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آن پنجاه و چند روز
 رواق  امروز درســت 20 ســاله می شــود. ضریح ســیمین روایتی از عملیات ساخت و نصب پنجمین ضریح مطهر بارگاه منور رضوی 

و زرین حاال 20 ســال می شــود که جا خوش کرده در دل 
عاشقان مشتاق. این، پنجمین ضریحی است که سنگ 
مــزار امــام هشــتم)ع( را در آغوش گرفته اســت و دل های 

مشــتاق، بــرای همیــن، جــان می دهنــد بــرای صفایــش. 
داســتان تعویض ضریح بارگاه منور رضوی، بارها شــنیده 
آن  در  چیــزی  اســت؛  شــنیدنی  همچنــان  امــا  شــده، 

 ............ صفحه 4ارادت های خالصانه هست...
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گفت وگو با علی مسعودی مددی: با  کوهنوردی که صعودهایش را به نام امام رضا)ع( متبرک کرد

:jامام علی
برترین جهاد، 

مبارزه با هوای 
نفس و بازگرفتن 

آن از لذت های 
دنیاست. 

شرح غررالحکم
 ج 4، ص 455
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نوروز با لهجه مشهدی 
در »هشت آباد«

نگران پرونده های استقالل 
در فیفا هستیم

این باال، سیم آدم 
بهتر وصل می شود
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مناقصه اجرای آرماتوربندی و قالب 
بندی و بتن ریزی 

 شرکت مسکن و عمران قدس رضوی 

شرح در صفحه  6

مدیرعامل محترم شرکت فرآورده های  لبنی رضوی
جناب آقای دکتر آرش فرزاد نیا

انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را بعنوان مدیرعامل شرکت 
فرآورده های لبنی رضوی که بیانگر تعهد، کارآمدی، لیاقت 
و شایس��تگی  های بر جس��ته حضرتعالی اس��ت تبریک عرض 
نم��وده ، موفقی��ت و س��ربلندی ش��ما را از درگاه خداون��د منان 

مسئلت داریم. 
شرکت پویا تدبیر رضوان
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آگهی مناقصه عمومی پیمانکاری عملیات های 
باغی، زراعی، گلخانه ای

و حفاظت بصورت حجمی ) نوبت دوم(
شرکت باغداری و زراعت مشهد.شرح در صفحه3 
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کلیه س�هامداران ش�رکت فدک زرین پارس )س�هامی خاص( اصالتًا و وکالتًا در 
نظر دارند کل سهام شرکت مذکور با موضوع فعالیت در حوزه کشت و صنعت و 

دامپروری را به صورت یکجا و با مشخصات ذیل از طریق مزایده عمومی به باالترین قیمت پیشنهادی به فروش برسانند: 
1- مبلغ پایه مزایده : قیمت پایه کارشناسی مبلغ : 9.400 میلیون ریال.

2- عمده دارایی های شرکت : یک حلقه چاه عمیق جنب رودخانه اسفراین با دبی 30 لیتر در ثانیه به شرح مندرج در اسناد مزایده.     3- متقاضیان می توانند از 
تاریخ درج آگهی لغایت ساعت 13 مورخ  1399/12/20 به نشانی: مشهد بزرگراه شهید سپهبد سلیمانی-حدفاصل میدان جمهوری اسالمی و میدان جهاد -مجتمع 
آبادگران ساختمان اداری آفتاب طبقه نهم– تلفن: 38718720-051 و 09155153716 مراجعه و ضمن ارائه مدارک شناسایی یا معرفی نامه معتبر نسبت به اخذ اسناد 
مزایده و یا کسب اطالعات بیشتر اقدام نمایند.      4- متقاضیان بایستی پاکت پیشنهاد خود به همراه اصل سند واریزی سپرده شرکت در مزایده به مبلغ چهل و هفت 
میلیون تومان را تا ساعت 13 مورخ 1399/12/20 به نشانی اعالم شده تحویل نمایند.     5- جلسه بازگشایی پاکت ها ساعت 14 مورخ 1399/12/20 در محل فوق 

و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مذکور آزاد می باشد.6- فروشنده در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادهای رسیده مختار می باشد.

آگهی مزایده فروش سهام شرکت فدک زرین پارس
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شرکت زرین زعفران مشرق زمین )سهامی خاص( درنظر دارد تعداد 20،000 سهم 
عادی که ارزش اسمی آن 1،000،000 ریال می باشد را براساس قیمت کارشناسی 

پایه به صورت نقد به باالترین قیمت پیشنهادی به فروش برساند.
قیمت پایه هر س��هم 1،250،000 ریال می باش��د . متقاضیان خری��د می توانند تا 
تاریخ 1399/12/30 نس��بت به ارس��ال درخواس��ت خود در پاکت پلمپ ش��ده به 
آدرس خراس��ان رضوی- شهرس��تان تربت حیدریه – خیابان ش��هید س��لیمانی – 
کوچه س��لیمانی 6 – ساختمان امید – پالک 7 – طبقه اول – امور قراردادها ارسال 

فرمایند.
شرایط :

1-  شرکت در رد یا قبول درخواست سهامداران جدید مختار خواهد بود.
2-  متقاضیان می بایس��ت عالوه بر قیمت پیش��نهادی خوی��ش مبلغ 100،000،000 
ری��ال ب��ه حس��اب ش��ماره 0110955550000 نزد بان��ک ملی به نام ش��رکت زرین 
زعف��ران مش��رق زمین واریز و اص��ل فیش واریزی را به همراه درخواس��ت خود 

ارسال نمایند.
3-  هزینه آگهی و نقل و انتقال سهام با برنده مزایده خواهد بود.

 www.orientsaffron.com متقاضیان خرید می توانند برای اطالعات بیشتر به سایت
مراجعه فرمایند.

آگهی مزایده فروش سهام

هیئت مدیره شرکت زرین زعفران مشرق زمین ) سهامی خاص( 
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 خبر  فضای انتخاباتی هر چند نسبت به دوره های قبل سردتر است، اما کم کم فعاالن انتخاباتی تحرکات خود را 
آغاز کرده اند. از جمله تا این لحظه، 11 تن از چهره های سیاسی، نامزدی خود در انتخابات را تأیید کرده اند. همچنین 
7 نفر مســتقیم یا غیرمســتقیم اعالم کرده اند که در انتخابات حضور پیدا نمی کنند )البته ممکن اســت در ادامه 
تصمیمشان تغییر کند!( اما 30 تن دیگر همچنان در معرض نامزدی قرار دارند و حتی اگر در انتخابات ثبت نام هم 
نکنند، به عنوان بازیگر باقی می مانند. در گزارش زیر به اختصار نامزدهای احتمالی 1400 بررسی و در یک جمله 

معرفی شده اند. طبیعتاً به این فهرست افراد زیادی را می توان اضافه کرد...

ورود اداره مالیات 
به حوزه کتاب و آغاز نگرانی ها

مالیات  از 
جیب خالی

 ناشران!

سخنگوی سازمان هواپیمایی 
کشوری خبر داد

جزئیات  
هواپیماربایی در 

پرواز اهواز- مشهد

چگونه می توان هم کشاورزی کرد 
و هم محیط  زیست را حفظ کرد؟

6 راهکار برای 
صیانت پایدار 
از منابع طبیعی

فعالیت غیرمجاز برخی مدارس 
پیش چشم مدیران آموزش و 

پرورش خراسان رضوی

 همکالسی  
با کرونا!

قدس در گفت وگو با کارشناسان 
بررسی می کند

نیاز صندوق های 
قرض الحسنه خانگی 

به پشتوانه حقوقی

 نگاهی به تاریخچه آشپزخانه
 و مهمانسرای حضرتی

 500 سال سفره داری 
در حرم امام 

مهربانی ها

 ............ صفحه 2 ............ صفحه 4

 ............ صفحه 2

یـــادداشــت  روز
محمدصادق کوشکی ،تحلیلگر حوزه سیاست خارجی

عقب نشینی سه کشور اروپایی عضو برجام )انگلیس، آلمان و فرانسه( از صدور قطعنامه ضد ایرانی در شورای 
حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی که در هماهنگی کامل با طرف آمریکایی صورت گرفت، از ابعاد مختلف 
مورد توجه تحلیلگران قرار گرفته است. طرف غربی به بهانه کاهش تعهدات برجامی، این اقدام ضد ایرانی را 

در دستور کار خود قرار داده بود. اما تصمیم اروپا و...

 عقب نشینی اروپا 
مقابل گام حساب شده تهران

 ............ صفحه 2

گرانی در آستانه عید غصه بزرگی ایجاد کرده 
راه حل های کارشناسان برای حل این مشکالت
 بارها به مسئوالن گفته شده

  اگر ستاد ملی مقابله با کرونا ممنوع کرد، 
  مردم عید امسال مسافرت نروند 
  بنده هم قطعاً سفر نخواهم رفت  

 ............ صفحه  ............ صفحه 22

 ............ صفحه 3

 ............ صفحه 3 قدس خراسان

 ............ صفحه 6

 ............ صفحه 1 رواق

  فعالیت های زیست محیطی
 دینی و انقالبی است نه تزئینی

  رهبر انقالب به مناسبت روز درختکاری:



w w w . q u d s o n l i n e . i r

روزنامـه صبـح ایـران 2

یک نقص جنبش دانشجویی امروز   مدیر دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقالب گفت: جنبش دانشجویی حتماً باید برای رفع فقر نرم افزاری و فساد فکری برنامه داشته باشد. به گزارش فارس، وحید جلیلی 
در نشست سراسری جنبش عدالت خواه دانشجویی، افزود: فقر نرم افزاری خطرناک است، چون فقر های دیگر را در پی دارد، اما جنبش دانشجویی نسبت به این فقر و محرومیت  نرم افزاری و فساد فکری، واکنشی 

ندارد. وی گفت: وقتی این فقر، موجب اختالل در دستگاه محاسباتی و فساد فکری در حوزه سیاست، اقتصاد و روابط بین الملل می شود، به مبارزه با معلول و نتایج آن فساد فکری و فقر نرم افزاری می پردازیم!

سالم آقای قالیباف، پسرم نامه ای برای شما نوشت که کمکمون کنید. ازروزی که س
نامه برای بخشداری مرکزی از توابع شهرستان لنجان استان اصفهان آمده، چنان 
فشار و تهدید روی خانواده ما هست که خدا می داند. تازه گفتند تا عید دوکارگر را 
اخراج می کنیم تا دیگر جایی نامه ننویسید، کارگرهایی که بیش از 12سال زحمت 
کشیدند برای دهیاری. این سال ها را هیچی حساب کردند. به احتمال زیاد یکی 
هم همسرمن هست، که عمرش و جوانیش را زباله جمع کرد و توی روستای آشیان 
زحمت کشید. فکر نمی کردیم این طور مشکل ما را حل کنند، گفتند نامه به جاهای 
دیگر هم بنویسید می آید دست خودمان. حاال سال دیگر اگرهم بمانند حقوقشان 
کمتر از این هم می شود، به خاطر نامه نوشتن، تمام اضافه کاریشان را نابود کردند 
همه حق و حقوقشان را نابود کردند، گفتند شما کارگر آزاد هستید، مثل ما که رسمی 
نیستید، باید با همین دو ونیم کارکنید، این متن را برسانید دست آقای قالیباف. پسرم 
زیر فشار است تا اتفاق بدی برای پسرنوجوانم نیفتاده تو را به خدا این متن را به آقای 

قالیباف برسانید. 9920000112
چرا برای نهادینه سازی فرهنگ حفظ محیط زیست و دادن راهکار و مطالبه س

از مسئوالن مربوط در کل سال کاری انجام نمی دهید؟ چراهمچنان از اقدام های  
قوه قضائیه دربازپس گیری اراضی ازمتخلفان حمایت نشد. 9210000594

جلوبردن  ساعت  تابستانی  بهترین  مصوبه  قانونی  نظام  است  که  تمام  امور راهبردی س
کشور از سال ها قبل  بر اساس  آن  تنظیم  شده  تا از ساعات  صبح  استفاده  حداکثری 
 شود و مصرف  انرژی  کاهش  یابد اما بعضی ها نقشه  دارند آن را به هم  بزنند؛ زیرا 
می خواهند ملت  خواب  باشد و کارخانه ها و بازار تا نیمروز باز نشوند و ما وابسته  و 

مصرف گرا بمانیم.  9150000986  

رهبر انقالب به مناسبت روز درختکاری:

 فعالیت های زیست محیطی 
دینی و انقالبی است نه تزئینی

به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع 
اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  طبیعی، 
نهال  اصــلــه  دو  دیــــروز،  ظهر  از  پیش 
میوه کاشتند. به گــزارش خبرگزاری ها، 
در  آیــت هللا خامنه ای سپس  حضرت 
سخنانی، گیاه و فضای سبز را عاملی 
مهم در زندگی و در ساخت تمدن بشری 
خواندند و با اشاره به ریشه های معرفتی 
و دینی توجه به محیط زیست، گفتند: 
کاشتن درخت و نشاندن نهال از جمله  حسناتی است که در شرع مقدس اسالم بر 
آن تأکید شده است. ایشان به اهمیت محیط زیست در قانون اساسی نیز اشاره و 
خاطرنشان کردند: فعالیت های محیط زیستی، فعالیت های دینی و انقالبی است و 

نباید به آن ها نگاه تجمالتی و تزئینی شود.
آیت هللا خامنه ای تنوع زیستی و اقلیمی کشور را بستری مناسب برای فعال شدن 
آحاد مردم و جوانان در زمینه محیط زیست خواندند و با ابراز تأسف از تخریب 
جنگل ها، منابع طبیعی و سفره های زیرزمینی به دست افراد سودجو، تأکید کردند: 
تخریب محیط زیست بالی بزرگی است که آینده بشر را هدر می دهد؛ بنابراین 

مسئوالن و همه مردم باید در مقابل آن بایستند.
ایشان با اشاره به حوادثی مثل آتش سوزی جنگل ها و یا خشک شدن دریاچه ها و 
تاالب ها، گفتند: این حوادث قابل پیشگیری است و مسئوالنی که به وظایف خود 
عمل نمی کنند، دچار تقصیر هستند. رهبر انقالب اسالمی در بخش دیگری از 
سخنانشان به مسئله کرونا در آستانه سال نو پرداختند و گفتند: سال گذشته در 
ایام عید، مردم عزیز به توصیه ها کامالً عمل و بالی بزرگی را از سر کشور دور کردند، اما 
امسال خطر بیشتر و فراگیرتر است؛ بنابراین امسال هم همگان توصیه ها را رعایت 
کنند. ایشان تأکید کردند: هر چه ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد، باید عمل شود. 
اگر سفر را ممنوع کردند، مردم به سفر نروند، بنده هم قطعاً مانند سال گذشته به 

سفر نخواهم رفت.
حضرت آیت هللا خامنه ای با اشاره به مشکالت معیشتی مردم در اثر کرونا، گفتند: 
اگر کرونا ادامــه پیدا کند مشکالت معیشتی بیشتر خواهد شد؛ بنابراین باید با 

همکاری همه، این بیماری هر چه زودتر برطرف شود.
رهبر انقالب اسالمی با ابراز ناخرسندی از گرانی ها و مشکالت معیشتی، افزودند: 
این وضع در آستانه عید غصه بزرگی ایجاد کرده است. البته اجناس مانند میوه ها 
فراوان است، اما قیمت ها بسیار باالست که سود این قیمت باال هم به جیب باغداران 
زحمتکش نمی رود، بلکه نصیب دالل ها و واسطه های سودجو می شود و ضرر آن به 
مردم می رسد. ایشان با تأکید بر اینکه مسئوالن باید مشکل معیشتی و گرانی را حل 
کنند، گفتند: این مشکالت، همه راه حل دارد و بارها در جلسات متعدد این نکات را 

تذکر داده و راه حل های مورد نظر کارشناسان را به مسئوالن گفته ایم.

پیام تسلیت در پی درگذشت معتمد امام خمینی)ره( در بازار»
درگذشت  پیامی،  صــدور  با  پنجشنبه  روز  همچنین  انقالب  معظم  رهبر 
حاج محسن قلهکی از بازاریان متدیّن انقالبی و از معتمدان حضرت امام 
الرحیم. عبد صالح،  الرحمن  بازار را تسلیت گفتند: بسم هللا  خمینی در 
روز  در  »رحمت هللا علیه«  قلهکی  محسن آقا  حاج  آقای  درستکار  مؤمن  و 
نیمه  رجب پس از عمری که به دیانت و صالح سپری شده بود، دار فانی 
را وداع کرد. اینجانب به خانواده  محترم و به همه  دوستان و عالقه مندان 
ایشان تسلیت عرض می کنم و رحمت و مغفرت و رضوان الهی را برای وی 

مسئلت می نمایم.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری خبر داد

جزئیات  هواپیماربایی در پرواز اهواز- مشهد
ضمن  هواپیمایی  ســازمــان  سخنگوی 
قدردانی از اقدام تحسین برانگیز گارد 
امنیت پرواز سپاه پاسداران در حفاظت 
اهواز  پــرواز  و خدمه  مسافران   از جان 
عملیات خنثی  از  به مشهد جزئیاتی 
ــرواز  پ در  هواپیماربایی  توطئه  ســـازی 
ایران ایر را اعالم کرد. به گــزارش فارس 
 محمد حسن ذیبخش با اشاره به اینکه 
پرواز پنجشنبه شب شرکت هواپیمایی 
جمهوری اسالمی )هما( از نوع فوکر 100 در مسیر اهواز به مشهد در موقعیت 
اصفهان، تهدید به بمب گذاری شد، گفت: این پرواز که ۶۳ مسافر  و ۹ خدمه 
العاده  فــوق  اعــالم وضعیت  ــرواز داشــت در ساعت 22:40  خلبان ضمن  پ
درخواست فرود در اصفهان را داشت که بدون مشکل  فرود آمد و سپس 

هواپیما به منطقه امن هدایت و مسافران پیاده شدند. 
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اضافه کرد: با اقدام به موقع نیروهای 
شدند  دستگیر  ربایان  هواپیما  اسالمی،  انقالب  پــاســداران  سپاه  امنیتی 
ویژه  دستوری  در  همچنین  و  گرفت  قــرار  امنیتی  بازرسی  مــورد  هواپیما  و 
بازرسی  های فرودگاه ها در ترمینال ها و رمپ پروازی به خصوص در فرودگاه 
روابــط عمومی سپاه حفاظت  گــزارش  بر  بنا  تقویت شــد. همچنین  اهــواز 
ربایش  از  را پس  توطئه قصد داشته است هواپیما  این  هواپیمایی، عامل 
در فرودگاه یکی از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس به زمین بنشاند. 
با  کامل  سالمتی  در  هواپیما  »مــســافــران  اســت:  آمــده  سپاه  اطالعیه  در 
پرواز جایگزین به سمت مقصد حرکت کردند«. عملیات غرورآفرین سپاه 
حفاظت، در فضای مجازی بازتاب های گسترده ای پیدا کرد. از جمله یک 
کاربر دراین باره نوشت: »یاد ماجرای بمب جاسازی شده در سال ۸۸ افتادم 
از  یکی  کــرد،  اضطراری  فــرود  هواپیما  پیدا شد.  موقع  به  لطف خدا  با  که 
پاسدارها بمب را بغل کرد، منتظر نماند تا پله بیاید، با بمب از ارتفاع پرید 

و پایش شکست اما نگذاشت به مردم آسیبی برسد«.

 عقب نشینی اروپا 
مقابل گام حساب شده تهران

برجام  اروپایی عضو  عقب نشینی سه کشور 
)انگلیس، آلمان و فرانسه( از صدور قطعنامه 
ضد ایرانی در شورای حکام آژانس بین المللی 
بــا طرف  کــه در هماهنگی کامل  اتمی  انـــرژی 
آمریکایی صورت گرفت، از ابعاد مختلف مورد 
توجه تحلیلگران قرار گرفته است. طرف غربی 
اقدام  این  به بهانه کاهش تعهدات برجامی، 
ضــد ایــرانــی را در دســتــور کــار خــود قـــرار داده 
بود. اما تصمیم اروپا و آمریکا در کوتاه آمدن 
از این مسیر را باید در پازل بازیگری مناسب 
جمهوری اسالمی در چند ماه اخیر تعبیر کرد. 
رونــدی ایجابی که تهران در حرکت به سمت 
غنی سازی 20 درصدی و به دنبال آن محدود 
کردن بازرسی های آژانس بین المللی انرژی اتمی 
به  توجه  با  تأسیسات هسته ای کشورمان  از 
قانون اقدام راهبردی مجلس انجام داد، نوعی 
پیشروی در سیاست خارجی پس از سال ها 
تهران  بــود.  دیپلماتیک  امتیازدهی  و  انفعال 
پیشتر هم پنج گام کاهشی تعهدات برجامی را 
عملیاتی کرد، ولی از آنجا که هیچ قاطعیت و 
اراده ای پشت آن وجود نداشت، غرب هم به آن 
وقعی ننهاد. با این وجود اقدام های اخیر که با 
خط دهی مجلس و همراهی مردم دنبال شد، 
دو گام مهم برای جبران گذشته بود و وقتی طرف 
مقابل این قاطعیت را دید ترجیح داد بیش از 
این گستاخی نکند؛ چرا که در صورت ادامه این 
روند ماهیت توافق نامه اخیر تهران با آژانس 
و موافقت با ادامــه بازرسی های ســرزده و جزء 
به جزء هم در خطر قرار می گرفت، موضوعی 
نــبــود و مجبور به  ــالً دلچسب غـــرب  کــه اصـ
عقب نشینی شد.  این ماجرا بیش از همه یک 
واقعیت را آشکار کرد؛ اینکه اگر حتی قرار است 
دیپلماسی هم محور باشد، تأمین منافع ملی با 
قاطعیت و پافشاری بر حقوق بدست می آید. 
در نظام بین الملل مبنا زور است و هر که قدرت 
و ابزار چانه زنی بیشتری دارد، می تواند اهداف 
خــود را پیش ببرد. پس اگــر ما با غنی سازی 
20درصدی و کاهش تعهدات برجامی برای خود 
ابزار قدرت ایجاد نمی کردیم، طرف غربی هر روز 
بر گستاخی خود می افزود اما از آنجا که این 
دو برگ برنده و اهرم فشار را در اختیار داشتیم 
ناگزیر شد تهدید اعالمی خود را متوقف کند. 
روشی  می کند  اثبات  همچنین  موضوع  ایــن 
که برای مذاکره در هفت سال گذشته با دادن 
امتیازات پی درپی و عقب نشینی دنبال شد، 

غلط و خسارت بار بوده است. 
در نهایت اینکه ایــاالت متحده تالش داشته 
تــردد دیپلمات های  اقدام هایی نظیر رفع منع 
گفت وگو  همچنین  و  نیویورک  در  کشورمان 
درباره آزادی مقداری از پول های بلوکه شده در 
چندین کشور را نوعی امتیازدهی به جمهوری 
اسالمی جا بیندازد. برخی گام اخیر در کوتاه 
آمدن از پیشبرد قطعنامه ضد ایرانی را هم در 
راستای همین امتیازدهی صوری برای متقاعد 
کردن کشورمان برای نشستن پای میز مذاکره 
تعبیر کرده اند. اما این نوع نگاه از اساس اشتباه 
اســت؛ چــرا که ایــن اقــدام هــا اصــالً امتیازدهی 
گذشته  حماقت های  ــالح  اصـ بلکه  نیست، 
دولــت ترامپ اســت. کوتاه آمــدن طــرف غربی 
از پیشبرد قطعنامه ضد ایرانی در آژانس هم 
ربطی به امتیازدهی ندارد، بلکه همان گونه که 
گفته شد شکست در مقابل حرکت آفندی 
و حساب شده تهران بود. عقب نشینی وقتی 
اتفاق می افتد که طرف متخاصم از پافشاری 
ــردارد و  ب بر سر زیاده خواهی های خود دست 
سعی در جبران گذشته کند، در حالی که اروپا و 
آمریکا تاکنون حتی مقابل ابتدایی ترین خواسته 
رفــع تحریم هاست هم  جمهوری اسالمی که 
هیچ نرمشی از خود نشان نداده اند و بر مسیر 

اشتباه گذشته تأکید دارند.

