بش��رح ذیل می باش��د: ش��ماالً بطول 31/70 متر دیوار و دیوار بدیوار اعیان منزل بی شماره آقای 
حاجی رجب آبرو دوس��ت. ش��رقا: بطول 16 متر درب و دهنه دکاکین به خیابان خواجه ربیع. جنوبا: بطول 33 
متر دیوار به  دیوار اعیان یک دربند دکان محصور پالک ش��ماره 5 فرعی حاج ماش��ااهلل ماهی فروش مشهدی. 

غربا: بطول 17/5 متر درب و دیواریست به جاده کالت.
لذا مزایده دو س��هم از ده سهم از ش��ش دانگ پالک مذکور به مبلغ 21/200/000/000 ریال از طریق مزایده 
در روز یکش��نبه مورخ 1399/11/19 س��اعت 9 صبح الی 12 ظهر در محل شعبه دوم اجرای ثبت مشهد واقع 
در خیابان امام خمینی)ره( اداره اجرای ثبت مشهد به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد به فروش خواهد 
رس��ید که مبلغ 1/060/000/000 ریال بابت نیم عش��ر دولتی و مبلغ 484/000/000 ریال بابت حق مزایده 
میباش��د که حق مزایده و نیم عش��ر عالوه بر مبلغ ارزیابی ملک می باشد که طبق تبصره 6 ماده 121 آیین نامه 
اجرا پرداخت بدهی های مربوطه اعم از آب و برق و گاز حق انشعاب و یا حق اشتراک و نیز بدهی های مالیاتی و 
عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن ها معلوم شده یا نشده بعهده برنده مزایده 
اس��ت و هزینه های قانونی طبق مقررات وصول خواهد ش��د همچنین در صورت تعطیلی روز مزایده در روز بعد 

از تعطیل رسمی در ساعت تعیین شده برگزار می گردد.
ضمناً واریز ده درصد مبلغ پایه در صندوق ثبت توسط خریداران و حضور خریدار در جلسه مزایده الزامی است. 

م.الف524 تاریخ انتشار: 1399/11/6 آ-9911218
رئیس اداره اجرای ثبت مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی فقدان سندمالکیت 
نظربه اینکه آقای مهدی خشنود برابر وکالت نامه شماره90668مورخ1399/10/15به وکالت از خانم زهرا سیدی 
تنها)مالک ثبتی(به اس��تناد دوبرگ استشهادیه گواهی شده منظم به تقاضای کتبی جهت دریافت سندمالکیت 
المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده و مدعی اس��ت س��ند مالکیت170س��هم مشاع از5930سهم ازیک 
س��هم از7سهم شش��دانگ پالک150فرعی از6اصلی بخش 3س��بزوارکه متعلق به وی میباشدبعلت نقل مکان 
مفقودش��ده اس��ت با بررس��ی دفتر امالک معلوم گردیدمالکیت فوق الذکرذیل دفتر335صفحه239بنام ایشان 
ثبت وسندبش��ماره چاپی86الف586311نس��بت به170سهم مشاع از5930س��هم از1سهم از7سهم ششدانگ 
صادر وتس��لیم شده است.دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد.لذا باستنادماده120آئینامه قانون ثبت مراتب 
ی��ک نوب��ت آگهی ومتذکر می گردد هرکس نس��بت به مل��ک موردآگهی معامله ای انج��ام داده یامدعی وجود 
سندمالکیت نزدخود باشدبایستی ظرف مدت ده روز ازتاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی خودرا به پیوست 
اصل سندمالکیت یاسندمعامله رسمی به این اداره تسلیم نماید.بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در 
مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سندمالکیت یاسندمعامله رسمی نسبت به صدور سندمالکیت المثنی 

و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.)م الف 99/2211(  تاریخ انتشار:1399/11/06  آ-9911246
علی آب باریکی –رئیس ثبت اسنادوامالک سبزوار

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اّول
 به  موجب پرونده کالس��ه 9900295 اجرایی ش��ورای حل اختالف زبرخان آقای محمد باقر چنارانی محکوم 
اس��ت ب��ه پرداخت مبل��غ125/000/000 ریال باب��ت اصل خواس��ته و در حق محکوم له خان��م علی صدیقی 
و مبل��غ6250000 ری��ال بابت نیم عش��ر دولتی در حق دولت چون مش��ارالیه نس��بت به تودی��ع بدهی خود 
اقدامی ننموده حس��ب تقاضای محکوم له اموالی توقیف و توس��ط کارش��ناس ارزیابی و مقرر گردید در تاریخ 

1399/11/29س��اعت 10 روزچهارش��نبه در محل اج��رای احکام دادگاه زبرخان از طری��ق مزایده حضوری به 
ف��روش می رس��د لذا طالبین خرید و ش��رکت در مزایده می توانن��د پنج روز قبل از انج��ام مزایده به این اجرا 
مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از اموال مورد مزایده مهیا شود.مزایده از نرخ پیشنهادی نوبت اول شروع شده وبه 
فردی که باالترین مبلغ را پیش��نهادنماید فروخته خواهد ش��د ضمنا هزینه های حراج و نقل و انتقال به عهده 
خریدار می باشد و اجرای احکام مسئولیتی نخواهد داشت و حداقل ده درصد از بهای پیشنهادی برنده مزایده 
ف��ی المجل��س دریافت و الباقی ظرف یک ماه از برنده مزایده اخذ خواهد ش��د. در صورتی که برنده مزایده در 
موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید 
خواهد ش��د. اموال مورد مزایده و قیمت پایه آن توس��ط کارشناس ارزیابی گردیده به شرح ذیل می باشد: یک 
دس��تگاه موتورسیکلت به شماره انتظامی 61123/764 به مبلغ 65/000/000 برپایه قیمت کارشناسی برآورد 

گردیده است.آ-9911245
 قاضی شعبه اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختالف زبرخان- حسن همتی فر

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

امالک واقع در بخش 7 یزد- طزرجان و توابع
2011 – اصلی -  آقای مهدی تیموری نسبت به ششدانگ  خانه نیمه ساز بطورمفروز قسمتی از پالک ثبتی برابر به 

مساحت 403 مترمربع بموجب رای شماره 
139960321006002526مورخ1399/10/03واقع در طزرجان تفت خریداری عادی ازسید احمد رضائی مالک رسمی

امالک واقع در بخش 16 یزد - سانیج و توابع
1192فرعی از 24- اصلی – خانم  بی بی صدیقه آینده مالمیری  نسبت به ششدانگ  خانه به پالک ثبتی برابر به 

مساحت 226 مترمربع بموجب رای شماره 
139960321006002522مورخ1399/10/03واقع در باغکهله سانیج  تفت خریداری عادی مع الواسطه ازغالمرضا 

خانی مالک رسمی 
27 فرعی از77 – اصلی - آقای محمد فرزین یزدی نسبت به ششدانگ  خانه باغچه بطورمفروز قسمتی از پالک ثبتی 

برابر به مساحت 150/70 مترمربع بموجب رای شماره 
139960321006002524مورخ1399/10/03واقع در دشتک علیا سانیج  تفت خریداری عادی ازعلی اصغر فرزین 

مالک رسمی 
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتیکه اش��خاص نس��بت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند، می توانند از تاریخ انتش��اراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائی 
تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر 

خواهد شد. آ-9911253
تاریخ انتشارنوبت اول: دوشنبه 1399/11/06

تاریخ انتشارنوبت دوم: سه شنبه 1399/11/21
امیرحسین جعفری ندوشن  مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تفت

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای حمید نهیمی دارای شناس��نامه ش��ماره 0740972642 به ش��رح دادخواس��ت به کالس��ه 
4/9900437 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان عایش��ه 
ابلوج راد به شناس��نامه 929- 0731304772 در تاری��خ 1399/07/22 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- محمد نهیمی به ش ملی 0950336157 متولد 1337/04/14 همسر متوفی

2- آیدا نهیمی به ش ملی 0980383692 متولد 1382/02/18 فرزند متوفی
3- فروزان نهیمی به ش ملی 0749873981 متولد 1367/06/20 فرزند متوفی
4- افسانه نهیمی به ش ملی 0721904971 متولد 1371/12/17 فرزند متوفی
5- حمید نهیمی به ش ملی 0740972642 متولد 1359/06/10 فرزند متوفی
6- حبیب نهیمی به ش ملی 0740984268 متولد 1354/10/28 فرزند متوفی

اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را به اس��تناد ماده 362 ق امور حس��بی یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.آ-9911251
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم خدیجه ذکریاپور دارای شناسنامه شماره 130 به شرح دادخواست به کالسه 4/9900455 
از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنی��ن توضیح داده که ش��ادروان قربانعلی ذکریاپور به 
شناس��نامه 142 در تاری��خ 1390/10/04 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگ��ی گفته و ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به:
1- نورجان فائزی به ش ملی 0749652111 متولد 1334/06/01 همسر متوفی

2- عبدالرزاق ذکریاپور به ش ملی 0748423222 متولد 1358/06/30 فرزند متوفی
3- خدیجه ذکریاپور به ش ملی 0749756969 متولد 1364/02/11 فرزند متوفی

4- عبدالعظیم ذکریاپور به ش ملی 0749395850 متولد 1361/02/18 فرزند متوفی
5- عبدالرحیم ذکریاپور به ش ملی 0748404635 متولد 1353/11/09 فرزند متوفی
6- عبدالرحمن ذکریاپور به ش ملی 0749367504 متولد 1355/09/09 فرزند متوفی
7- عبدالکریم ذکریاپور به ش ملی 0749360593 متولد 1351/01/01 فرزند متوفی

اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را به اس��تناد ماده 362 ق امور حس��بی یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.آ-9911252
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
س��ند رسمی  برابر رای شماره 139960318001002652 مورخه 1399/10/18 موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک رشت 
، تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رحیم قلیزاده به شناس��نامه ش��ماره 536 کد ملی 5698964211 
صادره از شفت فرزند علی اصغر در ششدانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت 217/39 متر مربع به شماره 
پالک فرعی 413 از پالک ش��ماره 2 و 8 باقیمانده از اصلی 25 واقع در بخش 9 گیالن حوزه ثبت ملک ناحیه 
یک رش��ت به نام مالک رس��می اولیه سید شعبان حسینی احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و 

انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت 
به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  
اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 3144  آ-9911249
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/11/06    تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/11/21 

سید محمد فرزانه شال 
رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک رشت 

آگهی فقدان سند مالکیت موضوع ماده 120 آئین نامه قانون ثبت
یوسف مالک زاده فرزند محمد شماره شناسنامه 18025 بشماره کد ملی 0680174052 صادره بجنورد برابر 
وکالتنامه ش��ماره 87556 مورخ 1399/10/25 دفتر خان��ه 3 بجنورد بوکالت از خانم فاطمه مالک زاده فرزند 
محمد ش��ماره شناسنامه 806 به ش��ماره ملی 0492177880 صادره از شهر ری برابر مشروحه شماره 7090 
مورخ 99/10/25 با تس��لیم دو برگ استش��هادیه که صحت امضاء ش��هود مذکور در آن در دفتر اسناد رسمی 
شماره 3 بجنورد گواهی شده است مدعی شده اند که سند مالکیت دو دانگ از ششدانگ پالک باقیمانده 180 
فرعی از 172 اصلی واقع در بخش دو بجنورد ذیل دفتر 58 صفحه 8 ثبت 11269 به ش��ماره س��ند 642759 
بعلت نامعلومی مفقود شده است که درخواست صدور سند المثنی نوبت اول نموده . لذا طبق ماده 120 آئین 
نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی می ش��ود تا هرکس مدعی انجام معامله نس��بت به ملک مذکور بوده  یا 
مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود می باش��د ظرف مدت 10 روز پس از انتش��ار آگهی به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید. بدیهی است چنانچه در ظرف مهلت 
مقرر اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد کرد.تاریخ انتشار 

1399/11/06  آ-9911247
علیخان نادری

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

آگهی فقدان سند مالکیت موضوع ماده 120 آئین نامه قانون ثبت
خانم لیال وحدانی فرزند محمد ش��ماره شناس��نامه 1352 به ش��ماره 0680883533 ص��ادره از بجنورد برابر 
مشروحه شماره 6695 مورخ 99/10/21 با تسلیم دو برگ استشهادیه که صحت امضاء شهود مذکور در آن در 
دفتر اس��ناد رسمی ش��ماره 4 بجنورد گواهی شده است مدعی شده اند که سند مالکیت ششدانگ پالک 271 
فرعی از 70 اصلی واقع در بخش دو بجنورد ذیل دفتر 354 صفحه 389 ثبت 57256 به شماره سند 264487 
بعلت جایجائی مفقود ش��ده اس��ت و برابر سند رهنی ش��ماره 66845 مورخ 1397/12/23 دفتر 4 بجنورد در 
رهن بانک کشاورزی می باشد و درخواست صدور سند المثنی نوبت اول نموده . لذا طبق ماده 120 آئین نامه 
قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی می شود تا هرکس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذکور بوده  یا مدعی 
وجود س��ند مالکیت نزد خود می باش��د ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهی به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت یا سند معامله تس��لیم نماید. بدیهی است چنانچه در ظرف مهلت مقرر 
اعتراض نرس��د اداره ثبت طبق مقررات نس��بت به صدور س��ند مالکیت المثنی اقدام خواهد کرد. تاریخ انتشار 

