
باید به  شرق گردش کنیم 
غسان ملحم

 استاد دانشگاه بیروت

گفت و گو 8

 قایدی  چراغ خاموش
همبازی نوراللهی درامارات شد

 انتقال شبانه 
به الشباب

 گفت وگو با  دبیر هنری
 »سوگواره هنر عاشورایی«

سوگواره ای برای 
زیباترین غم تاریخ

شهریور3

قیمت در مشهد وشهرستان ها 1000 تومان - تهران 2000 تومان

سومین شماره »قاف« منتشر شد
سومین شماره »قاف« ضمیمه سه شنبه های روزنامه قدس 

منتشر شد. در این شماره روایتی از سفر به سرزمین دیرآشنای 
هرات،  گپ و گفتی با استادکار قدیمی چاقوی زنجان و مطالبی 

دیگر با موضوع مستندنگاری مردم ایران زمین را می خوانید.

قدس دیدگاه موافقان و مخالفان هشت چهره 
اصلی اقتصادی دولت رئیسی را بررسی می کند

 آنالیز تیم 
ملی اقتصاد

47

62

3
 چین، آلمان، آمریکا و ژاپن 
از پزشکی سنتی هم برای 
مقابله با کرونا استفاده می کنند

غفلت از 
 طب ایرانی 
در سرزمین 
»بوعلی«

 سردار سیدمهدی فرحی
 معاون وزیر دفاع 

تشریح کرد

 عبور 
»باور ایرانی« 
از »اس 400« 

روسی

دولت سیزدهم در حالی سکان اداره 
کشور را به دست گرفته که شاخص های 
کالن اقتصادی نگران کننده است. تورم 
ــردم را کوچک  ــدی ســفــره مـ ــ ۴۴درصـ
نموده و بیکاری و بیماری عرصه را بر 
مــردم تنگ کــرده اســت. دولــت نیز از 
همان روز نخست باید در حالی که با  
کسری بودجه و شیوع کرونا در کشور 
می جنگد، برای اجرای برنامه های منجر 
به رشد اقتصادی زمان بندی کند. در 

چنین شرایطی جلسه رأی اعتماد به 
وزیران کابینه دولت سیزدهم در حال 
برگزاری است و کسی نمی داند مجلس 
یازدهم به ریاست محمدباقر قالیباف 
پیشنهادی  وزرای  ــا  ب رویـــارویـــی  در 
و  واکــنــش  چــه  رئیسی  سیدابراهیم 
رأیــی خواهند داشــت.اقــتــصــاد ایــران 
ــیــش روی آن اعـــم از  و چــالــش هــای پ
داخلی و خارجی به شرایط سخت و 

پیچیده ای رسیده است و تیم...

  شهادت
 سید علی اندرزگو 
در سال 1357

سه شنبه ۲شهریور ۱4۰۰     ۱5محرم الحرام ۱443      ۲4 آگوست ۲۰۲۱       سال سی و چهارم  
 شــماره 96۰4     8 صفحــه          4صفحــه رواق            4 صفحه ویژه خراســان   

پیام تسلیت رهبرمعظم انقالب

اسالم شناس  
عدالت خواه
پیام تسلیت
 تولیت آستان قدس رضوی  

عارف قرآنی

روایت شاگردان و دوستان 
»عالمه« از سیره علمی و فرهنگی او

 مرزبان 
عقل توحیدی

»الحیات« 
منبعی 
برای تمدن 
عدالت پایه

 عالمه چگونه در پیری، مراد  فکری 
جریان جوان عدالت خواه شد؟

معلم الهیاتِ 
عدالت خواهی

 ماجرای دیدار 
فرزندان »چه گوارا«  
باعالمه حکیمی

 ویژه نامه قدس 
در فراق عالمه  حکیمی

حکیم
عدالت

محمد رضا حکیمی

رواق
ری

ذاک
ضا 

یر
 عل

ح:
طر

      صفحه1
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سازمان  فنی و نگهداری
حرم مطهر رضوی)شرح در صفحه 8( 

آگهی مزایده
 همکار گرامی سرکار خانم سرور هادیان 

درگذشت مادر گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض
 می نماییم ، خداوند به شما صبر و روح آن مرحومه

 قرین رحمت الهی گردد.

مدیریت و کارکنان مؤسسه فرهنگی قدس
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آگهی فراخوان پیمانکاران

اداره کل فرودگاههای استان خراسان رضوی

اداره کل فرودگاههای استان خراسان رضوی در نظر دارد
بر اس�اس قان�ون برگ�زاری مناقص�ات، مناقصه 
عمومی یک مرحله ای ارائه خدمات نگهداری 
فضای س�بز ف�رودگاه های مش�هد و س�بزواربه 
را   2000001578000006 س�تاد  نی�از  ش�ماره 
از طریق س�امانه ت�دارکات الکترونیکی دولت 

برگ�زار نمای�د.
کلی�ه مراح�ل برگ�زاری مناقص�ات از دریافت 
اس�ناد مناقص�ه ت�ا ارائ�ه پیش�نهاد مناقصه گران 
و بازگش�ایی پاکت ه�ا از طری�ق درگاه س�امانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )س�تاد( به آدرس

 www.setadiran.ir انج�ام خواهد ش�د و الزم 
اس�ت مناقصه گ�ران در صورت ع�دم عضویت 
قبل�ی، مراح�ل ثبت ن�ام در س�ایت مذک�ور و 
دریاف�ت گواهی امض�ای الکترونیکی را جهت 

ش�رکت در مناقصه محقق س�ازند.

شرکت ها می بایست دارای توانمندی و سوابق 
کاری اجرا ش�ده مش�ابه در خص�وص موضوع 

مناقصه باش�ند .
تاری�خ  مناقص�ه در س�امانه  انتش�ار  تاری�خ   -1

1400/05/30 می باش�د.
2- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  

س�اعت 19/00 مورخ  1400/06/03
3- مهلت زمانی ارسال پیشنهادات تا ساعت 10 

روز یکش�نبه 1400/06/14
4- زم�ان بازگش�ایی پاکت ه�ا س�اعت 12 روز                   

یکش�نبه 1400/06/14
جه�ت دریاف�ت اطالع�ات بیش�تر در خصوص 
اسناد مناقصه و ارائه پاکت های »الف« با شماره 
و آدرس ذی�ل تم�اس حاص�ل گردد . ش�ایان 
ذکر اس�ت به منظور بازدید از محل و ش�رایط 

محی�ط از تاریخ 1400/06/03 تا قبل از مهلت 
ارائه پیش�نهادات و با هماهنگی قبلی با ش�ماره 

33108220 الزامی می باش�د .
آدرس مح�ل تحوی�ل پ�اکات ال�ف : اداره 
کل فرودگاه های اس�تان خراس�ان رضوی، 
روبروی ترمینال خارجی ، جنب س�اختمان 
ش�ماره 2   دبیرخان�ه ف�رودگاه بی�ن المللی 

ش�هید هاش�می نژاد   مش�هد .
ش�ماره تماس :051-33400001-7

اطالع�ات تم�اس س�امانه س�تاد جه�ت انج�ام 
مراحل عضویت در س�امانه : 

مرکز س�امانه 27313131
دفت�ر ثب�ت ن�ام :85193768-88969737

شناس�ه آگهی 1178393
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               آستان قدس رضوی در نظر دارد 
نس�بت ب�ه خری�د لول�ه ج�دار ف�والدی از طری�ق مناقصه عموم�ی اق�دام نمای�د، ل�ذا متقاضیان محت�رم جهت مش�اهده 

ش�رایط مناقص�ه و دریافت اس�ناد مربوط�ه می توانند به نش�انی http://dev.razavi.ir بخ�ش مناقصات مراجع�ه و حداکثر تا 

س�اعت 12:30 روز پنجش�نبه مورخ 1400/06/11 نس�بت به تحویل پیش�نهادات تکمیل شده، و مدارک مطابق ش�رایط اعالم شده اقدام 

نمایند، ضمنًا هزینه چاپ آگهی در روزنامه ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود. شماره های تماس 05132001420 و 05132001025

مناقصه عمومی خرید لوله  جدار فوالدی 
ساده و مشبک اجرائی

مدیریت پشتیبانی آستان قدس رضوی 
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آگهی مزایده
اقالم ضایعاتی خود شامل  : انواع پوشال کاغذ سفید ، رنگی و خمیری پوشال سلفون ، پالت و نئوپان ، بشکه فلزی 
و پالستیکی ، دبه های پالستیکی و فلزی ، زینک ، کلیشه برش خورده و... را به صورت ماهیانه به فروش برساند، 
از متقاضیان دعوت می شود جهت بازدید و دریافت اوراق مزایده به  آدرس : بلوار سجاد- ابتدای اخوان ثالث 
)جانباز جنوبی( موسس�ه چاپ و انتش�ارات آس�تان قدس رضوی - واحد حس�ابداری مراجعه و در صورت نیاز با 

شماره تلفن های 3-37625001 داخلی 141 و 142 تماس حاصل نمایند.
موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی 

موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی در نظر دارد 

همه باید در مصرف آب دقت و صرفه جویی داشته باشیم 

»آگهی تجدید مناقصه عمومی«

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی

شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر دارد مناقصه و ارزیابی کیفی زیررا به صورت مناقصه یک مرحله ای عمومی 
طبق جدول و به شرح ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 

www.setadiran.ir  انجام  کلیه مراحل برگزاری فراخوان مناقصه عمومی، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
خواهد شد والزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 1400/05/31  می باشد.

اطالعات واسناد و دعوتنامه مناقصه عمومی موضوع فوق الذکراز طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.
زمان و مهلت اسناد مناقصه:

الف - مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1400/06/06     ب– مهلت تحویل پیشنهادها: 1400/06/16      

میزان تضمین شرکت در مبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصه ردیف
مناقصه

1

تجدید مناقصه برون سپاری فعالیتهای 
بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب 
شرب و خدمات مشترکین شهر ستان 

رشتخوار 
2000001446000079

25.514.964.284ریال
بیست و پنج میلیارد و پانصد و 

چهارده میلیون و نهصد و شصت 
و چهار هزار و دویست و هشتاد و 

چهار ریال 

896.000.000 ريال
هشتصد و نود و شش 

میلیون ريال

2

فراخوان ارزیابی کیفی  خرید لوله 
جدار فوالدی 150 میلیمتر)6 اینچ( آبده 
مانسمان  رزوه شده با وصل  به طول 
564 متر و یک عدد سرتخلیه 6 اینچ 

کلوت شهرستان سبزوار

2000001446000080
10،278،900،000 ريال

ده میلیارد و دویست و هفتاد و 
هشت میلیون و نهصد هزار ریال

514.000.000 ريال
پانصد و چهارده میلیون 

ریال 

www.abfakhorasan : سایت اینترنتی 
هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده / برندگان مناقصه خواهد بود.

نوبت دوم
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   برخورد 
قاطعانه قوه 
قضائیه با 
خائنان به 
سالمت مردم

رئیس قوه قضائیه 
گفت: باید برای 
صیانت از اعتبار کادر 
درمان با کسانی که 
با احتکار یا فروش 
داروی تقلبی و 
اقدامات مشابه نسبت 
به سالمت مردم 
خیانت می کنند، 
قاطعانه برخورد شود.

به گزارش مهر، محسنی 
اژه ای با گرامیداشت 
هفته دولت  گفت: با 
همه توان دولت جدید 
را در رفع موانع تولید، 
از بین بردن بسترهای 
فساد و مبارزه جدی با 
اخاللگران اقتصادی 
و کسانی که علیه 
مردم عملیات روانی 
انجام می دهند، یاری 
خواهیم داد.

اخبار سیاست: در ادامــــــه رونـــد 
رسیدگی به صالحیت وزیــران 
پیشنهادی دولـــت سیزدهم، 
نــمــایــنــدگــان مــجــلــس شـــورای 
اسالمی روز گذشته صالحیت 
ــداشـــت، درمــــان  ــهـ وزیـــــــران بـ
ــاه اجتماعی،  و آمـــوزش پزشکی، تــعــاون، کــار و رف
کشاورزی، دادگستری، دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح و وزیر راه و شهرسازی را زیر ذره بین بردند. 
از ابــتــدای ایــن رونـــد، تاکنون صالحیت پنج وزیر 
پیشنهادی آمــوزش و پــرورش، ارتباطات و فناوری 
اطالعات، اطالعات، امور اقتصادی و دارایی و امور 
خارجه)جمعا 11 گزینه پیشنهادی( مورد بررسی 
قرار گرفته است. نشست علنی عصر روز یکشنبه 
مجلس هم با همین دستور کــار بــرگــزار شد ولی 
نوبت به ایراد کامل سخنان موافقان و مخالفان وزیر 
پیشنهادی بهداشت نشد و ادامــه این فرایند به 

دوشنبه، اول شهریورماه موکول شد. 

موافقان و مخالفان وزیر پیشنهادی بهداشت  ◾
چه گفتند؟

در ابتدای نشست روز گذشته که پنجمین جلسه 
رأی اعتماد مجلس به دولت سیزدهم بود موافقان 
و مخالفان بــهــرام عین اللهی وزیـــر پیشنهادی 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به بیان نظرات 
خود پرداختند. موافقان وزیــر پیشنهادی، وی را 
فــردی عملیاتی و با برنامه عنوان کــرده و مخالفان 
معتقد بودند وزارتخانه در شرایط فعلی یک وزیر 
معمولی نمی خواهد. عین اللهی متخصص جراحی 
چشم پزشکی و معاون سابق وزارت بهداشت بوده 
است. عباس گودرزی نماینده مردم بروجرد به عنوان 
مخالف عین اللهی تأکید کــرد: وزیــر پیشنهادی 
بهداشت باید در خصوص اجــرای طــرح پزشک 
خانواده، مقابله با مافیای دارو و تجهیزات پزشکی، 
کمبود پزشک و ترویج طب سنتی به نمایندگان 
تضمین بدهد. آریــان پــور، نماینده موافق گفت: 
بزرگ ترین چالش امروز کشور ما کروناست و باید 
وزیری انتخاب کنیم که فردی توانمند باشد و دکتر 
عین اللهی این توانایی را دارد. پس از او محمدعلی 
محسنی بندپی به عنوان نماینده موافق سخنرانی 
کرد و گفت: سالمت یکی از مهم ترین مؤلفه های 
توسعه کشور است که اگر مهم تر از امنیت نباشد 
کمتر از آن نیست. منطقی است سکان اداره چنین 
چالش هایی به دست فردی مدیر و مدبر و متعهد 
سپرده شود. مهدی عسگری نماینده مردم کرج در 
مخالفت با برنامه های وزیر پیشنهادی بهداشت 
اظهار کرد: ما در شرایط بحرانی فعلی وزیر معمولی 

نمی خواهیم.

وعده پایان واکسیناسیون کرونا در بهمن ◾
پس از اظهارات موافقان و مخالفان، 
بــهــرام عین اللهی وزیـــر پیشنهادی 
بهداشت،  درمان و آموزش پزشکی با 
بیان اینکه جان مردم مهم ترین خط قرمز ماست، 
نخستین و مهم ترین اولویت کشور را مسئله کرونا 
خواند و  گفت: امروزه در دنیا ثابت شده مهم ترین 
عامل جلوگیری از کرونا واکسیناسیون است، یکی از 
برنامه های اصلی ما واکسیناسیون است. 1۲۰میلیون 
دز واکسن الزم داریم و ناچار به واردات هستیم و از 
همه آن هایی که می توانند واکسن وارد کنند استفاده 
خواهیم کرد. وزیر پیشنهادی بهداشت ادامه داد: تا 

پایان بهمن امسال واکسیناسیون را تمام می کنیم و 
با استفاده از ظرفیت همه دستگاه ها واکسیناسیون 

را انجام خواهیم داد.

بررسی صالحیت وزیر پیشنهادی کار ◾
امــا در ادامــه پنجمین جلسه بررسی صالحیت 
ــران پیشنهادی دولـــت ســیــزدهــم، صبح روز  ــ وزی
گذشته صالحیت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
نیز مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدای این جلسه 
کمیسیون های اجتماعی، بهداشت و آمــوزش 
ــورای اســالمــی صــالحــیــت »حجت  ــ مجلس شـ
عبدالملکی« را برای تصدی این وزارت تأیید کردند. 
سپس نوبت به بیان نظرات موافقان و مخالفان 
رسید. هاجر چنارانی در مخالفت با وزیر پیشنهادی 
کار عنوان کــرد: وزیــر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی برنامه مشخصی برای اداره این وزارتخانه 
ندارد درحالی که دست کم ۳۰ درصد بودجه کشور 
 مــربــوط بــه ایــن وزارتــخــانــه اســـت. عبدالحسین 
روح االمینی، نماینده مــردم تهران هم به عنوان 
دیگر مخالف گفت: وزیر پیشنهادی کار به محل 
ورودش به عنوان وزیر و سکاندار اجرایی این حوزه 
اشراف ندارد. بهزاد علیزاده، نماینده مردم دهلران در 
موافقت با وزیر پیشنهادی کار گفت: عبدالملکی در 
حوزه اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسالمی صاحبنظر 
است و نگاه مثبتی به ظرفیت های داخلی در حل 
مشکالت کشور به ویژه حوزه اشتغال دارد. علی اکبر 
بسطامی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای 
اسالمی در موافقت با وزیر پیشنهادی مدعی شد 
عبدالملکی با استفاده از نیم درصد اعتبارات کشور 
۳۰ درصد شغل ایجاد کرده و سوابق ایشان مورد 

تأیید سازمان بین المللی کار واقع شده است. 

