
فرا رسیدن سالروز شهادت امام موسی کاظم j را تسلیت می گوییم

 

درد و رنج مردم کردستان در»عصرهای کریسکان« 
 فرهنگ و هنر  دیروز صبح همراه با مراســم »دهمین جدید ترین تقریظ رهبر معظم انقالب بر یک کتاب رونمایی شد

پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت« در شهر سنندج، 
از جدیدتریــن تقریــظ رهبــر معظــم انقــاب بــر کتــاب 

 ............ صفحه 4»عصرهای کریسکان« همراه با...
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سخنگوی باشگاه در پاسخ به پرسش قدس: حجت االسالم دعائی از شیوه کنش سیاسی امام کاظم j می گوید گفت و گو با ابوالفضل ظهره وند

: jامام کاظم
از ما نیست کسی 

که هر روز به 
حساب نفس خود 
رسیدگی نکند...  
کافی، ج 2، ص 453
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مشکالت مالی استقالل را 
نمی توان یک شبه حل کرد!

تقیه، مهندسی هوشمندانه 
مبارزه است

واشنگتن و تداوم اشغالگری 
با هزینه کشورهای منطقه

یـــادداشــت  روز
دکتر سیدنظام الدین موسوی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی

مطابق قانون اساسی، مجلس شورای اسامی یکی از قوای سه گانه کشور است اما 
به طور انحصاری قوه ای اســت که نقش قانون گذاری در کشــور را دارد و بر همین 
اساس به تعبیر رهبر معظم انقاب  »ریل گذاری دستگاه های دیگر کشور توسط 

مجلس شورای اسامی صورت می گیرد«...

 مجلس می تواند دوباره 
به رأس امور بر گردد...

 ............ صفحه 6 ............ صفحه 2

 گزارش خبرنگار قدس از حال و هوای امام رضایی مددجویان زندان مرکزی مشهد  

سالم به امام هشتم j از »زیر هشت«

کارشناسان در گفت وگو با قدس 
از ضعف قوانین در حفظ 
محیط زیست می گویند

بر شاخه 
نشستن و 
بُن بریدن!

 رواق  بارهــا صــوت دلنشــین صلــوات خاصــه امــام رضــا)ع( را در حرم مطهر، مســاجد، 
حسینیه ها، دانشگاه ها، مدارس، بیمارستان ها و... شنیده ام و دل و روحم صفا یافته اما 
پخش این صلوات در فضای زندان و در جمع مددجویان حال دیگری دارد.  نشسته ام در 

 ............ صفحه 4دفتر معاون سامت، اصاح و تربیت اداره کل زندان های...

 جامعه  نقش و اهمیت منابع طبیعی و محیط 
زیست بر کسی پوشیده نیست. منابع طبيعی 
در كنترل آب های هرز سطحی، تغذيه سفره های 
آب زيرزمينی، حفظ و توليد خاک نباتی، توليد 

اكسيژن، تلطيف هوا...

متناسب سازی حقوق 
بازنشستگان تأمین اجتماعی 

در انتظار مصوبه مجلس

پاسخ سازمان 
برنامه و بودجه 
به گزارش قدس

توضیحات مدیرکل روابط 
عمومی سازمان نظام پزشکی

ماجرای دایی و 
 عموهایی که
 بدون نوبت 

واکسینه شدند!
 ............ صفحه 6 ............ صفحه 3

قدس از روند تولید یکی از سریال های 
نوروز ۱۴۰۰ گزارش می دهد

فصل سوم
»نون.خ« 

زیر سایه کرونا!
 ............ صفحه 5
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 اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی در نظر دارد مناقصه بهسازی احداث وآسفالت راه 
روستایی بابارمضان شهرستان كالت مناقصه شماره 99/31/234 نوبت اول را بصورت روش فشرده از طریق سامانه الكترونیكی 
دولت برگزار نماید. كلیه مراحل فراخوان  ارزیابی ساده و مناقصه از طریق درگاه سامانه الكترونیكی دولت )ستاد( انجام خواهد 
شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی 

را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار در سامانه 99/12/19 می باشد. 
- مبلغ برآورد مناقصه : 16/684/303/231 ریال 

 - میزان سپرده شركت در مناقصه : مبلغ  834/215/162  ریال می باشد كه می بایست بصورت ضمانت نامه بانكی و یا فیش 
واریزی در وجه اداره كل واریز گردد.

 - مهلت دریافت اسناد ارزیابی و اسناد مناقصه : تا ساعت 17:00 روز سه شنبه مورخ 1399/12/26 
- مهلت ارسال پاسخ پیشنهادات از طریق سامانه : تا ساعت 17:00 روز شنبه تاریخ 1400/01/07

- تاریخ و ساعت بازگشایی پاكات )ارزیابی ساده و مناقصه( : ساعت  9صبح روز یكشنبه 1400/01/08
- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار : مشهد– انتهای خیابان فدائیان اسالم – كد پستی 9173695636

-  تلفن تماس 8-33412024-051 و نمابر : 051-33435888 
- اطالعات تكمیلی در اسناد می باشد.

- اطالعات تماس سامانه ستاد )راهبری و پشتیبانی( : 41934 -021
-جهت كسب اطالعات میتوانید به آدرس سایت زیر رجوع نمایید :

www.setadiran.ir : )آدرس سامانه تداركات الكترونیكی دولت )ستاد
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" پیام ایمنی : رعایت نکات ایمنی در جاده یعنی آرامش ، آسایش و تداوم زندگی"

فراخوان مناقصه عمومی با ارزیابی ساده شماره 99/31/234  - نوبت اول

اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی
شناسه آگهی 1110232/ م الف 9535
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ش�ركت فدک قدر تكسا در نظر دارد اجرای عملیات حفاری ، اکتش�افی به روش مغزه گیري به میزان 600 متر واقع در استان خراسان رضوی– شهرستان کاشمر ،  
را طبق نقشه و شرایط مندرج در اسناد مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

1- از متقاضی�ان دع�وت می گردد از تاریخ درج آگهی تا س�اعت 16 مورخ 1399/12/25 جهت دریافت اوراق مناقصه به نش�انی: مش�هد-بزرگ راه شهیدس�پهبد 
سلیمانی-مجتمع آبادگران-برج اداری آفتاب-طبقه 9  تلفن های : 38718720-051 و 09155075980  مراجعه و ضمن ارائه مدارک شناسایی یا معرفی نامه معتبر 

نسبت به دریافت اسناد مناقصه یا کسب اطالعات بیشتر اقدام نمایند.
2- متقاضیان بایستی پیشنهاد خود را به همراه اصل سند واریزی سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ دوازده میلیون تومان در پاکت الک و مهر شده حداکثر تا  ساعت 

16:00 مورخ 12/25/ 1399 به نشانی اعالم شده تحویل نمایند.
3- پیشنهاد دهندگان می توانند با هماهنگی قبلی نسبت به بازدید از محدوده مورد نظر اقدام نمایند

4- جلسه بازگشایی پاکت ها ساعت 10:00 مورخ 1399/12/26 در محل فوق و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مذکور آزاد می باشد.
5- مناقصه گذار در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات رسیده مختار است.

آگهی مناقصه اجرای عملیات حفاری ، اکتشافی به روش مغزه گیری )نوبت دوم(

  

دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد از طریق درگاه سامانه تداركات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرسwww.setadiran.ir  ا                                                                                                            
حسین باللی شهردار بشرویه  ,ع
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اصالحیه فراخوان مناقصه عمومی خرید قیر )مورخ 1399/12/06( شهرداری بشرویه

مبلغ تضمین شرکت در مناقصهمبلغ برآورد اولیهنام کاالردیف

9/628/000/000481/400/000خرید قیر 70*60 تحویل درب کارخانه آسفالت شهرداری بشرویه1

مسیحیان عراق برای پرچم حشد الشعبی حرمت قائل اند
معاون شهید ابو مهدی المهندس در گفت وگو با قدس:

 ............ صفحه 8

تاکنون 5۰۰ مددجو به برکت نام مبارک 
امام رضاj از زندان آزاد شده اند
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روزنامـه صبـح ایـران 2

روحانی: همه مشاغل سال آینده رونق می گیرند   رئیس جمهور گفت: گردشگری کار بسیار مهمی است که در دولت ما دو برابر شد. سال جاری هم سال سختی برای همه آنانی بود که خدمات گردشگری انجام 
می دهند، اما سال آینده سال غلبه بر کرونا و رونق همه مشاغل خواهد بود؛ البته نه اول سال. به گزارش قدس آنالین، حسن روحانی در تماس تصویری برای بهره برداری از طرح گندله سازی  افزود: به مرور واکسن 

خارجی وارد می شود و به بازار می آید و واکسن داخلی هم توزیع می شود. عده ای که مبتال شدند و از این بیماری گذشتند به طور طبیعی واکسینه شدند و عده ای که نگرفتند واکسینه می شوند. 

 مهدی خالدی  منابع خبری افغانستان روز 
گذشته نامه ای از وزیر امور خارجه آمریکا به 
رئیس جمهور کشورشان را رسانه ای کردند 
که در آن »آنتونی بلینکن« ضمن هشدار 
در مورد وضعیت موجود، بر ضرورت فوری 
»راه حل سیاسی« برای آینده این کشور و به 
نتیجه رسیدن روند صلح تأکید کرده است. 
آنچه در گام نخست در رابطه با این نامه 
توجهات را به خود جلب کرده، درخواست 
مقام آمریکایی از اشــرف غنی بــرای فراهم 
کردن زمینه حضور وزیران خارجه جمهوری 
ایـــران، روســیــه، چین، پاکستان و  اسالمی 
هند در نشست بین المللی مد نظر کاخ 
سفید اســـت، امـــری کــه شکست آشکار 
سیاست یکجانبه گرایی آمریکا در 20 سال 
گذشته را آشکار ساخته و از واقعیت مهم 
بودن تصمیمات منطقه ای در معادله صلح 
افغانستان حکایت دارد. نکته دوم تصمیم 
ایاالت متحده برای برگزاری این نشست از 
سوی سازمان ملل است، موضوعی که به 
تــالش واشنگتن بــرای پنهان شــدن پشت 
تــداوم  توجیه  بین المللی جهت  نهاد  ایــن 
حضور نظامی اش در این همسایه شرقی 
بازمی گردد. البته نامه بلینکن در رابطه با ایران 
هم دارای اهمیت است و برخی درخواست 
وی برای مشارکت تهران در نشست صلح 
را توطئه ای هدفمند جهت متقاعد کردن 
جمهوری اسالمی در مذاکره با آمریکا تعبیر 
کرده اند. در گفت و گو با ابوالفضل ظهره وند 
افغانستان  در  کــشــورمــان  اســبــق  سفیر 
موضوعات اخیر و موضع کشورمان در این 

رابطه را به بحث گذاشته ایم.

 ایاالت متحده تاکنون روند یکجانبه ای برای   
پیشبرد صلح افغانستان در پیش گرفته که به 
جایی نرسید. تحلیلتان از ابتکار جدید، به ویژه 
درخــواســت بــرای حضور ایـــران در نشست 

بین المللی صلح افغانستان چیست؟
طرحی که بلینکن مطرح می کند، هیچ چیزی 
بیشتر از طرح دوحه نیست، با این تفاوت که 
ایده جدید در راستای خرید زمان برای آمریکا 
و طراحی جدید برای حفظ حضور نظامی در 

افغانستان برنامه ریزی شده است. بر اساس 
توافق دوحه دولت کابل تحت فشار واشنگتن 
مجبور به آزادسازی بسیاری از اسرای طالبان 
شــد. طــرح اخیر ادامـــه همین مسیر است 
اما با ورژن جدید، به این معنی که آمریکا با 
مطرح کردن ایده بازنویسی قانون اساسی به 
دنبال دامن زدن به اختالفات در این همسایه 
شرقی است. ایاالت متحده در افغانستان به 
بن بست رسیده و این در حالی است که بر 
اساس توافق انجام شده با طالبان، این کشور 
باید تا اواخــر فروردین سال آینده به حضور 
نظامی خود در افغانستان خاتمه دهد. این 
شکستی آشکار برای کاخ سفید خواهد بود به 
همین دلیل به هر کاری دست خواهند زد تا از 
این رویداد جلوگیری کنند. ضمن اینکه بحث 
حضور نظامی آمریکا را تنها نباید در چارچوب 
سرزمینی افغانستان ببینیم، بلکه آن ها اهداف 
کالن تری را دنبال می کنند که همان کنترل 
رقبای جهانی و منطقه ای )روسیه، چین، هند، 
ایران و پاکستان( هست. پس هیچ چیز عوض 
نشده. تنها تغییر تالش واشنگتن برای درگیر 
کردن کشورهای منطقه برای رفع مسئولیت و 
کم کردن هزینه های خود و با هدف دور جدید 
بحران آفرینی طوالنی تر در افغانستان است، 
اما این بار جامعه جهانی درگیر شده و هزینه 

می دهد نه آمریکا.

نام    معتقدند  برخی  ــد!  ون  جناب ظهره 
ــران بــرای مشارکت در رونــد صلح  بــردن از ای
بــه دسیسه  تــر  کــان  قالب  در  افغانستان، 
آمریکا برای متقاعد کردن تهران در نشستن 
پای میز مذاکره با واشنگتن باز می گردد. نظر 

شما در این باره چیست؟
این موضوع هم می تواند مد نظر باشد. 
بایدن  آمــدن جو  کار  از روی  آمریکا پس 
منع  تعلیق  مانند  اقــدامــاتــی  مــی کــوشــد 
و  نیویورک  در  ایرانی  دیپلمات های  تــردد 
همچنین آزادســازی بخشی از پول بلوکه 
شده ایران در برخی بانک های خارجی را 
به عنوان امتیازدهی برجامی به جمهوری 
اسالمی جا بیندازد، در حالی که این گونه 
اصالح  واقــع  در  دو حرکت  ایــن  نیست. 
بیشتر.  نه چیزی  و  بــود  ترامپ  حماقت 
در حالی که پیشتر هیچ نامی از ایران در 
مذاکرات صلح افغانستان وجود نداشت، 
باید بازی  را  مطرح شدن این درخواست 
گفت و گوی  بــه  را  ایـــران  تــا  نامید  فــریــب 

مستقیم بکشانند.

چقدر می توان طرح آمریکایی را توطئه ای   
برنامه ریزی شده بــرای حفظ حضور نظامی 
در افغانستان با پنهان شدن پشت نهادهای 

بین المللی تعبیر کرد؟

بلینکن،  نــامــه  در  مــوجــود  مهم  نکته  یــک 
درخواست کاخ سفید بــرای پیشقدم شدن 
سازمان ملل متحد در برگزاری نشست مد 
نظر آمریکاست. واقعیت آن است که آمریکا 
پس از حماقت ترامپ در به شهادت رساندن 
و همرزمانش  قاسم سلیمانی  حــاج  ســـردار 
برای خروج از منطقه به شدت تحت فشار 
قــرار گرفته اســت. ایــن فشار بــر آمریکا در 
دو کشور بیشتر محسوس اســت؛ عــراق و 
افغانستان. ایاالت متحده با به راه انداختن 
یک شوی سیاسی به دنبال آن است که در 
عراق سناریوی خروج ظاهری سربازان را مطرح 
کند، اما ادامه حضورش را در قالب ناتو هموار 
کند. در افغانستان این توطئه با سوء استفاده 
از سازمان های بین المللی صورت می گیرد، به 
این معنی که واشنگتن می خواهد با پیش 
انداختن سازمان ملل اذهان را منحرف کرده 

و حضور خود در این کشور را تداوم بخشد.

ــه ایــن    ــی بـ ــامـ ــنـــش جــمــهــوری اسـ  واکـ
سناریوپردازی جدید چگونه باید باشد؟

برای  آمریکا  باید توجه داشــت درخــواســت 
ایــران در مــذاکــرات بین المللی صلح  حضور 
افغانستان در گام نخست اذعان ضمنی به 
قدرت منطقه ای کشورمان و تأثیرگذاری اش در 
تحوالت افغانستان است. اما ما راهبرد، اهداف 
و برنامه های خود را داشته و بر اساس تحلیل 
خود عمل می کنیم. ایران به عنوان کشوری که 
مستقیماً از تحوالت افغانستان متأثر می شود 
از آمریکا در مــورد طــرح جدید و همچنین 
سیاست گذشته آن ها که تنها به ناامنی در 
همسایه شرقی دامن زده پرسش های بسیاری 
دارد. نباید یادمان بــرود که ما در کنفرانس 
»بــن« در سال 2001 و در واقــع آوردن صلح 
امــا در  به افغانستان نقش مهمی داشتیم 
انتها از سوی آمریکا به عنوان محور شرارت 
معرفی شدیم. پس در این مقوله هم در عین 
پیگیری اهداف باید آمریکا را در مقابل جنایات 
و کم کاری های آن ها پاسخگو کنیم. واشنگتن 
اکنون باید پاسخگوی توافق نامه دوحه باشد 
که با عبور از روی خواسته های دولت و ملت 

افغانستان حاصل شد.

گفت و گو با ابوالفضل ظهره وند درباره تمایل آمریکا به حضور ایران در مذاکرات صلح افغانستان

واشنگتن و تداوم اشغالگری با هزینه کشورهای منطقه

سامانه پیامکی سازمان اتوبوسرانی تنها سامانه واقعی در ایران است که مشکل  
را برطرف می کند. ضمن تشکر تقاضا می شود خطوط جدید و مسیرهای  ملت 
اصالحی خطوط هم در سامانه اصلی پیامکی به روزرسانی شود چون بعضی خطوط را 

پوشش نمی دهد، به خصوص خطوط مینی بوسرانی سازمان.  9360000158 
اگر بدون اینکه دشمنان به تعهداتشان عمل کنند چرخ های اقتصاد به گردش  

افتاده؛ پس چرا در تأسیسات اتمی؛ بتن ریزی کردند و رفتند مذاکره کردند و چرا دنبال 
یک جلسه مشترک با آن ها تالش می کنند درحالی که آن ها هنوز زبان درازی شان ادامه 

دارد؟ 9190000895 
از صندوق صدقات روز روشن جلو چشم مردم چنان ماهرانه با سیم سرقت می کنند  

و به من و امثال من که به آن ها تذکر مى دهیم تهدید یا فحاشى مى کنند. چرا این 
صندوق جورى طراحى نمى شود که بتوان جلو سرقت را گرفت!  9380000644 

وکامل   ،جامع  اگراین طرح  و  اراضــی، سنددارکردن است  ازتصرف  راه جلوگیری 
اجرایی شود به خودی خود دراین میان امالک واراضی غصب شده هم مشخص وبه 

طورقانونی ازمالکان متجاوزصوری رفع تملیک  می شود.  9380000263 
وزارت بهداشت به اندازه کافی سخنگو و کارشناس دارد، رئیس جمهور بهتراست به  

فکر مشکالت دیگه مملکت به خصوص گرانی مرغ و روغن و خیار باشد. 9360000207
ما قشرضعیف که گوشت و برنج و مرغ را که مدت مدیدی است که نمی توانیم  

بخریم، دلمان خوش بود به حبوبات و تخم مرغ و لبنیات که آنان را هم قدرت خریدن 
نداریم! میوه که پیشکش عزیزان! 9920000341 

تو را به خدا صدای من کارگر را به گوش مسئوالن برسانید. من یک کارگرمستضعف  
مستأجر ماهانه 500هزار تومان کرایه خانه، خانواده چهارنفره که ماهانه یک میلیون 
و500درآمدمه. نه وام بانکی به من می دهند نه وام یک میلیونی دوم کرونا نه سبد کاال 
نه وامی که قراربود ماهی 400تومان بدهند به من تعلق نگرفت، شما بگویید چه کارکنم 

خسته شدم.9380000510
با توجه به ازدحام جمعیت در مراکز ثبت نام و احراز هویت سجام )سهام عدالت(  

و پیشگیری از کرونا، درخواست داریم مهلت احراز هویت تمدید بشود. 9360000530
توقف تحول در نظام وزارت آموزش و پرورش با توجه به مشهود بودن آن روا نیست  

هرچند کرونا به سهم خود مشکالت زیادی تراشیده است. امیدواریم طوری نشود که 
براثر اهمال، دانش آموزان آینده کشور مجبورباشند مطالب غیرضرور و غیرمفید را که 

باید حذف می شد ولی نشد را تعلیم ببینند. 9380000263
با توجه به شیوع ویــروس کرونا و بیماری زایی شدید نوع انگلیسی و آسیب آن  

به خصوص روی جوانان و اخطارهای وزارت بهداشت نسبت به هرگونه تجمع به 
خصوص در فضاهای بسته و با توجه به نبود دانشگاه علوم پزشکی در همه شهرها 
برای برگزاری آزمون و قرمز بودن بعضی از شهرها که سبب غیرممکن شدن جابه جایی 
دانشجوهای پزشکی و دندانپزشکی از شهر محل سکونت به محل آزمون می شود، 
درخواست لغو یا تعویق آزمون های وزارت بهداشت )علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی( 

را داریم. با تشکر.  9380000852
خداوند پدر آقای شمقدری را رحمت کند که با لقمه حالل چنین  فرزند دلسوز  

انقالب و نظام را تربیت نموده که دو نمونه سریال یکی روزهای ابدی که اخیراً پخش 
شد دیگری سریال سال های قبل از ایشان در مورد حمله نظامی آمریکا به طبس که 
خیلی عالی بود سؤال من و خیلی از هم   میهنان این است که چرا از این دست فیلم 
وسریال بیشتر ساخته نمی شود که مردم به ویژه نسل جوان که اطالع زیاد از این 
مسائل ندارند و وقت مطالعه هم ندارند با دیدن این دست فیلم ها بهتر متوجه جنایت 

آمریکا به ایران  شوند.  9150000378
استدعا دارم پیگیری کنید چرا پاداش پایان ۳0 سال خدمت و مرخصی استفاده  

نشده  ما بازنشستگان نیروی انتظامی در سال ۹۹ ناجا واریز نمی کنند، مگر ما با 
سایر نیروهای مسلح و کارکنان دولت چه فرقی داریم به خدا دختر عروسی و پسر 
دامادی داریم و چشم به راه همین پولیم با این گرانی سال ها در ناجا سختی کشیدیم. 

9390000192
با واگذاری شرکت های سودده به خصولتی ها االن شده حیاط خلوت آقازاده ها و  

رفقایشان و از راه نیامده چنان حقوق های نجومی برای خودشان و رفقا تعیین می کنند 
که مخ آدم سوت می کشد! 9150000523  

مبارزه با فقر، فساد، قاچاق، سرقت جامعه ما را به سمت پیشرفت وتعالی سوق  
می دهد و اگر در مبارزه با هر یک از این رذایل و آسیب ها جدیت به خرج داده نشود 

فقط به منزله چوبی الی چرخ سیر و ارتقا خواهد بود. 9380000263 
بنده هم همچون تولیت آستان قدس، معتقدم که اعتماد مردم)به مسئوالن(مهم ترین  

سرمایه است، وگرنه درانتخابات)هرچند اندک(شرکت نمی کردند. اما سؤال این است 
که مسئوالن کشوری با این اعتماد چه کرده و چه خواهند کرد؟!  9150000863

 پایگاه جهان نیوز در بولتن انتخابات خود نوشت: یکی از چهره های مشهور  
سیاسی که بــرادرش دارای تخلفات اقتصادی اســت، به تازگی تالش کــرده با 
واریز مبلغ زیادی تحت عنوان وجوهات شرعی روابط نزدیکی با دفتر آیت هللا 
سیستانی برقرار کند که دفتر آیت هللا سیستانی به این چهره سیاسی پاسخ 

منفی محکمی داده است. 
 مسعود پزشکیان نایب رئیس سابق مجلس در پاسخ به اینکه عارف چه مقدار  

رأی دارد، گفت: اگر رأی های خاموش را به صحنه بیاوریم و بهترین شرایط ایجاد 
شود، 10 درصد بیشتر نمی تواند رأی بیاورد. 

 غالمعلی رجایی فعال سیاسی و مشاور مرحوم هاشمی رفسنجانی، گفت: به  
ظریف توصیه شده حضور خود را در انتخابات به صورت صددرصد انکار نکند تا 

وضعیت در آینده مشخص شود. 
 جالل محمودزاده نماینده مجلس یازدهم گفت: به نظر من آقای قالیباف  

منتظر آقای رئیسی است. اگر آقای رئیسی بیاید، قالیباف برنامه ای ندارد.  
 منصور حقیقت پور مشاور رئیس سابق مجلس ضمن تکذیب خبر روزنامه  

اعتماد مبنی بر اظهارنظر علی الریجانی که »اگر جهانگیری بیاید من نمی آیم« 
ــدارد. چند ماهی است  گفت: الریجانی هیچ فعالیت سیاسی و انتخاباتی ن
الریجانی در موضوع انتخابات ریاست جمهوری 1400 سکوت کامل دارد و هیچ 
تحرک و فعالیت انتخاباتی ندارد و هیچ گونه مالقات انتخاباتی هم نداشته است.

خبرگزاری فارس در گزارشی نوشت: با انتخاب محمود صادقی، الیاس حضرتی،  
ابراهیم اصغرزاده، علیرضا علوی تبار و جواد امام به عنوان رؤسای پنج کارگروه 

تخصصی جبهه اصالحات ایران، فضای اصالح طلبان تندتر خواهد شد. 
سید افضل موسوی عضو حزب کارگزاران در واکنش به دیدارهای آذری جهرمی  

با برخی اصالح طلبان گفت: حمایت اصالح طلبان از آذری جهرمی به این بستگی 
دارد که چه افرادی در انتخابات حضور دارند.

 پایگاه خبری الف در یادداشتی، گسترش زمینه های جغرافیایی عملیات امنیتی  
رژیم صهیونیستی علیه ایران، تقویت سیاست تفرقه افکنی قومی ]پان ترکسیم[ 
در مناطق شمال غربی ایران و تبدیل شدن جریان های وهابیـ  تکفیری به اهرم 
فشار امنیتی آذربایجان و ترکیه علیه ایران را ازجمله مهم ترین تبعات منفی بحران 

قره باغ و آتش بس چهار ماه قبل ارمنستان و آذربایجان عنوان کرد.
 بلینکن وزیــر امــور خارجه آمریکا اعــالم کــرد از سازمان ملل تقاضا کرده  

برخی کشورها از جمله روسیه، ایران و چین در نشست عالی هفته های آینده 
گفت وگوهای صلح افغانستان شرکت کنند.

