
بازگشت معماران تحریم

شکاف در پرداخت صندوق های بازنشستگی کشور ادامه دارد

 تبعیض علیه بزرگ ترین صندوق بازنشستگی کشور

بــا  رابطــه  در  آمریــکا  سیاســت  خبــر    
کشــورمان را ایــن روزهــا به بهترین شــکل 
ممکــن می تــوان در قالب راهبــرد »هویج و 
چماق« )Carrot and stick( تحلیل کرد. 
در علــم سیاســت و روابــط بین الملل، این 
اصطالح زمانی به کار می رود که یک طرف 
بــه کشــوری پیشــنهادهای تشــویقی ارائه 
دهــد، امــا او را با برخــی مجازات ها تهدید 
کنــد. در ایــن پازل، جو بایــدن در حالی که 
40 روز پــس از روی کار آمــدن دولتــش ، 
همــواره دیپلماســی را تنهــا راه تعامــل بــا 
ایــران خوانــده و از گفــت و گــو با جمهوری 

اســالمی ســخن می گوید، اما نه تنها هیچ 
گام عملــی جهــت اصــالح سیاســت های 
ضــد ایرانــی غلــط دولــت گذشــته انجــام 
نــداده، بلکه دقیقــاً جا پــای دونالد ترامپ 
گذاشــته اســت. واشــنگتن نــه تنهــا رفــع 
تحریم هــا علیه تهــران را نادیده می گیرد، 
بلکــه با هدف کشــاندن کشــورمان به پای 
میز مذاکره در آخرین اقدام خصمانه خود 
بــا همــکاری تروئیــکای اروپایــی )انگلیس، 
فرانســه و آلمــان( پیش نویس قطعنامه ای 
را بــه آژانــس بین المللــی انــرژی اتمــی در 
محکومیت برنامه هسته ای و آنچه نگرانی 

از بابــت تعلیق تعهــدات فرابرجامی ایران 
خوانــده شــده را ارائــه داده کــه طبــق اعالم 
رسانه ها روز جمعه در مورد آن رأی گیری 
خواهــد شــد.  البتــه ایــن آخریــن اقــدام و 
موضع گیری مخرب مقامات کاخ سفید در 
قبال کشورمان نبود؛ چرا که شب گذشته 
نیز گزینه پیشنهادی بایدن برای معاونت 
وزارت خزانــه داری آمریــکا، متعهــد شــده 
است تحریم های سخت گیرانه این کشور 
علیــه ایــران را پیگیری کنــد! »والی ادیمو« 
در پاســخ مکتوب به پرســش های اعضای 
کمیتــه مالی ســنا دربــاره کشــورمان گفته 

است ایران تنها زمانی از کاهش تحریم ها 
بهــره مند خواهد شــد که بــه اجرای کامل 
تعهداتش در برنامه جامع اقدام مشترک 
)برجــام( بازگــردد. این ادعا در حالی مطرح 
می شود که دولت بایدن موظف به جبران 
اشــتباه دولــت قبلــی واشــنگتن مبنــی بر 
خــروج یکجانبــه از برجام اســت، اما هنوز 
هیچ اقدام مؤثری در این باره انجام نداده و 
با لحنی حق به جانب، ایران را به کارشکنی 
در اجــرای درســت توافــق هســته ای متهم 
می کنــد. در مقابــل ایــن رویکــرد دوگانــه 

ایاالت متحده درباره...

 ............ صفحه 3

 صهیونیست ها یک مکان 
مقدس مسیحیان در قدس 
اشغالی را به آتش کشیدند

کلیساسوزی 
به سبک 
اسرائیلی!

قدس 
تجربه های جهانی را 

بررسی می کند

صادرات پوشاک 
بنگالدش به 

اندازه نفت ایران!

 گزینهپیشنهادیمعاونتوزارتخزانهداریبایدن:راهگریزایرانازتحریمرامیبندم! 

 ............ صفحه 8 ............ صفحه 3
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گذشته زیبای مشهد در غبار فراموشی گم شده است
 رواق  درباره علت نام گذاری مستند »نسیان« می گوید جریان حسن آخوندپور معتقد است پایگاه های فرهنگی و اجتماعی پیرامون حرم مطهر رضوی باید احیا شوند

پــول و قــدرت موجب شــده بود چشــممان را بــه روی حقیقت 
ببندیــم و دربرابــر تجربه های موفق و شکســت خورده قبلی نیز 

 ............ صفحه های 2و3خودمان را به فراموشی بزنیم...

7 4 2
آل کثیر در گفت و گو با قدس: گفت وگو با مهدی کردفیروزجایی سخنگوی دولت:

:jامام علی
مال اندک با برنامه 
ریزی، پایدارتر از 
مال فراوانی است 

که ریخت 
و پاش شود. 

غررالحکم ص 817

w w w . q u d s o n l i n e . i r چهارشنبه 13اسفند 1399 19 رجب 1442 3 مارس 2021  سال سی و چهارم  شماره 9480  8 صفحه    4 صفحه رواق    4صفحه ویژه خراسان    1000 تومان 

دندان بخشش AFC را
 کشیده ام

ترجمه، نویسنده ایرانی را 
بیچاره کرده است

انتظار نداشته باشید مشکالت 
با تصویب FATF حل شود

یـــادداشــت  روز
حسین محمدی اصل، کارشناس مسائل منطقه

حمــالت مکــرر نیروهــای تروریســت آمریــکا بــه مواضــع نیروهــای مقاومــت در 
ســوریه و عــراق ایــن روزها ســرخط اصلی خبرهای بین المللی اســت. این حمالت 
به طورمشخص تضعیف جایگاه دولت در عراق، تداوم بحران تروریسم داعشی و 

خلع سالح مقاومت و مردم آزادی خواه این کشور...

عراق و معمای 
امنیت چندالیه آن

 ............ صفحه 8

مشق شب برای معلمان حق التدریس
 ............ صفحه 6

,ع
99
12
59
9

آگهی مناقصه 
تهیه و تحویل 2000 متر کابل نیمه افشان 

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی

شرح در صفحه  8
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آگهی مناقصه 
FLUKE DSX-8000- تهیه و تحویل یکدستگاه تستر فلوک

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی

شرح در صفحه  8
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آگهی مناقصه
 تهیه و تحویل چهار دستگاه سوئیچ  سیسکو 

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی

شرح در صفحه  8

مناقصه خرید قیر – مرحله دوم - نوبت اول
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عباس یعقوبی -  شهردار گرمه

ش�هرداری گرمه از توابع اس�تان خراس�ان ش�مالی در نظر دارد بر اس�اس 
موافقت نامه مبادله شده بین سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کش�ور قیر مورد نیاز خود را جهت آس�فالت معابر از 
محل بند ه  تبصره یک قانون بودجه سال 1399 از طریق فراخوان عمومی 
تهیه نماید. لذا متقاضیان می توانند با در نظر گرفتن شرایط و مشخصات ذیل 

نسبت به اعالم قیمت خود اقدام نمایند.
1- دس�تگاه مناقصه گذار: ش�هرداری گرمه به نشانی اس�تان خراسان شمالی 
شهرس�تان گرم�ه ، گرم�ه ، میدان ام�ام علی)ع( ش�هرداری گرمه کد پس�تی 

9431644385
2- موضوع مناقصه :  1-2- خرید قیر 70/60 

2-2- مبلغ قرارداد : 8.420 میلیون ریال اس�ناد خزانه اس�المی با نماد اخزا 
911 به تاریخ سررسید 1402/9/6

3-2- مح�ل تحوی�ل قی�ر : کارخانه آس�فالت ش�هرداری گرمه ب�ه آدرس ، 
خراس�ان ش�مالی ، شهرس�تان گرمه ، گرمه، کیلومتر 2 بلوار ام�ام رضا )ع( به 

سمت جاجرم      4-2- مدت زمان تحویل کاال : 10 روز
5-2- مدت زمان اعتبار پیشنهاد قیمت : 1400/02/30 می باشد.

3- نوع و تضمین شرکت در مناقصه : 421 میلیون ریال ضمانت نامه بانکی معتبر
4- چنانچه برندگان اول تا سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد و تحویل کاال 

نگردند، سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

5-  مهلت دریافت اس�ناد از تاریخ نش�ر آگهی در روزنامه 99/12/12 لغایت 
1399/12/23 به مدت ده روز می باشد.

6- هزینه انتشار آگهی در روزنامه بعهده برنده در مناقصه است.
7- متقاضی�ان م�ی توانند با در نظر گرفتن ش�رایط فوق پیش�نهادات خود را 
حداکث�ر 10 روز پس از انتش�ار آگهی نوبت دوم و ت�ا پایان وقت اداری روز 
شنبه مورخ 1400/01/7 در سه پاکت الک و مهر شده } پاکات الف )تضمین 
(و ب)پیش�نهادفنی بازرگان�ی (  و ج) پیش�نهاد قیم�ت ( { به نش�انی دبیرخانه 
ش�هرداری گرمه موضوع بند 1 این مناقصه ارس�ال و رسید دریافت نمایند. 
بدیهی اس�ت پیش�نهاد دهنده بای�د9٪ مالیات بر ارزش اف�زوده ، 15٪ حفظ 

قدرت خرید ساالنه  و کرایه حمل را به قیمت پیشنهادی خود اضافه نماید.
8- پاکات پیش�نهاد قیمت در روز یکش�نبه 1400/01/08 س�اعت 12 ظهر در 
محل دفتر ش�هردار بازگش�ایی که حضور مناقصه گذاران یا نماینده آنان در 

جلسه بالمانع می باشد.
9- کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس�ناد تا ارایه پیش�نهاد قیمت و 
گش�ایش پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس 

www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. 
10- مناقصه گران می توانند جهت دریافت اطالعات بیشتر به سامان تدارکات 

دولت یا با شماره تلفن 05832503342 تماس حاصل فرمایند.
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 دانش��گاه والیت ایرانش��هر در نظر دارد مناقصه عمومی عملیات اجرایی تکمیل بلوک ش��ماره 
3و4خوابگاه متاهلین )پس��رانه( دانشگاه والیت را به شماره 2099060025000018 را از طریق 
س��امانه تدارکات الکترونیکی دول��ت برگزار نماید کلیه مراحل برگ��زاری مناقصه از دریافت 
اس��ناد تا ارائه پیش��نهاد قیمت مناقصه گران و بازگش��ایی پاکات ها از طریق درگاه س��امانه 
مناقصه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد(به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد ش��د 
و الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور 
و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق س��ازندتاریخ انتش��ار 

مناقصه در سامانه تاریخ 99/12/12 می باشد .
1-ش��رح مختص��ر موضوع مناقص��ه :انجام عملیات اجرای��ی تکمیل بلوک ش��ماره 3 و4خوابگاه 

متاهلین پسرانه دانشگاه والیت 
2-مدت و محل انجام کار :یکسال شمسی و محل انجام کار ایرانشهر 

3-مهلت زمانی دریافت اسناد :حداکثر تا ساعت18روز پنج شنبه مورخ99/12/14
4-مهلت زمانی تحویل اس��ناد تکمیل ش��ده ب��ه مناقصه گذار :حداکثر تا س��اعت 8 صبح روز              

پنج شنبه مورخ 99/12/28
5- زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 9 روز پنج شنبه مورخ 99/12/28

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه 
و ارائه پاکتهای الف :آدرس:اس��تان سیس��تان و بلوچستان –ایرانش��هر-کیلو متر 4بزرگراه 
شهید مرادی –سازمان مرکزی دانشگاه والیت –دبیرخانه مرکزی اطالعات تماس :37212289-

054
هزینه درج آگهی و کارمزد سامانه ستاد به عهده برنده مناقصه می باشد 

6-پیمانکار موظف اس��ت قبل از ارائه قیمت پیشنهادی کلیه مفاد مندرج در اسناد را مطالعه 
نماید 

. 

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای

روابط عمومی دانشگاه والیت ایرانشهر 

آگهی تجدید نوبت اول 
مناقصه شماره 99/72 ) یک مرحله ای(

شرکت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد، نسبت به خرید هفتصد و 
پنجاه هزار متر سیم رانژه دو نخ سفید مشکی 06 ) در قرقره های سیصد متری ( 
ب�ر اس�اس  مش�خصات موج�ود در اس�ناد از طری�ق مناقص�ه عموم�ی اقدام 
نمای�د. لذا از کلیه تولیدکنندگان حقوقی داخلی واجد ش�رایط دعوت بعمل                               

 می آید.
متقاضی�ان جهت کس�ب اطالعات بیش�تر به آدرس  ه�ای  WWW.TCI.IR و  

FARS.TCI .IR مراجعه نمایند.

روابط عمومی مخابرات منطقه فارس
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ش�رکت آب و فاضالب اس�تان خراس�ان ش�مالی در نظر دارد از محل منابع اعتبارات عمرانی )اسناد 
خزان�ه ، اوراق مش�ارکت ، ریالی( بر اس�اس  قانون برگ�زاری معامالت دولتی پروژه مش�روحه ذیل 
را از طری�ق مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی در س�امانه ت�دارکات الکترونیکی دولت 

)WWW.SETADIRAN.IR( انجام و به شرکتهای ذیصالح واگذار نماید٪
برآورد اولیه)ریال(مدتنام و مشخصات خدمات مورد نیازردیف

1

تعمیر و سرویس الکترو پمپ های تاسیسات آب استان 
خراسان شمالی- تهیه و تأمین كاالی تعمیر و تعویض، 
بارگیری و حمل كلیه الکترو پمپ ها، ضمن مجهز بودن 

به تجهیزات وماشین آالت الزم جهت “ تعمیر و سرویس 
الکتروپمپ های تاسیسات آب استان خراسان شمالی” 
مطابق مشخصات فنی پیوست اسناد مناقصه براساس 

مشخصات فنی و نظرات دستگاه نظارت.

129.500.000.000 ماه 

س�ایر توضیحات تکمیلی و ش�رح کار در اس�ناد اعالم شده است که الزم اس�ت مناقصه گران حداکثر 
ظرف 3  روز پس از انتش�ار آگهی از طریق س�امانه فوق الذکر اخذ و اقدام نمایند. ضمنًا هزینه چاپ 

آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد.
روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی
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آگهی ارزیابی کیفی )نوبت اول (
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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 دوم(
 همزمان با ارزیابی کیفی)فشرده(یک مرحله ای تکمیل بیمارستان تخصصی

 دام و طیور دانشگاه فردوسی مشهد

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس
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مسئوالن آموزش و پرورش می گویند شرکت در آزمون اصلح برای استخدام الزامی است
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روزنامـه صبـح ایـران 2

ثبت بیش از ۱۰۰موقوفه جدید به نام حاج قاسم   رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در همایش »خیر ماندگار« گفت: پس از شهادت سردار سلیمانی بیش از ۱۰۰ موقوفه به نام این شهید ثبت شده 
است. به گزارش مهر، سید مهدی خاموشی با اشاره به اینکه در ایران بیش از ۷۰۰ نیت وقف وجود دارد، توضیح داد:  امروز ما نیات جدیدی را در امور خیر مشاهده می کنیم و نیاتی که می تواند ایران را به 

استقالل برساند و موجب خوداتکایی شود، باید تقویت شود که یکی از آن نیات مربوط به دانش بومی متکی بر ذهن و علم نسل جوان است تا کشور به قدرت برسد.

 مهدی خالدی  سیاست آمریکا در رابطه 
با کشورمان را این روزهــا به بهترین شکل 
و  »هویج  راهبرد  قالب  در  می توان  ممکن 
چماق« )Carrot and stick( تحلیل کرد. 
این  بین الملل،  روابــط  و  در علم سیاست 
اصطالح زمانی به کار می رود که یک طرف 
به کشوری پیشنهادهای تشویقی ارائه دهد، 
اما او را با برخی مجازات ها تهدید کند. در 
این پازل، جو بایدن در حالی که 40 روز پس 
از روی کار آمدن دولتش ، همواره دیپلماسی 
را تنها راه تعامل با ایران خوانده و از گفت 
و گو با جمهوری اسالمی سخن می گوید، 
اما نه تنها هیچ گام عملی جهت اصالح 
سیاست های ضد ایرانی غلط دولت گذشته 
دونالد  پــای  جا  دقیقاً  بلکه  نـــداده،  انجام 
تنها  نه  واشنگتن  اســت.  گذاشته  ترامپ 
رفع تحریم ها علیه تهران را نادیده می گیرد، 
بلکه با هدف کشاندن کشورمان به پای میز 
مذاکره در آخرین اقــدام خصمانه خود با 
همکاری تروئیکای اروپایی )انگلیس، فرانسه 
و آلمان( پیش نویس قطعنامه ای را به آژانس 
بین المللی انرژی اتمی در محکومیت برنامه 
تعلیق  بابت  از  نگرانی  آنچه  و  ای  هسته 
تعهدات فرابرجامی ایران خوانده شده را ارائه 
داده که طبق اعالم رسانه ها روز جمعه در 

مورد آن رأی گیری خواهد شد. 

 آمریکا به دنبال شرطی کردن »
جامعه ایرانی

و موضع گیری  ــدام  اقـ آخــریــن  ایــن  البته 
مــخــرب مــقــامــات کـــاخ ســفــیــد در قبال 
نیز  نبود؛ چرا که شب گذشته  کشورمان 
معاونت  بـــرای  بــایــدن  پیشنهادی  گزینه 
شده  متعهد  آمریکا،  داری  خزانه  وزارت 
است تحریم های سخت گیرانه این کشور 
علیه ایران را پیگیری کند! »والی ادیمو« در 
پاسخ مکتوب به پرسش های اعضای کمیته 
مالی سنا درباره کشورمان گفته است ایران 
تنها زمانی از کاهش تحریم ها بهره مند 
خواهد شد که به اجرای کامل تعهداتش 
)برجام(  مشترک  اقــدام  جامع  برنامه  در 
بازگردد. این ادعا در حالی مطرح می شود 
که دولت بایدن موظف به جبران اشتباه 
خــروج  بــر  مبنی  واشنگتن  قبلی  ــت  دولـ
یکجانبه از برجام است، اما هنوز هیچ اقدام 
مؤثری در این باره انجام نداده و با لحنی حق 
به جانب، ایــران را به کارشکنی در اجرای 

درست توافق هسته ای متهم می کند. 
در مقابل این رویکرد دوگانه ایــاالت متحده 
درباره کشورمان، این پرسش مطرح است که 
ما باید دم خروس دشمنی دیرینه آمریکا با 

جمهوری اسالمی را باور کنیم یا ظاهرسازی 
را؟  مــذاکــره  و  دیپلماسی  رســـای  در  بــایــدن 
یکی از نمایندگان مجلس شــورای اسالمی 
در گفت وگو با قدس اما رفتار کاخ سفید را 
بلکه کامالً  نــوع عملکرد متناقض  یــک  نــه 
برنامه ریزی شده و راهبردی هدفمند می داند. 
فریدون عباسی با بیان اینکه آمریکا به جای 
اصالح رفتار گذشته و عذرخواهی از جمهوری 
اسالمی طلبکار هم شــده، افـــزود: در قالب 
سیاست هویج و چماق آمریکایی، واشنگتن 
ارزش و  اخیر پیشنهادهای بی  روزهـــای  در 
پیش پا افتاده را مطرح کرده و به کمک شرکای 

اروپایی خود به دنبال پیشبرد آن است. 
رئیس اسبق سازمان انرژی اتمی ایران تصریح 
کرد: اصل سیاست ایاالت متحده در رابطه 
با جمهوری اسالمی بر دشمنی استوار است. 
امــروز این واقعیت در قالب بــودن یا نبودن 
برجام ظهور یافته، اما دسیسه های گذشته 
نباید فراموش شود. در آینده هم می تواند این 
رویکرد خصمانه در قالبی دیگر نمود پیدا کند. 
پس ما فارغ از این تغییرات سیاسی در آمریکا 
باید راهبرد خود را داشته و توانمندی داخلی 
را تقویت کنیم. به ویژه در این مقطع زمانی 
آن هــا متوجه شده اند که ما توانایی بی اثر 
کــردن تحریم های آن هــا را داریـــم، به همین 
دوبــاره  کشیدن  پیش  با  می خواهند  دلیل 
بحث جنگ و موضوع تحریم، جامعه ما را 

شرطی و اهداف انتخاباتی خود را برای روی 
کار آمدن غرب گرایان و لیبرال ها در انتخابات 

1400 دنبال کنند.

بدون رفع تحریم ها ادعای اعتقاد به »
دیپلماسی لفاظی است 

عباس سلیمی نمین هم در ارزیابی اقدام های 
خصمانه ایاالت متحده علیه کشورمان گفت: 
دست  تخریبی  اقـــدام هـــای  از  آن هـــا  اینکه 
برنداشته و همواره کارهایی مانند آنچه که در 
قالب ارائه قطعنامه ضد ایرانی به آژانس انرژی 
اتمی اتفاق افتاد را دنبال می کنند با توجه 
آمریکایی چیزی طبیعی  ذات سیاست  به 
است. این تحلیلگر حوزه سیاست خارجی 
افــزود: پس از تغییرات در کاخ سفید اروپا 
با آمریکا همراهی بیشتری دارد و واشنگتن 
که در سیاست فشار حداکثری بر ایران ناکام 
مانده، در تالش است از داالن هایی که امکان 
دارد،  وجــود  کشورمان  علیه  اروپـــا  همراهی 
بیشتر استفاده کند که بهره گیری از ظرفیت 
نهادهای بین المللی یک گزینه پیش روی 

بایدن خواهد بود. 
در نهایت اینکه برای تحلیل سیاست امروز 
مــی تــوان مدعی شد مقامات  بایدن  ــت  دول
کاخ سفید حسن نیت جمهوری اسالمی در 
پایبندی یکجانبه به برجام و در ادامه توافق 
را  اتمی  انـــرژی  المللی  آژانـــس بین  با  اخیر 

نشانه ای از ضعف محاسبه کرده اند و در صدد 
امتیازگیری با ابزار تحریم هستند؛ موضوعی 
به  به طور ضمنی  ــت هم  دول که سخنگوی 
آن اشاره کرد. علی ربیعی در نشست اخیر 
خود با تأکید بر اینکه این آمریکا بود که از 
بــرجــام خـــارج شــد پــس نباید جــای ظالم و 
مظلوم در یک کنش سیاسی عوض شود، 
گفت: واشنگتن تا امروز از برداشتن کوتاه ترین 
بــرای اعتمادسازی  تــالش  گامی که نشانگر 
باشد، خودداری کرده است. بایدن نمی تواند 
سیاست دولت ترامپ را دنبال کند و توقع 
نتیجه متفاوت داشته باشد. ربیعی با بیان 
اینکه بدون رفع تحریم ها ادعــای اعتقاد به 
دیپلماسی لفاظی است، افــزود: توافق ما با 
آژانس نشان حسن نیت ما بوده و نباید از آن 

سوء تعبیر شود. 
اما همان گونه که سلیمی نمین هم معتقد 
است به اذعــان همه صاحبنظران راجــع به 
بحث مذاکره در سیاست کالن کشور یک 
چارچوب منطقی قوی و قابل فهم وجود دارد. 
ما اعالم کرده ایم مذاکره می کنیم به شرط 
اینکه آمریکا ضمن برداشتن همه تحریم ها 
به برجام بازگردد. بنابر این اصل رفع تمام 
تحریم ها و راستی آزمایی آن است و سپس 
بی توجه به ژست دیپلماتیک مضحک بایدن 
و تنها با توجه به منافع ملی می شود در مورد 

اقدام های بعدی فکر و برنامه ریزی کرد.