1399/11/06 علیخان نادری  آ-9911248
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای 
فاقد سند رسمی            برابر رای شماره 139960308001004513 مورخ  08/ 10/ 1399 هیئت اول/دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه مقری فریز فرزند محمد بشماره شناسنامه 
464 و کد ملی 0650216611  درششدانگ یکقطعه باغ مشجر به مساحت 15900 متر مربع قسمتی از پالک 
1405- اصلی واقع در خراس��ان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت مش��اعی متقاضی 
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 س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض،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-9910650
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/10/20                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 06 /1399/11                          
علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای 
فاقد س��ند رس��می            برابر رای ش��ماره 139960308001002098 مورخ  26/ 06/ 1399 هیئت اول/
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ناصر سلیمانی فرزند حسن بشماره شناسنامه 
1098 و کد ملی 0651512883  درشش��دانگ یکباب منزل به مس��احت 46. 162 متر مربع قسمتی از پالک 
1402- اصلی )که پالک مذکور با س��ایر پالکهای ش��مال شهر تحت عنوان 1554-اصلی تجمیع گردیده اند (

واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت مالکین رسمی )محمد علی منصف 
، ساره علم ، طاووس منصف ، آغا خانم منصف و حسنعلی خواجوی (محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره 
تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت 

صادر خواهد شد. آ-9910651
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/10/20                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 06 /1399/11                          
علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی )موضوع 
ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون (

هیئت حل اختالف مس��تقر در اداره ثبت اس��ناد و امالک شهرس��تان میاندوآب بش��رح زیر تصرفات مفروزی 
و مالکانه اش��خاص را تأیید و به جهت عدم دسترس��ی به مالکین مقرر ش��ده اس��ت پس از نش��ر آگهی س��ند 
مالکی��ت رس��می ص��ادر و تس��لیم گردد و علیه��ذا در اجرای م��اده 3 قانون مذک��ور و آئین نام��ه اجرائی آن 
مرات��ب در دو نوب��ت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین مش��اعی و س��ایر صاحبان حقوق آگهی می ش��ود 
و چنانچه اش��خاص اعتراض داش��ته باش��ند حداکثر ظرف مدت دو ماه از انتش��ار اولین آگهی اعتراض کتبی 
خود را مس��تقیماً بع اداره ثبت اس��ناد و امالک شهرس��تان میاندوآب تس��لیم نموده و باید ی��ک ماه از تاریخ 
تس��لیم اعتراض به اداره ثبت اس��ناد و امالک میاندوآب ، دادخواس��ت خود را به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم 
نمایند . بدیهی اس��ت در غیر اینصورت س��ند مالکیت مورد تقاضای متصرف براس��اس مدلول رأی صادره در 
ح��دود و مقررات صادر خواهد ش��د و صدور س��ند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر ب��ه دادگاه نخواهد بود .

1 – رأی ش��ماره 139960313006004679 مورخه 1399/09/26 تقاضای آقای س��عید حسنی فرزند علی 
مبنی بر صدور س��ند مالکیت شش��دانگ یکباب خانه قس��متی از پالک 6425 فرعی از یک اصلی بخش 14 
مراغه حوزه ثبتی میاندوآب واقع در میاندوآب خریداری ش��ده از آقای رس��ول س��عیدی و رسول حسین زاده 
پرون��ده هی��أت 1126 – 98 به مس��احت 30 / 143 مترمربع که برای آن پالک 29371 فرعی تعیین ش��ده 

است . آ-9910784
تاریخ انتشار نوبت اول : یک شنبه 1399/10/21 
تاریخ انتشار نوبت دوم : سه شنبه 1399/11/06 

قنبر محمد وند –  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میاندوآب

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فردوس
نظر به دس��تور موارد یک و س��ه قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و 
ماده 13 آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مس��تقر در اداره ثبت اس��ناد 
و امالک ش��هر فردوس مورد رس��یدگی و رای آن صادر گردیده اس��ت جهت اطالع عموم به ش��رح ذیل اگهی 

می گردد .                                                                                                       
آقای س��ید محسن سیدی فرزند سید حسین نسبت به 1246/59 مترمربع )سهم مشاع( از کل ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی به مس��احت 5526/30 متر مربع به ش��ماره پالک 602 فرعی از یک  � اصلی بخش یک 
فردوس ، خریداری مع الواسطه از آقای محمد پناهی � مکان وقوع ملک : شهرستان فردوس � باغستان علیا 

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

مراجعه متضرر به دادگاه نیست . آ-9910702
تاریخ انتشار نوبت اول:   21/ 1399/10
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/11/06

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

هیئت موضوع قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی 1-برابر رای صادره به شماره139960327006000594 مورخ 99/6/2هیئت موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان طارم تصرفات 
مالکان��ه بالمعارض متقاضی آقای رامین عماری  به ش��ماره شناس��ه ملی5390023730صادره از طارم فرزند 
اس��معیل  نسبت به شش دانگ یک باب ساختمان به مس��احت 176.18متر مربع قسمتی از پالک 146 اصلی 

واقع در شهر آببر خریداری و انتقال از مالک رسمی تقی بهرامی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب  در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت 
به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند می توانند در ش��هرها از تاریخ انتشار اولین آگهی و در 
روس��تاها از تاریخ  الصاق آگهی در روس��تا به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره  ثبت محل 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 و 
گواهی تقدیم دادخواست را به اداره  ثبت محل  تحویل نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق  مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-9910696
تاریخ انتشار نوبت اول 99/10/21
تاریخ انتشار نوبت دوم 99/11/6

 سید رضا شفیعی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان طارم
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خبر

اقتصاد در شبکه های اجتماعی

بررسی بودجه 1400 در صحن مجلس از چه زمانی آغاز می شود؟ عضو هیئت رئیسه مجلس از احتمال بررسی الیحه بودجه 1400 در صحن با تأخیر یک هفته ای و از 18 بهمن خبر داد. به گزارش 
تسنیم، علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: قرار بر این بود که از هفته آینده بررسی الیحه بودجه در صحن مجلس آغاز شود، اما به دلیل اینکه کار بررسی الیحه بودجه 1400 در کمیسیون تلفیق به 

پایان نرسیده است، روند بررسی سند دخل و خرج دولت برای سال آینده با یک هفته تأخیر در مجلس آغاز می شود. 

و  ارمنستان  بین  درگیری  افرازه   مینا   
تحریم  و  قره باغ  مسئله  سر  بر  آذربایجان 
کاالهای ترکیه از سوی ارمنستان در پی آن، 
فرصت تاریخی و مسیر جدیدی را در راستای 
جمهوری  میان  اقتصادی  مبادالت  افزایش 
اسالمی ایران و ارمنستان فراهم کرده است. 
در گفت وگویی با هرویک یاریجانیان، رئیس 
به  ارمنستان،  و  ایران  بازرگانی مشترک  اتاق 
روابط  پیش روی  موانع  و  فرصت ها  واکاوی 

اقتصادی ایران و ارمنستان پرداخته ایم.

براساس خبرهای منتشر شده درباره تأمین   
کاالی مورد نیاز ارمنستان از ایران، شرکت های 
ایرانی قرار است در چه زمینه هایی به صادرات 

اقالم مورد نیاز بپردازند؟
به  با توجه  در جریان جنگ 44روزه قره باغ، 
اینکه کشور ترکیه از دولت آذربایجان حمایت 
از  کــاال  ورود  گرفت  تصمیم  ارمنستان  کــرد، 
ترکیه را ممنوع کند. این کاالها نیز در حدود  
2هزارو250 قلم است؛ بنابراین طی مذاکراتی 
خصوصی  بخش های  و  ارشـــد  مقامات  کــه 
این  به  با یکدیگر داشتند،  ارمنستان  کشور 
بــرای  گزینه  بهترین  ــران  ایـ رسیدند  نتیجه 
تأمین اقالم مورد نیاز است. در حال حاضر 
نیز این امر با سفر وزیر اقتصاد ارمنستان به 
افزایش  تا  اســت  تحقق  حــال  در  کشورمان، 
سطح ارتباطات اقتصادی نمود بیشتری یابد. 
به همین دلیل، ما انتظار داریــم در ماه های 
آینده حجم صادرات ایران به ارمنستان، روند 

رو به رشدی را به خودش بگیرد.
اغلب اقالم صادراتی کشورمان به ارمنستان 
در حوزه کاالهای عمومی همچون مواد اولیه 
کارخانجات، صنایع نساجی، پلیمری و فوالد 
این  از  پیش  تا  که  بــود، محصوالتی  خواهد 
کارخانه های  بـــرای  دیگر  کــشــورهــای  توسط 
اما اکنون مبدأ آن  ارمنستان تأمین می شد، 
به ایران تغییر کرده است. البته این اقالم، به 
مقدار کمی محصوالت ساخته  شده و بیشتر 
اولیه و تجهیزات کارخانه ای  به  صورت مواد 
در مرحله  آن  تأمین  بناست  که  بود  خواهد 

جدید همکاری های اقتصادی محقق شود.

چــه اقـــدام هـــای تــســهــیــل کــنــنــده ای بــرای   
حضور فعال شرکت ها و تاجران ایرانی در بازار 

ارمنستان گرفته شده است؟
با توجه به اینکه کل اقدام ها و تبادالت تجارت 
ایران به دو بخش دولتی و خصوصی تقسیم 
تجارت  گفت  باید  دلیل  همین  به  می شود، 
دولتی ایران با ارمنستان بیشتر در قالب تبادل 
انرژی است. بدین صورت ما با فروش گاز به 
ارمنستان، از آن ها برق تهاتر می کنیم؛ اما در 
زمینه بخش خصوصی، اگر بتوانیم اقداماتی 
را در راستای تسهیل قوانین یا در نظر گرفتن 
شرایط  دهــیــم،  انــجــام  ترجیحی  تعرفه های 
می شود.  فــراهــم  اقتصادی  روابـــط  گسترش 

به  هر حال ارمنستان درگیر مناقشه قره باغ 
بوده و در آن شکست خورده است؛ بنابراین 
در حال حاضر در یکی بدترین موقعیت های 
تاریخی خــودش قــرار دارد. شاید بهتر باشد 
جمهوری اسالمی ایران به  عنوان مقتدرترین 
قدرت منطقه ای و حتی غرب آسیا، مجموعه 
پیشنهاد هایی را برای ارمنستان در نظر بگیرد 
ایــران  بـــازار  به  تا زمینه دسترسی آن هــا هم 
فراهم باشد. به  طور مثال می توان تعرفه های 
ــی از  ترجیحی را بــرای برخی کاالهایی واردات
بزنگاه  تا در چنین  ارمنستان در نظر گرفت 
ایـــن مــوضــوع در ذهـــن کشور  تــاریــخــی نیز 
ارمنستان ثبت شود که ما در بدترین شرایط 
بــازارهــای کشورمان  در  کــه  کــردیــم  کمکش 
حضور داشته باشد؛ زیرا شرایط این کشور، 
شرایط بسیار ناپایدار و جنگ زده ای است و نیاز 
دارد تا در حد توان و ظرفیت خودش صادرات 
داشته باشد و چرخ اقتصادش منهدم نشود. 
بــه  عــنــوان مقتدرترین دولـــت منطقه  ــران  ایـ
می تواند برای خروج از این شرایط به ارمنستان 
کمک کند و پس از بازگشت شرایط به حالت 
عادی، درباره قوانین تجدیدنظر داشته باشد. 
در واقع اهمیت و ضرورت این اقدام از سوی 
این  جهت است که  از  دولتمردان کشورمان 
شاید برای جمهوری اسالمی ایران این بهترین 
موقعیت باشد تا برای همیشه دست رقبای 
منطقه ای خود را از اتحادیه کشورهای مستقل 

همسو )C.I.S( به  ویژه ارمنستان قطع کند.