 پایگاه میزان متعلق به قوه قضائیه در گزارشی نوشت: بررسی های آماری  
وضعیت صلح و ســازش در شــورا هــای حل اختالف در 11مــاهــه ســال جاری 
نشان دهنده رشد میزان مصالحه به خصوص در ماه های پایانی سال ۹۹ است. 
به طوری که میانگین کشوری میزان صلح و سازش از 25.1 درصد در اردیبهشت 

ماه به ۳5.۷ درصد در بهمن ماه افزایش داشته است. 
 محمدجواد ظریف در گفت وگو با مــردم ســاالری آنالین گفت: وقتی بازار  

دروغ، تهمت و اتهام در کشور اسالمی رایج شد و کسانی که نماز شبشان ترک 
نمی شود، در تلویزیون نسبت به یک خدمتگزار این کشور ]خودش[ آن دروغ ها 
را گفتند، باید توقع این باشد که مردم ما نه به یک نفر و یک دستگاه که به کل 

نظام بی اعتماد شوند. 

 مجلس می تواند دوباره 
به رأس امور بر گردد...

مطابق قانون اساسی، مجلس شورای اسالمی 
یکی از قوای سه گانه کشور است اما به طور 
انحصاری قوه ای است که نقش قانون گذاری 
در کشور را دارد و بر همین اساس به تعبیر 
رهبر معظم انقالب  »ریل گذاری دستگاه های 
دیگر کشور توسط مجلس شــورای اسالمی 
صورت می گیرد«. هم لوایح مهم دولت و قوه 
قضائیه و هم طرح های اساسی کشور و هم 
برنامه های توسعه کشور همه این ها باید بیاید 
و از مسیر مجلس شورای اسالمی عبور کند 
و تنها در صورتی قابلیت اجرا خواهد داشت 

که در قالب قانون مصوب مجلس در بیاید.
که »مجلس  اســت  ایــن  بیانگر  این ها  همه 
در رأس امور است«؛ چیزی که هم از قانون 
اســاســی بــرداشــت مــی شــود و هــم بــارهــا در 
بیانات امام و رهبر انقالب بر آن تأکید شده 
اســت.  اما این جایگاه در رأس امــور بودن 
مجلس به دالیل مختلف در مقاطعی دچار 
اختالل هایی شده و مجلس در آن مقاطع در 
رأس امور نبوده است. این مشکل هم ناشی 
از مسائل بیرونی بــوده و هم بخشی از آن 
به مسائل داخلی خود مجلس برمی گشته؛ 
ــه گــونــه ای بـــوده یا  مــثــالً تــرکــیــب مجلس ب
تصمیم  کــرده،  عمل  گونه ای  به  نمایندگان 
گرفته و ایفای نقش کرده اند که نتوانستند 
امــور«  رأس  »در  عنوان  به  را  خــود  جایگاه 
تثبیت کنند و مدل عمل مجلس به سمت 
و  قاطع  دقیق،  اثــرگــذاری  که  رفته  سویی  و 
روشنی در تحوالت کشور نداشته و ما شاهد 
افول جایگاه مجلس در کالن سیاست کشور 
بوده ایم. می توان گفت مجلس دوره گذشته 

شاید چنین فضایی داشته است.
در دوره دوازدهم اما، تالش قاطبه نمایندگان 
که انقالبی، شجاع و متعهدند بر این بوده که 
در چارچوب سیاست های کالن نظام، جایگاه 
مجلس را ترمیم کنند و باردیگر آن را به رأس 
امور برگردانند. بخشی از این تالش، در قالب 
قوانین و مصوبات بوده و مجلس تالش کرده 
مصوباتی داشته باشد و طرح هایی بیاورد و 
تصویب کند که جایگاه مجلس را در کالن 
سیاست کشور به عنوان دستگاه قانون گذار 
همین  جمله  از  کــنــد.  تثبیت  ریــل گــذار  و 
مصوبه طرح »اقدام راهبردی برای مقابله با 
تحریم ها« بود که حتی دولت با آن به شدت 
مخالفت می کرد و در هنگام بحث و بررسی 
صــورت  زیـــادی  جنجال های  ایــن طــرح،  روی 
این  من  به صراحت  گفت  دولــت  و  گرفت 
دیدیم  درنهایت  اما  نمی کنم،  اجرا  را  قانون 
که این قانون چقدر راهگشا بود و حتی رهبر 
»یک  عنوان  به  آن  از  بارها  انقالب  معظم 
قانون خوب« یاد کردند و خواستار »اجرای 
دقیق« آن شدند و بعدها هم دیدیم که خود 
این قانون گارد  اوایــل روی  آقایان دولتی که 
داشتند و آن را غیرقابل اجرا می دانستند، 
قــانــون چقدر توانسته  ایــن  اعــتــراف کــردنــد 
دست باالی آن ها را در مذاکرات رقم بزند و 

چه گره های زیادی را از کشور باز کند.
بود که دولت  بودجه  ای  نمونه دیگر، الیحه 
برای سال 1400 آورد و می گفت »این است 
و جز این نیست« و هیچ مدل بودجه نویسی 
ــود نــــــدارد، امــا  ــ ــن وجـ ــ دیـــگـــری بــهــتــر از ای
این  که  دادنـــد  تشخیص  مــردم  نمایندگان 
درآمــدهــای  در بخش  بــه خصوص  بــودجــه 
و مــی تــوانــد کشور  نفتی »تــوهــمــی« اســت 
از  و  کند  مواجه  بودجه  جــدی  کسری  با  را 
آنجا که کسری بودجه به تعبیر رهبر معظم 
تدبیری  باید  اســت،  »ام الخبائث«  انقالب 
اندیشیده می شد که این مشکل بزرگ حل 
با  شجاعانه  مجلس  ابتدا  بشود،درنتیجه 
کلیات بودجه مخالفت و دولت را وادار کرد 
اصالحاتی روی آن انجام دهد و باردیگر خود 
بودجه  در  را  عمیق تری  اصالحات  مجلس 

اعمال کرد.
نــقــش آفــریــنــی دیـــگـــر مــجــلــس در حـــوزه 
ــوده و نــمــایــنــدگــان  ــ نـــظـــارت هـــای مــیــدانــی ب
نــظــارت هــای  گذشته  از  بیش  کــوشــیــده انــد 
راه  ــن  ای در  و  کنند  اعــمــال  را  خــود  قانونی 
و  از وزرا بیشتر  احــضــار و دعــوت و ســؤال 
دیــوان  و   ۹0 اصــل  کمیسیون  بــه خــصــوص 
محاسبات فعال شده و دیوان به طور جدی 
است.  کــرده  پیدا  ورود  نظارتی  مباحث  به 
نظارت های میدانی خود نمایندگان و رئیس 
هم  نظارتی  در بخش های مختلف  مجلس 
بیشتر شده و قوت پیدا کرده است و در این 
زمینه هم می توان گفت مجلس به تدریج به 

آن جایگاه واالی خودش برمی گردد.
البته طبیعتاً در این مسیر، هنوز نقص هایی 
وجود دارد و هنوز گام های زیادی تا رسیدن 
مجلس به جایگاه رفیع خودش باقی مانده 
جدید  گام های  برداشتن  با  امیدواریم  ما  و 
آن  دوبـــاره  آینده، شاهد تحقق  و جــدی در 
فرمودند:  که  باشیم  امــام  فرمایش حضرت 

»مجلس در رأس امور است«.

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به برخی شایعات و 
اخبار در روزهای اخیر با اشاره به اینکه ایران طرح گام به گام 
را نه هیچ وقت دریافت کرده و نه آن را باخط مشی خود 
همخوان و منطبق می داند، گفت: مسیر بازگشت آمریکا به 
برجام روشن است و اگر هم نیاز به هماهنگی باشد، مسیر 

آن اتحادیه اروپاست، ما مذاکره ای با آن ها نداریم.
به گزارش قدس آنالین، سعید خطیب زاده در نشست خبری 
دیروز خود درباره نامه وزیر خارجه آمریکا به رئیس جمهور 
افغانستان و پیشنهاد تشکیل سازوکاری با حضور ایران، 
آمریکا و چند کشور دیگر  بــرای پیگیری رونــد صلح در 
این کشور و اینکه مستقیم یا غیرمستقیم تماسی در این 
ارتباط انجام شده است؟ گفت: ما هیچ تماس مستقیم 
یا غیرمستقیمی با آمریکا دربــاره موضوعات برجامی یا 

غیربرجامی نداشته و نداریم.
وی در واکنش به این ادعا که ایران همکاری با افغانستان 
را تبدیل به برگ امتیازی برای مذاکرات برجامی با آمریکا 
کرده است، تأکید کرد: ما هیچ وقت نگاه ابزاری به هیچ یک 
از دوستان خود در منطقه نداشتیم. افغانستان برای ما به 
خــودی خود حــوزه بسیار مهمی است و افغانستان برگ 

مذاکراتی ما با هیچ کس نیست.

خطیب زاده در پاسخ به پرسش دیگری درباره ادعای خبرگزاری 
رویترز مبنی بر نرمش تهران و آماده شدن برای مذاکره با 
آمریکا دربــاره برجام با استناد به توییت اخیر محمدجواد 
ظریف، نیز تصریح کرد: ما مذاکرات و گفت وگوهای بسیار 
نزدیک و مداومی با اعضای باقیمانده در برجام داریم، اما با 

آمریکایی ها هیچ تماس و گفت وگویی نداشته ایم.
با این حال وی اذعان کرد: برخی نکات در ایران در این باره بررسی 
و تکمیل شده است. توییت ظریف بر همین اساس بود. وقتی 

این موضوع به نتیجه رسید، جزئیات آن بیان می شود.  
سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان درباره سفر سایمون 

کاوونی وزیر خاجه ایرلند و اینکه حامل پیامی از سوی آمریکا 
بوده؟ با بیان اینکه موضوع ما و آمریکا موضوع  پالس و 
پیام یا سیگنال فرستادن نیست، گفت:  موضوع، اجرای 
کامل قطعنامه 22۳1 و اجرای تعهدات همه طرف ها از جمله 

برداشته شدن تحریم ها به شکل مؤثر است.
خطیب زاده درباره آخرین وضعیت بدهی های کره به ایران 
و موضوع آزادشدن یک میلیارد دالر از پول های کشورمان 
توسط سئول هم تصریح کرد:  هنوز اقدام عملی از سوی 
دولت کره جنوبی ندیده ایم. حرف به اندازه کافی زده شده 

منتظر اقدام هستیم.
به  واکــنــش  در  کشورمان  خــارجــه  امــور  وزارت  سخنگوی 
اظهارات آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا که گفته است 
ایران در مسیر اشتباه حرکت می کند و سبب می شود برنامه 
هسته ای اش خطرناک تر شود، گفت:  وزیر خارجه و دولت 
ایاالت متحده چند سال است در اتوبان، برعکس رانندگی 
کرده اند و هر کس در مقابلشان بوده را می گویند اشتباه 
حرکت می کند. آن ها هستند که باید برگردند و مسیر خود 
را اصالح کنند. تا امروز دولت بایدن همان مسیر ترامپ را 
رفته و اگر قرار بود با این بندبازی ها اتفاقی بیفتد و مذاکره ای 

بشود، ترامپ بندباز بهتری بود!

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

کوتاه از انتخابات 

کوتاه از سیاست 

سیاست خارجی

 سه شنبه 19اسفند 1399 25 رجب 1442 9 مارس 2021  سال سی و چهارم  شماره 9485  

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره مواضع اخیر آمریکایی ها:

موضوعماپالسوسیگنالنیست،برداشتهشدنتحریمهاست

در  رئیسی  والمسلمین  االســـالم  حجت 
جلسه شورای عالی قوه قضائیه توجه به 
کرامت های اخالقی در دستگاه قضایی را 
یک ضــرورت دانست و تأکید کرد حفظ 
کرامت ارباب رجوع، اصحاب دعوا، متهمان 
و همچنین همکاران به عنوان جلوه هایی از 
رعایت کرامت اخالقی، باید همواره مدنظر 
کارکنان دستگاه قضایی باشد. به گزارش 
در  قــوه قضائیه  رئیس  مهر،  خــبــرگــزاری 
به  توجه  از سخنان خــود  بخش دیگری 
راهبرد خنثی سازی تحریم ها را راهگشای 
وضعیت امروز کشور دانست. وی در ادامه، 
ارسال پالس ضعف به خارج را خالف شأن 
و خواست ملت بزرگ ایران عنوان و تأکید 
کرد: خواست مردم ایران ارسال پالس های 

قوت و تولید قدرت هستند.
حجت االسالم والمسلمین رئیسی سپس 

با اشــاره به سخنان رهبر معظم انقالب 
از  ایشان  و گله مندی  روز درختکاری  در 
وضعیت بازار، زنجیره تولید، تأمین و مصرف 
را فرایندی قابل مدیریت کردن دانست و 
افزود: امروز سازمان حمایت از تولیدکننده 
و مصرف کننده، تعزیرات حکومتی، وزارت 
صمت و بخش های مختلف در رابطه با 
مدیریت زنجیره تولید، تأمین و مصرف، 

مسئولیت قانونی بر عهده دارند.

قوه قضائیه

 توجه به راهبرد خنثی سازی تحریم ها 
راهگشای وضعیت کشور است

حجت االسام والمسلمین رئیسی:

الحاق  از  ارتــش  دریــایــی  نیروی  فرمانده 
کشور  ســاخــت  هـــاورکـــرافـــت  نخستین 
به نــاوگــان نیروی دریــایــی ارتــش، توسط 
متخصصان جوان ایرانی در سال آینده 
خبر داد. بــه گـــزارش خــبــرگــزاری فــارس، 
امیر دریادار حسین خانزادی با اشاره به 
برگزاری رزمایش مرکب امنیت دریایی بین 
دو نیروی دریایی ایران و روسیه در شمال 
اقیانوس هند در سال جاری، خاطرنشان 
ــزاری  ایــن رزمــایــش در  ــرگ کـــرد: بــازتــاب ب
سطح ملی و بین المللی برای کل نیروهای 
بسیار  کــشــور  بـــرای  همچنین  و  مسلح 
اثربخش و امیدوار کننده بود و پیام آن 
برای کشورهای دوست و همسایه، صلح 
و دوستی و برای دشمن، نمایش اقتدار 
بــدون حضور  امنیت جمعی  و  دریــایــی 

بیگانگان وکشورهای فرامنطقه ای بود.

و  پیشرفت   امیردریادار خانزادی، مسیر 
فناوری های به روز دنیا در حوزه  موشکی 
در  نیرو ی دریایی ارتش را بسیار مطلوب 
یگان های  تمام  امـــروز  ــزود:  افـ و  دانست 
سطحی و زیرسطحی نیروی دریایی ارتش 
به موشک های بومی مجهز هستند و 
ان شــاءهللا موشک هایی با قابلیت عمود 
پرواز بر روی شناورهای سطحی این نیرو 

نصب و عملیاتی خواهد شد.

دفاعی - امنیتی

 نخستین هاورکرافت بومی به ناوگان 
نیروی دریایی ارتش ملحق می شود

دریادار خانزادی:

یادداشت روز
 دکتر سیدنظام الدین موسوی 
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسامی



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

سهام عدالتی ها مشمول طرح حمایت از سهامداران خرد نمی شوند  محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس، در رابطه با اینکه آیا حمایت از سهامداران خرد مشمول سهامداران عدالت نیز 
می شود یا خیر، اظهار کرد: خیر، برای سهام عدالت مکانیزم دیگری در نظر خواهیم گرفت و این حمایت فقط مشمول اشخاصی می شود که امسال از بازارسرمایه سهام خریداری کرده اند. به گفته باشگاه خبرنگاران؛ 

وی افزود: ارزش مبلغی که سهامداران سهام عدالت در سال های گذشته پرداخت کرده اند به نسبت حال بیشتر شده است و به همین دلیل امکان قرار دادن سهام عدالت در این طرح  وجود ندارد.

i n f o @ q u d s o n l i n e . i r برای رفع سوء اثر چک برگشتی چه کنیم؟
رنگ آمیز: با توجه به تغییر قوانین و ضوابط مربوط به چک، شرایط برای 
کسانی که چک برگشتی دارند بسیار سخت شده است. چک برگشتی ها 
از خدمات جدید بانکی محروم می شوند و نمی توانند از تسهیالت بانکی 

استفاده کنند و برای همین رفع سوء اثر چک بسیار اهمیت دارد.
فرض کنید به هر دلیل حساب شما به  اندازه مبلغ چک موجودی ندارد 
و پس از فرصت ۱۰روزه هم نتوانسته اید مبلغ را تأمین کنید، در نتیجه 

چک شما به هر شکلی برگشت خورده است. 
مهم ترین روش برای رفع سوءاثر چک، تأمین موجودی است؛ یعنی شما 
باید مبلغ کسری موجودی را به سپرده جاری خود واریز کنید و بانک پس 
از رفع برگشت چک و پرداخت مبلغ آن به دارنده چک، نسبت به رفع 
سوء اثر از آن اقدام می کند. بانک مبلغ واریزی را با اطالع شما مسدود 
می کند و از دارنده چک می خواهد برای گرفتن مبلغ کامل مراجعه کند. 
حاال اگر به هر دلیلی دارنده چک مراجعه نکرد تا حداکثر یک سال این 

مبلغ نزد بانک می ماند.
دومین روش برای رفع سوءاثر، وقتی است که شما موفق شده اید خارج 
از چارچوب بانک با دارنده چک توافق کنید و وظیفه شماست که الشه 
چک برگشتی را به بانکتان ارائه کنید و بانک موظف است در قبال آن 
به شما رسید تحویل داده و مراحل رفع سوء اثر چک را به انجام برساند.

حاال فرض کنیم به هر دلیل الشه چک برگشتی در دسترس نیست مثالً 
پاره شده، سوخته و دزدیده شده و... ذی نفع چک می تواند با حضور در 
دفترخانه اسناد رسمی، رضایت خود را اعالم کند و بانک با دریافت این 

رضایت نامه، باید نسبت به رفع سوء اثر از آن اقدام کند.
حاال فرض کنیم دارنده چک در دسترس نیست که به بانک برود و چک 
را نقد کند یا حتی رضایت نامه محضری بدهد، در این صورت تکلیف 
چیست؟ شما می توانید با واریز معادل کسری موجودی تان به سپرده 
قرض الحسنه جاری خود، درخواست مسدود شدن این مبلغ را برای 
حداکثر 24 ماه بکنید؛ در این شرایط بانک موظف است در پنج روز کاری، 
طی نامه ای، تأمین وجه چک را به اطالع دارنده یا ذی نفع چک برساند و 

سپس برای سوء اثر از چک شما اقدام کند.
اگر به هر روشی موفق شدید از مراجع قضایی، حکمی مبنی بر رفع 
سوء اثر چک بگیرید، بانک موظف است پس از اطمینان از صحت حکم 

و زمان آن، برای رفع سوءاثر چک شما اقدام کند.
در صورتی  که شما برای رفع سوء اثر از سابقه چک برگشتی اقدام نکردید 
و مشکلی هم با سیستم بانکی کشور پیدا نشد، پس از انقضای مدت 
سه سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت آن، به  صورت خودکار از 

سامانه اطالعاتی بانک مرکزی رفع سوءاثر می شود.

توزیع مستقیم میوه 
را  دبیر ستاد تنظیم بازار گفت: مکان هایی 
در اختیار باغداران قرار خواهیم داد تا آن ها 
بتوانند محصوالتشان را به صورت مستقیم 
افـــزون بر ۸۰ نقطه  به مــردم عرضه کنند. 
باغداران  برای عرضه مستقیم محصوالت 
و  اســت  شــده  گرفته  نظر  در  پایتخت  در 
میوه هایی که برای شب عید توسط کارگروه 
ستاد تنظیم بازار ذخیره شده را در روزهای 

آینده توزیع خواهیم کرد.

کاهش کسری بودجه
گفت:  تلفیق  کمیسیون  سخنگوی  زارع، 
4۰درصد کسری تراز عملیاتی بودجه ۱4۰۰ 
با افزایش درآمدهای پایدار برای دولت جبران 
شد. در بررسی بودجه برای جبران کسری 
تراز عملیاتی آن، بدون فشار بیشتر به مردم 
و باالبردن نرخ تورم، 4۰درصد کسری بودجه 
دولــت را با بــاال بــردن درآمــدهــای مالیاتی و 

پایدار رفع کردیم.

بورس نفس تازه ای گرفت
در پایان معامالت دیروز، بورس شاخص کل 
بازار سهام با رشدی 2درصدی به مرز کانال 
یک میلیون و 2۰۰هــزار واحــدی صعود کرد. 
نیز حدود  هـــم وزن  کل  همچنین شاخص 
۰٫۳درصـــد افــزایــش یافت. ایــن هفته قرار 
است دو عرضه اولیه در بازار انجام شود که 
عرضه اولیه حآفرین سه شنبه در فرابورس و 

مدار در چهارشنبه برگزار می شود.

رکورد زدن صادرات نفت 
به گفته خبرگزاری رویترز، ایران در ماه های 
به  خــام  نفت  بی سابقه ای  میزان  به  اخیر 
ــرده و  ــ ــادر ک مــشــتــری اصـــلـــی اش چــیــن صــ
پاالیشگاه های دولتی هند نیز با فرض کاهش 
تحریم های آمریکا، نفت ایــران را به برنامه 

واردات سال 2۰2۱ اضافه کرده اند. 

خبر خوب

حقوق اقتصاد

 اقتصاد در شبکه های اجتماعی 

 سه شنبه 19 اسفند 1399 25 رجب 1442 9 مارس 2021  سال سی و چهارم  شماره 9485 

چاره گران فروشی میوه، رقابت است
ميوه  نوشت:  اقتصادی  کارشناس  سیاح،  سیدامیر 
گران شده، دولت برای چاره گران فروشی يک راه بلد 
است، اعزام بازرس به بازار و جریمه یا پلمب مغازه 
گرانفروش، روشی ۱۰۰درصد محكوم به شكست، چون 
هزينه مبادله را باال می رود و عرضه را كم می كند. چاره 
گران فروشی میوه، رقابت است. برای گرانفروش رقيب 
بتراشيد تا حاشيه سودش صفر شود و قیمت ها به 

حداقل برسند.

مرغداران  اتحادیه  نایب رئیس  محبوبه ناطق: 
دربـــاره  قــدس آنــالیــن،  بــا  گفت وگو  در  گوشتی 
آخرین وضعیت بازار مرغ و تمهیدات به  کار گرفته شده 
برای تأمین بازار گفت: معموالً برنامه ریزی های دولت برای 
کنترل بــازار مرغ و تأمین شب عید از دهم بهمن ماه 
شروع می شود. سیاست گذاری ستاد تنظیم بازار کشور 
برای این ایام نیز تولید ۱۳۰ میلیون قطعه جوجه بوده 

که بــراســاس آمــار و اطــالعــات اعالمی به همین میزان 
جوجه ریزی انجام شده است.

حبیب اسدهللا نژاد با بیان این که مرغ به اندازه کافی تولید 
و عرضه می شود، افزود: اگر در مسیر توزیع مرغ مانند 
نداشته  وجــود  انحرافی  اکنون مشاهده می کنیم  آنچه 
باشد و مرغ در مسیر توزیع سر از بــازار آزاد درنیاورد، 
هیچ مشکلی در تأمین مرغ بازار عید نخواهیم داشت و 

نسبت به این روزها  کمترین التهاب ها را خواهیم داشت. 
قیمتی که کارگروه بــازار برای خرید مرغ از تولیدکننده 
تعیین کرده بود، مربوط به مهرماه بود. پس از آن، چندین 
جلسه با کارگروه بازار، قیمت مؤلفه های تولید مانند ذرت، 
سویا و جوجه را افزایش داد، اما سایر مؤلفه های تولید که 
دولت تأمین نمی کرد و ارز  4هزارو2۰۰تومانی به آن تعلق 

نمی گرفت هم افزایش پیدا کرد.

نایبرئیساتحادیهمرغدارانگوشتیدرگفتوگوباقدسآنالین:

تولید و عرضه مرغ کافی است، انحراف در مسیر توزیع را پیدا کنید

فهرست قیمت تبلت

سازمان برنامه و بودجه کشور در پی انتشار گزارش 
بازنشستگی  صندوق های  پرداخت  در  »شکاف 
بــزرگ تــریــن  علیه  تبعیض  دارد/  ادامـــه  کــشــور 
قدس،  روزنامه  در  بازنشستگی کشور«  صندوق 
جوابیه ای ارســال کــرده اســت که طی آن ضمن 
اذعــان به  ضــرورت حل مشکل مستمری بگیران؛ 
تصریح کرده است در سال ۱4۰۰ با مصوبه اخیر 
مجلس و برنامه ریزی دولت، گام های مناسبی در 

مسیر همسان سازی برداشته خواهد شد.
متن جوابیه بدین شرح است: مورخ ۱۳99/۱2/۱۳ 
در این پایگاه خبری- تحلیلی گزارش منتشر شده، 
مقتضی است براساس ماده 22 قانون مطبوعات 
و به  منظور رفع ابهام و روشن شدن افکار عمومی، 
دستور فرمایید این پاسخ در اســرع وقت در آن 

پایگاه خبری- تحلیلی منتشر شود.
)و(  ــرای بند  ــه مــی دهــد: در اجـ ادامـ ایــن جوابیه 
تبصره )2( قانون بودجه سال ۱۳99 کل کشور و 
به استناد تصویب نامه شماره 425۸۳/ت 57۸۳۱ 
هـ مورخ ۱۳99/4/2۳ هیئت وزیران، سهام دولت 
به ارزش تقریبی ۳2هزار میلیارد تومان به سازمان 

تأمین اجتماعی واگذار شده است.
 )2( تبصره  )و(  بند  در  مندرج  متن  به  توجه  با 
قــانــون بــودجــه ســال ۱۳99 کــل کــشــور، ســازمــان 

از  است ۳۰درصــد  مکلف شده  تأمین اجتماعی 
منابع مذکور را در جهت متناسب سازی حقوق 
 ۱۳99 ســال  در  مستمری بگیران  و  بازنشستگان 
هزینه نماید که این مهم انجام شده و ۱۱هزارمیلیارد 
تومان بابت متناسب سازی بازنشستگان از مرداد 

ماه سال جاری منظور شده است.