گزینه پیشنهادی معاونت وزارت خزانه داری بایدن: راه گریز ایران از تحریم را می بندم!

بازگشت معماران تحریم

عاجزانه می خوام پیگیری کنید که چرا دولت وام ازدواج را زیاد نمی کند؟ 100میلیون س
وام با این تورم خیلی کمه قیمت همه اجناس باال رفته. ممنون. 9160000907

آقای روحانی بدان مرغ، گوشت، روغن و حتی میوه را از سفره ما کارگران بر س
چیدی. شما صاحب بیت المال نیستی فقط امانتداری مثالً! 9050000621

سردبیرمحترم روزنامه قدس. باسالم. اینجانب دبیر بازنشسته حق التدریس س
ناحیه ۲تبریز هستم یکی دوسال است که اضافه تدریس می گیرم. متأسفانه همه 
ساله پرداخت اضافه تدریس با تعویق چندماهه، حتی یک ساله پرداخت می شد، 
اما امسال شیوه محاسبه نوبرانه ای در پرداخت اضافه تدریس اعمال شده است. 
بنده 1۲ساعت درهفته و درماه 4۸ساعت تدریس می کنم که اجرت هر ساعت41 
هزار و 3۲4تومان است و در ماه تقریباً ۲میلیون می شود )البته بدون احتساب تورم(
و هزینه های جانبی که برای برگزاری کالس های آنالین برما تحمیل شده است. 
درحالی که پرداختی های این چندروزه به ترتیب1 میلیون و 73۸ هزار و 339 تومان، 
493 هزارو 157تومان و743 هزارو ۸34تومان بوده است. الزم به ذکر است این 
پرداختی ها مربوط به سال گذشته است و برای سال تحصیلی 1400_1399ریالی 
واریز نشده است! از شما به عنوان یک رسانه برای بازتاب دردهای جامعه، تقاضای 

استعانت برای این اجحاف بزرگ را دارم. با سپاس و تقدیم احترام 9190000291
ضمن خدا قوت به مسئوالن روزنامه وزین قدس. چند روز قبل مطلبی را در س

خصوص نظرسنجی انتخابات ریاست جمهوری 1400درج کرده بودید. آن هم از 
یک مؤسسه خارجی!؟ در همه تاریخ ایران که به یاد دارید و داریم کدام خارجی 
دلسوز ما بوده. چه رسد به این دوران 4۲سال انقالب که به خون تک تک هر 
ایرانی باغیرت تشنه هستند. حاال با این نظرسنجی مشکوک می خواهند مردم را 

سرگردان نمایند. 9150000698 
ــد تحصیل س ــرار گرفته که رون ق ــوع زلزله در سی سخت درشــرایــط و زمانی  وق

دانش آموزان را از نظر قطع اینترنت، نداشتن منزل آرام و...کامالً به هم زده است. 
همه ما می دانیم زمان در تحصیل خیلی مهم است. امید و انتظار می رود همراه 
حمایت های همه جانبه، به این موضوع اهتمام ورزیده شود تا فرصت های از دست 

رفته قابل جبران بشود.  9380000263
 قطعاً مسافرت در نوروز امسال با محدودیت های کم و بیش همراه است ولی س

هرتعدادی ازهموطنان ارجمند که قــرار باشد ضــرور یاغیرضرور مسافرت کنند 
حقشان است از راه های ارتباطی و سکونت پرایمن برخوردار باشند تا خدای نکرده 

خطری جان و مالشان را تهدید نکند. 9380000263

 انتشار بیانات رهبر انقالب 
در دیدار نویسنده برجسته جهان عرب 

ــزاری هــمــایــش  ــ ــرگـ ــ بـــه مــنــاســبــت بـ
»سلیمان کتانی و امامت ارزش ها« 
در بیروت، صبح دوشنبه 99/1۲/11 
بیانات رهبر انقالب در گفت وگو با این 
نویسنده جهان عرب منتشر شد. به 
گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ 
و نشر آثار حضرت آیت هللا خامنه ای، 
ســلــیــمــان کــتــانــی از دانــشــمــنــدان 
لبنانی  برجسته   ادیـــب  و  مسیحی 
است که کتاب های متعددی درباره ی اهل بیت )ع( نوشته است. کتاب »امام 
علی، مشعلی و دژی« از جمله آثار این نویسنده است که پیش از انقالب، آقای 

جالل الدین فارسی آن را به فارسی ترجمه کرده است.
از این کتاب آقای  این بیانات به شرح زیر اســت: بگذارید یک خاطره ای 
سلیمان کتّانی بگویم. دو کتاِب ایشان به فارسی ترجمه شده؛ یکی االمام 
علی و یکی فاطمه الزّهراء؛ در هر دو ترجمه، مترجم پهلوی من بوده و ترجمه 
می کرده؛ از عجایب است! یکی شان آقای جالل فارسی است، نشسته بود و 
ترجمه می کرد، من هم کار دیگری داشتم می کردم امّا با ما بود و در شرایطی 
بود که او نه، امّا من فراری بودم. و امّا آن ]کتاب[ فاطمه الزّهراء را مرحوم آسیّد 
جعفر قمی ترجمه کرده -پسر مرحوم آیت هللا  قمی- و من باز در آن  وقت در 
اطراف مشهد فراری بودم و او هم گفت که من هم می خواهم با تو بیایم. او 
فراری نبود ]امّا[ آمد با من و همراه من و من خیلی به او در آن ترجمه کمک 
کردم. این حقّی است که من به گردن ]آقای[ سلیمان کتّانی دارم! حاال که با 
ایشان مخاطبه شد ]بگویم[ ما خیلی خوشحالیم که یک قلم خوب و ذوق 
وافر و اطاّلعات وسیعی از ایشان -که یک نویسنده  معروفی است- به کار 
رفته برای معرّفی دو نفر از اعیان اهل بیت پیغمبر. و من به  عنوان فرزند آن 

دو بزرگوار از شما تشکّر می کنم.

جزئیات حمله مسلحانه گروهک های تروریستی 
به خودرو سپاه در سراوان

روابط عمومی قرارگاه منطقه ای قدس نیروی زمینی سپاه جزئیات حمله مسلحانه 
گروهک های تروریستی به خودرو سپاه در سراوان را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس از زاهدان به نقل از روابط عمومی قرارگاه منطقه ای 
قدس نیروی زمینی سپاه در مورخ 99/1۲/1۲ عناصر گروهک های تروریستی طی 
یک اقدام ناجوانمردانه، به نیروی های مهندسی سپاه در منطقه بم پشت سراوان 
که در راستای محرومیت زدایی و خدمت رسانی به مردم برای احداث جاده های 
روستایی در حال فعالیت بودند، حمله نمودند.  طی این اقدام تروریستی یک 
نفر از کارکنان مهندسی مجروح و یک نفر مفقود شده است. گفتنی است این 
گونه حرکات مذبوحانه هیچ خللی در استمرار خدمت رسانی به مردم محروم این 

منطقه ایجاد نخواهد کرد.

 محمدرضا صباغیان نماینده بافق روز گذشته با ادعای حذف پیشنهادش درباره س
بودجه طی تذکری در صحن علنی مجلس گفت: »آقای قالیباف! این اقدام ها ناشی 
از سوءمدیریت شماست؛ اینجا مجلس است نه پادگان نظامی!« این سخنان 
واکنش های نمایندگان را نسبت به او در پی داشت. قالیباف هم گفت: نمایندگان 

آستانه تحملشان را باال ببرند تا حرف مخالفان هم در آرامش شنیده شود.
و علی خسرجی  عطایی، سه س ناصر خــفــاجــیــان زاده، حسین ســیــالوی اصــل   

تروریستی که سال 9۶ با حمله به کالنتری کوی مجاهد اهواز، دو نفر از مأموران را به 
شهادت رسانده بودند، اعدام شدند.

 خبرگزاری فرانسه ادعا کرد سه کشور فرانسه، انگلیس و آلمان در جلسه جمعه س
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، قطعنامه ای ضدایرانی را به رأی خواهند 
گذاشت که تعلیق بازرسی های دیده بان  هسته ای سازمان ملل توسط ایران را »محکوم« 
می کند. در همین حال علی ربیعی سخنگوی دولت گفت: اگر قطعنامه ای علیه ایران 

در شورای حکام آژانس تصویب شود، ایران در توافق با آژانس بازنگری می کند.
 اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با قدردانی از »کارهای خوب و س

ماندگار دولت« که »باید به عنوان سرمایه تلقی و به نسل جوان منتقل شود« گفت: 
افرادی در کشور هستند که زیاد به مشکالت می پردازند و حرف نزده را زده و مشکل 

نبوده را بوده می کنند و دروغ می سازند و روی این دروغ تحلیل و ارزیابی می کنند.
 »میک واالس« نماینده پارلمان اروپا با بیان اینکه آمریکا از ابزار تحریم به عنوان س

سالحی علیه کشورهایی استفاده می کند که در برابر آن تسلیم نمی شوند، گفت این 
تحریم ها بدون تأیید سازمان ملل، تروریسم اقتصادی است.

 حسن روحانی رئیس قوه اجرایی کشور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت س
گفت: پدیده ناهنجار کولبری و سوختبری در شأن و منزلت مردم و کشور نیست.

 حجت االسالم حاج علی اکبری رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه، ارتباط س
ائمه جمعه با شبکه نخبگانی در اقصی نقاط کشور را یک ضرورت دانست و تصریح 
کرد: امام جمعه باید بتواند هم ظرفیت های مردمی و هم ظرفیت های نهادی منطقه 

محل مأموریت خود را فعال کند.

»ریچارد نفیو« کیست؟
دیروز آخرین حلقه از تیم بایدن برای اجرای 
راهبرد »فشار هوشمند« تکمیل شد؛ »ریچارد 
نفیو« به عنوان معاون مسئول امور ایران در 
وزارت خارجه  آمریکا کار خود را آغاز کرد. نفیو 
اکنون به عنوان معاون رابرت مالی مسئول گروه 
اقدام علیه ایران منصوب شده است. این گروه 
توسط مایک پمپئو در وزارت خارجه آمریکا 
در دولت ترامپ تشکیل شد و دولت بایدن 
نیز برخالف انتظار، آن را ملغی نکرد. کارکرد 
اولیه این تشکیالت این بود که نحوه خروج 
آمریکا از برجام را مشخص کند، اما در ادامه 
با لفاظی های مکرر برایان هوک ]مسئول سابق 
این گروه[ به محلی برای اظهارات ضدایرانی 
دولت ترامپ بدل شد. دولت ترامپ به دنبال 
تبدیل کردن تحریم به »نمادی« برای ترساندن 
کشورها و شرکت های خارجی و پرهیز دادن 
آن ها از همکاری با ایران بود. این راهبرد که با 
تحریم حداکثری تمام نهادها، شرکت ها و افراد 
ریز و درشت ایرانی همراه بود، به راهبرد »فشار 
حداکثری« مشهور شد و بنیه اصلی آن بر 
جنگ روانی و ایجاد یک کارزار سیاسی تمام 
عیار علیه ایران بود. شکست این راهبرد در 
ماه های آخر دولت ترامپ بر همه روشن شده 
بود تا اینکه در نهایت با پیروزی جو بایدن در 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، این راهبرد 
به طور کامل کنار گذاشته شد. رئیس جمهور 
فعلی آمریکا در مبارزات انتخاباتی خود به 
صراحت از جایگزنی راهبرد »فشار هوشمند« 
به جای فشار حداکثری خبر داده بود و به 
محض اعالم پیروزی با مهره چینی های خود 

به سمت این هدف حرکت کرد.
منظور از »فشار هوشمند« اجرای تحریم های 
مؤثر، مــوردی و نقطه ای همزمان با پیشبرد 
ــدون آنکه دولت  مــذاکــرات سیاسی اســت ب
بــایــدن در فــضــای بین الملل بــه ضــدیــت با 
دیپلماسی یا یکجانبه گرایی متهم شود. در 
ایــن راهــبــرد، حداکثر تــالش بـــرای شناخت 
اولیه  تحریم های  زدن  دور  اقتصادی  منافذ 
صورت می گیرد و سعی می شود با اثرگذاری 
واقعی تحریم ها سیستم اداره کننده جمهوری 
اســالمــی، مستأصل شــود. بــه همین دلیل 
بایدن از روزی که روی کار آمد در زمینه ایران، 
کــار آورد  را روی  اوبــامــا  از دولــت  چهره هایی 
که وجه مشترک آن هــا از یک سو دیپلمات 
بودن و از سوی دیگر آشنا بودن به ساختار 
اقتصادی و سیاسی ایــران اســت. ایــن پازل 
دیروز با اعالم انتصاب ریچارد نفیو به عنوان 
معاون رابرت مالی تکمیل شد. کتاب خواندنی 
ریچارد نفیو با عنوان »هنر تحریم هــا« به 
فارسی ترجمه شده و در فضای مجازی موجود 
است. با مطالعه این کتاب می توان دریافت 
که مسئله »اثــرگــذاری« تحریم ها به عنوان 
مسئله محوری در رژیــم تحریم های آمریکا 
مورد بحث قرار می گیرد. انتصاب کسی که 
به علت تخصص در هدف گذاری تحریم های 
ضدایرانی به »معمار تحریم ها« شهرت پیدا 
کرده، نشان می دهد دولت بایدن قصد دارد 
با حفظ و احیای نظام تحریم های هوشمندِ 
دولــت اوباما، اجــرای هر چه دقیق تر نظریه 
»فشار هوشمند« به جای »فشار حداکثری« 
را دنبال کند که این مسئله به معنای پایان 
هر گونه رفع تحریم »واقعی« برای ایران است. 

محسن هاشمی رفسنجانی عضو حزب س
کارگزاران با بیان اینکه در حزب بیش از 10 نفر 
به عنوان نامزد بررسی شده اند، گفت: من و 
جهانگیری از نامزدهای کارگزاران هستیم اما 
دیدگاه ها درباره کاندیداتوری ظریف مثبت تر 
ایــن نامزدی  البته نمی شود بگوییم  اســت، 

قطعی شده است.
جمال عرف معاون سياسي وزارت كشور و س

رئيس ستاد انتخابات گفت: با هماهنگي هاي 
انتخابات  ــرای  بـ مجلس  بــا  گرفته  ــورت  صـ
شوراهاي اسالمي شهر و روستا، به تعداد 
كه  مــوجــود  الكترونيک  رأي  صــنــدوق هــاي 
هشت كالنشهر را پوشش مي دهد، انتخابات 
به  صورت تمام الكترونيك برگزار خواهد شد.

صادق خرازی نامزد اعالمی حزب ندا در س
شد:  مدعی  جمهوری  ریــاســت  انتخابات 
»اگــر ســال ۸4 آیــت هللا هاشمی انتخاب 
می شد، با ادامه مسیری که دولت خاتمی 
آغاز کرده بود، به یک موقعیت بزرگ تاریخی 
اقتصادی  قــدرت  بزرگ ترین  و  می رسیدیم 

غرب آسیا می شدیم«. 
جــبــهــه س ــنـــگـــوی  ســـخـ ــوری  ــصــ ــ ــن ــ م آذر 

اصالح طلبان ایران گفت: نظراتی که توسط 
دبیران کل احزاب یا فعاالن سیاسی مطرح 
به جبهه اصالحات  تعمیم  قابل  می شود، 
ایران نیست و تنها نظرات احزاب است؛ ما 
هنوز هیچ گونه جمع بندی دربــاره سازوکار و 

مصادیق انتخابات نداشته ایم. 

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به بندهای هزینه ای 
و تصویب  بــررســی  را  مالیاتی  هــای  بــودجــه 1400، بخش 
کردند؛ از مهم ترین مصوبات دیــروز الــزام مشاغل پزشکی 
به استفاده از پایانه فروشگاهی و همچنین محکم کاری در 
دریافت مالیات از اینفلوئنسرهاست. مجلس صاحبان حرف 
و مشاغل پزشکی را مکلف به استفاده از پایانه  فروشگاهی 
کرد؛ بر این اساس همه صاحبان ِحرَف و مشاغل پزشکی، 
پیراپزشکی، داروســازی و دامپزشکی که مجوز آن ها توسط 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام 
پزشکی ایران صادر می شود و همه اشخاص شاغل در کسب 
و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده 

مکلف اند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.

معافیت مالیاتی سرمایه گذاران مردمی در پروژه های »
زیربنایی 

مالیاتی  معافیت  جزئیات  ادامــه  در  مردم  نمایندگان 

ساختن  فراهم  دارایــی هــا، جهت  انتقال  و  نقل  بــرای 
ــروژه هــای  ــرای پ ــردم بـ زمــیــنــه ســرمــایــه گــذاری عــمــوم مـ

زیربنایی و صنعتی را نیز تعیین کردند.
دارایــی  انتقال  و  نقل  هرگونه  مصوبه  ایــن  اســاس   بر 
بــــــه/از صـــنـــدوق هــــای ســـرمـــایـــه گـــذاری پــــــروژه که 
اوراق  و  ــورس  ب ســازمــان  مجوز  بــا  آن هــا  پذیره نویسی 
و  مالیات  هرگونه  پرداخت  از  می شود،  انجام  بهادار 
انتقال معاف است. همچنین مالیات  و  عوارض نقل 
نقل و انتقال و سود ایجادی در شرکت های مؤسس، 
ناشی از انتقال آورده غیرنقدی به شرکت های سهامی 
تکمیل  و  ایجاد  منظور  به  که  تأسیس  شرف  در  عام 
و  زیربنایی  کــشــاورزی،  و  صنعتی  تولیدی  پــروژه  هــای 
و نقل  طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و حمل 
شکل می گیرد و مجوز عرصه عمومی و تأسیس آن از 
سازمان بورس و اوراق بهادار گرفته می شود، مشمول 

مالیات به نرخ صفر خواهد بود.

مخالفت دولت با گرفتن مالیات از اینفلوئنسرها»
مجلس در مصوبات دیروز خود سازمان امور مالیاتی را به 
تدوین دوماهه آیین نامه دریافت مالیات از اینفلوئنسرها 

ملزم کرد.
بحرینی نماینده مشهد پیشنهاد دهنده این بند الحاقی 
توضیح داد: یک پیشنهاد در بخش درآمــدی با حمایت 
بــود که صفحات  ایــن  نمایندگان مصوب شد و آن هم 
مجازی که تعداد کاربرانشان باالی 500 هزار نفر است و 
تبلیغات می گیرند، تبلیغات آن ها مشمول مالیات باشد؛ 
به نظر می رسد این موضوع جزو مصوبات بسیار خوب 
مجلس و یک پایه دریافت مالیاتی جدید اســت و اگر 
دولت خوب عمل کند می تواند یک عدالت مالیاتی در این 

موضوع تأمین کند.
وی افزود: ما نگران هستیم دولت این موضوع را اجرا نکند، 
به خصوص که وقتی این موضوع مطرح شد نماینده دولت 

با آن مخالفت کرد. 
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کوتاه از انتخابات

محکم کاری مجلس در گرفتن مالیات از اینفلوئنسرها، پزشکان، مشاوران و وکال 

سخنگوی دولــت در نشست دیــروز خود 
با خبرنگاران تصریح کرد: انتظار نداشته 
باشید که با تصویب لوایح FATF  مشکالت 
برطرف شود، اما می توان گفت مشکالت 
»خودتحریمی«  بــا  بیشتری  اقــتــصــادی 

نخواهیم داشت. 
علی ربیعی در پاسخ به پرسش خبرنگار 
فارس  گفت: اما اینکه پرسیده اید چگونه 
تحریم  ها دارد برداشته می شود در حالی 
که نشانه ای از رفع تحریم دیده نمی شود 
و آن را وعده پوچ دولت می خوانید، شرایط 
نــکــرده؛  ــرامــوش  ف را هیچ کس  ســال 9۲ 
دورانـــی کــه بــا چندین قطعنامه شــورای 
بودیم،  مواجه  جنگ،  تهدید  و  امنیت 
اما ما تحریم ها را با حمایت رهبر معظم 

انقالب به عقب راندیم.
سخنگوی دولت سپس گفت: اما درباره 
FATF نــوع ســؤال شما نــادرســت اســت، 

است  عرصه سیاست  در  موضوع  کــدام 
که همه مشکالت را به تنهایی حل کند؟ 
این انتظاری بی جا از پذیرش یک سلسله 
مقررات مالی بین المللی است اما در عوض 
آثــار  لیست  در  رفــتــن  مــی دهــم  ضمانت 
مبادله  هزینه  و  داشــت  زیانباری خواهد 
در کشور را افزایش خواهد داد، صادرات و 
آوردن ارز به چرخه اقتصاد با مشکل روبه رو 
خــواهــد شــد، دوســتــان و همسایگان هم 

تمایل کار با ایران را از دست خواهند داد.

