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تحولفقه؛خدمتبرجستهسیدمرتضیعلمالهدی
 رواق  تولیــت آســتان قــدس رضــوی تحــول فقــه در تولیت آستان قدس رضوی در مؤسسه دارالحدیث قم عنوان کرد

عرصه های سیاســی و اجتماعی را از خدمات برجسته 
ســیدمرتضی علم الهدی دانســت. در آییــن رونمایی از 

آثار کنگره بین المللی...

7 6 8
باالتر از هری کین و دیباال مدیر عامل یک انجمن حمایت از بیماری های خاص: یادداشتی  از دکتر عبدالرضا فرجی راد

 :hحضرت زینب
آگاه باشید، هر 

کسی که بر دوستی 
آل محمد b بمیرد، 

شهید است. 
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طارمی بیست و ششمین 
مهاجم برتر دنیا

دردهای پُرشمار
 بیماران نادر

بایدن 
و مأموریت ناممکن!

حمایت 73 درصد ایرانیان از 
افزایش فعالیت های هسته ای

تولیدکنندگانازمواداولیهگران،ماشینآالتکموثبتسفارشزمانبرگالیهدارند

پازلپیچیدهصنعتاسباببازی

اکثریت مــردم ایران تأکیــد دارند  خبر
ازسرگیری کامل تعهدات برجامی ایران باید 
بعد از بازگشــت آمریکا به تعهدات کامل 
برجامــی یــا حداقــل همزمــان بــا آن انجام 
شود. این را نتایج جدیدترین افکارسنجی 

دانشگاه مریلند و مؤسسه کانادایی »ایران 
پُــل« می گویــد. در این نظرســنجی که در 
چنــد مرحله انجام شــده و مرحلــه پایانی 
آن نیمــه دوم بهمــن ماه و پس از گذشــت 
چنــد هفتــه از روی کار آمدن دولت بایدن 

صــورت گرفتــه، 60 درصــد مــردم اعــام 
کرده اند نسبت به انجام تعهدات آمریکا و 
رفع تحریم ها »تردید جدی« دارند. در یک 
پرســش دیگــر این نظرســنجی 73 درصد 
مــردم تأکید کرده انــد از قانونی با مضمون 

افزایــش فعالیت هــای هســته ای حمایــت 
می  کننــد. همچنیــن بــه بــاور 77 درصد از 
شــرکت کنندگان در این نظرسنجی، نظام 
ایــران در زمینــه مدیریت همه گیــری کرونا 

عملکرد خوبی...

 ............ صفحه 3

نگاهیبهبازنمایی
ضعیفتصویرپدر

درسینمایدهه90ایران

پاییز
پدرساالر

پنتاگونبهدستور
رئیسجمهورآمریکادر

سوریهحملههواییانجامداد

رونماییازروی
دیگربایدن!

نظر سنجی مشترک دانشگاه مریلند و مؤسسه کانادایی» ایران پل« 
درباره انتخابات 1400، عملکرد دولت و شخصیت های سیاسی منتشر شد

 ............ صفحه 5 ............ صفحه 8

 ............ صفحه 2

یـــادداشــت  روز
مهدیبختیاری،کارشناسمسائلدفاعی

ایران با رونمایی از نخستین پهپاد پهن پیکر با نام کمان 22 که چهارشنبه گذشته 
با حضور فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسامی صورت گرفت، بعد دیگری 
از پیشرفت خیره کننده خود در حوزه پرنده های بدون سرنشین را به اثبات رساند. 

اساساً جمهوری اسامی پس از جنگ تحمیلی...

کمانیبرای
3هزارکیلومترآنسوتر
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آگهی مزايده  فروش
جوانه پرواری هلشتاين 
سازمان موقوفات ملك
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آگهی تجديد فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزيابی كیفی )فشرده(
)مناقصات شماره 99/423 و  99/424(نوبت اول               شماره مجوز: 1399.7142

1ـ موضوع مناقصه: الف- خرید رگالتور گاز خانگی به ظرفیت 
های 10، 40 و 70 مترمکعب در ساعت )شماره 99/423(

ب-خرید شــیر علمک 3/4 اینچ قبــل از رگالتور )میتر 
استاپ( )شماره 99/424(

2ـ نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: شركت گاز خراسان شمالی به آدرس بجنورد- 
خیابان طالقانی شرقی- نبش خیابان دهخدا- كد پستی 94156-75949

3ـ نحــوه دریافــت اســناد و مهلت ارائــه مــدارك: از كلیــه تولیدكنندگان/تأمین 
 )VENDOR LIST كننــدگان كاال )دارای گواهینامــه مــورد تأیید شــركت ملــی گاز
دعوت به عمل می آید جهت شــركت در مناقصه صدرالذكر از طریق سامانه تداركات 

الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir اقدام نمایند.
* تهیه، تکمیل و بارگذاری مدارک خواســته شده براساس اسناد مناقصه و اسناد 
ارزیابی كیفی صرفًا تا تاریخ 1400/01/11 امکان پذیر اســت. ضمنًا ضروری اســت 

اسناد بارگذاری شده از كیفیت الزم برخوردار باشند. 
** تحویل اصل ضمانت نامه شركت در فرآیند ارجاع كار تا قبل از جلسه بازگشایی 
پاكــت ها الزامی اســت. در صورت عدم وصول اصل ضمانــت نامه در مهلت مقرر، 

مناقصه گر از فرآیند مناقصه حذف خواهد شد.
***  شركت های دارای هیأت مدیره/سهامدار مؤثر مشترک مجاز به ارائه پیشنهاد 

قیمت همزمان در این مناقصه نخواهند بود.
**** مطابــق بنــد الف ماده 5 قانون "حداكثر اســتفاده از تــوان تولیدی و خدماتی 

كشور و حمایت از كاالی ایرانی"، ارجاع كار صرفًا به مؤسسات و شركت های ایرانی 
ثبت شده در فهرست توانمندی های مندرج در سامانه ماده 4 این قانون )سامانه 

توانیران( مجاز است.
4- نــوع و میزان تضمین شــركت در فرآیند ارجــاع كار: مطابق با بنــد الف ماده 5 
ــ/568/750/000  آئین نامه تضمین معامالت دولتی كه برای مناقصه الف به مبلغـ 
ریــال )پانصد و شــصت و هشــت میلیــون و هفتصــد و پنجاه هزار ریــال( و برای 
مناقصــه ب به مبلغ ـــــ/481/250/000 ریال )چهارصد و هشــتاد و یک میلیون و 

دویست و پنجاه هزار ریال( می باشد.
5- مبلغ برآورد اولیه: بــرآورد مناقصه الف به مبلغ: ـــ/11/375/000/000 ریال 
)یــازده میلیــارد و ســیصد و هفتــاد و پنج میلیون ریــال( و مناقصــه ب به مبلغ: 
ـــ/9/625/000/000 ریال )نه میلیارد و ششــصد و بیســت و پنــج میلیون ریال( 

می باشد.
6- نحوه و زمان توزیع اسناد مناقصه: اسناد مناقصه حداكثر تا تاریخ 1400/12/16 از 

طریق سامانه تداركات الکترونیکی دولت )ستاد( قابل دریافت می باشد.
شماره مركز تلفن: كد شهری )058(  32403333-9

قراردادهــا:  امــور  فاكــس   -32403341 قراردادهــا:  امــور  مســتقیم  تلفــن 
32403342

كد فراخوان مناقصه مندرج در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات:  الف: 40392803    
ب: 40392963                                                                               شناسه آگهی 1101024
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آگهی فراخوان تجديد مناقصه عمومی همراه با ارزيابی كیفی 
)تجديد مناقصه عمومی و  يك مرحله ای شماره    1399.7199 (نوبت اول

نام و نشــانی دســتگاه مناقصه گزار : شــركت گاز استان 
خراسان جنوبی )سهامی خاص(- بیرجند- سایت اداری- 
بلــوار پیامبر اعظم )ص(- ابتدای خیابان شــهدای نیروی 
انتظامــی- شــركت گاز اســتان خراســان جنوبی- طبقــه اول- امــور قراردادها- 
كدپســتی : 9719866838 - تلفــن :  32392000-056 ، نمابــر امــور قراردادها :  

056-32400523
 موضــوع تجدید مناقصه : اجرای توســعه شــبکه توزیع گاز و نصب انشــعاب پلی 
اتیلن به همراه تعمیرات شــبکه و انشــعابات در ســطح شهرستان های سربیشه ، 

درمیان ، نهبندان و روستاهای تابعه
شــرح مختصر كار : احداث 33.5 كیلومتر توســعه شــبکه توزیع گاز و نصب 2000  
انشــعاب پلی اتیلن به همراه تعمیرات شبکه و انشــعابات در سطح شهرستانهای  
سربیشــه ، درمیــان ، نهبنــدان و روســتاهای تابعــه  از طریق ســامانه تداركات 
الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس )www.setadiran.ir( و به شــماره فراخوان 

)2099091444000095(
نــوع و مبلــغ تضمین شــركت در فرآیند ارجــاع كار : تضمین های اعالم شــده در 
آییــن نامه تضمیــن برای معامالت دولتی به شــماره 123402/ت50659 ه- مورخ 
1394/09/22- مبلــغ تضمیــن 5.700.000.000 ریــال ) پنــج میلیــارد و هفتصــد 
میلیــون ریــال(- ارائه هر گونه چك بــه عنوان تضمین شــركت در فرآیند ارجاع 

كار مورد قبول نمی باشد.
نکتــه : اصل تضمین شــركت در فرآیند ارجاع كار تا قبــل از آخرین مهلت عودت 
اسناد مناقصه در سامانه ستاد عالوه بر بارگذاری از طریق سامانه مذكور بایستی 

به امور قراردادهای شركت گاز استان خراسان جنوبی ارائه گردد .
محل تأمین اعتبار پیمان : اعتبارات سرمایه ای )منابع بند ق تبصره 2 ماده واحده 

قانون بودجه- طرحهای غیرعمرانی( شركت گاز استان خراسان جنوبی
شرایط متقاضیان : • دارا بودن حداقل پایه 4 در رشته تأسیسات و تجهیزات و یا 

پایه 5  در رشته نفت و گاز 
• ارائه گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعی

• داشتن ظرفیت خالی ارجاع كار و دارا بودن سابقه كاری مشابه و مرتبط
• ارائــه مــدارك معتبر ثبتی مناقصه گر و مدارك و مســتندات مذكور در اســناد 

ارزیابی كیفی 
• ارائه صورت های مالی حسابرســی شــده ســال 99 و یا حداقل ســال 98 توســط 

مؤسسات حسابرسی معتبر برای مناقصه گران الزامی است .
نکته 1 : ارائه اصل و یا كپی برابر اصل مدارك فوق االشــاره در زمان بازگشــایی 

پیشنهادها الزامی است .
نکتــه 2 : در فرآیند ارزیابی فنی و كیفی ، امتیاز تشــویقی مجریان و پیمانکاران 
فلــزی دارای گواهینامه ایــزو 3834 معتبر در بخش فنــی 5 و در بخش كیفی 5 

امتیاز از صد امتیاز كل لحاظ می گردد و درآینده اجباری خواهد گردید.
 برنامــه زمانــی مناقصــه : • مهلــت دریافــت اســناد ارزیابــی كیفــی : از تاریــخ 

1399/12/09 لغایت ساعت 08:00 روز سه شنبه مورخ 1399/12/12 
• آخرین مهلت عودت اســناد ارزیابی كیفی  : ســاعت 08:00روز ســه شنبه مورخ 

1399/12/26
• اعالم نتایج ارزیابی كیفی :  1399/12/27 

• مهلت دریافت اســناد مناقصه : از تاریخ 1399/12/27 لغایت ســاعت 09:30روز 
چهارشنبه مورخ 1400/01/11 

• آخریــن مهلت بارگذاری اســناد مناقصه بر روی ســامانه ســتاد : ســاعت 09:30 
یکشنبه مورخ 1400/01/22

• زمان و مکان بازگشــایی پاكات : ساعت 10:00روز یکشــنبه مورخ 1400/01/22- 
سالن جلسات شركت گاز استان خراسان جنوبی

با توجه به اینکه كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد 
مناقصــه گران و بازگشــایی پاكات از طریق درگاه ســامانه تــداركات الکترونیکی 
دولت )ســتاد( به آدرس )www.setadiran.ir( انجام خواهد شــد لذا الزم اســت 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در ســایت مذكور و 

دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند . 
الزم بــه ذكر اســت اســناد از طریــق درگاه ســامانه تــداركات الکترونیکی دولت 
)ســتاد( توزیع خواهد شد و هر یک از مناقصه گران جهت دریافت و عودت اسناد 
مناقصه و ارزیابی كیفی ، بایســتی اسناد را تا آخرین مهلت ذكر شده در آگهی از 
طریق ســامانه ســتاد دریافت و یا بارگذاری نمایند. مناقصه گران تایید شــده در 
ارزیابی كیفی می بایســت اسناد مناقصه را پس از بارگذاری در سامانه تداركات 
الکترونیکی دولت تا قبل از شروع جلسه كمیسیون مناقصات بصورت فیزیکی نیز تحویل 

دبیرخانه رمز و محرمانه واحد حراست شركت گاز استان خراسان جنوبی نمایند.
ضمنًا ارائه مدارك و دریافت اســناد مناقصــه ، هیچگونه حقی را برای متقاضیان 

جهت شركت در مناقصه ایجاد نخواهد كرد. 
www.nigc-skgc.ir   ، www.shana.ir    ، http://iets. ایــن آگهی در ســایتهای 

mporg.ir  و www.setadiran.ir قابل رؤیت می باشد. 
روابط عمومی شركت گاز استان خراسان جنوبی

سالروزوفاتحضرتزینبhراتسلیتمیگوییم
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روایتیاز»ابوحامد«قوماندانفاطمیونروایتیاز»ابوحامد«قوماندانفاطمیون
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درسالروزوفاتحضرتزینب)س(وشهادتعلیرضاتوسلیدرسالروزوفاتحضرتزینب)س(وشهادتعلیرضاتوسلی
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روزنامـه صبـح ایـران 2

تأکید رهبر انقالب بر معرفی شخصیت و آثار سیدمرتضی علم الهدی   حضرت آیت اهلل خامنه ای در دیدار دست اندرکاران کنگره بزرگداشت سیدمرتضی علم الهدی، وی را یکی از برجستگان تاریخ اسالم و 
از جمله مفاخر علمی در فقه، کالم، ادب، حدیث و تفسیر برشمرده و فرمودند: بیان و تدوین فضائل و مناقب و برجستگی های افرادی همچون سیدمرتضی در واقع نشان دهنده ُحسِن تربیت اسالم و حوزه های اسالمی است. 
رهبر انقالب هدف از برگزاری چنین کنگره هایی را شناخت و تحلیل معارف و معلومات شخصیت های بزرگ تاریخ اسالم خواندند و افزودند: او یک شخصیت اسالمِی بین المللی است و تنقیح و چاپ آثار ایشان نیز مهم است. 

ــران تأکید دارنــد   ادیــب   اکثریت مــردم ای
ازسرگیری کامل تعهدات برجامی ایران باید 
بعد از بازگشت آمریکا به تعهدات کامل 
برجامی یا حداقل همزمان با آن انجام شود. 
این را نتایج جدیدترین افکارسنجی دانشگاه 
مریلند و مؤسسه کانادایی »ایران پُل« می 
گوید. در این نظرسنجی که در چند مرحله 
نیمه دوم  پایانی آن  انجام شــده و مرحله 
بهمن ماه و پس از گذشت چند هفته از 
روی کار آمدن دولت بایدن صورت گرفته، 60 
درصد مردم اعالم کرده اند نسبت به انجام 
»تردید  تحریم ها  رفــع  و  آمریکا  تعهدات 
جــدی« دارنـــد. در یــک پرسش دیگر این 
نظرسنجی 73 درصد مردم تأکید کرده اند 
افزایش فعالیت های  با مضمون  قانونی  از 
به  همچنین  می  کنند.  حمایت  هسته ای 
بــاور 77 درصــد از شرکت کنندگان در این 
نظرسنجی، نظام ایــران در زمینه مدیریت 
همه گیری کرونا عملکرد خوبی داشته است. 
8 درصد شرکت کنندگان نیز عملکرد نظام 
را در مدیریت کرونا، متوسط و تنها 15 درصد 

ضعیف یا خیلی ضعیف دانسته اند.

آمریکا و اسرائیل منفورترین رژیم ها از »
دیدگاه مردم ایران هستند

در بخش دیگری از این نظرسنجی از مردم 
خواسته شده میزان تنفر یا دوستی خود 
را با کشورهای مختلف مشخص کنند که 
با  آلمان  و  روسیه  آمــده  بدست  نتایج  در 
13درصد و چین با 12 درصد محبوب ترین 
کشورها از نظر مردم ایران هستند و آمریکا 
و رژیم اسرائیل با 5 و 3 درصد محبوبیت، 

ــرار گــرفــتــه انــد. همچنین  قـ رتــبــه آخـــر  در 
اسرائیل  رژیــم  نیز  تنفر  مــیــزان  حیث  از 
با 73 درصد  آمریکا  و  تنفر  با 81 درصــد 
ایران  مردم  دیدگاه  از  کشورها  منفورترین 
از  مــردم  نفرت  میزان  بــوده انــد. همچنین 
روسیه، چین و آلمان نیز به ترتیب 23، 29 
و 30 درصد بوده که کمترین میزان تنفر 

در بین کشورهای مورد سؤال بوده است. 

 میزان اقبال مردم نسبت به »
نامزدهای انتخابات 1400

ــاره  ــ درب نظرسنجی  ایـــن  از  ــگــری  دی بــخــش 
ــردم بــه چــهــره  هــای سیاسی  گــرایــش هــای مـ
است. میزان اقبال مردمی نسبت به محمد 

جواد ظریف از 89 درصد در آگوست 2015 
یافته  کاهش  فوریه 2021  در  درصــد  به 61 
است. همچنین دیدگاه منفی مردم نسبت 
به ظریف در بازه زمانی گفته شده، از 5 به 
34 درصد افزایش داشته است. این دیدگاه ها 
درباره قالیباف طی 6سال مورد اشاره تقریباً 
ــدون تغییر مــانــده اســـت، امــا محبوبیت  بـ
پیدا  افزایش  به شدت  رئیسی  سیدابراهیم 
کرده است. آخرین سابقه افکارسنجی های 
قبلی مریلند درباره رئیسی به ماه می 2017 
باز می گردد که وی از نظر مــردم 48 درصد 
دیدگاه  نیز  و 36 درصــد  داشته  محبوبیت 
منفی نسبت به وی وجود داشته است. اما 
بر اساس نتایج جدید نظرسنجی، 75 درصد 
مردم نسبت به وی دیدگاه مثبت ]محبوبیت[ 
و تنها 20درصد مردم دیدگاه منفی دارند. در 
این نظرسنجی درباره انتخابات نیز سؤاالت 
مفصلی از مـــردم شــده اســـت. 53 درصــد 
مردم تأکید کرده اند که در انتخابات ریاست 
جمهوری شرکت می کنند و 22 درصد دیگر 
انتخابات سخن  در  احتمال شرکت  از  نیز 
گــفــتــه انــد. در یــک پــرســش دیــگــر از مــردم 
خواسته شده که رأی خود را مشخص کنند. 
42 درصد از شرکت کنندگان اعالم کرده اند 
در انتخابات به ابراهیم رئیسی رأی خواهند 
داد. این عدد برای قالیباف 25 درصد، برای 
ظریف و احمدی نژاد هر کدام 23 درصد، برای 
سیدمحمد خاتمی 13 درصد و برای سعید 
و 9 درصد  نیز 10  و علی الریجانی  جلیلی 
است. در این بین رئیسی با 10 درصد کمترین 
رأی منفی و خاتمی و احمدی نژاد با 29 و 23 

درصد بیشترین رأی منفی را دارند. 

نظر سنجی مشترک دانشگاه مریلند و مؤسسه کانادایی» ایران پل« درباره انتخابات 1400، عملکرد دولت و شخصیت های سیاسی منتشر شد

حمایت 73 درصد ایرانیان از افزایش فعالیت های هسته ای

مجلس خبرگان کشورمان ایران یکی از وظایف اصلی اش این است که به س
عملیاتی کردن سخنان رهبری کمک و یاری کند . 9360000221

آقای جهرمی استقالل 6 تایی و پرسپولیس چهارتایی آخه به شما چه واقعاً؟ س
االن مشکالت مخابراتی مردم حل شده که شما وقت اضافی داری؟  9050000621

اجازه تردد برون شهری نداریم پس ویروس چطور از انگلیس به ایران وارد س
شد؟ نکنه ویروس پرنده است! اگر نیست پروازهای خارجی را هم قطع کنید پس 

تابستان هم منتظر ویروس آمریکایی هم باشیم. 9150000819
آیا وقت  آن  نرسیده  در کشور زلزله  خیزی  که  این  همه  خسارت  می زند، س

دست کم   یک  بند بودجه  را به  مقاوم سازی  بدهند و نرخ  فوالد ومصالح 
و سود تسهیالت  ساخت  مسکن  به حداقل  برسد تا مهندسان  زبده  برای 
 ساخت  خانه های  مقاوم  در تمام  شهرها بسیج  شوند و دولت به فکرجان 
 ایرانی ها باشد، یا باز در انتظار زلزله بعد می ماند تا ستاد بحران  مرده ها 

را بشمارد؟ 9150000986
وزیر ارتباطات لطف کند حداقل جوابگوی دزدی سیم های مخابرات باشد س

فوتبالی  هم  وارد حیطه فوتبال شود. اصالً  را بیچاره کرده بعد  که مردم 
نیستم. 9150000451

اینجانب 10 سال پیش در تعاونی تاکسیرانی کل کشور برای تاکسی مینی ون س
14 میلیون و 700هزار تومان پول واریز کردم، هنوز نه پول به هم دادن نه ماشین، 
االن هم ارزش پولم خیلی پایین اومده. یکی نیست به دادم برسد، از هر راهی وارد 
شدم به نتیجه نرسیدم. کسی نیست لطف کنه داد منو از اینا بگیره ؟ 9150000341

ای کاش همه مأموران تخریب شهرداری به مانند تخریب بنای شهردار س
کالله انجام عمل کنند. چون در جاهای دیگر بنده دیدم وقتی با لودر تخریب 
می کنند، بعد از تخریب راننده لودر انگار با طرف پدرکشتگی داره روی اموال 
اینجا که حکم اجرا  این قدر میره و میاد که هیچی ازش نمی مونه.  طرف 
می کنند در حال جمع آوری بنا هستند و طوری عمل می کنند که خاطر 

ملوکانه شهردار کالله به هم نخوره! 9150000855 

باالخره پرونده پیوستن ایران به »گروه اقدام مالی« بسته می شود؟ 

آزمون بزرگ FATF در مجمع تشخیص مصلحت
هر چند پرونده پیوستن ایــران به FATF مختومه تلقی می شد، اما آذر ماه 
اجازه ای از رهبر معظم انقالب خطاب به مجمع تشخیص منتشر شد که در 
آن با تمدید مهلت بررسی دو الیحه پالرمو و CFT در مجمع تشخیص موافقت 
شده بود. با این تحول دولت باردیگر نسبت به تصویب لوایح مرتبط با گروه 
اقدام مالی امیدوار شد تا اینکه رئیس جمهور به مجمع تشخیص پیشنهاد 
کرد ایران به FATF بپیوندد با این شرط که اطالعات دور زدن تحریم ها به گروه 
اقدام مالی ارائه نشود. پیشنهاد دولت در حالی بوده که FATF در بیانیه های 
سال های 97 و 98 خود به صراحت هر گونه حق شرط در قوانین مبارزه با 

پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را رد کرده و نپذیرفته بود. 
درنهایت سه شنبه گذشته کمیسیون مربوط مجمع تشخیص تحت عنوان 
»کمیسیون مشترک دبیرخانه مجمع و دفتر رهبر معظم انقالب« با حضور 
وزرای امور خارجه، اقتصاد، نفت، رئیس کل بانک مرکزی و معاونت حقوقی 
رئیس جمهور تشکیل جلسه داد. محسن رضایی دبیر مجمع پس از این 
جلسه از پایان کار بررسی دو الیحه الحاق به پالرمو و CFT در کمیسیون 
مشترک و آماده شدن پیشنهادهای کمیسیون برای طرح در صحن مجمع 
خبر داد. هر چند هنوز چند و چون این پیشنهادها مشخص نیست، اما 
چهره های دولتی معتقدند برخالف گذشته، دیدگاه مجمع درباره FATF  نسبت 

به گذشته تغییر کرده است. 
همتی رئیس کل بانک مرکزی می گوید فضای جلسه مجمع را »مثبت« دیده 
است. محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور هم معتقد است جلسه 
دژپسند، زنگنه، ظریف، همتی و جنیدی با اعضای مجمع تشخیص »خوب 
و مثبت« بوده است. واعظی دراین باره به مهر گفته است: »دو الیحه مربوط 
به FATF که در مجمع تشخیص مصلحت نظام است، خیلی اهمیت دارد؛ 
زیرا پس از رفع تحریم ما نباید یک خودتحریمی داشته باشیم تا مانع روابط 
بانکی مان شود«. وی در پاسخ به پرسشی درباره پیشنهاد رئیس جمهور درباره 
اینکه اطالعات دور زدن تحریم ها از همکاری ایران با FATF استثنا باشد، گفت: 

»ما به این مسئله اعتقاد نداریم که نمی توانیم تحریم ها را دور بزنیم«.

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و »فیصل المقداد« وزیر امور خارجه س
سوریه در تماسی تلفنی روابط دوجانبه و تحوالت منطقه را بررسی کردند.