سامانه اشتغال ایرانیان را راه اندازی خواهم کرد ◾
پس از اظهارات مخالفان و موافقان، 
وزیــــر پــیــشــنــهــادی کـــار بـــه دفــــاع از 
برنامه هایش پــرداخــت. حجت هللا 
ــر پیشنهادی تــعــاون، کــار و رفاه  عبدالملکی، وزی
اجتماعی تأکید کرد: یکی از اصلی ترین مشکالت 
رفاهی در سطح کشور بحث بیکاری بوده و بنابراین 
یکی از اصلی ترین محورهای برنامه بنده موضوع 
اشتغال است. وزیر پیشنهادی کار با بیان اینکه 

وزارت کار، وزارت مردم است، گفت: در حوزه مشاوره 
و هدایت شغلی، سامانه اشتغال ایرانیان را راه اندازی 
خواهم کرد. همچنین در برنامه دارم که قوانین زائد را 

حذف کنم.

امنیت غذایی اولویت اول کشورهاست ◾
مجلس در نخستین جلسه بررسی 
صالحیت وزرای پیشنهادی در عصر 
روز گذشته نیز برنامه های سید جواد 
ساداتی نژاد بــرای وزارت جهاد کــشــاورزی را مورد 
ــتــدای ایــن نشست احد  ــرار داد. در اب بــررســی قـ
آزادیخواه سخنگوی کمیسیون کشاورزی گفت: 
برنامه های ساداتی نژاد برای وزارت جهاد کشاورزی 
در کمیسیون کشاورزی مورد قبول قرار گرفت و از نظر 
کمیسیون و معاونت نــظــارت منطبق بــا اسناد 
باالدستی نظام است. سپس مهرداد ویس کرمی 
نماینده مردم خرم آباد در مخالفت با وزیر پیشنهادی 
کشاورزی اظهار کــرد: »ساداتی نژاد« با شناخت 
اندک در حوزه کشاورزی نمی تواند از رانت های حوزه 
کشاورزی جلوگیری کند. کوهساری نماینده مردم 
ــر پیشنهادی گفت:  رامــیــان در مــوافــقــت بــا وزیـ
ساداتی نژاد با وجود تخصصی که در زمینه آب دارد، 
می تواند تعامل خوبی میان وزارت جهاد کشاورزی و 
وزارت نیرو ایجاد کند. نـــوروزی عضو کمیسیون 
کشاورزی مجلس نیز در موافقت با وزیر پیشنهادی 
جهاد کشاورزی گفت: ساداتی نژاد دارای تخصص 
و تعهد است. همه تشکل های بخش کشاورزی و 
بدنه وزارت جهاد در سراسر کشور موافق حضور 

ساداتی نژاد در این وزارتخانه هستند.
در ادامه سید جواد ساداتی نژاد پشت تریبون قرار 
گرفته و به دفاع از برنامه های خود پرداخت. وی با 
بیان اینکه تأمین غذای مردم به عهده دولت هاست، 
گفت: امنیت غذایی اولویت اول کشورهاست و در 
دولت ها هیچ چیز نمی تواند با امنیت غذایی رقابت 
کند. وی با تأکید بر اینکه امروز در دنیا امنیت غذایی 
ارتقا پیدا کــرده و از کف تأمین غــذا به قــدرت غذا 
ارتقا یافته است،  تصریح کرد: امروز اقتدار غذایی 
همپای اقتدار نظامی دو مؤلفه اقتدار کشورها تلقی 
می شوند و در کشورها برای رسیدن به قدرت غذایی 
رقابت وجود دارد؛ ما برای قدرت غذایی به اقتدار 

کشاورزی نیازمندیم.

 بررسی صالحیت سه نامزدی  ◾
که هیچ مخالفی نداشتند

نمایندگان مجلس شورای اسالمی همچنین بررسی 
صالحیت امین حسین رحیمی وزیر پیشنهادی 
دادگستری  و امیر سرتیپ محمدرضا آشتیانی 
وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و 
رستم قاسمی  وزیر راه و شهرسازی را نیز در دستور 
کار قرار دادنــد. با توجه به اینکه این سه وزیر هیچ 
مخالفی نداشتند، طبق آیین نامه مجلس موافقی 
هم در دفاع صحبت نکرد، بنابراین بالفاصله پس از 
قرائت گزارش کمیسیون، وزرای پیشنهادی به دفاع 

از برنامه هایشان پرداختند. 
وزیــر پیشنهادی دادگــســتــری دولــت 
سیزدهم گفت: وزیر دادگستری وظیفه 
دارد موجب ارتقای قوه قضائیه شود. 
مظلومان باید به قوه پناه بیاورند و ستمگران نگران 
باشند. امین حسین رحیمی در دفاع از برنامه هایش 
تشریح کرد: باید تالش کنیم کارآمدی قوه قضائیه 

افزایش یابد و امنیت قضایی در جامعه باال برود.  
امـــیـــر ســرتــیــپ ســـتـــاد مــحــمــدرضــا 
ــاع،  آشتیانی، وزیـــر پیشنهادی دف
پشتیبانی نیروهای مسلح هم در دفاع 
از برنامه های پیشنهادی خود برای وزارت دفاع تأکید 
کرد: نیروهای مسلح به هر گونه اقدام ماجراجویانه 
و نابخردانه پاسخ حکیمانه و قاطعی خواهند داد. 
وی افــزود: خنثی سازی و مقابله با توطئه افکنی، 
اغواگری بدخواهان و خنثی سازی تفرقه در میان 
نیروهای مسلح و صیانت از اقتدار دفاعی در دستور 
کار قرار دارد که همواره به یأس دشمنان انجامیده 
ــا در  ــ اســـت. خــدمــتــگــزاران شــمــا در هــمــه دوره هـ
صحنه های مقابله با فتنه دشمن داخلی و خارجی 
و تــهــدیــدات و مــخــاطــرات و بالیا حضور فعال و 
چشمگیر داشتند. هرجا دشمنان قصد شیطنت 
داشتند به گونه ای با آن ها برخورد شده که صحنه را 

ترک کردند.
هــمــچــنــیــن رســتــم قــاســمــی ضمن 
تشریح برنامه های خود برای تصدی 
وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد: 
خیلی ها باور نداشتند طرح های بزرگ و متوسط 
کشور توسط مجموعه های داخلی ساخته شود 
اما طرح های کالن توسط فرزندان این کشور در 
حــوزه هــای مختلف اجـــرا و »مــا مــی تــوانــیــم« به 
»توانستیم« تبدیل شد. وی افــزود: ما در کشور 
فرصت هایی را از دست داده ایم و اگر تحول ایجاد 
نکنیم فــرصــت هــای پــیــش رو را نــیــز از دســت 
می دهیم. سهم حمل و نقل از جی دی پی کشور 
مــا انـــدک و ایــن در حالی اســت کــه در برخی از 
کشورهای همسایه چهار تا پنج برابر است؛ برای 
حــل ایــن مشکل بــا روش هـــای گذشته هرگز به 
چنین شاخص هایی نمی رسیم و برای این تحول 
نیازمند اقدامی ملی، جهادی و شجاعانه هستیم.

چهارشنبه روز رأی اعتماد به وزیران پیشنهادی ◾
گفتنی اســـت جلسات علنی مجلس شـــورای 
اسالمی به منظور بررسی برنامه ها و صالحیت 
وزرای پیشنهادی دولــت سیزدهم در دو شیفت 
کاری از روزشنبه )۳۰ مرداد ماه( در قوه مقننه آغاز 
شده و آن گونه که حسینعلی حاجی دلیگانی عضو 
هیئت رئیسه مجلس گفته این رونــد احتماالً تا 
چهارشنبه ادامه دارد و رأی گیری در مورد صالحیت 

وزیران پیشنهادی احتماالً همان روز انجام شود.

بررسی صالحیت 6 وزیر پیشنهادی دیگر در بهارستان؛ سه وزیر مخالفی نداشتند

 از وعده پایان واکسیناسیون 
تا راه اندازی سامانه اشتغال ایرانیان 

خبرخبر
ويژهويژه

طالبان: به ایرانی ها ویزا می دهیم ◾
گروه طالبان اعالم کرد به ایرانی هایی که قصد سفر به 

افغانستان دارند، ویزا می دهد.
به گزارش خبرآنالین، طالبان در بیانیه منتشره دیروز 
ــرای ایــرانــی هــا بــه مــنــظــور ورود به  ــرده بـ ــالم کـ ــود، اعـ خـ
افغانستان در نقطه  مــرزی ویــزا صــادر می شود. بنا بر 
اطالعیه طالبان، تنها ویزای معتبر گمرک اسالم قلعه در 

نقطه صفر مرزی است. 

انتقاد روزنامه جوان از رئیسی ◾
روزنامه جوان در یادداشتی با عنوان »دفاع غلط در بررسی 
صالحیت ها« با انتقاد از برخی دفاعیات رئیس جمهور در 
جلسه بررسی صالحیت های وزیران پیشنهادی نوشت: 
»رهبری در مورد وزرایی خرج شدند که نه نظر روشنی از 
ایشان وجود داشت و نه جزو این وزرای مربوطه بودند؛ 
همچون خرج رئیس جمهور از رهبری برای گزینه وزارت 

تعاون که گفته شد امین رهبری است«.

مدیر مسئول »انتخاب« مجرم شناخته شد  ◾
احمد مؤمنی راد، سخنگوی هیئت منصفه جرایم 
مطبوعاتی و سیاسی از رسیدگی به سه پرونده مطبوعاتی 
در دادگــاه کیفری یک تهران خبر داد و گفت: در یک 
پرونده، مدیر مسئول پایگاه خبری انتخاب به اتهام  نشر 
اکاذیب و مطلب خالف واقع به قصد اضرار به غیر مجرم 
شناخته شد. وی افزود: هیئت منصفه به اتفاق آرا او را 

در این اتهام مستحق تخفیف ندانست.

ادعای آمریکا درباره اسقاط پهپاد ایران در سوریه  ◾
مقامات آمریکایی مدعی هستند روز گذشته یک پهپاد 
ایرانی را در شرق سوریه مورد هدف قرار داده اند. به گزارش 
باشگاه خبرنگاران به نقل از روزنامه جروزالم پست، مقامات 
آمریکایی مدعی هستند یک جنگنده متعلق به این کشور 
توانسته روز گذشته یک هواپیمای بدون سرنشین ایرانی را 
در آسمان سوریه منهدم کند. آن ها می گویند این هواپیما 

از انواع پهپاد های پیشرفته موجود در جهان بوده است.

جــدیــدتــریــن شگفتی نظامی 
برای دشمنان ایــران، در راه بودن 
یک سامانه پدافندی پیشرفته 
موشکی از ســوی ایـــران اســت. 
سامانه ای که به گفته سردار سیدمهدی فرحی، 
ــاع می تواند از نسخه روسی  ــر دف معاون وزی
این موشک یعنی »اس 4۰۰« هم باالتر باشد. 
این مقام نظامی کشورمان در گفت وگوی ویژه 
خبری از نزدیک بودن رونمایی از نسخه های 
ــاور ۳۷۳« خبر داد. نسخه  جدید سامانه »ب
قبلی سامانه بــاور در مـــرداد 1۳98 با حضور 
رئیس جمهور وقت رونمایی شد. درباره نسخه 
جدید باور ۳۷۳ هنوز جزئیاتی منتشر نشده 
 امــا نسخه فعلی آن می تواند همزمان تعداد
 ۳۰۰ هدف را شناسایی و ۶۰ هدف را ردگیری 
کند و با ۶ هــدف به طــور همزمان درگیر شود. 
این سامانه از فاصله 4۵۰ کیلومتری هدف را 
شناسایی و از ۲۵۰ کیلومتری رهگیری می کند 

و توانایی هدف گیری از فاصله ۲۰۰ کیلومتری، تا 
ارتفاع ۲۷ کیلومتر را دارد.

نسخه های روســـی اس ۳۰۰ و اس 4۰۰ در 
حمل و شلیک برخی موشک ها خأل دارند اما 
مطابق اظهارات مقامات نظامی کشورمان، در 
نسخه های ایرانی این دو سامانه خألهای موجود 
برطرف شده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران 
ماجرای ساخت این پدافند به 1۰ سال پیش 
برمی گردد. درست زمانی که روس ها با روی کار 
آمدن »مدودف« از تحویل اس ۳۰۰ خریداری 
شده توسط کشورمان خودداری کردند. هرچند 
ایران شکایت کرد و غرامت گرفت، اما غرامت 
کــار پدافند دفــاعــی را بـــرای مــا نمی کرد. پس 
دانشمندان کشورمان در روز والدت حضرت 
رسول اکرم)ص( دست به کار شدند و برای اینکه 
باور کنیم می توانیم، نام »باور« را برای آن انتخاب 
کردند، عدد ۳۷۳ را هم که ابجد یکی از القاب 

پیامبر اعظم است به آن اضافه کردند.

 شگفتی پدافندی؛ 
عبور »باور ایرانی« از »اس 400« روسی

قابگزارش

با لباس محلی در صحن علنی

در  حاشيه

 رؤسای قوا؛
  هم رفاقت
 هم جدیت!

نوع رفتار رئیس مجلس 
با رئیس جمهور، 
موضوعی بود که یک 
کاربر فعال فضای 
مجازی را به نکته سنجی 
واداشت و نوشت: 
نکته جالب اتفاقات 
دیروز مجلس این 
بود که قالیباف خارج 
از دستورالعمل های 
تشریفات، شخصاً به 
استقبال رئیسی رفت و 
این نشان از رفاقتشونه. 
ولی توی صحن و جلسه 
علنی مجلس حساب 
»کار« از »رفاقت« جدا 
بود! 
»فامیل دور« اضافه 
کرد: جمهوری اسالمی 
خیلی وقته که به 
همچین مدلی نیاز داره 
و باید ادامه دار باشه.

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9330000528   درگذشت حکیم بزرگ خراسان 
مرحوم عالمه محمدرضا حکیمی که تمام عمرش 

را در راه فرهنگ و دین و ادبیات و غدیر و عدالت 
گذاشت به همه به خصوص به خانواده آقای 

حکیمی تسلیت می گویم.

9100000934 من به اون هایی که غفلتًا یا از روی 
فراموشی ماسک نمی زنند کاری ندارم، اما در دلم 

هر روز بارها کسانی را که تعمداً و با لجبازی آن هم 
در این شرایط بسیار وحشتناک ماسک نمی زنند و 

رعایت نمی کنند لعنت می فرستم. خدا ازشون نگذره.

9150000660  لطفاً پرداخت پاداش فرهنگیان 
بازنشسته سال ۹۹ را پیگیری کنید. پس از گذشت 

یک سال هنوز خبری از پاداش نیست. چرا؟
کیوسک های مطبوعات سطح شهر    9020000151

برای فروش مطبوعات هستند یا قهوه و دخانیات و 

تنقالت و امثال آن. اگر کسی جوابگوست بفرمایند.
9150000110   چه فرق است بین کسانی که برایشان 

پیامک فراخوان تزریق واکسن ارسال می شود و 
کسانی که برایشان ارسال نشده؟ چون همه با هم در 

یک صف معطل می مانند.

 رئیس سازمان 
صنایع الکترونیک وزارت دفاع خبر داد

 صادرات تجهیزات الکترونیک 
نظامی به 40 کشور دنیا 

رئیس سازمان صنایع الکترونیک وزارت دفاع گفت: 
ما توانستیم به بیش از 4۰ کشور جهان صادرات 
داشته باشیم، درحالی که بــازار صــادرات یک بازار 
رقابتی است و ما باید با کشورهای پیشرفته جهان 
مانند فرانسه رقابت کنیم و مزیت های محصوالتمان 
را در رقابت با آنان به نمایش گذاشته و مشتریان را 
متقاعد به خرید تجهیزات نماییم. امیر سرتیپ 
شاهرخ شهرام در برنامه »تیتر امشب« شبکه اول 
صداوسیما افزود: خوشبختانه امروز توانسته ایم 
به کشورهای مختلفی صــادرات داشته باشیم که 
گفتنش صالح نیست.به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
وزارت دفاع، وی با اشاره به پیشرفت های سازمان 
صنایع الکترونیک وزارت دفاع گفت: در این زمینه به 
پیشرفت های قابل توجهی دست یافته و توانسته ایم 
نسبت به دو سال گذشته تجهیزات پنج برابری را در 
اختیار نیروهای مسلح قرار دهیم که این نشان دهنده  
رشد بسیار خوبی اســت. امیر شهرام ادامــه داد: 
همکاری با شرکت های دانش بنیان و دانشگاه ها و 
انجام تحقیقات گسترده یکی از راهبردهای ماست 
تا بتوانیم در کمترین زمان و با استفاده از علم روز، 
نیازهای کشور را پاسخ دهیم. در همین راستا با 
۶۰۰ شرکت دانــش بنیان همکاری می کنیم و در 
بیش از ۲هــزار و ۳۰۰ محصول به نیروهای مسلح 
خدمات و پشتیبانی می دهیم. رئیس سازمان 
صنایع الکترونیک کشور درباره جایگاه ایران در میان 
کشورهای پیشرفته در عرصه الکترونیک گفت: ما 
در منطقه اول هستیم و خوشبختانه جایگاه بسیار 
خوبی در سطح جهانی داریم، به ویژه که ما این دانش 
را در داخل کشور تولید می کنیم. وی افزود: به دلیل 
تحریم، تجهیزات را به ما نمی دهند پس باید با اتکا 
به توانمندی های داخلی به این دانش دست یابیم 
که خوشبختانه تجهیزات الکترونیک را خودمان 

تولید می کنیم. 