دولت

انتظار نداشته باشید مشکالت 
با تصویب FATF حل شود

سخنگوی دولت: 

مجلس
درخواست 195 نماینده برای رد لوایح جنجالی در مجمع تشخیص

195 تن از نمایندگان مجلس روز گذشته 
برای  در خصوص تصمیم گیری  بیانیه ای 
لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت 
نظام صادر کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، 
در بخشی از این بیانیه آمده است: همزمان 
با اجرای برجام توسط ایران، فشارهای پنهان 
و آشکاری بر کشور وارد آمد تا یکی دیگر 
از خواسته های نظام سلطه یعنی »قواعد 
)FATF ( گروه اقدام ویژه مالی« موسوم به
پذیرفته شود اما با توجه به اذعان برخی 
بودن  فایده  بی  بر  مبنی  دولتی  مقامات 
الحاق به کنوانسیون ها در شرایط تحریمی، 
اسالمی  ــورای  شــ مجلس  نمایندگان  مــا 
معتقدیم که پذیرش قواعد FATF به ویژه 
عضویت در کنوانسیون پالرمو و CFT در 
واقع تکه های تکمیل کننده پازل تحریمی 
آمریکا و شرطی سازی اقتصاد ایــران بوده 
و اروپـــا نیز یــاری دهــنــده او در ایــن مسیر 

است. تصمیم به الحاق مشروط، با توجه 
به بی کفایتی شروط برای کنوانسیون ها به 
دالیل متقن و تجربه شده حقوقی، کشور 
عمالً در معرض اجرای کنوانسیون ها قرار 
پــایــان تأکید می      شود  خــواهــد گــرفــت. در 
بر  راهبرد اصلی و اساسی نظام اسالمی 
اساس بیانات مصرح رهبر معظم انقالب، 
خنثی سازی و بی اثرکردن تحریم هاست و 
برنامه ریزی کشور باید بر فرض ماندگاری 

تحریم ها صورت گیرد.

 پذیرش FATF تکمیل کننده 
پازل تحریمی آمریکاست



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

نمایندگان از اظهار نظر نادرست درباره دستمزد کارگران بپرهیزند علی بیگی، رئیس کانون عالی شوراهای کار کشور با اشاره به اظهارنظر برخی نمایندگان مجلس در خصوص تعیین مزد منطقه ای گفت: 
در قانون، مزد منطقه ای پیش بینی شده است اما پرسش من از نمایندگان این است که مجلس در قانون خدمات کشوری مصوب کرده حقوق کارمندان متناسب با تورم باشد اما آیا این روند اجرا می شود؟ وی ادامه 

داد: امروزه دلیل اصلی مشکالت بازنشستگان این است که در دوران فعالیت حقوق متناسب دریافت نکرده اند و در نتیجه امروز شاهد هستیم که معیشت این افراد دچار اختالل شده است. 

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

صادرات پوشاک بنگالدش به اندازه نفت ایران!
گردش مالی صنعت پوشاک در 
جهان ساالنه به  صورت میانگین 
حدود 900 میلیارد دالر است اما 
وضعیت پوشاک ایرانی و جایگاه 
ســـودآوری  از  ایــن حجم  در  آن 

اقتصادی کجاست؟
ــرای پـــاســـخ بـــه ایــــن پــرســش  ــ ــ ب
ــنــگــادش را  وضــعــیــت کــشــور ب
بررسی کرده ایم. در حال حاضر 

بیش از ۸0درصد تولید این کشور در صنعت پوشاک بوده است. هم 
 اکنون بیشتر برندهای مشهور جهانی بخشی از تولیدات خود را از کشور 

بنگادش تهیه و به بازارهای جهانی ارسال می کنند.
مطابق پیش بینی ها تا سه سال آینده این کشور جزو کشورهای توسعه 
 یافته قرار خواهد گرفت و پیش بینی می شود تا پنج سال آینده تولید 
ناخالص داخلی آن به حدود ۵00 میلیارد دالر برسد؛ رقمی که در ۲0۲0 
برای کشور ایران ۴۱0 میلیارد دالر گزارش شده است. آن طور که آمارها 
می گوید مقدار صادرات ماهیانه پوشاک در بنگادش، بیش از ۶0 برابر 
صادرات سالیانه پوشاک در کشورمان و بیش از پنج برابر کل صادرات 
منسوجات و پوشاک در سال و برابر با صادرات غیرنفتی ایران است. این 
در حالی است که امکانات کشور بنگادش از قبیل دسترسی به انرژی، 
گاز، برق، بنادر و دریاهای آزاد و سایر زیرساخت های حیاتی و همچنین 
افراد تحصیلکرده در این صنعت به  هیچ  عنوان قابل  مقایسه با امکانات 
کشورمان نیست. ما تنها ۱۴ هزار تحصیلکرده نساجی در کشور داریم و 

از هر نظر که نگاه کنیم از بنگادش جلوتر هستیم.
بر اساس آمار منتشره در سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت، پارسال 
مجموع صادرات پوشاک کشور افزون بر ۶0 میلیون دالر، کل صادرات 
صــادرات  مجموع  و  دالر  میلیون  از ۷۲۸  بیش  نیز  کشور  منسوجات 
صنعتی کشور ۱۸ میلیارد دالر بــوده اســت. این در حالی است که بر 
اساس برنامه راهبردی وزارتخانه، پیش بینی صادراتی صنعت نساجی و 
پوشاک در افق ۱۴0۴ بیش از 3میلیارد دالر تخمین زده  شده که یک  سوم 

آن سهم پوشاک است.
این روزها با کاهش قدرت خرید مردم و باال رفتن قیمت ارز های معتبر، 
یکی دیگر از چالش های اساسی پیش روی تولیدکنندگان پوشاک حفظ 
بازار است. مواردی مانند تأمین مواد اولیه و نیز نبود حمایت های دولت 
در صادرات پوشاک سبب شده رکود این صنعت در پیوند خوردن با عدم 
چرخش نقدینگی، بنگاه های تولیدی را به سمت تعطیل شدن سوق بدهد.
پوشاک  واردات  فرصت های صادراتی،  با سوخت شدن  میان،  این  در 
خارجی از آن  سوی مرز ها به  صورت مجاز و غیرمجاز، شرایط دشواری 
را برای فعاالن این حوزه ایجاد کرده است. بر پایه آمارها حجم مصرف 
پوشاک در کشور ۸ میلیارد دالر تخمین زده می شود که حــدود ۲/۵ 
میلیارد دالر از این میزان به  صورت قاچاق وارد کشور می شود تا صنعتی 
که قدرت ارزآوری، ایجاد ارزش  افزوده، ایجاد اشتغال، پایین بودن سرانه 
سرمایه گذاری مورد نیاز و پاک بودن و سبز بودن فقط بخشی از ویژگی های 

آن است نتواند روی پای خویش بایستد.
می بینید وضعیت پوشاک ایرانی با وجود ظرفیت  های بسیار قوی مساعد 
نیست. صنعت پوشاک ایران دو فرصت مهم را از دست  داده؛ یعنی 
واگذاری بیش از ۶0 درصد از مصرف داخلی به رقیبان خارجی و استفاده 

نکردن از سهم بالقوه صادرات پوشاک.

ساخت ۵۰ هزار واحد 
مسکونی ارزان قیمت

تفاهم نامه ساخت ۵0 هزار واحد مسکونی 
برای دهک های یک تا سه درآمدی بین وزارت 
راه و شهرسازی و یکی از بانک های عامل در 
راستای طرح اقــدام ملی مسکن و در قالب 
توسعه مسکن ارزان قیمت به امضا رسید. بر 
اساس این تفاهم نامه مقرر شد به ۵0 هزار 
نفری که جزو دهک های کم درآمدی جامعه 
هستند ۱۵0 میلیون تومان وام قرض الحسنه 

با کارمزد ۴ درصد تعلق بگیرد. 

قیمت خرید تضمینی گندم 
هفته آینده اصالح می شود

عطاهللا هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندم کاران 
با بیان اینکه قیمت گندم در جلسه هفته آینده 
شورای قیمت گذاری محصوالت استراتژیک 
پیشنهاد  گفت:  می شود،  نهایی  و  بررسی 
ما برای قیمت خرید گندم ۵هزار و 300  تا 
۵هــزار و ۵00 تومان اســت. وی گفت: طبق 
قانون؛ بر عهده این شوراست و شورا می تواند 
نرخی را که چند ماه پیش از سوی شورای 
اقتصاد تعیین شده، بازنگری و اصاح کند.

خبر خوب

 اقتصاد در شبکه های اجتماعی

ساخت ایران
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هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با 
بیان اینکه منعی برای تعیین دستمزد بیش از یک بار در سال 
وجود ندارد، ابراز امیدواری کرد: طرح افزایش دو بار در سال حقوق 
کارگران به علت اثرگذاری الزم هر چه زودتر از جانب نمایندگان 
مجلس به نتیجه برسد تا جامعه کارگری از آثار و برکات این طرح 

بهره مند شوند.

مرکزی  بانک  پرداخت  نظام های  اداره  معاون  یکتا،  مانی 
گفت: بر اساس قانون مبارزه با پولشویی و مصوبه هیئت 
دولت مبادله رمزارزها در کشور ممنوع است. وی گفت: 
دستورالعمل استخراج کنندگان رسمی رمزارزها و صرافی های 
مجاز این هفته در بانک مرکزی نهایی شد و نام صرافی های 

مجاز در اختیار استخراج کنندگان قرار می گیرد.

از  که  کرد  اعالم  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  مقام   قائم 
۲۰ اسفند برای شب عید و ماه رمضان از طریق شبکه منتخب توزیع، 
فروشگاه های منتخب و اصناف، کاالهای ضروری شب عید منظم 
توزیع خواهد شد. مفتح گفت: اگر شرکت پخشی کاال یا کاالهایی 
را به اجبار بفروشد یا فروش کاالیی را منوط به خرید کاالی دیگری 

کند تا لغو پروانه اش خواهیم ایستاد.

قانون نگفته فقط یک بار در سال 
دستمزد تعیین شود!

 مبادله رمزارزهای دیجیتالی 
در کشور ممنوع است

 توزیع کاالهای شب عید 
در شبکه منتخب از ۲۰ اسفند

فهرست قیمت ماشین های اصالح

کیمی )سر و صورت(
منبعتغذیه:باتریقابلشارژ

قیمت:۲۱۲,۰۰۰تومان

 فیلیپس )صورت(
منبعتغذیه:باتریقابلشارژ
قیمت:۲,۰۹۹,۰۰۰تومان

منبعتغذیه:برقخانگی
قیمت:۵۹۳,۹۸۰تومان

وی جی ار )صورت(
منبعتغذیه:باتریقابلشارژ

قیمت:۲۶۹,۰۰۰تومان

روزیا )سر و صورت(
منبعتغذیه:برقخانگی
قیمت:۱۹۳,۰۰۰تومان

منبعتغذیه:باتریقابلشارژ
قیمت:۲۶۸,۴۲۰تومان

جیمی )صورت و  بدن(

 طوسی  تأمین اجتماعی به  عنوان بزرگ ترین 
صندوق بازنشستگی کشور، در سال های متمادی 
به حیاط  خلوت دولت برای عبور از بحران تبدیل  
شده اســت. در این سال ها هر یک از دولت ها 
قشرهای  بیمه  حق  از  بخشی  تأمین  تعهد  با 
مختلف بار سنگینی را به این سازمان تحمیل 
و به خاطر خلف وعده، بدهیشان به 3۴0 هزار 
ــومــان رســیــده اســـت. دســـت انـــدازی  مــیــلــیــارد ت
تومانی  میلیارد  هــزار   ۲۵0 سرمایه  به  دولتی ها 
شستا از طریق نصب مدیران دولتی هم عماً بر 
مشکات این مجموعه مردم نهاد افزوده است. 
بر  تــورم سرکش  کــه  در دهــه گذشته  از سویی 
اجتماعی  تأمین  اســت،  تاخته  مــردم  معیشت 
متناسب مستمری  افزایش  و  از همسان سازی 
دامنه  بر  نیز  ایــن  که  رفته  طفره  بازنشستگان 
امسال  البته مشکل  اســت.  افـــزوده  معضات 
از جایی شــروع شد که تأمین اجتماعی اجرای 
همسان سازی را پس از یک دهه در بوق و کرنا کرد 
و در تیرماه آن را در مرحله اجرا گذاشت. با این 
حرکت حقوق حداقل بگیران با 30 سال خدمت 
که ۶۵ درصد بازنشستگان هستند به ۲ میلیون 
رسید.  گرانی  غــول  برابر  در  تومان  هــزار   و ۸00 
همزمان نوبخت، رئیس برنامه  و بودجه ضربه ای 
به این قشر زد. او گفت با اختصاص بودجه، از 
این  پس دریافتی بازنشستگان کشوری 90 درصد 

دریافتی همتایان شاغان خواهد بود. این یعنی در 
حالی  که جمعیت بازنشستگان تأمین اجتماعی 
دو برابر کشوری هاست با اختصاص بودجه هر 
دو صندوق ماهیانه ۸هــزار و ۵00 میلیارد تومان 
پرداختی دارند و این سفره عائله تأمین اجتماعی 

است که باید کوچک تر پهن شود.
شکاف در پرداخت، این جماعت را به مقابل مجلس 
و تأمین اجتماعی و کف خیابان کشاند که دولتی ها 
اعام کردند سال ۱۴00 این فاصله را با تخصیص 
اعتبار 90 هزار میلیارد تومانی جبران می کنیم. بودجه 
که به مجلس رسید نمایندگان با چکش کاری این رقم 

را به ۱۵0 هزار میلیارد تومان رساندند.
این صورت  مسئله ظاهراً مفرح هست اما چرا 
حاکی  شواهد  اســت.  باقی  همچنان  نارضایتی 
تأمین اجتماعی در حال  بودجه  ناترازی  است، 
رخ نمایی است. پس باید دولت شفاف تکلیف 
این سازمان را روشن کند؛ اما آنچه در مجلس 
تصویب شد، اوالً به  صورت عام است و برای همه 
صندوق ها و ترمیم ها این به معنای حداکثر ۲0 
تا 30 هزار میلیارد تومان برای مستمری بگیران 
است و دوم اینکه از محل ارائــه اوراق و فروش 
اماک باید تأمین شود که درآمد پایدار محسوب 
نمی شود. اکنون بازنشستگان پرهزینه و عیال وار 
با هزینه بیماری و خرج روزافزون فرزندان؛ نظاره گر 

وعده ای هستند که امید به تحقق آن ندارند.

شکافدرپرداختصندوقهایبازنشستگیکشورادامهدارد

تبعیض علیه بزرگ ترین 
صندوق بازنشستگی کشور

موزر)سر و صورت(

 همسان سازی 
حقوق بازنشستگان

نوبخت رئیس سازمان 
بـــودجـــه  و  ــه  ــ ــام ــ ــرن ــ ب
گفت: بــا اســتــفــاده از 
تجربه همسان سازی 
عزیز  بازنشستگان  

لشکری و کشوری و همراهی وزیر رفاه، سازمان 
تامین اجتماعی  و کانون های تامین اجتماعی 
روشــی مناسب بــرای تکمیل همسان سازی 
حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی پیشنهاد 
شد. با عنایت خداوند احکام جدید این عزیزان 
در همین اسفند ماه اصاح و صادر می شود.

ش�ركت س�هامی برق منطقه ای سیستان و بلوچس�تان  به منظور توسعه شبكه فوق 
توزیع استان، عملیات احداث خط انتقال برق63 كیلوولت خاش به پست خاش 2  
را آغ�از، ل�ذا ب�رای اطاع صاحب�ان اراضی و ام�اک واقع در مس�یر فوق و در 
اج�رای م�واد 16،18و19 قانون س�ازمان برق ایران و ماده11 آئین نامه ش�ماره 
12727/ت/50732ه� مورخ  1394/2/6 هیئت محترم وزیران و س�ایر مقررات 

آگهی می نماید.
    نظر به اینكه خط انتقال نیروی برق به ش�رح كروكی و نقش�ه پیوس�ت احداث 
می گردد، لذا طبق مقررات حریم خط 63 كیلوولت به میزان 8 متر در هر طرف 
مس�یر خط اس�ت ك�ه طبق م�واد 6 و 8 تصویب نامه، در مس�یر و حری�م زمینی و 

هوایی خطوط انتقال نیروی برق اقدام به هرگونه عملیات ساختمانی و اقداماتی 
نظیر ایجاد تاسیس�ات صنعتی، مسكونی، مخازن س�وخت، انبارداری و تاسیسات 
دامداری، باغ یا درختكاری ممنوع است. فقط اقداماتی از قبیل زراعت  فصلی 
و س�طحی، حفظ یا كاشت درختان كم ارتفاع، حفر چاه و قنوات بدون استفاده 
از دكل حفاری، اكتش�اف و بهره برداری از  معدن، راه س�ازی و احداث ش�بكه 
آبیاری مش�روط بر اینكه مانعی برای دسترس�ی به خطوط برق برای وزارت نیرو 
و ش�ركت های برق ایجاد ننماید و سبب خس�ارت برای تاسیسات خطوط انتقال 
نگ�ردد ب�ا رعایت فاصله 3 متر از پ�ی پایه ها بامانع ب�وده و در مورد حفر چاه و 
قنوات و راه س�ازی میبایست قبا اجازه كتبی شركت برق اخذ گردد. طبق مواد 

7 و 10 تصوی�ب نام�ه، رعای�ت حریم و ضوابط فنی مصوب خط�وط نیروی برق 
توس�ط اش�خاص حقیقی و حقوقی الزامی است و اشخاصی كه برخاف مقررات 
تصویب نامه مذكور اقدام به عملیات و تصرفاتی در مس�یر و حریم های زمینی و 
هوای�ی در زیر حریم هوایی خطوط ب�رق نمایند مكلفند به محض اعام وزارت 
نیرو  و ش�ركت  برق عملیات و تصرفات را متوقف و به هزینه خود نس�بت به رفع 
آثار عملیات و تصرفات مبادرت نمایند. بدیهی اس�ت هرگونه ممانعت از اجرای 
طرح عمرانی و دولتی در حین عملیات اجرایی جرم و مش�مول كیفر مذكور در 
ماده 8 الیحه قانونی رفع تجاوز از تاسیس�ات آب و برق كش�ور بوده و با متخلفین 
اعم از اش�خاص حقیق�ی و حقوقی طبق مقررات برخورد خواهد  ش�د. مالكین 
و اش�خاص  حقیق�ی  و حقوقی در صورت  هرگونه ابهام الزم اس�ت ظرف مدت 
یكم�اه از تاری�خ درج این آگه�ی در روزنامه به نش�انی این ش�ركت : زاهدان- 
خیابان دانشگاه حد فاصل دانشگاه 37 و 39 شركت سهامی برق منطقه ای سیستان 

و بلوچستان - با ارائه مدارک مربوطه مراجعه یا مكاتبه نمایند. 
م الف: 965    -  شناسه آگهی:1103163
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شهریار عباسی مطرح کرد

چرا باید رمان ایرانی خواند؟
دالیلی  بیان  با  عباسی  شهریار 
بــــــرای خــــوانــــدن رمــــــان ایـــرانـــی 
رمان  می گوید: نمی گویم خواندن 
رمان  امــا  اســت  بی تأثیر  خارجی 
عمیق تری  و  بهتر  تأثیر  ــرانــی  ای

دارد.
این داستان نویس در گفت وگو با 
ایسنا درباره اینکه چرا باید رمان 
ایرانی بخوانیم، اظهار کرد: اگر به 
رمان به عنوان یک اثر هنری و ابزاری برای تفکر و روشی برای اندیشیدن 
نگاه کنید، رمانی که به لحاظ زبان به زبانی که با آن صحبت می کنیم 
در  ابزار مهمی است  زبان  دارد.  بیشتری  اهمیت  باشد،  نوشته شده 
اختیار انسان برای شناخت خود و محیط پیرامون و انسان های دیگر و 
به هر حال زبان هایی که مشترک هستند پیام های شناخت را راحت تر 

انتقال می دهند.
نظر  از  ایــرانــی  رمــان  و  داســتــان  نزدیکی  بــه  ــاره  اشـ بــا  عباسی سپس 
روایت  داستان  در  که  فضایی  گفت:  اجتماعی،  مسائل  و  زیست بوم 
می شود متعلق به زیست بوم شماست و شما می توانید ارتباط بیشتری 
در  که  مکان هایی  است،  داستان  در  که  اسم هایی  کنید؛  برقرار  آن  با 
آن قصه روایت می شود، دغدغه ای که شخصیت داستان دارد و نوع 
رابطه ای که وجود دارد؛ این دو دلیلی که بیان شد را می توان از دالیل 

فنی دانست که باید رمان ایرانی خواند.
اگر  ــزود:  اف و  دانست  کــارکــردی  را  ایرانی  رمــان  دلیل خواندن  دیگر  او 
بهای  باید  کند  پیشرفت  اندیشه مان  و  شــود  غنی  زبانمان  بناست 

بیشتری به آن دهیم. 
در بحث اقتصاد گفته می شود کاالی خودمان را بخرید تا اقتصادمان 
توسعه پیدا کند، این موضوع دربــاره فرهنگ و هنر نیز معنا دارد به 
و  باشیم  دیگران  اندیشه  همیشه مصرف کننده  باید  یا  که  این شکل 
یا حداکثر خودمان را توضیح دهنده اندیشه دیگران بدانیم و یا اینکه 
بگوییم خودمان می توانیم به اندیشه، هنر و فرایند تفکر بشر چیزی 
و  اتفاق می افتد که متن در بین ما بچرخد  این زمانی  و  اضافه کنیم 
بنویسیم و خوانده شود و بنویسیم. در واقع این چرخش متن میان 
کاربران زبان موجب غنی شدن آن و غنی  شدن ذهن کاربران و پیشرفت 

هنر، فرهنگ و تمدن خواهد شد.
هنر  و  ادبیات  فرهنگ،  توسعه  در  هم  ما  بناست  اگــر  کــرد:  تأکید  او 
خوانده  و  بنویسیم  باید  کنیم  ایفا  نقشی  جهان  اندیشه  و  جهان 
این  و  اســت  نشده  نوشته  که  گویی  نشود  خــوانــده  که  متنی  و  شــود 
اندیشه  تفکر،  و  شــود  خــوانــده  که  می کند  پیدا  معنا  زمانی  موضوع 
بحث  آن  ــاره  درب و  منتقل  خواننده  به  نویسنده  از شخص  تصویر  و 
بناست  اگــر  و  مــی ســازد  از جهان  را  مــا  فهم  و  اندیشه  ایــن هــا  شــود. 
بنویسیم  باید  باشیم  داشته  گفتن  برای  و حرفی  در جهان  جایگاهی 
شکل  اندیشه  غنای  تــا  کند  پیدا  تکثیر  مــوضــوع  ایــن  و  بخوانیم   و 

بگیرد. 
که کسی  نمی کنم  توصیه  من  البته  کرد:  عباسی خاطرنشان  شهریار 
فقط رمانی ایرانی بخواند. برای اینکه زبان و مسائل  ما به جهان راه یابد 
نیاز به نوشتن، کنکاش و پیدا کردن راهی برای گریز از مسائل داریم. 
من نمی گویم خواندن رمان خارجی بی تأثیر است اما رمان ایرانی تأثیر 

بهتر و عمیق تری دارد. 