در انتظار اجازه برای هزینه کرد بیشتر»
قانونی  به منظور دریافت مجوز  و  ایــن وجــود  با 
امکان هزینه کرد بیش از ۳۰ درصد از منابع مذکور 
بابت متناسب سازی، الیحه دوفوریتی اصالح بند 
)و( تبصره )2( قانون بودجه سال جاری در دولت 
تصویب و طی نامه شماره 5۸25۳/۱۰77۸6 مورخ 
ارسال  به مجلس شــورای اسالمی   ۱۳99/9/25

شده که متأسفانه اعالم وصول نشده است.

آغاز مرحله دوم با تصویب بودجه 1400»
 )2( تبصره  )و(  بند  در  الزم  منابع  وجــود  ایــن  با 
الیحه بودجه سال ۱4۰۰ برای اجرای مرحله دوم 
متناسب سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی 
به منظور رفع تبعیض بین بازنشستگان کشوری 
با تصویب  که  پیش بینی شده  تأمین اجتماعی  و 

مجلس شورای اسالمی اجرایی خواهد شد.

متناسبسازیحقوقبازنشستگانتأمیناجتماعیدرانتظارمصوبهمجلس

پاسخ سازمان برنامه و بودجه 
به گزارش قدس

لنوو
ظرفیت16گیگابایت

قیمتبازار:1,۹۴۹,۰۰۰تومان

لنوو
ظرفیت32گیگابایت
قیمتبازار:2,۸۰۰,۰۰۰تومان

سامسونگ
ظرفیت32گیگابایت

قیمتبازار:3,۵1۹,۰۰۰تومان

نارتب
ظرفیت32گیگابایت

قیمتبازار:3,۸۰۰,۰۰۰تومان

اپل
ظرفیت12۸گیگابایت

قیمتبازار:1۴,۹۹۹,۰۰۰تومان

ظرفیت32گیگابایت
قیمتبازار:3,۷۵۰,۰۰۰تومان

هوآوی

اقتصاد        D۱۰4۸
م:2۰

=

-  / وسط
۱

 مدل 
/////////////

2
مدل 

//////////////////
۳

 LTE SM-T295 ۸٫۰ مدل
/////////

4
 مدل  

///////////
5

 مدل 

////////
6

 L۰9-AGS2 MediaPad T5 هوآوی مدل 
ظرفیت ۳2 گیگابایت

5,۳۰۰,۰۰۰ تومان
///////

7
 S Pen به همراه قلم LTE SM-P2۰5 2۰۱9 ۸٫۰ Galaxy Tab A سامسونگ مدل 

ظرفیت ۳2 گیگابایت
7,599,۰۰۰ تومان

///////////
۸

 XE۱۰۸۱W P۱۰۰ ایکس ویژن مدل
ظرفیت 64 گیگابایت

9,25۰,۰۰۰ تومان
/////////

9
 WiFi مدل

////////////
۱۰

مدل ظرفیت 256 گیگابایت
25,9۰5,۰۰۰ تومان

 WIFI TABM۷

 ۷3۰۵X TABM۷

Galaxy Tab A 2۰1۹

MatePad T ۸ 

N2۸

iPad 1۰inch-wifi2۰2۰
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اداره کل پس�ت استان خراسان  رضوی در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ، نصب و راه اندازی دو دستگاه آسانسورمسافربربه  
پیمانکاربخ��ش خصوصی  به ش��ماره 2099001492000014 راازطریق س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت با برآورد اولی��ه مبلغ 18/000/000/000 
ری��ال )هج��ده میلی��ارد ری��ال  ( به اش��خاص حقوقی ک��ه موضوع اصل��ی فعالیت آنها ب��ا موضوع مناقص��ه مطابقت داش��ته باش��د )پروانه طراحی 
ومونتاژاسانس��ور،عضویت در سندیکای آسانسوروپله برقی وفعال باشد(برگزارنماید لذا کلیه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت اسناد تا ارائه 
پیشنهاد مناقصه گران و بازگشائی مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد 

شد .
تاریخ انتشارآگهی مناقصه در روزنامه وسامانه: مورخه 99/12/19 میباشد .

1- مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه از سایت : ازساعت 8 صبح روز شنبه تاریخ 99/12/23لغایت ساعت 14 روز دوشنبه تاریخ 99/12/25 .
2- مهلت زمان ارائه پیشنهاد ازطریق سایت : ازساعت 8 صبح تاریخ 99/12/26 لغایت ساعت 14 تاریخ 1400/01/14 میباشد 

3- محل تحویل اسناد و پیشنهادات : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(.
4- ارسال فیزیکی پاکت الف از طریق پست ویژه به آدرس مشهد اداره کل پست استان خراسان رضوی واحد حراست.

5-  ارائه پاکت الف سپرده شرکت درمناقصه به یکی از شش روش ذیل : 
5-1- ارائ��ه ضمان��ت نامه بانکی ب��ه مبلغ 900/000/000 ریال )نه صد میلیون ریال (ازیکی از بانکها یا موسس��ات مال��ی تحت نظارت بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران میباشند اعتبار سه ماهه و قابل تمدید بنام اداره کل پست خراسان رضوی بابت شرکت درتجدید مناقصه عمومی شماره 

2099001492000014 واگذاری خرید ، نصب و راه اندازی دو دستگاه آسانسورمسافربربه  پیمانکاربخش خصوصی .
5-2- اصل فیش واریزی نقدی به مبلغ 900/000/000ریال )نه صد میلیون ریال(به حس��اب ش��ماره  4001047706372416 نزد بانک مرکزی بنام 

سپرده شرکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران )شناسه 388047760283100811200062000001( .
5-3- ضمانت نامه صادره توسط موسسات بیمه گردارای مجوز الزم برای فعالیت وصدورضمانت نامه ازسوی بیمه مرکزی ایران.

5-4-اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانکها ودولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید)موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت(.
5-5-وثیقه ملکی معادل هشتادوپنج درصد ارزش کارشناسی رسمی آن.

5-6- ضمانت نامه های صادره توسط صندوق های ضمانت دولتی که بموجب قانون تاسیس شده یا میشوندوطبق اساسنامه فعالیت مینمایند.
زمان بازگش��ائی مناقصه : س��اعت 9 صبح روزچهار ش��نبه 1400/01/18 ، نماینده تام االختیار موسسات ش��رکت کننده درمناقصه در صورت تمایل 

میتوانند با ارائه معرفی نامه کتبی در جلسه بازگشائی پاکات حضور بهم رسانند .
6- اطالعات تماس مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتراسناد مناقصه : مشهد , خیابان امام خمینی , خیابان شهید توالئی , اداره کل پست 

خراسان رضوی , طبقه 6 , کمیسیون معامالت , تلفن  تماس 05138016340
7- هزینه های مربوط به انتشار آگهی مناقصه بعهده برنده مناقصه میباشد .

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 2099001492000014
خرید ، نصب و راه اندازی دو دستگاه آسانسورمسافربربه پیمانکاربخش خصوصی-نوبت اول

اداره کل پست استان خراسان رضوی                    
شناسه آگهی 1110467/ م الف 9567
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اداره کل پست استان خراسان  رضوی در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ، نصب و راه اندازی دو دستگاه تابلوبرق)کنتور،سلول 
نرمال وامرجنس��ی( به پیمانکاربخش خصوصی  به ش��ماره 2099001492000015 راازطریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت با برآورد اولیه 
مبلغ 6/000/000/000 ریال )ش��ش  میلیارد ریال  ( به اش��خاص حقوقی که موضوع اصلی فعالیت آنها با موضوع مناقصه مطابقت داش��ته باشد 
برگزارنماید لذا کلیه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت اس��ناد تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ائی مناقصه از طریق درگاه س��امانه 

تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد .
تاریخ انتشارآگهی مناقصه در روزنامه وسامانه: مورخه 99/12/19 میباشد .

1- مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه از سایت : ازساعت 8 صبح روز شنبه تاریخ 99/12/23لغایت ساعت 14 روز دوشنبه تاریخ 99/12/25 
2- مهلت زمان ارائه پیشنهاد ازطریق سایت : ازساعت 8 صبح تاریخ 99/12/26 لغایت ساعت 14 تاریخ 1400/01/14 میباشد 

3- محل تحویل اسناد و پیشنهادات : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(.
4- ارسال فیزیکی پاکت الف از طریق پست ویژه به آدرس مشهد اداره کل پست استان خراسان رضوی واحد حراست.

5-  ارائه پاکت الف سپرده شرکت درمناقصه به یکی از شش روش ذیل : 
5-1- ارائه ضمانت نامه بانکی به مبلغ 300/000/000 ریال )س��یصد میلیون ریال (ازیکی از بانکها یا موسس��ات مالی تحت نظارت بانک مرکزی 
جمهوری اس��المی ایران میباش��ند اعتبار س��ه ماهه و قابل تمدید بنام اداره کل پس��ت خراسان رضوی بابت ش��رکت درتجدید مناقصه عمومی 

شماره 2099001492000015 واگذاری خرید ، نصب و راه اندازی دو دستگاه تا بلوبرق به پیمانکاربخش خصوصی .
5-2- اصل فیش واریزی نقدی به مبلغ 300/000/000ریال )س��یصد میلیون ریال(به حس��اب ش��ماره  4001047706372416 نزد بانک مرکزی 

بنام سپرده شرکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران )شناسه 388047760283100811200062000001( .
5-3- ضمانت نامه صادره توسط موسسات بیمه گردارای مجوز الزم برای فعالیت وصدورضمانت نامه ازسوی بیمه مرکزی ایران.

5-4-اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانکها ودولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید)موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت(.
5-5-وثیقه ملکی معادل هشتادوپنج درصد ارزش کارشناسی رسمی آن.

5-6- ضمان��ت نام��ه ه��ای صادره توس��ط صندوق های ضمان��ت دولتی که بموجب قانون تاس��یس ش��ده یا میش��وندوطبق اساس��نامه فعالیت 
مینمایند.

زمان بازگش��ائی مناقصه : س��اعت 11 صبح روزسه شنبه 1400/01/17 ، نماینده تام االختیار موسسات شرکت کننده درمناقصه در صورت تمایل 
میتوانند با ارائه معرفی نامه کتبی در جلسه بازگشائی پاکات حضور بهم رسانند .

6- اطالعات تماس مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتراسناد مناقصه : مشهد , خیابان امام خمینی , خیابان شهید توالئی , اداره کل پست 
خراسان رضوی , طبقه 6 , کمیسیون معامالت , تلفن  تماس 05138016340

7- هزینه های مربوط به انتشار آگهی مناقصه بعهده برنده مناقصه میباشد .                                       شناسه آگهی 110464      م الف: 9566

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 2099001492000015 -نوبت اول
خرید ، نصب و راه اندازی دو دستگاه تابلوبرق)کنتور،سلول نرمال وامرجنسی( به پیمانکاربخش خصوصی

اداره کل پست استان خراسان رضوی                    

س���ند کمپانی موتور سیکلت س���ریر125 مدل 1395 
رن���گ مش���کی ب���ه ش���ماره انتظام���ی 98528 / 775  
ش���ماره موت���ور 0124NBJ258755 و ش���ماره تن���ه 
NBJ-125B9525187 ب���ه مالکی���ت ص���ادق مه���ری 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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س���ند کمپان���ی خ���ودروی  پرای���د م���دل 88 رنگ 
ای���ران  س���فید ب���ه ش���ماره انتظام���ی 936ج39 
74  ش���ماره موتور 2891838 و ش���ماره شاس���ی 
S1412288961819  مفق���ود گردی���ده و از درج���ه 

اعتبار ساقط می باشد. 
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شناس���نامه)برگ س���بز(نوع س���واری سیس���تم پ���ژو 
تیپ405 جی ال ایکس8/1 رنگ نقره ای متالیک مدل 
1390ش���ماره موتور 12490093534 ش���ماره شاسی
NAAM01CA4BE227353 شماره پالک128ج 74 
ایران 95 بنام سلمان اربابی مفقود گردیده واز درجه 

اعتبار ساقط می باشد  ,ع
99
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س���ند کمپانی برگ س���بز و سند رس���می  پراید به  
ش���هربانی 87-111س91 ب���ه ش موتور 3008767 
ب���ه ش شاس���ی s1412288281215 بن���ام جعفر 
محم���دی مفقودش���ده واز درج���ه اعتبار س���اقط 
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برگ سبز خودروی سواری رنو تیپ لوگان L90 به رنگ 
نقره ای – متالیک مدل 1387 به شماره انتظامی 628 
 K4MA690D039765 ط 28 ایران 42 و شماره موتور
و شماره شاسی NAPLSRALD81018144 متعلق به 
خان���م معصومه دهن���وی مفقود گردی���ده از درجه ی 

اعتبار ساقط می باشد. ,ع
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برگ س���بز خ���ودروی تیب���ا 2 ب���ه رنگ س���فید روغنی 
م���دل 1397 ب���ه ش���ماره انتظام���ی 98ن737ای���ران 
ش���ماره  و   M158402694 موت���ور  ش���ماره  و   36
شاس���ی NAS821100J1145725 متعل���ق ب���ه خان���م                             
کیمی���ا خدا بخ���ش مفقود گردی���ده از درجه ی اعتبار 

ساقط می باشد. ,ع
99
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ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع : - کوشش درجهت استیفای 
حقوق و خواستهای مشروع و قانونی اعضا از طریق ایجاد زمینه های مساعد به منظور نیل به اهداف انجمن. - برنامه ریزی و پی گیری در 
ارتقای سطح مهارت کارگران عضو - تالش برای آموزش فرهنگی و اجتماعی اعضا به منظور ارتقای سطح آگاهی های الزم در شناخت و 
تامین حقوق اعضا . - تالش در بررسی و تحقیق در خصوص مشکالت ، نارسایی های اقتصادی ، مهارتی ، افزایش بهره وری و ارایه پشنهادات 
به اعضا ، مدیران و مسووالن مربوط . - جمع آوری اطالعات ، بررسی و تحقیق درباره مشکالت، شناخت نیازها و اولویتها. - دریافت ورودیه، 
حق عضویت و کمک های مالی داوطلبانة اعضا. - همکاری در جهت تأسیس، تقویت و گسترش شرکتهای تعاونی و صندوق قرض الحسنه 
مربوط به وظایف انجمن صنفی و تالش جهت تامین امکانات رفاهی اعضا با رعایت مقررات مربوط. - همکاری با وزارت تعاون ، کار و رفاه 
اجتماعی در جهت شناخت بهتر مشکالت کارگری و اجرای قانون کار. - حمایت و دفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه ای اعضا از طریق ارایه 
پیشنهاد و جلب پشتیبانی مراجع و سازمانهای دولتی و ملی. - خرید، فروش و تملک اموال منقول و غیرمنقول انجمن صنفی به نام و به حساب 
انجمن صنفی مشروط بر آنکه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد. - شرکت در مذاکرات حرفه ای با سایر سازمانهای کارگری ذیربط مشمول 
قانون و انعقاد پیمانهای دسته جمعی با سازمانهای کارفرمایی . - پیوستن به انجمن های صنفی همگن به منظور تشکیل یا عضویت در کانون با 
رعایت مقررات قانونی. - فعالیت مشترک با کانون انجمن های صنفی مربوط در حدود قوانین و مقررات کشور. - همکاری با سایر تشکل های 

صنفی مربوط و انجام سایر وظایف و اختیاراتی که به موجب مقررات قانونی بر عهدة انجمن های صنفی قرار داده شده یا خواهد شد باستناد 
شماره مجوز98,ع,116 تاریخ مجوز 1398,02,18 اداره تعاون،کار ورفاه اجتماعی شهرستان ملکشاهی مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلی : استان ایالم ، شهرستان ملکشاهی ، بخش مرکزی ، شهر ارکواز، قیطول ، بلوار اما م ، کوچه )عارفی( ، پالک 0 ، طبقه همکف 
کدپستی 6997115569 اولین مدیران : 1.آقای نعمت اله صیدمحمدی به شماره ملی5819713397 بسمت ریئس هیئت مدیره 2.آقای مهدی 
کوثری به شماره ملی5819700694 بسمت نائب ریئس هیئت مدیره 3. آقای شایان حقیقت دوست به شماره ملی5819962931 بسمت خزانه 
دار ودبیرهیات مدیره 4. آقای نجات دارابی به شماره ملی 5819823788 بسمت عضوعلی البدل هیئت مدیره 5. اقای سعید ذبیحی فر به 
شماره ملی 5819711688 بسمت عضوعلی البدل هیئت مدیره که بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت3 سال انتخاب شدند. دارندگان حق 
امضا : همچنین امضاء کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی انجمن با امضاء رئیس هیات مدیره یا دبیر، ممهور به مهر انجمن و کلیه اسناد مالی ، 
اوراق رسمی بهادار و قراردادهای تعهدآور که به تصویب هیات مدیره رسیده باشند با امضاء رئیس هیات مدیره یا دبیر ممهور به مهر انجمن 
معتبر خواهد بود. بازرسین شرکت : اقای احمدفرضی به شماره ملی 4519558301 بعنوان بازرس اصلی واقای رحیم پوران تروشی به شماره 
ملی 4720721311 عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت آگهی های موسسه 

انتخاب گردید اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان ایالم مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ملکشاهی )1109298(

تاسیس موسسه غیر تجاری انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان ملکشاهی درتاریخ 1398,04,05 به شماره ثبت 14 به شناسه ملی 14008424200 
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w w w . q u d s o n l i n e . i r

روزنامـه صبـح ایـران فرهنگ و هنرفرهنگ و هنر4
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r گفت وگوی کوتاه قدس با الهه رضایی سه شنبه 19 اسفند 1399 25 رجب 1442 9 مارس 2021  سال سی و چهارم  شماره 9485 

نقش عروسک ها در احیای هنر ایرانی 
مهدیه قمری: الهه رضایی، مجری 
بــرنــامــه هــای کـــودک و نــوجــوان در 
خصوص تأثیر هنر عروسک سازی 
بر رشد شخصیت بچه ها و احیای 
به  هنر  ایــن  طریق  از  ایــرانــی  هنر 
ــان گــفــت: عـــروســـک بـــرای  کـــودکـ
بچه ها زیباست، زیرا او را به عنوان 
یا  یــک همبازی، دوســـت، خــواهــر 
برادر خود قبول کرده و از او تأثیر 
فرهنگ های  و  قومیت ها  خــود  کشور  در  ما  دیگر  ســوی  از  می پذیرند، 
مختلفی داریم که از طریق نقش آفرینی عروسک در برنامه های کودک 
می توانیم این فرهنگ ها، هویت ایرانی و آداب و رسوم کشور را به کودکان 

ایرانی منتقل کنیم.
رضایی با بیان اینکه هنر عروسک سازی می تواند ابزاری باشد در انتقال 
این  به  توجه مسئوالن  بر  کــودکــان،  به  ایــرانــی  رســوم  و  آداب  و  هویت 
هنر تأکید کرد و گفت: اگر امکانات و بودجه الزم برای برنامه سازان و 
هنرمندان این عرصه وجود داشته باشد و برنامه ساز با شناخت نیازهای 
و رســوم و  و آداب  ــاره فرهنگ ها  به مطالعه درب او  ویژگی های  و  کــودک 
است،  کودکان  برای  تأثیرگذار  داستان های  و  که حاوی قصه ها  ادبیاتی 

بپردازد، عروسک سازی نیز می تواند در این عرصه پیش برود. 
به گفته این مجری اگر هنرمندان عروسک ساز با مطالعه جامعه هدف به 
ساخت عروسک ها اقدام کنند، عروسک ها حتماً راهکارهای آموزشی هم 

برای کودکان خواهند داشت. 

 دومین اجرای آنالین و رایگان 
ارکستر ملی ایران

ارکستر ملی ایران در فاصله حدود 
دو هفته از اجرای آنالین در جریان 
دیگر  بار  فجر،  جشنواره موسیقی 
رایــگــان  کنسرت  وحـــدت  ــاالر  تـ در 

برگزار می کند.
امــور  و  عمومی  روابـــط  از  نقل  بــه 
ارکستر  رودکـــی،  بنیاد  بین الملل 
ــه،  ــب چــهــارشــن روز  ایـــــــران  مـــلـــی 
۲۰اسفندماه ساعت ۱۸ به رهبری 
تــاالر وحــدت به صــورت زنــده و آنالین روی صحنه  نصیر حیدریان در 

می رود.
در این رویداد گروه آوازی تهران )وکاپال( به رهبری میالد عمرانلو، ارکستر 
و  کمان«  »رنگین  قطعات  اجــرا  ایــن  در  می کند.  همراهی  را  ایــران  ملی 

»چهارشنبه سوری« اثر ثمین باغچه بان نواخته می شود.
اجرای ارکستر ملی ایران، دوازدهمین کنسرت آنالین از تاالر وحدت به 

همت بنیاد رودکی در ایام همه گیری کروناست.
عالقه مندان برای تماشای این اجرا به صورت زنده و رایگان می توانند به 

سایت »نوبینو« به نشانی www.nobino.ir مراجعه کنند.

زاویه دید

موسیقی

چرا مردم در عروسی  به سیم آخر می زنند؟   رضا اسماعیلی، شاعر با بیان اینکه به سنت های ملی بها دهیم، گفت: مناسبت هایی مثل جشن مهرگان، نوروز و والدت بزرگان دینی که برای شادمانی داشتیم را به 
حاشیه رانده و بیشتر به مناسبت هایی پرداخته ایم که جنبه سوگوارانه دارند. به گزارش ایسنا وی افزود: ما باید حتی در دین و آیین هم با بهانه هایی جامعه را به سمت نشاط هدایت کنیم  به خصوص برای نسل جوان 
که نیاز به شادمانی کردن دارند. گاهی در عروسی ها خیلی افراط می کنند یا به سمت مراسم هایی می روند که با فرهنگ ایرانی سنخیتی ندارند؛ این به این علت است که مردم به این بهانه خودشان را تخلیه می کنند.

مراسم  با  همراه  دیـــروز صبح  شیخ االسالمی   جــواد   
»دهمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت« در شهر 
بر  انقالب  رهبر معظم  تقریظ  از جدیدترین  سنندج، 
کتاب »عصرهای کریسکان« همراه با ترجمه های عربی 
پاسداران،  فرمانده کل سپاه  با حضور  کتاب،  و کردی 
جمع معدودی از پیشکسوتان جهاد و مقاومت و فعاالن 
»عصرهای  کتاب  شد.  رونمایی  مقدس  دفــاع  ادبیات 
کریسکان« خاطرات آقای امیر سعیدزاده)سردشتی( از 
فعالیت های دوران دفاع مقدس تا رنج های اسارت در 
زندان های کومله و دموکرات است که به قلم کیانوش 
گلزار راغب تدوین و توسط انتشارات سوره مهر منتشر 

شده است.
گلزار راغب نویسنده »عصرهای کریسکان« در گفت وگو 
با قدس دربــاره اسم و محتوای کتاب توضیح داد: در 
را  زبان کردی به سنگ هایی که رودخانه  فصلی آن ها 
صیقل می دهد و صاف می کند، کریسک می گویند. این 
سنگ ها به علت قرار گرفتن زیر حرکت دائمی آب و 
برخورد همیشگی با جریان رودخانه، به نوعی صاف و 
محکم و مقاوم می شوند. کریسکان هم نام دره ای در 
کردستان عراق است که زندان و مقر حزب دموکرات 
کردستان در آن دره بوده است. آقای سعیدزاده راوی 
صیقل  سنگ های  همین  مصداق  خــودش  که  کتاب 
زنـــدان دره کریسکان  خـــورده اســـت، چــهــار ســال در 
زندانی می شود و به همین دلیل نام کتاب را »عصرهای 

کریسکان« گذاشتیم.
منتشر  ســال 94  در  کتاب  ایــن  اینکه  بیان  بــا  راغــب 
شده است، ادامه داد: خوشبختانه این کتاب تا امروز 
دلیل  به  می کنم  فکر  من  اما  رسیده  به چاپ هشتم 
و خوانده شود.  دیــده  این  از  بیشتر  باید  آن  محتوای 
کتاب در آذرمــاه امسال به نظر رهبر انقالب رسیده و 
ایشان کتاب را مطالعه فرموده اند. پس از مطالعه هم 
کتاب را مورد عنایت خودشان قرار داده اند و کتاب را به 
نظر مبارکشان مزین کرده اند. حدود یک ماه پیش بود 
که از طرف دفتر حضرت آقا مطلع شدم ایشان کتاب را 
خوانده اند و بر آن تقریظی نوشته اند. همان جا به من 
گفتند در آینده نزدیک از این تقریظ رونمایی می شود 
که خداراشکر امروز )دیروز( در شهر زیبای سنندج این 

اتفاق روی داد. 

تقریظ رهبرمعظم انقالب و توجه به کردستان»
نویسنده کتاب تحسین شده »ُشنام« افزود: حضرت 
آثــار  به خصوص  روز  کتاب های  بــه  خوبی  اشـــراف  آقــا 
دفاع مقدس دارند و می شود گفت ایشان خبره ترین 
و  توجه  ادبیات هستند.  و  متخصص در حوزه کتاب 

در  و  کتاب شــد  ایــن  ایــشــان شامل  لطف 
نیز  ارزشمندی  مرقومه  مطالعه  کنار 

امیدوارم  ماند.  یادگار  به  ایشان  از 
کند  کمک  ایــشــان  تقریظ  و  توجه 
که بار دیگر به کردستان توجه کنیم 

برای  بهانه ای  کتاب  این  همچنین  و 
وحدت بیشتر بین همه اقوام ایرانی باشد.

راغب در ادامه با اشاره به کم توجهی ادبیات 
داد:  ادامـــه  کــردســتــان،  اتفاقات  بــه  مقاومت 

ــدودی بکر  ــ ــا حــ کـــردســـتـــان تـ
وقایع  و  است  مانده  باقی 
و اتـــفـــاق هـــای تــاریــخــی و 

شده  روایـــت  کمتر  آن  مهم 
جهانیِ  استکبار  که  زمانی  اســت. 

ــدام و  ــا حــمــایــت از صــ ــرب ب ــرق و غـ شـ

بودند،  به کشور  دیگر عواملشان درحــال آسیب زدن 
توجه خاصی روی کردستان داشتند و به همین دلیل 
کردستان خسارت های زیادی در آن دوره متحمل شد. 
کردستان  مــردم  و  رزمندگان  همت  با  قائله  این  البته 
خوابیده شد ولی همچنان آثار و تبعات آن در منطقه 
باقی مانده است. ما شهدای بسیاری داریم که توسط 
عوامل ضد انقالب به شهادت رسیدند و اعدام شدند، 
است.  نشده  پیدا  و  برنگشته  آن هــا  جنازه  هنوز  ولی 
گمنام  و  شدند  نیست  بــه  ســر  شهدا  از  بسیاری 
هستند، در صورتی که هنوز خانواده 

آن ها در انتظار به سر می برند. 