ایران، روسیه و چین رزمایش 
دریایی مشترک برگزار می کنند 
سفیر روسیه در تهران از برگزاری رزمایشی مشترک 
میان روســیــه، ایـــران و چین در اواخـــر ســال ۲۰۲1 
یا اوایــل ۲۰۲۲ در خلیج فــارس خبر داد. به گفته 
 وی، رزمایش های مربوط به کشتی های دریایی 
سه کشور بر امنیت کشتیرانی و مبارزه با دزدی 
دریایی متمرکز است. به گفته »لــوان جاگاریان« 
سفیر فدراسیون روسیه در تهران ایــن رزمایش 
نظامی شامل شناورهای دریایی از ارتش های سه 
کشور می شود که روی امنیت دریانوردی و مبارزه با 

راهزنی دریایی تمرکز دارد.

 استقبال ایران از تشکیل 
دولت فراگیر در افغانستان 

سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری روز 
گذشته خود در پاسخ به پرسش قدس آنالین گفت: 
ایران در کنار مردم افغانستان خواهد ماند و از انتقال 
مسالمت آمیز قــدرت به دولتی فراگیر استقبال 
می کند. به گزارش قدس آنالین، سعید خطیب زاده 
افزود: امیدواریم مردم، جریان ها و گروه های مختلف 
نیز از فرصت خروج نیروهای اشغالگر فرامنطقه ای، 
برای تشکیل دولت شفاف، مسئول و پاسخگو که 
بازتاب دهنده ترکیب جمعیتی و قومی افغانستان و 
دارای روابط دوستانه به منظور ساختن افغانستانی 
آبــاد و شکوفا باشد نهایت استفاده را ببرد. وی 
ــراز امــیــدواری کــرد شــورای هماهنگی  همچنین اب
تشکیل شده بتواند صلح را در این کشور حاکم کند. 
خطیب زاده از سفر وزیر خارجه پاکستان به ایران 
در انتهای هفته جاری خبر داد و درباره دور بعدی 
مذاکرات برجامی ضمن انتقاد شدید از کم کاری 
اروپایی ها گفت: زمان آغاز دور بعدی مذاکرات پس 

از تغییر و تحوالت در قوه مجریه تعیین می شود. 
ــاره به  سخنگوی وزارت خــارجــه در پــایــان بــا اشــ
گستاخی های اخیر مایک پمپئو درباره حاج قاسم 
سلیمانی گفت: ما اجازه نمی دهیم آن کسانی که 
در این تــرور ناجوانمردانه مشارکت داشتند و به 
آن  تصمیم گرفتند و اجرا کردند، بدون کیفر باقی 

بمانند.

خبـر
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تهاتر نفت با 
نهاده، راهکار 

خروج از 
بن بست تأمین 

خوراک دام
مجید موافق قدیری، 
رئیس انجمن صنایع 

خوراک دام، طیور 
و آبزیان ایران با 

پیشنهاد تهاتر نفت 
با نهاده برای خروج 

از بن بست تأمین 
به موقع خوراک دام، 

گفت: پیشگیری 
از خام فروشی 

نهاده های دامی، 
مسیری آسان و 

کوتاه برای ارتقای 
امنیت غذایی و 

کاهش خروج ارز و 
وابستگی کشور به 
نهاده های دامی در 

دستور کار دولت 
جدید نیز قرار گیرد.

حاشیه

افزایش نرخ 
تورم ساالنه در 

مرداد ۱۴۰۰

براساس اعالم مرکز 
آمار ایران، نرخ تورم 
ساالنه مرداد ١۴٠٠ 

برای خانوارهای کشور 
به ۴۵,٢درصد رسیده 

است که نسبت به 
همین اطالع در ماه 

قبل، ١.٠واحددرصد 
افزایش را نشان 

می دهد. به گزارش 
تجارت نیوز، در مقابل 

اما نرخ تورم نقطه ای 
خانوارهای کشور، 

کاهش را نشان 
می دهد. منظور از نرخ 

تورم نقطه ای، درصد 
تغییر عدد شاخص 
قیمت نسبت به ماه 

مشابه سال قبل است. 
نرخ تورم نقطه ای در 
مرداد ١۴٠٠ به عدد 
۴٣,٢درصد رسیده 

است؛ یعنی خانوارهای 
کشور به طور میانگین 
۴٣.٢درصد بیشتر از 

مرداد ١٣٩٩برای خرید 
یک »مجموعه کاالها 

و خدمات یکسان« 
هزینه کرده  اند.

اقتصاد3

WWW.QUDSONLINE.IR

خبرخبر
خوبخوب

62.000.000نیمسکه39.250.000ربعسکه1.515.886بورس 262.621دالر)سنا(50.350.000مثقالطال 17.994دینارعراق)سنا(115.310.000سکه11.629.000طال۱۸عیار1.790اونسطال 71.510درهمامارات)سنا(

 قیمت گوشی در 
فروشگاه های برخط

GalaxyA2۱Sسامسونگ  
۴,۲۶۹,۰۰۰ تـومـان

POCOM3شیائومی  
۴,۳۴۹,۰۰۰ تـومـان

iPhone۱2اپل  
۲۵,۴۰۰,۰۰۰ تـومـان

TAC۱-۱۱65نوکیا  
۱,۲۹۰,۰۰۰ تـومـان

Y7aPPA-LX2هوآوی  
۴,۵۴۹,۰۰۰ تـومـان

GalaxyA32سامسونگ  
۶,۴۶۰,۰۰۰ تـومـان

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پاالیش 
نفت  گفت: از نیمه دوم سال ۹۷، کشور به لحاظ واردات 
بنزین و گازوئیل بی نیاز شده و این رویه ادامه داشته 
و مشکلی به لحاظ تأمین سوخت کشور نداریم. به 
گزارش ایرنا، ناصر عاشوری در نشست خبری گفت: 
مجموعه شرکت های پاالیشی وظیفه تولید فراورده های 

نفتی را بر عهده دارند تا هم نیاز داخل کشور را تأمین 
کرده و هم فراورده های ویژه را برای صنایع پایین دستی 
تأمین کرده و بخشی را صادر کنند. وی با اشاره به اینکه 
شرکت های پاالیشی در تأمین درآمدهای ارزی دولت 
نقش مهمی دارند و در درآمدهای ریالی نیز با پرداخت 
به موقع و شفاف مالیات، بدهی در این زمینه ندارند، 

افزود: اکنون شرکت های پاالیشی به صورت سه شیفت 
کار می کنند. به گفته دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی 
صنعت پاالیش نفت، اکنون بــاالی ۱۰۰میلیون لیتر 
بنزین تولید می شود اما به دلیل عدم اصالح الگوی 
مــصــرف، ۹۰میلیون لیتر آن در داخـــل کــشــور مــورد 

استفاده قرار می گیرد.

 تداوم 
 خودکفایی ایران
 در تأمین بنزین و گازوئیل

-
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سازمانبرنامهوبودجه

سابقه اجرایی یا نظری؟
سیدمسعودمیرکاظمی◾

یــکــی از حــســاس تــریــن دســتــگــاه هــای دولــتــی، ســازمــان 
برنامه وبودجه اســت که به  واسطه بودجه و هماهنگی 
سیاست های مالی با وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سایر 

دستگاه ها، جایگاه خطیری دارد.
 میرکاظمی مأموریت خود را کنترل تورم از طریق بودجه 
عنوان کرده، موضوعی که به  واسطه کسری بودجه ۱۴۰۰ 
و تبعات همسان سازی حقوق ها بسیار نگران کننده 

است.
برخی معتقدند میرکاظمی سابقه کــاری خوبی را در 
دولت های نهم و دهم به  جای گذاشته و نشان داده به نگاه 
کارشناسی، استراتژی صادرات و اقتصاد مقاومتی توجه 
جدی دارد و به افراد متخصص و متعهد میدان می دهد. 
میرکاظمی خودش هم معتقد است این سازمان عالوه 
بر اینکه باید بودجه را مدیریت کند، باید مدیریت برای 

ریل گذاری کشور را هم انجام دهد. 
ــر بــازرگــانــی در دولــت  ــ ــر نــفــت و وزی ــ مــیــرکــاظــمــی، وزی
ــژاد بـــوده، مــوضــوعــی کــه مــی تــوانــد هــم بــرای  احــمــدی ن
او حــســن و هــم عیب 
باشد، چراکه او بیشتر 
از آن که با اقتصاد کالن 
ــا حــوزه  ــاشــد، ب آشــنــا ب
اجرا درگیر بوده است. 
پــیــش  از ایــــن فــرهــاد 
ــمــام  ــاد ت ــ ــت ــر، اســ ــ ــب ــ ره
اقــتــصــاد نــامــزد چنین 

پستی بود.

وزارتجهادکشاورزی

دغدغه امنیت غذایی
جوادساداتینژاد◾

جواد ساداتی نژاد که برای وزارت جهاد کشاورزی خود را آماده 
کرده، موافقان و مخالفان زیادی دارد. طرفداران وی می گویند 
ساداتی نژاد بهترین انتخابی است که می توانست انجام شود 
و وی می تواند با بهره گیری از متخصصان در مدت زمان کوتاهی 
به بخش کشاورزی سر و سامان دهد؛ چرا که در مدتی که رئیس 
کمیسیون کشاورزی مجلس بوده است به مسائل این بخش 
اشــراف خوبی پیدا کــرده  و ایده های خوبی برای بهبود بخش 
کشاورزی در برنامه هایش دارد. این گروه می گویند در مجموع 
۶۷ صفحه برنامه ای که از سوی وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی 
ارائه شده، تمام حوزه های زیرمجموعه این وزارتخانه و چالش ها 
و راهکارهای حل آن ها دیده شده است. اما در مقابل بسیاری 
معتقدند از آن جایی که گردش مالی کشاورزی به نفت پهلو 
می زند و با توجه به اینکه در جهاد کشاورزی و سازمان های آن 
۸۵۹ وظیفه حاکمیتی وجود دارد، کسی می تواند این وزارتخانه 
را اداره کند که علم و تخصص داشته باشد و زوایــای مخفی 
این حوزه را بشناسد. به گفته این گروه، وی از پیکره وزارتخانه 
نیست و  نمایندگی مجلس 
ــم بـــــرای وزیـــــر شــدن  هـ
ایشان کافی نیست. این 
تــردیــد در بین مخالفان 
وجود دارد که وزیر معرفی 
شده با شناخت اندک در 
حــوزه کــشــاورزی، چگونه 
می خواهد از رانت های این 

حوزه جلوگیری کند.

وزارتتعاون،کارورفاهاجتماعی

چالش های    وزارتخانه  پرمشغله
حجتعبدالملکی◾

حجت عبدالملکی به  عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به 
مجلس معرفی  شده است. وی می گوید: اگر رأی اعتماد بگیرم 
قوی ترین معاونم را به بخش تعاون می آورم. پیگیری می کنم تا 
همه ذی نفعان از باقیمانده سهام دولت، سهام عدالت بگیرند. 
شاخص فضای کسب وکار تعاونی را ایجاد خواهیم کرد تا 

متناسب با کسب وکارهای تعاونی باشد.
امــا اصلی ترین مسئله در وزارت تــعــاون، حــل مشکل 
تأمین اجتماعی اســت. دولــت ۹۰هزارمیلیارد تومان به 
تأمین اجتماعی بدهکار است و وزیر آینده باید در راستای 
وصــول این بدهی تالش کند. موافقان عبدالملکی او را 
فردی جوان و جسور می دانند که می تواند با برنامه ریزی 
این بدهی انباشته را کاهش دهد و تالش کند تا بدهی 
جدیدی هم از ناحیه دولت به تأمین اجتماعی تحمیل 
نشود. آن هــا معتقدند عبدالملکی عملکرد خوبی در 
کمیته امداد داشته و نسبت به سایر گزینه ها از روحیه 
فسادستیزی باالتری برخوردار است؛ اما مخالفان وی بر 
این باورند که با توجه به مسئله تعیین دستمزد کارگران 
و بحران صندوق های 
ــر  بــازنــشــســتــگــی، وزیـ
ــت  ــ پـــیـــشـــنـــهـــادی دول
ــزدهــم تــوانــمــنــدى  ســی
الزم براى تصدى چنين 
ــدارد و  وزارتــخــانــه ای را ن
بــهــتــر بـــود شــخــصــی از 
بدنه وزارت کار برای این 

پست انتخاب می شد.

وزارتنیرو

وزیری خارج از بدنه وزارتخانه
علیاکبرمحرابیان◾

ــیــرو بـــه نامش  عــلــی اکــبــر مــحــرابــیــان کـــه قــرعــه وزارت ن
افتاده اســت، وعــده داده با توجه به نیاز کشور به تولید 
۳۰هــزارمــگــاوات بــرق، برنامه ای عملیاتی بــرای تولید این 
نیاز در یک برنامه چهارساله و در قالب سه طــرح تولید 
۱۰هزارمگاواتی دارد.  از دیدگاه موافقان، محرابیان فردی 
فعال و دارای برنامه توصیف می شود که به کار جمعی  و 
برنامه های کارشناسی شده و علمی اعتقاد دارد. به باور این 
افراد، محرابیان نگاه اجرایی به حل مشکالت حوزه آب و برق 
دارد و در صورت پایبندی به قانون و برنامه های توسعه ای 
می تواند در این حوزه اثربخش باشد. این گروه می گویند از 
آن جایی که وی وزیر صنایع و معادن بوده، به دلیل آشنایی 
کامل با حوزه تولید و صنعت قادر است تحول در وزارت 
نیرو ایجاد کند و خاموشی ها را به حداقل برساند. و در عین 
حال برخی او را که خارج از بدنه وزارت نیروست و شناختی 
به این حوزه ندارد، پیشنهادی کم اثر می دانند که به دلیل 
نداشتن دانــش و سوابق اجرایی در ایــن حــوزه نمی تواند 
تحولی در ایــن وزارتــخــانــه 
ایــجــاد کــنــد. مخالفان 
ــوان ایــن  ــ ــه تـ نــســبــت بـ
ــر در حــــل بــدهــی  ــ ــ وزی
۶۰هزارمیلیارد تومانی 
ــه، تــنــظــیــم  ــ ــانـ ــ ــخـ ــ وزارتـ
ــتــصــاد   آب و   بـــرق و  اق
جبران عقب افتادگی ها، 

تردید دارند.

وزارتاقتصادودارایی

در  آرزوی ثبات اقتصاد کالن
احسانخاندوزی◾

احسان خاندوزی که برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی 
برگزیده  شــده، معتقد است ستاد اقتصادی دولــت باید در 
کوتاه مدت بر کنترل انتظارات تورمی و کنترل نوسان های نرخ 
ارز تمرکز کند.  به اعتقاد وی، اولویت با ثبات اقتصاد کالن و 
ممانعت از کاهش قدرت خرید مردم است.یکی از حوزه های 
مورد عالقه خاندوزی، بحث های مالیاتی است. او از طراحان 
اخذ مالیات بر عایدی سرمایه است و اعتقاد دارد یکی از ابزارهای 
کنترل سوداگری در بازارهای دارایی، مالیات بر عایدی سرمایه 
است. وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، افزایش 
ــد نسبت درآمــدهــای  ــدی رقــم فعلیِ حـــدود ۶درصـ ۵۰درصــ
مالیاتی به تولید ناخالص ملی تا پایان دولت را به  عنوان یکی از 
اهداف خود اعالم کرده است. موافقان خاندوزی می گویند از 
بین اعضای معرفی شده برای تیم اقتصادی رئیسی، احسان 
خاندوزی که از سابقه علمی و پژوهشی زیادی برخوردار است، 
برای وزارت اقتصاد، در مقایسه با سایر اعضا گزینه مناسب تری 
است، زیرا متخصص، توانمند، منطقی و متعادل و اقتصاددانی 
کارشناس محور است و به نظرات کارشناسی گوش می دهد، 
امــا مخالفان وی بر این 
باورند که خاندوزی تجربه 
اجرایی کافی ندارد و باید 
این موضوع را با تشکیل 
تیم اقتصادی خــود برای 
زیرمجموعه های وزارت 
ــتــصــاد حـــل کــنــد و به  اق
نظارت و راهبری اقتصادی 
توجه ویژه ای داشته باشد. 

وزارتنفت

معاون زنگنه، وزیر می شود؟
جواداوجی◾

جواد اوجی در شرایطی برای تصدی وزارت نفت پیشنهاد 
ــران یکی از بدترین شرایط فــروش نفت خود  شــده  که ای
را در چهار دهه اخیر پشت سر می گذارد. اوجــی که قرار 
است راهبری یکی از دستگاه های کلیدی ایران را برعهده 
بگیرد، بیشترین دغدغه ای که با رسانه ها مطرح کرده است 
توسعه میادین گــازی و تقویت ارزآوری از این حــوزه بوده 
است. هرچند او در زمان مدیریت خود در شرکت ملی هم 
از راه انــدازی طرح های توسعه ای مانند خط لوله اسالمی 
گفته بود اما در نهایت طرح های او اتفاق ویژه ای را رقم نزد. 
براساس این طرح مسیر جدیدی برای انتقال گاز ایران از 
سوریه به اروپا تعریف شد که البته نه تنها گاز ایران را به اروپا 
نرساند که مالک یکی از بزرگ ترین ذخایر گاز جهان یعنی 
ایران، همچنان نیازمند واردات گاز در برخی مقاطع است. با 
این حال طرفداران این وزیر او را جزو قوی ترین وزیران کابینه 
دولت سیزدهم می دانند و می گویند اوجی از درون صنعت 
نفت است؛ بنابراین وی را  گزینه ای دارای سابقه، تجربه  و 
مدیریت در صنعت نفت 
و گــاز کشور دانسته و 
می گویند وی  با بسیاری 
از مــســائــل، مشکالت 
ــای ایـــن  ــ ــــش هـ ــالـ ــ و چـ
صنعت آشنایی دارد و 
فردی است که می تواند 
بــرای حل مشکالت این 
وزارتخانه راهگشا باشد.