»هشام شرف« وزیر خارجه دولت »نجات ملی یمن« در سخنانی تأکید س
کرد جمهوری اسالمی ایران در مراحل مختلف از ما حمایت کرده است و ما 

قدردان این حمایت ها هستیم.
 حسین تنهایی رئیس اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی با اعالم جزئیات س

آزادســازی دارایی های ایران در کره جنوبی گفت: قرار بر این است تا یک 
میلیارد دالر از این دارایی ها به کانال مالی ایران و سوئیس واریز شود تا صرف 
خرید دارو و غذا شود. در مورد اقالم دارویی نیز وزارت بهداشت با بانک 

مرکزی هماهنگ شده است.
 رستم قاسمی معاون اقتصادی سپاه قدس با اشاره به اینکه مذاکرات س

برجام نشان داد ایران به دنبال تنش زدایی است، درباره آینده برجام گفت: 
باید در داخل از نظر اقتصادی چنان به قدرت برسیم تا در موضع قدرت قرار 

بگیریم و بعد مذاکره کنیم.
شــورای نگهبان با تأیید مصوبه مجلس در خالل طرح »اصــالح مواد 1 س

و 7 قانون سیاست های کلی اصل 44« باوجود مخالفت  گسترده برخی 
وکالی دادگستری، وکالت را در زمره کسب وکارها به حساب آورد. به نوشته 
خبرگزاری مهر این اقدام منجر به شکسته شدن انحصار وکالت شده است.

محسن پیرهادی عضو هیئت رئیسه مجلس با اعالم اینکه قالیباف بنای س
نامزدی در انتخابات ندارد، گفت: آقای قالیباف در پاسخ به درخواست برخی 
نمایندگان برای نامزدی در انتخابات 1400 تأکید کرد »همه نیروهای انقالب 
موظف اند تالش کنند هرچه سریع تر با وحدت، تمام ظرفیت های خود را 
متمرکز بر موفقیت گزینه واحد کنند«. پیرهادی همچنین افزود: برداشت و 
استنباط من از سخنان آقای قالیباف این است که با افزایش احتمال حضور 
آیت هللا رئیسی، آقای قالیباف تصمیم به عدم کاندیداتوری گرفته است و 

آمادگی کمک به ایشان را دارد.
 عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در واکنش غیرمستقیم به س

گمانه زنی ها از رد صالحیت احمدی نژاد گفت:  نه تنها بیرون از شورا بلکه خود 
اعضای شورای نگهبان هم نمی توانند بگویند که در بررسی صالحیت داوطلبان 
چه اتفاقی می افتد و آیا داوطلبی رد یا تأیید می شود. باید تا بعد از ثبت نام و 

شروع بررسی صالحیت ها توسط اعضای شورای نگهبان، صبر کرد. 
 علی مطهری طی یک نشست خبری از نامزدی اش در انتخابات سخن گفت س

و درباره احتمال رد صالحیتش گفت: با شورای نگهبان رایزنی نداشته ام و دلیلی 
برای رد صالحیت خودم نمی بینم.

 غالمعلی حدادعادل ضمن رد نامزدی خود در انتخابات گفت: ورود من در س
انتخابات به این صورت خواهد بود که همه را به رأی دادن تشویق می کنم، اما نه 

به خودم؛ برای رأی دادن در انتخابات شرکت می کنم، نه رأی گرفتن! 
 علی محمد نمازی عضو حزب کارگزاران با بیان اینکه سید حسن خمینی در س

انتخابات شرکت نخواهد کرد، گفت: تا جایی که من خبر دارم محمدجواد ظریف 
هم تا زمانی که همه به این جمع بندی نرسند که می تواند وارد شود، قطعاً به 

عنوان نامزد وارد رقابت نخواهد شد.

 کمانی برای
 3هزار کیلومتر آن سوتر

ایران با رونمایی از نخستین پهپاد پهن پیکر با 
نام کمان 22 که چهارشنبه گذشته با حضور 
فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی 
از پیشرفت  بــعــد دیـــگـــری  گـــرفـــت،  صــــورت 
بــدون  پــرنــده هــای  خیره کننده خــود در حـــوزه 
سرنشین را به اثبات رساند. اساساً جمهوری 
اسالمی پس از جنگ تحمیلی هشت ساله 
و با توجه به تجربیات این نبرد، راهبرد دفاعی 
امنیتی خود را بر دو حوزه متمرکز کرد؛ موشکی 
و پرنده های بدون سرنشین. در موشکی، هدف 
قرار دادن مقرهای فرماندهی، دپوی تجهیزات 
انتحاری و لجستیکی داعش در استان دیرالزور 
سوریه که در تاریخ 28 خرداد ماه سال 96 انجام 
شد و از آن مهم تر حمله به پایگاه »عین االسد« 
در عراق که نظامیان آمریکایی در آن حضور 
داشتند قدرت ایران را به رخ جهانیان کشاند. 
در حــوزه پهپادی هم همین رشــد سریع به 
لحاظ تنوع و کارآمدی در سالیان اخیر دنبال 
شــده اســـت. بــه طــور نمونه خــانــواده پهپادیِ 
گذشته  چندساله  مــأمــوریــت هــای  در  شاهد 
نقش  ســوریــه  بــحــران  در  تروریست ها  علیه 
تعیین کنندگی خود را به اثبات رساند. با این 
وجود به اذعان تحلیلگران نظامی، تحریم های 
خارجی سبب شده که ما این روزها در حوزه 
جنگنده های پیشرفته، کمبودهایی را مشاهده 
 کنیم که توسعه پهپادهای پهن پیکر که توان 
حمل تسلیحات بیشتری را دارند، می تواند این 
نقیصه را جبران کند. تهران پیشتر هم پهپاد 
بزرگ فطروس و شاهد 129 را عملیاتی کرد و 
رونمایی از کمان 22 در ادامه این مسیر قابل 

پیش بینی به نظر می رسید. 
نکته مهم دیگر که کمان 22 را از نمونه های قبلی 
متمایز می کند، چندمنظوره بودن آن است. این 
هواپیمای بدون سرنشین مجهز به محموله های 
رزمــی، اپتیکی و جنگالی است. این پهپاد به 
دلیل برخورداری از دوربین های بسیار پیشرفته 
می تواند در حوزه شناسایی و مراقبت، نقش 
مهمی بازی کند. همچنین نوع تسلیحاتی که 
در مراسم رونمایی از کمان 22 وجود داشت، 

قدرت تهاجمی باالی این پهپاد را نشان داد. 
از سوی دیگر همان گونه که سرتیپ نصیرزاده 
گفته، کمان 22 به دلیل شعاع عملیاتی، در 
ارتــقــای قـــدرت دفــاعــی کــشــورمــان هــم نقش 
تعیین کننده ای خواهد داشت. در پرنده های 
بدون سرنشین، مداومت پروازی فاکتور بسیار 
مهمی محسوب می شود که این پهپاد با بیش 
از 24 ساعت مدوامت پــروازی در این زمینه 
دارد. ضمناً  گفتن  ــرای  ب بسیاری  حــرف هــای 
برد این پهپاد 3هــزار کیلومتر اعــالم شده که 
البته مشخص نیست برد یکطرفه آن است 
یا نهایی. با این وجــود اگر برد حداقلی را در 
ایــران  بــزرگ تــریــن دشمن  وقتی  بگیریم  نظر 
از غرب  رژیــم صهیونیستی  یعنی  اســالمــی 
کشورمان کمی بیشتر از هزار کیلومتر فاصله 
دارد، خوب این پهپاد به راحتی می تواند مسیر 
در  بــرگــردد.  و  بــرود  را  اشغالی  سرزمین های 
تیررس بودن دشمن بسیار مهم است و نقش 

بازدارندگی دارد.
اما درباره کمان 22 یک نکته دیگر هم قابل ذکر 
است و آن اینکه برخی رسانه های خارجی این 
پهپاد را نسخه ای ازMQ-9 آمریکایی دانسته 
و کوشیده اند این دستاورد جمهوری اسالمی 
را زیر سؤال ببرند. هر چند از سوی مقامات 
کشورمان درباره این ادعا پاسخی داده نشده با 
این وجود در حوزه نظامی، مهندسی معکوس 
و استفاده از فناوری دیگر کشورها نه تنها چیز 
بدی نیست، بلکه رفتاری بسیار هوشمندانه 
است. ما وقتی پهپاد بسیار پیشرفته آر کیو170 
با  بر زمین نشاندیم  را سالم  ایــاالت متحده 
مهندسی معکوس آن توانستیم هم جهشی 
بزرگ در حوزه پهپادی ایجاد کنیم و هم برتری 
دشمن در این حوزه را هم زیر ســؤال  ببریم. 
پس ادعای رسانه غربی هم بر فرض صحت، 
نوعی اذعان به شکست و تأییدی بر توانمندی 

کشورمان در حوزه پهپادی محسوب می شود.

 تهدید ایران 
به لغو توافق با آژانس 

اگر فضای نشست دو  کــرده  ایــران تهدید 
به  و  ایــران  علیه  حکام  شــورای  آینده  روز 
تهران  باشد،  آمریکا  فضاسازی های  دنبال 
توافق اخیر با آژانس را ملغی خواهد کرد. 
گزارش  »رویترز«  خبرگزاری  را  مطلب  این 
ایــران  از ســوی  ارســالــی  نامه  را  و منبع آن 
کرده است. نشست شــورای حکام  عنوان 
ــون هــســتــه ای مجلس  ــان ــاره اجــــرای ق ــ دربـ
ایران، دوشنبه آغاز به کار می کند و آمریکا 
به شدت در حال تالش است تا با تحریک 
صادر  ضدایرانی  قطعنامه ای  اعضا  سایر 
به شورای  را  ایــران  پرونده  درنهایت  و  کند 

امنیت بازگرداند.

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

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

گزارش

کوتاه از سیاست

کوتاه از انتخابات 
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خبـر

رئیس دفتر رئیس جمهور با تأکید بر اینکه از نظر اقتصادی 
نرخ ارز ایران 25 یا 27 هزار تومان نیست، گفت: ما این کار 
را کردیم )دالر را گران کردیم( تا بتوانیم اقتصاد کشور را اداره 
کنیم تا امروز دشمنان بگویند که فشار حداکثری شکست 
خورده و آن ها به دنبال حل مسائل هستند و امروز ایران در 

موضع قدرت است. 
از  آیــیــن تجلیل  در  واعــظــی،  ایسنا، محمود  گـــزارش  بــه 
صادرکنندگان نمونه استان اصفهان، با بیان اینکه در سه 
سال گذشته کشور با یک جنگ تمام عیار اقتصادی روبه رو 

با آن صادر  کاال  ارزی که صادرکنندگان  باید  بــود، گفت: 
می کردند را به بانک مرکزی باز می گرداندیم تا کاالی اساسی 

برای سفره های مردم می خریدیم. 
وی با بیان اینکه زمانی که این جنگ به کشور تحمیل شد، 
روزانه 2 میلیون و 800 هزار بشکه نفت می فروختیم، گفت: 
اما در این دوران، روزهایی را پشت سر گذاشتیم که زیر 100 
هزار بشکه فروش نفت داشتیم و نمی توانستیم حتی پول 
آن را جابه جا کنیم، با وجود این،ناچار بودیم فضایی را در 
کشور ایجاد کنیم که کمبود کاالیی نداشته باشیم تا دشمن 

از این فضا سوء استفاده نکند. وی با تأکید بر اینکه از نظر 
اقتصادی نرخ ارز ایران 25 یا 27 هزار تومان نیست، گفت: ما 
این کار را کردیم تا بتوانیم اقتصاد کشور را اداره کنیم تا امروز 
دشمنان بگویند که فشار حداکثری شکست خورده و آن ها 
به دنبال حل مسائل هستند و امروز ایران در موضع قدرت 
است.  واعظی با تأکید بر اینکه خوشبختانه شرایط در حال 
تغییر است، گفت: اگرچه تحریم ها کاهش نیافته، اما اکنون 
فروش و صادرات نفت در کشور روان شده است و امیدواریم 

این شرایط را پیش ببریم.

دولـت

واعظی:  دالر را گران کردیم تا کشور را اداره کنیم!

بــا حضور  غــدیــر  آزادراه  مــهــم  ــروژه  ــ پ افــتــتــاح  پــی  در 
پــاســداران  سپاه  کل  فرمانده  رئیس جمهور،  مجازی 
بزرگ  اقدام  از  قدردانی  با  پیامی  در  اسالمی،  انقالب 
االنبیا)ص(  خاتم  سازندگی  قرارگاه  تحسین برانگیز  و 
آزادراه  ایــن  به موقع  گشایش  و  احـــداث  طــراحــی،  در 
راهــبــردی، ایــن پــروژه را محصول رویــکــرد، مدیریت و 
و  مــردم  نیازهای  به  پاسخ  و  انقالبی  و  جهادی  عمل 

کشور دانست.
به گزارش فارس، در پیام سرلشکر پاسدار محمد سالمی 
آمده است: بهره برداری از »آزادراه غدیر« که با شعار 
»راه غدیر، راه آرامــش و امنیت« رقم خــورد، یک گام 
مهم و راهبردی در تکمیل راه گذر ترانزیتی غرب و شرق 
کشور و تکمیل گذرگاه آسیایی و احیای راه کهن ابریشم 

محسوب می شود که به همت مجاهدان سرافراز قرارگاه 
ســازنــدگــی خــاتــم االنــبــیــا)ص( و عــزم و همراهی دولــت 
محترم، در روزی فرخنده و مبارک به ملت عظیم الشأن 

ایران هدیه شد.
پــروژه عظیم که در  ایــن  ــزوده اســت:  اف فرمانده سپاه 
شرایط ناشی از جنگ اقتصادی، تحریم های ظالمانه 
و فشار حداکثری دشمن و با تالش قرارگاه در تأمین 
کاربست  و  زمان  بندی مطمئن  و تضمین  مالی  منابع 
و  اراده  همت،  عنصر  و  ایستادگی  مقاومت،  صبر، 
یک  تحقق  کشور،  جوانان  و  متخصصان  خــودبــاوری 
دستاورد 100درصد ایرانی را تجلی بخشید، با مزایا و 
و هم افزایی های  رهاورد های چندگانه خود همکاری ها 

بومی و داخلی را بار دیگر به منصه ظهور رسانید.

بهره برداری رسمی از آزادراه غدیر»
همزمان با خجسته میالد حضرت مولی الموحدین علی)ع(، 
مراسم بهره برداری رسمی از آزادراه غدیر روز پنجشنبه با 

دستور ویدئوکنفرانسی رئیس جمهور برگزار شد.
رئیس جمهور این آزادراه را که با عبور از سه استان، آبیک 
در قزوین را پس از عبور از استان البرز به ورامین در جنوب 

تهران متصل می کند، از طریق ویدئوکنفرانس افتتاح کرد.
این آزادراه در چهار قطعه به طول 158 کیلومتر احداث شده و 
یکی از مهم ترین و با اولویت ترین کریدورهای ترانزیتی کشور 
در کریدور شرق به غرب، شمال به جنوب و شبکه بزرگ راهی 
آسیایی است. برای اجرای این پروژه 7 هزار میلیارد تومان 
اعتبار صرف شده و با بهره برداری از آن برای 250 نفر اشتغال 

پایدار ایجاد خواهد شد.

دولت

پروژه مهم آزادراه غدیر با حضور مجازی رئیس جمهور افتتاح شد

قدردانی از قرارگاه خاتم االنبیاa برای ساخت آزادراه غدیر

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 مهدی بختیاری،کارشناس مسائل دفاعی

اخبـار

با رونمایی جمهوری اسالمی از پهپاد پهن پیکر کمان 22، 
برد پرنده های بدون سرنشین ایرانی به 3هزار کیلومتر 
رسید. به گزارش خبرگزاری ایرنا، امیر سرتیپ خلبان 
عزیز نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری 
اسالمی ایران در بازدید از مراحل پایانی این پروژه اظهار 
کرد: پهپاد کمان 22 نخستین پهپاد پهن پیکر رزمی 
کشور است و قابلیت حمل انواع محموله با مداومت 
پــروازی بسیار باال و بیشتر از 24 ساعت و برد 3هزار 
کیلومتر را دارد که توانایی شناسایی، مراقبت و جمع آوری 
اطالعات و عکس برداری از اهداف دوردست را دارد و با 
حمل انواع مهمات هوشمند توان رزمی باالیی به این 

نیرو خواهد بخشید.

 برد پهپادهای ایران 
به 3هزار کیلومتر رسید

رونمایی از کمان22 

سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان 
با توجه به برخی اخبار منتشر شده در رسانه های پاکستان 
قاچاقچیان  با  اولیه  درگیری های  وقــوع  دربـــاره چگونگی 
سوخت در مرز مشترک ایران و پاکستان، گفت: موضوع 
در جمهوری  و مسئول  مقامات صالحیت دار  طــرف  از 
اسالمی تحت بررسی است و با توجه به تحویل جسد 
یک ایرانی طی صورتجلسه مشترک از سوی پاکستان به 
ایران این موضوع توسط مرزبانان درجه یک در دو کشور در 
دست بررسی است. به گزارش خبرگزاری مهر، احمدعلی 
موهبتی، استاندار سیستان و بلوچستان روز پنجشنبه در 
نشست با سران طوایف سیستان و بلوچستان نسبت به 
سوء استفاده دشمنان از رخدادهای اخیر هشدار داده بود.

 تحوالت اخیر در مرز پاکستان 
در حال بررسی است

خطیب زاده: 

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل 90 در خصوص سفر 
یک روزه جمعی از نمایندگان به مناطق زلزله زده سی سخت 
در شهرستان دنا، گفت: روز پنجشنبه به همراه تعدادی از 
نمایندگان جهت بازدید از مناطق زلزله زده سی سخت برای 
بررسی مشکالت این منطقه و همچنین نظارت میدانی بر 
روند امدادرسانی به مردم عزیز این شهرستان به دعوت 
مهدی روشنفکر نماینده بویراحمد و دنا انجام شد. علی 
خضریان در گفت وگو با فــارس، افــزود: پس از بازدید از 
مناطق مختلف این شهرستان و گفت وگو با مردم زلزله زده، 
جلسه ای با حضور جمعی از مسئوالن شهرستان، استانی 
و ملی در فرمانداری سی سخت جهت رفع هرچه سریع تر 

مشکالت مردم این منطقه برگزار شد.

جزئیات بازدید نمایندگان از منطقه 
زلزله زده »سی سخت«

از سوی عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل 90 عنوان شد

نتیجه اصلیسؤالنتیجه اصلیسؤال

میزان تردید جدی درباره رفع 
 موفقیت نظام 60 درصدتحریم ها توسط آمریکا

77 درصددر مدیریت کرونا

 میزان مشارکت قطعی 
 رئیسی محبوب ترین نامزد انتخابات53 درصددر انتخابات

با 42 درصد

 منفورترین رژیم ها 
از نظر مردم

 اسرائیل 
و آمریکا

 محبوب ترین کشورها 
از نظر مردم

 روسیه، چین 
و آلمان

چکیده مهمترین سواالت نظرسنجی
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وام ودیعه مسکن سال آینده پرداخت می شود  اصالنی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن گفت: مطابق بخشنامه ابالغی بانک مرکزی، بانک های عامل باید برای افرادی که تشکیل پرونده داده اند وام ودیعه مسکن را تا پایان سال پرداخت کنند. وی با یادآوری اینکه از مجموع 920 هزار پیامک 
متقاضیان دریافت وام ودیعه مسکن، 805 هزار نفر مشمول دریافت این وام بودند، اظهار کرد: تاکنون 214 هزار نفر وام ودیعه مسکن دریافت کردند و بقیه کسانی که تشکیل پرونده دادند یعنی حدود 10 تا 15هزار نفر باقیمانده می توانند تا پایان سال با مراجعه به بانک، وام خود را دریافت کنند. 

به گفته وی، پرونده پرداخت وام ودیعه مسکن امسال تا پایان اسفند بسته می شود و برای سال آینده نیز این موضوع مجدداً پیگیری خواهد شد.

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

ملی  جشنواره  ششمین  زمانی   سمیه   
کودکان  فکری  پرورش  کانون  اسباب بازی 
تا  بهمن  هشتم  و  بیست  از  نوجوانان  و 
یازدهم اسفند ماه جاری در حال برگزاری 
است. امسال این رویداد فرهنگی با توجه 
به شیوع ویروس کرونا، به صورت مجازی و 
با ارائه بیش از یک هزار و ۲۵۰ اسباب بازی 
و سرگرمی  از ۱۴۰ تولیدکننده داخلی برگزار 

می شود.
گردش مالی ساالنه تجارت اسباب بازی در 
جهان، بیش از ۸۵ میلیارد دالر است که در 
این میان سهم عمده آن به چین اختصاص 
دارد. گردش مالی اسباب بازی در ایران نیز 
حدود ۳۵۰میلیون دالر برآورد می شود، در 
حالی  که سهم تولیدکنندگان داخلی از این 

رقم تنها ۱۰درصد است.
نیز  ــران  ای در  اسباب بازی  سرانه  مصرف 
حــدود یــک ســوم مصرف اســبــاب بــازی در 
آسیا و یک هفتم شاخص جهانی است. 
با در  ایران  سرانه مصرف اسباب بازی در 
نظر گرفتن جمعیت ۱۷میلیونی زیر ۱۵سال 
ــرآورد  بـ ۱۷دالر  از  کمتر  ســاالنــه  کــشــور، 
می شود. در حالی  که سهم سرانه مصرف 
اروپــا  و  ۳۵۰دالر  آمریکا  در  اســبــاب بــازی 
بزرگ ترین  از  یکی  اســت؛ایــران  ۲۵۰دالر 
خاورمیانه  در  اســبــاب بــازی  واردکنندگان 
پس از امارات است. براساس آمار موجود 
در حالی  که حدود ۵ هزار نوع اسباب بازی 
با ارزشی حدود ۱۵میلیون دالر در کشور 
از  دالر  امــا ۱۶۰مــیــلــیــون  مــی شــود،  تولید 
خارجی  بــازار  در  موجود  اسباب بازی های 
دالر  ۹۰میلیون  میزان  این  از  که  هستند 
به  صورت رسمی و مابقی با کم اظهاری و 

قاچاق وارد کشور می شوند.
این در حالی است که طبق آمار ارائه شده 
توسط محمدحسین نخ چی، دبیر انجمن 
سال  در  ایــران  اسباب بازی  تولیدکنندگان 
۱۳۹۸، حدود  ۴۰۰ واحد صنعتی در کشور 

در زمینه تولید اسباب بازی فعال بودند؛ اما 
غیر از تأمین نشدن نیاز داخلی، ایران سهم 
چندانی از بازار مهم خاورمیانه که طبق گفته 
جاوید مقدمی، عضو انجمن هیئت مدیره 
تولیدکنندگان اسباب بازی، ۱/۵میلیارد دالر 
است، نــدارد. آنچه از نظر فعاالن صنعت 
اســبــاب بــازی بــه مــوانــع مــوجــود پیش روی 

صنعتگران این حوزه برمی گردد.

 دولت حمایت نمی کند؛ »
صنعتگر تنهاست

مــهــدی اســــدی یــکــی از تــولــیــدکــنــنــدگــان 
اسباب بازی به خبرنگار قدس گفت: دولت 
در  نمی  کند.  اسباب بازی حمایت  تولید  از 
حالی  که تولیدکننده برای ثبات و تنوع تولید 
نیاز به حمایت دارد. اینکه فقط ۱۰ تا ۱۵ 
درصد نیاز اسباب بازی ایران را محصوالت 
داخلی تأمین می کند به این دلیل است که 
به دلیل تنوع باالی اسباب بازی، تولیدکننده  
و  کند  هزینه  لحظه  هر  نمی تواند  داخلی 
قالبی را بزند و بعد هم فقط در داخل ایران 

بفروشد.
با  اسباب بازی  واردات  و  تولید  افــزود:  وی 
هم نمی خواند. من در بخش ماشین های 
مدل   ۲۰ حــدود  اکنون  فلزی،  اسباب بازی 
تولید می کنم، ولی ۲۰ مدل من نمی تواند 
بازار  در  فلزی  اسباب بازی  انــواع  جوابگوی 
ایــران باشد  در حالی  که هر روز ۲۰ مدل 
قیمت  افــت  مــی شــود.  کشور  وارد  جدید 
دالر هم روی قیمت صادرات اثر گذاشت. 
قیمت  ــر  زی را  خــود  کـــاالی  نمی توانیم  مــا 
چینی  محصوالت  چــون  بفروشیم،  چین 
در زمینه  دارنـــد. مثالً  زیــادی  تنوع خیلی 
ماشین های عقب کشی فلزی، دست کم ۱۰۰ 
مدل دارند و این دست خریدار را در انتخاب 

باز کرده و سفارش را بیشتر می کند.
اسدی ادامه داد: ما اکنون یک نمایشگاه 
اســبــاب بــازی اســتــانــدارد نــداریــم در حالی  

ــد بــرپــایــی  ــازمــن ــی ــوســعــه صــنــعــت ن ــه ت کـ
نمایشگاه های بزرگ اسباب بازی است.

