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عصرامام رضاj دوران شکوفایی تمدن اسالمی است
 رواق  در قــرن چهــارم هجــری عصــر امامــت امام رضــا)ع(، تمدن و حجت االسالم رنجبر در گفت وگو با رواق:

فرهنگ اســامی به اوج خود رســید. هر چند این دوره حساســیت 
ویژه ای داشــت، از یک ســو عباســیان با هدف بی اعتبار کردن علویان 

............صفحههای2و3شبهاتی را به دین و فرهنگ اسامی...

6 5 7
هفته بیست وهفتم لیگ برتر بلژیک بررسی فرمی و محتوایی سریال »قورباغه«  وزیر بهداشت خبر داد

:jامام صادق
بر تو باد ]به 

رعایت[ جوانان، 
زیرا این گروه 
در پذیرش هر 

نوع خوبی شتاب 
بیشتری دارند. 
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مصدومیت دوباره 
بیرانوند

جهان غربی 
برای مخاطب ایرانی

آغاز تولید واکسن ملی 
از اردیبهشت ۱۴۰۰

 رهبر انقالب اسالمی در دیدار اعضای مجلس خبرگان: 

باید به قانون خوب مجلس با دقت عمل شود
 اخبار  رهبر معظم انقاب اسامی عصر دیروز در دیدار رئیس و منتخبان ملت در مجلس 
خبرگان، با اشاره به اختاف نظر دیروز دولت و مجلس، آن را قابل حل دانستند و تصریح 
کردند قانون مجلس قانون خوبی است و باید به دقت به آن عمل شود و دولت و مجلس هم 
اختاف خود را حل کنند. به گزارش لیدر، حضرت آیت هللا خامنه ای تأکید کردند: جمهوری 
اسامی از مواضع منطقی خود در موضوع هسته ای کوتاه نخواهد آمد و بر اساس مصلحت 
و نیاز کشور تا آنجا که الزم باشد، حتی تا غنی سازی ۶۰ درصد پیش خواهد رفت. ایشان 
ضمن تبریک میاد حضرت جواداالئمه و حضرت امیرمؤمنان و با گرامیداشت چند عضو 

............صفحه2فقید مجلس خبرگان، یکی از نیازهای مهم...

گزارش قدس آنالین 
درباره وضعیت بازارسرمایه

نقدینگی بورس 
به کجا 

کوچ می کند؟

درخواست از وزیر راه و شهرسازی

نامه اساتید
 دانشگاه  برای 
نجات ارتفاعات 
جنوبی مشهد

............صفحه4قدسخراسان............صفحه3

سطرهایی درباره نام های بلندی که 
نمی شناسیمشان

ماواعقاب 
دانشمندمان

چرا شهروندان ما دانشمندان شهیری همچون 
خواجه نصیرالدین طوسی را نمی شناسند؟!

مهندس غریب 
درعصر پرترافیک 

مهندسی

برشی از کتاب »خواجه نصیرالدین طوسی« 
نوشته حسن احمدی فرد

تاریخ از من 
چه خواهد 

نوشت؟

............صفحه7

............صفحه4

............صفحه4

یـــادداشــت  روز
دکتر پیرمحمد مالزهی، کارشناس مسائل شبه قاره

برخی مقامات و منابع دیپلماتیک پاکستان تأیید کردند این کشور در یک نشست 
مهم در اواخر ماه جاری میادی در مســکو شــرکت خواهد کرد که توســط روســیه 
با هدف بررســی و شــروع مجدد مذاکرات متوقف شــده صلح افغانســتان، برگزار 

می شود. در حال حاضر، روسیه ابتکار دیپلماتیک...

روسیه و ابتکار صلح 
برای افغانستان

............صفحه8

به بهانه سالروز تولد بزرگ دانشمند مشهدی که روز مهندس به یاد او نام گذاری شده

تمام کارهایی که برای 
»خواجه نصیرالدین طوسی« نکرده ایم

............صفحه4

 تجدید فراخوان عمومی سرمایه گذاری
مشارکتی

ساختمان فعلی شهرداری تربت جام
شرح در صفحه 3
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آگهی مزایده واگذاری زمین
سازمان موقوفات ملک

شرح در صفحه 8
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اداره امور حقوقی و قراردادهای دانشگاه یزد 
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99
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آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
دانش��گاه ی��زد در نظ��ردارد راهب��ری واگ��ذاری کلی��ه  
امورخدماتی )نظافت ،ارس��ال ومراسالت نامه های اداری 
،انجام خدمات فنی س��اده و...در کلیه س��اختمانهای موجود در س��ایت  
اصلی دانش��گاه رابا  مش��خصات مندرج در اس��ناد مناقصه را از طریق 
س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir   از تامین کنندگان 

دارای صالحیت اقدام نماید .
1- زم��ان و نح��وه دریافت اس��ناد مناقص��ه از تاری��خ 99/12/4 لغایت 

99/12/13 می باشد 
2- زمان تحویل پاکت الف )تضمین ش��رکت در مناقصه ( : از س��اعت 
8 صبح روز دوش��نبه مورخ 99/12/18 تا س��اعت 9 روز دوشنبه مورخ 
99/12/25 دبیرخانه محرمانه حراست دانشگاه واقع در پردیس اصلی 

)ساختمان آمفی تئاتر (  می باشد.
3- تاریخ بازگش��ایی اس��ناد مناقصه س��اعت 11:00 روز دوشنبه مورخ 

99/12/25 با حضور اعضای کمیسیون معامالت انجام خواهد شد. 
4- متقاضیان الزم اس��ت کلیه اس��ناد مربوط به مناقصه را در سامانه 
ستاد بارگذاری نمایند و منحصرا پاکت الف )تضمین شرکت در مناقصه (

 را  ب��ه آدرس ی��زد- چهارراه پژوه��ش – پردیس اصل��ی – دبیرخانه 
محرمانه دانشگاه تحویل و رسید دریافت نمایند  و از ارسال سایر اسناد 

مناقصه )پاکتهای ب و ج ( به دانشگاه یزد خودداری نمایند .
5- میزان سپرده شرکت  مناقصه مبلغ 3.200.000.000  ریال می باشد .

6- تمامی اطالعات مربوط به موضوع مناقصه و شرایط آن در برد اعالم 
عمومی سامانه مناقصه به آدرس setadiran.ir قابل مشاهده است.

7- متقاضیان عالقه مند به ش��رکت در مناقصه میبایس��ت جهت ثبت 
ن��ام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( به ش��ماره های ذیل تماس 

حاصل نمایند . 
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه 021-41934

    setadiran اطالعات تماس دفاتر ثبت نام دراس��تانها در سایت سامانه
موجود است.

8- درص��ورت اطالع��ات بیش��تر از موض��وع مناقص��ه با ش��ماره تلفن 
و  حقوق��ی  ام��ور  اداره   035-31234113 و   035-31234114 ه��ای 

قراردادهای دانشگاه یزد تماس حاصل فرمایید . 
م الف: 1583
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 مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 2099001492000011  تجدید-نوبت اول

اداره کل پست استان خراسان رضوی

واگذاری امور توزیع شهری )موتورسوار( قسمتی از سطح شهرستان 
مشهد و حومه به پیمانکاربخش خصوصی

اداره کل پست اس��تان خراسان  رضوی در نظر دارد ،امور توزیع شهری 
)موتورس��وار( قسمتی از سطح شهر مش��هد و حومه رابه پیمانکار بخش 
خصوص��ی ازطری��ق مناقص��ه عمومی یک مرحل��ه ای درس��امانه تدارکات 
الکترونیک��ی دول��ت ب��ا ب��رآورد اولی��ه مبل��غ 54/000/000/000ری��ال 
)پنجاه چهار میلیارد ریال( به  اش��خاص حقوقی که موضوع اصلی فعالیت 
آنها با موضوع مناقصه مطابقت داشته و دارای گواهینامه تائید صالحیت 
ورتبه بندی در رش��ته خدمات عمومی و گواهینامه تائید صالحیت ایمنی 
ب��ا تاریخ معتب��ر از اداره تع��اون ، کار و رف��اه امور اجتماعی میباش��ند ، 
واگذارنماید لذا کلیه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت اس��ناد تا ارائه 
پیش��نهاد مناقص��ه گران و بازگش��ائی پاکت ه��ا از طریق درگاه س��امانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام 
خواهد ش��د و الزم اس��ت مناقصه گران در صورت ع��دم عضویت قبلی , 
مراحل ثبت نام در س��ایت مذکورودریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
1- تاریخ انتشارآگهی مناقصه در روزنامه وسامانه: تاریخ99/12/05 میباشد .

2- مهل��ت زم��ان دریاف��ت اس��ناد مناقصه از س��ایت : ازس��اعت 8صبح 
روزچهارش��نبه تاری��خ 99/12/06لغای��ت س��اعت 14روز ش��نبه تاری��خ 

.99/12/09
3- مهلت زمان ارائه پیشنهادازطریق سایت: ازساعت 8تاریخ 99/12/10 
لغای��ت س��اعت 14 تاریخ 99/11/30میباش��ددرضمن پیش��نهاددهندگان 
میبایس��ت ع��الوه بر بارگ��ذاری تصاویر کلی��ه م��دارک پاکات)الف,ب,ج(
درسامانه الکترونیکی دولت  حداکثرتا تاریخ 99/12/20نسبت به ارسال 
اصل ضمانتنامه ،پاکت الف ، )تضمین ش��رکت در مناقصه ( مطابق شرایط 
مندرج ش��ده در اس��ناد مناقصه در پاکت الک و مهر شده از طریق پست 
ویژه به آدرس مش��هد اداره کل پس��ت اس��تان خراس��ان رض��وی واحد 

حراست ارسال نمایند .
4- ارائه پاکت الف سپرده شرکت درمناقصه به یکی از شش روش ذیل : 

الف (ارائه ضمانت نامه بانکی به مبلغ 2/700/000/000 ریال)دو میلیارد 
وهفتصد میلی��ون ریال (ازیکی از بانکها یا موسس��ات مالی تحت نظارت 
بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران با  اعتبار س��ه ماه��ه و قابل تمدید 
بنام اداره کل پس��ت خراس��ان رض��وی بابت ش��رکت در مناقصه عمومی 
ش��ماره2099001492000011 واگ��ذاری امور توزیع ش��هری )موتور س��وار( 

درسطح  قسمتی از شهرستان مشهد و حومه  به پیمانکار بخش خصوصی 
ب (اصل فیش واریزی نقدی به مبلغ 2/700/000/000 ریال )دو میلیارد 
وهفتص��د میلیون ریال ( به حس��اب ش��ماره 4001047706372416 نزد 
بانک مرکزی بنام حساب سپرده شرکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران 
)شناس��ه 388047760283100811200062000001( بابت شرکت درمناقصه 
عمومی شماره 2099001492000011 واگذاری امورتوزیع شهری )موتورسوار( 

درسطح قسمتی ازشهر مشهد و حومه  به پیمانکار بخش خصوصی .
ج(ضمانت نامه صادره توسط موسسات بیمه گر که دارای مجوز الزم برای 

فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوی بیمه مرکزی ایران میباشند .
د(اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت بازخرید 

قبل از سررسید )موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت(.
و(وثیقه ملکی معادل هشتادوپنج در صد ارزش کارشناس رسمی آن .

ی(ضمانت نامه های صادره توسط صندوق های ضمانت دولتی که به موجب 
قانون تاسیس شده یا میشوند و طبق اساسنامه فعالیت مینمایند .

5- زم��ان بازگش��ائی مناقص��ه  : س��اعت 9 صب��ح روز ش��نبه 99/12/23 
،نماین��ده تام االختیار موسس��ات ش��رکت کننده درمناقص��ه در صورت 
تمایل میتوانند با ارائه معرفی نامه کتبی در جلسه بازگشائی پاکات )ج(

حضور بهمرسانند .
6- اطالع��ات تم��اس مناقصه گذار جه��ت دریافت اطالعات بیشتراس��ناد 
مناقص��ه : مش��هد , خیاب��ان ام��ام خمینی , خیابان ش��هید توالئ��ی , اداره 
کل پس��ت خراس��ان رضوی , طبقه 6 , کمیس��یون معام��الت , تلفن تماس 

05138016340
7- هزین��ه ه��ای مربوط به انتش��ار آگهی مناقصه بعه��ده برنده مناقصه 

میباشد .                                                         شناسه آگهی1099474/ م الف9011
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آس�تان قدس رضوی در نظر دارد تعدادی باتری 6 ولت 225 آمپر 
س�اعت  از نوع سرب اس�یدی جهت خودروهای برقی به شرح 
مش�خصات مندرج در اس�ناد مناقص�ه را از طریق مناقص�ه عمومی خریداری 
نماید، لذا متقاضیان محترم جهت دریافت اس�ناد مربوطه می توانند به نش�انی 
http://dev.razavi.ir بخ�ش مناقص�ات مراجع�ه و حداکثر تا س�اعت 12:30 روز 

پنجش�نبه مورخ 1399/12/14 نسبت به تحویل پیشنهادات تکمیل شده و مدارک 
مطابق ش�رایط اعالم شده اقدام نمایند، ضمنًا هزینه چاپ آگهی در روزنامه ها بر 

عهده برنده مناقصه خواهد بود. 
شماره های تماس 32001420-051 و 051-32001025 

» مناقصه عمومی خرید باتری «

مدیریت پشتیبانی آستان قدس رضوی

سازمان آگهی ها
روزنــامه قــــدس

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.   

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.               

شركت شهرک های صنعتی خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه شبکه روشنایی معابر ناحیه صنعتی مود را از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت  با ش��ماره فراخوان 2099001298000018 به ش��رکت دارای رتبه بندی از س��ازمان برنامه و بودجه در 

رشته برق واگذار نماید.
1- مشخصات کار: شبکه روشنایی معابر ناحیه صنعتی مود

2- میزان تضمین ش��رکت در مناقصه: مبلغ 434.000.000 ریال)چهارصد و س��ی و چهار میلیون ریال( می باش��د که می بایس��ت 
به ص��ورت یک ی��ا ترکیبی از تضمین ه��ای موضوع بندهای )ال��ف(، )ب(، )پ(، )ج(، )چ( و )ح( ماده 4 آیین نام��ه تضمین معامالت 
دولت��ی مورخ��ه 94/09/22 مص��وب هی��أت محت��رم وزی��ران ارائه گ��ردد. در ص��ورت انتخاب وجه نقد مبلغ به حس��اب ش��ماره 
4001109807144621 با ش��ماره ش��با IR 280100004001109807144621  و شناس��ه واریز 945294720200000000000000294720 

نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی واریز گردد.    
3- مبلغ برآورد: 8.678.776.706 ریال ) هش��ت میلیارد و شش��صد و هفتاد و هش��ت میلیون و هفتصد و هفتاد و شش هزار 
و هفتصد و ش��ش ریال( بر اس��اس فهرست بهاء ابنیه و توزیع نیروی برق سال 99 و اعتبار پروژه از محل اعتبارات عمرانی سال 

99 شرکت می باشد.
به این قرارداد تعدیل تعلق خواهد گرفت. شاخص مبنای پیمان سه ماهه سوم سال 99 می باشد.

4- مدت اجرای کار: سه ماه
5- آخرین مهلت تس��لیم پیش��نهادها: روز یکش��نبه 99/12/24 ساعت 14:30 می باشد و پیش��نهادهای واصله در روز    دوشنبه 
99/12/25 س��اعت 8:00 صبح  در محل س��الن کنفرانس ش��رکت به نش��انی بیرجند- خیابان ش��هید محالتی- خیابان هفتم تیر- 

شرکت شهرک های صنعتی خراسان جنوبی، بازگشایی خواهد گردید. 
6- قیم��ت اس��ناد مناقص��ه: مبل��غ 1/000/000 ریال می باش��د که باید به حس��اب تمرکز وجوه درآمد ش��رکتهای دولتی بش��ماره 
4001109804019958 با ش��ماره ش��با IR 820100004001109804019958 و شناس��ه واریز 326109880294720811200000400000  

نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی واریز و رسید آن همزمان با تحویل اسناد به دبیرخانه شرکت تحویل گردد.
از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت می شود جهت خرید اسناد مناقصه؛ از تاریخ انتشار اولین آگهی تا پایان وقت اداری روز 

سه شنبه 99/12/12 به سایت www.setadiran.ir مراجعه فرمایند.
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فراخوان مناقصه یك مرحله ای - نوبت دوم
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آگهی مناقصه 
سازمان  فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی 
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پرونده خواجه نصیرالدین طوسی
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روزنامـه صبـح ایـران 2

آیت اهلل جنتی رئیس مجلس خبرگان ماند  در هشتمین اجالسیه رسمی پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری که صبح روز گذشته در محل ساختمان قدیم مجلس شورای اسالمی برگزار شد، انتخابات اعضای 
هیئت رئیسه این مجلس برگزار شد. به گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس انتخابات انجام شده، اعضای سابق هیئت رئیسه خبرگان رهبری برای یک دوره دو ساله ابقا شدند و آیت اهلل جنتی به عنوان رئیس، 

حجت االسالم والمسلمین سید ابراهیم رئیسی به عنوان نایب رئیس اول و آیت اهلل موحدی کرمانی به عنوان نایب رئیس دوم در جایگاه خود باقی ماندند.

رهبر معظم انقالب اسالمی عصر دیروز در 
ــدار رئیس و منتخبان ملت در مجلس  دی
خبرگان، با اشاره به اختالف نظر دیروز دولت 
و مجلس، آن را قابل حل دانستند و تصریح 
کردند قانون مجلس قانون خوبی است و باید 
به دقت به آن عمل شود و دولت و مجلس 

هم اختالف خود را حل کنند.
به گزارش لیدر، حضرت آیت هللا خامنه ای 
مواضع  از  اسالمی  کردند: جمهوری  تأکید 
کوتاه  هسته ای  مــوضــوع  در  خــود  منطقی 
نخواهد آمد و بر اساس مصلحت و نیاز کشور 
تا آنجا که الزم باشد، حتی تا غنی سازی ۶۰ 

درصد پیش خواهد رفت.
ــبــریــک مـــیـــالد حــضــرت  ــان ضــمــن ت ــشـ ایـ
جــواداالئــمــه و حــضــرت امــیــرمــؤمــنــان و با 
گــرامــیــداشــت چــنــد عــضــو فقید مجلس 
خبرگان، یکی از نیازهای مهم جوامع اسالمی 
را عملیاتی کردن مفاهیم دینی برشمردند و 
گفتند: در هر برهه ای که این مفاهیم عملیاتی 
شد، بــرای کشور و ملت و آبــروی جمهوری 
بــود و هرجا که غفلت  اســالمــی، ارزشمند 

کردیم از برکات آن محروم شدیم.

خداوند در برابر بی عملی مسئوالن »
واکنش تند خواهد داشت

رهبر انقالب ترویج مفاهیمی همچون توکل 
به خدا و اعتماد به وعده الهی در مواجهه 
با جبهه دشمن و یا تبیین این موضوع را که 
خداوند قطعاً در برابر بی عملی و بی توجهی 
مسئوالن واکنش تند خواهد داشت، از دیگر 
نمونه های مورد نیاز جامعه برشمردند و با 
اشاره به قانون مصوب مجلس درباره کاهش 
تعهدات برجامی، گفتند: مجلس قانونی را 
تصویب و دولت هم از آن استقبال کرد و تا 
دیروز نیز کارهایی را که باید انجام می شد، 
انجام دادند و ان شــاء هللا فردا نیز یک مورد 

دیگر از این قانون انجام خواهد شد.
ایشان با اشاره به اختالف برداشتی که مجلس 
از کار دولت دارد، افزودند: این اختالف نظرها 

قابل حل است و باید دو طرف، قضیه را با 
همکاری یکدیگر حل کنند و نباید اختالف ها 
رهـــا و یـــا تــشــدیــد شـــود کـــه نــشــان دهــنــده 
دوصدایی باشد. دولت خود را موظف به عمل 
به قانون می داند و باید به این قانون که قانون 

خوبی است، به دقت عمل شود.

دستور قرآن این است که تو هم تعهد »
را رها کن

حضرت آیت هللا خامنه ای ادبیات آمریکا و 
سه کشور اروپایی در قبال کاهش تعهدات 
و  طلبکارانه  مستکبرانه،  را  ایـــران  برجامی 
و  خــوانــدنــد  غلط  ادبــیــاتــی  و  غیرمنصفانه 
گفتند: جمهوری اسالمی از روز اول و تا مدت 
طوالنی، بر اساس تعالیم اسالم به تعهدات 
خود عمل کــرد، اما طرفی که از روز اول به 
تعهدات خود عمل نکرد همین چهار کشور 
بودند؛ بنابراین آن ها باید مورد عتاب و خطاب 

و بازخواست قرار گیرند.
ایشان افزودند: وقتی آمریکا از برجام خارج 
شد و دیگران هم با او همراهی کردند، دستور 
قرآن این است که تو هم تعهد را رها کن که با 
این حال باز هم دولت محترم ما تعهدات را 

رها نکرد و به تدریج بخشی از آن ها را کاهش 
داد که البته این مــوارد نیز در صورت عمل 
کردن آن ها به وظایفشان قابل برگشت است.
رهبر انقالب گفتند: در این میان آن دلقک 
ما  می گوید  دائـــم  بین المللی  صهیونیست 
ــران به ســالح هسته ای دست  ای نمی گذاریم 
یابد، در حالی که باید به او گفت اگر جمهوری 
اسالمی تصمیم به دستیابی به سالح هسته ای 
داشــت، او و بزرگ تر از او هم نمی توانستند 
مانع شوند. حضرت آیت هللا خامنه ای تأکید 
بــرای  اســالمــی  آنچه مانع جمهوری  کــردنــد: 
ساخت سالح هسته ای است، فکر و مبانی 
اعم  اســت که ساخت هر سالحی  اسالمی 
از هسته ای یا شیمیایی را که موجب کشتار 
مردم عادی می شود، ممنوع می داند. ایشان با 
یادآوری قتل عام ۲۲۰هزار نفر در بمباران اتمی 
آمریکا و همچنین محاصره مردم مظلوم یمن 
و بمباران بازار و بیمارستان و مدرسه به وسیله 
جنگنده های ساخت غربی ها، گفتند: کشتار 
غیرنظامیان و مردم بی گناه روش آمریکایی ها 
و غربی هاست و جمهوری اسالمی این روش 
ــدارد و بــر همین اســـاس بــه سالح  را قبول نـ

هسته ای فکر هم نمی کند.

ممکن است غنی سازی را به 60 درصد »
هم برسانیم

رهبر انقالب تأکید کردند: اما ما برای کسب 
نیازهای  با  متناسب  هسته ای  توانایی های 
کشور مصمم هستیم و به همین علت، حد 
غنی سازی ایران ۲۰ درصد نخواهد بود و تا 
هرجا که الزم و نیاز کشور باشد، اقدام خواهد 
کرد؛ مثالً برای پیشران هسته ای یا کارهای 
دیگر ممکن است غنی سازی را به ۶۰ درصد 

هم برسانیم.
حضرت آیت هللا خامنه ای افزودند: البته یک 
قرارداد چندساله ای گذاشته شده که اگر آن ها 
عمل کنند، ما هم تا همان چند سال عمل 
خواهیم کرد، اما غربی ها به خوبی می دانند که 

ما به دنبال سالح هسته ای نیستیم.
ایــشــان خاطرنشان کــردنــد: مــوضــوع سالح 
هسته ای بهانه است، آن ها حتی با دستیابی 
ما به سالح های متعارف هم مخالف اند چون 
می خواهند مؤلفه های قدرت را از ایران بگیرند.
حضرت آیــت هللا خامنه ای با اشــاره به این 
با تأمین  واقعیت که نیروگاه های هسته ای 
ــر یکی از  ــ انـــرژی ســالــم تــر، تمیزتر و ارزان تـ
مهم ترین منابع انــرژی در آینده نه چندان 
دور خواهند شد، نیاز کشور به غنی سازی 
را یک امر مسلّم خواندند و گفتند: غربی ها 
ــران بــه انـــرژی  ــ مــی خــواهــنــد در روزی کــه ای
هسته ای نیاز پیدا می کند، محتاج آن ها باشد 
و آن ها این نیاز ما را وسیله ای برای تحمیل، 

زورگویی و باج خواهی های خود قرار دهند.
رهبر انقالب تأکید کردند: جمهوری اسالمی 
در قضیه هسته ای نیز همانند سایر قضایا 
عقب نشینی نخواهد کرد و در مسیر آنچه که 
مصلحت و نیاز امروز و فردای کشور است، با 

قدرت پیش خواهد رفت.
پیش از سخنان رهبر انقالب، آیت هللا جنتی 
حجت االسالم  و  خبرگان  مجلس  رئــیــس 
این  دوم  رئیس  نایب  رئیسی  والمسلمین 
مجلس گــزارشــی از اجــالســیــه خــبــرگــان و 

مسائل مورد تأکید در آن، ارائه کردند.

رهبر انقالب اسالمی در دیدار اعضای مجلس خبرگان:

باید به قانون خوب مجلس با دقت عمل شود

کرونا را خودشان وارد می کنند از طریق پروازهای خارجی و اروپایی، چرا به گردن س
مردم همسایه عراق می اندازند کرونای انگلیسی را. 9150000202  

هرشبکه تلویزیونی یک شماره پیامک دارد برای ارسال نظرهای مردم، ولی صدا س
وسیما کار خــودش را می کند و به نظرها، پیشنهادها وانتقادها توجه نمی کند. 