امام س آستان  متولی  خمینی  حسن  سید   
خمینی با بیان اینکه یکدست شدن حاکمیت 
به ضرر کشور است، گفت: همه اقشار و سالیق 
نماینده  کاندیداها  میان  در  کنند  باید حس 
دارند، رهبر انقالب واقعاً این را قبول دارند که 
با رأی، مشارکت و  شرط عبور از هر بحرانی 
حضور مردم است و هیچ راهی جز این نداریم. 

ــجــردی وزیـــر س  دکــتــر مــرضــیــه وحــیــد دســت
اش  نامزدی  احتمال  دربـــاره  بهداشت  اسبق 
برای  گفت:  جمهوری  ریاست  انتخابات  در 
انتخابات 1400 کاندیداهای فراوانی داریــم که 

نیاز به کاندیداتوری فرد دیگری نیست.
 محسن رضایی با اشاره به اینکه در اروپا و س

آمریکا 50 درصد رؤسای جمهور نظامی بوده اند، 
بعد  و  بــود  »امیرنظام«  ابتدا  امیرکبیر  گفت: 
»امیرکبیر« شد. من عمده ترس عده ای از رئیس 
جمهور نظامی را ناشی از زد و بند اقتصادی 
مــی دانــم چــون اگــر نظامیان بر سر کــار بیایند 
دست دزدها را قطع می کنند و تا آخرین قطره ای 

که از بیت المال رفته به خزانه باز می گردانند.
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کوتاه از انتخابات 

 امید ادیب  فضای انتخاباتی هر چند نسبت به دوره های 
قبل سردتر است، اما کم کم فعاالن انتخاباتی تحرکات خود 
را آغاز کرده اند. از جمله تا این لحظه، 11 تن از چهره های 
انــد.  کـــرده  تأیید  را  انتخابات  در  خــود  نــامــزدی  سیاسی، 

همچنین 7 نفر مستقیم یا غیرمستقیم اعالم کرده اند که در 
انتخابات حضور پیدا نمی کنند )البته ممکن است در ادامه 
تصمیمشان تغییر کند!( اما 30 تن دیگر همچنان در معرض 
نامزدی قرار دارند و حتی اگر در انتخابات ثبت نام هم نکنند، 

به عنوان بازیگر باقی می مانند. در گزارش زیر به اختصار 
معرفی  جمله  یک  در  و  بررسی   1400 احتمالی  نامزدهای 
شده اند. طبیعتاً به این فهرست افراد زیادی را می توان اضافه 

کرد اما تالش شده از چهره های مطرح کسی از قلم نیفتد. 

گزارش قدس از آخرین نامزدها، انصراف دهندگان و بازیگران ماراتن ریاست جمهوری 1400 

همه داوطلبان کنکور پاستور

تا این لحظه 7 چهره مطرح اعالم کرده اند که در 
انتخابات به عنوان نامزد ثبت نام نخواهند کرد. 
البته شدت این اعالم برای همه افراد یکسان نبوده 

است. این 7چهره به شرح زیر هستند؛ 

سید محمد خاتمی
 رئیس  دولت اصالحات 

اعالم توسط اطرافیان 
سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه 

اعالم توسط سخنگوی قوه قضائیه
محمدجواد ظریف ، وزیر امور خارجه 

اعالم صریح توسط خود وی به کرات
محمدرضا باهنر 

نائب رئیس اسبق مجلس
 اعالم توسط خود وی

غالمعلی حداد عادل ، رئیس اسبق مجلس 
اعالم توسط خود وی

پرویز فتاح ، رئیس بنیاد مستضعفان 
اعالم توسط خود وی

مرضیه وحید دستجردی 
وزیر اسبق بهداشت
اعالم توسط خود وی

مسن ترین نامزدهای احتمالیجوان ترین نامزدهای احتمالی

به جز چهره های فــوق، افــراد دیگری هم هستند که طی هفته های آینده به خیل نامزدها 
می پیوندند. تقریباً محرز است که محمود احمدی نژاد رئیس  دولت دهم در انتخابات ثبت نام 
می کند، اما برخی معتقدند که احمدی نژاد برای پس از ردصالحیت احتمالی خود نیز برنامه ای 
مشخص دارد. حمایت از برخی چهره ها مانند ضرغامی یک اقدام و پیش فرستادن برخی 
چهره های موجه تر و نزدیک به احمدی نژاد که احتمال تأیید صالحیت دارند روش دوم است. 
از غالمحسین الهام معاون سابق احمدی نژاد، شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد وی و ضرغامی 

رئیس اسبق صدا و سیما به عنوان گزینه های احتمالی مورد حمایت احمدی نژاد یاد می شود.

چهره های منسوب یا نزدیک به دولت هر چند دارای رأی منفی باالیی هستند اما به 
هر حال حمایت دولت مستقر را دارند. بدون شک علی الریجانی رئیس سابق مجلس 
که ساکت ترین نامزد احتمالی انتخابات تا این لحظه است، اصلی ترین گزینه است. 
در محافل سیاسی از نامزدی 7 عضو اعتدالی هیئت دولت شامل سورنا ستاری معاون 
علمی رئیس جمهور، سعید نمکی وزیر بهداشت، محمود حجتی وزیر کشاورزی، محمد 
و  نیرو  وزیر  اردکانیان  رضا  ارتباطات،  وزیر  آذری جهرمی  کار، جواد  وزیر  شریعتمداری 

عبدالناصر همتی دبیر بانک مرکزی نیز سخن گفته می شود.

مجلس،  ادوار  نماینده 
ــیــشــیــن حـــزب  عـــضـــو پ
ــاد مـــلـــی، عــضــو  ــمـ ــتـ اعـ
جمهوریت  حزب  فعلی 
در  کـــه  ــدان  ــوقـ ــقـ حـ و  
احــــراز   96 انـــتـــخـــابـــات 

صالحیت نشد. 

محسن رهامی
نماینده سابق مجلس

انتخابات96،  نــامــزد  ایــن 
بـــه عـــنـــوان نـــامـــزد حــزب 
مـــــــردم ســــــــاالری اعــــالم 
کـــانـــدیـــداتـــوری کـــــرده و 
احتمال احــراز صالحیت 
انتها  تا  ماندنش  باقی  و 

ضعیف است. 

مصطفی کواکبیان
 نماینده ادوار مجلس

اســـتـــانـــدار اســبــق فـــارس، 
ــردار ســـابـــق تـــهـــران،  ــهــ شــ
مــعــاون سابق وزیــر کشور 
ــزب اعــتــمــاد  ــ و عــضــو حـ
ملی برای نخستین بار در 
انتخابات ریاست جمهوری 

نامزد شده است. 

محمدعلی افشانی
 شهردار پیشین تهران

نامزدهای قطعی اصالح طلبان 
به سه نفر رسید

هشت چهره نزدیک به دولت 
در راه؟! 

احمدی نژاد و احتمال حمایت 
از ضرغامی

سه چهره مستقل حاضر 
چه کسانی هستند؟

نیز  اقتصاددان  این 
در دو انتخابات 92 
کرد  ثــبــت نــام   96 و 
امــا بــه خــاطــر عدم 
احــراز صالحیت به 
شورای نگهبان نامه 

نوشت.

حسن سبحانی
 نماینده ادوار مجلس

مــجــلــس  ــات  ــ ــاب ــخــ ــ ــت ــ ان در 
ردصالحیت شد، اما می گوید 
ردصالحیتش  بـــرای  دلیلی 
خبری  نشست  نمی بیند. 
ــالم نـــامـــزدی وی بــازتــاب  اعــ
گــســتــرده ای در رســانــه هــای 

اصالح طلب داشت.

علی مطهری
نماینده سابق مجلس

انتخابات  دو  ثــابــت  ــای  پـ
92 و 96 که خود را رئیس 
می داند.  ضدتورم  جمهور 
مـــعـــتـــقـــد اســــــــت چــپ 
نمی تواند دولت را نگه دارد 
و راست نمی  تواند ملت را 

نگه دارد.

محمد غرضی
وزیر اسبق پست 

و نامزد انتخابات 92

آمدن کدام اصالح طلبان 
محتمل است؟ 

بدون شک جواد ظریف وزیر خارجه و سید 
حسن خمینی متولی آستان امــام خمینی 
دو چهره اصلی اصالح طلبان در انتخابات 
نمی آید  که  کــرده  تصریح  هستند. ظریف 
امــا سیدحسن خمینی موضعی نگرفته و 
عالوه بر این، مسئله احراز صالحیتش نیز 
مطرح است. اصالح طلبان نامزدهای حزبی 
ــد کــه هــر کـــدام در جای  محتملی نیز دارنـ
خود قابل تأمل هستند؛ محسن هاشمی 
از  تــهــران  ــورای شهر  شـ رئیس  رفسنجانی 
حزب کارگزاران، صادق خرازی سفیر اسبق 
ــران در فــرانــســه و دبــیــر کــل حــزب نــدا و  ــ ای
محمدرضا عارف معاون اول دولت اصالحات 
و رئیس بنیاد امید ایرانیان از این جمله اند. 
همچنین از اصالح طلبان حاضر در دولت 
روحانی نیز می توان به اسحاق جهانگیری 
معاون اول رئیس جمهور، علی طیب نیا وزیر 
اسبق اقتصاد، عباس آخوندی وزیــر سابق 
راه و معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط 
زیست اشاره کرد که احتمال نامزدی آن ها 
وزیــر اسبق  وجــود دارد. مسعود پزشکیان 
بهداشت و نایب رئیس سابق مجلس را هم 
نباید فراموش کرد، به ویژه  که احتمال تأیید 

صالحیت وی باالست.

 ترافیک نامزدها 
در جریان اصول گرایی

حــداقــل 6 چــهــره مــطــرح شــاغــل در 
بهارستان در معرض نامزدی هستند. 
ــیــس فعلی  قــالــیــبــاف رئ مــحــمــدبــاقــر 
و  قـــاضـــی زاده  امیرحسین  مــجــلــس، 
علی نیکزاد دو نایب رئیس مجلس، 
شـــورای  رئــیــس  میرسلیم  مصطفی 
مرکزی حزب مؤتلفه و نامزد انتخابات 
دیــوان  رئیس  بــذرپــاش  مــهــرداد   ،96
زاکانی  علیرضا  و  کشور  محاسبات 
رئــیــس مــرکــز پــژوهــش هــای مجلس 
مــهــم تــریــن چـــهـــره هـــای مــجــلــس در 
احتمال  کــه  بــود  خواهند  انتخابات 
ثــبــت نــام آن هـــا وجـــود دارد. اردوگـــاه 
اصــول گــرایــی امـــا چــهــره هــای مطرح 
از مجلس  دارد که خارج  نیز  دیگری 
ــام آن هــا  فــعــال انــد و احــتــمــال ثبت ن
چــهــره هــای  مــهــم تــریــن  دارد.  ــود  وجــ
از؛ سعید  ــد  ان عــبــارت  اصــول گــرایــان 
ــورای عــالــی  ــ ــق شـ ــر ســاب ــی جــلــیــلــی دب
فرمانده  محمد  سعید  ملی،  امنیت 
رستم  االنبیا،  خاتم  سازندگی  قرارگاه 
معاون  و  نفت  اســبــق  وزیـــر  قاسمی 
رئیس  مخبر  محمد  و  قــدس  ســپــاه 

ستاد اجرایی فرمان امام.

پاسخ اخیرش به سؤال یک 
خبرنگار در کنار شنیده ها از 
تشکیل ستادهایش، تقریباً 
نامزدی اش  بــودن  از قطعی 
ایــن  بــا  ــا  امـ حــکــایــت دارد 
حال محسن رضایی هنوز 

صراحتی از آمدن ندارد.

محسن رضایی
دبیر مجمع تشخیص

نــــظــــامــــی اســــــــت امــــا 
ــش  ــ ــتـ ــ مـــــی گـــــویـــــد دولـ
ــود.  ــظــامــی نـــخـــواهـــد بـ ن
جلسات انتخاباتی اش را 
مدت هاست شروع کرده 
در  نــامــزد  صریح ترین  و 
اعالم کاندیداتوری است.

حسین دهقان
 وزیر سابق دفاع

نیمکت  روی  و  بازیکن ذخیره  را  خــودش 
توصیف کــرده اســت. 96 هــم آمــد امــا به 
عهدش با جمنا پایبند ماند و پس از قرار 
نگرفتن در بین پنج نامزد نهایی کنار کشید.

در انتخابات ریاست مجلس یازدهم 
بدست  رأی   17 قالیباف  با  رقابت  در 
وارد  مستقل  می گوید  اکــنــون  آورد. 

میدان شده است. 

عزت  هللا ضرغامی
رئیس اسبق 

سازمان صداوسیما

فریدون عباسی
نماینده  فعلی مجلس و 

رئیس سابق سازمان انرژی اتمی

رئیس کمیسیون بودجه و 
وزیر سابق آموزش و پرورش 
ــتــخــابــات 96  ان ــت. در  ــ اسـ
احراز  ولی  کرد  ثبت نام  هم 
نــشــد. وی در  صــالحــیــت 
گفت و گو با یک رسانه محلی 

اعالم نامزدی کرده است.

حاجی بابایی
نائب رئیس مجلس

اصول گرایانی که 
اعالم نامزدی کرده اند

ترکیب نامزدهای 
4بالفعل یا بالقوه

روحانی

4
نظامی

1
زن

3
دیپلمات

7
اقتصاددان

 افرادی که 
عدم نامزدی خود را 

اعالم کرده اند

آذری جهرمی

39
بذرپاش

40

ستاری

48
محمد

52

حسینی

53
جلیلی

55

میرسلیم

73
عارف

69

رهامی

68

احمدی نژاد

64

رضایی

66

دهقان

64
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برگشت پول بلیت  در صورت ابطال پروازهای نوروزی از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا   مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی گفت:  اگر  مسافری درخواست کنسلی بلیت 
پرواز نوروزِی خود را داشته باشد، طبق مقررات مشمول جریمه کنسلی می شود و مبلغی بابت کنسلی بسته به مدت زمان مانده به پرواز از کل پول بلیت، کسر و مابقی به مسافر برگردانده  می شود. اما اگر شرایط 

شیوع ویروس کرونا به نحوی باشد که  ستاد ملی مقابله با کرونا ابالغ کند سفر در ایام نوروز ممنوع است، پول بلیت مسافران به صورت کامل به آن ها برگشت داده می شود.

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

 2 یارانه تا پایان سال 
واریز می شود

دو  ماه،  اسفند  از  باقیمانده  دو هفته  در 
ــز مــی شــود.  یــارانــه بــه حــســاب مـــردم واریـ
ــه  ــاران ــزارش اقــتــصــاد نـــیـــوز، یــکــی ی ــ بـــه گـ
به حساب  اسفند  ســوم  هفته  که  نقدی 
سرپرستان خانوار واریز می شود و دیگری 
آن  واریــز  موعد  که  کرونا  یارانه معیشتی 
هفته چهارم اسفند ماه است. جمعیت 
یارانه بگیران نقدی ۷۸ میلیون نفر و مبلغ 
این یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است. ۳۴ 
یارانه  دریافت  مشمول  نیز  نفر  میلیون 
کرونا هستند. مبلغ این یارانه برای افراد 
و  تومان  هــزار   ۱۲۰ نهادها  پوشش  تحت 
برای ۲۵ میلیون نفر دیگر ۱۰۰ هزار تومان 

است.

 تسهیل صدور مجوز
 وکاهش انحصار با تصویب 

طرح اصالح اصل ۴۴
مجلس  اقتصادی  کمیسیون  نایب رئیس 
گفت: تصویب کلیات طرح اصالح اصل ۴۴ 
قانون اساسی تنها یک گام در مسیر تسهیل 
صدور مجوز و کاهش انحصار و افزایش رقابت 
است. به گزارش تسنیم، احسان خاندوزی 
 بــا اشـــاره بــه تصویب کلیات طــرح اصــالح 
اصل ۴۴ افزود: این موضوع در مجلس دهم 
شروع شد و حاال در مجلس یازدهم هم طرح 
دیگری برای خاتمه دادن به مشکل انحصاری 
بــودن مجوز های سردفترداری تهیه شد که 
کلیات آن تصویب شده است و امیدواریم در 

سال ۱۴۰۰ این طرح نهایی شود.

خبر خوب

مدرسه اقتصاد

اقتصاد در شبکه های اجتماعی

 شنبه 16 اسفند 1399 22 رجب 1442 6 مارس 2021  سال سی و چهارم  شماره 9482 

مرغ رانتی!
ابراهیم علیزاده، سردبیر تجارت نیوز، با اشاره به نقل قول 
یک فروشنده مرغ که گفته بود چطور ممکن است یک 
مغازه ۲۰ تن مرغ دولتی تحویل می گیرد و کل یک شهر 
بود،  و خودرو کم  تن، نوشت: دالر۴هزارو۲۰۰تومانی   ۵
مرغ را هم ابزار توزیع رانت کرده اند. مرغ دولتی کیلویی 

حداقل ۱۰هزار تومان ارزان تر از بازار است.

کمیسیون تلفیق مجلس مصوب کرد

 افزایش 25 درصدی حقوق ها در سال آینده

ش�رکت برق منطقه ای خراس�ان در نظردارد انجام عملیات " اصالح فونداس�یون خطوط انتقال و فوق توزیع" را از طریق 
برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار حائز شرایط  ذیل واگذار نماید.

,ع
99
12
68
9

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان

آگهیمناقصههایعمومییکمرحلهای
990/1016،990/1015،990/1014،990/1007)شمارههای2099001188000063،
2099001188000065،2099001188000066،2099001188000064درسامانهستاد(

شرکت مناقصه گذار: شرکت برق منطقه ای اصفهان

مبلغ تدوین شرکت در موضوع مناقصهشماره مناقصه
شرط ورودمناقصه )ریال(

990/1007

اجرای تأسیسات الکتریکی و مکانیکی خط کابلی 230 کیلوولت 
اسالم آباد- اقارب پرست )شامل سیستم اعالم حریق، پایش دما 
و رطوبت محیط، دوربین و شبکه مربوطه، پمپ های لجن کش، 
فن ها، تلفن، نصب و آب بندی درب منهول ها و اتاق های برق(«

3/200/000/000
گواهی صالحیت پیمانکاری حداقل رتبه 5 

نیرو از سازمان برنامه و بودجه

990/1014
تهیه و حمل مصالح و انجام عملیات ساختمانی مربوط به 
532/000/000مقاوم سازی و بهینه سازی پست 63/20 کیلوولت سمیرم

گواهی صالحیت پیمانکاری حداقل رتبه 5 
ابنیه از سازمان برنامه و بودجه

990/1015
اجرای عملیات ساختمانی و تأسیساتی احداث پست 62/20 

2/200/000/000کیلوولت دانشگاه کاشان
گواهی صالحیت پیمانکاری حداقل رتبه 5 

ابنیه از سازمان برنامه و بودجه

990/1016
اجرای عملیات ساختمانی و تأسیساتی احداث پست 63/20 

2/450/000/000کیلوولت رضوانشهر
گواهی صالحیت پیمانکاری حداقل رتبه 5 

ابنیه از سازمان برنامه و بودجه

نوع تضمین ش�رکت در مناقصه: ضمانتنامه معتبر یا فیش واریز وجه نقد به شماره شبا IR 330100004101101430230298 نزد بانک مرکزی مطابق 
جدول فوق به نام شرکت برق منطقه ای اصفهان

نحوه دریافت و تحویل اسناد: کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد تا مبادله قرارداد با مراجعه به »سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )س�تاد(« به آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود. تماس با کارفرما در صورت لزوم در س�اعات اداری روزهای کاری با ش�ماره 

)021 -36277687
مهلت دریافت اسناد: از ساعت 10/00 صبح روز دوشنبه مورخ 1399/12/11 لغایت ساعت 16/00 روز چهارشنبه مورخ 1399/12/19

جلس�ه توجیهی و بازدید از مناقصات فوق با حضور نمایندگان مجاز ش�رکت ها به ش�رح ذیل الزامی بوده و عدم حضور به منزله انصراف از ش�رکت 
در مناقصه می باشد.

توضیحاتساعتتاریخمحل برگزاری جلسهمناقصه

سالن جلسات ساختمان معاونت طرح و 990/1007
توسعه شرکت برق منطقه ای اصفهان

10صبح1399/12/27

کلیه مناقصه گران بایستی نسبت به ارسال کپی 
اساسنامه، آگهی تغییرات شرکت، مدارک شناسایی 

اعضای هیئت مدیره. همچنین معرفی و ارسال مدارک 
شناسایی نمایندگان خود تا 1399/12/20 اقدام نمایند. 
تلفن جهت هماهنگی: 09133250970 آقای شکیبافر

990/1014
ابتدای جاده سمیرم، یاسوج پست 

10صبح63/201399/12/24 کیلوولت سمیرم
تلفن جهت هماهنگی: 36643424- 021 )داخلی 127(، 

خانم بهرامی

990/1015
کاشان قطب راوندی شهرک صنعتی کاشان

1399/12/23
تلفن جهت هماهنگی: 09132158813، آقای اسدالهیان10صبح

990/1016
نجف آباد شهرک صنعتی رضوانشهر 

تلفن جهت هماهنگی: 09133158812، آقای اسدالهیان10صبح1399/12/24ابتدای ورودی اول

مهلت و محل تحویل پاکات: نس�خه الکترونیکی کلیه مدارک و مس�تندات؛ بایس�تی حداکثر تا س�اعت 14/00 روز دوش�نبه مورخ 1400/01/23 در 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( بارگذاری و نسخه فیزیکی )شامل ضمانتنامه و یک حلقه CD( آن نیز در موعد مذکور به آدرس: اصفهان، 

خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه ای اصفهان تحویل گردد.
زمان و محل بازگش�ایی پاکات مناقصه: س�اعت 10/00 صبح روز سه ش�نبه مورخ 1400/01/24- سالن کمیس�یون معامالت ساختمان معاونت مالی و 

پشتیبانی شرکت برق منطقه ای اصفهان
http://iets.mporg.ir      www.tavanir.ir    www.erec.co.ir  www.setatiran.ir ضمنًا می توانید این آگهی را در سایت های اینترنتی مشاهده کنید

شناسه آگهی 1102356

آگهی مزايده عمومی شماره 1400/3074

         شرکتایرانخودروخراسان در نظر دارد اقالم ضایعاتی خود شامل انواع بشکه ،
 گالن ، کارتن ، چوب ، پالستیک ، زباله خشک ، آهن آالت و تینر را از طریق مزایده عمومی به صورت 

قرارداد یک ساله به فروش برساند.
تبصره 1 : متقاضیان محترم مختار هستند در هر یک از موضوعاتي که در زمینه فعالیت ایشان میباشد ، شرکت نمایند.

تبصره 2 : مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 10٪ قیمت پیشنهادي مي باشد.
متقاضیان محترم مي توانند جهت بازدید ، دریافت ، تکمیل و تحویل اسناد مزایده از تاریخ  1399/12/16  تا  تاریخ 1399/12/20

 به شرح ذیل اقدام نمایند:
1- نحوه دریافت اسناد مزایده: بصورت حضوري از واحد بازرگاني ایران خودرو خراسان در روزهاي کاري از ساعت8 الي15 

و یا از طریق سایت اینترنتی www.ikkco.ir  و یا تماس با شماره هاي تلفن)33563050-051 ( و
 )9-33563501-051 داخلي )4021((  

2- محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه : شرکت ایران خودرو خراسان ، کیلومتر 55 جاده مشهد-نیشابور دبیرخانه 
کمیسیون معامالت در روزهاي کاري از ساعت8 الي 15 

)شرکت ایران خودروخراسان در رد یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار است(
)هزینه درج آگهي روزنامه و کارشناسي بر عهده برنده مزایده است(
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شرکت باغداری و زراعت مشهد در نظر دارد عملیات حجمی کاشت، داشت و برداشت و حفاظت واحدهای خود را در مناطق چناران 
توانند  می  شرایط  واجدین  نماید.  واگذار  پیمانکاری  مناقصه  به  وحدت(   ( قوچان  و  ایثار(  مجتمع   ( فریمان  ظفر(،  استقالل،   (
درخواست کتبی خود را با ذکر قیمت حداکثر تا روز یکشنبه مورخ 1399/12/24 به دفتر شرکت واقع در مشهد، بلوار دانشجو، 
نبش دانشجو 15، ساختمان آراکس، طبقه سوم، واحد 303 تحویل نمایند. جلسه مناقصه راس ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 

1399/12/24 در محل دفتر شرکت برگزار می گردد.
حضور متقاضی در جلسه و ارائه چک سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 300 میلیون ریال و فرم تکمیل شده شرایط مناقصه الزامی می باشد. 
و 38661593 - 38662160 های  تلفن  شماره  با  یا  و  مراجعه  شرکت  دفتر  به  توانند  می  بیشتر  اطالعات  کسب  برای 

09151503303 تماس حاصل نمایند.
 ضمنا جهت شرکت در مناقصه داشتن تائیدیه صالحیت نیروی انسانی و تائیدیه صالحیت ایمنی پیمانکاری از اداره تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی الزامی می باشد.