وزارتصنعت،معدنوتجارت

 وعده خودرویی
سیدرضافاطمیامین◾

دکتر سیدرضا فاطمی امین به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت گفته است  اگر وزیر شوم تولید 
خــودرو کشور را تا پایان سال ۱۴۰۴ به ۳میلیون دستگاه 
می رسانم. ۲میلیون برای تأمین بازار داخل و یک میلیون 

هم برای صادرات.
بنابراین با این نگاه باید منتظر ممنوعیت و محدودیت 
بیشتر واردات خودروهای خارجی باشیم؛ چراکه وزارت 
صمت قرار است با رویکرد حمایت از خودروسازان داخلی و 
خودکفایی در صنعت خودرو به میدان بیاید به خصوص در 
شرایط کنونی که از برجام و مذاکرات وین هم اخبار خوشی 

به گوش نمی رسد.
موافقان وزارت فاطمی امین، قائم مقام سابق آستان قدس 
رضوی می گویند وی شناخت خوبی از بازار دارد و سال ها 
قائم مقام وزارت صمت بوده است اما مخالفان معتقدند 
وزارت صمت در شرایط فعلی یک فرمانده مدیریت بحران 
می خواهد و فاطمی امین یــک مدیر کــارآزمــوده نیست 
و سوابق صنعتی قابل قبولی نـــدارد. برخی وعــده تولید 
۳میلیون خودرو توسط 
وی را یــک شعار تلقی 
کرده و معتقدند وزارت 
صمت یــک وزارتــخــانــه 
گسترده اســت و فــردی 
ــرار  ــ ــــه در رأس آن ق ک
می گیرد، باید در حــوزه 
ــرا و ســیــاســت گــذاری  اجـ

قوی باشد.

وزیرراهوشهرسازی

مأموریت ویژه مسکن سازی
رستمقاسمی◾

ساخت ســاالنــه یــک میلیون مسکن، تقویت بــزرگــراه هــا و 
آزاد راه هــا، تسریع در جاده ترانزیت شمال به جنوب، تکمیل 
راه آهــن ایــران به چین از مسیر افغانستان، توجه جــدی به 
مسکن اجتماعی، تکمیل و اتمام مسکن  مهر و ساماندهی 
بافت های فرسوده شهری از جمله برنامه های رستم قاسمی، 
وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی است. با اینکه گمانه ها رستم 
قاسمی را برای تصدی وزارت نفت مطرح کرده بودند اما رزومه 
وی در ابرفعالیت های عمرانی سبب شده بدنه مجلس وی را در 
کسوت وزیر پیشنهادی راه وشهرسازی به قضاوت بنشیند. 
مجلسی ها قاسمی را  مدیری جهادی می دانند که با توجه به 
اینکه سابقه اجرای پروژه های عمرانی و زیرساختی در زمان 
فعالیت در معاونت مهندسی سپاه، قرارگاه خاتم، وزارت نفت 
و... را دارد، می تواند نیاز به ساخت یک میلیون مسکن در 
کشور را محقق کند. گفته می شود قاسمی به معمار احداث 
ــای سخت گذر در مناطق کوهستانی و پیچیده ترین  راه هـ
تونل ها و بنادر مهم، آزادراه ها و مسیرها و تونل های زیرزمینی، 
حــــمــــل و نــــقــــل ریــــلــــی، 
ســاخــت فــرودگــاه هــای 
ــور، شـــهـــرســـازی و  ــشـ کـ
مــســکــن ســازی در ایــران 
مــشــهــور اســــت. همین 
مـــوارد سبب شــده تا وی 
تأیید ضمنی خویش را از 
اهالی بهارستان داشته 

باشد.

قدسدیدگاهموافقانومخالفانهشتچهرهاصلیاقتصادیدولترئیسیرابررسیمیکند

آنالیز تیم ملی اقتصاد
زهرا طوسی   دولت 
ســیــزدهــم در حــالــی 
سکان اداره کشور را 
بـــه دســـت گــرفــتــه که 
ــای کــالن  ــاخـــص هـ شـ
اقتصادی نگران کننده 
ــدی سفره مــردم را  اســت. تــورم ۴۴درصـ
کوچک نموده و بیکاری و بیماری عرصه 
را بر مــردم تنگ کــرده اســت. دولــت نیز 
از همان روز نخست باید در حالی که با  
کسری بودجه و شیوع کرونا در کشور 
می جنگد، برای اجرای برنامه های منجر 
بــه رشــد اقتصادی زمــان بــنــدی کند. در 
ــمــاد  چــنــیــن شــرایــطــی جــلــســه رأی اعــت
ــران کابینه دولـــت ســیــزدهــم در  ــ بــه وزی
ــرگــزاری اســت و کسی نمی داند  حــال ب

مجلس یازدهم به ریاست محمدباقر 
قالیباف در رویارویی با وزرای پیشنهادی 
سیدابراهیم رئیسی چه واکنش و رأیی 

خواهند داشت.
اقتصاد ایـــران و چالش های پیش روی 
آن اعــم از داخــلــی و خــارجــی بــه شرایط 
سخت و پیچیده ای رسیده است و تیم 
اقتصادی دولت باید برای حل انباشت 
۵۰ساله چالش های اقتصادی در بهترین 
وضعیت خود باشد. اما در ترکیب تیم 
اقتصادی دولت چه خبر است. در این 
تیم میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه 
و بودجه است. احسان خاندوزی برای 
ــه مجلس  تــصــدی وزارت اقــتــصــادی ب
معرفی شده و حجت عبدالملکی  برای 
نشستن بر کرسی وزارت کــار انتخاب 

شده است.سیدرضا فاطمی امین قرار 
اســت عــهــده دار وزارت صمت باشد و 
جواد ساداتی نژاد برای انجام وظیفه در 
وزارت جهادکشاورزی برگزیده شــده و 
علی اکبر محرابیان نیز اگر رأی اعتماد 
مــجــلــس را بــگــیــرد، ردای وزارت نیرو 
را خواهد پوشید. در زیــر تــالش کردیم 
مهم ترین اعضایی کــه سکان اقتصاد 
ــت را در کابینه سیزدهم به دست  دول

خواهند گرفت، بیشتر معرفی کنیم.
رئیس دولــت  اولویت اول خــود را مهار 
کرونا عنوان کرده بود و بعد از آن  ایجاد 
ثبات اقتصادی، بهبود شاخص های کالن 
و تقویت معیشت مردم و تقویت کسب 
و کار اولویت دوم دولت سیزدهم معرفی 

شده است.



   یک نوازنده دف 
مدرک درجه یک 
هنری گرفت  
از سوی شورای عالی 
ارزشیابی هنرمندان، 
نویسندگان و 
شاعران کشور مدرک 
درجه یک هنری در 
رشته موسیقی و 
نوازندگی ساز دف 
به عماد توحیدی 
اعطا شد. به 
گزارش هنر آنالین، 
عماد توحیدی 
دانش آموخته 
کارشناسی دانشکده 
هنرهای زیبای 
دانشگاه تهران، 
کارشناسی ارشد 
دانشگاه هنر و 
دکترای فیلولوژی 
دانشگاه مسکو است. 

 اســـاس شکل گیری این  ◾
ــوده و در طــول این  ســوگــواره چه ب
سال ها با چه هدفی برگزار شده 

است؟
این رویداد سابقه طوالنی دارد و 
همان طور که می دانید ابتدا به 
عنوان سوگواره پوسترهای عاشورایی کار خود را آغاز 
کرد و به مرور طی دوره هــای بعدی، هنرهای دیگری 
نیز به آن افــزوده شد که در نهایت تغییر نام داد و 
با عنوان »ســوگــواره هنر عاشورایی« شکل گرفت 
که بتواند دامنه مختلف فعالیت های فرهنگی و 
هنری را در خودش جای دهد. ضمن اینکه از ابتدای 
شکل گیری این سوگواره، هدف ما گسترش و توسعه 
فرهنگ عاشورایی با تأکید بر هنرهای آیینی بوده 
تا بتواند یک روایت تصویری و درست از قیام امام 
حسین)ع( و یارانش را به نمایش بگذارد. در واقع 
ما به دنبال این هستيم با بهره گیری از هنر و با تكيه 
بر فرهنگ غنی شعر و ادبیات این مرز و بوم، جایگاه 
واالی حضرت سیدالشهدا)ع( و یارانش را از دریچه 
چشم هنرمندان به تصویر کشیده و واقعه عظیم 

عاشورا را با زبان هنر به نمایش بگذاریم.

هنرهای مختلفی که به مرور به سوگواره اضافه شده  ◾
چقدر در خدمت ترویج مفاهیم عاشورایی بوده است؟

هر کدام از این هنرها با توجه به جایگاه و ظرفیت هایی 
که دارند توانسته اند نقش خود را به خوبی ایفا کنند. 
به طور مثال در بخش تصویرسازی کارهای خوبی برای 
کودکان و نوجوانان انجام شده، در بخش عکاسی 
تصاویر ارزشمندی از عــزاداری هــا و ثبت لحظات 
عاشورایی داریــم. هر کدام از این شاخه های هنری 
توانسته اند در هر دوره ای نقش آفرینی کنند و وظیفه 
خودشان را انجام دهند. البته این فعالیت ها هنوز 
جای کار دارد و هر چه جلوتر می رویم باید نوع نگرش 
و ساختار هنری ما به روزتر شود تا بتوانیم ارتباط بهتر 

و نزدیک تری با قشر جوان جامعه داشته باشیم.

خروجی سوگواره هنر عاشورایی برای زیباسازی  ◾
فضای شهری و مناسبت ها چقدر مورد استفاده قرار 

گرفته است؟
البته در طول این سال ها فعالیت های قابل توجهی 
در بخش های پوستر، نقاشی، تصویرسازی و عکس 
انجام شده که جزو آثــار ماندگار و شاخص هنری 
است و در حوزه های مختلف شهری مورد استفاده 
قرار گرفته است. اما در هر دوره ای نهادهای مختلفی 
از جمله شهرداری برای پخش و انتشار این شعائر 
مذهبی تــا حـــدودی همکاری کــرده انــد و بسیاری 
از ایــن آثــار توسط شــهــرداری خــریــداری و در سطح 
شهر نصب شده یا بخش قابل توجهی از آن ها در 
شبکه های تلویزیونی مورد استفاده قرار گرفته است، 
ضمن اینکه انتشار کتاب سوگواره و برپایی نمایشگاه 

آثار هم مورد استقبال هیئت های مذهبی و مردم قرار 
گرفته اما باز هم تأکید می کنم این مبحث جای کار 
دارد و از طرفی دیگر نباید فراموش کنیم گسترش 
آن هزینه بردار است و طبیعتاً نهادی که آن را شکل 
می دهد نمی تواند به تنهایی در توسعه و ترویج آن 

نقش داشته باشد. 

 امسال بحث فروش آثار هم مطرح است؟ ◾
بله. البته این را هم باید در نظر گرفت که وقتی 
بحث خرید آثار هنری پیش می آید معموالً آثار 
فرهنگی و هنری با درون مــایــه مذهبی به عنوان 
یک اثر هنری در جامعه ضمانت فروش نداشته 
و معموالً بــازار اقتصادی ندارند، اما اگر بتوانیم 
به بحث فــروش ورود کنیم قطعاً می تواند فضا 
را پربارتر کند و انــرژی مضاعفی برای سوگواره و 

هنرمندان به وجود بیاورد.

ارزیابی شما از وضعیت بازار هنر مذهبی چیست  ◾
و به نظرتان چطور می توان مردم را به خرید آثار هنری 

مذهبی تشویق و برای آن ها ذائقه سازی کرد؟
ببینید واقعیت ایــن اســت که تولید آثـــاری که در 
مناسبت های مذهبی استفاده می شود بیشتر در 
اختیار شرکت های خصوصی است و طبیعتاً آن ها 
هم برایشان فرق نمی کند چه چیزی تولید می کنند 
و پوسترهایی را در یک تیراژ مشخص ویژه اعیاد، 
مراسم مذهبی و عزاداری منتشر می کنند که اغلب 
این کارها ضعیف، سطحی و دم دستی است و آن ها 

را به شرکت های بزرگ می فروشند.
اینکه بتوانیم فرهنگ توجه به آثار هنریـ  مذهبی را 
جا بیندازیم وظیفه اصلی ماست؛ البته نه فقط در 
بخش هنر مذهبی که این معضل را در بخش های 
دیگر هم شاهد هستیم و می بینیم فقط یک قشر 
خاصی خریدار هنرهای غیرآیینی هستند. این را هم 

باید در نظر گرفت که هنرهای مذهبی نقش تزئینی 
ندارند و بیشتر مبین باورهای اعتقادی و مفهومی 
هستند اما زمانی که اقتصاد ضعیف می شود به 
تبع آن برای مردم، سازمان  ها و نهادها هم خرید آثار 
هنری در اولویت نیست، اما اگر اقتصاد رشد کند این 
بخش نیز تا اندازه ای در کنارش رونق پیدا خواهد کرد. 
به نظرم حمایت های دولتی در هر دوره ای مهم ترین 
شاخصه برای رشد اقتصاد هنر بوده و حوزه هنری به 
عنوان یکی از متولیان و حامیان اصلی تالش خودش 
را می کند اما کافی نیست و دولت هم باید ورود کند.

مهم ترین شاخصه سیزدهمین دوره سوگواره  ◾
ــای پیشین آن  هنر عاشورایی در قیاس با دوره هـ

چیست؟
امسال چهار بخش طراحی پوستر، تصویرسازی، 
عکس و نقاشی خط برای سوگواره در نظر گرفته شده 
که بخش نقاشی خط برای نخستین بار به سوگواره 
اضافه شده اســت. البته قــرار بود بخش نقاشی را 
همچون سال های گذشته داشته باشیم که به دلیل 

محدودیت ها به همین چهار بخش اکتفا کردیم.
در این دوره فضا را در انتخاب موضوعات تصویرسازی 
و نقاشی خط بازتر گذاشتیم و آن را بیشتر به سمت 
ادبــیــات بردیم و سعی کردیم ریشه آن را تقویت 
کنیم تا هنرمندان به اشعار و فرهنگ غنی خودمان 
رجوع کنند و از آن بهره ببرند. در بحث عکاسی نیز 
با توجه به شیوع کرونا طبیعتاً عکس ها و تصاویر به 
سمت عزاداری به سبک جدید و با محدودیت های 
کرونایی گرایش پیدا کرده است. واقعیت این است 
ــداد با دیگر  یکی از تفاوت های اساسی که این روی
رویدادهای هنری دارد در موضوعش یعنی پرداختن 
به واقعه عظیم عاشورا و فلسفه آن است. به همین 
دلیل شایسته است هنرمندانی که در این وادی قدم 
نهادند خالقیت و ارادت خود را در خلق آثاری فاخر و 

ماندگار به کار گیرند.

گفت وگو با  دبیر هنری سیزدهمین »سوگواره هنر عاشورایی«

سوگواره ای برای زیباترین غم تاریخ

تازههایتازههای
نشرنشر

یک رمان معمایی جدید بخوان و »فرار کن«!  قصه گورخرایرانی برای نونهاالن
صدیقه رضوانی نیا  داستان زندگی گورخر ایرانی، به 
عنوان یکی از حیوانات در معرض انقراض، بن مایه کتاب 
»بدو، بدو، بدو« از مجموعه  »آهای مواظب ما باشید!« است 
که انتشارات کانون پرورش فکری با قلم زهره پریرخ و تصاویر 
علی نورپور به تازگی منتشر کرده است.کتاب »بدو، بدو، 
بدو« جلد اول از یک مجموعه  ۱۱ جلدی است که داستانش 

در مورد دسته ای از گورخران است که یک  روز موتورسواری از 
میانشان در حال عبور است و قصد شکار این دسته  گورخر 
را دارد. مادر سعی دارد یکی از کره گورخرها را فراری و نجات 
دهد. مخاطب باالتر از ۹سال )نونهال( با خواندن این کتاب، 
داستان تلخ زندگی گورخرها را فرا می گیرد و در دل آن، با 

نکاتی درباره شکارچیان این گونه  کمیاب آشنا می شود.

نشر آموت به تازگی رمان معمایی »فرار کن« نوشته هارلن 
کوبن با ترجمه محدثه احمدی را برای عالقه مندان به خواندن 
داستان های این ژانر منتشر کرده است.  محدثه احمدی، 
مترجم کتاب گفته است: کتاب »فرار کن« عالوه بر بحث 
جنایی و معمایی، درون مــایــه ای خانوادگی هم داشــت که 
برایم جالب بود و تصمیم به ترجمه کتاب گرفتم.  هارلن کوبن 

)۱۹62-( نویسنده ای آمریکایی است که رمان هایی در سبک 
معمایی و مهیج می نویسد. در داستان های او معموالً به 
رویدادها، قتل یا تصادف های مهیب گذشته اشاره می شود. 
بعضی شخصیت ها در میان رمان هایش مشترک هستند. 
»فرار کن« در 488 صفحه و قیمت ۱22هزار تومان در دسترس 

عالقه مندان قرار گرفته است.