 9350000571

انتقاد گسترده از امتیازدهی دوباره دولت به غرب
مهدی خالدی: تصمیم تهران در تعلیق اجرای پروتکل الحاقی ضمیمه برجام در 
حالی از امروز رسماً کلید می خورد که حواشی پیرامون توافق صورت گرفته میان 
دولت و دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی و آنچه که از سوی منتقدان امتیازدهی 
به طرف غربی خوانده شده، سروصدای زیادی به پا کرد، به گونه ای که ۲۲1 نماینده 
مجلس به دلیل آنچه نقض قانون برجامی مجلس خواندند؛ معرفی رئیس جمهور 

به قوه قضائیه را تصویب کردند. 
متعاقب سفر »رافائل گروسی« مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران، 
شامگاه یکشنبه سوم اسفند، بیانیه مشترکی از سوی ایران و این نهاد منتشر شد. 
در این بیانیه بر موارد زیر توافق شد: 1- ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی توافق 
کردند ایران به اجرای کامل و بدون محدودیت موافقت نامه جامع پادمان همانند 
قبل ادامه دهد. ۲- تهران، آژانس را مطلع کرد اجرای اقدام های داوطلبانه فراپادمانی، 
آن گونه که در برجام آمده اند را از ۵ اسفند 13۹۹ متوقف می کند.3- یک تفاهم فنی 
دوجانبه موقت، سازگار با قانون که به موجب آن آژانس به فعالیت های ضروری 
راستی آزمایی و نظارت خود )طبق فهرست فنی پیوست( برای مدت سه ماه ادامه 
خواهد داد. مقصود از تداوم راستی آزمایی و نظارت ضروری در بند ۲ بیانیه، این 
است که ایــران به مدت سه ماه اطالعات برخی فعالیت ها و تجهیزات نظارتی 

مشخص شده در پیوست را ضبط و نزد خود نگاه خواهد داشت.  
دولت اعتقاد دارد در توافق صورت گرفته با آژانس خواست مجلس دیده شده، اما 
مخالفان می گویند دادن فرصت سه ماهه به غرب در حالی که هفت سال شاهد 
خلف وعده و بی عملی آن ها بوده ایم، نوعی امتیازدهی هست و اجرای کامل مصوبه 
مجلس نیست. این در حالی است که نمایندگان ملت در جلسه روز گذشته با 
انتقاد از این رویه دولت به دلیل آنچه نقض قانون برجامی مجلس خوانده شده، 
با ارسال گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به قوه قضائیه موافقت 
کردند. در جریان این رأی گیری از ۲3۹ نماینده حاضر، ۲3۴ نفر با شرکت در رأی گیری 
و ۲۲1 رأی موافق، ۶ رأی مخالف و هفت رأی ممتنع با این درخواست موافقت کردند. 
در این گزارش توافق با آژانس نقض صریح قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها 
دانسته شده و ضمن شناخت شخص رئیس جمهور به عنوان مسئول اجرا در 
این باره با توجه به ماده ۲3۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس، رئیس جمهور و همه 
ناقضان و مستنکفان با قید فوریت به قوه قضائیه معرفی شده اند تا وفق قانون 
مذکور، دستگاه قضا نیز خارج از نوبت و تشریفات مرسوم آن را مورد رسیدگی 

فوری قرار دهد. 
این توافق اما همان گونه که گفته شد بحث و جدال گسترده ای را میان مجلس و دولت 
برانگیخته است. سخنان رافائل گروسی و تأکید وی بر اینکه با ایران به نتایج قابل 
قبولی رسیده، این شائبه را به دنبال داشته است که پروتکل الحاقی بر روزی کاغذ 
به حالت تعلیق درآمده است و توافق پیش گفته موجب تداوم اجرای آن می شود. 
برخی نیز به دادن مهلت سه ماهه به غرب و همچنین محرمانه بودن پیوست این 
توافق انتقاد وارد کردند و آن را امتیازدهی بر خالف مصوبه الزم االجرای مجلس تعبیر 
کرده اند. برخی تحلیلگران نیز با دید انتخاباتی به اقدام دولت نگریسته اند. وحید 
یامین پور تحلیلگر سیاسی با انتشار توییتی در این باره نوشت: »تفاهم مشکوک 
دولت با آژانس را نوعی فرصت سازی برای آمریکا در جهت تأثیرگذاری بر انتخابات 

ریاست جمهوری پیش رو می فهمم.  باید جلو دور زدن آن گرفته شود«.

اقدامی خالف قانون اساسی
ایــران پس از برجام به دیپلماسی اروپایی ها 
انجام  در  آن هــا  متأسفانه  امــا  داد،  فرصت 
تعهدات خود تعلل کردند. پس از اینکه هیچ 
اقدامی از سوی اروپایی ها انجام نشد، مجلس 
با قانون »اقدام راهبردی برای رفع تحریم  ها و 
صیانت از حقوق ملت ایــران« به غربی ها دو 
ماه فرصت داد تا عمالً در حوزه رفع تحریم ها 
گام بردارند و به تعهدات خود به طور کامل 
عمل کنند و در آن تأکید کــرد باید در برابر 
ظلم یکطرفه غرب به ملت ایــران ایستادگی 
شود. این فرصت، امروز به پایان می رسد، اما 
متأسفانه با آمدن آقای گروسی مدیر آژانس 
بین المللی انرژی اتمی به تهران، در روز یکشنبه 
بیانیه ای مشترک بین معاون رئیس جمهور و 
مدیرکل آژانس صادر شد که متأسفانه متن 
فــراوانــی همراه است  ابهامات  با  بیانیه  ایــن 
و بــا اصــول متعدد قــانــون اســاســی از جمله 
اصول 3، 77، 8۵، 11۰ و 17۶ مغایرت دارد. به 
عنوان نمونه در اصل 77 تأکید شده تصویب 
وسیله  به  باید  بین المللی  موافقت نامه های 
مجلس انجام شود. در اصل 8۵ نیز تصریح 
شده مجلس حق ندارد اختیار قانون گذاری را 
به هیچ نهادی تفویض کند. به این دلیل نگرانی 
نمایندگان، بسیار بجا و درست و اقدام دولت 
بدعتی جدید است که باید جلو آن گرفته و 
از آن ممانعت شود. مجلس مصوباتی را برای 
دولت می گذارد و دولت این مصوبات را دور 

می زند و برای خودش بیانیه صادر می کند.
بهارستان معتقد است بیانیه ایران و آژانس، 
در مقابل قانون اقدام راهبردی است و به همین 
دلیل حتماً باید به تأیید مجلس برسد. نظر 
بهارستان نسبت به این مصوبه منفی است؛ 
چرا که این بیانیه را یک عمل غیرقانونی از 
سوی دولت می داند. نمایندگان نیز نامه ای با 
بیش از ۲۰۰امضا تهیه کردند و به کمیسیون 
اصل ۹۰ ارجــاع دادنــد که ما رفتار دولــت در 
اقــدام  بررسی می کنیم؛ چراکه  را  زمینه  ایــن 
دولت تخلف مهمی است و حتماً باید به آن 

رسیدگی شود. 

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   
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تاریخ انتشار مناقصه در سامانه :  99/12/05
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19 تاریخ  99/12/11

تضمین  شرکت در فرآیند ارجاع کار )شرکت در مناقصه( به صورت:  ضمانتنامه بانکی 
مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای 
سه ماه دیگر .)برابر فرمهای هیئت دولت( و یــــــا   2 - واریز نقدی به حساب شماره   

4060030607655863 نزد بانک مرکزی  در  وجه اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی
 چک تضمینی قابل قبول نمی باشد. 

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

محل بازگشایی پیشنهادها: سالن جلسات

اعتبار پيشنهادات : سه ماه
کلیه مراحل مناقصه اعم از دریافت اسناد ، تحویل اسناد و بازگشایی در سامانه 

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

 روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی

فراخوان مناقصه عمومی يك مرحله اي
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای پروژه های ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید

لذا از کلیه پیمانکاران دارای صالحیت  با در نظر گرفتن رشته مربوطه  ،پايه وظرفيت آزاد درخواست می گردد جهت دریافت اسناد به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.    

ف
نوعاعتبارموضوعمحل اجراپروژه /  شماره  فراخوان  در سامانه تدارکات الکترونیک دولتردی

قرارداد
مدت پیمان 

)ماه(
مبلغ برآورد براساس فهارس 

بها سال 1399 با شرایط  مندرج 
)ریال(

مبلغ تضمین شرکت 
در فرآیند ارجاع کار 

)ریال(

تاریخ تحویل اسناد و 
پیشنهادها تا ساعت 12 

مورخ

تاریخ بازگشایی 
ساعت 8.30  صبح 

مورخ
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احداث استخر شنای سرپوشیده دانش آموزی تربت جام 3
3۵.33۹.817.117۲7۰.۰۰۰.۰۰۰۹۹/1۲/۲۴۹۹/1۲/۲۵فهرستیعمرانیتکمیل استخرتربت جام۲۰۹۹۰۰۴۵۴۲۰۰۰1۵۴

احداث دبستان6کالسه جنب بنیاد شهید سبزوار)پروین اعتصامی-۴
۵7.61۵.۹۰۹.73638۵.۰۰۰.۰۰۰۹۹/1۲/۲۴۹۹/1۲/۲۵سرجمععمرانیتکمیل ساختمانسبزوارحسن مشایخی( ۲۰۹۹۰۰۴۵۴۲۰۰۰1۵۵

تخریب وبازسازی دبیرستان متوسطه اول8کالسه حضرت معصومه ۵
۵۹.۹۰۲.۴۵6.38۹۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰۹۹/1۲/۲۴۹۹/1۲/۲۵فهرستیعمرانیتکمیل ساختمانمشهدناحیه3)منصورعلی( ۲۰۹۹۰۰۴۵۴۲۰۰۰1۵6

۴6.۰6۲.31۴.۵۰631۰.۰۰۰.۰۰۰۹۹/1۲/۲۴۹۹/1۲/۲7فهرستیعمرانیتکمیل ساختمانصالح آبادمقاوم سازی هنرستان صالح آباد  6۲۰۹۹۰۰۴۵۴۲۰۰۰1۵7

تکمیل استخر شهید اندرزگو کاخک گناباد )خواب نما( )ارزیابی(  7
61۲.۲۵1.888.۵8861۵.۰۰۰.۰۰۰۹۹/1۲/۲۴۹۹/1۲/۲6فهرستیعمرانیتکمیل استخرگناباد۲۰۹۹۰۰۴۵۴۲۰۰۰16۰

دبستان دخترانه روستای کشف تبادکان  )ارزیابی ( 8
61۲.17۴.۴۵1.۵1۰6۴۰.۰۰۰.۰۰۰۹۹/1۲/۲۴۹۹/1۲/۲6سرجمععمرانیتکمیل ساختمانتبادکان۲۰۹۹۰۰۴۵۴۲۰۰۰1۵۹

تکمیل 6 کالسه نشتیفان خواف -عبدالکریم کریمی  ۹
67.387.311.۲8۹37۰.۰۰۰.۰۰۰۹۹/1۲/۲۴۹۹/1۲/۲7سرجمععمرانیتکمیل ساختمانخواف۲۰۹۹۰۰۴۵۴۲۰۰۰1۵8

تکمیل مجموعه رفاهی -درمانی فرهنگیان سبزوار ) ارزیابی( 1۰
۵17.17۹.۴66.۴6۲86۰.۰۰۰.۰۰۰۹۹/1۲/۲۴۹۹/1۲/۲6فهرستیعمرانیتکمیل ساختمانسبزوار۲۰۹۹۰۰۴۵۴۲۰۰۰161

احداث دبیرستان 1۲ کالسه شهرک مهرگان )مسکن مهر( تبادکان 11
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6۲۰.۰۹8.۹۴۵.6۲31.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰۹۹/1۲/۲۴۹۹/1۲/۲6فهرستیعمرانیتکمیل سالن ورزشیرضویهتکمیل سالن چند منظوره جیم آباد رضویه ۲۰۹۹۰۰۴۵۴۲۰۰۰163 1۲

تخریب وبازسازی ابتدایی1۲کالسه حر عاملی ناحیه۴مشهد              13
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تخصیص ارز مورد نیاز واردات کاالهای اساسی برای ۶ ماه نخست ۱۴۰۰ عباس قبادی، دبیر کارگروه تنظیم بازار، در پایان جلسه ستاد تنظیم بازار کشور گفت: بانک مرکزی همکاری خوبی در 
مورد تخصیص ارز مورد نیاز واردات کاال های اساسی در ۶ ماه نخست سال آینده انجام داده و ارز مورد نیاز را تخصیص داده است. به گزارش تسنیم، وی اضافه کرد: در حدود دو ماه گذشته، ۴میلیون تن 

انواع کاال های اساسی از بنادر کشور تخلیه شده و به همین میزان موجودی در بنادر کشور داریم که این میزان جدا از کاال های در حال ورود و روی کشتی هاست.

i n f o @ q u d s o n l i n e . i r
نکات تنظیم قرارداد خرید خانه 

یکی از پرریسک ترین اقداماتی که در فرایند خرید ملک انجام می شود، »بستن 
قرارداد« است. داشتن اطالعات حقوقی کافی در زمان بستن قرارداد، به شما 

کمک خواهد کرد تا با تسلط کامل و اعتمادبه نفس در این راه قدم بگذارید.
دقت کنید بنگاه موظف است مبایعه نامه را در برگه های  مخصوص اتحادیه 
امالک پرینت گرفته و به شما یک کد رهگیری بدهد. این مبایعه نامه باید دارای 
هولوگرام اتحادیه بوده و همچنین مشخصات بنگاه در آن معلوم باشد. تحت 
هیچ عنوان قولنامه یا مبایعه نامه هایی که در بنگاه به  صورت دستی تنظیم شده 

باشد را به  عنوان مستندات معامله قبول نکنید.
یا  و شناسنامه  کــارت ملی  اطمینان حاصل کنید،  از درستی هویت مالک 
وکالتنامه وی را با مشخصات سند و بقیه مدارک مطابقت دهید. وضعیت 

وراثت ملک را هم فراموش نکنید.
تمامی مشخصات ملک از آدرس پستی کامل تا پالک ثبتی و … را در سند 
بررسی کرده و آن را در همه   اسناد ملک تطبیق دهید تا هیچ گونه مغایرتی 
نباشد. حتماً در نظر بگیرید فروشنده ای که ممنوع المعامله است قادر به انتقال 

رسمی ملک به غیر نخواهد بود.
باید بدانید هر ملک یک کد پستی 10  رقمی منحصربه فرد دارد که در سند درج  
شده است. از فروشنده بخواهید تأییدیه کد پستی 10  رقمی را از اداره پست 

بگیرد. این کد پستی مبنای تنظیم مبایعه نامه است.
به این نکته توجه داشته باشید تنها حضور فروشنده در دفترخانه کافی نیست 
و باید استعالمات الزم شامل تسویه عوارض شهرداری و تسویه اداره دارایی 
بابت مالیات را جهت انتقال سند قبالً انجام داده باشد. استعالم اداره ثبت هم 
باید پیشتر توسط دفترخانه انجام  شده باشد. خریدار باید براساس قرارداد و در 
تاریخ مقرر در دفترخانه ای که برای تنظیم سند با فروشنده توافق نموده است به 
همراه چک بانکی باقیمانده مبلغ معامله حاضر شود که در صورت عدم حضور 
فروشنده در تاریخ مقرر، می توانید از سردفتر دفترخانه، گواهی حضور خود و 

 حضور نیافتن فروشنده را دریافت نمایید.
نحوه پرداخت نیز از مهم ترین مسائل در معامله است. هنگام خرید ملک تا وقتی 
 که 90 درصد از ثمن معامله که ممکن است به  صورت چک و یا نقد باشد پرداخت 
نشود، مالک نباید ملک را در اختیار خریدار قرار دهد. فراموش نکنید حضور 
شما بدون همراه داشتن باقیمانده ثمن معامله، در حکم عدم حضور شماست. 
حتماً توجه داشته باشید که مبلغ باقیمانده از خرید ملک، در جلسه آخر و 
تحویل سند در صورت عدم حضور وی، به وکیل قانونی شخص پرداخت کنید.
توجه داشته باشید اگر در پرداخت های مربوط به خرید ملک از چک استفاده 
می کنید، باید در متن چک به شماره قرارداد و شماره پالک ثبتی اشاره  کنید. 
چک باید بدون قلم خوردگی باشد و حتماً در قرارداد ذکر شود چنانچه هر یک از 
چک ها قابل وصول نباشند، معامله به  طور کل فسخ و وجه التزام به  طرف مقابل 
پرداخت شود؛ این مبلغ به  عنوان جریمه از طرفی که عدم انجام معامله مستند 
به عمل اوست، اخذ شده و به  طرف دیگر پرداخت می شود. از بدهکاری های 

ملک هم فراموش نکنید. 

جزئیات پرداخت 
تسهیالت به زلزله زدگان 

»سی سخت«

بنیاد  بــازســازی  مــدیــرکــل  جـــودی،  مجید 
واحدهای  تسهیالت  با  رابطه  در  مسکن 
مسکونی زلزله زده »سی سخت« به باشگاه 
بــرای واحدهای  خبرنگاران جــوان  گفت:  
احــداثــی شــهــری 1۸۵مــیــلــیــون تــومــان وام 
تومان  1۳0میلیون  کــه  مــی شــود  پــرداخــت 
بالعوض  تــومــان  ۵۵میلیون  و  تسهیالت 
روستایی  احداثی  واحدهای  برای  و  است 
هم 1۶۵میلیون تومان تسهیالت پرداخت 
ــون تـــومـــان وام و   ــی ــل ــی مـــی شـــود کـــه 110م
بخش های  در  بالعوض  تومان  ۵۵میلیون 
تعمیراتی هم  واحدهای  بــرای   و  مختلف 
1۵میلیون  و  تسهیالت  تومان  ۳0میلیون 

تومان بالعوض پرداخت خواهد شد.

افزایش پایداری انتقال 
فراورده های نفتی 

دیروز با حضور وزیر نفت سه خط لوله نفتی 
نایین-کاشان-ری  ارومــیــه،   – خــوی  تبریز- 
و شــازنــد-قــم-ری به بــهــره بــرداری رسید. به 
گزارش ایرنا، این طرح های 400میلیون دالری، 
از آن جهت اهمیت دارند که با بهره برداری 
از این سه خط لوله، شبکه انتقال نفت خام 
و فــراورده هــای نفتی در کشور توسعه پیدا 
می کند. از آنجا که اغلب میادین نفتی ایران 
در جنوب کشور واقع شده، این خطوط لوله 
که بیشتر در مرکز و شمال غرب کشور است،   
می تواند به پایداری شبکه انتقال نفت کمک 

شایانی کند.

خبر خوب

حقوق اقتصاد

اقتصاد در شبکه های اجتماعی

 سه شنبه 5 اسفند ۱399 ۱۱ رجب ۱۴۴2 23 فوریه 2۰2۱  سال سی و چهارم  شماره 9۴7۴  

سعید تــوتــونــچــی، مــدیــرکــل دفــتــر امــور 
گفت وگو  در  اقتصاد  وزارت  اســتــان هــای 
مشموالن  تعداد  اینکه  بیان  با  ایسنا،  با 
ــون نــفــر اســـت،  ــی ــل ســهــام عــدالــت 49مــی
انتخاب نحوه  آزادســـازی  زمــان  گفت: در 
مدیریت سهام به مردم واگذار شد و مردم 

می توانستند یکی از دو روش مستقیم یا 
غیرمستقیم را برای مدیریت سهام خود 

انتخاب کنند.
وی در ادامه با تأکید بر ضرورت نام نویسی 
مشموالن سهام عدالت در سامانه سجام 
مشمول  نفر  ۳0میلیون  از  تاکنون  گفت: 

را  غیرمستقیم  روش  کــه  ســهــام عــدالــت 
برای مدیریت سهام خود انتخاب کردند، 
نام نویسی  سجام  سامانه  در  ۵۶درصـــد 
استان های  امــور  دفتر  مدیرکل  کــرده انــد. 
اهمیت  چــرایــی  مــورد  در  اقتصاد  وزارت 
سجامی شدن سهام عدالتی ها توضیح داد: 

مشموالن با نام نویسی در سامانه سجام 
با  می توانند  و  می شوند  شــنــاســنــامــه دار 
شرکت های سرمایه گذاری استانی ارتباطی 
از طریق  بــرقــرار کنند. همچنین  دوطــرفــه 
سامانه سجام می توانند اعمال رأی کرده و 

سود خود را دریافت کنند.

خبر
ضرورت نام نویسی در سامانه سجام

برای دریافت سود سهام عدالت چه باید کنیم؟ برنامهاقتصادیبافرضماندگاریتحریمها
موسی شهبازی غیاثی، پژوهشگر حوزه اقتصاد نوشت: 
باال نگه داشتن پرچم مذاکره با آمریکا در شرایطی که 
می دانیم طبق دکترین اقتصادی امنیتی آمریکا، اسناد 
اتفاق  عمل  در  تحریم ها  رفع  برجام  تجربه  و  حقوقی 
نخواهد افتاد، در بهترین حالت عقب انداختن انتظارات 
با فرض  اقتصادی  برنامه  به  نیاز  اســت. کشور  تورمی 

ماندگاری تحریم ها دارد.

قیمت لوازم سفر

چادرمسافرتیافآیتی
هشت نفره مقاوم در برابر باران

قیمت: ۲,۴۴۹,۰۰۰ تومان

کولهکوهنوردیفیروپالس
برزنت قابل شست وشو6۰ لیتری

قیمت: ۱۹۹,۰۰۰ تومان

سهپایهسفری
مدل 33 فلزی

قیمت: ۱6۹,۰۰۰ تومان

فالسکیونیک1لیتری
پیچی با قابلیت حفظ دما

قیمت: ۱6۹,۰۰۰ تومان

چراغقوهدستیاسمالسان
قابلیت تنظیم کانون و ضد آب

قیمت بازار:  ۱6۰,۰۰۰ تومان

تاکنون روزگار  از حدود هفت ماه پیش  بازارسهام 
قله 2/۵  اوج  از  که  جایی  تا  می گذراند  را  غریبی 
واحد  و 200  به یک میلیون  واحــدی حــاال  میلیون 

سقوط کرده است.
ارزش  و  این شرایطی که افت شدید شاخص  در 
تحقیق  به  را  از شرکت ها مجلس  بسیاری  سهام 
و تفحص از این بــازار ترغیب کــرده و از دیگر سو 
سیاست هایی برای حفظ تعادل بازار و ممانعت از 
افول بیشتر آن در پیش  گرفته شده، کارشناسان 
و  ســرمــایــه  خـــروج  معتقد هستند  ــازارســرمــایــه  ب
سیاست های  بی تعادلی  پی  در  ــازار  ب از  نقدینگی 
کالن اقتصادی، مهم ترین مشکل امروز بازارسرمایه 
است، حال  آنکه ذات شرکت های بورسی مشکل 
خاصی ندارد و از بنیاد خوب و سود قابل قبول در 

دوران تحریم برخوردار است.
همایون دارابی، کارشناس بازارسرمایه در گفت وگو 
با قدس آنالین می گوید: طویل تر شدن صف فروش 
و خروج نقدینگی به مقصد دیگر بازارها مشکل 
عمده بازارسرمایه است. وقتی مسیر این خروج را 
رصد می کنیم مقصد یا بانک ها  و یا صندوق هایی با 

درآمد ثابت هستند.
به باور همایون دارابــی عواملی همچون ابهام های 
خــروج   ،1400 بــودجــه  مبهم  وضعیت  و  سیاسی 
نقدینگی به بازار رمزارزها، قیمت گذاری دستوری در 
برخی گروه ها از قبیل خودرویی ها و موادغذایی که 
این نوع قیمت گذاری عمالً سود را به جیب دالل 

سرازیر کرده هم در نامطلوب شدن وضعیت بازار 
تأثیر داشته است.

گفت وگو  در  بازارسرمایه  کارشناس  دیگر  جعفری 
با قدس آنالین با اشــاره به تأثیر زیاد سهام عدالت 
همچنان  می گوید:  بازارسرمایه  ریختن  هم  به  در 
در  نمادشان  درج  چشم به راه  استانی  شرکت های 
سهامدار  ۵0میلیون  یعنی  ایــن  و  هستند  ــورس  ب
منتظر نقد کردن دارایی شان هستند و بازارسرمایه 

باز هم با تهدید مواجه است.
وی اضافه می کند: باید پذیرفت برخی سیاست ها 
از قبیل تغییر دامنه نوسان در بــورس از منفی 2 
تا مثبت ۶ درصد فقط یکی، دو روز شاخص بازار 
بــورس،  رئیس سازمان  استعفای  و  کــرد  مثبت  را 
و  اعتبار سهام  روزانــه، تغییر ضریب  نوسان گیری 
دیگر سیاست ها هم تاکنون نتوانسته است بازار را 

از این وضعیت خارج کند.
یک کارشناس اقتصادی  در گفت وگو با خبرنگار 
ما، آشفتگی و ضعف مدیریت اقتصادی مسئوالن 
را مشکل عمده بــورس مــی دانــد و بر ایــن عقیده 
است که مدیریت علمی  جای خود را به مدیریت 
»دیمی« داده است! علی حیدری عدم به روزرسانی 
ــورس و اســتــفــاده از  نـــرم افـــزار خــریــدوفــروش در بـ
اصطالحات دهه 1۳40 خورشیدی به  جای تغییر 
در قانون اساسی در جهت رشد اقتصادی و کاهش 
دیگر  عوامل  عنوان  به   را  توسعه  با  فاصله کشور 

به هم ریختگی بازار سهام مطرح می کند.

گزارش قدس آنالین درباره وضعیت بازارسرمایه

نقدینگیبورسبهکجاکوچمیکند؟

شهرداری تربت جام در نظر دارد برای فرصت سرمایه گذاری خویش به شرح ذیل با رعایت شیوه نامه سرمایه گذاری  با مشخصات و شرایط مندرج در اسناد تجدید 
فراخ�وان در تامی�ن مالی، طراحی، تامین تجهیزات و س�اخت و بهره برداری به روش س�رمایه گذاری مش�ارکتی از طریق تجدید فراخوان عمومی ، ش�ریک واجد 

شرایط انتخاب نماید .
روش مشارکتآدرس محل پروژهعنوان فرصت سرمایه گذاریردیف

مشارکت مدنیمیدان شهداء- محل ساختمان فعلی شهرداریمجتمع تجاری، اداری، خدماتی، رفاهی1

 بدینوس�یله از کلی�ه اش�خاص حقیق�ی و حقوق�ی واج�د ش�رایط دع�وت م�ی نمای�د جه�ت تهی�ه اس�ناد تجدی�د فراخ�وان ب�ا واری�ز مبل�غ دویس�ت ه�زار ری�ال 
به حس�اب ش�ماره 3100002305000 ش�هرداری تربت جام نزد بانک ملی شعبه امام حس�ن مجتبی )ع( و ارایه آن به اداره سرمایه گذاری شهرداری از طریق مراجعه 

حضوری یا از طریق فاکس یا سایر پیام رسانها اقدام نمایند . ) مبلغ واریزی غیر قابل استرداد است( .
متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 12-05152527910 اداره سرمایه گذاری شهرداری تربت جام تماس حاصل  نمایند. 

سایر شرایط : 
مهل�ت دریاف�ت اس�ناد از تاری�خ درج آگهي نوب�ت اول ، ت�ا 10 روز کاري پس از درج آگه�ي نوب�ت دوم در روزنامه . )تا پای�ان وقت اداری روز یک ش�نبه مورخ 

1399/12/24( می باشد . 
آخرین مهلت ارائه پیشنهادات پایان وقت اداری روز دو شنبه مورخ 1399/12/25 به دبیرخانه شهرداری می باشد . 

زمان بررسی پیشنهادات روز دو شنبه مورخ 1399/12/25 راس ساعت 16:00 می باشد . 
محل دریافت اسناد اداره سرمایه گذاری شهرداري تربت جام واقع در ساختمان شهرداری تربت جام می باشد . 

این تجدید فراخوان بمنزله شناسایی سرمایه گذار بوده و از بین شرکت کنندگان بهترین شریک برابر شرایط مندرج توسط شهرداری انتخاب خواهد شد .
کلیه قیمت گذاریها توسط کارشناس رسمی دادگستری و مصوبه هیئت عالی سرمایه گذاری بانجام خواهد رسید . 