وی همچنین با اشاره به سختی تأمین مواد 
تومان  هــزار  به ۳۰  دالر  کــرد:  اظهار  اولیه 
رسید و مــواد »ای بــــی اس« ۴۵ تــا ۵۰هــزار 
تومان شد. وقتی دالر ۲۵ هزار تومان بود 
مواد ای بی اس ۴۹هزار تومان بود. می گویند 
اما  می شود،  وارد  کره جنوبی  از  ــی اس  ای ب
مواد پتروشیمی را که پتروشیمی تبریز یا 
رفته  بــاال  مــی زنــد، چــرا قیمتش  گلپایگان 
است؟ وقتی دالر ۳۰ هزار تومان شد، مواد 
وقتی  امــا  ــود،  ب تومان  پتروشیمی ۵۰هـــزار 
تا ۸۰هــزار  دالر ۲۵هـــزار تومان شد به ۷۰ 
تومان رسید. چرا؟ چون دولت دوست دارد 
ــازی کند. به جــای اینکه بگوید  با مــردم ب
قیمت را پایین تر بیاورم تا هزینه  تولیدکننده 
پایین تر بیاید، حساب می کند حاال که دالر 

را مجبوریم پایین بیاوریم، مواد اولیه را که 
مجبور نیستیم. پی وی سی که سال گذشته 
۱۱هزار تومان بوده، حاال شده ۲۰هزار تومان، 

این چه مسخره بازی است؟
کیک  یــک  قیمت  وقــتــی  داد:  ــه  ادامــ وی 
چه  دیگر  می کند،  تغییر  روز  هر  کوچک 
اگــر من بخواهم خط  توقعی داریــد؟ مثالً 
تولید عروسک راه بیندازم که به پی وی سی 
با  دارد،  ــاز  ــی ن ــگــر  دی چــیــزهــای  خــیــلــی  و 
روز تغییر می کند چه  قیمت هایی که هر 
با  را  تولید  دستگاه  ســه  مــن  بکنم؟  باید 
مشکالت فراوان به  صورت آزاد پس از یک 
 سال از گمرک درآوردم و یک امتیاز هم به 
من ندادند، در صورتی  که می گویند شما 
اگر پروانه بهره برداری داشته باشید گمرک 
امتیاز به شما می دهد. آن قدر ما را اذیت 
کردند که از ترس افزایش هزینه انبارداری، 

ناگزیر به ترخیص آزاد شدیم تا ۱۲۷ کارگر 
ما بیکار نشوند.

 مواد اولیه گران، ماشین آالت کم »
و ثبت سفارش زمانبر است

اسماعیل عیوضی یکی دیگر از تولیدکنندگان 
اسباب بازی نیز به قیمت باالی مواد اولیه 
اشــاره کــرد و گفت: پتروشیمی ها مــواد را 
ما  می فروشند.  جهانی  قیمت  از  گــران تــر 
امکان واردات مواد را نداریم و ناچاریم مواد 
پایین تر  و کیفیت  باال  قیمت  با  را  داخلی 
بخریم و همین هم امکان صادرات را از ما 
گرفته است، چون با افزایش هزینه تولید، 
قدرت رقابت در عرصه جهانی از ما گرفته 

شده است.
وی افزود: مسئله دیگر کمبود ماشین آالت 
در داخل کشور است. شاید دستگاه تزریق 

در ایران سالی ۲۰۰ عدد تولید بشود، ولی 
تا ۳ هــزار ماشین تزریق  ایــران ۲  مصرف 
اســت. وارد کــردن آن هــم زمــان و هزینه 
می برد. اگر تولیدکننده ای خودش آن را وارد 
کند با توجه به هزینه های گمرکی دست کم 
۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش قیمت دارد و اگر از 
واردکننده بخرد، بیش از ۱۰۰درصد افزایش 

قیمت دارد.
وی به روزنبودن فناوری ساخت در ایران را 
هم مشکل دیگر دانست و افزود: به همین 
دلیل ناچاریم برای سرعت عمل، قالب ها را 
در چین بسازیم، چون در ایران زمان زیادی 
می برد و کیفیت آن هم پایین است. هنگام 
ثبت سفارش، اختصاص ارز و وارد کردن 
آن به مشکل برمی خوریم. چند ماه زمان 
می برد تا ثبت سفارش کنیم و یک قالب 
که ابزار اولیه تولیدمان است به دستمان 
بــرســد. در چین ســه مــاهــه ایـــن قــالــب به 
دست تولیدکننده می رسد و برای ما یک 
 سال و نیم طول می کشد. ثبت سفارش در 
کشورهای دیگر کمتر از دو روز است، اما در 
ایران گاهی ۶ ماه طول می کشد. همچنین 
برای ثبت سفارش، تمام کارمندهای آنجا 
برای انجام وظیفه ای که برایش استخدام 
همین  و  می کنند  ســهــم خــواهــی  شــدنــد، 

موجب افزایش هزینه تولید می شود.
بزرگ ترین  کـــرد:  اضــافــه  تولیدکننده  ایــن 
بودن  فقیر  اســبــاب بــازی،  معضل صنعت 
کمک  نه  دارد،  خاصی  وام  نه  اســت؛  آن 
برای تأمین مواد اولیه و نه ماشین آالت یا 
معافیت مالیاتی. در این شرایط صنعتگر 
نــوع مواد  از ۱۰۰هـــزار  با بیش  اسباب بازی 

چینی باید رقابت کند.
ــزود: امــســال بــه دلــیــل محدودیت  ــ اف وی 
واردات، بازار بهتر شده است. اسباب بازی 
ایران در این یک  سال تقریباً ۴۰ درصد رشد 
کرده و با یک حمایت کوچک می تواند به 
 راحتی در منطقه حرف اول را بزند، چون 

ندارند.  تولید  هیچ کدام  عربی  کشورهای 
ــه دلــیــل گـــران بـــودن تولید،  تــرکــیــه هــم ب
قدرت رقابت با ما را ندارد. ما خودمان به 
اما  اسباب بازی صــادر می کنیم،  ۱۵ کشور 
تنوع محصول نداریم و همین موضوع توان 
رقابت با چین که هزاران نوع محصول دارد 

را از ما می گیرد.

در تأمین مواد اولیه در تنگنا هستیم»
عماد ارغند دیگر تولیدکننده نیز همچون 
اولیه  مــواد  گرانی  از  تولیدکنندگان  دیگر 
گفت: ایران به  عنوان کشور تولیدکننده مواد 
پتروشیمی می تواند دست تولیدکنندگان را 
در زمینه دسترسی به مواد پتروشیمی که 
از مهم ترین مواد در اسباب بازی ها و ادوات 
متأسفانه  اما  بگذارد،  باز  هستند  بازی ها 
صنایع پتروشیمی به خصوص در چندماهه 
اخیر، قیمت محصوالت خود را باال بردند. 
از طرف دیگر قیمت کاغذ و مقوا به خصوص 
است  نداشته  ثبات  ســال  دوم  ۶  مــاه  در 
نتواند  تولیدکننده  شــده  موجب  همین  و 

برآوردی درباره هزینه ها داشته باشد.

ظرفیت صنعت اسباب بازی را دریابیم»
اســبــاب بــازی در  پــیــش روی صنعت  موانع 
تولیدکنندگان  گفته  بــه  کــه  اســت  حــالــی 
صنعت اسباب بازی، هر کارگاه تولیدی به  
صــورت مستقیم تــوان جذب بیش از ۱۰۰ 
نیروی کار را دارد. به گفته »ارغند« تولید 
هر محصول می تواند ۱۵ نفر را مشغول به 
کار کند و همین نشان از ظرفیت باالی این 
صنعت دارد. از سوی دیگر توجه به بازار 
خاورمیانه و کشورهای همسایه که اغلب 
توان تولید و رقابت در این حوزه را ندارند 
این  از  انگیزه کافی برای حمایت  می تواند 
صنعت مهم را فراهم آورد؛ صنعتی که این 
روزها نوسان و افزایش قیمت ها، نفس آن را 

بند آورده است.

تولیدکنندگان از مواد اولیه گران،ماشین آالت کم و ثبت سفارش زمانبر گالیه دارند

پازل پیچیده صنعت اسباب بازی
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مزایده  گذار : سازمان موقوفات ملك 
موضوع مزایده: فروش  جوانه پرواری هلشتاین  به شرح ذیل 

سپردهمقدارنوعردیف
 جوانه پرواری  هلشتاین1

50.000.000  ریال 35 راس گاوداری سنگ بست

تاریخ ، مهلت و نشانی دریافت و تحویل اسناد مزایده : 
متقاضیان میتوانند از تاریخ  انتشار این آگهی پیشنهاد قیمت خود را به انضمام سپرده 
مزایده حداکثر تا ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 99/12/16 درپاکت سربسته به دبیرخانه 
سازمان  به آدرس : مشهد ـ خیابان احمدآباد ، بلوار بعثت ، بین رضا و طالقانی پالك 50 

تلفن 38421523 ـ 38403545 تحویل و رسید دریافت نمایند. 
ســپرده مزایده  : بشرح مذکور  میباشد که میبایست بصورت چك بانكی رمزدار  در وجه 
حســاب ســازمان موقوفات ملك که در اســناد مزایده  ذکر شده اســت و یا فیش واریزی 
نقدی به حســاب ســازمان موقوفات ملک به ضمیمه پیشــنهاد تحویل گردد.درصورتیكه 
برنده مزایده  از امضاء قرارداد اســتنكاف ورزد ســپرده وی به نفع سازمان ضبط خواهد 

شد .
به پیشنهادات مشروط و مبهم و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد . 
سازمان موقوفات ملك در رد یا قبول  یك یا کلیه پیشنهادات مختار است. 

 

آگهی مزایده  فروش جوانه پرواری هلشتاین
 سازمان موقوفات ملك 

سازمان موقوفات ملك 

پ���الك موتورس���یكلت هم���رو ب ش پالك ٧٧٤-
١٥٩٣٦و شماره موتور ٠١٢٤NBF٠٠٧١٥٢وشماره 
تنه ٩٤٤١٥٦٨به نام رضا حاجیان كاخكی مفقود 

و از درجه اعتبارساقط می باشد
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س���ندوفاکتور فروش خودرو وشناس���نامه)برگ سبز(
وکارت پالک  نوع س���واری سیس���تم س���یتروئن تیپ 
زانتیا SX رنگ سفید روغنی مدل 1389 شماره موتور 
152537 ش���ماره شاس���ی s1512289193106  ش���ماره 
پ���الک 521ب83ایران 84 بنام راضی���ه امینی رودان 

مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد.  ,ع
99
12
32
8

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

 ســازمان ساماندهی مشاغل شــهری و فرآورده 
های کشــاورزی شهرداری ســبزوار در نظر دارد 
نسبت به واگذاری غرفه بازارچه بلوارسربداران 
وباقیمــت  کتبــی  تجدیدمزایــده  طریــق  از 
کارشناســی بصــورت اجــاره برای مدت2ســال 
اقــدام نماید.متقاضیان می توانند برای کســب 
اطــالع بیشــتربه ســاختمان اداری ســازمان به 
نشانی خراسان رضوی-سبزوار-میدان کارگر-
ضلع شرقی پارک جانبازان مراجعه و یا با شماره 
تلفن هــای 44291311-44291141تماس حاصل 
نمایند.آخریــن مهلــت تحویــل پیشــنهادها به 
دبیرخانه ســازمان تا پایان وقت اداری روز سه 
شنبه1399/12/26می باشد.پیشنهادات واصله 
روز چهارشنبه 1399/12/27رأس ساعت 8صبح 

بازگشایی می گردد.
احسان امامی رئیس سازمان ساماندهی مشاغل 

شهری  و فرآورده های کشاورزی

 آگهی تجدید مزایده »نوبت اول«

,ع
99
12
38
2

آگهی دعوت سهامداران به تشکیل مجمع 
عمومی عادی سالیانه در شرکت گل زرین 
طوس سهامی خاص به شماره ثبت 10364

 
ســهامداران  کلیــه  از  بدینوســیله 
شــرکت فــوق دعوت می شــود در جلســه 
مجمــع عمومی عــادی ســالیانه در مورخه 
1399/12/25 در ســاعت 10 صبح در محل 
دفتر شرکت واقع در مشهد انتهای بلوار 
مصلی مجتمع خشكبار و موادغذایی مصلی 
فاز 2 غرفــه 238 تلفن 8- 33663457 

برگزار می گردد حضور بهم رسانند.
دستورجلسه:

1- انتخاب اعضای هیئت مدیره
2- انتخاب بازرسین

3- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار شرکت
4- تصویــب تراز حســاب ســود و زیان و 

تعیین پاداش هیئت مدیره و بازرسین
 هیئت مدیره شرکت گل زرین طوس

ع 9
91
22
76

 بــا توجه به تصویب مجمع عمومــی فوق العاده مورخ 
1399/07/27 در اجــرای مــاده 44 الیحــه اصالحــی 
قانــون تجــارت مبنی بر تبدیل کلیه ســهام شــرکت 
از بی نام به با نام، لذا از کلیه ســهامداران شــرکت 
دعــوت به عمل می آیــد از تاریخ انتشــار این آگهی 
به مدت 6 ماه نســبت به تبدیل ســهام خود به مرکز 
شــرکت زیبا اســكان کادوس به شــماره شناسه ملی 
دوم  فلكــه   – تهــران  آدرس،  بــه   10720223072
صادقیه – مجتمع گلدیس – طبقه 11 واحد 21 کدپستی 
1451796936 مراجعه نمایند.بدیهی است که پس از 
انقضاء مدت مذکور کلیه ســهام بی نام شــرکت باطل 
شده تلقی می گردد.                                                                                                                         

هیئت مدیره 

,ع
99
12
37
9

 آگهی دعوت تبدیل نوع سهام بی نام 
به با نام در رعایت ماده 

44 الیحه اصالحی قانون تجارت

,ع
99
12
31
4

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای –نوبت دوم

مبلغ تضمین شرکتمدت پیمانمبلغ برآورد اولیهنام کاالردیف
 در مناقصه

محل تامین اعتبار 

خرید قیر 70*60 تحویل درب 1
7427/000/000 روز8/540/000/000کارخانه آسفالت شهرداری بشرویه

اعتبارات عمرانی
)اوراق خزانه اسالمی(

 شهرداری بشرویه در نظر دارد مناقصه عمومی خرید قیر 70*60 را از طریق 
سامانه تدارکات الكترونیكی دولت )ستاد( برگزار نماید.

کلیــه مراحــل برگزاری مناقصــه از دریافت اســناد مناقصــه تا ارائه پیشــنهاد 
مناقصه گران و بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الكترونیكی 

دولت )ستاد( به آدرسwww.setadiran.ir  انجام خواهد شد. 
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 99/12/05 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه  از سایت تا تاریخ 99/12/11           

مهلت ارائه پیشنهاد: تا پایان ساعت 13 روز شنبه  99/12/23
زمان بازگشایی پاکت ها :  ساعت 8 روز  یک شنبه99/12/24       

شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است 
سایر اطالعات و جزئیات مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است 

پرداخت وجه از محل اوراق خزانه اسالمی با سررسید 1402/09/06 خواهد بود
با 15درصد حفظ قدرت خرید روز شمار 

جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر ،آدرس:خراســان جنوبی-بشرویه-شــهرداری 
بشرویه-شماره تماس056-32787200-1 

حسین باللی شهردار بشرویه

شــرکت توزیع نیروی برق خراســان جنوبی در نظر دارد از محل اعتبارات عمرانی نســبت به اجرای شــبكه به شرح جدول ذیل  
از طریــق مناقصــه عمومی اقدام نماید.داوطلبان میتوانند برای دریافت اســناد از تاریخ 99/12/06 الی 99/12/10  به ســایت 
http://www.setadiran.ir  مراجعه و اســناد را دریافت نمایند و قیمت پیشنهادی خود را مطابق شرح مندرج در اسناد مناقصه 
تنها از طریق ســامانه تدارکات الكترونیكی دولت حداکثر تا ساعت 12 تاریخ 99/12/20بارگذاری نمایند.در صورت نیاز به کسب 

اطالعات بیشتر با شماره تلفن32400570-056اداره قراردادها تماس حاصل فرمایید .

شماره ردیف
شرحمناقصه

مبلغ و نوع تضمین 
)ضمانتنامه بانکی یا 
واریز نقدی( )ریال(

تاریخ و 
ساعت افتتاح 

پاکات 
محل افتتاح پاکات

266/ع/199
تامین برق مسکن محرومین 
روستاهای رضویه – تپه طاق 
و چاه مسافر شهرستان طبس

روز شنبه 168/000/000
99/12/23
 ساعت 8 

صبح

خراسان جنوبی – 
بیرجند – سایت اداری-
شرکت توزیع نیروی 
برق خراسان جنوبی_ 

سالن جلسات 267/ع/299

تامین برق مسکن محرومین 
روستای خسرو آباد 

–جوخواه-خرو-اسفندیار 
شهرستان طبس

310/000/000

   
   روابط عمومی  شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

,ع
99
12
29
6

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی آگهی مناقصات عمومی
 دوم همراه با ارزیابی کیفی به شماره 266/ع /99 لغایت 267/ع/99  

نوبت

/ع
99
12
37
2

س���واری  خ���ودرو  م���دارک  کلی���ه  و  س���بز  ب���رگ 
ب���ه  روغن���ی  س���فید  رن���گ   1398 م���دل  کویی���ک 
M15/8822177 و ش���ماره شاس���ی  ش���ماره موت���ور 
NAS841100K1023320 به ش���ماره انتظامی 893 م 
61 ایران 12 به مالکیت بتول ستوده مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

اصل برگ سبز گمرکی به شماره کوتاژ های 
  7102858A   7102856 وA

مورخ���ه 5 / 10 / 1389 متعل���ق ب���ه ش���رکت 
فورج گس���تر سناباد مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط میباشد.

س
99
12
38
8

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

اصل برگ سبز گمرکی به شماره کوتاژ های 
  6047663A   6047662 وA

مورخ���ه 15 / 5 / 1390 متعل���ق ب���ه ش���رکت 
فورج گس���تر سناباد مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط میباشد.

س
99
12
38
9

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

اصل برگ سبز گمرکی به شماره کوتاژ های 
  6047665A   6047659 وA

مورخ���ه 15 / 5 / 1389 متعل���ق به ش���رکت 
مجموعه س���ازی ط���وس مفق���ود و از درجه 

اعتبار ساقط میباشد.

س
99
12
39
1

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

اص���ل ب���رگ س���بز گمرکی ب���ه ش���ماره کوتاژ 
و     1389  /  4  /  13 مورخ���ه   7037353A
7038561A  مورخ���ه 15 / 4 / 1389 متعلق 
به ش���رکت فورج گستر س���ناباد مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط میباشد.

س
99
12
39
0

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

اص���ل ب���رگ س���بز گمرکی به ش���ماره کوت���اژ های 
6016337A و 6016336A مورخه 20 / 2 / 1390
و  6017713A و 6017714A مورخه 24 / 2 / 1390

 متعلق به شرکت سناباد خودرو توس مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط میباشد.

س
99
13
29
2

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز خ���ودروی س���مند ال ایکس م���دل 1384 
رنگ بژ-متالیک به ش���ماره انتظامی 986 ج 25 ایران 
12  ش���ماره موتور 12484026486 و ش���ماره شاس���ی 
17602029 به مالکیت عباسعلی لطفی میامی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

س
99
12
39
3

دی
قو

مف
ی 

گه
آ
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تجربه خوانش »خاتون و قوماندان« 

من ام البنین حسینی ام!
همه دار و ندار علیرضا یک چمدان بود و چند دست لباس زمستانی و 
یک دفترچه کوچک تلفن. تصویر مجاهدانی را که در کوهستان ها سر 
و صورتشان را شال پیچ کرده بودند و گونه هایشان از شدت سرما، سرخ 
شده و خشکی زده بود دیده بودم. علیرضا اوایل که آمد خواستگاری، 

اثرات سرمازدگی روی پوست صورت و دست هایش بود.
خاتون از قوماندان می گوید. چقدر شیرین و صمیمی قصه می کند از 
علیرضا توسلی، ابوحامد. کتاب خاتون و قوماندان را ورق می زنم. قرار 

است این کتاب را من بخوانم و بشود یک کتاب صوتی. 
قوماندان  و  خــاتــون  عکس  بــه  نگاهم  کــتــاب  اول  صفحات  هــمــان  در 
می افتد. چه شکوهی دارد این عکس. انگار دو سپیدار شانه به شانه  
از  و  از خودش  ام البنین حسینی  دارد  قدر حرف  ایستاده اند. چه  هم 

علیرضا توسلی، سردار فاطمیون.
که  اســت  ایــن  بر  نظرشان  همکاران  و  می شود  گذاشته  استودیو  قــرار 
ام البنین  زندگی  لحظه  لحظه  راوی  من  شود.  کتاب ضبط  6جلسه  در 
زندگی  لحظات  دل  در  بود.  خواهم  توسلی  علیرضا  و شهید  حسینی 
یک شهید بودن و بار تک تک کلمات و جمالت را به خوبی ادا کردن، 

کار سنگینی است.
ضبط شروع می شود. شروع می کنم به خواندن؛ »من ام البنین، دختر 
فیروزه در ماه سنبله تابستانی داغ و پرآشوب به دنیا آمدم؛ جایی در 

حوالی استان بامیان از سرزمین افغانستان...«. 
ام البنین حسینی به  نــرم، روان و صمیمی اســت. هم   شــروع داستان 
زیبایی قصه می كند و هم نویسنده کتاب خانم مریم قربان زاده از متن 
پرتالطم و پرشور این زندگی، کلمات را  مثل دانه تسبیح به خوبی چیده 

است تا برای سردار توسلی ادای دین کرده باشند.
کلمات و جمالت اختیار را از من می ربایند و مرا در دل خود می برند. من 
حاال زینب بیات نیستم. ام البنین حسینی ام که گاهی با شور و حرارت 
عقدکنان  جلسه  از  می گوید.  توسلی  علیرضا  خواستگاری  از  شــوق  و 
که  توسلی  با علیرضا  ارتباط هایش  زیبای نخستین  از شرم  و  می گوید 
حاال همسرش شده و دست در دستش گذاشت، یا با بغض و اشک از 
جدا شدن ها و از رفتن هایش به سوریه و جبهه جنگ روایت می کند. از 
همسر شدن  و از مادر شدن و اداره یک زندگی، آن هم نه یک زندگی 
کنار یک  در  زندگی  بلکه  باشد،  کنارت  در  که مردت همیشه  معمولی 
را به دوش گرفته و دغدغه اش مسائل  سردار که مسئولیت بزرگ تری 

بزرگ تری است. 
می خوانم و می خوانم و می خوانم و صفحات کتاب پیش  می رود. گاهی 
و ضبط  نمی دهد  امــان  مــرا  بغض  گاهی  و  می نشیند  لبم  روی  لبخند 
متوقف می شود تا اشک ها کار خود را بکنند... معموالً اجرای برنامه های 
رادیویی در حد نیم ساعت و یک ساعت است و گوینده ها در فواصل 
موسیقی فرصت استراحت دارند، ولی این یکی فرق می کند. روزی سه 

چهار ساعت اجرای یکسره خستگی ندارد انگار.
ام البنین  قــومــانــدان،  و  خاتون  احساسات  با  رفتن  پیش  قــدم  به  قــدم 

حسینی و سردار توسلی برایم تجربه بی نظیری بود.

سطرهای ماندگار 

می
می

ص
ن 

می
 آر

س :
عک

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 زینب بیات، گوینده رادیو دری  

annotation@qudsonline.ir

زاویه دید

 علیرضا مختارپور، رئیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور

 کاش سریال خاتون و قوماندان ساخته شود  رحیم مخدومی، نویسنده و منتقد ادبی درباره کتاب »خاتون و قوماندان« گفت: وقتی کتاب را دست گرفتم، حس خواندن رمان به من دست داد.  نویسنده  
وقایع یک زندگی سخت را به تصویر کشیده. صدها قصه  تکان دهنده از فراز و فرود زندگی عاشقانه ام البنین و علیرضا که هر یک به تنهایی برای اندیشیدن و عبرت گرفتن انسان سست و شکننده  عصر حاضر 

کافی است. کاش کسی پیدا می شد، سریال خاتون و قوماندان را می ساخت، بعد آمار می گرفت، می دید چقدر سریال در استحکام خانواده ها و افزایش تحمل زن و مرد در برابر سختی های زندگی مؤثر بوده است.

 6 ویژگی برجسته »خاتون و قوماندان«
»خاتون و قوماندان« شرح زندگی و مجاهدت های شهید علیرضا توسلی 
ام البنین  روایــت  به  فاطمیون  لشکر  فرمانده  و  مدافع حرم  رزمندگان  از 
حسینی همسر گــرامــی ایــشــان اســت کــه بــه قلم شــیــوای خــانــم مریم 

قربان زاده، نویسنده متعهد به رشته تحریر درآمده  است.
ویژگی های برجسته این کتاب عبارت اند از:

۱. بیان سیر زندگی پُر فراز و نشیب علیرضا توسلی و همسرشان در مراحل 
مختلف زندگی و در محیط های متفاوت افغانستان، ایران و سوریه.

۲. ترسیم واقعیت های تلخ و شیرین زندگی و فعالیت های این زوج مؤمن 
انقالبی.

۳. هنرمندی بسیار باارزش نویسنده ایرانی کتاب در حفظ زبان، لهجه 
و سبک گفتاری و نوشتاری عزیزان افغانستانی و ارائه سبک شیرینی از 

بیان خاطرات مدافعان حرم.
۴. درج برخی نامه های شهید به همسرش که حاکی از اعتقاد راسخ به 
استفاده  و  فارسی  ادبیات غنی  با  بسیار  انس  و  آشنایی  دینی،  معارف 

فراوان و بجا از اشعار شاعران مختلف و بیشتر از همه حافظ است.
۵. درج بخش هایی از خاطرات همسر شهید و حتی برخی گفت وگوهای 
مکتوب در فضای مجازی که همسر شهید آن ها را محفوظ نگاه داشته 

است.
۶. ترسیم محبت و عاطفه پاک و الهی میان شهید و همسر گرامی اش که 
ریشه در قلب و روح مطهر شهید و قلب و جان همسرش دارد و الگویی 
درخشان برای جوانانی است که قدم در زندگی مشترک و تشکیل خانواده 

می گذارند.