آگهیمناقصهعمومیپیمانکاریعملیاتهایباغی،زراعی،گلخانهای
وحفاظتبصورتحجمی)نوبتدوم(

شرکتباغداریوزراعتمشهد

ش�هرداری کاش�مر در نظر دارد موارد زیر را از طریق مزایده و 
مناقصه کتبی واگذار نماید.

1- مناقصه وصول عوارض نوسازی
2- مناقصه نگهداری و آبیاری پارک جنگلی سیدمرتضی

3- مناقصه وصول عوارض خودرو
4- مزایده دو واحد تجاری مجتمع بولوار جانبازان

5- مزایده فروش چوبهای خشک )تجدید(
6- مزایده فروش دربهای آلومینیوم مستعمل )تجدید(

7-مزایده سالن گاری پارک بانوان واقع در بلوار جانبازان
شرایط مزایده:

1- دریاف�ت اس�ناد: از مورخ�ه 99/12/17 لغای�ت پایان وقت 
اداری 99/12/26 می باشد.

2- سپرده ش�رکت در مزایده: حداقل 5 % قیمت کل پایه اجاره 
سالیانه می باشد.

3- هزینه انتشار آگهی برعهده برنده مزایده است.
4- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

5- قیمت پایه اجاره در اسناد مندرج است.
6- بازگش�ایی پ�اکات: س�اعت 18 عص�ر روز 4 ش�نبه مورخ�ه 

99/12/27
7- مح�ل دریاف�ت اس�ناد مزای�ده و کس�ب اطالع�ات بیش�تر، 
تم�اس: تلف�ن  ب�ا  قرارداده�ای ش�هرداری  و  ام�ور حقوق�ی 

 4-55227701-55229899 می باشد.
8- باقی شرایط در اسناد مزایده مندرج است.

آگهیمزایدهومناقصه-نوبتدوم
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روابط عمومی شهردای کاشمر
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نوسان  قیمت خودرو در هفته اخیر

سمند
ابتدا: 189/000/000

انتها: 186/000/000
درصد تغییر: 1/59- درصد

LXXU7

پژو 206 تیپ 2
ابتدا: 198/000/000

انتها: 193/000/000
درصد تغییر: 2/53- درصد

پژو پارس سال
ابتدا: 214/000/000

انتها: 213/000/000
درصد تغییر: 0/47- درصد

پژو
ابتدا: 189/000/000

انتها: 187/000/000
درصد تغییر: 1/06- درصد

GLX405

رنو پارس تندر
ابتدا: 323/000/000

انتها: 330/000/000
درصد تغییر: 2/17 درصد

مزدا 3 تیپ 4
ابتدا: 900/000/000

انتها: 900/000/000
درصد تغییر: 0درصد

منابع طبیعی،  هفته  با  همزمان  پناهی   مهدی   
کشاورزی  و  محیط  زیست  دوگــانــه  به  پرداختن 
از  آمــار بیش  براساس  باشد.  قابل توجه  می تواند 
۸۳درصد سطح کشور ایران عرصه های منابع طبیعی 
است و مردم اعم از شهری و روستایی بیشترین 

تعامل با آن را دارند.
منابع طبیعی را می توان به دو دسته تجدیدناپذیر 
و تجدیدپذیر تقسیم کرد که منابع دسته دوم را 
می توان با اعمال مدیریت های مناسب و آینده نگرانه 
مورد بهره برداری قرار داد تا هم از این منابع استفاده 
کــوتــاه و میان مدت  بــه چرخه  شــده باشد و هــم 

تجدیدشان، آسیبی وارد نکرد.
منابع طبیعی  حفظ  نگاه  تــرویــج  تصور  بــرخــالف 
موجب شــده از بــهــره بــرداری درســت و بــا برنامه 
از منابع طبیعی غفلت شود و این مسئله روند 
تخریب منابع طبیعی را شدت داده است. عالوه بر 
این، به بهانه حفظ منابع طبیعی و محیط  زیست، 
کشاورزی تضعیف  شده و امنیت غذایی کشور در 

معرض خطر قرار گرفته است.
در واقــع رهــا بـــودن، نبود قــانــون گــذاری مناسب و 
هدایت نکردن درست بهره برداران به استفاده پایدار 
از منابع طبیعی منجر به بهره برداری مخرب شده 

است.
حضور همکارانه مــردم از طریق واگــذاری صحیح 
عرصه ها در مدیریت منابع طبیعی نقش مهمی 
در جلوگیری از تخریب دارد. یکی از این حوزه ها 

می تواند واگذاری عرصه های طبیعی تولید علوفه به  
صورت طرح های مدون علمی باشد که ضمن تأمین 
معیشت روستانشینان، وضعیت نهاده های دامی را 

نیز بهبود می بخشد.
در  برخی محاسبات نشان می دهد ظرفیت چرا 
مراتع و بیابان های کشور حدود ۷۵میلیون واحد 
دامی در هفت ماه است. این موضوع در حالی رخ 
می دهد که در حال حاضر کمتر از ۳۰ میلیون واحد 
دامی مبتنی بر مرتع در کشور وجود دارد. از منظر 
دیگر می توان گفت با بهره  برداری صحیح از مراتع 
کشور می توان بخش قابل قبولی از واردات خوراک 
دام به کشور را کاهش داد و همچنین با آزادسازی 
ظرفیت زراعی کشت خوراک دام از اراضی باکیفیت 
کشور برای تولید غذای انسانی بهره  برد و نیاز به 

واردات غذای انسانی را نیز کاهش داد.
برای رسیدن به این اهداف به  طور خالصه می توان 
که در جای خود  داد  پیشنهاد  را  زیر  راهکارهای 
نیاز به توضیح بیشتر دارد. ۱- همکاری بهره برداران 
ــهــاد   روســـتـــایـــی و تــشــکــیــل تــشــکــل هــای مــردم ن
۲- بهره گیری از دانش بومی توأم با آموزش بهره برداران 
۳- ترویج واگذاری مدیریت عرصه های منابع طبیعی 
دانش  اهــل  و  ریش سفیدی  ویژگی  با  جوامع   به 
۴- مطالبه اصالح قوانین واگــذاری منابع طبیعی و 
وضع قوانین پیشگیرانه ۵- ترویج ایجاد سازوکار 

نظارت مردمی برای جلوگیری از بهره برداری مخرب
 6- وضع قانون برای احیای مراتع توسط بهره برداران

چگونه می توان هم کشاورزی کرد و هم محیط  زیست را حفظ کرد؟

 6 راهکار برای
 صیانت پایدار از منابع طبیعی

رابطه نقدینگی با گرانی و بیکاری چیست؟
کشور  نقدینگی  آمـــار،  آخــریــن  در 
میلیارد  و ۱۳۰هـــزار  از ۳هـــزار  بیش 
نقد  پول  تومان شده است. مفهوم 
حال  در  کــه  پولی  اســت،  مشخص 
حاضر برای مبادله در دسترس است 
و می توان برای خرید کاال و خدمات 
نقدینگی  امــا  کــرد،  استفاده  آن  از 
واژه  این  به  نسبت  عام تر  مفهومی 
شامل  اقتصاد  در  نقدینگی  دارد. 

پول و شبه پول است. پول باالترین درجه نقدشوندگی را دارد، شما با پول 
به  سرعت می توانید هر آنچه را که آماده فروش است تهیه کنید. به عبارت 
خیلی ساده پول به اسکناس و هر گونه حساب بانکی که در هر زمان امکان 

برداشت تا ریال آخر از آن وجود داشته باشد، اطالق می  شود.
اما شبه پول چیست؟ هرگونه پولی که شما در بانک سپرده کرده اید، اما امکان 
برداشت از آن به زمان خاصی محدود شده، شبه پول است. برای مثال وقتی 
شما ۱۰میلیون پول نقد خود را تحت عنوان سپرده بلندمدت یکساله ذخیره 

می کنید، پول شما به مدت یک سال به شبه پول تبدیل می شود.
به تأثیر نقدینگی در اقتصاد بپردازیم. همواره در جامعه مقدار مشخصی 
کاال و خدمات وجود دارد که مقدار پول در دست مردم باید با آن متناسب 
باشد. اگر مقدار پول بیشتر از کاال و خدمات موجود باشد، مردم همان 
پول  طرفی  از  برعکس.  و  کــرده  خریداری  گران تر  باید  را  محصول  میزان 
زیاد تقاضای مردم برای خرید کاالها را افزایش می دهد و اگر محصوالت 
تولیدکنندگان داخلی به  اندازه کافی نباشد، راه را برای ورود کاالهای خارجی 
باز می کند که پیامد آن کاهش تولید داخلی و افزایش بیکاری است. این 
به  صورت  که  پول هایی  باشد،  ــورم زا  ت می تواند  که  نیست  نقد  پول  فقط 
شبه پول در حساب های بانکی ذخیره می شود نیز می تواند در قالب وام های 

پرداختی به مردم سریعاً به پول نقد تبدیل شود.
اما چطور می توان نقدینگی یا حجم پول در گردش جامعه را کنترل کرد. 
هر کاالیی در اقتصاد قیمتی دارد و قیمت پول نیز نرخ بهره آن است. برای 
مثال فرض کنید دولت می خواهد برای دو سال آینده حجم نقدینگی را 
کاهش دهد. اگر دولت نرخ بهره سپرده های بلند مدت دوساله را ۲۵درصد 
و نرخ بهره وام را ۳۰درصد تعیین کند، چه اتفاقی می افتد؟ از یک  طرف 
مردم تمایل دارند پول خود را تا دو سال آینده در بانک سپرده کنند و این 
یعنی حجم پول نقد که سرعت مبادله باالیی دارد در جامعه کم می شود. 
از طرفی وام گرفتن برای مردم مشکل می شود و با این نرخ باال تعداد افراد 
متقاضی وام نیز در جامعه کم می شود. به  این  ترتیب حجم پول کلی در 
جامعه کم شده و تقاضای مردم نسبت به قبل کاهش می یابد و قیمت ها 
کنترل می شوند. البته عوامل متعددی در کنترل نقدینگی دخالت دارند که 

در این مطلب معمول ترین روش آن ذکر شد.

با مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، 
در  تومان  ۱۰میلیون  از  کمتر  حقوق های 
سال آینده ۲۵درصد افزایش می یابد، اما 
حقوق های باالتر از این رقم ۲/۵میلیون 

تومان افزایش خواهد یافت.

احمد امیرآبادی فراهانی، عضو کمیسیون 
 تلفیق بــه فـــارس گــفــت: در ایـــن جلسه 
ــف( تبصره )۱۲( بررسی و  جــزء )۱( بند )ال
افزایش ۲۵ درصدی حقوق ها در سال آینده 
مصوب شد. وی افزود: سقف ۲ میلیون و 

۵۰۰هــزار تومانی برای افزایش حقوق ها در 
سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شد که براساس 
آن حقوق های باالی ۱۰میلیون تومان پس 
از  بیشتر  نباید  ــدی  ــ افــزایــش ۲۵درصـ از 

۲/۵میلیون تومان به آن ها اضافه شود.

وی گفت: به موجب مصوبه کمیسیون 
تلفیق، ۲۵ درصـــد افــزایــش مــشــروط به 
این است که میزان افزایش حقوق هیچ 
از ۲۵  ســال ۱۳99  بــه  نسبت  شخصی 

میلیون ریال بیشتر نشود. 



معافیت مالیاتی درست ترین روش »
اعطای یارانه

ــاره  محمود آمــوزگــار، مدیر نشر »آمـــه« درب
معافیت های مالیاتی می گوید: به طور کلی 
از نوع پرداخت مالیات یکی  معافیت هایی 
از درست ترین روش های اعطای یارانه است. 
به این معنا که ناشران به جای اینکه انواع 
و اقسام عوارض، مالیات و... پرداخت کنند، 
بــه صـــورت متعارف و معمول  را  دولـــت آن 
دریافت نکند تا آن هــا بتوانند به وضعیت 
اقــتــصــادی خــودشــان ســامــان بدهند و به 

فعالیتشان تداوم ببخشند.
وی در ادامه می افزاید: اتفاقاً 
مـــن بــحــث مــعــافــیــت مــالــی 
ایــن قضیه  ناشران را هم در 
می بینم یعنی به جای اینکه 
حمایت های  قالب  در  پولی 
ــا پــرداخــت  مختلف بــه آن هـ
شود، معافیت مالی می تواند 
شکل صحیح تری از کمک و 

حمایت به خود بگیرد.
به گفته نایب رئیس اتحادیه 
توجه داشــت  باید  نــاشــران، 
که وضعیت تغییر ریشه ای 
نــکــرده اســـت؛ ارزش پشت 
منتشر  کتاب های  کل  جلد 
شــده در ســال 97، 2 هــزار و 
است  تــومــان  میلیارد   700
و در ســال 98 نزدیک به 4 
است  تــومــان  میلیارد  ــزار  هـ
این  در  کنیم  تــوجــه  بــایــد  و 
فاصله یکساله ما با افزایش 
پـــشـــت جلد  قـــیـــمـــت هـــای 
مواجه ایم و این بدان معنی 

نیست که کتاب بیشتری فروخته شده و این 
از ملزومات نشر است که قیمت ها افزایش 
پیدا کرده و مجموعاً این عدد را باال برده است. 
آموزگار با اشاره به اینکه 4 هزار میلیارد تومان 
ارزش پشت جلد کتاب فقط به جیب صنف 
ناشر نمی رود و مشاغلی مانند کاغذفروش، 

کتابفروش، ناشر، مؤلف، ویراستار، توزیع و... 
ایــن عددی  را پوشش می دهد، گفت: پس 
مالیاتی  مباحث  درگیر  بخواهد  که  نیست 
شود! البته 200 میلیون تومان مالیات حاصل 
از فــروش اســت و ســود به ایــن راحتی قابل 

احتساب نیست.
مدیر نشر آمه تأکید کرد: به نظرم بزرگ ترین 
صرفه جویی که دولت می تواند در این راستا 
داشته باشد ایــن اســت که به جــای صرف 
ــرژی بــرای گرفتن  نیروی انسانی و وقــت و ان
به  اســـت  بهتر  صنفی،  چنین  از  مــالــیــات 
این معافیت پایبند باشد ضمن اینکه اگر 
بخواهد مالیات بگیرد هم چیز 
دندان گیری نصیبش نخواهد 

شد. 
 
مالیات گیری ممیزها از »

ناشران
اما محمدعلی جعفریه، مدیر 
نشر »ثالث« دربــاره معافیت 
این  اوالً  مــی گــویــد:  مالیاتی 
قضیه اتفاق تــازه ای نیست و 
سال هاست درگیر آن هستیم 
که  اســت  اسفندماه  فقط  و 
مالیاتی  معافیت  مــشــمــول 
از  ممیزها  رسماً  و  می شویم 
همه ناشران مالیات می گیرند 
و اینکه ماده قانونی مبنی بر 
معافیت های مالیاتی ناشران 
اعــمــال  اصـــــاً  دارد  وجـــــود 

نمی شود. 
وی ادامـــه مــی دهــد: »ممیز« 
بـــرخـــورد می کند  ســلــیــقــه ای 
و قــانــون هــم بــه کمک نشر 
از آن طرف  نمی آید و حتی مــی تــوان گفت 
به کمک ممیزها هم رفته است. این اتفاق 
که  اســـت  دادن  رخ  حـــال  در  شــرایــطــی  در 

کتاب فروشی ها با تعطیلی مواجه هستند.
مدیر نشر ثالث یادآور می شود: جالب است 
همه دنیا در حال حمایت از فرهنگ هستند 

و به تازگی اتحادیه ناشران آلمانی در دوران 
کرونا دوباره 50 میلیون دالر کمک کرده است، 
اما اینجا و در این شرایط کمکی که به ناشران 
نمی شود هیچ، از طرف دیگر بحث گرانی کاغذ 

و ارز و مالیات مطرح می شود. 
بـــدان معنی است  ایــن  بــه گفته جعفریه، 
دارد.  دولــت وجــود  ناهماهنگی در  که یک 
وزارت ارشاد با هدف کمک یارانه می دهد و 
طرح هایی را در قالب زمستانه کتاب برگزار 
می کند، از آن طرف وزارت صمت و دارایــی 
با این قبیل کارها هر چه دولت رشته بوده را 
پنبه می کند و دودش فقط در چشم فرهنگ 

می رود. 

قیمت کتاب ها کمتر از نرخ »
واقعی!

این ناشر با اشاره به اینکه در 
همین روزهــا به دلیل کرونا و 
شرایط اقتصادی تیراژ کتاب به 
300 تا 400 عدد رسیده و ناشر 
امنیت ندارد، می گوید: ضمن 
اینکه همین حاال هم ناشران 
با قیمت کمتر از نرخ واقعی 
قــیــمــت گــذاری  را  آن  ــاب،  ــت ک
یکسری  کـــتـــاب  مــی کــنــنــد. 
کــه مجموع آن هــا  ــزار دارد  ابـ
قیمت گذاری  می شود  سبب 
کتاب مشخص شود  پشت 
زینک،  کــاغــذ،  قیمت  مانند 
چـــاپ، حــق تــألــیــف، پخش، 
توزیع و... که همه دست به 
دســـت مــی دهــنــد کــه قیمت 
جلد مشخص شود و همین 
حاال هم ناشران آن را کمتر از 
می کنند،  درج  واقعی  قیمت 

زیرا مردم توانایی خرید آن را ندارند.
ــه گفته جــعــفــریــه، عــلــت ایــنــکــه مـــردم از  ب
طرح های زمستانه کتاب و نمایشگاه مجازی 
و طرح های تخفیف دار استقبال می کنند این 

است که قدرت خرید کتاب وجود ندارد. 

می خواهند از ضرر ناشر مالیات بگیرند»
جعفریه در پاسخ به اینکه احتساب مالیات 
انجام  ناشران  مالی  گــردش  یا  از روی سود 
و  کــامــاً سلیقه ای اســت  مــی شــود، گفت: 
بستگی به ممیز دارد که چطور به آن نگاه 
ایــن حکم  ــاره  ــ درب قانونی  وگــرنــه هیچ  کند 
نمی کند؛ اما در مجموع آن ها این مبلغ را از 
گردش ساالنه و آمار خانه کتاب و تیراژی که 
ناشر چاپ کرده حساب می کنند. در صورتی 
ناشر  انبار  در  کتاب ها  ایــن  از  بسیاری  که 
می ماند و فروش نمی رود و حتی اداره مالیات 
می خواهد  هم  می کند  ناشر  که  از ضــرری 

مالیات بگیرد. 

فرار مالیاتی برای ناشران »
خنده دار است

معافیت  شـــرط  ــاره  ــ دربـ وی 
ــران کــمــک  ــ ــاشـ ــ مـــالـــیـــاتـــی نـ
ــا ســـقـــف 200  ــ آمــــوزشــــی ت
می گوید:  هم  تومان  میلیون 
آن هــا هم به دلیل تعطیلی 
مدارس، کرونا و... به مشکل 
ــرای  ــط ب ــد و شــرای ــرخــوردن ب
آن ها هم مثل سابق نبوده و 
متأسفانه دیگر هیچ چیزی 

سر جایش نیست.
ــرار  ــ ف شـــائـــبـــه  دربــــــــاره  وی 
می گوید:  ــاشــران  ن مالیاتی 
ــوزه کتاب  کــل مــعــامــات حـ
و صــنــعــت نــشــر ایـــــران در 
بــا معامله یک  بــرابــر  ســال 
آهن فروش بازار است و اصاً 
بخواهیم  که  نیست  چیزی 
ــاره اش صحبت کنیم و  ــ درب
دور  را  آن  بخواهند  ناشران 
بزنند. فرارهای مالیاتی را باید در بخش های 
از  دنیا  جــای  همه  کــرد.  دیگر جست وجو 
حوزه  در  و  می گیرند  مالیات  دیگر  صنایع 
فرهنگ هزینه می کنند اما ما برعکس عمل 

می کنیم!
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مارکز بدون »صدسال تنهایی«
 سوفیا سرلک  تولد گابریل خوزه 
گارسیا مارکِز رمان نویس، نویسنده، 
و فعال سیاسی  ناشر  روزنامه نگار، 
گارسیا  گابریل  اســـت.  کلمبیایی 
ادبیات در  مارکز برنده جایزه نوبل 
سال ۱982 را بیش از سایر آثارش 
به خاطر رمان »صد سال تنهایی« 
یکی  کــه  می شناسند   ۱9۶7 چــاپ 
جهان  کتاب های  پرفروش ترین  از 

است. 
او »صــد سال  مــورد شاهکار  در  نویسنده می خواهیم  ایــن  تولد  روز  در 
تنهایی« بیشتر بدانیم. شاید همین آگاهی بهترین کاری است که می توان 
امروز در مورد مارکز انجام داد. اگر می خواهیم مارکز را بشناسیم نباید 
برای آشنایی با او صاف سراغ »صد سال تنهایی« رفت. درست است 
ایرانی ها معرفی شد )صد سال  ما  به  تنهایی«  با »صد سال  مارکز  که 
تنهایی 43ترجمه دارد( و این کتاب هم مشهورترین رمان استاد به حساب 
می آید، اما این کتاب یکی از سخت خوان ترین رمان های عالم است و اگر 
کسی بدون داشتن پیش زمینه ای از کارهای مارکز یا ادبیات آمریکای التین 

سراغش برود، در عمل چیز چندانی دستش را نخواهد گرفت. 
»صد سال تنهایی« را »رمان رمان ها«، »آخرین رمان تاریخ« و کلی چیز 
دیگر لقب داده اند. اما راستش را بخواهید واقعاً این رمان بزرگ، داستان 
خاص و سرراستی که بشود در یکی دوتا خط تعریفش کرد ندارد. رمان 
بوئندیا پرداخته که بعضی هایشان  از خانواده  به شرح زندگی ۶ نسل 
بعضی ها  و  می میرند  بعضی ها  می شوند،  ناپدید  وسط مسط ها  همان 
طعمه  اورســوال  آمارانتا  آمده  دنیا  به  تازه  نوزاد  آئورلیانو،  نمی میرند،... 
مورچه ها می شود،... رمدیوس هم درست مقابل چشم همه به آسمان 
به همین آشفتگی. با این حال، خواندن این کتاب یکی  می رود. واقعاً 
از لذتبخش ترین تجربیاتی است که هر کسی می تواند در طول عمرش 
داشته باشد. چراکه رمان مارکز پر است از ایده های خاقانه ای که حتی 
پیدا  ادامــه  خواننده  سر  توی  همین طور  هم  کتاب  شدن  تمام  از  پس 

می کند. 