زاویه دید  

جای خالی زبان و ادبیات فارسی در شرکت های دانش بنیان   غالمعلی حداد عادل در رویداد »تبادل فناوری در حوزه زبان و ادب فارسی« به عنصر زبان و اهمیت آن در شکل دهی شخصیت فردی و 
هویت جمعی یک ملت اشاره و بیان کرد: با توجه  به رابطه ای که زبان با شخصیت فردی و هویت جمعی یک ملت دارد، برای هیچ ملتی تحقیری از این باالتر نیست که به او بقبوالنند زبان تو توانایی برآوردن نیازهای 

انسان را در جهان امروز ندارد و من، به  عنوان یک کارشناس در حوزه زبان و ادب فارسی، عرض می کنم که زبان فارسی توانایی برآوردن نیازهای انسان را در جهان امروز دارد. 

 ویژگی برجسته رمان شما توجه به اقلیم   
است. چه شد که دهه 70 و شهر مازندران را 

برای این داستان انتخاب کردید؟ 
 من نویسنده هستم و باالخره حوزه های نوشتن 
را مدنظرم قرار می دهم و آن موضوعات را در 
وقت مناسب خودش می نویسم. از طرفی من 
منطقه و زادگاه خودم را دوست دارم و با آنجا 
ماجرا و خاطره دارم. سوژه هایی که از آنجا برای 
نوشتن داشتم تبدیل به رمان »دارم می رسم 
جان جــان« شده اســت. همچنین باید توجه 
داشت ما در دوره ای به سر می بریم که فرهنگ 
ــی و فرهنگ های غیراصیل و غیرمرتبط  واردات
و  فرهنگ  مختلف  قالب های  در  را  خودشان 
هنر مثل ادبــیــات، سینما و هنرهای دیگر بر 
ما تحمیل می کنند و در حــال کمرنگ کردن 
فرهنگ های بومی و اصیل ما هستند. در واقع 
دارند فرهنگ ما را به نوعی می بلعند. از طرفی 
من نویسنده هستم و فرهنگ بومی و اقلیمی 
برایم خیلی مهم است. جدا از اینکه من به این 
منطقه، به روستا و جنگل که زادگاهم آنجاست 
و آنجا تربیت و بزرگ شده ام، تعلق خاطر دارم. 
در چنین شرایطی که فرهنگ وارداتی و مهاجم 
در حال بلعیدن فرهنگ ماست، وظیفه من به 
عنوان یک نویسنده این است که در مقابل 
این سیل تخریبگر، فرهنگ، اقلیم، سرزمین و 
آداب خودم را فریاد بزنم و بگویم نه! من اینجا 
ایستاده ام و کنار نمی روم؛ چرا که اینجا برای من 

و بچه های من و همنسالن من است.

نوجوان    و  کــودک  نویسندگان  از   بسیاری 
سال های پیش و ابتدای انقالب را برای روایت 
داستانشان انتخاب می کنند، دلیل توجه شما 

به برهه زمانی دهه 70 چه بود؟ 
 البته داستان من انقالب نیست. در حقیقت 
می خواستم تا حدودی نوجوانی خودم را روایت 
کنم. چــون هر کسی دلبسته چیزی اســت و 
این توجه برای من کامالً شخصی بود. بنابراین 
به نوعی خــودم را اینجا روایـــت کـــرده ام. یک 

مسئله هم امکاناتی بــود که ایــن قصه و این 
برهه زمانی به من می داد. در واقع داستان به 
من اجازه می داد که در آن زمان روایت شود. اگر 
داستان امروزی روایت می شد، خیلی از امکانات 
داستان حذف و داستان تبدیل به یک روایت 
سوسول بازانه می شد که من دوست نداشتم. 
تلفن، واتس آپ و فضای مجازی اجازه نمی دهد 
نویسنده ماجرای خودش را روایت کند. در حالی 
که این برهه زمانی و این اتمسفر به من فرصت 
می دهد خلق ماجرا کنم و بــرای بــرون رفــت از 

ماجرا و بحران، شرایط بغرنج تری را تجربه کنم. 
به نظر من روایت کردن در زمان حال راحت تر 
است ولی جذابیت کار هم پایین می آید. فکر 
می کنم قصه من احتیاج داشت که از زمان حال 

کمی دور باشد.

 برگزیده شدن در جشنواره شهید غنی پور   
چه احساس و تجربه ای دارد و نظرتان درباره 

این جشنواره چیست؟
 جریان ادبیات داستانی ما مدت ها در دست 

جریانی به نام روشنفکری بود. نمی گویم هست، 
از  ایــن جریان حتی پس  ــود.  ب بلکه می گویم 
انقالب و در دهه 60 و 70 هم یکه تازی می کرد 
و خودش را نماینده ادبیات ایرانی می دانست 
و کسی دیگر را به رسمیت نمی شناخت. پس 
از انقالب اتفاق های خوبی افتاد. نیروهای خوبی 
آمدند و کار کردند و  جشنواره های خوبی شکل 
گرفت منتها همواره انگ و برچسب حکومتی 
ــد و می گفتند این ها  ــا مــی زدن بــر آن هـ ــودن  بـ
حکومتی هستند و مردم چیز دیگری را دوست 

دارند و این ماییم که نماینده مردم هستیم. این 
طیف از نویسندگان عمدتاً ادبیاتی سیاه، ناامید 
و هر آنچه زشتی و عدم خودباوری بود را به خورد 
مخاطب می دادند. در مقابلش ادبیات جدیدی 
شکل گرفت که متعهد بود و باورهای مشخصی 
داشــت. منتها این ها با انــگ حکومتی بودن 
خیلی ها را از جریان ادبیات متعهد می راندند. 
کرد  ثابت  غنی پور  حبیب  شهید  جشنواره 
این گونه نیست و ادبیات در انحصار آدم های 
خاصی نیست.  جشنواره شهید غنی پور به 
چند دلیل اهمیت دارد؛ اول اینکه مردمی است 
و می گوید که چه کسی گفته جریان روشنفکری 
نماینده مردم است؟ دوم، حسی است؛ چون 
این جشنواره مزین به نام شهید است و این 
مسئله خیلی برای من مهم است. همچنین از 
مکان و نهادی به نام مسجد برپا شده که برای 
من مقدس است. این ها برای من به جایزه ارزش 
داده و خوشحالم که نویسنده ها از این طریق 
به جامعه معرفی می شوند. البته سن من 42 
سال است و من چه جایزه بگیرم و چه نگیرم، 
 کار خودم را می کنم و می نویسم، ولی اینکه به 
من جایزه می دهند موجب می شود تالش کنم 
تا اعتبار جشنواره و اعتبار آدم هایی که تشویقم 

کرده اند را با تنبلی و کم کاری زیر سؤال نبرم.

 اوضاع و احوال ادبیات کودک و نوجوان را   
چگونه می بینید؟ 

 مطمئناً رمان های خوبی داریم و کارهای بسیار 
ارزشمندی منتشر شده و می شود و در حال 
نگارش است. نویسندگان ما در حد بضاعتشان 
کار می کنند، اما در مقابل ترجمه هایی که در 
کشور ما وجود دارد، دستمان خالی است. ما 
داریم در مقابل ترجمه بیچاره می شویم و کاری 
نمی کنیم. به نظر من باید به آثار نویسندگانی 
که کار می کنند و زحمت می کشند، نگاه ویژه ای 
شود تا کتاب ها راحت تر در دسترس عموم و 
مخاطب قرار گیرند و در رقابت با آثار وارداتی و 

ترجمه ای عقب نمانند.

گفت وگو با مهدی کردفیروزجایی، تقدیر شده بیستمین دوره جایزه شهید حبیب غنی پور در بخش رمان نوجوان 

ترجمه، نویسنده ایرانی را بیچاره کرده است 

برگزیدگان  اسامی  گذشت  که  دوشنبه ای  شیخ االسالمی   جــواد   
بخش های مختلف جایزه ادبی شهید حبیب غنی پور در دوره های 

نوزدهم و بیستم اعالم شد که کتاب »دارم می رسم جان جان« 
نوشته مهدی کردفیروزجایی در بخش رمان نوجوان شایسته 
تقدیر معرفی شد. »دارم می رسم جان جان« در 128 صفحه و 

توسط انتشارات شهرستان ادب منتشر شده است. 
ایــن کتاب رمانی اســت اجتماعی که از زبــان راوی 

نــوجــوان روایـــت مــی شــود. پسری نــوجــوان در روز 
عروسی خواهر ناتنی اش درگیر اتفاقاتی می شود 

که زندگی او را تحت تأثیر قرار می دهد. نویسنده با روایت ماجرای یک 
قتل، اشـــاره ای به شرایط فرهنگی سیاسی شمال کشور در دهه 70 

می کند.  
مهدی کردفیروزجایی متولد 1358 بابل است. »بهم رسیدن در 
میانسی«، »گرگ های تیمورقلعه«، »افعی کشی«، »برای خاتون«، 
»بازمانده« و »مینوی نگاه تو« بخشی از آثار این نویسنده 

است. 
گفت وگوی ما را با مهدی کردفیروزجایی در خصوص 

داستان نوجوانانه و موفقیت اخیرش بخوانید. 
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اصالحیه آگهی مورخ 1399/12/10
فروش فوق العاده امالک  )مزایده شماره 99/57 خراسان رضوی(

کمیته امداد امام خمینی )ره( استان خراسان رضوی 
 

ردیف 1-میزان مالکیت دوهزار س��هم مش��اع از 3394/9 س��هم ششدانگ 
صحیح است .

 ردیف2-مس��احت صحیح عرصه 72/78 مترمربع و نوع کاربری مسکونی از 
ضلع غرب 2/10 متر در مسیر معبر قراردارد.

ردیف 3- مساحت صحیح عرصه 334/06 می باشد.
 ردیف 4 - مساحت صحیح عرصه 339/40 می باشد.
ردیف5- مساحت صحیح عرصه 5243/72 می باشد.
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بدینوسیله ازکلیه سهامداران شرکت فوق دعوت میشود که درجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده درساعت 10 مورخ 1399/12/25 درمحل : شرکت واقع در کیلومتر 20 جاده مشهد 

فریمان بعد از روستای تپه سالم جنب موسسه صنعتی گوشت مشهد حضوربهم رسانند.
دستورجلسه :1- تصویب صورتهای مالی 1398

2- انتخاب بازرس قانونی وحسابرس مستقل سال مالی 1399 
3- انتخاب اعضاء هیئت مدیره 

4-  انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
5- سایرموارد درصالحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت ژالتین آریا 
سهامی خاص به شماره ثبت 18656 وشناسه ملی 10380342077

هیئت مدیره شرکت ژالتین آریا
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در برنامه »نگاتیو« مطرح شد

 ابراهیم حاتمی کیا
فیلمبردار صحبت های شهید همت بود

انتشار مصاحبه ای از شهید همت 
با فیلم برداری ابراهیم حاتمی کیا از 
مجازی  فضای  در  مستند  شبکه 

مورد توجه قرار گرفت. 
مجموعه برنامه »نگاتیو« در شبکه 
مستند، به معرفی چهره های دوران 
گزارش  می پردازد.به  مقدس  دفاع 
خبرگزاری جوان ، مجموعه برنامه 
پخش  مستند  شبکه  از  نگاتیو 

می شود و به معرفی شهید اسماعیل دقایقی، شهید ولی هللا فالحی، آیت هللا 
طالقانی، شهید صیاد شیرازی، شهید یوسف کالهدوز و دیگر چهره های دوران 
دفاع مقدس می پردازد. روز گذشته  فیلمی از صحبت های شهید همت پخش 
شد. این فیلم در ۱۳ بهمن ۱۳۶۱ ثبت شده است و آن زمان حاج همت به 
عنوان فرمانده سپاه ۱۱ قدر بود و حدود هفت روز مانده به عملیات والفجر 
مقدماتی صحبت کرد.  پس از پخش اعالم شد فیلم بردار این فیلم، ابراهیم 

حاتمی کیا کارگردان شناخته شده سینما و تلویزیون بوده است.

پایان فیلم برداری فصل سوم »نون .خ«
ســـوم سریال  فــیــلــم بــرداری فصل 
ــی سعید  ــردان ــارگ ــون. خ« بــه ک ــ »ن
مهدی  کنندگی  تهیه  و  آقا خانی 

فرجی ۱۲ اسفند پایان یافت.
به گــزارش  قدس به نقل از روابط 
فصل  فیلم برداری  پـــروژه،  عمومی 
ــون.خ« از اواســط  ــ ســوم ســریــال »ن
های  نامه  شیوه  حفظ  با  مهرماه 
بهداشتی در تهران آغاز شد و بعد 

از بیش از ۱۴۰ روز ،صبح سه شنبه ۱۲ اسفند به پایان رسید. 
مهدی فرجی تهیه کننده این سریال در متنی با تشکر از همکاران و عوامل 
سازنده نون.خ نوشت: »پروردگار مهربان را شکرگزارم که در انتهای سال سرد و 
سختى که بر همه ما گذشت ؛ پروژه »ن. خ« را با سالمت همه ی عوامل اش به 
پایان بردیم... گروهی ۱۰۰ نفره که هر روز در هوای نزديک به منهای صفر و در 
شرایط بسیار سخت و با وجود هیوالیی به نام کرونا با امید و عشق به کارشان 
ادامه دادند و تمام آرزو و انگیزه پنج ماه تالششان ؛ آوردن لبخندی به لب مردم 
نجیب ایران در سال نو بود . از همکاران و هنرمندان و مردم عزیز کرمانشاه و 
کردستان که میهمان ما بودند و صبوری همیشگی کردهای نجیبمان را باز 
هم برایمان یادآوری کردند، بسیار متشکرم. از اهالی رسانه و مطبوعات نیز 
که در مدت ساخت این مجموعه به آن توجه و عنایت داشتند سپاسگزارم و 
اميدوارم همه مردم ایران سریال نون .خ را به عنوان هدیه ناقابل در شب های 

عید ۱۴۰۰ از ما قبول كنند«.  
فصل سوم سریال »نون. خ« در ۱۶ قسمت برای پخش در نوروز ۱۴۰۰ از 
شبکه اول سیما ساخته شده است سعید آقاخانی، علی صادقی، شقایق 
دهقان، سیروس میمنت، سیدعلی صالحی، پاشا جمالی، یدهللا شادمانی، 
ندا قاسمی، نسرین مرادی، هدیه بازوند، شیدا یوسفی، صهبا شرافتی، هدی 
استواری، آتنا مهیاری، کاظم نوربخش، ماشاءهللا وروایی، سیروس سپهری، 
از بازیگران سریال  یوسف کرمی، رضا رشیدی، سیدحسین موسوی و... 

»نون. خ« هستند.

گفت و گو با سروش محمدزاده، کارگردان سریال نوروزی »همبازی«  

عاشقانه ای با چاشنی لبخند

خـــبر

اقتصاد سینما در سالن نمایش از بین رفته است  به گزارش فارس سیدضیاء هاشمی، رئیس جامعه صنفی تهیه کنندگان در مورد شرایط پیش روی سینما گفت: اقتصاد سینما در سالن نمایش از بین 
رفته، اما اقتصاد سینما در بخش هایی مانند پلتفرم های اینترنتی شکوفا شده است. پیش بینی این است که تعدادی از سالن های نمایش )تک یا دوـ  سه سالن( دیگر باز نخواهد شد، مگر بعد از اتمام کرونا تدابیری 
صورت بگیرد. تنها راه حل که سینما بتواند رونق بگیرد پس از عید حمایت صددرصد دولت از اکران فیلم هاست. ما به عنوان صاحبان فیلم جرئت اکران و نمایش آثارمان را نداریم، مگر اینکه تضمین داشته باشیم.

چه شد که تصمیم به ساخت سریال »همبازی« گرفتید؟  
نوید محمودی و سفارش  آقــای  کــار  پیشنهاد تهیه کننده 
ــود. کــار را به من  ــوروزی ب ــرای ساخت سریال نـ شبکه دو ب
پیشنهاد دادند و پذیرفتم. البته به دلیل دوستی قبلی که با 

آقای محمودی داشتم، قبول کردم تا این کار را انجام بدهم.

این همان سریال »همدل« است که قرار بود سال گذشته   
توسط برادران محمودی ساخته شود؟

نه، »همدل« به مرحله ساخت نرسید. ضمن اینکه موضوع 
آن درباره کرونا بود ولی »همبازی« یک درام عاشقانه است. 

فیلم نامه »همبازی« برای تولید چقدر برایتان جذابیت   
داشت؟

ــه رو بودیم که روی طرح با  در مرحله اولیه با یک طرح روب
هم صحبت کردیم. طرح اولیه قابل قبول بود و می شد روی 
همکاری مشترک با آقای محمودی به نتیجه خوبی رسید که 
درباره طرح اولیه به توافقاتی رسیدیم. این سریال در زمان 
کوتاهی تهیه و تولید می شود و شاید قضاوت دربــاره آنچه 
روی آنتن می رود کمی سخت باشد، بینندگان باید درباره آن 
قضاوت کنند. سفارش شبکه دو، دیر به ثمر نشست و در 
سه، چهار ماه مانده به پایان سال شروع به تولید کردیم و 

همچنان مشغول فیلم برداری و تولید هستیم. 

اینکه سفارش های سریال سازی به گروه های تولید، دقیقه   
نودی است، تبدیل به روال در شبکه های مختلف سیما شده 

است، دلیل آن را چه می دانید؟
این مهم ترین ســؤال همه تولید کنندگان است و مدیران 
صدا و سیما باید به این پرسش پاسخ دهند، شاید آن ها 
هم مسائلی دارند که باید خودشان پاسخگو باشند. اینکه 
سفارش ها دقیقه نودی شده و فرصت زمان محدودی برای 
تولید داده می شود برای سازندگان معضالتی را ایجاد کرده 
است؛ چون تولید فیلم و سریال، رابطه مستقیمی با پول و 
زمان دارد. مهم تر از پول، زمان و فرصت کافی است و سبب 
می شود که فیلم نامه خوب و پخته ای نوشته شود تا تمام 
خواسته های سازنده برآورده شود، ولی وقتی زمان نباشد و 
بودجه هم محدود باشد، روی کیفیت تولید اثر می گذارد. به 
همین دلیل از یک سریال تلویزیونی که در چنین شرایطی 
ساخته می شود نباید انتظار باالیی داشت. این روال سبب 

ایجاد مشکالتی برای سازندگان می شود. 

ــن ســریــال هم    ــاره گـــروه بــازیــگــران ای ــ صحبت کنیم، درب
چطور به این گروه از بازیگران رسیدید؟

روند انتخاب بازیگران در یک سریال تلویزیونی معموالً در 
یک تعامل چند جانبه بین تهیه کننده، کارگردان و سفارش 
دهنده اتفاق می افتد. این در مورد تمام آثار نمایشی صدق 
می کند. اصوالً هیچ کارگردانی به تنهایی بازیگرانش را انتخاب 
نمی کند مگر اینکه فیلم مستقلی باشد که کارگردان براساس 
بازیگر خاصی، فیلم نامه اش را نوشته باشد و اصرار به حضور 
همان فرد داشته باشد در غیر این صورت انتخاب بازیگران 
براساس یک تعامل چند جانبه است و پیشنهادهای مختلف 
بررسی می شود. ما در این سریال، هر کدام گزینه هایمان 

را مطرح کردیم و به اتفاق نظر رسیدیم. با توجه به سابقه 
فیلم سازی آقای محمودی که تهیه کننده این سریال هستند، 
بازیگران پیشنهادهای همکاری را به سرعت می پذیرفتند و 
پای کار می آمدند، خوشبختانه با توجه به بودجه و زمانی که 

داشتیم به گروه تولید خوبی رسیدیم. 

 همراهی آقای محمودی در این مجموعه چقدر به شما در   
جایگاه کارگردان کمک کرد؟

حضور ایشان خیلی مؤثر بود و با توجه به زمان کوتاهی که 
برای تولید سریال داشتیم مجبور بودیم در جاهایی تقسیم 
کار کنیم و اگر حضور خودشان نبود، این کار شدنی نبود چون 

تولید این سریال در یک همکاری مشترک اتفاق افتاده است. 
اگر تهیه کننده از نزدیک با دغدغه های کارگردان آشنا باشد، 
می تواند یاری دهنده باشد. من از این همکاری خیلی راضی ام 
چون به زبان مشترکی با آقای محمودی برای تولید رسیدیم. 

و    تهران  متفاوت  لوکیشن  دو  در  همزمان  ایــن سریال 
گرمسار فیلم برداری می شود، از دشواری فیلم برداری همزمان 

بگویید؟
مهم ترین سختی این است که خودم به صورت همزمان دارم 
فیلم برداری یک لوکیشن را انجام می دهم و باید گروه دومی 
که در جای دیگری کار می کنند را رصد کنم. این موضوع هم 
برای ما خیلی سخت است و هم برای تیم تهیه و تولید که 
به صورت همزمان، دو گروه را پشتیبانی می کنند. یکدست 
کردن دو گروه به لحاظ فرمی و سلیقه ای، کار دشواری است، 
ولی وقتی قبول می کنید سریالی که در شرایط عادی، ساخت 
آن بیشتر از ۶ ماه طول می کشد را در سه، چهار ماه تولید 

کنید،باید این دشواری ها را بپذیرید. 

»همبازی« یک ملودرام عاشقانه است، درباره مضمون   
سریال توضیح بیشتری می دهید؟

با توجه به اینکه دو سریال طنز برای شبکه های یک و سه 
آماده تولید است، خیلی اصرار نداشتیم که به فضای طنز 
ورود پیدا کنیم اما فضای غم و انــدوه هم نداریم، در واقع 
فضایی شاد و شیرین در دل ملودرام عاشقانه وجود دارد، 
تم اصلی سریال هم هویت و بازگشت به اصل است که به 
مسائل جوانان می پردازد. امیدوارم مردم از تماشای آن لذت 

ببرند. 