ابوحامد    از شــهــادت  پــس  احــتــمــاالً  خــانــم حسینی، 
پیشنهادهای مختلف و زیادی به شما برای ثبت و انتشار 
خاطرات شهید ارائــه شد. چه شد که آن هــا به سرانجام 

نرسید و پیشنهاد همراهی با خانم قربان زاده را پذیرفتید؟
حسینی: به دلیل جریان بزرگ و مهمی که جبهه مقاومت، 
شهدای فاطمیون و ابوحامد بانی آن بوده اند، دغدغه مندان 
زیــادی متوجه این کار بودند و پیشنهادهای زیــادی برای 
نوشتن خاطرات من شد ولی به دلیل بعضی حساسیت ها 
و عدم توجه به بعضی نکات، آن آثار از سوی خانواده مورد 
تأیید قرار نگرفت. البته آن دوستان، چون وقت و هزینه 
صرف شده، هنوز در حال اصالح اشکال ها هستند تا کار 
مناسب چاپ بشود ولی هنوز و تا این لحظه کتاب های 
دیگر به نتیجه نرسیده اند و بهترین کتاب درباره زندگی و 
خاطرات من با ابوحامد همین کتاب »خاتون و قوماندان« 
است که خانم قربان زاده زحمت کشیده اند. ایشان برای این 
کتاب مخلصانه کار کرده اند و من قدردان ایشان هستم، ولی 
به نظر من با توجه به اینکه هر شهیدی ابعاد مختلف و 
گوناگونی دارد، جا دارد کتاب های دیگری با محوریت شهید 

توسلی منتشر شود. 

پس شما و خانواده از کتاب »خاتون و   
قوماندان« رضایت کامل دارید.

حسینی: بله. این کتاب کار فاخر و جامعی 
ــن ادعـــا را دارم کــه حتی اگر  اســـت. مــن ای
بخواهند کار تلویزیونی درباره ابوحامد بسازند، 
این کتاب می تواند به عنوان منبع اصلی مورد 
استفاده قرار گیرد. این کتاب به روایت همسر 
و مورد تأیید خانواده است و اگر بناست کار 
دیگری درباره شهید منتشر شود باید روی 
ابعاد دیگری از شخصیت ابوحامد متمرکز 

شود که تکرار این کتاب نباشد.

پس از انتشار کتاب، خاطرات تازه ای به   
ذهنتان نرسیده است؟

حسینی: تالش شده این کتاب کامل باشد، 
ولی گاهی اوقــات بعضی خاطرات تــازه به 
ذهنم می آید که می توانیم برای چاپ های 
بعدی آن ها را به کتاب اضافه کنیم. البته 
این خاطرات تأثیر جدی و مؤثری در کتاب 

ندارند، چون همین کتاب حاضر بسیار کامل و جامع است 
و خانم قربان زاده برای کتاب زحمت زیادی کشیده اند.

خانم قربان زاده، شما مطمئن بودید که خانم حسینی   
پیشنهاد شما را قبول می کنند؟ 

قربان زاده: زمانی که من خدمت خانم حسینی رفتم تقریباً 
سه ماه از شهادت ابوحامد گذشته بــود. صحبتمان هم 
بیشتر دوستانه و در حاشیه عیادت از ایشان بود. چون آن 
زمان پای خانم حسینی شکسته بود و درگیر این مسئله 
هم بودند. من آنجا بحث کتاب را این طور مطرح کردم که 
اجــازه بدهید فعالً خاطرات شما را ثبت کنم و بعداً برای 
انتشار آن تصمیم بگیریم که ایشان هم موافقت کردند. 
البته خانم حسینی هیچ وقت نه نمی گویند! یعنی هر کسی 
که زنگ بزند و بخواهد بــرای شهید اقدامی کند، ایشان 
همراهی می کنند. من هم مزاحم ایشان شدم و در شرایطی 
بچه ها کوچک تر  بودند،  که خودشان دچــار مصدومیت 
بودند و اطراف خانواده ایشان شلوغ هم بود، با من همراهی 
کردند و کار تا یک جایی پیش رفت، ولی باز به دالیلی که 
خوشایند هیچ کدام از ما هم نبود کار حدود دو سال به 
تعویق افتاد. پس از این مدت تصمیم گرفتیم 10 جلسه 
گفت وگوی ابتدایی انجام شده را تکمیل کنیم. خوشبختانه 
کتاب تکمیل و نوشته شد و برای انتشار هم به خاطر اصرار 
و شوقی که نشر »ستاره ها« داشت، به این نشر سپرده شد.

پیش از اینکه درباره کتاب »خاتون و قوماندان« صحبت   
را دربــاره کتاب هایی که برای  کنیم، دوســت دارم نظرتان 

شهدای مدافع حرم کار شده است، بپرسم.
قربان زاده: به این دلیل که این شهدا به زمانه ما نزدیک 
هستند و قرابت های سنی، جغرافیایی و زمانی ما با آن ها 
زیاد است، مردم دوست دارند درباره آن ها بدانند. پس این 
تشنگی وجود دارد و خانواده ها هم اقبال خوبی به این کار 

دارند، ولی شهدای مدافع حرم در ساحت فرهنگ و ادبیات 
به نوعی بچه های چندمادره به حساب می آیند! همه دنبال 
این هستند که درباره شهدای مدافع حرم کتاب چاپ کنند و 
حتی نشرهایی مخصوص شهدای مدافع حرم شروع به کار 
کرده اند، اما مسئله به دو دلیل به خوبی پیش نرفته است؛ 
اوالً من احساس می کنم نگاه  خیلی از فعاالن این حوزه به کار 
درباره شهدای مدافع حرم بیش از آنکه بحث فرهنگ سازی 
و خدمت به شهدا باشد، بحث اقتصادی است و دوم اینکه 
در این حوزه انسجام و وحدت عمل وجود ندارد. یعنی همه 
می خواهند به این شهدا ادای دین بکنند، ولی مشکل این 
است که همه با هم می خواهند ادای دین بکنند! هیچ کس 
راضی نمی شود به نفع یک مجموعه خوب کنار بکشد و 
از یک کتاب خوب حمایت کند. یک نکته دیگر هم درباره 
حرم  مــدافــعــان  کــتــاب هــای  آسیب شناسی 
دخل و تصرف بیش از حد نویسنده است. 
بعضی با این استدالل که باید کتاب ها را برای 
خوشامد جوان ها عاشقانه بنویسیم، این آثار 
را تحریف می کنند. به همین دلیل خیلی از 
خانواده ها و دوستان شهدا هم از این کتاب ها 
ناراضی هستند. از همین جو عاشقانه نویسیِ 
دربـــاره  رسانه ها  بعضی  شهدا  کتاب های 
»خاتون و قوماندان« نوشته اند که این کتاب 
که  بگویم  اســت. من می خواهم  عاشقانه 
این کتاب اصالً آن روایت عاشقانه مدنظر 
ابوحامد  اتفاقاً  نیست.  دوستان  از  برخی 
ایــن مسائل  بــه  نسبت  و خانم حسینی 
سختگیر هستند و فرهنگ افغانستان هم 
بی پرده  نویسنده ای  اگــر  اســت.  همین طور 
ــط عاطفی یک خــانــواده شهید  دربـــاره رواب
مدافع حرم صحبت کند، نخستین منتقد 
کتاب اقوام و خانواده همان شهید خواهند 
بود. بسیاری از این پرده دری ها نه به ارج و 
قرب شهید می افزاید و نه در جوانان تأثیر 

چندانی می گذارد.

گفت وگوهای    کــه  قبلی  مجموعه های  نبود  بهتر  آیــا 
متعددی با خانم حسینی داشته اند صــوت آن هــا را در 

اختیار شما می گذاشتند تا احتماالً موازی کاری نشود.
ــه خــاطــر تــالش هــا و  ــان زاده: خــانــم حسینی ب ــ ــرب ــ ق
حــرم،  مــدافــع  شــهــدای  مسیر  در  فعالیت هایشان 
برنامه خیلی پُری دارند. من یک بار به کسی می گفتم 
پر  رئیس جمهور  یک  مثل  حسینی  خانم  برنامه 
است! به همین خاطر به یکی از مجموعه هایی که 

با ایشان گفت وگو کرده بودند گفتم صوت هایتان 
را در اختیار ما قرار بدهید که آن ها قبول 

حاوی  لپ تاپ  گفتند  حتی  و  نکردند 
صــوت هــا گــم شــده اســت. البته گویا 
لپ تاپ ناگهان پیدا شد و حاال کتابی 
کرده اند!  آمــاده  آن صوت ها  از  هم 
به  اینکه هیچ کس راضــی  غــرض 
ایــن کــار نشد، در حالی که خود 
آقایان  از  را برای یکی  این کار  ما 
ــرای شـــهـــدای مـــدافـــع حــرم  ــ کـــه ب

دادیــم  انجام  می نویسند،  را  کــاری 
گرفته  کمتر  حسینی  خانم  وقــت  تا 

کــاری  مرکزنشینان  متأسفانه  شـــود. 
ندارند که مثالً یک کتاب خوب در نشری 
بلکه  اســت،  شــده  منتشر  شهرستانی 
اصــرار دارنــد که حتماً خودشان چنین 
هم  استداللشان  کنند.  چــاپ  را  کتابی 

این است که چون ما داریم درباره سرداران 
کار می کنیم، باید برای ابوحامد هم حتماً 
کاری چاپ کنیم تا عذاب وجدان نداشته 
باشیم! متأسفانه آن اخالص و تعهدی که 

در مدافعان حرم بود در بسیاری از کسانی که برای آن ها 
کار فرهنگی می کنند وجود نــدارد و من هم تعارفی در 
گفتن این حرف ندارم. به همین خاطر کار مدافعان حرم 

به نتیجه نمی رسد. 
با این وضعیت خانواده های شهدای مدافع حرم خیلی 
اذیت می شوند، چون یک نفر می خواهد رمان آن شهید 
را بنویسد، یک نفر می خواهد در حوزه نوجوان کار کند 
و دیگران هم به همین ترتیب. حاال هم بعضی ناشران 
نمی خواهند بپذیرند وقتی در فالن موضوع یک کتاب 
خوب درباره ابوحامد منتشر شده بهتر است که ما کتابی 
دیگر  کارهای  مکمل  تا  کنیم  کار  دیگر  موضوع  یک  با 
باشد، نه تکرار آن. متأسفانه درباره ابوحامد به عنوان 
فرمانده خط  شکن فاطمیون کتاب های کمی نوشته شده 

در حالی که برای بعضی شهدا که به لحاظ 
بوده اند  پایین تری  رتبه  در  نظامی  جایگاه 
بیشتری منتشر شده است. من  کارهای 
هر وقت به حرم می روم و با شهدا درددل 
می کنم به ابوحامد می گویم چرا شما این 
قدر غریب هستید؟! یکی از وجوه غربت 
ابوحامد بحث های نظامی و عملیاتی است 
که هنوز چیزی از آن گفته نشده و به نظر 

من ظلم بزرگی است.

همین    کتاب  در  خالی  نقاط  از  یکی   
ــرادی هم  مسائل نظامی است که البته ای
به کتاب وارد نیست، چون کتاب به روایت 

همسر است.
قربان زاده: من زندگی و فعالیت های ابوحامد 
را برای خودم در سه دوره تقسیم کــرده ام؛ 
یک دوره افغانستان، یک دوره ایران و یک 
دوره هم سوریه. دوره افغانستان و سوریه 
جنگ و درگیری نظامی است و دوره ایران 
زندگی  فرهنگی،  کــارهــای  مختص  بیشتر 

بنابراین من  داشته اند.  که  اســت  و مشاوره هایی  روزمـــره 
معتقدم ما دربــاره ابوحامد نیاز به یک سه گانه داریــم که 
اتفاقاً کتاب خیلی قطوری خواهد شد. من این توان را در 
خودم می بینم و ادعا دارم نویسنده ای نیست که 
مثل من به زندگی ابوحامد مسلط و آشنا 
باشد، ولی باید شرایط این کار پیش بیاید. 
ابوحامد  به  قوماندان«  و  کتاب »خاتون 
نزدیک شده است، اما باید توجه کنیم 
که این کتاب روایت همسر شهید و درباره 
تعامالت بین خــانــواده اســت، نه روایــت 

همرزمان ایشان. 

خــاطــرات کــتــاب چقدر   
بــوده  شما  قلم  از  متأثر 
است؟ آیا به خاطرات 
پر و بال هم داده اید؟

قربان زاده: این کتاب 
به شدت متعهد به 
است؛  زندگی  متن 
یــعــنــی نــمــی تــوانــیــد 
حتی یک پاراگراف پیدا 
کنید که نویسنده آن را برای 
خــوش خــوان شــدن و خوشامد 
مخاطب نوشته باشد. این ظلم 
می کنند.  دوســتــان  از  خیلی  را 
بـــرای اینکه کــتــاب خــوش خــوان 
شود مسائلی را اضافه می کنند 
بـــاورکـــردنـــی نیست.  ــالً  ــه اصــ ک
یعنی دروغی به شهید نسبت 
واقعاً  خواندنش  که  می دهند 
نویسنده  البته  اســـت.  زشــت 

قلم خودش  قــدرت  و  تخیل  از  وقت ها می تواند  بعضی 
برای توصیفات یک لحظه یا یک مکان استفاده کند، ولی 
نمی تواند از تخیل خودش برای تغییر واقعیت استفاده 
کند. ما در این کتاب به شدت متعهد به واقعیت هستیم. 
وقتی همسر، خانواده شهید و فرزندان سختگیر ابوحامد 
این کتاب را خواندند، همه رضایت داشتند و می گفتند 
این دقیقاً خود ابوحامد است. برای من به عنوان نویسنده 
اهمیت دارد. یکی از کارهای من  رضایت خانواده واقعاً 
در این کتاب اضافه کردن مقداری نمک از زبان فارسی 
دری به متن کتاب بود. با اینکه خانم حسینی و خانواده 
افغانستان  داخـــل  لهجه  بــا  و  فــارســی دری  بــه  ایــشــان 
صحبت نمی کنند، من برای اینکه بتوانم یک حال و هوای 
افغانستانی به کتاب بدهم نزدیک چند هزار صفحه رمان 
به زبان فارسی دری خواندم. دفترچه ای داشتم که در آن 
کلمات و ضرب المثل های فارسی دری را می نوشتم تا در 
را بگنجانم. حتی کتاب های  حد ممکن در کتاب آن هــا 

آشپزی در فرهنگ افغانستانی را مطالعه کردم.

خانم حسینی، در مقدمه اول کتاب گفته بودید از گفتن   
بعضی خاطرات سر باز زده اید. دلیلش چه 

بود؟
حسینی: کار فاطمیون آن قدر بزرگ بوده 
اســت که تنها آیندگان به اهمیت آن پی 
خواهند برد. یکی از کسانی که خودش سهم 
زیادی در این سال ها داشته است می گفت 
ما هنوز نمی دانیم چه شد، چه کردیم و چه 
بزرگی  آیندگان  تنها  که  خواهد شد؛ چرا 
کار ما را خواهند فهمید. در حال حاضر 
و ضــرورت هــای  بعضی مسائل  بــه خاطر 
زمانه، گفتن همه نکات دربــاره ابوحامد و 
شهدای مدافع حرم درست نیست و باید 
صبر کنیم تا شرایط آن پیش آید. امیدوارم 
روزی بتوانیم درباره این عزیزان همه ماجرا 

را روایت کنیم.

مسائل  ــاره  ــ درب احتیاط هایی  ــربـــان زاده:  قـ
و  دارد  وجــود  ابوحامد  به  مربوط  نظامی 
نمی شود خیلی از مسائل را بیان کرد. البته 
خود ابوحامد هم در این قضیه بسیار کتوم 
و اهل سکوت بوده است. هر وقت خانم حسینی سعی 
داشته از چند و چون کارهای ایشان سر دربیاورد، ابوحامد 

بحث را به جای دیگری می کشانده است.

بیشتر از ۶ماه از انتشار کتاب گذشته، حمایت از کتاب   
چگونه بوده است؟

قـــربـــان زاده: مــن بــه عــنــوان یــک نــویــســنــده متعهد و 
حرم،  مدافع  شهدای  و  اسالمی  انقالب  به  عالقه مند 
»خاتون و قوماندان« را طوری نوشته ام که انگار آخرین 
بــرای  بــاشــد.  مــن  اثــر  بهترین  باید  و  اســت  مــن  کتاب 
همین  به  گذاشته ام.  کتاب  بــرای  را  توانم  همه  همین 
دلیل شخصاً ترجیح می دهم این کتاب به طور مردمی 
دیده شود و به فروش برود، نه با حمایت های دولتی و 
رسمی. البته ناشر هم وظیفه دارد برای فروش و توزیع 
کتاب تالش کند و دغدغه داشته باشد، ولی نگاه من 
بیشتر مردمی است. این را هم باید بگویم که من به 
همراه خانواده شهید ابوحامد برای این کتاب 3 سال 
کتاب  که  است  این  حقیقت  ولی  کشیده ایم،  زحمت 

هنوز غریب است.
حسینی: بعضی نهادها و مسئوالن برای حمایت از کتاب 
قول هایی داده بودند که به دالیل مختلف به قولشان عمل 
نکرده اند. به نظر من همه این ها به غربت و مظلومیت 

مدافعان حرم و مظلومیت ابوحامد برمی گردد. 

شنیدم مراحل تولید کتاب صوتی خاتون و قوماندان هم   
در حال انجام است. درباره این اتفاق صحبتی ندارید؟

حسینی: من هم خبر این اتفاق را شنیده ام اما هنوز خود 
کتاب صوتی را گوش نکرده ام. خانم بیات در این حوزه  چهره 
مطرح و موفقی هستند و خوشحالم که زحمت این کار 
برعهده ایشان بوده است. ان شاءهللا به زودی نسخه نهایی 

کار را هم خواهیم شنید. 

 جواد شیخ االسالمی  امروز نهم اسفندماه ششمین سالگرد شهادت فرمانده رشید فاطمیون، شهید علیرضا 
توسلی ملقب به ابوحامد است که از بزرگان فتوت، جوانمردی و ایثار در زمانه ماست. کتاب »خاتون و قوماندان« 
خاطرات همسر شهید علیرضا توسلی، سرکار خانم ام البنین حسینی از زندگی با این شهید واالمقام است که 
با نویسندگی مریم قربان زاده و توسط نشر »ستاره ها« به بازار آمده است. به همین مناسبت گفت وگویی با 

حضور راوی و نویسنده کتاب »خاتون و قوماندان« داشتیم که در ادامه می خوانید. 

علیرضا رفت سراغ بچه ها، نشست روی زمین و فاطمه را بوسید. طوبی را 
بوسید. موهایشان را بویید. اولین بار بود که بچه ها سر کاسه  آب و سینی 

قرآن، غوغا نمی كردند...
چادرم را سر کردم. هر دو پاورچین از پله ها پایین رفتیم. دستش را از دستم 
کشید. می خواستم نگهش دارم. چشم در چشم شدیم. نه صحبتی، نه 
وداعی، نه حتی سفارشی که »مواظب خودت باش«، » تو هم مواظب خودت 
و بچه ها باش«.مرد تنومند من داشت می رفت. بخار نفس هایمان در هوا ماند. 
ماشین راه افتاد و من در تاریکی، کاسه  آب را ریختم. شاید تا خورشید می دمید 

این آب درون کوچه یخ می زد و صبح می توانستم رد آب را ببینم.  

کتاب: خاتون و قوماندان
راوی: ام البنین حسینی 

نویسنده: مریم قربان زاده  
نشر: ستاره ها 

قربان زاده: متأسفانه 
آن اخالص و تعهدی 
که در مدافعان حرم 

بود در بسیاری از 
کسانی که برای آن ها 
کار فرهنگی می کنند 
وجود ندارد و من هم 
تعارفی در گفتن این 

حرف ندارم

بـــــــرش
حسینی: کار فاطمیون 
آن قدر بزرگ بوده 

است که تنها آیندگان 
به اهمیت آن پی 

خواهند برد. یکی از 
مدافعان حرم می گفت 
ما هنوز نمی دانیم چه 
شد، چه کردیم و چه 

خواهد شد

بـــــــرش

گفت وگو با راوی و نویسنده کتاب »خاتون و قوماندان« در سالروز  وفات حضرت زینب)س( و شهادت علیرضا توسلی گفت وگو با راوی و نویسنده کتاب »خاتون و قوماندان« در سالروز  وفات حضرت زینب)س( و شهادت علیرضا توسلی 

 روایتی از» ابوحامد «  قوماندان فاطمیون روایتی از» ابوحامد «  قوماندان فاطمیون
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پنیر مجانی آلوده به »طعم گیالس«
چندی پیش مهندس عزت هللا ضرغامی از جمله رئیسان سابق صداوسیما-
رسانه ملی جمهوری اسالمی- در گفت وگویی ویدئویی که فضای مجازی را 
درنوردید، گفتند: »کیارستمی بابت پخش »طعم گیالس« هیچ پولی از ما 
نگرفت.  اگر فیلم یکی از بچه حزب اللهی ها بود و ۱۰میلیون قیمت داشت تا ۵۰ 

میلیون نمی گرفت ول نمی کرد«.
کیارستمی، هنرمند بزرگی بوده و هست، ولی »طعم گیالس« فیلمی تلخ و 
سیاه و با موضوع خودکشی بود که مخاطب خارجی را در اولویت خود قرار 
داده بود. در سرتا سر فیلم کسی که در جمهوری اسالمی قصد خودکشی 
دارد در به در دنبال کسی است که پس از خودکشی او را خاک کند. امثال 
آقای ضرغامی اگر در جایگاه خود از سواد رسانه ای الزم و کافی برخوردار 
بودند و قدرت تحلیل گفتمان فیلم هایی چون طعم گیالس را داشتند، بازی 
کیارسمتی را نمی خوردند. کیارستمی در صورتی که ارزش مادی فیلمش ۵۰ 
میلیون بود، اگر ۵۰ میلیارد هم می داد تا فیلم تلخ و سیاهش از صدا و سیما 
پخش شود، برنده بازی بود. آقای ضرغامی شک نکنید مرحوم کیارستمی با 
این کار کاله گشادی بر سر شما به نمایندگی از نظام مقدس جمهوری اسالمی 
ایران گذاشته است. حتماً این ضرب المثل را شنیده اید که پنیر مجانی فقط 
در تله موش پیدا می شود.هر بذل و بخششی برای رضای خدا نیست و هرگز 
هیچ گربه ای به خاطر مرضات هللا موش شکار نمی کند. صادقانه و صمیمانه 
به شما عرض می کنم که هرچند به قصد خیر و با نیت قربت دست به این 
شبه افشاگری زده اید ولی از آن رو که قاعده »اعتراف العقال علی انفسهم جائز« 
در این مقام بر شما منطبق است، به راحتی مچ پوچ ساختار مدیریت رسانه ای 
خود را باز و در معرض قضاوت قرار داده اید. از آن طرف ناجوانمردانه به پاره ای 
دیگر از هنرمندان این آب و خاک تاخته اید و گرد وخاک وا بیت الماال به پا 
کرده اید. هر چند برای آقای کیارستمی که هنرمند باکیاستی بود این امکان 
دریغ شده است، اما شما فرصت بازگشت، توبه و جبران مافات، با عدم دخالت 

در عرصه هایی که عدم شایستگی تان در آن ها به اثبات رسیده است را دارید.
خدا رحمتش کند و مورد غفران خود قرارش دهد.

نگاهی به بازنمایی ضعیف تصویر پدر در سینمای دهه 90 ایران

پاییز  پدرساالر

خـــبر

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 محمدرضا محمدی نجات 

 رغبت  نداشتن صاحبان آثار به اکران نوروزی    عبداهلل اسفندیاری، تهیه کننده، درباره اکران نوروز امسال و عدم اقبال تهیه کنندگان به اکران فیلمشان، در گفت و گو با خبرگزاری فارس گفت: اکران نوروز 
امسال بدیهی است به رونق گذشته نخواهد بود و رغبت تهیه کنندگان و پخش کنندگان برای گرفتن اکران نوروز افت کرده است و در این شرایط معلوم نیست با پیک بیماری روبه رو باشیم و نمی دانیم چه خواهد 

شد. بدیهی است مثل گذشته نخواهد بود و ممکن است  رونق بیشتری نسبت به طول سال 99 را در اکران نوروز شاهد باشیم.

خانه پدری/ کیانوش عیاری/1389   »
خانه پدری فیلم  کیانوش عیاری محصول سال ۱۳۸۹ ایران 
است. نمونه خوبی برای آغاز دهه ای بود که تصویر پدران را از 
پدرساالری سنتی به هیوالیی که مقصر تمام اتفاقات است، 
رساند. ملوک دختر جوان یک خانواده سنتی است که به 
دالیل ناموسی، پدرش مهران رجبی او را کشته و در خانه دفن 
می کند. سینمای دهه ۹۰ در ادامه داستان این دفن را بارهای 

دیگر تکرار کرده است. 

حوض نقاشی/ مازیار میری/1391»
می توان گفت یکی از معدود پدرهای خوب سینمای دهه ۹۰ 
در این فیلم شکل گرفته است. ایراد ماجرا از اینجاست که با 
نگاهی کلیشه ای به شخصیت های توان یاب مواجه هستیم و 
گویی تنها در جهانی معصومانه و دور از واقعیت پدر خوب 
وجود دارد و در دنیای واقعی که مابه ازاش در فیلم تصویر 

شده، پدر مفقود است و حضور چندانی ندارد.

هیس دخترها فریاد نمی زنند/ پوران درخشنده/ »
1392

در این فیلم همان پدرانی که در برابر عمل ناموسی دخترانشان 
را می کشند، این بار در مواجهه با تجاوز به کودکانشان از ترس 
آبرو سکوت می کنند و زن ها تنها در مقابل این رنج و تعدی 

مجبور به سکوت و تحمل هستند. 