روایت گوشه ای از آنچه بر »
کردستان رفته است

اینکه  بیان  بــا  نویسنده  ایــن 
اتفاق های مربوط به کردستان، 
کرمانشاه  و  غربی  آذربایجان 
که  اســت  آن  از  بیشتر  بسیار 
ــا پرداخته  بــه آن هـ کــتــاب  یــک  در 
شود، اضافه کرد: ما باید بتوانیم 

با کتاب های متنوع و راویان مختلفی که در آن دوران به 
نحوی با مسائل کردستان درگیر بودند، این پازل بزرگ 
را تکمیل کنیم. هر کتاب باید بخشی از پازل را کامل 
کند و ما هم باید سعی کنیم آن قسمت را با شیوه ای 
مناسب و در شأن مخاطب به عالقه مندان ارائه دهیم. 
من چنین اعتقادی ندارم که یک کتاب باید بتواند تمام 
وقایع مربوط به یک دوران را بازگو کند، ولی می توانم 
ادعا کنم کتاب عصرهای کریسکان توانسته گوشه ای از 

اتفاقاتی که بر کردستان رفته است را بیان کند.
افــزود: من در کتاب »ُشنام« که خاطرات  گلزار راغب 
شخص خودم بوده است، درباره جنگ تحمیلی در مرز 
مریوان، شهادت برادرم، زندان کومله و مسائل مربوط به 
کردستان را بیان کرده ام، ولی در این کتاب به این دلیل 
و اشراف  نیروی محلی است  آقای سعیدزاده یک  که 
بهتری به سنن و آداب کردستان دارد، سعی کرده ام از 
نزدیک به درد و رنج مردم کردستان، مسائل میدانی 
و جنگی گروهک ها و تبعات بلندمدت قائله کردستان 
بپردازم. در دیگر کتاب هایی که مدنظر دارم تالشم بر 
این است از زاویه های متفاوت به مسائل کردستان نگاه 

کنم تا به مرور یک دید کلی به مخاطب بدهم. 

وظیفه من سنگین تر شد»
انقالب  رهبرمعظم  تقریظ  اینکه  بر  تأکید  با  راغــب 
تأثیر زیادی بر دیده شدن کتاب خواهد داشت، بیان 
کرد: واقعیت این است که هم ُشنام و هم این کتاب 
هنوز آنچنان که باید در مناطق کردستان و کرمانشاه 
بازتاب زیادی نداشته اند. امیدوارم این تقریظ سبب 
شود مردم منطقه هم با کتاب خودشان همراه شوند 
شک  بــدون  کنند.  مطالعه  را  کریسکان  عصرهای  و 
تقریظ رهبری به ما کمک خواهد کرد تا کتاب را به 
دست مخاطب خودش برسانیم و من از رهبر معظم 
انقالب بابت این توجه سپاسگزاری می کنم و امیدوارم 
در ادامه بتوانم از عهده مسئولیتی که بر گردن دارم 
برآیم و در این راه درستی که انتخاب کرده ام قوی تر و با 
دغدغه بیشتری ادامه مسیر دهم. این تقریظ وظیفه 
پاسخگوی  می کنم  تــالش  و  کـــرده  سنگین تر  را  مــن 
اعتماد ایشان و همه عالقه مندان ادبیات مقاومت و 

دفاع مقدس باشم.

جدید ترین تقریظ رهبر معظم انقالب بر یک کتاب رونمایی شد 

درد و رنج مردم کردستان در »عصرهای کریسکان« 

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم بتول لندران اصفهانی با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست 99/33552 مورخ 1399/11/14 
تقاضای صدور سند مالکیت المثنی میزان سیصد سهم مشاع از سه میلیون و چهارصد و دو هزار و هشتصد و ده سهم 
شش��دانگ پالک 179- اصلی واقع در بخش ده طرقبه ش��اندیز که در صفحه 567 دفتر 289 ثبت گردیده و حس��ب 
اعالم مالک متقاضی س��ند مالکیت در اثر سهل انگاری مفقود ش��ده را نموده است در اجرای ماده 120 اصالحی آیین 
نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود 
می باشند ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل 
ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود. 

م.الف603  آ-9912829
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم ملیحه دهقان احدی از ورثه آقای شکراهلل دهقان برابر گواهی حصر وراثت شماره دادنامه 9909972764501483 
مورخ 1399/9/5 شعبه اول شورای حل اختالف طرقبه شاندیز با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست 
99/33827 مورخ 1399/11/15 تقاضای صدور س��ند مالکیت المثنی میزان سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک 486 
فرعی از 53 فرعی از 18 فرعی از 1- اصلی واقع در بخش ش��ش طرقبه ش��اندیز که در صفحه 284 دفتر 184 ثبت 
گردیده و حسب اعالم مالک متقاضی سند مالکیت در اثر نامعلوم مفقود شده را نموده است در اجرای ماده 120 اصالحی 
آیین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل سند مالکیت نزد 
خود می باشند ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت 
محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد 

نمود. م.الف604  آ-9912830
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

دادنامه
پرون��ده کالس��ه 9909985722300027 ش��عبه 3 ش��ورای ح��ل اختالف ش��هری تایب��اد تصمیم نهایی ش��ماره 
9909975722300109  خواهان: آقای عبدالرافع عرب یوس��ف آبادی فرزند غالمحیدر به نش��انی اس��تان خراسان 

رضوی- شهرستان تربت جام- شهر تربت جام- روبروی دادگستری، ساختمان مقصودپور
خواندگان:

1- آقای اسماعیل چادرالجورد فرزند عبدالرحمان به نشانی استان خراسان رضوی- شهرستان باخرز- باخرز سه راهی 
تربت حیدریه- به سمت ارزنه- جنب مصالح فروشی رحمتی

2- آقای ابراهیم یعقوبی سنگانی فرزند محمود به نشانی استان خراسان رضوی- شهرستان تایباد- شهر تایباد- خیابان 
بهشتی7 کوچه خواجه نصیر 4 منزل یعقوبی

3- آقای محمود سلطانی به نشانی استان خراسان رضوی- شهرستان باخرز- بخش مرکزی شهرستان باخرز- مالین- 
روستای قلعه نوشاملو- کوچه فنی حرفه ای منزل رمضانعلی نعمتی

خواسته ها:
1- مطالبه وجه سفته        2- مطالبه خسارت تأخیر تأدیه 

3- مطالبه خسارت دادرسی     »رأی شورا«
در خصوص دعوی خواهان آقای عبدالرافع عرب یوسف آبادی فرزند غالمحیدر به طرفیت خواندگان 1- آقای ابراهیم 
یعقوبی سنگانی فرزند محمود 2- آقای اسماعیل چادر الجورد فرزند عبدالرحمان 3- آقای محمود سلطانی فرزند – به 
خواس��ته مطالبه وجه یک فقره س��فته به شماره ی 277753 )سری/ب( به مبلغ 50/000/000 ریال به انضمام هزینه 
دادرس��ی و خس��ارت تأخیر تأدیه به شرح دادخواس��ت تقدیمی، با این توضیح که خواهان اظهار داشته به موجب یک 
فقره سفته به شماره ه ی فوق به مبلغ 40/000/000 ریال را از خواندگان طلبکار است و خواندگان متعهد شده اند که 
تا مورخه 98/12/12 نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند ولی نامبردگان از پرداخت آن خودداری می نمایند و از طرفی 
خواندگان در جلسه رسیدگی حضور نیافته و یا هیچ گونه دفاع و یا تکذیبی از خود به عمل نیاورده اند، لذا شورا با بررسی 
اوراق و محتویات پرونده و با توجه به اینکه صدور سفته از سوی خواندگان ظهور در اشتغال ذمه ی ایشان در حق خواهان 
را دارد و وجود اصل س��فته در ید خواهان داللت بر بقاء دین بر عهده خواندگان و اس��تحقاق خواهان در مطالبه آن را 
می نماید و با عنایت به اینکه خواندگان دلیل و مدرکی مبنی بر برائت ذمه ی خویش به محضر شورا ارائه ننموده اند، لذا 
به استناد مواد 307 و 308 قانون تجارت و مواد 515و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان 
ب��ه صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و مبل��غ 1/028/297 ریال بابت هزینه 
دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست و مطالبه طلب سفته ها )1399/2/10( در حق خواهان صادر 
می نماید رأی صادره غیابی بوده و ظرف مدت بیس��ت روز قابل واخواهی در همین ش��ورا و ظرف مدت بیست روز قابل 

تجدیدنظرخواهی در محاکم دادگاه عمومی تایباد می باشد. آ-9912826
قاضی شعبه 3 شورای حل اختالف شهرستان تایباد- محمد باری

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم بهناز عباسی دارای شناسنامه شماره 0740026887 به شرح دادخواست به کالسه 4/9900477  از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نورالدین عباسی به شناسنامه 4446 در 

تاریخ 1395/1/4 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- ایران ابوالخیری به ش ملی 0749332344 متولد 1326/1/14 مادر متوفی

2- قمر دهقانی به ش ملی 0748407189 متولد 1354/2/5 همسر متوفی
3- بهناز عباسی به ش ملی 0740026887 متولد 1368/8/9 فرزند متوفی

4- نعیم عباسی به ش ملی 0740670921 متولد 1386/1/11 فرزند متوفی
5- فرحناز عباسی به ش ملی 0740116827 متولد 1370/5/1 فرزند متوفی
6- بیتا عباسی به ش ملی 0740259350 متولد 1373/12/25 فرزند متوفی

7- علی عباسی به ش ملی 0740318217 متولد 1375/8/1 فرزند متوفی
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد.آ-9912827
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم ملکی سلیمان پور دارای شناسنامه شماره 4 به شرح دادخواست به کالسه 4/9900519 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عارف شجیعی شیرخانی به شناسنامه 4673 در 

تاریخ 1399/10/15 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- ملکی سلیمان پور به ش ملی 0749511222 متولد 1343/1/1 مادر متوفی
2- رابعه مطهری فر به ش ملی 0749783461 متولد 1363/5/1 همسر متوفی

3- ابوذر شجیعی شیرخانی به ش ملی 0740726196 متولد 1387/9/30 فرزند متوفی صادره تربت جام
4- اسامه شجیعی شیرخانی به ش ملی 0740841319 متولد 1390/12/9 فرزند متوفی صادره از تایباد
5- حسام شجیعی شیرخانی به ش ملی 0980907667 متولد 1393/3/28 فرزند متوفی صادره مشهد

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

گواهی صادر خواهد شد.آ-9912828
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم فاطمه خراسانی احدی از ورثه مرحومان پرویز خراسانی و معصومه حصار با ارائه یک برگ استشهاد شهود مصدق 
اعالم داش��ته که سند مالکیت به ش��ماره281494 ذیل صفحه 170 دفتر 372 نسبت به شش دانگ مربوط به پالک 
ثبتی11016/173 اصلی واقع در بخش یک ثبت قم، ثبت شده است، سند صادره به علت سهل- انگاری مفقود گردیده 
و ثبت تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده اند. لذا مراتب باستناد تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون 
ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود ویا انجام معامله 
باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف مدت 10 روز کتباً به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ 
نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر 

مقررات اقدام خواهد شد. آ-9912822  م الف:13738
داودفهیمی نیک - رئیس ثبت اسناد وامالک منطقه1قم

رونوشت:ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره(

رونوشت اگهی انحصاروراثت
اق��ای  ال��ه بخش داودی نیابش��ماره شناس��نامه 3590701749 به ش��رح دادخواس��ت به کالس��ه 1250/99 از این 
دادگاه درخواس��ت نموده چنین توضیح داده ش��ادروان سعید داودی نیا بشماره شناس��نامه 3580580760 در تاریخ 
1399/11/10 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر اس��ت به :1-متقاضی با 
مشخصات فوق پدرمتوفی 2-سدنا داودی نیا بشماره ملی 3592237683 فرزند اناث متوفی  3-صدیقه زمکزهی بشماره 
ملی 3611514845    4-فاطمه زرمکه بشماره ملی 6820032803 همسران متوفی 5-بلکیس داودی بشماره ملی 

3591219614مادر متوفی ،متوقی ورثه دیگری ندارد 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را دریک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیت نامه 

نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین اگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد . آ-9912821
عظیم بامری –رئیس شورای حل اختالف شماره یک شهرستان دلگان

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

نظر به دستور مواد یک و سه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 
13 آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیاَت مندرج در قانون مذکور مس��تقر در اداره ثبت اس��ناد و امالک 

شهرستان فردوس مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
1-آقای محمدرضاسودمند فرزندرجبعلی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی، به مساحت136/74 متر 
مربع، از پالکهای492 فرعی و1628 فرعی از دو اصلی بخش یک  فردوس، ازمحل مالکیت مشاعی خودشان وهمچنین 
خریداری بالواس��طه ازمحل مالکیت رس��می آقای محمدرضاضیائی- محل وقوع ملک:  فردوس- خیابان ارش��اد

2-خانم گل نار ش��یرگیرزاده فرزندمحمدحسین نسبت به شش��دانگ یکباب منزل مسکونی، به مساحت119/20 
متر مربع، ازپالک1537 فرعی از یک  اصلی بخش یک  فردوس، خریداری مع الواس��طه از محل مالکیت رس��می 

آقای عبدالحسین تقوی- محل وقوع ملک: اسالمیه- خیابان امام خمینی-کوچه شهیدطبسی
3- آقای س��عیدمرتضوی مقدم فرزند محمد نس��بت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی، به مساحت2046/88 
متر مربع، ازپالک4111 فرعی از یک  اصلی بخش یک  فردوس، خریداری مع الواس��طه از محل مالکیت رس��می 

آقای محمدباقردریادل- محل وقوع ملک:  فردوس- اراضی توکل
4- آقای اسداله عبداله زاده فرزند محمدعلی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی، به مساحت1984/29 
متر مربع، پالک3317 فرعی از یک  اصلی بخش یک  فردوس، خریداری مع الواسطه از محل مالکیت رسمی آقای 

محمدرضاعبداله زاده- محل وقوع ملک:  فردوس- جاده قدیم فردوس به اسالمیه)کشتمان سفلی بلده(
5-آقای غالمرضا عاملی فرزندحس��ین نس��بت به ششدانگ یکباب باغمنزل، به مس��احت1189/40 متر مربع، از 
پالک4111 فرعی یک اصلی بخش یک  فردوس، خریداری مع الواس��طه ازمحل مالکیت رس��می آقای حس��ین 

عاملی- محل وقوع ملک:  فردوس- خیابان اصلی اراضی توکل
6-آقای غالمحس��ین عاملی فرزندحجی حس��ین نسبت به شش��دانگ یکباب باغمنزل، به مساحت1193/17 متر 
مربع، از پالک4111 فرعی یک اصلی بخش یک  فردوس، خریداری مع الواس��طه ازمحل مالکیت رس��می آقای 

حسین عاملی- محل وقوع ملک:  فردوس- خیابان اصلی اراضی توکل
7-آقای رضا آسمان دره فرزندبرات نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی، به مساحت125/16 متر مربع، 
از پالکهای878 فرعی و1115 فرعی از3- اصلی بخش یک  فردوس، خریداری بالواس��طه ازمحل مالکیت رسمی 

آقای برات آسمان دره- محل وقوع ملک:  فردوس- خیابان شهیدخاوند
8-آقای مهدی آس��مان دره فرزندبرات نس��بت به ششدانگ یکباب س��اختمان مسکونی، به مساحت127/96 متر 
مربع، از پالکهای878 فرعی از3- اصلی بخش یک  فردوس، خریداری بالواسطه ازمحل مالکیت رسمی آقای برات 

آسمان دره- محل وقوع ملک:  فردوس- خیابان شهیدخاوند
9-آقای محمودکارگر فرزندغالمعلی نس��بت به چهار دانگ ونیم مش��اع وخانم عشرت دباغ فردوس فرزندغالمرضا 
نسبت به یک دانگ ونیم مشاع از ششدانگ یکباب باغمنزل، به مساحت520/16 متر مربع، از پالک1445 فرعی 
یک اصلی بخش یک  فردوس، خریداری مع الواسطه ازمحل مالکیت رسمی آقای حسین زارع کامرود- محل وقوع 

ملک: اسالمیه- خیابان امام خمینی-مقابل پاسگاه
10-خانم نجمه س��عیدی فرزندمحمدباقر نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی، به مساحت218/75 متر 

مربع، ازپالک9739 فرعی از یک  اصلی بخش یک  فردوس، خریداری مع الواسطه از محل مالکیت رسمی شرکت 
تعاونی مسکن بسیجیان فردوس- محل وقوع ملک: فردوس- شهرک بسیجیان- خیابان طالئیه

11-آقای علیرضا مرادی فرزنداحمد نس��بت به ششدانگ یکباب س��اختمان مسکونی، به مساحت220 متر مربع، 
ازپالکه��ای4111 فرعی و7121 فرع��ی و9618 فرعی از یک  اصلی بخش یک  فردوس، خریداری مع الواس��طه 
وبالواس��طه از محل مالکیت رسمی شرکت تعاونی مسکن بس��یجیان فردوس وآقای محمدباقردانش- محل وقوع 

ملک: فردوس- شهرک بسیجیان- خیابان زعفرانیه
12-آقای علی آناهید فرزندجبار نس��بت به شش��دانگ یکباب س��اختمان مسکونی، به مس��احت314 متر مربع،  
پالک875 فرعی از3- اصلی بخش یک  فردوس، خریداری بالواس��طه ازمحل مالکیت مش��اعی خودش��ان- محل 

وقوع ملک:  فردوس- خیابان شهیدگمنام
13-آقای جوادنقی زاده فرزندحسین نسبت به ششدانگ قسمتی ازیکباب ساختمان مسکونی، به مساحت17/04 
متر مربع، ازپالک322 فرعی از دو اصلی بخش یک  فردوس، خریداری مع الواسطه از محل مالکیت رسمی خانم 

فاطمه یعقوب زاده- محل وقوع ملک: فردوس- خیابان شهیدرجائی-شهیدرجائی16
14-ش��رکت آب وفاضالب خراسان جنوبی نسبت به ششدانگ اعیان یکباب ساختمان، به مساحت1718/36 متر 
مرب��ع، ازپالک18187 فرعی از یک  اصلی بخش یک  فردوس، اجاره عرصه بالواس��طه از محل مالکیت رس��می 
اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان فردوس)موقوفه عبدالکریم متولی حبیبی(- محل وقوع ملک: فردوس- خیابان 

دکترمدبرعزیزی-اتفاقات آب
15-خانم منصوره بذرافش��ان فرزندولی اله نسبت به شش��دانگ یکباب باغمنزل، به مساحت1721/70 متر مربع، 
ازپالک1481/4554 فرعی از یک  اصلی بخش یک  فردوس، خریداری بالواس��طه از محل مالکیت رس��می آقای 

ولی اله بذرافش��ان وبانو خدیجه بیگم فراوانی- محل وقوع ملک: اس��المیه- خیابان ش��هیدمطهری
16-خانم اعظم عباله زاده فرزندرجبعلی نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی، به مساحت220 متر 
مربع، ازپالک4112 فرعی از یک  اصلی بخش یک  فردوس، انتقال مع الواسطه از محل مالکیت رسمی آقای 

حس��ین عاملی- محل وقوع ملک: فردوس- بولواربعثت ش��مالی- بعثت ش��مالی19
17- آق��ای عب��اس نقیب زاده  فرزند  عبدالحس��ین، نس��بت  به  شش��دانگ یکباب باغمنزل ,   به مس��احت 
622/41  متر مربع ,از محل مالکیت مشاعی خودشان، از پالک 1486/4684 فرعی ازیک  اصلی  بخش یک  

فردوس- محل وقوع ملک: اس��المیه-خیابان ش��هید آرامی 
18- آقای اس��ماعیل آیرم فرزند ابراهیم، نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی، به مساحت 8098/77  
مت��ر مرب��ع، ازپ��الک1858  فرعی از یک  اصلی بخش ی��ک  فردوس خریداری مع الواس��طه ازمحل مالکیت 

رس��می آقای عباس آیرم- محل وقوع ملک: فردوس- اراضی س��رکویر 
19- آقای مس��لم نیازی بیدس��کان فرزندعلی، نس��بت به ششدانگ قسمتی از یکباب س��اختمان مسکونی، به 
مس��احت 79/43 مترمربع، ازپالک4500 فرعی از یک اصلی بخش یک فردوس خریداری مع الواسطه ازمحل 

مالکیت رس��می خانم مانده خزاعی- محل وقوع ملک: فردوس-خیابان وحدت-وحدت2
20- خانم طاهره نیازی بیدس��کان فرزندعلی، نس��بت به شش��دانگ یکباب ساختمان مس��کونی، به مساحت 
282/16   مت��ر مرب��ع، از پالک 4500 فرعی ازیک اصلی بخش یک  فردوس، خریداری مع الواس��طه ازمحل 
مالکیت رس��می آقای حس��ین احمدی و خانم مریم عباس زاده بیدسکان- محل وقوع ملک: فردوس-خیابان 

حافظ-حاف��ظ 7
21- خانم زهرا احمدیان فرزند اس��ماعیل، نس��بت به شش��دانگ یکباب س��اختمان مس��کونی، به مس��احت 
262/50 مت��ر مرب��ع، پالک5924 فرعی ازی��ک اصلی بخش یک  فردوس، خریداری مع الواس��طه وهمچنین 
انتقال قهری از محل مالکیت رسمی آقای حسن زراعتکار- محل وقوع ملک: فردوس-خیابان بسیج- بسیج 3

22- آقای محمد رضا غالمی فرزندعلیقلی نس��بت به شش��دانگ یکباب س��اختمان مسکونی، به مساحت278 
مترمرب��ع، از پالکه��ای9758 فرع��ی و4111 فرع��ی ازیک اصلی  ف��ردوس بخش یک   ف��ردوس، خریداری 
بالواس��طه ومع الواس��طه بترتیب ازمحل مالکیت رسمی شرکت تعاونی مسکن بسیجیان فردوس وسایرمالکین 

مش��اعی پالک4111فرعی- محل وقوع ملک: فردوس- ش��هرک بس��یجیان-خیابان طالئیه 
من��زل  یکب��اب  شش��دانگ  ب��ه  نس��بت  حس��ین  محم��د  فرزن��د  زاده  بخش��ی  عب��اس  آق��ای   -23
ی��ک  از  فرع��ی   11846 و  فرع��ی  ازپالکه��ای9618  مرب��ع،  مت��ر    220 مس��احت  ب��ه  مس��کونی، 
اصل��ی بخ��ش ی��ک ف��ردوس، خری��داری ش��ده بالواس��طه ازمح��ل مالکی��ت رس��می ش��رکت تعاون��ی 
زعفرانی��ه بس��یجیان-خیابان  ش��هرک  ف��ردوس-  مل��ک:  وق��وع  مح��ل  ف��ردوس-  بس��یجیان  مس��کن 
24- خان��م ش��هربانو آس��کارفرزندزین العابدی��ن نس��بت ب��ه شش��دانگ یکقطع��ه زمی��ن مزروع��ی، به 
مس��احت1909/52  مت��ر مربع، پالک2868 فرعی ازی��ک اصلی بخش یک فردوس، خریداری ش��ده مع 
الواس��طه ازمحل مالکیت رس��می آق��ای محمد مختار زاده-محل وقوع ملک: فردوس-پش��ت بیمارس��تان 

حضرت رس��ول)ص(
25- خان��م ش��هربانو آس��کارفرزندزین العابدی��ن نس��بت ب��ه شش��دانگ یکقطع��ه زمی��ن مزروع��ی، به 
مس��احت41482/58  مترمرب��ع، پ��الک2619 فرعی ازیک اصلی بخش یک فردوس، خریداری ش��ده مع 

الواس��طه ازمحل مالکیت رس��می آق��ای حبی��ب خانی-مح��ل وق��وع مل��ک: فردوس-ج��اده کمربن��دی
ب��ه موج��ب ماده 3 قان��ون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رس��می این 
آگه��ی نس��بت به امالک فوق الذکر ب��ه فاصله 15 روز از طری��ق روزنامه کثیراالنتش��ار و محلی آگهی و 
درصورتی که اش��خاص ذی نفع به آراء صادره اعتراضی داش��ته باش��ند باید از تاریخ انتش��ار آگهی و در 
روس��تا ها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اس��ناد وامالک فردوس تحویل 
دهن��د و رس��ید اخ��ذ نماید، معترضین از تاریخ تس��لیم اعت��راض به اداره ثبت ظرف م��دت یک ماه باید 
دادخواس��ت اعتراض خودرا به مرجع ذیصالح قضائ��ی تقدیم وگواهی الزم ازمرجع مذکور اخذ و به اداره 
ثبت اس��ناد وامالک تس��لیم نماین��د، در اینصورت اقدامات ثبت، موکول به ارائ��ه حکم قطعی دادگاه می 
باش��د، در صورت��ی که اعت��راض در مهلت قانون��ی واصل نگرددی��ا معترض،گواهی تقدیم دادخواس��ت به 
اداره ثبت اس��نادوامالک ارائه نکند، اداره ثبت  مبادرت به صدور س��ند مالکیت می نماید و صدور س��ند 

مالکی��ت مان��ع مراجع��ه متض��رر ب��ه مراج��ع قضائ��ی نیس��ت.  آ-9912148
تاریخ انتش��ار نوبت اول: 1399/12/03

تاریخ انتش��ار نوبت دوم: :  1399/12/19
   رئیس اداره ثبت اس��ناد و امالک شهرس��تان فردوس

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای 
فاقد س��ند رس��می            برابر رای شماره 139960308001005790 مورخ  02/ 12/ 1399 هیات اول/

دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای احمد اس��ماعیلی فرزند ناصر بش��ماره 

شناس��نامه 3664 وکد ملی 0653124287 درشش��دانگ یکباب محوطه مش��تمل برتاسیس��ات مرغداری به 
مس��احت 15717/3 متر مربع قس��متی از پالک 62- اصلی واقع در خراس��ان جنوبی بخش هفت بیرجند از 
مح��ل مالکی��ت غالمرس��ول امیاری محرز گردیده اس��ت . لذا ب��ه منظور اطالع عموم مرات��ب در دو نوبت به 
فاصل��ه 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور س��ند مالکی��ت متقاضی اعتراضی 
داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تس��لیم و 
پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض،دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر 