داستان های کوتاه، بهترین شروع»
از آن دسته کتاب خوان هایی هستید که تازه می خواهید پرونده  اما اگر 
مارکز را باز کنید و سراغ آثارش بروید بهتر است از داستان های کوتاه او 
شروع کنید. مارکز در داستان های کوتاهش، معموالً سراغ سبک معروفش 
یعنی »رئالیسم جادویی« نمی رود و خیلی خاقیت های پیچیده به خرج 
نمی دهد. بعضی از داستان هایش بدون عنصر جادو هستند و در مورد 
در  رو می کند. مثاً  ایده جادویی  بقیه هم حداکثر در هر داستان یک 
یک داستان، پیرمردی دوتا بال دارد و مسئله برخورد بقیه افراد با این 

وضعیت است. 
»دوازده داستان سرگردان« با ترجمه بهمن فرزانه می تواند گزینه خیلی 
خوبی از میان انبوه مجموعه داستان های کوتاه مارکز باشد. این را پیدا 

نکردید، سراغ ترجمه های احمد گلشیری بروید. 

چرا باید مارکز بخوانیم؟ »
پیشنهاد  را  مارکز  آثــار  خواندن  داستان نویسی  کاس های  در  معموالً 
از  چندباره  ترجمه های  انتشار  به  دست  ناشران  می بینیم  و  می دهند 
این نویسنده زده اند. علت این همه توجه به مارکز چیست و چرا باید 

داستان های مارکز را بخوانیم؟ 
بهترین  اما  نیست،  جادویی«  »رئالیسم  مخترع سبک  اگرچه  مارکز   
نماینده آن و قصه گوی قهاری است و بیشتر از هر کس دیگری قدرت 
بیان  نحوه  قصه،  خــود  از  بیشتر  او  نظر  در  حــال  ایــن  با  دارد،  تخیل 
است  رمــان  فرانسوی  مکتب  نماینده  او  دارد.  اهمیت  که  است  قصه 
و در داستان هایش حتی پیش پاافتاده ترین امور را هم به نحوی بیان 
از  باید  که  داستان نویس هایی  برخاف  پیدا می کند.  که شکوه  می کند 
سوژه  هر  با  مارکز  باشند،  داشته  آمــاده  را  پرجذابیت  ســوژه  یک  اول 
ساده ای می تواند داستان بنویسد. مثاً تم اولیه رمان »ساعت نحس« 
یک  شخصیت های  تخریب  قصد  به  شب  هر  که  است  شبنامه هایی 
منطقه میان اهالی آنجا پخش می شود. این داستان در زندگی واقعی 
مارکز اتفاق افتاده ولی در داستان به همین قدر محدود نمانده و ابعادی 

ازلی و ابدی پیدا کرده است.
را   مارکز طنز فوق العاده ای در کارهایش دارد که حتی تلخ ترین آثارش 
هم شیرین و خواندنی می کند. این طنز در »زنده ام که روایت کنم« به 
اوج می رسد و آنجا مارکز به ریش خودش هم می خندد. او همه چیز را 
بی پرده گفته است؛ ناشی گری هایش و موقعیت های مضحکی که در آن 

قرار گرفته. مارکز همیشه با خواننده صادق است.
مارکز نویسنده »متعهد«ی است. از آن هایی که کلمه تعهد اصاً برای 
او ابداع شده. او درباره مشکات مردم ستمدیده آمریکای التین و علیه 
دیکتاتورها می نویسد. فقط درباره دوران دیکتاتوری آلنده در شیلی دو 
رمان نوشته: »پاییز پدرساالر« و »ماجرای اقامت پنهانی میگل لیتین 
دیکتاتورها  با  این همه  مارکز  مانند  دیگری  نویسنده  هیچ   شیلی«.  در 
درنیفتاده، برای همین است که خواندن رمان های او، باب میل آدم هایی 

است که اخاق گرا هستند.

رقابت ۸۰ کارتونیست  ایرانی 
و کشورهای حوزه نوروز

پل  ــون  ــارتـ کـ »عــصــرانــه  پنجمین   
طبیعت« با حضور 80 کارتونیست 
ایرانی و هنرمندان کشورهای حوزه نوروز امروز 

)۱۶ اسفند( به صورت مجازی برگزار می شود.
در این دوره و در طرح استقبال از نوروز ۱400 که 
پایان سده هم محسوب می شود، هنرمندانی 
افغانستان، هند،  ترکیه،  پاکستان،  ــران،  ای از 
قزاقستان و ازبکستان با محوریت نوروز به ارائه 

آثار هنری خود خواهند پرداخت.
عصرانه کارتون پل طبیعت یکی از برنامه های 
اراضی عباس آباد در دو سال اخیر است که 
تاکنون چهار دوره با موضوعات متنوع شهری 

برگزار شده است. 

با معرفی برگزیدگان

نمایشگاه »چهل سال، 
تهران« افتتاح شد

مراسم گشایش نمایشگاه بخش ویژه »چهل 
سال، تهران« و معرفی برگزیدگان این بخش 
عصر روز ۱4 اسفند در سینما تک خانه تهران 

)خانه اتحادیه( برگزار شد.
به گزارش ایسنا سیف اله صمدیان، دبیر جشن 
تصویر سال و جشنواره فیلم تصویر در ابتدای 
این مراسم پس از گشایش و بازدید حاضران 
از نمایشگاه، گزارشی کوتاه از روند برگزاری این 
بخش ارائه و با اشاره به شیوع همه گیری کرونا 
ناگزیر  تعویق  دالیــل  به  اسفندماه ۱398،  از 

یکساله در برگزاری نمایشگاه اشاره کرد.
در ادامه برگزیدگان بخش های عکس، پوستر 
و کاریکاتور به شرح زیر معرفی شدند. برندگان 
اسماعیلی،  حسین  شــامــل  عکس  بخش 
خدایار آهی، وحید احمدی، مهدی بلوریان، 
سعید  رزازان،  محمد  جـــوادیـــان،  امیرعلی 
صادقی، طاهره فاحت پیشه، رضا لشگری و 

محمد حسین مهیمنی بودند.
در بخش گرافیک )پوستر( نیز اعظم امینی 
سردشت، خسرو اشتری، امید اوالدی قادی 
کایی، علیرضا خالق وردی، مرتضی فرحناک 

و مهرداد موسوی برنده شدند.
شامل  کاریکاتور  بخش  برندگان  همچنین 
نعیم تدین، محمدرضا ثقفی، احسان گنجی، 

مهدی عزیزی و مهناز یزدانی بودند.
نمایشگاه »چهل  سال، تهران« تا پایان سال 
خیابان  در  )اتحادیه(  تهران  خانه  در   ۱399
اللـــــه زار، کــوچــه اتــحــادیــه بــرپــاســت و ادامـــه 
شرایط  به  بستگی  بهار ۱400  در  نمایشگاه 

کرونایی در کشور دارد. 

»مهر و مسطر« افتتاح شد 

پلی میان هنر معاصر و 
دستنوشته های کهن

نمایشگاه گروهی خط کوفی با عنوان »مهر و 
مسطر« که حاصل آثار جمعی از هنرجویان 
ــم ویــســی اســــت، روز چــهــارشــنــبــه ۱3  مــری
اسفندماه در »موزه نقاشی پشت شیشه« که 

به تازگی بازسازی شده است، گشایش یافت.
به گزارش مهر، فاطمه امانی، فائزه بهبودی، 
مرضیه  چــیــت ســاز،  نوشین  جــاهــد،  محمد 
عابدینی،  زهـــرا  صــفــرنــژاد،  سجاد  شجاعی، 
سمیه عبادی، مهدیه عبادی، مریم کاظمی، 
ویسی  مریم  و  مدنی  مریم  کیاروستا،  مریم 
نمایشگاه  ــن  ای در  کــه  هستند  هنرمندانی 
آثارشان به کیوریتوری محسن بنی اسدی به 

نمایش درآمد.
نمایشگاه »مهر و مسطر« تا 20 اسفندماه 
نشانی  بــه  شیشه  پشت  نقاشی  ــوزه  مـ در 
خیابان سعدی، خیابان برادران قائدی )هدایت 
سابق(، پاک 202 برقرار است و به جز روزهای 
جمعه از ساعت 8 تا ۱7 با رعایت پروتکل های 

بهداشتی بازدید دارد. 

یادها

سطرهای ماندگار

هنرهای تجسمی
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خواندن قصه های کهن به نویسنده کلمه می دهد   احسان رضایی، روزنامه نگار و داستان نویس، گلستان سعدی، تذکره االولیا و منطق الطیر عطار را سه شاهکار نثر فارسی برشمرد و یادآور شد: بعید است 
فردی ادعای ادیب بودن بکند و این سه شاهکار را نخوانده باشد. به خصوص وقتی که بخواهیم داستان فانتزی بنویسیم، نیاز به خواندن متون کهن بیشتر است؛ وقتی چیزی در دنیای واقعی وجود ندارد پس لغت 

هم ندارد و باید برای آن لغت بسازیم و برای این کار نیاز داریم لغت را بشناسیم و با استفاده از ابزار متون کهن بتوانیم لغاتی را ایجاد کنیم که خوش آهنگ تر است.

یــونــســی   ســپــاهــی  عباسعلی   
1- خبر خوب برای این روزهای 
آواز مقامی خراسان می توانست 
همین بــاشــد کــه نــشــان درجــه 
یک رشته آواز مقامی خراسان 
ــاد کــریــم کــریــمــی اهــدا  ــه اســت ب
شد. اهدای این نشان به دست 
علی ثابت نیا، مدیرعامل انجمن 
موسیقی ایران که از عاقه مندان 
از جمله  و  و حامیان موسیقی 
مقامی خــراســان اســت با سفر 
البته  انجام شد  تربت جــام  به 
با حضور تعدادی از چهره های 
مطرح موسیقی مقامی از جمله 
غامحسین  امــیــنــی،  عــبــدهللا 
ــاری، غــــام رســــول صــوفــی،  ــفـ غـ
عزیز تنها، محسن عسکریان، 
عبدالرئوف  تخمکار،  اسفندیار 

برنا و... .
ــدای نشان  اهــ وقــتــی خــبــر   -2
ــیــدم خــوشــحــال شــدم  را شــن
ــاد  ــاراحــــت چــــون ی ــ ــه ن ــت ــب و ال
ابراهیم  زنده یاد  استاد  ماجرای 
شریف زاده افتادم همان که در 
شب فوتش، استاد محمدرضا 
حوزه  بنام  پژوهشگر  درویشی 
موسیقی مناطق در گفت وگویی 

از این گفت که شورای ارزشیابی 
از  پــس  موسیقی  هــنــرمــنــدان 
اینکه در جلسه بررسی کارنامه 
هنری استاد شریف زاده متوجه 
بـــوده  مــی شــونــد او مـــرده شـــور 
اســت از امــضــای نشان درجــه 
ــودداری  یــک هــنــری بـــرای او خـ
موجب  اتفاق  ایــن  و  می کنند! 
می شود  درویشی  برافروختگی 

و باقی ماجرا.
دی  دهــم  شب چهارشنبه   -3
بــا دوستم  کــه  بـــود  مـــاه ۱393 
مهندس حسین داودی سفری 
قصد  به  کردیم  جــام  تربت  به 
ــام رســول  ــاد غـ ــا اســت دیــــدار ب

کریمی.  کریم  استاد  و  صوفی 
ایــنــکــه آدرس دقــیــق دیــــدار و 
سفر را نوشتم به خاطر ضبط 
از  کــه  اســت  فیلم هایی  در  آن 
آن دیدار برایم به یادگار مانده 
اســت. در آن دیــدار دوستم از 
خواست  کریمی  کریم  اســتــاد 
برایمان سرحدی میانه بخواند 
با  ــاد  اســت داد.  مــقــام  الــبــتــه  و 
احترام و مهربانی در مقابل این 
درخــواســت گــفــت: »ســرحــدی 
من  مــال  داد  امــا  میانه چشم 
از  عــمــرم  همه  در  مــن  نیست 
مال  داد  نــکــردم  تقلید  کسی 
بــراتــعــلــی آگـــاه اســـت و اســتــاد 

ــت.  ــــده اسـ ــوان ــم خــ ــاری هـ ــفـ غـ
ــم بــر می آید  مــن هــر چــه از دل
می خوانم و وقتی کسی بگوید 
این طور و آن طور کن کاری از 
از  من ساخته نیست. هر چه 
دل برآید بر دل نشیند.« و از 
فرزندش محسن خواست دوتار 
را کوک کند و خواند و شد حال 

خوش ما در آن دیدار. 
ــادم اســت در آن دیـــدار ضمن  ی
به  زدن  بـــرای ســر  مــا  از  تشکر 
ایشان گفت: »کار خوبی است 
کــه وقــتــی هــنــرمــنــدان مــا زنــده 
هستند بــه دیــدن آن هــا برویم. 
ــا هم  بــا ایـــن کـــار بــچــه هــای آن هـ

می بینند که پدرشان احترام شده 
عاقه مند  هــم  بچه ها  و  اســت 
می شوند که به راه پدرانشان بروند 
و قدر هنر را بدانند. من اگر هنر 
و شخصیتی و صدایی دارم خدا 
به من داده و این نعمتی است که 

مال همه مردم است«. 
متولد  کریمی  کریم  اســتــاد   -4
ــای  روســت در   ۱327 خـــــرداد   2
ــام اســت.  مــنــصــوریــه تــربــت جـ
و  اعتا  راه  از ســال ۱347 در  او 
مقامی  موسیقی  پــاســداشــت 
شــرق خــراســان گــام بــرداشــتــه و 
آلبوم های  ســال هــا  ایــن  حاصل 
ــه شنیدن  بــی شــمــاری اســـت ک
ــــد. اســتــاد در جایی دربـــاره  دارن
شــعــرهــای انــتــخــابــی اش بـــرای 
»رواج  است:  گفته  آلبوم هایش 
موسیقی مقامی رواج معنویت 
است. شما کمتر رباعی و یا غزلی 
را می توانید سراغ بگیرید که از 
غنا و معنویت به دور باشد. این 
خصلت موسیقی مقامی است. 
مرحومم  ــاد  اســت ســخــت گــیــری 
مریدا من را هم در انتخاب شعر 
با سخت گیری و وسواس همراه 
انتخاب  بــه  تــن  نمی توانم  کــرد. 

شعری نامطلوب بدهم.

نام ها

به بهانه اهدای نشان درجه یک رشته آواز مقامی خراسان به استاد کریم کریمی 

رواج موسیقی مقامی رواج معنویت است

ورود اداره مالیات به حوزه کتاب و آغاز نگرانی ها 

مالیات  از جیب خالی ناشران!

مدیر نشر »آمه«: 
باید توجه کنیم در 

این فاصله یکساله ما 
با افزایش قیمت های 
پشت جلد مواجه ایم و 
این بدان معنی نیست 

که کتاب بیشتری 
فروخته شده و این از 

 ملزومات نشر 
است

بـــــــرش
مدیر نشر »ثالث«: کل 
معامالت حوزه کتاب 

و صنعت نشر ایران در 
سال برابر با معامله یک 
آهن فروش بازار است 
و اصاًل چیزی نیست که 

بخواهیم درباره اش 
صحبت کنیم و ناشران 
بخواهند آن را دور 

بزنند

بـــــــرش

در  اخیر مجلس  مصوبه  صبا کریمی    
جریان بررسی جزئیات الیحه بودجه ١4٠٠ 
درباره معافیت مالیاتی فعالیت های مربوط 
به انتشارات کمک درسی و فعالیت های 
هنری که تا سقف 2 میلیارد ریال در سال 
قابل اعــمــال اســت و پــس از آن حسب 
مورد قانون مالیات های مستقیم، مشمول 
مالیات می شود، نگرانی های بسیاری را در 

میان ناشران به وجود آورده است. 
کــنــد شـــدن چــرخ هــای اقــتــصــاد صنعت 
نشر در انبوه مشکاتی که با آن دست 
به گریبان است حاال با پرداخت مالیات 
همراه شده است. این در حالی است که 
دولت همواره خود را حامی کتاب قلمداد 
کــرده و در عین حــال دریافت مالیات از 

ناشران هم اتفاق تازه ای نیست. 

زن، به تنگ آمده از اینکه شوهر درکش نمی کند، برای جشن تولد ازش 
هدیه ای نامتعارف خواست: یک روز عوض او اداره خانه را بر عهده بگیرد. 
این درخواست به نظر مرد بامزه آمد و آن را پذیرفت، و عما منزل را از 
اول صبح در اختیار گرفت. ناشتایی محشری تدارک دید، اما یادش رفت 

تخم مرغ نیمرو با مزاج زن سازگار نیست و شیرقهوه نمی نوشد. 

کتاب:عشق در روزگار وبا 
نویسنده: گابریل گارسیا مارکز 

مترجم: کاوه میرعباسی 
نشر: کتابسرای نیک 
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ژانلوکگدارپساز70سالباسینماخداحافظیمیکند

از نفس افتاده!
به نقل از ایندی وایر، ژان لوک گدار، 
پیشگام جنبش سینمایی موج نو 
مــهــم تــریــن  از  یــکــی  و  فـــرانـــســـه 
در  جــهــان  سینمای  فــیــلــم ســازان 
گفت وگوی تازه خود اعالم کرد پس 
از ساخت دو فیلم آخرش پس از 
حدود هفت دهه فعالیت  از سینما 
خداحافظی خواهد کرد. وی اظهار 
کــرد:  من زندگی سینمایی ام را به 

پایان می رسانم. این فیلمساز فرانسوی در مکالمه ۸۵ دقیقه ای اخیر خود با 
جشنواره بین المللی فیلم کراال، برنامه خود برای کناره گیری از کارگردانی پس 
از دو پروژه بعدی خود را تأیید کرد و گفت: من در حال پایان دادن به زندگی 
سینمایی ام هستم، بله منظورم کار فیلم سازی اســت، پس از ساخت دو 
فیلم نامه دیگرم این کار را انجام خواهم داد و پس از این دو پروژه می گویم، 
کارگردان،  پاریس،  زاده ۳ دسامبر ۱۹۳۰  گـُدار  لوک  ژان  خداحافظ سینما. 
فیلم نامه نویس و منتقد سینماییِ فرانسوی-سوئیسی اســت. وی یکی از 
تأثیرگذارترین فیلم سازان فرانسوی دوران پساجنگ است. گدار برای نخستین 

بار برای فیلم بلند »از نفس افتاده« مورد تحسین جهانی قرار گرفت.

گفتوگوباعلیمسعودی،کارگردانیکیازسریالهایعیدتلویزیونکهمارابهدهه60میبرد

نوروزبالهجهمشهدیدر»هشتآباد«

خـــبر

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

محمدرضامحمدینجات

فرهنگ سازی مطالبه گری با فیلم »داِدستان«:مسعود ده نمکی درگفت و گو با فارس با اشاره به اینکه مطالبه گری  به کمک رسانه های جدید به گفتمان غالب جامعه تبدیل شده  است، گفت: جزو دیالوگ های 
سریال هست که برخی مسئوالن آنقدری که از فضای مجازی و رسانه ها می ترسند از خدا نمی ترسند. این واقعیت است و اگر فضای مجازی نبود آیا فالن قاضی، نماینده مجلس و ... می آمد از مردم عذرخواهی کند؟ 

پیشتر این طور نبود و این قدرت رسانه را نشان می دهد، یعنی ما مطالبه گری را فرهنگ سازی می کنیم. اما از طرف دیگر خود مطالبه گری را مورد نقد قرار می دهیم که باید برای مطالبه عدالت، عدالت داشت.

اسمسریالهنوزمشخصنشدهاست،  
بگوییم»هشتآباد«یا»نوروزرنگی«؟

سرانجام اسم سریال یا »نوروز رنگی« می شود 
یا »هشت آباد«، البته خود من »هشت آباد« را 
بیشتر دوست دارم چون نام یکی از محله های 
قدیمی مشهد است. قصه سریال مربوط به 
دهه 6۰ است و به همین دلیل کار را در منطقه 
»پنجتن« مشهد فیلم برداری کردیم که بافت 
اسفند 66 شروع  از ۲۰  دارد. سریال  قدیمی 
می شود و تا ۵ فروردین 6۷ ادامه دارد؛ بنابراین 

کامالً حال و هوای نوروزی را داراست.

چهشدکهسریالیدرمشهدوبالهجه  
مشهدیساختید؟

من مشهد را خیلی دوســت دارم چون شهر 
خودم است و می خواهم از نظر تولید فیلم و 
سریال پیشرفت کند. اگر امکانات در اختیارم 
ــرار دهــنــد و مسئوالن شــهــری کمک کنند  قـ
حاضرم هر سال یک سریال در مشهد بسازم. 
لهجه مشهدی هم بسیار شیرین بوده و در این 
سریال نشسته است و در این مجموعه به جز 
بازیگران مشهدی  بقیه  اسکویی  رابعه  خانم 

صحبت می کنند.

تجربهساختسریالدرمشهدچطوربود؟  
خیلی سخت بود چون قصه مربوط به دهه 
6۰ اســت و شرایط خیلی تغییر کــرده و پیدا 
کردن لوکیشن ها دشوار بود، ضمن اینکه برخی 
اگرچه  اســت.  کمتر  مشهد  در  هم  امکانات 
لوکیشن ما در یک محله قدیمی مشهد بود 
و دکور خاصی نداشتیم، اما هزینه های دیگری 
وجـــود داشـــت از جمله اســکــان و رفــت وآمــد 
عوامل، چون بسیاری از عوامل پشت صحنه 
از تهران آمده بودند و هزینه هایمان را بیشتر 

می کرد. 

چقدرازبچههایمشهددرتولیدسریال  
استفادهکردید؟

از  سریال  بازیگران  از  دوربین ۷۰درصـــد  جلو 

عوامل  ولــی  هستند،  مشهد  تئاتر  بچه های 
پشت دوربین، تهرانی بودند چون برای عوامل 
از  که  نداشت  ــدر ظرفیت  آن ق پشت دوربین 
نیاز  نظرم  به  کنم.  استفاده  بچه های مشهد 
است شهرهای بزرگی همچون مشهد، شیراز، 
اصفهان، تبریز و چند شهر دیگر، عوامل پشت 
صحنه حرفه ای تربیت کنند تا نیازی نباشد 
از تهران بیایند. البته مدیرتولید این سریال از 

بچه های حرفه ای مشهد بود.

همکاریمسئوالنمشهدبرایساختاین  
سریالچطوربود؟

دلگرمی  موجب  شهری  مسئوالن  حمایت 
تولیدکنندگان می شود و خیلی مهم است.  به 
ویــژه معاونت فرهنگی آستان قدس رضــوی و 
شهرداری مشهد که به ما کمک زیادی کردند. 

همراهیمردممحلهپنجتنچطوربود؟  
ما چهار ماه در منطقه »پنجتن« فیلم برداری 

اهــالــی محل خیلی  کـــار،  داشتیم و روز آخــر 
ناراحت بودند که ترکشان می کنیم. پس از یک 
فیلم برداری،  در محل  گــروه  استقرار  از  هفته 
شبیه اعــضــای یــک خـــانـــواده شـــده بــودیــم و 
صمیمیت زیــادی بین ما شکل گرفته بــود. با 
اینکه اهالی این منطقه از نظر مالی در تنگنا 
هستند ولی مردم بسیار مهربان و مهمان نوازی 
بودند و دل بزرگی داشتند. در زمان استراحت 
و ناهار می دیدیم که یکی با کاسه ترشی آمده 

است، دیگری با یک بشقاب پر از سبزی تازه و 
این ها نشان دهنده محبت و معرفتشان است.

ــاشــکــلســـریـــالســـازیتـــانشــبــیــهبه   ــ آی
سریالهایرضاعطاراناست؟

همین طور است. من در سریال »آخر خط« هم 
ثابت کردم که مدل کارهایم شبیه رضا عطاران 
است. سریال جدیدم که خیلی شبیه است. 
قصه آدم های فقیری که جیبشان پر نیست، اما 

دلشان خوش است و حال خوب دارند. 

زمانپخشسریالهنوزمشخصنیست،  
زمانپخشرادردیدهشدنسریالتانچقدر

مؤثرمیدانید؟
خیلی زیاد، این مسئله به تصمیم های مدیران 
سازمان برمی گردد. فیلمساز و گروه تولید تمام 
تــالش خــودشــان را می کنند کــه یــک سریال 
باید همراهی  باکیفیت بسازند و مدیران هم 
کنند و زمان پخش خوبی به آن بدهند. سریالی 
شده   ساخته  کرونایی  سخت  شرایط  در  که 
است، نیاز به حمایت دارد. باید ساعت خوبی 
بــرای پخش سریال بگذارند و زمــان پخش با 
برنامه های پربیننده ای مثل خندوانه و دورهمی 
از هر  کــار خــوب  تداخل پیدا نکند. به نظرم 

شبکه ای پخش شود، دیده می شود. 