خانه دختر / شهرام شاه حسینی / 1393»
دختری در آستانه عروسی به دلیل فشار خانواده همسرش 
برای رفتن پیش دکتر زنان دست به خودکشی می زند و پدر 
به جای اعتراض در مقابل سکوت کرده و علت خودکشی 

دختر را برمال نمی کند.

آخرین بار کی سحر رو دیدی؟/ فرزاد مؤتمن / »
1394

به شکلی  پــدران سنتی  و همچنین  این دهه غیرت  در 
و  فــردی سنتی  پدر  فیلم  این  در  مذموم طرح شده اند. 
سختگیر است که کلمه ای بین او و دخترش رد و بدل 
نمی شود و پس از نبود چند روزه دخترش در پی یافتن 
او برمی آید و ماجرا به قتلی ختم می شود که به دست 
و  افتاده و سحر بی رحمانه کشته  اتفاق  بــرادری غیرتی 

مدفون شده است.

دختر/ رضا میرکریمی /1394»
میرکریمی در این فیلم خواسته نگاهی انتقادی به مقوله 
تعصب داشته باشد و  هر چند در این فیلم پدر شخصیتی 
تماماً سیاه ندارد، اما مقصر اصلی ماجراهاست و اوست که 

با تعصب خانواده را از خود رانده است . 

الک قرمز/ سیدجمال سیدحاتمی/ 1394»
در این فیلم با پدری معتاد و دختری نوجوان مواجه هستیم. 

پدری که هیچ مسئولیتی در قبال خانواده اش ندارد و خانواده 
حتی پس از مرگ او از دست او و مشکالتی که برایشان ایجاد 

کرده است، رهایی ندارند. 

بدون تاریخ، بدون امضا / وحید جلیلوند/ 1395»
این فیلم  پدری از طبقه پایین را ترسیم می کند که به دلیل 
فقر ناچار است شکم فرزندانش را با گوشت مرده سیر کند 
و همین موضوع باعث مرگ فرزندش می شود و دست به 

عصیانی می زند که بسیار دیر است. اما پیش از این ماجرا 
هم خانواده درهم شکسته است و او پدر خسته و نامهربانی 

تصویر می شود.

مغزهای کوچک زنگ زده / هومن سیدی/1396»
درست است که پدر در این فیلم در حاشیه تصویر شده 
است و هیچ تالشی برای حل مشکالت فرزندانش نمی کند 
و حتی دختری را که به دست برادرانش تا پای مرگ رفته و 
زنده به گور شده، مخفیانه نجات می دهد، اما در انتها مقصر 

تمامی نفرت و خشم در خانواده معرفی می شود. 

آستیگمات/ مجیدرضا مصطفوی/1396»
این فیلم دو پدر دارد. اولی پدری است که خانواده را رها 
کــرده و زن در همه سال ها جــورش را کشیده و حال که 
خانواده به نبودش عادت کرده می خواهد باز گردد و دوم 
پدری که حال بزرگ شده و خود مسئول خانواده است اما 
ناتوان در زیرزمین خانه زالو پرورش می دهد و فرزندش از 

او کینه دارد و دور است.

قصر شیرین /رضا میرکریمی / 1397»
حامد بهداد در این فیلم یکی از پدرهایی است که دست کم 
راه رستگاری برایش از سمت کارگردان باز شده است. او پدری 
خطاکار است که خانواده اش را رها کرده و حتی پس از مرگ 
فرزندانش  قبال  در   همسرش حاضر نیست مسئولیتی 
داشته باشد، اما زن و مادرخانواده با حضور پررنگش حتی 

پس از مرگ روزنه ای برای نجات او گذاشته  است. 

بی صدا حلزون/ بهرنگ دزفولی/ 1398»
شخصیت پدر در این فیلم ناشنواست و به همین دلیل در 
دنیای محدودی زندگی می کند. مادر هم با اینکه دارای همین 
کم توانی است، اما همه تالشش را می کند تا فرزندش را با 
عمل پیوند از این دایره خارج کند و پدر از ترس از دست دادن 
فرزند، مانع بزرگ این ماجراست و تنها با حذف فیزیکی او و 

مرگش مشکالت برطرف می شود.

بی همه چیز/ محسن قرایی/ 1399»
پدر که قهرمان مردم است درگذشته زنی را بی آبرو کرده و حاال 
برای فرار از تاوان حاضر است دخترش را قربانی کند و دست 

آخر مظلومانه خودکشی می کند.

      صفحه 5

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد 
س��ند رس��می            برابر رای ش��ماره 139960308001005466 مورخ  20/ 11/ 1399 هیات اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مجتبی ابراهیمی فرزند حسن بشماره شناسنامه 0640182720 
درشش��دانگ یکباب منزل به مساحت 81 متر مربع قسمتی از پالک 1396- اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش 
دوحوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت عباس انوری فرد 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 
داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9912336
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/12/09        تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/12/24                         

علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی            برابر رای شماره 139960308001005461 مورخ  19/ 11/ 1399 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا کاری فرزند حس��ین بشماره شناس��نامه 845420 وکد ملی 0652647634 
درششدانگ یکباب منزل به مساحت87/6 متر مربع قسمتی از پالک 1396- اصلی  واقع در خراسان جنوبی بخش 
دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت محمدعلی زنگوئی نژاد محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-9912337

تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/12/9        تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/12/24                         
علی فضلی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد 
س��ند رس��می            برابر رای ش��ماره 139960308001005239 مورخ  08/ 11/ 1399 هیات اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حس��ن محمدی فرزند غالمعباس بش��ماره شناس��نامه وکد ملی 
0880031530 درششدانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت 161/40 متر مربع قسمتی از پالک 1514- اصلی 
)که پالک مذکور با س��ایر پالکهای ش��مال شهر تحت عنوان 1554-اصلی تجمیع گردیده است ( واقع در خراسان 
جنوبی بخش دوحوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت سید ابوالفضل کوشه ای محرز گردیده است . لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور س��ند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این 
اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. آ-9912338
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/12/09        تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/12/24                         

علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد 
س��ند رس��می            برابر رای ش��ماره 139960308001005564 مورخ  25/ 11/ 1399 هیات اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدعلی مددی پور فرزند حسن بشماره شناسنامه 331 وکد ملی 
0651603005 در س��ه و نیم دانگ مش��اع از ششدانگ یکباب محوطه مشتمل بر اتاق مخروبه و یکدربند مغازه به 
مساحت 622 متر مربع قسمتی از پالک 1402- اصلی )که پالک مذکور با سایر پالکهای شمال شهر تحت عنوان 
1554-اصلی تجمیع گردیده اند( ، واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت بی 
بی آغا منصف محرز گردیده اس��ت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-9912340
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/12/9        تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/12/24                         

علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد 
س��ند رس��می            برابر رای ش��ماره 139960308001005565 مورخ  25/ 11/ 1399 هیات اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدعلی مددی پور فرزند حس��ن بشماره شناسنامه 331 وکد 
ملی 0651603005 در سه و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکقطعه محوطه مثلثی مشتمل بر کوره آجرپزی و اتاق 
به مس��احت 969/22 متر مربع قسمتی از پالک 1402- اصلی که پالک مذکور با سایر پالکهای شمال شهر تحت 
عنوان 1554-اصلی تجمیع گردیده اند ، واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت 
ب��ی بی آغا منصف محرز گردیده اس��ت . لذا به منظور اطالع عموم مرات��ب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-9912339
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/12/9        تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/12/24                         

علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد 
س��ند رس��می            برابر رای ش��ماره 139960308001005563 مورخ  25/ 11/ 1399 هیات اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علیرضا دستی گردی فرزند برات اله بشماره شناسنامه 8 وکد ملی 
0652351727 در دو و نیم دانگ مش��اع از شش��دانگ یکباب محوطه مشتمل بر اتاق مخروبه و یکدربند مغازه به 
مساحت 622 متر مربع قسمتی از پالک 1402- اصلی )که پالک مذکور با سایر پالکهای شمال شهر تحت عنوان 
1554-اصلی تجمیع گردیده اند ( واقع در خراس��ان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت بی 
بی آغا منصف محرز گردیده اس��ت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-9912342
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/12/9        تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/12/24                         

علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می برابر رای ش��ماره 139960308001005566 مورخ  25/ 11/ 1399 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی رضا دستی گردی فرزند برات اله بشماره شناسنامه 8 وکد ملی 0652351727 
در دو و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکقطعه محوطه مثلثی مشتمل بر کوره آجرپزی و اتاق به مساحت 969/22 متر 
مربع قسمتی از پالک 1402- اصلی که پالک مذکور با سایر پالکهای شمال شهر تحت عنوان 1554-اصلی تجمیع 
گردیده اند ، واقع در خراس��ان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت بی بی آغا منصف محرز 
گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. آ-9912343
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/12/9        تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/12/24                         

علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

آگهی ابالغ صورت مجلس افراز
پیرو آگهی دعوت افراز شماره 101/9936 مورخ 1399/05/11 حسب درخواست کتبی خانم شرفناز شهنواز نوین 
مبنی بر افراز قسمتی از پالک 19 فرعی از 2838 اصلی واقع در بخش یک بلوچستان شهر زاهدان کوچه منشعبه 
از پیربخش 12 که سهم آن بموجب صورتمجلس افرازی شماره 101/30248 مورخه 1399/11/23 افراز و حدود و 

مشخصات قطعات افرازی بدین نحو می باشد:
1-حدود قطعه افرازی که در سهم متقاضی افراز قرار گرفته است: ششدانگ یک باب منزل به مساحت 224.19 متر 
مربع پالک فرعی از 2838 -اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  19 فرعی از اصلی مذکور واقع در شهر زاهدان کوچه 
منشعبه از پیربخش 12  با حدود اربعه: شماال بطول 20.70 متر دیواریست به  باقیمانده پالک 2838/19- اصلی شرقا 
بطول 10.93 متر دیواریست به  باقیمانده پالک 2838/19- اصلی جنوبا  بطول 18.70 متر درب و دیواریست  به کوچه 
غربا اول به طور پخ به طول 2.80 متر خط فرضی است به محل تعریض تقاطع کوچه ها دوم بطول 8.95 خط فرضی 
است به محل تعریض کوچه . حقوق ارتفاقی ندارد. در رهن و بازداشت نمی باشد. بها برابر ارزیابی مبلغ 7.000.000 ریال.
2- حدود و مشخصات قطعه باقیمانده که در سهم سایر مالکین مشاعی باقی مانده است :  پس از کسر قطعه افرازی 

به شرح پرونده ثبتی می باشد
 لذا مراتب  طبق ماده 2 قانون افراز و فروش امالک مشاع و 6 آیین نامه قانون افراز و فروش امالک مشاع و 18 آیین 
نامه اسناد رسمی الزم االجرا قانون ثبت آگهی می گردد تا چنانچه مالکین مشاعی اعتراضی نسبت به عملیات افرازی 
دارند از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را کتباً به دادگاه محل وقوع ملک تسلیم و گواهی 
الزم اخذ و به این اداره ارائه نمایند در غیر این صورت پس از گذشت مدت قانونی و با ارائه گواهی الزم از مراجع قضایی 
توسط متقاضی افراز مبنی بر نرسیدن اعتراض سند مالکیت ششدانگی با حدود و مشخصات فوق صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار: 1399/12/09  آ-99123350
 حسینعلی مالیی رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان زاهدان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره  139960322002002535 مورخ1399/08/03    هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه بال معارض 
متقاضی خانم سمیه پودینه علی آباد فرزند عباس   بشماره شناسنامه  3176 صادره از زابل در ششدانگ   یک باب خانه 
به مساحت 270 متر مربع در قسمتی از پالک 879 فرعی از 1- اصلی  واقع در سیستان و بلوچستان بخش 2 حوزه 
ثبت ملک زابل- میدان امام رضا)ع( – اسالم آباد روبروی شرکت نفت پودینه  خریداری از مالک رسمی خریداری از 
وراث رحمن پودینه تمیز محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه 
های کثیراالنتش��ار  آگهی می ش��ود 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 یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد  . آ-9912355 م الف:  1328

تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 1399/12/09
تاریخ انتشار نوبت دوم:شنبه  1399/12/24

مهدی پهلوانروی– رئیس ثبت اسناد امالک زابل

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره  139960322002003971 مورخ1399/11/23    هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه بال معارض 
متقاضی آقای غالمرضا اردونی میر فرزند حس��ین بش��ماره شناسنامه  1160 صادره از زابل در ششدانگ   یک باب 
خانه به مساحت 190 متر مربع در قسمتی از پالک 1092 فرعی از 1- اصلی  واقع در سیستان و بلوچستان بخش 2 
حوزه ثبت ملک زابل- کوچه 10منشعبه از بولوار آیت اهلل بختیاری موضوع مالکیت مشاعی متقاضی  خریداری طبق 
سند قطعی شماره 55029 مورخ 1394/11/06 دفترخانه 27 زابل از آقای مهدی لگزائی  محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های کثیراالنتشار  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 یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اس��ت در ص��ورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد  . م الف:1330 آ-9912348
تاریخ انتشار نوبت دوم:شنبه  1399/12/24 تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 1399/12/09 

مهدی پهلوانروی– رئیس ثبت اسناد امالک زابل

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره  139960322002003925 مورخ1399/11/19    هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه بال معارض 
متقاضی آقای عباسعلی حاتمی نیا  فرزند موسی    بشماره شناسنامه  3 صادره از زابل در ششدانگ  یک باب منزل 
به مساحت 168 متر مربع  پالک 1194- اصلی  واقع در بخش یک سیستان شهرستان زابل کوچه شهید شکاری 
منشعبه از خیابان شهید باقری جنوبی    خریداری از مالک رسمی خانم جان بی بی آذرنه  محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های کثیراالنتشار  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 یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اس��ت در ص��ورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد  .  م الف:1321 آ-9912349
تاریخ انتشار نوبت دوم:شنبه  1399/12/24 تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 1399/12/09 

مهدی پهلوانروی– رئیس ثبت اسناد امالک زابل

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره  139960322002003857 مورخ1399/11/16    هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه بال معارض 
متقاضی خانم زلیخا بزی  فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه  3711255833 صادره از خاش در ششدانگ   یک 
باب خانه به مساحت 83 متر مربع در قسمتی از پالک 373 فرعی از 1- اصلی  واقع در سیستان و بلوچستان بخش 
2 حوزه ثبت ملک زابل- خیابان فرخی سیس��تانی 29   خریداری طبق س��ند عادی و به طور مع الواسطه از موسی 
مل��ک صفت احدی از ورثه علی ملک صفت  محرز گردیده اس��ت. ل��ذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز در روزنامه های کثیراالنتش��ار  آگهی می ش��ود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داش��ته باش��ند 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 یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد  .  م الف:1331  آ-9912354
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 1399/12/09
تاریخ انتشار نوبت دوم:شنبه  1399/12/24

مهدی پهلوانروی– رئیس ثبت اسناد امالک زابل

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره  139960322002004070 مورخ1399/11/26    هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه بال معارض 
متقاضی آقای مجید س��ارانی فرزند موس��ی   بشماره شناسنامه  276 صادره از زابل در ششدانگ   یک باب خانه به 
مساحت 300 متر مربع در قسمتی از پالک 699 فرعی از 1- اصلی  واقع در سیستان و بلوچستان بخش 2 حوزه 
ثبت ملک زابل- خیابان دانش��گاه- دانش��گاه 12  خریداری از مالک رسمی  طبق سند عادی از مریم بومدی  محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های کثیراالنتشار  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 یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد  . م الف:1339  آ-9912347
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 1399/12/09
تاریخ انتشار نوبت دوم:شنبه  1399/12/24

مهدی پهلوانروی– رئیس ثبت اسناد امالک زابل

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره  139960322002003900 مورخ1399/11/19    هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه بال معارض 
متقاضی آقای عباس کوثری فرزند رضا   بشماره شناسنامه  51 صادره از زابل در ششدانگ   یک قطعه زمین مزروعی  
به مساحت 12677/50 متر مربع در قسمتی از پالک 156 فرعی از 50- اصلی  واقع در سیستان و بلوچستان بخش 
سه سیستان شهرستان زابل اراضی قریه فیروزه ای حوزه ثبت ملک زابل-مالکیت متقاضی  ذیل ثبت 2540 صفحه 
105  دفتر  19  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های 

کثیراالنتشار  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 
یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد  .  م الف:1325 آ-9912356
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 1399/12/09
تاریخ انتشار نوبت دوم:شنبه  1399/12/24

مهدی پهلوانروی– رئیس ثبت اسناد امالک زابل

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره  139960322002003892 مورخ1399/11/18    هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه بال معارض 
متقاضی آقای مهدی جهان تیغ  فرزند میرعلی بش��ماره شناس��نامه  137 صادره از گرگان در ششدانگ   یک باب 
خانه به مساحت 300 متر مربع در قسمتی از پالک 371 فرعی از 1- اصلی  واقع در سیستان و بلوچستان بخش 
2 حوزه ثبت ملک زابل کوچه 5 منشعبه از بولوار شهید باهنر خریداری  به طور مع الواسطه و طبق سند عادی از 
محمد علی مهری و خریداری مازاد از شهرداری زابل طبق نامه شماره 1399/26027 مورخ 1399/07/30   محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های کثیراالنتشار  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 یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد  . م الف:1348 آ-9912351
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 1399/12/09
تاریخ انتشار نوبت دوم:شنبه  1399/12/24

مهدی پهلوانروی– رئیس ثبت اسناد امالک زابل

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره  139960322002003919 مورخ1399/11/19    هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه بال 
معارض متقاضی خانم نرگس اس��تاد  فرزند اس��معیل   بشماره شناس��نامه  1 صادره از زابل در ششدانگ  یک باب 
منزل به مس��احت 101 متر مربع  پالک 1194- اصلی  واقع در بخش یک سیس��تان شهرستان زابل کوچه شهید 
محمد میرشکاری منشعبه از خیابان شهید باقری جنوبی    خریداری از مالک رسمی خانم جان بی بی آذرنه  محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های کثیراالنتشار  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 یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد  . م الف:1322 آ-9912346
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 1399/12/09
تاریخ انتشار نوبت دوم:شنبه  1399/12/24

مهدی پهلوانروی– رئیس ثبت اسناد امالک زابل

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره  139960322002003898 مورخ1399/11/19    هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه بال معارض 
متقاضی آقای ذبیح اله سارانی فرزند حیدر   بشماره شناسنامه  959 صادره از زابل در ششدانگ اعیان  یک باب منزل 
به مساحت 334 متر مربع  پالک 974- اصلی  واقع در بخش یک سیستان شهرستان زابل خیابان حافظ  خریداری 
از مالک رسمی آقای محمد علی کاشانی ذیل ثبت 5886 صفحه 118 دفتر 33  محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های کثیراالنتشار  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 یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد  .  م الف: 1309 آ-9912352
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 1399/12/09    

 تاریخ انتشار نوبت دوم:شنبه  1399/12/24
مهدی پهلوانروی– رئیس ثبت اسناد امالک زابل

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره  139960322002004047 مورخ1399/11/25    هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه بال معارض 
متقاضی خانم رویا شیخ فرزند محمد حسن   بشماره شناسنامه  551 صادره از زابل در ششدانگ   یک باب خانه به 
مساحت 198 متر مربع در قسمتی از پالک 1092 فرعی از 1- اصلی  واقع در سیستان و بلوچستان بخش 2 حوزه 
ثبت ملک زابل- بختیاری 8 خریداری طبق سند عادی و به طور مع الواسطه از راضیه لکزایی  ذیل ثبت 10959 دفتر  
73 صفحه  184  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های 
کثیراالنتشار  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 
یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد  .  م الف:1338  آ-9912353
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 1399/12/09   

تاریخ انتشار نوبت دوم:شنبه  1399/12/24
مهدی پهلوانروی– رئیس ثبت اسناد امالک زابل

ضبط برنامه آغاز شد

»خندوانه« پیش از نوروز
روی آنتن خواهد رفت

رامبد جــوان ضبط فصل جدید 
»خندوانه« را آغــاز کــرده است و 
این برنامه با رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی پیش از نوروز ۱۴۰۰ روی 
آنتن شبکه نسیم مــی رود. فصل 
ــه« بــه روزهـــای  ــدوان جــدیــد »خــن
ــزدیــک شـــده اســـت. به  پخش ن
گزارش مهر، به تازگی ساخت دکور 
جدید این برنامه در برج میالد به 

پایان رسیده و ضبط برنامه نیز از هفتم اسفند ماه آغاز شده است.
»خندوانه« در فصل جدید با رعایت شیوه نامه ها و استفاده از ماسک ضبط 
می شود و فاصله گذاری اجتماعی هم در محل استقرار میهمانان و مدعوین 
رعایت می شود، به گونه ای که استودیوی این برنامه به نسبت فصل های پیش 
کمترین تعداد حضار را در خود جای داده است و تقریباً حدود ۴۰ نفر در 

استودیو حاضر خواهند بود.

 فاطمه عامل نیک  شاید همه چیز از طنزهای نود شبی شروع شد. تصویر پدر در این مجموعه ها با آنکه طعنه 
به پدر سنتی در گذشته می زد اما به راحتی به بازی گرفته شد. پدر در این مجموعه ها یا مانند کاراکترهای خلق 
شده توسط حمید لوالیی، سودجو ، خرابکار و مزاحم و یا دست و پاچلفتی و به درد نخور بود. سازندگان این 
سریال ها برای خنداندن مخاطب بدون توجه به تضعیف جایگاه پدری در خانواده هر بالیی که توانستند بر سر 
نقش پدر آوردند و از آن ها یا شمایلی هیچ کاره  مانند پدر مهران مدیری در نطقه چین ساختند و یا متهمی که 
باید می گریخت. به نظر می رسد این شوخی ها رفته رفته جدی شد و رد پای کمرنگ آن  از سینمای دهه ۸۰ با 
پدرانی از جنس صورتی در فیلم صورتی فریدون جیرانی به پدر خاکستری »دیشب باباتو دیدم آیدا« رسول 
صدرعاملی رسید و سینماگران انگار رودربایستی شان را با پدران کنار گذاشتند و در دهه ۹۰ به طور کامل از 

خجالت آن ها درآمده و تصویری عموماً سیاه از آن ها به نمایش گذاشتند. 
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رئیس مرکز اطالع رسانی وزارت بهداشت:

مصونیت واکسن های کرونا موقتی است
اطـــاع رســـانـــی وزارت  رئــیــس مــرکــز 
مـــــورد همه  در  گـــفـــت:  بـــهـــداشـــت 
واکسن های موجود در دنیا مدت زمان 
بیش از هفت یا هشت ماه مصونیت 

پیش بینی نمی شود.
کیانوش جهانپور در گفت وگو با ایرنا 
ــورد همه واکــســن هــای  افــــزود: در مـ
موجود کرونا در دنیا تصور ایمنی و 
مصونیت بیش از چند ماه وجود ندارد 
البته قضاوت در این مورد هنوز زود است و نمی توان اظهارنظر قطعی در این 
زمینه داشت. وی گفت: واکسن های کرونا همگی در یکی دو ماه اخیر تزریق 
شده اند و هیچ مطالعه ای در مورد مدت زمانی ایمنی زایی آن ها هنوز انجام نشده 
و اکنون هیچ کس نمی تواند اظهارنظر قطعی درباره مدت زمان ایمنی زایی این 

واکسن ها داشته باشد.
 

رئیس سازمان بهزیستی عنوان کرد

میزان ابتال به کرونا در مراکز سالمندان 
وحید قبادی دانا، رئیس سازمان بهزیستی گفت: از ۱۴ هزار سالمندی که در 
مراکز نگهداری سالمندان و معلوالن نگهداری می شوند، ۳ هزار و ۱۷۶ نفر به کرونا 
مبتا شدند، ۲ هزار ۲۹۵ نفر بهبودی کامل یافتند، ۵۰۶ نفر تحت درمان اند و 
۳۷۵ نفر متأسفانه فوت شده اند. به گزارش مهر، وی میزان ابتا به کرونا در مراکز 
سالمندان را ۲۲ درصد عنوان کرد و افزود: ۲.۶ درصد از این افراد فوت کردند.

 طرح های مجلس برای پررنگ شدن 
حضور پدر در کانون خانواده 

نماینده مردم رشت درمجلس در توییتی به طرح های مؤثر مجلس برای حضور 
بیشتر پدران در کانون خانواده اشاره کرد.

به گزارش خانه ملت، محمد رضا احمدی در توییتی نوشت: »ضمن تبریک این 
عید فرخنده به همه عزیزان و به ویژه پدران، امیدواریم در مجلس با طرح هایی مثل 
افزایش مرخصی زایمان همسر یا امکان دورکاری چند ماهه که بار مالی چندانی 
هم ندارند، بتوانیم به پررنگ تر شدن حضور پدر در کانون خانواده کمک کنیم«.

ژاپن »وزارت مبارزه با تنهایی« تأسیس کرد
ژاپن به دلیل پیامدهای مخرب ناشی 
از همه گیری کرونا و تأثیر آن بر افزایش 
ــار خودکشی در ایــن کــشــور، یک  آم
»وزارتخانه )مبارزه با( تنهایی« به کابینه 
دولت اضافه کرد. به گــزارش ایسنا،  
در سال ۲۰۲۰ در مجموع ۲۰ هزار و 
۹۱۹نفر در ژاپن با خودکشی جان خود 
را از دست دادند. این رقم در مقایسه 
با سال۲۰۱۹ تعداد ۷۵۰ مورد افزایش 

نشان می دهد. 
در سال ۲۰۱۵، یک مطالعه جهانی که توسط دفتر کابینه این کشور انجام شد، 
نشان داد ۱۶.۱ درصد از افراد باالی ۶۰ سال ژاپنی هیچ کسی را ندارند که برای 

کمک به او مراجعه کنند و این باالترین رقم در جهان است.