خواهد ش��د. آ-9912164
تاریخ انتش��ار نوبت اول : 1399/12/04

   تاریخ انتش��ار نوبت دوم : 1399/12/19                         
عل��ی فضل��ی 

رئیس اداره ثبت اس��ناد و امالک بیرجند 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای 
فاقد س��ند رس��می            برابر رای شماره 139960308001005707 مورخ  28/ 11/ 1399 هیات اول/

دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد 
ثبت��ی حوزه ثبت ملک بیرجن��د تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محم��د مخمل باف فرزند غالمرضا 
بش��ماره شناس��نامه 263 صادره از بیرجند  وکد ملی 0651660254 درششدانگ دوقطعه باغ مشجر محصور 
: 1- قطعه اول : شش��دانگ یکقطعه باغ مش��جر محصور به مساحت 3691 مترمربع 2- ششدانگ یکقطعه باغ 
مش��جر محصور به مس��احت 2562 مترمربع ، هر دو قس��متی از پالک 207- فرعی از 161 – اصلی واقع در 
خراس��ان جنوبی بخش هش��ت بیرجند از محل مالکیت محمد ابراهیم زاده محرز گردیده است . لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور 
س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خود رابه این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود 
را ب��ه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای م��دت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د.9912206
تاریخ انتش��ار نوبت اول : 1399/12/04

   تاریخ انتش��ار نوبت دوم : 1399/12/19                         
عل��ی فضل��ی 

 رئیس اداره ثبت اس��ناد و امالک بیرجند 

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

در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد ش��ده اس��امی افرادی که اس��ناد عادی یا 
رسمی آنان در هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و تائید قرار گرفته جهت 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نش��ریه آگهی های ثبتی )کثیراالنتشار و محلی( بشرح 

ذیل آگهی می گردد:
بخش دو بجنورد پالک 154- اصلی اراضی طارمی

1-شش��دانگ یکباب ساختمان از پالک 1162 فرعی از 154 اصلی فوق به مساحت 161/86 متر مربع 
ابتیاعی آقای غالمرضا س��بحانی از محل مالکیت رسمی شهرداری بجنورد برابر رای شماره 99-3326 

مورخه 1399/11/14- کالسه 97-0417
لذا بدینوسیه به فروشندگان ومالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چناچه 
اعتراضی دارندبایداز تاریخ انتش��ار آگهی و در روس��تاهااز تاریخ الصاق درمحل تا دوماه اعتراض خود رابه 
اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسیداخذ نمایندمعترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایندوگواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل 
تحویل دهنددرصورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگرددیامعترض گواهی تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهدنمود ضمنا صدورسند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود. آ-9912161
تاریخ انتشارنوبت اول1399/12/04

تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/12/19
علیخان نادری

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون و م��اده 13 آئین نامه قان��ون تعیین تکلیف وضعیت ثبت��ی واراضی و 
س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می برابر رای ش��ماره 139960308001002800 م��ورخ  28/ 07/ 
1399 هی��ات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید 
محمدرضا حسینی فرزند ابتحاج بشماره شناسنامه 47 وکد ملی 5239980993 درششدانگ یکقطعه 
باغ مشجر مشتمل بر اتاق به مساحت 3003 متر مربع قسمتی از پالک 1361- فرعی از 17- فرعی 
از 345- اصلی واقع در خراس��ان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت مش��اعی 
متقاضی محرز گردیده اس��ت . لذا به منظور اطالع عم��وم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می ش��ود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانن��د از تاریخ انتش��ار اولین آگه��ی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تس��لیم و پس از اخذ 
رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر 

خواهد شد.  آ-9912235
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/12/04 

   تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/12/19                         
علی فضلی   - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند
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5روزنامـه صبـح ایـران رسانهرسانه
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r 9485 پرداخت ۲۰۰میلیونی پلتفرم ها  سه شنبه 19 اسفند 1399 25 رجب 1442 9 مارس 2021  سال سی و چهارم  شماره 

برای خرید حق پخش فیلم های میلیاردی!
تهیه کننده  مــهــر؛   گـــزارش  بــه 
مــبــالــغ  ــت  ــرداخــ ــ پ از  ســیــنــمــا 
پــلــتــفــرم هــای  ــوی  از ســ نــاچــیــز 
اینترنتی برای خرید حق پخش 
کرد.  انتقاد  فیلم های سینمایی 
برخی  متأسفانه  کرد:  بیان  وی 
نوبت  نمی توانند  که  فیلم ها  از 
ــافــت کــنــنــد، مجبور  ــران دری ــ اک
هستند به پلتفرم های اینترنتی 

می کنند  پرداخت  را  ناچیزی  مبالغ  پلتفرم ها  این  که  فروخته شوند 
حالی  در  ایــن  باشد.  تومان  ۲۰۰میلیون  به  نزدیک  می کنم  فکر  که 
از  تولید فیلم های سینمایی در کمترین حالت خود بیش  است که 
یک میلیارد تومان هزینه می برد. البته این را هم باید بگویم معموالً 
خریداری  گران تر  دارنــد،  شناخته شده  هنرپیشه های  که   فیلم هایی 

می شوند.

 »سرزمین آواره ها« و »تاج« 
برگزیده جوایز انتخاب منتقدان شدند

جوایز  دوره  ششمین  و  بیست 
ــتــخــاب مــنــتــقــدان، بــرنــدگــان  ان
مختلف  شاخه های  در  را  خــود 
معرفی  تلویزیونی  و  سینمایی 

کرد.
فــیــلــم  ورایـــــتـــــی،  از  نـــقـــل  ــه  ــ ب
ساخته  آواره هــــــا«  »ســرزمــیــن 
ــه رونــد  ــو« در ادامـ »کــلــوئــی ژائـ
موفق خود پس از کسب جوایز 

اصلی گلدن گلوب، در جوایز ساالنه انتخاب منتقدان هم گوی سبقت 
از رقبا ربود و جوایز بهترین فیلم و بهترین کارگردانی را به خود  را 
اختصاص داد. در بخش  تلویزیونی نیز سریال »تاج« که روایتی از 
خود  به  را  جوایز  بیشترین  بریتانیاست،  سلطنتی  خانواده  داستان 
بهترین سریال درام، جوایز  بر کسب جایزه  و عالوه  اختصاص داد 
و نقش  )اما کورین(  بازیگر زن درام  اوکانر(،  بازیگر مرد درام )جاش 

مکمل زن سریال درام )جیلین اندرسون( را نیز کسب کرد. 

ادامه ناکامی دیوید فینچر 
ــالم  ــا اعــ ــ ــدس ب ــ ــه گـــــــزارش قـ ــ ب
انجمن  ساالنه  جوایز  برندگان 
فیلم  ــاکــامــی هــای  ن مــنــتــقــدان، 
ادامــه  فینچر  دیــویــد  »مــنــک« 
یـــافـــت. ایـــن فــیــلــم  کـــه در ۱۲ 
منتقدان  انتخاب  شاخه جوایز 
ــود، تنها  نــامــزد کسب جــایــزه ب
بهترین  جایزه  کسب  به  موفق 
طراحی تولید شد. »منک« در 

جوایز گلدن گلوب هم با اینکه در 6 رشته نامزد دریافت جایزه و به 
نوعی رکورددار بود، اما به  هیچ جایزه ای دست نیافت.

قدس از روند تولید یکی از سریال های نوروز ۱۴۰۰ گزارش می دهد  

فصل سوم»نون.خ« زیر سایه کرونا!

خـــبر

»خندوانه« از این هفته به آنتن می رسد محمد احسانی، مدیر شبکه »نسیم« ضمن اعالم آغاز پخش »خندوانه« از چهارشنبه این هفته، از پخش قسمت ویژه »دورهمی« با حضور احسان علیخانی در روز 30 
اسفند و پس از سال تحویل خبر داد. وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره زمان بندی آغاز پخش سری جدید برنامه »خندوانه« گفت: تاکنون چند قسمت از برنامه »خندوانه« ضبط شده است و قسمت نخست 

این برنامه با اجرای رامبد جوان از چهارشنبه 20 اسفند روی آنتن می رود و به صورت هفتگی ادامه پیدا می کند.

نــون. خ ۳ به  تکتم بهاردوست: داستان سریال   
کارگردانی سعید آقاخانی نسبت به دو سری قبل 
خیلی قوی شده است، ما در این سریال از نظر کارگردانی، 

بازی و ...در کل تغییرات قابل توجهی می بینیم.
به گـــزارش قــدس آنــالیــن، ســری ســوم سریال »نـــون. خ« و 
کاراکتر نورالدین خانزاده همزمان با ایام نوروز باردیگر میهمان 
خانه هاست. اما ظاهراً و به گفته تهیه کننده سریال مهدی 
فرجی سری سوم نون. خ یک سر و گردن از دیگر قسمت های 
آن باالتر است. نون .خ ۳ سریالی که در زمان کرونا ساخته 

شده است.

تغییر لوکیشن و ایجاد ظرفیت های جدید»
این  محبوبیت  دالیـــل  توضیح  در 
سریال مهدی فرجی تهیه کننده این 
سریال گفت: پرداختن به موضوعات 
با آن  مختلف و مسائلی که مــردم 
درگیر هستند، شاید یکی از دالیل 
از  نــون .خ  ایــن سریال به حساب می آید.  مهم محبویت 
همان قسمت اول تکلیفش را با خودش و مخاطب روشن 
کرد، دلیلش هم این است که در دو سری قبل توانست با 
مخاطب ارتباط برقرار کند. وی ادامه داد: فضای کمدی کار 
متن سریال که چارچوب محکمی دارد و کاراکترهای جذاب با 
لهجه شیرین کردی بر همه این جذابیت ها اضافه کرده است 
و همه و همه موجب اقبال مخاطبان سخت پسند تلویزیون 
از این سریال شده است. فرجی در توضیح ویژگی های سری 
سوم این سریال گفت: مطمئناً سری سوم این سریال هم 
می تواند مانند دو سری قبل مورد اقبال مردم قرار بگیرد هر 
چند این سری هم درکلیت ماجرا همان است، ولی در سری 
سوم شما بیشتر وارد زندگی و اتفاقاتی که برای هر کدام از 

کاراکترها می افتد، می شوید.
وی در توضیح ادامه دار شدن سریال افزود: در این کار زحمت 
سعید آقا خانی هم به عنوان بازیگر و هم به عنوان کارگردان 
زیاد است، هر چند این تجربه همزمانی بازیگری و کارگردانی 
هیچ خللی در بدنه کار ایجاد نکرده است. و داستان سری 
سوم نسبت به دو سری قبل از انسجام بیشتری برخوردار 
است، ولی با این همه در تمام طول این مدت همه سعی آقا 
خانی به عنوان کارگردان بر این بوده که شوخی ها به بیراهه 
نرود و شوخی ها در حد ظرفیت مخاطب باشد، در یک کالم 
همه چیز در کنترل کامل او بوده و به کار اشراف کامل دارد. 

تغییر لوکیشن ها از فضای شهری به روستا و اتفاقات ریز و 
درشت زندگی نورالدین خانزاده سبب شد که سریال ظرفیت 
الزم را کسب کند. این تهیه کننده ادامه داد: اما فصل سوم 
این سریال در ۱6 قسمت و در نوروز ۱۴۰۰ به روی آنتن خواهد 
رفــت. سری سوم این سریال در شرایط سخت کرونایی و 
با رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی و بررسی مداوم 
سالمت عوامل ساخته شده است و شاید تنها سریالی است 

که عوامل همه با ماسک دیده می شوند.

طنزی که به زور نمی خنداند»
شخصیت های  آن  از  یکی  کــیــوان 
دوســـت داشــتــنــی ســریــال نـــون .خ 
است که با همه ویژگی های اعصاب 
ازآن  یــکــی  دارد،  ــه  کـ خـــوردکـــنـــی 
کاراکترهایی است که نمی شود او را 
نادیده گرفت. سیروس میمنت بازیگر این نقش در توضیح 
و ویژگی های نقش کیوان گفت:  حضورش در سری سوم 
حضور سعید آقاخانی بهترین دلیل من برای پذیرفتن بازی 
در این سریال بود. او کارگردانی سخت گیر است که اهل 
هیچ تقلید و تکراری نیست. سعید آقا خانی کارگردانی نو گرا 
است و طنز خاص خودش را دارد. هیچ اصراری به خنداندن 
مخاطب ندارد و همین را هم سر صحنه مرتب به بازیگرانش 

گوشزد می کند. وی اضافه کرد: فضای شاد کار و قصه خوب 
داستان من را برای پذیرفتن این نقش ترغیب کرد. کیوان از 
آن دست شخصیت هایی بود که آدم را درگیر می کرد. درباره 
کیوان سری سوم سریال نون .خ باید بگویم که کیوان این سری 
با دو سری قبل فرقی نکرده است، اما اتفاقاتی که در این 
سریال با حضور او می افتد، دیدنی تر است. سریال نون. 
خ ۳ این بار شکل و نمایش بسیار متفاوت تری از دو سری 
قبل دارد. وی ادامه داد: داستان سریال نون. خ ۳ نسبت به 
دو سری قبل خیلی قوی شده است ما در این سریال از نظر 
کارگردانی، بازی و ...در کل تغییرات قابل توجهی می بینیم 
و از همین جا به مخاطبان این قول و نوید را می دهم که در 
سری سوم نون. خ با جذابیت های بیشتری روبه رو خواهند 
شد. یکی از دالیل این جذابیت اتفاقات بــه روزی است که 
شاهد آن خواهید بود. همه ما در طول داستان سعی کرده ایم 
با رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی در همه پالن ها با 

ماسک حضور داشته باشیم.
وی در پاسخ به این پرسش که تا چه میزان اجازه بداهه پردازی 
در طول کار را داشتید، گفت: نوشته این قدر قوی هست که به 
این نیاز نداشته باشد که بازیگر بخواهد چیزی به کار اضافه 
کند، ولی اگر در جایی یکی از بازیگران پیشنهادی برای اضافه 
کردن به نقش داشته در میان گذاشته و طبق صالحدید 
کارگردان اجرا شده است. میمنت در توضیح استفاده از 

لهجه کردی در این سریال گفت: متأسفانه با هر لهجه ای 
صحبت کنی به یک نفر بر می خورد، ولی از آن جایی که ما در 
این کار به سمت مسائل حساسیت زا نرفته ایم، خوشبختانه 
مشکلی ایجاد نشد. اما در خصوص لهجه کردی باید بگویم 
که من کردم و از سعید آقا خانی هم که کردتر نمی توانید 
پیدا کنید، من که نمی آیم برای ابا و اجدادم چیزی بگویم و 

همشهری های خودم را ناراحت کنم.

»نون .خ «و معرفی بازیگران شهرستانی»
ــا هــمــان سلمان  کــاظــم نــوربــخــش ی
خنده های  آن  با  خ«  »نـــون.  سریال 
ــم یــکــی از  ــردش هـ ــ ــه فـ مــنــحــصــر بـ
کاراکترهای جذاب نون. خ است. او که 
یکی از کارکنان اداره ارشاد کرمانشاه 
است درخصوص حضورش در این سریال و نقش سلمان 
به قدس آنالین گفت: حضور سلمان در سری سوم سریال 
نون .خ نسبت به دو سری قبل خیلی پر رنگ تر شده است، 
در این سری از سریال شاهد اتفاقات بیشتر و متفاوت تری 
برای این کاراکتر خواهیم بود که بازی این شخصیت را نسبت 

به دو سری قبل متمایز تر می کند.
وی ادامه داد: به دلیل شیوع بیماری کرونا سری سوم سریال 
برای همه ما مشکالت زیادی را به همراه داشت؛ چون در واقع 
تنها سریالی هستیم که تمام مدت با ماسک حضور داشتیم 
و گاهی واقعاً دچار کمبود اکسیژن می شدیم. نوربخش در 
توضیح متمایز بودن سری سوم این سریال به دو سری قبل 
گفت: همه شخصیت ها به نسبت دو سری قبل تغییرات 
محسوسی داشته اند و در این سریال داستان حول یک 
محور نمی چرخد و مخاطب با موضوعات و اتفاقات متعدد 
و جدیدی مواجه خواهد شد که همین قضیه داستان را 
بیش ازپیش جذاب می کند. وی افــزود: شاید بشود گفت 
دلیل اصلی جذابیت این سریال این است که قصه در یک 
آپارتمان روایت نمی شود و یک فضای نو و جدیدی را پیش 
چشم مخاطب گذاشته است . در واقع نون .خ سبب شد 
که مردم، قوم کرد و دیار کردستان را بهتر و بیشتر بشناسند.

این بازیگر ادامه داد: نون. خ خالف اکثر سریال ها به جای 
کلی بازیگر شناخته شده به سراغ بازیگرانی رفته است که با 
وجود سال ها فعالیت در عرضه هنر ناشناخته مانده بودند و 
سعید آقا خانی با این سریال توانست استعدادهای خوبی را 

در عرصه طنز به تلویزیون معرفی کند.

رپرتاژ ویژه استان سمنان / گزارش: شاهرود_حسین بابامحمدی

 شاهرود_حس��ین بابامحمدی؛ »مهندس علیرضا حاجی محمد علی« در آئین باشکوه 
کاش��ت درخت که به مناس��بت روز درختکاری در صبح جمعه ۱۵اسفند ۹۹  در محل 
کاش��ت درختان مثمر باغ راه از ابتدای مس��جد پیامبر اعظم به سمت شرق)مجموعه 
گردشگری آبشار( برگزار شد، با بیان اینکه کاشت درخت گامی برای توسعه فضای سبز 
ش��هری به شمار می رود، بیان داشت؛ درختان ریه های تنفسی و مهم ترین سرمایه های 

طبیعی شهر هستند که همه ما نسبت به نگهداری از آنها مسئول هستیم.
وی ضمن بیان این مطلب که درخت نماد آبادانی، مظهر زندگی، لطافت بخش هوا و مایه 
آسایش و رفاه مردم و صفا و پاکی طبیعت است، ابراز داشت؛ نه تنها در این هفته بلکه باید در 
کلیه ایام سال اقدام به این کار پسندیده و حفظ منابع محیط زیست و فضای سبز شهر نمود.

ش��هردار ش��اهرود با اش��اره به اینکه از ابتدای س��ال تا کنون توانس��تیم ۶۵هزار اصله 
درخ��ت را غ��رس داده و امیدواری��م تا پایان س��ال بتوانی��م این رقم را ب��ه غرس ۷۵ 
هزار اصله درخت برس��انیم، اظهار داش��ت؛ درخت، موجود س��بز و لطیفی اس��ت که 
حضورش چش��م ها را می نوازد و به روح و روان آدمی، آرامش و ش��ادابی می بخش��د.

مهن��دس حاجی محمد علی ضمن بیان این مطلب که روز درختکاری بهانه ای اس��ت 
تا گروه های مختلف مردمی جلوی منازلش��ان و پارک ها با کاش��ت درخت قدمی برای 
توسعه فضای سبز ش��هری که در آن زندگی می کنند بردارند، عنوان داشت؛ نگهداری 
و توس��عه فضای س��بز شهری با جلب مش��ارکت ش��هروندان و ایجاد تعلق خاطر آنان                              

امکان پذیر است.
ش��ایان ذکر اس��ت؛ وی از طرح جامع مدیریت فضای سبز در بودجه و تصویب آن خبر 
داد و اعالم داشت؛ در این راستا باید گام های مدیریتی برای اصالح روند رو به سراشیبی 
محیط زیست برداشت و حفظ و توسعه فضای سبز شهری همراه با کارشناسی و تامین 

منابع آبی برای آن در نظر گرفت.
- دراین مراسم مهندس علیرضا حاجی محمدعلی درختی را به نام و یادپدر بزرگوارشان 

شادروان »حسن حاجی محمدعلی« کاشت.
- ای��ن حرکت ش��هردار ش��اهرود می تواند فرهنگ س��ازی ش��ود که هر ش��هروندی 
ب��ه ن��ام و یاد پ��در ویا درگذش��تگان خود نس��بت ب��ه کاش��ت درخت اق��دام نماید.
ش��هرداری ش��اهرود می تواند محل موردنظری را جهت گسترش فرهنگ درختکاری 
درنظر بگیرد تا هرش��هروند ش��اهرودی  به نام درگذش��تگان خود زیر نظر فضای سبز 

شهرداری نهالی را به رسم یادبود غرس نماید.

توسط شهرداری شاهرود صورت گرفت؛

 کاشت نهال به یاد شهدا وافتتاح بلوارشهدای منا 
ش��هردار شاهرود با اش��اره به اینکه دومین روز از مراسم 
درختکاری با نام شهدا در شاهرود نهال ها کاشته شده اند 
، گفت: روز درخت کاری فرصت و بهانه ای برای مشارکت 

با شهروندان با هدف احترام به طبیعت است.
مهندس علیرضا حاجی محمد علی در دومین روز از آئین 
باش��کوه کاشت درخت که ۱۶ اسفند ماه سال جاری  به 
مناس��بت روز درختکاری و با یاد شهدای گرانقدر ۸سال 
دفاع مقدس و انقالب اسالمی در محل بلوار شهدای منا 
وافتتاح این بلوار با حضور مسئوالن شهرستانی، نظامی، 
انتظامی ، اعضای ش��ورای اس��المی ش��هر و معاونین و 
مسئوالن شهری برگزار شد، با بیان اینکه روز درختکاری، 
روزی است که باید دست دوستی به سوی طبیعت دراز 
کنی��م و پیوندی عمیق و محکم را با آن برقرار س��ازیم، 
افزود: امروز، روز یادگیری است و همه ما باید یاد بگیریم 
ک��ه درختان حق زندگی دارند و حیات ما از برکت منابع 
طبیعی و درختان اس��ت و این امر زیبا تر می شود اگر با 

یاد و خاطره شهدای گرانقدر انجام شود.
وی ضمن بیان این مطلب که برگزاری این مراسم ،اقدامی 
موثر بود تا زمینه الزم برای حضور گسترده شهروندان در 
راستای مشارکت در این فرآیند فراهم شود، ابراز داشت: 
اقدام نهال کاری در قالب یک برنامه منسجم و هماهنگ 
در کنار مدیریت منابع آبی در شاهرود با مدیریت سازمان 
سیما و منظر و فضای سبز قرار خواهد گرفت که امیدواریم 

بتوانیم با راهکارهای مدیریت آبی در جهت حفاظت از این 
گنجینه های ملی گامهای بلندی را برداریم.

ش��هردار ش��اهرود ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه حفاظت از 
محیط زیس��ت یک��ی از مهمترین ض��رورت های هر                    
جامعه ای محس��وب می ش��ود، اظهار داشت: درختان 
به عنوان اصلی ترین عامل پاکیزه س��از محیط زیست 
و موث��ر بر بهداش��ت جس��م و روان انس��ان ها نقش 
ش��ایان توجهی در دس��تیابی به توس��عه پایدار دارند.

مهن��دس حاجی محمد علی درختکاری را فعالیتی اثر 
بخ��ش در جهت حفاظت از محیط زیس��ت و تضمین 
زندگی آیندگان عنوان کرد و بیان داش��ت: اقدامی که 
با نهادینه ش��دن و ارتقای فرهنگ عمومی نس��بت به 
اهمیت و جایگاه طبیعت اجرا شود  می تواند راهگشای 

حفظ منابع طبیعی به عنوان کنجینه ملی باشد.
شهردارشاهرود دراین مراسم گفت: کاشت نهال به منظور 
گرام��ی داش��ت یاد و خاطره  ش��هدا، بی ش��ک اذهان را 
معطوف به فرهنگ جهاد و شهادت می کند و در شرایط 
کنونی این گونه اقدامات نمادین می تواند بیانگر بخشی از 

روح آرمان خواهانه مردم این مرزوبوم باشد.
الزم به ذکر است در این اقدام زیبا، رئیس بنیاد شهید و 
امور ایثارگران شهرستان شاهرود، جمعی از خانواده های

 ش��هدا و روسای ادارات این شهرستان حضور داشتند 
و نه��ال ها ب��ه نام ش��هدا دراین بلوار کاش��ته ش��د.

مشاورعمرانی شهردارشاهرودخبرداد ؛

بلوار شهدای منا بامساحتی بالغ 
بر1۵ هزارمترمربع افتتاح شد

مش��اور عمرانی ش��هردار ش��اهرود مهندس محمود تیموری درگفتگویی گفت:  با یاری 
خداوندمتعال و نظارت  مهندس حاجی محمدعلی شهردارش��اهرود روند اجرایی احداث 
بلوار شهدای منا در مساحت بالغ بر ۱۵ هزارمترمربع، ۳۵۰مترطول در عرض ۳۶ متر به 

پایان رسیدوعملیات آسفالت ریزی این بلوار انجام شد.
مهندس محمودتیموری درادامه بیان داشت؛  این پروژه ۱۶ اسفند۹۹ باحضور مسئولین 
شهرستان شاهرود افتتاح و دراین بلوار نهال به نام ویاد شهدا توسط مسئولین کاشته شد.

وی اظهارداشت:مس��یر  بلوارش��هدای من��ا باهدف کاه��ش بارترافیک��ی خیابانهای امام 
خمینی)ره( ،بلوارطوس، کاهش مدت زمان س��فر، مدیریت مصرف س��وخت ودسترس��ی 
آس��ان شهروندان ازشهرکهای حدشرق  به مرکز شهر  با بیش از۱۳ هزار مترمربع تملک 

توسط شهرداری شاهرود اجرا وبه بهره برداری رسید.

تقدیر سرپرست فرمانداری ویژه 
شهرستان شاهرود از اقدام درختکاری 

توسط مدیریت شهری به نام شهدا

 دکترابوطالب جاللی سرپرس��ت فرمانداری  ویژه شهرستان شاهرود در  
آئین باش��کوه کاشت درخت وافتتاح بلوارشهدای منا گفت: وجود فضای 
س��بز و گس��ترش آن امروز بیش از هر زمان دیگر ضرورت دارد و اقدام 
شهرداری شاهرود در راس��تای برگزاری این آئین حسنه به خصوص در 
راس��تای کاش��ت هر درخت به نام و یاد ش��هدای گرانقدر جای تقدیر و 

تشکر دارد.