نیازهای روز مخاطب هم در این سریال دیده شده است؟  
نیازهای امروز مخاطب آن قدر گسترده است که هر مجموعه 
تلویزیونی فقط می تواند به بخشی از این نیازها و مسائل 
بپردازد. این طور نیست که یک سریال بتواند به تمام مسائل 
و نیازهای مردم بپردازد، هر کدام از سریال ها به بخشی از 
این نیازها می پردازند و مخاطبان خاص خودشان را هم دارند. 
در تنوع ژانری سریال های تلویزیون، مخاطبان می توانند فیلم 
و سریال مورد سلیقه و نیاز خودشان را پیدا کنند. در واقع 
تلویزیون با شبکه ای از نیازهای مخاطبانش مواجه است که 
سعی می کند تنوع ژانری و محتوایی را در تولیدات شبکه های 

مختلف داشته باشد.

 زهره کهندل   تصویربرداری سریال نوروزی »همبازی« 
نوید  تهیه کنندگی  و  محمدزاده  ســروش  کارگردانی  به 
حال  در  همچنان  گــرمــســار  و  تــهــران  در  مــحــمــودی 

انــجــام اســت و همزمان بــا تــصــویــربــرداری، نیما 
جعفری جوزانی تدوین آن را انجام می دهد. این 
مجموعه تلویزیونی که به سفارش گروه فیلم و 
دو  با  می شود،  دو سیما ساخته  سریال شبکه 

گروه همزمان در حال تولید است. »همبازی« 
دارد  سعی  که  است  عاشقانه ای  ملودرام 
ــا قــصــه ای  ــاد و شــیــریــن ب در فــضــایــی شـ
و  حــســن زاده  وحــیــد  قلم  بــه  اجتماعی 

مریم اسمی خانی در مورد روابط جوانان و هویت نگاه 
ویــژه ای داشته باشد. در این سریال همایون ارشــادی، 
آتیال پسیانی، حسین مهری، مریم مؤمن، دیبا زاهدی، 
کامران تفتی و... جلو دوربین محمدزاده رفته اند. 

فیلم سینمایی  ایــن  از  ســروش محمدزاده پیش 
»چهارشنبه« را کارگردانی کرده و هم اکنون سریال 
»ســیــاوش« نیز بــه کــارگــردانــی او در شبکه 
نمایش خانگی در حال پخش است. 
درباره جزئیات بیشتر این مجموعه 
کــارگــردان جوان  ایــن  با  تلویزیونی 

گفت و گو کردیم که می خوانید. 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده۳قانون وماده۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
برابررای شماره۱۳۹۹۶۰۳۰۶۰۲۲۰۰۱۲۱۰هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم معصومه احمدی 
مقدم فرزندعباسعلی به شماره شناسنامه۲۲صادره ازفریمان  دریک باب ساختمان به مساحت ۲۰۲.۱۰مترمربع پال 
ک ۳۳۵۳فرعی از۲۷۶اصلی واقع دربخش۱۳ازمحل مالکیت رسمی متقاضی محرز گردیده است.لذابه منظور  اطالع 
عموم مراتب  دردونوبت بفاصله۱۵روزآگهی می ش��وددرصورتی که اش��خاص نسبت به صدورسندمالکیت متقاضی 
اعتراضی داش��ته باش��ندمی توانندازتاریخ انتش��اراولین آگهی بمدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس 
ازاخذرسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است 
درصورت انقضای مدت مذکورو  عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.  آ-۹۹۱۲۶۲۷                  

تاریخ انتشارنوبت اول:۱۳۹۹,۱۲,۱۳
تاریخ انتشارنوبت دوم:۱۳۹۹,۱۲,۲۷   

محمدرضارجایی مقدم-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده۳قانون وماده۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
برابررای شماره۱۳۹۹۶۰۳۰۶۰۲۲۰۰۰۹۲۳هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقدسندرسمی مس��تقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدعلی 
وفایی فرزنداسدااهلل به شماره شناسنامه۱۹۴۶صادره ازتربت حیدریه دریک واحد گلخانه مساحت۲۰۰۰مترمربع پال 
ک فرعی از۳۳۳اصلی واقع دربخش۵ خریداری ازمحل مالک رسمی  آقای حسن شاه عالمی نژاد محرز گردیده است.

لذابه منظور  اطالع عموم مراتب 
دردونوبت بفاصله۱۵روزآگهی می شوددرصورتی که اشخاص نسبت به صدورسندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشندمی توانندازتاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس ازاخذرسید، ظرف مدت 
یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت 

مذکورو  عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.     آ-۹۹۱۲۶۲8               
تاریخ انتشارنوبت اول:۱۳۹۹,۱۲,۱۳                 تاریخ انتشارنوبت دوم:۱۳۹۹,۱۲,۲۷   

محمدرضارجایی مقدم-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم س��پیده گودرزی با ارائه وکالتنامه ش��ماره کیو وی جی دی ایکس آ ال 8۰۱ آی ۹ مورخ ۹۹/۱۰/۲۳ س��فارت 
جمهوری اسالمی ایران استکهلم ضمن تسلیم دوبرگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است که سند ششدانگ 
یکدستگاه آپارتمان به مساحت ۹۳,۳۶ مترمربع قطعه ۱۰ تفکیکی به شماره ۱۴۵۱۶ فرعی از ۱۴۹ اصلی مفروز از 
پالک 8۴۰8 فرعی از اصلی مذکور واقع در اراضی ثبتی شهرستان کرج به شماره چاپی ۳8۵۷۰۴ مورد ثبت ۳۲۲۵ 
صفحه ۳۰۹ جلد۶۶,۱ بنام طاهره زارع کهن صادرشده مفقود گردیده و تقاضای سند مالکیت المثنی نموده است.لذا 
مراتب به استناد تبصره یک اصالحی به ماده ۱۲۰آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی 
مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ده 
روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد بدیهی است چنانچه 
ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی طبق مقررات 

به متقاضی تسلیم خواهد شد. آ-۹۹۱۲۵۹۱
محمدشکری  رییس اداره ثبت اسناد وامالک ناحیه ۳ کرج  

 ازطرف حسین رضا نوری شاد

)آگهی ابالغ اخطاریه ماده 87 پرونده شماره 139904007141001400(
در خصوص پرونده اجرایی کالسه به شماره بایگانی ۹۹۹۰۱۵۷۰ له بانک مسکن شعبه طالقانی بجنورد و علیه رضا 
حاتمی  و به ضمانت ابراهیم حاتمی نام پدر : ولی تاریخ تولد: ۱۳۴۳/۰۱/۰۹ ش��ماره ملی ۵۹۱۹۷۹۱۷۲۱ ش��ماره 
شناسنامه : ۴ بدین وسیله اعالم می گردد مازاد سوم ششدانگ عرصه و اعیان پالک ثبتی ۲۹۷۵ فرعی از ۱۶۹- اصلی 
بخش دو بجنورد متعلق به ابراهیم حاتمی در قبال مبلغ ۷۲/۳۱۲/۶۵8 ریال بابت طلب بانک مسکن شعبه طالقانی 

بجنورد و به انضمام خسارت تاخیر روزانه و پنج درصد بابت حقوق دولتی متعلقه بازداشت گردیده است
لذا طبق ماده 8۷ – آئین نامه اجراء به دلیل عدم ابالغ در نش��انی متن س��ند مراتب به ش��ما اخطار می شود. ضمناً 
هرگونه نقل انتقالی از طرف شما نسبت به مورد بازداشت ممنوع است و ترتیب اثر داده نمی شود در ضمن این آگهی 
در یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی چاپ و منتشر می گردد و عملیات اجرائی بالفاصله پس از 

انتشار این آگهی ادامه خواهد یافت. آ-۹۹۱۲۵۹۰
حمید عزیزی - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی - برابر رأی شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۳۰۱۰۰۰۳۲۳۷ هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بوکان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
خدیجه اسعدی کس نزان فرزند عبدالحمید بشماره شناسنامه ۴۹۳ صادره از سقز در ششدانگ عرصه یک باب خانه 
به مساحت ۲۵۹/۵8 مترمربع پالک ۱8۹ فرعی از ۱۳۰ – اصلی مفروز و مجزا شده از پالک ۱۳۰ – اصلی واقع در 
بخش ۱۷ شهرستان بوکان خیابان استاد هیمن ، کوچه الچین ۶ خریداري از آقای قاسم مهتدی احدی از مالکان 
مشاعی در پالک مذکور مع الواسطه محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .آ-۹۹۱۲۵8۹
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ 
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۹/۱۲/۲8 

هادی حبیبی – رئیس ثبت اسناد و امالک بوکان

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

امالک واقع در بخش۱۴ یزد- نصراباد و توابع
۱۱۹۰ فرعی  از ۲۱ - اصلی– اقای رضا راد نسبت به ششدانگ خانه باغچه بطور مفروز قسمتی از پالک ثبتی  برابر 
به مس��احت ۳8۲ متر مربع  بموجب رای ش��ماره   ۱۳۹۹۶۰۳۲۱۰۰۶۰۰۲۶۰۳مورخ۱۳۹۹/۱۰/۱۰واقع در نصراباد 
تفت خریداری عادی مع الواسطه از محمد راد مالک رسمی  لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
آگهی می شود درصورتیکه اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ 
انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند. آ-۹۹۱۲۵8۴
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشارنوبت اول: چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
تاریخ انتشارنوبت دوم: پنج شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲8

علی محمد شبانیان تفتی  -  کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان تفت

آگهی تحدید حدود اختصاصی
حوزه ثبتی قاینات

در اجرای تبصره ماده ۱۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی و مستند به 
ماده ۱۴ قانون ثبت و ماده ۶۱ آئین نامه قانون ثبت تحدید حدود قسمتی از امالک واقع در بخش ۱۱ حوزه ثبتی 

این واحد به شرح ذیل:
بخش ۱۱ قاینات  قطعات مفروزه مزرعه قدی پالک ۱۵8۷ اصلی 

۱۱۷۷ فرعی مجزا شده ۴8۷ فرعی حسن شکفته ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  ۱۴۰۰/۱/۷
انجام خواهد ش��د لذا به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین ش��ماره فوق الذکر به وسیله این 
آگهی اخطار میگردد؛ که در موعد مشخص شده فوق ساعت 8 الی ۱۰ صبح در محل وقوع ملک حضور به هم رسانند، 
چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقررحاضر نباشند؛ مطابق ماده ۱۵ قانون مزبور ملک 
مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد. و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود وحقوق 
ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند؛ مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت فقط تا ۳۰ روز از تاریخ 
تحدید حدود پذیرفته خواهد ش��د. و برابر ماده 8۶ آیین نامه اصالحی قانون ثبت ، معترضین می بایس��ت؛ از تاریخ 
تسلیم اعتراض خود به اداره ثبت اسناد و امالک قاینات ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح 
قضائی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور أخذ و به این اداره تسلیم نمایند، در غیر این صورت متقاضی می تواند به 
دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه 

به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد . آ-۹۹۱۲۵۳۰   
تاریخ انتشار:   ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

علی  صفایی فر
رئیس  اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
  نظر به اینکه آقای علی اصغر  بوژمهرانی  دارای شناسنامه ۱۰۵۰۲۳۲8۵۲   به شرح دادخواست به کالسه    ۵۷۷   
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  علی   بوژمهرانی   به شناسنامه  
۵۷۴۹۵۶۲۹8۰  در تاریخ  ۱۳۹۹/۱۰/۲۷   در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به   
۱. طیبه  بوژمهرانی  فرزند علی   کد ملی  ۵۷۴۹۰۳۲۳۰۲   ت.ت ۱۳۴8/۴/۹   نسبت فرزند مرحوم  
۲. فاطمه بوژمهرانی   فرزند علی    کد ملی  ۵۷۴۹۷۷۶۴۰۹  ت. ت ۱۳۵۹/۶/۱  نسبت فرزند مرحوم

۳.حسن بوژمهرانی  فرزند علی   کد ملی  ۵۷۴۹۹۴۱۶۶۳ ت.ت  ۱۳۶۴/۵/۲۰   نسبت فرزند مرحوم     
۴. محمد   بوژمهرانی   فرزندعلی    کد ملی  ۵۷۴۹۹۱۱۲۲۵ت.ت ۱۳۶۶/۱۱/۲۰ نسبت فرزند مرحوم
۵ . رضا  بوژمهرانی  فرزند علی   کد ملی ۵۷۴۹8۱۴۳۶۱ ت.ت  ۱۳۶۱/۱۰/۲۳  نسبت فرزند مرحوم
۶. معصومه بوژمهرانی فرزند علی  کد ملی ۵۷۴۹۰۳۲۲۹۹ ت.ت  ۱۳۴۶/۳/۲۰ نسبت فرزند مرحوم 
۷. علی اصغر  بوژمهرانی فرزند علی  کد ملی ۱۰۵۲۳۲8۵۲  ت.ت  ۱۳۶۹/8/۱ نسبت فرزند مرحوم 

8.لیال  بوژمهرانی فرزند علی  کد ملی ۵۷۴۹۰۳۲۹۳۰ ت.ت ۱۳۵۰/۱/۱۰  نسبت فرزند  مرحوم 
۹ . مریم بوژمهرانی فرزند علی  کد ملی ۵۷۴۹۷۳۹8۳۱ ت.ت ۱۳۵۲/۱/۱   فرزند مرحوم 

۱۰ . زهرا بوژمهرانی فرزند علی اصغر کد ملی ۵۷۴۹۰۲۹۰۶۹ ت.ت ۱۳۲۷/۵/۱ همسر مرحوم      
   اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده ۳۶۲ ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید  
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 
اال گواهی صادر خواهد شد. آ-۹۹۱۲۵۲۹                                                                                                              

   سید حسن سامقانی 
 قاضی شورا شعبه  هفتم دشورای حل اختالف شهرستان زبرخان  

»آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد«
نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ امالک 
متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در بخش ۱۴ مشهد واحد ثبتی شهرستان تایباد مورد 
رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
آقای کریم حسنی به شناسنامه شماره ۲۴۷۱ کدملی ۰۷۴8۶۹۷۹8۵ صادره تایباد فرزند یوسف در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ پاساژ به مساحت ۲۹۵/۳۰ مترمربع پالک شماره ۲۶۴ فرعی از ۲۷۶ اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 
۱۴ مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت مرحوم دین محمد حسنی کاریزی )سهم االرثی یوسف 

ادریس ایران حسنی کاریزی( و قسمتی از پالک کالسه ۹۹-۱۷8
آقای صفی اهلل حس��نی به شناسنامه ش��ماره ۹۵۵ کدملی ۰۷۴۹8۷۵۶۲۳ صادره تایباد فرزند ادریس در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ پاساژ به مساحت ۲۹۵/۳۰ مترمربع پالک شماره ۲۶۴ فرعی از ۲۷۶ اصلی واقع در خراسان رضوی 
بخش ۱۴ مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت مرحوم دین محمد حسنی کاریزی )سهم االرثی 

یوسف ادریس ایران حسنی کاریزی( و قسمتی از پالک کالسه ۹۹-8۲
لذا بموجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتی که اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و رسید اخذ نمایند معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عموم��ی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحوی��ل 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 مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. آ-۹۹۱۲۰۰۹
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۱۱/۲8         تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

»آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد«
نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ امالک 
متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر  در بخش ۱۴ مشهد واحد ثبتی شهرستان تایباد مورد 
رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:

آقای صفی اهلل حس��نی به شناسنامه شماره ۹۵۵ کدملی ۰۷۴۹8۷۵۶۲۳ صادره تایباد فرزند ادریس در ششدانگ 
یکباب منزل و دکاکین به مس��احت ۷8۵ مترمربع پالک ش��ماره ۲۶۴ فرعی از ۲۷۶ اصلی واقع در خراسان رضوی 
بخش ۱۴ مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت دین محمد حسنی کاریزی و قسمتی از پالک 

کالسه ۹۹-8۳
لذا بموجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتی که اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که 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-۹۹۱۲۰۱۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۱۱/۲8   

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

برگ س���بز کامیون کش���نده الب���رز t375 مدل 1389 
رنگ سفید روغنی به شماره انتظامی 787ع69 ایران 
42  ش���ماره موت���ور 87886655 و ش���ماره شاس���ی 
محم���ود  مالکی���ن  ب���ه   NADG4DY349H600637
خاکسار و امیرحسین نیکنام عیدیان مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  س
, 9

91
26

11
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

کلیه مدارک : برگ س���بز ، برگ کمپانی ، سند بنچاق 
مالکیت ، کارت س���وخت وکارت ماشین ، بیمه نامه 
خودرو س���واری پژو 206 مدل 83 نقره ای به ش���ماره 
انتظام���ی ایران 79 / 233 ط 36 و ش���ماره شاس���ی 
 10FSJ54439733 موت���ور  وش���ماره   82625457

مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد ,ع
99

12
58

6
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

برگ س���بز، س���ند کمپانی و کارت خ���ودروی  پراید111 
مدل 1394 رنگ س���فید به شماره انتظامی 675ل12 
ایران 12  ش���ماره موتور 5393852 و شماره شاسی 
NAS431100F5830791 به مالکیت داود عبدالهیان 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
99

12
61

7
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

برگ س���بز و س���ند خودرو س���واری پراید صبا جی تی 
ایکس مدل 81 به رنگ سفید روغنی وشماره انتظامی 
ای���ران 79 / 715 ط 66  وش���ماره موت���ور 00390979 
وش���ماره شاس���ی S1412281878664 مفقود گردیده 

واز درجه اعتبار ساقط می باشد .

,ع
99

12
59

6
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

ب���رگ س���بز خ���ودروی  پی���کان وانت م���دل 87 رنگ 
سفید ش���یری به ش���ماره انتظامی 435ج 29 ایران 
74  ش���ماره موتور 11487079769 و ش���ماره شاسی 
از  و  گردی���ده  مفق���ود   NAAA36AA29G819827

درجه اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
99

12
62

9
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

ب���رگ س���بز و کارت موت���ور و بیم���ه و کارت س���وخت 
موتورس���یکلت همت���از200 مدل 1395 رنگ مش���کی 
ش���ماره    776  /  29913 انتظام���ی  ش���ماره  ب���ه 
شاس���ی ش���ماره  و   0196NBF410456 موت���ور 
 NBF *** 200K9506411به مالکیت مرتضی ساغریچی 
مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبار س���اقط می باش���د.  س

, 9
91

26
30

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز خودرو وانت نیسان  مدل 1394 رنگ آبی 
روغنی  به ش���ماره موتور Z Z24698748   و ش���ماره 
شاسی NAZPL 140 BF 0427819 و شماره انتظامی 
363 ط 76 - ای���ران 18  ب���ه نام محمد رضا پور فرزند 
عبدا... به کد ملی 3370097095 مفقود گردیده و از 

درج اعتبار ساقط می باشد . ,ع
99

12
60

7
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

ب���رگ س���بز خ���ودرو پ���ژو پ���ارس م���دل 94 س���فید 
روغن���ی به ش���ماره انتظامی ای���ران 79 / 836 ق 47 
ش���ماره موت���ور 124K0769992 و ش���ماره ش���ا س���ی 
NAAN21VE7FH394898 مفقود گردیده واز درجه 

اعتبار ساقط می باشد )قزوین(

,ع
99

12
58

7
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

برگ س���بز خودرو سواری س���ایپا SE 131  مدل 1398 
 M 136291060رنگ آبی تیره متالیک به شماره موتور
و ش���ماره شاس���ی NAS 411100 K 1145231  وشماره 
انتظامی 455 ط 21ایران 75  به نام علیرضا مهدی زاده 
گزوئ���ی فرزن���د محمد  به ک���د مل���ی  3080187725 

مفقود گردیده و از درج اعتبار ساقط می باشد . ,ع
99

12
62

5
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

برگ س���بز و س���ند خودروی  کامیونت بادسان مدل 
81 رنگ س���فید روغنی به شماره انتظامی 813ع53 
ای���ران 42  ش���ماره موت���ور ADW0631L و ش���ماره 
شاس���ی 082A386810102179  مفق���ود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
99

12
60

9
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )1103368(

آگهی تغییرات شرکت خدماتی پاک گهر بیرجند شرکت سهامی خاص )در حال تصفیه(به شماره ثبت 1078 و شناسه ملی 10360028143 

به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه / مدیر تصفیه مورخ 1399,10,29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای علی عابدینی فنودی بشماره 
نایب  به عنوان  به عنوان رئیس هیئت تصفیه و مدیر تصفیه ، خانم زهرا صحرا گرد بشماره ملی 0652478591  ملی 3621037438 
رئیس هیئت تصفیه و خانم نرگس بهرام نیا بشماره ملی 0651665876 به سمت عضو هیئت تصفیه انتخاب گردیدند . 2 - کلیه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و اوراق عادی و اداری با امضای علی عابدینی فنودی )مدیر تصفیه( به اتفاق خانم زهرا                

صحرا گرد) نایب رئیس هیئت تصفیه( و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 

س
,  9

91
25

59

برگ س���بز خ���ودروی پرای���د مدل 1389 رنگ س���فید- 
روغنی به شماره انتظامی 925 ی 69 ایران 12  شماره 
 S1412289622943 موتور 3616815 و شماره شاسی
به مالکیت محمد مهدی ش���اکری مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 

س
, 9

91
26

34
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس



w w w . q u d s o n l i n e . i rجامعهجامعه روزنامـه صبـح ایـران 6
i n f o @ q u d s o n l i n e . i r حال »بیمه سالمت« خوب نیست!  چهارشنبه 13 اسفند 1399 19 رجب 1442 3 مارس 2021  سال سی و چهارم  شماره 9480 

در هفته های گذشته تمرکز رسانه ای 
سازمان  روی  پیش  چالش های  بــر 
ــاال گــرفــتــه اســت؛  بیمه ســامــت بـ
سازمانی که می رفت تا با مصوبات 
قانونی خود مرهمی برای تبعیض های 
استفاده از خدمات درمانی گسترده 
در کل کشور باشد حاال چند ماهی 
می شود که در سطح مدیریتی دچار 
تزلزل شده و مصوبات آن به علت 
نداشتن رئیس هیئت مدیره، از مدار استناد به قانونی بودن نیز خارج شده و 
جلسات هیئت مدیره بدون ضمانت اجرایی و مصوبه قانونی و البته اهتمامی 
برای انتخاب رئیس هیئت مدیره از طرف اعضا به صورت هفتگی برگزار 

می شود.
همچنین نبود مدیریت یکپارچه، کنار گذاشتن بی منطق رویکردهای مدیریتی 
موفق در سال های گذشته، عزل مدیران با تجربه و انتصاب افراد ناآشنا با 
پیشینه فعالیت سازمان، بروز اختافات درون سازمانی مدیران باالدستی، 
خنثی سازی مصوبات پیشین و نبود تاش در راستای تحقق و اجرایی شدن 
راهبرد هایی که از دل تحقیقات میدانی بلند شده اند از جمله دالیلی است 

که حرکت این سازمان را روی دور کُند انداخته است.