  صبا کریمی       »سوگواره هنر عاشورایی« با هدف 
تکریم ساحت اباعبداهلل الحسین)ع( و یارانش و با معرفی 
هنرمندانه مفاهیم عاشورایی سیزدهمین دوره خود را 

برگزار می کند. این سوگواره یکی از بزرگ ترین و مهم ترین 
رویدادهای هنری با نگاهی ویژه به آیین و شعائر مذهبی 

در حوزه هنرهای تجسمی است که هر ساله در ماه محرم 
برگزار می شود.

»مهدی حاجی محمدی فریمانی« دبیر هنری سیزدهمین 
سوگواره هنر عاشورایی است. او دانش آموخته گرافیک و 
نقاشی از دانشگاه های هنر و تربیت مدرس است و عالوه 

بر سال ها تدریس در دانشگاه های هنری، نمایشگاه و 
کارگاه های متعددی را در حوزه گرافیک و کالیگرافی در 

داخل و خارج از کشور برگزار کرده است. با او درباره برپایی 
این دوره از سوگواره هنرهای عاشورایی به گفت وگو 

پرداختیم که مشروح آن را در ادامه می خوانید.

WWW.QUDSONLINE.IR سه شنبه ۲ شهریور ۱400    ۱5 محرم الحرام ۱443    ۲4 آگوست ۲0۲۱   سال سی و چهارم    شماره 9604

و هنر فرهنگ 

مهدی حاجی محمدی

گرافیست و نقاش

آقای حسین پیشقدم فرزند مهرعلی
با عنای�ت به اینکه پرونده ش�ما ب�ه اتهام غیبت 
غیرموج�ه در هیئت بدوی رس�یدگی به تخلفات 
اداری کارمندان آموزش و پرورش خراسان رضوی 
تحت رسیدگی می باش�د از تاریخ نشر این آگهی 
حداکث�ر ظرف مدت 30 روز جه�ت دریافت ابالغ 
اتهام و ارس�ال دفاعیه مهلت دارید به کارشناسی 

امور اداری اداره متبوع خود مراجعه نمایید.
مدیر آموزش و پرورش ناحیه 2 مشهد

ف محسن روحانی نیا
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تداركات  سامانه  طریق  از  را  ذیل  ای  مرحله  یک  عمومی  های  مناقصه  دارد  نظر  در  رضوی  خراسان  شهرسازی  و  راه  كل  اداره 
الكترونیكی دولت و طبق شرایط ، مدارک و برنامه زمانی مندرج در سامانه مذكور برگزار نماید.

الزم به ذكر است كلیه مراحل برگزاری مناقصه، از دریافت و تحویل اسناد و سایر مراحل مرتبط با آن، تنها از طریق درگاه سامانه 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و دریافت و تحویل اسناد از سایر محل ها  تداركات الكترونیكی دولت )ستاد( به آدرس 

امكان پذیر نخواهد بود.

اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی

اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

شماره 
مناقصه

مبلغ برآوردموضوع مناقصه
 به ریال

شماره فراخوان سامانه ستاد

خرید خدمات مالی كنترلی و نظارتی سازمان 1400-15
ملی زمین و مسكن خراسان رضوی

7،983،939،2172000003374000019

تجدید دوم مناقصه انجام نازک كاری 1400-3
پژوهشكده موسیقی تربت جام

8،804،480،4902000003374000017
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      آگهی مناقصه عمومی – یك مرحله ای شماره 15-1400/1 )نوبت اول(
  شماره ثبت در سامانه تداركاتی دولت:  2000001224000017

ش�ركت برق منطقه ای مازندران در نظر دارد عملیات احداث س�اختمان اداری انبار و نگهبانی امور انتقال مركز را برابر شرایط 
ذی�ل و بش�رح مش�خصات و اطالع�ات و جزئی�ات مندرج در اس�ناد مناقصه ب�ه پیمانكار واجد ش�رایط واگذار نمای�د ، كه مراحل 
برگ�زاری مناقص�ه از دریاف�ت اس�ناد مناقصه ت�ا ارائه پیش�نهاد مناقصه گران و بازگش�ایی پاك�ت از طریق درگاه س�امانه تداركات 
الكترونیكی دولت » س�تاد « به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد ش�د و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 

قبلی مراحل ثبت نام در س�ایت مذكور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت ش�ركت در مناقصه محقق س�ازند.
  ش�رایط مناقصه :

1- داش�تن حداقل رتبه 5 در رش�ته ابنیه از س�ازمان برنامه و بودجه الزامی میباش�د
2- ارائه گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از اداره كار و اموراجتماعی در زمان بازگش�ایی پاكات الزامی میباش�د.

3- مدت اجرای كار 18 ماه میباش�د.
در صورت عدم ارائه مدارك فوق بازگش�ایی پاكات انجام نخواهد ش�د.

- مبلغ تضمین ش�ركت در مناقصه  بعدد 1/699/084/630  ریال » یك میلیاردو شش�صد و نودو نه میلیون و هش�تادو چهار هزارو 
شش�صدو س�ی ریال تمام« میباش�د كه باید بصورت ضمانتنامه بانكی ، فیش واریزی ارائه گردد كه در پاكت الف به صورت فیزیك 
مطابق اس�ناد مناقصه به دس�تگاه مناقصه گذار تسلیم شود. از شركتهای  واجد  ش�رایط دعوت میگردد جهت دریافت اسناد مناقصه 
از روز پنجش�نبه مورخ  04/  1400/06 لغایت روز دوش�نبه مورخ 08/ 1400/06 به درگاه س�امانه تداركات الكترونیكی دولت » 

س�تاد « به آدرسwww.setadiran.ir  مراجعه نمایند.
متقاضیان میبایس�تی پیش�نهاد خود را براس�اس ش�رایط مندرج در اس�ناد مناقصه تنظیم و حداكثر تا پایان وقت اداری » س�اعت 
15:35« روز یكش�نبه مورخ 21/ 1400/06 در س�امانه تداركات الكترونیكی دولت » س�تاد «  بارگذاری نمایند. الزم بذكراس�ت 
فقط پیش�نهاد ش�ركتهائی كه مدارك و اسناد مناقصه را از طریق درگاه س�امانه تداركات الكترونیكی دولت » ستاد « دریافت و پس 
از تكمیل ، مهر و امضا ء برروی س�ایت مذكور بارگذاری نموده و مش�خصات خود را بطور كامل ثبت و درج كرده باش�ند مورد 

قبول و بازگش�ایی خواهد ش�د.
كلی�ه پیش�نهادات راس س�اعت 8/30 صبح روز س�ه ش�نبه مورخ  23/ 1400/06 در محل س�الن وحدت ش�ركت ب�رق منطقه ای 

مازندران )طبقه دوم( بازگش�ایی خواهد ش�د .
مراتب در س�ایت معامالت توانیر به آدرس WWW.Tavanir.org.ir نیز درج گردیده اس�ت

روابط عمومی  شركت برق منطقه ای مازندران

اداره كل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری تربت جام )1178884(

آگهی تغییرات شركت تولیدی آرد جام حصار شركت سهامی خاص به شماره ثبت 1635 و شناسه ملی 10380290680 

كد  به  معلمی  سالک  عسلی  یحی   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1397،10،21 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
 0932368271 ملی  كد  به  معلمی  سالک  عسلی  مصطفی  مدیره  هیئت  رئیس  و  مدیرعامل  سمت  به   5699443215 ملی 
مدیره  هیئت  عضو  سمت  به   0920232728 ملی  كد  به  معلمی  سالک  عسلی  مجتبی  مدیره  هیئت  رئیس  نایب  سمت  به 
متغیر  و  معلمی  آقای یحی عسلی سالک  ثابت  امضای  با  بانكی  و  تعهدآور  و  اسناد رسمی  و  اوراق  كلیه  گردیدند.  انتخاب 
. بود  خواهد  اعتبار  دارای  شركت  مهر  با  همراه  معلمی  سالک  عسلی  مجتبی  و  معلمی  سالک  عسلی  مصطفی  آقایان 
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 اداره كل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری تربت جام )1178896(

آگهی تغییرات شركت تولیدی آرد جام حصار شركت سهامی خاص به شماره ثبت 1635 و شناسه ملی 10380290680

مرتضی   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399،12،02 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
بازرسان  به سمت  ترتیب  به   0732203511 به كد ملی  یزدانی  2669868371 و آقای وحید  به كد ملی  طاهرزاده شالمائی 
 . گردید  تعیین  شركت  های  آگهی  درج  جهت  قدس  روزنامه   . گردیدند  انتخاب  یكسال  مدت  برای  البدل  علی  و  اصلی 
 5699443215 ملی  كد  به  معلمی  سالک  عسلی  یحی   : باشد  می  ذیل  شرح  به  سال  دو  مدت  برای  مدیره  هیئت  اعضای 
0932368271 ملی  كد  به  معلمی  سالک  عسلی  مصطفی  و   0920232728 ملی  كد  به  معلمی  سالک  عسلی  مجتبی  و 

ک
, 1

40
47

31

 سازمان ثبت اسنادوامالک كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1179346(

آگهی تغییرات شركت شهاب خودرو سهامی عام به شماره ثبت 8747 و شناسه ملی 10100372558

 1398،12،19 مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  اجازه  و   1400،03،09 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
به  منقسم  ریال   3.268.512.000.000 به  ریال   14.040.000.000 مبلغ  از  شركت  سرمایه   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
آورده  و  شركت  دارائیهای  ارزیابی  تجدید   ، شده  حال  مطالبات  محل  از  بانام  ریالی  ده  سهم   3.268.512.000.000
پارس  ملت  بانک   99،11،5 مورخ   67603 شماره  بانكی  گواهی  موجب  به   ) ریال   13،755،885،000 )مبلغ  نقدی 
در  سرمایه  افزایش  لحاظ  از  ثبت  ذیل  گردید.  اصالح  فوق  بشرح  اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و  گردید  تامین  خودرو 

گردید.  امضا  تكمیل  فوق  تاریخ 

ک
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ب���رگ س���بز س���واری پ���ژو405GLXI م���دل 1390 
ش���ماره  ای���ران36-684م66  پ���اک  ش���ماره 
شاس���ی  ش���ماره   12490055892 موت���ور 
NAAM11CA0BK430013 به نام ابراهیم تنهایی 
دولت آباد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

ف
,1

40
47

41
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

س���ند کمپانی خودروی پ���ژو پارس م���دل1388 رنگ 
خاکس���تری به ش���ماره انتظام���ی 542د29 ایران 32  
ش���ماره شاس���ی  و  موت���ور 12488012856  ش���ماره 
NAAN01CA69K751653 به مالکیت محمدابراهیم 
ش���یبانی مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ,ر
14

04
67

8
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

برگ س���بز خودروی  س���ایپا 131SE م���دل 1394 رنگ 
سفید-روغنی به ش���ماره انتظامی 573ص42 ایران 
ش���ماره شاس���ی  و  موت���ور 5470384  ش���ماره    12
NAS411100F3441732 به مالکیت آذر ابراهیم زاده 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

ح
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68
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

برگ س���بز و سند موتور س���یکلت مدل 1386رنگ 
  21551/767 انتظام���ی  ش���ماره  ب���ه  قرم���ز 
شاس���ی  ش���ماره  و   71336079 موت���ور  ش���ماره 
عل���ی  مالکی���ت  ب���ه   NCR***125S8660788
خدادادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد. 

ک
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40
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95
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

مدرک کارشناس���ی خانم مریم ایمانی بروج  
فرزن���د محمد ب���ه ش ملی4284377728 
رش���ته علوم اجتماعی  صادره از  دانشگاه 
آزاد زنجان  مفقود ش���ده و از درجه اعتبار 

س���اقط اس���ت.

ک
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48
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

س���ند کمپانی و کارت ماش���ین خودرو س���واری پراید 
م���دل صبا، مدل 1381 رنگ س���بز یش���می - متالیک 
ش���ماره پ���اک 87 ای���ران 997 س 12 ب���ه ش���ماره 
موتور00379785 و ش���ماره شاسی1412281846178 
S ب���ه مالکیت جواد کرمی به کد ملی 4280781397 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ف
, 1

40
46

86
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

کارشناس���ی  پای���ان تحصی���ات دوره  دانش���نامه 
اینجانب مهران ش���اهک زه���ی فرزند لعل محمد 
دوره   3580525484 مل���ی  ش���ماره  دارن���ده 
تحصیات کارشناسی ناپیوسته رشته معماری از 
دانشگاه ازاد اسامی واحد زاهدان مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ف
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40
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23
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

آگهی تغییرات شركت آلومینیوم در رضا شركت 
شناسه  و   10463 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 

ملی 10380261843

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
 1400،02،30 مورخ  العاده  فوق  بطور 
موسسه   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
حسابرسی پارسیان حسابرس افق با شناسه 
ملی 10320257591به عنوان حسابرس و 
منوچهرعطاران  آقای  و  اصلی  بازرس 
به   0932140696 ملی  شماره  به  كبیری 
مدت  برای  البدل  علی  بازرس  سمت 

انتخاب گردیدند یک سال مالی 
 اداره كل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 

ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1178898(
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درباره 
سفره های آب 
زیرزمینی هم 

کفگیر به ته دیگ 
خورده است
اسماعیل کهرم 

درباره بی توجهی 
به مطالعات در 

خصوص آب های 
زیرزمینی گفته 
بود: تخمین زده 

می شود 100میلیارد 
مترمکعب آب در 

ایران می بارد، 
۶0درصد این 
میزان آب باید 

وارد سفره  های 
آب زیرزمینی 

شود، اما تنها برای 
10درصد این اتفاق 

رخ می دهد. یعنی 
درباره سفره  های 
آب زیرزمینی هم 

کفگیرمان به ته دیگ 
خورده است.

در حاشیه

نیاز امروز، 
حکمرانی 
براساس 

حوضه آبریز 
است

کارشناسان معتقدند 
مشکالت آبی امروز 

کشور یک منشأ واحد 
دارد و آن عدم حکمرانی 
براساس مصالح حوضه 

آبریز و نبود یک سند 
جامع توسعه ای بر 

مبنای آمایش سرزمینی 
صحیح است. در 

صورتی که این مصالح 
رعایت شود، الگوی 

کشت و صنایع منطقه، 
متناسب با آب بر 

بودن آن ها برنامه ریزی 
می شود. همان چیزی 
که دکتر محمدجمال 

ولی سامانی، مدیر 
دفتر مطالعات آب 
مرکز پژوهش های 

مجلس معتقد است به 
هیچ وجه در خوزستان و 
حتی استان های اطراف 

رعایت نشده است.
همچنین وی بیان کرد: 

توسعه مناطق فالت 
مرکزی کشور مثل یزد، 
اصفهان، کرمان و سایر 
استان های مرکزی نباید 

به شکلی که اکنون در 
حال اتفاق افتادن است 

باشد و این رویه باید 
اصالح شود.

دیدگاهدیدگاه

ــای دکــتــر، شما جزو  ◾ آقـ
پیشکسوتانی هستید کــه در 
تمام سال های گذشته نسبت به 
وقوع بحران آب در کشور هشدار 
داده و عباراتی همچون »جنگ 
آب«، »ورشکستگی آبــی« و... 
را در صحبت هایتان به صراحت عنوان کرده بودید. 
از نگاه شما دولت جدید در کوتاه مدت برای حل این 
بحران که تقریباً تمام جامعه ایران را به نوعی با خود 

درگیر کرده، چه می تواند بکند؟
 اجــازه بدهید از پایان پرسش شما شروع کنم. 
اگــر منظورتان ایــن اســت که همین فــردا و یا به 
این زودی بشود برای حل بحران آب کشور کاری 
کرد، نه نمی شود و این بحران بزرگ قطعاً راه حل 
کوتاه مدت ندارد. سعدی علیه الرّحمه می فرماید: 
سعدی به روزگاران مهری نشسته بر دل/ بیرون 
نمی توان کــرد اّل به روزگــــاران...  من اینجا و در 
مورد بحران آبی کشور می گویم »زجری نشسته 
بر دل...«  بحران آب به مثابه یک زجــر است 
که طی سال های ســال شکل گرفته و یک شبه 
برطرف نمی شود چون در حوزه محیط زیست و 
آب کشور، زنجیره ای از  عدم مدیریت و استفاده 
نکردن از کارشناسان شکل گرفته که نتیجه اش 
همین وضعیت امـــروز شــده اســـت. بــر همین 
اساس ساده انگارانه است که با تغییر این مدیران 

بشود بحران را حل کرد.

انتقال بی پایه و اساس آب در کشور از منطقه ای  ◾
به منطقه ای دیگر، حساسیت زیادی ایجاد کرده و 
جالب اینکه در نتیجه این انتقال ها نه مناطق مبدأ 
راضی هستند و نه مقصد. آیا این وضعیت را بُرشی از 
همان جنگ آبی می دانید که پیش بینی کرده بودید؟

ــن شــرایــط مــدت هــاســت رخ داده اســت.  بــلــه، ای
می خواهند از بهشت آباد چهارمحال آب را به 
زاینده رود ببرند چون آب زاینده رود خشک شده 
است! همچنین دوستان آب زاینده رود را برده اند 
کاشان اما کاشانی ها دلخور هستند و می گویند 
ــدازه اشک مورچه به ما آب داده ایـــد منت هم  ان
می گذارید؟! یا مثالً آب زاینده رود را برده اند یزد 
و برخی به تعریض می گویند: باقلوای یزد طعم 
پشمک اصفهان را گرفته که این یعنی مردم در 
هر دو طرف بابت این انتقال آب ناراضی هستند 
و جنگ لفظی بینشان درگــرفــتــه اســـت. مــردم 
می گویند وقتی در ورزنــه اصفهان آب به زراعت 
نمی رسد  چرا در اصفهان فضای سبز را آبیاری 

می کنید؟! 

