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پزشکخادمیاریکهزکاتعلمشرابهنیازمندانمیدهد
چشم پدر نیاز به چکاپ داشت و قسمت گفت و گو با یک متخصص و جراح چشم رواق

این بود که من هم با او همراه شوم تا به مطب دکتر 
یزدان پناه برویم. دکتر جوان و متخصص شهرمان. 

 ............ صفحه 4قدم که به مطب گذاشتیم...
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یادداشت محمد کاظم کاظمی 

برای علی دهباشی
گفت وگو با دکتر حسین باغگلی

:jامام صادق
هیچ باطلی نیست 
که در برابر حق 

بایستد مگر آنکه 
حق بر باطل پیروز 

شود و این سخن 
خداوند است: »بلکه 
حق را بر سر باطل 
می زنیم تا آن را در 

هم کوبد...«. 
بحار - ج 5- ص 305
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امیر  بخارا
4

با نویسنده »آن بیست و سه نفر« که به تازگی کتابی 
درباره سردار سلیمانی نوشته است

دلتنگی های »احمد« برای »قاسم«
باید روی تربیت بزرگساالن هم 

سرمایه گذاری کنیم

 ............ صفحه 6

 با تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران  

مهر تأیید نهایی بر طرح تفصیلی بافت پیرامون حرم مطهرخورد

کارشناساندرهفتهامور
تربیتیازمغفولماندنموضوع
تربیتدرمدارسمیگویند

جا ماندن 
پرورش 
از آموزش

 قدسخراسان  طرح ویژه تفصیلی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی در جلسه شورای 
عالی شهرسازی و معماری کشور با حضور وزیر راه و شهرسازی و استاندار خراسان رضوی 
تصویب شد. به گزارش روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، با حضور محمد اسالمی؛ 
وزیر راه و شهرســازی، محمدصادق معتمدیان؛ اســتاندار خراســان رضوی و ســایر مدیران 
متولی، جلسه شورای عالی معماری و شهرسازی صبح دیروز در محل وزارت راه و شهرسازی 
برگزار شد و سرانجام طرح ویژه تفصیلی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی در این نشست 
به تصویب رسید. استاندار خراسان رضوی در این جلسه ضمن قدردانی از دست اندرکاران 

 ............ صفحه 4تدوین این طرح ویژه و وزیر راه و شهرسازی، اظهار کرد:...

جامعهمدرسه، پس از خانواده مهم ترین نهاد 
تربیتی و عالی ترین محملی است که در بستر 
آن می توان استعدادهای بالقوه دانش آموزان را 
به فعلیت رساند. روحیه مشارکت، همکاری، 

نظم و انضباط اجتماعی...

گروسی:نگرانموادهستهای
اعالمنشدهایرانهستم

اتهامزنی
تکراریدر
شورایحکام

دادگاهCASاعتراض
کشورمانراپذیرفت

شکستحقوقی
صهیونیستها
ازجودوایران

 ............ صفحه 7 ............ صفحه 2

یـــادداشــت  روز
سجادعلیزاده/کارشناسمسائلمنطقه

این روزها اوضاع تحوالت نظامی امنیتی یمن بسیار متفاوت از گذشته شده است. 
پیش از این، ائتالف قدرتمند سعودی متشکل از ارتش های متحد عربی عربستان 
ســعودی، امــارات متحــده عربــی و... بــا در اختیــار گرفتــن همــه امکانــات نظامی، 

اطالعاتی و مالی خود تالش کردند از فرصت...

چرازمانبهنفع
انصاراهللاست؟

 ............ صفحه 8
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آگهی مناقصه 
اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی  توسعه موتورخانه 
دیتاسنتر سازمان  فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی 

شرح در صفحه  8
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آگهی مناقصه 
عملیات اجرای نرده سنگی در رواق حضرت زهرا )س( 

سازمان  فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی

شرح در صفحه  8

ش�رکت آب و فاضالب استان خراسان ش�مالی در نظر دارد اقالم مش�روحه ذیل را از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات 
الکترونیک�ی دول�ت )WWW.SETADIRAN.IR( بفروش برس�اند لذا متقاضیان از تاریخ انتش�ار تا روز یکش�نبه مورخ�ه 99/12/17 تا 
س�اعت 14 هر روز نس�بت به اخذ اسناد مربوطه ازطریق سامانه فوق اقدام نمایند . ضمنًا هزینه چاپ آگهی مزایده به عهده برنده مزایده می باشد.  

تلفن : 5- 05832245913  
زمان بازدید : زمان بازدید از مورخه 99/12/14 الی 20/ 99/12 از س�اعت 8 الی 14 واقع در ش�هرهای بجنورد ،اس�فراین،گرمه،جاجرم،فاروج، 

آشخانه و شیروان با هماهنگی دفتر قراردادها می باشد.
زمان تحویل فیش ش�رکت در مزایده و  بازگش�ایی پاکات : تحویل تا ساعت 10 روز چهارش�نبه مورخ  99/12/20 و بازگشایی روز چهارشنبه مورخ 

99/12/20 ساعت 11  می باشد. 
مبلغ تضمین برآوردی واحد )ریال (واحد/مقدار عنوان مزایدهردیف

مکان تحویل و بازدید شرکت در مزایده 

بجنورد-اسفراین-گرمه و جاجرم45050.0001.125.000لوله پلی اتیلن1
جاجرم-شیروان2.82590.00012.700.000لوله فوالدی 2
رازو جرگالن20600.000600.000کابل مسی 3
بجنورد500600.0001.500.000آهن االت اسقاطی 4
بجنورد-جاجرم-فاروج38085.0001.600.000چدن اسقاط5
بجنورد401.800.0003.600.000باطری اسقاط 6
بجنورد 4.00060.00012.000.000کپسول گاز کلر آهنی 7
3.660900.000کنتور بدنه  برنجی 8

167.200.000

بجنورد-اسفراین-فاروج- آشخانه-گرمه و جاجرم
بجنورد-اسفراین-شیروان- آشخانه-گرمه و جاجرم34060.000کنتور بدنه  الستیکی9
بجنورد-شیروان- فاروج-گرمه و جاجرم19400.000کنتور بدنه  چدنی سایز باال 10
بجنورد-شیروان71300.000کنتور بدنه  چدنی سایز 1/2 11

روابط عمومی وآموزش همگانی-شرکت آب و فاضالب خراسان شمالی

ع 9
91
25
71

تجدید آگهی مزایده عمومی 

 تجدید فراخوان عمومی سرمایه گذاری
مشارکتی

ساختمان فعلی شهرداری تربت جام
شرح در صفحه 8
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اداره کل ش�یالت استان سیستان و بلوچستان در نظر دارد در راستای ساماندهی بنادر صیادی و از محل اعتبارات عمرانی، 
پروژه ترمیم و بهس��ازی س��وله بندر صیادی رمین را از طریق مناقصه عمومی س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( بر 

اساس مفاد اسناد این مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط دارای صالحیت و رتبه معتبر واگذار نماید
موضوع مناقصه: ترمیم و بهسازی سوله بندر صیادی رمین

مبلغ برآورد پایه: 11.۵9۴.32۵.361 ریال بر اساس فهرست بهای پایه رشته ابنیه سال 1399
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ۵80.000.000 ریال 

مدت زمان قرارداد: ۵ ماه 
مهلت زمانی دریافت اسناد: 99/12/13 لغایت 99/12/20

تاریخ و محل تحویل پیش��نهادات: ش��رکت کنندگان می بایست پیش��نهادات خود را حداکثر تا روز شنبه مورخ 1۴00/01/07 در 
سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir   بارگذاری نمایند.

پاکت الف همزمان به صورت فیزیکی تحویل دبیرخانه کمیس��یون معامالت اداره کل ش��یالت اس��تان سیس��تان و بلوچستان به 
نشانی چابهار، میدان شهدای شیالت اداره کل شیالت استان گردد

زمان و محل گشایش پاکات :ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1۴00/01/1۵  در محل سالن جلسات اداره کل 
م الف:9۵7/شناسه آگهی1102۴0۴

روابط عمومی اداره کل شیالت استان سیستان و بلوچستان
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آگهی فراخوان مناقصه عمومی   )نوبت دوم(

فراخوان مزایده )نوبت دوم(
اداره کل میراث فرهنگی ،گردش�گری و صنایع دس�تی اس�تان خراس�ان رضوی در نظر دارد ، تعدادی از غرف  موجود در 
مجموعه های  فرهنگی _تاریخی شهرس�تان  مش�هد را به اش�خاص حقیقی و حقوقی )با اولویت بومی( که دارای مجوز فعالیت از 
صنف مربوطه و یا دارای کارت صنعتگری صنایع دس�تی می باش�ند ، از طریق مزایده عمومی در  بستر سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت به نش�انی www.setadiran.ir برای مدت س�ه س�ال  به اجاره واگذار نماید . مزایده گران می بایست قباًل نسبت به ثبت نام در 

سامانه مذکور و دریافت شناسه کاربری ، رمز عبور و توکن )امضاء الکترونیکی( اقدام نموده باشند .
 متقاضیان می توانند ضمن دریافت اسناد ، پس از بازدید  از محل غرفه  ، قیمت پیشنهادی خود را در سامانه مذکور اعالم نمایند .

- مهلت دریافت اسناد : از تاریخ درج اولین آگهی لغایت پایان وقت اداری )ساعت 14:15( روز چهارشنبه  مورخ 13/ 1399/12  .
- محل دریافت اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  می باشد

- میزان سپرده شرکت در فراخوان : میزان سپرده شرکت در مزایده ، پنج درصد )5%( قیمت پایه کارشناسی می باشد .
- مهلت تحویل پیشنهاد قیمت ها : تاپایان وقت اداری )ساعت 14:15( روز  سه شنبه مورخ 1399/12/26 می باشد .

- تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت 10:00 صبح  روز چهار شنبه  مورخ 1399/12/27 در محل دفتر معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی 
اداره کل می باشد .                                                                                                                                           شناسه آگهی 1102100/ م الف9202

)) لیست غرف مشمول مزایده((

شماره 
غرفه

مساحت نوع کاربرینام غرفه
)مترمربع(

مبلغ پایه کارشناسی به صورت 
سه  ساله )ریال(

126828/000/000محصوالت فرهنگیمحصوالت فرهنگی موزه بزرگ1

4401/560/000/000رستورانرستوران آرامگاه فردوسی2

ساختمان آموزش صنایع دستی 3
15001/242/000/000آموزشیبلوارپردیس

400331/200/000صنایع دستی خانه صنایع دستی دست بافته ها4

200248/400/000صنایع دستیخانه صنایع دستی سفال و سرامیک5

90180/000/000صنایع دستیغرفه فروش صنایع دستی خانه ملک 6
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شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در نظر دارد نسبت به نگهداری تصفیه خانه فاضالب تبریز و روستای لیقوان 
را از محل اعتبارات غیر عمرانی و با مشخصات زیر به روش مناقصه )عمومی( همزمان با ارزیابی کیفی )به صورت فشرده (را از 

طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir به پیمانکاران دارای صالحیت واگذار نماید.
مشخصات پروژه: الف-مبلغ برآورداولیه:33027589000 ریال

ب-مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 1651379900 ریال
ج-محل اجرای کار:تبریز

د:رشته و گروه پیمانکار : آب یا تأسیسات و تجهیزات یا دارای صالحیت بهره برداری از شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور.
ه_مدت اجرای کار:12ماه

و_دستگاه نظارت:مدیر آب وفاظالب تبریز
ز-محل اعتبار:غیر عمرانی

ح-پیش�نهاد دهنده حائز حداقل امتیاز ارزیابی کیفی الزم جهت ش�رکت در مناقصه مکلف است معادل مبلغ سپرده ،تضمین های معتبر تسلیم 
یا مبلغ مذکور را به حساب بانکی شرکت واریز و حسب مفاد اسناد مناقصه ضمانت نامه یا رسید واریز وجه را به صورت اصل در وقت مقرر در 
اسناد به کارفرما تسلیم نماید .به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر ،چک و نظایر آن ترتیب اثر 

داده نخواهد شد .
الزم به ذکر است که هزینه آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد

www.abfaazarbaijan.ir:آدرس سایت اینترنتی 
شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی
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  آگهی فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )به صورت فشرده(- نوبت دوم
 شماره 2099001۴03000280 مورخ99/12/3 مندرج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت شماره 218 سال 99 

شناسه آگهی 1102429

قدسبهبهانهتعطیلیسینما
»عصرجدید«بررسیمیکند

تیشهاقتصادی
کرونابهریشه
سینماهایقدیمی

 ............ صفحه 3

ضرورت گفت و گو در روزهای کرونایی
............صفحه5

گفتوگوباتهیهکنندهبرنامه»قرنطینه«بامحوریتطرحمعضالتاجتماعی
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روزنامـه صبـح ایـران 2

روحانی: برجام خیلی بزرگ بود، دنیا خواست کمرش را بشکند   حجت االسالم حسن روحانی در حضور مجازی در مراسم بهره برداری از طرح های ملی وزارت نفت با اشاره به اهمیت باالی صنایع نفت و 
پتروشیمی برای کشور، گفت: کاهش اتکای بودجه اجرایی به نفت حرف بسیار درستی است، اما هیچ گاه نباید اهمیت صنعت نفت را از یاد ببریم . به گزارش فارس، رئیس جمهور افزود: برخی فکر می کنند دستاورد 

برجام احقاق حقوق ملت ایران بود که البته به دلیل بزرگی آن، دنیا توطئه کرد تا کمر برجام شکسته شود.

نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی 
انرژی اتمی روز گذشته و با حضور ۳۵ کشور 
عضو در حالی برگزار شد که موضوع پرونده 
هسته ای ایــران در کانون توجه قرار داشت. 
به گزارش ایرنا، این جلسه تحت تأثیر اوضاع 
کرونایی به صــورت مجازی و پشت درهــای 
بسته برگزار شد. مدیرکل آژانس بین المللی 
انــرژی اتمی در آغــاز نشست شــورای حکام، 
به تکرار برخی ادعاها درباره وجود تأسیسات 
هسته ای اعالم نشده از سوی ایران پرداخت و 
در ادامه تأکید کرد جمهوری اسالمی ملزم به 

اجرای پروتکل الحاقی است!

گروسی:نگرانموادهستهای»
اعالمنشدههستم

رافائل گروسی در سخنانی ضمن اشــاره به 
ــران بــرای توقف اجــرای داوطلبانه  تصمیم ای
پروتکل الحاقی، اظهار کــرد: به تهران اعالم 
کردیم توقف یا محدود کــردن دسترسی به 
سایت های هسته ای تأثیر منفی بر کار آژانس 
خواهد داشت. مدیر کل آژانس اتمی در بخش 
توافق  موضوع  به  از صحبت هایش  دیگری 
و گفت:  پرداخت  ــران  ای با  ان پی تی  پادمانی 
»یادآوری می کنم طبق بند ۳۹ توافق پادمانی، 
را  قرارگرفته  توافق  مــورد  مکمل  تفاهم های 

به  داد.  تغییر  یکجانبه  بــه صــورت  نمی توان 
همین دلیل، ایران ملزم است اجرای کد ۳.۱ در 
تفاهمات مکمل از این توافق را ادامه دهد«. 
گروسی سپس ادعای وجود مواد رادیواکتیو در 
تأسیسات اعالم نشده در ایران را تکرار کرد و 
افــزود: »وجود ذرات متعدد اورانیوم با منشأ 
انسانی، از جمله ذرات تغییریافته ایزوتوپی 
در مکانی که از سوی ایران اعالم نشده بود، 
نشانه واضحی از ایــن اســت که مــواد اتمی 
یا تجهیزات آلوده به مواد اتمی در آن مکان 
وجــود داشـــت«. مدیرکل آژانــس بین المللی 
انرژی اتمی همچنین مدعی وجود سه سایت 

اعالم نشده دیگر در ایــران شد و عنوان کرد: 
»در جریان سفر اخیرم به تهران، نگرانی ام را 
از بابت نبود پیشرفت در شفاف سازی مسائل 
پادمانی مرتبط با این چهار مکان، به دولت 

ایران منتقل کردم. 

واشنگتنبهدنبالمذاکرهمستقیمباتهران»
نشست اخیر آژانس در حالی برگزار شد که 
رسانه های غربی پیش از این از تصمیم آمریکا 
بهانه  به  قطعنامه ای ضدایرانی  پیشبرد  در 
تصمیم تهران در توقف اقدام های داوطلبانه 
تحت برجام در جلسه اخیر خبر داده بودند. 

پیشتر علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی 
اتمی ایران هم گفته بود: در صورتی که شورای 
حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی نسبت 
به اقدام ایران مبنی بر توقف پروتکل الحاقی 
قطعنامه ای را علیه کشورمان صادر کنند، ایران 
واکنش متناسبی را خواهد داشت و در این  

موضوع نامه ای هم ارسال شده است.
بــه نظر مــی رســد مــوضــع گــیــری خصمانه 
اتــمــی علیه  انــــرژی  المللی  بــیــن  آژانــــس 
سناریوسازی  ادامــه  در  باید  را  کشورمان 
طرف غربی برای فشار بر ایران برای نشاندن 
ایاالت  با  ایــران پای میز مذاکره مستقیم 
واشنگتن  ــامــه  روزن کـــرد.  قلمداد  متحده 
پست روز یکشنبه در همین باره مدعی شد 
ایران پیشنهاد اروپا درباره مذاکره مستقیم 
با آمریکا را رد کرده است. به گزارش این 
روزنامه، تهران ابتدا خواسته است تا رفع 
این  از  از ســوی واشنگتن پس  تحریم ها 
نشست تضمین شود. این در حالی است 
که سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور 
خارجه در نشست هفتگی خود با رسانه ها 
با بیان اینکه ما هیچ گفت و گوی دوجانبه ای 
با واشنگتن نداریم، گفته است: تا زمانی 
که آن ها مسیر غلط خود را اصالح نکنند، 

تغییری در سیاست ایران اتفاق نمی افتد.

گروسی: نگران مواد هسته ای اعالم نشده ایران هستم

اتهامزنیتکراریدرشورایحکام

اگر بنا باشد دوگانگی در قیمت مثالً مرغ و با عرضه به اصطالح آزاد و دولتی انجام س
شود آن وقت طبعاً حق مسلم عموم است که ازعرضه دولتی بهره مند شوند. دراین 
صورت بدیهی است صف ها باید کیلومتری شود! تقاضا می کنیم قیمت ها واحد و 

مناسب باشد تا دغدغه دراین زمینه پدید نیاید. 9380000263
نگاه س از  کریمی  علی  از جمله  ــران  ای فوتبال  بَدَلی  اسطوره های  واقعی  جایگاه 

کارشناسان وخُبرگان درانتخابات ریاست فدراسیون فوتبال مشخص شد! اِی کاش 
اسطوره های بَدَلی دیگری هم کاندیدا می شدند تا جایگاه واقعی آن ها از دیدگاه اهلِ 

فن مشخص می شد؟9150000088 
چرا بازی بین چلسی و منچستر را اشتباه درج کردید دقت کنید. 9150000547 س
بیسکوییت »ساقه طالیی کرمدار مینو« از اول سال سه بار افزایش قیمت داشته س

است. این نتیجه افسار گسیختگی سیستم نظارت بر بازار است . 9150000110 

مسئوالن در ارتباط با کره جدی تر باشند
در نحوه تصمیم گیری و اقدام دولت ها در صفحه شطرنج نظام بین الملل عناصر 
مختلفی اثرگذار است که یکی از این عوامل روابط خارجی آن ها با دیگر بازیگران این 
پهنه جهانی است. بر این اساس هر کشور با توجه به ائتالف و پیمان های خارجی 
که در آن مشارکت دارد، برای خود منافعی تعریف کرده و در آن چارچوب عمل 
خواهد کرد. کره جنوبی در منتهی الیه جنوب شرق آسیا نیز یکی از متحدان دیرین 
ایاالت متحده محسوب می شود. سئول که با همسایه شمالی خود خصومت دیرینه 
دارد موجودیت خود را در گرو داشتن یک رابطه تمام عیار با آمریکا حتی بدون 
مالحظات انسانی و قانونی تعریف کرده است. این نوع نگاه در رابطه چشم بادامی ها 
با کشورمان نیز تأثیرات اساسی گذاشته است.  تجربه گذشته نشان داده که سئول با 
کوچک ترین اشاره واشنگتن در شیوه عمل خود با جمهوری اسالمی تغییراتی اعمال 
کرده است که به صفر رساندن میزان خرید نفت از جمهوری اسالمی و همچنین 
خروج زود هنگام شرکت های تجاری این کشور پس از تحریم های دونالد ترامپ علیه 
ایران گواه این مدعاست. به نظر می رسد در کنار عربستان سعودی، کره جنوبی را 
هم باید گاو شیرده دیگری برای آمریکا بنامیم. واشنگتن در دوره ترامپ برای جبران 
هزینه سنگین ادامه حضور نظامی ایاالت متحده در کره، به یکباره خواستار دریافت 
۵ میلیارد دالر از سئول شد؛ یعنی پنج برابر بیشتر از مبلغی که پیشتر پرداخت 
شده بود. در نهایت هم با تحمیل خواسته خود این باج هنگفت را از کره دریافت 
کرد. در حال حاضر هم سیاست واشنگتن این است که بر متحدان خود فشار وارد 
کند تا آن ها را بر علیه جمهوری اسالمی بسیج و ایران را وادار به کرنش کند. بازی 
اخیر بر سر پرداخت 7 میلیارد دالر پول بلوکه شده ایران در بانک های کره جنوبی 
هم در این قالب قرار دارد. در حالی که عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی چندی 
پیش از موافقت سئول برای پرداخت این بدهی خبر داده بود، اما کره این موضوع را 
به موافقت ایاالت متحده مشروط کرد. در نهایت روز جمعه اعالم شد سئول تنها 
یک میلیارد دالر آن هم بابت خرید غذا و دارو به کانال مالی سوئیس واریز خواهد 
کرد.  به نظر می رسد سئول با توجه به تغییر مستأجر کاخ سفید متمایل به بهبود 
روابط با تهران و درنتیجه پرداخت بدهی اش است با این وجود هنوز در این زمینه 
منتظر چراغ سبز آمریکاست. در این شرایط الزم است تهران جدی تر عمل کند و 
پولش را پس بگیرد. جمهوری اسالمی ابزارهای قدرتمندی در اختیار دارد که می تواند 
در صورت ضرورت سئول را به این پرداخت بدهی وادار سازد. البته در گام نخست 
الزم بود این دقت بشود که بدهی کره به این میزان افزایش نیابد. اما حاال هم دیر 
نشده، موضوع تحریم کاالهای کره می تواند تأثیر جدی در تصمیم سئول بگذارد. 
دولت حتی تحریم کاالهای آمریکایی که در خصومت با کشورمان از هیچ چیزی 
کم نگذاشته را هم جدی نگرفته؛ تحریم کاالهای کره ای که بماند! این بر خالف رفتار 
متقابل به عنوان یک اصل مهم در روابط بین الملل است. اگر ما خواهان جدیت کره 

در پرداخت پولمان هستیم الزم است در این باره کمی جدی تر عمل کنیم.