وجــهتمایزایــنســریــالایــناســتکــهدر  
مشهدوبالهجهمشهدیساختهشدهاست.
پیشبینیمیکنیدمانند»پایتخت«و»نون.خ«
پرمخاطبشودتافصلهایبعدیرابسازید؟

اگر اتفاق خاصی برایش نیفتد، فکر می کنم 
ــاره ساخت فصل های  ــده شــود. دربـ خیلی دی
بعدی هم باید منتظر بازخوردها از پخش آن 
و مسئوالن حمایت  استقبال شد  اگــر  ماند، 
کنند، حتماً فصل های بعدی را می سازم، ضمن 
اینکه ایــن مــدل ســریــال ســازی خیلی سخت 
است. یکی، دو قسمت از این سریال را برای 
دوستانم نمایش دادم و پس از تماشا گفتند تا 

به حال اینقدر نخندیده بودیم.

پرونده کالسه 9909985720100357 شعبه 1 شورای حل اختالف شهری باخرز تصمیم نهایی 
شماره 9909975720100169

خواهان: خانم ماه رخ محمدی اش��تیوانی فرزند غالمعلی به نشانی اس��تان خراسان رضوی _ شهرستان باخرز – 
باخرز- روستای اشتیوان

خواندگان:آقای امیر علی قربانی فرزند محمد باقر به نشانی استان البرز- شهرستان کرج- کرج- شهرک سهرابیه- 
خیابان امام محمد تقی کوچه گلستان3 پالک84

آقای مجتبی آقائی باقرآبادی فرزند علی اکبر به نشانی- بخش باخرز شهرستان تایباد- مجهول المکان    الزام به 
تنظیم سند خودرو

در تاریخ 1399.11.23 در وقت مقرر جلس��ه شعبه اول شورا حل اختالف شهرستان باخرز به تصدی امضا کننده 
ذیل تشکیل پرونده کالسه ی فوق تحت نظر دارد. با مالحظه ی جامع اوراق و محتوای پرونده، ختم رسیدگی را 

اعالم، و با استعانت خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور حکم می نماید.
رای شورا

در خصص دعوی خواهان خانم: ماهرخ محمدی فرزند: غالمعلی بطرفیت خواندگان آقایان: 1. امیر علی قربانی فرزند 
محمد باقر2. مجتبی آقایی باقر آبادی فرزند علی اکبر، بخواسته: الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه اتومبیل 
سواری پراید به شماره پالک 19-363ق 24 مقوم به 140000000 ریال بانضمام هزینه دادرسی با توجه به مجموع 
اوراق و محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی خواهان و با توجه به رونوشت مصدق قولنامه مورخه98.4.19 موجود 
در پرونده خواهان ماشین فوق را از خوانده ردیف اول خریداری نموده و خوانده ردیف دوم مالک وسیله نقلیه می 
باش��د که آخرین مالک خودرو می باش��د و علی رغم یک نوبت ابالغ در روزنامه ی قدس هیچ یک از خواندگان در 
جلس��ه رسیدگی در شورا شرکت ننموده اند لذا خواس��ته خواهان وارد تشخیص به استناد مواد 198 قانون آیین 
دادرس��ی مدنی و 219 قانون مدنی حکم محکومیت خوانده ردیف دوم به تنظیم و انتقال رس��می سند خودرو به 
س��واری پراید به ش��ماره 19-363ق24 را در حق خواهان صادر و اعالم می نماید و نسبت به خوانده ردیف اول به 
علت عدم توجه دعوا به خوانده ردیف اول به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر می 
گردد. رای صادره غیابی ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه شورا و سپس ظرف مهلت 

20روز از آن قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم عمومی می باشد. آ-9912693
قاضی شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان باخرز 

سید مصطفی احمدیان

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه  خانم فاطمه صغری فیاض به موجب معرفی نامه ارائه ش��ده ازش��رکت تعاونی مسکن کارکنان برق 
شیروان به استناد دو برگ استشهادیه تأییدشده توسط دفتر اسناد رسمی شماره 38شیروان منضم به تقاضای کتبی 
جهت دریافت س��ند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی اند که س��ند مالکیت ششدانگ 
یک دستگاه آپارتمان بشماره پالک 60 فرعی از 948 اصلی  واقع در قطعه یک شیروان بخش ۵ قوچان به آدرس  
خیابان ورزش که متعلق به شرکت فوق می باشد به علت نامعلومی مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم 
گردیده که سند مالکیت آن به شماره چاپی2۵2420سری د98ذیل صفحه 1۵2دفتر392وشماره ثبت 71089به 
نام نامبرده)ش��رکت( صادر و تسلیم گردیده است س��پس برابرسندرهنی ش��ماره3711۵-8۵/09/20و2۵26۵-

1386/12/2۵و34236-88/12/01 دررهن بانک ملی ایران  قرارگرفته است  لذا به استناد تبصره یک اصالحی ماده 
120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای 
انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد بایستی ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود 
را به همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول 
اعتراض در مهلت مقرر بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم 

آن به متقاضی اقدام خواهد شد. تاریخ انتشار :16 /99/12   آ-9912703
اکبراقبالی - رئیس ثبت اسناد امالک شیروان

)آگهی ابالغ اخطاریه ماده 87 پرونده شماره 139904007141001398(
بدین وس��یله به آقای ابراهیم حاتمی نام پدر : ولی تاریخ تولد: 1343/01/09 ش��ماره ملی ۵919791721 شماره 
شناس��نامه : 4 به نش��انی بجنورد باقرخان 3 )نشانی متن س��ند(  ضامن پرونده اجرایی کالسه به شماره بایگانی 
9901۵68-اب��الغ  می گردد مازاد دوم شش��دانگ عرصه و اعیان پ��الک ثبتی 297۵ فرعی از 169- اصلی بخش 
دو بجنورد متعلق به شما آقای ابراهیم حاتمی در قبال مبلغ 20۵/8۵1/489 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 87 – آئین نامه اجراء مراتب به شما 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. 

م الف 2748 آ-9912704
حمید عزیزی

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد

آگهی تحدیدحدوداختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به پالک شماره اصلی1839/7۵اصلی واقع 
در بخش دو ثبت قم )آدرس: میدان توحید- خیابان جمهوری، 12 متری انصارالمهدی )عج( کوچه 17- پالک 34( 
که به نام آقای رحیمعلی قره داغی تازه کند رضاخانلو فرزند باالکشی و فیروزه خدائی کسجینی فرزند علی می باشد 
در جریان ثبت است که به علت عدم حضور مالک و یا نماینده قانونی تحدید حدود به عمل نیامده  از طرفی مطابق 
ماده 1۵ قانون ثبت نیز نمی توان عمل نمود لذا طبق تبصره ماده 13 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی و بنا به تقاضای مالک مذکور به شماره وارده 2/12413-1399/12/03 تحدید حدود اختصاصی پالک 
مذکور در روز شنبه مورخ1400/01/21 ساعت8/30الی12/30 ظهر در محل وقوع ملک انجام می گردد بدینوسیله 
به اطالع مالکین و مجاورین یا وکیل و یا نماینده قانونی می رس��اند که در روز و س��اعت مقرر در آگهی در محل 
مذکور حضور به هم رسانند مهلت قانونی اعتراض از تاریخ تنظیم صورتمجلس تهدیدی به مدت یک ماه خواهد بود 
و اعتراضات مالکین و مجاورین طبق ماده 20 قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد. ضمناً طبق تبصره ماده 
واحده مصوب73/2/2۵ معترضین ظرف مدت یکماه پس ازتسلیم اعتراض به اداره ثبت می بایست گواهی تقدیم 

دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی را نیز بین اداره ارائه نمایند./ن تاریخ انتشار آگهی:1399/12/16  آ-99170۵
عباس پورحسنی - رئیس ثبت اسنادمنطقه دوقم    م الف:13698

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان ایالم اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایالم )1106221(

تاسیس شرکت سهامی خاص کاسپین عمران آرتا درتاریخ 1399,07,01 به شماره ثبت 7446 به شناسه ملی 14009455174 

ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :انجام کلیه امور پیمانکاری 
مربوط به رشته های : آب- برق صنعتی وساختمانی–ابنیه- ساختمان- راه وترابری- تاسیسات وتهجیزات – کشاورزی-نفت و گاز - صنعت ومعدن- 
تعمیر ونگهداری – احداث راه و ساختمان ، پل سازی ، تاسیسات آب و فاضالب ، سدسازی ، نقشه برداری ، فرودگاه سازی ، ایجاد ساختمان های 
فلزی و راه آهن و اخذ نمایندگی و تولید هر نوع مصالح ساختمانی و ساخت خانه های پیش ساخته و کلیه عملیات بازرگانی مربوط به موضوع 
–خدمات عمومی-خدمات  تاسیسات  از  برداری  نگهداری وخدمات فضای سبز-اموربهره  تنظیفات-  شرکت و حمل ونقل درون شهری-خدمات 
آشپزی ورستوران و طبخ و توزیع غذا اداره رستوران و بوفه–تامین نیروی انسانی- انجام کارهای خدماتی در زمینه تزریقات پانسمان و خدمات 
بهداشتی ودرمانی - خدمات وتهیه و توزیع لوازم و تهجیزات پزشکی– اخذ وام و تسهیالت بانکی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری – شرکت 
در مناقصات و مزایده ها و صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز و درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان ایالم ، شهرستان ایالم ، بخش مرکزی ، شهر ایالم، محله مرکزی )حسینیه حائری( ، خیابان فردوسی 
، کوچه ))نجات رشنوادی(( ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 6931813469 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی 
 19029,271 شماره  بانکی  گواهی  طی  موسسین  توسط  ریال   1000000 مبلغ  عادی  نام  با  آن  سهم   100 تعداد  ریالی   10000 سهم   100 به  منقسم 
ملی  شماره  به  محمدپناهی  رضا  آقای  مدیره  هیئت  اعضا  است  گردیده  پرداخت   19029 کد  با  بازار  شعبه  تجارت  بانک  نزد   1399,05,14 مورخ 
4490228155 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای محمد ناظری به شماره ملی 4500671889 و به سمت عضو هیئت مدیره به 
مدت 2 سال آقای نادر محمدخانی به شماره ملی 4520067332 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های 
عادی و اداری بامضاء منفرد آقای نادر محمدخانی ) رییس هیئت مدیره و مدیرعامل( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل 
: طبق اساسنامه بازرسان آقای امید صیدی به شماره ملی 4529980170 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای همت شیخی به 
شماره ملی 6349939141 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 

ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 

س
,  9

91
27

07

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال وبختیاری اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد )1106433(

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی بام چهارمحال و بختیاری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2797 و شناسه ملی 10340062764 

ماده  و  یافت  تغییر  به شرح ذیل  : موضوع شرکت  اتخاذ شد  العاده مورخ 1399,05,14 تصمیمات ذیل  استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق  به 
مربوطه در اساسنامه اصالح گردید خرید ،فروش ،پخش و توزیع انواع کاالها و خدمات مجاز- صادرات و واردات انواع کاالها و خدمات مجاز. - 
تهیه انواع طرح ها ، گزارش ها و مطالعات توجیهی فنی ، اقتصادی و مالی -تحقیقات بازار ، بازار شناسی ، بازارسازی ، توسعه ی بازارها ، برند سازی 
و جایگاه سازی در بازار ها -انجام فعالیت های مطالعاتی ، طراحی ، نظارتی ، مشاوره ای ،تامین کاال و تجهیزات ، نصب ، اجرا و ساخت ، تاسیس و 
پشتیبانی فنی ، بازاریابی)غیر هرمی و غیر شبکه ای ( ، تحقیق و توسعه و مانند آنها در زمینه های صنایع ، کشاورزی ، تجارت ، مدیریت ، کامپیوتر ، 
تجارت الکترونیکی ، تاسیسات و تجهیزات و انواع ساختمان ها و انواع مصنوعات چوبی و فلزی. -احداث و راه اندازی فروشگاه های زنجیره ای 
، فروشگاه های بزرگ چند منظوره و فروشگاه ها و نمایشگاه ها و کسب و کارهای مجازی ، شرکت در نمایشگاه ها و برگزاری نمایشگاه ها و جشنواره 
های تجاری مختلف. - خدمات مربوط به صادرات و واردات از ثبت سفارش تا ترخیص کاال از گمرکات. - ارایه انواع خدمات مدیریت. - برگزاری 
دوره ها ، کارگاه ها و همایش های آموزشی و تخصصی. - ارایه خدمات مشاوره در امور شرکت ها اعم از اداری ،مالی ،حسابداری و تجاری. - 
ارایه خدمات مربوط به سالمت ، بهداشت و تغذیه ، مبارزه با فقر و بیکاری و حفاظت از محیط زیست. - ارایه خدمات مشاوره در امور قراردادها و 
پیمان ها. - تاسیس انواع ساختمان ها ، ابنیه و راه. - تاسیس و راه اندازی واحد های تولیدی ،صنعتی ، دانش بنیان ، نانو و صنایع مبتنی بر فناوری 
های نوین و های تک )High Tech(. - ثبت نام و عالمت تجاری )برند(های مورد نیاز برای فعالیت های شرکت از طریق مرکز مالکیت معنوی ایران 
و یا مراجع ذی صالح در سایر کشورها و مدیریت تولید، بازاریابی ) غیر هرمی و غیر شبکه ای(و فروش انواع کاالها بر پایه نمانام ) برند( با استفاده از 
ظرفیت واحد های تولیدی داخلی و خارجی. - عقد قرارداد های مشارکت و خرید و فروش با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی. 
-عقد قرارداد با بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به منظور انجام و ارایه خدمات و فعالیت های مورد نیاز آنها و اجرای طرح ها و پروژه های 
مشارکتی با آنها و شرکت ها و سازمانهای تابعه آنها. - اخذ تسهیالت و وام از بانک ها و موسسات مالی اعتباری ، صندوق توسعه ملی و سایر تامین 
کنندگان مالی داخلی و خارجی. - انجام کلیه ی فعالیت های خدماتی ) از قبیل تامین ، تهیه و توزیع و طبخ غذا ، سلف سرویس و سرویس دهی 
،ارایه سرویس های ایاب و ذهاب داخل شهری ، ایجاد و نگهداری فضای سبز و هرس درختان ، نظافت اماکن عمومی و خصوصی و دولتی ، تعمیر 
و نگهداری و زیبا سازی ، امور آشپزخانه و رستوران ،باغبانی و کشاورزی و ...(. - فعالیت در زمینه های کشاورزی ، باغی و زراعی اعم از : توسعه 
باغات ،اجرای طرح طوبی ، توسعه و اجرای طرح های زراعی ، کشاورزی و باغبانی بصورت آبی و دیم ، اجرای طرح های مرتع داری و آبخیز 
داری ، کپه کاری ، طرح پرورش قارچ ، نوغان کاری ، پرورش ماهیان سرد آبی و گرم آبی و اجرای طرح های گلخانه ای . - اعطای نمایندگی 
،عاملیت و حق امتیاز سپاری )Freanchise( به اشخاص حقیقی و حقوقی و اخذ نمایندگی ، عاملیت و یا حق امتیاز )Freanchise( از سایر شرکت ها 
)اعم از داخلی و خارجی(. - انجام مبادالت و معامالت کاال با کاال )تهاتری(. -فعالیت در زمینه های صنعتی اعم از: راه اندازی،تاسیس و احداث 
شهرک ها و نواحی صنفی و صنعتی. - فعالیت در زمینه های صنعتی و کانی بصورت ایجاد واحد های استخراجی از درون زمین و فعالیت های 
رو زمینی -فعالیت در زمینه گردشگری اعم از : - برنامه ریزی و توسعه زیرساخت های صنعت گردشگری از قبیل مراکز اقامتی، اردوگاه گردشگری 
)کمپینگ( و حمام های آب معدنی، مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی، مناطق نمونه گردشگری، مجتمع های سیاحتی و تفریحی، تأسیسات 
و تجهیزات جابجایی گردشگر بر مبـنای سیاسـت های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و اجرای طرح ها و پروژه ها ازطریق 
عقد قرارداد با پیمانکاران و مشاوران صالحیت دار. - انعقاد قرارداد در زمینه فعالیت های شرکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی با 
رعایت قوانین و مقررات مربوط. -تحصیل و تملک اراضی و امالک موردنیاز طرحها و پروژه ها با رعایت قوانین و مقررات مربوط. - مشارکت با 
بخش دولتی و غیردولتی به منظور انجام کلیه طرح ها و پروژه  های مرتبط با موضوع فعالیت شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط. - توسعه 
زیرساختهای صنعت گردشگری و استفاده از خدمات آنها برای امور مطالعاتی و اجرایی و نظارت به منظور کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری و 
ارتقای سطح خدمات. - سایر فعالیت ها در راستای اهداف و اساس نامه شرکت. ثبت موضوع به تنهایی مجوزفعالیت نمی باشد ودر صورت لزوم 

مستلزم کسب مجوزات الزم از مراجع ذیصالح می باشد. 
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س���ند مالکی���ت برگ س���بز خ���ودروی پ���ژو 206 آریان 
م���دل 1391 رن���گ س���فید روغنی به ش���ماره انتظامی 
219 ب 92 ایران 77  ش���ماره موتور 15590007571 و 
شماره شاسی NAAP41FD2CJ610753 به مالکیت 
بدرالس���ادات بااخالق مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  س
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س���ند وبرگ سبز کامیونت نیس���ان مدل 1385 رنگ 
آبی روغنی به ش���ماره انتظامی 539 ق 58 ایران 12  
شماره موتور 341578 و شماره شاسی J030986 به 
مالکیت محمد بو سعیدی طرقی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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 زهرهکهندل   »هشت آباد« یا »نوروز رنگی« از سریال های نوروزی 
تلویزیون در سال ۱4۰۰ است که علی مسعودی عالوه بر کارگردانی و 
نویسندگی اثر، در آن نقش آفرینی می کند. تصویربرداری این  سریال 

نیمه بهمن ماه در مشهد به اتمام رسیده  و سازندگانش این روزها 
درگیر کارهای فنی آن و تحویل به تلویزیون هستند. »هشت آباد« 
دومین تجربه کارگردانی علی مسعودی پس از »آخر خط« در 

سریال سازی است، مجموعه ای با حال  و هوای نوروز 
چهار دهه پیش مشهد و مروری بر نوستالژی های آن 
دوره که لهجه های بازیگرانش نیز مشهدی است و 
به گفته کارگردان مشهدی آن از نظر حال و هوا و 

صمیمیت فضا، نزدیک به سریال های طنز ساخته رضا عطاران است. 
این مجموعه تلویزیونی در ژانر کمدی و اجتماعی به سفارش گروه 
فیلم و سریال شبکه پنج سیما و تهیه کنندگی علی اکبر تحویلیان تولید 
شده و در ۲۰ قسمت، داستان روزهای پایانی اسفند ماه یکی از 
سال های دهه 6۰ را روایت می کند که در عینِ طنز و سرگرمی، 
قرار است به سنت  ها و آداب ایرانی در شهر مشهدمقدس 
بپردازد. رابعه اسکویی، جواد خواجوی، یوسف تیموری و چندین 
بازیگر مشهدی در این مجموعه تلویزیونی ایفای نقش 
کرده اند. در ادامه با علی مسعودی، نویسنده و کارگردان 

این سریال نوروزی گفت وگو کردیم که می خوانید. 

»تولید مشترک« حلقه   گمشده پیشرفت رسانه ای
بی شک تولید مشترک، ظرفیت مغفول و جامانده رسانه ای انقالب اسالمی 
است که در هزار توی تعارفات دیپلماتیک فرهنگی اتحادیه های بی رنگ و رو 
و ضدعملگرای رسانه ای گم شده است. اینکه پس از بیش از چهار دهه 
از انقالب شکوهمند اسالمی ما هنوز از کمترین تجربه تولید مشترک 
محصوالت رسانه ای، از فیلم ، سریال ، خبر و گزارش های خبری و مستندهای 
تأثیرگذار روز و تاریخی بی بهره ایم، نشان از این غفلت بزرگ فرهنگی دارد. 
محصوالتی كه در تولید آن ها، دست کم از ظرفیت های همپیمانان خود در 
منطقه و جهان بهره برده باشيم. شما یک مستند یا فیلم سینمایی نام 
ببرید که مثالً ما با ونزوئال در طی سال ها همراهی راهبردی و سیاسی تهیه 
کرده باشیم. حتی از ظرفیت کشورهای همسو با سیاست و عقیده خود 
در پیدا کردن لوکیشن هم بی بهره بوده ایم. مثالً سریال مختار را در نظر 
بگیرید که به راحتی می توانست صحنه های جنگ در کنار فرات، واقعاً در 
کنار فرات فیلمبرداری می شد و از ظرفیت های فرهنگی و هنری کشور عراق 
بهره می برد. ما همان گونه که در رساندن صدای واقعی انقالبمان به جهان 
از توانایی و خالقيت ویژه ای برخوردار نیستیم، از بهره و استفاده بردن و 
رساندن به کشورهای دوست نیز ناتوان هستیم. از دیگر سو استفاده از 
ظرفیت تولید مشترک بین کشورهای منطقه، حداقل امکان متصور در 
برقراری واقعی گفت وگوی بین مذاهب و بین ادیان است که کمترین ثمره آن 
وحدت واقعی و راهبردی می تواند باشد. وحدتی که در گفتمان امام و رهبری 
یکی از مهم ترین خواست های اعالم شده و پیش نیاز وقایع بزرگ تاریخی در 
تاریخ تشیع است. بی شک در نظر گرفتن عوامل وحدت آفرین در تولیدات 
بزرگ رسانه ای، به عنوان یک سند باالدستی پیش نیاز امکان مشارکت 
واقعی مالی، فرهنگی و رسانه ای در تولید محصوالت رسانه ای است که 
راهگشای بسیاری از مسائل و مشکالت پیش روی ملت های منطقه است.



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  شنبه 16 اسفند 1399 22 رجب 1442 6 مارس 2021  سال سی و چهارم  شماره 9482 

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:

 خانم ابتکار هشدارها درباره 
دریاچه ارومیه را نپذیرفت!

رئـــیـــس ســـازمـــان حــفــاظــت محیط 
اصالحات  دولــت  در  گفت:  زیست 
ارومیه  دریاچه  ــاره خشک شدن  درب
ابتکار،  معصومه  امــا  دادیــم  هشدار 
رئیس وقت سازمان حفاظت محیط 
رئیس جمهور  به  نامه ای  در  زیست، 
ارومــیــه را  پاسخ داد خطری دریــاچــه 

تهدید نمی کند.
کالنتری  عیسی  تسنیم،  گـــزارش  به 
ضمن بیان اینکه مسئله خشک شدن دریاچه ارومیه از سال 1374 مطرح 
شده بود، اظهار کرد: در این سال ها تالش های زیادی در زمینه احیای دریاچه 
ارومیه صورت گرفت اما گوش شنوایی وجود نداشت، چراکه هنوز نیز با وجود 

گذشت 21 سال از آغاز قرن 21 به توسعه پایدار اعتقادی نداریم.