 آقای کهرم! با لحاظ و پذیرش وجود بحران شدید  ◾
در منابع آب کشور، آیا اینکه بگوییم ایران به مرحله 

ورشکستگی آب رسیده کمی بدبینانه نیست؟   
 نه، اصالً بدبینانه نیست. وقتی من نوعی دخل 
و درآمــدم مثالً 19 میلیون تومان است و هزینه ام 
20 میلیون تومان، عمالً ورشکسته هستم.  امروز 
در حــوزه آب ما به ایــن نقطه رسیده ایم چــون از 
سفره های آب زیرزمینی بیش از تأمین برمی داریم 
ــه طـــوری کــه دانــشــمــنــدان مــی گــویــنــد تـــراز آب  ب
زیرزمینی ایران منفی شده و این وضعیت مدام در 
حال تشدید است. شما رسانه ای ها البته همیشه 
با لغات بازی می کنید اما مفهوم نهایی این بازی ها 
این است که بگوییم سفره آب های زیرزمینی کشور 
خالی اســت، رودخــانــه هــا تهی شــده و دشت ها 
در حــال فرونشست اســت. این ها تماماً عالئم 

ورشکستگی است و لغیر.

امسال معیشت، کشاورزی، دامپروری و دیگر  ◾
جنبه های زندگی مردم استان خوزستان به طور ویژه 
از بحران آبی کشور آسیب دید، این در حالی است که 
پیش از انقالب تمام متخصصان معتقد بودند این 
استان از نظر منابع آب و انرژی در جهان»استثنایی 
است«. خوزستان چه ویژگی هایی داشت که چنین 

توصیفی از آن ارائه شده بود؟
 شما به بحران آب استان خوزستان از منظر بسیار 
خوبی وارد شده و به نکته مهمی اشــاره کردید. 
بنده هم در تأیید حرف هایتان می گویم آن زمان 
که کارشناسان ما در حوزه های عمران، کشاورزی 
و زمین شناسی به مراتب کارکشته تر بودند، از 
نزدیک خوزستان را دیده بودند و اعتقاد داشتند 
این استان در ابعاد جهانی، خاص و  استثنایی 

است. دلیلشان هم این بود که خوزستان متصل 
به دریاست، انرژی ارزان دارد و  اگر یک متر زمین را 
بکَنید به نفت می رسید.  معتقد بودند خوزستان 
خاک و آب خوب دارد و مردمش نسبت به زمانه 
خود در مدیریت جلو هستند و در واقع مدیریت 
را به خوبی بلدند. همین استان استثنایی امروز 
اما آب شرب نــدارد و این در حالی است که پنج 
رودخانه کارون، کرخه، دز، جرّاحی و مارون را دارد 
که با سه رودخــانــه اش می شد بــرای 85 میلیون 

ایرانی آب تأمین کرد! 

 باید پرسید چرا استان خوزستان از آن وضعیت  ◾
استثنایی  به شرایط بغرنج امروز رسیده به نحوی  که 
رهبر معظم انقالب هم معتقد هستند مــردم این 
استان حق دارند اعتراضشان را به تنش آبی نشان 

دهند؟
ما در زبان شیرین فارسی ضرب المثلی زیبا داریم 
که می گوید»گنه کرد در بلخ آهنگری/ به شوشتر 
زدند گردن مسگری«. متأسفانه وقتی هورالعظیم 
با مجوز شورای عالی امنیت ملی و به اذعان معاون 
محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط 
زیست دولت دوازدهم، به دلیل ارزان تر بودن، به 
نفع شرکت نفتی چینی خشک شده، نتیجه اش 
بحران آب خوزستان می شود و تبعاتش را مردم 

می کشند. 
بخش اعظم هورالعظیم در عــراق اســت که به 
پنج قسمت تقسیم شده است. ژاپنی ها گفته 
بودند حاضریم برای استخراج نفت در حوزه های 
آزادگــان و یــادآوران با فناوری سطح بال، همانند 
استخراج در دریا  عمل کنیم اما چینی ها این کار 

را نکردند و  به دلیل ارزان تر تمام شدن، کار را به 
چینی ها واگذار کردیم. این »مهندس بازی ها« 
که در دوره افـــرادی نظیر خانم جـــوادی، رئیس 
اسبق سازمان محیط زیست رخ می داد توسط 
کسانی انجام شد که  اصالً تخصصی در حوزه 
آب ندارند! پس ما هورالعظیم را به سودای نفت، 
خشک کردیم. اشتباه بعدی، کشت و صنعت 
نیشکر است که هر هکتارش 35هزارمترمکعب 
آب مصرف می کند. اشتباه ســوم، ســدّ گتوند 
بود که سبب شوری 20درصدی آب کارون شده 
اســت. دوستان اول مهندسی کردند و گفتند 
اگــر تــاج ســدّ بــالتــر بـــرود، آب بیشتری ذخیره 
می شود و همین کــار سبب شد آب از دریاچه 
فراتر رفت و یک گنبد نمکی را فرا گرفت. گنبد 
نمکی، تــوده بزرگی در زیرزمین است که در اثر 
رطوبت متورم می شود. این توده از سطح زمین 
بال آمد و دریاچه را شور کرد به طوری که زارعین 
می گفتند از امــروز باید خیارشور بیندازیم!!! 
مشکل بعدی طرح های انتقال آب است. امروز 
حـــدود 7/8مــیــلــیــارد مترمکعب آب سدهای 
متعدد بال دست خوزستان یعنی زهره، کرخه، دز 
و کارون  در حال اجراست که این ها می توانستند 
به 85میلیون ایرانی آب برسانند اما این آب را از 
خوزستان دور کردیم. در چنین شرایطی است 
که شخص رهبری هم به مــردم خوزستان حق 

اعتراض و طرح  گالیه می دهند.

به عقیده شما برای کاستن از بار بحران و تنش  ◾
آبی کشور چه بــازه زمانی باید لحاظ شود و دولت 
سیزدهم باید چه اقدام های تخصصی و کارشناسی 

را از هم اکنون کلید بزند؟
ــن بــحــران بــه هــیــچ وجــه عــالج  ــردم ایـ ــ ــرض ک عـ
کوتاه مدت نــدارد و بــرای بهبود اوضــاع به طور 
متوسط 5 تا 10 سال زمان نیاز است. در این بازه 
زمانی لزم است مرتع کاری با جدیت و سرعت 
بیشتری انجام شــود تا نــزولت جــوی به زمین 
نفوذ کند. همین پوشش گیاهی، سرعت حرکت 
آب را کاهش می دهد تا آب به زیرزمین هدایت 
شــده و بــه سفره آب زیرزمینی تبدیل شــود. 
قطعاً دولــت جدید به خوبی می داند امــروز به 
7هزار روستا در سراسر کشور با تانکر آبرسانی 
می شود که 700روستا یعنی یک دهم این آمار 
ــاره ای اصولی  در خــوزســتــان هستند و اگــر چــ
اندیشیده نشود تا اطالع ثانوی باید این روند 

آبرسانی را ادامه داد.

اسماعیل کهرم از زمینه ها و راه حل های  تنش آبی کشور می  گوید 

بحران آب عالج کوتاه مدت ندارد 
نیم نگاه

 نگاهی به برنامه های وزیر پیشنهادی نیرو 
برای مدیریت تنش آبی

 از »افزایش تاب آوری« 
تا »پایداری خدمات یکپارچه 

آب شرب«
وزیــر پیشنهادی نیرو بــرای مدیریت تنش آبی 
ــاب آوری« و »پــایــداری  ــ رویــکــرد هــای »افــزایــش ت
خدمات یکپارچه آب شرب« را در دستور کار خود 

قرار داده است.
بــه گـــزارش ایــرنــا، تنش آبــی بــه وضعیتی اطــالق 
می شود که میزان مصرف آب در یک شهر از تولید 
آن پیشی گرفته و براین اساس تأمین آب نیاز به 

تالش بیشتر و همراهی مردم دارد.
»علی اکبر محرابیان« وزیر پیشنهادی نیرو درباره 
تنش آبی در برنامه خود عنوان کرده است مدیریت 
تنش آبی در شهرها و روستاهای کشور با رویکرد 
»افزایش تاب آوری« و »پایداری خدمات یکپارچه 

آب شرب« انجام خواهد شد.
وی در ایــن برنامه اعـــالم کـــرده اســـت: بـــرای رفع 
کامل تنش آب شرب در شرایط مشابه سال آبی 
جاری)در حال حاضر 300 شهر در معرض تنش 
آبی قرار دارند و به 8هزار روستا به صورت آبرسانی 
سیار خدمات ارائـــه مــی شــود( از طریق افزایش 
ظرفیت تأمین و تولید آب به میزان 700میلیون 
مترمکعب در ســال با تکمیل و بــهــره بــرداری از 
29طرح آبرسانی و تصفیه خانه های آب و حفر و 
تجهیز چاه ها و سامانه های ذی ربط اقدام خواهد 
شد. مدیریت مصرف به منظور صرفه جویی به 
میزان 200میلیون مترمکعب در سال و افزایش آن 
به ظرفیت منابع آبی با نصب تجهیزات کاهنده 
مصرف، انجام فعالیت های فرهنگی و آموزشی 
گسترده، اعمال تعرفه های پلکانی برای مشترکان 
خـــارج از الگو و شناسایی و رفــع انشعاب های 
غیرمجاز به میزان سالنه 100هــزار فقره از دیگر 

برنامه های اعالمی وزیر پیشنهادی نیرو است.
ــازســازی و  محرابیان خاطرنشان کـــرده اســت ب
ارتقای تأسیسات به منظور کاهش هدررفت و 
صرفه جویی 200میلیون مترمکعبی منابع آبی 
از طریق اصالح و بازسازی 1۴هزار کیلومتر شبکه 
توزیع آب، ارتقای کیفی آب شرب از طریق پایش 
و مدیریت کیفیت منابع تأمین، بهبود کیفیت 
آب شرب و افزودن منابع تأمین آب کنار گذاشته 
به ظرفیت تأمین آب موجود با اجرای یک هزار و 
200پــروژه در 155 شهر و 91۶ روستا در 31 استان 
کشور به ظرفیت 300میلیون مترمکعب در سال 
و از طریق ارتقای تصفیه خانه آب از نوع متعارف 
ــرای حــذف آلیــنــده هــای مــورد نظر، به کارگیری  ب
سامانه های تصفیه خانه انتخابی برای تأمین آب 
مورد نیاز، اختالط منابع آب موجود با منابع آب 
جدید، جایگزینی منابع تأمین آب جدید و توسعه 
و بهبود تجهیزات آزمایشگاهی سنجش کیفیت 
آب از دیگر اقدام هایش برای مقابله با تنش آبی 

خواهد بود.
همچنین افزایش توان ذخیره سازی آب از طریق 
ساخت و بهره برداری از یک میلیون و 500هــزار 
مترمکعب مخازن جدید ذخیره آب شــرب در 
شهرها و روستاهای سراسر کشور، پایدارسازی 
تأمین بــرق تأسیسات از طریق خرید و نصب 
۶00مگاوات و نیز افزایش توان آبرسانی سیار با 
خرید یک هزار دستگاه تانکر آبرسانی سیار از 
جمله برنامه هایی است که انتظار می رود با اجرای 

آن ها مسئله تنش آبی مدیریت شود.
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گفتوگوی5
ویژه

ضرورت چرخش از نگاه »مهندسی آب« به »جامعه شناسی آب«
ــادی، عــضــو هــیــئــت عــلــمــی دانــشــگــاه  ــان آبـ ــیـ حــجــت مـ
تربیت مدرس در گفت وگو با مهر با بیان اینکه در دوسوم 
برنامه وزیــر پیشنهادی نیرو بــرای حل زیربنایی مسائل 
در حوزه حکمرانی آب، کلی گویی  شده است، عنوان کرد: 
بزرگ ترین نقطه ضعف این برنامه در حوزه آب این است 
که این برنامه همچون گذشته، تکرار نگرش شکست خورده 

و اشتباه سال های گذشته یعنی نگاه صرفاً مهندسی به 
منابع آبــی اســت. یعنی همان نگاهی که بیش از هفت 
دهه است در حــوزه آب تکرار می شود. کارشناس حوزه 
منابع آبی در تبیین این نگرش در مدیریت آب گفت: نگاه 
مهندسی یعنی قانون گذار مصالح اجتماعی و فرهنگی را 
در نظر نگیرد و به آب به مثابه یک کال که فقط دارای منافع 

اقتصادی است، نگاه کند و سیاست گذاری انجام دهد. وی 
با تأکید بر اینکه نباید نگاه به آب صرفاً براساس سود و زیان 
اقتصادی باشد، افزود: ما به طور جدی معتقد هستیم آب 
در کنار ارزش اقتصادی، ارزش اجتماعی-هویتی هم دارد.
میان آبادی با اشاره به اینکه »جامعه شناسی آب« رشته ای 
تخصصی برای اقناع و مشارکت عمومی طرح های آبی است 

و هیچ جایی در طرح های کشور ما ندارد، گفت: مشارکت 
اجتماعی در چهار مرحله صورت می گیرد که عبارت است 
از مشارکت در شناخت مسئله، مشارکت در تصمیم گیری، 
مشارکت در اجرا و مشارکت در پایش. در اتفاقات مختلفی 
در سال های اخیر شما تأثیر وجود یا عدم وجود هر کدام از 

این مراحل را دیده اید. 

اسماعیل کهرم
 پژوهشگر محیط زیست

   فرزانه غالمی      تابستان امسال، بحران 
آب روی خشن و بی رحم خود را تمام و کمال به 

ایران نشان داد به گونه ای که این بحران دیگر فقط 
جنبه زیست محیطی ندارد بلکه ابعاد اجتماعی، 
اقتصادی و معیشتی مردم هم با آن گره خورده 

است. تنش های شدید آبی در پی کاهش نزوالت 
جوی و وقوع خشکسالی البته برای استان 

 خوزستان، برجسته تر شد تا جایی که 
رهبر معظم انقالب در واکنش به اعتراض های 

مردم این استان، ضمن گالیه از رعایت نشدن 

توصیه های بی شمار قبلی فرمودند: »اگر آن 
توصیه  ها مورد توجه قرار می گرفت مسلمًا این 

وضع ایجاد نمی شد که مردم وفادار خوزستان را 
با وجود این  همه امکانات و استعدادهای طبیعی و 

کارخانه ها در استان، ناراضی و ناراحت کند. 

چرایی بحران و تنش آبی در ایران و به طور 
مشخص خوزستان را با اسماعیل کهرم، مشاور 

رئیس سابق سازمان حفاظت محیط زیست، 
بوم  شناس و فعال پیشکسوت محیط زیست به 

بحث گذاشتیم.

مرحوم پروفسور پرویز کردوانی چند سال پیش 
و در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم، در پیش 
گرفتن رویه های غلط از مفهوم توسعه یافتگی 
را مهم ترین علل بــحــران آب تلقی می کند و 
مــی گــویــد: در گذشته بنگاه مستقل آبیاری 
داشتیم سپس به وزارت آب و برق و در جمهوری 
اسالمی به وزارت نیرو تبدیل شد.  این وزارت 
شروع به مدیریت آب کرد که تاکنون مدیریت 
نــادرســتــی داشــتــه و ایــن شــد کــه اکــنــون بــا این 

مشکالت مواجه شده ایم.
برخی گفتند در کشورهای پیشرفته سه فناوری   
وجــود دارد که اگــر استفاده کنیم تا زمان های 
طولنی از وجود آب بی نیاز خواهیم شد. این سه 
فناوری شامل حفر چاه های عمیق و نیمه عمیق 

موتوری در روستاها بود )زمان رژیم گذشته(.
در گذشته قنات هایی وجود داشت که 30 سال 
طول می کشد تا یک مقنی به آب برسد ولی با 
حفر چاه به دلیل مکانیزه بودن 20 روز دیگر به 
آب می رسیدند. در این راستا وزارت آب و برق 
و سپس نیرو چنان پروپاگاندایی پیش رفتند و 

مردم را تشویق کردند که تا می توانید از این وسیله 
جدید استفاده کنید و سر کوچه ها هم تابلوهای 

شرکت های حفاری نصب شده بود.
دومین فناوری، سد و کانال کشی بود. در گذشته 
سدهای بسیاری داشتیم ولی آب سد فقط با 
شیب هدایت می شد و در آن زمان لوله کشی و 
پمپاژ نبود که از آن استفاده کنند ولی با فناوری 
جدید اقدام به ساخت سد و لوله کشی و پمپاژ 

کردند تا عامل توسعه برای شهرهای دیگر باشد 
که در اصل عامل »عقب رفتگی« شد.

سومین فناوری، شیر و شیلنگ بود که اروپایی ها 
این اقدام را در 170 سال پیش کشف کرده بودند. 
آن زمان آن ها آب را روی پشت بام جمع می کردند. 
ما با سطل، گاری و کوزه آب را منتقل می کردیم که 
اسم این شیر و شیلنگ را سمبل تمدن نام گذاری 
کردند و ما که با کــوزه ، کاسه و خر آب منتقل 

می کردیم متمدن نبودیم و آن ها متمدن بودند 
و اکنون کــاری کردیم که سمبل تمدن، سمبل 

عقب رفتگی ما شده و اکنون ما آب نداریم.
از این رو زمانی که رؤسای جمهور ، استانداران 
و مسئولن دیگر روی کار آمدند قصد توسعه 
کشاورزی، صنعت و دانشگاه ها و... را داشتند 
اما نگفتند راه درست استفاده از توسعه یافتگی 
چیست. مانند ماشین که خوب است اما زمانی 
که راه استفاده صحیح از ماشین را ندانیم تبدیل 

به بدترین وسیله برای ما می شود.
بنابراین تمام مسائلی که اکنون برای آب به وجود 
آمده است در مرحله نخست توسط خود مدیران 
وزارت نیرو با کمک نمایندگان مجلس به جهت 

پارتی بازی انجام دادند.
همچنین با وجود اینکه اکنون آب چندانی در 
کشور وجود ندارد دولت و برخی دیگر از ارگان ها 
برای اینکه به مردم بفهمانند که کار می کنند اقدام 
به افتتاح طرح های مختلف از جمله طرح هایی که 
نیاز به آب بسیار دارند می کنند در حالی که مقدار 

آب ما ثابت است.