در اجالس تبیین گفتمان رهبر معظم 
انقالب درباره قره باغ مطرح شد 

هشدار ایران به تحرکات 
تروریستی در قره باغ 

کشورمان  دیپلماتیک  و  سیاسی  مقامات 
نسبت به برخورد ایــران با هر گونه تحرکات 
تروریستی در منطقه آذربایجان و قره باغ و 
همچنین حضور ایران در بازسازی این منطقه 

هشدار دادند. 
به گزارش ایرنا، اجالس بین المللی »قره باغِ ۱7 
ربیع، گفتمان برتر« از صبح دیروز در شهر قم 
آغاز شد. این اجالس به تبیین سیاست های 
ــاره بحران  ــ اعــالمــی رهبر معظم انــقــالب درب
قره باغ مــی پــردازد. سیاست هایی که توسط 
ایشان در خالل جنگ ارمنستان و آذربایجان 
در سخنرانی روز ۱7 ربیع مطرح و در آن بر 
اصولی چون ضرورت آزادسازی سرزمین های 
ــرورت حفظ امنیت ارامــنــه،  آذربــایــجــان، ضـ
اهمیت بازگشت دو طرف به مرزهای بین المللی 
و برخورد قاطع ایران با هر گونه تحرک نیروهای 

تکفیری و تروریستی تأکید شد. 
نظام  مصلحت  تشخیص  مــجــمــع  ــر  ــی دب
بــود.  ــروز  ــ دیـ نشست  ســخــنــران  نخستین 
محسن رضایی در اظهارات خود با اشاره به 
اینکه کریدورهای ایجاد شده در منطقه قره باغ 
باید بر اساس قواعد بین المللی باشد، گفت: 
ایــران در کمیته مشترک باید شرکت کند و 
در بازسازی آذربایجان مشارکت جدی داشته 
امــور خارجه  وزارت  مــعــاون سیاسی  بــاشــد. 
دیگر سخنران این نشست بود که با تأکید 
بر اینکه حضور گروه های تروریستی تکفیری 
بــاغ نگرانی جــدی جمهوری  در منطقه قــره 
اسالمی است، افزود: از طرف تمام طرف ها، به 
ایران اسالمی اطمینان کامل داده شده که این 
گروه های تروریستی هیچ جایگاهی در منطقه 
نخواهند داشــت. عباس عراقچی همچنین 
گفت: با هرگونه تغییر در مرزهای منطقه و 
تهدید حاکمیت کشورها و هرگونه بازیگری 
کشورهای فرامنطقه ای مخالف هستیم که 
این نگرانی های جمهوری اسالمی به طرف های 

مختلف اعالم شده است. 

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

دیروز توان دفاعی و نظامی کشورمان شاهد دو رخداد ویژه 
بود؛ از یک سو ده ها موتور، هواپیما و بالگرد بازآمده ]تعمیر[ 
شده توسط متخصصان وزارت دفاع تحویل نیروهای دفاعی 
کشورمان شد و از سوی دیگر اعالم شد توان دید در شب، 
به همت جهادگران جوان کشورمان، بومی شده است. امیر 
سرتیپ حاتمی وزیر دفاع دیروز در مراسم تحویل ۹ فروند 
هواپیمای نظامی، ۱۰ فروند بالگرد و ده ها موتور بازآمد شده، 

تأکید کرد: امروز ایران در صنعت هوایی صاحب فناوری است 
و این صنعت را یک صنعت خوداتکا می داند. به گزارش 
روابط عمومی وزارت دفاع سرتیپ حاتمی تصریح کرد: اورهال 
تجهیزات نظامی سنگین توسط متخصصان داخلی بدون 
هیچ گونه وابستگی خارجی، مسیری کم هزینه و مطمئن 
بــرای ارتقای تــوان دفاعی نیروهای مسلح اســت. همچنین 
امیر یوسف قربانی فرمانده هوانیروز ارتش نیز در حاشیه این 

مراسم با اعالم اینکه ایران قدرتمندترین ناوگان بالگردی غرب 
آسیاست و در بعد توان رزمی نیز از آمادگی بسیار خوبی  
برخورداریم، گفت: سامانه های دید در شب که آرزوی ما بود 
امروز به لطف خدا بومی شده و در کشور استفاده می شود. 
وی افزود: این سامانه ها در رزمایش شبانه در سواحل مکران 
که به تازگی برگزار شد، به عنوان یکی از مؤلفه های قدرت در 

میدان نبرد مورد استفاده قرار گرفت. 

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

دفاعی - امنیتی
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بازآمد تجهیزات هوایی توسط متخصصان داخلی 

فرمانده هوانیروز: قدرتمندترین ناوگان بالگردی خاورمیانه هستیم

annotation@qudsonline.ir
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 جواد منصوری دیپلمات سابق و تحلیلگر سیاست خارجی

گزارش خبری

تلفنتوضیحات  قیمت پایه )ریال( وضعیت تصرف  مساحت 6دانگ)متر مربع (پالک ثبتیمحل وقوع  ملکمشخصات ملک کدملکشرایط پرداخت)گروه(ردیف 

عرصه واعیان یکباب ساختمان .الف1
نیشابور-حاشیه خیابان مهرآباد ونبش مهرآباد5 
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 ش�هرداری زنج�ان در نظ�ر دارد نس�بت به تامین روش�نایی ف�از 1 قطعات 
آرامس�تان بهش�ت زهرا )س( با برگ�زاری مناقصه عمومی برابر ش�رایط قید 
ش�ده در اس�ناد از طریق س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نماید کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس�ناد 
مناقص�ه ت�ا ارائه پیش�نهاد قیمت مناقصه گران و بازگش�ایی پاکت ها از طریق درگاه س�امانه ت�دارکات الکترونیکی دولت )س�تاد( به آدرس
www. setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 

گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند مناقصه گران می توانند از تاریخ12 /12 /99 لغایت 99/12/16 جهت 
دریافت اسناد به سامانه ستاد ایران مراجعه نمایند.

آگهی مناقصه شماره 99-62

 مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری زنجان

شناس���نامه)برگ س���بز(و کارت پ���اک ن���وع س���واری 
سیس���تم پژو405 تی���پ1,8i م���دل1391 رنگ نقره ای 
متالیک ش���ماره موتور 124k0046641 شماره شاسی 
NAAM01CA3CR579513ش���ماره پاک 194 ی 13 
ایران 63 بنام حبی���ب حیاتی گله زن مفقود گردیده 

وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
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شرکت سرمایه گذاری استان خراسان رضوی )سهامی عام( شماره ثبت 27616
اصالحیه آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده به روش )حضوری یا 

الکترونیکی(-نوبت دوم نماد :  وسرضوی شناسه ملی: 10380430077
الف. زمان و محل برگزاری مجمع عمومی          

به اطالع کلیه س��هامداران محترم می رساند با توجه به اینکه جلسه نوبت  اول مجمع عمومی عادی به 
طور فوق العاده صاحبان س��هام برای دس��تور جلسه انتخاب اعضای هیئت مدیره در نوبت اول، منتشر 
شده در روزنامه کثیراالنتشار قدس مورخ 1399/10/17 به حد نصاب قانونی نرسید، لذا جلسه مجمع 
عموم��ی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم صاحبان س��هام در روز ش��نبه م��ورخ 1399/12/23 راس 
ساعت 9 صبح به صورت حضوری در محل اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان خراسان رضوی واقع 

در مش��هد، بولوار خیام، بعد از چهارراه ارش��اد و ی��ا بصورت الکترونیکی ب��ه آدرس تارنم��ای
 https://dima.csdiran.ir برگزار می شود. بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم و یا وکال و نمایندگان 
قانونی ایشان دعوت می شود که برای اخذ تصمیم در مورد موضوعات جلسه فوق الذکر حضور بهم رسانند. 

ب. دستور جلسه:  انتخاب اعضاء هیأت مدیره
ج. نحوه حضور در مجمع: جهت دریافت برگه حضور در مجمع با در نظر گرفتن ابالغیه شماره 440/50 
مورخ 1398/12/26 سازمان محترم بورس و اوراق بهادار در خصوص محدودیت حضور بیش از 15 نفر،  
خواهش��مند است از س��اعت 9  الی 13 روز چهارشنبه مورخ 1399/12/20 به آدرس بولوار خیام، اداره 
کل امور اقتصادی و دارائی اس��تان، طبقه همکف، میز خدمت با ارائه مدارک شناسایی معتبر مراجعه 
 https://dima.csdiran.ir و یا جه��ت حضور الکترونیکی در مجمع از تاری��خ 1399/12/20 به تارنم��ای

مراجعه فرمایند.
 دعوت کننده مجمع: اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان خراسان رضوی

برگزار و فراهم کننده زیرساخت الکترونیکی: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه 
وجوه)سمات(  ,ع
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ش�رکت آب و فاضالب مش�هد در نظر دارد با رعایت مفاد آئین نامه معامالت ش�رکت های آب و فاضالب ش�هری و استانی و از طریق 
مناقصه عمومی عملیات مشروحه ذیل را به پیمانکار ذیصالح واگذار نماید.

ف
مدت موضوعردی

اجرا
مبلغ برآورد اولیه

به ریال

مبلغ تضمین شرکت 
در فرآیند ارجاع کار 

به ریال
حداقل رتبه و 
رشته مورد نیاز

نوع تضمین شرکت در فرآیند 
ارجاع کار

1

عملیات اجرای خطوط 
جمع آوری آب چاه های 

  L  - نبی اکرم )ص( پهنه
فاز دوم

1850/028/939/7901/491/000/000

حداقل پایه 5 
آب از سازمان 

مدیریت و             
برنامه ریزی

1- واریز نقدی به حساب جاری 
شماره 100050004 بانك پاسارگاد

 شعبه آبفای مشهد
2- ضمانتنامه بانکی
3 – اوراق مشارکت

ع 9
91
25
80

آب ، نعمت بزرگ الهی است ، آن را هدر ندهیم
       »آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای «

1 -کارفرما : شرکت آب و فاضالب مشهد
2- محل تأمین اعتبار : بودجه غیرعمرانی

3- تاری�خ و محل دریافت اس�ناد مناقصه: از تاری�خ درج آگهی لغایت 
99/12/14 از محل دفتر قراردادهای ش�رکت آب و فاضالب مشهد یا 

در سایت اینترنتی http://iets.mporg.ir  قابل دریافت می باشد.
4- تاریخ و محل تسلیم پاکات مناقصه: پایان وقت اداری )ساعت14:20( 

مورخ 1399/12/24به آدرس مش�هد ، خیابان فلسطین، فلسطین 26 ، 
دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضالب مشهد.

5- م�دت اعتبار پیش�نهادات از تاریخ تحویل پاکات پیش�نهاد قیمت به 
مدت سه ماه می باشد. 

6- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مشهد

,ع
99
12
58
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* مؤسسه آستانه حضرت حسین بن موسی الکاظم)ع( و زیارتگاه شهید مدرس)ره( وابسته به آستان قدس رضوی، در نظر دارد نسبت 
به خرید 20 عدد باتری قابل شارژ جهت استفاده در دستگاه زمین شوی )اسکرابر( از طریق مناقصه عمومی از فروشندگان واجد شرایط 

اقدام نماید.
* متقاضیان می توانند فرم های ش�رایط و مش�خصات دستگاه را از س�ایت میقات الرضا به آدرس Mighatalreza.Razavi.ir  دانلود و پس از 

تکمیل به همراه مدارك مربوطه، حداکثر تا تاریخ 99/12/23 تحویل و یا با پست پیشتاز ارسال فرمایند.
آدرس: اس�تان خراسان رضوی، مشهد، خیابان شهیداندرزگو، نبش اندرزگو6 ، طبقه سوم ساختمان نمایشگاه شرکت فرش، دفتر مؤسسه 

آستانه حضرت حسین بن موسی الکاظم)ع( و زیارتگاه شهید مدرس)ره(

مناقصه عمومی خرید باتری قابل شارژ جهت استفاده در دستگاه زمین شوی )اسکرابر(

س���ند و برگ س���بز خودروی وانت پیکان مدل 1383 
رن���گ س���فید - متالیک به ش���ماره انتظامی 276 ص 
35 ایران 32  شماره موتور 11283029351 و شماره 
شاس���ی 83906016 به مالکیت ماه گل فرزانه بژگانی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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 206SD-TU5 سند کمپانی خودرو س���واری پژو تیپ
مدل 1396به رنگ س���فید- روغنی به شماره پاک99 
ای���ران 845 ط 95 به ش���ماره موت���ور 166B0019919 و 
شماره شاسی NAAP41FE9HJ030561 به مالکیت 
اکبر فتحی به کد ملی4270175941مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. ,ع
99
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ب���رگ س���بز خ���ودروی  پی���کان وانت م���دل 87 رنگ 
سفید ش���یری به ش���ماره انتظامی 735ج 29 ایران 
74  ش���ماره موتور 11487079769 و ش���ماره شاسی 
از  و  گردی���ده  مفق���ود   NAAA36AA29G819827

درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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w w w . q u d s o n l i n e . i r 3روزنامـه صبـح ایـراناقتصاداقتصاد

برگزاری جلسه برای جلوگیری از دولتی کردن سهام عدالت محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: قرار است جلسه فوق العاده کمیسیون اقتصادی مجلس با وزیر اقتصاد درباره 
انتخابات اعضای هیئت مدیره شرکت های استانی سهام عدالت برگزار شود. به گزارش خانه ملت، وی  بیان کرد: نمایندگان مجلس نگران رویکرد دولتی کردن سهام عدالت هستند چراکه قرار است در 31 استان و از هر 

استان پنج نفر به عنوان اعضای هیئت مدیره سهام عدالت انتخاب شوند و عمالً این 1۵۵ نفر اداره بزرگ ترین مجموعه های اقتصادی کشور را برعهده بگیرند که مجلس اجازه نمی دهد با نفوذ دولت این کار انجام شود.

i n f o @ q u d s o n l i n e . i r توصیه هایی برای کاهش ریسک خرید خودرو
دادوستد خودرو تابع قوانین و مقرراتی است که باید پیش از خریدوفروش 
خودرو آن ها را مدنظر قرار داد. نخستین موردی که باید به آن توجه کنید این 
است که قرارداد معتبر داشته باشید. می دانید درصورتی که خودتان اقدام به 
خریدوفروش کنید در صورت بروز اختالف و مراجعه به دادگستری، امكان 
تكذیب موارد ادعایی از طرف مقابل وجود دارد اما باوجود كارشناس، حضور 
در بنگاه و انجام معامله در آنجا، حداقل می توان از شهادت متصدی بنگاه 

برای اثبات موارد ادعایی خود استفاده کرد.
فرم رسمی قرارداد معامله خودرو از سوی صنف نمایشگاه داران خودرو، در 
اختیار بنگاه ها قرار داده شــده و نام بنگاه و مشخصاتش در آن قید شده 
است. در بیشتر فرم های مخصوص انتقال، قید شده كه این قرارداد بدون 
مهر و امضای مسئول بنگاه از درجه اعتبار ساقط است بنابراین پس از 
تنظیم سند، بایستی دقت کنید حتماً مهر بنگاه در سه نسخه قرارداد درج 

شود.
درصورتی که قصد خرید خودرو دست دوم را دارید حتماً با یک فرد خبره 
مشورت کرده و خودرو مذکور را به کارشناسان و حتی تعمیرکاران خودرو 

نشان دهید.
در هنگام تنظیم قولنامه و مبایعه نامه شماره شاسی، موتور و پوسته سیلندر 
را با شماره هایی که در کارت خودرو، سند و برگ سبز آن است تطبیق دهید. 
گاهی دیده شده که افراد متقلب از سهل انگاری خریداران سوءاستفاده کرده 
و برخالف قانون، خودرویی را ارائه داده و در هنگام تنظیم قرارداد مشخصات 
یک خــودرو معیوب را درج  می کنند. در این خصوص بسیار دقت کنید. 
ممکن است شماره شاسی یا پوسته سیلندر خودرو اصطالحاً دست کوب 
باشد یا شماره شاسی از خودرویی دیگر بریده شده و روی شاسی خودرو 
موردنظر شما جوشکاری شده باشد. شاید عجیب به نظر برسد اما توصیه 
می شود ممنوع المعامله بودن فروشنده را نیز بررسی کنید. گاهی دیده شده 
که عده ای پیشنهاد دادن وکالت و ارائه وکالت نامه برای تعویض پالک را 
مطرح می کنند. الزم است بدانید در صورت ممنوع المعامله بودن فروشنده، 

وکالت نامه مذکور وجه قانونی ندارد.
توصیه  آن است که  مالی  مهم ترین قسمت خریدوفروش خــودرو بخش 
می شود تحت هیچ شرایطی حتی برای افراد آشنا نیز بدون در اختیار داشتن 

حداقل قولنامه کتبی، پولی به فروشنده پرداخت نکنید.
بهترین روش این است که مبایعه نامه )قولنامه( را در محل تعویض پالک 
تنظیم کنید و از دادوستد مبلغ در روزهای پیش از مراجعه به تعویض پالک 
خودداری کنید.  یادتان باشد تنها در صورتی کل قیمت خودرو را پرداخت 
کنید که سند رسمی مورد معامله به نام شما زده شده باشد. آخرین توصیه 
این است که تا حد امکان پرداختی ها به وسیله چک تضمینی انجام شود 
تا اگر فروشنده منکر دریافت وجه شد، ابزاری برای اثبات پرداخت وجود 

داشته باشد.

 پرداخت یارانه جدید 
تا پایان سال

براساس پیگیری ها سازمان تأمین اجتماعی 
پایان  تا  باقی مانده  روزهــای  در  می خواهد 
سال به هر بازنشسته خود کمک بالعوض 
دهد. براساس گمانه زنی ها مبلغ این یارانه 
2 میلیون تومان است اما مسئوالن سازمان 
تأیید  نــه  را  مبلغ  ایــن  اجتماعی  تأمین 
کــرده انــد و نه تکذیب. به گــزارش تجارت 
نیوز، علت اعالم نشدن زمان و مبلغ این 
یارانه این است که سازمان تأمین اجتماعی 
از طریق وصول مطالبات خود  می خواهد 
از دولت این کمک بالعوض را واریز کند. 
از ۳۰۰  پایان سال گذشته بیش  تا  دولت 
هزار میلیارد تومان بدهی به سازمان تأمین 

اجتماعی دارد.

میدان مشترک نفتی»آذر« 
به بهره برداری رسید

مــیــدان مــشــتــرک آذر بــه عــنــوان یــکــی از 
کشور،  نفتی  مــیــدان هــای  پیچیده ترین 
بشکه  هــزار   ۶۵ روزانـــه  تولید  ظرفیت  با 
نفت به بهره برداری رسمی رسید. میدان 
نفتی آذر که در قالب قرارداد بیع متقابلی 
از  ــورو  ــ ی مــیــلــیــارد   1.4 ــدود  حــ ارزش  بــه 
یافته  توسعه  ایــرانــی  کنسرسیوم  ســوی 
رئیس جمهوری  بــا دســتــور  دیـــروز  اســت، 
رسمی  به طور  ویدئوکنفرانس  بــه صــورت 
به بهره برداری رسید. این میدان در بلوک 
اناران در استان ایالم در مرز ایران و عراق 
میلیون   ۳۶ حــدود  تاکنون  و  شــده  ــع  واق

بشکه نفت از آن برداشت شده است.

خبر خوب

حقوق اقتصاد

 اقتصاد در شبکه های اجتماعی

  سه شنبه 12 اسفند 1399 18 رجب 1442 2 مارس 2021  سال سی و چهارم  شماره 9479 

خبر
نایب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار تهران:

دولت مخالف افزایش دستمزد کارگران مطابق با سبد معیشتی است
خیانت بزرگ با قاچاق لوازم خانگی

گردش  نوشت:  اقتصادی  نود  سردبیر  مهرپور،  مهدی 
مالی صنعت  لوازم خانگی در ایران حدود 7 میلیارد دالر 
است که 2 میلیارد دالرش قاچاق است. این جمالت 
متعلق است به دبیر انجمن لوازم خانگی. یعنی سالی 
2 میلیارد دالر لوازم خانگی جلو چشممان به صورت 
قاچاق وارد کشور می شود، همه مسؤالن هم خبر دارند! 

مسئول این خیانت کدام نهاد است؟

فهرست قیمت کنسول های بازی

پلی استیشن 3
حافظه: 120 گیگابایت

قیمت: 3,720,000 تومان

One S  ایکس باکس
حجم: ظرفیت 1 ترابایت

قیمت: 6,350,000 تومان

حجم حافظه: 1 ترابایت
قیمت: 24,719,000 تومان

 Slim 4پلی استیشن
حجم حافظه: 1 ترابایت

قیمت: 9,480,000 تومان

  SERIES X ایکس باکس
حجم حافظه: 1 ترابایت

قیمت: 17,780,000 تومان

حجم حافظه: 1 ترابایت
قیمت: 9,400,000 تومان

One X ایکس باکس

سید مرتضی حسینی  در پی تعطیلی سینما   
تعطیلی سالن های  بحث  دیگر  بار  عصر جدید، 
وارده به  اقتصاد سینما و ضرر  سینما، تضعیف 

سالن داران در پی شیوع کرونا قوت گرفت.
کاهش فروش فیلم ها در سال 99 در پی تعطیلی 
سینماها موجب شد تا سالن های سینما به ویژه 
پردیس های  گسترش  با  که  قدیمی  سینماهای 
سینمایی و مال ها کمتر با اقبال روبــه رو هستند 

ورشکست شوند.
این در حالی بود که آمار فروش فیلم ها در سه سال 
افزایشی داشــت. میزان کل فروش  اخیر رونــدی 
سینماهای کشور در سال 9۸ بیش از 299 میلیارد 
تومان با متوسط بلیت 11 هزار و ۳77 تومان و 2۶ 

میلیون و ۳1۰ هزار و ۳۸4 تماشاگر بود.
در سال 97 نیز نزدیک به 24۰ میلیارد تومان وارد 
چرخه سینما شد که در مقایسه با سال 9۶ حدود 
۶۰ میلیارد تومان رشد داشت، افزایشی که تنها 
افزایش  به  بلکه  نبود  قیمت ها  افزایش  از  ناشی 
مخاطب سینماها نیز مربوط بود که رشد حدود 4 

میلیونی را از سر گذراند.

سینماهای محلی در حاشیه»
اغلب  فــروش  بیشترین سهم  اخیر  در سال های 
به پردیس ها یا سینماهای تک سالنه مجهز در 
در  مثال  بــرای  اســت.  داشته  تعلق  شهرستان ها 

سال 9۸ پردیس های کــوروش، آزادی، ایران مال، 
باغ کتاب، هویزه مشهد، مگامال، اطلس، چارسو، 
هنر شهر آفتاب شیراز و ملت بیشترین فروش را 
داشتند که نشان از به حاشیه رفتن سینماهای 

محلی و به ویژه قدیمی دارد.
سالن های  کــاربــری  تغییر  و  تعطیلی  بــررســی  در 
سینما تا پیش از کرونا، ورود رقبای جدیدی چون 
پردیس ها و مال ها و سالن های تک سالنه مجهز 
نقش داشـــت کــه مــوجــب مــی شــد تــا سالن های 
سینمایی قدیمی رقابت را به رقبای قدرتمند خود 
واگذار کنند. در این شرایط، از یک سو تهیه کنندگان 
این  در  خــود  فیلم  پخش  ــرای  بـ کمتری  رغــبــت 
سالن ها داشتند و از سوی دیگر نیز مخاطب کمتر 

به تماشای فیلم در این سالن ها تمایل داشت.

در آستانه ورشکستگی»
مرز  تــا  ایــن سالن ها  فـــروش،  کاهش  بــا  بنابراین 
ورشکستگی پیش  رفتند ولی تیشه آخر به ریشه 
دیگر  البته  زد.  کرونا  را  این سالن های سینمایی 
سالن های سینمایی نیز از کرونا آسیب دیدند اما 
شدت آسیب وارده به سالن های سینمایی قدیمی 
بیشتر بود؛ بنابراین کرونا تنها عاملی شتاب زا در 
پایان بخشیدن به حیات سینماهایی است که در 
سالیان دور برای خود برو بیایی داشتند و این روزها 

سوت وکور به خاطره ها می پیوندند.

قدس به بهانه تعطیلی سینما »عصر جدید« بررسی می کند

 تیشه اقتصادی کرونا 
به ریشه سینماهای قدیمی

 PS5 پلی استیشن

عضو  باقری  محسن  ناطق   محبوبه   
کانون  رئیس  نایب  و  مدیره  هیئت 
استان  کار  اسالمی  شوراهای  هماهنگی 
تهران در گفت وگو با قدس آنالین گفت: 
عنوان  به  تومان  ۸9۵هزار  و  ۶میلیون 

مزد  کارگروه  در  کارگری  معیشت  سبد 
کارگروه  این  و  گرفته  قرار  تصویب  مورد 
می کند،  فعالیت  کار  عالی  شورای  ذیل 
جوامع  انتقاد  مورد  اگرچه  رقم  این 
دارد  فاصله  واقعیت  با  و  است  کارگری 

شود  تصویب  هم  رقم  همین  اگر  اما 
سه برابر مزد امسال خواهد بود و مورد 
موافقت جامعه کارگری است با این حال 
نخواهد  اتفاق  این  می کنیم  پیش بینی 

افتاد.