یک نماینده مجلس خبر داد

 توسعه زیرساخت اینترنت پرسرعت 
در مناطق محروم

سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال 14۰۰ مجلس گفت: براساس 
مصوبه این کمیسیون، محل هزینه کرد منابع حاصل از افزایش حق السهم 

دولت از اپراتور ها و شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت مشخص شد.
رحیم زارع در گفت وگو با خانه ملت گفت: این منابع برای توسعه زیرساخت 
اینترنت ثابت پرسرعت و حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی و توسعه 

زیرساخت اینترنت در روستاها و مناطق محروم صرف خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس:

 ازدواج دومی ها
 نمی توانند از وام ازدواج استفاده کنند

کـــارنـــامـــی، سخنگوی  ــی  ــای ــاب ب عــلــی 
کــمــیــســیــون اجــتــمــاعــی مــجــلــس در 
گفت وگو با برنا گفت: براساس مصوبه 
مجلس شورای اسالمی، بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران موظف است 
برای هر یک از زوج هــا در سال 14۰۰ 
وام با مبلغ 7۰ میلیون تومان با دوره 
بازپرداخت 1۰ ساله پرداخت کند البته 
ایــن درصــورتــی اســت که ایــن زوجین 
ازدواج  از1397/1/1 باشد و تاکنون تسهیالت  تاریخ عقد ازدواجشان پس 
دریافت نکرده  باشند، بنابراین ازدواج دومی هایی که در ازدواج اولشان وام 

ازدواج دریافت کردند، نمی توانند از این تسهیالت استفاده کنند.
او افزود: به منظور حمایت از ازدواج جوانان و کاهش سن ازدواج قرار شد به 
دختران کمتر از 23 و پسران کمتر از 25 سال، وام ازدواج 1۰۰ میلیون تومانی 

پرداخت شود.
از  او در ادامــه به وام 15۰ میلیون تومانی اشــاره کــرد و گفت: زوجینی که 
سال1399صاحب فرزند سوم شدند و فاقد مسکن هستند، می توانند از وام 

15۰ میلیون تومانی استفاده کنند.

خبر

ظرفیت پذیرش آزمون دکترای 1400 اعالم شد رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از پذیرش حدود 12 هزار داوطلب در آزمون دکترای سال 1400 دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی خبر داد.
به گزارش ایسنا، ابراهیم خدایی در ادامه گفت: براساس پیش بینی های ما حدود 12 هزار داوطلب نیز در آزمون دکترای دانشگاه آزاد سال 1400 پذیرفته می شوند. بنابراین به طور کلی حدود 2۵ هزار نفر 

از18۵هزار داوطلب وارد دانشگاه ها می شوند. وی افزود: نتیجه اولیه آزمون دکترای 1400 دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی هفته نخست فروردین اعالم می شود.

و  احسان  ترویج  برای  مصدق   محمود   
نیکوکاری و دستگیری از همنوعان راه های 
روزهایی  در  به ویژه  دارد  وجود  بسیاری 
ویروس  شیوع  مثل  مختلف  دالیل  به  که 
که  آن گونه  خانواده ها  اقتصاد  چرخ  کرونا 
ایجاد صندوق های  نمی چرخد.  است  الزم 
قرض الحسنه خانوادگی در خانه و محالت 
و بین اقوام و آشنایان یکی از راه هایی است 
که می تواند ضمن گشودن گره از مشکالت 
مالی خانواده ها، به گسترش روح صمیمیت 

و همدلی در میان آن ها کمک کند. 
ــن حــال عـــالوه بــر مالحظاتی کــه در  بــا ای
آن  به  باید  صندوق ها  از  این گونه  ایجاد 
حقوقی  حمایت های  ضــرورت  کــرد  توجه 
توجه  مـــورد  بــایــد  نیز  ــا  آن هـ از  قــانــونــی  و 

مسئوالن قرار گیرد. 
به مناسبت 14 اسفند؛ روز »ترویج فرهنگ 
و  چرایی  به  داریــم  نگاهی  قرض الحسنه« 

چگونگی فعالیت صندوق های خانوادگی.

مراقب اعتماد دیگران باشیم»
حــجــت االســالم ابــراهــیــم حــمــیــدی، رئیس 
کــه سال ها  خــراســان جنوبی  دادگــســتــری 
بلوچستان  و  سیستان  دادگستری  رئیس 
بوده است، به قدس می گوید: سنت الهی 
نیاز  رفــع  منظور  به  قرض الحسنه  نبوی  و 
زیادی  برکات  و  نیازمندان صورت می گیرد 
از بُعد مادی و معنوی برای اقشار جامعه 
اسالمی دارد؛ از جمله آن ها می توان به رشد 
فضائل اخالقی و پوشش نیازهای واجدان 

شرایط اشاره کرد.
ــکــه صـــنـــدوق هـــای  ــن وی بـــا اشــــــاره بـــه ای
زیرپوشش  چون  خانوادگی  قرض الحسنه 
نیستند  نــهــادی  و  یــا ســازمــان  بانک  هیچ 
بــه لــحــاظ قــانــونــی جــایــگــاه چــنــدانــی بــرای 
فعالیت در کشور ندارند، می افزاید: بنابراین 
الزم اســت ایــن صــنــدوق هــا زیــرپــوشــش و 

حمایت های حقوقی و قانونی قرار گیرند. 

حمیدی در ادامه با اشاره به وجود برخی 
صــنــدوق هــای  روی  پــیــش  در  چــالــش هــا 
که  آنجا  از  می کند:  تصریح  خــانــوادگــی، 
بــر اســاس اعتماد شکل  ایــن صــنــدوق هــا 
افــراد  از  وام  ــرداخــت  پ بـــرای  و  می گیرند 
نمی شود  دریافت  محکمی  ضمانت های 
اقساط  نمی توانند  اعضا  از  برخی  وقتی 
ــود را پـــرداخـــت کــنــنــد صــنــدوق دچــار  خـ
مشکل می شود و نمی تواند به تعهداتش 
اعــضــا عمل  بــه همه  وام  پــرداخــت  بـــرای 
نــمــایــد و ایـــن مــوضــوع مــمــکــن اســـت به 

اعتماد دیگران خدشه وارد کند.

یک نیاز مبرم اجتماعی»
بُعد  از  را  مــوضــوع  بـــای  دکــتــر جعفر  امـــا 
قرار می دهد.  ارزیابی  جامعه شناسی مورد 
او در گفت و گو با قدس ایجاد صندوق های 
قرض الحسنه در میان خانواده ها و بستگان 
اجتماعی  مــبــرم  نــیــاز  یــک  بــه  پاسخی  را 
می داند و اضافه می کند: نظام بانکی کشور 

نیازهای  تمامی  پاسخگوی 
خأل  ایــن  نیست،  خانواده ها 
افـــراد به سوی  موجب شــده 
گرایش  فامیلی  صندوق های 
پیدا کنند. در واقع این قانون 
اگــر چیزی  جامعه اســت که 
ــه هر  ب نــیــاز دارد  ــه آن  ب کــه 
دلیلی تأمین نشود خود افراد 

جامعه دست به کار شده و سعی می کنند 
آن را تأمین کنند.

وی با اشاره به اینکه پایه کار صندوق های 
قــرض الــحــســنــه فــامــیــلــی اعــتــمــاد اســـت و 
و  دســت  و  خشک  ضوابط  و  چارچوب ها 
پاگیر نظام بانکی را ندارد، می افزاید: ضمن 
اینکه مدیر صندوق گاهی در پرداخت وام 
با توافق اعضا اولویت ها را در نظر می گیرد 
مشکالت  واقـــعـــاً  کــه  کــســانــی  ــه  ب را  آن  و 
همین  می کند،  پرداخت  دارنــد  اساسی تر 
نظام  تحکیم  موجب  بخشش  و  گذشت 

خویشاوندی در خانواده می شود. 

بین  ارتــبــاطــات  تحکیم  وی 
پیوندهای  تقویت  و  فــردی 
دیــگــر  از  را  خــویــشــاونــدی 
ــای  ــدوق هــ ــ ــن مـــحـــاســـن صــ
خـــــانـــــوادگـــــی مـــی خـــوانـــد 
ایـــن  ــــد: وجــــــود  ــوی ــ و مــــی گ
می شود  موجب  صندوق ها 
افــراد دست کم هر ماه یکی 
دوبار گرد هم جمع شوند و این گونه، مهر و 
محبت بینشان افزایش می یابد؛ همچنین 
از حال و روز همدیگر باخبر می شوند و در 
هم  رفــع مشکالت  درصـــدد  توانشان  حــد 

برمی آیند. 
آیــا قانون  ایــن پرسش که  وی در پاسخ به 
آن گونه که باید از صندوق های خانوادگی و 
فامیلی حمایت کرده است، می گوید: پاسخ 
رهاشدگی  ایــن  بنده  و  اســت  منفی  قطعاً 
را  ــی هــای سنتی صــنــدوق هــا  خــودگــردان و 
یکی از مشکالتی می دانم که دوام و بقای 
صندوق ها را به چالش می کشد.  ای کاش 

بانکی  نظام  و  اقتصادی  متولیان  که  حال 
کارکردهای مثبت این صندوق ها را می بینند 
درصدد ساماندهی آن برآیند و حمایت های 
الزم را از آن ها به عمل آورند. در واقع باید 
قانونی تصویب شود که صندوق های فامیلی 
با داشتن شرایطی بتوانند از کمک های ویژه 

نظام دولتی بهره ببرند.
حــوزه  در  جمله  از  جــا  چندین  در  دولـــت 
ــدوق هــا را  ــد صــن ــوان ســـرمـــایـــه گـــذاری مــی ت
حمایت کند؛ مثالً سرمایه گذاری های آن ها 
را تــقــویــت نــمــایــد و ایـــن گــونــه بــه صــورت 
در  را  خانوارها  سرمایه های  غیرمستقیم 

حوزه تولید و اشتغال به کار گیرد.

یک نظام حقوقی و قضایی سالم و »
شفاف می خواهیم

بر  نیز  جامعه شناسی  استاد  توکلی،  نیره 
ضرورت حمایت از صندوق های خانوادگی 
ــه ایــنــکــه اگــر  ــاره ب ــا اشــ تــأکــیــد مــی کــنــد و ب
پشت سر صندوق های قرض الحسنه یک 
شفاف  و  ســالــم  قضایی  و  حقوقی  نــظــام 
وجـــود نــداشــتــه بــاشــد خــانــواده هــا ضربه 
می خورند، تصریح می کند: از نظر حقوقی 
و قانونی باید از صندوق های قرض الحسنه 
کوچک هم حمایت شود. یعنی باید یک 
ساماندهی مشخصی در این حوزه صورت 
گیرد و پشتوانه حقوقی وجود داشته باشد 
چون در خانواده هم حقوق اعضای خانواده 
با هم برابر نیست؛ مثالً حتی زن و شوهر از 
پشتوانه های حقوقی برابر برخوردار نیستند 
تا اگر اختالفی پیش آمد یکی از قدرتش 
باید  بنابراین  نکند.  استفاده  دیگری  ضد 
نظام حقوقی محکمی وجود داشته باشد تا 
صندوق های قرض الحسنه فعالیت کنند و 
به بانک تبدیل نشوند و آن اعتماد عمومی 
برگردد چون اعتماد بزرگ ترین سرمایه ملی 
است و باید این سرمایه را از طریق مبارزه با 

فساد احیا کرد. 

قدس در گفت وگو با کارشناسان بررسی می کند

نیاز صندوق های قرض الحسنه خانگی به پشتوانه حقوقی

تحکیم ارتباطات 
بین فردی و تقویت 

پیوندهای خویشاوندی 
از محاسن صندوق های 

خانوادگی است

بـــــــرش
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 برگ س���بز  خودرو س���واری کیا اپیروس 3800 رنگ 
س���فید صدفی متالیک مدل 2008 به ش���ماره موتور 
ش���ماره شاس���ی5185169431  و   G6DA8S401465
KNALD22 به ش���ماره انتظامی646 ق88 ایران 32 
به مالکیت سجاد نجاری بیدختی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

م���درک ف���ارغ التحصیلی اینجانب اله���ام عرفانی 
محس���نی فرزند محمدرضا به ش���ماره شناسنامه 
از مش���هد در مقط���ع کارشناس���ی  1112 ص���ادره 
پیوسته رش���ته مهندسی شیمی – صنایع غذایی 
ص���ادره از دانش���گاه آزاد واحد قوچان با ش���ماره 
)5804( مفق���ود گردیده و فاقد اعتبار می باش���د 
. از یابن���ده تقاض���ا م���ی ش���ود اصل م���درک را به 
دانشگاه آزاد واحد قوچان  به نشانی : قوچان – 
کیلومتر 4 قوچان – مشهد مجتمع دانشگاه آزاد 

قوچان تحویل دهید.
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و  محض���ری  س���ند  و  کمپان���ی  س���ند  س���بز،  ب���رگ 
کارت خ���ودروی  پ���ژوGLX 405 م���دل 1393 رن���گ 
خاکس���تری ب���ه ش���ماره انتظام���ی 329س27 ایران 
10  ش���ماره موتور 124K0499281 و ش���ماره شاس���ی 
NAAM01CA5ER061373 به مالکیت امیر غفوری 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  ,ع
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س���ند کمپانی س���واری تیبا م���دل 1398 رنگ س���فید 
روغن���ی ب���ه ش���ما ره انتظام���ی 58 ط 629 ایران 84 
ش���ماره موت���ور 158764533 و ش���ماره     شاس���ی 
5846969 بن���ام ناص���ر ب���زی کیا فرزند ان���ور کد ملی 
3661664719 مفقود گردیده واز درجه اعتبار س���اقط 

است . ,ع
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور
فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن مهر47 

)درحال تصفیه( قم به شمار ثبت 8077 
تاریخ انتشار:1399/12/14    

 از کلیه اعضای محترم به منظور ش��رکت در مجمع 
عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول شرکت 
تعاونی مس��کن مهر47 قم با دس��تور جلس��ه ذیل 
که در روز چهارش��نبه مورخ 1399/12/27 ساعت 
15:00 در محل: پردیس��ان-  بلوار ابوطالب خیابان 
موتلف��ه دوم کوچه چهارم مجتم��ع الماس محوطه 

بلوک A1 تشکیل می گردد دعوت بعمل می آید.
1- استماع گزارش هیئت تصفیه و ناظر تصفیه
2- استعفای دسته جمعی اعضای هیات تصفیه

3-انتخابات هیات تصفیه و ناظر تصفیه
-هریک از اعضا در صورت تمایل به معرفی وکیل 
به منظور حضور در مجم��ع فوق، می توانند تا یک 
هفته به برگزاری مجمع به همراه وکیل خود)وکیل 
و موکل متفق��ًا( جهت دریافت برگه وکالت حضور، 

به دفترتعاونی در محل پروژه مراجعه نمایند.
- حض��ور در مجمع با ارائه کارت شناس��ایی معتبر 
امکان پذیر می باش��د.و از حض��ور افراد غیرعضو 

ممانعت به عمل می آید.
--ب��ا توج��ه به ش��یوع بیم��اری کرون��ا و به جهت 
پیشگیری و حفظ س��امتی اعضاء، حضور در مجمع 

با ماسک الزامی می باشد.
 هیئت تصفیه شرکت تعاونی مسکن مهر 47 
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 شرکت مسکن و عمران قدس رضوی در نظر دارد نسبت به انتخاب 
پیمانکار جه�ت اج�رای آرماتوربندی و قالب بن�دی و بتن ریزی 
دیواره�ا ، س�تون ها ، تیرها و دال س�قف های پروژه م�وزه مرککزی حرم مطهر 
رض�وی اق�دام نماید،  لذا از اش�خاص حقیق�ی و حقوقی دارای تجرب�ه در این 
زمینه دعوت می ش�ود در صورت تمایل به ش�رکت در مناقصه مذک�ور ، از تاریخ 
99/12/16  لغایت 99/12/20 برای دریافت اس�ناد به س�ایت www.omqo.com و 
یا حضورا به واحد بازاریابی و تدارکات این شرکت به نشانی مشهد خیابان دانشگاه 
بین خیابان کفایی و میدان شریعتی پالک 439- تلفن 38422669-051  مراجعه و 

اسناد را دریافت نمایند. 

مناقصه اجرای آرماتوربندی و قالب بندی و بتن ریزی 

/ع
99

12
71

0

اگزوز  شرکت  سهامداران  کلیه  از  بدینوسیله 
در  تا  آید  می  عمل  به  دعوت  خراسان  سازان 
جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که 
راس   1399/12/27 مورخه  چهارشنبه  روز  در 
مشهد،  آدرس:  به  شرکت  محل  در   10 ساعت 
صنعت،  بلوار  یک،  فاز  طوس،  صنعتي  شهرک 
حضور  گردد  می  برگزار   336 پاک   ،11 خیابان 

بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

1-انتخاب مدیران شرکت 
2-انتخاب بازرسین شرکت

3-انتخاب روزنامه کثیراالنتشارشرکت
هیئت مدیره شرکت

اگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
شرکت اگزوز سازان خراسان )سهامی خاص( به 

شماره ثبت 20036و شناسه ملی 10380355473

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی 
بطور  فوق العاده موسسه پشتیبانی سهام 

پدیده شاندیز به شماره ثبت 2560 
و شناسه ملی 10380500105

 
محت��رم  ش��رکای  کلی��ه  از  بدینوس��یله 
موسس��ه یا نمایندگان قانونی آنها دعوت 
بعم��ل م��ی آید در جلس��ه مجم��ع عمومی 
ع��ادی بطور ف��وق العاده که راس س��اعت 
11:00 روز چهارش��نبه مورخ 1399/12/27 
در آدرس مشهد- بلوار ملک آباد- بلوار 
خی��ام- خیام جنوبی 1- پ��اک 45 برگزار 

می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1- تقسیم سود انباشته به نسبت میزان 
سهم الشرکه شرکاء

2- س��ایر مواردی ک��ه در صاحیت مجمع 
باشد.

 هیئت مدیره موسسه پشتیبانی 
سهام پدیده شاندیز ع 9

91
26

95

آگهی دعوت به مجمع عمومی 
فوق العاده موسسه پشتیبانی سهام پدیده 

شاندیز  به شماره ثبت 2560 و 
شناسه ملی 10380500105

 
محت��رم  ش��رکای  کلی��ه  از  بدینوس��یله 
موسس��ه یا نمایندگان قانونی آنها دعوت 
بعم��ل م��ی آید در جلس��ه مجم��ع عمومی 
ف��وق العاده ک��ه راس س��اعت 10:00 روز 
چهارشنبه مورخ 1399/12/27 در آدرس 
مش��هد- بلوار مل��ک آباد- بل��وار خیام- 
خیام جنوبی 1- پاک 45 برگزار می گردد 

حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1- افزایش سرمایه از طریق آورده نقدی 
شرکاء

2- س��ایر مواردی ک��ه در صاحیت مجمع 
باشد

 هیئت مدیره موسسه پشتیبانی
ع سهام پدیده شاندیز 9

91
26

96

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور
 فوق العاده نوبت دوم شرکت صنعتی الما 

الکترونیک – سهامی خاص شماره ثبت 7494 
شناسه ملی 10380232900

 
بدینوس��یله از کلی��ه س��هامداران ش��رکت صنعتی 
الم��ا الکترونیک دعوت میش��ود تا در جلس��ه مجمع 
عموم��ی ع��ادی بطور ف��وق العاده نوب��ت دوم که در 
س��اعت  در   1399/12/27 م��ورخ  روزچهارش��نبه 
10 صب��ح در آدرس ش��هرک صنعت��ی ت��وس – فاز2 
اندیش��ه 4 س��مت راس��ت قطعه 213 و 214 شرکت 
الما الکترونیک تش��کیل میگردد شخصا یا با معرفی 

وکیل قانونی خود حضوربهم رسانند.
دستورجلسه:

تصمیم گیری در خصوص ترمیم هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره – محمود توکلی 

ع 9
91

26
94

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان ایام اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایام )1106219(

تاسیس شرکت سهامی خاص بنا آفرینان عمران زاگرس درتاریخ 1397,08,06 به شماره ثبت 6967 به شناسه ملی 14007915980 

ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت : انجام کلیه امور مجاز در زمینه 
بازرسی و انجام کلیه خدمات وامورات اجرایی ساختمان .تاسیسات حرارتی و  انبوه سازی ساختمان و شهرک سازی . نظارت و   . ساخت و ساز 
برودتی از پی تا اتمام . نماسازی . خرید و فروش . صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی . شرکت در مناقصات و مزایدات . اخذ وام از 
بانکها و اعطای نمایندگی در داخل و خارج کشور. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلی : استان ایالم - شهرستان ایالم - بخش مرکزی - شهر ایالم-محله پیام-کوچه )) گوهر افرا((-کوچه مدرس 15-پالک 0-طبقه 
همکف- کدپستی 6931315883 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 
سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 66,19010,79 مورخ 1397,06,31 نزد بانک تجارت شعبه آیت 
اله حیدری با کد 190101 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای امیر مسعودی به شماره ملی 4490164238و به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال آقای منوچهر مسعودی به شماره ملی 4519862116و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای محمدباقر عسگری 
به شماره ملی 4529861392و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسالمی با امضا مشترک رییس هیئت مدیره و مدیر عامل و مهر شرکت 
و مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای سعید موثق پور به 
شماره ملی 4500875743 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای صادق شیری به شماره ملی 4529753093 به سمت بازرس 
اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و 

صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر راي شماره 60326003001704 1399مورخه 21 /11/ 1399هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و س��اختمان هاي فاقد سند رسمي مس��تقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك اسدآباد تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضي شهرداری شهرستان اسدآباد در ششدانگ یك باب ساختمان و محوطه متصل به آن به مساحت 
873/48 متر مربع جزئی از پالک 1575 اصلی واقع در اسدآباد خيابان 18 متری برق کوچه شهيد ضابطی خریداري 
ازمالكين رسمي آقایان سيد صفات اهلل و سيد کمال و سيد صفات اهلل شهرت همگی حسينی) بالمناصقه ( موضوع 
سند مشاعی به شماره 25487- 1391/11/04دفترخانه اسناد رسمی شماره سه اسدآباد محرز گردیده است. لذا به 
منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایي 
تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد.) م الف 503 ( آ-9912090
تاریخ انتشارنوبت اول:   99/11/30 
تاریخ انتشارنوبت دوم :  99/12/16

رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان  اسدآباد- کامران متقی 

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

نظر به دستور موارد یك و سه قانون تعيين تلكيف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 
13 آیين نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هيئت مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهر 
فردوس مورد رسيدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد .                                                                                                       
1- آقای حس��ين باقری فرزند علی و خانم زهرا باقرزاده فرزند حس��نعلی هرکدام نس��بت به س��ه دانگ مش��اع از 
شش��دانگ یكباب س��اختمان، به مس��احت 21/ 708 متر مربع، از پالک 1081 فرعی از 143 فرعی از دو اصلی 
بخش یك فردوس ، خریداری مع الواس��طه از محل مالكيت رس��می آقای محمدعلی قدرتی � مكان وقوع ملك : 

فردوس – خيابان خرمشهر 
2-آقای حس��ن ميرزائی فرزند عباس نس��بت به ششدانگ یك قطعه باغ مش��تمل بر زمين مزروعی ، به مساحت 

4493/59 متر مربع، پالک 233 فرعی از یك اصلی بخش یك فردوس ، خریداری مع الواس��طه از محل مالكيت 
رسمی آقای محمدعلی منصورباغستانی � مكان وقوع ملك : فردوس – باغستان سفلی 

به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی این آگهی  نسبت  به 
امالک فوق الذکر در دونوبت به فاصله 15 روز منتشر می شود لذا  درصورتی که اشخاص ذی نفع ,  نسبت  به آراء 
صادره اعتراضی داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولين آگهی ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس 
ارائه و رسيد اخذ نمایند،معترضين باید از تاریخ تسليم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یك ماه  ,مبادرت به تقدیم 
دادخواست در دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت فردوس تحویل دهند،در این 
صورت اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حكم قطعی دادگاه خواهد بود  ،در صورتی که اعتراضی در مهلت مقرر قانونی 
واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نكند،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه 

مبادرت به صدور سند مالكيت مينماید و صدور سند مالكيت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نيست . آ-9912088
تاریخ انتشار نوبت اول:   30/ 1399/11
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/12/16

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

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی            برابر رای شماره 139960308001002663 مورخ  16/ 07/ 1399 هيئت اول/دوم موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك بيرجند 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای سعيد خسروی فرزند عليرضا بشماره شناسنامه وکد ملی 3610072024 
درششدانگ یكباب منزل به مساحت 92/90 متر مربع قسمتی از پالک 1396- اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش 
دو حوزه ثبت ملك بيرجند از محل مالكيت نوروز دستی گردی محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسليم و پس از اخذ 
رسيد،ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. آ-9912034
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/11/29                           تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/12/16                         

علی فضلی - رئيس اداره ثبت اسناد و امالک بيرجند 

 س��ازمان ساماندهی مشاغل ش��هری و فرآورده 
های کش��اورزی شهرداری س��بزوار در نظر دارد 
نسبت به واگذاری غرفه بازارچه بلوارسربداران 
وباقیم��ت  کتب��ی  تجدیدمزای��ده  طری��ق  از 
کارشناس��ی بص��ورت اج��اره برای مدت2س��ال 
اق��دام نماید.متقاضیان می توانند برای کس��ب 
اط��اع بیش��تربه س��اختمان اداری س��ازمان به 
نشانی خراسان رضوی-سبزوار-میدان کارگر-

ضلع شرقی پارک جانبازان مراجعه و یا با شماره 
تلفن ه��ای 44291311-44291141تماس حاصل 
نمایند.آخری��ن مهل��ت تحوی��ل پیش��نهادها به 
دبیرخانه س��ازمان تا پایان وقت اداری روز سه 
شنبه1399/12/26می باشد.پیشنهادات واصله 
روز چهارشنبه 1399/12/27رأس ساعت 8صبح 

بازگشایی می گردد.
احسان امامی رئیس سازمان ساماندهی مشاغل 

شهری  و فرآورده های کشاورزی

 آگهی تجدید مزایده »نوبت دوم«

,ع
99
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سند کمپانی وبرگه سبز خودروی پژو405 مدل 1384 
رن���گ نق���ره ا ی متالیک به ش���ماره انتظامی 253 ه� 
36 ایران 42  شماره موتور 12484179320 و شماره 
شاس���ی 14268461 به مالکیت س���عید فهمیده دزق 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس



مصطفوی به استقالل بازگشت
به گزارش سرویس ورزش در حالی که از روزهــای گذشته زمزمه هایی مبنی بر 
بازگشت صالح مصطفوی به عنوان مربی به کادرفنی فرهاد مجیدی شنیده 
می شد، حاال خبر رسیده است که قرار است مصطفوی پس از برگزاری جلسه ای 

با فرهاد مجیدی، به عنوان مربی به استقالل ملحق شود.