شهرداری در انتخاب شریک و رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار میباشد .

تجدید فراخوان عمومی سرمایه گذاری مشارکتی - نوبت اول
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عباس محرمی شهردار تربت جام

اداره کل زندان های اس�تان الب�رز در نظ��ر دارد مناقصه عمومی انج��ام امور اع��زام و بدرقه 
زندانی��ان ب��ه مراجع ومراکز مختلف، ماموریت ه��ای اداری، قضایی و درمانی خود را از طریق س��امانه تدارکات 
الکترونیک��ی دول��ت تجدید نماید.کلیه مراح��ل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد 
مناقصه گران محترم وبازگش��ایی پاکت ها از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد ش��د و الزم اس��ت مناقصه گران محترم در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل 

ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ اولین انتشار اسنادمناقصه در سامانه:  1399/12/4

مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه از سایت :تا ساعت 14:30 مورخ 1399/12/11
مهلت زمان ارائه پیشنهاد: تا ساعت 14:30 مورخ 1399/12/24

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10:00 صبح روز دوشنبه مورخ 1399/12/25
مبلغ برآورد اولیه: 7/680/000/000 ریال

مبلغ تضمین شرکت در فرایند انجام کار)ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی( 384/000/000 ریال
آدرس وش��ماره تماس دس��تگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیش��تر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه 
پاکات:اس��تان البرز، کرج،بلوار دانش آموز،بعد از میدان مادر،نرس��یده به پمپ بنزین،س��اختمان الوند،طبقه 

چهارم ،امور مالی وپشتیبانی اداره کل زندان های استان البرز                         تلفن: 32745528 026
اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 021-41934 

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768-021                                                                             شناسه آگهی1099450
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آگهی فراخوان عمومی تجدید مناقصه یک مرحله ای

اص���ل ب���رگ س���بز، س���ند وکارت خ���ودروی س���واری 
زانتی���ا م���دل 89 بش���ماره انتظامی : 52 ای���ران 287 
ب 95 ، ش���ماره موت���ور: 147832 ش���ماره شاس���ی: 
S1512289191721  متعل���ق ب���ه جن���اب آقای س���هیل 
خاکی طبس مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ,ع
99
12
27
1

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س���ند کمپانی و تاییدیه راهنمای���ی و رانندگی خودرو 
س���واری پراید تیپ ج���ی ال ایکس آی مدل 1386 به 
رنگ س���فید روغنی به ش���ماره انتظام���ی 368 ل 53 
ایران 36 به شماره موتور 2054739 و شماره شاسی 
S1412286145169 متعلق به خانم سهیال بوژمهرانی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. ,ع
99
12
24
8

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

م���درک تحصیل���ی اینجان���ب س���عیده الس���ادات 
س���یدین فرزند سیدحس���ین ش ش666 کدملی 
کارشناسی  نیشابوردرمقطع  1062713631صادره 
دانش���گاهی  ازواح���د  ص���ادره  پرس���تاری  رش���ته 
مشهد با شماره 167211100073وتاریخ88,07,12 

مفقودگردیده و فاقد اعتبارمی باشد.
ازیابنده تقاضا میش���ود اصل مدرک رابه آدرس: 
مش���هد، دانش���گاه آزاداس���المی ، قاس���م آب���اد ، 
چهارراه استاد یوسفی ، پردیس دانشگاه ، اداره 

دانش آموختگان ارسال نمایند.
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آ

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده 
تاریخ انتشار 99/12/05 نوبت اول

جلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق الع��اده ش��رکت تعاوني 
گاوداران تازه قلعه به شماره ثبت 762 شناسه ملی 
، در روز ش��نبه99/12/16  تعاون��ی 10860309780 
راس س��اعت 10  در مح��ل دفت��ر ش��رکت ب��ه آدرس  
شهرستان راز و جرگالن روستای تازه قلعه خیابان اصلی 

فلکه دوم چهارراه پاسگاه قدیم برگزار می گردد
از کلیه داوطلبان اعضای شرکت تعاونی  دعوت می شود 
جهت اتخاذ تصمیم نس��بت ب��ه موضوعات ذیل با در 
دست داشتن ورقه س��هم کارت با دفترچه عضویت 
راس ساعت و موعد مقرر در محل مذکور حضور بهم 
رسانند و یا وکیل/ نماینده خود را کتبا جهت حضور  

معرفی نمایند
ضمن��ا به اط��الع می رس��اند که ب��ه موجب م��اده 19 
آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومي، تعداد آرای 
وکالتی هر عضو حداکثر س��ه رای   و هر ش��خص غیر 
عض��و تنها ی��ک رای خواه��د بود و اعض��ای متقاضی 
اعطای نمایندگی می بایس��ت به همراه نماینده خود 
از تاری��خ 99/12/09  لغایت 99/12/14 در محل دفتر 
ش��رکت حاضر تا پس از احراز هویت و تایید وکالت، 

برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.
 دستور جلس��ه :  1_تغییر ماده 6 اساسنامه تعاونی 
در خص��وص تغییر ح��وزه ثبتی از واح��د بجنورد به 

واحد راز و جرگالن و تغییر آدرس شرکت
 2- تغییر در ماده 22 اساسنامه در خصوص افزایش 

اعضای علی البدل هیئت مدیره از 2 نفر به 3 نفر
3- طرح و تصویب اساسنامه جدید تعاونی منطبق با 

قانون بخش تعاون و اصالحات آن
ع هیئت مدیره  9

91
22
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اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای برای پروژه ذیل را از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت طبق شرایط، مدارك و  برنامه زمانی مندرج در سامانه مذکور برگزار نماید:

الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد و سایر مراحل مرتبط با آن، تنها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
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ما و اعقاب دانشمندمان
از حافظ احتماالً به قدر بیتی در مایه های »اال یا ایها الساقی...« حفظیم و از 
سعدی »بنی آدم اعضای یکدیگرند« را؛ حتی احتماالً همین مصرع از حضرتش 
را هم به این شکلِ نادرست می خوانیم که: بنی آدم اعضای یک پیکرند. از موالنا 
این قدر می دانیم که مدفنش در قونیه ترکیه است و چند تا از شعرهایش را 
محسن چاووشی خوانده است. زور بزنیم احتماالً این شعر هم یادمان می آید که 
»آمد بهار جان ها ای شاخ تر به رقص آ«. بعد حتماً موقع نوشتن، همین مصرع را 

این طوری می نویسیم که: ای شاخ تر برقصا... . 
منوچهری، انوری، جناب خاقانی، حضرت بیدل، صائب، کلیم و حزین و هزار اسم 
ریز و درشت دیگر هم پیشکش دانشجوهای ادبیات که شاید به اندازه دو واحد 
درس اختیاری و یک مقاله کپی پیستی، سری به دواوین خاک خورده در ردیف 

انتهایی کتابخانه  خلوت دانشکده بزنند. 

این، حال و روز شاعران و ادیبان ماست؛ آن هم در سرزمینی که مردمش تا همین 
امروز و دیروز، در قهوه خانه هایشان نقالی می شنیده اند و هر از گاه همپای مرد 
نقال، برای گلوی بریده سیاوش، اشک می ریخته اند؛ یا در همه شب های بلند 
زمستان، آن شب هایی که »سورت سرمای دی بیدادها می کرد...« دیوان حضرت 
حافظ، روی مجمعه کرسیشان بوده تا هر وقت که در آن گرمای خلسه آور، جاگیر 
شدند، سری به تفأل، به باغ بیت های بلندش بزنند و حالی کنند و حظی ببرند؛ یا 
در مکتب خانه هایش تا همین سال های نه چندان دور، گلستان و بوستان، کتاب 
درسی طفالن گریزپا بوده و مالها هر روز سبق می داده اند که: منت خدای را، عز و 

جل، که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت... .

نه، اشتباه نشود، غرضم قلمبه گفتن به مردم عوام نیست؛ حاشا که این چقوک 
امسالی، بخواهد به چقوک های پارسالی، جیک جیکی یاد بدهد. این مردمی که 
من و شما، با خیال راحت از آن ها به عنوان عوام یا توده یا هر اسم دیگری از 
این دست، یاد می کنیم، اگر پدر و مادر ما نباشند، حتماً عمو و عمه و خاله و 
دایی ما هستند؛ یعنی همان هایی هستند که ما کنار آن ها سر سفره زندگی، آدم 

شده ایم... . 
غرضم از سیاه کردن این سطرها، این است که نکته مهمی را یــادآوری کنم و 
آن اینکه شاید ادبای ما به قدر درسی در کتاب فارسی، این شانس را داشته اند 
که جایی گوشه ذهن من و شما، جاگیر بشوند، اما دسته دیگری از بزرگان این 
سرزمین هم هستند که حتی به همین اندازه خوش شانس نبوده اند. دانشمندان 
ایرانی حتی به اندازه همان »اال یا ایها الساقی...« هم جایی در حافظه جمعی ما 
ندارند؛ حال آنکه اگر نقششان در ساخت پیکره فرهنگ و تمدن ایرانی، بیشتر از 

ادبا و عرفا نباشد، کمتر نیست. 

از خواجه نظام الملک طوسی چیزی می دانیم؛ که در قلمرو وسیع سرزمین های 
اسالمی، مدارس نظامیه را راه انداخت که می توانیم از آن ها به عنوان نخستین 
دانشگاه ها نام ببریم؟ خبر داریم که ابوالوفای بوزجانی، جدول طلوع و غروب 
بسیاری از سیارات و ستارگان)زیج( را تا هشت رقم اعشار حساب کرده؛ در حالی 
که جدول بطلمیوس این عددها را فقط تا سه رقم اعشار دارد؟ می دانستیم که 
در یک حرکت عمیقاً پیشروِ علمی، همین آقای ابوالوفای بوزجانی)که زادگاهش 
همین تربت جام کنار مشهد است( با ابوریحان بیرونی قرار می گذارد تا یک 
ماه گرفتگی را مشترکاً در دو شهر بغداد و خوارزم رصد کنند و بعد به کمک اعداد 
و ارقام طول جغرافیایی این دو شهر را حساب می کند؟ می دانستیم که ابوریحان 
بیرونی پس از آنکه چندین قرن، گفتن و نوشتن از ایران کهن ممنوع بود، کتاب 
»آثار الباقیه عن  القرون  الخالیه« را نوشت و بخش عمده ای از جشن ها، آداب و 

رسوم کهن ایرانی را ثبت کرد؟

امروز، زادروز خواجه نصیرالدین طوسی است؛ دانشمند بزرگ ایرانی که در 
ریاضی، نجوم، فقه، اخالق و پزشکی سرآمد بود. روز و روزگار او، بی شباهت 
به زمانه ما نیست. او توانست از تهدیدهای فراوانی که بر جامعه ایرانی 
سایه انداخته بود، فرصت هایی طالیی برای گسترش دین، دانش و فرهنگ 
بسازد. یکی از آن تهدیدها، یورش مغول بود. خواجه نصیرالدین از قومی 
دانش  توسعه  در  انکارناپذیر  نقشی  که  ایرانی ساخت  بدوی، حکمرانانی 
و فرهنگ در ایران زمین داشتند و نیز زمینه ساز شکل گیری و اعتالی هنر 
و فرهنگ ایرانی در روزگــاران پس از خود، در عصر تیموری شدند. هالکو 
ایــرانِ عصیانگر را رام و آرام کند، به همت همین خواجه  تا  که آمده بود 
خدمت  در  ایــرانــی،  دیگر  دانشمندان  از  بسیاری  و  طوسی  نصیرالدین 
جهان  از  مراغه چشم  در  که  هنگامی  و  گرفت  قــرار  ایرانی  غنی  فرهنگ 

فروبست، به فارسی فصیح حرف می زد. 

زیاده گویی نکنم که نه سوادش را دارم و نه حال و حوصله اش را. امروز که 
زادروز خواجه نصیرالدین طوسی، هم والیتی دانشمندمان است، با خودمان 
قرار بگذاریم که دانشمندان ایرانی را بیشتر از قبل بشناسیم. کاش کسی 
از بزرگان علم و ادب هم همت کند و برای هر کدام از این نام های بلند، 

کتابچه ای تدارک ببیند از زیست و زندگیشان و آثار و نوشته هایشان. 
عمر حضرت محمدرضا شفیعی کدکنی دراز باد که همین هنر را در معرفی 
همین  از  و  کند  همت  حضرتش  کــاش  داده.  نمایش  خراسانی«  »پیران 
هم  ایران زمین  غیرخراسانی  و  خراسانی  دانشمندان  برای  کتاب ها  دست 
بنگارد؛ تا جوان و نوجوان امروز ما، دست کم به قدر درسی در کتاب فارسی، 
چیزهایی از اعقاب دانشمندش هم بداند؛ حتی دست و پا شکسته؛ به 

اندازه همان اال یا ایها الساقی.  

annotation@qudsonline.ir

میراث نیاکان 

حسناحمدیفرد،روزنامهنگاروپژوهشگر

فارسی نهمین زبان در دنیای اینترنت است   سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با بیان اینکه زبان فارسی نهمین زبان در دنیای اینترنت است، گفت: تعداد صفحات فارسی در فضای مجازی 
چندین برابر عربی است و این در حالی است که از نظر جمعیتی، فارسی زبانان نسبت به عرب زبانان کمتر هستند. هر چه بتوانیم پلتفرم ها را توسعه دهیم، قدرت نفوذ فرهنگی ما در دنیا توسعه می یابد. این پلتفرم ها 

باید به توسعه محصول از جمله فیلم، انیمیشن، گیم و امثال این ها بینجامد. 

من در این کتاب کوشیدم چهره ای که از خواجه در 
داستان روایت می شود، چهره ای دست یافتنی باشد؛ 
هر  از  تدبیرها،  و  تالش ها  سایه  در  که  دانشمندی 
تهدیدی که روزگار پیش می آورد، فرصتی برای حفظ 
و حراست دین و دنیا و آبادانی و اعتالی این سرزمین 

می سازد. 
مجاهدت های  پس  در  فراوانی  رازهــای  همه،  این  با 
ــنــهــان  ــرالـــدیـــن طــــوســــی پ ــیـ عـــلـــمـــی خــــواجــــه نـــصـ
ــدد پـــژوهـــش  ــ ــه مـ ــ ــز ب ــا جــ ــ ــ ــه کـــشـــف آن ه ــ ــت ک ــ اسـ
ممکن  تـــاریـــخ  کـــتـــاب  رنـــگ پـــریـــده  ــای  ــرگ هــ ــ ب در 
ــر دوش  ب ــه  الــبــتــه رســالــتــی اســـت ک ایـــن   نیست و 

تاریخدان هاست.
تاریخی  کتاب  یک  طوسی،  نصیرالدین  خواجه  کتاب 
نیست، بلکه داستانی است که بر اساس تاریخ روایت 
همه  نمی تواند  داستانی  هیچ  آنکه  حقیقت  و  شــده 

کند  نمایان  خود  در  را  تاریخی  یک شخصیت  وجــوه 
بزرگمردی همچون خواجه  اگر آن شخصیت،  ویژه  به 

نصیرالدین طوسی باشد. 

برشی از کتاب»
»اشک در چشم هایش حلقه زد:

- تاریخ از من چه خواهد نوشت؟ جوانکی که شبانی 
را خوش تر می داشت تا شاهی؟

سکوت کرد. لختی بعد لبخند زد که:
- در دشت پایین دست، در دهی از دهات، به سال های 
نوجوانی، دختر یکی از رعایا را می خواستم، لیال نام. 
الغراندام و ساکت و سر به  زیر. داعیان مطلع شدند و 

آن دختر و طایفه اش را کوچاندند. 
او وامی گذاشت،  به  را به من و مرا  او  اگر روزگــار  آخ 
حاال من نان آور خانه ای کوچک اما گرم بودم؛ شامگاه 

از کشت وکار به خانه می آمدم و عیالم کاسه ای شیر 
در  نان که چاشت  و قرصی  رویــم می گذاشت  پیش 
از  که  لیال،  خوش عاقبت  آه...  بــود.  پخته  تنورخانه 

سرنوشت من گریخت!
نصیرالدین گفت:

- امیر اکنون هم صاحب عیال و فرزند هستند.
رکن الدین بی آنکه به شیخ بنگرد، گفت:

باید  بر حکومت، که عیال اختیار کردنت هم  - اف 
بر مصالح باشد. روزگــار حتی اجــازه زن  ستاندن هم 
به عقد من  از من گرفت. آن داعــی که دختر خــود 
درآورد، مصالح خود و باطنیان بر خواست من مقدم 
می داشت. عیالم هم در این سوداست که والیتعهدی، 

کِی به فرزند ارشدش خواهد رسید.
رو به شیخ لبخند زد که:

- غریب تر از من، کس می شناسید؟«

روایت

برشیازکتاب»خواجهنصیرالدینطوسی«نوشتهحسناحمدیفرد

تاریخ از من چه خواهد نوشت؟

را  طــوســی«  نصیرالدین  »خــواجــه  ــتزاده  ــرب ت محمد
ایرانی  دانِ  چیز  همه  یک  عنوان  به  خارجی ها  اگــر 
ــی اســـت کــه در  ــدام هــای مــی شــنــاســنــد، بــه واســطــه اق
او صورت  بزرگداشت  برای  کشورهای مختلف جهان 
گرفته است. مثالً یک دهانه آتشفشانی ۶۰ کیلومتری 
نصیرالدین  خــواجــه  ــام  ن بــه  مــاه  جنوبی  نیمکره  در 
نــام گــذاری شــده اســت. یک خــرده سیاره که  طوسی 
توسط ستاره شناس روسی، نیکالی استفانویچ چرنیخ 
در ۱۹۷۹ کشف شد هم به اسم این دانشمند ایرانی 
نامیده شده  است. در سال ۲۰۱۳ میالدی هم گوگل، 
تولد  سالگرد  دوازدهــمــیــن  و  هشتصد  مناسبت  بــه 
ارزشمند  میراث  این  برای شناساندن  و  خواجه نصیر 
را  خــودش  اصلی  لوگوی  طراحی  جهان،  به  انسانی 
بگنجاند.  آن  در  را  تا تصویر خواجه نصیر  داد  تغییر 
البته همان زمان در کشورهای عربی چندین کمپین 
معتقد  آن  اعضای  که  افتاد  راه  گوگل  علیه  مجازی 
بودند خواجه نصیر متعلق به اعراب است. ما ایرانی ها 
روی دست  اتفاق ها دست  این  همه  گرماگرم  در  هم 
گذاشته بودیم تا کشورهای دیگر، خواجه نصیر را هم 

مانند مولوی به نفع خودشان مصادره کنند!

جای خالی آقای دانشمند در ادبیات و هنر»
آثــار خواجه  و  زندگی نامه  تمام محتوایی که در حــوزه 
نصیرالدین طوسی در کشورمان تولید شده، در تعدادی 
انیمیشن کودکانه، مقاله دانشگاهی و برنامه رادیویی 
خالصه می شود و خبری از تولیدات بزرگ سینمایی، 
کتاب های فاخر و محتواهای مجازی که بخواهد خواجه 
نصیرالدین طوسی را نه به مردم جهان، بلکه به مردم 

خودمان بشناساند، نیست.
 اگر از خیلی هایمان درباره این دانشمند بزرگ بپرسند، 
احتماالً تنها پاسخمان این است که او همه چیز دان 
بوده و به واسطه رصدخانه ای که در مراغه ساخته، البد 
ستاره شناس قابلی هم به حساب می آمده است؛ اگر 
خیلی زور بزنیم تاریخ تولد او که در کشورمان به عنوان 
را هم چاشنی  است  نــام گــذاری شده  روز »مهندس« 
اطالعات اندکمان از خواجه نصیر می کنیم! اما واقعیت 
ایرانی در کنار مهارت های  این دانشمند  آن است که 
ادیب،  و...،  نجوم  پزشکی،  ریاضیات،  در  گسترده اش 
البته ناگفته  بــوده اســت.  شاعر و نویسنده قابلی هم 
اسالم شناسی هم  و  عرفان  در  که خواجه نصیر  نماند 

دستی بر آتش داشته است.

سیاه ترین دوران تاریخ»
تاریخ ایران را اگر به هزار قسمت هم تقسیم کنیم، 
باز خیلی  از تاریخ نگارها می گویند بدترین و سیاه ترین 
دوره در این سرزمین مربوط به دوران حمله مغول ها و 
آشفتگی های سیاسی، اقتصادی و امنیتی پس از آن 
است. حاال تصورش را بکنید در این دوره تاریخی که 
همه به فکر آموختن فنون نظامی و دربردن جانشان 
و شبش  روز  که  کودکی  از چنگال مغول ها هستند، 
را با کتاب پر می کند، پا به عرصه هستی گذاشته و 
می خواهد نامش را در تاریخ سرزمینی که سیاه ترین 

روزهای تاریخش را می گذراند، جاودانه کند.
»مــحــمــد بــن حــســن طــوســی« دقــیــقــاً هــمــان کــودک 
پرجنب و جوش است که چند دقیقه مانده به طلوع 
توس  در   5۷۹ سال  اسفند  پنجم  شنبه،  روز  آفتاب 
را  نامش  پــدرش اصــرار داشــت  اگرچه  آمــد.  به دنیا 
زندگی اش  بعدی  سال های  در  اما  بگذارند  »محمد« 

بن  حسن  ابوجعفر  مثل  گــونــاگــونــی  الــقــاب 
و...  طوسی  نصيرالدين  خواجه  ابی بکر، 

پشت نامش قرار گرفت تا دیگر هیچ 
کس او را به نام »محمد« نشناسد.

سؤال هایی می پرسد که »
پاسخش را نمی دانم!

روزهــــــای کـــودکـــی و نــوجــوانــی 
سپری  تــوس  شهر  در  محمد 
شد. دایی اش »نورالدین علی 
ــه از  ــن مــحــمــد شــیــعــی« کـ بـ
دانشمندان نامور در ریاضیات، 

حکمت و منطق بود، مسئولیت 
تربیت او را به عهده گرفت اما پس 

محمد گفت  پــدرِ  به  کوتاهی،  از مدت 
به  آمــوزش  که دیگر نمی تواند مسئولیت 

او را بر عهده داشته باشد. پدر محمد 
شیطنت های  مــی کــرد  تصور  کــه 

را کالفه  اســتــاد  پــســرش، 
کرده، به نورالدین علی 
بن محمد شیعی قول 
داد که رفتار پسرش  
ـــالح کــنــد امــا  را اصـ
ایــن  شیعی  محمد 
طور پاسخ داد: »من 

اکنون سؤال هایی  اما  آموختم  او  به  آنچه می دانستم 
می کند که گاه پاسخش را نمی دانم!«.

در  ویــژه ای  تبحر  که  بن حمزه«  »نصیرالدین عبدهللا 
علوم رجــال، درایــه و حدیث داشــت به عنوان دومین 
استاد محمد انتخاب شد اما او هم پس از مدت اندکی 
از مسئولیتش کنار کشید و به پدر او توصیه کرد که اگر 
محمد را برای تحصیل به شهر بزرگ تری مانند نیشابور 
ببرد، او در آینده دانشمندی نامی خواهد شد. »مدرسه 
سراجیه« در نیشابور اوج دوران شکوفایی محمد بود. 
او در این مدرسه زیر نظر استادانی مانند سراج الدین 
قمری، فریدالدین داماد نیشابوری، قطب الدین مصری 

شافعی و عطار نیشابوری پرورش یافت.
البته پس از مدتی نیشابور و مدرسه سراجیه هم کفاف 
کنجکاوی های بی پایان محمد را نمی داد. همین شد که 

گرفت مدتی به اصفهان برود، چند تــصــمــیــم 
بگذراند  قم  در  را  صباحی 
بــرای آموختن فقه و  و 
فلسفه اسالمی مدتی 

به عراق برود.

 26 سال »
در قهستان

آشفته  ــاع  اوضــ
در  ایـــــــــــــــــران 
زمــــــــــان  آن 
مــوجــب شــد تا 
خــواجــه نــصــیــر 
دعــــــــــــــــــــــــــــــــوت 
ــن  ــ ــ ــدی ــ ــ ــرال ــ ــاصــ ــ ــ »ن
ابی  بــن  عبدالرحیم 
مــنــصــور« کـــه حــاکــم 
قــلــعــه قــهــســتــان بــود 
قلعه  ــرد.  ــذیـ ــپـ بـ را 
آن  قــهــســتــان 
زمـــــــــــان 

خاطر  همین  بــه  و  بــود  اسماعیلیان  حکومت  مرکز 
خواجه نصیر  شــده انــد  مدعی  تاریخ نگارها  از  برخی 
شیعه اسماعیلی بوده است. اما منابع معتبر تاریخی 
می گویند خواجه نصیر سکونت در قلعه اسماعیلی ها 
را به قتل عام شدن توسط مغول ها ترجیح داده و در 
۲۶ سالی که در این قلعه حضور داشته، آزادانه آرای 
مخالفش درباره عقاید اسماعیلیان را طرح کرده است. 
قهستان،  در  سکونتش  ســال هــای  در  خواجه نصیر 
کتاب های متعددی از جمله »شرح اشارات ابن سینا«، 
»تحریر اقلدیس«، »تولی و تبری« و »اخالق ناصری« 

و چند کتاب و رساله دیگر را تألیف کرد.

میراثی جاودانه»
قلعه اسماعیلیان هم سرانجام مانند سایر نقاط ایران 
از  بسیاری  روزهــا  آن  در  درآمـــد.  مغول ها  تصرف  به 
دانشمندان ایرانی به کشورهای اطراف مهاجرت کرده 
بودند و عمده آثار علمی و کتابخانه ها توسط مغوالن 
قلعه  فتح  که مسئول  بود. »هالکوخان«  رفته  بین  از 
قهستان بود در ابتدا قصد داشت خواجه نصیر را هم 
مانند خیلی های دیگر از دم تیغ بگذراند اما در مدت 
زمان کوتاهی شیفته این دانشمند پرآوازه شد. برخی 
واسطه  به  خواجه نصیر  می گویند  تاریخی  منابع  از 
نفوذش در دستگاه حکومتی هالکوخان، توانست جلو 
جایی  به  حتی  کار  بگیرد.  را  ایرانی  هــزاران  عام  قتل 
دستورات  از  بسته  چشم  هالکوخان  که  بــود  رسیده 
او،  با  بدون مشورت  و  می کرد  اطاعت  ایرانی  خواجه 
و  نمی رفت  سفری  هیچ  نمی گرفت،  تصمیمی  هیچ 

هیچ حکمی نمی داد.
از هالکوخان حکم  توانست  خواجه در همان سال ها 
ساخت رصدخانه مراغه را بگیرد. در حین ساخت این 
که  نوشت  ستاره شناسی  ــاره  درب کتابی  او  رصدخانه، 
بعدها تبدیل به مرجع اصلی دانشمندان اروپایی در 

علم نجوم شد.
خواجه نصیرالدین طوسی سرانجام در ۱۸ ذی القعده 
۶۷۳هــ .ق در حالی که میراثی جاودانه برای نسل های 
پس از خودش به یادگار گذاشته بود، چشم از جهان 
فروبست. او در حرم کاظمین و پایین پای دو امام به 
خاک سپرده شد و بنا به وصیتش روی سنگ مزارش 
این آیه قرآن از سوره کهف را نگاشتند: »وَ کَلْبُهُمْ باِسطٌ 
بِالْوَصید« »و سگشان )به حالت پاسبانی( دو  ذِراعَیْهِ 

دست خویش بر درگاه )غار( گشاده بود«.