را شرکای اجتماعی ما هم  یادشده  رقم 
است  ولی شنیده ها حاکی  کردند  امضا 
این رقم در شورای عالی کار تغییر کند و 
وزیر کار مقاومت خواهد کرد و جلو آن را 

خواهد گرفت.
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برای علی دهباشی که این روزها با کرونا دست و پنجه نرم می کند 

امیر  بخارا 
بیش از 30 سال پیش بود که نشریه »کلک« شروع به کار کرد. انتشار 
»کلک« در آن زمــان یک رویــداد مهم به حساب می آمد، در زمانی که 
ارتباط ما با جریان های زنده ادبی فقط به واسطه مطبوعات رخ می داد 

و بس. 
کلک نشریه ای وزین بود، به دور از هیاهوهای ژورنالیستی. در واقع بیش از 
اینکه به مجله نزدیک باشد، به کتاب نزدیک بود. این نشریه پس از هفت 
سال تعطیل شد و به جای آن، نشریه »بخارا« با همان شکل و شمایل 
و با همان روش عرض وجود کرد. سردبیر بخارا نیز همچون کلک، علی 
دهباشی بود. بخارا درحال حاضر منتشر می شود هرچند با وقفه های گاه 

طوالنی و همچنان پربار و وزین است.
بخارا را می توان نمونه واال و مجسم تالش فردی دانست. این نشریه 
یک  بخارا  نمی کند.  منتشر  غیردولتی  یا  دولتی  ثروتمند  نهاد  یک  را 
و  تشریفات  و  دیـــوان ســـاالری  بــدون  اســت  چابک  و  کوچک  مؤسسه 
را  بخارا  آنچه  پنهان.  و  رانت های آشکار  و  بودجه  ردیف  از  برخورداری 
می گرداند در واقع انرژی و توان کسی است که خودش را وقف ادب و 

دانش کرده است.
ولی می دانیم امروز دیگر روزگار خوبی برای انتشار کتاب و مجله نیست. 
تنگناهای اقتصادی و معیشتی، خرید کتاب و مجله را از زندگی بسیاری 
از مردم حذف کرده است. گرانی کاغذ و هزینه های چاپ و در کنار این ها 
نشریات  از  بسیاری  حتی  مــجــازی،  فضای  به  آســان  نسبتاً  دسترسی 
برخوردار از بودجه و امکانات دولتی را هم تعطیل کرده است. ولی علی 
دهباشی و بخارا همچنان نفس می کشند، هرچند به سختی. شنیده ایم 
که او کتاب های شخصی خود را فروخته است تا برای شماره نوروزی ۱۴00، 
تعطیل  کنار  در  این سال های سخت  در  بخارا  آوردن  دوام  بخرد.  کاغذ 
شدن بسیاری از نشریه های فربه دیگر، ما را به یاد آن حکایت می اندازد 
که می گویند شخصی فربه و شخصی الغر مدتی در جایی محبوس مانده 
بودند. وقتی از آنان خبر گرفتند، فربه مرده بود و الغر زنده بود، چون انرژی 

کمتری برای بقای خود الزم داشت.
بخارا  مجله  در  را  دهباشی  علی  فعالیت های  اگــر  اســت  جفاکاری  ولــی 
خالصه کنیم. او یکی از فعاالن پرانرژی در عرصه تدوین کتاب نیز بوده 
است، به خصوص یادنامه های بسیار، مجموعه گفت وگوها و مجموعه 
مقاالت فــراوان که حدود 90 عنوان کتاب می شود و همه به کوشش او 
گرد آمده است. پس عجیب نبود اگر باری او را به طنز »پدر یادنامه ها« 
نام نهاده بودند. و به این بیفزاییم برنامه های ثابتی با عنوان »شب های 
بخارا« را که سال هاست در دفتر نشریه بخارا و در تجلیل از بزرگان دانش 
و ادب برگزار می شود. و این را هم ناگفته نگذاریم علی دهباشی نه فقط 
خادم ادبیات ایران که یکی از خادمان راستین ادبیات فارسی در کل این 
قلمرو زبانی است. همین نام »بخارا« که یادگار شکوه زبان و ادب فارسی 
در ماوراءالنهر است، نشان می دهد که او به وطن فارسی می اندیشد نه به 
مرزهای دست ساخته میان همزبانان. به سبب همین نگرش جهان وطنی 
فارسی، او از سوی همه اهل ادب و فرهنگ کشورهای فارسی زبان، مورد 

تکریم و تحسین بوده است.
اینکه علی دهباشی سال ها به  با  گفتیم که بخارا هنوز نفس می کشد، 
بیماری تنگی نفس مبتال بوده و اکنون بیماری کرونا گریبانگیر او شده است. 

امیدواریم امیر بخارا دوباره بر مسند امارت قرار گیرد، که رودکی گفت:
ای بخارا! شاد باش و دیر زی
میر، زی تو شادمان آید همی

ضرورت پرداختن به سنت های ایرانی در شعر کودک و نوجوان   غالمرضا بکتاش، شاعر کودکان و نوجوانان در خصوص جایگاه سنت های ایرانی مانند چهارشنبه سوری در شعر کودک و نوجوان بیان کرد: 
ما برای چهارشنبه سوری خیلی کم شعر داریم و به نظر من این باید جدی گرفته شود چون نوجوان امروز به هیجان سنت می رسد اما به خود سنت عالقه ای ندارد، یعنی چهارشنبه سوری را فقط به خاطر آتش دوست 

دارد و اصال فلسفه آن را نمی داند. عالوه بر این، وقتی می خواهیم به مناسبت ها بپردازیم، باید حواس مان باشد که رنگ و بوی نصیحت نگیرد چون نوجوانان به شدت از نصیحت فراری هستند.

چگونه شد که به فکر نوشتن کتاب »شاید   
پیش از اذان صبح« افتادید؟

ــان جنگ از   مــن اصــالــتــاً اهــل کــرمــانــم و زمـ
نیروهای بسیجی سردار سلیمانی بودم. سردار 
به نوجوان ها اجازه حضور در جبهه را نمی داد 
و دیدار ما از زمانی شروع شد که ایشان من را 
از صف بیرون کشید و نگذاشت به خط مقدم 
جبهه بروم. استداللشان هم این بود که اگر 
جبهه بروید و اسیر شوید، بعثی ها شکنجه  
می کنند تا بگویید به زور ما را به خط مقدم 
آنچه  از  کم تر  را  سنتان  یا  فرستادند  جبهه 
هست، بگویید مثالً 9 یا ۱0 ساله. از ما اصرار 
و از ایشان انکار و سرانجام من به خط مقدم 
که  افتاد  اتفاقی  همان  دقیقاً  و  رفتم  جبهه 
سردار پیش بینی کرده بود. هشت سال و سه 
ماه در اسارت بودم و پس از آزادی ارتباط من 
با سردار دورادور بود. ایشان من را می شناخت 
کــرمــان می آمدند  بــه  کــه  هــم  و در جلساتی 
بیست  »آن  کتاب  اینکه  تا  داشــتــم.  حضور 
و سه نفر« را نوشتم، رهبر معظم انقالب بر 
آن تقریظ نوشتند و سردار سلیمانی پس از 
خواندن کتاب، نامه مفصل عاطفی و صمیمی 
نوشت که شــروع آن با »احمد عزیزم« بود. 
خیلی برای من مهم بود که ایشان من را به 
اسم کوچک صدا کرده بودند. پیش از شهادت 
ایشان، مطالب زیادی در موردشان می نوشتم 
و پس از شهادتشان هم دلتنگی هایم بیشتر 
شد و تصمیم گرفتم همه این نوشته ها را در 
مجموعه ای جمع کنم که آخرین آن برمی گردد 
به شهادت سردار سلیمانی که دقایقی پیش از 
اذان صبح اتفاق افتاد و از این رو این اسم را 

برای کتاب انتخاب کردم.  

 سردار به شما نامه ای نوشته اند از آن نامه   
بیشتر بگویید. 

 در نــامــه  بــه مــن نوشته بــودنــد: »مــن غبطه 
می خورم که یک شب از آن شب ها و یک روز 
از آن روزهایی که در اســارت گذراندید من در 

پرونده ام نــدارم« در آن زمان ما ۱6 تا ۱7 ساله 
بودیم و ایشان حــدود 28 سال داشــت. البته 
آن زمان ایشان وظیفه شان را انجام می دادند 
می شدند  جنگ  در  بچه ها  حضور  مانع  کــه 
امــا به خاطر ذوق و عالقه بیش از حــدی که 
بود  در جبهه  بــرای حضور  نوجوانان  بین  در 
از  زیـــادی  بخش  شــونــد.  مانع  نمی توانستند 
شــهــدای مــا دانــش آمــوز بــودنــد یعنی در سن 
نوجوانی یا ابتدای جوانی، اما سردار سلیمانی 
همیشه قدردان این بچه ها هم بودند. در پشت 
صحنه فیلم برداری آن بیست و سه نفر که آمده 

بودند از بچه هایی که به خاطر سن کمشان مانع 
حضورشان در جبهه می شدند تعریف کردند و 
برایشان عجیب بود که نوجوانانی در آن سن 
و ســال می جنگیدند و حتی در اســارت و در 

سخت ترین شرایط مقاومت می کردند.

 »شاید پیش از اذان صبح « دلنوشته های   
شما برای ســردار است. مخاطب با خواندن 
این کتاب با چه وجهی از شخصیت ایشان 

آشنا می شود؟
 با خیلی از ابعاد وجودی ایشان به ویژه ابعاد 

و  تــواضــع  مهربانی،  خــصــوص  بــه  و  عرفانی 
شجاعتشان آشنا می شود. در این کتاب با هر 
کدام از این موضوعات یکی دو داستان هست.

ویــژگــی شهید    کـــدام  بـــرای شخص شما 
برجسته تر بود؟

 مهربانی ســردار بــرای من و همه مــردم ایــران 
مشخص ترین ویژگی ایشان بود. کسی که مردم 
ایران را به چشم یک هموطن و انسان و فراتر 
از رفتارها و دیدگاه های شخصی می دید. این 
مهربانی را در میان سایر خصوصیات اخالقی 

خوب ایشان همیشه برجسته تر دیدم. 

علت استقبال مردم از کتاب »شاید پیش   
از اذان صبح« را در چه می دانید؟

 فکر می کنم این اثر توانسته ارتباط عاطفی 
خوبی با خواننده ها برقرار کند چون برآمده از 
دل خودم بود. افرادی که کتاب را خوانده بودند 
پس از خواندن کتاب به من زنگ می زدند و 
می گفتند کتاب را یک نفس خوانده اند و حتی 
گریه  کرده اند، خود من هم هر بار که کتاب را 
می خوانم گریه ام می گیرد و هر کسی هم اثر را 

خوانده همین احساس را داشته است. 

ــردار سلیمانی    یــک ســـال از شــهــادت ســ
با  زیــادی  این مدت کتاب های  می گذرد و در 
مــحــوریــت زنــدگــی و ویــژگــی هــای شخصیتی 
کتاب ها  تعدد  مــوافــق  شـــده،  نوشته  ایــشــان 

هستید؟
 کتاب های دیگری که درباره سردار سلیمانی 
نوشته شده را نخواندم با این حال معتقدم 
تــعــداد آن هــا.  نــه  کیفیت کتاب مهم اســت 
با چه  کتاب ها  که  دارد  اهمیت  ایــن مسئله 
محتوایی تولید شده باشند و نباید از تعدد آثار 
خوشحال باشیم، باید ببینیم آیا توانسته ایم 

حق مطلب را نسبت به ایشان ادا کنیم. 

امسال برای نخستین بار نمایشگاه مجازی   
را تجربه کردیم، آن را چگونه ارزیابی می کنید؟

 ایده و تجربه بسیار خوبی بود، اگرچه حتماً 
وجود  کاستی هایی  و  کم  دوره  نخستین  در 
پیدا  راحتی  به  کتاب ها  اینکه  از جمله  دارد 
اما  اول  ــای  روزهـ در  خصوص  به  نمی شدند 
استقبال  و  شد  برطرف  مشکالت  ادامـــه  در 
ــود. بــرگــزاری نمایشگاه به  مــردم هــم خــوب ب
صورت مجازی کمک بزرگی به ناشران در این 
وضعیت کرونایی بود. اگر این نمایشگاه برگزار 
قفسه  روی  هنوز  کتاب  تعداد  ایــن  نمی شد 

کتاب فروشی ها بود. 

با نویسنده »آن بیست و سه نفر« که به تازگی کتابی درباره سردار سلیمانی نوشته است  

دلتنگی های »احمد« برای »قاسم« 

annotation@qudsonline.ir

در حوالی شعر 

 محمدکاظم کاظمی، شاعر و پژوهشگر

 محبوبه ناطق  »احمد عزیزم؛ پس از خواندن آن به مقامت غبطه 
خوردم و افسوس، که در کارنامه ام یک شب از آن شب ها و یک روز 
از آن روزهای گرفتار در قفس را ندارم«. این جمله بخشی از نامه سردار 

شهید حاج قاسم سلیمانی به احمد یوسف زاده، نویسنده کتاب »آن 
بیست و سه نفر« پس از تقریظ رهبر معظم انقالب بر آن بود؛ کتابی 
که نخستین صفحاتش را نویسنده با یاد سرداری نوشته بود که اوایل 
جنگ نمی گذاشت او و سایر نوجوانان به خط مقدم جبهه بروند. 

همین دلسوزی و مهربانی سردار سلیمانی، شعله ای در 
دل یوسف زاده ۱6 ساله انداخت که هشت سال اسارت 

در دست بعثی ها را تنها با اندیشه خاطرات آن روزها بگذراند. اگرچه 
یوسف زاده آن زمان نمی دانست روزی خاطرات خود از سردار شهید 
سلیمانی را در کتابی با عنوان »شاید پیش از اذان صبح« گــردآوری 
خواهد کرد و چنان با احساس از مرادش می نویسد که آن اثر 
می تواند در سال نحس کرونایی و در نخستین دوره نمایشگاه 
مجازی کتاب، عنوان پرفروش ترین کتاب سوره مهر را از آن خود 
کند. درباره این کتاب و آثار متعددی که در یک سال پس از 
شهادت سردار نوشته شده اند با این نویسنده گفت وگو 

کرده ایم که می خوانید.  

 آگهي قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي حوزه ثبتی 
شهرستان جوین

نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مصوب 
1390/09/20 تصرفات مالکانه افراد ذیل محرز گردیده لذا آگهی موضوع ماده 3 قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد س��ند رسمي واقع در بخش 7 س��بزوار حوزه ثبت جوین بدین شرح اعالن 

ميگردد:
کالس��ه  ب��ه  1399.07.08مرب��وط  م��ورخ   139960306019000378 ش��ماره  رای  1-براب��ر 
1397114406019000027 هيات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی شهرس��تان 
جوین تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضی خانم ام ليال اس��معيل ابادی فرزند غالمعلی در شش��دانگ یک 
قطعه زمين مزروعي به مساحت 7996.53 مترمربع قسمتی از پالک 2- اصلي اراضی شاهواج بخش 7 سبزوار 
حوزه ثبت جوین خریداری مع الواس��طه طی قولنامه عادی از مالک رس��می مش��اعی اقای ابوطالب اسمعيل 

ابادی فرزند براتعلی .
کالس��ه  ب��ه  مرب��وط   1399.09.20 م��ورخ   139960306019000451 ش��ماره  رای  2-براب��ر 
1392114406019000038  هيات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی شهرس��تان 
جوی��ن تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضی اقای حميد خانی زاده فرزند حس��ن در شش��دانگ یک واحد 
گاوداری و زمين متصل به ان  به مساحت 6523.40 متر مربع قسمتی از پالک 4-اصلی اراضی یام بخش 7 
سبزوار حوزه ثبت جوین خریداری مع الواسطه طی قولنامه عادی از مالک رسمی مشاعی اقای براتعلی قنبر 

ابادی فرزند یار محمد.
کالس��ه  ب��ه  مرب��وط   1399.10.08 م��ورخ   139960306019000517 ش��ماره  رای  3-براب��ر 
1397114406019000030 هيات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان جوین 
تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضی اقای رضا زور ابادی فرزند غالم در ششدانگ یک قطعه زمين مشجر به 
مساحت 3204 متر مربع قسمتی از 52-اصلی اراضی بيست باغ بخش 7 سبزوار حوزه ثبت جوین خریداری مع 

الواسطه طی قولنامه عادی از مالک رسمی مشاعی اقای عبدالخالق زور ابادی فرزند محمد کاظم.
کالس��ه  ب��ه  مرب��وط   1399.09.22 م��ورخ   139960306019000454 ش��ماره  رای  4-براب��ر 
1398114406019000041 هي��ات اول موض��وع م��اده ی��ک قان��ون مذک��ور مس��تقر در واح��د ثبت��ی 
شهرس��تان جوی��ن تصرف��ات مالکان��ه و بال مع��ارض متقاضی اق��ای محمد کمایس��تانی فرزن��د قربانعلی 
در شش��دانگ ی��ک قطع��ه زمي��ن دیم��ی ب��ه مس��احت 90416.67 مت��ر مرب��ع قس��متی از 54-اصلی 

اراض��ی کمایس��تان بخش 7 س��بزوار ح��وزه ثبت جوین خریداری بال الواس��طه طی س��ند رس��می محرز 
و از مح��ل مالکي��ت رس��می مش��اعی متقاض��ی )محمد کمایس��تانی فرزن��د قربانعل��ی( کس��ر ميگردد.

کالس��ه  ب��ه  مرب��وط   1399.10.04 م��ورخ   139960306019000473 ش��ماره  رای  5-براب��ر 
1399114406019000013 هيات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی شهرس��تان 
جوین تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضی استان قدس رضوی به شناسه ملی 1400432173 در ششدانگ 
یک قطعه زمين وقفی زراعی به مساحت 180067.72 متر مربع قسمتی از 54-اصلی اراضی کمایستان بخش 
7 سبزوار حوزه ثبت جوین که مالکيت مشاعی رسمی متقاضی محرز و از محل مالکيت رسمی مشاعی خود 

متقاضی)استان قدس( کسر ميگردد.
کالس��ه  ب��ه  مرب��وط   1399.10.04 م��ورخ   139960306019000474 ش��ماره  رای  6-براب��ر 
1397114406019000015 هيات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان جوین 
تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضی دولت جمهوری اسالمی ایران وزارت نيرو و شرکت آب و فاضالب خراسان 
رضوی در ششدانگ یک قطعه زمين محصور مشتمل بر انباری و منبع آب هوایی به مساحت 387.25 متر مربع 
قسمتی از 67-اصلی اراضی قنبر اباد بخش 7 سبزوار حوزه ثبت جوین واگذاری مع الواسطه طی سند عادی از 
مالکين رسمی مشاعی اقایان شمس الدین ، نجم الدین و محمد الدین همگی قنبر ابادی، فرزندان اسماعيل بالسویه.
ش��ماره  اصالح��ی  رای  و   1399.11.12 م��ورخ   139960306019000556 ش��ماره  رای  7-براب��ر 
39960306019000567 مورخ 14/11/1399 مربوط به کالس��ه 1397114406019000001 هيات اول 
موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان جوین تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضی 
ش��هرداری نقاب در شش��دانگ یک قطعه زمين زراعی و مشجر به مساحت 26406.68 متر مربع قسمتی از 
82-اصلی اراضی جنت اباد بخش 7 سبزوار حوزه ثبت جوین واگذاری مع الواسطه طی سند عادی از مالکين 
رس��می مشاعی اقایان : 1-مقدار 1458 متر مربع از محل مالکيت مشاعی اقای علی اصغر کالته اقا محمدی 
فرزند محمد ابراهيم 2- مقدار 4000 متر مربع از محل مالکيت مش��اعی اقای علی محمد کالته اقا محمدی 
فرزند اهلل وردی  3-مقدار 2000 متر مربع از محل مالکيت مشاعی اقای محمد نقابی فرزند اسداهلل 4- مقدار 
5000 متر مربع از محل مالکيت مشاعی اقای عليرضا افتخاری)نقابی( فرزند محمد 5-مقدار 5000 متر مربع 
از محل مالکيت مشاعی اقای حميدرضا مهدوی نژاد فرزند محمد 6-مقدار 1500 متر مربع از محل مالکيت 
مشاعی اقایان موسی الرضا عباس ابادی و اکبر عباس ابادی فرزندان غالمعلی بالسویه 7-مقدار 4248.68 متر 
مربع از محل مالکيت مشاعی اقایان علی گل براتزاده فرزند اسد اهلل و قربانعلی نقابی فرزند قنبر علی یالسویه 
8-مقدار 1200متر مربع از محل مالکيت مشاعی اقای بابا علی نقابی فرزند قربانعلی 9-مقدار 2000متر مربع 

از محل مالکيت مشاعی اقای غالم کروژدهی فرزند محمد کریم.

ش��ماره  اصالح��ی  رای  و   1399.11.13 م��ورخ   139960306019000560 ش��ماره  رای  8-براب��ر 
39960306019000568 مورخ 1399.11.14 مربوط به کالس��ه 1392114406019000049 هيات اول 
موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان جوین تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضی 
اقای براتعلی پوربش��ير فرزند بش��ير در ششدانگ یک قطعه زمين مزروعی به مساحت 40238.24 متر مربع 
قسمتی از پالک 90-فرعی از 50-اصلی اراضی زور اباد بخش 7 سبزوار حوزه ثبت جوین خریداری مع الواسطه 
طی س��ند عادی از مالکين رسمی مشاعی اقایان :1-غالمحسين زور ابادی فرزند خليل اهلل مقدار 5563 متر 
مربع 2-محمد کمایستانی فرزند قدرت اهلل مقدار 7993 متر مربع 3-ابراهيم کمایستانی فرزند قدرت اهلل مقدار 
8360 متر مربع  4-غالمرضا خسروی پناه)زور ابادی( فرزند محمد مقدار 10817 متر مربع  5- بشير قزلقارشی 

فرزند براتعلی مقدار 7506.24 متر مربع.
ش��ماره  اصالح��ی  رای  و   1399.11.04 م��ورخ   139960306019000527 ش��ماره  رای  9-براب��ر 
39960306019000566 مورخ 1399.11.14 مربوط به کالسه 13982114406019000031 هيات اول 
موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان جوین تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضی 
محمد علی نقابی فرزند غالمحسن مبني بر صدور سند مالکيت در ششدانگ یک قطعه زمين مشجر قسمتی 
از پالک 4-اصلی اراضی یام بخش 7 سبزوار حوزه ثبت ملک جوین به مساحت 19136 متر مربع  خریداری 
مع الواس��طه طی سند عادی از مالکين رسمی مشاعی : 1- اقای عبدالعی مالیجردی فرزند محمد اسماعيل 
مقدار3050 متر مربع 2- اقای براتعلی مالیجردی)ملکخواهی( فرزند علی محمد مقدار 7700 متر مربع 3-اقای 

حسين ملکخواهی فرزند حسنعلی مقدار 8386 متر مربع.
ش��ماره  اصالح��ی  رای  و   1399.11.13 م��ورخ   139960306019000558 ش��ماره  رای  10-براب��ر 
39960306019000569 مورخ 1399.11.14 مربوط به کالسه 13992114406019000036 هيات اول 
موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان جوین تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضی 
آقاي حميد س��رباز دوست فرزند علی اکبر مبني بر صدور سند مالکيت نسبت به ششدانگ یک قطعه زمين 
مش��جر و مزروعی قس��متی از پالک 4-اصلی اراضی یام بخش 7 سبزوار حوزه ثبت ملک جوین به مساحت 
45415 متر مربع خریداری مع الواسطه طی سند عادی از مالک رسمی مشاعی اقای یوسفعلی نقابی فرزند 

یعقوبعلی.
ش��ماره  اصالح��ی  رای  و   1399.10.08 م��ورخ   139960306019000515 ش��ماره  رای  11-براب��ر 
39960306019000542 مورخ 1399.11.09 مربوط به کالسه 13982114406019000032 هيات اول 
موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان جوین تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضی 
آقاي مهدي خسروي پناه فرزند غالمرضا در ششدانگ یک قطعه زمين مشجر به مساحت 23701.55 مترمربع 

قسمتی از پالک  52- اصلي اراضی بيست باغ بخش 7 سبزوار حوزه ثبت جوین خریداری مع الواسطه طی سند 
عادی از مالک رسمی مشاعی اقای باباعلی ارگی فرزند عباسقلی.