طرح ارزنده ای که به کما رفت»
در طول سال های گذشته در بدنه سازمان بیمه سامت حرکت هایی در 
راستای حذف تبعیض و توسعه خدمات سامت محور برای قشر ضعیف 
انجام شد. این اهداف به اندازه ای جدی تلقی می شد که با رایزنی ها و زحمات 
چند ساله پای چند وزارتخانه از جمله وزارت رفاه نیز به میان آمد. همه با 
هدف انتفاع بیشتر اقشار ضعیف تر جامعه به خط شدند تا در حوزه سامت 
خدمات بنیادی تری به گروه هایی که توانایی مالی کمتری دارند ارائه شود. 
قرار بود از پس این تصمیمات تبصره هایی روی کاغذ بیاید و به تأیید برسد 
که دیگر سلیقه های ناپایدار مدیران وقت و آینده تأثیری روی ثبات آن ها 

نداشته باشد.
از کارمندان بدنه این سازمان گرفته تا مدیران استانی و رابطان در نهادهای 
خدماتی و وزارتخانه ها سه سال تمام در راستای تحقق طرح استحقاق سنجی 
تاش کردند. بر اساس این طرح عظیم، غربالگری درست و درمانی میان بیمه 
شدگان در حال انجام بود و در صورت تکمیل آن، ورق ارائه خدمات جامع تر 
به نفع اقشار مستضعف می چرخید. کم کم همه چیز آماده بهره برداری از 
این تاش ها شد که بروز اختافات میان مدیران ارشد سازمانی اجرای این 

طرح ارزشمند را به کما برد.

گوی سبقت در دست رقیب»
تا همین چند سال گذشته طرح نسخه الکترونیک به نام سازمان بیمه 
سامت گره خورده بود. پیشبرد این طرح با هدف به روزرسانی خدمات در این 
عرصه به موفقیت های چشمگیری دست پیدا کرده بود. همه با سکانداری 
مدیریتی یکپارچه و منسجم در تاش بودند پس از مدت ها مرارت و پیگیری، 
این طرح باری از دوش نظام سامت بردارد و موجب بهبود خدمات در این 
حوزه گسترده شود. اما تغییر الگوی مدیریت و پس از آن خألهای طوالنی 
مدت در همین حوزه سبب کاهش سرعت در دستیابی به این اهداف شد. 

ارزیابی های توسعه یافته در این زمینه در کمتر از چند ماه ارزش خود را 
از دست دادنــد. رهبری این ماجرا از گردونه نظام مدیریتی سازمان خارج 
شد و در مدت زمان اندکی گوی سبقت به دست رقبایی افتاد که تازه اول 
راه اعتبارآوری برای این طرح بودند. نبود مدیریت چابک در ماه های اخیر، 
سازمان بیمه سامت را تبدیل به تشکیاتی رکودزده و منفعل کرد و نتیجه 

تاش های بدنه سازمان به کام رقبای قبراق در میدان شد.

سرگردانی، آفت بیمه سالمت»
این روزها حتی مدیران استانی سازمان بیمه سامت هم از مسائلی که به 
اختافات درون سازمانی مدیران ارشد دامن می زند باخبر شده اند. عزل و 
نصب های پی در پی، تعویض مدیران نام آشنا و مجرب با مسئوالن ناآشنا 
با پیشینه و اهداف سازمان، نبود اتفاق نظر میان اعضای هیئت مدیره و 
تعلل مقام های باالدست در انتصاب رئیس هیئت مدیره، تبدیل به آفت های 

دامنگیر این سازمان عریض و طویل شده است . 
تشکیاتی که توان این را داشت تا در حوزه نظام سامت طرحی نو دراندازد 
حاال گرفتار عزل و نصب های سلیقه ای و اتوبوسی شده و بی پشتوانه گذشته 
ارزنده اش، آینده و چشم اندازی مجهول پیدا کرده است. با همه این حرف ها 
اما به نظر می رسد هنوز امیدی برای ایفای نقش مؤثر بیمه سامت هست. 
نبود رئیس هیئت مدیره به روشنی نقض قانون است. کارشناسان می گویند 
با انتصاب فردی آگاه به پیشینه این سازمان و به کار گرفتن مشاوران دلسوز 
میدان دیده این عرصه، هنوز هم می توان به تحقق اهداف واالی این سازمان 
بــرای دسترسی اقشار ضعیف به خدمات  امیدوار بود و کورسوی امیدی 

درمانی و سامت تصور کرد.

واکسیناسیون 8 میلیون سالمند کشور علیه کرونا   سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، از واکسیناسیون 8 میلیون سالمند کشور علیه بیماری کووید 19 خبر داد. به گزارش مهر، علیرضا رئیسی گفت: 
حدود 8 میلیون نفر جمعیت باالی ۶۵ سال در کشور داریم که در مرحله دوم تزریق واکسن کرونا قرار دارند. به گفته سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در مرحله دوم، افراد باالی 80، ۷۵، ۷0 و ۶۵ سال و افراد 

1۶ تا ۶4 سال دارای بیماری زمینه ای از اواخر فروردین تا تیر 1400 با واکسن ایرانی و خارجی علیه بیماری کووید 19 واکسینه می شوند.

 اعظم طیرانی  ششم خرداد سال جاری، قانون 
تفسیر قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین 
معلمان حق التدریسی  استخدامی  تکلیف 
سوی  از  سوادآموزی  نهضت  آموزشیاران  و 
رئیس جمهور برای اجرا به وزارت آموزش و 
پرورش و سازمان اداری و استخدامی کشور 

اباغ شد.
بر اســاس این قانون، معلمان حق التدریس 
از گذراندن دوره آموزشی در  می توانند پس 
آزمون های  در  و شرکت  فرهنگیان  دانشگاه 
پودمانی به صورت پیمانی استخدام شوند؛ 
موضوعی که در زمان اندکی پس از اباغ آن، 
به اعتراض گروه دیگری از مخاطبان این قانون 

دامن زد. 

 با معلمان حق التدریس »
براساس ماده 28 رفتار می شود 

فاطمه صدایی، آموزگار حق التدریس مقطع 
در  کــار  ســال 1387 مشغول  از  که  ابتدایی 
آمــوزش و پــرورش است در خصوص چرایی 
این اعتراض ها می گوید: در قانون اخیر مقرر 
شــده یک دوره آمــوزشــی ضمن خدمت در 
دانشگاه فرهنگیان و یک امتحان پایان دوره 
نیز از سوی استادان این دانشگاه برای ما برگزار 
شود و اشاره ای به برگزاری آزمون اصلح نشده 
است، ضمن آنکه برای 25 واحد درسی حدود 
400 فایل ارائه داده انــد که باید آن ها را برای 
آزمون اصلح مطالعه کنیم؛ در واقع با ما مثل 
ورودی های جدید که طبق ماده 28 استخدام 
می شوند و هیچ گونه تجربه و سابقه معلمی 

ندارند، رفتار می کنند. 
وی با اشاره به اینکه نمره قبولی برای آزمون 
اصلح برای ورودی های جدید که دانش آموخته 
دانشگاه فرهنگیان نیستند، 60 درصد و برای 
ما 70 درصد درنظر گرفته شده است، اضافه 
می کند: اگر ما موفق به کسب 70 درصد از 
نمره کل آزمــون نشویم از آمــوزش و پرورش 
اخراج خواهیم شد و این دور از انصاف است. 

آزموده را آزمودن خطاست!»
معلمان  از  دیــگــر  یکی  عــبــاســپــور،  فهیمه 
حق التدریس نیز که از سال 1384 در آموزش 

و پرورش خدمت می کند با بیان اینکه معلمان 
حق التدریسی پیش از شروع سال تحصیلی 
)از 15 شهریور( مشغول فعالیت و آموزش در 
شبکه آموزشی شاد هستند، می افزاید: حجم 
منابع تعیین شده بسیار سنگین است، به 
طوری که معلمان به ویژه همکارانی که در پایه 
اول و دوم در مدرسه حضور دارند در این زمان 
محدود امکان مطالعه این حجم از منابع را 

ندارند. 
به گفته این دکترای فلسفه تعلیم و تربیت، 
دارای سوابق  بیشتر همکاران حق التدریس 
کاری باالی 10 سال هستند و در واقع آزموده 
را آزمــودن خطاست، ضمن آنکه شرکت در 
آزمون اصلح جزو قانون نبوده و این تصمیم 
از سوی وزارت آموزش و پرورش گرفته شده 

است. 
وی می افزاید: معلمان حق التدریس با گذراندن 
دوره های آموزشی هیچ مشکلی ندارند اما از 
نمایندگان مجلس و وزیر آمــوزش و پرورش 

درخواست حذف آزمون اصلح را دارند. 

آزمون اصلح؛ تکلیف سند تحول بنیادین »
اما معاون نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت 

ــاه فـــرهـــنـــگـــیـــان در  ــگــ ــشــ ــ دان
گفت وگو با ما ضمن اشاره به 
بخشی از دغدغه های معلمان 
حق التدریس می گوید: ما ملزم 
راهـــکـــارهـــای سند  تحقق  ــه  ب
تحول بنیادین هستیم. یکی از 
این راهکارها بند 4-11 این سند 
اســت کــه در آن بــه صراحت 
نسبت به سنجش صاحیت 

حرفه ای معلمان تأکید شده و آموزش و پرورش 
هم در پی تحقق مستمر این راهکار است.

رضا کچوئیان جوادی با تأکید بر اینکه افراد 
و  آمـــوزش  دستگاه  در  استخدام  متقاضی 
پـــرورش، الــزامــاً باید موفق به کسب گواهی 
صاحیت های حرفه ای شوند، اضافه می کند: 
گــروه دانشجو  دارای دو  دانشگاه فرهنگیان 
است؛ نخست دانشجویان متعهد خدمت 
که پس از چهار سال آمــوزش در دانشگاه، 
مــدرک کارشناسی دریافت می کنند و گروه 
دوم دانش آموختگان سایر دانشگاه های کشور 

هستند.
سایر  دانش آموختگان  کیفیت  کنترل  وی 
دانشگاه ها را مهم می داند و با معرفی این 

ــراد بــه عــنــوان مهارت آموز  افـ
می کند:  تــصــریــح   28 ــاده  ــ م
ــتـــگـــان با  ایــــن دانـــش آمـــوخـ
گذراندن دو پودمان آموزشی 
ــشــگــاه فــرهــنــگــیــان و  در دان
با   PCK دروس  همچنین 
شرکت در آزمون جامع اصلح 
آزمـــون،  ایـــن  در  موفقیت  و 
حــرفــه ای  گــواهــی صاحیت 

معلمی دریافت می کنند.
کچوئیان آزمــون اصلح را دارای هــزار نمره و 
متشکل از سه بخش دانسته و می افزاید: 
بخش نخست که شامل کارآموزی و روش های 
تدریس است، دارای 275 نمره است و قطعاً 
را  نمره  ایــن  ما  همه همکاران حق التدریس 
به دلیل فعالیت های چند ساله خود کسب 
می کنند. بخش دوم آزمون اصلح نیز با دارا 
بودن 275 نمره شامل مؤلفه های فرهنگی و 
معاونت  تأکید  مــورد  مهارت های هفت گانه 
و  فرهنگیان  دانشگاه  اجتماعی  و  فرهنگی 
شامل مواردی مثل امداد و نجات، مقابله با 
زلزله و شیوه های نجات دانش آموزان و... است 
که با توجه به سوابق این همکاران بارها و بارها 

این آموزش ها را دیده اند. بخش سوم آزمون، 
کتبی است. این بخش نیز شامل پرسش هایی 
در خصوص مهارت های آموزشی افراد است. 
به عنوان نمونه یک بخش از درس، با توجه به 
رشته و پایه آموزشی که همکار مورد نظر در 
آن تدریس می کند انتخاب و از وی درخواست 
می شود سناریویی برای آن بنویسد که از چه 
روشی و چگونه آن درس را تدریس می کند. 
اگر آزمون مجازی باشد پرسش ها به صورت 
چند گزینه ای خواهد بود و مهارت آموز باید 
یک گزینه را انتخاب کند. این بخش از آزمون 

هم 450 نمره دارد. 
در واقع قرار نیست در آزمون اصلح درباره نانو 
و یا جراحی قلب باز از همکاران حق التدریس 
امتحان گرفته شود که این قدر نگران هستند.
وی ادامــه می دهد: با این حال این تصمیم 
در شورای عالی آموزش و پرورش گرفته شده 
عــنــوان مجری  بــه  فرهنگیان  دانشگاه  بــه  و 
برگزاری دوره آموزشی و آزمون اصلح تکلیف 
شده است. بنابراین همکاران حق التدریس ما 
اطمینان داشته باشند که در این آزمون موفق 

می شوند.

 آموزش و پرورش »
به همه نیروهای حق التدریس نیاز دارد

سیدعلی یزدیخواه، عضو کمیسیون آموزش 
و تحقیقات مجلس نیز می گوید: هر معلمی 
برای استخدام در وزارت آموزش و پرورش باید 
در آزمــون صاحیت های حرفه ای شرکت و 
نمره قبولی را کسب کند و این قانون تازه ای 

نیست. 
وی که خود، حدود 40 سال سابقه خدمت 
مــی افــزایــد:  دارد،  را  ــرورش  ــ پ و  ــوزش  ــ آم در 
نیروهای  بــه همه  ــرورش  پـ و  آمـــوزش  وزارت 
هیچ  نیست  قــرار  و  دارد  نیاز  حق التدریس 
و  آمــــوزش  چــرخــه  از  حق التدریسی  معلم 
پرورش خارج شود. بنابراین اگر معلمی موفق 
به کسب نمره تعیین شده نشود، بــرای بار 
دوم می تواند در آزمون شرکت کند و در واقع 
برای معلمان حق التدریس که سال ها تجربه 
معلمی دارنـــد، شرکت در ایــن آزمــون نباید 

نگران کننده باشد. 

مسئوالن آموزش و پرورش می گویند شرکت در آزمون اصلح برای استخدام الزامی است

مشق شب برای معلمان حق التدریس

دستچین

آموزش و پرورش، بهزیستی را به »شاد« راه نداد!
افروز صفاری فرد، معاون پیشگیری از معلولیت های سازمان 
بهزیستی به میزان گفت: ما تاش کردیم با وزارت آموزش 
و پرورش همکاری مستمر برای آموزش درباره معلولیت ها 
در بستر سامانه »شاد« داشته باشیم، اما متأسفانه به 
این  بنابراین  نکرد،  ما همکاری  با  وزارتخانه  این  دالیلی، 

فعالیت ها در یک سال گذشته متوقف شده است.

دولت عزم جدی برای رفع مشکل کنکور ندارد
عــادل نــجــف زاده، نماینده مجلس در گفت وگو با فارس 
گفت: بنده عزم جدی در دولت برای رفع مشکل و انسداد 
کنکور نمی بینم. تجربه دنیای توسعه یافته نشان می دهد 
باید در اســرع وقت  و  روش فعلی کنکور منسوخ شــده 
بــرای حذف کنکور اقــدام شود تا بتوانیم بر پایه مفاهیم 

استعدادیابی نوین جهانی اقدام کنیم.

بهداشت و درمان

مدیرگروه تحقیقات واکسن بنیاد برکت بیان کرد

 پیش بینی تولید ماهیانه
 10 میلیون ُدز واکسن

مدیر گروه تحقیقات واکسن بنیاد برکت 
گفت: تولید ماهیانه بیش از 10 میلیون دز 
واکسن را در بهار 1400 پیش بینی کرده ایم.
به گزارش فارس، حسن جلیلی در پاسخ به 
این پرسش که چه تعداد واکسن در بنیاد 
برکت در حال طراحی است، گفت: 6 واکسن 
 ،MRNR ،DNA ،که شامل واکسن غیرفعال
سرخک  واکــســن  و  مزانشیم  سابیونیت، 
افـــزود: مرحله نخست مطالعه  اســت. وی 
انسانی یکی از این واکسن ها در حال اتمام 
است. مدارک واکسن DNA بیس احتماالً 
بهداشت  وزارت  تحویل  دیگر  روز  چند  تا 
می شود؛ ضمن اینکه بقیه واکسن ها نیز در 

مرحله پیش بالینی هستند.
جلیلی دربــاره اینکه آیا میزان اثربخشی 
انگلیسی  کــرونــای  روی  کــووایــران  واکسن 
نوید  می توانم  گفت:  می شود،  سنجیده 
بدهم در کوتاه ترین زمان ممکن می توانیم 
ساختار واکسن را عوض کنیم تا متناسب 

با نوع جهش یافته باشد.

رفاه و خدمات اجتماعی

معاون مناطق محروم رئیس جمهور:

هیچ یتیم روستایی در پایان 
این دولت بدون خانه نمی ماند
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم 
رئیس جمهور گفت: در پایان دولت فعلی 
روستایی  یتیم  هیچ  کــرد  خواهیم  اعــام 

بدون خانه در کشور وجود ندارد.
باشگاه  ــا  ب گــفــت وگــو  در  ــد،  امــی محمد 
ــرد: حــدود  ــ ــوان اظــهــار ک  خــبــرنــگــاران جــ
32هزار خانوار روستایی دارای فرزند یتیم 
ــد و خانه های  در کــل کــشــور وجـــود دارنـ
و  بازسازی  نیازمند  افــراد  این  از  بسیاری 

نوسازی است.
امــیــدواریــم  اینکه  بیان  بــا  ــه  ادامـ در  وی 
ساخت  تفاهم نامه  هفته  ــن  ای بتوانیم 
مسکن روستاییان دارای فرزند یتیم را با 
نهاد های حاکمیتی منعقد کنیم، تصریح 
کرد: سازمان برنامه و بودجه در این زمینه 
دولت را یاری می کند و در تاش هستیم 

پیش از سال این حرکت را آغاز کنیم.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم 
بنیاد مسکن  داد:  ادامــه  رئیس جمهور 

سازنده این پروژه ها خواهد بود.

نظامی و انتظامی

یک مسئول پلیس فتا هشدار داد

 بساط مجرمان سایبری
 به بهانه حراج نوروزی

از  پیشگیری  و  تشخیص  مــرکــز  ــیــس  رئ
جرایم سایبری پلیس فتا درباره کاهبرداری 
ــه بــهــانــه حـــراج هـــای نـــوروزی  ــان ب ســودجــوی
هشدار داد. سرهنگ علی محمد رجبی به 
روزهای  در  باشگاه خبرنگاران جوان گفت: 
پایانی سال و به مناسبت عید نوروز شاهد 
اعمال تخفیف ها و حراج های نوروزی هستیم 
زیــادی از صفحات  این میان تعداد  که در 
کاالهای  تبلیغ  به  ــدام  اق نیز  اینستاگرامی 

مختلف می کنند.
دریافت  با  فروشنده  عنوان  به  کاهبرداران 
ــدام بــه فـــروش کاال  ــداران اقـ بیعانه از خــری
کرده و بدون تحویل کاالی فروخته شده به 

مشتریان، از کاربران اخاذی می کنند.
وی به شهروندان توصیه کرد: به هیچ عنوان 
فریب آگهی های منتشر شده در کانال ها و 
صفحات فضای مجازی با عنوان فروش ویژه 
نوروز و حراج آناین را نخورید و خرید های 
اینترنتی خود را از سایت های معتبر و دارای 

نماد اعتماد الکترونیک انجام دهید.

آموزش

وزیر آموزش و پرورش:

۵ هزار مدرسه با جمعیت 
کمتر از پنج دانش آموز داریم

وزیر آموزش و پرورش در نهمین همایش و 
نمایشگاه ملی »مدرسه ایرانی - معماری 
نقاط کشور  در همه  کــرد:  اظهار  ایرانی« 
منطقه  معماری  و  فرهنگ  بــا  متناسب 
مدرسه وجود دارد. مدرسه مکان بسترساز 
است  افـــراد  آگاهانه  تربیت  زمینه ساز  و 
را شکل   تربیتی  گوناگون  که ساحت های 

می دهد.
به گزارش ایرنا محسن حاجی میرزایی با 
بیان اینکه مدرسه از پرتکرارترین بناهایی 
اســت کــه در کــشــور وجـــود دارد، افـــزود: 
بیش از 5 هزار مدرسه داریم که کمتر از 
پنج دانــش آمــوز در این مکان ها تحصیل 
مــی کــنــنــد. وی گــفــت: مــدرســه هــمــراه با 
که  اســت  زنــدگــی  خــاطــرات  ماندنی ترین 
سال های طوالنی در یاد و خاطر همه افراد 
باقی می ماند. درواقع نخستین ارتباطات 
و  هــمــســاالن  گـــروه  بــا  پیوند  و  اجتماعی 
جامعه نظم یافته به دور از خــانــواده، در 

مدارس شکل گرفته است.

آسیب های اجتماعی

یک کارشناس مسئول سازمان بهزیستی:

سختی کار یکی از دالیل 
اعتیاد کارگران است 

آزاده اولیایی، کارشناس مسئول پیشگیری 
کار و فضای مجازی  اعتیاد در محیط  از 
رسمی  ــار  آمـ گــفــت:  بهزیستی  ســازمــان 
کارگران در دست  بین  اعتیاد  نرخ شیوع 
نیست اما بر اساس شیوع شناسی حدود 
هفت سال پیش در بدبینانه ترین حالت 
و در  کـــارگـــران  ــدود 30 درصـــد  ممکن حـ
خوشبینانه ترین حالت 21 درصد از کارگران 
در مراکز صنعتی و کارخانه ها اعتیاد دارند.
وی در تشریح دالیل شیوع باالی اعتیاد 
بین کارگران افزود: سختی کار یکی از دالیل 
مهارت های  نداشتن  البته  اســت؛  اعتیاد 
ــگــر از آن هـــاســـت.  زنـــدگـــی هـــم یــکــی دی
قابل  معموالً  شیفتی  کــارهــای  همچنین 
نداشتن  دیــگــر  ســوی  از  و  نیست  رصــد 
ــرس نــیــز دخیل  ــایــی مــدیــریــت اســت ــوان ت
است. واحد مشاوره اعتیاد در بسیاری از 
محیط های کــاری نیست و اگر هم وجود 
آن ها  از  کمک  درخــواســت  باشد  داشته 

فرهنگ سازی نشده است.