بهبهانهسالروزتولدبزرگدانشمندمشهدیکهروزمهندسبهیاداونامگذاریشده

تمام کارهایی که برای »خواجه نصیرالدین طوسی« نکرده ایم

آگهی مزایده اموال منقول پرونده 9905062
به موجب پرونده اجرائی کالسه 9905062 خانم- زهرا نظری ترانلو نام پدر: محمد تاریخ تولد: 1376/05/05 
شماره ملی: 0924092009 شماره شناسنامه: 0924092009 به استناد سند ازدواج: شماره سند: 2741، 
تاریخ س��ند: 1394/03/09، دفترخانه صادرکننده: دفترخانه ازدواج 88 شهر مشهد استان خراسان رضوی، 
اجرائیه ای جهت وصول مهریه خود به تعداد دویست و پنجاه عدد سکه طالی تمام بهار آزادی علیه: آقای- 
حسین صنعت دان نام پدر: محمد تاریخ تولد: 1368/05/25 شماره ملی: 0920302645 شماره شناسنامه: 
0920302645 که پس از ابالغ اجرائیه طی مراحل قانونی بر حسب تقاضای بستانکار اموال ذیل بازداشت 
و برابر گزارش کارشناس دادگستری به شرح ذیل ارزیابی گردید: یک دستگاه سواری پراید جی تی ایکس 
 S 1412288269443 ای سفید روغنی مدل 88 به شماره انتظامی 564 ب 46- ایران 74 با شماره شاسی
محل خودرو پارکینگ مهدی: خودرو چپی می باشد درب صندوق عقب، چراغ عقب چپ، چراغ عقب راست، 
سقف، سپر عقب، شیشه عقب، ستون وسط چپ، ستون جلو چپ، نوار سقف، نمد سقف، تیغه برف پاک کن، 
گلگیر جلو چپ، شیشه جلو، شیشه درب جلو چپ، سپر جلو، گلگیر عقب چپ، گلگیر عقب راست و رینگ 
جلو راس��ت می بایس��ت تعویض گردد. درب موتور و درب جلو چپ صافکاری و رنگ نیاز دارند. صندلی ها، 
داشبورد و تزئینات داخل اتاق نامناسب، معیوب و کثیف می باشند. کلیه رودری های خودرو آسیب دیده اند. 
پنل سیستم صوتی نصب می باشد. الستیک های عقب و الستیک های جلو پنچر و بالاستفاده می باشند. بدلیل 
قفل بودن درب صندوق عقب الس��تیک زاپاس، جک و آچار چرخ رویت نش��د. با عنایت به توقف خودرو به 
مدت طوالنی و دشارژ باطری و ممکن نبودن تست میدانی خودرو وضعیت موتوری، سیستم انتقال قدرت 
و جلوبندی و تعلیق در حد عرف لحاظ گردید. خودرو دوگانه سوز می باشد. از اعتبار بیمه نامه شخص ثالث 
و اعتبار معاینه فنی خودرو اطالعی در دست نیست اما احتماالً به دلیل توقف طوالنی، خودرو فاقد امتیازات 
ذکر ش��ده می باشد. با توجه به توضیحات فوق ارزش خودرو در حال حاضر مبلغ دویست و شصت میلیون 

ریال می باشد.
با توجه به اصل طلب بس��تانکار و دو عش��ر اضافی مورد مزایده خودروی سواری فوق در روز سه شنبه مورخ 
1399/12/19 از س��اعت 9 الی 12 ظهر در محل ش��عبه مهریه اجراء ثبت واقع در گنبد س��بز کوچه ثبت 
اداره اجرای اس��ناد رسمی مش��هد در قبال مبلغ 260/000/000 ریال مزایده و بفروش میرسد و مزایده از 
میزان و مبلغ فوق الذکر ش��روع و به باالترین قیمت پیش��نهادی نقداً واگذار می گردد. الزم به ذکر است که 
مبلغ 13/000/000 ریال بابت نیم عشر اجرایی و مبلغ 15/600/000 ریال حق مزایده میباشد که در روز 

مزایده اخذ خواهد شد. ضمناً چنانچه روز مزایده با تعطیلی مواجه گردد روز بعد، مزایده در همان ساعت و 
مکان مقرر برگزار خواهد شد.

ضمناً مس��تند به ماده 136 آیین نامه اصالحی اجرا ش��رکت در مزایده منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ 
پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت می باشد و حضور خریدار یا نماینده قانونی آن در جلسه مزایده الزامی 
اس��ت و ما به التفاوت مبلغ فروش باید ظرف 5 روز از تاریخ مزایده به حس��اب س��پرده ثبت تودیع گردد. 

آ-9912186 م.الف 574
تاریخ انتشار: 1399/12/5

رئیس اداره اول اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده3قانون و ماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر رای ش��ماره 139960306339000342-1399/11/01 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خوشاب تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدمهدی حاجی پور فرزند محمد بش��ماره شناس��نامه2445صادره از 
سبزوار در یکباب گلخانه به مساحت4945/85مترمربع قسمتی ازپالک 127فرعی از95 اصلی واقع در اراضی 
شم آباد بخش 5 خوشاب خریداری از مالک رسمی آقای قربانعلی رشیدی فرزند حسین محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله15روزآگهی می شوددرصورتی که اشخاص نسبت به 
صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهدشد.)م الف99/2208 (  آ-9912270
تاریخ انتشار نوبت اول:1399/12/05

تاریخ انتشار نوبت دوم :1399/12/20
علیرضا میرزائی

رئیس ثبت اسنادوامالک خوشاب
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ب���رگ س���بز، کارت و پ���اک خ���ودرو س���واری پرای���د 
م���دل 1377  رنگ س���فید روغن���ی به ش���ماره موتور 
 S1442277146312 00073948 و ش���ماره شاس���ی
به ش���ماره انتظامی 268 ج 44 ایران 44 به مالکیت 
غامرضا کوهستانی مفقود و فاقد اعتبار می باشد.  دی

قو
مف

ی 
گه

آ

اصل  س���ند   کارخانه   و  برگ  س���بز  خودرو  س���واری  
FAW  بسترن  تیپ B30  مدل  97  به  رنگ  سفید 
روغنی  و شماره  موتور  CA4GB16243841   وشماره  
شاسی  NAGS8CE25JA463388  و  شماره پاک   
23  ص  477  ایران  52  به  نام  سید جواد محمودی 

مفقود واز  درجه  اعتبار  ساقط  می باشد.   ,ع
99
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22
8
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ت���ک دیفرانس���یل ب���رگ س���بز تراکت���ور کش���اورزی 
-48 ای���ران  پ���اک  ش���ماره   ITM2852WDA

255ک11شماره موتور LFW00331V شماره شاسی 
G15818به نام عبدالوهاب ملک زاده مفقود گردیده 

و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
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موضوع مناقصه : حفاظت فیزیکی   
 اداره کل غله و خدمات بازرگانی خراس�ان رضوی در نظر دارد بخش�ی ازخدمات حفاظت فیزیکی خود در 
سطح استان  را به صورت حجمی به شرکت های دارای شرایط زیر واگذار نماید لذا  از شرکت هایی که تمایل 
به شرکت در مناقصه را دارند تقاضا  مي شود جهت کسب اطالعات و اخذ مدارك مربوطه به شرح ذیل به سامانه 

تدارکات الکترونیک دولت به آدرس setadiran.ir  مراجعه نمایند:
� ارائه معرفی نامه از سوی نیروی انتظامی مبنی بر دارابودن رده حفاظتی

- ارائه گواهینامه صالحیت از اداره کار ) کدخدمات عمومی ( رتبه حداقل 7
- شرکت کنندگان در مناقصه می بایست بومی استان باشند .

 - ارائه صورت های مالی حسابرسی شده سال 98 
ش�ماره  بحس�اب  مناقص�ه  در  ش�رکت  س�پرده  بعن�وان  ری�ال   2,150,000,000 مبل�غ  واری�ز   -
IR 390100004001058206373747 خزان�ه نزد بانک مرکزی جمهوری اس�المی ایران به نام ش�رکت مادر 
تخصصی بازرگانی دولتی ایران و یا ارائه ضمانت نامه بانکی 3 ماهه و قابل تمدید 3 ماه دیگر  .بدیهی اس�ت 

ارائه چک های عادی و یا سایر طرق دیگر ارائه سپرده مورد قبول نمی باشد.
� مدت دریافت اسناد مناقصه از سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( : ازتاریخ انتشار آگهی ،  99/12/05 

تا مورخ 99/12/09 به مدت 3 روز کاری می  باشد.
� مدت بارگذاری اس�ناد مناقصه:  بارگذاری پیش�نهادات  حداکثر به مدت 10 روز  تاس�اعت 13 روزس�ه ش�نبه  

مورخ 99/12/19 می باشد. 
� تاریخ بازگش�ایی پاکت های مناقصه روز چهارش�نبه 99/12/20 رأس س�اعت 9 صبح  در محل دفتر مرکزی  

اداره کل.
� حضور مناقصه گر یا نماینده قانونی وی با معرفی نامه کتبی در جلسه آزاد است .

نش�انی :  � مش�هد � کوی طالب � چهارراه س�یلو � اداره کل غله و خدمات بازرگانی خراس�ان رضوی  � امور 
قراردادها–تلفن 32722019  

آگهی مناقصه  ) نوبت دوم (
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اداره کل  غله و خدمات بازرگانی استان خراسان رضوی 

برگ س���بز تراکتور کش���اورزی 285تک دیفرانسیل 
ای���ران26-175ک11 ش���ماره موت���ور  پ���اک  ش���ماره 
LFW07188Wش���ماره شاس���ی   J06016 ب���ه ن���ام 
یامی���ن رس���تگار مفق���ود گردی���ده و ازدرج���ه اعتبار 

س���اقط می باش���د.
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5روزنامـه صبـح ایـران رسانهرسانه
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r 9474 چهاردهمین جشنواره ملی فیلم کوتاه رضوی  سه شنبه 5 اسفند 1399 11 رجب 1442 23 فوریه 2021  سال سی و چهارم  شماره

آغاز شد
چــهــاردهــمــیــن جــشــنــواره ملی 
انتشار  ــا  ب ــوی  رضـ کــوتــاه  فیلم 
ــن و  ــای بــرنــامــه نــمــایــش هــای آن
پــوســتــر طـــراحـــی شـــده تــوســط 
را  خود  کار  مسلمی،  مصطفی 

آغاز کرد. 
ــبــاطــات و  ــه گــزارش ســتــاد ارت ب
اطـــاع رســـانـــی چــهــاردهــمــیــن 
ــاه  ــوت ــی فــیــلــم ک جـــشـــنـــواره مــل

رضوی، آثار راه یافته به این دوره از جشنواره فیلم کوتاه رضوی، در 
سامانه  در سه  و  اسفندماه  هفتم  و  پنجم، ششم  چهارم،  روزهــای 
ــران شــده و در دسترس  بــرخــط »ودیـــو«، »تـــیـــوال« و »هــاشــور« اکـ

عاقه مندان برای تماشا قرار دارند.
عاقه مندان  و  است  رایگان  کاماً  دوره  این  فیلم های  آناین  اکــران 
می توانند طی چهار روز برگزاری جشنواره در دو بازه زمانی ۱۰ الی ۱۸ 

و ۱۸ الی ۲۴ به تماشا فیلم های کوتاه بنشینند.
به  کوتاه »رضوی«  فیلم  ملی  فیلم های چهاردهمین جشنواره  اکران 
جهت رعایت شیوه نامه های بهداشتی به طور کامل آناین خواهد بود 
و این رویداد به صورت محدود میزبان جمعی از هنرمندان و صاحبان 

آثار در گرگان است.

اکران های آنالین روز اول جشنواره»
از ساعت  و در سانس نخست  روز جشنواره  و در نخستین  دیــروز 
۱۰صبح الی ۱۸ عصر دو فیلم کوتاه پویانمایی، سه فیلم مستند کوتاه 

و هفت فیلم کوتاه داستانی در پلتفرم های اعام شده پخش شد.
انیمیشن های »خوالنه وه« ساخته هژیر اسعدی و »کاف« ساخته 
ملیحه غام زاده در کنار مستندهای »مجمع پا« ساخته محمدتقی 
و  تاجیک  ابوالفضل  ساخته  خبری«  بی  »روزهـــای  ملکی،  اشرفی 
»طلوع در زمستان« ساخته محمود صادق پور در این سانس نمایش 

داده شد.
جشنواره  نخست  روز  اول  سانس  در  داستانی  کوتاه  فیلم  هفت 
چــهــاردهــم، عــبــارت بــودنــد از »کــفــشــدوزک« بــه کــارگــردانــی مرجان 
شریف نیا، »بی پدر« ساخته حمیدرضا مقصودی داغداری، »شوان« 
ساخته بیژن زرین، »گیزلین )پنهان(« ساخته علیرضا سلمانپور، »دم 
آخر« ساخته فرشید ایوبی نژاد، »یونس« ساخته سیامک سلیمانی و 

»موج کوتاه« به کارگردانی محمد اسماعیلی.
در دومین نوبت نمایش آناین فیلم ها در روز نخست جشنواره هم 
از ساعت ۱۸ تا ۲۴ دیروز یک فیلم کوتاه انیمیشن، پنج مستند کوتاه 
و ۶ فیلم کوتاه داستانی در سه پلتفرم میزبان جشنواره به نمایش 

گذاشته شدند.
انیمیشن »پدر« به کارگردانی محمد کیوان مرز در کنار مستندهای 
»بـــومـــرنـــگ« ســاخــتــه کـــیـــومـــرث مـــحـــمـــدچـــنـــاری، »کـــاک ئـــیـــرج« 
بابایی،  عیسی  ساخته  جمشید فرجوند فردا، »یالمان«  ساخته 
ساخته  ــاف«  ــ ق ــوی  سـ »آن  و  سهیلی  کــمــیــل  ســاخــتــه  »شـــریـــک« 

داوود باباخانیان بروجنی در این نوبت به نمایش درآمدند.
فیلم های کوتاه داستانی »کوچه« ساخته محمدرضا مصباح، »سفید 
پوش« ساخته رضا فهیمی، »آرسو« ساخته عبدهللا کاظمی، »گوشه 
مهرداد  ساخته  سفید«  »کوه  کریمی،  امیر  ساخته  مرگ«  پوسیده 
در دومین  پوستین دوز هم  کارگردانی محمد  به  و »انسان«  حسنی 
سانس از روز نخست جشنواره چهاردهم به صورت آناین به نمایش 

درآمد.
همچنین فیلم های نوجوان و موبایلی حاضر در این رویداد نیز هر روز 

در سامانه های نامبرده نمایش خواهند داشت.
روز  »رضــوی«  کوتاه  فیلم  ملی  جشنواره  چهاردهمین  پایانی  آیین 
برگزیدگان  و  می شود  برگزار  گرگان  در  اسفندماه  هفتم  پنجشنبه 

بخش های مختلف این رویداد معرفی و تجلیل خواهند شد.

بررسی فرمی و محتوایی سریال »قورباغه« جدیدترین ساخته هومن سیدی  

جهان غربی برای مخاطب ایرانی

چهره خـــبر

خـــبر

درخواست مصطفی کیایی برای حذف سینماهای بدهکار از اکران نوروزی   مصطفی کیایی به نمایندگی از چهار، پنج تهیه کننده دیگر  که نتوانسته اند پول فروش فیلم های خود را از سینماها بگیرند، 
به ایسنا گفته است : از سازمان سینمایی درخواست کرده ایم، هر سینمایی که در اسفند حساب خود را تسویه نکند، از چرخه اکران نوروزی خارج شود.طبق اعالم کیایی این درخواست مورد موافقت سازمان سینمایی 

هم قرار گرفته است.از تابستان تا به حال جمعی از تهیه کنندگان که فیلم هایشان در سال 98 اکران شده است، به پرداخت نشدن پول فروش آثار خود از سوی صاحبان سالن های سینمایی معترض اند. 

امیررضا مافی، منتقد سینما 
و تلویزیون با بیان اینکه این 
ســریــال بــه لــحــاظ فــرمــی و 
تکنیکی اثر شاخصی است 
بـــه خــبــرنــگــار مـــا مــی گــویــد: 
اگـــرچـــه هــومــن ســیــدی در 
سریال »قورباغه« از جهت فنی و فرمی، کار نویی کرده 
و به لحاظ تکنیکی، سوار بر کار است، اما در پرداخت 

قصه، نوع ورود به ماجرا و پرداخت درام خألهایی دارد. 
به گفته او، این مجموعه به لحاظ فرمی و تکنیکی نسبت 
به دیگر آثار شبکه نمایش خانگی، پیش رفته است، اما 
»قورباغه« در همراه کردن توده مخاطبان با خود موفق 
نخواهد شد؛ چون هم به لحاظ نوع پرداخت قصه، هم 
به لحاظ فرم و هم به لحاظ خشونتی که در سریال وجود 

دارد، نمی تواند با مخاطبان عام ارتباط برقرار کند.
و  پلتفرم  تمام  اینکه مبنای  بیان  با  ایــن منتقد سینما 
سریال هایی که به صــورت قــارچ گونه در شبکه نمایش 
خانگی ساخته می شوند، نظام سرمایه داری است و به نیاز 
مخاطب توجهی نمی شود، می افزاید: این تولیدات توجه 
می کنند که نیاز مخاطب چیست، اساساً تمام تاش ها 
معطوف به ساختن اثری است که مخاطب را جذب کند به 
همین دلیل به هر نوع قصه و درامی تمسک می جویند و 
در بسیاری ازسریال های شبکه نمایش خانگی، سریال های 

ترکیه ای را دستاویز قرار می دهند.

روایت بی مکانی و بی زمانی»
مافی دو سریال »کرگدن« و »قورباغه« را به لحاظ فرمی 
نمایش  دیگر سریال های شبکه  به  نسبت  تکنیکی  و 
خانگی پیشرو دانسته و یادآور می شود: البته در سریال 
کرگدن بسیاری از خطوط قرمز اخاقی و ورزشی زیر پا 
گذاشته شد، اما به لحاط فرمی، اثری قابل تأمل بود. 
سریال قورباغه هم از نظر فرمی قابل توجه است، اما 
سوژه و داستان این سریال برای مخاطب ایرانی نیست. 

سینما«  »نــقــد  تلویزیونی  بــرنــامــه  مــجــری  کــارشــنــاس 
می گوید: در واقع منطق سرمایه داری ایجاب می کند که 
در شبکه نمایش خانگی چه سریالی ساخته شود، البته 
هومن سیدی در »قورباغه« این فرصت را پیدا کرد همه 
عایقش به لحاظ فرمی را که کمتر فرصت نمایش آن را 
در فیلم های سینمایی اش داشته در سریال قورباغه به 

نمایش درآورد.
ــال »قــوربــاغــه«  ــاره ایــنــکــه گفته مــی شــود ســری ــ او دربـ
گرته برداری از نمونه های خارجی است، توضیح می دهد: 
بسیاری از آثار هومن سیدی این ویژگی را دارند. او خیلی 
آن هاست،  از  متأثر  و  می بیند  خارجی  سریال  و  فیلم 
آثار  به  نزدیک  او  فیلم سازی  به طوری که جهان ذهنی 
آمریکایی شده است، به همین دلیل روایت او نزدیک به 
اقلیم ایران نیست. روایت بی مکان و بی زمانی دارد که 

ممکن است در هر اقلیمی محقق شود.

او با بیان اینکه مناسبات فرهنگی که در درام »قورباغه« 
اظهار  نیست،  ایـــران  فرهنگی  مناسبات  دارد،  وجــود 
پذیری  تأثیری  بــه  سیدی  فرمی  تأثیرپذیری  می کند: 
نقطه  محتوایی هم منتج شده است که هم می تواند 
ضعف باشد و هم نقطه قوت؛ مثاً مخاطب عام داخلی 
خیلی نمی تواند با این سریال ارتباط برقرار کند، اما از 
سوی دیگر این سریال در سایر بازارهای جهانی می تواند 

مشتری پیدا کند. 
مافی دربــاره جهان فیلم سازی هومن سیدی می گوید: 
کــه فیلم »اعــتــرافــات ذهــن خطرناک من«  هــمــان طــور 
هیچ وقت نتوانست با مخاطب عام ارتباط برقرار کند، به 
نظر می رسد که »قورباغه« از این جنس است اما دیگر 
فیلم های سیدی همچون »خشم و هیاهو« یا »مغزهای 
کوچک زنگ زده« واجد قصه سرراست و قابل فهم برای 
مخاطب است. به نظر می رسد که سیدی در»قورباغه« 
به سنت »اعترافات ذهن خطرناک من« برگشته است 
و نمی تواند توده مخاطب را جذب کند البته که جذب 
مخاطب الزاماً یک فضیلت برای اثر نمایشی به شمار 
ذهن  به جهان حداکثری  فیلمساز  ایــن  امــا  رود،  نمی 

خــودش برگشته اســت. او منطقی را در سریال دنبال 
می کند که مخاطب حرفه ای سریال بین ممکن است با 

این منطق همراه شود.

بی اثر در پرورش ذوق عامه»
که  کسانی  اســت:  معتقد  تهی«  »وضعیت  نویسنده 
سریال های خارجی می بینند ممکن است با »قورباغه« 
تلویزیون  سریال های  مخاطبان  و  کنند  بــرقــرار  ارتــبــاط 
یا شبکه های جم ممکن است که با این سریال همراه 
نشوند؛ چون آن ها سریالی مانند »مانکن« را می پسندند. 
فیلم در سینما  با فرم  اینکه فرم سریال  بیان  با  مافی 
تفاوت هایی دارد، یادآور می شود: ممکن است سریال های 
شبکه ای مانند نتفلیکس در یک دهه اخیر این تفاوت ها 
را تغییر داده باشد، اما این وجوه تمایز همچنان برای 

مخاطب ایرانی حائز اهمیت است. 
این منتقد سینما خاطرنشان می کند: قورباغه هم در 
قصه و هم در فرم، نه تنها مخاطب عام را جذب نمی 
کند، بلکه موجب ارتقای سطح سلیقه مخاطب ایرانی 

در سریال بینی هم نمی شود. سریالی مانند »کرگدن« 
یا »نهنگ آبــی« فــارغ از پایان بندی بدی که داشتند، 
چون قصه داشتند، مخاطب بیشتری را با خود همراه 
کردند و شاید این سریال ها در ارتقای سلیقه مخاطب 
عام تأثیرگذارتر باشند، اما سریال »قورباغه« مشتری های 
و کسانی که سریال های خوب  دارد  را  خــاص خــودش 
فرمی  لحاظ  به  شــان  می بینند، سطح سلیقه  خارجی 
ارتقای  در  تأثیر چندانی  این سریال  بنابراین  باالست؛ 

سطح سلیقه مخاطب و پرورش ذوق عامه ندارد.
مافی با بیان اینکه هومن سیدی فیلمساز توانمندی است 
توانسته  آمریکا  از سینمای  تأثیرپذیری اش  با همه  و 
جهان فیلم سازی خودش را بسازد، می گوید: »قورباغه« 
تصویر جهان غربی برای مخاطب ایرانی است. مواجهه 
سلبی با این سریال کار درستی نیست، همان طور که 
دارای  سریال  ایــن  اســت،  غلط  هم  ستایشی  مواجهه 
ویژگی های مثبت و منفی است که به برخی از آن ها 

اشاره کردم. 
او با اشــاره به اینکه سینما با وجــود اینکه یک عنصر 
وارداتــی است، اما در ایران بومی شده، یادآور می شود: 
امروز در جهان، سینمای ایران را می شناسند اما هومن 
سیدی در آثارش به سینمای ایرانی از نظر فرم و محتوا 
نرسیده است؛ مثاً سعید ملکان در »روز صفر« قهرمان 
واقعیت  در  حالی که  در  مــی دهــد،  نشان  را  هالیوودی 
هم  »قورباغه«  نیستند.  اینچنین  ما  امنیتی  نیروهای 
چنین است و جهانی را می سازد که مطلقاً برای مخاطب 

ایرانی نیست. 
این منتقد سینما با بیان اینکه برخی از فیلمسازان ما 
ــی سینما، سینمای بومی ایرانی را  با مولفه های واردات
ساختند، می گوید: قورباغه هومن سیدی بایستی مدیوم 
سریال را رعایت می کرد ولی این سریال به لحاظ فرمی 
شبیه به سینما شده است، اگرچه مورد تحسین عده ای 

واقع شد اما یک امتیاز برای سازنده به شمار نمی رود.
مافی توضیح می دهد: مثاً آمریکایی ها در سریال ۲۴ 
در  این سینما کاماً  کاماً سینمایی عمل کردند، ولی 
خدمت محتوا بود تا یک سوپرمن آمریکایی را احیا کنند 
و همه آنچه که به عنوان رویای آمریکایی شناخته می شود 
از سریال  بعد  نمایش می گذارند.  به  این سریال  را در 
۲۴ )تولید ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰( قواعد و قاب های سینمایی در 
سریال سازی رواج پیدا کرد، اما هنوز مخاطب عام ایرانی 

با این ذوق، فاصله دارد. 
او یادآور می شود: به نظر می رسد آثاری شبیه »قورباغه« 
در آینده سریال سازی ایران برای آن دسته از مخاطبانی 
پدیدار خواهند شد که اهل دیدن سریال های خارجی 
هستند و سریال های تلویزیون ایران و شبکه های جم 
نمی توانند آن ها را اقناع کنند، هرچقدر تعداد سریال 
بین های آمریکایی در کشورمان بیشتر شود، سریال هایی 
شبیه »قورباغه« بیشتر دیده خواهند شد، ولی در شرایط 

کنونی، تعداد مخاطبان این سریال ها بسیار کم است.