کمالوند: نمی خواهم آه و ناله پشت سرم باشد
فراز کمالوند درباره عدم حضورش در تمرین دیروز تیم فوتبال استقالل اظهار 
کرد: به خاطر کش و قوس های جدایی ام از شاهین بوشهر تصمیم گرفتم در 
تمرین شرکت نکنم. به گزارش سرویس ورزش وی افزود: نمی خواهم آه و ناله 
پشت سرم باشد و اگر رضایت بدهند در خدمت استقالل خواهم بود. منعی 
برای جدایی از شاهین ندارم، ولی تأکید می کنم خودم دوست دارم دلی از شاهین 

بوشهر جدا شوم.

مهاجم پرسپولیس رسماً از این تیم جدا شد
آرمان رمضانی مهاجم جوان تیم فوتبال سایپا که برای رسیدن به رؤیاهایش راهی 
پرسپولیس شده بود، پس از طی کردن نیم فصل حضور در جمع سرخپوشان 
پایتخت از جمع شاگردان یحیی گل محمدی جدا شد.به گزارش سرویس ورزش 

رمضانی در مدت حضورش در پرسپولیس موفق نشد گلی به ثمر برساند.

سایت پرتغالی خبر داد

شهریار قرضی است
یک سایت پرتغالی اعالم کرد قرارداد شهریار مغانلو مهاجم ایرانی برای 
قــرارداد قرضی  انتقال به تیم پرسپولیس روز دوشنبه نهایی شده و این 
در  از حضور  مغانلو  »شهریار  اســت:  نوشته  زیــرو«  »زیــرو  است.سایت 
سانتاکالرا خوشحال و راضی نبود و به همین دلیل بازگشت او به کشور 
پایان فصل به صورت  تا  قــرارداد  این  انجام است.  )ایــران( در حال  مبدا 
)پرسپولیس،  طــرف  سه  بین  گذشته  هفته  دوشنبه  روز  و  اســت  قرضی 

سانتاکالرا و مغانلو( نهایی شد«.
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مددی: نگران پرونده های استقالل در فیفا هستیم احمد مددی مدیرعامل باشگاه استقالل گفت: با سختی پنجره را باز کردیم اما دوباره به راحتی پنجره مان بسته شد. این بار موضوع بر سر پرونده نیکوالی 
بودوروف است. تالش می کنیم دوباره منابعی پیدا کنیم تا این مشکل را هم برطرف کنیم. امیدواریم بتوانیم در هفته  آینده بخشی از منابع را برای پرداخت تأمین کنیم و بتوانیم پنجره را باز کنیم. مددی یادآور شد: 
منابع وقتی با مخارج تناسب نداشته باشد، این اتفاقات رخ می دهد. ما االن پرونده های دیگری هم داریم که نگران آن ها هم هستیم. در گذشته کار هایی انجام شده، بدون اینکه ببینیم پول این کار ها را داریم یا خیر.

دنیای ورزش

تلگرامی

 سینا حسینی  هفته هفدهم رقابت های 
لیگ برتر عصر امــروز با برگزاری هشت 
دیدار پیگیری خواهد شد که در مهم ترین 
دیــدار سرخابی های پایتخت به مصاف 
تیم های جنوبی خواهند رفت و سپاهان 
بــازی  اراک  آلومینیوم  تیم  بــا  اصفهان 
خواهد کرد تا به این شکل جدال مدعیان 

در صدر دنبال شود.

سرخ ها مقابل برزیلی های زخمی»
در یکی از بازی های حساس این هفته 
شــاگــردان گــل محمدی باید بــه مصاف 
ــداری که قاعدتاً  ــادان بــرونــد، دیـ نفت آبـ
ــرای نــفــتــی هــا اهــمــیــت فـــوق الـــعـــاده ای  ــ ب
خواهد داشت. شاگردان پور موسوی که 
دور  نتایج  با کسب  اخیر  هفته های  در 
از انتظار به کلی از چرخه مدعیان لیگ 
خارج شدند حاال می خواهند با عبور از 
پرسپولیس دوبــاره به کورس برگردند اما 
در آن سوی میدان شاگردان گل محمدی 

ــرای تثبیت جایگاه خــود در صدر  هم ب
جدول در تالش اند با اضافه شدن مهدی 
ترابی مهاجم پیشین خود حاال با قدرت 
بیشتری به میدان بروند و بدون دردسر 
خود  اندوخته های  به  دیگر  امتیاز  سه 
اضافه کنند. مالقات سپاهان با آلومینیوم 
نیز از بازی های حساس این هفته است، 
اراکی ها که پس از جدایی رسول خطیبی 
هنوز نتوانسته اند سرمربی خود را معرفی 
کنند، امروز باید به مصاف تیم پر مهره 
سپاهان بروند، نویدکیا که فاصله خود را با 
صدر جدول بسیار اندک می بیند، امیدوار 
است با برتری در این دیدار بتواند اختالف 

با پرسپولیس را از بین ببرد.

استقالل فرهاد»
جدال مجیدی و نکونام همیشه دیدنی و 
پر حاشیه بوده اما این بار با همه دوئل های 
قبلی کامالً متفاوت است، این نخستین 
بــازی استقالل در دوره جدید مربیگری 

در  وی  دلیل  همین  بــه  اســت  مجیدی 
تالش است با جبران شکست دور رفت 
شروعی قدرتمندانه داشته باشد، از آن 
طرف نکونام نیز به شدت به دنبال پیروزی 
برابر استقالل است چون خوب می داند 
در صورت پیروزی به جمع سه تیم باالی 
جدول خواهد رسید و این بازی 6 امتیازی 
برای او و شاگردانش بسیار حائز اهمیت 

خواهد بود.

پیکان در برزخ شهرخودرو»
ــدوار اســت با  مــهــدی رحمتی حــاال امــی
واگذاری تیمش به مجموعه هیئت فوتبال 
جبران  را  خــود  اخیر  ناکامی های  بتواند 
کند و بازیکنانش با انگیزه بیشتری به 
مصاف پیکان بروند تا شکست خود در 
بازی رفت را جبران کنند، به احتمال زیاد 
پس از این بــازی امین قاسمی نژاد برای 
همیشه با مشهدی ها خداحافظی خواهد 
کرد تا همزمان با بازگشایی پنجره نقل و 

انتقاالتی استقالل با پیراهن این تیم به 
میدان برود.

سایر دیدارها»
مــالقــات تــراکــتــورســازی تبریز و نساجی 
مازندران نیز دارای حساسیت های فراوانی 
خواهد بود، اگر در این بازی مجید جاللی 
او به  نــاکــام بماند، بعید نیست  بــازهــم 
دومین مربی اخراجی این فصل نساجی 
قلعه  مــالقــات  ــود.  شـ تبدیل  قائمشهر 
هم  سیرجان  در  ربیعی  محمد  و  نویی 
بدون تردید جذابیت های فراوانی خواهد 
داشت. چنانچه گل گهر در این بازی نیز 
کادر  در  تغییر  گیرد سناریو  لقب  ناکام 
فنی این باشگاه کلید می خورد، تا محمد 
از دور برگشت  ربیعی در دومین هفته 
زمینه برکناری یک مربی دیگر لیگ برتر 
را فراهم کند. بــازی ذوب آهن و ماشین 
سازی و سایپا با نفت مسجد سلیمان نیز 

از دیدارهای دیگر این هفته است.

مدیر کل ورزش و جوانان خراسان رضوی گفت: در جلسه و توافق مسئوالن ورزش و فوتبال 
استان با نماینده تام االختیار مالک باشگاه شهرخودرو در مجموع به این نتیجه رسیدیم که 
امتیاز کامل تیم فوتبال شهر خودرو به هیئت فوتبال خراسان 
رضوی به عنوان متولی فوتبال استان واگذار شود. فرزاد فتاحی 
در جمع خبرنگاران افزود: مقرر شد تا ۲۱ اسفند ماه باشگاه 
شهرخودرو تمام شرایط واگذاری را به استان اعالم نماید، در این 
مدت مسائل مالی و تدارکاتی برای تیم شهرخودرو با موافقت 
دفتر امنیتی و شورای تأمین استان هزینه خواهد شد و اگر 
مالک کنونی باشگاه به هر دلیل از واگذاری تیم خودداری کند 
هزینه ها را باید مدیر عامل یا مالک باشگاه پرداخت نمایند. وی افزود: بازی های آینده تیم 

شهرخودرو همچنان در ورزشگاه امام رضا )ع( مشهد میزبانی خواهد شد. 

با صدور کارت بازی مهدی ترابی، او در دیــدار با صنعت نفت پرسپولیس را همراهی 
می کند. به گزارش سرویس ورزش کمتر از ۲۴ ساعت پس از این که پنجره نقل و انتقاالتی 

پرسپولیسی ها با مختومه شدن پرونده ماریو بودیمیر باز 
شد، این باشگاه توانست ITC مهدی ترابی را از فدراسیون 
فوتبال قطر دریافت کند.این در حالی است که باشگاه 
پرسپولیس پیش بینی می کرد که کارت بازی ترابی روز شنبه 
یا یکشنبه صادر شود اما با همکاری فدراسیون فوتبال 
قطر این اتفاق زودتر رخ داد نکته جالب این که کادرفنی 
سرخپوشان نیز مهدی ترابی را در فهرست این تیم برای 

بازی با صنعت نفت آبادان قرار داده تا رونمایی از این بازیکن در دیدار حساس مقابل 
صنعت نفت رخ دهد.

رونمایی از مهدی ترابی مقابل صنعت نفت واگذاری امتیاز شهرخودرو به هیئت فوتبال خراسان رضوی 

با  فوتسال  برتر  لیگ  چهاردهم  هفته 
مشخص شدن چهره 6 تیم راه یافته به 
مرحله نهایی مشخص شد. به گزارش 
لیگ  چهاردهم  هفته  ورزش  سرویس 
در  که  شد  برگزار  ــروز  دی فوتسال  برتر 
یکی از این بازی ها، گیتی پسند موفق 
شد با نتیجه پرگل تیم مقاومت البرز 
منصوری  شهید  بــدهــد.  شکست  را 
قرچک هم با غلبه بر کراپ الوند، سند 
کرد. امضا  را  لیگ  در  ماندنش  باقی 

آرا  فــرش  برابر  تیم مس  دوم  گــروه  در 
شکست خورد و بازی سن ایچ مقابل 

راگا برگزار نشد.
در پایان هفته چهاردهم، تیم های گیتی 
پسند، مقاومت و کراپ از گروه نخست 
و مس سونگون، فرش آرا و سن ایچ از 

گروه دوم راهی مرحله نهایی شدند.
چهار تیم شهروند ساری، اهورا 

بــهــبــهــان، کــوثــر اصــفــهــان و 
ایــمــان شــیــراز هــم باید در 

مرحله 

پـــلـــی آف بـــازنـــده هـــا 
در  ماندن  باقی  بــرای 
لــیــگ بـــا هـــم رقــابــت 

کنند.
نتایج و جدول گروه های 

بــرتــر فــوتــســال در  لیگ 
هفته چهاردهم:

گروه الف  
اهورا بهبهان ۳ - شهروند ساری ۵

پسند  گــیــتــی   -  ۲ ــرز  ــبـ الـ مـــقـــاومـــت 
اصفهان۵

منصوری قرچک ۴ - کراپ الوند ۳

گروه ب  
ایمان شیراز ۲ - حفاری اهواز ۲

فرش آرا مشهد ۳ - مس سونگون ۲
سن ایچ ساوه - راگا تهران - لغو شد

جدول گروه الف  
۱- گیتی پسند ۲۷ امتیاز

۲- مقاومت البرز ۲۲ امتیاز
۳- کراپ الوند ۱6 امتیاز
۴- فردوس قم ۱۵ امتیاز

۵- منصوری قرچک ۱۳ امتیاز
6- شهروند ساری ۱۲ امتیاز
۷- اهورا بهبهان ۱۲ امتیاز

جدول گروه ب  
۱- مس سونگون ۲6 امتیاز

۲- فرش آرا ۲6 امتیاز
۳- سن ایچ ۲۵ امتیاز

۴- راگا ۱۴ امتیاز
 ۱۴ ــاری  ــفـ حـ  -۵

امتیاز
 ۱۱ ــر  ــوثـ کـ  -6

امتیاز
ایــمــان ۳   -۷

امتیاز

با  مجیدی  بــرخــورد  عــرب:  حمیدرضا 
بــازیــکــنــان اســتــقــالل پــیــش از شــروع 
صمیمانه  و  ــرم  گـ تــمــریــن  نخستین 
بـــود. او کــه در حــضــور ده هـــا نــفــر از 
نفت  ورزشــــگــــاه  وارد  هـــــوادارانـــــش 
تهرانسر شد تا شروع جذابی در دوره 
سوم مربیگری اش در استقالل داشته 
باشد تالش بسیاری کرد تا اولین روز 
او  شــود.  برگزار  آرام  درفضایی  تمرین 
می داد  بازیکنان دست  با  یکی  یکی، 
و با لبخند ازآن هــا می خواست از این 
به بعد با قدرت به تمرین بپردازند واز 
حواشی دوری کنند. نوع برخورد فرهاد 
با مهدی قایدی اما بسیار صمیمانه تر 
بــود. قــایــدی کــه قبل از بــازی بــا مس 
حضور  تمرین  در  روز   ۱۴ رفسنجان 
مجیدی  مــورد شماتت  هرگز  نداشت 

ــت و  ــ ــرف ــ ــگ ــ قــــــــــرار ن
کرد  سعی  فرهاد 
بــــدون تــوجــه به 
ایـــن مــاجــرا او را 
بگیرد  درآغـــــوش 

را  ــتــــش  دســ و 
بـــــه گـــرمـــی 
ــفــشــارد.  ب
درایـــــــــــــن 
اما  مــیــان 
ــــوگ  ــال ــ دی
فـــــرهـــــاد 
ــا شــیــخ  ــ ب

دیــــابــــاتــــه 
بــــســــیــــار 
جــــــالــــــب 
توجه بود. 

سؤال از شیخ»
گلزنی های  شیرین  طعم  کــه  مجیدی 
به دیاباته  بــود  را چشیده  بازیکن  ایــن 
گفت:»چرا کم بــازی می کنی و کم گل 
می زنی؟ تو هنوز می توانی آقای گل بشی 
گلزنی  روی  کن  داری. سعی  شانس  و 
تمرکز کنی«. البته شاید رسیدن دیاباته 
به سجاد شهبازاده قدری دشوار و حتی 
نشدنی باشد، اما دیاباته ازظرفیت های 
کافی برای گلزنی های پی درپی برخوردار 
اســـت. ایـــن بــازیــکــن بــه واقـــع درزمـــان 
افتی  ــار  دچـ فــکــری  محمود  مربیگری 
محسوس شد و نتوانست جز دو گلی 
کــرد، کار دیگری  تراکتور  وارد دروازه  که 
برای استقالل انجام دهد. شاید حضور 
مجیدی بتواند منجر به احیای دیاباته 
شــود. فرهاد خــودش روی این موضوع 
با  اولــیــه اش  تأکید دارد و صحبت های 
دیاباته نیز نشان از عزم او بــرای ایجاد 
تغییرات درخط آتش دارد. یکی از نکاتی 
که باید به آن توجه داشت این است که 
آقا فرهاد می خواهد زوج دیاباته 
و قایدی را احیا کند. درواقع 
برخورد صمیمی او با این دو 
بازیکن نشان از این عزم 
تــردیــدی  دارد.  بـــزرگ 
قایدی  اگـــر  نیست 
مانند  دیـــابـــاتـــه  و 
شوند،  قبل  فصل 
ــقــــالل حــتــی  ــ ــت اســ
دوباره شانس بازگشت به 
صدرجدول را هم خواهد داشت. 
مجیدی می داند که با این زوج 
چه کارهای  بزرگی می توان کرد.

هفته چهاردهم لیگ برتر فوتسال 

صعود فرش آرا به نیمه نهایی
مجیدی به دیاباته :

هنوز شانس آقای گلی داری

شهرخودرو تازه نفس مقابل پیکانشهرخودرو تازه نفس مقابل پیکان
دوئل جنوبی ها با مرکز نشیناندوئل جنوبی ها با مرکز نشینان  

شهرخودرو - پیکان
 شنبه 16 اسفند -  15:00 از شبکه استانی

استقالل - فوالد
 شنبه 16 اسفند -  17:30 از شبکه سه

هفته هفدهم لیگ برتر ایران

صنعت نفت آبادان - پرسپولیس
 شنبه 16 اسفند -  15:00 از شبکه سه

در پی تعویض بحث برانگیز ستاره مصری

صالح – کلوپ در نقطه پایان؟
تعویض دقیقه 6۲ صالح، مهاجم لیورپول، در بازی این تیم برابر چلسی با 

حیرت کارشناسان و نارضایتی و عصبانیت صالح مواجه شد.
به گزارش سرویس ورزش محمد صالح در واکنش به تعویض شدن در نیمه 
دوم بازی برابر چلسی واکنش به شدت عصبانی از خود نشان داد و در حین 

بیرون رفتن از زمین بازی سر خود را به نشانه خشم و تأسف تکان می داد.
عصبانیت و نارضایتی صالح حتی وقتی روی سکوهای آنفیلد نشسته بود 
مشخص بود و کارشناسان نیز از این تصمیم یورگن کلوپ شگفت زده شدند.
چلسی و لیورپول هر دو برای رسیدن به جایگاهی در بین چهار تیم برتر و 
صعود به چمپیونزلیگ تالش می کنند و در این دیدار آبی ها موفق شدند 
با گل میسون مونت در دقیقه ۴۲ از میزبان خود پیش بیفتند. در حالی که 
انتظار می رفت لیورپول در نیمه دوم با تمام قدرت برای تغییر نتیجه تالش 
کند، کلوپ در دقیقه 6۲ مسابقه صالح و کورتیس جونز را از بازی بیرون کشید 

و دیوگو ژوتا و الکس اوکسلیدچمبرلین را به جای آن دو به زمین فرستاد.
تصمیمی که باتوجه به اینکه صالح با ۱۷ گل آقای گل لیگ برتر تا اینجای کار 

است، بسیار عجیب و باورنکردنی به نظر می رسید.
ستاره مصری نیز در حالی که با خشم سری به تأسف و ناباوری تکان می داد 
از کنار سرمربی خود رد شد و مستقیم به صندلی خود روی سکوها رفت. 
صالح حتی پس از نشستن روی سکو نیز همچنان عصبانی بود و سر خود را 

تکان می داد و چهره ای بسیار گرفته داشت.
جیمی کاراگر، ستاره سابق لیورپول و کارشناس فوتبال، در این باره گفت: »من 
از تعویض صالح واقعاً شگفت زده شدم. خودش هم خیلی راضی به نظر نمی 

رسید. لیورپول نیاز به یک گل داشت و صالح آقای گل لیگ برتر است«.
از سال ۲0۱۷ به بعد این نخستین بار بود که صالح این قدر زود توسط کلوپ 
تعویض می شد. تنها پنج دقیقه پس از تعویض صالح، ایجنت او توییتی 
بحث برانگیز را منتشر کرد. او در این توییت هیچ چیزی نگفته بود و تنها به 
انتشار یک نقطه بسنده کرده بود. اما همین یک نقطه نیز حرف های بسیاری 

برای گفتن داشت.
تا پایان بــازی توییت ایجنت صالح بیش 

ــار ریتوییت شد، صدها  از۲هــزارو۲00ب
بیش  همچنین  و  گــرفــت  کــامــنــت 

از۳هــزار بار الیک شد. 
حاال بیش از همیشه 
ــیــورپــول  هـــــــــواداران ل
از  نگران رفتن صــالح 

این تیم هستند.
ــا ایـــن شکست  ب
ــرای  ــ لـــیـــورپـــول ب
ــازی  ــ پــنــجــمــیــن ب
آنفیلد  در  متوالی 

ــورد و  ــ شــکــســت خـ
بــدتــریــن  از  یــکــی 

رکــوردهــای تاریخ 
را  باشگاه  ایــن 

ثبت کرد. 

بازگشت گرندپری پرتغال 
به تقویم فرمول یک

فرمول یک رسماً اعالم کرده است گرندپری 
پرتغال در پیست زیبای پورتیمائو در تاریخ 
۳0 آپریل تا ۲ ماه مه )۱0 تا ۱۳ اردیبهشت( 
در تقویم فصل ۲0۲۱ این مسابقات گنجانده 
شده است. فصل ۲0۲0 نیز فرمول یک در 
پی شرایط اضطراری ناشی از شیوع ویروس 
کرونا در جهان مجبور به چیدن تقویمی ویژه 
و متفاوت از مسابقات همیشگی شد و پس 

از ۲۵ سال به پرتغال بازگشت. 

بزرگ ترین ترس رونالدو 
رقابت های  قهرمان  نورماگومدوف،  حبیب 
UFC، بزرگ ترین ترس کریستیانو رونالدو 
ــزارش ســرویــس ورزش  ــ را فـــاش کــرد.بــه گ
حبیب نورماگومدوف در مصاحبه ای گفت: 
»رونالدو به من گفت که می خواهد پسرش 
جانشین او شود. وقتی کریستیانو بچه بود 
فقط آرزوی داشتن یک چکمه ساده داشت 
اما اکنون پسرش همه چیز دارد.او می ترسد 
که پسرش انگیزه و اراده مشابه وی را نداشته 

باشد«.
بنزما: 

 رونالدوی  برزیلی
 الگوی من است

ــد، در  ــادریـ ــال مـ ــ کــریــم بــنــزمــا، مــهــاجــم رئ
مصاحبه با مجله آیکان گفت: »من قهرمان 
یا ستاره ای که بپرستم ندارم، اما الگو دارم. 
در فوتبال می توانم بگویم که رونالدو برزیلی، 
مایک  همچنین  اســـت.مـــن  مــن  الــگــوی 
تایسون را هم تحسین می کنم چرا که من و 
او هر دو از اعماق به اوج رسیدیم. هیچ کس 

به ما هیچ لطفی نکرد «.