ش��ماره  اصالح��ی  رای  و   1399.10.08 م��ورخ   139960306019000515 ش��ماره  رای  12-براب��ر   
39960306019000542 مورخ 1399.11.09 مربوط به کالسه 13982114406019000032 هيات اول 
موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان جوین تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضی 
آقاي براتعلي پوربش��ير مبني بر صدور س��ند مالکيت ششدانگ یک قطعه زمين مزروعی و مشجر قسمتی از 
پالک 90 فرعی از 50-اصلی اراضی زور اباد بخش 7 سبزوار حوزه ثبت جوین به مساحت 13018.78 متر مربع 

خریداری مع الواسطه طی سند عادی از مالک رسمی مشاعی اقای رمضانعلی زور ابادی فرزند محمدابراهيم.
کالس��ه  ب��ه  مرب��وط   1399.11.13 م��ورخ   139960306019000562 ش��ماره   رای  13-براب��ر 
13992114406019000038 هيات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی شهرس��تان 
جوین تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضی آقاي  حسين دلير فرزند محمد باقر مبني بر صدور سند مالکيت 
نسبت به ششدانگ یک واحد پرورش شتر مرغ قسمتی از پالک 641-اصلی اراضی دیمه سار رستم اباد بخش 
7 سبزوار حوزه ثبت جوین به مساحت 8007.59 متر مربع خریداری بال واسطه طی سند رسمی که از محل 

مالکيت رسمی مشاعی متقاضی)حسين دلير فرزندمحمد باقر( کسر ميگردد
مح��رز گردیده ل��ذا به موجب ماده 3 قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند 
رس��می و ماده 13 آیي��ن نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصل��ه 15 روز از طریق روزنامه های محلی 
و کثيراالنتش��ار در ش��هر ها منتش��ر و در روس��تاها رای هيات الصاق تا در صورتيکه اشخاص ذینفع به آرای 
اعالم ش��ده اعتراض داش��ته باش��ند باید از تاریخ انتشار اولين اگهی و در روس��تاها از تاریخ الصاق در محل تا 
دو م��اه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��ليم و رس��يد اخذ نمایند.معت��رض باید ةرف یک 
م��اه از تاریخ تس��ليم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی مح��ل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواست را از دادگاه اخذ و به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه 
حکم قطعی دادگاه اس��ت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت برابر مقررات مبادرت به صدور سند مالکيت مينماید و 

صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.9911877   
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399.11.27

 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399.12.12
محمود ابراهيمی 

 ریيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان جوین

ب���رگ س���بز خ���ودروی  L90 م���دل 1392 رنگ س���فید 
ب���ه ش���ماره انتظام���ی 322ص17 ای���ران 26  ش���ماره 
شاس���ی  ش���ماره  K4MA690-W136682و  موت���ور 
NAPLSRALDC1194628 به مالکیت مجید فاطمی 
پور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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ب���رگ س���بز ، س���ند مالکی���ت ی���ک دس���تگاه خ���ودرو 
کش���نده هورن���گ س���بز متالی���ک  م���دل 2005 ب���ه 
ش���ماره    12 ای���ران   27 ع   474 انتظام���ی  ش���ماره 
موت���ور WD6154705110706297 و ش���ماره شاس���ی 
LZZ7CLHB25A067729 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. ,ع
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کارت س���وخت، بیمه نامه، برگ س���بز، کارت و کلیه 
اس���ناد موتور س���یکلت آپاچی مدل   1390 به شماره 
موتور2275868 و ش���ماره بدنه90008871 به شماره 
انتظام���ی 87183 ای���ران 765 ب���ه مالکی���ت ناص���ر 
عباس���یان  مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبار س���اقط 
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 405GLXI ب���رگ سبزس���واری سیس���تم پ���ژو تی���پ
م���دل 1390 ب���ه رن���گ نق���ره ای متالی���ک به ش���ماره 
شاس���ی  ش���ماره  و   12490230326 موت���ور 
NAAM11CA9CR472589  به ش���ماره پالک 54 – 
925 ق 93 مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبارس���اقط 
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م���دارک ف���ارغ التحصیل���ی اینجانب       عط���ا ظریف 
جعف���رزاده کرمان���ی فرزن���د  عب���اس ب���ه ش���ماره 
شناس���نامه 15031 ص���ادره از مش���هد در مقاط���ع 
کارشناس���ی پیوسته رش���ته مهندس���ی عمران به 
ش���ماره 139011104366 ص���ادره از دانش���گاه آزاد 
اس���المی مش���هد واحد  فنی و مهندسی  و مدرک 
کارشناس���ی ارش���د ناپیوسته  در رش���ته مهندسی 
از  ص���ادره   169411104050 ش���ماره  ب���ه  عم���ران  
دانشگاه آزاد اس���المی واحد مشهد مفقودگردیده 

و فاقد اعتبار میباشد.
از یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اس���المی مش���هد به نشانی قاس���م آباد،بلوار 
امامی���ه، تقاطع اس���تاد یوسفی،س���ازمان مرکزی 

دانشگاه ارسال نماید.
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س���ندوفاکتور ف���روش خودرو نوع س���واری سیس���تم 
پژو تی���پ405GLX-XU7 م���دل1392 رن���گ نقره ای 
متالیک ش���ماره موتور 124K0241048 شماره شاسی 
NAAM01CA7DR533880 شماره پالک 576ج75 
ایران 95 بنام محمدسنجرزهی بصیر مفقود گردیده 

واز درجه اعتبار ساقط می باشد ,ع
99

12
54

9
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

شرکت سرمایه گذاری استان چهارمحال و بختیاری ) سهامی عام( شماره ثبت 6031
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده به روش ) حضوری یا الکترونیکی(

 نوبت اول  نماد: وسمحال -شناسه ملی:10680056770

الف. زمان و محل برگزاری مجمع عمومی
به اطالع کلیه س��هامداران محترم و یا وکال و نمایندگان قانونی ایش��ان می رساند که در اجرای مفاد بند 2 
صورتجلسه مورخ 1399/11/14شورای عالی بورس جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول 
صاحبان س��هام در روز شنبه مورخ 1399/12/23رأس ساعت 10 به صورت حضوری در محل اداره کل امور 
اقتصادی و دارایی استان واقع در شهرکرد- بلوار طالقانی- مجتمع ادارات- جنب فرمانداری- اداره کل 
امور اقتصادی و دارایی اس��تان و یا به آدرس تارنم��ای https:\\ dima.csdiran.ir که برای أخذ تصمیم در 

مورد موضوعات جلسه فوق الذکر برگزار می شود حضور بهم رسانند.
ب: دستور جلسه :

انتخاب اعضای هیأت مدیره
ج: نحوه حضور در مجمع :

جهت دریافت برگه حضور در مجمع با در نظر گرفتن ابالغیه ش��ماره 440/50 مورخ 1398/12/26 سازمان 
محترم بورس اوراق بهادار در خصوص محدودیت حضور بیش از 15 نفر، خواهشمند است از ساعت 10 الی 
11 روز ش��نبه مورخ 1399/12/23 به آدرس شهرکرد - بلوار طالقانی- مجتمع ادارات- جنب فرمانداری- 
اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان با ارائه مدرک شناسایی معتبر مراجعه یا جهت حضور الکترونیکی 

در مجمع از تاریخ 1399/12/23.به تارنمای https:\\ dima.csdiran.ir مراجعه فرمایند.
دعوت کننده مجمع: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان چهارمحال و بختیاری 

 برگزار و فراهم کننده زیر ساخت الکترونیکی: 
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ) سمات( ,ع
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شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو در نظر دارد 
الی  اول  اقامتی  طبقات  کناف  اجرای  و  مصالح  تامین 
هفتم پروژه مجتمع رفاهی فاطمیه مشهد را از طریق 
مناقصه عمومی به عاملیت های مجاز شرکت کناف کی 

پالس )Kplus( واگذار نماید.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 900/000/000 ریال

نوع تضمین شرکت در مناقصه: چک یا سفته
به  شرکت  آن  نماینده  مناقصه  اسناد  دریافت  جهت 
همراه معرفی نامه از تاریخ 99/12/12 تا 99/12/14 به 
آدرس :مشهد، بلوار طبرسی، خیابان شهید شوشتری 
پروژه  فنی  واحد   ،7 شوشتری  شهید  )شارستان(، 

فاطمیه مراجعه نماید. 
هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

شماره تماس :
09376777449 آقای مهندس طاهری

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم
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دانش�گاه فردوسی مش�هد در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( 
یک مرحله ای تکمیل بیمارس��تان تخصصی دام و طیور دانش��گاه فردوس��ی مش��هدبه ش��ماره 
)2099091579000033( را از طری��ق س��امانه تدارکات الکترونیکی دول��ت برگزار نماید. کلیه 
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی 
 www.setadiran.ir پاکتها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در 
س��ایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ1399/12/10 می باشد .
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 13مورخ1399/12/12

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد : ساعت 10مورخ 1399/12/24
زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 11مورخ 1399/12/24

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه 
و ارائه پاکتهای الف:  مش��هد، میدان آزادی، پردیس دانش��گاه فردوس��ی مش��هد، س��ازمان 

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 سایت س��امانه )www.setadiran.ir( بخش 
»ثبت نام/ پروفایل تامین کننده/ مناقصه گر« موجود است.

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه است.

فراخوان مناقصه عمومی)نوبت اول(
 همزمان با ارزیابی کیفی)فشرده(یک مرحله ای تکمیل بیمارستان تخصصی

 دام و طیور دانشگاه فردوسی مشهد

س���ند مالکیت و برگ فروش و برگ سبزخودروی  206 
مدل 1382 رنگ نقره ای متالیک به ش���ماره انتظامی 
 10FSJ54488610 667ی68 ایران 12  ش���ماره موت���ور
و ش���ماره شاس���ی 82635118 به مالکیت یحیی نوید 
حمیدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1103019(

آگهی تغییرات شرکت یارا طب ثامن سهامی خاص به شماره ثبت 400180 و شناسه ملی 10320514970 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399,08,24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
) ترازنامه(، صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به 1398,12,29 تصویب گردید موسسه حسابرسی مفید 
به  روزنامه قدس  انتخاب شد.  به 1399,12,30  منتهی  مالی  برای سال  قانونی شرکت  بازرس  عنوان  به  راهبر 

عنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت برای سال 1399 انتخاب شد. 
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5روزنامـه صبـح ایـران رسانهرسانه
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r  9479 معرفی هفت  ویژه برنامه نوروزی در شبکه نسیم سه شنبه 12 اسفند 1399 18 رجب 1442 2 مارس 2021  سال سی و چهارم  شماره

تکلیف موزه دورهمی مشخص شد
در جمع  نــســیــم  مـــدیـــر شــبــکــه 
خبرنگاران درباره برنامه »دورهمی« 
و ســــری جـــدیـــد »خـــنـــدوانـــه« و 
مجموعه  و  نـــــوروزی  بــرنــامــه هــای 
به  داد.  توضیح  انــــداز«  »دســـت 
گزارش قدس آنالین، عالوه بر سری 
سریال  »خندوانه«،  برنامه  هفتم 
انـــداز«، »شوتبال«،  طنز »دســت 
»کودک شو«، سری جدید »هوش 

برتر«، سری جدید »شکرستان« و »نسیم آوا« ویژه نــوروز ۱۴۰۰ هستند. 
همچنین یکی از ویژه برنامه های نــوروزی به عنوان برنامه تحویل سال روی 
آنتن خواهد رفت. مدیر شبکه نسیم درباره فروش هدایای موزه »دورهمی« 
که مدت هاست بالتکلیف مانده است، عنوان کرد: موزه دورهمی به سرانجام 
رسیده و خریدار هزینه را پرداخت کرده است. حراج به مدت پنج ماه در سایت 
برگزار و پیشنهاد قیمت ها بررسی شد و در نهایت یک شرکت موزه دورهمی 
را خریداری کرد که در آخرین قسمت فصل چهارم، آیتم موزه دورهمی پخش 

می شود.

فروش ناامیدکننده فیلم جدید »شهاب حسینی«

فقط ۳۰ میلیون تومان!
فیلم سینمایی »آن شب« به کارگردانی کوروش آهاری و با بازی شهاب حسینی 
در اکــران افتتاحیه خود در چهار روز نخست تنها موفق به فروشی معادل 
۳۰ میلیون تومان شده است. به گزارش میزان فیلم سینمایی »آن شب« به 
کارگردانی کوروش آهاری و با بازی شهاب حسینی در اکران افتتاحیه خود در 
چهار روز نخست تنها موفق به فروشی معادل ۳۰ میلیون تومان شده است، 
رقمی که نشان می دهد در سینمای کرونازده حضور شهاب حسینی و ژانر 
وحشت هم مخاطب را به سینما نمی کشاند. »آن شب« درباره یک زوج ایرانی 
در آمریکاست که در یک هتل محبوس شده اند، در حالی که نیروهای بیگانه ای 

آن ها را وادار می کنند که با رازهایی که از هم پنهان کرده اند روبه رو شوند.

 بازیگری که پس از مرگ 
برنده جایزه گلدن گلوب شد

چادویک بوزمن از معدود ستارگان 
سینماست که پس از مرگ برنده 
جــایــزه مهمی چـــون گــلــدن گلوب 
اســت. شــده  مــرد  بازیگر  بهترین 

ــاره »پلنگ  ــوزمــن ســت چـــادویـــک ب
از  پس  پیش  تابستان  که  سیاه« 
مدت ها مبارزه با بیماری سرطان از 
دنیا رفت، در هفتاد و هشتمین دوره 
بازیگر  بهترین  گلدن گلوب جایزه 

مرد )فیلم درام( را برای عملکرد درخشان در »بلک باتم ما رینی« از آن خود کرد. 
این جایزه به نوعی بزرگداشت این بازیگر از دست رفته است.  چادویک آرون 
بوزمن، تهیه کننده، نویسنده و بازیگر پس از سال ها مبارزه با بیماری سرطان 
شهریور  از دنیا رفت. او ۱۷ سال فعالیت حرفه ای سینمایی داشت و در چند 

فیلم دنیای سینمایی مارول، تبدیل به بلک پنتر)پلنگ سیاه( شد.

گفت و گو با تهیه کننده برنامه »قرنطینه« با محوریت طرح معضالت اجتماعی  

ضرورت گفت و گو در روزهای کرونایی
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احتمال گران شدن بلیت سینماها   دبیر شورای صنفی نمایش گفت: هنوز درباره قیمت بلیت های سینما برای 1400 تصمیم گیری نکرده ایم ولی احتمال افزایش قیمت وجود دارد. به گزارش ایرانا مرتضی 
شایسته درباره تصمیمات آخرین جلسه شورای صنفی نمایش، اظهار داشت: عالوه بر بحث درباره قیمت بلیت های سینما، در جلسه امروز مقرر شد دفاتر پخش و تهیه کنندگانی که متقاضی اکران نوروزی سال 1400 

هستند حداکثر تا تاریخ 1۶ اسفندماه درخواست کتبی خود را به دبیرخانه شورای صنفی ارایه کنند.وی افزود: شورای صنفی روز 17 اسفندماه نسبت به معرفی سه فیلم پرمخاطب، تصمیم گیری می کند.

شما در فصل اول برنامه »قرنطینه« فقط   
به موضوع کرونا پرداختید، رویکردتان در فصل 

جدید چه بود؟
همان طور که اشاره کردید ما در فصل قبل برنامه 
پرداختیم  کرونا  موضوع  به  فقط  »قرنطینه« 
ــل ســـال، چنین  چــون شــرایــط جامعه در اوایـ
محتوایی را ایجاب می کرد و به خاطر ترسی که از 
کرونا در بین مردم وجود داشت، شرایط مبهمی 
در جامعه حکمفرما شده بود، ایام نوروز بود و 
مردم از دید و بازدید و تفریح محروم شده بودند. 
آن موقع موضوع برنامه »قرنطینه« شکل گرفت 
به موضوع  اجــرای علی مسعودی صرفاً  با  و 
کرونا پرداخته شد. در فصل دوم »قرنطینه« 
دیدگاهمان را تغییر دادیم و سعی کردیم که به 
معضالت اجتماعی بپردازیم، اما با این نگاه که 
دریچه طنزی را به این معضالت باز کنیم و از 

زاویه نگاه جدیدی به موضوعات بپردازیم.

با وجود اینکه در این فصل به موضوعات   
اجتماعی می پردازید و شکل برنامه در مقایسه 
با فصل اول کامالً تغییر کرده است، چرا دوباره 
از همان عنوان »قرنطینه« برای برنامه استفاده 

کردید؟
چون می خواستیم بگوییم که در شرایط کرونا و 
وضعیت قرنطینه، زندگی به قوت خودش باقی 
است و باید روال زندگی در چارچوب جدیدی 
پیدا کند.  ــه  ادامـ بــا شــرایــط جدید  متناسب 
دوستان ما در این برنامه، فضایی را در دکور 
طراحی کردند که دو رنگ متفاوت داشت؛ یعنی 
دو نفر در دو فضای متفاوت از هم با رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی و فاصله اجتماعی در 
کنار یکدیگر قرار گرفته اند. بخش طنز را هم 
در قالب دوربین مخفی و انیمیشن در برنامه 
گنجاندیم. البته بخشی از سؤاالت گفت و گو 
هم جنبه طنز دارد اما اساس برنامه، پرداختن 
به مسائل اجتماعی است. میهمانانی هم که 
به این برنامه دعوت می شوند با همین رویکرد 
اســت. کرونا سبب به وجــود آمــدن معضالت 
اجتماعی جدیدی شده و الزم است که درباره 

آن صحبت شود، در واقع این برنامه به موضوع 
زیست کرونایی می پردازد.

دعــوت    اســاســی  بــر چــه  برنامه  میهمانان 
می شوند؟

در فصل جدید برنامه، یک گروه سردبیری جوان 
و خوش ذوق داریم که سابقه رسانه ای دارند و 
براساس موضوعات برنامه، میهمانان را دعوت 
می کنند. گاهی ایده های خوبی را هم از میهمانان 
برنامه برای ادامه مسیر می گیریم. پرسش ها هم 

متناسب با تجربه و تخصص میهمانان توسط 
گروه سردبیری طراحی می شود. 

با    تمایزی  وجــه  چه  »قرنطینه«  محتوای 
برنامه های مشابه آن دارد؟

مـــا بـــراســـاس مـــوضـــوعـــات مــشــخــص شـــده، 
میهمانان را دعوت کردیم تا شاهد حرف های 
به دردبــه خــور و شنیدنی باشیم مثالً یکی از 
موضوعات بحث مهاجرت و زندگی در خارج از 
کشور بود که به گزینه محمد دالوری رسیدیم؛ 

چون تجربه این موضوع را داشت و دیدگاه های 
جالبی هم درباره این ماجرا دارد. گروه سردبیری 
گزینه های  برنامه،  موضوعات  حسب  برنامه 
مختلف را بررسی می کنند و برای تولید محتوای 

برنامه، نگاه سخت گیرانه ای دارند.     

اجــرای    ــرای  ب زندگانی  امین  انتخاب  دلیل 
برنامه چه بود؟

اجــرای فصل اول برنامه را علی مسعودی بر 
عهده داشــت که بسیار به ما کمک کــرد. در 

به موضوعات  فصل دوم تصمیم گرفتیم که 
اجتماعی بپردازیم و نگاهمان به سمت کسی 
رفت که هم محبوبیت مردمی داشته باشد و 
هم تأثیرگذار باشد.گزینه های زیادی داشتیم اما 
دیدیم که امین زندگانی جزو بازیگران محبوب 
در سالیق مختلف است و کالمش هم اثرگذاری 

خوبی دارد. 

شما با ورود بازیگران به عرصه اجرا موافق اید،   
اینکه دارد تبدیل به روندی عادی در برنامه های 

تلویزیونی می شود را اتفاق خوبی می دانید؟
درباره این موضوع سالیق مختلفی وجود دارد، 
ولی به نظر من بخشی از اجرا نیاز به توانمندی 
بازیگری دارد تا مجری بتواند نگاه مخاطب را 
به خود جلب کند. یکی از دالیل انتخاب امین 
زندگانی هم این بود که پیشینه اجرای تلویزیونی 
داشت، در واقع او جزو بازیگرانی است که در 
ابتدا با مجری گری شــروع کــرد و سپس وارد 
عرصه بازیگری شــد. مــا سعی کــردیــم کــه با 
این انتخاب، یک تیر و دو نشان بزنیم یعنی 
کسی که سابقه اجرا داشته باشد و شخصیت 

اثرگذاری باشد.

برخی از مجریان تلویزیون از این بابت شاکی   
هستند که بازیگران دارنــد وارد حیطه اجرای 
تلویزیونی می شوند. این گالیه را وارد می دانید؟

من در این باره بازخوردهای زیادی از همکاران 
مجری ام گرفته ام که بسیار خوب بوده است، 
برنامه  میهمانان  از  تــعــدادی  اینکه  ضمن 
منصور  و  کــرمــی  نیما  همچون  »قرنطینه« 
ضابطیان از مجریان باسابقه تلویزیون بودند و 
از تسلط خوب امین زندگانی در اجرای برنامه 
گفتند. بسیاری از مجری ها هم حین ضبط 
برنامه به استودیو ما سر می زدند و به ما مشورت 
و ایــده مــی دادنــد. البته به جز امین زندگانی، 
گزینه های دیگری هم برای اجرا داشتیم، ولی 
در نهایت به ایشان رسیدیم. »قرنطینه« نتیجه 
کارگروهی یک تیم جوان و پرانگیزه است که 
خوشبختانه بازخوردهای خوبی از برنامه گرفتیم.