دالیل بحران آب از دیدگاه  مرحوم کردوانی، پدر علم کویرشناسی ایران 

توسعه  »عقب رفتگی« 



پایان 
 واکسیناسیون 
 30 ساله ها تا 
اول آبان

سخنگوی ستاد ملی 
مبارزه با کرونا از انجام 
واکسیناسیون 30 ساله ها 
تا اول آبان خبرداد. 
علیرضا رئیسی افزود: 
تالش ها برای واردات 
۶0 میلیون واکسن کرونا 
انجام شده و دو یا سه 
هفته آینده شاهد تحول 
بزرگی در میزان تولید 
واکسن داخلی خواهیم 
بود. وی با بیان اینکه از 
 مهرماه هر ماه ۱0 تا 
۱۵ میلیون واکسن داخلی 
در کشور تولید خواهد 
شد، گفت: خوشبختانه 
در چهار جلسه ای که با 
حضور معاون اول رئیس 
جمهور برگزار شده 
هرگونه مشکالت تأمین 
واکسن برطرف شده است. 

اعظم طیرانی   کرونا باز هم 
رکورد زد و داغ 610 هموطن دیگر 
را بــر دل عزیزانشان گذاشت. 
هر روز بر تعداد جان باختگان 
روز قبل افــزوده می شود و اکنون 
ما مانده ایم و کرونا و تالش برای 
یافتن بهترین نسخه درمــان آن از سوی گروه ها و 
مؤسسات درمانی جهان. درمان کرونا و نجات جان 
بیماران از چنگال مرگ دغدغه ای است که ذهن های 
بسیاری از فعاالن حوزه پزشکی را به خود مشغول 
کرده و در این میان، متخصصان طب سنتی نیز تالش 
خود را برای بی اثر ساختن و مقابله با این ویروس به کار 
گرفته اند. حال نکته اساسی اینجاست در شرایطی 
که هنوز روش هـــای پزشکی رایــج پاسخ های قاطع 
و روشنی را در خصوص چرایی شیوع و چگونگی 
درمان بیماری هایی اینچنین نیافته، آیا اثربخشی 
طب سنتی و شواهد و قرائنش و تحقیقاتی که صورت 
گرفته قادر است به این پرسش ها و نیازهای درمانی 

پاسخ دهد؟

فوتی های کرونا در طب سنتی صفر است  ◾
نایب رئیس انجمن طب سنتی ایران در پاسخ به 
این پرسش می گوید: هدف از درمان در طب سنتی 
و طب رایج، سالمت و نجات جان بیماران است. 
طب سنتی و طب رایج مکمل یکدیگر هستند، 
مهم این است این دو به هیچ عنوان با یکدیگر در 
تقابل نیستند و اگر مسئله مهمی مانند درمان 
کرونا مطرح باشد، باید هم از متخصصان طب 
رایج و هم از متخصصان طب سنتی برای درمان 
بیماران استفاده کرد. احمد کریمی ادامه می دهد: 
اکنون بیش از 18 مــاه از شیوع ویــروس کرونا در 
جهان می گذرد اما طبق گفته WHO یا سازمان 
بهداشت جهانی تاکنون هیچ داروی واحدی برای 
درمــان مبتالیان شناسایی نشده امــا همچنان 

وزارت بهداشت ما اصرار به استفاده از داروهای 
غیر مؤثر در درمان بیماران دارد. این متخصص و 
پژوهشگر طب سنتی از دانشگاه شهید بهشتی 
با اشاره به اینکه در برخی از کشورها از جمله چین 
در کنار طب رایج از طب سنتی استفاده می کنند 
و مدعی هستند استفاده از طب سنتی در درمان 
بیماران مبتال به کووید 19 بسیار تأثیرگذار است، 
می افزاید: در ایــران نیز متخصصان طب سنتی 
آمار مرگ و میر بیماران کرونایی خود را به صفر 
رسانده و جان بیمارانشان را - با هر مقدار درگیری 

ریه ای که داشته اند - با باال بردن سیستم ایمنی 
ــرای پیشگیری  ــــد. حتی ب بدنشان نجات داده ان
از ابتال بــه بیماری و در مــراحــل اولــیــه درمـــان آن 
مــی تــوان با استفاده از آب نمک مخاط بینی و 
حلق را شست وشو داد که طبق بررسی های انجام 
شده اگر بیماران کرونایی دهان و بینی خود را با 
آب نمک شست وشو دهند نیاز آن ها به بستری 
19 برابر کاهش می یابد و هیچ داروی شیمیایی را 

نمی توان جایگزین آن کرد. 
دکتر کریمی با اشاره به اینکه در طب سنتی راه های 

متعددی برای درمــان بیماری کرونا وجود دارد که 
می تواند به نجات جان بیماران کمک کند، می گوید: 
تحقیقات متعددی در مــورد اثربخشی داروهــای 
گیاهی انجام شده که نمونه آن 400 مقاله علمی 
معتبری است که در مورد زنجبیل منتشر شده و 
از آن به عنوان یک داروی ضد ویروس بسیار قوی 
در سطح دنیا استفاده می شود، اما نکته ای که باید 
مورد توجه قرار گیرد این است که سازمان بهداشت 
جهانی به همه کشورها تأکید دارد از طب سنتی 
کشور خود برای درمان بیماری کرونا استفاده کنید 
و هم اکنون درصد باالیی از کشورهای توسعه یافته 
نظیر آلمان، آمریکا، ژاپن و چین با استفاده از طب 
سنتی بسیاری از بیماری ها را درمــان می کنند تا 
جایی که چین مدعی است به واسطه طب چینی 
توانسته بیماری کرونا را مهار کند، اما متأسفانه 
وزارت بهداشت ما از ظرفیت های درمانی این طب 
در درمان بیماران به ویژه بیماران کرونایی بستری در 

بیمارستان ها غافل است. 

باید از روش های مختلف بهره مند شد ◾
رئیس دانشکده طب ایرانی و مکمل دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد در پاسخ به این پرسش می گوید: 
اشتباهی که امــروزه در حوزه پزشکی وجود دارد 
ــج، طب سنتی،  ایــن اســت که طب ها به طب رای
طب اسالمی، طب همیوپاتی، طب سوزنی و... 
تقسیم شده که این تقسیم بندی اشتباه است، 
چون در واقع ما یک طب داریم و همه این روش ها 
لــوازم طب محسوب می شوند. مهدی یوسفی 
ادامه می دهد: پزشک باید بتواند از هر یک از این 
روش ها در جایگاه مناسب خود استفاده کند، چرا 
که در برخی مواقع طب سنتی پاسخگوی درمان 
نیست و بیمار نیازمند جراحی است و یا بیماری 
می تواند از روش های درمانی مختلف و البته تحت 
نظر پزشک معالج استفاده کند اما در مواردی نظیر 

درمان کرونا می توان به طور همزمان از طب سنتی 
و طب رایج استفاده کرد و جان بیماران را نجات 
داد، اما متأسفانه این در حالی است که مسئوالن 
ــازه ورود پزشکان طــب سنتی به  وزارتــخــانــه اجـ
بیمارستان ها و بر بالین بیماران را نمی دهند و 
بیماران از ظرفیت های درمانی این طب بی بهره اند. 
وی با اشــاره به اینکه بیماران کرونایی سرپایی به 
سادگی در درمانگاه های سرپایی و سالمتکده های 
طب سنتی ایرانی تحت درمان قرار دارند، می افزاید: 
دغــدغــه و نگرانی مــا بیماران بــدحــال بستری در 
بیمارستان ها هستند که متأسفانه مجوز حضور 
بر بالین آن ها را نداریم. بنابراین ضرورت دارد وزارت 
بهداشت حضور همکاران طب سنتی ایرانی را در 
مراکز بیمارستانی به رسمیت بشناسد، اما متأسفانه 
به بهانه های مختلف از جمله نداشتن مستندات 
علمی و تحقیقاتی از ورود آن هــا به بیمارستان ها 
جلوگیری می شود، در حالی که طی این مدتی که 
گذشت اغلب داروهــایــی که بــرای درمــان بیماران 
کرونایی تجویز شده از جمله »رمدسیویر« ابتدا فاقد 
اسناد تحقیقاتی برای درمان این بیماری بوده است.

طب سنتی جان بسیاری را نجات داده است ◾
دکتر یوسفی با اشــاره به اینکه در کالنشهرهایی 
نظیر مشهد سالمتکده های اختصاصی برای درمان 
کرونا دایر شده که تاکنون جان بسیاری از بیماران 
مبتال به کووید 19 را نجات داده و روزانه بیش از 200 
بیمار توسط همکاران ما در این درمانگاه ویزیت 
می شوند، می گوید: بیماران می توانند آدرس و 
مشخصات سایر سالمتکده های طب سنتی ایرانی 
را از روی سایت دانشکده های طب ایرانی و مکمل 
دانشگاه های علوم پزشکی منطقه مورد نظر خود 
برداشته و مراجعه کنند. آنچه باید مورد تأکید قرار 
گیرد این است که درمانگاه ها و سالمتکده های طب 

سنتی ایرانی با عطاری ها متفاوت است. 

 چین، آلمان، آمریکا و ژاپن در کنار طب مدرن 
از پزشکی سنتی هم برای مقابله با کرونا استفاده می کنند

 غفلت از طب ایرانی 
در سرزمین »بوعلی«

ددستچينستچين

نفیسه حسینی یکتا 

مدیرکل دفتر طب ایرانی 

مدیرکل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت با 
بیان اینکه »ما در زمان حاضر در هیچ بیمارستانی 
از خدمات طب سنتی ایرانی بهره کافی نبرده ایم« 

بر ضرورت تشکیل کمیته تخصصی طب سنتی در 
ستاد ملی مقابله با کرونا تأکید کرد. دکتر نفیسه 

حسینی یکتا افزود: در شرایط بحرانی مانند 
شرایط فعلی باید از هرگونه قوای امن و ایمن و 

هر ظرفیتی برای بهبود وضعیت بیماری استفاده 
کنیم؛ استفاده از ظرفیت طب سنتی کنار طب 

رایج نیز از این قاعده مستثنا نیست.وی با اشاره 

به اجرای طرح شهید سلیمانی خاطرنشان کرد: 
بسته پیشنهادی دفتر طب ایرانی و مکمل برای 
طرح شهید سلیمانی تدوین و به مجریان طرح 

ارائه شد اما متأسفانه از این ظرفیت به طور بسیار 
محدودی استفاده شد.

در ایران متخصصان طب سنتی آمار مرگ و میر بیماران کرونایی خود را به صفر 
رسانده و جان بیمارانشان را با باال بردن سیستم ایمنی بدنشان نجات داده اند. گزيدهگزيده
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 نذر خون ۲۶ هزار نفر در تاسوعا و عاشورا ◾
سخنگوی سازمان انتقال خون گفت: 26 هزار و ۵04 
ایرانی در شب های تاسوعا و عاشورای حسینی با حضور 
در مراکز اهدای خون سراسر کشور خون اهدا کردند. به 
گزارش ایرنا، بشیر حاجی بیگی با اشاره به شروع پویش 
نذر خون از تاسوعا تا اربعین حسینی ابراز امیدواری کرد 
این روند به دلیل نیاز روزانه و همیشگی بیماران به خون 

ادامه داشته باشد.

کاهش ۴۰ درصدی سفر در هفته گذشته ◾
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران اعالم 
کرد ممنوعیت های تــردد اعمال شده در هفته گذشته 
موجب کاهش حدود 40 درصدی سفرهای جاده ای شد و 
تقاضای مردم برای سفر هم کاهش پیدا کرد. حیدر نوروزی 
اظهار کرد: از همان روز نخست محدودیت ها )24 مرداد 
ماه( همه محورهای مواصالتی را کنترل کردیم و اجازه خروج 

به خودروهای بومی از استان تهران داده نشد.

اصغر کریمی به علت ابتال به کرونا درگذشت ◾
اصغر کریمی، مردم شناس، پژوهشگر، مترجم پرکار 
و عضو پیوسته »مؤسسه فرهنگی ایکوموس ایران« 
در سن 81سالگی درگذشت. به گزارش ایسنا، اصغر 
کریمی به دلیل ابتال به کرونا در یکی از بیمارستان های 
ــزارش حاصل  تهران تحت مراقبت بــود. بنا بر ایــن گ
ــن محقق بیش از ۳0 کــتــاب و بیش از   تــالش هــای ای

۵0 مقاله منتشر شده است. 

آخرین وضعیت اعزام زائران به کربال ◾
رئیس سازمان حج و زیارت اظهار کرد: هنوز دولت عراق 
به صورت رسمی چیزی اعالم نکرده و آنچه به تازگی درباره 
اعزام زائران واکسینه شده اعالم شد، از سوی استاندار 
کربال بوده است. علیرضا رشیدیان ادامه داد: سفیر ایران و 
سازمان حج، پیگیر این موضوع هستند تا پاسخی از سوی 
دولت عراق دریافت شود و بتوانیم تکلیف ثبت نام زائران و 

واکسینه شدن داوطلبان را مشخص کنیم.
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      صفحه6

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای مهدی جاودان اش��تیوانی دارای شناس��نامه شماره ٠٩٢٤٣١٨٨٣١به شرح دادخواست به کالسه 
٠٠٠٠١١٤ از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان بمانه بنفش به 
شناس��نامه ٣١٩6در تاری��خ ١٤٠٠.٤.5 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفت��ه و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به :
١.غالمرسول جاودان متولد ٤٢/5/١٠ ب ش ملی ٠٧٤٩6٧١٧١٨فرزند متوفی

 ٢.حسین جاودان متولد٣6/١/١ ب ش ملی ٠٧٤٩65٤٣٣٣فرزند متوفی
 ٣.فاطمه جاودان متولد ٣٨/١/١ ب ش ملی ٠٧٤٩65٩٣٢٧فرزند متوفی می باشد.

اینکه با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را به استناد ماده ٣6٢ق 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 

و االگواهی صادر خواهد شد.آ١٤٠٤٧١٩
دبیر شورا – شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان باخرز-خدادادی

آگهی موضوع ماده۳قانون وماده۱۳آئین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابررای ش��ماره ١٤٠٠6٠٣٠6٠٢٢٠٠٠٢٤٨هیات اول موضوع قان��ون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای محمدحسین ملک نژاد فرزندغالمرسول به شماره شناسنامه 666 صادره ازتربت جام دریک قطعه زمین 
مزروعی بمس��احت٢٠٨٧٣،٩٠مترمربع پالک فرعی از٣٤١ اصلی واقع دربخش 5 خریداری از مالک رسمی 
آقای محمدباقرقوی محرزگردیده است. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله ١5روزآگهی می 
ش��ود درصورتی که اش��خاص نسبت به صدورسندمالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشندمی توانندازتاریخ 
انتشاراولین آگهی بمدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یکماه ازتاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست  خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 
وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهدشد. آ١٤٠٤٧١٤                                      

تاریخ انتشارنوبت اول:١٤٠٠،6،٢                                        تاریخ انتشارنوبت دوم:١6،6،١٤٠٠
محمدرضارجایی مقدم-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک

آگهی موضوع ماده۳قانون وماده۱۳آئین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی

براب��ررای ش��ماره١٤٠٠6٠٣٠6٠٢٢٠٠٠٢5١هیات اول موضوع قانون تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وس��اختمانهای فاقدسندرس��می مس��تقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرف��ات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای محمدحس��ین ملک نژادفرزندغالمرسول به شماره شناس��نامه666 صادره ازتربت جام دریک 
قطع��ه زمین مزروعی بمس��احت ٣٠٣٢٤،6٠ مترمربع پالک فرعی از٣٤١ اصل��ی واقع دربخش 5 خریداری 
از  مالک رسمی آقای سیدحسن حسین زاده محرز گردیده است. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت 
به فاصله ١5روزآگهی می ش��ود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشندمی توانندازتاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، 
ظرف مدت یکماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواست  خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهدشد. آ١٤٠٤٧١6                                      

تاریخ انتشارنوبت اول:١٤٠٠،6،٢                                تاریخ انتشارنوبت دوم:١6،6،١٤٠٠
محمدرضارجایی مقدم-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک

آگهی موضوع ماده۳قانون وماده۱۳آئین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی

براب��ررای ش��ماره١٤٠٠6٠٣٠6٠٢٢٠٠٠٢6٩هیات اول موضوع قانون تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای محمدحسین ملک نژادفرزندغالمرسول به شماره شناسنامه666 صادره ازتربت جام دریک قطعه زمین 
مزروعی بمس��احت ١٩5٩٠،٠5مترمربع پالک فرعی از٣٤١ اصلی واقع در بخش5 خریداری ازمالک رسمی 
آقای میرزابیک داد محرز گردیده است. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله ١5روزآگهی می 
ش��ود درصورتی که اش��خاص نسبت به صدورسندمالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشندمی توانندازتاریخ 
انتشاراولین آگهی بمدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یکماه ازتاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست  خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 
وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهدشد.آ١٤٠٤٧١٧                                       