خبر

واکنش به مشاهده کرونای ایرانی  سعید نمکی، وزیر بهداشت در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه در فضای مجازی عنوان می شود مواردی از کرونای ایرانی در کشور مشاهده شده است، گفت: هنوز جهش 
داخلی قابل توجهی که آن را جهش ملی اعالم کنیم نداریم، اما هر لحظه ممکن است در گوشه ای از کشور دچار جهش تازه ویروس شویم. به گزارش مهر، وی با بیان اینکه اکنون از مرز روزانه 100 هزار آزمایش 

کووید19 گذشته ایم، افزود: خانه به خانه به دنبال موارد ابتال می گردیم و اگر مردم کمک کنند و شیوه نامه ها رعایت شود، نگرانی عمده ای در این حوزه نداریم.

نادر  بیماری های  گرچه  طیرانی   اعظم   
 شمار اندکی از جمعیت )کمتر از پنج نفر در 
۱۰ هزار نفر( را درگیر می کند؛ اما پیامدهای 
بیماری ها  با سایر  آن ها در مقایسه  به  ابتا 
قابل ماحظه است، به ویژه آنکه هیچ روش 
بیماری ها  این  درمان  برای  مؤثری  درمانی 
وجود ندارد و تمامی تجویزها و راه های درمانی 
و  کاستن عائم  با هدف  کارگرفته شده،  به 

عوارض بیماری  انجام می شود.
شورای فرهنگ عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسامی از امسال، هشتم اسفند را به عنوان 
روز ملی بیماری های نادر نام گذاری کرده است.
از این نیز بیست و هشتم فوریه هر  پیش 
نادر  بیماری های  به عنوان روز جهانی  سال 
ــدام گــامــی در  ــن اقـ نــام گــذاری شــده تــا بــا ای
این  درزمینه  مــردم  آگاهی  افزایش  راستای 

بیماری ها برداشته شود.

نگاه های سنگین مردم»
مدیر عامل انجمن حمایت از بیماران ایکتیوز 
)از بیماری های نادر( ایران در گفت وگو با ما از 
نگاه سنگین مردم به این بیماری   می گوید و 
ادامه می دهد: برای مبتایان به بیماری های 
نـــادر، نــه تنها درمــانــی وجــود نـــدارد بلکه به 
دلیل اینکه از سوی جامعه مورد پذیرش قرار 
نگرفته اند کمتر دیده شده اند و اغلب آن ها در 

انزوا و تنهایی به سر می برند. 
کاوه خادم حسین با اشاره به شناخت بسیار 
محدود جامعه و گردانندگان آن، حتی مراکز 
درمانی و محیط های آموزشی از جمله مدرسه 
می افزاید:  بیماری ها  از  گــروه  این  به  نسبت 
بی اطاعی مردم، مسئوالن، حتی پزشکان و 
معلمان از بیماری های نادر آسیب های روحی 
و روانــی زیــادی به بیماران می زند و عاوه بر 
درد و رنج بیماری، رنج نگاه های سنگین را بر 
آن ها تحمیل می کند به طوری که بیشتر این 

بیماران از ادامه تحصیل بازمانده اند. 

محرومیت از حمایت های اجتماعی »
مــدارس،  از یک سو در  ادامــه می دهد:  وی 
معلمان به جای آنکه از تفاوت های ما برای 
همکاسی هایمان بگویند و به آن ها اطمینان 
غیرواگیر  و  ژنتیکی  بیماری،  ایــن  که  دهند 
است، خود آن ها به قدری از این دانش آموزان 
فاصله می گیرند که این رفتار آن ها الگویی برای 
سایر دانش آموزان می شود و در برخی مواقع 
تا جایی پیش مــی رود که مسئوالن مدرسه 
به درخواست اولیای سایر دانش آموزان عذر 
دانش آموز مبتا را خواسته و آموزش و پرورش 
نیز هیچ حمایتی از این دانش آموزان نکرده 
ایــن طــرز تفکر  تا زمانی که  بنابراین  اســت. 
در نظام آمــوزش و پــرورش ما حاکم باشد و 
معلمان با رفتارشان بر زخم این بیماران نمک 

سایر  از  نمی توانیم  بپاشند، 
ارکان جامعه انتظار حمایت از 
بیماری های  به  مبتا  بیماران 

نادر را داشته باشیم. 
خصوص  در  حــســیــن  ــادم  خــ
هزینه نگهداری بیمار ایکتیوز 
نــادر به  بیماران  نیاز  می گوید: 
عــادی  افـــراد  نــیــاز  مانند  دارو 
ــت. حــداقــل  بــه اکــســیــژن اســ

 هزینه درمان نگهدارنده این بیماران از یک تا 
۵میلیون تومان در ماه تخمین زده می شود و 
بسته به نوع ایکتیوز، هزینه آن متفاوت است. 
به گفته وی بیش از ۹۰ درصد بیماری های 
بیمار  عمر  مــدت  تمام  در  و  ژنتیکی  نـــادر، 
همراه او است؛ اما متأسفانه به دلیل اینکه 

دولـــت هـــا شــنــاخــتــی از ایــن 
نهادهای  نــدارنــد،  بیماری ها 
ایــن  کــه  ــی  زمــان ــا  ت حمایتی 
معلولیت  ــار  ــ دچـ بـــیـــمـــاران 
زیــر پوشش  را  آن هــا  نشوند 
نیز  بیمه ها  و  قرار نمی دهند 
بنیاد  تـــاش هـــای  ــود  بــا وجــ
بیماری های نادر فقط بخشی 
از داروهــا را زیر پوشش قرار 
می دهند. در واقع هزینه برخی از داروهای 
و  کننده  مــرطــوب  داروهــــای  مثل  ترمیمی 
در  و  آزاد  صــورت  به  بیماران  این  نرم کننده 
قالب داروهــای زیبایی محاسبه می شود که 
و خانواده  بیماران  بر مشکات  این شرایط 

آن ها می افزاید. 

از هم پاشیدن شیرازه اقتصادی و »
بهداشت روانی خانواده 

مدیر عامل انجمن حمایت از بیماران ایکتیوز 
عنوان کرد: هزینه های بسیار باالی نگهداری 
یک بیمار نادر و کمبودهای مقطعی داروهای 
این بیماران ممکن است تا جایی پیش برود 
که شیرازه اقتصادی و بهداشت روانی خانواده 

از هم بپاشد.
ــد: بیشتر  ــی دهـ مـ ادامـــــه  خــــادم حــســیــن 
بیماران نادر به ویژه بیماران مبتا به ایکتیوز 
تفاوت های  بــاوجــود  کــه  هستند  بیمارانی 
ژنتیکی با افراد سالم از هوش نرمال و حتی 
برخورداراند؛  بسیاری  توانمندی های  و  باال 
ــل ایــنــکــه جامعه  ــی امـــا مــتــأســفــانــه بـــه دل
نـــدارد  تــفــاوت هــا  ایـــن  درزمــیــنــه  شناختی 
و خانه نشین هستند،  منزوی  آن ها  بیشتر 
دانش آموخته   بیماران  اغلب  که  طــوری  به 
ما با اینکه معلولیت ندارند، فقط به دلیل 
تــفــاوت هــای ظــاهــری بــا افـــراد ســالــم، بیکار 
هستند و این موجب می شود در کنار رنج 
شرایط سخت  آن،  بودن  العاج  و  بیماری 
اجتماعی نیز بر آن ها تحمیل شود. خاصه 
نادر  بیماران  از  حمایتی  هیچ  جامعه  آنکه 
نمی کند و تنها حامی این بیماران، خانواده 
این بیماران هم  آن ها هستند، درحالی که 
نباید به دلیل  و  از جامعه هستند  عضوی 
تفاوت ژنتیکی و تفاوتی که هیچ آسیبی به 
سایر افراد جامعه نمی زند از حداقل حقوق 

اجتماعی محروم باشند.
وی با اشاره به خاطرات تلخی که از دوران 
دارد،  بــیــمــاری اش  دلیل  بــه  خــود  تحصیل 
جهانی  روز  در  اســت  شایسته  مــی گــویــد: 
بــیــمــاری هــای نــــادر در خــصــوص تــفــاوت 
ــراد اطــاع رســانــی  بــیــمــاران نـــادر بــا ســایــر افـ
دربــاره  بیشتری  شناخت  جامعه  تــا  شــود 
پذیرش  امکان  و  کنند  پیدا  بیماری ها  این 

تفاوت ها فراهم شود. 

گفت و گوی قدس با مدیر عامل یک انجمن حمایت از بیماری های خاص

دردهای پُرشمار بیماران نادر

بیشتر بیماران 
دانش آموخته  ما با 

اینکه معلولیت ندارند 
فقط به دلیل تفاوت های 
ظاهری با افراد سالم، 

بیکار هستند

بـــــــرش
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      صفحه 6

رونوشت اگهی انحصاروراثت
خانم ش��هربانو بامری بشماره شناسنامه 3590852585  به شرح دادخواست به کالس��ه 1204/99 از این  دادگاه 
درخواست نموده چنین توضیح داده شادروان گلی بامری  شماره شناسنامه 3590862467 در تاریخ 1396/7/20در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است به :1- متقاضی با مشخصات فوق 

مادرمتوفی ،متوفی ورثه دیگری ندارد ----
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را دریک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت 
نامه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین اگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .آ-9912368

عظیم بامری - رئیس شورای حل اختالف شماره یک شهرستان دلگان

رونوشت اگهی انحصاروراثت
خانم ماهی ملک بامری  بشماره شناسنامه 35901070106  به شرح دادخواست به کالسه 1203/99 از این  دادگاه 
درخواس��ت نموده چنین توضیح داده که اللی بامری  شماره شناسنامه 3591781932 در تاریخ 1395/11/17در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است به :1- متقاضی با مشخصات فوق 

مادرمتوفی2- موسی بامری  بشماره ملی 3590852194 پدر متوفی  ،متوفی ورثه دیگری ندارد ----
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را دریک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت 
نامه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین اگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد..آ-9912369 

عظیم بامری
رئیس شورای حل اختالف شماره یک شهرستان دلگان

رونوشت اگهی انحصاروراثت
خانم ش��هربانو بامری بش��ماره شناسنامه 3590852585  به شرح دادخواست به کالس��ه 1202/99 از این دادگاه 
درخواست نموده چنین توضیح داده شادروان نازی بامری شماره شناسنامه 3590862459 در تاریخ 1396/7/20در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است به :1- متقاضی با مشخصات فوق 

مادرمتوفی ،متوفی ورثه دیگری ندارد ----
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را دریک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت 
نامه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین اگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد..آ-9912370 

عظیم بامری - رئیس شورای حل اختالف شماره یک شهرستان دلگان

رونوشت اگهی انحصاروراثت
خانم مژگان چاکری  بش��ماره شناسنامه 3591766259  به ش��رح دادخواست به کالسه 1184/99 از این  دادگاه 
درخواس��ت نموده چنین توضیح داده که ش��ادروان محمد چاکری  ش��ماره شناس��نامه 3591763063 در تاریخ 
1399/7/5در اقامت��گاه دائم��ی خود بدرود حیات گفته ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر اس��ت به :1- متقاضی 
با مشخصات فوق همسر متوفی 2-امیر حس��ین چاکری بشماره ملی 7370125785 فرزند ذکور متوفی 3-مریم 
چاکری بشماره ملی 3581171473   4-صوفیا چاکری بشماره ملی 3381641034   5- زیبا کد خدایی بشماره 

ملی 3590803681 همسر متوفی  ،متوفی ورثه دیگری ندارد ----
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را دریک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت 
نامه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین اگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد..آ-9912371 

عظیم بامری
رئیس شورای حل اختالف شماره یک شهرستان دلگان

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 
تش��کیلی طبق قانون مذکور را براس��اس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح آراء ذیل 

تایید نموده اند. 
1� رأی ش��ماره 139960330002011806 مربوط به پرونده کالس��ه 1397114430002000663 آقای عبداله 
محمدگل فرزند حسین در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 76 مترمربع پالک 
2167/168 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از سیف اله بهمنی و علی اکبر 

رضائی طی سند رسمی شماره 41740 مورخ 56/10/5 دفترخانه 6 قم.)م الف 9197( 
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-9912334
تاریخ انتشارنوبت اول:  1399/12/9      تاریخ انتشارنوبت دوم:   1399/12/24

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 مس��تقر در اداره ثبت اس��ناد و امالک منطقه یک قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده 
های تش��کیلی 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  139960330001011120 مربوط به پرونده کالسه 1399114430001000607 آقای حسین 
عشوری فرزند حسن در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 156 مترمربع پالک شماره 10418  اصلی  واقع 
درقم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند قطعی به شماره 39533 مورخ 78/11/20 دفتر خانه 14 قم.)م 

الف 9193( 
2- رأی ش��ماره 139960330001012159  مرب��وط ب��ه پرون��ده کالس��ه 1399114430001000510 آقای 
محمدعلی ش��عبانی فرزند سبزعلی در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 90/90 مترمربع 
پالک شماره  11578/20 اصلی واقع درقم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی خریداری مع 

الواسطه از محمد تقی ادیبی گرکانی صادره در دفتر 186 صفحه 296.)م الف 9194( 
3- رأی ش��ماره 139960330001012160 مربوط به پرونده کالسه 1399114430001000511 آقای ترابعلی 
شعبانی فرزند سبزعلی در یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 90/90 مترمربع 
پالک شماره 11578/20 اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی خریداری مع 

الواسطه از محمدتقی ادیبی گرکانی صادره در دفتر 186 صفحه 296.)م الف 9195( 
4- رأی شماره 139960330001012162 مربوط به پرونده کالسه 1399114430001000512 آقای محمدنقی 
شعبانی  فرزند غالمعلی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 90/90 مترمربع 
پالک شماره 11578/20 اصلی واقع درقم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی خریداری مع 

الواسطه از محمدتقی ادیبی گرکانی صادره در دفتر 186 صفحه 296. )م الف 9196( 
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-9912335
تاریخ انتشار اول:  1399/12/9

تاریخ انتشار دوم :  1399/12/24
داود فهیمی نیک - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139960318001003145مورخ 1399/11/30 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک رشت ، تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم فاطمه اس��ماعیل زاده گفشه به شماره شناسنامه 37465 کد ملی 0060747145  صادره از تهران 
فرزند عباس در ششدانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت 831/20 متر مربع به شماره پالک فرعی 346 از پالک 
شماره 1 فرعی از اصلی 2 واقع در گفشه بخش 11 گیالن حوزه ثبت ملک ناحیه یک رشت به نام مالک رسمی اولیه 
محمد اسماعیل اسماعیل زاده باال گفشه احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک 

رسمی به متقاضی محرز گردیده است .
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 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 یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م الف 3512  .آ-9912360
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/12/09

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/12/24 
سید محمد فرزانه شال  -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک رشت -  از طرف سعید بدوی

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

هیئت حل اختالف مس��تقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان میاندوآب بشرح زیر تصرفات مفروزی و مالکانه 
اشخاص را تأیید و به جهت عدم دسترسی به مالکین مقرر شده است پس از نشر آگهی سند مالکیت رسمی صادر 
و تس��لیم گردد و علیهذا در اجرای ماده 3 قانون مذکور و آئین نامه اجرائی آن مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
جهت اطالع مالکین مشاعی و سایر صاحبان حقوق آگهی می شود و چنانچه اشخاص اعتراض داشته باشند حداکثر 
ظرف مدت دو ماه از انتش��ار اولین آگهی اعتراض کتبی خود را مس��تقیماً بع اداره ثبت اس��ناد و امالک شهرستان 
میاندوآب تس��لیم نموده و باید یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض به اداره ثبت اسناد و امالک میاندوآب ، دادخواست 
خود را به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در غیر اینصورت سند مالکیت مورد تقاضای متصرف 

براس��اس مدلول رأی صادره در حدود و مقررات صادر خواهد ش��د و صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر 
به دادگاه نخواهد بود .

1 – رأی ش��ماره 139960313006005706 مورخه 1399/11/08 تقاضای آقاي غالمعلی چلبیانی فرزند محرم 
مبنی بر صدور سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه قسمتی از پالک 6884 فرعي از یک اصلی بخش 14 مراغه حوزه 
ثبتی میاندوآب واقع در میاندوآب خریداری شده از آقاي یونس درنگیان پرونده هیأت 773 – 98 به مساحت 50 / 

167 مترمربع که برای آن پالک 29485 فرعی تعیین شده است م/الف 51  .آ-9912359
تاریخ انتشار نوبت اول : شنبه 1399/12/09 

تاریخ انتشار نوبت دوم : یک شنبه 1399/12/24 
قنبر محمد وند –  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میاندوآب

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

برابر رای شماره1107-1399/9/15 هیات پنجم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم نهضت قروه 
ئی فرزند محمد به شماره شناسنامه 21210 صادره ازبهار دراعیانی ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 159/25 
متر مربع قسمتی ازپالک 1245 فرعی از 139اصلی واقع دربخش چهار  حوزه ثبت ملک بهار خریداری مع الواسطه 
از مالک رسمی آقای حسین فضائلی 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 ازاخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. )م الف543(  .آ-9912357
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/12/9

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/12/24 
رئیس ثبت اسناد و امالک  شهرستان بهار – هادی یونسی عطوف 

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

برابر رای شماره 1475 – 1399/11/19 هیات پنجم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سجاد صفری 
فرزند صفی اله  به شماره شناسنامه 62 صادره ازبهار در44و یک چهارم شعیر مشاع از 96 شعیر ششدانگ  یک قطعه 
زمین و سوله احداثی در آن )محل اجرای طرح انبارداری و نگهداری مواد غذایی در سرد خانه ( به مساحت 3500 
متر مربع پالک 15 فرعی از 158 اصلی خریداری مع الواس��طه از مالک رس��می آقای خانعلی صفری 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 تس��لیم و پس ازاخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. )م الف 553(  .آ-9912358
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/12/9

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/12/24 
رئیس ثبت اسناد و امالک  شهرستان بهار 

 هادی یونسی عطوف 

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه  خانم فاطمه بهادران ش��یروان فرزند محمدابراهیم به ش  ش 445 به اس��تناد دو برگ استش��هادیه 
تأییدشده توسط دفتر اسناد رسمی شماره 30شیروان منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی 
نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی اند که سند مالکیت ششدانگ یک باب منزل مسکونی  بشماره پالک 
7813 فرعی از 13 اصلی  واقع در قطعه 3 شیروان بخش 5 قوچان به آدرس  خیابان   طالقانی که متعلق به ایشان 
می باش��دبه علت نامعلومی مفقود ش��ده است با بررس��ی دفتر امالک معلوم گردیده که سند مالکیت آن به شماره 
چاپی503325سری الف96ذیل دفترالکترونیک بشماره  139720307114000055به نام نامبرده صادر و تسلیم 
گردیده اس��ت   لذا به اس��تناد تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر 
می گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
بایستی ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را به همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این 
اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله 

رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. .آ-9912345
تاریخ انتشار :09 /99/12

اکبراقبالی
رئیس ثبت اسناد امالک شیروان

آگهی مزایده در خصوص مال غیر منقول نوبت اول
نظر به اینکه به موجب پرونده اجرایی کالس��ه 980009 ش��عبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری باخرز، موضوع 
دادنامه ش��ماره 9609975199600163 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی باخرز خانم گل پری غالمی و 
آقایان اس��ماعیل، علی، حس��ین و خانم ها عصمت و لیال همگی آهوپای ورثه متوفی محمد حسن آهوپای محکوم 
به تقسیم ماترک متوفی مرحوم محمد حسن آهو پای و مجموعا مبلغ 1666643 تومان بابت هزینه کارشناسی و 
دادرسی در حق محکوم  لها خانم زهرا آهوپای و آقای محمد آهوپای و پرداخت مبلغ 338332 تومان بابت نیم عشر 
اجرایی در حق صندوق محکوم گردیده اند و توجها به اینکه محکوم علیهم نیز حاضر به اصالح و پرداخت سهم االرث 
محکوم لها نشدند لذا محکوم لها تقاضای فروش اموال مورث خویش و پرداخت سهم االرث هریک از ورثه را به طریق 
مذکور نموده است ، بنا بر این امالک مورد مزایده واقع در روستای آبخیزه توسط کارشناس منتخب 8690450000 
ریال ارزیابی و مقرر گردیده در مورخه 1399.12.27 ساعت 10 الی 10:30 صبح در محل دفتر اجرای احکام مدنی 
دادگستری باخرز از طریق مزایده به فروش برسد. متقاضایان خرید جهت بازدید از امالک توقیفی می توانند. ظرف 
مهلت 5 روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید از ملک داده ش��ود تا با تودیع 10 در صد 
قیمت پایه در جلس��ه مزایده  ش��رکت نماید. مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به شخصی که باالترین قیمت را 
پیش��نهاد نماید واگذار خواهد گردید، برنده مزایده میباید 10درصد قیمت پایه را فی المجلس به عنوان سپرده در 
صندوق دادگستری تودیع و الباقی آن را ظرف مدت یکماه پرداخت نمایید در غیر اینصورت سپرده او پس از کسر 
هزینه های مربوط به نفع صندوق دولت ضبط می گردد. هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیهم می باشد تخلیه 

و تحویل ملک تابع مقررات است و ربطی به این اجرا ندارد.
مشخصات امالک با توجه به نظر کارشناس به شرح ذیل می باشد:

1.دامداری مرحوم محمد حسین آهوپای در ابتدای ورودی روستا بین کل ورثه با مساحت تقریبی 364 متر مربع 
و ارزش زمین با حصار کشی و دارای امتیاز آب به مبلغ 681000000 ریال، الزم به ذکر است عرصه کل دامداری 
456.4 متر مربع می باش��د با توجه به حریم جاده به متراژ حدود 17.5 متر به میزان 92.4 متر مربع ش��امل عقب 

نشینی می گردد و ارزیابی فقط به مساحت 364 متر مربع انجام شده است.
2.زمین پشت مدرسه بین کل ورثه با مساحت تقریبی 420 متر مربع بدون حصارکشی به مبلغ 504000000 ریال.

3.زمین دامداری بغل علیرضا غالمی در تصرف آقای علی آهوپای ) عرصه متعاق به کل ورثه( با مس��احت تقریبی 
1740 متر مربع به مبلغ 1165800000 ریال ، الزم به ذکر است زمین قبال 1500متر مربع اعالم شده با توجه به 
مساحی و معرفی حدود ملک توسط خواهان و پرداخت نقاط متراژ زمین 1740 متر برآورده گردیده و اینکه حصار 

کشی و ساخت و ساز توسط آقای علی آهوپای انجام شده و فقط عرصه متعلق به ورثه می باشد.
4- زمین دامداری و مسکونی اسماعیل آهوپای بین کل ورثه و در تصرف اسماعیل آهوپای عرصه متعلق به کل ورثه 

با مساحت تقریبی 900 متر مربع به مبلغ 855000000 ریال.
5- زمین و منزل مسکونی مرحوم محمدحسن اهوپای بین کل ورثه عرصه و اعیان متعلق به کل ورثه با مساحت 
تقریبی 389 مترمربع با اعیان 85 متر مربع قدیمی ساخت و بازسازی شده و45 متر مربع تازه ساز مجموعا به مبلغ 

1167500000 ریال. 
6- زمین قطعات پشت جوشکاری قطعه یک بین کل ورثه با مساحت تقریبی 145 مترمربع بدون حصار کشی به 
مبلغ97150000 ریال. 7- زمین قطعات پش��ت جوشکاری قطعه2 بین کل ورثه با مساحت تقریبی 200مترمربع 
بدون حصار کشی به مبلغ 100000000 ریال. 8- زمین قطعات پشت جوشکاری قطعه سه بین کل ورثه با مساحت 
تقریبی 400 مترمربع بدون حصارکش��ی به مبلغ 120000000 ریال. اراضی و س��هم آب از قنات آبخیزه که بنابر 
اظهارات خواهان تقس��یم نش��ده است.قنات آبخیزه 12 س��اعت آب از مدار 14 شبانه روز با توجه به اینکه خواهان 
قولنامه خرید دو ساعت آب را اعالم داشته لذا براساس 10 ساعت آب و حدود دو هکتار زمین با مدار 14 ارزش ملک 
کشاورزی به مبلغ 4000000000 ریال ارزیابی می گردد در نهایت کل ارزش ریالی داخل بافت روستا و ده ساعت 
آب قنات آبخیزه و حدود دو هکتار زمین زراعی که بین ورثه است بنا به اظهارات خواهان تقسیم نشده است به مبلغ 

8690450000 ریال ارزیابی و برآورد می گردد.  .آ-9912344
دادورز اجرای احکام مدنی 

 علی کاظمی

رونوشت آگهی حصروراثت
نظربه اینکه آقای علی محمدابراهیمی حس��ینی زائی دارای شناس��نامه ش��ماره1به ش��رح دادخواس��ت به کالسه 
3.9900589ح ازاین شورادرخواس��ت گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش��ادروان هادی ابراهیمی 
حسین زائی به شناسنامه 0740181696درتاریخ1397.2.30دراقامتگاه دائمی خودبدرودزندگی گفته وورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصراست به
1-علی محمدابراهیمی حسین زائی فرزندگلزارشماره شناسنامه 1متولد1338.1.20صادره ازتایبادپدرمتوفی

2-گل افروزابراهیم��ی حس��ین زائ��ی فرزندمحمدش��ماره شناس��نامه 0749509953متولد1343.6.18ص��ادره 
ازتایبادمادرمتوفی

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

واال گواهی صادر خواهد شد..آ-9912381
قاضی شورای حل اختالف شعبه سه شهرستان تایباد

 محمد باری



مهاجم سابق پرسپولیس در لیگ عراق
مهدی دغاغله به تیم الحدود عراق پیوست.به گزارش ایسنا، مهدی دغاغله 
مهاجم سابق پرسپولیس و فوالد خوزستان به تیم الحدود عراق پیوست و با 
حضور در تمرینات این تیم کار خود را آغاز کرد. الحدود در حال حاضر در لیگ 

عراق در رده نوزدهم جدول بیست تیمی این لیگ قرار دارد. 