 زهره کهندل  فصل جدید برنامه تلویزیونی »قرنطینه« با محوریت طرح 
معضالت اجتماعی از دریچه طنز در زمستان امسال روی آنتن شبکه پنج 
سیما رفت و همچنان ادامه دارد. این فصل با توجه به مشکالت و مسائل 

روز جامعه و بهره مندی از فضای طنز در 2۰ قسمت 5۰دقیقه ای 
آماده شده که هر پنجشنبه روی آنتن می رود. سری جدید برنامه 
تلویزیونی »قرنطینه« شمایلی کامالً متفاوت از فصل اول دارد. در 

فصل جدید، امین زندگانی اجرا را برعهده دارد و برنامه عالوه 
بر گفت و گو با میهمان، بخش های مختلف دیگری همچون 
موشن گرافی )معرفی میهمان برنامه(، دوربین مخفی )مرتبط 

با موضوع برنامه( و پخش انیمیشن هم دارد. محمد ابراهیم امینیان 
تهیه کننده برنامه »قرنطینه« درباره استفاده از نام قرنطینه در روزها و 
شرایط سخت کرونایی معقتد است که زندگی با تمام محدودیت ها در 
جریان است و همچنان ادامه دارد. به گفته او، فصل دوم این برنامه 
تا پایان سال پخش می شود و فصل جدید آن در سال آینده با ایده 
و شمایل جدیدی ساخته خواهد شد که باید متناسب با شرایط و 
نیازهای روز جامعه باشد. در ادامه با محمد ابراهیم امینیان 
درباره جزئیات بیشتر این برنامه ترکیبی گفت و گو کردیم که 

مشروح آن را می خوانید: 

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی 
شهرستان فردوس

نظر به دستور موارد یک و سه قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 
13 آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهر 
فردوس مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد .                                                                                                       
1ـ آقای محمد منصوریان فرزند محمود نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 3213/047 متر 
مربع باقیمانده پالک 570 فرعی از دو اصلی بخش یک فردوس ، خریداری مع الواسطه ازمحل مالکیت رسمی آقایان 

غالمرضا و حسن عدالت جوـ  محل وقوع ملک: فردوسـ  خیایان شهداـ  شهداء2 
2ـ خانم صدیقه عباسی راد فرزند حسن نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی ، به مساحت 1923/66 متر 
مربع پالک یک فرعی از 1113 فرعی از یک اصلی بخش یک فردوس ، خریداری مع الواسطه از محل مالکیت رسمی 

آقای حسین باسطی و خانم فاطمه زاده مرادـ  محل وقوع ملک : اسالمیهـ  بلوار انقالب 
3ـ آقای میثم امانتی فرزند حبیب اله نسبت به ششدانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت 224/70 متر مربع ، از 
پالکهای 4111 فرعی از 10848 فرعی از یک اصلی بخش یک فردوس ، خریداری بالواسطه از محل مالکیت رسمی 

شرکت تعاونی مسکن بسیجیان فردوسـ  محل وقوع ملک : فردوسـ  خیابان زعفرانیهـ  زعفرانیه 3 
4ـ  خانم زهره اخروی محبی فرزند اسداله نسبت به ششدانگ یک قطعه باغ، به مساحت 1800 متر مربع از پالک 
های 4111 فرعی از یک اصلی بخش یک فردوس ، خریداری مع الواسطه از محل مالکیت رسمی آقای حسین عاملی 

ـ محل وقوع ملک : فردوسـ  اراضی توکل 
5ـ آقای غالمرضا عاملی فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی، به مساحت 1237/60 متر مربع از 
پالک 27 فرعی از دو اصلی بخش یک فردوس ، خریداری مع الواسطه از محل مالکیت رسمی آقای حسین عاملی و 

قسمت دیگر از محل سهم االرث خودشانـ  محل وقوع ملک : شهرستان فردوسـ  خیابان ربانی املشی 
6 ـ خانم صغری بخشایش نوق فرزند علی بخش نسبت به ششدانگ یک قطعه باغمنزل به مساحت 292/79 متر 
ــمی آقای  ــطه از محل مالکیت رس مربع ، از پالک 935 فرعی از یک اصلی بخش یک فردوس ، خریداری مع الواس

محمد علی دلجوی اولـ  محل وقوع ملک : اسالمیهـ  خیابان امام خمینیـ  امام خمینی 6
7ـ  آقای محمداسمعیل جمجاه فرزند محمد علی نسبت به ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 1906/53 
متر مرع ، ازپالک 1141 فرعی از یک اصلی بخش یک فردوس ، خریداری مع الواسطه از محل مالکیت رسمی خانم 

نساء روانجمجاهـ  محل وقوع ملک : اسالمیهـ  بلوار انقالب اسالمیـ  انقالب اسالمی 14
 به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی این آگهی  نسبت  به 
امالک فوق الذکر در دونوبت به فاصله 15 روز منتشر می شود لذا  درصورتی که اشخاص ذی نفع ,  نسبت  به آراء 
صادره اعتراضی داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس 
ارائه و رسید اخذ نمایند،معترضین باید از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه  ,مبادرت به تقدیم 
دادخواست در دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت فردوس تحویل دهند،در این 
صورت اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود  ،در صورتی که اعتراضی در مهلت مقرر قانونی 
واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه 

مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست . آ-9912552
تاریخ انتشار نوبت اول:   12/ 1399/12             تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/12/27

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

در اجرای آگهی موضوع ماده 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  واراضی وساختمانهای 
فاقدسندرسمی

ــاختمانهای فاقد سند رسمی مصوب90/9/20-   وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  واراضی وس
امالک واحدثبتی تربت جام  به شرح ذیل آگهی می گردد .

ــماره 139960306007004567-1399/12/03 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي حمزه  ــر راي ش 1- براب
ــاحت 106,60 مترمربع پالک فرعي از 1349 اصلي  واقع در بخش 13  ــته در یک باب منزل به مس گلزاري یکه پس

مشهد  خریداري از مالک رسمي خانم نیره جامی االحمدی محرز گردیده است
ــماره 139960306007004570-1399/12/03 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي علي  ــر راي ش 2- براب
ــاحت 126,45 مترمربع پالک فرعي از باقیمانده  825- اصلي واقع  ــکونی  به مس جاویدان در یک باب منزل مس
ــن معطر جامی از مرحوم یوسفعلی معطر جامی. محرز  ــهم االرث محس ــهد  خریداري از مالک س در بخش 13 مش

گردیده است
ــماره139960306007004573-1399/12/04 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای محسن  3- برابر راي ش
رسولي دین محمد در ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت 224,58 مترمربع پالک فرعي از 174- اصلي 
واقع در بخش 13 مشهد  خریداري از مالک رسمي آقایان محمد عمر و محسن و جمشید و رجبعلی شهرت همگی  

دوستخواه احمدی  محرز گردیده است.
ــارض متقاضي آقاي  ــه بالمع ــات مالکان ــماره 139960306007004575-1399/12/04 تصرف ــر راي ش 4- براب
ــکونی  به مساحت306 مترمربع پالک فرعي از 174  ــدانگ یک باب منزل مس عبدالرحمن جامي االحمدي در شش
-اصلي واقع در بخش 13 مشهد  خریداري از مالک رسمي آقایان محمد عمر و محسن و جمشید و رجبعلی شهرت 

همگی دوستخواه احمدی  محرز گردیده است.
ــماره 139960306007004580-1399/12/04 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي حسین  5- برابر راي ش
رسولي ارباب دین محمدي در ششدانگ یک باب منزل  به مساحت 95,45 مترمربع پالک 1880 فرعي از 3 -اصلي  
واقع دربخش 13 مشهد خریداري از مالک رسمي آقایان  یازقلیچ پهلوان فر و نصراله افشار و کمال علیشاهی و محمد 
علی رحمتی و یوسف ایرانی و اسماعیل اسدی و کریم برنقری و شاهمراد یوسفی راد و دین محمد ایرانی و موسی 

ایرانی  محرز گردیده است
ــا  ــماره139960306007004582-1399/12/4 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم پریس ــر راي ش 6- براب
ــاحت 422,70 مترمربع پالک1396-1395 فرعي  ــدانگ یک باب منزل مسکونی  به مس الطافي جوزقاني در شش
از 3- اصلي  واقع در بخش 13 مشهد  خریداري از مالک رسمي همایون کریمی فرد و صاحبجان کریمی تیموری 

محرز گردیده است.
ــماره 139960306007004593-1399/12/05 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي عبداله  7- برابر راي ش
عزیزي فرزند غالم احمد بشماره شناسنامه 2481 صادره از نیل شهر در ششدانگ یک باب منزل  به مساحت 298,8 
مترمربع از پالک 3517فرعی از  517 فرعي از 166- اصلي  واقع در بخش 13 مشهد خریداري از مالک رسمي آقاي 

علی احمدی کاریز سنگی محرز گردیده است
ــارض متقاضي آقاي  ــه بالمع ــات مالکان ــماره 139960306007004595-1399/12/05 تصرف ــر راي ش 9- براب
ــماعیل ابراهیمي در ششدانگ منزل به مساحت 128,5 مترمربع پالک فرعي از 810 -اصلي  واقع دربخش 13  اس

مشهدخریداري از مالک رسمي خانم ثریا رحمانی یاقوتی محرز گردیده است

ــماره139960306007004597-1399/12/05 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد  10- برابر راي ش
مراد تیموري در ششدانگ یک باب منزل مسکونی  مساحت 247,15مترمربع پالک  1880فرعي  از 3-اصلي واقع 

دربخش 13 مشهد خریداري از مالک رسمي آقاي رحمان محمدی علیخواجه محرز گردیده است.
11- برابر راي شماره 139960306007004607-1399/12/05 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي غالمرضا 
قربان شاهي در ششدانگ یک باب منزل مسکونی  به مساحت 133,55 مترمربع پالک 7166 فرعي از 166-اصلي 

واقع در بخش 13 مشهد خریداري از مالک رسمي آقاي غالمرضا قربان شاهی  محرز گردیده است
12- برابر راي شماره 139960306007004605-1399/12/05 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم نورجان 
ــاحت 156 مترمربع پالک 173-174  ــه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب منزل  به مس ــالخورده تیموري در س س
ــهم االرثی مرحوم عبدالرحیم ترحمی از محمد ترحمی  ــهد خریداري از مالکیت س -اصلي  واقع دربخش 13 مش

محرز گردیده است.
ــماره 139960306007004611-1399/12/05 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم مریم  13- برابر راي ش
مرتضائي عیسائي درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت 156 مترمربع پالک فرعي از 
ــهم االرثی ورثه مرحوم عبدالرحیم ترحمی از  ــهد  خریداري از مالکیت س 174/173 - اصلي واقع در بخش 13 مش

محمد ترحمی محرز گردیده است
14- برابر راي شماره 139960306007004550-1399/11/29 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي حسین 
ــدانگ  یک باب گاوداری  به مساحت 7000 مترمربع پالک فرعي از 109- اصلي  واقع دربخش 13  حاتمي درشش

مشهد  خریداري از مالکیت مشاعی متقاضی  محرز گردیده است.
ــارض متقاضي آقاي  ــات مالکانه بالمع ــماره 139960306007004557-1399/11/29 تصرف ــر راي ش 15- براب
عبدالرحمن شهرکي در یک ششدانگ یک باب گاوداری  به مساحت 3499,55 مترمربع پالک فرعي از 331- اصلي  
ــاورزی و دامداری عامر جام  محرز  ــمي شرکت تعاونی تولیدی کش ــهدخریداري از مالک رس واقع دربخش 13 مش

گردیده است
ــماره139960306007004519-1399/11/26 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي رامین  16- برابر راي ش
ــاحت 27,45 مترمربع پالک شماره باقیمانده فرعي از  ــتاني در ششدانگ یک باب ساختمان ) مغازه ( به مس اردس
735- اصلي  واقع در بخش 13 مشهد  خریداري از مالک رسمي آقایان قربانعلی اردستانی و نادر اردستانی  محرز 

گردیده است.
17- برابر راي شماره 139960306007004517-1399/11/27 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي عرفان 
زراعتگر در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 231,85 مترمربع پالک - فرعي ازباقیمانده  857 -اصلي  واقع 

دربخش 13 مشهد  خریداري از مالک رسمي آقاي غالمعلی درستکار یاقوتی  محرز گردیده است.
ــماره 139960306007004515-1399/11/27 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم زهره  18- برابر راي ش
ــاحت 218,5 مترمربع پالک 3183 فرعي از2597 فرعی از   ــتمي شهرنوي در ششدانگ یک باب منزل  به مس رس
ــمي آقاي ابوالقاسم محمدی کردیانی  محرز گردیده  ــهد خریداري از مالک رس 166- اصلي واقع در بخس 13 مش

است.
ــماره139960306007004555-1399/11/29 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي احمد  19- برابر راي ش
خواجه احمدي درششدانگ زمین محصور دارای اتاق  به مساحت 508 مترمربع پالک فرعي از 173-174 اصلي واقع 

در بخش 13 مشهد  خریداري از مالک رسمي آقاي خواجه اسماعیل خواجه احمدی  محرز گردیده است.
20- برابر راي شماره 139960306007004678-1399/12/10 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم نرگس 
رمضان پورکبوداني درششدانگ  یک باب ساختمان مسکونی به مساحت 120,85 مترمربع پالک 1880 فرعي از 3 

-اصلي  واقع در بخش 13 مشهد خریداري از مالک رسمي آقاي غالم احمد افشاری محرز گردیده است
21- برابر راي شماره 139960306007004680-1399/12/10 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد 
ناصر صفري جامي در ششدانگ یک باب منزل مسکونی  به مساحت 152,50 مترمربع پالک باقیمانده 929- اصلي 
واقع دربخش 13 مشهد خریداري از مالک رسمي آقاي خواجه محمد جامی االحمدی فرزند خواجه یوسف  محرز 

گردیده است.
ــماره 139960306007004682-1399/12/10 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي سیف  22- برابر راي ش
الدین رحماني سورستاني در ششدانگ منزل  به مساحت 141,1مترمربع پالک 5 فرعي از 3- اصلي واقع دربخش 

13 مشهد خریداري از مالک رسمي آقاي محمد علی رحمتی  محرز گردیده است
آگهی تجدیدی

1 --پیرو آگهی روزنامه قدس و کاروکارگر هردو بتاریخهای1399/10/14 و99/10/30 تصرفات مالکانه و بالمعارض   
خانم فاطمه خلقی جامی در ششدانگ زمین دارای بنا واقع درخراسان رضوی بخش 13 مشهد که اشتباها از مجل 

پالک 965 منتشر گردیده که صحیح آن 695صحیح می باشد.
ــای 1399/08/27 و1399/09/13 تصرفات مالکانه و  ــرو اگهی روزنامه قدس  و کاروکارگر هر هردو بتاریخ ه 2- پی
بالمعارض  فرشته حجی ابادی  در ششدانگ یک باب منزل مسکونی واقع درخراسان رضوی بخش 13 مشهد که 
مالک ثبتی الهه غول فیل الهی پالک 76 فرعی از 166- اصلی مقدار 2,30متر مربع از قلم افتاده که مجددا اگهی 

می شود .
3- پیرو آگهی روزنامه قدس و کاروکارگر هردو بتاریخ های 1399/09/17و1399/10/2- تصرفات مالکانه و بالمعارض 
خلیل پور گل محمدی. در ششدانگ یک قطعه زمین محصور – مغازه تجاری منتشر گردیده که صحیح آن ششدانگ 

ساختمان صحیح می باشد 
ــای1399/08/12و1399/08/28 تصرفات مالکانه جواد  ــدس و کاروکارگر هردو بتاریخ ه ــرو آگهی روزنامه ق 4- پی
اقا خانی در ششدانگ ساختمان به مالکیت سعید افشاری منتشر گردیده که صحیح آن از محل مالکیت نظر علی 

افشاری می باشد.
ــاختمانهای فاقدسندرسمی وماده 13آئین نامه  لذابه موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  واراضی وس
ــمی وماده 13ایین نامه مربوطه این آگهی   ــاختمانهای فاقدسندرس قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  واراضی وس
ــهرها منتشرتادرصورتی که اشخاص ذینفع به  در دونوبت به فاصله 15روزاز طریق روزنامه محلی وکثیراالنتشاردرش
اراءاعالم شده  اعتراض داشته باشند بایدازتاریخ  انتشاراولین  آگهی درمحل تادوماه وهمچنین برای آگهی اصالحی 
ظرف مدت یکماه اعتراض خودرابه  اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم ورسید اخذنماید ومعترض باید ظرف یکماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست  به دادگاه عمومی محل نماید وگواهی تقدیم دادخواست به اداره 
ثبت محل تحویل دهدکه دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است ودرصورتی که اعتراض 
ــت به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت  درمهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواس
مبادرت بصدورسند مالکیت می نماید وصدور سند مالکیت مانع از  مراجعه متضرر به دادگاه  نیست . آ-9912526

تاریخ انتشار نوبت اول 99/12/12
تاریخ انتشار نوبت دوم :99/12/28

سیدمجتبی جوادزاده 
 رئیس ثبت اسناد وامالک تربت جام

هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره 139960318603012222 مورخ 1399/11/11 هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت تصرفات مالکانه بالمعارض 
ــنامه 620 صادره از رشت در قریه شالکو در 1/875 سهم  ــماره شناس آقای امیر خوش اندوخته روح فرزند رحیم به ش
ــاحت 344/77 متر مربع پالک فرعی 40111 از  ــدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مس ــاع از شش مش
ــمی آقای صادق  ــت خریداری از مالک رس اصلی 77 مفروز مجزی از پالک 322 از اصلی 77 واقع در بخش چهار رش

زبده شالکوهی محرز گردیده است.
ــخاص نسبت به صدور  ــود در صورتی که اش لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میش
ــار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را  ــند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتش س
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 3614 آ-9912522
تاریخ انتشار نوبت دوم :1399/11/27 تاریخ انتشار نوبت اول:1399/12/12  

 حسین اسالمی کجیدی - مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت 

هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره 139960318603011523 مورخ 1399/10/06 هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت تصرفات مالکانه بالمعارض 
ــنامه 1948 صادره از رشت در قریه شالکو در ششدانگ یک قطعه زمین  ــماره شناس آقای هادی راز فرزند حبیب به ش
مشتمل بر ساختمان به مساحت 240/42 متر مربع پالک فرعی 40099 از اصلی 77 مفروز مجزی از پالک 347 باقیمانده 
از اصلی 77 واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی آقای محمد محبت دوست نفوتی محرز گردیده است.

ــخاص نسبت به صدور  ــود در صورتی که اش لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میش
ــار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را  ــند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتش س
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 3608 آ-9912521
تاریخ انتشار نوبت اول:1399/12/12    تاریخ انتشار نوبت دوم :1399/11/27

 حسین اسالمی کجیدی - مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت 

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 

ــماره 139960318001003131مورخ 1399/11/30 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی  ــر رای ش براب
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک رشت ، تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم جمیله پاک ضمیر به شناسنامه شماره 645 کد ملی 3732268111صادره از سنندج فرزند ابراهیم در 
ــاحت 290/18 متر مربع به شماره پالک فرعی 96از پالک شماره 36 فرعی  ــدانگ یک باب خانه و محوطه به مس شش
از اصلی 22 واقع در شهرستان بخش 9 گیالن حوزه ثبت ملک ناحیه یک رشت به نام مالک رسمی اولیه محمد تقی 
ــبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی  ــتانی احراز مالکیت متقاضی نس خوش خلق شهرس

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 
ــار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را  ــند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتش س
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 الف3622 آ-9912525
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/12/27  تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/12/12  

سید محمد فرزانه شال - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک رشت- از طرف سعید بدوی

هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره 139960318603012224 مورخ 1399/11/11 هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت تصرفات مالکانه بالمعارض 
ــعبانعلی زبده شالکوهی فرزند صادق به شماره شناسنامه 4532 صادره از رشت در قریه شالکو در 2/25 دانگ  آقای ش
ــاحت 344/77 متر مربع پالک فرعی 40111 از  ــدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مس ــاع از شش مش
ــمی آقای صادق  ــت خریداری از مالک رس اصلی 77 مفروز مجزی از پالک 322 از اصلی 77 واقع در بخش چهار رش

زبده شالکوهی محرز گردیده است.
ــخاص نسبت به صدور  ــود در صورتی که اش لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میش
ــار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را  ــند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتش س
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 3618 آ-9912524
تاریخ انتشار نوبت دوم :1399/11/27 تاریخ انتشار نوبت اول:1399/12/12   

 حسین اسالمی کجیدی - مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت 

هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
ــاختمانهای فاقد  ــاده 13 آیین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س ــوع ماده 3 قانون و م ــی موض آگه
ــماره 139960318603012223 مورخ 1399/11/11 هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف  ــند رسمی برابر رای ش س
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت تصرفات مالکانه 
بالمعارض آقای محمد رضایی کزج فرزند محمود به شماره شناسنامه 193 صادره از خلخال در قریه شالکو در 1/875 
دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 344/77 متر مربع پالک فرعی 40111 
ــمی آقای صادق  ــت خریداری از مالک رس از اصلی 77 مفروز مجزی از پالک 322 از اصلی 77 واقع در بخش چهار رش

زبده شالکوهی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود 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 3616 آ-9912523

تاریخ انتشار نوبت دوم :1399/11/27 تاریخ انتشار نوبت اول:1399/12/12   
 حسین اسالمی کجیدی - مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت 

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

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

15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیراالنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد:
بخش دو بجنورد پالک 168-اصلی اراضی امیریه

ــی آقای ابوالفضل ایزانلو به  ــاحت 141/40 متر مربع ابتیاع ــدانگ یکباب خانه از پالک 168 اصلی فوق به مس 1-شش
میزان چهار دانگ مشاع از ششدانگ و خانم کبری ایزانلو به میزان دو دانگ مشاع از ششدانگ از محل مالکیت رسمی 
محمدتقی صدقی برابر آراء شماره 3418-99 و 3413-99مورخه 1399/11/25- کالسه های 0117-99 و 99-0116
ــخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چناچه اعتراضی  ــیه به فروشندگان ومالکین مشاعی و اش لذا بدینوس
دارندبایداز تاریخ انتشار آگهی و در روستاهااز تاریخ الصاق درمحل تا دوماه اعتراض خود رابه اداره ثبت محل وقوع ملک 
تسلیم و رسیداخذ نمایندمعترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نمایندوگواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهنددرصورتی که اعتراض در مهلت قانونی 
ــت به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند  واصل نگرددیامعترض گواهی تقدیم دادخواس

خواهدنمود ضمنا صدورسند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود. آ-9912478
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/12/27 تاریخ انتشارنوبت اول1399/12/12    -    

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

هیات موضوع قانون تعیین وتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی  برابر رای شماره 139960318603011989مورخ 1399/10/27 هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات مالکانه بالمعارض 
آقای امید سرمستی کنارسری  فرزند حسین به شماره شناسنامه 1866 صادره ازرشت در قریه خسبخ  در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 144/63 متر مربع پالک فرعی 22211 از اصلی 
12 مفروز مجزی از پالک 1 باقیمانده   از اصلی 12  واقع در بخش چهار رشت  خریداری از مالک رسمی خانم فاطمه 

حقدوست خسبخی 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 3402   آ-9911869
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/12/12  تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/11/27    

حسین اسالمی کجیدی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

هیات موضوع قانون تعیین وتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی  برابر رای شماره 139960318603011990مورخ 1399/10/27 هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات مالکانه بالمعارض 
خانم آمنه وهابی توچائی  فرزند اسماعیل به شماره شناسنامه 1429 صادره ازرشت در قریه خسبخ  در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 144/63 متر مربع پالک فرعی 22211 از اصلی 12 
ــمی خانم فاطمه  ــت  خریداری از مالک رس مفروز مجزی از پالک 1 باقیمانده   از اصلی 12  واقع در بخش چهار رش

حقدوست خسبخی 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 3404  آ-9911872

تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/11/27    تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/12/12 
حسین اسالمی کجیدی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

تایباد ثبت  حوزه  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  آگهی 
نظر به دستور مواد 1 و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 امالک 
ــهد واحد ثبتی شهرستان تایباد مورد  ــتقر در بخش 14 مش متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مس
رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی میگردد:

آقای سیدمجید سیدالحسینی به شناسنامه شماره 44 کدملی 0749952733 صادره تایباد فرزند سیدعلی در ششدانگ 
ــی از 765 و 1038 فرعی از 251 اصلی  ــماره 2849 فرع ــاحت 100 مترمربع پالک ش ــاب منزل دو طبقه به مس یکب
ــهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل تمامت مالکیت رسمی و مشاعی سیدمجید  ــان رضوی بخش 14 مش واقع در خراس

سیدالحسینی )متقاضی( و تمامت پالک کالسه 230- 99
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه 
ــر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای  ــار منتش این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتش
ــته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و رسید  ــده اعتراض داش اعالم ش
اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه است و در صورتیکه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست. آ-9911946
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/11/27  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/12/12

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده
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ماجرای انجام تکلیف درسی فرزند رهبر انقالب 
روی کاغذ پاکت میوه

روایتی از انجام تکلیف درسی فرزند 
رهبر انقالب روی کاغذ پاکت میوه 

منتشر شد.
به گزارش ایسنا، این ماجرا به روایت 
آقای سادات اعالیی،  معلم دبستان 
علوی تــهــران اســت: در مــدرســه ای 
که آقای میثم خامنه ای، فرزند رهبر 
انقالب درس می خواندند، معلم از 
دانش آموزان می خواهد مقوایی برای 
درس ریاضی تهیه کنند و این رسمی را که در تصویر می بینید روی آن ترسیم 
کنند و به مدرسه بیاورند. ایام جنگ بود و کمبود اقالم؛ مقوا هم به راحتی 
پیدا نمی شد. بنابراین آقای خامنه ای، رئیس جمهور وقت یک پاکت مقوایی 
که آن زمان به جای کیسه نایلونی برای خرید میوه و اقالم استفاده می شد را 
باز می کنند و برای انجام رسم به فرزندشان می دهند و این جمله را خطاب به 

معلم روی آن مقوا می نویسند:
»آقای آموزگار محترم! مقوا نداشتیم، من به میثم و دیگر بچه ها گفته ام از این 
کاغذها که باید دور ریخته می شد استفاده کنند. لطفاً مؤاخذه نکنید. بلکه 

تشویق هم بفرمایید. سید علی خامنه ای«.

در مکتب بزرگان

فراسو

ایجاد درآمد پایدار برای مددجویان باید جایگزین پرداخت صدقه شود  حجت اهلل عبدالملکی، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی)ره( در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: 
 توانمندسازی و ایجاد درآمد باثبات برنامه اصلی کمیته امداد برای رفع فقر نیازمندان است. وی همچنین گفت: باید به سمتی حرکت کنیم که ایجاد درآمد، جایگزین صدقه دادن و مستمری و پول نقد دادن شود. 