چرا طرح جایگزین کنکور متوقف شد؟
احمد نادری، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
به فارس گفت: چند ماه پیش طرحی در مورد کنکور و 
جایگزین های آن در کمیته آموزش عالی کمیسیون آموزش 
مجلس مطرح و روی کاغذ هم آمد اما متأسفانه پیگیری و 
ورود نابهنگام شورای عالی انقاب فرهنگی سبب شد طرح 

را متوقف کنیم.

کم توجهی دانشگاه ها به سند دانشگاه اسالمی
به گزارش مهر، حجت االسام مصطفی رستمی، رئیس 
به سند  اشــاره  با  دانشگاه ها  در  رهبری  نمایندگی  نهاد 
توسعه دانشگاه اسامی گفت: سند دانشگاه اسامی، 
سند جامع برای اداره دانشگاه و شامل نظام های مختلف 
آموزشی، پژوهشی، مدیریتی و فرهنگی است؛ اما به طور 

رضایت بخش مورد توجه واقع نشده است.

ما با تمام وجود از اموال دانشگاه ها دفاع می کنیم
به  مهر گفت:  به  علوم  وزیــر  معاون  پناه،  اسامی  علی 
اماک  وضعیت  خواسته ایم  و  زده  نــامــه ای  دانشگاه ها 

دانشگاه خود را به وزارت علوم اعام کنند.
وی گفت: ما از همه اموال وزارت علوم و دانشگاه ها با تمام 
وجود دفاع خواهیم کرد و آن ها را محافظت می کنیم؛ یکی 

از وظایف وزارت علوم محافظت از اموال دانشگاه هاست.

استثمار معلمان غیرانتفاعی بدون بیمه با حقوق ناچیز
ــق وردی، عضو کمیسیون آمــوزش مجلس به  حسین حـ
استثمار  حــال حاضر  در  فرهنگیان  برخی  می گوید:  آنــا 
می شوند؛ افرادی هستند که در مدارس غیرانتفاعی بدون 
حقوق و بیمه کامل با 500 تا 700 هــزار تومان دریافتی 
خدمت می کنند. این وضعیت در حال بررسی است تا با 

همکاری مجلس و دولت این مسئله را حل وفصل کنیم.

قرار نیست هیچ معلم 
حق التدریسی پس از 
اعالم نتیجه آزمون 

اصلح از چرخه 
آموزش و پرورش 

خارج شود

بـــــــرش

برداشت آزاد

فراسو

با انصراف بیش از هزار و 300 دانشجو از ادامه تحصیل

کرونا دانشجویان ژاپن را شکست داد!
وزارت آموزش ژاپن اعام کرد به دلیل تأثیرات مخرب شیوع کووید1۹، بیش از 
هزار وسیصد دانشجوی ژاپنی از آوریل سال گذشته تاکنون از ادامه تحصیل 

در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی این کشور منصرف شده اند.
به گــزارش ایسنا به نقل از ژاپن تایمز،  برخی دانشجویان به مراکز مشاوره 
گفته اند قادر به پرداخت شهریه دانشگاه نیستند و برخی دیگر گفته اند 
احساس تنهایی می کنند، چراکه از طریق کاس های آناین با دیگر دانشجویان 

ارتباط برقرار نمی کنند و نمی توانند با همکاسی های خود دوست شوند.
از دالیل انصراف این دانشجویان مشکات اقتصادی، دشواری سازگاری با 
شرایط دانشگاه و از بین رفتن انگیزه تحصیل بوده است. حدود یک سوم از 

این دانشجویان در سال نخست،  ترک تحصیل کردند.

تبعیض جنسیتی در انگلیس

زنان مدیر ۶۶ درصد کمتر از همتایان مرد خود 
حقوق دریافت می کنند!

نتایج تحقیقات جدید در انگلیس نشان داد باوجود افزایش تعداد زنان 
بزرگ ترین  در  زن  مدیران  اخیر،  سال های  در  شرکت ها  مدیره  هیئت  در 
شرکت های خدمات مالی انگلیس به طور متوسط 66 درصد کمتر از همتایان 

مرد خود درآمد دارند!
بــاره نوشت: برپایه  به گــزارش تسنیم، پایگاه خبری گلوبال تایمز در این 
تحقیقات جدید که در دوشنبه، یکم مارس منتشر شد، زنان عضو هیئت 
ــزار و 100 پوند )34۹هـــزار و   مدیره در ســال 2020 به طــور متوسط 247هـ
720 دالر( در سال درآمد داشتند در حالی که همتایان مذکر آن ها 722هزار 

و300 پوند درآمد داشتند.
براساس گزارش Hampton-Alexander Review، یک نهاد مستقل که 
به بررسی تنوع جنسیتی در شرکت ها پرداخته است، در پنج سال گذشته 
تعداد زنان در هیئت مدیره های این 350 شرکت 50 درصد افزایش داشته و 
در سال 2020 به هزار و26 نفر رسیده اما هنوز اختاف درآمدی بین زنان و 

مردان قابل توجه است!



مدیرعامل مؤسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی:

طرف حساب ما در شهرخودرو مشخص نیست

مؤسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی در نامه ای به باشگاه شهرخودرو 
خواستار پرداخت بدهی ۵۰۰ میلیون تومانی این تیم شده است. 

روز پنجشنبه ۱۴ اسفند ماه  تا  باشگاه شهرخودرو  ارسالی،  نامه  طبق 
مهلت پرداخت بدهی اش را دارد؛ در غیر این صورت مؤسسه تربیت 
بدنی آستان قدس رضوی مانع تمرین کردن این تیم مشهدی در مجتمع 
ورزشی و برگزاری مسابقات لیگ برتر در ورزشگاه امام رضا )ع( می شود. 
این خبری بود که دیروز پس از گرفتاری های مالی که شهرخودرو در تبریز 

با آن روبه رو شد، انتشار یافت. 
تاج فیروز مدیرعامل مؤسسه تربیت بدنی آستان قدس 
ضمن تأیید این نامه و درخواست تعیین تکلیف مبلغ 
بدهی در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: فکر می کنم این 
پنجاهمین نامه بود برای تعیین وضعیت قرارداد مالی 
ما با این باشگاه. مجموعه ما اصالً دنبال این نیست 
که باشگاه شهرخودرو در شرایط فعلی در تنگنای مالی قرار بگیرد، اما توقع 
داریم طرف حساب ما پاسخگو باشد و در قبال بدهی هایی که هر روز هم 
افزوده می شود، ضمانت الزم را به ما بدهد. االن حمیداوی پاسخگو نیست. 
آقای وطن خواه هم به کمک های شهرداری دل بسته اند. شهرداری مشخص 
نیست چه زمانی وارد ماجرا شود. این وسط تکلیف ما با بدهی که تا آخر 
سال 8۰۰ میلیون تومان می شود، چیست؟وی با اشاره به همکاری همه جانبه 
آستان قدس رضوی با نماینده استان گفت: به آقای رحمتی که واقعاً هم برای 
تیم استان ما زحمت می کشند گفتم کدام مجموعه ورزشی در ایران را سراغ 
دارید که با فشارهای اقتصادی کنونی در مورد مسائل مالی این قدر با طرف 
قرارداد خود راه آمده باشد؟ که آقای رحمتی گفتند حق با شماست. همین 
االن هم ما نمی گوییم که شهرخودرو پول ما را فردا واریز کند.حداقل مشخص 
کنند ما با چه کسی طرف هستیم و مدرکی دال بر طلب ما ارائه دهند. تاج 
فیروز در پایان گفت: مسئوالن استانی هر چه زودتر باید مشکل مالکیت 
تیم را با حمیداوی حل کنند تا این تیم بتواند وارد تعامالت استانی شود. با 
این وضعیت مبهم در مورد مالکیت هر کسی هم قصد کمک داشته باشد، 

منتظر می ماند تا طرف حساب به صورت حقوقی و قطعی مشخص شود.
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پرسپولیس منتظر دریافت رضایت نامه مغانلو  پس از توافق باشگاه پرسپولیس با شهریار مغانلو، مدیران این باشگاه در انتظار بازگشت این بازیکن به تهران و عقد قرارداد با او هستند. به نقل از 
تسنیم مغانلو که در پرتغال به سر می برد، طی توافق با مدیران باشگاه پرسپولیس قرار است شخصاً رضایت نامه خود را از باشگاه سانتاکالرا دریافت کند و سپس برای عقد قرارداد راهی تهران شود. البته شنیده 

می شود مدیران باشگاه پرسپولیس به مغانلو وعده داده اند در صورت نیاز می توانند کمک اندکی نیز به او برای اخذ رضایت نامه کنند.

ضد حمله

تلگرامی

فکری  محمود  قصه  حسینی   سینا   
و استقالل خیلی زودتــر از آنچه تصور 
مــی رفــت بــه پــایــان رســیــد تــا مشخص 
و سریالی  نمایشی  شود مصاحبه های 
مدیرعامل و برخی اعضای هیئت مدیره 
مبنی بر حمایت قاطع از سرمربی تا پایان 
بوده  فصل بیستم یک شوخی زشــت 
مقابل مس  استقالل  توقف  با  اســت! 
بالفاصله تکاپو برای برکناری فکری آغاز 
اینکه هـــواداران  از  شد تا جایی که قبل 
وارد روز سه شنبه شوند خبربرکناری او  
در فضای مجازی منتشر شد. همزمان 
با انتشار این خبر و اعالم آن در رسانه 
ملی، گمانه زنی ها آغاز شد که چه کسی 
شانس نشستن روی نیمکت استقالل 

را دارد.

فرهاد شانس اول»
مــجــیــدی شانس  فــرهــاد  ــود  بـ طبیعی 
نخست قرار گرفتن روی نیمکت استقالل 

را داشته باشد، اما او دو مخالف جدی 
در ترکیب هیئت مدیره داشــت، ولی از 
آنجا که رئیس هیئت مدیره در جمع 
موافقان انتخاب مجیدی قرار داشت بر 
اســاس قانون تجارت کفه تــرازو به سود 
مجیدی سنگینی می کرد. با چراغ سبز 
و جوانان مجیدی  ورزش  وزارت  مدیران 
به بخت نخست سرمربیگری استقالل 
تبدیل شد، اما دو عضو مخالف پیشنهاد 
مذاکره با گزینه های دیگر را مطرح کردند، 
به همین دلیل نام امیر قلعه نویی، جواد 
نکونام و ساکت الهامی به جمع گزینه های 
مربیگری استقالل اضافه شد تا بلوایی در 
فضای مجازی به راه بیفتد. در همین حال 
با شدت یافتن اعتراض جدی هــواداران 
ــام الهامی  احــمــد مـــددی مجبور شــد ن
در میان گزینه ها را رد کند، اما نکونام و 
قلعه نویی و مجیدی همچنان گزینه های 
مربیگری این تیم بودند. همزمان با این 
اتفاق مذاکرات رسمی برای جلب رضایت 

مدیران فوالد و گل گهر نیز آغاز شد اما 
ایــن خواسته  با  مــدیــران هر دو باشگاه 
مخالفت کردند تا تنها نام مجیدی به 
بماند. باقی  مجیدی  جانشین   عــنــوان 

جدایی رسمی دار و دسته فکری»
از  ــد  درصـ  6۵ مــیــزان  مــی شــود  گفته 
قرارداد 3 میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی 
به  دستمزد  عنوان  به  فکری  محمود 
از  مبلغ  باقیمانده  و  گرفت  تعلق  وی 
بود  قــرار  شــد.  بخشیده  فکری  ســوی 
بـــازی مس  از  پــس  اســتــقــالل  تمرین 
با  تهرانسر  نفت  زمین  در  رفسنجان 
شود،  برگزار  فکری  دستیاران  حضور 
امــا دســتــیــاران فــکــری بــه جــای زمین 
شدند  آبـــاد  ســعــادت  راهـــی  تهرانسر 
تــا بــه شکل رســمــی بــا بــاشــگــاه قطع 
باعث  عــامــل  همین  کنند.  همکاری 
تمرین  مسئولیت  غــفــوری  وریـــا  شــد 

استقالل را برعهده گیرد.

شروط مجیدی»
فرهاد  و  اولیه استقالل  توافقات  گویا 
مجیدی همان ابتدای صبح انجام شد 
دوره  در  که  عبدیان  و  مجیدی  حتی 
کــدورت  دچــار  یکدیگر  با  سعادتمند 
کردند  آشتی  هم  با  نیز  بودند  شــده 
امــا موضوع زمــان قـــرارداد باعث شد 
این اتفاق با تأخیر همراه شود. گفته 
استقالل  بــاشــگــاه  مــدیــران  مــی شــود 
فرهاد  با  فصل  پایان  تا  ــد  دارن تأکید 
قـــرارداد  سرمربی  عــنــوان  بــه  مجیدی 
باید  دارد  اعتقاد  اما مجیدی  ببندند 
ــرارداد  ــ ــه مـــدت یــک فــصــل و نــیــم ق ب
اعتبار داشته باشد چون ممکن است 
قانون منع به  پایان  و  پایان فصل  در 
کارگیری مربیان خارجی مدیران دوباره 
به سراغ مربی خارجی بروند به همین 
دلــیــل اصــلــی تــریــن اخــتــالف موضوع 
زمان قرارداد سرمربی جدید و باشگاه 

است.

مهاجم جوان ایرانی تیم زوریا عنوان کرد با ویکتور اسکریپنیک رابطه خوبی دارد.به نقل 
از سایت ملیت، تیم زوریا این هفته توانست شاختاردونتسک را در خانه خود شکست 
دهد که بازیکن ایرانی پاس گل زیبایی داد و سبب شد به عنوان 
بهترین بازیکن زمین انتخاب شود و رسانه های اوکراینی نیز 
با تمجید از این بازیکن جوان او را ستاره آینده دار تیم ملی 
فوتبال ایران خطاب کنند.  اللهیار در مصاحبه اش و در رابطه 
با جا افتادن در تیم زوریا گفت: مربی تیم ویکتور اسکریپنیک 
از من بسیار راضی است. او مانند مربی قدیمی من شفر از 
من مراقبت می کند.  این بازیکن ایرانی از زمان پیوستن به تیم 
زوریا اوکراین توانسته است سه گل و دو پاس گل ثبت کند که از جمله گلزنی برابر تیم 

لسترسیتی در لیگ اروپا بوده است.

پرسپولیس پس از واریز ۴7۵ هزار یورو به حساب ماریو بودیمیر پنجشنبه هفته قبل 
32 هزار و ۵۵۰ یورو دیگر به عنوان سود سالیانه طلب این بازیکن به حساب وی واریز 

کرد. با این وجود وکیل مهاجم کروات سابق پرسپولیس 
تاکنون دریافت سود پول وی را به اطالع فیفا نرسانده و 
همین امر سبب بسته ماندن پنجره نقل و انتقاالت این 
باشگاه شده است. به همین دلیل سرخپوشان در دیدار 
مقابل سایپا نتوانستند از مهدی ترابی استفاده کنند. به 
نقل از سایت این باشگاه به نظر می رسد فیفا به مدیران 
پرسپولیس اعالم کرده در صورتی که تا دو سه روز آینده 

نامه ای از سوی وکیل بودیمیر دریافت نکند، این موضوع را به معنی دریافت این مبلغ 
تلقی خواهد کرد و پنجره نقل و انتقاالتی باشگاه پرسپولیس باز خواهد شد.

نامه نگاری پرسپولیس با فیفا درباره پرونده بودیمیرصیادمنش: مربی من مثل شفر خیلی مراقبم است 

حمیدرضاعرب: خیلی ها براین باورند که اگر 
عیسی در فینال آسیا حضور داشت شاید 
سرخ ها مقابل نماینده فوتبال کره جنوبی 
مــی آوردنــد،  بدست  تــری  مطلوب  نتیجه 
این  پایاپای  نمایش  دیدیم  که  همان گونه 
تیم مقابل اولسان قدرت و انگیزه سرخ ها 
اگر  رخ می کشید. شاید  به  بــازی  درآن  را 
گلزن بازی های قبل پرسپولیس در ترکیب 
حضور داشت نتیجه دیگری رقم می خورد 
بار  بـــرای نخستین  پایتخت  و ســرخ هــای 
درتــاریــخ خــود قهرمانی درآســیــا را جشن 
می گرفتند. ناکامی در فینال را بسیاری به 
غیبت آل کثیر مرتبط می دانند. بازیکنی که 
حاال امیدوار است با برگزاری نشست دوباره 
کنفدراسیون  در 
آسیا  فــوتــبــال 
دســـــــت کـــــــم 
اجازه حضور 
تمرینات  در 
را  ــمـــش  ــیـ تـ

بیابد. 

فوتبال  نگاری اخیر کنفدراسیون  نامه  در 
شده  عنوان  پرسپولیس  باشگاه  با  آسیا 
که شاید بازیکن خاطی سرخ ها با کاهش 
محرومیت مواجه شود. نشستی که همین 
ــاره اش  روزهــا برگزار می شود وآل کثیر درب
می گوید: »دیگر امیدواری کاذب به خودم 
کنده  را   AFC بخشش  دنـــدان  نمی دهم. 
ام و هرچه پیش آید می پذیرم چون دیگر 
زمان زیادی تا پایان دوران محرومیت من 
باقی نمانده است. اما برای من اتفاق خوبی 
خواهد بود که اگر کنفدراسیون فوتبال آسیا 
دســت کــم اجـــازه دهــد در تمرینات تیمم 
شرکت کنم تا در تاریخی که محرومیتم به 
پایان می رسد، درآمادگی قرار داشته باشم«. 
آل کثیر به بخشش کامل محرومیت خود 
»اینکه  می گوید:  و  نــدارد  امیدی  چندان 
احتمال  ببخشند  کــالً  را  من  محرومیت 
به  امید من  انــدک  بسیار ضعیفی دارد. 
پایان محرومیت برای حضور در تمرینات 
اســت که اگــر ایــن تصمیم را هم بگیرند، 
فوتبال آسیا  خوب اســت«. کنفدراسیون 
در اوج سخت گیری مهاجم سرخ ها را برای 
اینکه شادی خاصی بعد از به ثمر رساندن 
درمیادین  از حضور  ماه ها  داشــت،  گل 
محروم کرد تا این بازیکن نتواند در ادامه 
لیگ قهرمانان آسیا و همچین بازی های 
لیگ برتر کمک حال تیمش باشد. 
هرچند که پرسپولیس در لیگ برتر 
نتایج تحسین برانگیزی بدست آورده 
اما حضور آل کثیر می توانست برقدرت 
هجومی این تیم بیفزاید. آل کثیر طبق آنچه 
کنفدراسیون فوتبال آسیا اعالم کرده بعد از 
تعطیالت نــوروز ۱۴۰۰ می تواند در ترکیب 

تیمش به میدان برود.

رئیس انجمن پاراوزنه بــرداری گفت: بعید 
می دانم از نظر رکوردی کسی بتواند در توکیو 

رکورد سیامند رحمان را تکرار کند.
حسین رضازاده در حاشیه مراسم سالگرد 
ــان در جمع  ــمـ درگــــذشــــت ســیــامــنــد رحـ
می کرد  تــالش  رحــمــان  گفت:  خبرنگاران، 
تا رکورد ٣٢٠ را در توکیو ثبت کند و رکورد 
افسانه ای را به نام خود ثبت کند. بنابراین 
از نظر رکوردی جایگزینی برای رحمان وجود 
ندارد؛ زیرا رکوردش افسانه ای است. وی در 
خصوص جایگزین سیامند رحمان و کسب 
مدال طال در پارالمپیک توکیو در فوق سنگین 
گفت: شاید جانشین سیامند بتواند مدال 
طالی سنگین وزن را در توکیو کسب کند، 
اما از نظر رکوردی کسی نمی تواند جایگزین 
سیامند رحمان شود. البته تالش ما بر این 
است که در پارالمپیک توکیو همانند لندن 

در سکوی قهرمانی قرار بگیریم.
وضعیت  دربــــاره  همچنین  ادامــــه  در  وی 
در  گفت:  توکیو  المپیک  در  وزنـــه بـــرداری 
و  مــی گــیــریــم  را  سهمیه  دو  وزنــــه بــــرداری 
مانند  را  خوشرنگ  مـــدال  دو  امــیــدواریــم 

گذشته کسب کنیم.
رئیس انجمن پاراوزنه برداری درباره اینکه از 
بین سهراب مرادی و کیانوش رستمی کدام 

یک شانس کسب سهمیه توکیو در 
اظهار  دارنـــد،  را  کیلوگرم  وزن ٩6 

المپیک  سهمیه  کسب  ــرد:  کـ
در وزنه بــرداری امتیازی است 
کیانوش  و  سهراب  بین  از  و 
هرکدام که موفق به کسب 
امتیازات مدنظر فدراسیون 
می توانند  شوند،  جهانی 
در المپیک حضور پیدا 

کنند. رضازاده در واکنش به کاهش سهمیه 
تصریح  دوپینگ  دلیل  به  توکیو  در  ایـــران 
کرد: این اتفاق تنها مختص ایران نیست، 
کشورهای دیگری چون تایلند تعلیق شدند 
یا چین که همیشه با 6 سهمیه کامل به 
با کاهش  ایــن دوره  مــی رفــت، در  المپیک 
سهمیه روبــه رو شدند.وی ادامه داد: هدف 
فدراسیون جهانی از ایــن اقـــدام مــبــارزه با 
دوپینگ بود. وی در واکنش به اینکه کشتی 
و وزنه برداری همواره بار کاروان ایران در ادوار 
مختلف المپیک را به دوش می کشیدند، 
اما با کاهش سهمیه روبه رو هستند، گفت: 
با تصمیم فدراسیون جهانی، ایران تنها با 
دو سهمیه در مردان و دو سهمیه در زنان 
می تواند در المپیک توکیو شرکت کند که 

وزنه برداری زنان ما فعال نیست.