اقدام قابل تحسین "شهردار شاهرود" در روز درختکاری؛

زنده نگهداشتن یاد پدر با کاشت نهال

ع 9
91
28
44
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توضیحات مدیرکل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی

 ماجرای دایی و عموهایی که
 بدون نوبت واکسینه شدند!

ــط  رواب مدیرکل  کــرمــان پــور،  حسین 
عمومی سازمان نظام پزشکی در پاسخ 
به ادعای برخی از افراد که مسئوالن 
بیمارستان سهمیه واکسن برخی را به 
فرد دیگری از جمله اقوام و آشنایان 
به میزان  خود اختصاص می دهند، 
گفت: احتماالً چنین چیزی درست 
یخ زده  واکسن ها  این  که  اســت؛ چرا 
یــخ زده  از حالت  و هنگامی  هستند 
درمی آیند اگر تزریق نشوند، باید دور ریخته شوند و به همین دلیل برای اینکه 
واکسن ها در چنین شرایطی دورریخته نشوند که البته خیلی به ندرت پیش 
می آید و اگر برنامه از پیش تعیین شده و غــرض ورزی در کار نباشد، در آن 

لحظه شخصی را پیدا می کنند و واکسن را به او می زنند.

وزیر آموزش وپرورش:

همه راه های غیراصولی جذب معلم مسدود شد 
محسن حاجی میرزایی با بیان اینکه 
در 10 سال گذشته 50 درصد معلمان 
ورودی آموزش و پرورش از مسیرهای 
انــتــخــاب  بــــدون  کـــه  بــــوده  مختلف 
نامرتبط و  درســت، رشته تحصیلی 
با محل تدریس تناسب  جنسیت، 
نداشته، تصریح کرد: این اتفاق یک 
ــاری بــه نــهــاد معلم اســت،  ضــربــه کـ
فرهنگی  انقالب  شــورای  از  بنابراین 
مصوبه گرفتیم که ورودی به آموزش وپرورش فقط از مسیر قبولی در آزمون 
سراسری و دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی است و همه راه ها مسدود شد 

تا معلم های باکیفیت وارد مدارس شوند. 
به گزارش تسنیم؛ حاجی میرزایی، با اشاره به اینکه در رتبه بندی به مدرک 
امتیاز نمی دهیم؛ چراکه در ابتدای استخدام این مسائل لحاظ شده است، 

افزود: براساس این الیحه فقط به کیفیت معلم نمره می دهیم.

دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر خبر داد

 کشف یک هزارو۲۰۰تن موادمخدر ترانزیتی 
به سمت اروپا

دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با 
وجــود شرایط سخت  با  اینکه  بیان 
فراگیری بیماری کرونا در همه جهان و 
تحریم های ظالمانه آمریکا، جمهوری 
اسالمی ایران در سال ۲0۲0 نزدیک به 
یک هزارو۲00تن موادمخدر را کشف 
کــرد، گفت: بخش اعظم مسیر این 
مواد به سمت کشورهای اروپایی بود 
که نسبت به ســال ۲01۹ ،۴1درصــد 

افزایش را نشان می دهد. 
به گزارش ایسنا، سردار اسکندر مؤمنی بیان کرد: در سال ۹۹ بیش از 1۲هزار 
میلیارد تومان ضربه به بنیان های اقتصادی قاچاقچیان وارد شده که این میزان 
از چرخه گردش اعتیاد در دنیا حذف شده است که این ها آسان بدست 
نیامده و در سال جاری ۹ شهید و ده ها جانباز و مجروح پشت این مبارزه بزرگ 

جهانی قرار دارند. 

رئیس سازمان بسیج دانش آموزی خبر داد

توزیع 6۰هزار تبلت بین محصالن مناطق محروم 
رئیس ســازمــان بسیج دانــش آمــوزی 
و  تبلت  از 60هــــزار  بیش  تــوزیــع  از 
تلفن همراه بین دانش آموزان در طرح 

نذر هوشمند خبر داد.
به گــزارش فــارس؛ کرونا زیست بوم 
ــرد کــه تبلت به  جــدیــدی ایــجــاد کـ
مــدرســه تــبــدیــل شــد و ابــــزار درس 
خــوانــدن بــچــه مــدرســه ای هــا شـــده و 
همین موضوع موجب شد نهادها و 
گروه های مختلف دست به دست دهم دهند تا هیچ دانش آموزی از تحصیل 

عقب نماند؛ بسیج دانش آموزی هم طرح نذر هوشمند را راه اندازی کرد.
مجتبی باستان به فارس گفت: طرح نذرهوشمند از هفته بسیج دانش آموزی 

آغاز شد و همچنان تا زمانی که دانش آموزان نیاز داشته باشند، ادامه دارد.
برای  تبلت  و 53هـــزار  تلفن همراه  تاکنون 7هــزار  توانسته ایم  ایــن طــرح  در 
دانش آموزانی که دسترسی به ابزار هوشمند را ندارند با همراهی خیران تهیه 

کرده و توزیع کنیم.

 عروس ملکه انگلیس
 از نژادپرستی خاندان سلطنتی پرده برداشت

در  آمریکایی شاهزاده هری  همسر 
مصاحبه ای افشاگرانه به نمونه های 
بارز نژادپرستی در خاندان سلطنتی 

انگلیس پرداخت.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، 
مگان  رویترز،  خبرگزاری  از  نقل  به 
مــارکــل، همسر شــاهــزاده هــری، در 
وینفری  اوپـــرا  بــا  ــازه ای  ــ ت مصاحبه 
مــی گــویــد پــیــش از تــولــد فــرزنــدش 
خانواده سلطنتی به شدت نگران تیره شدن رنگ پوست نوزاد وی بودند. با 
توجه به اینکه مادر مگان، سیاه پوست است، خانواده سلطنتی نگران رنگ 
پوست آرچی بودند. همسر شاهزاده هری می گوید همین نگرانی ها نشان 

می دهد که چرا فرزند وی از دریافت عنوان شاهزاده محروم شد.
عروس ملکه انگلیس در بخشی از این مصاحبه اعالم کرد: پس از پیوستن 
به خاندان سلطنتی، حمایتی را که انتظار می رفت از آن ها دریافت نکردم.

آرچــی  تولد  از  پیش  و  مــه ســال ۲01۹  در  هــری گفت:  همسر شــاهــزاده 
بحث هایی در خانواده سلطنتی وجود داشت مبنی بر اینکه چقدر ممکن 
به گفته مگان، خــانــواده سلطنتی  باشد.  تیره  ــوزاد  ن رنــگ پوست  اســت 
صرف نظر از جنسیت فرزند وی نمی خواستند عنوان شاهزاده یا شاهدخت 

را به او بدهند.
شاهزاده هری و همسرش سال گذشته از تمامی وظایف سلطنتی خود 
سال  فوریه  در  کردند.  مهاجرت  آمریکا  به  پسرشان  همراه  و  کناره گیری 
جاری آن ها به ملکه الیزابت دوم اطالع دادند که به عنوان اعضای خانواده 

سلطنتی به انگلیس برنخواهند گشت.

خبر

فراسو

افزایش 30درصدی اشتغال مددجویان کمیته امداد  رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره(، از افزایش 30درصدی اشتغال مددجویان کمیته امداد در سال 99 خبر داد. به گزارش مهر، مرتضی بختیاری 
گفت: در حالی که ویروس کرونا در جهان موجب شد 10درصد اشتغال از دست برود، اما در کمیته امداد تعداد اشتغال ایجاد شده در سال جاری 30درصد نسبت به قبل افزایش یافت. بختیاری خاطرنشان 

کرد: در سال گذشته 1۷5هزار و 900 شغل با 4,۷10میلیارد تومان تسهیالت قرض الحسنه ایجاد شد اما در سال 99 تعداد شغل ها به 220هزار اشتغال افزایش یافت.

اهمیت  و  نقش  مصدق   محمود   
کسی  بر  زیست  محیط  و  منابع طبیعی 
كنترل  در  منابع طبيعی  نیست.  پوشیده 
آب های هرز سطحی، تغذيه سفره های آب 
زيرزمينی، حفظ و توليد خاک نباتی، توليد 
اكسيژن، تلطيف هوا، پااليش گازهای سمی، 
تأمين غذا و پروتئين، توليد مواد دارويی و 
صنعتی، پناهگاه حيات وحش، توليد علوفه 
تا  دارد  پُررنگی  بسیار  نقش   … و  چوب  و 
و  حیات  بستر  عنوان  به  آن  از  که  جایی 
توسعه پایدار کشور یاد می شود و به همین 
از  کشور  باالدستی  قوانین  که  است  دلیل 
و  قانون اساسی  و50   ۴8  ،۴5 اصول  جمله 
سند توسعه ۲0 ساله ایران كه توسط رهبر 
است،  شده  ابالغ  و  تأييد  انقالب  معظم 
و محیط  اهمیت و حفظ منابع طبیعی  بر 
زیست تأکید می کند. برای مثال اصل 50 
محيط  »حفاظت  می گوید:  قانون اساسی 
زيست كه نسل امروز و نسل های بعد بايد 
در آن حيات اجتماعی رو به رشدی داشته 
از  می شود.  تلقی  عمومی  وظيفه  باشند، 
اين رو فعاليت های اقتصادی و غير آن كه 
با آلودگی محيط زيست و تخريب غيرقابل 

جبران آن مالزمه پيدا كند، ممنوع است«.
با این همه منابع طبیعی امروز با چالش های 
ــاک، آلــودگــی  مختلفی چـــون فــرســایــش خـ
و مخرب،  و خــاک، سیالب های شدید  آب 
ناپایداری  زیرزمینی،  آب هــای  شدید  اُفــت 
بــوده،  مواجه  و...  پوشش گیاهی  کاهش  و 
از همه  آنچه شاید بیش  این میان  اما در 
نمود دارد، تصرف اراضی ملی و غارت انفال 

منابع طبیعی است. 
ــی و  ــ ــل ــ ــرف اراضـــــــــــی م ــ ــصـ ــ امـــــــا رونـــــــــد تـ
این  اســـت؟  چگونه  دولتی)منابع طبیعی( 
پدیده ریشه در چه عواملی دارد؟ عملکرد 
دستگاه های متولی به ویژه سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخیزداری برای مقابله با تصرفات 
اراضی منابع طبیعی چگونه است و مهم تر 
از همه اینکه سازمان جنگل ها که مدیریت 
بهره برداری  و  احیا، توسعه  حفظ، اصــالح، 
اصولی بیش از 80 درصد از عرصه کشور را 
در اختیار دارد، چه برنامه و تدابیر مشخصی 
برای جلوگیری از تصرف اراضی منابع طبیعی 

دارد؟ 

تصرف اراضی باندی و سازمان یافته »
است

ــادی کــیــادلــیــری، رئــیــس انــجــمــن علمی  هــ
روند  قــدس،  به  پاسخ  در  ایـــران  جنگلبانی 
گذشته  بــه  نسبت  را  ملی  اراضـــی  تصرف 
افزایشی ارزیابی می کند و می گوید: وضعیت 
ما  اجتماعی  وضعیت  بــه  منابع طبیعی 
برمی گردد. در واقع عوامل خارجی بر طبیعت 
وضعیت  وقتی  و  مــی گــذارنــد  ــادی  زیـ تأثیر 
اقتصادی مردم بد می شود یا دولت ها تغییر 
می کنند، نوع چالش ها در منابع طبیعی ما 
نیز تغییر می کنند؛ یعنی اگر زمانی چالش 
بهره برداری چوب را داشتیم، اکنون موضوع 
واگذاری زمین برای معادن کم کم اهمیت پیدا 
می کند، یا تجاوز به اراضی ملی رو به افزایش 
است، چون شاهد افزایش قیمت یا ارزش 
زمین و ضعف نظارت از سوی دستگاه های 

متولی هستیم. 
وی ادامه می دهد: زمین خواری، کوه خواری، 
مــعــنــای  بـــه  الــــزامــــاً  و...  ــواری  ــل خــ ــاحــ ســ
دست اندازی به اراضی ملی و تصرف آن ها 
نیست بلکه قوانینی که بعضی وقت ها وضع 
می شود نیز به معنای زمین خواری و تصرف 
اراضــی ملی اســت. مثالً طبق یکی از مواد 
»قانون معادن« که در سال 13۹۲ تصویب 
شده است اگر صنعت و معدن محلی را به 
عنوان معدن مشخص کند و منابع طبیعی 
ظرف دو هفته به استعالمش پاسخ ندهد، 

معدن به نفع متقاضی ثبت می شود و تمام 
اختیار  در  باید  بالمعارض  معدن  محدوده 
معدنکار قرار  گیرد و این گونه 700هزارهکتار 
از اراضی ملی واگذار می شود. یا هنگامی که 
قانون می گوید می توانید روی اراضی شیبدار 
زراعت و ... کنید، این یعنی زمین خواری. یا 
طبق قانون»زمین شهری« ورود اراضی ملی و 
دولتی به محدوده و حریم شهر باید از وزارت 
جهاد به وزارت راه و شهرسازی واگذار شود. 
البته افرادی هم اقدام به تصرف اراضی ملی 
می کنند چون اکنون هر کسی تصور می کند 
اگر خودش تصرف نکند دیگری این کار را 
عوامل  ایــن  همه  بنابراین  مــی دهــد؛  انجام 
اوضاع منابع طبیعی را کامالً به هم زده و آن 
چیزی که این وسط بازنده بوده، طبیعت و 
جامعه است. یعنی این بازی در آینده بردی 
ــرای همه یــک شکست محض  بـ و  ــــدارد  ن
است و اگر اوضاع همین طور پیش برود ما 
هم دچار گرسنگی خواهیم شد و استقالل 
کشور هم به خطر می افتد، چون با تخریب 
منابع طبیعی به تدریج آب و کشاورزی از بین 
می رود و این گونه کشور به شدت وابسته به 

خارج می شود. 
علوم  ــشــگــاه  دان هیئت علمی  عــضــو  ایـــن 
تحقیقات، نقش مردم در تخریب و تصرف 
می گوید:  و  مــی دانــد  ناچیز  را  ملی  اراضـــی 
افراد معمولی که حتی در اداره ها نمی توانند 
ده  چند  قادرند  چگونه  بگیرند  را  حقشان 
هکتارزمین را تصرف کنند، قطعاً این گونه 
اقــدام هــا بــه صــورت بــانــدی و سازمان یافته 

انجام می شود. 
را در خصوص  باالدستی  قوانین  کیادلیری 
می خواند  جــامــع  و  درســـت  منابع طبیعی 
پنجاهم  اصــل  اســاس  بر  مثالً  می گوید:  و 
قانون اساسی هر نوع برنامه و پروژه توسعه ای 
اگر سبب تخریب منابع طبیعی شود، ممنوع 
اراضــی  ــرای حفظ  ب قانونی  اســت. ظرفیت 
اجــرای  در  امــا  دارد؛  وجــود  منابع طبیعی  و 
این قوانین مشکل داریم، یعنی اگر قوانین 
بــاالدســتــی بــه درســتــی اجـــرا شوند و رفتار 
مناسبی با طبیعت داشته باشیم آن وقت 
می توانیم منابع طبیعی و محیط زیست خود 

را حفظ کنیم. 
جنگل ها  ســازمــان  عملکرد  بــه  سپس  وی 
مقابله  بــرای  نظارتی  دستگاه های  سایر  و 
ــردازد و مــی گــویــد:  ــی پـ ــی مـ ــا تــصــرف اراضــ ب
و  بــرای حفظ منابع طبیعی نیست  اراده ای 
دستگاه های متولی و نظارتی کامالً منفعالنه 
عــمــل مــی کــنــنــد. حــتــی ســازمــان جنگل ها 
بعضی اوقات تصرفات اراضی را پرونده سازی 
با  مـــوارد  بعضی  در  هم  مجلس  نمی کند. 
عنوان توسعه کشور قوانینی وضع می کند 
می شود.  هزینه  منابع طبیعی  از جیب  که 
مثالً می خواهند حریم رودخانه ها را به وزارت 
نیرو واگذار کنند در حالی که رودخانه فقط 

بلکه یک  یک بستر نیست 
اکوسیستم است و مدیریت 
یا  مــی خــواهــد.  فنی  و  علمی 
مصوبه معادن هم همین طور. 
ــرای  ــ آن قـــــــدر دســـــت انـــــداز ب
ــی تصرفی به  بــازگــردان اراضـ
که  دارد  وجــــود  بــیــت الــمــال 
منابع طبیعی توان دفاع ندارد. 

در واقع دستگاه یا سازمانی نیست که جلو 
روند تخریب و تصرف اراضی ملی را بگیرد. 
ریــل گــذاری  و  هــدایــت  اینکه مسیر  ضمن 
است.  غلط  هم  منابع طبیعی  حفظ  ــرای  ب
مثالً وقتی با تمام توان می خواهیم توسعه 
کشاورزی را با افزایش سطح زیرکشت داشته 
هزینه  منابع طبیعی  از  مجبوریم  باشیم، 

کنیم. 
 
اراده ای برای حفاظت از منابع طبیعی »

نمی بینم 
سابق  قائم مقام  شریعت نژاد،  شمس هللا 
سازمان جنگل ها و عضو سابق کمیسیون 
ــورای اســالمــی هم  ــ ــاورزی مــجــلــس شـ ــشـ کـ
می گوید:  قــدس  بــه  و  دارد  نگاهی  چنین 
از  قبل  بــه  منابع طبیعی  مــدیــریــت  انــگــار 
دهــه ۴0 برگشته و تخریب و تصرف اراضی 
منابع طبیعی کشور نسبت به گذشته  بدتر 

شده است. 
وی ادامــه می دهد: در حوزه واگــذاری زمین 
برخی سیاست ها و طرح هایی پیاده شده اند 
کــه مــوضــوع زمــیــن خــواری را تشدید کــرده 
اســت، مثل اجــرای طرح طوبی که طبق آن 
هر کس می توانست قطعه زمینی را بگیرد و 
در آن نهال بکارد و بعد برود سند ششدانگ 
آن را دریافت کند. خب چنین طرحی برای 
این گونه  و  ــود  ب خوبی  مشوق  ســودجــویــان 
از دست  ملی  اراضــی  از  سطح گسترده ای 
رفت. یعنی زمین هایی را گرفتند که یا لم یزرع 
شد یا در آن ساختمان بنا کردند. البته این 
اکنون  اما  بــوده  موضوع در گذشته بیشتر 

کمتر شده است. 
وی از پایش نشدن اراضی منابع طبیعی به 
عنوان عامل مهم دیگر در رشد تخریب و 
تصرف اراضی ملی یاد می کند و می گوید: در 
گذشته هر چند سال یک بار عکس برداری و 
نقشه برداری هوایی می شد تا مشخص شود 
اراضی ملی در چه وضعیتی هستند، اما از 
سال 1375 به این طرف این برنامه اجرایی 
نشده و اصالً مشخص نیست چه مقدار از 

سطح اراضی ملی کم شده است. 
اینکه بخش عمده  بــیــان  بــا  شــریــعــت نــژاد 
تصرفات اراضــی ملی از سوی مــردم انجام 
می شود، می گوید: مردم در سطح کم اقدام 
به تصرف می کنند اما چون تعدادشان زیاد 
است در کل سطحی را که به تصرف خود 
درمی آورند بیشتر است. پسروی جنگل ها 

اطـــراف شهرها  در  مــراتــع  و 
از تصرفات  نشان  به خوبی 

اراضی طبیعی دارد. 
ســــازمــــان  ــرد  ــکـ ــلـ ــمـ عـ وی 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
طبیعی،  منابع  حفظ  در  را 
نمی کند  ارزیـــابـــی  مــنــاســب 
و مــی گــویــد: بـــا نــگــاهــی به 
خروجی کار این سازمان می توان گفت توفیق 
چندانی در انجام وظایفش نداشته است. 
عملکرد مجلس هم در حفظ منابع طبیعی 
طرح  تصویب  ــا  ب مجلس  نیست؛  خـــوب 
کارشناسی نشده تنفس 10ساله جنگل های 
یادگار  به  بــرای خــود  تاریکی  نقطه  شمال، 

گذاشته است. 

تناقض قوانین در حفاظت از اراضی »
منابع طبیعی 

رضا افالطونی، معاون حفاظت و امور اراضی 
سازمان جنگل ها و مراتع کشور در خصوص 
روند تصرف اراضی ملی می گوید: نمی توان 
یا  افزایش  به  رو  رونــد کلی تصرفات  گفت 
کاهش است، یعنی در سنوات مختلف و با 
توجه به شرایط اقتصادی و شدت اقدام های 
یــا زیــاد  حفاظتی، مــیــزان تــصــرفــات کــم و 
می شود، اما قطعاً در سال جاری با توجه به 
تشدید اقدام های حفاظتی، میزان تصرفات 

کاهش داشته است.
ــزوده زمین،  اقتصادی و ارزش افـ وی شرایط 
نقص و تــعــارض قــوانــیــن، تــداخــل وظایف 
مالکیت  عدم تثبیت  اجرایی،  دستگاه های 
مــجــازات هــای  نــکــردن  پیش بینی  و  دولـــت 
بازدارنده را مهم ترین عوامل تصرف اراضی 
به قدس می گوید:  و  منابع طبیعی می داند 
تداخل وظایف دستگاه های  در عامل  مثالً 
دولــتــی بــه عــنــوان یــکــی از اســاســی تــریــن 
اراضــی  از  حفاظت  در  ســازمــان  مشکالت 
ملی می توان گفت گاهی دستگاه های دولتی 
براساس قوانین داخلی برای خودشان وظیفه 
می دانند که به پرونده یک زمین خاص ورود 
کنند یا ورود نکنند که این موضوع ریشه 
در نقص قوانین دارد و موجب سوءاستفاده 
می شود. بنابراین حوزه وظایف و مسئولیت 
دستگاه ها باید کامالً مشخص شود تا هر 
دستگاهی بداند چه وظیفه ای دارد و چه باید 
بکند. برای نمونه زمینی که در حریم شهری 
منابع طبیعی،  از  استعالم  بدون  واقع شده 
پروانه ساختمان از شهرداری یا بخشداری 
مــی گــیــرد، در حــالــی کــه زمــیــن ملی اســت، 
ولــی شــهــرداری اعــالم می کند مــا براساس 
وظیفه سازمانی خود پروانه ساختمان صادر 
کرده ایم. این تداخل وظایف، مردم و سازمان 
جنگل ها و دستگاه قضایی را با مشکالت 

فراوانی مواجه می کند. 
مــوضــوع عدم تثبیت  بــه  افــالطــونــی سپس 

مالکیت دولــت بر اراضــی ملی می پردازد و 
می گوید: این عامل نقش مهمی در دخل 
که  داشــتــه  منابع طبیعی  اراضـــی  تصرف  و 
امسال اقدام های خوبی در این حوزه انجام 
شده به طــوری که امیدواریم تا پایان نیمه 
نخست سال 1۴00 تمام اراضی ملی کاداستر 
شوند و سند مالکیت اراضــی به نام دولت 
صادر شود و اگر این اتفاق بیفتد، دخل و 

تصرفات اراضی به شدت کاهش می یابد. 
در  قوانین  تناقض  اینکه  بــه  ــاره  اشـ بــا  وی 
مشکل  ایــجــاد  منابع طبیعی  از  حفاظت 
می شود،  ســوءاســتــفــاده  موجب  و  می کند 
تصریح کرد: قانون »ملی شدن جنگل های 
قانون »حفاظت و  و  کشور« مصوب 13۴1 
به  از جنگل ها« مصوب 13۴6  بهره برداری 
عنوان قوانین مبنایی در سازمان جنگل ها 
معتقدیم  بنابراین  هستند؛  عمل  مــالک 
هر قانونی روی این ها آمده و این قوانین را 
تحت تأثیر قرار داده باشد، باید اصالح شود. 
مثالً ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از 
جنگل ها، ساز و کار و ضمانت های اجرایی 
و  تخریب  از  جلوگیری  ــرای  بـ را  محکمی 
تصرفات اراضی طبیعی دیده بود، اما در پی 
آن ماده 6۹0 قانون مجازات اسالمی تصویب 
شد که به نوعی مــاده 55 را منسوخ کرد و 
همین مسئله دست ما را بست. یعنی طبق 
می توانست  منابع طبیعی  مأمور   55 مــاده 
در  دیوارکشی  یا  نهال  کاشت  مشاهده  با 
انجام  را  رفع تصرف  تنهایی  به  ملی  عرصه 
بدهد و این گونه اصــالً تصرف اراضــی ملی 
شکل نــمــی گــرفــت، امــا در حــال حــاضــر با 
تصویب ماده 6۹0 ما ناچاریم با طی کردن 
فرایند دادرسی و با حکم دادگاه رفع تصرف 
را انجام بدهیم که با توجه به طوالنی بودن 
فرایند دادرسی گاهی اوقات ساختمان و باغی 
در عرصه متصرفی ایجاد می شود که در این 
صــورت رفــع تصرف آن بــرای منابع طبیعی 
سخت و هزینه بر اســت، ضمن اینکه آثار 

اجتماعی نیز به دنبال دارد . 
ــاره بــرنــامــه هــای ســازمــان متبوعش  ــ وی درب
بــرای مقابله با تصرف اراضــی منابع طبیعی 
می گوید: امسال برنامه ای با عنوان تشدید 
اقدام های حفاظتی پیاده کردیم که براساس 
آن کار بلوک بندی بلوک های حفاظتی را انجام 
دادیم، یعنی مناطق، استان ها، شهرستان ها 
و بخش را منطقه بندی یا بلوک بندی کردیم 
ــان، یــگــان و نــاوگــان  ــرق ب و بـــرای هــر بــلــوک ق
تــرابــری تعیین شــده اســـت. از ســوی دیگر 
نیروهای حفاظتی کامالً ملبس و مجهز به 
انــفــرادی  تجهیزات دفــاع شخصی و دفــاع 
انجام  نیز  مانیتورینگ  حفاظت  و  شدند 
می شود. همچنین امسال عالوه بر راه اندازی 
سامانه 13۹ و افزایش ضریب رادیویی سازمان، 
استفاده از پایش پهپادی،  پایش ماهواره ای و 
پایش دوربینی را به صورت همزمان در دستور 
ایــن اقدام ها،  ــم که نتیجه  قــرار دادی کارمان 
افزایش کشفیات در حوزه تخریب و تصرف 

اراضی ملی بوده است.  
وی با اشاره به ضرورت اصالح برخی از قوانین 
سازمان  می گوید:  منابع طبیعی  حــوزه  در 
منابع طبیعی یک الیحه در خصوص تشدید 
مجازات حریق عمدی و غیرعمدی و الیحه 
دیگری با عنوان ختم رسیدگی به اعتراض ها 
در خصوص مالکیت دولــت بر عرصه های 
ملی به وزارت جهاد کشاورزی ارائه کرده تا 
به تصویب دولــت و مجلس برسد. ضمن 
و  بانان  محیط  از  حمایت  آیین نامه  اینکه 
جنگلبانان را که تقدیم مجلس کرده بودیم، 
امسال به تصویب رسیده است. همچنین 
اصالح آیین نامه ماده 15 قانون حفاظت در 
خصوص افزایش قیمت قطعه چوب، قطع 
درخت و محموله های چوبی را به دولت ارائه 

داده ایم که تصویب شده است.