رسانه

جاللی فخر: 

حرف های میثاقی نمونه  بسیار 
زشتی از پوشش خبری بود

مصطفی جالی فخر، متخصص بیماری های 
ــه ای و مــنــتــقــد، در  ــ ــان داخـــلـــی، فـــعـــال رســ
گفت وگویی با خبرآناین در خصوص پوشش 
مهرداد  و  انصاریان  علی  درگــذشــت  خبری 
میناوند و اخبار ضد و نقیض و  حواشی پس 
از آن که همچنان ادامه دارد، گفت: متأسفانه 
همه افراد در مورد وضعیت ایشان مصاحبه 
مــی کــردنــد، در صــورتــی کــه کسی بــه غیر از 
نداشت  حق  پزشکی  تیم  و  معالج  پزشک 
دربــاره شرایط آقای انصاریان صحبت کند. 
همه افراد برای اینکه موضوع تازه ای را مطرح 
کنند، یک موضوع تــازه را می گفتند. وقتی 
می گوییم حال خــوب، تصور یک پزشک از 
حال خوب با یک انسان عادی تفاوت دارد. 
زمانی که یک پزشک می گوید حــال کسی 
و  بالینی  وضعیت  از  یعنی  اســـت،  خــوب 
چشم انداز وضعیت او صحبت می کند. آن 
زمانی که دوستان در حال ابــراز خوشحالی 
برای صبحانه خوردن آقای انصاریان بودند، 
انصاریان  آقــای  وضعیت سی تی اسکن  من 
را دیــدم که ۸۰ درصــد ریه ایشان درگیر بود 
این  ایشان دوام نمی آورند.  بــودم  و مطمئن 
منتقد با اشــاره به برخی ایــرادهــای پوشش 
خبری گفت: یکی از نمونه های بسیار زشت 
پوشش خبری، حرف هایی بود که آقای میثاقی 
ــاره دکتر هاشمیان زدنــد. فکر کنید یک  درب
مجری تلویزیونی که من نمی دانم سطح سواد 
ایشان چقدر است و تا حاال کتاب پزشکی 
ــودش اجــازه  ورق زده اســت یــا خــیــر، بــه خـ
داده درباره عملکرد آقای دکتر هاشمیان که 
فوق تخصص آی سی یو دارد و به اندازه سن و 
سال آقای میثاقی در مجات معتبر دنیا مقاله 

نوشته است، اظهارنظر کند.

شبکه نمایش خانگی

پنجشنبه این هفته

جواد عزتی میهمان »همرفیق« 
شهاب حسینی می شود

جواد عزتی میهمان این هفته »همرفیق« 
شهاب حسینی خواهد بود.

»شنای  فیلم  هم اکنون  کــه  عزتی  جــواد 
هفته  ایـــن  دارد،  ــرده  پـ روی  را  پـــروانـــه« 
میهمان دوازدهمین قسمت  این برنامه 

خواهد بود.  
او  ــت.  ــ اسـ ــد ۱3۶۰  مــتــول عـــزتـــی  ــواد  ــ جـ
ســوره  هنرستان  از  تئاتر  دانش آموخته 
را شروع  فعالیتش  تئاتر  در  ابتدا  است. 
کار  نخستین   ۱3۸۱ ســال  در  سپس  و 
این  کــرده  اســت.   بــازی  را  تلویزیونی اش 
در ســریــال هــای طنز نقش های  بــازیــگــر  
فیلم های  اما  است،  کرده  ایفا  ماندگاری 
جدی و درام جواد عزتی نیز از آثار خوب 
سینمای ایران محسوب می شوند . عزتی  
فیلم  در  عــطــاران  رضــا  کنار  در  توانست 
هزارپا رکورد فروش فیلم در ایران را به طرز 
فیلم های  در  وی  ببرد.  بــاال  قابل توجهی 
اکسیدان،  بغل،  آینه  همچون  پرفروشی 
نیمروز  و ماجرای  انگشت، التــاری  چهار 
بــازی کرده  نیمروز۲: رد خــون،  و ماجرای 

 است.
»همرفیق« به کارگردانی و اجرای شهاب 
و تهیه کنندگی حسن خدادای  حسینی 
هر پنجشنبه ساعت ۹ شب به صورت 

اختصاصی در نماوا منتشر می شود.
همراه  به  عزیزی  خــداداد  هفته گذشته 
ــن بــرنــامــه  ــرودی مــیــهــمــان ایـ ــاهـ ــا شـ رضـ
محمدزاده،  نوید  ــن،  ای از  پیش  بــودنــد. 
فاطمه  پژمان جمشیدی،  شکیبا،  هوتن 
مــعــتــمــدآریــا و مــحــســن تــنــابــنــده، رضــا 
... در این برنامه حضور پیدا  صادقی و 

کرده اند.

سینما

با انتشار تصاویری در فضای مجازی

جنجال ماسک  نزدن در پشت 
صحنه سریال »بهروز افخمی«

بــه گـــزارش قــدس انــتــشــار تــصــاویــری از 
ــد و بــرق«  پــشــت صــحــنــه ســریــال »رعــ
ــهــروز افــخــمــی یــکــی از  ــه کــارگــردانــی ب ب
روز  دو  در  مــجــازی  فــضــای  حاشیه های 
کارگردان  ها  درایــن عکس  بــود.  گذشته 
ــــدون ماسک  ب و تــمــامــی عــوامــل فــیــلــم 
ــکــردن از  حــضــور داشــتــنــد. اســتــفــاده ن
ماسک  که می توانست نشانگر رعایت 
نــشــدن  شــیــوه نــامــه هــای بــهــداشــتــی در 
صحنه فیلم برداری سریال بهروز افخمی 
یادآور گفت و گوی جنجالی این  باشد، 
کارگردان در زمان برگزرای جشنواره فیلم 
فجر بود. افخمی  در آن مصاحبه ادعا 
کرده بود که از ماسک استفاده نمی کند 

و این کار را بیهوده خوانده بود. 
این عکس ها در فضای  انتشار  از  پس 
ــاره از  ــ ــ ــقــاد دوب ــت مـــجـــازی عـــــده ای بـــا ان
عملکرد افخمی  عنوان کردند عکس ها 
به  سریال ها  صحنه  پشت  فیلم های  و 
سرعت در فضای مجازی پخش و دیده 

می شود. 
صحنه  پشت  در  ماسک نزدن  بنابراین 
یــک فیلم یــا ســریــال هــم عــوامــل تولید 
گمراهی  موجب  هم  و  می کند  ــوده  آل را 
ــوان  ــه عــن ــود. بـ ــی شــ ــار عــمــومــی مــ ــکـ افـ
نوشت:  خــصــوص  ایــن  در  ایسنا  مــثــال 
این  ــارگــردان  ک آقــای  از  انتظار  کمترین 
ــکـــاب اشــتــبــاه اول  بـــود کـــه پـــس از ارتـ
به  را  و شــهــرونــدان  کــنــد  عــذرخــواهــی 
تشویق  بهداشتی  شیوه نامه های  رعایت 
را پس نگرفت؛  تنها حرفش  نه  او  کند. 
زیــر  را  مــاســک  ــاره  و ســه ب دوبــــاره   بلکه 

سؤال برد.

تئاتر

بهروز غریب پور:

 اینجا »تئاتر«  است 
نه »پارک«

مجموعه  است  معتقد  غریب پور  بهروز 
از  بسیاری  مانند  بــه  نیز  شهر«  »تئاتر 
ساختمان ها و بناهای ارزشمند باید دارای 
حریمی مشخص باشد و هر چه سریع تر 
اجرایی  مجموعه  ایــن  حریم  طــرح  باید 

شود.
بازسازی تئاتر شهر زمانی که غامحسین 
بود  تهران  شــهــردار  به عنوان  کرباسچی 
از  یکی  تئاتر شهر  شــده  کنون سبب  تا 
و  فرهنگی  مجموعه های  بی حریم ترین 
هنر ایران باشد. این وضعیت مورد نقد 
قرار گرفته و تغییر شکل ظاهری این فضا 

مدت هاست مطرح شده است.
بــهــروز غــریــب پــور دربـــاره ارزیــابــی و نگاه 
شهر  تئاتر  مجموعه  اینکه  دربـــاره  خــود 
ــیــازمــنــد حــریــمــی مــشــخــص اســــت یا  ن
نـــه، بـــه مــهــر گــفــت: بـــا  گــذشــت زمـــان 
بیرونی  محیط  وضعیت  هستیم  شاهد 
بــار شده  قــدری مصیبت  به  تئاتر شهر 
کــه نــاامــنــی شــدیــدی بــه وجـــود آورده و 
از  تــا بسیاری  مــوجــب شــده  امــر  همین 
و خانواده ها جرئت قدم زدن در  جوانان 
نداشته  را  شهر  تئاتر  پــیــرامــون   محیط 

باشند.
عنوان  بــه  شهر  تئاتر  ــرد:  کـ تأکید  وی  
و  ملی شده  میراث  ثبت  که  ساختمانی 
باید حریمی  فرهنگی است،  ساختمانی 
افــراد  وقتی  و  باشد  داشته  نیز  فرهنگی 
بدانند  مــی آیــنــد،  شهر  تئاتر  سمت  بــه 
هدف تماشای تئاتر است یا گذران اوقاتی 
فرهنگی. اگر کسی هم قصد ورود به پارک 
دانشجو را دارد که از سمت دیگری وارد 

پارک شود.

تلویزیون

تهیه کننده سریال »جالل« :

 به مدافعان فرهنگ هم
واکسن بزنید

تهیه کننده سریال »جال« بر نقش مهم 
بازیگران و سازندگان فیلم و سریال ها در 
حفظ فرهنگ تأکید کرد و خواستار توجه 

بیشتر مسئوالن به آن ها شد.
علیرضا جالی با تأکید بر اینکه بازیگران 
و عــوامــل ســاخــت فیلم و ســریــال هــا در  
به  مقدم هستند،  در خط  کرونا  شرایط 
ایسنا گفت: ما مدافعان سامت داریم، 
ــم، مــدافــعــان حرم  ــ مــدافــعــان جبهه داری
داریم، اما کمتر مسئولی گفت که ما در 
این مملکت مدافعان فرهنگ هم داریم. 
این بچه ها در شرایط کرونایی جانشان را 
کف دستشان گرفتند و آمدند سریال را 
ساختند تا آنتن تلویزیون و سینما خالی 
هیچ  و  مــاســک  بـــدون  بازیگرها  نباشد. 

پوششی کار می کنند.
مسئوالن  بــه  می خواهم  ــزود:  افـ جالی 
ــد یک  ــای ــان بــگــویــم ب ــ بــهــداشــت و درمـ
این  در  که  بچه ها  ایــن  بــرای  سهمیه ای 
مثل  شــونــد؛  قائل  می کنند  کــار  شــرایــط 
کادر درمان. این ها فرهنگ یک کشور را 
نگه داشته و نمی گذارند تا لطمه بخورد. 
زیرا  کروناست؛  واکسن  منظورم سهمیه 
کــار می کنند.  بـــدون مــاســک  بــازیــگــران 
ــعــان فــرهــنــگ ایـــن کــشــور  ــداف ایـــن هـــا م

هستند. 
می کنند  کــار  سختی  ایــن  بــا  هنرمندان 
توجهی می شود. همان  بی  آن ها  به  اما 
کــادر درمــان واکسن می زنند  طور که به 
بــایــد بــه افــــرادی کــه کـــار تــولــیــد فیلم و 
ســریــال انــجــام مــی دهــنــد هــم واکــســن 
ــا هــم در خــط مقدم  ــرا آن هــ ــ  بــزنــنــد؛ زی

هستند.

علی سرتیپی مطرح کرد

 تصمیم نهایی »اکران نوروز« 
با صاحبان آثار است

ــیــس کـــانـــون پــخــش کــنــنــدگــان  رئ
کرد تصمیم  بیان  ایران  سینمای 
ــــرای اکــــران فــیــلــم هــا در  نــهــایــی ب
ســیــنــمــاهــای کــشــور در شــرایــط 
ــبـــان  ــاحـ ــده صـ ــهــ ــ ــرع ــ فـــعـــلـــی، ب

فیلم هاست.
علی سرتیپی، تهیه کننده سینما 
پخش کنندگان  کــانــون  رئــیــس  و 
با  گــفــت وگــو  در  ایـــران  سینمای 

قرار شده است  نوروز ۱۴۰۰ گفت:  اکران  دربــاره آخرین وضعیت  مهر، 
برخی  اســامــی  ــاد  ارشـ و  فرهنگ  وزارت  و  نمایش  صنفی  ــورای  شـ بــا 
نــوروزی  اکــران  بــرای  مناسبی  برنامه ریزی  تا  بگیرد  هماهنگی ها صــورت 

فراهم شود. 
است  نــشــده  قطعی  نـــوروز  بـــرای  فیلمی  هیچ  اکـــران  حــاضــر  حــال  در 
می گیرند.  اکـــران  بـــرای  تصمیمی  چــه  فیلم ها  صــاحــبــان  دیــد  بــایــد  و 
ــا تصمیم نــهــایــی بــرعــهــده صــاحــبــان  پــیــشــنــهــاداتــی مــطــرح شــــده، امـ
را  فیلم های خود  اکــران  اجــازه  موجود  ارزیابی شرایط  با  تا   فیلم هاست 

بدهند.
رئیس کانون پخش کنندگان سینمای ایران تأکید کرد: امیدوارم با ایجاد 
نمایش،  صنفی  شــورای  و  سینمایی  سازمان  سوی  از  مناسب  شرایط 

صاحبان آثار ترغیب به اکران فیلم های خود شوند.
وی ادامه داد: پیش از هر چیز باید دید وضعیت کرونا جامعه را به چه 
سمتی می کشاند و چه محدودیت هایی را در شهرها ایجاد می کنند. ما 
به دنبال یک سینمای سامت محور هستیم و تأکید می کنم پروتکل های 
بهداشتی در سینماها به خوبی رعایت می شود و نگرانی در این زمینه 

وجود ندارد.
با  باید  مــی شــود  گرفته  کــه  تصمیمی  هــر  اینکه  بــه  اشـــاره  بــا  سرتیپی 
ستاد ملی مقابله با کرونا هماهنگ شود، توضیح داد: در واقع ما باید 

حداقل های الزم برای اکران مناسب فیلم ها را داشته باشیم.
وی ادامه داد: تأکید می کنم اگر شرایط مناسبی فراهم شود، اکران خوبی 
برای نوروز خواهیم داشت. با توجه به ساختاری که در سالن های سینما 
وجود دارد و ضرورت رعایت فاصله گذاری اجتماعی، به خوبی می توان 
کنترل های مورد نظر برای حضور سامت مخاطب در سینماها را داشته 

باشیم.
ساعت  حاضر  حال  در  ما  مشکات  از  یکی  گفت:  پایان  در  سرتیپی 
سانس  آخرین  حاضر  حال  در  سینماهاست.  سالن های  شدن  بسته 
که  شــود  فراهم  امــیــدوارم شرایطی  و  اســت   ۱۸ فیلم ها ساعت  نمایش 
ساعت نمایش فیلم ها در سینماها افزایش پیدا کند که این مسئله نیز 

به لغو منع تردد شبانه مربوط می شود.

 زهره کهندل  سریال »قورباغه« جدیدترین ساخته هومن سیدی که مدتی است دوشنبه شب هر هفته روی 
پلتفرم نماوا گذاشته می شود، با نظرات مختلفی مواجه شده است، عده ای این سریال را به لحاظ فرمی در 
قامت سریال های نسبتاً خوب خارجی می بینند و عده ای دیگر آن را آزمون مقلدانه فیلمساز متأثر از سینمای 
غرب دانسته اند. هومن سیدی اگرچه در قامت بازیگر وارد جهان سینما شد، اما در 3۰ سالگی، نخستین فیلم 
سینمایی اش به نام »آفریقا« را ساخت. بعد از آن »سیزده« و »اعترافات ذهن خطرناک من« تاشی برای اثبات 
توانایی اش در فیلم سازی بود، اما او در »خشم و هیاهو« و به ویژه »مغزهای کوچک زنگ زده« نشان داد که 
عاوه بر تکنیک، می تواند بر محتوا هم سوار شود و دل مخاطب را ببرد. آخرین ساخته سینمایی او به عنوان 
بهترین فیلم از نگاه تماشاگران سی و ششمین دوره جشنواره فیلم فجر انتخاب شد. این فیلمساز جوان حاال 
در قدمی نو، پا به عرصه سریال سازی برای شبکه نمایش خانگی گذاشته است. کسانی که با جهان فیلم سازی 

سیدی آشنایی دارند، انتظار فرم و ساختار متفاوتی را در »قورباغه« داشتند. 
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ورزش جهان

ضد حمله

تلگرامی

دنیای فوتبال

مصدومیت دوباره بیرانوند  تیم فوتبال آنتورپ در هفته بیست و هفتم لیگ برتر بلژیک مقابل سنت ترویدن به نتیجه تساوی رضایت داد. به گزارش فارس، تیم فوتبال آنتورپ در هفته بیست و هفتم لیگ 
برتر بلژیک به مصاف سنت ترویدن رفت که این بازی با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید. علیرضا بیرانوند که در بازی قبل مصدوم شده در این بازی آماده شد و از ابتدا در ترکیب آنتورپ قرار گرفت ولی 

برای بار دوم در دقیقه 35 بازی مصدوم شد و زمین را ترک کرد. آنتورپ با این تساوی 48 امتیازی شد و در رده دوم ماند.

 ســیــنــا حــســیــنــی  هــمــزمــان بــا اوج 
گرفتن اختالف های درونی در باشگاه 
مدیران  محض  سکوت  و  استقالل 
سکوت  سرانجام  دیــروز  باشگاه  این 
به   . شــکــســت  ــا  آن هــ روزه  هــشــت 
در  بــاشــگــاه  مــدیــرعــامــل  کــه  شکلی 
پیدا  تمرینات حضور  برگزاری  محل 
کرد تا با بازیکنان و اعضای کادر فنی 
با  همزمان  کند،  نزدیک صحبت  از 
این رویداد، حجت نظری سخنگوی 
باشگاه استقالل نیز نشست خبری 
ــؤاالت  ــه سـ ــا ب ــرد ت ــن بـــرگـــزار کـ ــالی آن
پاسخ  گروهی  رسانه های  خبرنگاران 

دهد.
ــا پــایــان  انــتــظــار مــی رفــت هــمــزمــان ب
ســکــوت تــلــخ مــســئــوالن اســتــقــالل، 
باشگاه  ــواداران  هــ بــه  روشــنــی  پاسخ 
داده شود که چرا به ناگهان استقالل 
مسئوالن  اما  بحران شد،  این  دچار 

به جای پاسخ به مشکالت ریشه دار 
اســتــقــالل تـــالش کــردنــد فــضــا را به 
نوعی تلطیف کنند تا شاید مشکالت 
به این شکل مدیریت شود و دوباره 
ــه مــجــمــوعــه اســتــقــالل  ــ آرامـــــــش ب
تــالش سخنگوی  که  البته  بــازگــردد. 
برای  استقالل  مدیرعامل  و  باشگاه 
قابل  ــواداران  ــ ــ ه فــضــای  کـــردن  آرام 
پیش بینی و منطقی به نظر می رسد، 
به  باید  آرام سازی فضا  کنار  در  اما 

توقعات هواداران نیز توجه کرد.

تضادهای رفتاری و گفتاری»
اگــــر بـــرابـــر ادعــــــای مـــدیـــرعـــامـــل و 
ــعــل و  ــچ ف ســخــنــگــوی بـــاشـــگـــاه هــی
حلقه  و  مــدیــره  هیئت  در  انفعالی 
مدیریت باشگاه برای برکناری فکری 
آقای  چگونه  اســت،  نگرفته  صــورت 
یکشنبه  روز  تــمــریــن  در  ســرمــربــی 

بــا صــراحــت لهجه عــنــوان کــرد اگر 
و  پرداخت ها حل  بــروم مشکل  من 
تیم  سرمربی  قطعاً  می شود؟  فصل 
منابع اطالعاتی قابل استنادی را در 
اختیار دارد که چنین اظهارنظری را 
از  باید  بنابراین  اســت.  داده  انجام 
سخنگو و مدیرعامل پرسید چگونه 
ادامه  با  مدیره  هیئت  اعضای  همه 
عــنــوان  بــه  فــکــری  مــحــمــود  فعالیت 
قدمی  هیچ  امــا  مــوافــق انــد  سرمربی 
برداشته  تیم  مشکالت  حــل  بـــرای 

نمی شود؟

تکذیب پشت تکذیب»
و  نظری  حجت  سخنان  ارزیــابــی  با 
به  می توان  مــددی  احمد  حرف های 
راحت ترین  آن ها  که  رسید  باور  این 
به  دادن  ــان  ــایـ پـ ــرای  ــ بـ را  حـــل  راه 
مشکالت موجود را انتخاب کردند و 

همه چیز را تکذیب کردند. اما قطعاً 
بــی وقــت و  و  وقــت  ایــن تکذیب های 
دور  چندان  نه  آینده ای  در  پرشمار 
عرصه فعالیت را برای آن ها محدودتر 
از هر زمانی خواهد کرد. قطعاً وقتی 
هیئت  اعضای  و  مربیان  بازیکنان، 
داشته  اخــتــالف  یکدیگر  بــا  مــدیــره 
با  می توان  کوتاهی  مدت  در  باشند 
کرد  پنهان  را  حقایق  تکذیب  گزینه 
از پشت  در درازمــدت ماه  اما قطعاً 
ابر بیرون خواهد آمد و کنترل تمام 
باشگاه خارج  از دست مدیران  امور 
منطقی ترین  درنتیجه  شد؛  خواهد 
روش موجود این است به جای پاک 
فکر حل  بــه  مسئله  صـــورت  کـــردن 
فریاد  نشویم  مجبور  تــا  باشیم  آن 
بــکــشــیــم کـــه هــمــه چـــی آرومـــــه! در 
حالتی که تنش به شدت در اردوی 

آبی ها باالست!

  سومین اردوی آماده سازی تیم ملی بسکتبال ناشنوایان ایران در مشهد و در محل 
مؤسسه تربیت بدنی در حال برگزاری است. به گزارش سرویس ورزش علیرضا تاج فیروز با 
بیان این خبر افزود : اردوی سوم تیم ملی بسکتبال ناشنوایان ایران 
به مدت 10 روز در محل مؤسسه تربیت بدنی با برخورداری از 
امکانات اقامتی و ورزشی این مؤسسه در حال برگزاری است. 
محمدرضا آقا کوچکی سرمربی تیم بسکتبال ناشنوایان ایران 
ضمن ابراز خرسندی از برپایی اردو در مشهد گفت: قطعاً 
این بهترین اردوی ما خواهد بود چون در جوار حضرت رضا)ع( 
هستیم که به لحاظ افزایش روحیه بسیار مؤثر است و همین طور 
در محلی تمرین می کنیم که منتسب به حضرت رضا)ع( است و این به 

نظر من بهترین شرایط برای تمرین تیم ملی بسکتبال ناشنوایان است. 

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در خصوص پرونده بودیمیر گفت: پرونده این 
بازیکن چند روز دیگر بسته می شود ولی به خاطر تحریم ها هنوز پول به حساب 

وی ننشسته است ولی ظرف یکی دو روز آتی این اتفاق 
رخ می دهد. سمیعی پس از انتخابات هیئت فوتبال 
مطالبات  خصوص  در  خبرنگاران  جمع  در  تهران 
انتقال  بابت  پرسپولیس  از  شــهــرخــودرو  باشگاه 
این  و  کــرده انــد  شکایت  آن هــا  گفت:  گل محمدی 

موضوع پیگیری می شود.
را  شهرخودرو  مسئوالن  شما  ظاهراً  اینکه  ــاره  درب وی 

پیدا نمی کنید که با آ ن ها مذاکره کنید گفت: چرا آن ها را پیدا 
نکنیم؟ مگر آن ها گم شده اند؟ 

سمیعی: مسئوالن شهرخودرو گم شده اند؟اردوی تیم ملی بسکتبال ناشنوایان در آستان قدس

فصل  ششمین  در  کــامــیــابــی نــیــا  کــمــال 
اوج  در  اکنون  پرسپولیس،  در  حضورش 
آمادگی و البته محبوبیت قرار دارد. او بعد 
ورزش  با  گفت وگویی  سکوت  مدت ها  از 
ســه دربــــاره مــاجــراهــای چند وقــت اخیر 
حول خــودش صحبت کــرده که در ادامه 

می خوانید.

حضور در پست جالب دفاع آخر چطور   
است؟

و سختی های خاص  شــرایــط  پست  هــر 
خودش را دارد. خدا را شکر توانستم جا 
بیفتم و به تیم کمک کنم. مهم ترین هدف 
من ایــن بــود که بتوانم جــوری عمل کنم 
که جای خالی بازیکنان احساس نشود.

خـــودم پست هافبک دفــاعــی را دوســت 
و صالح دارم ولی االن شرایط تیم 

بــوده  ایــن  کــه کادرفنی 
در این پست به 
ــروم و  ــ ــدان بـ ــیـ مـ
امیدوارم بتوانم 
رضایت آن ها را 
به دنبال داشته 

باشم.

وزیــر    آذری جهرمی  کــری هــای  ــاره  ــ درب
ارتباطات هم می خواستیم نظرت را بدانیم. 
ــری قشنگ اســـت. کری  وهللا بــه خــدا ک
که با احترام باشد هم پرسپولیسی و هم 
استقاللی ها برای هم کری بخوانند اما باید 

همراه با توهین نباشند. 

اما وقتی وزیر به این شکل واضح کری   
می خواند، شائبه حمایت برای موفقیت هم 

شکل می گیرد.
آخه وزیر داخل زمین چه حمایتی می تواند 
از ما داشته باشد؟ آقای جهرمی می تواند به 
ما داخل زمین پاس گل بدهد؟ آقای جهرمی 
می تواند پاس تو در بدهد؟ نکند آقای وزیر 
به ما پاس های تودر خوشگل می دهد! خب 
دوست دارد که کری بخواند و باز دم ایشان 
گرم که خیلی صادقانه و شفاف می آید و 

می گوید پرسپولیسی هستم.

چه    باشگاه  مالی  از مشکالت 
خبر؟

ما تا به امروز 20 درصد 
قـــراردادمـــان را 
گرفتیم. 
مــــــن 

صادقانه می گویم که 
حاضرم قراردادم شفاف شود.

رضــایــت  و  دارم  دوســـــت  مـــن   
می دهم که قراردادم منتشر شود و 
به  و  گرفتم  چقدر  که  بدانند  همه 

چه شکل گرفتم.

نوشت:  ایتالیایی  رســانــه هــای  از  یکی 
آلکنو درباره انتخاب تیم ملی ایران برای 
ایده  گفت:  المپیک  در  سرمربیگری 
شرکت در چهارمین المپیک حرفه ای 
برای من هیجان انگیز است. المپیک نه 
تنها برای همه بازیکنان ، بلکه برای هر 
مربی رؤیای پایانی است چرا که بازی ها 

در المپیک جو بسیار خاصی دارد.
او ادامه می دهد: اگر بگویم که عامل 
اقــتــصــادی اصـــالً مــهــم نــبــوده، دروغ 
می گویم؛ چرا که این موضوع هم برای 
من مهم بوده است. پیشنهاد خوبی 
ــران ارائــه شد که من آن را  از ســوی ای

پذیرفتم. 