عبدالملکی ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون 21۵ هزار فرصت شغلی مستقیم و پایدار با همکاری شبکه گسترده ای از کارآفرینان کشور ایجاد شده است.

 عفت زارع  مدرسه، پس از خانواده مهم ترین 
نهاد تربیتی و عالی ترین محملی است که 
بالقوه  استعدادهای  می توان  آن  بستر  در 
روحیه  رساند.  فعلیت  به  را  دانش آموزان 
مشارکت، همکاری، نظم و انضباط اجتماعی، 
میهن دوستی و خالصه ده ها ویژگی شایسته 
اخالقی را به آن ها آموخت و از سویی دیگر 
گسترش  از  موجود،  تهدیدهای  بیان  با 
در جامعه جلوگیری  اجتماعی  آسیب های 

کرد.
اگر نظام تربیتی و پرورشی در مدارس بتواند 
در قالب عنوانی همچون معاونت پرورشی 
به وظایف خود در این خصوص جامه عمل 
بپوشاند آن وقــت اســت که می توان گفت 
توانسته ایم زمینه های ایجاد تربیت مطلوب 
اسالمی را در مــدارس فراهم کنیم. این در 
حالی است که به گفته برخی مسئوالن، این 
نقش تا کنون به دالیلی مغفول مانده است؛ 
کمیسیون  دبیر  سلیمی،  علیرضا  چنان که 
آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی 
معتقد است بیشتر بزه هایی که در کشور 
اتفاق می افتد به دلیل بی توجهی دولــت و 
مدارس به تربیت سالم دانش آموزان است 
و دروس پرورشی و تربیتی می توانند نقش 
بسیار مهمی در پیشگیری از جرم و بزه در 

آینده برای کشور ایفا کنند.

احیای امور تربیتی»
محمود فرشیدی، وزیر آموزش و پرورش دولت 
نهم در گفت و گو با ما با اشاره به نقش مهم 
امور تربیتی، پرورشی و تربیت معلم خاطرنشان 
می کند: با وجود اقدام ها و فداکاری هایی که در 
سال های نخست پیروزی انقالب انجام شد 
متأسفانه این نقش مغفول ماند و برداشت 
نادرست از امور تربیتی و پرورشی و تضعیف 
آن، منجر به حذفش در وزارتخانه شد. هرچند 
در سال 1385 با تأکید رهبر معظم انقالب، امور 
تربیتی دوباره احیا شد اما نتوانست آن طور که 

باید، قامت راست کند.
وی اضافه می کند: از دیدگاه رهبر انقالب اکنون 
بحث پرورش در حوزه آموزش و پرورش عقب 
است و حتی در حالی که در غرب، موضوع 
آموزش در راستای پرورش قرار گرفته؛ اما در 
کشور ما به این مهم توجه ویژه نشده است.

دبیرکل کانون تربیت اسالمی تصریح می کند: 
دو معاونت در وزارت آموزش و پرورش به نام 
معاونت پرورشی و معاونت تربیت بدنی وجود 
اما در نظام آموزشی ساعت کالس ها  دارد 
بر اساس درس فیزیک، شیمی، ریاضی و... 
برنامه ریزی شده و چنانچه یک کالس درس 
برگزار نشود صدای اعتراض ها بلند است اما 
اگر مسائل اعتقادی یا نماز برپا نشود، کسی 

معترض نمی شود.
وی خــاطــرنــشــان مــی کــنــد: بـــرای مــثــال اگر 
به  را  او  نباشد  بلد  شیمی  دانـــش آمـــوزی، 
دردنخور و بی هنر تلقی و به وی احساس 
حقارت تزریق می کنند؛ در حالی که چه بسا 
با شناخت استعدادها و پرورش خالقیت های 
شاعر،  به  می تواند  دانــش آمــوز  همان  وی، 
خطاط، نقاش، نویسنده و یا هنرمندی توانا 
تبدیل شود. این موضوع نشان می دهد بدون 
برنامه و هدف، یکی دو ساعت زنگ پرورشی 

در نظام آموزشی گنجانده شده است.
فرشیدی تأکید می کند: قانون احیای معاونت 
پرورشی و تربیت بدنی مصوبه سال 1385 
مجلس باید به طور جدی پیگیری و اجرا شود 
تا معاونت پرورشی و معاونت تربیت بدنی 

ادغام شوند. 
فضای  خصوص  در  مسئله  مهم ترین  وی 
مجازی و تهاجم فرهنگی را تالش در حوزه 
پرورش می داند و می گوید: هجوم رسانه ها 
فاصله  و.... موجب شده  ماهواره  از جمله 
دانش آموزان محدود به فاصله مدرسه تا خانه 
نباشد بنابراین باید مهارت های دانش آموزان 
بر آن،  یابد. عالوه  افزایش  امور پرورشی  با 
فردی که درزمینه تربیت بدنی و فعالیت های 
پرورشی تخصص و توانایی زیــادی دارد به 
عنوان معاون پرورشی منصوب شود و از سوی 
تربیت  بــرای  نیز  فرهنگیان  دانشگاه  دیگر، 
مربی متبحر و توانا در استفاده از ابزارهای روز 

امور تربیتی و پرورشی اهتمام ورزد. 

مؤلفه های فعالیت تربیتی»
وزارت  هنری  و  فرهنگی  پیشین  مدیرکل 
آموزش و پرورش با نگاه دیگری به موضوع 
تربیت و پــرورش، می گوید: دو نوع فعالیت 

ــوزش و پـــرورش  ــ در حـــوزه آم
فعالیت  یــکــی  دارد؛  ــود  وجــ
تربیتی.  دیــگــری  و  ــرورشــی  پ
فعالیت تربیتی، فعالیت هایی 
مبتنی بر جامعه پذیری، نشاط 
ــی، جـــریـــان ســـازی و  ــادابـ و شـ
مسئولیت پذیری است و ابعاد 
و مؤلفه های مختلفی از جمله 

مدیریت، محتوای آموزشی، معلمان، دروس 
مختلف و برنامه ریزی داخل مجموعه آموزشی 
در آن دخالت دارند. بنابراین باید بین فعالیت 
تربیتی و تربیت اسالمی و دینی فرق قائل 
شد چراکه تربیت دینی و اسالمی تأثیرگذاری 
مربی در متربی را می طلبد که بر اساس رفتار 

است نه بر پایه شعار. 
در  می دهد:  ادامــه  محمدی  محمدابراهیم 
حوزه تربیت بالینی، دانش آموز باید بتواند به 
دریافت های باورمندانه ای که منجر به تغییر 
رفتار می شود دست پیدا کند، بنابراین اگر قرار 
است به تربیتی که مدنظر حاکمیت و مردم 
است برسیم باید همه مؤلفه های مدرسه اعم 
از معاون و مربی پرورشی، مربی بهداشت، 
این  به  مشاور و دیگر معلمان، در رسیدن 

هدف بسیج شوند. 

نگاه سلیقه ای به مربیان پرورشی»
مدیرکل دفتر انتشارات فناوری دربــاره نگاه 
با  می گوید:  تربیتی  مربیان  بــه  سلیقه ای 
مقایسه ای بین مربیان تربیتی دهه 60 تا 70 
با مربیان دهه 90 می توان گفت نگاه سلیقه ای 
مدیران به مربیان پرورشی سبب شده آنان 
از  محوریت  و  تأثیرگذاری  تـــوان،  لحاظ  به 
جایگاه مناسبی برخوردار نباشند و مربیان 
به تربیت مبنی بر تغییر رفتار توجه نکنند 

و تنها از آن ها خواسته شده 
در  بخشنامه ها  به  توجه  با 
مدرسه  فعالیت های  اجــرای 
قالب  در  ــه ای  ــدرسـ مـ ــرا  فـ و 
جشنواره، اردو، مسابقات و... 
این  واقــع  فعالیت کنند. در 
اما  اســـت؛  الزم  فعالیت ها 
کافی نیست چراکه از درون 
این مسابقات، تربیت بیرون نمی آید، تربیت 
نیازمند فضاسازی، باور متقابل و وجود مربی 

به معنای واقعی کلمه است. 
مدیرکل دفتر انتشارات فناوری با نقد سیستم 
آمــوزش و پــرورش ادامــه می دهد: آمــوزش و 
پــرورش باید امور تربیتی را همپای آموزش 
ببیند و این حوزه را به لحاظ ساختار و منابع 
قوت بخشد و در این مسیر از مربیانی با 
انگیزه و دارای توان و تخصص باال بهره گیرد.

وی یــادآوری می کند: معلمان قــرآن، دینی، 
از  انسانی  با علوم  و دروس مرتبط  ادبیات 
حوزه پرورشی تمکین ندارند و با آن هماهنگ 
نیستند تا امور تربیتی مانند گذشته بتواند 
و  کند  ایــجــاد  غــالــب  مــدرســه، فضایی  در 
آمــوزش زدگــی،  از سونامی  را  دانــش آمــوزان 

تست زدگی و کنکور برهاند.
بعید می دانم دانشگاه فرهنگیان رشته ای را 
که بتواند به نیازهای مختلف تربیتی پاسخ 
دهد داشته باشد و در حوزه تربیت مربیان 
و  فرهنگی  اجتماعی،  معارف، حــوزه  ــرآن،  ق

هنری، تولید نیرو کند. 

نهاد انقالبی در مدارس»
اما ابراهیم سحرخیز، معاون پیشین متوسطه 
وزارت آمــوزش و پــرورش از نگاهی دیگر به 
امــور تربیتی و پرورشی می پردازد و در این 

نبودن  موفق  یا  توفیق  می گوید:  ما  به  بــاره 
معاونت امور تربیتی مدارس را باید در دو دوره 
بررسی کرد. یک دوره به آغاز شکل گیری آن 
از هشتم اسفند 1358 و دوران دفاع مقدس 
برمی گردد که به عنوان یک نهاد انقالبی در 
مدارس متوسطه و راهنمایی به دلیل آماج 
گروهک ها و خطوط انحرافی شروع به کار 
دفــاع مقدس در  از  و دوره دیگر پس  کــرد 
دوره سازندگی بود. در این دوره ساختار امور 
تربیتی سازماندهی تر از دوران دفاع مقدس 
شد و در چارچوب اداری قرار گرفت و به تدریج 
معاونت هایی در سطح وزارتخانه شکل گرفت. 
هرچند برخی معتقدند امکاناتشان در امور 
اما دوران  پرورشی محدودتر شد  و  تربیتی 
سازندگی نیازمند توجه جدی به بحث تهاجم 
فرهنگی و جنگ نرم بود و به دلیل اینکه 
تعریف درستی از این موضوع نشد و شرایط 
مناسب برای مربیان پرورشی و تشکل ها و 
بسیج دانش آموزی فراهم نیامد نتوانستیم در 

این زمینه خوش بدرخشیم.
وی ادامه می دهد: در واقع می بایست فعالیت 
پرورشی به عنوان یک مجموعه در مدرسه 
مشاوران،  که  معنی  ایــن  به  می شد  دنبال 
مربیان بهداشت، معاون و مربیان پرورشی 
زیرمجموعه یک معاونت و در قالب یک بسته 

تعریف شده حرکت می کردند. 

فرصت ها و تهدیدهای فضای مجازی»
سحرخیز در ادامه به ضرورت راهبری صحیح 
دانش آموزان در فضای مجازی اشاره می کند 
و می گوید: کسی جز مربی پرورشی تمام عیار 
نمی تواند به عنوان راهبر تربیتی، فرصت ها و 
تهدیدهای فضای مجازی را به درستی بررسی 
و شناسایی کند و هدایت دانش آموز را در 
این وادی پرخطر برعهده گیرد اما متأسفانه 
نتوانسته ایم چنین فردی را در مدرسه تربیت 
را  توانایی  ایــن  نیز  مــشــاوران  و حتی  کنیم 
ندارند، بنابراین نمی توان بین مشاور مدرسه 
و مربی پرورشی دیوار کشید تا مدرسه، تنها 
محلی برای آموزش نباشد و دانش آموزان در 
راستای آموزش، مهارت برخورد با آسیب های 
اجتماعی، نحوه مطالعه صحیح، مقابله با 
افسردگی، ارتباط با والدین، مواجهه با آینده 

شغلی و... را نیز یاد بگیرند. 
بدنه  در  می کند:  اظهار  تأسف  ابــراز  با  وی 
آموزش و پرورش و ساختار اداری، نگاهی به 
مربیان و معاونان پرورشی وجود دارد که سبب 
شده مربیان پرورشی آدم های بیکار تلقی شوند 
و این موضوع، بی عالقگی به امور پرورشی را 
دامن می زند هرچند در نهایت، رشته همه 
مشکالت به کمبود بودجه، منابع مالی و نبود 

نیروی انسانی متخصص گره می خورد.

کارشناسان در هفته امور تربیتی از مغفول ماندن موضوع تربیت در مدارس می گویند

جا ماندن پرورش از آموزش

علم و فناوری

رئیس پژوهشگاه رویان خبر داد

رونمایی از »موش تراریخته 
کوویدسا«

عبدالحسین شاهوردی، رئیس پژوهشگاه 
رویــان با اشــاره به تولید »موش تراریخته 
ــابــی واکــســن کــرونــا به  کــوویــدســا« در ارزی
تسنیم گفت: در چند سال اخیر، بحث 
دستکاری ژنتیک حیوانات در کشور آغاز 
شده است و در پژوهشگاه رویان نیز چند 
حیوان تراریخته داریم که مدل های مختلف 
بیماری هاست.به گفته وی در این پروژه که 
با عنوان »کوویدسا« دنبال می شود یک 
در  که  گیرنده هایی  مخصوص  پروتئین، 
سلو ل انسانی است و ویروس می تواند به آن 
متصل شود، ژن آن را جداسازی کرده و در 
ژنوم این موش قرار داده اند. موش به شکل 
طبیعی این ژن را ندارد و حاال موشی که با 
دستکاری ژنتیکی ایجاد شده این گیرنده 
انسانی را تولید می کند و این قابلیت را دارد 
که در حین تولید واکسن یا دارو، با استفاده 

از این موش، زمان تحقیق را کوتاه کنیم.

مدرسه

عضو سازمان شفافیت و عدالت بیان کرد

تعارض تأثیر ۶۰ درصدی 
معدل با عدالت آموزشی

علی امرایی، عضو کمیسیون آموزش سازمان 
شفافیت و عدالت کشور به فــارس گفت: 
سوابق  از  منظور  مجلس،  مصوبه  مطابق 
تحصیلی سه سال آخر تحصیلی است و 
اشاره به مثبت یا قطعی بودن معدل ندارد، 
اما پیشنهاد نهاد یاد شده برای تأثیر معدل 
60درصد قطعی است که با اعتراض داوطلبان 
روبه رو شده است. وی گفت: تأثیر 60 درصدی 
معدل در تعارض با عدالت آموزشی است چرا 
که در کشور انواع مناطق از لحاظ برخورداری 
از کیفیت آموزش وجود دارد؛ شایسته است 
دانش آموزان هر منطقه بر اساس نوع مدارس 
و کیفیت آموزش با دانش آموزان همنوع در 
این  شوند.  مقایسه  دیگر  شهرستان های 
موضوع بر اساس سهمیه سه گانه مناطق 
اما  در آزمــون سراسری توجیه پذیر اســت، 
در تأثیر معدل قطعی هیچ گونه تفاوتی بین 

دانش آموزان در سراسر کشور وجود ندارد.

خانه و خانواده

سخنگوی سازمان انتقال خون ایران بیان کرد

 کاهش ۷ درصدی 
اهدای خون

ــران  ای خــون  انتقال  ســازمــان  سخنگوی 
گفت: میزان اهدای خون در 11 ماه سال 
جاری، نسبت به مدت مشابه سال 98 در 
کل کشور 7 درصد کاهش داشته است.
گفت وگو  در  بیگی  حاجی  بشیر  دکتر 
با تسنیم با اشــاره به آمار اهــدای خون 
اظهار  کشور  گذشته  مــاه   11 به  مربوط 
کرد: از اول فروردین تا پایان بهمن 1399، 
برای  نفر  هــزار   205 و  میلیون   2 تعداد 
اهدای خون به مراکز انتقال خون مراجعه 
کرده اند و یک میلیون و 750 هزار واحد 

خون اهدا شده است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: در 11ماهه 
سال جــاری 3 میلیون و 48 هــزار و 83 
ــراورده شــامــل گلبول  ــ ــ ف و  ــون  ــد خـ واحــ
در  و پالسما  قرمز فشرده شــده، پالکت 
بیمارستان ها و مراکز درمانی کشور توزیع 

شده است.

رفاه و خدمات اجتماعی

سازمان تأمین اجتماعی هشدار داد

سوءاستفاده سودجویان از 
توقف انتشار دفترچه های بیمه

سازمان تأمین اجتماعی با صدور اطالعیه ای 
درمانی  دفترچه های  صـــدور  کـــرد:  اعـــالم 
اسفند  اول  از  اجتماعی  تأمین  ســازمــان 
کــارت  یــا  و  و هیچ دفترچه  متوقف شــده 
جدیدی جایگزین دفترچه های درمانی فعلی 

نمی شود.
به گزارش ایسنا در این اطالعیه هشدار داده 
شده که در این میان، شرکت های سودجو و 
افراد شیاد با بیمه شدگان و بازنشستگان 
تماس می گیرند و به بهانه توقف انتشار 
دفترچه، کارت بیمه درمــان طالیی، کارت 
هوشمند درمان، کارت تکمیلی درمان و... 
را به آن ها معرفی می کنند و مدعی می شوند 
در قبال دریافت وجه، کارت جدید برای آن ها 
صادر می کنند. این افراد فقط قصد اخاذی 
دارند و بار دیگر این سازمان تأکید می کند 
هیچ  دفترچه ها  تدریجی  حــذف  قبال  در 

کارت و دفترچه جدیدی صادر نمی شود. 

محیط زیست

فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل  ها 

قاچاق چوب با آمبوالنس 
تأیید شد 

حفاظت  یگان  فرمانده  عــبــاس نــژاد،  علی 
در  آبخیزداری  و  مراتع  سازمان جنگل ها، 
گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: با 
توجه به سود سرشار قاچاق چوب، متخلفان 
این  بــه  ایــن حـــوزه و حتی مشاغل دیگر 
موضوع رو آورده اند که به دلیل برخورد های 
ما و حضور میدانی در حوزه منابع طبیعی به 
خصوص جنگل ها، ساماندهی بهتر و موجب 
شده متخلفان شرایط را ناامن ببینند. از این 
رو بحث حمل چوب با تراکتور، کامیون و 
نیسان به خودرو های سواری و بین شهری 
همچون خودرو های شخصی با خانواده و 
جعبه بغل اتوبوس تغییر شکل پیدا کرده 
است. عباس نژاد افزود: در بسیاری از موارد 
قاچاق چوب با ماشین های حمل گوشت و 
حتی مواردی در استان های مازندران، ساری، 
فارس و کهگیلویه و بویراحمد داشتیم که با 
آمبوالنس دارای جنازه صورت گرفته است.

دستچین

ادغام غیرکارشناسی مراکز علمی و دانشگاه ها 
به گزارش ایسنا، مجید نصیرایی، نماینده مردم فردوس 
در مجلس گفت: متأسفانه وزیر علوم بدون همفکری به 
ادغام مراکز آموزشی اقدام کرده که این موضوع مسائل 
اجتماعی زیادی را ایجاد می کند. مشخص نیست چه 
اصراری دارند برای کشور مسئله و حاشیه ایجاد کنند. این 
اقدام غیرکارشناسی به 140 هزار دانشجو آسیب می زند.

نرخ باروری کل کشور باید به ۲.۳ فرزند برسد
نادر مطیع حق شناس، کارشناس جمعیت و عضو هیئت 
علمی مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی 
جمعیت کشور به ایرنا گفت: در حال حاضر میزان باروری 
کل به حدود دو فرزند رسیده است درحالی که براساس 
استانداردهای جمعیتی باید 2.1 فرزند یعنی در سطح 

جانشینی باشد و تا 2.3 فرزند افزایش یابد.

کسب درآمد با جریمه های کرونا ؟
به گزارش ایسنا، علیرضا رئیسی، معاون وزیر بهداشت 
گفت: امروز یکی از خبرنگاران پرسید می گویند دولت پول 
ندارد و با جریمه های کرونا می خواهد کسب درآمد کند؛ 
گفتم: نمی دانم اما فکر نمی کنم با این پول ها بشود کشور 
را اداره کرد. قبالً گفته ایم یک ریال از جریمه ها را برای 

وزارت بهداشت نخواهیم گرفت.

تربیت نیازمند 
فضاسازی، باور متقابل 

و وجود مربی به 
معنای واقعی کلمه 

است
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زندگی سالم

 اکرم شاهد / مشاور خانواده

پیشگیری از طالق خاموش
با وجود اینکه بیشتر ازدواج هــا با عشق و عالقه و محبت طرفین صورت 
می گیرد، در مواردی مشاهده می کنیم به مرور زمان، این عالقه کمرنگ و 
کمرنگ تر شده و گاهی به طور کامل محو می شود و همسران بدون هیچ گونه 
احساس و عاطفه ای نسبت به هم، به زندگی خود ادامه می دهند. ازاین نوع 
جدایی، با عنواینی مانند طالق عاطفی، طالق روحی و روانی، طالق خاموش یا 

زندگی زناشویی خاموش یاد می شود. 
طالق از نظر لغوی، به معنای رهاشدن و در اصطالح عبارت است از خاتمه 
دادن به زندگی مشترک زوجین. در طالق عاطفی، زن و شوهر بدون اینکه به 
طور رسمی از هم جدا شوند، عواطف خود را از یکدیگر دریغ کرده و روی از هم 
برمی تابند. زن و مرد با اینکه در یک خانه و زیر یک سقف زندگی می کنند، با 
هم غذا می خورند، با هم کار می کنند، با هم به مسافرت می روند و… اما مثل 
دو انسان بیگانه و بی تفاوت و بی احساس نسبت به هم هستند و سر هر 

کدامشان به مسائل و امور زندگی خود گرم می شود.
مانند محدودیت های  علت هایی  که  است  فراگیر  آسیبی  عاطفی،  طالق 
اجتماعی و فرهنگی، مشکالت اقتصادی، ازدواج های تحمیلی، ترس و فرار از 
تنها ماندن، چشم و همچشمی با دوستان و فامیل در موضوع ازدواج، خشونت 
و عصبانیت، مادیات، تجمل گرایی و تشریفات بیش از حد، خودبزرگ بینی و 
تحقیر دیگری، بقای نسل، ترس از حرف های اطرافیان، دورویی، پنهانکاری و.. 

دارد که گاهی مانع جدایی رسمی همسران می شود. 
بنابراین در شرایطی که زن و مرد از لحاظ روحی و روانی، عالقه ای به ادامه 
زندگی مشترکشان ندارند، پس از یک دوره طوالنی مدت دعوا و جروبحث، از 
وضعیت عناد و دشمنی و تنفر گذشته و وارد موقعیت بی تفاوتی می شوند.
حال برای پیشگیری از این بحران و اینکه کار به اینجا نکشیده و زندگی 

همسران تا این حد سرد و بی روح نشود چه باید کرد؟
به کار بردن تدبیرهای زیر توصیه می شود:

 دوست داشتن و عشق، آموختنی است. عشق بین زن و مرد، مانند نهالی س
است که اگر از آن مراقبت نشود، خشک خواهد شد، پس به این مسئله اکتفا 

نکنید که یک بار ابراز عالقه، برای همیشه کافی است.
 زمانی را برای گفت وگو و ابراز محبت و تبادل نظر با همسرتان اختصاص س

دهید و این امر را در اولویت قرار داده و اشتغال و فرزند و...را بهانه ای برای 
فرار از آن نکنید.

 سعی کنید حــاالت، روحیات، نیازها و توقعات همسرتان را به خوبی س
شناسایی کرده و در تأمین آن ها بکوشید.

 هرگز صحبت های خود را با طعنه، زخم زبان، کنایه و پایین آوردن شخصیت س
و حرمت همسرتان بیان نکنید.