کارشناسان در گفت وگو با قدس از ضعف قوانین در حفظ محیط زیست می گویند

بر شاخه نشستن و بُن بریدن!

دستچین

حذف کنکور یک شعار تو خالی است!
ابراهیم سوزنچی، معاون خط مشی گذاری ستاد علم و 
فناوری شورای عالی انقالب فرهنگی، درباره حذف کنکور 
زیرساخت های موجود  براساس  برنا گفت:  به  در 1۴01 
کنکور حذف نمی شود و در شورای عالی انقالب فرهنگی 

به دنبال حذف کنکور نیستیم.
حذف کنکور یک شعار تو خالی است که قابلیت اجرا 

ندارد و این شعار برای سرگرمی مردم داده می شود.

فروش و اجاره تاالب ها غیرقانونی است
کمیسیون قضایی  دلخوش اباتری، سخنگوی  سیدکاظم 
مجلس، به خانه ملت گفت: فروش و اجاره تاالب ها توسط 
هر نهاد و سازمانی غیرمجاز است؛ چرا که برخی از این 
تاالب ها مثل تاالب انزلی جزو كنوانـسيون رامـسر هستند 
و یا ثبت جهانی شده اند. با آسیب دیدن و متروکه شدن 

آن ها هیچ قانونی اجازه فروش و اجاره آن ها را نمی دهد.

پایان معافیت مالیاتی مؤسسات آموزش زبان خارجی
محمدمهدی زاهدی، عضو کمیسیون آموزش مجلس، با 
اشاره به مصوبه مجلس در خصوص لغو معافیت های 
برخی مؤسسات، به خانه ملت گفت: مؤسسات آموزش 

زبان خارجی نیز مشمول این قانون می شوند.
افراد  نه  به مؤسسه است  مربوط  ما  ــزود: بحث  اف وی 
تبعیض  رفع  راستای  در  این مصوبه  بنابراین  حقیقی؛ 

خواهد بود.

وزارت ارتباطات متولی موتور جست وجوی ملی نیست
در  ایــران،  اطالعات  فناوری  رئیس سازمان  ناظمی،  امیر 
پاسخ به این پرسش مهر که راه اندازی موتور جست وجوی 
داخلی به کجا رسید، گفت: مطابق با تقسیم کار ملی 
موتور  راه انـــدازی  متولی  ارتباطات  وزارت  گرفته،  صــورت 
جست و جو نیست و کمیته ای درگیر این موضوع است 

که بازیگرانی مثل اپراتورها در آن مسئولیت هایی دارند.

انجام تست کرونا برای مسافران الزامی نیست
فرهنگی  میراث  وزارت  گردشگری  معاون  تیموری،  ولی 
در  نام نویسی  دستورالعمل های  براساس  گفت:  برنا  به 
تورهای خدمات مسافرتی، الزامی برای انجام تست های 
پی سی آر وجود ندارد. اگر کسی سابقه تست پی سی آر 
داشته باشد در سامانه ماسک وزارت بهداشت تحت 
کنترل قرار می گیرد. ارائه تست پی سی آر برای هتل یا 

تورها الزامی نیست.

برخی برای نوشتن نسخه الکترونیک همکاری نمی کنند
دکتر محمدرضا دری، دبیر انجمن داروســازان تهران، به 
تسنیم می گوید: برخی از پزشکان همکاری الزم را برای 
نوشتن  بــرای  الزامی  ندارند.  الکترونیک  نسخه  نوشتن 
نسخه الکترونیک برای پزشکان وجود ندارد و پزشکان 
می توانند نسخه خود را روی سربرگ کاغذی خود بنویسند 

و این مسئله موجب بروز مشکالت فراوانی می شود.

اراده ای برای حفظ 
منابع طبیعی نیست و 
دستگاه های متولی و 

نظارتی کاماًل منفعالنه 
عمل می کنند
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نبی رفت، قنبرزاده آمد
سمت  از  گذشته  روز  فوتبال  فدراسیون  سابق  کل  دبیر  نبی  محمد 
خود استعفا داد. دبیرکل چندین دوره فدراسیون فوتبال که مدتی نیز 
از دوره آخر حضور در این پست به عنوان عضو هیئت مدیره  پیش 
انتخاب  و  فوتبال  فدراسیون  انتخابات  از  بعد  بود،  پرسپولیس حاضر 
شهاب الدین عزیزی خادم از سمت خود کنار رفت و استعفایش نیز 

مورد قبول واقع شد. 
اکنون منصور قنبرزاده، مدیرعامل اسبق نفت تهران به عنوان سرپرست 
دبیرکلی فدراسیون فوتبال قرار است کار خود را در کنار شهاب الدین 

عزیزی خادم دنبال کند. 

پرسپولیسی ها در انتظار ITC مغانلو

کارت بازی ترابی صادر شد
کارت بازی هافبک جدید تیم فوتبال پرسپولیس از سوی سازمان لیگ 

صادر شد. 
انجام شده،  اقدامات  با  پرسپولیس،  باشگاه  از سایت رسمی  نقل  به 
مراحل ثبت قرارداد مهدی ترابی در سازمان لیگ فوتبال ایران به انجام 
کرد. همچنین  دریافت  را  بازیکن  این  بازی  کارت  دیــروز  و ظهر  رسید 
از  و بعد  انجام اســت  مــورد شهریار مغانلو هم در حــال  اقــدامــات در 
اقدام  بــازی وی  کــارت  دریافت  و  نهایی  ثبت  به  ITC، نسبت  رسیدن 

خواهد شد.

حضور ایران در تورنمنت فوتسال تایلند
تیم ملی فوتسال ایران از ۲۳ اردیبهشت تا ۳ خرداد ۱۴۰۰ در تورنمنت 
هشت جانبه و دوستانه تایلند شرکت خواهد کرد. به گزارش سرویس 
کویت،  انــدونــزی،  هلند،  فنالند،  ــن،  ژاپـ ایـــران،  از  تایلندی ها  ورزش 
این  در  بــودنــد  کــرده  دعــوت  ازبکستان  و  ــارات  امـ ویــتــنــام،  عربستان، 

تورنمنت شرکت کنند. 
ایــران،  حضور  تاکنون  فوتسال  کمیته  رئیس  پرهیزکار  داود  گفته  به 
بازی ها  ایــن  در  هلند  و  فنالند  انــدونــزی،  ازبکستان،  ویتنام،  تایلند، 
نهایی  هم  دیگر  تیم  یک  زمینه حضور  احتماالً  و  است  شده   قطعی 

خواهد شد.

مدافع پرسپولیس به ملوان پیوست
مدافع چپ پرسپولیس برای سپری کردن دوره خدمت سربازی راهی 
ملوان شد. به گزارش سرویس ورزش  سینا مهدوی، مدافع چپ جوان 
تیم فوتبال پرسپولیس که چند فصلی است در این تیم عضویت دارد، 

برای گذراندن دوران خدمت سربازی خود راهی ملوان شد.
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ادامه درخشش صیادمنش در اوکراین    یکشنبه شب از هفته هفدهم رقابت های لیگ فوتبال اوکراین، زوریا میزبان لویو بود و با نتیجه 4 بر صفر به پیروزی پرگل دست یافت. در این بازی الهیار 
صیادمنش بازیکن ایرنی از ابتدا در ترکیب زوریا حضور داشت و گل های دوم و چهارم تیمش را به ثمر رساند. صیادمنش در این بازی 45 دقیقه بازی کرد و در نیمه دوم تعویض شد. دیروز سایت »فوتبال 

اوکراین« اللهیار صیادمنش را به عنوان بهترین بازیکن دیدار زوریا با لویو انتخاب کرد.

دنیای ورزش

تلگرامی

باشگاه  سخنگوی  حسینی   سینا   
استقالل عصر روز دوشنبه پاسخگوی 
گروهی  رسانه های  خبرنگاران  ســؤاالت 
خبری  نشست  ایـــن  در  هرچند  بـــود. 
حجت نظری از تالش ویژه هیئت مدیره 
و مدیرعامل برای بازگشایی پنجره نقل 
و انتقاالتی خبر داد، اما گفته می شود 
مسئوالن باشگاه استقالل در تأمین پول 
مورد نیاز ناکام ماندند و حتی مبلغ ۱۰هزار 
دالر هم ندارند تا آن را به حساب میلیچ 
واریز کنند تا از این طریق زمینه بازگشت 

وی را فراهم کنند.

بازگشایی    باالخره  زمانی  چه  پنجره 
خواهد شد؟

هیئت  دوشنبه  روز  صبح  جلسه  در 
مدیره این موضوع با گزارش مدیرعامل 
گرفته  اقــدامــات صــورت  در خصوص 
مـــرور شــد و در نــهــایــت قـــرار شــد با 
جدیت بیشتری این موضوع پیگیری 
شود تا بتوانیم در موعد مقرر پنجره 

بازگشایی  را  باشگاه  انتقاالت  و  نقل 
کنیم.

به جز امین قاسمی نژاد آیا مجیدی   
بازیکن دیگری هم به باشگاه معرفی کرده 

است ؟
تا این لحظه تنها بازیکن مورد نیاز باشگاه 
آقــای امین قاسمی نژاد اســت، که ما در 
مذاکره  شهرخودرو  مــدیــران  با  تالشیم 
کنیم و در نهایت بتوانیم موافقت آن ها 
برای پیوستن این بازیکن به استقالل را 

فراهم آوریم.

در خصوص بازگشت میلیچ ابهامات   
فراوانی مطرح است، از موضوع 50 هزار 
در  قبل  مدیرعامل  دوره  در  کــه  دالری 
در حال  اینکه  تا  توقیف شد  فــرودگــاه 
حاضر هیچ پولی بــرای پرداخت به وی 

وجود ندارد؟
در حال مذاکره مستقیم با بانک مرکزی 
هستیم تا بتوانیم مشکالت مالی به ویژه 

در  ما  کنیم،  را حل  ارز  تأمین  موضوع 
مجموع در حال حاضر حــدوداً نزدیک 
به ۳5۰ هزاردالر برای پرداخت بدهی ها و 
انجام فرایند بازی های لیگ قهرمانان آسیا 
نیاز داریم که امیدواریم این مشکل هم 
برطرف شود، در ارتباط با بازگشت میلیچ 
هم باید به این نکته اشاره کنم مذاکرات 
خــوبــی بــا شخص میلیچ تــوســط آقــای 

مجیدی انجام شده.

موضوع ورزشگاه امام رضا )ع( و بحث   
واگــذاری آن این روزهــا به شدت چالش 
برانگیز شده است، آیا این ورزشگاه به 
صورت خاص به باشگاه استقالل واگذار 

شده ؟
آنچه در برهه کنونی مشخص است این 
است که باید شهردار تهران به صورت 
مشخص الیحه ای را بابت واگــذاری این 
ورزشگاه ها به صحن شورا بیاورد تا اعضای 
ایـــن خــصــوص تصمیم گیری  در  ــورا  شـ
کنند به طور حتم بدون مجوز شورا قادر 

نخواهیم بود در خصوص مالکیت این 
باشگاه ها تصمیم گیری کنیم.

پرداخت دستمزد بازیکنان و اعضای   
کادرفنی و اجرایی تیم مدت زمان زیادی 
است که به تأخیر افتاده است آیا می توان 
امیدوار به حل مشکالت پولی استقالل 

در آستانه لیگ قهرمانان باشیم ؟
مشکالت مالی استقالل مربوط به دیروز 
و امروز نیست، همان طور که ما از ابتدای 
حضور خود در باشگاه استقالل نزدیک 
به ۴۰ میلیارد از بدهی مدیران قبلی را 
پرداخت کردیم امروز هم موظفیم سایر 
مشکالت مالی باشگاه را برطرف کنیم، از 
طرفی باید تالش کنیم در دوره مدیریتی 
کنونی بدهی سنگینی به جای نگذاریم.
با تالش های صــورت گرفته تا به امــروز 
نزدیک به ۳5 درصد از قرارداد بازیکنان 
پرداخت شده و قطعاً در روزهــای آینده 
مشکل پرداختی به کادر اجرایی و فنی 
را نیز در دستور کار خود قرار خواهیم داد.

میالد فراهانی در برابر پیکان موفق شد دروازه شهر خودرو را بسته نگه دارد و در نهایت این 
تیم توانست پیروز میدان باشد. به گزارش ورزش سه، وی درباره جانشینی مهدی رحمتی 
گفت : قطعاً جای مهدی رحمتی درون دروازه ایستادن با توجه 
به اینکه او فصل گذشته دروازه بان شهر خــودرو بود بسیار 
سخت است چون واقعاً مهدی رحمتی دروازه بان بزرگی بوده 
و  تمام رکوردها را به نام خودش ثبت کرده است، ولی شرایط 
به نوعی  پیش رفت که من این کار را انجام دادم . تمرینات من 
زیر نظر آقای اشکان نامداری است و جا دارد از او تشکر کنم 
که واقعا برای بهتر کار کردن ما خیلی تالش می کند . آقا سید 
هم هر از گاهی اگر ایرادی در حرکات ما ببیند به ما مسائلی را گوشزد می کند و ما هم با 

آغوش باز می پذیریم.

در حالی که زمزمه ها مبنی بر پیوستن امین قاسمی نژاد، مهاجم گلزن شهرخودرو به استقالل 
زیاد شده است، باشگاه مشهدی به مهاجم خود اعالم کرده هر باشگاهی که او را می خواهد 

باید مبلغ ۴ میلیارد برای رضایت نامه اش پرداخت کند. البته 
باشگاه استقالل هنوز مکاتبه رسمی با باشگاه شهرخودرو در 
این خصوص نداشته و جدال رسانه ای بین مدیران دو باشگاه 
هر روز بیشتر می شود. به گزارش ایسنا همچنین هیئت فوتبال 
استان خراسان رضوی با ارسال نامه ای به فدراسیون فوتبال و 
سازمان لیگ اعالم کرده هیچ بازیکنی از باشگاه شهرخودرو اجازه 
فسخ یکطرفه ندارد و قرارداد این بازیکنان تنها در صورتی فسخ 

می شود که رضایت نامه ای با امضای هیئت فوتبال و مدیرعامل باشگاه یعنی جواد وطنخواه 
به همراه داشته باشد.

سنگ بزرگ پیش پای استقالل و قاسمی نژادفراهانی: جانشین رحمتی شدن کار سختی بود 

شهرخودرو موفق شد در چارچوب هفته 
خانه  در  برتر  لیگ  مسابقات  هفدهم 
با نتیجه ۲ بر صفر پیکان را شکست 
دهد. الحمد الجبوری مهاجم این تیم 
را  ایــن تیم  درحالی موفق شد گل دوم 
وارد دروازه پیکان کند که به عنوان یار 
تعویضی وارد میدان شد. الجبوردی در 
خصوص این بازی به خبرنگار ما گفت: 
بازی سختی بود. پیکان یکی از تیم های 
با کیفیت لیگ برتر است و می دانستیم 
بــازی سختی را با این تیم در پیش رو 
خواهیم داشت.  خدا را شکر توانستیم 
این  کــادر فنی در  و  بازیکنان  تــالش  با 
دیدار حساس ۳ امتیاز را کسب کنیم 
امیدوارتر  مسابقات  ادامــه  به  تا 

باشیم.
گلزنی  خــصــوص  در  وی 
ــازی، بیان  ــ خــود در ایــن ب
مــن همیشه سعی  ــرد:  کـ
می کنم در هر مدت زمانی 

که در زمین حضور دارم 
را  بـــازی  بهترین 

ارائه دهم. مهم 
ــن اســـت  ــ ایـ

نتیجه 
بــگــیــرد. من 

ســعــی کـــردم قــدر 
ــا و پاس  تــالش آن هـ

زیــبــایــی را کــه بــه من 
داده انــد را بدانم و آن 

را تبدیل به گل کنم.

الجبوری درباره نیمکت نشینی خود نیز 
اظهار کرد: این نظر آقای رحمتی است 
که چه کسی باید بازی کند چه کسی 
نکند. من در بازی قبل فیکس بودم و 
این بازی ذخیره و این موضع بستگی به 

نیاز سرمربی و شرایط بازی دارد. 
وی در ادامــه در مورد بازی شهرخودرو 
بــا ذوب آهـــــن در جـــام حــذفــی گفت: 
متأسفانه باید بگویم ما برخالف برخی 
شانس  خــوش  برتری  لیگ  تیم های  از 
نبودیم و به یک تیم خوب که در لیگ 
بــرتــر حــضــو دارد خـــوردیـــم. ذوب آهـــن 
کادرفنی خود را تغییر داده و نشان داده 
تیم خوبی است و ما قطعاً کار سختی را 
در اصفهان خواهیم داشت. جام حذفی 
با توجه به اینکه شما راه کوتاه تری را برای 
رسیدن به جام دارید، آسان ترین مسیر 

برای قهرمانی و کسب سهیمه آسیایی 
است و به همین دلیل ما تالش خود را 
می کنیم تا بتوانیم در آن موفق باشیم.
در خصوص  پایان  در  الجبوری 

بــــــــــــازی هــــفــــتــــه بـــعـــد 
ــا  شــــــهــــــرخــــــودرو ب

صـــنـــعـــت نــفــت 
آبــــــــــــــــــادان 

ــفـــت:  گـ
صـــنـــعـــت نــفــت 
یکی از با کیفیت ترین 
برتری  لیگ  تــیــم هــای 
است و ما کار سختی را 

برابر این تیم داریم. 

سونامی جابه جایی مربیان این بار به شهر 
خسته رسید. جایی که مجید جاللی با آن 
همه نرم افزار و اپلیکیشن نتوانست موتور 
تیم نساجی را روشن کند و مجبور به ترک 
قائمشهر شد. در چارچوب بازی های هفته 
نساجی  تیم  فوتبال  برتر  لیگ  هفدهم 
مازندران به مصاف تراکتور رفت و در خانه 
رقیبش با نتیجه دو بر یک شکست خورد. 
پس از این بازی مسئوالن باشگاه نساجی 
مازندران به جمع بندی رسیدند که دوران 
این  فعالیت مجید جاللی روی نیمکت 
تیم پیشرفتی در وضعیت تیم به دنبال 
پایان  او  با  رو همکاری  ایــن  از  و  نداشته 
می یابد. از این رو ساکت الهامی، سرمربی 
پیشین تراکتور که به عنوان گزینه هدایت 
تیم استقالل تهران در هفته گذشته هم 
در نظر گرفته شده بود اکنون به عنوان 
ســرمــربــی جــدیــد نساجی 
انتخاب شده و به زودی 
فعالیتش را آغاز 

خواهد کرد.

نــســاجــی 
بازی   ۱۱ طی 

بــا 9 امــتــیــاز در 
چـــهـــاردهـــم  رده 

جــــــدول لـــیـــگ حــضــور 
داشت و با پایان هفته هفدهم 

اکنون ۱۰ امتیازی است که نشان 
می دهد حضور جاللی روی نیمکت این 

تیم نتوانسته انتظارات باشگاه را برآورده 
کند. الهامی که سال ها به عنوان دستیار 
در کنار مربیانی مثل فیروز کریمی، یحیی 
گل محمدی، صمد مرفاوی و... همکاری 

قطع  از  پــس  و  گذشته  فصل  ــه،  داشــت
همکاری تراکتور با دنیزلی، در پنج بازی آخر 
نیم فصل نخست هدایت موقت تراکتور را 
تا انتخاب سرمربی جدید بر عهده گرفت. 
الهامی نتایج خوبی با تراکتور در لیگ برتر 
کسب کرد و در جام حذفی هم این تیم 
را به عنوان قهرمانی رساند ولی اتفاقات و 
حواشی بازی فینال و درگیری فیزیکی او 
با مسئوالن برگزاری مسابقه محرومیتی 
سنگین و 6 ماهه )سه ماه قطعی و سه ماه 
تعلیقی( برایش به همراه داشت و همین 
شد که تراکتوری ها قید ادامه همکاری با 

او را زدند.
فرهاد  جـــدی  رقــیــب  قبل  روز  چند  وی 
مجیدی برای رسیدن به نیمکت استقالل 
بود و برنامه های خودش را تحویل هیئت 
مدیره داد ولی در نهایت قافیه را به رقیب 
خود واگذار کرد و دیروز به عنوان سرمربی 

نساجی انتخاب شده است.
هجدهم تــیــم نــســاجــی در  هــفــتــه 

ــیــگ بــرتــر  ــان ل مــیــزب
تــهــران ســـایـــپـــا 
بود.خواهد 

احمد الجبوری :

گلزنی من بی اهمیت است
پایان عصر مجید کامپیوتر؟ 

الهامی با نساجی به لیگ  برگشت

سخنگوی باشگاه در پاسخ به پرسش قدس:سخنگوی باشگاه در پاسخ به پرسش قدس:
مشکالت مالی استقالل را نمی توان یک شبه حل کرد!مشکالت مالی استقالل را نمی توان یک شبه حل کرد!  

لیگ قهرمانان اروپا

دورتموند - سویا
سه شنبه 19 اسفند -  23:30 از شبکه ورزش

یوونتوس -  پورتو
سه شنبه 19 اسفند -  23:30 از شبکه سه

رئیس جدید بارسلونا انتخاب شد

»الپورتا« آمد تا مسی بماند
خوان الپورتا با پیروزی برابر ویکتور فونت و تونی فریشا، برای دومین بار به عنوان 
رئیس باشگاه بارسلونا انتخاب شد. به گزارش سرویس ورزش الپورتا که پیش 
از این بین سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰ ریاست باشگاه بارسلونا را برعهده داشت، با 
کسب 58 درصد آرا، باالتر از فونت )۳۲ درصد( و فریشا )۱۰ درصد( قرار گرفت و 

برای یک دوره پنج ساله روی صندلی ریاست باشگاه کاتاالنی خواهد نشست.
الپورتا در سال ۲۰۱5 هم در انتخابات ریاست باشگاه بارسلونا شرکت کرده بود، اما 
رقابت را به جوزپ ماریا بارتومئو باخت؛ رئیس قبلی باشگاه که به دلیل رسوایی 
بارسا گیت، مجبور به کناره  گیری شد و هفته گذشته نیز توسط پلیس کاتالونیا 

بازداشت شد و در حال حاضر به قید وثیقه آزاد است.
بزرگ ترین چالش پیش روی الپورتا، تصمیم گیری در مورد سرنوشت لیونل مسی 
است. قرارداد ستاره آرژانتینی با بارسا در تابستان پیش رو به اتمام می رسد و او 
از ژانویه آزاد است که با هر باشگاهی مذاکره کند. او در تابستان گذشته هم قصد 
دارد از بارسا جدا شود اما در نهایت به دلیل منقضی شدن بند جدایی اش در 
نوکمپ ماند، اما گفته می شد که تصمیم نهایی او، بستگی زیادی به سرنوشت 
انتخابات دارد.  در زمان الپورتا بود که مسی نخستین قــرارداد حرفه ای اش را 
با بارسلونا امضا کرد و گفته می شود انتخاب دوباره الپورتا، احتماالً ماندن این 

فوق ستاره در نوکمپ را به میزبان زیادی افزایش می دهد.
الپورتا که پیش از شروع رأی گیری اعالم کرده بود که در صورت پیروزی در 
انتخابات، بالفاصله با پدر مسی تماس خواهد گرفت، گفت: »امروز درست ۲۰ 
سال از زمانی که پسری به اسم لئو مسی برای نخستین بار با تیم زیر ۱۳-۱۲ 
سال بارسلونا به میدان رفت می گذرد. دیدن اینکه بهترین بازیکن جهان به 

همراه پسرش می آید و رأی می دهد، مثال خوبی از چیزهایی است که گفتیم.
لئو عاشق بارسلوناست. رأی دادن او هم بازتابی از این عشق بود. بهترین بازیکن 
جهان بارسلونا را دوست دارد. امیدوارم که این به او کمک کند که در بارسلونا 

بماند. این چیزی است که ما می خواهیم«.
رئیس جدید بارسلونا پس از اعالم شدن نتایج انتخابات بسیار کوتاه صحبت کرد 

و حرف های خود را نیز با تشکر از تمام اعضای باشگاه آغاز کرد.

مورینیو:  بازیکنانم فکر 
کردند من دیوانه ام

ژوزه مورینیو، سرمربی تاتنهام و شاگردانش 
موفق شدند با درخشش گرت بیل و هری 
شکست  را  پـــاالس  کریستال  کین ۱-۴ 
دهند. سرمربی تاتنهام اما می گوید که از 
دریافت گل خوشحال شده بود! به گزارش 
می گوید:  مورینیو  ژوزه  ورزش  سرویس 
»بین دو نیمه به شاگردانم گفتم خیلی 
خوشحال شدم که گل خوردیم. فکر کردند 
که من دیوانه شده ام. این گل به بازیکنان 
ثابت کرد که اگر کنترل بازی را از دست 
بدهی و شروع کنی به از دست دادن توپ، 

خیلی سخت می شود کلین شیت کرد.

چراغ سبز ستاره آلمانی 
برای بازگشت

مونیخ  بایرن  آمــاده  ستاره  مولر،  توماس 
مدعی شد آماده بازگشت به ترکیب تیم 
ملی آلمان است. به گزارش »ورزش سه«، 
حــدود سه ســال از تصمیم غیرمنتظره 
یوواخیم لوو برای حذف همیشگی توماس 
مولر از ترکیب تیم ملی آلمان بعد از ناکامی 
در جام جهانی سپری شده و این بازیکن 
باتجربه به قدری در ترکیب بایرن مونیخ 
درخشان ظاهر شده که همگی خواهان 
ترکیب مانشافت  به  او  بازگشت دوبـــاره 
به  می رسد  نظر  به  که  اتفاقی  هستند. 
در  مولر  توماس  و  داد  خواهد  رخ  زودی 

رقابت های یورو ۲۰۲۱ حاضر خواهد بود.