واکنش مرد روس به اظهارات »
مربی آمریکا

والیبال  ملی  تیم  مــربــی  اســپــرو  جــان 
که  بــود  گفته  نظری  اظهار  در  آمریکا 
آلکنو و سیستم روسی بهترین گزینه 
برای ایران نیست. حتی این مربی تأکید 
داشت که سیستم مربیگری آلکنو با 

سبک والیبال ایران مطابقت ندارد.
آلکنو به این موضوع واکنش نشان 
آمریکا  مــربــی  بــه  گــفــت:  و  داده 
بر  تمرکزش  که  می کنم  توصیه 

روی تیم خودش باشد. 
من متوجه خواهم شد که چگونه 

ــران  مــی تــوانــم بــه تیم ملی ای
کمک کنم و کمک شخص 
نمی بینم.  نیاز  را  خاصی 
بدیهی اســت که ایـــران از 
توانایی های فیزیکی مانند 

تیم روسیه برخوردار نیست. 

روسیه  از  تر  ایــران سریع  والیبال  تیم 
این  معروف  لطف سعید  به  که  ــوده  ب
مهم بدست آمده است. باید بگویم که 
برای تیم ملی ایران کار و تالش خواهیم 
کرد؛ چرا که هیچ قرص معجزه آسایی 
دیگری برای رسیدن به نتیجه ی ایده آل 

وجود ندارد!
آلکو اشاره کرد که دستیار وی توتولو 
ایتالیایی ، بسیاری از ورزشکاران ایرانی 
را کــه در مــســابــقــات قــهــرمــانــی اروپـــا 

مشاهده و ارزیابی می کند.
سرمربی جدید تیم ملی ایران در آخر 
گفت: آن مربی که قول نتیجه می دهد 
برای من یک شارالتان است اما شما 
می توانید قول دهید بهترین کار را برای 
رسیدن به نتیجه انجام دهید و باید 
برای  به بهترین شکل ممکن  را  خود 
هر حریف آماده کنید. گام به گام جلو 
خــــــواهــــــیــــــم 
ــرای  ــت بـ ــ رف
ــد بــه  ــ ــیـ ــ امـ

موفقیت. 

کامیابی نیا:

وزیرپاستودرهایخوشگلیمیدهد!
سرمربی تیم ملی والیبال:

مربیکهقولنتیجهمیدهدشارالتاناست

به دلیل خواندن سرود ملی ترکیه

خشم آلمانی ها از اوزیل؛ 
زبانت باز شد؟

ــل کــه در تــیــم مــلــی آلــمــان  ــ مــســوت اوزی
همیشه بابت نخواندن سرود ملی مورد 
انــتــقــاد قـــرار مــی گــرفــت، اکــنــون در تیم 
فنرباغچه، سرود ملی ترکیه را می خواند!

روزنامه بیلد نخستین روزنامه ای بود که 
با اشاره به این موضوع به طعنه نوشت: 
خواننده  اوزیــل  که  نمی دانستیم  »قبالً 
قابلی است. درست برعکس، او همیشه 
موقع خواندن سرود ملی ساکت می ماند. 
بقیه مشغول خواندن سرود ملی  وقتی 
بودند دهان او همیشه بسته بود... البته 

تا االن!«
آلمانی ها از آخرین اظهارات مسوت اوزیل 
مبنی بر اینکه دیگر هرگز در باشگاه های 
یا تیم ملی آلمان بازی نخواهد  آلمان و 
ناراحت بودند و به نظر  کرد، نیز بسیار 
می رسد که حاال با این استعداد جدیدی 
که اوزیل در خوانندگی پیدا کرده، دیگر 

هرگز او را نبخشند!

قیمت یک میلیارد یورویی 
هالند و امباپه

با در نظر گرفتن هزینه انتقال و همچنین 
دستمزد، بستن قرارداد با دو ستاره عصر 
حدود  فصل   6 طــول  در  فوتبال،  جدید 
یــک مــیــلــیــارد یـــورو هــزیــنــه روی دســت 
گزارش  گذاشت.به  خواهد  مادرید  رئال 
مادرید  رئال  باشگاه  نام  ورزش  سرویس 
در رابطه با مقصد آینده کیلیان امباپه، 
ستاره 22 ساله PSG، و همچنین ارلینگ 
در  دورتــمــونــد،  ساله   20 مهاجم  هالند، 
هفته های اخیر مطرح بوده است.امضای 
قرارداد با این دو ستاره در بحبوحه بحران 
مالی ناشی از شیوع ویروس کرونا، برای 
رئال مادرید چالش عظیمی خواهد بود، 
به خصوص که این تیم در حال حاضر 
سانتیاگو  اســتــادیــوم  ــازســازی  ب مشغول 

برنابئو نیز هست.

 گتوزو 
یک گام تا درب خروج

بعد از شکست پرگل ناپولی برابر آتاالنتا 
اکنون جنارو گتوزو در آستانه برکناری از 
هدایت ناپلی ها قرار گرفته است. به نقل 
از ورزش سه ناپولی با این شکست به رده 
هفتم جــدول سقوط کرد و حاال به نظر 
می رسد که گتوزو بیش از هر زمان دیگری 
ــا ایــن  ــراج نــزدیــک شـــده اســـت. ب ــه اخــ ب
حال باید منتظر ماند و دید که باشگاه 
ایتالیایی و در رأس آن اورلیو دی لورنتیس 

چه تصمیمی اتخاذ خواهند کرد.

 ستاد ملی مبارزه با دوپینگ از محرومیت  
چهار ساله امیر رضا مجاوری کشتی گیر 

آزادکار به دلیل تخلف دوپینگ خبر داد.
 سلطانی فر: شاید با تالشی که انجام  

می شود و اشتیاق ورزشکاران بتوانیم کار 
تاریخی در المپیک انجام دهیم.

ــیــبــال گــریــنــیــارد مــازیــک که    تــیــم وال
امیرحسین  و  کــرمــی  ــواد  جــ حــضــور  از 
اسفندیار، دو بازیکن تیم ملی ایران بهره 
می برد با قبول شکست مقابل تیم روزالر 
قهرمانی جـــام حذفی  نــایــب  عــنــوان  بــه 

بلژیک رسید.
 تیم های پاس گرگان و مس رفسنجان  

با کسب دومین پیروزی در مرحله نیمه 
نهایی لیگ دسته یک سهمیه لیگ برتر 
والیبال ایران در سال 1400 دریافت کردند.

رئیس فدراسیون تکواندو: قول می دهم  
المپیک کم فروشی  ایــران در  نمایندگان 
نکنند و از جان مایه بگذارند تا نماینده های 

شایسته ای برای ورزش ایران باشند.
 تیم ملی هندبال نوجوانان ایران، تیم ملی 

جوانان ازبکستان را شکست داد.
ــانـــی که    تــیــم دیــنــامــو بــخــارســت رومـ

دو بــازیــکــن هــنــدبــال کــشــورمــان سعید 
حیدری راد و سید علیرضا موسوی را در 
اختیار دارد، در دیدار معوقه هفته سوم 

یورو لیگ به پیروزی دست یافت.
در   والیبال  جهانی  فدراسیون  سایت 

گزارشی از سعید معروف کاپیتان تیم ایران 
والیبال  توجه  قابل  پیشرفت  باعث  که 

ایران شده است، تمجید کرد.
زنان   بسکتبال  تیم  آمریکایی  بازیکن 

نارسینای تهران که تشابه اسمی جالبی 
با معاون اول رئیس جمهور آمریکا هم 
زنان  بسکتبال  در  حضورش  از  دارد، 

ایران ابراز خرسندی کرد

 موافقت استقالل با جدایی آقایی
باشگاه استقالل با جدایی مهاجم مغضوب خودش موافقت کرد.

به گزارش ورزش سه، سجاد آقایی مهاجم جوان استقالل که این روزها 
برای خودنمایی در  زیادی  ابتدای فصل فرصت  از  و  ندارد  شرایط خوبی 
ترکیب پیدا نکرده است، پیشنهاد داده بود تا به صورت قرضی از استقالل 
جدا شود که این درخواست مورد موافقت محمود فکری قرار نگرفت. حاال 
اما با توجه به مسائل موجود ظاهراً فکری این بار با درخواست او موافقت 
بــرای حضور در  را  آقایی  با خیال آســوده رضایتنامه  نیز  باشگاه  تا  کــرده 
یک تیم دیگر صادر کند. باید منتظر ماند و دید این مهاجم جوان آبی ها در 

نیم فصل دوم برای کدام تیم لیگ برتری به میدان می رود.

عنایتی جدید در پیراهن استقالل
تمرین امروز استقالل برای آمادگی جهت دیدار مقابل مس رفسنجان برگزار 
شد. بازیکنان در این جلسه تمرینی در قالب دو تیم زرد و آبی به مصاف 
هم رفتند. اما نکته جالب تمرین دیروز استقاللی ها، حضور معین عنایتی 
فرزند رضا عنایتی مهاجم سابق استقالل و سرمربی هوادار در تمرین امروز 
آبی پوشان است که او در قالب تیم زرد در کنار شیخ دیاباته زوج خط حمله 

این تیم را تشکیل داد. 

 مس نخستین بازیکن خود را 
در نقل و انتقاالت گرفت

محمد امینی با عقد قراردادی به جمع شاگردان محمد ربیعی ملحق شد.
باشگاه  و اسبق  امینی، مدافع چپ 2۵ ساله  ایسنا محمد  گــزارش  به 
ذوب آهن اصفهان که در دو فصل اخیر برای گذراندن  خدمت مقدس 
سربازی در باشگاه فجرسپاسی بازی می کرد، با عقد قراردادی رسمی به 

باشگاه مس رفسنجان پیوست. 

بابابی تراکتوری شد
مهاجم ماشین سازی به تراکتور پیوست. به نقل از رسانه رسمی باشگاه 
تراکتور، پیمان بابایی با عقد قرارداد رسمی به جمع شاگردان رسول خطیبی 
ملحق شد. پیمان بابایی در نیم فصل نخست در تیم ماشین سازی حضور 

داشت و 6 گل برای این تیم به ثمر رساند. 

مهاجم نساجی شاگرد مهدی رحمتی می شود
به گزارش ایلنا، مهرداد بایرامی یک ماهی می شود که به دنبال گرفتن 
رضایت نامه خود از باشگاه نساجی است تا از این تیم جدا شود. این 
بازیکن اردبیلی مذاکراتی را با شهرخودرو داشته است و اگر مشکلی 
نساجی صادر  باشگاه  توسط  بازیکن  این  نامه  رضایت  و  نیاید  پیش 

شود این بازیکن در نیم فصل دوم شاگرد مهدی رحمتی خواهد شد.

فریادهای مرد بلژیکی پس از گلزنی 

»لوکاکو« با رکورد زنی مچ زالتان را خواباند
هفته بیست و سوم رقابت های سری آ ایتالیا با برگزاری حساس ترین 
دیدار هفته ادامه یافت که در دربی بزرگ شهر میالن، اینتر موفق شد 
با نتیجه سه بر صفر از سد میزبان خود میالن عبور کند و اختالفش در 

صدر جدول را با همشهری خود به عدد 4 برساند.
زالتان  دوبــاره  رویارویی  منتظر  دیــدار، همگان  این  برگزاری  از  پیش  اما 
ابراهیموویچ و روملو لوکاکو مهاجمان دو تیم بودند. پس از دیدار مرحله 
یک چهار نهایی کوپا ایتالیا و درگیری که میان این دو مهاجم به وجود 
آمد، حاشیه های زیادی در فوتبال ایتالیا به راه افتاد. در صحنه هایی 
شگفت انگیز زالتان با سر به سمت صورت لوکاکو حمله کرد. تصویری 
که از دربی دالمادونینا به یادگار ماند و حتی در اطراف استادیوم و بر روی 

دیوارهای آن، نقش نگاره هایی از این جدال دو نفره طراحی شد.
برخی از رسانه ها خبر دادند زالتان عالوه بر توهین های نژادپرستانه، به 
مادر لوکاکو توهین کرده و مهاجم بلژیکی افعی ها نیز به همسر زالتان 

فحاشی کرده است. 
در این دربی لوکاکو پس از باز کردن دروازه میالن، به شدت خوشحال 
بود. او در حالی که دوباره به سمت همان میله پرچم کرنری که در آنجا 

و در حالی که  بــود، می دوید  کــرده  پادشاهی  بــه ســیــنــه اش اعــالم 
ــو گــفــتــه می کوبید بلند فریاد می زد: »منم، این منم، به  ــ ــ ت

عــــنــــوان بودم لعنتی عوضی!« رسانه های ایتالیایی 
زالتان کرده اند که منظور او از این صحبت ها، 
بوده است و لوکاکو به نوعی یک بار دیگر 
اعالم کرده است که او شاه میالن است. 
روملو لوکاکو با گلزنی در پیروزی 3-0 اینتر 

برابر میالن در دربی دالمادونینا، تبدیل به 
کــه پس  تیم شــد  ایــن  بازیکن  نخستین 

برای  پیاپی  از 71 ســال در چهار دربــی 
نرآتزوری گلزنی می کند.

ستاره تاریخ ساز اینتر در 81 بازی خود 
برای این تیم ۵7 گل به ثمر رسانده و 
هفته گذشته نیز با گلزنی برابر التزیو 
به سیصدمین گل دوران فوتبال خود 

رسید. گلزنی برابر میالن همچنین 
لوکاکو را با 17 گل در 22 بازی 

این فصل، به صدر جدول 
گلزنان سری آ رساند.

ورزش روی آنتن

آنچه در نشست خبری و گفت وگوی مدیرعامل با بازیکنان گذشتآنچه در نشست خبری و گفت وگوی مدیرعامل با بازیکنان گذشت
  

پاک کردن صورت مسئله در استقاللپاک کردن صورت مسئله در استقالل
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لیگ قهرمانان اروپا

التزیو - بایرن مونیخ
سه شنبه 5 اسفند -  23:30 از شبکه ورزش

لیگ قهرمانان اروپا

اتلتیکومادرید -  چلسی
سه شنبه 5 اسفند -  23:30 از شبکه سه
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 اعظم طیرانی  امروز پنجم اسفند را به یاد 
دانشمند شهیر ایرانی »خواجه نصیرالدین 
طوسی« در تقویم رسمی کشورمان به نام روز 

مهندس ثبت کرده اند.
شاید بسیاری از مهندسان با توجه به جذب 
شمار  مهندسی،  دانــشــجــوی  هـــزار  صدها 
در  مهندسی  دانش آموختگان  زیــاد  بسیار 
چرایی  مــجــازی،  فضای  گسترش  و  کشور 
این نام گذاری را بدانند، اما هنوز هم هستند 
عده ای که نه تنها از مناسبت تقویمی این روز 
بی اطالع اند که از خواجه نصیر و خدماتش 
برخی  آنکه  جالب  نمی دانند.  چیزی  هــم 
از کتابخوان های نسل جــوان امــروز و حتی 
به  کشورمان  دانشگاهی  دانش آموختگان 
اندازه ای که سلبریتی های اروپایی و آمریکایی 
را می شناسند شناختی درباره این دانشمند 

بزرگ ایرانی ندارند!
این اتفاق در جامعه ای که به جای مفاخر و 
مشاهیر علمی - فرهنگی، سلبریتی ها الگوی 
جوانان و نوجوانان آن شده اند، دور از انتظار 

نیست.
بــرای آنکه قــدری ایــن وضــع نگران کننده را 
برایتان ترسیم کنیم، در دو روز گذشته به میان 
مردم رفتیم تا آن ها از روز مهندس، خواجه 

نصیر و اطالعاتشان از او برایمان بگویند.

دانشجویانمهندسیهمنمیدانند»
جالل، فروشنده کتاب است و می داند پنجم 
اسفند را به نام مهندسی و مهندسان نام گذاری 
کرده اند، اما وقتی دلیل این نام گذاری را از او 
و  نمی دانم  را  دلیلش  می گوید:  می پرسیم، 
اصالً نمی دانم مهندسان امروزی چه سنخیتی 

با خواجه نصیرالدین طوسی دارند! 
محمود نویسنده است. او البته با توضیحی 
بیشتر از خواجه نصیر؛ تولدش در قرن ششم 
هجری قمری در توس، عالقه اش به معماری 
علمی و تالش هایش در ریاضیات و درنهایت 
تأثیرگذاری اش در میان فالسفه، ریاضیدان ها و 

معماران جهان می گوید و در عین حال تصریح 
می کند: با وجود این متأسفانه اگر همین امروز 
از دانشجویان رشته های مهندسی بهترین 
دانشگاه های کشور بخواهیم نام دو اثر خواجه 

نصیر را بگویند، اغلب آن ها نمی دانند. 
خانم ناظمی هم دانشجویی است که می داند 
پنجم اسفند را به پاس خدمات مهندسان روز 
مهندس نام گذاری کرده اند، اما می گوید: باید 
فرصتی داشته باشم و دلیل اینکه چرا این روز 
را با این عنوان نام گذاری کرده اند در اینترنت 
جست وجو کنم؛ چون تا امروز برایم دانستن 

این موضوع اهمیتی نداشته است.
خــواجــه  شخصیت  ــورد  مــ در  او  از  وقــتــی 
نصیرالدین می پرسیم، می گوید: اگر اشتباه 
نکنم کاشف بوده، اما دقیقاً حضور ذهن ندارم 

چه چیزی را کشف کرده است!
از شــهــرونــدان هم  آقــای صباغ یکی دیگر 

می داند پنجم اسفند، سالروز 
نصیرالدین  خواجه  والدت 
طوسی و روز مهندس است، 
حتی این را هم می داند که 
این دانشمند ایرانی از نوابغ 
قرن ششم، هفتم و یا هشتم 
قمری است اما از نسبت او با 
روز مهندس بی اطالع است.

فقطدرحدکتابهایدرسی»
ناهید 20 ساله و دیپلمه است. او نام »دومینیک 
پرسل« بازیگر استرالیایی بریتانیایی تباری را 
که اغلب در فیلم های آمریکایی بازی می کند 
می داند اما در خصوص اینکه پنجم اسفند 
مصادف با چه رویداد تاریخی است چیزی 

نمی داند. 
که  دیپلمه هم  و  ــای خوشابی، 49 ساله  آق

فروشگاه کفش دارد، می گوید: 
بعضی وقت ها سال، ماه و روز 
را فراموش می کند. او در مورد 
خواجه نصیرالدین طوسی همین 
قدر می داند که یک منجم بوده و 

اطالعات بیشتری ندارد. 
و  ــی، 24 ســالــه  حسین رضــای
تنها  هــم  دیپلم  مــدرک  دارای 
نام خواجه نصیرالدین طوسی را شنیده اما 

نمی داند چه کسی است.
آقای رضایی با اینکه به قول خودش عالقه 
چندانی به فوتبال ندارد خیلی خوب می داند 
»کریستیانو رونالدو« بازیکن فوتبال اهل پرتغال 
است که در پست مهاجم برای یوونتوس و 

تیم ملی فوتبال پرتغال بازی می کند.
مــدرک  دارای  و  ســالــه   39 سلیمانی  آقـــای 
دارد،  آزاد  شغل  کــه  هــم  دیپلم  تحصیلی 

می گوید: خواجه نصیرالدین طوسی را فقط 
خوانده  درســی  کتاب های  در  که  حــدی  در 
می شناسد و حاال هم حضور ذهن ندارد که 

چه کسی بوده است.
این شهروند هم با اینکه ادعا می کند عالقه ای 
به فیلم و به ویژه فیلم های خارجی ندارد اما 
به خوبی »آنجلینا جولی« و »برد پیت« بازیگران 

معروف آمریکایی را می شناسد. 

هنوزدرکتابهایدرسیازاو»
نخواندهایم

علی، دانش آموز سال دهم هم می گوید فقط 
نام خواجه نصیرالدین طوسی را شنیده، اما از 
»کریستیانو رونالدو« به عنوان بازیکن فوتبال 
اهل کشور پرتغال و »روبین ریانا فنتی« از 

خواننده های آمریکایی نام می برد. 
محمد، دانشجوی 24 ساله نیز »لیونل مسی« 
بازیکن آرژانتینی فوتبال را که برای باشگاه 
بارسلونا و تیم ملی آرژانتین در پست های 
مهاجم و بال بازی می کند، می شناسد اما 
بــا خــواجــه نصیرالدین طوسی درحــد یک 
دانشمند ایرانی آشناست و از زندگی نامه و 

فعالیت های علمی او چیزی به خاطر ندارد.
عرفان، محصل 17 ساله هم به قول خودش 
فقط اسم خواجه نصیرالدین طوسی را شنیده 
و نمی داند کیست، چون هنوز در کتاب های 

درسی چیزی از او نخوانده است. 
باوفا، دانشجوی انصرافی رشته بیوشیمی، 
در  را  طوسی  نصیرالدین  خواجه  می گوید 
حدی که یکی از دانشمندان قرن هفتم بوده 
می شناسد و اطالع بیشتری درباره او ندارد.
او اما با »ژان پل سارتر« فیلسوف و نویسنده 

فرانسوی به خوبی آشناست. 
آیدا اکبری، دانش آموز 18 ساله هم با اینکه 
گومز«  »سلنا  و  بیبر«  »جاستین  می داند 
خوانندگان غربی اند، اما با شخصیت خواجه 
نصیرالدین طوسی در حد یک ریاضیدان و 

ستاره شناس آشنایی دارد. 

چرا شهروندان ما دانشمندان شهیری همچون خواجه نصیرالدین طوسی را نمی شناسند؟!

مهندسغریبدرعصرپرترافیکمهندسی

J a m e e @ q u d s o n l i n e . i r  9474 سه شنبه 5 اسفند 1399 11 رجب 1442 23 فوریه 2021  سال سی و چهارم  شماره 

دستچین

ت
یع

شر
ن 

سی
  ح

س:
عک

اگراشتباهنکنمخواجه
نصیرکاشفبوده،

امادقیقًاحضورذهن
ندارمچهچیزیرا
کشفکردهاست!

بـــــــرش

آغاز تولید واکسن ملی از اردیبهشت 1400  وزیر بهداشت با اشاره به آغاز فاز دوم واکسیناسیون کادر درمان از روز سه شنبه، گفت: پیش بینی می کنیم تولید واکسن ملی از اردیبهشت 1400 در کشور 
آغاز شود. به گزارش فارس، سعید نمکی با اشاره به آغاز فاز دوم واکسیناسیون کادر درمان از روز سه شنبه، افزود: 250 هزار ُدز دیگر واکسن به زودی وارد می شود و امیدواریم تا پایان سال، عالوه بر کادر درمان، 

گروه های آسیب پذیر نیز واکسینه شوند. پس از کادر درمان، سراغ خانه های سالمندان و گروه های آسیب پذیر می رویم و امیدواریم تا پایان سال جاری، این گروه ها واکسینه شوند. 

مؤسساتآموزشیبایدمالیاتبدهند
مهدی اسماعیلی، عضو کمیسیون آموزش در گفت وگو با 
فارس ضمن بیان اینکه در این کمیسیون به دنبال سازوکار 
مناسب هستیم تا بتوانیم دست سودجویان و دالالن را از 
بازار کنکور قطع کنیم، افزود: در کمیسیون تلفیق بندی 
برای تمام مؤسسات و آموزشگاه هایی که به هر نحوی 
فعالیت آموزشی می کنند آورده ایم تا ملزم به پرداخت 

مالیات شوند. 

مشکلبزرگتأمینچادربرایتهرانیها
درزمانزلزله

رئیس سازمان مدیریت بحران گفت: در صورت بروز 
زلزله 2 میلیون نفر تحت تأثیر مستقیم زلزله و 8 میلیون 
تحت تأثیر غیرمستقیم زلزله خواهند بود. به گزارش 
آنا، اسماعیل نجار افزود: این جمعیت را کجا می توان 
اسکان داد؟ 10 میلیون نفر کجا چادر بزنند و سرویس 

بهداشتی اش از کجا باید تأمین شود؟ 

فروشدارووواکسنکرونایقالبی
درفضایمجازی

سرهنگ مرتضی پاشایی، رئیس معاونت اجتماعی پلیس 
فتا ناجا به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: افرادی را در 
استان تهران، یکی از شهر های شمالی کشور و استان 
کردستان شناسایی کردیم که داروی تقلبی درمان کرونا 
را در فضای مجازی به فروش می رساندند. مواردی هم 

داشتیم که واکسن تقلبی کرونا را می فروختند.

سفرو»کاسبی«تستکرونا
همایون سامه یح نجف آبادی، عضو کمیسیون بهداشت و 
درمان مجلس به تسنیم گفت: اینکه وزیر کشور اعالم 
کرده  روی تردد در جاده ها و اتومبیل هایی که افراد کرونا 
مثبت در آن ها حضور دارند با اتصال سیستم نیروی 
انتظامی به وزارت بهداشت نظارت می شود، مستلزم 
گرفتن تست از افراد و دریافت هزینه تست است، چنین 

اتفاقی نوعی »کاسبی« است.

اینفیلمراپلیسمنتشرکردهاست؟
سردار مهدی حاجیان، معاون اجتماعی پلیس در برنامه ای 
برخورد  تصاویر  می گویند  اینکه  در خصوص  رادیویی 
نماینده مجلس با سرباز راهور توسط پلیس گرفته شده، 
گفت: هنوز مشخص نشده فیلم را چه کسی منتشر 
کرده، جرم روی داده موجب شد مردم مجری قانون را 

ببینند که قانون را به خوبی اجرا کرده است.