و    ارتباطات دوستانه  مزیت های گسترش 
اقتصادی با ارمنستان و حضور فعال در بازار 

آن برای جمهوری اسالمی ایران چیست؟
با توجه به اینکه ایران 15 همسایه در اطراف 
حجم  بیشترین  ــا  امـ دارد،  ــود  خـ مـــرزهـــای 
صادراتش به کشور ارمنستان است. با در نظر 
گرفتن این موضوع که جمعیت ارمنستان 3 
میلیون نفر است و ایــران درصــد مشخصی 
باید  بنابراین  دارد؛  کشور  ایــن  به  ــادرات  صـ

گفت هیچ کشوری به  اندازه 
صــادرات  حجم  ارمنستان 
ــدارد. در  نفری بــرای ایــران ن
واقـــع ارمــنــســتــان بــراســاس 
جــمــعــیــتــش، بــیــشــتــریــن 
واردات خود را از ایران دارد. 
ــاطــات  ــب ارت از ســمــتــی هـــم 

باالیی  قدمت  ایـــران  بــا  ارمنستان  دوستانه 
دارد، به  گونه ای که تا به  حال در هیچ مجمع 
جهانی علیه ایران رأی منفی نداده و همیشه 
ثابت کرده است به  عنوان یک کشور دوست 
موضوع  دارد.  قــرار  ما  کنار  در  قابل اعتماد  و 
دیگر در مزیت ارتقای روابط با ارمنستان، این 
است که ارمنستان جزو معدود کشورهایی در 
دنیاست که جمعیت ارمنی هایی خارج از این 
کشور، چهار برابر جمعیت ساکن در مرزهای 
داخلی آن است. در واقع جمعیت 12 میلیونی 
ارامنه ای که بیرون از مرزهای این کشور و در 
مناطق مختلف دنیا زندگی می کنند، ظرفیت 

بزرگی برای ایران محسوب می شود. 

حجم کنونی صــادرات ایران به ارمنستان   
چــه مــیــزان اســت و اینکه نــهــادهــای متولی 
بــرنــامــه ریــزی هــای مختلف خــودشــان چه  در 

چشم اندازی را برای آن در نظر گرفته اند؟
بدترین  در  ارمنستان  به  ما  صـــادرات  حجم 
شرایط، به میزان 250 میلیون دالر و در بهترین 
حالت رقمی حدود 400 تا 500میلیون دالر بوده 
است،اما اگر به  صورت منسجم و برنامه ریزی 
 شده و با قوانین مانا به موضوع تبادالت و روابط 
اقتصادی با ارمنستان نگاه کنیم، این اطمینان 
را داریم که به زودی و به  راحتی مرز صادرات 
یک میلیارد دالری را پشت سر بگذاریم و وارد 
کانال 2میلیارد دالر شویم. عالوه بر آن، نباید 
است  کشوری  تنها  ارمنستان  کــرد  فراموش 
اوراسیا حضور  اقتصادی  پیمان  در  ما  با  که 
با  این کشور نخستین مرز خاکی ما  و  دارد 
همچنین  می شود.  محسوب  اوراسیا  پیمان 

ارمنستان با کشور گرجستان نیز 
از  مــا می توانیم  و  اســت  هــم مــرز 
طریق گرجستان امکان دستیابی 
به دریــای سیاه را داشته باشیم. 
در  مــا  کــاالهــای  اگــر  بدین ترتیب 
ارمنستان شناخته و روی تبلیغات 
و بــازاریــابــی آن کــار شــود، امکان 
تسری این موضوع به بازار گرجستان و سپس 
انتقال به جنوب اروپــا از طریق آن به  راحتی 
میسر خواهد بود. کاالهای ما به  راحتی امکان 
نفوذ و وارد شدن به اروپای شرقی و کشورهای 
جنوب آن همچون یونان را دارند؛ بنابراین ما 
باید از ظرفیت روابط اقتصادی با ارمنستان 

برای بهره برداری بلندمدت استفاده کنیم.

وضعیت تــبــادل نفت و گــاز بین ایـــران و   
ارمنستان چگونه خواهد بود؟ آیا تدبیری برای 
جایگزینی انــرژی ایــران به  جای کشور ترکیه 

توسط مسئوالن صورت گرفته است یا نه؟
حوزه انرژی در کشور ایران، در حیطه اختیارات 
و تصمیم های دولت است، اما همین موضوع 
بخش  عهده  بر  ارمنستان  کشور  داخــل  در 
ــت؛ بــنــابــرایــن بــه روزرســانــی و  خصوصی اسـ
دو کشور کمی  بین  موضوع  ایــن  هماهنگی 
ــرا بــه هــر حال  سخت بــه نظر مــی رســد، زیـ
بخش های دولتی مالحظات و مناسبات خاص 
خودشان را دارند. نخستین چیزی که باالترین 
بــرای کشورها دارد، سود و منافع  اهمیت را 
بحث  در  دلیل  همین  بــه  اســت،  حداکثری 
موضوع سوخت،  به خصوص  انــرژی  فــروش 
قیمت آن تعیین کننده خواهد بــود. در حال 
اقالم  انتقال  زمینه  در  روسیه  حاضر، کشور 
از ما موفق تر عمل کرده  ارمنستان  نفتی به 
است. در واقع روسیه در صادرات بنزین، نفت 
و گازوئیل به ارمنستان و نقش آفرینی فعال در 
آن به دلیل پایین بودن قیمت ها موفق بوده 
است. اگر ما روی قیمت ها تجدیدنظر داشته 
باشیم و آن را رقابتی کنیم، پیش بینی می شود 

بــه ارمنستان  ایـــران  انـــرژی  ــادرات  حجم صــ
گسترش زیادی بیابد.

تجاری    ارتباطات  راه  سر  بر  موانعی  چه   
میان ایران و ارمنستان و رونق آن وجود دارد؟

ارمنستان  با  مشترک  سرمایه گذاری  ما  اگــر 
عنوان  به   هم  ثالثی  کشور  و  باشیم  داشته 
سرمایه گذار ورود کند تا از طریق آن جاده های 
مرزی ایران تا ارمنستان را سروسامان دهیم، 
محصوالت  و  کــاالهــا  انتقال  صـــورت  آن  در 
کشورمان به ارمنستان سرعت بیشتری خواهد 
گرفت. سرعت و قیمت، جزو مهم ترین عوامل 
موفقیت تجارت بین الملل محسوب می شود؛ 
بنابراین هر چه سرعت انتقال ها باالتر برود 
قطعاً قیمت تمام شده کاالهای ما نیز پایین تر 
خواهد آمد. اگر ما جاده ها را ارتقا ببخشیم و 
راه اندازی راه آهن هم که در حال حاضر بحث 
آن مطرح است، عملیاتی شود، مشکل خاصی 
در اینکه مناسبات دو کشور آهنگ سریع تری 
داشــت. نخواهد  وجـــود  بگیرد،  خـــودش  بــه 

با این تفاسیر، آیا عملکرد ایران متناسب   
با نیاز بازارهای کشور ارمنستان بوده است؟

بازار ارمنستان در سال های پس از فروپاشی 
شوروی، در اختیار ایران قرار گرفته بود که آن 
زمان رقبای منطقه ای هم حرفی برای گفتن 
نداشتند؛ اما بعدها و به  ویژه در حال حاضر 
ظالمانه  تحریم های  و  تــرامــپ  ــدام هــای  اق بــا 
بین المللی  بـــازارهـــای  در  مــا  عملکرد  عــمــالً 
موجب  موضوع  همین  البته  گردید.  مختل 
و حتی  تــولــیــدات بخش خصوصی  تــا  شــد 
بخش دولتی کشورمان در این سال ها، رنگ 
و بوی جدیدی به خود بگیرد، به  طــوری  که 
امروز برخی کاالهای ما به کاالهای درجه یک 
اغراق آمیز  ایــن سخن  مــی زنــد.  تنه  اروپــایــی 
نیست، زیرا کاالهای ما از نظر کیفیت و دیگر 
عوامل، امکان دستیابی به بازارهای بین المللی 
واقــع  در  اســـت.  قابل تصور  بــرایــشــان  کــامــالً 
چه از نظر موادغذایی ارگانیک و چه از نظر 
کاالهای صنعتی، سرمایه ای و غیرسرمایه ای، 
سمتی  از  ــم.  داریـ را  ظرفیت هایی  چنین  ما 
بــازارهــای  در  حضور  امکان  اینکه  علت  هم 
بین المللی وجــود نـــدارد، به دالیــل مختلفی 
همچون سیستم بانکی کشور برمی گردد که 
نتوانسته با بهره گیری از بانک های بین المللی 
در بازارهای جهانی حضور داشته باشد. اگر 
مسئله بانکی تجار و تولیدکنندگان کشورمان 
حل شود، آن روز را می توان به صدا درآمدن 
زنگ خطر برای کشورهایی دانست که سهم 
ما را در بازارهای مختلف گرفته اند. در واقع 
کاالهایی که در کشور در حال تولید هستند، 
با درصد قابل قبولی امکان بین المللی و نشان 
جهانی یافتن را در خودشان دارند. قطعاً تحقق 
چنین امری به اراده دولت و مقاومت و فعالیت 

مؤثر بخش خصوصی برمی گردد.

بررسی فرصت های جدید اقتصادی تهران – ایروان در گفت وگو با رئیس اتاق بازرگانی مشترک دو کشور

ارمنستان دروازه تجارت ایران با اوراسیا

رنا
 ای

س/
عک

افزایش شکاف طبقاتی در ایران
دانشگاه  هیئت علمی  عضو  سبحانیان،  محمدهادی 
خوارزمی نوشت: شکاف طبقاتی در ایران رو به افزایش 
میزان مصرف دهک  مقایسه  با  ایــن حقیقت  اســت. 
قابل  اساسی  کــاالهــای  از  اول  به دهــک  دهــم نسبت 
مشاهده است. مصرف دهک دهم از گوشت گوساله 
و گوسفند نسبت به دهک اول در سال 98، به ترتیب 
۷.5 و 2۷برابر بوده است. این مسیر با مصوبات تلفیق 

در  بودجه 1400 اصالح خواهد شد.

چرا صندوق های بازنشستگی 
بودجه دولتی دارند؟

مــهــدی مــهــرپــور، ســردبــیــر نـــود اقــتــصــادی نــوشــت: از 
چه  ماجرا  بپرسید،  بازنشستگی   صندوق  مدیرعامل 
اســت؟!  صندوق پنج هلدینگ بزرگ دارد که بیش از 
100 شرکت زيرمجموعه اش هستند، آن وقت در سال 
کمک  دولت  از  تومان  80هزارمیلیارد  است  قرار   1400
بگیرد!  چرا باید شرکت های زیرمجموعه صندوق، فقط 
بین 3 تا 6درصد هزینه های صندوق را پوشش بدهند؟!

در تشریح مصوبات کمیسیون تلفیق مطرح شد

جزئیات افزایش دوبرابری یارانه ها
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال 1400 مجلس در 
نشست خبری در تشریح مصوبات این کمیسیون با اشاره به افزایش دو برابری 
یارانه مردم، گفت: به هر شخصی که در حال حاضر یارانه 45 هزار و پانصد 
تومانی دریافت می کند، براساس مصوبه تلفیق در سال آینده  91 هزار تومان 
یارانه پرداخت می شود بنابراین یارانه تمام افراد یارانه بگیر در سال 1400 دو 
برابر خواهد شد. به گزارش خانه ملت، وی با بیان اینکه تقریبا کلیه یارانه های 
پرداختی در سال آینده تجمیع می شود، ادامه داد: همچنین مبلغ 20 هزار 
میلیارد تومان عالوه بر مبلغ ذکر شده برای افزایش یارانه 35 میلیون نفر اقشار 
طبقه متوسط و متوسط رو به پایین قرار داده شده و 10 هزار میلیارد تومان 

هم برای افزایش مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی مصوب شد.
زارع با بیان اینکه دولت مبلغ ۷3 هزار و 800 میلیارد تومان را در الیحه بودجه 
برای پرداخت یارانه در سال آینده در نظر گرفته بود، اظهار کرد: کمیسیون 
تلفیق با افزایش این عدد، 14۷ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی 
در سال 1400 مصوب کرد که جزئیات آن متعاقبا اعالم خواهد شد. سخنگوی 
کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال 1400 مجلس، افزود: سازمان هدفمندی 
یارانه ها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شدند تا برای پرداخت 
یارانه هدفمندی و معیشتی نسبت به ثبت نام کلیه افراد پشت صف، افراد 
جدیدالورود و همچنین افرادی که قبال منصرف شده و اکنون مستحق دریافت 

یارانه هستند، اقدام کنند.

 هشداردرباره پیشنهاد افراد بی صالحیت
 برای ریاست بورس 

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی در گفت وگو با تسنیم با 
بیان اینکه خبرهایی در خصوص معرفی برخی افراد بدون صالحیت الزم و 
سابقه تخصصی به عنوان رئیس سازمان بورس دریافت کرده ایم، تأکید کرد: 
شورای عالی بورس و وزارت اقتصاد، در قبال معرفی فـرد واجد شرایط الزم، 
مسئولیت مستقیم دارد. وی افــزود: اگر به هر دلیلی وزارت اقتصاد اصرار 
به معرفی فرد یا افرادی بدون توانمندی کافی در این خصوص داشته باشد، 

مجلس از ابزارهای نظارتی خود در این خصوص استفاده خواهد کرد.