 بازگشت کاستا 
به تمرینات بایرن

بند  از  رهایی  با  برزیلی  ساله  هافبک ۳0 
مصدومیت به تمرینات تیمش برگشت.

به نقل از بیلد، بازگشت کاستا خبر خوبی 
برای هانسی فلیک خواهد بود تا بتواند در 
بازیکن  این  از  رو  بازی های حساس پیش 
نیز در ترکیب تیم استفاده کند و دستش 

باز باشد.
البته به نظر می رسد کاستا آخرین ماه های 

حضور در بایرن را تجربه می کند.

سرپرست تیم  ملی والیبال ایران می گوید  
امیرغفور برخالف شایعات به کرونا مبتال 

نشده است.
ــداری   ــران در دیـ ــ ــان ای تیم بــوکــس جــوان

تــدارکــاتــی مقابل جمهوری آذربــایــجــان به 
پیروزی رسید.

ایران   والیبال  بین المللی  شاهمیری،داور 
گفت: با وجود اینکه داور کتگوری A هستم 
می توانم تا 60 سالگی قضاوت کنم؛ اما قصد 
دارم در فینال لیگ برتر والیبال از قضاوت در 

رقابت های داخلی خداحافظی کنم.
رواســی، سرمربی تیم ملی وزنــه بــرداران  

پارالمپیکی با ابراز رضایت نسبت به عملکرد 
وزنه بــرداران در مسابقات قهرمانی کشور، 
گفت: بعد از دو سال دوری از مسابقات، 
عــمــلــکــرد وزنــــه بــــــرداران از نــظــر رکــــوردی 

راضی کننده بود.
منوچهر پورحسن، رئیس سابق سازمان  

پاسخگویی  عـــدم  بـــه  واکـــنـــش  در  لــیــگ 
فدراسیون والیبال در خصوص حاشیه های 
موجود گفت: شخص داورزنــی متخصص 
است اما برخی از افراد که با او کار می کنند 
تخصصی ندارند و این موضوع باعث ایجاد 

فشار بر روی خود داورزنی می شود.
هاشمی، سرمربی تیم بسکتبال شیمیدر  

قم گفت: در دور پلی آف به همه تیم های 
ــم و در  روبـــــه روی خـــود احــتــرام مــی گــذاری
بازی های این مرحله فشار کم و زیاد نداریم.

مسابقات قهرمانی کشور پاراتیراندازی که  
با هدف استعدادیابی در محل فدراسیون 
جانبازان و معلوالن برگزار شد، با قهرمانی 

تیم تهران پایان یافت.
در پایان لیگ روئینگ اعالم شد نفراتی  

با  انتخابی  مسابقه  در  دارنـــد  تمایل  کــه 
بهمن نصیری و نازنین مالیی شرکت کنند، 
اعالم آمادگی کنند که در بخش زنان و در 
رقابت با نازنین مالیی فردی معرفی نشد. در 
بخش مردان حمید رضوانی اعالم آمادگی 

کرد.
ــران در   ــ ــوش اســنــوکــر ایـ وفـــایـــی، مــلــی پـ

مسابقات اسنوکر آزاد جبل الطارق موفق 
شد حریفش را شکست دهد.
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در نتیجه ورود دادگاه الهه به پرونده جنایت جنگی اسرائیل در غزه

 کدام مقامات صهیونیست 
در معرض بازداشت هستند؟

روزنامه چاپ سرزمین های  یک 
و  نخست وزیر  نوشت،  اشغالی 
پیشین  و  کنونی  جنگ  وزرای 
رژیم صهیونیستی ممکن است 
از سوی دیوان کیفری بین المللی 
کنند.  دریافت  بازداشت  حکم 
به گزارش فارس، به این دلیل که 
بین المللی  کیفری  دیوان  منابع 
ــازرس،  )بـ منابع  مــحــدودیــت  بــا 
دادستان و قاضی( مواجه است، ممکن است نتواند بیش از 10 نفر 

را محکوم کند.
محدودیت های این دادگاه بین المللی موجب شده روند رسیدگی به 
برخی پرونده های آن، سال ها به طول انجامد. مقامات صهیونیستی 
که ممکن است با محکومیت روبه رو شوند در سه دسته قرار می گیرند.
ــزارش، نــخــســتــیــن دســـتـــه، کــســانــی هــســتــنــد کـــه در  ــ ــ بــنــا بـــر ایـــن گ
تصمیم گیری های مربوط به جنگ غزه در سال ۲01۴ نقش داشته اند. 
دسته دوم کسانی که در بحران مرزی غزه دخیل بوده اند و دسته سوم 
نیز کسانی  هستند که در تصمیم گیری درباره گسترش شهرک سازی ها 

نقش داشته اند.
این روزنامه افزود: »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
ارتش  ستاد  رئیس  گانتز«  »بنی  و  می گیرد  جای  دسته  سه  هر  در 
وقت و »موشه یعلون« وزیر جنگ این رژیم در زمان جنگ غزه نیز 

بیشترین احتمال دریافت حکم بازداشت را دارند.
برای  غزه  در جنگ  دخیل  ارتش  فرماندهان  است شناسایی  ممکن 
دادگاه الهه دشوار باشد اما فردی نظیر »آفر وینتر« که بارها درباره 
نقشش در جنایت »جمعه سیاه« در غزه سخن گفته، ممکن است 

در لیست محکومان قرار گیرد.
دیوان الهه در حالی تحقیقات علیه صهیونیست ها را از سر گرفته که 
1۲ شهریور امسال، »مایک پمپئو« وزیر امور خارجه پیشین آمریکا 
و  دادگــاه الهه  بن سودا« دادستان  اعالم تحریم هایی گفت: »فاتو  با 
و حوزه های  و همکاری ها  روابط  رئیس بخش  »فاکیسو موچوچوکو« 

قضایی مورد تحریم آمریکا قرار گرفتند.
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا رب العالمین

 همزمان با افزایش نرخ مبتالیان، اتحادیه اروپا مانع صادرات واکسن به استرالیا شد

همه با هم برابرند، اروپایی ها برابرتر!
 جهان  دولــت ایتالیا روز پنجشنبه جلو 
یک محموله واکسن کووید1۹ را که قرار بود 
به استرالیا فرستاده شود، گرفت. به گزارش 
یورونیوز، این نخستین بار است که یک کشور 
عضو اتحادیه اروپا از سازوکار جدید کنترل 
صادرات این اتحادیه استفاده می کند. انسا، 
خبرگزاری ایتالیا گزارش داد محموله متوقف 
شده که قــرار بود به استرالیا بــرود، شامل 
بیش از ۲۵0 هــزار دُز واکسن بــوده است.

رخ  حالی  در  اروپـــا  توسط  واکسن  احتکار 
مــی دهــد کــه پیش بینی  مــی شــود در میانه 
رقابت شدید موجود بر سر واکسیناسیون، 
تنش و کینه توزی میان کشورها تشدید شود.
این قــاره با 3۵ میلیون مبتال از نظر تعداد 
مبتالیان به کرونا در رتبه نخست جهان قرار 
گرفته است. پس از اروپا، آمریکای شمالی 
با 33 میلیون مبتال در جایگاه دوم ایستاده 
است. ۴۵ کشور از ۵1 کشور اروپایی چند 
واکسن های  با  را  واکسیناسیون  مــاه اســت 
تولید شرکت های غربی آغاز کرده اند اما هنوز 

تفاوت معناداری در آمارها دیده نمی شود.
به  توجه  با  هم  بهداشت  سازمان جهانی 
وضعیت حاد اروپا هشدار داد شمار موارد 
تأیید شده ابتال به کووید1۹ در هفته گذشته 
در این قاره بیش از یک میلیون نفر افزایش 

یافته است. 
هانس کلوگه، مدیر منطقه ای سازمان جهانی 
بهداشت در اروپــا به خبرنگاران گفته این 
رقــم نسبت به هفته پیش از آن، افزایش 

6درصدی داشته و به کاهش امیدوارکننده 
در این قاره پایان داده است. تجدید حیات 
ویروس کرونا به ویژه در اروپای مرکزی و شرقی 

بسیار جدی گزارش شده است.
کلوگه به فشارهای مداوم بر بیمارستان ها و 
کادر درمانی اشاره کرد و گفت: »با گذشت 
یک سال از شروع همه گیری، سیستم های 
شرایطی  چنین  در  نباید  مــا  بهداشتی 
باشند«. وی از کشورهای اروپایی خواست 
مختلف،  مـــوارد  در  احتیاط  ها  افــزایــش  با 

بهبود تست های تشخیصی کرونا، ردیابی 
تسریع  و  مبتال  افـــراد  قرنطینه  تماس ها، 
اصول  به  شهروندان،  کــردن  واکسینه  در 
برگردند. در حال حاضر ۲۴.۵ درصد از کادر 
درمانی در ۲0 کشور به طور کامل )با دو دز( 

واکسینه شده اند.

دست به دامن واکسن روسی؟»
اروپــا،  در  اخیر  هفته های  رخ داده  اتفاقات 
سبب شده مقامات این قاره بررسی واکسن 

روسی اسپوتنیک را هم آغاز کنند. باوجود 
دیگر  از  پیش  روســیــه  دانشمندان  اینکه 
واکــســن شدند  بــه ساخت  موفق  کشورها 
اما اتحادیه اروپا تاکنون بررسی این واکسن 
انتظار  اروپایی  بــود. مقامات  آغــاز نکرده  را 
داشتند واکسن های فایزر بیونتک و همچنین 
را  آن هــا  نیاز  بتواند  آسترازنکا  آکسفورد- 
واکسن های ساخت  گویا  امــا  کند.  برطرف 
اروپا و آمریکا کارایی الزم را نداشته یا اینکه 
سرعت تولیدشان به اندازه کافی باال نیست.

وزارت خارجه آمریکا: 

 بحران یمن 
راهکار نظامی ندارد

وزارت امور خارجه 
کرد  اعــالم  آمریکا 
به همکاری خود با 
برای  طرف ها  همه 
بـــه راه  دســتــیــابــی 

حل سیاسی در یمن و آتش بس دائمی 
ادامــه خواهد داد. به گــزارش المیادین، 
ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه 
آمریکا پنجشنبه شب گفت: ما همچنان 
به اعمال فشار علیه حوثی ها برای توقف 
حمالت مــداوم به طــرف سعودی ادامــه 
»اصلی  شــد:  مدعی  وی  داد.  خواهیم 
دارد  اعتقاد  آن  بــه  متحده  ــاالت  ایـ کــه 
این است که هیچ راه حل نظامی برای 
درگیری در یمن وجود ندارد. این موضوع 

در جهان مشخص شده است«.
پرایس عنوان کرد: به همین دلیل، بایدن 
پس از تصدی ریاست جمهوری تأکید 
کرد یکی از اهداف اصلی وی حمایت از 

تالش های نماینده سازمان ملل است.

ماریا زاخارووا:

به زودی آمریکا را 
خوشحال می کنیم

وزارت  سخنگوی 
امور خارجه روسیه 
در  جـــمـــعـــه  روز 
گفت:  اظـــهـــاراتـــی 
زودی  بـــه  مــســکــو 

پاسخ  در  سیاه  لیست  یک  انتشار  به 
پرداخت.  آمریکا خواهد  به تحریم های 
به گــزارش تــاس، ماریا زاخـــارووا در یک 
پرسشی  به  پاسخ  در  تلویزیونی  برنامه 
درباره تحریم های اخیر آمریکا گفت: با 
توجه به نحوه عمل آن هــا از جمله این 
حقیقت که آن ها همه لیست ها را یکجا 
منتشر کردند من فکر می کنم ما به زودی 
آن ها را خوشحال خواهیم کرد. کارهایی 
در دست انجام است. فکر نکنید اگر ما 
از چیزی حرف نمی زنیم هیچ کاری نیز 

انجام نمی شود.

یک مقام آمریکایی به سی ان ان گفت س
جامعه اطالعاتی این کشور در حال تحقیق 
درباره هرگونه ارتباط میان قانون گذاران و 
آشوبگرانی است که در ششم ژانویه به 

ساختمان کنگره حمله کردند. 
یک شبکه عبری زبان از رزمایش های س

جدید ارتش رژیم صهیونیستی به منظور 
آمادگی برای جنگ احتمالی با غزه خبر داد.

مخالفت س اعـــالم  ضمن  چین  دولـــت 
قاطعانه با هرگونه فعالیت جدایی طلبانه 
در تایوان، گفت به دنبال ارتقای صلح و 
بهبود روابط در سراسر تنگه تایوان و اتحاد 

چین است.
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بایدن علیه چین، ترامپی دیگر است
آمریکا،  جمهور  رئیس  عنوان  به  بایدن  انتخاب  از  پس  بالفاصله 
واشنگتن  در  دولــت جدید  با  ارتباط  برقراری  به  اقــدام  پکن  مقامات 
قــرارداد تجاری که  نموده و احتمال مذاکره مجدد درباره مرحله اول 
مورد بحث  را  رسیدند  توافق  به  آن  مورد  در  دو کشور  سال گذشته 
قرار دادند. براساس این قرارداد، چین با افزایش میزان خرید کاالها 
و خدمات آمریکایی به ارزش ۲00 میلیارد دالر، در سال ۲0۲0 و ۲0۲1 
ویروس کرونا  فراگیری  اثرات  اما  به سال ۲017 موافقت کرد.  نسبت 
و همچنین سردی روابــط بین دو کشور مانع رسیدن به اهــداف این 
اقتصاد  بر تحلیل مؤسسه  بنا  اســت.  آن هــا شــده  از ســوی  ــرارداد  قـ
تنها  قــرارداد،  این  در سال نخست  آمریکا، چین  پترسون  بین الملل 
باوجود عمل  و  انجام رسانده  به  را  اهــداف خرید خود  از  ۵8 درصد 
مورد  در  گندم،  و  پنبه  گوشت، غالت،  قبال خرید  در  تعهداتش  به 
 خرید سویا و برخی دیگر از محصوالت کشاورزی اقدامی نکرده است. 
برپایه اعالم این مؤسسه، خرید چین در زمینه محصوالت انرژی از 
آمریکا نیز کاهش پیدا کرده و تنها به ۴0درصد تعهدات سال ۲0۲0 
از  نظر  صرف  اقتصادی،  کارشناسان  اعالم  بنابر  است.  نموده  عمل 
مرحله نخست قرارداد تجاری چین و آمریکا، پکن تقاضای بیشتری 
خود  اقتصادی  شرایط  بنابر  و  داشته  آمریکایی  کاالهای  به  نسبت 
با توجه به  اما  از این کشور را نیز داراســت،  افزایش واردات  توانایی 
وضعیت فعلی روابط بین دو کشور عمل کردن چین به تعهداتش ذیل 

این قرارداد موضوع دیگری است.
اعــالم کرد  ــر خــارجــه چین در دسامبر ســال گذشته  وزی یــی،  وانــگ 
چین ظرفیت تقاضای خرید کاالهای آمریکایی به میزان بیشتری را 
داراست، اگرچه این تقاضا و ظرفیت تنها شامل اقالمی می شود که 
چین واقعاً به آن ها نیاز دارد یا آن ها را می خواهد. او گفت جبران و 
اصالح تراز تجاری بلندمدت بین دو کشور نیازمند زمان است. وزیر 
یک  مــورد  در  مذاکره  مجدد  آغــاز  پیشنهاد  همچنین  چین  خارجه 
قرارداد سرمایه گذاری بین دو کشور را که در دوران باراک اوباما کلید 
خورده بود مطرح کرد، اما به نظر می رسد بایدن خواهان ادامه موضع 
سختی که سلف او، دونالد ترامپ در قبال چین در پیش گرفته بود، 
تأیید  آمریکا، در جلسه  تجاری  نمایندگی  نامزد  تای،  کاترین  است. 
قــرارداد  در  که  خود  خرید  تعهدات  به  باید  چین  گفت  صالحیتش 
بین الملل،  روابــط  ناظران  کند.  عمل  نموده،  موافقت  آن ها  با  تجاری 
قبال چین  بایدن در  پیام سیاست تجاری  را شدیدترین  تای  نظرات 
دانسته اند. تای هیچ صحبتی در خصوص امکان و احتمال تعدیل 
سیاست ها نکرده و در عوض تنها بر برآورده کردن انتظارات و عمل 
نمودن به تعهدات از سوی چینی ها تأکید کرد. در حالی که پکن در 
راستای حفظ ارتباطات با آمریکا و برهم نخوردن آن، حاضر به موافقت 
با بندهای این قرارداد تجاری و خرید کاالهای آمریکایی بیشتر از نیاز 
و  بایدن امید به تغییر  انتخاب  از  خود، در سال گذشته شده، پس 
تعدیل در سیاست های آمریکا به خصوص در زمینه تجاری داشت. 
اما اکنون که بایدن به دنبال جمع آوری حمایت و پشتیبانی از سوی 
متحدان آمریکا برای مقابله با سوءاستفاده های اقتصادی و اعمال زور 
به کار رفت- است،  ترامپ  بارها در دولت  از سوی پکن -عبارتی که 
تغییر در سیاست های  ایجاد  به  تمایل  بایدن  آمریکای  روشن است 
تجاری ترامپ در قبال چین ندارد. همچنین واشنگتن به تازگی اعالم 
کرد فعالً تعرفه های تنبیهی که توسط دولت ترامپ بر کاالهای چینی 
بسته شده بود را حفظ خواهد کرد تا پس از ارزیابی الزم، در مورد 
اعالم کرد  باره  این  در  وانگ یی  آن ها تصمیم گیری کند.  روند  ادامه 
فعال  توقیف شرکت های  به  بیندازد،  دور  به  را  تعرفه ها  باید  آمریکا 
در زمینه فناوری چینی پایان دهد و اعمال محدودیت بر مؤسسات 

تحقیقات علمی را نیز برطرف کند.
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الیحه اصالح قوانین انتخابات آمریکا در حالی در مجلس 
نمایندگان به تصویب رسید که معاون رئیس جمهور پیشین 
آمریکا آن را تالشی برای تقلب بیشتر در انتخابات بعدی 
کــرده  حمایت  آن  از  کشور  ایــن  جمهور  رئیس  و  توصیف 
است. به گزارش فارس، مجلس نمایندگان آمریکا الیحه ای را 
تصویب کرد که تقریباً تمام جنبه های انتخابات این کشور را 

مورد بازنگری قرار می دهد.
این الیحه با مخالفت شمار زیادی از نمایندگان جمهوری خواه 
روبه رو شد اما در نهایت توانست با ۲۲0 رأی موافق در برابر 
به  باید  الیحه  این  اکنون  شــود.  تصویب  مخالف،  رأی   ۲10
این  در  موجود  اصالحات  برسد.  نیز  تصویب مجلس سنا 
حوزه های  در  حزبی  نامتوازن  تقسیم بندی  شامل  الیحه، 
ایالتی و انتخاباتی، رفع موانع مشارکت در انتخابات و ایجاد 
است.  انتخاباتی  کمپین های  مالی  سیستم  در  شفافیت 
جمهوری خواهان معتقداند اصالحات درنظر گرفته شده در 
این قانون، فقط به سود چپ گرایان و دموکرات ها خواهد بود.

آب در النه جمهوری خوا هان
الیحه انتخابات آمریکا تصویب شد

ــراق،  ــه عــ ــاپ فــرانــســیــس بـ ــ ــا ســفــر پ بـ
از رهــبــر  ــور  ــشـ ــن کـ ــ ایـ نـــخـــســـت وزیـــر 
فـــرودگـــاه  در  کــاتــولــیــک هــای جـــهـــان 
به  کـــرد.  استقبال  بــغــداد  بین المللی 
با  از نشست  پــس  پــاپ  گـــزارش مهر، 
جمهوری  ریــاســت  کــاخ  در  الکاظمی، 
بــا بــرهــم صــالــح، رئــیــس جمهور عــراق 

دیـــدار  دیــنــی  و  آکــادمــیــک  نخبگان  و 
آذرماه  کاتولیک هفدهم  کرد. کلیسای 
گذشته اعالم کرده بود پاپ بین پنجم 
تا هشتم مارس به عراق سفر می کند. 
گفته شــده پــاپ با آیــت هللا سید علی 
سیستانی، مرجعیت عالی قدر شیعیان 

در عراق هم دیدار می کند.

پاپ فرانسیس وارد بغداد شد
برای دیدار با نخبگان دینی عراق

روز  یمن  مسلح  نــیــروهــای  سخنگوی 
در  را  مهمی  مواضع  داد  خبر  گذشته 
پایگاه »ملک خالد« و فرودگاه »ابها« 
بمباران کرده اند. به گزارش قدس، یحیی 
این حمالت  نوشت:  توییتی  در  سریع 
 »۲Kبا سه پهپاد »صماد3« و »قاصف
ــت. ســریــع عصر  ــ ــورت گــرفــتــه اسـ ــ صـ

حمله  یمن  زد:  توییت  هم  پنجشنبه 
در  آرامکو  به شرکت  موشکی جدیدی 
این  انجام داده است. وی گفت:  جده 
بادقت  و  با موشک »قــدس ۲«  حمله 
باال انجام شده است. آذرماه گذشته نیز 
یمن شرکت آرامکو در جده را با موشک 

قدس ۲ هدف قرار داده بود.

حمله دوباره یمن به آرامکو در جده 
یک هفته بحرانی برای عربستان

دریـچـه

ــه ایــنــدیــپــنــدنــت  ــ ــامـ ــ روزنـ
عکس اصــلــی خــود را به 
کشور  وزیـــر  حاشیه های 
بریتانیا یعنی پریتی پتل 
اســت.  داده  اخــتــصــاص 
ــره پــرحــاشــیــه  ــن چـــهـ ــ ایـ

دولت انگلیس تاکنون چندین بار متهم به بدرفتاری، 
سوءاستفاده از قدرت و سوءمدیریت شده و به تازگی یکی 
از کارکنان وزارت کشور بریتانیا که به خاطر بدرفتاری او و 
اجبار به استعفا، علیه دولت شکایت کرده بود، در دادگاه 
با دریافت 340 هزار پوند از ادامه شکایت صرف نظر کرد. 
ایندیپندنت همچنین انتقاد کارگران  بریتانیا پس از اعالم 

افزایش یک درصدی حقوق آن ها را بازتاب داده است.

ریــــــــــــزِن در  ــه  ــ ــام ــ ــن ــ ــاه ــ م
جدیدترین شماره خود در 
گزارشی به آینده نه چندان 
روشن حزب جمهوری خواه 
آمریکا و ظهور چهره های 
پــوپــولــیــســت نـــه چــنــدان 

امیدوارکننده در این حزب می پردازد. این نشریه با چاپ 
ایــن چهره های  از  از »جــاش هالی« یکی  بــزرگ  عکسی 
خبرساز اخیر، نظام پوپولیسمی که او مشغول عرضه آن 
است را مسموم و دنباله روی از شکل عوام گرایی دونالد 
ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا لقب داده و می گوید 
او یکی از چهره هایی است که آینده حزب جمهوری خواه را 

سیاه نشان می دهد.

ایندیپندنت
تایمز  ــورک  ــوی ــی ن روزنـــامـــه 
اوضــاع سخت مراکز کفن 
آمریکا  در  امـــوات  ــن  دف و 
را زیر ذره بین بــرده است. 
این روزنامه گزارش میدانی 
لس آنجلس  در  را  ــود  خـ

تهیه کرده و می گوید کارکنان آنجا که پیش از این نیز از 
لحاظ کاری شرایط خوبی نداشتند، دیگر تحمل این همه 
جنازه جدید را که به خاطر کرونا به این مراکز آورده می شود 
ندارند. نیویورک تایمز همچنین واکسن هایی با یک دُز در 
این کشور را اتفاقی تعیین کننده می داند که می تواند به 
 عقب ماندن بسیاری از افراد کم توان در واکسیناسیون 

پایان دهد.

ریزِننیویورک تایمز

ترجمه و تنظیم: امیر محمد سلطان پور
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