 هیچ گاه تصور نکنید که در زندگی مشترکتان قربانی شده اید.س
 نسبت به همسر خود، نگرشی مثبت و مطلوب داشته باشید و به او همواره س

احترام بگذارید و محبت و عواطف خالصانه خود را نثار او کنید.
 به خود یادآوری کنید او همان کسی است که در دوران نامزدی، آرزوی با س

او بودن را داشتید.
 خودتان برای زندگیتان تصمیم بگیرید و نگذارید به خاطر رضایت خاطر س

اطرافیان، در تصمیمات منطقی خود دچار تزلزل شوید.
 اگر رنجشی قابل چشمپوشی است، از آن بگذرید ولی اگر برایتان مهم س

است، هرچند مسئله کوچکی باشد، آن را به طرز صحیحی با همسر خود 
در میان بگذارید.

 یاد کردن همسر با تلفن، یادداشت، هدیه های کوچک و غافلگیر کننده بدون س
مناسبت، به او یادآوری می کند چقدر منحصربه فرد و دوست داشتنی است.

 همسر خود را با بهترین القاب صدا بزنید و هنگام صدا کردن و صحبت با س
او، به صورتش نگاه کنید.

 رنجش های گذشته را به طور مرتب به یاد نیاورید.س
 زوج های شاد و بانشاط نسبت به زوج های ناسازگار و ناراضی، عملکرد س

بهتری در ابراز عالقه و عواطف خواهند داشت؛ پس برای سالمت جسم و روح 
خود و همسرتان، وقت و انرژی صرف کنید.

 همسرانی که بر سر هر مسئله جزئی با هم مجادله دارند، به تدریج باید س
شاهد مرگ عواطفشان باشند.

 و در آخر بدانید اگر هدف، عشق و حفاظت از آن است، باید بهای این س
حفاظت را با گذشت و ایثار بپردازید.

با اعالم کمیسیون فدرال ارتباطات

 ۱۴.۵ میلیون آمریکایی 
به اینترنت ثابت دسترسی ندارند!

کمیسیون فدرال ارتباطات تصمیم دارد یارانه ای برای خانوارهای کم درآمد 
آمریکایی اختصاص دهد تا به اینترنت پرسرعت دسترسی یابند.

به گزارش مهر به نقل از نیویورک تایمز، کمیسیون فدرال ارتباطات یارانه ای 
اضطراری برای خانوارهای کم درآمد تصویب کرده تا بتوانند به اینترنت پرسرعت 
دسترسی یابند. این کمیسیون چهار نفره به طور ناشناس توافق کردند ماهانه 50 
دالر به خانوارهای کم درآمد و 75 دالر به خانوارهای ساکن زمین های ساکنان 
بومی آمریکا برای دسترسی به اینترنت اختصاص دهند. این کمیسیون همچنین 
تخفیفی 100 دالری برای خرید رایانه یا تبلت به خانوارهای واجد شرایط اعطا 

می کند.
سال گذشته کنگره آمریکا به عنوان بخشی از الیحه کمک های مالی کووید 19، 
بودجه ای 3.2 میلیارد دالری برای تأمین سرویس اینترنت خانوارها برای دورکاری، 
آموزش و خدمات درمانی از راه دور اختصاص داده بود. طرح جدید کمیسیون 

فدرال ارتباطات نیز از همین بودجه استفاده می کند.
طبق گزارش کمیسیون فدرال ارتباطات، 14.5 میلیون آمریکایی به اینترنت ثابت 
دسترسی ندارند. این در حالی است که با شیوع ویروس کرونا در سال گذشته، 

برطرف کردن شکاف دیجیتالی در این کشور اهمیت بیشتری یافته است.



دادگاه CAS اعتراض کشورمان را پذیرفت 

شکست حقوقی صهیونیست ها از جودو  ایران

طبق اعالم وکیل پرونده جودو ایران در دادگاه CAS، رأی این پرونده بعد 
از مدت ها انتظار به سود ایران رقم خورد.

و بعد  از شهریورماه سال 98  ایــران  گــزارش سرویس ورزش جــودو  به 
اتفاقاتی که برای سعید مالیی در مسابقات جهانی 2019 ژاپن رخ  از 
مالیی  اینکه  به  توجه  با  شد.  تعلیق  جهانی  فدراسیون  حکم  با  داد، 
دیگر به ایران بازنگشت و برخی اخبار هم علیه ایران منتشر می شد، 
کامالً  که  فدراسیون  این  رئیس  ویــزر،  محوریت  با  جهانی  فدراسیون 
تحت امر صهیونیست ها پرونده را طراحی و جلو می برد، تصمیم به 

تعلیق ایران گرفت.
بــوده،  رأی در جریان  ایــن  به  اعتراض  رونــد  اخیر  نیم  و  در یک ســال 
در  پرونده  این  به  افتادن رسیدگی  تعویق  به  باعث  برخی مسائل  اما 
بین المللی  از مدت ها قبل در دادگاه  ایران  اعتراض  CAS شد.  دادگاه 
ــده  ــرون پ ایـــن  روی  ــادی  ــ زیـ ــاســان  کــارشــن و  وکـــال  و  شـــد  ثــبــت   ورزش 

کار کردند.
رئیس  میراسماعیلی  آرش  کــه  ــود  ب امــســال  شــهــریــورمــاه  نهایت  در 
فدراسیون جودو ایران به همراه داورزنی و سجادی و البته وکیل پرونده 
راهی سوئیس شدند تا در دادگاه CAS دفاعیه و اعتراض خود را اعالم 
کنند.قرار بود تا یک ماه بعد از انجام این دادگاه اگر توافقی بین دو طرف 
 صورت نگرفت، دادگاه رأی را اعالم کند، اما چندین بار زمان اعالم رأی به 

تعویق افتاد.
در نهایت از گوشه و کنار خبر رسید که رأی پرونده جودو ایران اعالم 
شده و یک پیروزی که شاید تا حدودی هم غیرمنتظره بود، رقم خورده 
را   CAS دادگـــاه  در  ــران  ای پــرونــده  وکالت  که  وکیل  امیر ساعد  اســت. 
برعهده داشت، در اینستاگرام خود مدعی شد دادگاه حکمیت ورزش 

رأی به رفع تعلیق جودو ایران داده است.
در تماسی که با مسئوالن این فدراسیون داشتیم، اعالم کردند نتیجه 
پرونده به سود ایران بوده و به زودی به صورت رسمی این موضوع اعالم 
می شود. گویا رأی اعالم شده بسیار طوالنی است و ترجمه و تنظیم آن 

زمان زیادی می برد.
با اینکه خیلی از اهالی ورزش در ایران به دلیل سابقه شکست های 
امیدوار  هم  پرونده  این  به  خیلی  المللی  بین  های  پرونده  در  متعدد 
پای  دیگر  بار  می تواند  که  خورد  رقم  غیرمنتظره  پیروزی  یک  نبودند، 

جودوکاران ایرانی را به میادین بین المللی باز کند.
البته گفته می شود دادگاه CAS شروطی را هم برای فدراسیون جودو 
ایران در این رأی اعالم کرده که باید منتظر اعالم مشروح آن از سوی 

فدراسیون جودو باشیم.
فدراسیون جودو با انتشار بیانیه ای اعالم کرد: بدون تردید فدراسیون 
منشور  اصــول  تابع  همچنان  را  خــود  ــران  ای اسالمی  جمهوری  جــودو 
و  می شناسد  فدراسیون جهانی جودو  اساسنامه  مقررات  و  المپیک 
از همکاری و تعامل روزافزون با فدراسیون جهانی در همین چارچوب 

استقبال خواهد کرد.
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یادداشت

 جواد رستم زاده

زالتکو کرانچار درگذشت   سرمربی اسبق تیم های فوتبال پرسپولیس و سپاهان درگذشت. به گزارش سرویس ورزش زالتکو کراتچار سرمربی اسبق تیم های پرسپولیس و سپاهان درگذشت. کرانچار  سابقه 
حضور در تیم ملی فوتبال امید ایران را دارد و البته هدایت تیم ملی کرواسی را هم عهده دار بود. وی در دو دوره تیم فوتبال سپاهان را هدایت کرد و البته با سپاهان قهرمانی در ایران را در کارنامه دارد. وی 

دیروز در سن 64 سالگی از دنیا رفت.

ضد حمله

تلگرامی

 سینا حسینی   دور برگشت رقابت های 
لیگ برتر با انجام هشت بازی عصر دیروز 
اتفاقی عجیب چهار  در  که  برگزار شد 
بازی با نتیجه یک بر یک به پایان رسید 
و تیم های پیکان، سپاهان و پرسپولیس و 

فوالد حریفان خود را شکست دادند.

پایان کار فکری»
دوشنبه،  روز  بـــازی  تــریــن  حــســاس  در 
رفسنجان  در  فکری  محمود  شــاگــردان 
به مصاف تیم مس رفتند که در نهایت 
ــه کـــار خود  ــا نتیجه تــســاوی ب آبــی هــا ب
پایان دادنــد تا بــازار انتقادها از عملکرد 
بماند.  داغ  همچنان  استقالل  کادرفنی 
هر  از  بهتر  خـــودش  کــه  فکری  محمود 
مس  برابر  در  توقف  می دانست  کسی 
رفسنجان پیامدهای خوبی برای این تیم 
به دنبال نخواهد داشت به تمام بازیکنان 
خود حتی به مهدی قایدی بازی داد که 
یازده روز در تمرینات شرکت نکرده بود. 

اما تفکرات عجیب محمود فکری هم به 
بازی  این  تا استقالل در  نیامد  کمکش 
روی اشتباه فرشید باقری یک موقعیت 
ایده آل به حریف رفسنجانی خود تقدیم 
کند تا آن ها مثل گل اول سپاهان به همان 
کیفیت دروازه سید حسین حسینی را باز 
کنند. پس از این گل استقالل با همان 
روند ضعیف خود بازی را تا پایان نیمه 
نخست ادامه داد تا مس تیم برتر میدان 
لقب گیرد.در نیمه مربیان استقاللی ها 
به نیت جبران نتیجه وارد زمین شدند 
تا در یک موقعیت کامالً اتفاقی مدافعان 
مس با یک گل به خودی نتیجه بازی را 
به تساوی بکشند. پس از این گل تصور 
می شد استقاللی ها به آب و آتش بزنند 
تــا نتیجه بـــازی را بــه ســود خــود تغییر 
دهند اما مدافعان مس به خوبی عمل 
تساوی  نتیجه  با  استقاللی ها  تا  کردند 
ایــن تساوی  پایان دهند.با  کــار خــود  به 
زمزمه های برکناری فکری و کادرفنی اش به 

گوش رسید. گزینه بعدی استقالل فرهاد 
مجیدی است. 

یک بر یک ها»
نیز  اراک  آلومینیوم  و  نساجی  ــدار  ــ دی
بــا تــســاوی یــک بــر یــک بــه پــایــان رسید.

در تبریز، ماشین سازی تبریز با مهدی 
از  را  امــتــیــاز خـــود  ــازاده نخستین  ــاشـ پـ
شــهــرخــودرو گرفت تــا شــاگــردان مهدی 
رحمتی در روزی که با حاشیه های فراوانی 
رو به رو شده بودند به واسطه گل معراج 
پورتقی در دقیقه 90 از یک شکست فرار 
کنند و به تساوی یک بر یک دست یابند.

نفت مسجد سلیمان با مربیگری بهروز 
مکوندی در خانه یقه تراکتورسازی تبریز 
را گرفت تا رســول خطیبی در نخستین 
دیـــدارش با نتیجه یک بر یک متوقف 
شود. پیکان تهران در شهر قدس با دو 
گل تیم فوتبال نفت آبــادان را شکست 
داد تا یک پیروزی ارزشمند بدست آورد. 

سپاهان نیز با تک گل سجاد شهباززاده 
تا  داد  را شکست  فوتبال گل گهر  تیم 
ناکامی این تیم در دیــدار رفت را به این 
ترتیب جبران کند.فوالد هم یک بر صفر 

ذوب آهن را از پیش رو برداشت.

باز هم سید جالل»
در آخرین دیدار این هفته هم پرسپولیس 
در تهران موفق شد سایپا را یک بر صفر 
شکست دهد و صدر را در کمتر از دو 
این  در  بگیرد.  پس  سپاهان  از  ساعت 
بازی باز هم سیدجالل حسینی بود که 
ناجی سرخ ها شد و گل سه امتیازی به 
اگرچه سایپا  دوم  نیمه  در  رســانــد.  ثمر 
یک پارچه حمله بــود امــا بازهم مــردان 
گل محمدی بودند که صاحب موقعیت 
می شدند و به راحتی آب خوردن از دست 
می دادند. پرسپولیس با این پیروزی 33 
امتیازی شد.سپاهان با 31 امتیاز دوم و 

استقالل با 27 امتیاز در رده سوم ماند.

محمد ربیعی سرمربی مس بعد از تساوی تیمش مقابل استقالل اظهارکرد: به تیم 
استقالل و محمود فکری خسته نباشید می گویم. من در مورد آقای فکری باید بگویم 
که او پله پله کار کرده است و یادم است با استقالل جویبار 
برای اولین بار مقابل هم در لیگ دسته دوم به میدان رفتیم.  
امیدوارم شرایط استقالل به شکلی باشد که با صبوری از این 
چالش ایجاد شده عبور کنند. وی افزود: مقابل استقالل بازی 
پایاپایی انجام دادیم و از نظر من بازی مورد پسند خیلی ها قرار 
گرفته است. قسمتی از بازی در اختیار استقالل و قسمتی از 
بازی در اختیار ما بود اما بازیکنانم با تمام توان بازی کردند. 
هدف من کسب 3 امتیاز بود و اصال برای مساوی به زمین نیامده بودیم.کم کم بازیکنان 
تیم من به سمتی می روند که در تفکرات من است و شخصیت تیم ما شکل گرفته است. 

صمد مرفاوی بعد از تساوی استقالل مقابل مس رفسنجان اظهار کرد: بازی خوبی انجام 
دادیم و بعد از یک شروع مجدد گل خوردیم. همین مسئله روحیه تیم ما را پایین آورد 

ولی بازیکنان مسائلی که در رختکن گفته بودیم یک مقدار 
انجام دادند تا به گل رسیدیم. متاسفانه نشد این بازی را 
ببریم. تیم حریف در زمین خودش بسته بازی کرد و کار 
سخت شد. نهایتاً بازی مساوی شد و امیدوارم در ادامه 
نتایج خوبی کسب کنیم.وی در پاسخ به این سؤال که آیا 
فکر نمی کند استقالل مشکل بدنی دارد یا خیر عنوان کرد: 
اگر مشکل بدنی داشتیم تا دقیقه 94 حمله نمی کردیم. 

مربی استقالل در خصوص حواشی هفته گذشته استقالل و نبود قائدی در تمرینات که 
منجر به ایجاد حواشی شد عنوان کرد: قرار نیست مسائل درون خانواده را به بیرون ببریم. 

مرفاوی: می جنگیم تا بهتر شویمربیعی: بازی پایاپایی مقابل استقالل انجام دادیم

ناظر دیدار تیم های شهر خودرو و ماشین 
سازی به دلیل اینکه تیم مشهدی تست 
بود،  ارائــه نکرده  را  بــازی  از  کرونای پیش 
اجازه ورود این تیم به ورزشگاه را نداد. اما 
رحمتی مبلغ آزمایشگاه را پرداخت کرد تا 
پاسخ ها به صورت اینترنتی در اختیار ناظر 
بازی قرار بگیرد.این اتفاق در حالی رخ داد 
که روز گذشته حمیداوی در حاشیه مجمع 
تیمش  که  کــرد  اعــالم  فوتبال  فدراسیون 
مشکلی از نظر مالی ندارد. اما دیروز باشگاه 
برای پرداخت رقمی حدود 20 میلیون تومان 

دچار مشکل شد! 
که  مــی رســد  خبر  فیفا  از  اینکه  غمبار 
مربی سابق شهر خودرو  کوزین  استفان 

ــه عــنــوان  ــه بـ  دســـتـــیـــار کـ

مجتبی سرآسیایی انتخاب شده بود و قرار 
بود با مهدی رحمتی کارش را ادامه دهد، 
پس از پایان همکاری با مشهدی ها از این 

باشگاه شکایت کرده است.
شکایت کوزین برای دریافت مطالبات 150 
هزار دالری است و شکایت او امروز از سوی 
فیفا مورد بررسی و استعالم از فدراسیون 
شاهد  مشهدی ها  تا  گرفت  قــرار  فوتبال 
صادر شدن یک رأی جنجالی دیگر علیه 
خود باشند؛ آن هم در شرایطی که هفته 
گذشته اسالوو مهاجم اوکراینی فصل قبل 
شهر خودرو شکایتی 470 هزار دالری را از 
باشگاه شهر خــودرو کــرده بود تا مجموع 
بدهی های دالری این تیم به عدد 620 هزار 

دالر برسد!
ــم در بـــحـــران مــالــی کـــه ایـــن روزهـــا  ــ آن ه
این  مــدیــران  بی شک  و  دارد  شهرخودرو 
باشگاه باید در تالش برای تأمین بودجه ای 
تقریباً 16 میلیارد تومانی باشند تا صرفاً 
بــدهــی هــای خــود بــه دو مــربــی و بازیکن 
که  البته  کنند؛  پــرداخــت  را  خارجی شان 
روز گذشته حمیداوی مالک باشگاه شهر 
خودرو مدعی شد که این باشگاه اعتراض 
خــود را به شکایت اســالوو داشته و 
به شکایت  اعتراضی هم  احتماالً 
کوزین خواهد داشت، هر چند در 
طول سالیان گذشته باشگاه های 
در  پرونده هایشان  در  ایرانی 
فیفا نتوانسته اند پیروزی های 
نمایند. کسب  را  چندانی 

ــا همچنان  شــهــرخــودرو ام
امــیــدوار به نقد کــردن پول 
گل محمدی از پرسپولیس و احتمال 
فروش ستاره هایی چون قاسمی نژاد است. 

وقتی شهاب الدین عزیزی خادم به عنوان 
و  برگزیده شد  فوتبال  فدراسیون  رئیس 
در نشست پرسش و پاسخ با خبرنگاران 
حضور یافت هیچ کس از رئیس جدید 
فدراسیون فوتبال نپرسید که سرنوشت 
سرمربی تیم ملی چه خواهد شد و آقای 
رئیس چه برنامه ای برای آینده تیم ملی 
خود  بلند  اهـــداف  تشریح  در  وی  دارد. 
به مبارزه با داللیسم اشــاره کرده که این 
نشان از اوضاع آشفته دربــاره فدراسیون 
عزیزی  دارد.  اخیر  درســال هــای  فوتبال 
خادم به خوبی ازایــن مهم آگاه است که 
برخی واسطه ها چه بالهایی را در سال های 
آورده انـــد  فوتبال  فدراسیون  بر سر  اخیر 
و چه مصائبی را ایجاد کرده اند. او براین 
بــاور است که کوتاه کــردن دست دالل ها 
می تواند آینده فوتبال ایران را روشن تصویر 
کند.  عزیزی خــادم که روی صعود تیم 
ملی به جام جهانی فوتبال تأکید بسیار 
دارد و معتقد است نخستین دستاوردش 
باید موفقیت با تیم ملی باشد احتماالً به 
سمت تقویت و حتی تغییراتی در کادرفنی 
تیم ملی قــدم خــواهــد بــرداشــت و هیچ 
بعید نیست که درایام آتی درباره تغییرات 
در رأس کادرفنی تیم ملی خبرهایی در 

رسانه ها منتشر شود.
رئیس فدراسیون فوتبال که با پشتوانه 
بــه کـــارزار ریاست  مالی مناسب قــدم 
دلیل  به  و  گذاشته  فوتبال  فدراسیون 
ســوابــقــش در شــرکــت هــای صنعتی و 
راه  صنایع  وزارت  در  فعالیت  سال ها 
درآمدزایی را خوب می شناسد به دنبال 
تحوالتی است تا حضورش درفدراسیون 

فوتبال را پررنگ تر جلوه دهد.

البته رئــیــس جــدیــد در تــالش اســت تا 
برنامه های پنهان خود را بسیار نرم و با 
حوصله پیش براند تا درهمین قدم های 
آغازین ایجاد تنش نشود اما باید اذعان 
داشــت که عزیزی خــادم مدیری نیست 
که تفکراتی جز آنچه خود در ذهن دارد 
فوتبال  فدراسیون  در  او حتی  بپذیرد.  را 
تغییرات گسترده ای ایجاد  خواهد کرد وبه 
زودی افراد مورد اعتماد خود را به عنوان 
برمسند  گوناگون  بخش های  مسئوالن 
کار قرار خواهد داد تا مقدمات تحوالت 
بزرگ تر در فدراسیون فوتبال فراهم شده 
ریاست  کارگروه خود چهار سال  با  او  و 

پشت خود برفدراسیون  را  فوتبال 
سربگذارد.

رحمتی دست به جیب شد

شهرخودرو  لنگ 20 میلیون !
تغییرات بزرگ در فدراسیون عزیزی خادم 

اسکوچیچ می ماند یا می رود؟

اصرار فکری به نبردن و رفتناصرار فکری به نبردن و رفتن
پرسپولیس با »جالل«  در صدرپرسپولیس با »جالل«  در صدر  
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فوتبالی بدون اعتبار و اعتماد به نفس 
یکشنبه عصر در سالن سران، حجت بر فوتبالی ها تمام شد. آن ها عمالً 
و با صدای بلند فریاد زدند که فوتبال را باید غیر فوتبالی ها اداره کنند 
و آن  ها در این چرخه فقط بدون دردسر پول پارو کنند. یعنی سیاسیون 
و اقتصادی ها عالوه بر اینکه روغن بر نان خود در فوتبال می زنند، سهم 
مرد مدیریت  کریمی اصالً  اینکه علی  بگذارند.  کنار  را هم  فوتبالی ها 
نیست و حتی نتوانست یک تیم فوتبال را هم به رهبری خودش به 
سرانجام برساند، حرفی نیست. بحث بر سر این است که رؤسای قبل 
از کریمی و احتماالً رؤسای جدید چه هنر مدیریتی- فوتبالی به خرج 
دادند که کریمی باید در جمع 16 مدیر تیم لیگ برتری هشت مدیر 
لیگ یکی ، چهار مدیر لیگ دویی و کاپیتان های تیم ملی فقط 9 رأی 
داشته باشد؟ باورم این است که حتی اگر علی دایی هم که همه او را 
مثالً با بکن بائر و رومنیگه برای تصدی پست های مهم فوتبالی قیاس 
می کنند وارد انتخابات می شد با این جمع رأی دهندگان درنهایت دو 

سه رأی بیشتر از کریمی بدست می آورد.
طعنه آمیز اینکه طبق تحقیقی که در خبرگزاری مهر انجام شده، در 
همتایان  از  فدراسیون  جدید  رئیسه  هیئت  می رفت  انتظار  که  حالی 
قبلی خود قوی ، مدبر و کاربلد و تأثیرگذارتر باشند، اما سوابق و کارنامه 
افــرادی کم سابقه تر، ضعیف تر و  اکثر آن ها  افراد نشان می دهد  این 
است  قــرار  اتفاقاً  که  است  حالی  در  این  فوتبال هستند.  با  بیگانه تر 
به  هــم  اعتباری  و  مالی  نظر  از  تــاریــخ  فــدراســیــون  گرفتارترین  سکان 
در  بــار  نخستین  بــرای  که  اخیر  انتخابات  بیفتد.  افــراد  همین  دســت 
با  ایــران  فوتبال  داد  انجام شد، نشان  ایــران  در  دولتی  متولیان  غیاب 
تمام هیاهو و گردش مالی که دارد هنوز نتوانسته از دل خود مدیری 
فوتبالی تربیت کند و کامالً خود خواسته وابسته به مدیران سیاسی و 
اقتصادی )هرچند بی تجربه( است. فوتبالی ها نشان دادند که در چرخه 
زنگ زده آموزش در لیگ و تیم ملی کوچک ترین اعتمادی به خود ندارند 
ایستاده کف  آفرینان خود  افتخار  و  اسطوره ها  برای  اینکه  با وجود  و 
می زنند، اما امیدشان هنوز هم به البی های سیاسی و اقتصادی است 
بهترین حیاط خلوت  اهــداف خود  پیشبرد  برای  را  فوتبال  که سال ها 
می دانند. فوتبال ما فرسنگ ها با فوتبال اروپا و دنیا فاصله دارد و این 
فاصله را دقیقاً در همین تصمیمات تاریخی - فوتبالی می توان به خوبی 
تشخیص داد. جایی که فوتبال ما نه اعتباری برای خود خریده و نه 

اعتمادی به ستاره هایش دارد.