 تراکنش ها، ابزار شناسایی افراد 
در طرح کمک معیشتی کرونا

میرزایی، سخنگوی طرح حمایت معیشتی کرونا در توضیح شیوه شناسایی 
ــرای طرح  افــراد در طــرح معیشتی خــانــوار به مهر گفت: شناسایی افــراد ب
کمک معیشتی کرونا کار بسیار ســاده ای بود. در این تقسیم بندی در ابتدا 
افرادی که در طرح معیشتی خانوار نبودند از لیست حذف شدند. در ادامه 
افــرادی که شغل ثابت داشتند نیز براساس اطالعات شرکت های بیمه ای، 
کارکنان دولت و بازنشسته ها کنار گذاشته شدند و در نهایت برای اینکه این 
اطالعات خطا نداشته باشد مجموع تراکنش های بانکی خانواده این افراد 

بررسی شد و در نهایت 34میلیون نفر شناسایی شدند.
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برگ سبز خودرو س���واری سیتروئن مدل 1385 رنگ 
ن���وک م���دادی به ش���ماره موت���ور 621627 و ش���ماره 
شاسی S1512285150108 به شماره انتظامی 982 ه 86 
ایران 22 بنام عمران رحیمی اربط مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س���ند کمپان���ی خودروی پ���ژو 405 م���دل 87 رنگ 
نقره ای به شماره انتظامی 531و21 ایران 12  شماره 
موتور 12486243272 و شماره شاسی 40333909 
ب���ه مالکیت احمد چرخکار مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 
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دی
قو

مف
ی 

گه
آ
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ب���رگ س���بز خودرو نیس���ان پات���رول م���دل 1376  به 
شاس���ی  ش���ماره  و   Z24044818Z موت���ور  ش���ماره 
PNK15Z617985 به شماره انتظامی 127 ه 18 ایران 
61 بن���ام یوس���ف احمدی مفق���ود گردی���ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
99
11
25
9

س���ه برگ س���ند س���فید موتور  سیکلت پیش���تاز 125 
ب���ه ش���ماره موت���ور 425432 و ش���ماره  م���دل 94 
بدن���ه 9401283 ب���ه ش���ماره انتظام���ی 23314 ایران 
773 مفقود گردیده اس���ت و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز و کارت خ���ودروی برلیان���س م���دل 1395 
رنگ س���فید روغن���ی به ش���ماره انتظام���ی 617ه�36 
ایران 74  ش���ماره موتور BM15L*F045991 و شماره 
شاسی NAPH330ABG1009026 به مالکیت مریم 
زیبائی طیباتی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.  ,ع
99
11
25
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دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز خودروی پراید132 مدل 1389 رنگ سفید 
به شماره انتظامی 466ی42 ایران 12  شماره موتور 
3503797 و شماره شاسی S1422289162577 به 
مالکیت رقیه گل محمدی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 
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دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز و س���ند خ���ودروی س���مند م���دل 92 رنگ 
س���فید به ش���ماره انتظام���ی 646س63 ای���ران 38  
ش���ماره موت���ور 147H0037847 و ش���ماره شاس���ی 
NAACRIHS4DF554737 مفق���ود گردی���ده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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شهرداری اسدآباد در نظر دارد پروژه های ذیل الذکر را از طریق 
مناقصه  به پیمانکاران واجد الش�رایط واگ�ذار نماید لذا متقاضیان 
جهت ش�رکت می توانند به س�امانه ستاد مراجعه و نسبت به تکمیل 

فرم ها و ارائه پیشنهادات خود اقدام نمایند.
مبلغ برآوردمحل تامین اعتبارشرحردیف 

27/000/000/000اعتبارات داخلی پروژه جاده سالمت1

پروژه اجرای سوله 2
غسالخانه

4/000/000/000اعتبارات داخلی

9/000/000/000اعتبارات داخلیپروژه ساختمان آتش نشانی3

آگهی مناقصه
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شهرداری اسدآباد

آگهی )نوبت دوم( دعوت مجمع عمومی 
فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور

 فوق العاده شرکت صنایع شیمیایی نیل 
)سهامی خاص( شماره ثبت6952

از کلی��ه س��هامداران دعوت می گ��ردد که در 
جلس��ات مجام��ع ف��وق در تاری��خ 18 بهمن ماه 
1399در محل قانونی ش��رکت در مشهد حضور 
بهم رسانند.جلس��ه مجمع عموم��ی فوق العاده 
س��اعت 8 صبح ک��ه دس��تور جلس��ه تغییرات 
در م��واد اساس��نامه، حدود اختی��ارات هیئت 
ش��رکت،  انح��ال  س��رمایه،  مدیره،کاه��ش 
واگذاری سهام و/ یا اموال و سایر مواردی که 

در صاحیت مجمع میباشد.
جلس��ه مجمع عمومی ع��ادی بطور ف��وق العاده 
س��اعت 9صبح که دستور جلسه انتخاب هیئت 
مدی��ره و بازرس��ین و س��ایر م��واردی ک��ه در 

صاحیت مجمع میباشد.
 امیر شالچی طوسی

ع 9
91
12
66

آگهی )نوبت دوم( دعوت مجمع عمومی
 فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور

 فوق العاده شرکت صنایع سلولزی عدالت 
)سهامی خاص( شماره ثبت6967

از کلی��ه س��هامداران دعوت می گ��ردد که در 
جلس��ات مجام��ع ف��وق در تاری��خ 18 بهمن ماه 
1399در محل قانونی ش��رکت در مشهد حضور 

بهم رسانند.
جلسه مجمع عمومی فوق العاده ساعت 10 صبح 
که دستور جلسه تغییرات در مواد اساسنامه، 
حدود اختیارات هیئت مدیره،کاهش سرمایه، 
انحال ش��رکت، واگذاری س��هام و/ یا اموال و 

سایر مواردی که در صاحیت مجمع میباشد.
جلس��ه مجمع عمومی ع��ادی بطور ف��وق العاده 
ساعت 11 صبح که دستور جلسه انتخاب هیئت 
مدی��ره و بازرس��ین و س��ایر م��واردی ک��ه در 

صاحیت مجمع میباشد.
 امیر شالچی طوسی

ع 9
91
12
67
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شرکت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد، نسبت به واگذاری 
" نگهداری امور تاسیسات محور یک شامل شهرستان شیراز و توابع " بر 
اساس مشخصات موجود در اسناد و دستورالعمل های اجرایی از طریق 

مناقصه عمومی اقدام نماید.
 لذا از کلیه پیمانکاران حقوقی واجد ش�رایط جهت ش�رکت در مناقصه 

دعوت به عمل می آید.
 WWW.TCI.IR متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس  های  

و  FARS.TCI .IR مراجعه نمایند.

آگهی تجدید مناقصه شماره 99/49 )نوبت سوم ( )یک مرحله ای(

روابط عمومی مخابرات منطقه فارس

  ش��هرداری دّرود در نظر دارد باس��تناد مجوز 
ش��ورای محترم اس��امی ش��هر دّرود یک قطعه 
زمی��ن متعل��ق به خ��ود را واقع در ش��هر دّرود 
بلوار آزادی جنب کشتارگاه را بر اساس قیمت 
پایه کارش��ناس رس��می دادگس��تری از طریق 
مزای��ده عمومی ب��ه صورت نقد و ب��ه باالترین 

پیشنهاد به فروش برساند.
 متقاضی��ان م��ی توانن��د جهت کس��ب اطاعات 
بیش��تر و دریافت ف��رم ش��رکت در مزایده به 

شهرداری دّرود مراجعه نمایند.
 تلفن تماس: 13- 43232111 -051

 www.darroud.ir:آدرس ایمیل 
,ع رامین زمانی -شهردار دّرود 

99
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 آگهی مزایده عمومی
)مرحله دّوم نوبت دّوم(

ش�رکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از س��ازمان توس��عه و نوس��ازی معادن و 
صنای��ع معدن��ی ای��ران در نظر دارد مزایده عمومی " ف��روش  15  هزارتن کلوخه باری��ت  معدن مهدی آباد 
)با  وزن مخصوص 4/2( " را از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به ش��ماره ثبت س��تاد 
10990010280000026 و ب��ا جزئی��ات مندرج در اس��ناد مزایده و با تضمین ش��رکت در مزای��ده جمعًا به مبلغ 

1.300.000.000 )یک میلیارد و سیصد میلیون( ریال در سامانه ستادیران برگزار نماید. 
تاریخ انتش��ار مزایده در سامانه س��اعت 10 صبح مورخ 99/10/29 و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا 

ساعت 17 روز شنبه مورخ 99/11/11 می باشد.
 عاقمندان ش��رکت در مزایده می بایس��ت جهت دریافت اس��ناد و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی 
 www.setadiran.ir امضای الکترونیکی با ش��ماره 42057-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی

مراجعه نمایند. ضمنا جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یک شنبه مورخ 99/11/12 برگزار می گردد. 
شناسه آگهی1080979/م الف3492
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آگهی مزایده عمومی شماره  133-99/10 ت 
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»اسرائیلی های وقیح« آبروی نداشته تل آویو را بر باد دادند

 پشیمانی امارات از لغو صدور روادید 
برای صهیونیست ها

رفـــــــتـــــــار هـــــــای گـــــردشـــــگـــــران 
صهیونیست در امارات از دزدی 
باری  و  بی بند  تا  گرفته  قاچاق  و 
از  ابوظبی  شــد  موجب  اخــاقــی 
لــغــو صــدور  ــرای  بـ تصمیم خـــود 

روادید صرف نظر کند.
خبرنگاران  بــاشــگــاه  ــزارش  ــ گ بــه 
جوان، اصطاح »اسرائیلی وقیح« 
به دلیل رفتار های زشت و پست 

گردشگران صهیونیست در کشور های مختلف جهان در اراضی اشغالی 
رایج شده و به تازگی صهیونیست ها دامن زدن به بسیاری از مشکات در 
امارات مانند دزدی ها و رفتار های ناشایست اخاقی را به حدی رسانده اند 

که حتی موجب خجالت مقامات صهیونیستی شده است.
تنها چند ماه پس از امضای توافق نامه عادی سازی میان امارات و رژیم 
صهیونیستی، تصمیم گرفته شد گردشگران از هر دو طرف اجازه بازدید 
بدون نیاز به دریافت روادید قبلی داشته باشند، اما امارات متحده عربی 
ناگهان تصمیم به لغو این تصمیم گرفت و اجازه ورود صهیونیست ها به 

کشور خود بدون روادید را تا اوایل ژوئیه )تیر( به تعویق انداخت.
امارات می گوید دلیل این کار و لغو معافیت صهیونیست ها از گرفتن 
ویزای ورود به ابوظبی گسترش ویروس کرونا در این کشور و در خود 
اراضی اشغالی است، اما این تصمیم با توجه به نارضایتی شدید در 
زمان  از  که  رفتار های گردشگران صهیونیست است  دنبال  به  امــارات 
اعام عادی سازی روابط به ابوظبی آمده اند و این اقدام زمینه را برای 

گمانه زنی های بیشتر درباره علت تصمیم گیری امارات ایجاد می کند.
با عنوان »ساکنان دبی، اسرائیلی های وقیح  اولیئل« در مقاله ای  »راوی 
در راهند« منتشر کرد و نوشت خود به عنوان یک »یهودی« احساس 
مثبتی درباره سفر صهیونیست ها به دبی ندارد و اماراتی ها به زودی آنان 
را خواهند شناخت. طولی نکشید که ویدئویی از دزدی صهیونیست ها 
از هتل ها در دبی و سلفی گرفتن در جوار مراکز دولتی و مهم در فضای 

مجازی منتشر شد.
بازتاب این ویدئو در امارات به حدی بود که »گابی اشکنازی« وزیر خارجه 
رژیم صهیونیستی، اذعان کرد: در بیشتر موارد صهیونیست ها نمی دانند 
چگونه رفتار کنند. وزیر گردشگری نیز اعام کرد کمپینی گسترده ویژه 

آموزش گردشگران برای رفتار در کشوری اسامی آماده کرده است.
به  را  امــارات  نیز در گزارشی  آحــارانــوت«  زبــان »یدیعوت   روزنامه عبری 
مک دونالد تشبیه کرده و به دله دزدی و خسارت هایی که صهیونیست ها 
به صنعت گردشگری امارات وارد کردند، پرداخت و اعام کرد: اماراتی ها 

به زودی دست به اعتراضی انفجاری در این خصوص خواهند زد.

این درد لعنتی
تحریم های ظالمانه و لغو برخی از 
زمینه   در  بین المللی  قراردادهای 
بیماران خاص  دردهــای  بر  دارو، 

افزوده است. 
گــزارشــی  ــنــا در  ــل ای ــبـــرگـــزاری  خـ
مفصل به برخی از این مشکات 
اشاره کرده است. بخشی از این 
روایـــت را انــتــخــاب کــرده ایــم که 

تقدیم حضورتان می کنیم.