بازارشامداروهایگیاهی
فاطمه محمد بیگی، سخنگوی فراکسیون طب سنتی، به 
برنا گفت: تا زمانی که فرایندهای طب سنتی در بهداشت 
و درمان ادغام نشود، نمی توانیم بازار شام داروی گیاهی را 
جمع کنیم.  اگر وزارت بهداشت این بازار را رها کند سود 
به جیب دالل ها و شیادها می رود و طب ایرانی اصیل با 

فرقه های انحرافی مواجهه می شود.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 139960318002003689 مورخ 1396/10/25 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبتی شهرستان بندر انزلی تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضی شهروز معانی جو فرزند محمد رضا به شماره شناسنامه0011952075 کد ملی 0011952075 در ششدانگ 
یک قطعه زمین مشتمل بر خانه بمساحت 127/43 متر مربع در قسمتی از پالک 2و3 فرعی از 645 اصلی بخش 8 
گیالن حوزه ثبت ملک انزلی که شماره پالک فرعی 6494 فرعی برای آن در نظر گرفته شده است، محرز گردیده است
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که هر کس نسبت به صدور سند 
مالکیت بنام متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را کتبا به 
اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع محترم قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نماید . بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 3311//9911776

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/12/05  تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/11/21  
عباس نوروزی-رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان بندر انزلی

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

 در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در 
هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شیروان رسیدگی و تایید قرار گرفته جهت اطالع در دو نوبت به فاصله 15 

روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیر االنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد.
1-برابررأی شماره 139960307114003406 آقای غالمحسین قربان پورفرزند مسلم در ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 532/75 متر مربع قسمتی از پالک 1اصلی پیرشهیدواقع درقطعه 2شیروان بخش 5قوچان خریداری از 

محل مالکیت کلیه مالکین مشاعی
2- برابررأی ش��ماره 139960307114003432 آقای فرج اهلل وثوقی توپکانلو فرزند عزیزاله در ششدانگ یک باب 
منزل مسکونی به  مساحت 14/20 متر مربع قسمتی از  پالک 143 فرعی از 13 اصلی باغات واقع دربخش5قوچان 

خریداری از مالک رسمی آقای خدانظر نظری قلجق
3-برابررأی شماره 139960307114003056  آقای علی قلی زاده   فرزند رضا  در ششدانگ یک باب دامداری به مساحت 
822/40 متر مربع قسمتی از پالک  34 اصلی واقع در بخش 5 قوچان خریداری از محل مالکیت شرکت آب منطقه ای خراسان

فرزن��د  بلق��ان  رفیع��ی  محم��دزاده  البنی��ن  ام  خان��م    139960307114003433 ش��ماره  4-براب��ررأی 
حس��ین درشش��دانگ یکب��اب من��زل ب��ه مس��احت 105 مترمرب��ع قس��متی ازپ��الک  182 فرع��ی  ازی��ک 
هاتف��ی فاطم��ه  خان��م  رس��می  مال��ک  از  خری��داری  5قوچ��ان  دربخ��ش  واق��ع  آب  ی��ک  س��ه  اصل��ی 
5-برابررأی ش��ماره 139960307114003487 آقای امین هوشمندفرزندحیدرقلی درششدانگ یک باب دامداری  
به مس��احت  800 مترمربع قس��متی از پالک  1110 فرعی  از 7 اصلی زیارت   واقع دربخش5قوچان خریداری از 

مالکیت محمد ابراهیم آذری
-6 براب��ررأی ش��ماره 139960307114003217خان��م زهرانام��ور فرزندرمضان درشش��دانگ یکب��اب منزل به 
مس��احت570/33مترمربع قس��متی ازپالک 359فرعی از2اصلی مفروز ومجزی ش��ده ازپ��الک 308فرعی مزرعه 

حصارواقع دربخش5قوچان خریداریذازمحل مالکیت آقای بهنام پرنده پیرشهید
-7 برابر رأی شماره 139960307114003498آقای رضاکاظمی فرزند محمود درششدانگ یکقطعه زمین متصل 
به منزل به مساحت 55/47مترمربع قسمتی ازپالک 430الی432اصلی قطعه یک شیروان بخش5قوچان واگذاری از 

شهرداری وازمحل مالکیت مشاعی پدرام کاظمی ورضاکاظمی
 به این وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چنانچه اعتراضی 
دارند باید از انتش��ار آگهی و در روس��تاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهند. در صورتی که اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت 

به صدور سند خواهد نمود .ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.آ-9911696
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/11/20  تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/12/05

اکبراقبالی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

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

در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرائی قانون یادش��ده اس��امی افرادی که اسناد عادی یا رسمی انان در 
هیئت مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک فاروج مورد رسیدگی و تایید قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به 

فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی)کثیراالنتشار و محلی(بشرح ذیل اگهی می گردد:
شش��دانگ یکقطعه زمین مزروعی دارای پالک ش��مارات  بخش سه قوچان پالک12 اصلی-اراضی مفرنقاه 
171فرعی از12 اصلی فوق به مساحت 3208/96 متر مربع ابتیاعی آقای غالمرضا برازنده مفرنقاه فرزند علی اصغراز محل 
مالکیت رسمی روح اله رضوانی برابر رای شماره 139960307003000883-1399/10/29 کالسه 1397-112 هیات

بخش سه قوچان پالک18 اصلی -اراضی کالته نوروزعلی 
ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی دارای پالک شمارات 13و14 فرعی از 18 اصلی فوق به مساحت7661/38متر مربع 
ابتیاعی آقای محمدرضا ترنج فرزند محمدکاظم از محل مالکیت رسمی آقای محمدعلی بلندآفتاب  برابر رای شماره 

139960307003000929-1399/11/06 کالسه 1399-21هیات
بخش سه قوچان پالک 25اصلی-اراضی جعفرآباد سفلی

ششدانگ عرصه یکقطعه زمین مزروعی دارای پالک شماره...فرعی از25اصلی فوق به مساحت 12588/22متر مربع 
ابتیاعی موقوفه حجیه زلیخا با تولیت اداره اوقاف وامور خیریه شهرس��تان فاروج از محل مالکیت رس��می مش��اعی 

متقاضی برابر رای شماره 139960307003000874-1399/10/29کالسه 35-1399هیات
ششدانگ عرصه یکقطعه زمین مزروعی دارای پالک شماره...فرعی از25اصلی فوق به مساحت 15681/84متر مربع 
ابتیاعی موقوفه حجیه زلیخا با تولیت اداره اوقاف و امور خیریه شهرس��تان فاروج از محل مالکیت رس��می مشاعی 

متقاضی برابر رای شماره 139960307003000870-1399/10/29 کالسه36-1399هیات
ششدانگ عرصه یکقطعه زمین مزروعی دارای پالک شماره...فرعی از25اصلی فوق به مساحت 11681/07متر مربع 
ابتیاعی موقوفه حاج محمد کریمی با تولیت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان فاروج از محل مالکیت رسمی مشاعی 

متقاضی برابر رای شماره 139960307003000869-1399/10/27 کالسه42-1399هیات

ششدانگ عرصه یکقطعه زمین مزروعی دارای پالک شماره...فرعی از25اصلی فوق به مساحت 4045/87متر مربع 
ابتیاعی موقوفه حاج محمد کریمی با تولیت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان فاروج از محل مالکیت رسمی مشاعی 

متقاضی برابر رای شماره 139960307003000876-1399/10/29 کالسه28-1399هیات
ششدانگ عرصه یکقطعه زمین مزروعی دارای پالک شماره...فرعی از25اصلی فوق به مساحت 9975/72متر مربع 
ابتیاعی موقوفه حاج محمد کریمی با تولیت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان فاروج از محل مالکیت رسمی مشاعی 

متقاضی برابر رای شماره 139960307003000877-1399/10/29 کالسه43-1399هیات
ششدانگ عرصه یکقطعه زمین مزروعی دارای پالک شماره...فرعی از25اصلی فوق به مساحت 27642/92متر مربع 
ابتیاعی موقوفه حاج محمد کریمی با تولیت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان فاروج از محل مالکیت رسمی مشاعی 

متقاضی برابر رای شماره 139960307003000878-1399/10/29 کالسه41-1399هیات
ششدانگ عرصه یکقطعه زمین مزروعی دارای پالک شماره...فرعی از25اصلی فوق به مساحت 7274/85متر مربع 
ابتیاعی موقوفه حاج محمد کریمی با تولیت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان فاروج از محل مالکیت رسمی مشاعی 

متقاضی برابر رای شماره 139960307003000875-1399/10/29 کالسه30-1399هیات
ششدانگ عرصه یکقطعه زمین مزروعی دارای پالک شماره...فرعی از25اصلی فوق به مساحت 5053/62متر مربع 
ابتیاعی موقوفه حاج محمد کریمی با تولیت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان فاروج از محل مالکیت رسمی مشاعی 

متقاضی برابر رای شماره 139960307003000873-1399/10/29 کالسه44-1399هیات
ششدانگ عرصه یکقطعه زمین مزروعی دارای پالک شماره...فرعی از25اصلی فوق به مساحت 2778/96متر مربع 
ابتیاعی موقوفه حاج محمد کریمی با تولیت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان فاروج از محل مالکیت رسمی مشاعی 

متقاضی برابر رای شماره 139960307003000872-1399/10/29 کالسه29-1399هیات
ششدانگ عرصه یکقطعه زمین مزروعی دارای پالک شماره...فرعی از25اصلی فوق به مساحت 10933/34متر مربع 
ابتیاعی موقوفه حاج محمد کریمی با تولیت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان فاروج از محل مالکیت رسمی مشاعی 

متقاضی برابر رای شماره 139960307003000871-1399/10/29 کالسه31-1399هیات
بخش سه قوچان پالکهای 30و34 اصلی-اراضی مرغزارو میرفضل اله

سه دانگ یکقطعه زمین مزروعی دارای پالک...فرعی از 30و43 اصلی فوق به مساحت55037/27متر مربع ابتیاعی 
آقای مجتبی قربانیان فرزند اله وردی از محل مالکیت رس��می آقایان ملک محمد خانی و علی حسین عضدی و ... 

مربع برابر رای شماره 139960307003000821-1399/10/15کالسه90-1397هیات
سه دانگ یکقطعه زمین مزروعی دارای پالک...فرعی از 30و43 اصلی فوق به مساحت55037/27متر مربع ابتیاعی 
آقای حسین خوش سیرت تیتکانلو فرزند محمدرضا از محل مالکیت رسمی آقایان ملک محمد خانی و علی حسین 

عضدی و ...  برابر رای شماره 139960307003000820-1399/10/15کالسه91-1397هیات
بخش سه قوچان پالک46اصلی-اراضی کالته بادلو

شش��دانگ یکقطعه باغ میم��ی دارای پالک62فرعی از46اصلی فوق به مس��احت2656/04متر مربع ابتیاعی خانم 
پروی��ن حس��ن زاده تیتکانلو فرزند براتقلی از محل مالکیت رس��می خانم مریم قربانی هی هی  برابر رای ش��ماره 

139960307003000884-1399/10/29کالسه31-1397هیات
بخش سه قوچان پالک 58اصلی-اراضی دندنقاب

شش��دانگ یکقطع��ه زمی��ن مزروع��ی دارای پالک...فرع��ی از 58 اصلی فوق ب��ه مس��احت11017/50 متر مربع 
ابتیاع��ی آق��ای آدینه محم��د قدیمی مقدم فرزند آی محمد از محل مالکیت رس��می مش��اعی متقاضی برابر رای 

شماره139960307003000933-1399/11/06 کالسه52-1399هیات
شش��دانگ یکقطع��ه زمی��ن مزروع��ی دارای پالک...فرع��ی از 58 اصل��ی فوق ب��ه مس��احت8922/79 متر مربع 
ابتیاع��ی آق��ای آدینه محم��د قدیمی مقدم فرزند آی محمد از محل مالکیت رس��می مش��اعی متقاضی برابر رای 

شماره139960307003000932-1399/11/06 کالسه53-1399هیات
شش��دانگ یکقطع��ه زمی��ن مزروع��ی دارای پالک...فرع��ی از 58 اصل��ی فوق ب��ه مس��احت5177/32 متر مربع 
ابتیاع��ی آق��ای آدینه محم��د قدیمی مقدم فرزند آی محمد از محل مالکیت رس��می مش��اعی متقاضی برابر رای 

شماره139960307003000931-1399/11/06 کالسه55-1399هیات
شش��دانگ یکقطع��ه زمی��ن مزروع��ی دارای پالک...فرع��ی از 58 اصلی فوق ب��ه مس��احت28622/61 متر مربع 
ابتیاع��ی آق��ای آدینه محم��د قدیمی مقدم فرزند آی محمد از محل مالکیت رس��می مش��اعی متقاضی برابر رای 

شماره139960307003000930-1399/11/06 کالسه50-1399هیات
بخش سه قوچان پالک 64 اصلی-اراضی عاقح خان خبوشان

1/14 س��هم مش��اع از 8 سهم شش��دانگ یکقطعه باغ میمی دارای پالک 205 فرعی از 64 اصلی فوق به مساحت 
863/65 متر مربع ابتیاعی آقای حمید خبوشانی فرزند حسین از محل مالکیت رسمی آقای محمد ولی خبوشانی 

برابر رای شماره 139960307003000841-1399/10/21 کالسه 81-1398 هیات
1/14 س��هم مش��اع از 8 سهم شش��دانگ یکقطعه باغ میمی دارای پالک 205 فرعی از 64 اصلی فوق به مساحت 
863/65 متر مربع ابتیاعی آقای فریدرضا خبوشانی خبوشان فرزند حسین از محل مالکیت رسمی آقای محمد ولی 

خبوشانی برابر رای شماره 139960307003000844-1399/10/21 کالسه 79-1398 هیات
1/43 س��هم مش��اع از 8 سهم شش��دانگ یکقطعه باغ میمی دارای پالک 205 فرعی از 64 اصلی فوق به مساحت 
863/65 متر مربع ابتیاعی آقای مهران خبوش��انی خبوشان فرزند محمود از محل مالکیت رسمی آقای محمد ولی 

خبوشانی برابر رای شماره 139960307003000843-1399/10/21 کالسه 74-1398 هیات
1/43 س��هم مش��اع از 8 سهم شش��دانگ یکقطعه باغ میمی دارای پالک 205 فرعی از 64 اصلی فوق به مساحت 
863/65 متر مربع ابتیاعی آقای محمدولی خبوشانی خبوشان فرزند محمود از محل مالکیت رسمی آقای محمد ولی 

خبوشانی برابر رای شماره 139960307003000842-1399/10/21 کالسه 77-1398 هیات
بخش سه قوچان پالک 78 اصلی-اراضی سمسار

ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی دارای پالک...فرعی از 78 اصلی فوق به مساحت79974/60 متر مربع ابتیاعی آقای 
مراد حسامی فرزند قربان از محل مالکیت رسمی خانم فرشته بهادری برابر رای شماره139960307003000880-

1399/10/29 کالسه15-1399هیات
لذا بدینوسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چنانچه اعتراضی 
دارند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند.معترضین باید ةرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد در صورتی که اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت 
به صدور سند خواهد نمود.ضمناً صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه عمومی نخواهد بود. آ-9911697

تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/11/20 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/12/05

محمداسماعیل فرهمند 
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک فاروج

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابر رأی شماره 139960306023000206- 1399/10/22 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مه والت تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای علی جانفدا فرزند مرادعلی بشماره شناسنامه 5 صادره از تربت حیدریه در یک قطعه زمین مزروعی 
به مس��احت 31079/53 مترمربع قس��متی از پالک 41- اصلی واقع در اراضی ش��وراب و باغشک بخش 2 مه والت 
خریداری از محل مالک مشاعی خود متقاضی )علی جانفدا( 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 دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د. م.الف: 7/99/113 آ-9911721

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/12/05 تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/11/20  
رئیس ثبت اسناد و امالک- علی اکبر شجاعی

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی
هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده های تشکیلی 
طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح آراء ذیل تایید نموده اند. 
1� رأی ش��ماره 139960330002018978 مربوط به پرونده کالس��ه 1398114430002002316 خانم فاطمه 
کرمی فرزند اوطاقعلی در قسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 96 
مترمربع پالک شماره فرعی از 1852 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از 

محمد توحیدلو و غالمعلی پرنلو و خانعلی رضائی صفحه 49 دفتر 231 و صفحه 60 دفتر 301.)م الف 9070( 
2� رأی شماره 139960330002018977 مربوط به پرونده کالسه 1398114430002002315 گل علی ملکی  
فرزند قاس��معلی  در قس��متی از سه دانگ مشاع از شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 96 
مترمربع پالک شماره فرعی از 1852 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از 

محمد توحیدلو و غالمعلی پرنلو و خانعلی رضائی صفحه 49 دفتر231 و صفحه 60 دفتر 301.)م الف 9071( 
 3- رأی ش��ماره 139960330002017152 مربوط به پرونده کالسه 1398114430002002590 آقای حسین 
قدیمی فردوئی فرزند یحیی در قس��متی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 74 مترمربع 
پالک ش��ماره فرعی از 2281/3 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواس��طه از بتول 

زند صفحه 226 دفتر 306. )م الف 9072( 
4- رأی شماره 139960330002014577 مربوط به پرونده کالسه 1398114430002000482 قیمت حسن پور  
فرزند سعیداله در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 97/62 مترمربع پالک شماره فرعی 
از 1940/76 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی صفحه 235 دفتر 194. )م الف 9073( 
5- رأی شماره 139960330002017873 مربوط به پرونده کالسه 1399114430002000848 آقای عباس هادقی  
فرزند غالمرضا  در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 106/23 مترمربع پالک شماره فرعی از 
2607/150 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی ثبت دفاتر الکترونیکی 8464. )م الف 9074( 
 1399114430002002083 کالس��ه  پرون��ده  ب��ه  مرب��وط   139960330002018750 ش��ماره  رأی   -6
آق��ای محم��ود علی س��اجدی فرزند علی میرزا در قس��متی از س��ه دانگ مش��اع از شش��دانگ قطع��ه زمین که 
در آن احداث بنا ش��ده بمس��احت 137مترمربع پالک ش��ماره فرع��ی از 2335 اصلی واق��ع در بخش دو ثبت قم 
مبایع��ه نام��ه عادی و خریداری مع الواس��طه از تاج م��اه خانم میره ئی صفح��ه 493 دفت��ر 255.)م الف 9075( 
 1399114430002002077 کالس��ه  پرون��ده  ب��ه  مرب��وط   139960330002018748 ش��ماره  رأی   -7
آقای محمدموس��ی س��اجدی فرزند علی میرزا در قس��متی از س��ه دانگ مش��اع از شش��دانگ قطع��ه زمین که 
در آن احداث بنا ش��ده بمس��احت 137مترمربع پالک ش��ماره فرع��ی از 2335 اصلی واق��ع در بخش دو ثبت قم 
مبایع��ه نامه ع��ادی و خریداری مع الواس��طه از تاج م��اه خانم میره ئی صفح��ه 493 دفت��ر 255.)م الف 9076( 
8- رأی شماره 139960330002017823 مربوط به پرونده کالسه 1398114430002000424 آقای حسن رجبی 
فرزند محمد در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 135/08 مترمربع پالک شماره فرعی 
از 2334/15 اصلی که افراز باطل شده است پالک 2333و2334 اصلی که طبق بخشنامه سازمان ثبت به پالک 2334 
اصلی تبدیل شده است واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی صفحه 151 دفتر 207.)م الف 9077( 
 1399114430002000975 کالس��ه  پرون��ده  ب��ه  مرب��وط   139960330002018534 ش��ماره  رأی   -9
خان��م لی��ال صبور حش��کوائی فرزن��د ابراهیم در قس��متی از شش��دانگ قطعه زمین ک��ه در آن احداث بنا ش��ده 
بمس��احت 134 مت��ر مرب��ع  پ��الک ش��ماره فرع��ی از باقیمان��ده 2382 اصلی که طبق بخش��نامه س��ازمان به 
پ��الک 2382/105 اصل��ی تبدیل ش��ده اس��ت واق��ع در بخش دو ثب��ت قم مبایعه نام��ه عادی و خری��داری مع 
الواس��طه از فاطم��ه چ��ای پز و ع��ذری دیم��کاران وارث غ��الم چای پ��ز صفحه 169 دفت��ر 4.)م ال��ف 9078( 
کالس��ه 1399114430002001720  پرون��ده  ب��ه  مرب��وط  ش��ماره 139960330002017871  رأی   -10
آق��ای محم��د عل��ی حس��ین زاده فرزن��د حس��ن  در قس��متی از شش��دانگ قطع��ه زمی��ن ک��ه در آن احداث 
در  واق��ع  اصل��ی   2272 از  فرع��ی   360/1124 ش��ماره  پ��الک  مترمرب��ع   52/20 بمس��احت  ش��ده  بن��ا 
بخ��ش دو ثب��ت ق��م مالکی��ت متقاضی طی س��ند قطع��ی ثب��ت دفات��ر الکترونیک��ی 6417.)م ال��ف 9079( 
 1399114430002001457 کالس��ه  پرون��ده  ب��ه  مرب��وط   139960330002016136 ش��ماره  رأی   -11
خانم اکرم صفائی  فرزند عباس در قس��متی از شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا ش��ده بمس��احت 101 
مترمرب��ع پالک ش��ماره فرع��ی از 2369/2/12 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نام��ه عادی و خریداری مع 
الواس��طه از رضا رحیمی طی س��ند قطعی ش��ماره 77089 م��ورخ 93/12/26 دفتر خانه 41 ق��م.)م الف 9080( 
 1399114430002000317 کالس��ه  پرون��ده  ب��ه  مرب��وط   139960330002017916 ش��ماره  رأی   -12
آق��ای مع��راج نجف��ی  فرزن��د ش��عبانعلی در قس��متی از شش��دانگ قطعه زمی��ن ک��ه در آن احداث بنا ش��ده 
بمس��احت 60 مترمرب��ع پ��الک ش��ماره فرع��ی از 2094 اصلی واق��ع در بخش دو ثب��ت قم مبایع��ه نامه عادی 
و خری��داری م��ع الواس��طه از محمدعلی اکبری و حس��ین هاش��می صفح��ه 244 دفت��ر 220.)م ال��ف 9081( 
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی 
صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی تا چنانچه اشخاص 
ذینفع اعتراضی داش��ته باش��ند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و 
دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند 

بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. )قدس(  آ-9911748
تاریخ انتشارنوبت دوم:   1399/12/5 تاریخ انتشارنوبت اول:  1399/11/20  

عباس پور حسنی حجت آبادی � رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی
هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده های تشکیلی 
طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح آراء ذیل تایید نموده اند.
1 -رأی شماره  139760330001003741 مربوط به پرونده کالسه 1392114430001001478 آقای ابوالفضل 
رنجبر فردوئی فرزند رضا در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 144/31 مترمربع پالک شماره 11208  اصلی  واقع 
درقم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند رسمی به شماره 93520 مورخ 81/5/10 دفتر خانه 4 قم.)م الف 9066( 
2- رأی ش��ماره 139960330001003391  مربوط به پرونده کالس��ه 1398114430001002008 آقای داود 
س��عادتمند فرزند شعبان در شش��دانگ یک باب ساختمان به مساحت 91/25 مترمربع پالک شماره  9466 اصلی 
واقع درقم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از محمود خلیفه هاشمی 

احدی از وراث حسین خلیفه هاشمی.)م الف 9067( 
3- رأی ش��ماره 139960330001012816 مربوط به پرونده کالسه 1399114430001000232 خانم شمسی 
افشانی فرزند حبیب در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 59/01 مترمربع پالک شماره 10529/10/13/285  
اصلی واقع درقم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند قطعی به شماره 680 مورخ 1381/12/20 دفترخانه 

31 قم بانضمام سهم االرث متقاضی.)م الف 9068( 
4- رأی شماره 139960330001012829 مربوط به پرونده کالسه 1399114430001001298 خانم فاطمه خاکی  
فرزند علی در ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت 534/60 مترمربع پالک شماره 11232 اصلی واقع درقم بخش 
یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند قطعی به شماره 10472 مورخ 1392/2/14 دفتر خانه 77 قم. )م الف 9069( 
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی 
صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی تا چنانچه اشخاص 
ذینفع اعتراضی داش��ته باش��ند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
منطقه1 قم تس��لیم و رس��ید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و 
دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند 

بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. )قدس( آ-9911749
تاریخ انتشار دوم :  1399/12/5 تاریخ انتشار اول:  1399/11/20  

داود فهیمی نیک - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

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

در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در 
هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و تائید قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به 

فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیراالنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد:
بخش یک بجنورد 

1-ششدانگ یکباب منزل از پالک 12 فرعی از 2909 اصلی به مساحت 114/34 متر مربع ابتیاعی خانم زیبا شاکری 
از محل مالکیت رسمی حمیدرضا حمیدی برابر رای شماره 3308-99 مورخه 1399/11/12- کالسه 99-0138

لذا بدینوسیله به فروشندگان ومالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چناچه اعتراضی 
دارندبایداز تاریخ انتش��ار آگهی و در روستاهااز تاریخ الصاق درمحل تا دوماه اعتراض خود رابه اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسیداخذ نمایندمعترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایندوگواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهنددرصورتی که اعتراض در مهلت 
قانونی واصل نگرددیامعترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور 

سند خواهدنمود ضمنا صدورسند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود. آ-9911690
تاریخ انتشارنوبت اول1399/11/20      تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/12/05

علیخان نادری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

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

در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در 
هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و تائید قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به 

فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیراالنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد:
بخش یک بجنورد     1-ششدانگ یکباب خانه از پالک یک فرعی از 1853 اصلی به مساحت 76/61 متر مربع ابتیاعی آقای 
صادق لنگری از محل مالکیت رسمی مشاعی متقاضی برابر رای شماره 3337-99 مورخه 1399/11/15- کالسه 99-0202
لذا بدینوسیله به فروشندگان ومالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چناچه اعتراضی 
دارندبایداز تاریخ انتش��ار آگهی و در روستاهااز تاریخ الصاق درمحل تا دوماه اعتراض خود رابه اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسیداخذ نمایندمعترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایندوگواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهنددرصورتی که اعتراض در مهلت 
قانونی واصل نگرددیامعترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور 

سند خواهدنمود ضمنا صدورسند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود.م الف2645  آ-9911691
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/12/05 تاریخ انتشارنوبت اول1399/11/20    

علیخان نادری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
برابررای شماره139960306022000346هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سیدمصطفی کمال 
نیا فرزندسیدعلی به شماره شناسنامه387صادره ازفریمان دریک قطعه زمین مزروعی بمساحت17434.00مترمربع 
پالک فرعی از275 اصلی واقع دربخش13خریداری ازمالک رس��می آقای علی کمال نیا محرزگردیده اس��ت.لذابه 
منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله15روزآگهی می شوددرصورتی که اشخاص نسبت به صدورسندمالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باش��ندمی توانندازتاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم 
وپس ازاخذرسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 
اس��ت درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهدشد.  9911780

 تاریخ انتشارنوبت اول: 1399/11/21                  تاریخ انتشارنوبت دوم: 1399/12/05             
محمد رجایی مقدم - رئیس اداره ثبت و اسناد و امالک فریمان    
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید
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پایان نظام دوحزبی در آمریکا؟
 علوی پس از وعده دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
پیشین آمریکا برای تغییر آینده حزب جمهوری خواه 
از  بــزرگــی  بخش  عــرصــه سیاسی،  بــه  بازگشت  و 
هستند.  او  بــه  پیوستن  حامی  جمهوری خواهان 
ــاالت مــتــحــده نشان  ــ افــکــارســنــجــی جــدیــد در ایـ
می دهد در صورت تأسیس حزب جدیدی توسط 
رئیس جمهور پیشین این کشور، نیمی از اعضای 
به گزارش  به آن می پیوندند.  حزب جمهوری خواه 
فــارس، در این تحقیق که توسط دانشگاه سافُک 
و به سفارش روزنامه یـــواِس ای تــودی انجام شده، 
۴۶درصد از جمهوری خواهان اعالم کردند این حزب 
را ترک کرده و به حزب ترامپ می پیوندند. ۲۷ درصد 
این  در  گفتند  نیز  اعضای حزب جمهوری خواه  از 
حزب باقی می مانند. ۲۷ درصد باقیمانده نیز به گفته 

خودشان، هنوز تصمیمی در این زمینه نگرفته اند.
 یکی از اعــضــای حــزب جــمــهــوری خــواه در شهر 
میلواکی به این روزنامه گفت: ما احساس می کنیم 
مبارزه  ما  بــرای  کافی  انـــدازه  به  جمهوری خواهان 
نمی کنند و همزمان شاهدیم ترامپ تا جایی که 
می جنگد.  ما  بــرای  جدیت  با  و  روز  هر  می تواند 

از  درصـــد  نظرسنجی، ۷۶  ــن  ای نتایج  اســـاس  بــر 
صــورت  در  کــردنــد  تصریح  نیز  جمهوری خواهان 
حضور مجدد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 
سال ۲۰۲۴، از او حمایت می کنند. ۱۲ درصد به این 
پرسش، پاسخ خیر داده و ۱۲ درصد دیگر نیز گفتند 
هنوز تصمیم نگرفته اند. روز یکشنبه نیز یک منبع 
قصد  آمریکا  پیشین  رئیس جمهور  گفت  مطلع 
دارد در نخستین سخنرانی عمومی خود پس از 
ترک کاخ سفید، درباره آینده حزب جمهوری خواه 
ــرز، تــرامــپ قصد  ــت صحبت کــنــد. بــه گـــزارش روی
دارد ۲۸ فوریه )۱۰ اسفند( طی اظهاراتی در یکی 
آمریکا  جمهوری خواه  حزب  مهم  همایش های  از 
محافظه کار  سیاسی  ــدام  اق کنفرانس  به  موسوم 
ترامپ  برگردد. گفته شده  انظار عموم  به  ــاره  دوب
درصــدد ایجاد حزبی جدید به نام میهن پرستان 
تأسیس  بـــرای  مشکلی  قانونی  لحاظ  بــه  اســـت. 
ایــاالت متحده  حزبی جدید در ساختار سیاسی 
وجود ندارد اما با توجه به سیطره دو حزب اصلی 
گسترش  امکان  عمالً  دموکرات،  و  جمهوری خواه 

فعالیت های احزاب جدید گرفته می شود.