چهار جانشین احتمالی 
یورگن کلوپ 

لیورپول یورگن کلوپ در حال سپری کردن 
برتر  لیگ  در  خــود  ــای  روزهـ تاریک ترین 
است و پس از شکست ۱ بر صفر برابر 
از  انتقادات  بر شــدت  آنفیلد،  در  فــوالم 
قرمزها و سرمربی آلمانیشان افزوده شده 
است.با توجه به بحرانی که در لیگ برتر با 
آن دست به گریبان است چهار جانشین 
انتخاب  بــه  آلمانی  سرمربی  احتمالی 
قرارند:استیون  این  از  اسپورت  اکسپرس 
جرارد، یولیان ناگلزمان، دیگو سیمئونه و 

ماسیمیلیانو آلگری.

اسلحه   ملی شمشیربازی  تیم  اعضای 
ســابــر بــه منظور حــضــور در جــام جهانی 
ــن کــشــور شــدنــد. این  مجارستان عـــازم ای
ــا تصویب  ــه ب ــن رویــــــدادی اســـت ک آخــری
فدراسیون جهانی شمشیربازی و به منظور 
کامل شدن سهمیه های تیمی المپیک توکیو 

برگزار می شود.
قهرمانی   مسابقات  دوره  شانزدهمین 

کشور پرورش اندام در شرایطی روزهای ۱۴ 
کیش  جزیره  میزبانی  به  اسفندماه   ۱5 و 
بــرگــزار شــد کــه حـــدود یــک ســال و نیم از 
آخرین مسابقات داخلی این رشته در ایران 

می گذشت. 
علیرضا کریمی دارنـــده دو مــدال برنز و  

یک نقره جهان در جام متئو پلیکونه ایتالیا 
پس از حدود یک سال دوری از مسابقات 

توانست مدال نقره را کسب کند. 
نفرات اعزامی به رقابت های جام جهانی  

تــیــرانــدازی در هند مشخص شــدنــد. این 
رقابت آخرین مسابقات برای کسب سهمیه 
بــا اعــالم  پــایــان آن و  المپیک اســت و در 
رنکینگ نهایی، تکلیف سهمیه های المپیک 
از طریق رنکینگ جهانی مشخص می شود.

 ندا شهسواری و شیما صفایی دو بانوی  
ملی پوش تنیس روی میز کشورمان بامداد 
رقابت های  در  شرکت  منظور  به  دوشنبه 
انتخابی المپیک ۲۰۲۰ توکیو راهــی دوحه 

قطر شدند.
ــانـــوان کــشــورمــان   ــدو بـ ــکــوان تــیــم مــلــی ت

تورنمنت  دوره  در هشتمین  بــرای حضور 
بین المللی ترکیه راهی ترکیه شد.

فروغ عباسی چهره شناخته شده نه تنها  
رشته های  از  بسیاری  بلکه  اسکی  ورزش 
ورزشــی از جمله دوچــرخــه ســواری است. 
المپیک  در  بــار حضور  دو  که سابقه  وی 
زمستانی و مشعل داری المپیک زمستانی 
را در کارنامه دارد روز گذشته در واکنش به 
برخی اتفاقات و بی مهری ها از دنیای ورزش 

قهرمانی حرفه ای خداحافظی کرد.
 هاشمی سرمربی تیم ملی تفنگ گفت:  

قرار بود جام جهانی هند و کره مالک ما برای 
تعیین ورزشکار اعزامی باشد اما جام جهانی 
کره لغو شد. اگر در هیچ مسابقه ای شرکت 
نکنیم و فشنگ نرسد هیچ شانسی برای 

مدال نداریم.
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا ارحم الراحمین

 بهمن دهستانی  در چند روز گذشته، سفر 
پاپ به عراق و مالقات با آیت هللا سیستانی 
در صــدر اخبار تحوالت عــراق قــرار گرفت و 
در  برجسته  رویــدادهــای  از  یکی  بــه  تبدیل 
سطح منطقه و جهان اسالم شد. همان طور 
که پیش بینی می شد گروه ها و جریان هایی در 
داخل و خارج از عراق به دنبال تفسیر و روایتی 
از این اتفاق بودند تا تقابل مرجعیت نجف 
با دیگر بخش های جهان تشیع را به فضای 
الــقــاء کـــرده و آن را  بــیــرون از عـــراق  درون و 
پررنگ سازند. رویکردی که به روشنی، مطلوب 
محافل غربی و عربی و عبری است تا موجب 
تضعیف مؤلفه های قدرت مرجعیت در طول 
زمان و کشاندن اختالف به درون جوامع شیعه 
شود. در این رابطه با آقای حاج مهند العقابی، 
معاون ارتباطات و اطالع رسانی حشدالشعبی 
)سازمان بسیج مردمی عراق( گفت وگو کرده ایم 

که در ادامه می خوانید.

در ابتدا بفرمایید موضع حشدالشعبی در   
قبال سفر پاپ به عراق چیست؟

طبعاً بسیج مردمی از جهت آنکه یک سازمان 
رسمی تحت امر فرمانده کل نیروهای مسلح 
عراق است و نیز برآمده از اراده مرجعیت عالی 
عراق به زعامت آیت هللا سیستانی )مدظله( 
اســـت بــایــد در مــوضــوعــاتــی کــه اختصاص 
به مسائل سیاسی یا دینی و یا خارجی دارد، 
دخالتی نکند و در حاشیه بماند، اما در چنین 
مواردی می توانیم بگوییم ما مجاهدین بسیج 
مردمی همچون فرماندهان خود از این رویداد 
گرامی  را  پــاپ  تاریخی  ــدار  دیـ و  خرسندیم 
می داریم به خصوص از جهت مالقات او با 
پدر معنوی و حامی حشدالشعبی حضرت 

آیت هللا سیستانی)مدظله(.

دنبال    به  جریان  ایــن  در  گروه هایی  گویا 
در  هستند.  مــردمــی  بسیج  چهره  تخریب 
برخی پایگاه ها و شبکه های اجتماعی آمده 
بود افرادی به دنبال جمع آوری امضا و طومار 
و درخــواســت از پــاپ بــرای خــروج نیروهای 
شمال  آزادشــــده  مناطق  از  حشدالشعبی 

عراق هستند؟ برنامه شما در مواجهه با این 
اتفاقات چیست؟

بسیج مــردمــی عــراق از آغــاز شکل گیری تا 
به امروز همواره با یک جبهه گسترده و فراگیر 
و دشمنان  بــدخــواهــان  از  بــه گسترش  رو  و 
داخلی و خارجی مواجه بــوده اســت؛ چراکه 
هر موفقیتی که حشد بدست مــی آورد اعم 
از آزادی خاک و حراست از ناموس و آبروی 
نزد  آن  محبوبیت  و  منزلت  ــراق،  ــ ع مـــردم 
تمام قومیت ها و طوایف و ادیان عراق باالتر 
تهمت ها  از  با موجی  امــا همزمان  ــی رود.  مـ
هدفشان  و  می شویم  مــواجــه  تخریب ها  و 
و  تفرقه  افزایش  و  حشدالشعبی  تضعیف 
اختالف داخلی است. از ابتدا به دنبال انحالل 
بسیج مردم بودند و بعد از ناکامی سنگین در 
آن مجبور به نفرت پراکنی نسبت به حشد 

شده اند و این کار را هم می کنند.
از  دشــمــن  ــم  ــ داری اطمینان  و  می بینیم  مــا 

تضعیف حشدالشعبی دست برنمی دارد، اما 
با این وجود مطمئن هستیم سازمان مقاومت 
مردمی به خاطر مرجعیت، رهبران و رزمندگان 
و به خصوص شهدا و جانبازانی که در این راه 
و به عشق مردم تقدیم کرده است، همچنان 

قوی و پایدار خواهد ماند.
تالش هایی که برخی گروه ها و افــراد فرقه گرا 
مقاومت  از  پــنــهــان  کــیــنــه هــای  و صــاحــبــان 
محیط ها  دیگر  و  اجتماعی  شبکه های  در 
بااستفاده از فرصت سفر پاپ به عراق برای 
می دهند  انجام  حشدالشعبی  کــردن  بدنام 
برای این است که به باور خود موجب اخراج 
نیروهای حشد از مناطق آزادشــده از دست 
داعش شوند و در واقع حرکتی برای بازگشت و 
بازگرداندن شرایط به نقطه صفر است تا شاید 
بتوانند دوباره پای تروریسم داعشی و بعثی را 

به مناطق آزادشده ما باز کنند.
و  با مجاهدت  عــراق  در شمال  مناطق  ایــن 

بازوان حشد و دیگر نیروهای امنیتی عراق آزاد 
شد و کلیساها دوباره در اختیار مسیحیان قرار 
گرفت و رزمندگان مقاومت مردمی در حمایت 

از پیروان ادیان از مسیحیان نیز دفاع کردند.

عــراق    مسیحی  جامعه  حاضر  حــال  در 
چقدر از میزان فداکاری های مقاومت مردمی 

در دفاع از آنان آگاهی دارد؟
این بسیج مقاومت مردمی بود که در همکاری 
با سایر نیروهای امنیتی عراق، سرزمین های 
اشغال شده مسیحیان و کلیساهای آنان را 
آزاد کرد و به ایشان بازگرداند و در گسترش 
هم زیستی مسالمت آمیز در میان ملت عراق 
سهم ویژه ای داشت و نقش پررنگی ایفا کرد.

خب مردم مسیحی عراق این مجاهدت ها و 
خدمات را می دیدند و در پی آزادی مناطق 
تــالش هــای  ــا  ب کلیساهایشان  و  مــنــازل  و 
مقاومت آشنا می شدند و از همین جا بود 

عراق  مسیحیان  از  متشکل  یگان هایی  که 
ــه آن  ب و  گــرفــت  مــردمــی شــکــل  در بسیج 
پیوستند و درکنار سایر رزمندگان به دفاع 
آن ها  که  نبود  این طور  پرداختند.  عــراق  از 
ما  ــادوش  دوشـ بلکه  باشند،  نظاره گر  تنها 
می جنگیدند و برای پرچم حشدالشعبی و 
فتوای آیت هللا سیستانی)مدظله( احترام و 

حرمت قائل بودند.

ضــدداعــش    بین المللی  ائــتــاف  و  غـــرب 
تاش زیادی می کند تا خود را ناجی اقلیت ها 
ــت عــراق جلوه دهــد. سازمان  و مــردم و دول
مجاهدت های  معرفی  ــرای  ب حشدالشعبی 
بین المللی چه  و  منطقه ای  در سطح  خــود 
اقداماتی داشته یا چه برنامه هایی در دستور 

کار دارد؟
اطــالع رســانــی از تــالش هــا و خــدمــات بسیج 
ــانـــدن صـــدای  مــقــاومــت مـــردمـــی بــــرای رسـ
مقاومت به همه نقاط عالم همواره مدنظر 
و در دستورکار ما قرار داشته، اما چالش های 
تشکیالت   دارد.  قــرار  راه  سر  در  هم  بزرگی 
بزرگی در داخل و خارج از عراق و همچنین 
البــی هــای فعالی در داخــل و سطح منطقه 
برای محدود نمودن این حرکت و تخریب و 
مخدوش ساختن چهره حشدالشعبی فعال 
هستند. به طور منظم هر موفقیتی که حشد 
بدست مــی آورد، بالفاصله برنامه ای بر ضد 
آن تولید و منتشر می شود تا نه تنها آن را 
خنثی سازند بلکه مایه افول منزلت سازمان 

مقاومت مردمی شوند.
چهره  تخریب  بـــرای  متنوعی  فعالیت های 
قهرمانان فتوای جهاد مرجعیت در جریان بوده 
و هست و ما هم متقابالً برای رساندن صدا و 
تصویر حقیقی خدمات خود تالش می کنیم 
توجهی  قــابــل  موفقیت های  بگویم  بــایــد  و 
به وجدان های  را  و صدایمان  داشته ایم  هم 
شریف در منطقه و جهان رسانده ایم. با وجود 
امکانات تلویزیونی و ماهواره ای رقیب بسیار 
زیاد است، اما در آینده برنامه ها و گام های 
مهمی برای این شکستن محاصره رسانه ای 

در دست انجام داریم.
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 »دولت مشارکتی« 
آخرین میخ آمریکا بر تابوت نظام سیاسی افغانستان 
نخستین سفر رسمی خلیلزاد به کابل پس از استقرار دولت بایدن در کاخ سفید، 
توفانی در کابل به راه انداخته است. مخالفت صریح اشرف غنی با طرح او سبب 
شد تا واشنگتن با علنی ساختن نامه هشدار آمیز و در واقع تهدید آمیز وزیر 
خارجه آمریکا به رئیس جمهور افغانستان، عزم و اراده اش را برای عبور از نظام 
فعلی و ایجاد یک دولت انتقالی نشان دهد.اما طرح پیشنهادی خلیلزاد موسوم 
به »دولت انتقالی صلح« که در داخل افغانستان از آن به عنوان »حکومت 
مشارکتی« یاد می شود، از سه بعد قابل بررسی است. نخست در رابطه با مفاد 
این طرح باید گفت که اگر چه اطالعات رسمی در این زمینه انتشار نیافته، اما 
منابع خبری آن را یک طرح دو مرحله ای عنوان کرده اند که بر اساس آن ابتدا 
یک اجالس بزرگ بین المللی با مشارکت طرف های دخیل در قضیه افغانستان 
)ایران، روسیه، چین، هند، پاکستان و نماینده ویژه ایاالت متحده( و با میزبانی 
سازمان ملل متحد برگزار می شود.در مرحله دوم مذاکرات میان نمایندگان حامی 
دولت و در تعبیری جدیدتر حامیان جمهوری خواهی، با طالبان در ترکیه انجام 
می گیرد. در عین حال گویا در طرح مورد نظر بخش هایی نیز در قالب رهنمود 
آینده و ساختار دولت انتقالی گنجانده شده که به مقوله هایی چون آزادی های 
سیاسی و اجتماعی،تفکیک قوا و تشکیل شــورای عالی فقهی اشــاره دارد.                                                                                     
اما در بعد دوم می توان به برخی نکات مثبت و منفی موجود در این طرح اشاره 
کرد. تشکیل یک اجالس بین المللی با حضور کشورهای درگیر شاید مهم ترین 
نکته قوت آن محسوب شود. چنین رویکردی عالوه بر ایجاد هماهنگی جهانی، 
انحصار تصمیم گیری ایاالت متحده در رابطه با افغانستان را خواهد شکست. 
در بعد داخلی هم سبب کمرنگ شدن اتکا طالبان به توافقات با آمریکا و 
به حاشیه رانــده شدن توافق دوحــه می شود؛ مسئله ای که به طور قطع در 
پایین آوردن سطح توقعات و انتظارات طالبان تأثیرگذار خواهد بود. فروپاشی 
ساختار فعلی بدون در نظر گرفتن جایگزین روشن و مناسب، نامشخص ماندن 
وضعیت  ادغام و حتی همکاری نیروهای مسلحی که سال ها رو در روی یکدیگر 
قرار داشته اند، تداوم بالتکلیفی در رابطه با موضوع مهم و حیاتی آتش بس و 
در نهایت تصور ساده انگارانه نسبت به پذیرش آزادی های سیاسی و اجتماعی 
و سپردن سرنوشت افغانستان به برگزاری انتخابات از سوی طالبان؛ همگی 
بخش هایی از نقاط ضعف و ابهام این طرح جدید خلیلزاد هستند.                                                                                                 
اما در سومین بعد، نباید از پیامدهای آنی و قریب الوقوع ارائه این طرح بر 
دولت فعلی کابل غفلت کرد. از زمان طرح این بحث اختالفات حتی به الیه 
های درونی دولت اشرف غنی کشیده شده است.در واقع اکنون عمالً  نظام 
در آستانه فروپاشی کامل قرار گرفته است. حال گروه ها و طرفداران متشتت 
طرفدار جمهوری خواهی که در عین حال هر یک دغدغه های  قومی خود را 
نیز دارند، با طالبانی که قدرتش با مجموعه آن ها برابری می کند، روبه رو هستند. 
شاید مرگ جمهوری خواهی  نیز در سایه این تفرقه دور از انتظار نباشد.      
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یادداشت

 میراحمدرضا مشرف، کارشناس مسائل افغانستان

   معاون شهید ابو مهدی المهندس در گفت وگو با قدس:  

    مسیحـیان عراق برای پرچم 
    حشد الشعبی حرمت قائل اند

اصل مبایعه نام���ه واگذاری قطعه 5223 با کاربری 
ب���اغ وی���ا ب���ه مت���راژ 916 متر مرب���ع صادر ش���ده از 
ش���رکت توس���عه و آین���ده الهیه بنام اینجانب س���ید 
حس���ن مرتض���وی مفقود گردی���ده و از درج���ه اعتبار 

ساقط است
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برگ س���بز ، سند کمپانی و س���ند محضری  خودروی 
پ���ژو PARS XU7 م���دل 1393 رن���گ خاکس���تری - 
متالی���ک به ش���ماره انتظام���ی 263 ج 35 ایران 36  
ش���ماره موت���ور 124K0379224 و ش���ماره شاس���ی 
NAAN01CA3EH108684 به مالکیت حسین افشاری 
یگانه مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  س
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شرکت آب و فاضالب مشهد در نظر دارد فراخوان برگزاری مناقصه عمومی مشروح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید، کلیه مراحل برگزاری فراخوان 
از دریافت و تحویل اس�ناد مناقصه تا ارس�ال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه ، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد 
ش�د . الزم اس�ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در س�ایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت ش�رکت در مناقصه محقق س�ازند . تاریخ انتشار در سامانه 

1399/12/18 می باشد. 

مدت شماره فراخوانموضوع
اجرا

مبلغ برآورد اولیه
به ریال

مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه به ریال

رتبه و رشته مورد 
نیاز

 محل تأمین
اعتبار

نوع تضمین شرکت در مناقصه

مناقصه طرح اجرایی خطوط 
انتقال به مخازن روستاهای 
اولویت دار )بخش مرکزی( 

615/303/785/471766/000/000 ماه 2099005129000022
حداقل رتبه 5 آب 
از سازمان برنامه و 

بودجه کشور 
طرحهای 

عمرانی

شماره  جاري  حساب  به  نقدی  1.واریز 
شعبه  ملی  بانكی   2175201797007

مرکزی مشهد
2. ضمانتنامه بانكی 3.اوراق مشارکت  

99
12
82
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» کرونا  ،  ما  را  از مصرف درست آب  ، غافل نکند«
  » آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای «

1-مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1399/12/18 لغایت 1399/12/26 در سامانه 
ستاد بارگذاری و در دسترس متقاضیان قرار خواهد گرفت.

2-خاتم�ه دوره بارگذاری، تکمیل و ارس�ال اس�ناد مناقصه در س�امانه ت�دارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( :  مورخ 1400/1/14

3-اطالعات تماس دس�تگاه مناقصه گذار : مش�هد، خیابان فلسطین ، نبش فلسطین 26 ، شرکت 
آبفا مشهد ، تلفن : 37008124 . 

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مشهد
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اداره کل پس�ت اس�تان خراس�ان  رضوی در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ، نصب و راه اندازی  18دستگاه داکت اسپیلت به 
پیمانکاربخش خصوصی  به ش��ماره 2099001492000012 راازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با برآورد اولیه مبلغ 19/000/000/000 ریال 
)نوزده  میلیارد ریال  ( به اش��خاص حقوقی که موضوع اصلی فعالیت آنها با موضوع مناقصه مطابقت داش��ته باش��د برگزارنماید لذا کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه ازدریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشائی مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 

به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد .
تاریخ انتشارآگهی مناقصه در روزنامه وسامانه: مورخه 99/12/19 میباشد .

1- مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه از سایت : ازساعت 8 صبح روز شنبه تاریخ 99/12/23لغایت ساعت 14 روز دوشنبه تاریخ 99/12/25 .
2- مهلت زمان ارائه پیشنهاد ازطریق سایت : ازساعت 8 صبح تاریخ 99/12/26 لغایت ساعت 14 تاریخ 1400/01/14 میباشد 

3- محل تحویل اسناد و پیشنهادات : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(.
4- ارسال فیزیکی پاکت الف از طریق پست ویژه به آدرس مشهد اداره کل پست استان خراسان رضوی واحد حراست.

5-  ارائه پاکت الف سپرده شرکت درمناقصه به یکی از شش روش ذیل : 
5-1- ارائ��ه ضمان��ت نامه بانکی به مبل��غ 950/000/000 ریال )نهصدو پنجاه میلی��ون ریال (ازیکی از بانکها یا موسس��ات مالی تحت نظارت بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران میباشند اعتبار سه ماهه و قابل تمدید بنام اداره کل پست خراسان رضوی بابت شرکت درتجدید مناقصه عمومی 

شماره 2099001492000012 واگذاری خرید ، نصب و راه اندازی 18دستگاه داکت اسپیلت به پیمانکاربخش خصوصی .
5-2- اصل فیش واریزی نقدی به مبلغ 950/000/000ریال )نهصدو پنجاه میلیون ریال(به حساب شماره  4001047706372416 نزد بانک مرکزی 

بنام سپرده شرکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران )شناسه 388047760283100811200062000001( .
5-3- ضمانت نامه صادره توسط موسسات بیمه گردارای مجوز الزم برای فعالیت وصدورضمانت نامه ازسوی بیمه مرکزی ایران.

5-4-اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانکها ودولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید)موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت(.
5-5-وثیقه ملکی معادل هشتادوپنج درصد ارزش کارشناسی رسمی آن.

5-6- ضمانت نامه های صادره توسط صندوق های ضمانت دولتی که بموجب قانون تاسیس شده یا میشوندوطبق اساسنامه فعالیت مینمایند.
زمان بازگش��ائی مناقصه : س��اعت11 صبح روزچهار ش��نبه 1400/01/18 ، نماینده تام االختیار موسسات ش��رکت کننده درمناقصه در صورت تمایل 

میتوانند با ارائه معرفی نامه کتبی در جلسه بازگشائی پاکات حضور بهم رسانند .
6- اطالعات تماس مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتراس��ناد مناقصه : مش��هد , خیابان امام خمینی , خیابان ش��هید توالئی , اداره کل پست 

خراسان رضوی , طبقه 6 , کمیسیون معامالت , تلفن  تماس 05138016340
7- هزینه های مربوط به انتشار آگهی مناقصه بعهده برنده مناقصه میباشد .

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 2099001492000012
خرید ، نصب و راه اندازی 18دستگاه داکت اسپیلت به پیمانکاربخش خصوصی -نوبت اول

اداره کل پست استان خراسان رضوی              
شناسه آگهی1110463/ م الف 9565
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اداره کل پست استان خراسان  رضوی در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ، نصب و راه اندازی یک دستگاه دیگ آب داغ )بویلر(
به پیمانکاربخش خصوصی  به ش��ماره 2099001492000013 راازطریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت با برآورد اولیه مبلغ 17/000/000/000 
ریال )هفده میلیارد ریال  ( به اشخاص حقوقی که موضوع اصلی فعالیت آنها با موضوع مناقصه مطابقت داشته باشد برگزارنماید لذا کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه ازدریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشائی مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 

به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد .
تاریخ انتشارآگهی مناقصه در روزنامه وسامانه: مورخه 99/12/19 میباشد .

1- مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه از سایت : ازساعت 8 صبح روز شنبه تاریخ 99/12/23لغایت ساعت 14 روز دوشنبه تاریخ 99/12/25 .
2- مهلت زمان ارائه پیشنهاد ازطریق سایت : ازساعت 8 صبح تاریخ 99/12/26 لغایت ساعت 14 تاریخ 1400/01/14 میباشد 

3- محل تحویل اسناد و پیشنهادات : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(.
4- ارسال فیزیکی پاکت الف از طریق پست ویژه به آدرس مشهد اداره کل پست استان خراسان رضوی واحد حراست.

5-  ارائه پاکت الف سپرده شرکت درمناقصه به یکی از شش روش ذیل : 
5-1- ارائه ضمانت نامه بانکی به مبلغ 850/000/000 ریال )هش��تصدو پنجاه میلیون ریال (ازیکی از بانکها یا موسس��ات مالی تحت نظارت بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران میباشند اعتبار سه ماهه و قابل تمدید بنام اداره کل پست خراسان رضوی بابت شرکت درتجدید مناقصه عمومی 

شماره 2099001492000013 واگذاری خرید ، نصب و راه اندازی یک دستگاه دیگ آب داغ )بویلر(  به پیمانکاربخش خصوصی .
5-2- اصل فیش واریزی نقدی به مبلغ 850/000/000ریال )هش��تصدو پنجاه میلیون ریال(به حس��اب ش��ماره  4001047706372416 نزد بانک 

مرکزی بنام سپرده شرکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران )شناسه 388047760283100811200062000001( .
5-3- ضمانت نامه صادره توسط موسسات بیمه گردارای مجوز الزم برای فعالیت وصدورضمانت نامه ازسوی بیمه مرکزی ایران.

5-4-اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانکها ودولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید)موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت(.
5-5-وثیقه ملکی معادل هشتادوپنج درصد ارزش کارشناسی رسمی آن.

5-6- ضمانت نامه های صادره توسط صندوق های ضمانت دولتی که بموجب قانون تاسیس شده یا میشوندوطبق اساسنامه فعالیت مینمایند.
زمان بازگش��ائی مناقصه : س��اعت 9 صبح روزس��ه ش��نبه 1400/01/17 ، نماینده تام االختیار موسسات ش��رکت کننده درمناقصه در صورت تمایل 

میتوانند با ارائه معرفی نامه کتبی در جلسه بازگشائی پاکات حضور بهم رسانند .
6- اطالعات تماس مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتراس��ناد مناقصه : مش��هد , خیابان امام خمینی , خیابان ش��هید توالئی , اداره کل پست 

خراسان رضوی , طبقه 6 , کمیسیون معامالت , تلفن  تماس 05138016340
7-  هزینه های مربوط به انتشار آگهی مناقصه بعهده برنده مناقصه میباشد .

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 2099001492000013
خرید ، نصب و راه اندازی یک دستگاه دیگ آب داغ )بویلر( به پیمانکاربخش خصوصی -نوبت اول

اداره کل پست استان خراسان رضوی        

شناسه آگهی 1110470/ م الف 9568
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