وقتی خواهرانم زنده بودند »
آغاز روزهای پردردش را از همان دوران کودکی می داند، زمانی که برای 
فــوت پــدر آن قــدر گریه می کند تا دچــار خــون ریــزی هــای شدید از بینی  
می شود، خون ریزی اش آن قدر زیاد می شود که کار به بیمارستان و بستری 
می رسد، در آخر پزشک معالج به بیماری تاالسمی معصومه پی می برد. 
در کنار او سه خواهرش هم به این بیماری مبتا می شوند و حاال پس از 
گذشت سال ها معصومه  ۳۷ ساله، حدود دو سالی می شود که دو خواهر 
۱۹ و ۴۰ ساله  خود را به دلیل بیماری تاالسمی و نبود درمان مناسب از 

دست داده است . 
معصومه ساکن یکی از روستاهای خوزستان است؛ بین جماتش وقتی 
لرزه می افتد  به  مــی آورد، صدایش  میان  به  فوت خواهرانش حرف  از 
»االن  ادامه می دهد:  و  ثانیه ای می کند  از فرط غم، مکث های چند  و 
پیرمان  مادر  با  من  و  کرده  ازدواج  آن هم  که  مانده  فقط یک خواهرم 
زندگی می کنم. هزینه  داروها بسیار زیاد است و چون دفترچه روستایی 
داروهــا  ماه  هر  هزینه   نمی کنند.  قبول  را  ما  بیمه  جاها   داریــم، خیلی 
باید  و  نیست  اینجا  ما  ــای  داروهـ امــا همه   مــی شــود،  هــزارتــومــان   ۱۳۰
برای تهیه آن به اهواز برویم که چون هزینه رفت و آمد زیاد می شود. 
نمی توانیم مرتب برویم و برای همین از داروها درست استفاده نمی کنیم.
در کنار داروهای ما، داروهای آب مروارید و دیابت مادرمان را هم باید 
تهیه کنیم. چند وقت پیش آن قدر کیف درست کردم و فروختم تا پول 

عمل چشم مادرم جور شود«.
با صدای گرفته می گوید: »وقتی خواهرانم زنده بودند با هم کیف چرم 
می دوختیم و می فروختیم و خرج درمان خودمان و دیابت مادر را بدست 
می آوردیم اما پس از فوتشان خودم تنهایی این کار را می کنم، اما این درد 
لعنتی نمی گذارد گاهی هیچ کاری انجام دهم. مادرم بدون من می میرد و 

 ای کاش من و مادرم با همدیگر بمیریم و راحت شویم«.

مرگ  بیماران زیر ۱۵ سال »
یونس عرب، مدیرعامل انجمن تاالسمی ایران به خبرنگار ایلنا از مرگ 
از  نامناسب  درمــان  و  دارو  نشدن  تأمین  دلیل  به  تاالسمی  بیمار   ۱۶۳ 
سال ۹۷ تا امروز خبر می دهد و می گوید: به دلیل فشارهای تحریم ما با 
پدیده مرگ  بیماران زیر ۱۵ سال روبه رو بودیم، در حالی که متوسط عمر 
یک بیمار تاالسمی در دنیا مثل یک فرد عادی است، ولی در ایران عمر 

آن ها بسیار رو به کاهش است.
عرب در مورد چگونگی حمایت بیمه ای از این بیماران، ادامه می دهد: 
در  بیماران  نشدن  ترخیص  بحث  تاالسمی  بیماران  زمینه  در  امسال 
بیمار  نشود،  پرداخت  مبلغ  تا  بودند  گفته  که  داشتیم  را  بیمارستان 
ترخیص نمی شود؛ این موضوع برای بیمار به خصوص در همه گیری کرونا 
بسیار خطرناک است، البته اگر دولت مطالبات بیمه ها را پرداخت کند و 
بودجه این بیماران را در ذیل ردیف بودجه وزارت بهداشت افزایش دهد، 

دیگر فشاری بر بیمار وارد نمی شود.
مدیرعامل انجمن تاالسمی ایران در پایان خاطرنشان می کند: بسیاری 
کنار  داروهــا نیست؛ در  بعضی  ندارند، چون اصاً  دارو  از داروخانه ها 
انتخاب شغل هم دارند و  این، بیماران تاالسمی محدودیت در کار و 
از پیش برای آن ها تعریف شده معموالً کسی  به دلیل مشکاتی که 
به آن ها کار نمی دهد. مثاً در آزمون سنجش برای تربیت معلم آن قدر 
شرایط برای این افراد گذاشته اند که به نوعی آن ها را منع کرده است. 
اکنون ۳ هزار بیمار تحصیلکرده داریم که بیشترشان در مصاحبه های 

کاری رد می شوند.

سازمان  ادغام  »طرح  مصدق   محمود   
و  جوانان  ملی  سازمان  و  بدنی  تربیت 
جوانان  و  ورزش  وزارت  به  آن ها  تبدیل 
شکست  به  و  نیست  شده  کارشناسی 
از  بسیاری  نظر  گزاره،  این  می انجامد«؛ 
به  جوانان  امور  و  ورزش  حوزه  کارشناسان 
دی ماه  در  شده  یاد  طرح  بررسی  هنگام 
بود؛  اسامی  شورای  مجلس  توسط   8۹
تنها دولت و سازمان ملی  نه  به طوری که 
جوانان مخالفت صریح خود را با آن اعام 
مجلس  پژوهش های  مرکز  بلکه  کردند 
برای  نهاد  این  کارشناسی  بازوی  که  نیز 
به  است  مصوبات  و  تصمیمات  اتخاذ 
جوانان  و  ورزش  وزارت  تشکیل  صراحت 
را به مصلحت کشور ندانست؛ با این حال 
با  مجلس  هشتم  دوره  نمایندگان  بیشتر 
پنجم  برنامه  قانون   ۵۳ ماده  به  استناد 
از  وزارتخانه ها  توسعه در خصوص کاهش 
منظور  به  همچنین  و  وزارتخانه   ۱۷ به   2۱
سازمان های  کردن  پاسخگو  و  بهتر  نظارت 
و  ورزش  وزارت  تشکیل  به  رأی  شده  یاد 

جوانان دادند. 
ایـــن، اظــهــارنــظــرهــا در مجلس و  بــا وجـــود 
این  شکل گیری  ــتــدای  اب هــمــان  از  دولـــت 
به  تــرازو  آن است که کفه  از  وزارت حاکی 
نفع ورزش سنگینی می کند و حال پس از 
از تأسیس وزارت ورزش  گذشت یک دهه 
و جوانان، باز بحث جداسازی سازمان ملی 

جوانان مطرح می شود. 

جوانان فراموش شده»
بسطامی،  اکــبــر  علی 
ــو کــمــیــســیــون  ــضــ عــ
با  مجلس  اجتماعی 
وزارت  اینکه  از  انتقاد 
جــــوانــــان،  و  ورزش 

می گوید:  اســت،  کــرده  فراموش  را  جوانان 
ورزش  ــوزه  حــ بــه  بیشتر  وزارتـــخـــانـــه  ــن  ایـ
از  این موضوع یکی  تا جوانان و  می پردازد 
دالیلی است که معتقدیم ورزش و جوانان 

باید از هم جدا شوند.
ــودن وزارت  وی بــا اشـــاره بــه بــی بــرنــامــه بـ
اشــتــغــال، مسکن،  بـــرای  جــوانــان  و  ورزش 
تفکیک  آنان، می افزاید:  ازدواج  و  تحصیل 

اجتماعی  کمیسیون  در  را  وزارتــخــانــه  ایــن 
دنبال خواهیم کرد. تکلیف مسائل ازدواج، 
برنامه  در  باید  جوانان  تحصیل  و  مسکن 
عملکرد  زیـــرا  شــود  روشـــن  توسعه  هفتم 
وزارت ورزش در این خصوص مؤثر نبوده و 
مردم هم از عملکرد این وزارتخانه رضایت 

ندارند.

ادغام، نتیجه مثبتی نداشته است»
ــن  ــمــ ــجــ ــ رئـــــــیـــــــس ان
اجتماعی  مـــددکـــاران 
ایران هم در گفت وگو 
بــــــا قــــــــدس اظــــهــــار 
مـــی کـــنـــد: ادغــــــام دو 

ســـازمـــان مــلــی جـــوانـــان و تــربــیــت بــدنــی و 
ــا بــه یــک وزارتـــخـــانـــه نتیجه  تــبــدیــل آن هــ

مثبتی نداشته است. 
ســیــد حــســن مـــوســـوی چــلــک تــصــریــح 
ــی،  ــدن ــیــت ب ــرب ــار ســـازمـــان ت ــ مــی کــنــد: ک
ــار ســـازمـــان مــلــی جـــوانـــان  ــ اجـــرایـــی و ک
ــا  ب ــی  ــگـ ــنـ ــاهـ ــمـ هـ و  ــذاری  ــ ــت گـ ــ ــاسـ ــ ــیـ ــ سـ
ــن  ــرای ــاب ــن ــی بــــود ب ــ ــرای ــتـــگـــاه هـــای اجــ دسـ
ــادی در ایـــن زمــیــنــه ایــجــاد  ــ مــشــکــات زی
تنوع،  گستردگی،  ــع  واق در  اســت.  شــده 
ورزش  ــوزه  ــ حـ چـــالـــش هـــای  و  جــذابــیــت 
ــوزه بــیــشــتــر مـــورد  مــوجــب شـــده ایـــن حــ

جوانان  و حوزه  باشد  ورزش  وزارت  توجه 
زیر سایه آن قرار گیرد. 

تفکیک امور جوانان به نفع کشور است»
ــر  ــتـ ــل دفـ ــ ــ ــر ک ــ ــدیـ ــ مـ
نظارت  و  هماهنگی 
ــان هم  بــر امـــور جــوان
اگـــــر چــــه مـــی گـــویـــد 
مـــــعـــــاونـــــت حـــــــوزه 

جوانان وزارت ورزش و جوانان تا جایی که 
کرده،  عمل  خود  وظایف  به  داشته  امکان 
از  بیشتر  معاونت  ایــن  اســت:  معتقد  امــا 
این  وظــایــف  چــون  کند  کــار  نمی تواند  ایــن 
حــــوزه فــرابــخــشــی اســـت و دســتــگــاه هــای 
ایــن  یعنی  دارنــــد.  نــقــش  آن  در  مختلف 
ــاد و متنوع،  زیـ ــاوجــود وظــایــف  ب مــعــاونــت 

اختیارات الزم و قدرت اجرایی ندارد.
امـــیـــد مـــحـــدث، تــلــفــیــق دو حـــــوزه امـــور 
آن  یکدیگر  بــا  را  بــدنــی  تربیت  و  جــوانــان 
آن هــا  ــزارهــای  اب گرفتن  نظر  در  بــدون  هــم 
می گوید:  و  خوانده  اشتباه  ابتدا  همان  از 
چالشی  هــیــجــانــی،  ورزش  حـــوزه  مــاهــیــت 
حــوزه  امـــا  اســـت  زودبـــــازده  و  نتیجه گرا  و 
نیاز  است،  فرابخشی  و  اجتماعی  جوانان، 
و  دارد  مــدت  بلند  سیاست گذاری های  به 
سرمایه سوز و دیر بازده است به طوری که 

آن ۱۰ ســال طــول بکشد  یــک طــرح  شاید 
معموالً  خاطر  همین  بــه  بــدهــد.  نتیجه  تــا 
حــوزه  بــه  بیشتر  وزارتــخــانــه  ایــن  مسئوالن 
ورزش می پردازند و حوزه جوانان زیر سایه 

ورزش قرار گرفته است.
حــوزه  دو  سریع تر  هرچه  تفکیک  محدث 
و صاح کشور می داند  نفع  به  را  یاد شده 
و می گوید: تنها راه حل مشکل و رسیدگی 
ــه اینکه  ــا تــوجــه ب ــه امـــور جــوانــان ب  بهتر ب
2۵ دســتــگــاه در ایـــن بــخــش نــقــش دارنـــد 
ســاخــتــاری  ــا  ب مستقل  ســازمــانــی  تشکیل 
جدید و وظایف مشخص است که زیر نظر 

مستقیم ریاست جمهوری فعالیت کند. 