سجاد آقایی به نساجی پیوست
سجاد آقایی، بازیکن سابق تیم فوتبال استقالل با عقد قــراردادی به نساجی 
مازندران پیوست و شاگرد مجید جاللی در این تیم شد. آقایی که در نیم فصل 
اول حضور کمرنگی در استقالل داشت  تصمیم  گرفت در تیمی بازی کند که 

فرصت بیشتری برای بازی کردن پیدا کند و در نهایت به نساجی پیوست.

عالقه عجیب یحیی به جذب استقاللی متعصب
برخی منابع خبر از عالقه یحیی گل محمدی به جذب هافبک محروم تراکتور 
داده اند. سعید واسعی هافبک فصل قبل پیکان که به دلیل فسخ غیرقانونی 
با این تیم و پیوستن به تراکتور با محرومیت مواجه شده است در فروردین ماه 
محرومیتش به اتمام می رسد. بازیکنی که رسول خطیبی تمایلی به حفظ آن 

ندارد. واسعی پیش از این بارها از عالقه خود به استقالل گفته است.

مغانلو پیشنهاد تراکتور را رد کرد
مهاجم ایرانی تیم فوتبال سانتا کالرای پرتغال پیشنهاد باشگاه تراکتور برای 
حضور در این تیم را رد کرده است.به گزارش تسنیم مغانلو در چند روز گذشته 
با پیشنهاد باشگاه تراکتور نیز مواجه شده اما شنیده می شود مذاکرات مدیران 
تراکتور با مدیر برنامه های این بازیکن به بن بست خورده است و مغانلو عالقه ای 

برای حضور در تراکتور ندارد.

شجاعیان بازی با مس را از دست داد
شجاعیان که این فصل برای چندمین بار است دچار مصدومیت می شود، 
نمی تواند برای استقالل به میدان برود و بازی با مس را از دست داده است. 
شجاعیان که اظهارنظرش درباره تغذیه تیم استقالل با انتقادهای زیادی روبه رو 

شد، در چهار فصل گذشته نیز دو بار رباط صلیبی پاره کرده است.

علی نژاد: وزارت در فوتبال نامزدی ندارد
معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزیر ورزش و جوانان می گوید که تجربه 
نشان داده شب انتخابات فدراسیون فوتبال امکان ائتالف برخی نامزدها وجود 
دارد. علی نژاد که با برنامه ورزش و مردم گفت وگو می کرد درباره اینکه آیا توصیه ای 
هم به اعضای مجمع برای رأی دادن به نامزد خاصی نشده است، خاطرنشان 
کرد: در حد رایزنی هم هیچ اقدامی را نداشتیم و به کسی توصیه نکرده ایم. 
سیاست ما این است که هرکسی رئیس شود، مورد حمایت وزارت ورزش هم 
خواهد بود. فدراسیون فوتبال از فدراسیون های مهم ماست و وزارت ورزش هم از 

رئیس بعدی حمایت خواهد کرد.
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ضد حمله

ورزش جهان

 شنبه 9 اسفند 1399 15 رجب 1442 27 فوریه 2021  سال سی و چهارم  شماره 9476  

 رحمتی: بعضی ها بازیکنان ما را هوایی می کنند   مهدی رحمتی درباره تأیید خبر موافقت حمیداوی با انتقال مالکیت این تیم گفت: متأسفانه اصال شرایط خوبی نداریم و از نظر روحی وضعیت بازیکنان 
و اعضای تیم مناسب نیست. به گزارش سرویس ورزش رحمتی یادآور شد:تمام تیم هایی که خواستار جذب بازیکنان ما هستند باید با آقای وطن خواه مکاتبه کنند. گفتنی است یوسف وکیا بعد از جدایی از 
گل گهر، با مسئوالن شهرخودرو وارد مذاکره شده و پس از توافق با آن ها، راهی مشهد شد.در همین حال شنیده می شود کار پیوستن سعید حسین پور بازیکن پرسپولیس هم به شهرخودرو تمام شده است.

دنیای ورزش

تلگرامی

طوالنی  غیبت  از  حسینی   سینا   
مهدی قایدی پیدا بود او می خواهد با 
استفاده از شرایط موجود در باشگاه 
استقالل نهایت بهره برداری را داشته 
ــم قــــرارداد خــود را تغییر  بــاشــد تــا رق
دهد و بتواند در کنار سیار بازیکنان 
از مجموعه  قــبــولــی  قــابــل  ــافــتــی  دری
استقالل داشته باشد. وقتی دغدغه 
قایدی برای هواداران روشن شد، تغییر 
قرارداد او به عنوان یک مطالبه جدی 
از سوی هواداران مطرح شد، تا مدیران 
این  رضایت  جلب  فکر  به  استقالل 

بازیکن باشند.
گذشته  هفته  آخـــر  تعطیالت  در 

احمد مددی، با دعوت از مهدی 
قایدی به دفترش شرایط را برای 
بازیکن مهیا  این  از  دلجویی 
کرد اما در این نشست مهدی 

برنامه اش پس  و مدیر  قایدی 
مددی  احمد  جمالت  شنیدن  از 

مبنی بر رفع موانع مالی قــراردادش و 
اضافه شدن یک متمم به قرارداد این 
بازیکن یک شرط عجیب و غریب را 
پیش روی مدیرعامل باشگاه قرار دادند 
که احمد مددی به هیچ وجه زیر بار 
این موضوع نرفت تا همچنان مهدی 
استقالل شرکت  تمرینات  در  قایدی 

نکند.

مرغ قایدی یک پا دارد»
اما شرط قایدی و مدیربرنامه اش چه 
بود که احمد مددی آن را نپذیرفت؟ 
گفته می شود در جلسه مذکور احمد 
این  از  دلجویی  ضمن  ابــتــدا  مـــددی 

بازیکن به وی اعالم می کند با کسب 
رضایت هیئت مدیره، باشگاه استقالل 
مبلغ دو میلیارد و صد میلیون تومان 
به قرارداد وی اضافه خواهد کرد تا با 
احتساب رقم قبلی مبلغ قرارداد او سه 
میلیارد تومان شود، البته مددی برای 
کسب رضایت بازیکن جوان استقالل 
مبلغ متمم  از  اعــالم می کند  وی  بــه 
قرارداد روز شنبه 500 میلیون تومان به 

حساب قائدی واریز خواهد 
شـــد 

و 
از  پـــس 

بـــــازی مس 
رفـــســـنـــجـــان 
 500 ــز  ــ ــ ــی ــ ــ ن
دیگر  میلیون 
به وی پرداخت 
تا  شد  خواهد 
ــازیــکــن  ــن ب ــ ایـ
از  ــر  ــ ــرم ت ــگــ ــ دل
ــبـــل شــــود،  قـ
مهدی قایدی 
مـــــدیـــــر  و 

رضایت  ابــراز  بابت  این  از  برنامه اش 
می کنند اما تأکید می کنند به شرطی 
که بند حق فسخ یکطرفه در قراردادش 
و در صــورت دریافت  گنجانده شــود 
رقمی  پرداخت  با  خارجی  پیشنهاد 
حدود 500 هزار دالر بتواند بدون هیچ 

منعی جدا شود.
با ارائــه این پیشنهاد از سوی قایدی 
و مدیر برنامه اش، طبیعی بود احمد 
مددی با آن به شدت مخالفت 

ــــد چــــون  ــن ــ ک
ــاق  ــفــ ــ ایـــــــن ات
از  را  اســتــقــالل 
دستیابی به یک 
هنگفت  ــد  ــ درآمـ
و  می کرد  محروم 
ســهــم اســتــقــالل 
ترانسفر  ــت  ــاب ب
قایدی  احتمالی 
تنها یک ششم 
ایــن  ــرارداد  ــ ــ ق از 

به هیچ وجه  که  بــود  بازیکن خواهد 
منطقی نیست.

بی اعتنایی به در خواست »
سرمربی و کاپیتان

همین امر باعث شد دیروز هم مهدی 
تــمــریــنــات شــرکــت نکند  ــایــدی در  ق
در حــالــی کــه در ایــن مــدت محمود 
فــکــری و وریـــا غــفــوری هــم بــا قایدی 
که  خواستند  او  از  و  گرفتند  تماس 
قایدی  امــا  کند  شرکت  تمرینات  در 
او  شــرط  اول  اســت  مصر  همچنان 
اتفاقی که در قواعد  عملیاتی شود. 
نیست.  امــکــان پــذیــر  حـــرفـــه ای 
لــجــبــازی  ــرکــش  ت نخستین 
ــام وی  ــ ــروج نـ ــ ــــدی خــ ــای ــ ق
بــازیــکــنــان  فــهــرســت  از 
اســتــقــالل بـــرای بـــازی با 

مس رفسنجان بود.

کار به شکایت می کشد»
حاال احتماال وی به کمیته انضباطی 
خواهد  خوانده  فــرا  استقالل  باشگاه 
شد تا بابت عدم شرکت در تمرینات 
آنجا که وی نزدیک  از  توضیح دهــد، 
به 67 درصــد از رقم قـــراردادش را نیز 
دریافت کرده است و تا 1402 با استقالل 
قرارداد دارد، قطعا با ارجاع پرونده اش 
به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال 
رو  به  رو  سنگینی  محرومیت های  با 
خواهد شد که ممکن است این اتفاق 
با از دست دادن پیراهن تیم ملی برای 
او و نیمکت نشینی در استقالل همراه 

شود.

یک سایت بلژیکی از احتمال جدایی علیرضا بیرانوند از تیم آنتورپ خبر داد؛ اتفاقی 
 »voetbalkrant« که احتماالً با جذب قطعی دروازه بان بلژیکی عملی شود. سایت
بلژیک خبر داد مسئوالن باشگاه یوپن به دنبال انتقال 
قطعی »ارتوین دی ولف« به تیم آنتورپ هستند. بعد از 
مصدومیت »ژان بوتز« دروازه بان فرانسوی تیم آنتورپ 
و عملکرد نه چندان موفق علیرضا بیرانوند به جای وی، 
آنتورپی ها در نقل و انتقاالت نیم فصل به صورت قرضی 
دی ولف را از یوپن به خدمت گرفتند. مدیر ورزشی باشگاه 
این باشگاه در حال مذاکره برای قطعی  یوپن اعالم کرد 
کردن انتقال دی ولف به آنتورپ است. طبق اعالم سایت »voetbalkrant« دی 
ولف نفر جایگزین برای ژان بوتز در فصل آینده و دروازه بان دوم این تیم خواهد بود.

استاندار خراسان رضوی با حضور در تمرین تیم شهرخودرو با کادر فنی و بازیکنان 
این تیم دیدار کرد و گفت با دستوراتی که داده ایم مشکالت این تیم حل خواهد شد.

معتمدیان در این دیدار اظهار کرد: حاال نباید پشت این 
تیم را خالی کرد. من دستور داده ام تا مشکالت تیم حل 

شود و حمایت های حداکثری داشته باشیم .
استاندار خراسان رضوی همچنین با اشاره به طلب های 
این باشگاه از تیم پرسپولیس گفت: با وزارت ورزش و 
جوانان وهیئت مدیره باشگاه پرسپولیس تماس هایی 
داشته ایم تا این طلب وصول شود و به حساب باشگاه 

واریز شود. در خصوص وضعیت مالکیت تیم نیز کمیته ای را تشکیل داده ایم تا در این 
خصوص بررسی های الزم انجام شود.

استاندار خراسان: مشکالت شهرخودرو  راحل می کنیماحتمال جدایی بیرانوند از تیم فوتبال آنتورپ 

فوتبال  تحلیلی  و  آمــــاری  ســایــت  وب 
کریتیک مهدی طارمی را در رده بیست 
برترین مهاجمان حال حاضر  و ششم 
دنیای فوتبال قرار داد.درخشش مهدی 
طارمی در لیگ پرتغال و با لباس پورتو، 
سبب شده است تا رسانه های دنیا توجه 
ویژه ای به این بازیکن ایرانی داشته باشند 
برترین  دهــم  رده  در  او  اینکه  از  و پس 
اروپایی در سال  گلزنان 15 لیگ معتبر 
2021 قرار گرفت، حاال او به یک عنوان 

ویژه و جالب توجهی دست یافته است.
وب ســایــت فــوتــبــال کــریــتــیــک کـــه هر 
دوشنبه ها اقدام به بررسی، تحلیل و آنالیز 
مهاجمان فوتبال در سراسر دنیا می کند، 
در جدیدترین رده بندی خود برای انتخاب 
50 مهاجم برتر حال حاضر دنیای فوتبال، 
مهدی طارمی را در رده بیست و ششم 

قرار داده است.
پورتو،  در  طارمی  خــوب  بسیار  عملکرد 
مقابل  ــا  اروپـ قهرمانان  لیگ  در  گلزنی 
یوونتوس به همراه گلزنی و گل سازی های 
او در لیگ برتر پرتغال، سبب شده است 

تا این وب سایت نمره 85 را به طارمی 
اختصاص دهد. نکته جالب توجه اینکه 
طارمی باالتر از مهاجمان مطرحی چون 
هری کین، پائولو دیباال، ادین ژکو، سون 
هیونگ مین، سادیو مانه، الئوتارو مارتینز 

و... قرار گرفته است.
این وب سایت در معرفی مهدی طارمی 
ساله  طارمی 28  مهدی  اســت:  نوشته 
است و یک فوتبالیست حرفه ای راست پا 
از ایران است. مهدی طارمی متولد بوشهر 
است و همچنین در تیم های تیم ریو آوه، 

الغرافه و پرسپولیس بازی کرده است. 
ــه عــنــوان مهاجم  او در حـــال حــاضــر ب
)میانی(، هافبک تهاجمی )چپ( در لیگ 

برتر لیگ پورتو بازی می کند.
فوتبال  ســایــت  کــه  بــنــدی  رده  ایـــن  در 
کریتیک ارائه کرده است، لیونل مسی و 
ارلینگ هالند با کسب نمره 99 در رده های 
اول و دوم قرار دارند، زالتان سوم است، 
بنزما در رده چهارم جای گرفته، کریستیانو 
رونالدو ششم است، گریزمان هشتم و 

لوکاکو نیز در جایگاه دهم قرار دارد.

قرعه کشی مرحله یک شانزدهم نهایی 
جام حذفی برگزار شد.اسماعیل حاللی و 
ستار همدانی دو بازیکن سابق پرسپولیس 
انجام  را  کشی  قرعه  مراسم  استقالل  و 

دادند.
نتیجه  ورزش  ســـرویـــس  گـــــــزارش  بـــه 
نهایی  شانزدهم  یک  مرحله  قرعه کشی 
جام حذفی فوتبال ایران به شرح زیر است 
که نام تیم های میزبان را در ابتدا می بینید:
آلومینیوم اراک - هوادار تهران/ ذوب آهن 
- داماش  – شهرخودرو/ صنعت نفت 
پارسه تهران/ نساجی – سایپا/ ملوان 
سپاهان  تــهــران/  ویستاتوربین   - انــزلــی 
 - مالثانی  استقالل  رفسنجان/  - مس 

شاهین بندرعامری / پیکان - استقالل
نفت مسجدسلیمان - خیبر خرم آباد/ 
گل گهر - مس کرمان/تراکتور - شهرداری 
خراسان  بردسکن  شهرداری  ماهشهر/ 
رضوی- خوشه طالیی/ مس نوین کرمان -  
پرسپولیس/ پارس جنوبی - پاس همدان

اتـــحـــاد کـــامـــیـــاران - قــشــقــایــی شــیــراز/ 
ماشین سازی – فوالد. 

بر اساس قرعه کشی صورت گرفته، شاهد 
مرحله  ــن  ای در  بــرتــری  لیگ  تقابل  پنج 
خواهیم بــود.  آلومینیوم، صنعت نفت، 
نفت مسجد سلیمان، تراکتور، گل گهر و 
پرسپولیس 6 تیم لیگ برتری هستند که 
از دسته های  با تیم هایی  ایــن مرحله  در 

پایین تر بازی خواهند کرد.
رضوی  خراسان  بردسکن  تیم شهرداری 
تنها تیم استانی حاضر در بین 16 تیم 
مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی 
است.  تقابل ذوب آهن و شهرخودرو در 
جام حذفی، یکی از تقابل های تکراری این 
مسابقات است. مسابقات این مرحله 21 
و 22 اسفند ماه برگزار می شود و مراحل 
بعدی هم بعد از عید نــوروز خواهد بود. 
بر این اســاس مرحله یک هشتم نهایی 
اواخر فروردین یا اوایل اردیبهشت برگزار 
می شود.مراحل یک هشتم و یک چهارم، 
ســال آیــنــده در خــالل لیگ بــرتــر بــرگــزار 
می شود اما نیمه نهایی و فینال  بر اساس 
برنامه ریزی صورت گرفته بعد از پایان لیگ 

خواهد بود.

باالتر از هری کین و دیباال

طارمی بیست و ششمین مهاجم برتر دنیا
شهرخودرو در جام حذفی میهمان ذوب آهن شد 

استقالل به پیکان خورد، پرسپولیس به مس نوین

قایدی فقط با بند جدایی حاضر به بازگشت به تمرینات استقالل است
باشو،  یاغی کوچک!   اتفاق عجیب در یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا

کشتار میزبانان در خانه
در مرحله رفت یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپــا تیم های میهمان 
فوق العاده عمل کردند و یک آمار تاریخی را به ثبت رساندند. به نقل از مارکا، 
هرگز در تاریخ لیگ قهرمانان اروپا دیدارهای رفت یک هشتم نهایی این چنین 
با حکمرانی تیم های نخست گروه ها که میهمان بودند به پایان نرسیده بود. 
از هشت میزبان تنها یکی از آن ها توانست دیدار رفت را با پیروزی به پایان 

برساند. 
یوونتوس تنها میهمان ناکام بود. این تیم برابر پورتو شکست خورد اما به لطف 
گل کیه زا که نتیجه را 2 بر یک کرد به صعود امیدوار شد. پیروزی تیم های 
میهمان را به ترتیب پاری سن ژرمن )4 بر یک برابر بارسلونا(، بایرن مونیخ )4 
بر یک برابر التزیو(، منچسترسیتی )2 بر صفر برابر مونشن گالدباخ(، لیورپول 
)2 بر صفر برابر الیپزیگ(، چلسی )یک بر صفر برابر اتلتیکومادرید(، رئال 
مادرید )یک بر صفر برابر آتاالنتا( و دورتموند )۳ بر 2 برابر سویا( بدست 

آوردند. تعداد گل ها 6 بر 18 بود و چهار میزبان در گلزنی ناکام ماندند. 

خلع سالح میزبانان»
دالیل این اتفاق کامالً مشخص نیست. می توان با نبود تماشاگران شروع کرد 
که موجب شد میزبان ضعیف شود. همیشه تیم های دوم گروه در بازی رفت 
یک هشتم نهایی میزبان هستند و فرصت دارند با یک نتیجه قاطع صعود 
خود را به دور بعد تقریباً قطعی کنند اما آن ها بدون حضور هوادارانشان 
در جایگاه ها نمی توانند حریفانشان را تحت فشار قــرار دهند. به همین 
خاطر تیم های میهمان آزادانه بازی می کنند. البته اتلتیکو و الیپزیگ حتی 

نتوانستند در ورزشگاه هایشان بازی کنند. 

سطح باالی تیم های اول»
یک دلیل دیگر سطح خیلی باالی تیم های اول گروه ها نسبت به تیم های 

مــونــیــخ،  بــایــرن  ــود.  ــ ب لــیــورپــول دوم  و   PSG ســیــتــی، 
برتری نسبت به حریفانشان در  نهایی  هشتم  یــک 
داشتند.  آشــکــاری  ــیــم تــنــهــا به کامالً  ــن چـــهـــار ت ــ ای

ــود بــه  ــعـ ــال صـ ــ ــب ــ به دن و  نیستند  بعد  مرحله 
فکر می کنند. رئال مادرید با فـــتـــح جـــام 

اینکه شانس صعودش  وجود 
سختی  بــه  امـــا  بـــود  بیشتر 
را  نفره   10 آتاالنتا  توانست 
از  طــرفــی  از  دهـــد.  شکست 
رقابت  که  بــود  مشخص  ابتدا 
با  اتــلــتــیــکــو  تــقــابــل  ــری در  ــرابـ بـ
دورتموند وجود  با  و سویا  چلسی 

خواهد داشت. 
برگشت  دیــدارهــای  میهمان های 
نتیجه  ــبـــران  جـ بـــه  ــد  ــن ــوان مــی ت
ــون در  ــدوار بــاشــنــد چـ ــیـ امـ
ــمــاشــاگــری  جـــایـــگـــاه هـــا ت
ــه تحت  ــدارد کـ ــ ــ ن ــود  ــ وجـ

فشار قرار بگیرند. 

 قرعه کشی مرحله 
یک هشتم نهایی لیگ اروپا

اوج جذابیت با تقابل 
منچستریونایتد و میالن

به گزارش سرویس ورزش قرعه کشی مرحله 
یک هشتم نهایی لیگ اروپــا برگزار شد و 
تیم های راه یافته به این مرحله رقبای خود را 

شناختند.
آژاکس هلند - یانگ بویز سوئیس/ دینامو 
زاگرب کرواسی - تاتنهام انگلیس/ دینامو 
گرانادا  اسپانیا/  ویــارئــال   - اوکــرایــن  کیف 
/منچستریونایتد  ــروژ  ن مولده   - اسپانیا 
انگلیس - میالن ایتالیا /المپیاکوس یونان 
- شاختار  ایتالیا  /رم  انگلیس  آرسنال   -
دونتسک اوکراین /اسالویا پراگ جمهوری 

چک - رنجرز اسکاتلند

گواردیوال: 

می بریم چون پول داریم!
منچسترسیتی،  سرمربی  گــواردیــوال،  پپ 
در اظهارنظری طعنه آمیز، پولدار بودن این 
باشگاه را به عنوان دلیل پیروزی های پیاپی 
ــزارش سرویس  تیمش عــنــوان کـــرد. بــه گـ
پــیــروزی دو  از  ــوال بعد  ــواردی گ پــپ  ورزش 
وقتی  مونشن گالدباخ  بــرابــر  تیمش  گله 
دلیل  پرسید که خــودش  او  از  خبرنگاری 
اصلی رسیدن به رکــورد 19 پیروزی پیاپی 
که  اسپانیایی  و سرمربی  مــی دانــد  چه  را 
اتهام  ایــن  با  بارها  در چند ســال گذشته 
روبــه رو شده که تنها در تیم های ثروتمند 
می تواند موفق باشد، در پاسخی طعنه آمیز 
گفت: »ما پول زیادی برای خرید بازیکنان 
ــم. درســــت اســــت؛ ما  ــ خـــارق الـــعـــاده داریـ
همیشه به خاطر پول برنده می شویم. بدون 
داشتن چنین بازیکنانی نمی توانیم این کار 

را انجام دهیم«.

 اندرلخت به دنبال 
انتقال مجید  حسینی

نوشته  خبری  در   Footnews سایت  وب 
با  اندرلخت  گذشته  سپتامبر  در  اســت: 
مجید حسینی مدافع میانی 24 ساله که در 
ترابزون اسپور بازی می کند، ارتباط داشت. او 
به بلژیک نیامد، اما اندرلخت دوست دارد 
بار دیگر شانس خود را با توجه به ادعای 
رسانه های ترکیه امتحان کند. این ایرانی در 
روزهای پایانی قرارداد خود است و مذاکرات 
برای توافق جدید با ترابزون اسپور فعالً در 
بن بست است.شارلوا یکی از آن ها خواهد 
سمپدوریا،  مانند  دیــگــری  تیم های  بـــود. 
به  المپیاکوس و چند باشگاه ترکیه دیگر 

دنبال جذب این بازیکن هستند. 

»سعید زمان نژاد« قهرمان گیالنی بوکس س
کشور بر اثر ابتال به ویروس کرونا درگذشت.

در س ــران  ایـ آزاد  تیم کشتی  کــاپ سومی 
در  قــزاقــســتــان،  جهانی 2019  رقــابــت هــای 
رقابت های جام پلیکونه ایتالیا به نمایندگان 

ایران اهدا می شود.
تیم های گــروه بهمن و مهرام با مغلوب س

ــه فــیــنــال لــیــگ برتر  ــود ب ــای خـ ــب ــردن رق ــ ک
بسکتبال زنان صعود کردند.

ــیــبــال ســایــپــا پــس از س ســرمــربــی تــیــم وال
اظهاراتش علیه تیم فوالد سیرجان گفت: 
صحبت هایم از روی عصبانیت بود و از تیم 

سیرجان عذرخواهی کردم.
رقابت های قهرمانی کشور و انتخابی تیم س

ملی کاراته بعد از ماه مبارک رمضان 1400 و 
با برنامه ریزی به صورت منظم انجام خواهد 

شد.
کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد بر این باور س

است کسب سهمیه های باقیمانده المپیک 
در پیکارهای گزینشی پیش رو به مراتب 
رقابت های  نتایج  و  درخــشــش  از  مهم تر 

قهرمانی آسیاست.
قرعه کشی مسابقات پنج وزن نخست س

رقابت های بین المللی کشتی جام مربیان و 
کشتی گیران برتر اوکراین برگزار شد.