نوازی: حمیداوی ما را از 
بالتکلیفی خارج کند

مربی تیم فوتبال شهرخودرو گفت: از مالک 
باشگاه می خواهم که تکلیف تیم و بازیکنان 
را مشخص کند. محمد نوازی خاطرنشان 
کرد: اگر قرار است تیمداری کنند باید باال 
سر تیم باشند و اگر نمی خواهند باید تیم را 
به مسئوالن استانی واگذار کنند. بازیکنان 
ــد و بــدون کمترین  تیممان واقعاً گناه دارن
حاضر  مسابقات  در  دریافتی  و  امکانات 
می شوند. همان طور که به سختی خود را 
به تبریز رساندیم همان طور هم احتماالً باید 
برگردیم. این موضوعات را مطرح می کنم که 

مسئوالن به فکر باشند.

لیست نقل و انتقاالتی 
خطیبی در تراکتور 

مشخص شد
رسول خطیبی سرمربی جدید تیم فوتبال 
تراکتور پس از جذب پیمان بابایی، خواستار 
حــضــور چــهــار بــازیــکــن جــدیــد در جمع 
سرخپوشان تبریزی است و گفته می شود 
مذاکرات برای جذب این بازیکنان نیز آغاز 
شده است. به گزارش تسنیم خطیبی که 
شخصاً با برخی بازیکنان برای حضور در 
تراکتور وارد مذاکره شده است، در لیست 
نقل و انتقاالتی خود نام محمد دانشگر از 
استقالل، شاهین توکلی و حامد پاکدل از 
آلومینیوم و  مرتضی منصوری از سپاهان 
دیده می شود و باید دید سرنوشت مذاکره 
با این بازیکنان به کجا خواهد رسید. این در 
حالی است که تاکنون جدایی وفا هخامنش، 
سعید مهری، حمزاوی و چند بازیکن جوان 
از تراکتور قطعی شده و تنها ورودی این تیم 

پیمان بابایی بوده است.

بازگشت مظاهری به تمرین 
استقالل درگرو تصمیم 

کمیته انضباطی 
روز  پوشان  آبــی  مظاهری سنگربان  رشید 
یکشنبه محل تمرین را ترک کرد که این 
اتفاق از نظر باشگاه استقالل بی انضباطی 
از  نــام وی  تلقی شد و در اولین واکــنــش، 

لیست مسافران رفسنجان خارج شد.
به نقل از سایت باشگاه استقالل دیروزهم 
باشگاه استقالل اعالم کرد مظاهری باید در 
کمیته انضباطی باشگاه حضور پیدا کند و 
توضیحاتی در خصوص این رفتار و دالیل 
آن ارائه دهد. وی تا قبل از حضور در کمیته 
انضباطی آبی پوشان نمی تواند در تمرینات 

تیم شرکت کند.

استارت 100 متری صیادمنش
زوریــا  ایــرانــی  مهاجم  صیادمنش  اللهیار 
مقابل شاختار دونتسک پایه گذار پیروزی 
ــی در  ــران ارزشــمــنــد تیمش شــد. ســتــاره ای
استارتی 100 متری با دربیل چندین بازیکن 
شاختار همبازی اش را در موقعیت گلزنی 
قرار داد که به گل تبدیل شد و با نتیجه یک 
بر صفر برنده شوند. در همین رابطه سایت 
مهاجم  از  تمجید  بــه  ترکیه  »فاناتیک« 
سابق فنرباغچه پرداخت و نوشت: اللهیار 
صیادمنش بعد از جدایی از فنرباغچه و 
امضای قرارداد با زوریا اوکراین موفق ظاهر 
ــازی با  شــده اســت. ایــن ستاره ایــرانــی در ب
شــاخــتــار دونــتــســک یــک امـــری مــحــال را 
ممکن کرد.  در ثانیه های پایانی بازی اللهیار 
دیگری  از  پس  یکی  را  شاختار  بازیکنان 
دریبل زد و پایه گذار گل پیروزی بخش زوریا 
شد. او با این عملکرد جایگاهی برای خود در 

فوتبال اروپا دست و پا کرد.

محسن کاوه مدیر تیم های ملی کشتی س
آزاد کشورمان سطح کیفی جام بین المللی 

اوکراین را متوسط توصیف کرد.
گفت: س دوومیدانی  پوش  قاسمی،ملی 

رئیس فدراسیون احترام را به دوومیدانی 
بازگرداند و شرایط بهتر از قبل شده است.

مهدی س حــکــم  بـــا  محسنی  مــرتــضــی 
حیدری رئیس فدراسیون نجات غریق و 
غواصی به عنوان سرپرست نایب رئیسی 

این فدراسیون منصوب شد.
آلیش س رقـــابـــت هـــای  دوره  ششمین 

مردان قهرمانی کشور روز 15 اسفندماه 
و با رعایت شیوه نامه های بهداشتی به 

میزبانی تهران برگزار می شود.
مسابقات چوگان بانوان قهرمانی کشور س

با توجه به دستورالعمل های جدید ستاد 
ملی مبارزه با کرونا لغو 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 ارحم الراحمین

 توافق مقاومت عراق با دولت در مورد حمله نکردن به منافع آمریکا لغو شد

فرمان آتش!
 علوی  سخنگوی جنبش نجباء گفت مقاومت 
عـــراق ایــن حــق را بـــرای خــود قائل اســت کــه به 
اهداف نیروهای آمریکایی در این کشور حمله کند. 
نصرالشمری در گفت وگو با شبکه خبری المیادین 
دربــاره حمله هوایی آمریکا به مواضع نیروهای 
مقاومت عراق در مرز سوریه گفت: تمامی توافقات 
پیشین ملغی شده و از این پس مقاومت حق دارد 
اهداف خود را تعیین کند. مهندس نصر الَشمَّری 
سپس افزود: مقاومت با اینکه سفارت آمریکا در 
را  آن  پذیرفت  را النه جاسوسی می داند،  بغداد 
هدف قرار ندهد. وی با انتقاد از دولت عراق که 
تاکنون هیچ توضیحی درباره حمله اخیر ارائه نداده 
است، هشدار داد: در صورت خودداری دولت از 
معرفی عناصر مزدور، مقاومت اسالمی، خود را 
مکلف می داند با افرادی که اطالعات حشدالشعبی 
را به آمریکا منتقل کردند، برخورد کند. سازمان 
حشدالشعبی هم با تأکید بر اینکه ایاالت متحده 
آمریکا مواضع حشدالشعبی را در نوار مرزی عراق 
و نه خاک سوریه هدف گرفته، گفت: این تجاوز، 

پیش بینی کننده اتفاقاتی خطرناک در آینده است.
پایگاه  به  آمریکا  هوایی  حمله  حــال،  همین  در 
حشدالشعبی در خاک عراق همچنان با سکوت 
دولــت عــراق مواجه شده اســت. در همین راستا، 
از  این کشور  پارلمان  ائتالف سائرون در  نماینده 
انفعال بغداد در خصوص جنایت آمریکا در هدف 
قرار دادن مواضع حشدالشعبی انتقاد کرد و گفت: 
دولت به گونه ای رفتار می کند که گویی این اتفاق در 
نیجریه روی داده نه عراق! ریاض المسعودی تصریح 
کرد: دولت عراق درباره بمباران آمریکا علیه نیروهای 
حشدالشعبی در داخل خاک عراق حتی بیانیه ای 
هم صادر نکرد، گویی این حادثه در نیجریه روی داده 
است. این در حالی است که حشدالشعبی از سال 
۲۰۱۷، دارای یک ساختار قانونی گسترده است. این 
نماینده عراق گفت: واشنگتن از زمان فروپاشی اتحاد 
جماهیر شــوروی، مرزها و حاکمیت کشورها را به 
رسمیت نمی شناسد و حاکمیت عراق و سوریه برای 
آمریکا، معنایی ندارد. داعش نیز با حمایت آشکار 

آمریکا به عراق حمله کرد.

ترامپ:

 بایدن بدترین 
شروع تاریخ معاصر را 

داشته است
ــیــــس جــمــهــور  ــ رئ
پــیــشــیــن آمــریــکــا 
نــخــســتــیــن  در 
ســخــنــرانــی خــود 
پس از تحویل کاخ 

بایدن حمله کرد و یک  به جو  سفید، 
ماه نخست ریاست جمهوری بایدن را 
بدترین شروع یک رئیس جمهور در تاریخ 
معاصر خواند. به گزارش فارس، دونالد 
ترامپ در نشست حزب جمهوری خواه 
افزود: در یک فاصله کوتاه یک ماهه، از 
»آمریکا اول« به »آخر آمریکا« رسیده ایم. 
در ادامه وی تأکید کرد به دنبال تشکیل 
یک حزب جدید در آمریکا نیست و در 
حزب جمهوری خواه باقی خواهد ماند. 
به حضور خود  طور ضمنی  به  ترامپ 
در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲4 هم 
اشاره کرد و گفت: ممکن است تصمیم 
بگیرم آن ها )دموکرات ها( را برای بار سوم 

شکست دهم. 

مجلس س رئیس  رحمانی،  میررحمان 
نــمــایــنــدگــان افــغــانــســتــان گــفــت تــوافــق 
طالبان با آمریکا هیچ نتیجه مثبتی برای 

شهروندان این کشور نداشته است.
پدافند هوایی سوریه شامگاه یکشنبه س

با تعدادی هدف متجاوز در حریم هوایی 
شهر دمشق مقابله کرد.

با س اروپـــا  اتحادیه  عضو   ۲۷ سفیران 
تحریم علیه افــرادی که در محکومیت 
الکسی ناوالنی، مخالف غرب گرای دولت 

روسیه نقش داشتند موافقت کردند.
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چرا زمان به نفع انصاراهلل است؟
این روزها اوضاع تحوالت نظامی امنیتی یمن بسیار متفاوت از گذشته شده 
است. پیش از این، ائتالف قدرتمند سعودی متشکل از ارتش های متحد عربی 
عربستان سعودی، امارات متحده عربی و... با در اختیار گرفتن همه امکانات 
نظامی، اطالعاتی و مالی خود تالش کردند از فرصت نبود انسجام داخلی و 
آنارشی شکل گرفته در یمن در شرایط بیداری اسالمی استفاده کنند و بر 
مقاومت اسالمی شکل گرفته در این همسایه جنوبی غلبه پیدا کنند. این تهاجم 
در محور دریایی با استفاده از ناوگان دریایی پیش گرفته شد. کار ویژه ابتدایی 
ناوگان دریایی ائتالف سعودی ابتدا اجرای آتش مؤثر بر بانک اهداف در دسترس 
آن ها بود که این امر، با چند عملیات نظامی موفق جنبش انصارهللا علیه چند 
ناو نظامی به کل از مأموریت آن ها خارج و تکمیل محاصره دریایی یمن به عنوان 
اولویت اصلی به آن ها ابالغ شد. حوثی ها در جنگ پارتیزانی و کوهستانی در 
باالترین استعدادها و توانمندی ها هستند. تجربه سال ها مبارزه با دولت علی 
عبدهللا صالح در مناطق کوهستانی شمال غرب یمن به آن ها آموزه های کاربردی 
فراوانی اعطا کرده است. ائتالف سعودی در محور زمینی نه تنها به موفقیتی 
دست پیدا نکرد، بلکه نیروهای مقاومت توانستند خود را به عنوان تهدیدی 
جدی علیه سه استان جیزان، نجران و عسیر نشان دهند، آن هم در شرایطی 
که در صحنه داخلی با ده ها گروه مسلح دیگر از جمله القاعده یمن و تکفیری ها 
در نبرد بودند. در نتیجه عملیات های تاکتیکی زمینی دیگر حائز دستاوردهای 
راهبردی برای ائتالف متجاوز سعودی نبودند. در محور هوایی هم تمام آنچه در 
آرشیو نیروی هوایی سلطنتی سعودی تحت عنوان بانک اهداف وجود داشت، 
امروز مورد اصابت قرار گرفته است و دیگر هدف جدیدی وجود ندارد که پیش 
از این هدف قرار نگرفته باشد. اصلی ترین مأموریت ناوگان جنگنده های سعودی 
این روزها جلوگیری از پیشروی های ارتش و کمیته های مردمی یمن در جبهه های 
مختلفی نظیر مأرب است. جنگنده هایی که قرار بود با حمایت اطالعاتی ایاالت 
متحده چرخه تولید و شلیک موشک های یمنی را نابود کنند، امروز در نقش 
پشتیبانی نزدیک از تروریست های حاضر در برخی نقاط استان مأرب حاضر 
شده اند. همه این موارد، جدا از افزوده شدن قدرت پهپادی انصارهللا در کنار 
افزایش برد و دقت موشک های بالستیک آن ها و جدا از افزایش توانمندی 

شناسایی و اجرای آتش پدافندهای آن ها علیه هواگردهای عربستان است. 
عملیات های این روزهای انصارهللا علیه عربستان حائز یک معنای راهبردی 
است؛ ائتالف سعودی در جنگ یمن دیگر امکان دستیابی به دستاوردهای 
جدید را ندارد. یعنی دیگر نمی تواند در زمین بازی نقش تعیین کننده را ایفا کند 
اما در سوی دیگر میدان، مقاومت یمن است و صدها هدف جدید که هدف قرار 
دادن هر کدام از آن ها می تواند ضربات قابل توجهی بر پیکره اعتبار، اقتصاد و 
امنیت روانی عربستان وارد کند. از همین رو، در شرایط کنونی گذشت زمان کامالً 
به نفع انصارهللا ارزیابی شده و این بن سلمان خام است که لقب کوته فکرترین 

شخص را از آن خود می کند.
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ارتش جو دزد!ارتش جو دزد!
منابع سوری از سرقت محموله های جدیدی از غالت سوریه به دست 
نظامیان اشغالگر آمریکایی خبر دادند. بر اساس گزارش خبرگزاری 
رسمی سوریه، نظامیان آمریکایی ستونی از محموله های مسروقه از 
اراضی کشاورزی سوریه را از طریق گذرگاه الولید در حومه حسکه به 
شمال عراق منتقل کردند. منابع محلی تعداد این محموله ها را 4۵ 
کامیون گندم و جو نام بردند. کار ارتش آمریکا این روزها به جایی 
رسیده که در سوریه گندم و جو مردم را سرقت کرده و احتماالً به 

پایگاه های خود منتقل می کند.

چهره

بدون تیتر

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی
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  علی یعقوبی 
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  امیر جلیلی نژاد
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یادداشت روز

 سجاد علی زاده/ کارشناس مسائل منطقه

دریـچـه

روزنامه نیویورک تایمز عکس اصلی صفحه نخست خود 
را به خونبارترین روز اعتراضات مردم میانمار به کودتای 
اخیر در این کشور اختصاص داده که با شلیک مستقیم 
ارتش و پلیس به مردم معترض، 18 نفر کشته شدند. 
این روزنامه همچنین صحبت های آندرو کلومو، فرماندار 
نیویورک را بازتاب داده که در خصوص اتهامات اخیر خود 

از جمله سرپوش گذاشتن بر اسناد کشته شدگان بیماری کرونا در شهر نیویورک و 
اتهامات جنسی که به او وارد آمده از خود دفاع کرده است. نیویورک تایمز اعتراض های 
اخیر خانواده ها در شهر فیالدلفیا به خاطر ضعف سیستم آموزشی آنالین در این شهر 

برای دانش آموزان را نیز زیر ذره بین برده است.

روزنامه ایندیپندنت عکس یک خود را به بازگشت ترامپ به 
صحنه اختصاص داده است. برای نخستین بار از زمان خروج 
از کاخ سفید، رئیس جمهور پیشین آمریکا در سخنرانی 
عمومی در فلوریدا شرکت و بسیاری از اتهام زنی های گذشته 
خود را تکرار کرد. این روزنامه همچنین گزارشی در خصوص 
اختالف نظر شدید میان حزب کارگر و وزارت خزانه داری 

بریتانیا در خصوص بودجه این کشور به چاپ رسانده که از یک طرف ریشی سوناک، رئیس 
خزانه داری معتقد است برای کاهش بدهی 2 تریلیون پوندی این کشور باید مالیات افزایش پیدا 
کند، از طرف دیگر حزب کارگر چنین تصمیمی را موجب شکست بریتانیا در بازگشت از شرایط 

بد اقتصادی به خاطر کرونا عنوان می کند.

ایندیپندنتنیویورک تایمز

ترجمه و تنظیم: امیر محمد سلطان پور
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س�ازمان  فنی و نگهداری ح�رم مطهر رض�وی در نظر دارد 
عملی�ات اجرای نرده س�نگی در رواق حض�رت زهرا )س( 
واق�ع در ح�رم مطهر حض�رت رض�ا )ع( را از طریق مناقص�ه عمومی به 

پیمانکاران  واجد شرایط واگذار نماید .
یکش�نبه  روز  اداری  وق�ت  پای�ان  ت�ا  توانن�د  م�ی  متقاضی�ان  ل�ذا 
اینترنت�ی آدرس  ب�ه  مراجع�ه  ضم�ن   1399/12/17 م�ورخ 

  http:// sem.aqr-harimeharm.org  ) تلفن 31305243- 051 ( نس�بت به 
دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند. 

آگهی مناقصه 

 سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی

آگهی مناقصه 
س�ازمان  فن�ی و نگه�داری ح�رم مطه�ر رض�وی در نظ�ر دارد اج�رای عملی�ات تاسیس�ات مکانیک�ی توس�عه 
موتورخان�ه دیتاس�نتر واق�ع در مح�دوده ح�رم مطه�ر حض�رت رض�ا )ع( را از طری�ق مناقص�ه عموم�ی ب�ه 
پیمان�کار واجد ش�رایط )اش�خاص حقیق�ی و حقوقی ( واگ�ذار نماید .ل�ذا متقاضیان م�ی توانند ت�ا پایان وقت 
  http:// sem.aqr-harimeharm.org اینترنت�ی   آدرس  ب�ه  مراجع�ه  اداری روز ش�نبه م�ورخ 1399/12/16 ضم�ن 

) تلفن 32257085 -  31305243- 051 ( نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند. 
 سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی

  در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی 
نس��بت ب��ه واگ��ذاری مراح��ل حف��ظ و 
نگه��داری فض��ای س��بز  خ��ود اق��دام 
نمای��د.  از متقاضیان دعوت می ش��ود 
جهت كس��ب اطالعات بیشتر و دریافت 
اس��ناد مناقصه به س��ایت دانشگاه به 
 )www.imamreza.ac.ir آدرس:)

مراجعه نمایند. 
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 مناقصه عمومی
 دانشگاه بین المللی امام رضا )ع(
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شهرداری اسد آباد در نظر دارد تامین نیروی مورد نیاز درقسمت 
های رفت و روب و فضای س�بز را به پیمانکاران واجد ش�رایط 
واگذار نماید لذا متقاضیان با مراجعه به امور مالی تا پایان وقت 
اداری 1399/12/17 مهلت دارند که نسبت به تحویل ، تکمیل 

و ارائه پیشنهادات خود اقدام نمایند . 

آگهی مناقصه ) نوبت دوم (  

شهر داری اسد آباد 
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آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده سالیانه شرکت مهاربند 
بینالود)درحال تصفیه( سهامی خاص به 

شماره ثبت25299)نوبت دوم( 

پیرو آگه��ی دعوت نوب��ت اول مجمع عمومی 
ع��ادی بط��ور ف��وق الع��اده س��الیانه و ع��دم 
برگ��زاری بدلی��ل عدم نص��اب قانون��ی الزم 
در تاری��خ 99/12/22،از كلی��ه س��هامداران 
ش��ركت منحله فوق دعوت می شود در نوبت 
دوم مجم��ع عمومی ع��ادی بطور ف��وق العاده 
 1400/01/04 تاری��خ  در  ش��ركت  س��الیانه 
بلوارمعل��م  مش��هد  مح��ل  در   11 س��اعت 
مقام18و16پ��الک134  قائ��م  خ  44-بی��ن 
رس��انند. به��م  حض��ور  همک��ف  طبق��ه 

دستور جلسه:
1-اس��تماع گ��زارش 2س��اله هیئ��ت تصفیه                   

و ناظر
2-تعیین حق الزحمه هیئت تصفیه در دوران 

انحالل
3-بررسی و تصویب صورتهای مالی سالیان 

92الی98
4-تعیی��ن ح��ق التجلی��س هیئ��ت مدیره و 

بازرس در سالیان 92الی97
5-تمدید مدت تصدی هیئت تصفیه و ناظر
6-تصویب مکان جدید دفتر هیئت تصفیه

9ع هیئت تصفیه 
91
25
68

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

شرایط انتخاب نماید .
روش مشارکتآدرس محل پروژهعنوان فرصت سرمایه گذاریردیف

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

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

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

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

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

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

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

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

تجدید فراخوان عمومی سرمایه گذاری مشارکتی
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1-نام و نشانی مزایده گزار: اداره كل پشتیبانی امور دام استان خراسان رضوی 
به نشانی: مشهد- بلوار شهید صادقی  )سازمان آب سابق ( نبش تقاطع ارشاد  

محل مزایده :  اداره كل پشتیبانی امور دام استان خراسان رضوی
2-موضوع مزایده :فروش اموال مستعمل و ضایعات به شماره مزایده 1099001014000039

واری��ز شناس��ه  IRب��ا   900100004001039806370564 ش��ماره  حس��اب  نقدب��ه  وج��ه  واری��ز  مزای��ده:  در  ش��ركت  تضمی��ن  مبل��غ  و  ن��وع   -3
 990203960100000000000000000008بانک مركزی و یا ضمانت نامه بانکی به نام مزایده گذار) اداره كل پشتیبانی امور دام استان خراسان رضوی(  

و یا انواع اوراق مشاركت بانکی بی نام  .
4-  ضمنًا خرید اسناد مزایده به منزله قبول شرایط و شركت در مزایده می باشد  .

5-  زمان بازدید از اموال مستعمل       1-5–از تاریخ  1399/12/16تا تاریخ  1399/12/19روزانه از ساعت  10الی   13
6-  دریافت اسناد،ت�حویل پیشنهاد و گشایش پیشنهادهای مالی:

1-6- مهلت  خرید اسناد:  از تاریخ انتشار تا ساعت  9 روز شنبه مورخ 1399/12/23می باشد  .
2-6- مهلت تحویل پیشنهاد  : از 1399/12/11  تا ساعت  10روز شنبه مورخ 1399/12/23می باشد  .

3-6- زمان رسیدگی به پیشنهادهای مالی:  
ساعت12روز شنبه  مورخ 1399/12/23واقع در اداره كل پشتیبانی امور دام خراسان می باشد 

7-خرید اس��ناد:مزایده  گران در صورت تمایل  به ش��ركت در مزایده می توانند در تاریخ مهلت خرید اس��ناد  ) ردیف  1-6-  آگهی  (  به س��امانه تداركات 
 IR 310100004001039804006087 مراجعه  و پس از واریز  مبلغ 500000 ریال برای موضوع مزایده به حساب }www.setadiran.ir{ الکترونیکی  دولت به آدرس
و با شناس��ه واریز 342039860203900900000000000008اس��ناد مزایده  را از طریق س��امانه ستاد دریافت  و هنگام درج در سامانه یاد شده  می بایستی  
تمامی صفحات اسناد ذكر شده را به همراه سایر مدارک مورد نیاز  توسط صاحبان امضای مجاز امضا و مهر نموده  و به همراه معرفی نامه رسمی  از سوی 
متقاضی و سایر مدارک مورد نیاز در سامانه  قرارداد و پاكت الف حاوی تضمین شركت در مزایده را در موعد مقرر در آگهی بصورت حضوری به كمیسیون 

معامالت استان خراسان رضوی تحویل نمایند  .
8-  سایر اطالعات و جزئیات  مربوطه در اسناد مزایده مندرج است 

شرکت پشتیبانی امور دام کشور - استان خراسان رضوی

آگهی مزاید عمومی شماره99/72 )نوبت دوم(

 روابط عمومی اداره كل پشتیبانی امور دام خراسان رضوی 

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس
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