ناتوانی در ساماندهی »
هماهنگی  کــل  مــدیــر 
ــور  ــ ام ــر  ــ ب ــارت  ــظــ ــ ن و 
وزارت  جــــــــوانــــــــان 
هم  جــوانــان  و  ورزش 
و  کارشناسان  ادعــای 

توجهی  کــم  بــر  مبنی  مجلس  نمایندگان 
را  جوانان  امــور  به  جوانان  و  ورزش  وزارت 
وقتی  می گوید:  قــدس  به  و  می کند  تأیید 
مــوضــوع ادغــــام ســـازمـــان مــلــی جـــوانـــان و 
ساختار  گفتیم  شــد  مــطــرح  بــدنــی  تربیت 
با  مــتــنــاســب  ــان  ــ ــوان جــ و  ورزش  وزارت 

ایــــــران نیست  ــان  ــ ــوان امـــــور جــ ســـاخـــتـــار 
را  مــشــکــاتــی  ــنـــده  آیـ در  مــســئــلــه  ــن  ــ ای و 
افــتــاد. هــم  اتــفــاق  و همین  می کند  ایــجــاد 
روح هللا اســدی مــی افــزایــد: زمــانــی رئیس 
ــاون رئــیــس  ــعـ ــان، مـ ــ ــوان ســـازمـــان مــلــی جــ
ابــاغ  کــه  را  هــر سیاستی  و  بــود  جمهوری 
نظارت می شد  کار  رونــد  بر  و  اجــرا  می کرد 
رفته  بین  از  و ظرفیت  االن آن ساختار  اما 
و مــتــولــی امـــور جــوانــان یــک مــعــاونــت در 
ــــع بــه لحاظ  وزارتــخــانــه شــده اســـت. درواق
ــود را از دســت  ســاخــتــاری مــا جــایــگــاه خـ
ــم؛ مثاً اگــر اکــنــون بــا امــضــای وزیــر  ــ داده ای
ورزش و جوانان از یک وزارتخانه بخواهیم 
ــان بــه ما  ــوزه جــوان بــرنــامــه هــایــش را در حـ
چه  نمی کنیم  دریافت  پاسخی  دهد،  ارائــه 
اشتغال،  حوزه  در  بخواهیم  اینکه  به  رسد 
فــراغــت جــوانــان  اوقـــات  و  ازدواج  مسکن، 
ضمانت  هــیــچ  کــه  کنیم  ســیــاســت گــذاری 
برنامه های  دلیل  همین  به  ندارند؛  اجرایی 
مختلف ما در این وزارتخانه اجرا نمی شود.
ــور  ــنــکــه مــعــاونــت امـ ــه ای ــا اشـــــاره بـ وی بـ
جـــوانـــان در حـــال حــاضــر تــنــهــا مــی تــوانــد 
ــورای عــالــی جــوانــان اســتــفــاده کند،  از شــ
ــه  ــخــان وزارت تشکیل  بــا  مــی کــنــد:  تــصــریــح 
شــورا  ایــن  جایگاه  عــمــاً  جــوانــان  و  ورزش 
دلیل  همین  ــه  ب و  نیست  مشخص  هــم 
تشکیل  یــک بــار  ســال  دو  هــر  آن  جلسات 
این شورا کار سیاست گذاری  می شود. قباً 
سازمان  ریاست  که  شــورا  ایــن  دبیرخانه  و 
را  سیاست ها  اجــرای  کار  بود  جوانان  ملی 
از بین  ارتباط  این  اما اکنون  انجام می داد، 
رفــتــه اســت چــون یــک وزارتــخــانــه هستیم 
ولی آن اختیارات را نداریم و اگر بخواهیم 
برنامه ای را تدوین و اجرا کنیم باید مسیر 

سختی را پیش برویم. 
اسدی می گوید: نبود فرهنگ کار مشارکتی 
عامل  مهم ترین  دولتی  دستگاه های  بین 
ضعف سازمان ملی جوانان است؛ مصداق 
آن را در ستادهای ساماندهی امور جوانان 
می بینیم بنابراین اگر این مشکل ساختاری 
با هم یک  نتوانند  و دستگاه ها  حل نشود 
انجام  به صورت مشارکتی  را  برنامه  یا  کار 
دهــنــد هــر ســاخــتــاری بـــرای امـــور جــوانــان 

ایجاد شود، شکست می خورد. 

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

دستچین

برخی، کالس درس را با سیرک اشتباه گرفته اند
اعظم نژادی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در گفت وگو  با 
فارس با بیان اینکه فضای مجازی بهترین انتخاب ممکن 
برای دانشجویان درس نخوان است، تصریح کرد: این افراد 
به محض ورود به کاس درس، شــروع به لودگی کــرده و 
کاس درس را با سیرک اشتباه می گیرند؛ دائم به دنبال وارد 

شدن به مسائل حاشیه ای هستند.

ماجرای تهیه آمپول خاص برای درمان میناوند
سیما سادات الری، سخنگوی وزارت بهداشت در واکنش به 
خبر تهیه آمپول خاص برای درمان مهرداد میناوند به ایلنا 
گفت: طرح چنین موضوعی در فضای مجازی تنها با هدف 
»جذِب مخاطب« است، چرا که درمان  تمام بیماران کرونایی 
در کشور یکسان است. برای وزارت بهداشت، سامت آحاد 

مردم ایران اولویت اصلی است.

آموزش

با همکاری بنیاد شهید و آموزش و پرورش 

 130 پرونده ساختمان مدارس 
حل و فصل می شود

و  شهید  بنیاد  رئیس  ــدی،  اوحـ  سعید 
هجدهمین  حاشیه  در  ایثارگران  امــور 
وزارت  هــفــتــه  ــوی  ــت وگـ ــفـ گـ نــشــســت 
آموزش و پرورش درباره مدارس متعلق 
مــواردی  از  یکی  گفت:  شهید  بنیاد  به 
ــبــال  ــروه مــشــتــرک دن ــ ــارگ ــ کـــه حــتــمــاً ک
رســیــد،  خــواهــد  نتیجه  بــه  و  مــی کــنــد 
است  اختافی  مــورد   ۱۳۰ فصل  و  حل 
و  ملکی  اسناد  و  مسائل  برخی  در  که 

ساختمان ها وجود دارد.
افــزود: مطمئنم با  به گزارش ایسنا وی 
رویکردی که امروز در آموزش و پرورش 
مــوضــوع  دارد  ــود  وجــ شــهــیــد  بــنــیــاد  و 
شهید  بنیاد  در  هیچ گاه  می شود.  حل 
به  قمع  و  قلع  حکم  نمی دهیم  اجـــازه 
ویــژه بــرای مــدرســه ای در حــوزه تعلیم 
قانون  هرچند  شـــود.  گرفته  تربیت  و 
محدودیت هایی را برای هر دو مجموعه 
قانونی  ضوابط  آن  باید  که  کرده  ایجاد 
هــم لحاظ شــود ولــی رویــکــرد مــا حتماً 

حل مسائل در چارچوب قوانین است.

رفاه و خدمات اجتماعی

رئیس کمیته امداد خبر داد

حل مشکل مسکن مددجویان 
تا سه سال آینده

خمینی)ره(  امــام  امـــداد  کمیته  رئیس 
درزمینه رفع مشکل مسکن مددجویان 
ــراز  ابـ آیــنــده  ــال  تــا ســه سـ ــن کمیته  ایـ

امیدواری کرد.
مرتضی بختیاری به ایلنا گفت: براساس 
تفاهم نامه ای که بین بنیاد مسکن، بنیاد 
مستضعفان و کمیته امداد صورت گرفته، 
اقــدامــات ارزشــمــنــدی در ایــن خصوص 
در دســت انجام اســت و تــاش می کنیم 
مشکل مسکن را برای مددجویان کمیته 

امداد برطرف کنیم.
وی در پــاســخ بــه ایـــن پــرســش کــه چه 
زیــر  ــان  بـــرای مــددجــوی ــعــداد مسکن  ت
نیاز است، گفت:  امــداد  پوشش کمیته 
داریــم  مطلوب  نقطه  تــا  زیـــادی  فاصله 
به  زمینه  ایــن  در  ــادی  زی امــا کمک های 
بــا همین  اگــر  و  امـــداد مــی شــود  کمیته 
دو  در  می کنم  تصور  برویم  جلو  فرمان 
را  مسکن  مشکات  آینده  سال  سه  تا 
این  در  و خبرهای خوشی  کرده  برطرف 

زمینه داشته باشیم.

محیط زیست

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست:

 هر هزار هکتار 
به یک محیط بان نیاز دارد

زیست  محیط  حفاظت  یــگــان  فــرمــانــده 
بانان  دربــاره مشکات پیش روی محیط 
ایران اظهار کرد: بر اساس استاندارد های 
بان  محیط  یک  هکتار  هــزار  هر  جهانی 
بسیار  اســتــانــدارد  ایــن  از  مــا  و  دارد  نیاز 

عقب هستیم. 
با  گــفــت وگــو  در  خــانــی  محبت  جمشید 
مقایسه  افــزود:  جوان  خبرنگاران  باشگاه 
حفاظت  مــورد  مساحت  و  نیرو ها  تعداد 
ما با استاندارد جهانی نشان می دهد در 
کشور ما هر محیط بان کار ۱2 محیط بان 
را انجام می دهد. بر اساس این استاندارد، 
ما برای هر ۱2 هزار هکتار در کشور یک 
با  بتوانیم  انتظار است  داریــم.  محیط بان 
را  وضعیت  سالیانه،  استخدام  افــزایــش 

بهتر کنیم.
وی گفت: مقرر شده در ۱۰ سال متوالی 
محیط  نفر   2۴۰ حــدود  ســاالنــه  بتوانیم 
در  ترتیب  ایــن  بــه  کنیم،  اســتــخــدام  بــان 
۱۰ سال حدود 2هزارو ۵۰۰ ورودی جدید 

خواهیم داشت.

رفاه و خدمات اجتماعی

یک نماینده مجلس:

آقایان برای وام 100 میلیونی 
ژست کارشناس نگیرند

رئیسه  هــیــئــت  رضـــاخـــواه،عـــضـــو  مجتبی 
کــمــیــســیــون تــلــفــیــق الیــحــه بـــودجـــه ۱۴۰۰ 
ــگــرانــی مــعــاون  مــجــلــس، در مــــورد ابـــــراز ن
ورزش  وزارت  ــان  ــوانـ جـ امــــور  ســامــانــدهــی 
مصوبه  مــنــفــی  ــامــدهــای  ــی پ از  ــان  ــوانـ جـ و 
ــی بــر  ــن ــب ــس م ــفــیــق مــجــل ــل ــون ت کــمــیــســی
به  تومانی  میلیون   ۱۰۰ ازدواج  وام  پرداخت 
 دختران کمتر از 2۳ سال و پسران کمتر از 
اقـــدامـــی  ــوان  ــنـ عـ ــه  بـ آن  از  ــه  کـ ــال  ســ  2۵
ازدواج  برای گسترش دامنه  غیرکارشناسانه 
صــوری در بین جــوانــان یــاد کــرده اســت، به 
خــانــه مــلــت گــفــت: غــیــرکــارشــنــاســی بــودن 
اثبات  باید  کــه  ادعــایــی اســت  ایــن مصوبه 
شــود، چــرا که ایــن مصوبه از یک پشتوانه 
ــوردار اســـت. اگــر  ــرخـ کــارشــنــاســانــه دقــیــق بـ
مسئوالن دولتی با بیان دالیل پوچ همچون 
افزایش ازدواج صوری، پرداخت این نوع وام 
را زیرسؤال ببرند، بفرمایند برای ترویج ازدواج 
ــد؟ بــا اینکه این  جــوانــان چــه بــرنــامــه ای دارنـ
آقایان تمایل دارند ژست کارشناس بگیرند، 
این گونه اظهارنظرها غیرکارشناسانه است.

میراث فرهنگی

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی خبر داد

کشف 1۲ هزار شئ تاریخی در 
۹ ماه ابتدایی امسال

فرهنگی  مــیــراث  حفاظت  یــگــان  فــرمــانــده 
ــاریــخــی و  ت ــزار قــلــم شـــئ  ــ  از کــشــف ۱2 ه
 ۹ در  ــاب  ــ ــ ــزی ــ ــ ــل ــ ــ ف ــاه  ــ ــ ــگ ــ ــ ــت ــ دســ  ۳۳۰
داد. ــر  ــ ــبـ ــ خـ ســـــــــال  ابــــــــتــــــــدای  مـــــــــاه 
سردار امیر رحمت اللهی به مهر گفت: در 
۹ ماهه سال جاری ۳۳۰ دستگاه فلزیاب از 
حفاران غیرمجاز از طریق ایست بازرسی، 
فلزیاب در فضای  تبلیغ دستگاه  پیگیری 
مجازی و گــزارش مردمی کشف و هــزار و 
میراث  عرصه  مجرم  و  متخلف  نفر   ۹۵۳
قضایی  مــراجــع  بــه  و  دستگیر  فرهنگی 
تحویل شده اند. ۹۶۴ پرونده در این زمینه 
تشکیل و ۳ هزار اخطاریه به افراد حقوقی 
و حقیقی در حوزه جرایم میراث فرهنگی 

تسلیم شده است. 
فرهنگی  میراث  حفاظت  یگان  فرمانده 
افــزود: همچنین ۱۷هــزار و 2۴۶ قلم شئ 
مــاهــه ســـال جـــاری کشف  تــاریــخــی در ۹ 
این تعداد ۱2 هزار قلم اصل  از  شده که 
تاریخی  مختلف  دوره هـــای  بــه  مــربــوط  و 

است.