ــران در س ــ تیم ملی هــنــدبــال نــوجــوانــان ای
تورنمنت بین المللی چندجانبه یزد در رده 

نخست ایستاد.
رقابت های لیگ برتر بوکس پیگیری شد و س

تیم پلیمر با برتری مقابل واریان خلیج فارس 
صعود خود را قطعی کرد.

با برگزاری آخرین روز رقابت های تنیس س
راه  تنیسورهای  تهران،  در  بانوان  انتخابی 
یافته به مرحله اول اردوی آمادگی تیم ملی 

مشخص شدند.
تمرینات تیم ملی کومیته و تیم ملی کاتا س

بانوان کشورمان با حضور رئیس فدراسیون 
کاراته برگزار شد.
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا رب العالمین

 پنتاگون به دستور رئیس جمهور آمریکا در سوریه حمله هوایی انجام داد

رونمایی از روی دیگر بایدن!
 علوی  هنوز دو ماه از روی کار آمدن مستأجر 
بایدن  آمریکای  که  نگذشته  سفید  کاخ  جدید 
همیشگی  روی  دادن  نشان  حــال  در  آرامــی  به 
خود در منطقه است. وزارت دفاع آمریکا بامداد 
جمعه اعالم کرد ارتش این کشور مواضع متعلق 
به گروه های مقاومت را در شرق سوریه بمباران 
ـــارس، لــویــد آستین،  کـــرده اســـت. بــه گـــزارش ف
وزیر دفاع ایاالت متحده در این باره اعالم کرد: 
اخیر  به حمالت موشکی  واکنش  این حمله در 
و  ــداف مــحــدود  اهـ بــه  و  نــیــروهــای شبه نظامی 
پنتاگون  بیانیه  در  اســت.  شده  انجام  مشخص 
اشاره شده مجوز این حمله را جو بایدن شخصاً 
صابرین  ــال،  حـ همین  در  اســـت.  ــرده  کـ ــادر  صـ
نیوز، رسانه نزدیک به مقاومت هم گزارش داد 
جنگنده های آمریکایی از نوع اف15 توسط هفت 
بمب سقوط آزاد 227 کیلوگرمی GBU-38، هفت 
کتائب  و  حــزب هللا  کتائب  به  متعلق  ساختمان 
سیدالشهداء در منطقه بین بوکمال و القائم در 
برپایه  ــد.  قــرار دادن مرز سوریه و عــراق را هدف 
تنها  و  خالی  ساختمان   6 رســانــه،  ایــن  گـــزارش 
به  که  است  بوده  استفاده  مورد  یک ساختمان 

شهادت یک نفر و جراحت چهار تن دیگر منجر 
شده است. در همین حال، وزارت خارجه روسیه 
در بیانیه ای با اشاره به اینکه حمله هوایی آمریکا 
بین المللی است،  قوانین  در شرق سوریه نقض 
این کشور  امور خارجه  وزیر  را محکوم کرد.  آن 
مواضع خود  باید  آمریکا  دولــت  کرد  اعــالم  هم 
درقبال سوریه را روشن کند و ارتش روسیه تنها 
حدود پنج دقیقه پیش از حمله آمریکایی ها در 
سوریه از آن مطلع شده است. سرگئی الوروف 
تأکید کرد: آمریکا به صورت غیرقانونی در سوریه 
حضور نظامی دارد و این حضور، ناقض قوانین 
گفته ایم  بارها  اســت.  زمینه  این  در  بین المللی 
تحرکات آمریکا در خاک سوریه و به خصوص در 
از  غیر  است.  نگران کننده  بسیار  عراق  مرزهای 
وزیر خارجه روسیه، دیمیتری پسکوف سخنگوی 
پوتین، والدیمیر جباروف سناتور روسی و معاون 
کنستانتین  فــدراســیــون،  ــورای  شــ کمیته  اول 
شورای  بین الملل  امــور  کمیته  رئیس  کاساچف 
دستگاه  سخنگوی  زاخـــارووا  ماریا  و  فدراسیون 
دیپلماسی این کشور هم در سخنانی این حمله 

را محکوم کرده بودند.

 ارتش ارمنستان خواستار 
کناره گیری پاشینیان شد

کودتا یا توهم توطئه؟
یک بیانیه که از سوی ارتش ارمنستان صادر 
شد، اوضاع این کشور را دوباره به هم ریخت. 
رئیس  گاسپاریان،  اونیک  پنجشنبه  بامداد 
ستاد کل نیروهای مسلح و فرماندهان ارشد 
ارتش ارمنستان با صدور بیانیه ای، خواستار 
برکناری پاشینیان شدند. به گزارش یورونیوز، 
پاشینیان درخواست ارتش برای استعفا را یک 
کودتا اعالم و ضمن نپذیرفتن این درخواست، 
گاسپاریان را از سمت فرماندهی برکنار کرد. او 
همچنین حامیان خود را به تجمع در خیابان ها 
فراخواند. در نتیجه این فراخوان چندین هزار 
نفر از طرفداران نیکول پاشینیان، نخست وزیر 
ارمنستان در ایروان به خیابان آمدند و همزمان 

مخالفان او هم به خیابان ها ریختند.
وازگــن مانوکیان، وزیر دفاع ارمنستان و رهبر 
مخالفان پاشینیان نیز با رد اظهارات نخست 
وزیر گفت قصدی برای کودتا وجود ندارد. وی 
مقامات دولتی را به تالش برای »رودررو قرار 

دادن مردم و ارتش« متهم کرد.
از طرفی جنگنده های ارتش این کشور نیز به 
فراز  بر  پاشینیان  از مخالفان  نشانه حمایت 

پایتخت به پرواز درآمدند.
پاشینیان همزمان با اوج گرفتن تظاهرات، در یک 
سخنرانی ویدئویی گفت: »به تمامی سربازان، 
افسران و فرماندهان دستور می دهم سرشان 
از مرزها و تمامیت  و  کــار خودشان باشد  به 
ارضی ارمنستان محافظت کنند«.ارمنستان تا 
چند ماه پیش درگیر جنگی خونین با همسایه 
شرقی خود جمهوری آذربایجان بر سر منطقه 
خودمختار قره باغ بود. ارمنستانی ها معتقداند 
پاشینیان در این جنگ ضعیف عمل کرده و 
این منطقه را تقدیم کشور همسایه کرده است. 
نخست وزیر ارمنستان افزود: »تماسی تلفنی با 
رئیس جمهوری داشتم و به او گفتم نامه من 
درباره اخراج اونیک گاسپاریان را امضا کند«.
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بایدن و مأموریت ناممکن!
این روزها روابط میان اتحادیه اروپا و ایاالت متحده آمریکا دستخوش تغییرات 
بسیاری شده که وجوه مختلف آن را تحت تأثیر قرار داده است. این درست 
است که اروپا یی ها در یک اتحاد راهبردی با آمریکا به سر می برند، اما این 
مفهوم در روزگار کنونی دچار دگرگونی شده است. یکی از مقاطعی که این روابط 
به شدت ضربه خورد، چهار سال ریاست جمهوری دونالد ترامپ بود و اثرات 
این ضربه ها به این زودی ها ترمیم نخواهد شد. ترامپ فکر استقالل و حفظ 
فاصله از آمریکا را در ذهن اروپایی ها تقویت کرد. البته کشورهایی مانند فرانسه 
در دوره های مختلف که این رابطه راهبردی برقرار بود نیز همواره مالحظاتی 
در رابطه با سیاست های آمریکا داشته اند. زمان شارل دوگول سیاست های 
مستقلی را دنبال می کردند، در دوران فرانسوا میتران سوسیالیست هم این 
رویــه ادامــه داشــت. به عنوان مثال در سال 2003 و تجاوز آمریکا به عراق 
را همراهی  ایــاالت متحده  به هیچ وجه  فرانسوی ها در دوران ژاک شیراک 
نکردند. اتحادیه اروپا و ایاالت متحده با هم متحداند اما این حالت تنها در 
قبال روسیه پدیدار می شود. حال اگر به فرض اتفاقات تفلیس و کی یف نیفتاده 
بود، این اتحاد راهبردی بیش از این لطمه می خورد. حوادث این دو کشور که به 
تصرف سرزمین هایی از گرجستان و اوکراین تمام شد، سبب شد اروپایی ها به 
نگرانی های امنیتی زمان شوروی برگردند. گاهی اوقات رهبران اروپایی صحبت 
از ارتش مستقل هم می کنند که این خود نشان می دهد هنوز هم این تفکر 
وجود دارد. هنوز اعتماد کامل به آمریکا نزد اروپایی ها وجود ندارد. همین خروج 
بریتانیا از اروپــا و نزدیک شدن بیشتر به ایــاالت متحده خود موجب دوری 
بیشتر اتحادیه از آمریکا می شود. به نوعی وقتی واشنگتن بیش از پیش به 
لندن نزدیک می شود، دیگر انگلیس رقیب اتحادیه است. از قضا این کشور 
در حال تحریک کشورهای اروپای شرقی به خروج از اروپاست. از همین رو، 
بریتانیای امروز که در حال قرابت بیشتر با آمریکا در سیاست های جهانی 
است، به طبع پس از این رقیب ژئوپلتیک اروپا محسوب خواهد شد. در این 
شرایط، اروپایی ها چطور می توانند کامالً به آمریکا و انگلیسی که مهره اصلی 
ناتو است، اعتماد کنند؟ از همین رو است که اتحادیه اروپا این روزها در یک 
وضعیت خاکستری به سر می برد. امروز لهستان به نحوی در مقابل قدرت های 
اروپا قد علم کرده است. مجارستان در حال بحران زایی برای اتحادیه است. 
همه این موارد حاکی از آن است که اروپا در وضعیت آی سی یو بستری شده 
و وضعیت خوبی ندارد؛ عالوه بر این، خیلی موارد هم پنهان است. بنابراین در 
این وضعیت خاکستری باید زمان بگذرد و پس از آن مشخص شود آیا این 
حالت سفید خواهد شد یا به سمت تیره و تار شدن روابط پیش خواهد رفت. 
درست است که جو بایدن، رئیس جمهور جدید آمریکا در سخنرانی های خود 
اعالم می کند ما می خواهیم با متحد قدیمی خود، اروپا هماهنگی بیشتری 
داشته باشیم، اما وضعیت وخیم تر از آن است که به این سادگی ها ترمیم یابد. 

  نمابر تحریریه:     37610087 -37684004  )051(
)051(   امور مشترکین:                 37618044-5 
  روزنامه گویا:    37651844  و  37651888   )051(
  روابط عمومی:                    37662587   )051(
  ارتباطات مردمی:                37610086   )051(
  سازمان آگهی ها:                       37088   )051(
)051(   37628205                                             
                                      فاکس: 37610085  )051(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:          مشهد، بولوار سجاد، نبش سجاد 1
  صندوق پستی:                             577- 91735  
  تلفن:                                14- 37685011 )051(

  دفترتهران:  
      بولوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره 336 
 تلفن:                                      66937575 )021(
 نمابر:                    )داخلی226(66430122  )021(
 پیامک:                                            30004567

عکس نوشت

 حمله به کشتی انگلیسی حمله به کشتی انگلیسی
در خلیج عماندر خلیج عمان

مرکز عملیات تجارت دریایی انگلیس مدعی شد کشتی این کشور در 
خلیج عمان با استفاده از یک دستگاه انفجاری مورد حمله قرار گرفته 
است. این حادثه در روز پنجشنبه ساعت 20:40 به وقت گرینویچ 
رخ داده و این مرکز در اطالعیه ای اعالم کرد تحقیقات در حال انجام 
است. کشتی و خدمه ایمن هستند. به شناورهای در حال عبور در 
منطقه توصیه شده احتیاط کنند. در این اطالعیه اشاره ای به علت 

این حادثه و شدت انفجار و خسارات احتمالی نشده است.

خبر

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  مدیرعامل مؤسسه فرهنگی قدس:
  علی یعقوبی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

 شنبه 9 اسفند 1399 15 رجب 1442 27 فوریه 2021  سال سی و چهارم  شماره 9476  

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 دکتر عبدالرضا فرجی راد، سفیر پیشین ایران در کشورهای اروپایی

دریـچـه

یــواس ای تودی در پرونده ای با عنوان »حسابرسی  روزنامه 
را پیش بینی می کند.  آمریکا  آینده نظامی  نزدیک است« 
با وجود قدرت نمایی در سال های  تأکید دارد  این روزنامه 
این  برای مخاطراتی که  آینده  گذشته، موقعیت آن ها در 
کشور را به ویژه در جنبه حمالت سایبری تهدید می کند 
اصالً مناسب نیست. چین، روسیه، ایران و کره شمالی بنا 

بر این گزارش بیشترین حمالت سایبری را از سال 2005 تا 2020 علیه آمریکا داشته اند. 
در جنبه های نظامی نیز یواس ای تودی معتقد است بسیاری از فعالیت های خارجی ارتش 

آمریکا بیشتر بنا بر عادت است تا اینکه از لحاظ راهبردی سودی داشته باشد. 

ایاالت  سنای  اکثریت  رهبر  کار سخت  به  ویک  هفته نامه 
متحده در راه کنترل این مجلس می پردازد. این نشریه با طرح 
جلد خود که »میچ مکانل« را در حال کنترل فیلی خشمگین 
با کاله معروف ترامپ و البته موهای رئیس جمهور سابق 
نشان می دهد و با انتخاب تیتر »نبرد برای کنترل« می گوید: 
حزب جمهوری خواه این کشور هنوز به ترامپ و سیاست های 

شورش گرایانه او متمایل است و میچ تالش دارد آن ها را آرام کند. ویک همچنین مقاله هایی 
در خصوص جواب ندادن فرهنگ لیبرالیسم در ایالت کالیفرنیا و همین طور اوج گیری دوباره 

اهمیت انرژی های تجدیدپذیر در جهان به چاپ رسانده است.

ویکیواس ای تودی

ترجمه و تنظیم: امیر محمد سلطان پور

      صفحه 8

س���ند کمپانی خ���ودروی  پژو پارس م���دل 1396 رنگ 
س���فید روغنی ب���ه ش���ماره انتظامی 671ه����94 ایران 
74  ش���ماره موتور 124K1014701 و ش���ماره شاس���ی 
NAAN01CE6HH818678 ب���ه مالکی���ت ابوالفض���ل 
داودی فرزقی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.  ,ع
99
12
32
1

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

گواهینام���ه موق���ت پای���ان تحصی���ات  اینجانب 
فریبا کدخدائی فرزند مراد بخش به ش���ماره ملی 
5970145981 رش���ته مرب���ی بهداش���ت  م���دارس 
مقطع کاردانی پیوس���ته از دانش���گاه ازاد اسامی 
واح���د ایرانش���هر مفقود گردی���ده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد .  ,ع
99
12
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ب���رگ س���بز موتور س���یکلت هاتف م���دل 1394 رنگ 
آب���ی ب���ه ش���ماره انتظام���ی 773 / 73651   ش���ماره 
شاس���ی  ش���ماره  و   0150NC5029082 موت���ور 
NC5***150Z9427990 ب���ه مالکی���ت اق���دس زابلی 
بیرجن���دی مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  س
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برگ س���بز تراکتور کش���اورزی تی���پ 285 رنگ قرمز 
روغنی مدل 87 به شماره انتظامی 12 ایران 135 ک 
11 به ش���ماره موتور LFW03052U و شماره شاسی 
F26736 و مفق���ود گردی���ده از درجه اعتبار س���اقط 

می گردد . 
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شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی در نظردارد ؛ انواع تیر چوبی اسقاط 
زير هش��ت متر خود را از طريق مزايده عمومي به فروش برس��اند. متقاضیان می توانند 

نسبت به دريافت اسناد مزايده با توجه به شرايط ذيل اقدام نمايند.
* موضوع مزايده: فروش انواع تیر چوبی اسقاط زير هشت متر

* مهل��ت، محل دريافت و تحويل اس��ناد : از تاريخ 1399/12/09 ت��ا تاريخ 1399/12/13 و 
 www. Setadiran.ir محل دريافت آن از طريق  س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت به نش��انی

خواهد بود.
*مبلغ خريد اسناد مزايده500.000 ريال میباشد

*تاري��خ تحويل پاکتهای مزايده تا س��اعت 12:00 روز ش��نبه  م��ورخ 1399/12/23 و تاريخ 
گشايش پاکتهای مزايده ساعت  13:00  همان روز می باشد.

*میزان تضمین شرکت در مزايده مبلغ 105,000,000 ريال می باشد که نحوه تهیه و ارائه 
آن در ش��رايط مزايده اعالم ش��ده است. به پیشنهادهای فاقد س��پرده وامض�اء , مشروط 
, مخ��دوش  و پیش��نهاداتی که بع��د از انقض�اء مدت مقرر در فراخ��وان واص�ل می گردد 

، مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد ش��د. س��اير اطالعات و جزئیات مربوط در اس��ناد مزايده 
مندرج است.

* متقاضیان می توانند جهت دريافت اس��ناد مزايده و کس��ب اطالعات بیش��تر با ش��ماره تلفن 
31777413.10-058 تماس يا به آدرس اينترنتي: WWW.SETADIRAN.IR  مراجعه نمايند.

آگهی مزایده عمومی شماره 99/306 - نوبت اول

* روابط عمومی شرکت توزيع نیروی برق استان خراسان شمالی* 

,ع
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آس�تان قدس رضوی در نظر دارد تامین سرویسهای ایاب و ذهاب 
کارکنان خود )اتوبوس و مینی بوس( را از طریق مناقصه عمومی به 
صورت برون سپاری به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید، لذا متقاضیان محترم 
به منظور مش�اهده ش�رایط مناقصه و دریافت اس�ناد مربوطه می توانند به نش�انی 
http://dev.razavi.ir بخش مناقصات مراجعه و حداکثر تا ساعت 13:30 روز شنبه 

مورخ 1399/12/16 نس�بت به تحویل پیش�نهادات تکمیل شده و مدارک مطابق 
ش�رایط اعالم ش�ده اقدام نمایید، ضمنًا هزینه چاپ آگهی در روزنامه ها بر عهده 
برنده مناقصه خواهد بود. شماره های تماس 32001420-051 و 051-32001519 

 

» تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان«

مدیریت پشتیبانی آستان قدس رضوی

دانش�گاه فردوسی مش�هد در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فش�رده( یک مرحله ای 
نگهداری فضای سبز دانشگاه فردوسی مشهد و واحدهای تابعه شماره )2099091579000032( را از طریق 
س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس�ناد مناقصه تا 
ارائه پیش�نهاد مناقصه گران و بازگش�ایی پاکتها ازطریق درگاه س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س�تاد( به 
آدرس www.setadiran.ir انج�ام خواهد ش�د و الزم اس�ت مناقصه گران در صورت ع�دم عضویت قبلی ، 
مراحل ثبت نام در س�ایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش�رکت در مناقصه محقق 

سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ1399/12/03 می باشد .
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19مورخ 1399/12/09

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد : ساعت 10مورخ 1399/12/20
زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 11مورخ 1399/12/20

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای 
الف:  مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، سازمان مرکزی) تلفن 051-38802265( 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس : 41934 -021     دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام س�ایر اس�تانها، در س�ایت س�امانه )www.setadiran.ir( بخش 
»ثب�ت ن�ام/ پروفایل تامین کننده/ مناقصه گر« موجود اس�ت.  هزینه چ�اپ آگهی بر عهده 

برنده مناقصه است.

فراخوان مناقصه عمومی
 همزمان با ارزیابی کیفی)فشرده(یک مرحله ای نگهداری فضای سبز 

دانشگاه فردوسی مشهد و واحدهای تابعه- )نوبت دوم(
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پروژه تقاطع چهار س�طحی مش�هد در نظر دارد "خرید میلگرد را به تولید کننده/ فروش�نده 
واجد شرایط واگذار نماید.

 بدی�ن منظور از تولیدکننده / فروش�نده دعوت بعمل می آید جهت دریافت اس�ناد مناقصه به 
آدرس: مشهد ،میدان نمایشگاه ،پروژه تقاطع چند سطحی ،مراجعه نمایند 

تلفن:35134929-051 و 09151022318
سایر شرایط:  1-مدت اجرای کار: 20 روز تقویمی

 2-مدارک الزم برای دریافت اسناد مناقصه :اساسنامه ،رزومه و آگهی آخرین تغییرات شرکت
 3-تضمین شرکت در مناقصه فوق 4.000.000.000 ریال می باشد.

 ال�ف- ضمانتنام�ه بانکی با م�دت اعتبار حداقل س�ه ماه صادره از س�وی بانک ها یا از س�وی 
موسس�ات اعتباری غیربانکی دارای مجوز بانک مرکزی در وجه "قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا 

)ص(-موسسه شهید رجایی "
ب- واریز نقدی به حساب شماره 5151718060004 سپه به نام "موسسه شهید رجایی" به شماره 

IR620150000005151718060004 شبای
محل بازگشایی پاکات :مشهد ،میدان نمایشگاه ،پروژه تقاطع چند سطحی، مدیریت امور پیمان 

پروژه های مشهد مقدس
 ۴-مناقصه گذار در رد یا قبول کلیه پیشنهادها مختار است.

 ۵-آخرین مهلت دریافت اس�ناد مناقصه پایان وقت اداری )س�اعت 14( روز شنبه 99/12/09 
می باشد.

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

/ع
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هیئت مدیره و اعضای محترم شرکت تعاونی های مسکونی شهر جدید بینالود
) موقوفه دهش�یب( واقع در جاده مش�هد نیش�ابور، نظر به اینکه تعداد قابل توجهی از قراردادهای اجاره اوقافی منقضی شده و تاکنون 
تعیین تکلیف نش�ده، شایس�ته است ظرف مدت یک ماه از تاریخ این آگهی جهت تمدید و تعیین تکلیف قراردادهای اجاره به این اداره 
مراجعه فرمایید، در غیر اینصورت این اداره میتواند به جهت جلوگیری از تضییع حقوق موقوفه به استناد شروط ضمن عقد قراردادهای 

منعقده، نسبت به فسخ قرارداد از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.
نش�انی: جاده س�نتو،اتوبان پیامبر اعظم)ص( به سمت س�ه راه فردوس�ی، بعد از پیامبر اعظم)ص(79 )الین کنار گذر سمت راست(، نبش 

پیامبر اعظم)ص(83 )آزادی137 قدیم(
                                                                                                               شماره تماس30- 36513728 داخلی12-19-31-32 واحد اجارات 

اداره اوقاف و امور خیريه ناحیه 4 مشهد مقدس 

آگهی مناقصه خرید استاب شفت های توربین و آگهی مناقصه-نوبت دوم
کمپرسور مولد آلستوم G13 نیروگاه سیکل 

ترکیبی یزد به شماره 99200/13 

ش�رکت تولی�د نیروی ب�رق منطقه ش�رق در نظ�ر دارد مناقصه 
خری�د ف�وق را ب�ر اس�اس اطالع�ات ذی�ل و از طریق س�امانه 
ت�دارکات الکترونیک�ی دول�ت )س�تاد( ب�ه ش�ماره ثبت س�تاد 

2099004211000020 برگزار نماید.
1-نوع مناقصه:عمومی دو مرحله ای

2-ش�رایط اولیه:کلیه تامی�ن کنندگان ک�ه دارای گواهی تایید 
صالحی�ت از ش�رکتهای زی�ر مجموعه  م�ادر تخصص�ی تولید 
نی�روی برق حرارتی یا ش�رکت توانیر یا ش�رکت های س�ازنده 

معتبر برای موضوع مناقصه باشند.
3-زمان دریافت اسناد:ازتاریخ 1399/12/09 لغایت 1399/12/12

4-نحوه دریافت اسناد و ثبت نام در سامانه
 WWW.SETADIRAN.IRواجدین ش�رایط می توانند  به سامانه س�تاد به آدرس
مراجعه نموده و با واریز مبلغ 500.000 ریال به صورت الکترونیکی یک نسخه 

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

5-مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 3.750.000.000 ریال 
)سه میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ریال(

6-آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها:ساعت 13 روز یکشنبه
 مورخ 1399/12/24

7-زمان گشایش پیشنهادها:ساعت 13:15 روز یکشنبه 
مورخ 1399/12/24

8-تس�لیم پیش�نهادها:کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت 
اس�ناد تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق 

سامانه ستاد انجام خواهد شد.
9-نش�انی و ش�ماره تم�اس دس�تگاه مناقص�ه گذار:ی�زد، بلوار 
دانش�جو، کوچه جنب دانش�گاه پیام نور )چهل و یکم(، شرکت 
تولید نیروی برق منطقه شرق، دفتر بازرگانی 035-38254812-13

10-توضیحات:س�ایر مش�خصات در اس�ناد مناقصه درج ش�ده 
اس�ت.در ضمن به پیشنهادات مش�روط، مبهم، مخدوش، فاقد 
سپرده و پیشنهاد هایی که بعد از موعد مقرر ارسال گردد ترتیب 

اثر داده نخواهد شد.
معاونت مالی و پشتیبانی

,ع
99
12
29
5

وزارت نیرو
شرکت تولید نیروی برق منطقه شرق

/ع
99
12
37
3

برگ س���بز خودرو س���واری پرای���د SE 131 مدل 1398 
 M13/6345869 رنگ سفید روغنی به ش���ماره موتور
و ش���ماره شاس���ی NAS411100K3550691 به شماره 
انتظامی 713 و 15 ایران 36 به مالکیت حسین کافی 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ


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