البرادعی:

راهبرد یکپارچه در برخورد 
با اسرائیل اولویت است

پیشین  کـــل  مـــدیـــر 
بین المللی  آژانـــــس 
انرژی اتمی بر ضرورت 
ــرد یــکــپــارچــه  ــ ــبـ ــ راهـ
ــم  ــا رژی در بـــرخـــورد ب

صهیونیستی تأکید کرد. به گــزارش فارس، 
محمد البرادعی با تأکید بر وجود یک نظام 
امنیتی منطقه ای مستقل که به اعضای خود 
متکی باشد، افــزود: وجود راهبرد یکپارچه 
با اسرائیل که آشکارا  ــاره نحوه برخورد  درب
حقوق فلسطینیان را نادیده می گیرد، یک 
اولویت است. البرادعی همچنین خواستار 
بیهوده و ریختن  پایان دادن به جنگ های 
خون ملت ها و تالش برای حل اختالفات از 

طریق گفت وگو شد.

و س ــرژی  آل مدیر مؤسسه  فائوچی،  آنتونی 
بیماری های عفونی آمریکا 5۰۰ هزار قربانی 
تاریخی  رقمی  و  را وحشتناک  کرونا  اثــر  بر 

توصیف کرد.
لوکا آتاناتسیو، سفیر ایتالیا در جمهوری س

دموکراتیک کنگو بر اثر یک حمله در شرق 
این کشور آفریقایی جان خود را از دست داد.

فالح الفیاض، رئیس سازمان حشدالشعبی س
از ایجاد یک معادله امنیتی جدید سه جانبه 

در شمال بغداد خبر داد.
نیروهای امنیتی ترکیه 35 مظنون به همکاری س

با گروه تروریستی داعش را دستگیر کردند.

»انیس نقاش« مبارز 
سرشناس لبنانی درگذشت

از  و  لبنانی  مبارز سرشناس  نقاش،  انیس 
چــهــره هــای مــعــروف مــقــاومــت در ســن ۷۰ 
گــزارش  بــه  سالگی در دمشق درگــذشــت. 
المیادین، این عضو سابق جنبش فتح که 
بخش بزرگی از عمر خود را در راه مبارزه با 
رژیم صهیونیستی صرف کرد، روز گذشته بر 
اثر ابتال به کرونا در سوریه فوت کرد. نقاش 
و  پیوست  فتح  جنبش  به  ســال ۱۹۶۸  در 
مسئولیت آموزش نیروهای این جنبش در 
اردوگاهی در جنوب لبنان را بر عهده داشت. 
مــبــارزه،  ســال هــای  تمامی  در  همچنین  او 
ارتــبــاط قــوی بــا حـــزب هللا لبنان و شخص 
بــه طـــوری که  شهید عماد مغنیه داشـــت 
در مصاحبه ای گفته بود: اگر کسی به من 
می گفت همه جــان و وجــودم را بــرای یک 
ساعت از عمر او بدهم، این کار را برای کسی 

جز عماد نمی کردم.
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روسیه و ابتکار صلح برای افغانستان 
برخی مقامات و منابع دیپلماتیک پاکستان تأیید کردند این کشور در 
یک نشست مهم در اواخر ماه جاری میالدی در مسکو شرکت خواهد 
کرد که توسط روسیه با هدف بررسی و شروع مجدد مذاکرات متوقف 
ابتکار  روسیه  حاضر،  حال  در  می شود.  برگزار  افغانستان،  صلح  شده 
دیپلماتیک برای برگزاری نشست پاکستان، ایاالت متحده، چین و ایران 
به منظور توسعه سازوکار جمعی برای تالش های صلح افغانستان را آغاز 
کرده است. در این راستا مسکو تالش می کند مذاکرات بین االفغانی و 
همچنین اجماع منطقه ای گسترده تر را از سر بگیرد. به همین منظور، 
افغانستان  امور  در  روسیه  رئیس جمهور  ویژه  نماینده  کابلوف،  ضمیر 
به تازگی به اسالم آباد سفر کرده و خواستار حمایت پاکستان از ابتکار 
ــرای تحقق صلح در  ب اینکه طــرح روســیــه  ــاره  مسکو شــده اســت. دربـ
افغانستان دارای چه مختصاتی است، تا به امروز داده زیادی منتشر 
جایگاه  در  امــا  کــرد.  قضاوت  منصفانه  آن  اســاس  بر  بتوان  که  نشده 
در  نوع قطب بندی جدید قدرت  امروز یک  کلی  بعد  در یک  تحلیلی، 
سطح بین المللی در دو قالب شکل گرفته است. یکی قالب شرقی قدرت 
بوده و دیگری،  یارگیری  به محوریت چین و روسیه است که در حال 
قرار  آن  رأس  در  اروپــا  اتحادیه  و  آمریکا  که  است  قــدرت  غربی  محور 
می گیرند و کشورهای دیگر را به خود جذب می کنند. این مسئله تنها 
مربوط به منطقه ما نبوده و در آمریکای التین و آفریقا تا شرق آسیا نیز 
در جریان است. جهان به جای نظام تک قطبی گذشته، امروز در حال 
گذار به نظمی جدید است که در عین آنکه می تواند دارای ویژگی های 
چندقطبی باشد، محوریت آن دو قطب شرق و غرب است. اگر از این 
زاویه نگاه کنیم، روس ها با توجه به این موقعیت که تقریباً پس از آمدن 
بایدن و حزب دموکرات و شکست جمهوری خواهان پیش آمد، متوجه 
به  منجر  -که  داشتند  طالبان  با  و خلیل زاد  ترامپ  که  ابتکاری  شدند 
با شکست مواجه شده و  تقریباً  توافق نامه ای هم در قطر شد-  امضا 
فضا در حال باز شدن برای به اجرا گذاشتن دیگر ابتکارها برای صلح در 
این کشور است. به لحاظ تئوریک دو کشور ایران و روسیه این ظرفیت 
را دارند که ابتکارهای خود را در پیش گیرند. جمهوری اسالمی ایران 
پیش از این، ابتکاری منطقه ای را متشکل از همسایگان یا کشورهای 
دارای مرز با افغانستان از یک سو و از سوی دیگر، کشورهایی که در 
افغانستان نفوذ دارند، اعالم کرده بود. اما حقیقت آن است که چندان 
به  وارد شدن  در حال  قوی تر  روسیه  حــال،  بــود.  نکرده  پیگیری  را  آن 
مختلف  گروه های  میزبان  بار  چندین  هم  امــروز  به  تا  و  است  پرونده 
طالبان بوده و با آن ها گفت وگو داشته است. امروز که ابتکار آمریکایی 
با شکست روبه رو شده و جو بایدن هم به دنبال تجدیدنظر در قرارداد 
ابتکار  طرح  و  مسکو  به  طرف ها  همه  دعوت  برای  فضا  است،  ترامپ 
جدید کامالً فراهم است. به نظر می رسد در این الیه روس ها در حال 
برسانند،  به سرانجام  را  امر  این  بتوانند  اگر  که  فعال تر شدن هستند 
نفوذشان در افغانستان بسیار افزایش پیدا خواهد کرد و در آن معادله 
کلی قدرت که دو بلوک شرق و غرب در حال شکل گیری است، چین 
و روسیه می توانند افغانستان را در کمپ خود قرار دهند. به هر حال، 
واقعیت این است که سه کشور افغانستان، پاکستان و ایران در منطقه 
وجود دارند که در این معادله بین شرق و غرب دارای اهمیت بسیاری 
هستند. این سه کشور در آینده محل دعوای اصلی چین و روسیه از 
یک سو و اتحادیه اروپا و آمریکا از سوی دیگر خواهند بود و در همین 
قالب نیز باید ابتکار مسکو را تحلیل و ارزیابی کرد. بحران افغانستان 
سه طرف اصلی از جمله حوزه داخلی، کشورهای منطقه ای و مشکالت 
ایجاد شده ناشی از رقابت های بین المللی دارد. فعالً شرط تحقق صلح 
هر طرحی  بر سر  بتوانند  جناح،  این سه  که  است  این  افغانستان  در 
به  افغانستان  که  بود  امیدوار  می توان  آن صورت  در  هماهنگ شوند. 
صلح و ثبات برسد. اما جمع کردن این سه جریان کار ساده ای نیست. 
در  روسیه  اقــدامــات  بــود  امــیــدوار  مــی تــوان  به سختی  دلیل  به همین 

افغانستان به سرانجام صلح شیرین ختم شود.
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گفت  فلسطین  اســالمــی  جهاد  جنبش 
به  خــودگــردان  تشکیالت  نامه  در  آنچه 
دولت آمریکا دربــاره تعهد همه گروه های 
فلسطین  کشور  تشکیل  بــه  فلسطینی 
قــدس  پایتختی  ــه  ب  ۱۹۶۷ مـــرزهـــای  در 
تأکید  و  محکوم  را  اســـت  ــده  آمـ شــرقــی 
از خاک  ذره ای  از  اسالمی  می کند جهاد 
گــزارش  به  نمی دهد.  انــصــراف  فلسطین 
فارس، این جنبش در بیانیه خود افزوده 
است: جهاد اسالمی در فلسطین ارسال 
نامه تشکیالت خــودگــردان فلسطین به 
دولت آمریکا را تقبیح و محکوم می کند، 

سرزمین های  در  فلسطینی ها  حــق  ــرا  زی
اشغالی سال ۱۹۶۷ را پایمال می کند. در 
این بیانیه، جنبش جهاد اسالمی با تأکید 
بر اینکه محتوای نامه محمود عباس اصالً 
به این جنبش مربوط نمی شود، گفت: این 
جنبش به کسی اجــازه نــداده از ذره ای از 
خاک تاریخی فلسطین صرف نظر کند. 
به تازگی تشکیالت خودگردان در نامه ای 
به آمریکا بر تعهدات سازمان آزادی بخش 
فلسطین و دیگر گروه های فلسطینی بر 
تشکیل کشور فلسطینی در مرزهای ۱۹۶۷ 

به پایتختی قدس شرقی اشاره کرده بود.

حق ندارید ذره ای از خاک فلسطین بگذرید
هشدارجهاداسالمیبهتشکیالتخودگردان

شرکت کنندگان در یک نشست مجازی 
شــورای  آمریکایی  اندیشکده  توسط  که 
ــا اســتــفــاده  آتــالنــتــیــک بــرگــزار مــی شــد، ب
از امــکــان تــحــریــم هــا و ســایــر اهــرم هــای 
فشار، طرحی را برای براندازی الکساندر 
ارائــه  بـــالروس  رئیس جمهور  لوکاشنکو، 
ــد. به گــزارش وبگاه خبری بریکس،  دادن
ــا مــوضــوع »بــایــدن و  در ایـــن نشست ب
بالروس: یک راهبرد برای دولت جدید«، 
کنترل  ساماندهی  مانند  پیشنهادهایی 
بــالروس،  مخالفان  جنبش  بر  واشنگتن 
مخالفان  به  کمک  و  جدید  تحریم  های 

مطرح شد. بر اساس اعالم این اندیشکده، 
آتــالنــتــیــک تشویق  ــورای  ــ ــت شـ ــوری ــأم م
مخالفان  جنبش  کنترل  بــه  کاخ سفید 
ــرانـــدازی لوکاشنکو  ــا هـــدف بـ ــالروس ب ــ ب
است. این پیشنهادها در حالی است که 
از مدت ها پیش و در زمان دونالد ترامپ، 
ایاالت متحده با استفاده از اغتشاش های 
اجتماعی و نافرمانی مدنی برای هفته ها 
اوضاع بالروس را ملتهب کرده و در حوزه 
سیاسی نیز، فشار را بر مقامات این کشور 
اما به نتیجه مطلوب  بــود؛  افزایش داده 

خود نرسیده بود.

تزریق آزادی به بالروس!
تصویبطرحسرنگونیلوکاشنکودریکاندیشکدهآمریکایی

اتاق فکر

اندیشکدهپروجکتسیندیکیتپیشنهادداد

راهبردی به اروپا برای تقابل با روسیه
 مترجم:امیرمحمدسلطانپور   اندیشکده 
پروجکت سیندیکیت نقشه راه جدید اروپا 
این  می کند.  ترسیم  را  روسیه  با  تقابل  در 
اندیشکده معتقد است هنوز پس از چند دهه 
که از جنگ سرد می گذرد، روسیه همچنان 
به عنوان دشمن تمام و کمال کشورهای غرب 
اروپا باقی مانده است. اما نکته اینجاست 
که برخالف گذشته اتحاد خاصی بین این 
کشورها در خصوص تقابل با روسیه شکل 
گرفته است. در اواسط دهه ۲۰۰۰ کشورهای 
بسیار  موضعی  روسیه  مقابل  در  اروپایی 

متفاوت داشتند. صدر اعظم آن زمان آلمان 
یعنی گرهارد شرودر قصد رویارویی مستقیم 
با روسیه را داشت اما کشورهای اروپای میانه 
مقابل  را  خنثی  موضعی  قاره  این  شرق  و 
کرملین در پیش می گرفتند. اکنون با وجود 
دو مبحث اصلی خط لوله انتقال گاز روسیه 
به آلمان و همین طور شکل برخورد دولت 
حاکم بر این کشور در مقابل الکسی ناوالنی، 
این دودستگی میان کشورهای اروپایی در 
بیشتر شود  باید  کاغذ  روی  مقابل روسیه 
اما قضیه بسیار متفاوت با گذشته است. 

کشورهای اروپایی می دانند خط مقدم دولت 
رفتارهای  که  دارد  قرار  آتشی  زیر  کرملین 
تحریک کننده اش موجب به وجود آمدن آن 
شده است. اروپا اکنون در این زمینه متحد 
است که باید جلو ماجراجویی های خارجی 
بیشتر روسیه گرفته شود. اتحادیه اروپا به 
دلیل ورود روسیه به اوکراین و ضمیمه کردن 
کریمه به کشور خود، سه برنامه تحریمی 
سخت را به صورت کامل به اجرا گذاشتند.

اروپا به خاطر رفتار  اگر کشورهای اتحادیه 
روسیه با ناوالنی تحریم های خود را گسترش 

دهند این خطر وجود دارد که روسیه همان 
بهانه دشمن خارجی که برای کنترل داخل 
کند.  اعطا  او  به  را  داشت  نیاز  کشور  این 
روسیه زمان زیادی ندارد و بهترین راه برای 
رهبران اروپایی نشان دادن بی میلی به رابطه 
سازنده با کرملین است تا نشان دهند بی تاب 
رابطه برقرار کردن با روسیه نیستند. آن ها 
باید اجازه دهند روسیه اول به سراغ آن ها 

بیاید نه آن ها به سمت این کشور بروند.

خرید یک ست شرود ردیف اول مولد GEF9 آگهی مناقصه- نوبت اول
نیروگاه سیکل ترکیبی یزد به شماره 99200/12 

ش�رکت تولید نیروی برق منطقه ش�رق در نظر دارد مناقصه 
خری�د فوق را بر اس�اس اطالع�ات ذیل و از طریق س�امانه 
ت�دارکات الکترونیکی دولت )س�تاد( به ش�ماره ثبت س�تاد 

2099004211000019 برگزار نماید.
1-نوع مناقصه:عمومی دو مرحله ای

2-ش�رایط اولیه:کلی�ه تولیدکنن�دگان و تأمی�ن کنندگان که 
دارای گواهی تایید صالحیت از ش�رکت های زیر مجموعه 
مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی یا شرکت توانیر یا 

شرکت ملی گاز ایران برای موضوع مناقصه باشند.
3-زم�ان دریاف�ت اس�ناد:از تاری�خ 1399/12/06 لغای�ت 

1399/12/11
4-نحوه دریافت اسناد و ثبت نام در سامانه 

واجدی�ن ش�رایط م�ی توانن�د  به س�امانه س�تاد ب�ه آدرس
WWW.SETADIRAN.IR مراجع�ه نم�وده و ب�ا واری�ز مبل�غ 
500.000 ریال به صورت الکترونیکی یک نس�خه از اس�ناد 

را دریافت نمایند.
برای ثبت نام در سامانه با شماره 41934-021 تماس حاصل 

نمایید.

5-مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 
5.000.000.000 ریال )پنج میلیارد ریال(

6-آخری�ن مهل�ت تس�لیم پیشنهادها:س�اعت 13 روز ش�نبه 
مورخ 1399/12/23

7-زمان گش�ایش پیشنهادها:س�اعت 13:15 روز شنبه مورخ 
1399/12/23

8-تسلیم پیشنهادها:کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت 
اس�ناد تا ارایه پیش�نهاد مناقصه گ�ران و بازگش�ایی پاکات از 

طریق سامانه ستاد انجام خواهد شد.
9-نش�انی و ش�ماره تماس دس�تگاه مناقصه گزار:ی�زد، بلوار 
دانش�جو، کوچ�ه جن�ب دانش�گاه پیام ن�ور )چه�ل و یکم(، 
ش�رکت تولی�د نیروی ب�رق منطق�ه ش�رق، دفت�ر بازرگانی              

035-38254812-13 
10-توضیحات:سایر مش�خصات در اسناد مناقصه درج شده 
اس�ت.در ضمن به پیش�نهادات مش�روط، مبه�م، مخدوش، 
فاقد س�پرده و پیش�نهاد هایی ک�ه بعد از موعد مقرر ارس�ال 

گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

معاونت مالی و پشتیبانی
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وزارت نیرو
شرکت تولید نیروی برق منطقه شرق
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س�ازمان موقوفات ملک وابس�ته به آس�تان قدس رض�وی در نظر 
دارد تع�داد )س�ه( 3 قطعه زمین با کاربری خدماتی واقع در ش�هر 
چن�اران را از طری�ق مزایده واگذار نماید . متقاضی�ان می توانند از تاریخ 99/12/5 لغایت 99/12/14 جهت کس�ب اطالعات دقیق تر از محل 
قطعات و نقش�ه های مربوطه و ش�رایط ش�رکت و همچنین دریافت فرم پیشنهاد قیمت به محل اداره موقوفات ملک در چناران ، خیابان مطهری 
جنوبی جنب بیمارس�تان ثامن االئمه علیه الس�الم تلفن های 46125122 و46126625  مراجعه نمایند . آخرین مهلت تحویل پیش�نهادات پایان 
وقت اداری روز پنجش�نبه مورخ 99/12/14 به آدرس فوق می باش�د . به پیش�نهادات مبهم ، مشروط ، فاقد سپرده و پیشنهاداتی که بعد از موعد 

مقرر تحویل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد . هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.  
سازمان موقوفات ملک در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .

آگهی مزایده واگذاری زمین سازمان موقوفات ملک 

سازمان موقوفات ملک
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آگهی مناقصه 
سازمان  فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی در نظر دارد تهیه و تحویل 12 دستگاه دوربین مدار بسته آی پی  - اسید دام  - مارک
AXIS Q 6075 – EPTZ NETWORK Camera Outdoor -ready PTZ with HDTV 1080P and 40 x optical 

را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید .
لذا متقاضیان می توانند تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1399/12/12 ضمن مراجعه به سایت اینترنتی استعالم ها و 
مناقصات به آدرس   http:// sem.aqr-harimeharm.org  ) تلفن 31305243- 051 ( نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند. 

 سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی
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 ) » آگهی تجدید  مزایده شماره  8-37-99 « (نوبت دوم

ا داره كل راه آهن خراسان 

وزارت راه و شهر سازی
راه آهن جمهوری اسالمی ایران

اداره کل راه آهن خراسان

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

پیمان��کاران واج��د ش��رایط جهت ش��ركت در مزایده می بایس��ت  در  
سامانه تداركات الکترونیکی دولت)س��تاد( به نشانی www.setadiran.ir  ثبت نام  
و پس از اخذ  گواهی امضاء     الکترونیکی نسبت به   دریافت اسناد  از طریق سامانه 
مذكور اقدام   نمایند.الزم به ذكراس��ت كلیه مراحل برگزاری مزایده ازفراخوان تا 

انتخاب برنده ازطریق سایت مزبورانجام می گردد.
  1- نام سازمان مزایده گزار : اداره كل راه آهن خراسان . 

 2-ش��رح مختصر موضوع مزایده : جمع آوری و انتقال مکانیزه زباله های س��کوهای 
مس��افری، محوطه، فضای بین خطوط اصلی و فرعی ایس��تگاههای مش��هد، نیشابور ، 
نقاب ، خط دوار و پاركینگ های قطار های مس��افری، منازل سازمانی، اماكن اداری و 
غیر اداری اداره كل راه آهن خراسان  .  3- مهلت خرید اسناد  مزایده  : تا  ساعت  

15:30 روز   شنبه  مورخ :  99/12/09   .     
 4- ش��ایان ذكراست دریافت اسناد و ارائه پاسخ استعالم ارزیابی صرفا"میبایست 
ازطری��ق س��امانه ت��داركات الکترونیک��ی دولت  ) س��تاد( صورت پذیرد و ش��ركت 
كنندگان��ی در ص��ورت تمایل ، مجاز به خرید حضوری اس��ناد می باش��ند كه قبال در 

سامانه مذكور ثبت نام و اسناد را آپلود نموده اند  .
    5-قیم��ت اس��ناد مزای��ده و نح��وه واری��ز وجه : مبل��غ 1.000.000 ) ی��ک میلیون ( 
ری��ال ب��ه ش��ماره حس��اب IR 710100004001064004005747 ب��ا  شناس��ه واری��ز: 
294064060280500885132319906000 بنام تمركز درآمد راه آهن  ضمنا واریزی  

از طریق سامانه ستاد میبایست انجام پذیرد  . 
  6- مزای��ده  از طریق پایگاه ملی اطالع رس��انی مناقصات http:/iets.mporg.ir   نیز 

اطالع رسانی می گردد .  
 7-  مهلت ارائه  پیش��نهاد : ش��ركت كنندگان در مزایده می بایس��ت پیش��نهادات 
ارائه شده درپاكات"ب" و"ج"  را عالوه بر ارسال فیزیکی اسناد ،  به این اداره كل 
همراه با پاكت "الف" تا  ساعت  15:30 روز  سه شنبه  مورخ :  99/12/19 - درسامانه 

تداركات الکترونیکی دولت به آدرسwww.setadiran.ir  نیز بارگذاری  نمایند . 
 8- محل  ارائه اس��ناد  فیزیکی :  چهارراه راه آهن � حوزه معاونت توس��عه مدیریت 

و منابع � دبیرخانه اداره كل راه آهن خراسان . 
  9- ش��ركت كنندگان در مزایده می بایس��ت دارای شركت خدماتی باتائید صالحیت 
در ك��د فعالی��ت خدمات عموم��ی از اداره كل تع��اون كار و رفاه اجتماعی می باش��د. 
وصالحیت مربوطه را بانضمام گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون ،كار 
و رف��اه اجتماعی )ب��ه موجب آیین نامه ایمنی امور پیمان��کاری" مصوب 89/03/05  
وزی��ر تعاون ،كار و رف��اه اجتماعی علی الخصوص ماده 2 آن و دس��تورالعمل اجرائی 
آئی��ن نامه ایمنی ام��ور پیمانکاری مصوب 97/04/26 ش��ورای عال��ی حفاظت فنی(

همراه اسناد مزایده در   )) پاكت ب((  تحویل نماید. 
 تذكر 1 : شركت اشخاص حقیقی دارای مجوز بالمانع می باشد.

 تذكر 2 : ش��ركت كنندگان در مزایده می بایست دارای مجوزهای الزم از شهرداری 
و سازمان مپ)پسماند( باشند. 

 10- زمان بازگشائی پاكات مزایده : ساعت  9  چهارشنبه  مورخ :  99/12/20  .
 11-نوع و مبلغ یا درصد تضمین ش��ركت در فرآین��د ارجاع كار : مبلغ 61.292.475 
) ش��صت  و ی��ک میلیون و دویس��ت و ن��ود و دو ه��زار و چهارصد و هفت��اد و پنج (  
ری��ال  مطابق با تضامین معتبر مندرج در آیین نامه تضمین معامالت دولتی موضوع 
مصوبه ش��ماره 123402/ت 50659 ه� م��ورخ 94/09/22 هیئت محترم وزیران ، در 
صورت واریز نقد شماره حساب  IR 290100004001064006372624 با شناسه واریز 

" 984280500111111111111111111111  نزد بانک مركزی اعالم می گردد . 
 تذكر: به درخواست مزایده  گزار ضمانتنامه شركت در فرآیند ارجاع كار الزم است 

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

 13- هزینه كارش��ناس رس��می دادگس��تری به مبلغ 26.000.000  ) بیس��ت و ش��ش 
میلیون ( ریال به عهده برنده مزایده است .

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