فراسو
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گوزن زرد ایرانی در خطر انقراض 
کیومرث کانتری، معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت 
محیط زیست در گفت وگو با خبرنگار حوزه محیط زیست گروه 
اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: گوزن زرد ایرانی 
ایــن گوزن ها  ــرار دارد،  ق انــقــراض  به شــدت در معرض خطر 
در  و  رهــاســازی شــده  زیستگاه های محدود در خوزستان  در 
سایت های ایام، ارومیه و مازندران در اسارت نگهداری می شوند.

جلسات شورای عالی مدیریت بحران تعطیل شده! 
قدرت هللا حمزه شلمزاری، ناظر مجلس شــورای اسامی 
از اینکه  انتقاد  با  در شــورای عالی مدیریت بحران کشور 
از ابتدای آغاز به کار مجلس فعلی، شورای عالی مدیریت 
فــارس گفت: حوزه  به   ، نــداده  تشکیل  بحران جلسه ای 
بحران نیاز به تجهیزات فوری دارد و درصدد هستیم با انجام 
تغییراتی، دسترسی حوزه بحران را به بودجه تسهیل کنیم.

کم بارشی در ایران نگران کننده است
احد وظیفه، رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران 
سازمان هواشناسی ضمن اشاره به اینکه کم بارشی در ایران 
نگران کننده است، به ایسنا گفت: تاکنون تنها ۳۰ درصد از 
بارندگی ساالنه برای تأمین آب کشور اتفاق افتاده است و 
نمی توانیم چشم انداز خوبی نیز برای بارش ها در ماه های 

آینده متصور باشیم.

هدف بی بی سی لجن پراکنی است 
مینو محرز، عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا، در 
خصوص خبر موافقت با واردات هرنوع واکسن توسط وی 
که از سوی شبکه های معاند منتشر شد، به فارس گفت: 
هدف بی بی سی لجن پراکنی است. ورود واکسن خارجی 
برای تولیدکنندگان میلیارد ها سود دارد. بیگانگان هدفی جز 

جنگ روانی و به هم ریختن آرامش مردم ندارند.

برداشت آزاد

هر
/ م

ب 
میا

 کا
یم

مر
س: 

عک

در ایران چیزی به نام واکسن کوبایی کرونا نداریم  دکتر سعید نمکی، وزیر بهداشت گفت: مقام معظم رهبری هرگز توصیه ای مبنی بر انجام ندادن واکسیناسیون گروه های پرخطر با واکسن وارداتی پیش 
از تولید واکسن داخل نداشتند و ما نیز به شدت این موضوع را دنبال می کنیم، از منابع مطمئن قراردادها را نهایی کرده ایم و واکسن درحال ورود به کشور است. به گزارش تسنیم وی افزود: ما واکسن کوبایی 

نداریم؛ واکسنی به نام »انستیتو پاستور« داریم که با انتقال دانش فنی از کوباست؛ این تجربه را بیش از 20 سال گذشته در واکسن هپاتیت B داشتیم.

کارشناسان از ضرورت تشکیل سازمانی مستقل برای امور جوانان می گویند

وزارت ورزش و کمی هم جوانان!
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا قاضی الحاجات

دیوان س از  برزیل  برجسته  بومی  رهبر  دو 
رئیس  از  خواسته اند  بین المللی  کیفری 
به خاطر  کشور  این  آمریکادوست  جمهور 
»جنایت علیه بشریت« تحقیق صورت گیرد.

منابع سوری از ترور دو مسئول محلی زن س
در استان حسکه به دست افراد مسلح خبر 

دادند.
امیر کویت دوبــاره صباح الخالد الحمد س

الصباح را به تشکیل دولت جدید مکلف کرد.
شورای اداری فرودگاه بغداد در پی ثبت س

تخلفات متعدد از سوی شرکت انگلیسی 
»سیرکو«، پایان همکاری با این شرکت را اعالم 
کرد. آن  جایگزین  را  عراقی  و یک شرکت 

در جریان حمله دزدان دریایی نیجریه به س
کشتی ترکی، یکی از خدمه کشتی کشته 
شد، 15 نفر ربوده شدند و سه نفر دیگر نیز با 

شماری از دزدان در کشتی باقی ماندند.

 یک گروه عراقی مسئولیت 
حمله به ریاض را پذیرفت

گام محکم »وعد الحق« 
برای آغاز

یک گروه عراقی جدید به اسم »وعد الحق« 
به  شنبه  روز  پهپادی  حمله  مسئولیت 
ریاض، پایتخت عربستان را بر عهده گرفت . 
باوجود این گفته می شود این عملیات با 
موشک کروز انجام شده است. به گزارش 
پایگاه النجباء عراق، در بیانیه منسوب به 
این گروه تهدید شده کاخ الیمامه و اهداف 
حیاتی دیگر در ریاض و همچنین دبی در 
پنجشنبه  روز  تروریستی  عملیات  انتقام 
بغداد هدف  قرارخواهد گرفت. انفجارهای 
روز پنجشنبه در بغداد بیش از 1۰۰ کشته و 

زخمی بر جای گذاشت.

بریتانیا باز هم کوچک تر 
می شود

بــرای  »نــقــشــه راهــی  اسکاتلند  ملی  حــزب 
همه پرسی« منتشر کرد و برنامه هایی برای 
رأی گیری دوباره استقالل اسکاتلند ارائه داد. 
به گزارش رویترز، این حزب می گوید: دولت 
انگلیس یا مجبور خواهد شد با همه پرسی 
موافقت کند یا به منظور مخالفت با مبنای 
حقوقی همه پرسی، باید اقدام قانونی انجام دهد.
 The نظرسنجی که روز شنبه در وب سایت
Times منتشر شد، همچنین تهدید بالقوه 
دیگری را برای آینده بریتانیا نشان داد؛ آن هم 
اینکه 51 درصد رأی دهندگان ایرلند شمالی 
گفته اند خواهان یک همه پرسی در مورد آینده 
خود در پنج سال آتی هستند، در حالی که ۴۴ 

درصد با این همه پرسی مخالف بودند.

واکنش ها به اقدام ضد یمنی آمریکا 
ادامه دارد

تظاهرات حامیان انصاراهلل 
در 17 کشور جهان

برای  یمن  در  امـــروز  تظاهرات  با  همزمان 
مقابل  ایستادگی  و  پــایــداری  دادن  نشان 
بر  مبنی  آمریکا  اخــیــر  تصمیم  و  تــجــاوز 
قــرار دادن نــام جنبش انــصــارهللا یمن در 
 فهرست تحریم ها،به نوشته پایگاه خبری 
تشکل های  و  سازمان ها  سپتامبر«   ۲۶«
فراخوان  این  به  در سراسر جهان  متعدد 
ــرای نشان  ب ــرار اســت  ق و  پاسخ می دهند 
دادن همبستگی با مردم یمن، تظاهرات های 

مشابهی در 1۷ کشور جهان برگزار شود. 

ادامه تظاهرات ها در سرزمین های اشغالی

31 هفته علیه نتانیاهو
تظاهرات علیه سیاست های نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی همچنان ادامــه دارد و 
آن ها در دو روز گذشته نیز کنار رفتن وی را 
خواستار شدند. به گزارش ایسنا، ده ها هزار 
اسرائیلی در مناطق مختلف اراضی اشغالی 
بنیامین  سیاست های  بــه  اعــتــراض  بـــرای 
نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
به خیابان ها آمده و پرچم های اسرائیل و 
ماکت هایی به شکل زیردریایی را در اعتراض 
به فسادهای مداوم نتانیاهو در دست گرفتند.
یکی از پرونده های فسادی که علیه نتانیاهو 
مطرح است، خرید زیردریایی های آلمانی 
برای نیروی دریایی این رژیم است، در حالی 
که نیازی به این زیردریایی ها وجود نداشته 
است. یکی از نزدیکان نتانیاهو در مناقصه 

خرید این زیردریایی منتفع شده است.
این تظاهرات برای سی ویکمین هفته متوالی 
در اعتراض به سیاست های نتانیاهو برگزار 

شده است. 
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خطای شناختی در تحلیل دولت بایدن 
جابه جایی قدرت در کاخ سفید و چینش مهره های اصلی در تیم دیپلماسی 
و امنیت ملی در کابینه بایدن، تحلیل های متفاوتی را در زمینه تغییرات 
احتمالی در روابط بین الملل و چگونگی رفتار دولت جدید آمریکا در حوزه 
سیاست خارجی به دنبال داشته است. معرفی »رابرت مالی« به عنوان 
نماینده ویژه دولت بایدن در امور ایران از جمله این مهره چینی هاست که 
به صورت خاص تفسیرهای خوشبینانه ای را درباره آینده روابط ایران و 

آمریکا موجب شده است.
 رابرت مالی حقوقدان و پژوهشگر علوم سیاسی است که در دولت های 
بیل کلینتون و باراک اوباما در زمینه مسائل خاورمیانه فعالیت داشته 
برگزاری  زمینه های  کلینتون  بیل  که  زمانی   ،۲۰۰۰ ســال  در  او  اســت. 
کمپ دیوید را فراهم می کرد، یکی از اعضای تیم او به شمار می آمد. مالی 
در دوره باراک اوباما نیز به عنوان مسئول خاورمیانه شورای امنیت ملی 
آمریکا فعالیت می کرد. او همچنین در مذاکرات هسته ای منتهی به برجام 
که در سال 1۳۹۴ به امضا رسید، عضو هیئت مذاکراتی آمریکا بود و 
پس از آن هم به عنوان مدیر گروه بحران، فعالیت های متعددی در حوزه 

خلیج فارس و موضوعات ایران داشته است.
معرفی چنین چهره ای سبب شد بسیاری، آن را نوعی چــراغ سبز و 
سیگنال دهی تیم بایدن به ایران تفسیر کنند. منشأ چنین خوانش های 
خوشبینانه ای از رفتار دولت جدید آمریکا یک خطای شناختی است. 
خطایی که تالش می کند وضعیت مطلوب را جایگزین واقعیت موجود 
کند. متأسفانه برخی از سیاستمداران کشور به دلیل وابستگی هویتی 
که به موضوع برجام پیدا کرده اند، بر این باورند دولت بایدن تکرار دولت 
اوباماست از این رو می توان مسیر قبلی در حوزه سیاست خارجی را 
باردیگر پیمود. اما واقعیت این است که به دالیل پنج گانه ذیل، دولت 
بایدن با دولت اوباما متفاوت است. دلیل نخست به ماهیت رفتار دولت 

در آمریکا بازمی گردد.
رفتار دولت ها در آمریکا محصول واقعیت ژئوپلتیک موجود است نه تابع 
سالیق افراد، بنابراین تغییر این واقعیت نوع کنشگری بازیگران را نیز تغییر 
می دهد. مهم ترین دلیل برای تفاوت رفتاری دولت اوباما و بایدن تغییر 
صحنه بازی در عرصه بین الملل است. دلیل دوم را می توان در تفاوت 
نگرش بایدن و اوباما به البی اسرائیل به عنوان بزرگ ترین بازی به هم زن در 
روابط ایران و آمریکا دانست. برخالف اوباما که وابستگی جدی به آیپک 
نداشت و این البی را کنترل می کرد رابطه بایدن با البی اسرائیل بسیار 
نزدیک است. دلیل سوم، تفاوت نگرش کالن دو رئیس جمهور است. 
اوباما متعلق به سنت جفرسونی در عرصه سیاسی آمریکاست درحالی 
که بایدن از مکتب هامیلتونیسم در سیاست خارجی پیروی می کند. 
تفاوت دیگر میان دو دولت دموکرات را می توان در تجربه سیاسی رؤسای 
آن جست وجو کرد. بایدن برآمده از ساختار اصلی سیاسی آمریکاست 
و بخشی از نهاد حاکم بر این کشور محسوب می شود در حالی اوباما 
فردی بی تجربه در حوزه دیپلماسی محسوب می شد که این بخش از 
عرصه سیاسی را به دیگران سپرده بود. نکته آخر تفاوت اولویت بندی دو 
رئیس جمهور است. اوباما هنگامی بحث مذاکره با ایران را مطرح کرد که 
بحران های داخلی را پشت سر گذاشته بود و به دنبال یک میراث جدی 
برای خود در عرصه بین المللی بود در حالی که اولویت اصلی فعلی در 

دولت بایدن، مسائل داخلی همچون کرونا و بیکاری است.