آل کثیر در گفت و گو با قدس:

دندانبخششAFCراکشیدهام
رئیس انجمن پاراوزنه برداری: 

رکوردتاریخیسیامندرحماندستنمیخورد

فکری و دوستانش از استقالل رفتندفکری و دوستانش از استقالل رفتند
با »فرهاد« کام استقالل شیرین می شود؟با »فرهاد« کام استقالل شیرین می شود؟  

بارسلونا و پروژه جدید برای نیمکت شکست خورده

آرتتا به الماسیا بازمی گردد؟
امین غالم نژاد: بارسلونا به زودی رئیس جدید خود را انتخاب خواهد کرد 
و خوان الپورتا، کاندیدایی که بیشترین شانس را برای نشستن پشت 
آرتتا، سرمربی اسپانیایی آرسنال،  میز ریاست کاتاالن ها دارد، میکل 
را به عنوان گزینه بعدی هدایت بلوگرانا در نظر دارد. رونالد کومان که 
تازه در تابستان گذشته هدایت بارسلونا را بر عهده گرفت در این فصل 
نتوانسته به نتایج دلخواه کاتاالن ها برسد و فصلی پر فراز و نشیب را 
روی نیمکت تیمی که نیاز به بازسازی اساسی دارد، پشت سر گذاشته 
بارسلونا  جدید  احتمالی  رئیس  داده  گــزارش  ــو«  رادی اســت.»کــاتــاالن 
قصد دارد سرمربی مورد نظر خود را به هدایت کاتاالن ها بگمارد و با 
آینده  تابستان  در  باشگاه،  این  ژاوی هرناندز، اسطوره  اینکه  به  توجه 
به بارسلونا نخواهد آمد، برای این منظور میکل آرتتا را در نظر دارد.
آرتتا از محصوالت آکادمی الماسیا است و پیش از در دست گرفتن 
سکان هدایت توپچی ها، بیش از سه سال به عنوان دستیار گواردیوال 
هدایت منچسترسیتی را برعهده داشت.آرتتا توانسته در آرسنال، که 
نیز  تیم درجــه یک اســت،  به عنوان سرمربی یک  او  نخستین شغل 

بسیاری را تحت تأثیر خود قرار دهد.
آرتتا به دلیل ارتباطی که با گواردیوال دارد و همچنین سبک فوتبالی که 
ارائه می کند مورد توجه الپورتا قرار گرفته است. او با وجود استعداد 
خوبی که داشت هرگز موفق به بازی با پیراهن اصلی تیم بارسلونا نشد. 
نداشت.  او  بازی  به  اعتقادی  فان خال  لویی  یعنی  تیم  وقت  سرمربی 
این بهترین فرصت برای لویی فرناندس، سرمربی وقت پی اس جی بود 
را در سن ۱8 سالگی  او  ببرد. فرناندس  پاریس  به  را  آرتتای جوان  که 
در ژانویه 2۰۰۱ از بارسلونا قرض گرفت و در ترکیب تیمش بازی داد. 
را  پشتش  همواره  اسپانیا  ملی  تیم  آرتتا،  از  بازی های خوب  وجود  با 
به این بازیکن می کرد. او که در همه رده های سنی برای اسپانیا بازی 
ــود فــرصــت پــوشــیــدن پــیــراهــن تیم  کـــرده ب
نیاورد.  بدست  را  اسپانیا  اصلی  ملی 
 2۰۱۰ بار در سال  آن سال ها، یک  در 
توسط کاپلو و یک بار هم سال 2۰۱2 
موضوع  ایــن  هاجسون،  روی  توسط 
مــطــرح شــد کــه آرتــتــا را بــه تیم ملی 
که  مــوضــوعــی  کــنــنــد.  ــوت  دعـ انگلیس 
خــودش  خــاص  مشکالت  البته 
عالقه اش  آرتتا  داشت.  را 
نشان  را  موضوع  ایــن  به 
تــابــعــیــت  ــی  حــت و  داد 
گرفت،  هــم  انگلیسی 
ولی قوانین آن روز های 
ــه مــی گــفــت  فــیــفــا کـ
آرتتا برای تیم امید 
کرده  ــازی  ب اسپانیا 
بـــرای  ــد  ــوان ــمــی ت ن و 
تیم دیگری به میدان 
این شد که  از  بــرود، مانع 

برای سه شیر بازی کند.

 مخالفت باشگاه سپاهان 
با جدایی خلعتبری

باشگاه سپاهان با جدایی هافبک تهاجمی 
او به نساجی مخالفت  انتقال  این تیم و 
باشگاه سپاهان  ســایــت  از  نقل  بــه  کـــرد. 
مجید  نظر  بــا  مــازنــدران  نساجی  باشگاه 
جاللی و با هدف تقویت این تیم در فصل 
نقل وانتقاالت نیم فصل درخواست جذب 
محمدرضا خلعتبری را به باشگاه سپاهان 
داده بود، اما باشگاه اصفهانی با درخواست 
هافبک  انتقال  و  کــرد  مخالفت  نساجی 
مازندرانی سپاهان به جمع شاگردان جاللی 

منتفی شد.

بحران جدید مشهدی ها: 

شهرخودرو پلمب شد
ــاق اصــنــاف مــشــهــد، دفتر  ــ ات بــا تصمیم 
شهرخودرو تخلیه و پلمب شد. به گزارش 
شهرخودرو  مالک  حمیدوای  فرهاد  ایلنا، 
مدیران  از  تن  چند  دستگیری  از  بعد  که 
اقتصادی این هلدینگ مدت زمان زیادی 
ــاره در  بــود که خبری از وی نبود به یک ب
مجمع انتخاباتی فدارسیون فوتبال حاضر 
شد و اعالم کرد به زودی مشکل این تیم 
حل خواهد شد. این درحالی است که صبح 
دیــروز با اعالم اتاق اصناف شهر مشهد و 
اداره نظارت بر اماکن عمومی استان خراسان 
ــاده ۵۴9 مــجــازات اسالمی  رضــوی طبق م
نمایندگی شهرخودرو در مشهد تخلیه و 

پلمب شد. 

محرومیت چهار ماهه 
هافبک تراکتور

محمد قنبری، هافبک تیم فوتبال تراکتور با 
محرومیت چهار ماهه از سوی فدراسیون 
ــه رو شــد. بــه گـــزارش سرویس  ــ فوتبال روب
ورزش این بازیکن که ابتدای فصل با فسخ 
قراردادش با باشگاه خوشه طالیی به تراکتور 
پیوست، با شکایت باشگاه سابقش روبه رو 
شد و حــاال حکم ایــن بازیکن صــادر شده 
اســت. عــالوه بــر ایــن محرومیت، جریمه 
نقدی نیز بــرای این بازیکن در نظر گرفته 

شده  است.

 بازگشت رشید مظاهری 
به تمرینات استقالل

دروازه بان اول استقالل در چند وقت اخیر 
با کادرفنی آبی ها دچار اختالف نظر شده 
بود. به نقل از ورزش سه این گلر باتجربه 
پیش از جدال با مس به عنوان مصدومیت 
از تمرینات خارج شده بود و در شرایطی که 
بود  درمانی خود  مراحل  پیگیری  در حال 
و در بیمارستان حضور یافته بــود، با خبر 
عجیب باشگاه در خصوص دعوت به کمیته 
انضباطی مواجه شد. مظاهری بعد از دعوت 
به کمیته انضباطی سیاست سکوت را در 
پیش گرفت و در ادامه دیروز با حضور در 
محل تمرینات استقالل، کار خود را با این 
تیم دنبال کرد تا به نظر برسد ماجرا پایان 

یافته است.

رسانه های آمریکایی گزارش دادند راجر س
فــدرر مدافع عنوان قهرمانی از شرکت در 
مسابقات اوپن میامی منصرف شده است. 
این انصراف به دلیل جراحی ها برای ترمیم 

زانوی راست فدرر اعالم شده است.
 قرار است بهنام احسان پور در وزن 6۵ س

کیلوگرم و علیرضا کریمی در وزن 97 کیلوگرم 
به همراه ابراهیم مهربان به عنوان مربی برای 
حضور در جام متئو پلیکونه راهــی کشور 

ایتالیا شوند.
 در پایان دور برگشت لیگ شمشیربازی س

اسلحه اپه مردان تیم فوالد مبارکه سپاهان 
توانست عنوان قهرمانی را در این فصل از 

آن خود کند.
برتر س لیگ  رقابت    های  دوره  یازدهمین   

هاکی بانوان کشور )یادواره سردار سلیمانی( 
با قهرمانی تیم هاکی خرسان رضوی پایان 

یافت.
 با برگزاری دور برگشت رقابت ها، دانشگاه س

آزاد قهرمان اولین دوره لیگ برتر روئینگ 
ــردار شهید حــاج قاسم  ــادواره سـ ــ آقــایــان ی

سلیمانی شد.
ــوشــت، رئــیــس هیئت ورزش س ن ــارس  ــ ف  

استان  محلی  بومی  بــازی هــای  و  روستایی 
خراسان شمالی به اتهام فساد مالی بازداشت 
شد. به نظر می رسد چنین برخوردهایی با 
متخلفان از سوی ارگان های نظارتی استان در 

روزهای آینده هم ادامه خواهد داشت.
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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 حی یا قیوم

 صهیونیست ها یک مکان مقدس مسیحیان در قدس اشغالی را به آتش کشیدند

کلیساسوزی به سبک اسرائیلی!
 علوی  در سرزمینی که صهیونیست ها سکونت 
داشته باشند، گویا هیچ کس جز خودشان حق 
زندگی کردن نــدارد. اگر اسرائیلی ها پیش از این 
به طور وحشیانه مسلمانان فلسطینی را از محل 
زندگی شان بیرون کردند و آن ها را به قتل رساندند، 
ایــن روزهـــا خبر از حمله آن هــا به مسیحیان و 
مکان های مقدس آنان به گوش می رسد. شماری از 
شهرک نشین های صهیونیست بامداد سه شنبه 
در بخش غربی شهر قدس اشغالی یک کلیسا 
متعلق به مسیحیان را به آتش کشیدند. به گزارش 
الجدید  العربی  روزنامه  به  منابع محلی  فــارس، 
گفتند این آتش سوزی سبب آسیب دیدن دروازه 
این منابع خبر  این کلیسا شده اســت.  بیرونی 
دادند به لطف راهبه های حاضر در این کلیسا، این 
آتش سوزی به موقع خاموش شد و هیچ تلفاتی به 
دنبال نداشت. این کلیسا در دو ماه گذشته، هدف 
حمالت و تجاوزهای یک صهیونیست قرار گرفته 
بود به نحوی که وی دوربین های ورودی کلیسا را 
در هم شکسته بود. مسئوالن صهیونیست این 
فرد را بازداشت کردند، ولی طولی نکشید که به 
نیز  دیگر  صهیونیست  یــک  شــد.  آزاد  سرعت 

6ماه پیش، کلیسای الجثمانیه در نزدیکی منطقه 
جبل زیتون در همین شهر را به آتش کشید، ولی 
نگهبانان این کلیسا موفق شدند آتش را خاموش 
کنند. مسئوالن صهیونیست مطابق معمول این 
فرد را بازداشت کردند، اما فوری وی را آزاد نمودند. 
کلیسای الجثمانیه از مهم ترین کلیساهای قدس 
کلیساها،  زدن  آتــش  بــر  افـــزون  اســت.  اشغالی 
صهیونیست ها چندین نفر از راهبان مسیحی را 
مورد ضرب و شتم قرار دادند و روی کلیساها و 
دیرهای شهر قدس، شعارهای زشتی علیه حضرت 
عیسی)ع( نوشتند. در سوی دیگری نیز، نیروهای 
تا  از شب دوشنبه  رژیــم صهیونیستی  امنیتی 
صبح روز بعد در مناطق مختلف کرانه باختری 
با یورش به خانه فلسطینی ها ۱۰ نفر را بازداشت 
کردند. بیشتر بازداشت شدگان کسانی هستند 
که به تازگی از زندان های رژیم صهیونیستی آزاد 
اسرائیل  درگیری  اســت حجم  گفتنی  شــده انــد. 
با ساکنان مختلف مسلمان و مسیحی مناطق 
اشغالی نسبت به گذشته افزایش یافته و نگرانی 
ثبات اجتماعی  رژیــم در خصوص  این  مقامات 

داخلی جدی تر شده است.

سخنگوی پوتین:

تحریم علیه روسیه 
شکست خورده است

بـــرخـــی  پــــــی  در 
گـــــــــــزارش هـــــــــــای 
ــاره  ــ ــه ای دربـ ــ ــان رســ
احـــتـــمـــال تــحــریــم 
ــط  ــوسـ مـــســـکـــو تـ

ــنــی،  ــر مــســئــلــه نــاوال ــر سـ واشــنــگــتــن بـ
روسیه  ریاست  جمهوری  کاخ  سخنگوی 
ســیــاســت تــحــریــم علیه ایـــن کــشــور را 
به  خــوانــد.  شــکــســت خــورده  و  بی تأثیر 
پسکوف  دیمیتری  اسپوتنیک،  گــزارش 
گفت: تحریم ها علیه این کشور به اهداف 
خود نخواهد رسید و محتوم به شکست 
است. وی افزود: ما بر منافع خود تمرکز 
خواهیم کرد و سیاست تحریم به هدف 

خود دست نمی یابد. 

توماس بِرِنان، استاد فیزیک دانشگاه س
مطالب  انــتــشــار  ــیــل  دل بــه  میشیگان 
ضدیهودی در رسانه های اجتماعی اخراج 

شد.
ــچ بــیــمــاری س یـــک زن ژاپـــنـــی کـــه هــی

زمینه ای نداشته، پس از دریافت واکسن 
آمریکایی فایزر جان خود را از دست داد.

ــان، نــخــســت وزیــر س ــی ــن ــاشــی ــکــول پ ــی ن
ارمنستان ضمن ارائه پیشنهاد برگزاری 
درباره  بر ضرورت همه پرسی  انتخابات، 
این کشور به یک  تغییر نظام سیاسی 

نظام شبه ریاستی تأکید کرد.
انعکاس س تــلــویــزیــون  زن  کــارمــنــد  دو 

در  ناشناس  افـــراد  ســوی  از  افغانستان 
ننگرهار  آبــاد مرکز والیــت  شهر جــالل 
مورد حمله مسلحانه قرار گرفته و جان 

باختند.
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عراق و معمای امنیت چندالیه آن
حمالت مکرر نیروهای تروریست آمریکا به مواضع نیروهای مقاومت در 
سوریه و عراق این روزها سرخط اصلی خبرهای بین المللی است. این حمالت 
تروریسم  بحران  ــداوم  ت عــراق،  در  دولــت  به طورمشخص تضعیف جایگاه 
داعشی و خلع سالح مقاومت و مردم آزادی خــواه این کشور را هدف گرفته 
است. این روزها برخی جریان های سیاسی در دولت و پارلمان به دنبال آن 
هستند دولت این کشور را به سمت وفاق بیشتر با آمریکایی ها سوق دهند. 
کارنامه سیاسی کوتاه مدت مصطفی الکاظمی هم به وضوح نشان می دهد او 
متمایل به قرابت بیشتر با رویکردهای آمریکا و سعودی است تا در نهایت، 
عراق را از محور مقاومت دور کند. در همین راستا دولت عراق مخالف هرگونه 
طرح شکایت دولت از اقدامات تروریستی آمریکا و حمالت اخیر جنگنده های 
تحت فرمان کاخ سفید به مواضع نیروهای مقاومت است. به همین خاطر 
برخی صاحبنظران معتقدند این تغییر رویکرد دولت عراق تحت تأثیر فشار 
البی های انگلیس، آمریکا و کانال نفوذ عربستان است و این گزاره که حضور 
متجاوزان آمریکایی در عراق می تواند حالل مشکالت باشد، برای آن ها تبدیل 
به یک امر حقیقی و سرنوشت ساز شده است. اما امتناع دولت الکاظمی 
از واکنش دربرابر حمالت ارتش آمریکا به مواضع مقاومت موجب واکنش 
جریان ها و اشخاص سیاسی عراق از جمله ائتالف الفتح هم شده و آن ها 
اعالم کرده اند هیچ گزینه ای برای محافظت از خون فرزندان حشدالشعبی جز 
خروج نیروهای ائتالف از عراق وجود ندارد. ائتالفی که مأموریت آن از مبارزه 
با تروریسم به هدف قرار دادن الحشد تبدیل شده است. ریشه مخالفت 
الکاظمی با شکایت قانونی از اقدامات تروریستی آمریکا علیه مردم عراق به 
چند عامل برمی گردد. عامل نخست نفوذ سیاسی و امنیتی آمریکا در بین 
شخصیت ها و گروه های سیاسی این کشور است که از آن ها به عنوان البی 
و کانال فشار استفاده می کنند تا منافع آمریکا را تأمین کنند. عامل دوم 
جریان های منحرف عربی بعثی و شبه منورالفکرانی هستند که همه چیز را 
بر اساس گرایش های بعثی و غرب گرایی می انگارند. عامل سوم هم مسئله 
مقاومت گریزی و تالش جریان های مرتبط با امارات و عربستان برای خلع 
سالح مقاومت و روی کار آوردن دولت و حکومت دست نشانده آمریکاست. 
در  ماندگاری  برای  آمریکایی ها  اراده  متولد  داعش  بداند  باید  عراق  دولت 
منطقه و اتصال این گروه تروریستی به جریان های سلفی سوری و شکل گیری 
هندسه دولت تکفیری در منطقه به دنبال تأمین امنیت اسرائیل و ضمانت 
منافع آمریکا بود که با تالش جانانه جریان های مقاومت از هم پاشید. این 
روزهــا دولت بایدن با ضربه زدن به نیروهای مقاومت به دنبال این است 
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رزمندگان مقاومت حکایت از اراده ملت عراق برای مبارزه با تروریسم دارد.
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عکس نوشت

بزنی، می زنیم!بزنی، می زنیم!
همزمان با تشدید درگیری ها در جبهه های غرب و شمال مأرب یمن 
و نزدیک شدن نیروهای ارتش و کمیته های مردمی به میادین نفتی 
صافر، انصارهللا به ریاض هشدار داده که این ایستگاه نفتی خط 
قرمز است و اگر جنگنده های سعودی یا اماراتی آن را بمباران کنند، 
آرامکوی  نفتی  تأسیسات شرکت  به  یمنی حمله  نیروهای  پاسخ 
بــود. دولــت نجات ملی یمن هــم بــه عربستان  ســعــودی خــواهــد 
از عملیات اخیر »موازنه  آینده، بسیار فراتر  گفته حجم حمالت 

بازدارندگی پنجم« خواهد بود.

دریـچـه

روزنـــامـــه فــیــگــارو چـــاپ فــرانــســه مــانــنــد تــقــریــبــاً تمامی 
ــی خـــود را به  ــزارش اصــل ــ ــای ایـــن کـــشـــور، گـ ــه هـ ــامـ روزنـ
پیشین  جمهور  رئیس  ســارکــوزی،  نیکوال  محکومیت 
با  روزنــامــه  ایــن  مقاله  اســت.  داده  اختصاص  فرانسه 
عنوان »حیرت و جنجال« به رئیس جمهوری اختصاص 
دارد که در طول دوران کاری خود درگیر چندین مسئله 

حاشیه ساز شده بود و اکنون به خاطر برخی از آن ها مانند رشوه دادن به قاضی و 
فساد، به سه سال زندان محکوم شده است. البته دادگاه اعالم کرده او به یک سال 

حبس خانگی محکوم شده و بقیه مدت زندان او به صورت تعلیقی خواهد بود.

روزنامه یواس ای تودی پرونده اصلی خود را به سوءاستفاده 
کشور  ایــن  در  دیــن  و  مسیحیت  از  آمریکایی  تندروهای 
اختصاص داده است. این روزنامه با انتخاب تیتر »نفرت با 
پوشش دین« می گوید سفیدپوستان به اصطالح ملی گرای 
آمریکایی که بسیاری از آن ها را در میان طرفداران شورشی 
دونالد ترامپ مشاهده می کنیم، مانند چندین مقطع در 

تاریخ آمریکا، دوبــاره به سرقت نمادهای مسیحیت در این کشور برای موجه جلوه دادن 
فعالیت های خود مشغول هستند. یواس ای تودی همچنین به برگزاری مراسم جوایز سینمایی 

گولدن گلوب و انتقاد از بی توجهی به اقلیت های نژادی در آن می پردازد.

یواس ای تودیفیگارو

ترجمه و تنظیم: امیر محمد سلطان پور
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س�ازمان فن�ی و نگه�داری ح�رم مطه�ر رضوی در نظ�ر دارد تهی�ه و تحویل یکدس�تگاه تس�تر فلوک 
FLUKE DSX-8000 را از طری�ق مناقص�ه عموم�ی واگ�ذار نمای�د ، لذا متقاضی�ان می توانن�د تا پایان 

وق�ت اداری روز ش�نبه مورخ1399/12/16 ضمن مراجعه به س�ایت اینترنتی اس�تعالم ه�ا و مناقصات به آدرس
 http://sem.aqr-harimeharam.org/ )تلفن 31305243-051( نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.  

س�ازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی در نظر دارد تهیه و تحویل چهار دس�تگاه س�وئیچ  سیسکو با مشخصات 

Catalyst 2960XR 24PSI به همراه چهار عدد PWR-C2-640WAC  را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید ، لذا 

متقاضیان می توانند تا پایان وقت اداری روز یکش�نبه مورخ 1399/12/17 ضمن مراجعه به س�ایت اینترنتی اس�تعالم ها و 

مناقصات به آدرس http://sem.aqr-harimeharam.org/ )تلفن 31305243-051( نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.  

آگهی مناقصه
سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی در نظر دارد تهیه و تحویل 2000 متر کابل نیمه افشان با سطح مقطع 

1x240 و ولت�اژ عایق�ی 1-0/6 کیلوول�ت را از طریق مناقصه عموم�ی واگذار نماید ، لذا متقاضی�ان می توانند تا 

پای�ان وقت اداری روز ش�نبه  مورخ 1399/12/16 ضمن مراجعه به س�ایت اینترنتی اس�تعالم ه�ا و مناقصات به آدرس

 http://sem.aqr-harimeharam.org/ )تلفن 31305243-051( نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
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آگهی مناقصه
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