اندیشکده روابط خارجی اروپا پیش بینی کرد

ادامه نبرد فرسایشی روسیه و غرب 
 - سلطانپور  امیرمحمد  مترجم: 
اروپــا  خارجی  روابــط  اندیشکده 
غرب  و  روسیه  رویکرد   )ECFR(
به  گذشته  ســال  در چندین  که 
تضعیف یکدیگر می پرداخته اند 
و  داده  قــــرار  بـــررســـی  مــــورد  را 
داستان  ایــن  می کند  پیش بینی 
بین دو طرف ادامه داشته باشد. 
در حالی که جو بایدن به عنوان 
رئیس جمهور جدید آمریکا انتخاب شده، یکی از اصلی ترین دغدغه های 
این روزهای این کشور و همین طور دولت های اروپایی، شکل جدید رویکرد 
در سیاست های خارجی آن هاست. در یک دهه گذشته همیشه این 
بحث در میان کشورهای اروپایی و آمریکایی مطرح بوده که آیا الزم است 
شکل رویکرد خود در مقابل روسیه را یک بازیابی کلی و مجدد داشته 

باشند یا خیر.
مقابل  در  روسیه  همین طور  و  غربی  کشورهای  چندباره  تمرکز  تغییر 
سیاست هایشان در قبال یکدیگر گاهی نه تنها موجب بهبود روابط نشده 
بلکه دشمنی ها را میان این دو طرف بیشتر کرده است. این شکل رفتار به 
نوعی جلو رفته که هر دو طرف یکدیگر را ضعیف می کنند و تالش دارند 

این کار را به شکلی شدیدتر پیش ببرند.
در طول دهه اول قرن جدید، روسیه راهبرد باال بردن قیمت محصوالت 
انرژی خود و همین طور مدرنیزه کردن و رشد اقتصادی اش را عملی کرده 
اما از سال ۲۰1۰ به بعد راهبرد این کشور تغییر یافت. روسیه که می بیند 
در زمینه رشد اقتصادی نمی تواند قدرت خود را به غربی ها دیکته کند 
راه های کوتاه تری را برای مقابله با رقیبانش جست وجو می کند. استفاده 
از پروپاگاندای شدید رسانه ای و آنالین و حمایت مالی از حزب های متمایل 
به این کشور در غرب از آن جمله اند. روسیه حتی با استفاده از کشورهایی 
مثل ترکیه و مجارستان که عضو ناتو هستند هر جا که بتواند غربی ها را 

تضعیف می کند. 
از طرف دیگر غربی ها در دهه ۹۰ و ۲۰۰۰ به هیچ عنوان نمی خواستند 
روسیه را ضعیف کنند. هرچند نمی خواستند به قدرت دوران شوروی هم 
برگردد. اما حضور نظامی روسیه در اوکراین در ۲۰1۴ این راهبرد غرب در 
مقابل روسیه را به پایان رساند و از آن زمان با انواع و اقسام تحریم ها به 

سراغ روسیه رفتند. 
به نظر می رسد این رویکرد از سوی هر دو طرف در دوران ریاست جمهوری 
اعالم کرده اند  تالش دارند  ادامــه پیدا کند. آمریکایی ها رسماً  بایدن 
کشورهای رقیبی مثل روسیه و چین »کُندتر« از گذشته رشد کنند. اروپا 
و آمریکا تالش خواهند کرد با استفاده از شریکان امنیتی خود به ویژه در 
خاورمیانه که آن ها نیز پشت پرده مخالف روسیه هستند به تضعیف این 

کشور بپردازند.
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 دکتر علیرضا رضاخواه / کارشناس مسائل اروپا و آمریکا

اتاق فکر

 کابینه رئیس جمهور جدید آمریکا ملقمه ای از سرخ پوستان تا همجنس گرایان

آش جوبایدن!
 علوی  پس از مدت ها اعتراض و آشوب، سرانجام جو بایدن بر مسند ریاست جمهوری آمریکا در کاخ 
سفید تکیه زد. نخستین قدم او پس از رسیدن به قدرت، انتخاب اعضای کابینه و معرفی آن ها به سنا برای 
تأیید صالحیت آن هاست. با توجه به آنکه سنا در اختیار هم حزبی های بایدن است، به نظر می رسد او در 
مسیر تکمیل کابینه خود مشکل خاصی نخواهد داشت. دو نفر از 23 نامزد در سطح کابینه بایدن که نیاز 
به تصویب مجلس سنا دارند، تأیید شده اند. زمانی که کابینه بایدن را بررسی می کنیم، متوجه طیف ها، 
نگرش ها و حتی نژادهای متفاوت حاضر در آن می شویم که از بومیان سرخ پوست تا همجنس گرایان را شامل 

می شود؛ این گزارش به معرفی کابینه و اشخاص محوری دولت بایدن می پردازد.

انتصاب کری به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در امور تغییرات 
آب و هوایی نشان از توجه ویژه بایدن به این مسئله از جنبه 

تأثیرات آن بر قدرت ملی آمریکا دارد. کری مدت هاست در زمینه 
مسائل آب و هوایی مشغول به کار بوده است.

 جان کری / بدون نیاز به تأیید سنا 
 نماینده ویژه رئیس جمهور 

حال که سنا آستین را تأیید کرده، وی به عنوان نخستین سیاه پوستی 
خواهد بود که پنتاگون را فرماندهی خواهد کرد. این ژنرال 4 ستاره پیش 

از این بازنشسته ارتش بوده و به عنوان دوازدهمین فرمانده فرماندهی 
مرکزی ایاالت متحده موسوم به سنتکام خدمت می کرده است. 

  ژنرال لوید آستین/ تأییدیه سنا 
  وزیر دفاع 

هاینس اولین زنی خواهد بود که به عنوان رئیس سازمان اطالعات و امنیت 
ملی فعالیت می کند. وی پیش از این به عنوان دستیار رئیس جمهور و 

معاون اول مشاور امنیت ملی در دوران دولت باراک اوباما خدمت می کرد. 
معاونت مدیر آژانس اطالعات مرکزی هم در کارنامه او دیده می شود.

 آوریل هاینس / تأیید شده 
 رئیس سازمان امنیت ملی 

گرانهلم دو دوره در کسوت فرماندار میشیگان حضور داشت و در 
این نقش، همکاری نزدیکی با خودروسازان که صنعت غالب این 
ایالت هستند، برقرار کرده بود. از ایده های او سوق دادن آمریکا به 

سمت و سوی وسایل نقلیه الکتریکی است.

 جنیفر گرانهلم / تأیید نشده 
 وزیر نیرو 

در صورت تأیید سنا، هالند نخستین وزیر سرخ پوست کابینه 
دولت آمریکا خواهد بود. اینکه پس از 400 سال از تشکیل ایاالت 
متحده، نخستین بار یک سرخ پوست می تواند به مدارج عالی این 

کشور وارد شود، محل انتقاد بسیاری از ناظران بین المللی است.

 دب هالند / تأیید نشده 
 وزیر کشور 

بلینکن در دولت اوباما به عنوان معاون وزیر خارجه، دستیار رئیس جمهور 
و معاون اول مشاور امنیت ملی مشغول به کار بود. روابط کاری او با بایدن 

از زمان معاون اولی بایدن اوج گرفت. بلینکن اعالم کرده ضمن بازگشت 
مشروط به برجام با دیگر »رفتارهای ثبات زدای« ایران مقابله خواهد کرد. 

 آنتونی بلینکن / تأیید نشده 
 وزیر خارجه 

ویلساک پیش از این هم از سال 2009 تا 2017 و در تمام 
مدت دولت اوباما به عنوان وزیر کشاورزی مشغول به کار 

بوده است. در کارنامه او فرمانداری ایالت آیووا در سال 1998 
دیده می شود.

 تام ویلساک / تأیید نشده 
 وزیر کشاورزی 

گارلند قاضی فدرال دادگاه تجدید نظر واشنگتن دی سی بوده 
است. او پیش از این چند تالش ناموفق برای دستیابی به مقامات 
عالی قضایی از جمله نامزدی دادستانی کل توسط بیل کلینتون و 

یا نامزدی قاضی دادگاه عالی توسط اوباما را داشته است. 

 مریک گارلند / تأیید نشده 
 وزیر دادگستری یا دادستان کل 

در صورت تأیید سنا، بسرا نخستین التین تباری خواهد بود که 
وزیر بهداشت و خدمات انسانی می شود. او در حال حاضر 

دادستان کل ایالت کالیفرنیاست که در این جایگاه، مدافع ارشد 
قانون مراقبت بهداشتی به صرفه در دادگاه بوده است.

 خاویر بسرا / تأیید نشده 
 وزیر بهداشت 

بایدن، رایموندو را که پیش از این فرماندار رود آیلند بود به عنوان 
وزیر بازرگانی معرفی کرده است. او در سال 2011 خزانه دار عمومی 

این منطقه بوده است. وی در سال 2014 به عنوان فرماندار رود 
آیلند انتخاب و نخستین زنی شد که این سمت را به عهده گرفت.

 جینا رایموندو /تأیید نشده 
 وزیر بازرگانی 

هریس را می توان نخستین زن سیاه پوست نام برد که در مقام معاون 
ریاست جمهوری مشغول به کار خواهد شد. با توجه به آنکه بایدن، 
مسن ترین رئیس جمهور خواهد بود، ناظران نقش اصلی در هندسه قدرت 
آمریکا را از آن او می دانند. او مدافع سرسخت اسرائیل خوانده می شود.

 کامال هریس / تأییدیه سنا  
 معاون رئیس جمهور 

کلین یکی از مورد اعتمادترین مشاوران رئیس جمهور کنونی آمریکاست. در 
زمانی که بایدن در دولت اوباما معاون بود، به عنوان رئیس دفتر او مشغول 
به خدمت بوده است. کلین در دوران شیوع ویروس ابوال در سال 2014، 
توسط رئیس جمهور وقت، باراک اوباما مأمور شد این بحران را مدیریت کند.

 رون کلین / بدون نیاز به تأیید سنا 
 رئیس کارکنان کاخ سفید 

فودج از سال 2008 نمایندگی منطقه یازدهم کنگره اوهایو را 
به عهده داشته است. او پیش از نامزدی در کنگره به عنوان 
نخستین زن و اولین آمریکایی آفریقایی تباری بود که به عنوان 
شهردار اوهایو انتخاب شد.

 مارسیا فودج / تأیید نشده 
 وزیر مسکن و شهرسازی 

او با 35 سال سابقه از سال 2017 بازنشسته شده  است. گرینفیلد در 
دولت اوباما صاحب چندین منصب از جمله دستیار دبیر دفتر امور 
آفریقا، مدیرکل خدمات خارجی و مدیر منابع انسانی و سفیر در کشورهای 
سوئیس، پاکستان، کنیا، گامبیا، لیبریا، جامائیکا و نیجریه بوده است.

 لیندا توماس گرینفیلد / تأیید نشده 
 سفیر نزد سازمان ملل 

کاردونا یکی از طرفداران همیشگی بازگشت کودکان به مدرسه بوده 
است. او به تازگی گفته بود دانش آموزان زیادی در حین یادگیری 
مجازی در شرایط شیوع ویروس کرونا از تحصیل عقب مانده اند. او 
نژادی التین تبار دارد.

 میگل کاردونا / تأیید نشده  
 وزیر آموزش و پرورش  

مک دونا در کل دوره دوم ریاست جمهوری اوباما به عنوان رئیس ستاد 
خدمت کرده و همچنین به عنوان معاون مشاور امنیت ملی سابقه 
فعالیت دارد. وی پیش از این رئیس کمیته معاونان شورای امنیت ملی 
بوده که مسئول تدوین اسناد امنیت ملی و سیاست خارجی دولت است. 

 دنیس مک دونا / تأیید نشده 
 وزیر امور کهنه سربازان 

در صورت تأیید سنا، مایوركاس نخستین التین تبار و مهاجری خواهد بود 
که به وزارت امنیت داخلی می رسد. وی در زمان دولت اوباما معاون وزیر 
امنیت داخلی بود و به عنوان مدیر خدمات شهروندی و مهاجرت ایاالت 
متحده خدمت کرد. مایوركاس از همراهان همیشگی اوباما بوده است.

 آلخاندرو مایورکاس / تأیید نشده  
 وزیر امنیت داخلی 

والش از سال 2014 به عنوان شهردار بوستون فعالیت کرده و رهبری شورای 
تجارت و ساخت و ساز بوستون را بر عهده داشته است. بر اساس گزارش ها، 
او معتاد به الکل بوده و البته برخی نیز اعالم کرده اند در حال ترک اعتیاد 
است. با این حال گفته می شود والش و بایدن روابط شخصی قوی دارند.

 مارتی والش / تأیید نشده 
 وزیر کار  

در صورت تأیید، یلن به عنوان نخستین زنی خواهد بود که به عنوان وزیر 
خزانه داری مشغول به کار خواهد شد. معرفی وی از سوی کارشناسان 
تالشی برای مهار نابرابری های اقتصادی و مبارزه با تغییرات آب و هوایی و 
فاصله گرفتن از شعارهای ترامپ برای کاهش مالیات قلمداد شده است.

 جانت یلن / تأیید نشده  
 وزیر خزانه داری  

اگر سنای آمریکا بوت جیج را به عنوان وزیر حمل و نقل تأیید کند، 
وی نخستین وزیر همجنس باز ایاالت متحده نام خواهد گرفت. این 
شهردار سابق ایندیانا با 38 سال سن، جوان ترین نامزد معرفی شده در 
کابینه بوده که نماد انحطاط اخالقی آمریکاست.

 پیت بوت جیج / تأیید نشده  
 وزیر حمل و نقل 
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