تاریخ انتشارنوبت اول:١٤٠٠،6،٢                                تاریخ انتشارنوبت دوم:١6،6،١٤٠٠
محمدرضارجایی مقدم-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک

آگهی موضوع ماده۳قانون وماده۱۳آئین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی

براب��ررای ش��ماره١٤٠٠6٠٣٠6٠٢٢٠٠٠٢5٢هیات اول موضوع قانون تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای محمدحسین ملک نژادفرزندغالمرسول به شماره شناسنامه666 صادره ازتربت جام دریک قطعه زمین 
مزروعی بمس��احت ١٨٨٩6،٤٠ مترمربع پالک فرعی از٣٤١ اصلی واقع در بخش5 خریداری ازمالک رسمی 
آقای سیدحسن صفری محرز گردیده است. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله ١5روزآگهی 
می شود درصورتی که اشخاص نس��بت بصدورسندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی توانندازتاریخ 
انتشاراولین آگهی بمدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یکماه ازتاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست  خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 
وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهدشد.آ١٤٠٤٧١٨                                       

تاریخ انتشارنوبت اول:١٤٠٠،6،٢                                   تاریخ انتشارنوبت دوم:١6،6،١٤٠٠
محمدرضارجایی مقدم-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک

آگهی تحدید حدود حوزه ثبتی شهرستان تایباد
سال ١٤٠٠         

پیرو آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به استناد تبصره ذیل 
ماده ١٣ قانون و ماده ١٣ آئین نامه قانون اخیرالذکر تحدید حدود

اراضی رحیم آباد پالک ٢5٤- اصلی
پالک ١٩ فرعی از ٢5٤- اصلی واقع در تایباد بخش چهارده مش��هد به نام آقای امیر کاظمی فرزند عزیزاهلل 
نس��بت به شش��دانگ یکقطعه زمی��ن نیمه محصور طب��ق رأی ش��ماره ١٤٠٠6٠٣٠6٠١5٠٠٠٤٩5 مورخ 
١٤٠٠/٣/٢ هیئت قانون تعیین تکلیف در س��اعت نه صبح روز یکش��نبه م��ورخ ١٤٠٠/6/٢٨ در محل وقوع 

ملک به عمل خواهد آمد.
لذا از متقاضی و مالکین امالک مجاور و صاحبان حقوق ارتفاقی دعوت می شود در وقت مقرر در محل وقوع 
ملک حضور به هم رس��انند بدیهی اس��ت در صورت عدم حضور متقاضی و یا نماینده قانونی آنان طبق ماده 
١5 قانون ثبت ملک مورد تقاضا با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد معترضین می توانند 
به اس��تناد ماده ٢٠ قانون و مواد ٧٤ و ٨6 آیین نامه قانون ثبت ظرف مدت س��ی روز از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدید حدود اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 
واحد ثبتی مبادرت به تقدیم دادخواست به مرجع قضائی نمایند در غیر اینصورت با ارائه گواهی عدم تقدیم 
دادخواس��ت توس��ط متقاضی و یا نماینده قانونی وی و بدون توجه به اعتراض واصله عملیات ثبتی با رعایت 

مقررات ادامه می یابد.آ١٤٠٤٧١٢
تاریخ انتشار: روز سه شنبه مورخ ٢/6/١٤٠٠

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک تایباد- مهدی حسین زاده

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد
نظر به دس��تور مواد ١ و ٣ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب 
١٣٩٠/٩/٢٠ امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در بخش ١٤ مشهد واحد 
ثبتی شهرستان تایباد مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت 

اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
آقای سعید مومنی به شناسنامه شماره 6٤٧ کدملی ٠٧٤٨6٠٠١٤٠ صادره تایباد فرزند رمضان در ششدانگ 
یکباب منزل به مساحت ٢56/55 مترمربع )مساحت ٢٣٨ مترمربع از محل تمامت مالکیت مشاعی متقاضی 
از قس��متی از پالک شماره ٢٣٢ فرعی از ٢٨٣ اصلی و مساحت ١٨/55 مترمربع از محل قسمتی از مالکیت 
رمضان مومنی و قس��متی از پالک ٢٨٣ اصلی واقع در خراس��ان رضوی بخش ١٤ مش��هد حوزه ثبت ملک 

تایباد ** کالسه ١١٨-٩٩
لذا بموجب ماده ٣ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می و ماده ١٣ 
آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ١5 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتیکه 
اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد 
که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه اس��ت و در صورتی که اعتراض در مهلت 
قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت 

به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ١٤٠٤٧١٣ 
تاریخ انتشار نوبت اول: ١٤٠٠/6/٢                             تاریخ انتشار نوبت دوم: ١٧/6/١٤٠٠

کفیل ثبت اسناد و امالک تایباد- مهدی حسین زاده

آگهی نوبتی سه ماهه اول سال ۱400 هجری شمسی حوزه ثبتی ناحیه یک شهرستان بجنورد
 ١- به دس��تور ماده ١٢ قانون ثبت و ماده 5٩ آیین نامه قانون مذکور اس��امی اشخاصی که نسبت به امالک 
مجه��ول المالک واقع در حوزه ثبتی شهرس��تان بجنورد تا آخر خرداد ماه ١٤٠٠ هجری شمس��ی تقاضای 
ثب��ت نم��وده اند و همچنین مواردی که آگهی نوبتی آن برابر تبص��ره یک ماده ٢5 اصالحی قانون ثبت باید 
تجدید گردد با نوع ملک مورد تقاضا برای اطالع عموم در دو نوبت و به فاصله یک ماه به ش��رح ذیل اگهی 

می گردد. 
بخش دو بجنورد

 پالک ١6٧ اصلی واقع در بخش دو بجنورد موسوم به قباق
 ٣5٩٩- فرعی شش��دانگ یکباب س��اختمان به مس��احت١٣.٣6متر مربع ملکی ورث��ه علیرضا حمیدی ١( 
غالمرضا حمیدی به ش��ماره شناس��نامه ٨٨ دو س��هم مشاع از چهار سهم باس��تثناء بها ثمن عرصه و اعیان 
شش��دانگ ٢( فریبا حمیدی فرزند علیرضا به شماره شناسنامه ٣٣٩ یک سهم مشاع از چهار سهم باستثناء 
بها ثمن عرصه و اعیان شش��دانگ ٣(فلورا حمیدی فرزند علیرضا به شماره شناسنامه ٨٠ یک سهم مشاع از 
چهار سهم باستثناء بها ثمن عرصه و اعیان ششدانگ ٤( فروغ روشن روان فرزند حسنقلی به شماره شناسنامه 

٣١٠ نسبت به بها ثمن عرصه و اعیان
 پالک ١6٩ اصلی واقع در بخش دو بجنورد موسوم به صدر آباد

١١5٨6-فرعی ششدانگ یکباب محوطه به مساحت١٩٢.6٨متر مربع ملکی احمد پهلوان حمزانلویی فرزند 
قربان به شماره شناسنامه ٣٢٢

لذا به دس��تور مواد١6و١٧ قانون ثبت هر ش��خصی نسبت به امالک اگهی شده در باال معترض می باشد و یا 
اینکه بین متقاضیان ثبت و دیگر اقامه دعوی ش��ده و در جریان اس��ت می بایستی اعتراض مبنی بر جریان 
دع��وی خود را از تاریخ انتش��ار اولین آگهی نس��بت به آگهی ظرف مدت ن��ود روز و در مورد آگهی اصالحی 
ظرف مدت سی روز به اداره ثبت و اسناد و امالک بجنورد تسلیم و رسید دریافت نمایند و در اجرای تبصره 
دو ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضین ثبتی معترضین از تاریخ تس��لیم اعتراض به اداره 
ثبت اسناد ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع 
مذکور اخذ و به این اداره تس��لیم نمایند ضمنا حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود در صورتجلس��ه تعیین 
حدود منظور می گردد از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تاس��ی روز قابل اعتراض خواهد بود. م الف 

٣١5٢  آ١٤٠٣٨٨١
تاریخ انتشار نوبت اول : ١٤٠٠/٠5/٠٢                           تاریخ انتشار نوبت دوم : ٠٢/١٤٠٠/٠6

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

 برابر رای ش��ماره ١٤٠٠6٠٣٢٧٠٠١٠٠٠٠٧6 مورخ ١٤٠٠/٣/٩هیات اول/دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک  
زنجان  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حس��ین صفری   فرزند اصحابعلی   بش��ماره شناس��نامه ١ 
صادره از در س��ه دانگ مش��اع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  ١٩٩/٨5 متر مربع واقع در بخش 

٧ زنجان محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ١5روز آگهی می ش��ود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ١٤٠٤٣5٨
تاریخ انتشار نوبت اول : ١٤٠٠/٠5/١6                             تاریخ انتشار نوبت دوم:٠٢/١٤٠٠/٠6

مجتبی محمدلو  - رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد
 نظر به دس��تور مواد ١ و ٣ قانون تعیین تکلیف اراضی وضعیت اراضی  و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی 
مص��وب١٣٩٠،٩،٢٠ ام��الک متقاضیان که در هی��ات موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در بخش ١٤ 
مش��هد واحد ثبتی شهرس��تان تایباد مورد رس��یدگی و تصرفات مالکانه و بالمع��ارض آن محرز و رای الزم 
صادر گردید جهت اطالع عموم به ش��رح ذیل آگهی می گردد آقای ناصر قادری جهان آبادی به شناس��نامه 
شماره٠٧٤٠٨٧5٢٨٠ کد ملی ٠٧٤٠٨٧5٢٨٠صادره تایباد فرزند  حسین در شش دانگ یک باب منزل به 
مس��احت١٨5،٩٩ مترمربع پالک شماره ١٨٣ فرعی از ٢5١ اصلی واقع در خراسان رضوی بخش ١٤ مشهد 
حوزه ثبت ملک تایباد ازمحل قسمتی از مالکیت سهم االرثی خانم سارا خسروی و ازمحل قسمتی از مالکیت 
رس��می و مشائی مرحوم حبیب اله خس��روی و قسمتی از پالک کالسه٣٨6-٩٩ لذا به موجب ماده ٣ قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ١٣ آیین نامه مربوطه این آگهی 

در دو نوبت به فاصله ١5 روز از طریق روزنامه  کثیراالنتشار منتشر  تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای 
اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و رسید اخذ نمایند معترضین باید ظرف  مدت یک ماه از تاریخ تسلیم  اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت 
اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدورسندمالکیت 

می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ١٤٠٤٤٢5
 تاریخ انتشار نوبت اول١٤٠٠،5،١٨                    تاریخ انتشار نوبت دوم٢،6،١٤٠٠ 

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد غالمرضا زاده

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای جالل الدین مجیدی دارای شناسنامه شماره ١٢ به شرح دادخواست به کالسه ٤/٠٠٠٠٠٨٤ 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه داوودی ابله ئی به 
شناس��نامه ٢56 در تاریخ ١٣٩١/١١/٢٢ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به:
١- قمر چوبدار به ش ملی ٠65٠٨٢٤٠٨٣ متولد ١٣٠٣/٠٢/٠٢ مادر متوفی

٢- جالل الدین مجیدی به ش ملی ٠٧٤٩٨٢5٨٩٨ متولد ١٣65/١٠/٠١ فرزند متوفی
٣- شجاع الدین مجیدی به ش ملی ٠٧٤٩55٧٨٤٢ متولد ١٣6١/٠5/٣٠ فرزند متوفی

٤- بانو مجیدی به ش ملی ٠٧٤٨٤٣٣6٢٧ متولد ١٣56/٠6/١٠ فرزند متوفی
5- یاسمن مجیدی به ش ملی ٠٧٤٠٠٨6٤٤٨ متولد ١٣6٧/١٢/٠٣ فرزند متوفی
6- نسرین مجیدی به ش ملی ٠٧٤٨٤٣٣6٣5 متولد ١٣5٩/٠6/١٠ فرزند متوفی
٧- راضیه مجیدی به ش ملی ٠٧٤٨٤٣٣6١٩ متولد ١٣5٤/٠6/١٠ فرزند متوفی

اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را به اس��تناد ماده ٣6٢ 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.آ١٤٠٤٧٢5
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد

 آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای ش��ماره ١٤٠٠6٠٣٢٧٠٠١٠٠٠٠٣٠ م��ورخ ١٤٠٠،٠١،٢5 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای کریم حسنی فرزند مختار بشماره شناسنامه ٧٢٩ صادره از زنجان 
دریک قطعه زمین مزروعی پالک ٣٩ اصلی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ١5 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و 
پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند.بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.آ١٤٠٤٧٢٧
تاریخ انتشار نوبت اول: ١٤٠٠/6/٢                             تاریخ انتشار نوبت دوم: ١6/6/١٤٠٠

مجتبی محمدلو رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

 برابر رای ش��ماره ١٤٠٠6٠٣٢٧٠٠١٠٠٠٤٣6 مورخ ١٤٠٠،٠5،١٨ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای کریم حسنی فرزند مختار بشماره شناسنامه ٧٢٩ صادره از زنجان 
دریک قطعه زمین مزروعی پالک ٣٩ اصلی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ١5 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و 
پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند.بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.آ١٤٠٤٧٢6 
تاریخ انتشار نوبت اول: ١٤٠٠/6/٢                             تاریخ انتشار نوبت دوم: ١6/6/١٤٠٠

مجتبی محمدلو رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی تاریخ   02 / 06  / ۱400
اص���ل ب���رگ س���بز، س���ند و کارت موتورس���یکلت 
پیش���تاز 110 مدل 87 به شماره انتظامی  28623 
ایران 791 به ش���ماره موتور   0450360 و ش���ماره 
شاس���یNEG-110E8730042 متعلق به آقای حمید 
پورناصری مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد. 

ف
,1
40
47
33

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

اینجان���ب حام���د آش���کار فرزن���د عبدالرحم���ان 
دارن���ده ش���ماره مل���ی 0769472524  اص���ل 
گواه���ی نامه مقطع کاردانی رش���ته بهداش���ت 
عمومی )مبارزه با بیماریها( مفقود شده است  

و از درجه اعتبار س���اقط می باش���د.

14
04
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1

دی
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مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز موت���ور س���یکلت زیگما م���دل 1393 رنگ 
قرمز-آلبالوئ���ی ب���ه ش���ماره انتظام���ی 772 / 42518  
تن���ه  ش���ماره  و   0125N1D301222 موت���ور  ش���ماره 
پ���ور  مالکی���ت حس���ن  ب���ه   N1D***125A9301624
عظیم���ی مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ح
, 1
40
46
87

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز خ���ودروی  111SE م���دل 1395 رن���گ نقره 
ای-متالی���ک ب���ه ش���ماره انتظام���ی 349ه45 ای���ران 
36  ش���ماره موت���ور 5476693 و ش���ماره شاس���ی 
NAS431100F5641562 ب���ه مالکی���ت مری���م ندیمی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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ی 
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آ

پ���ژو  –س���واری  س���واری  خ���ودرو  مالکی���ت  س���ند 
405GLXU7 مدل1396 به رنگ خاکستری –متالیک 
به ش���ماره موت���ور 124K1109451به ش���ماره شاس���ی 
NAAM01CE4HK121668به شماره پالک248ج76-

ایران95بن���ام محم���د اف���روز فرزن���د جمع���ه  مفقود 
گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
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نعمتی امروز
پرسپولیسی 

می شود
علی نعمتی، مدافع 

فصل گذشته 
پدیده پس از گرفتن 

رضایت نامه از باشگاه 
مشهدی به جمع 
شاگردان یحیی 

گل محمدی اضافه 
شد.

نعمتی که یک فصل 
دیگر با پدیده قرارداد 
دارد برای پیوستن به 
پرسپولیس با مشکل 
دریافت رضایت نامه 
خود از تیم مشهدی 

روبه رو شد اما این 
بازیکن حاضر شد با 
چک شخصی، مبلغ 

3 میلیارد تومان 
به حساب این تیم 

مشهدی واریز کند تا 
بتواند با پرسپولیس 

قرارداد ببندد. 

در  حاشيه

 13 مدیر 
 وزارت ورزش

  دولت روحانی
 در زندان

رئیس فراکسیون ورزش 
مجلس از زندانی بودن 

13 مدیرکل استانی 
وزارت ورزش دولت 
روحانی خبر داد و 

گفت: تفحص از وزارت 
ورزش و کمیته ملی 

المپیک چاره کار است. 
محمدمهدی فروردین، 
رئیس فراکسیون ورزش 

مجلس در گفت وگو 
با فارس، با اشاره به 

نتایج المپیک و بررسی 
دستاوردهای ورزش در 
دولت حسن روحانی 

اظهار کرد: در هیچ کدام 
از حوزه های مختلف 

ورزش در دولت روحانی 
رضایتمندی وجود 

ندارد؛ چراکه مدیران 
آن فقط شعار داده اند؛ 
خصوصی سازی ورزش 
و زیرساخت های ورزش 

به صورت حداقلی 
رها شده است؛ نتایج 

المپیک هم نشان داد 
که هیچ گونه همکاری و 

همراهی و نظارتی وجود 
ندارد.

خبرخبر
روزروز

  سیدحسین حسینی  
گلر استقالل که در پستی 

اینستاگرامی از هواداران استقالل 
خداحافظی کرده بود، پستش را 

حذف  و  قراردادش را با این تیم به 
مدت 2 سال تمدید کرد.

  پل پوگبا 
او با درخشش در دیدار برابر 

ساوتهمپتون، نخستین بازیکن 
تاریخ لیگ برتر شد که در دو بازی 
نخست تیمش در یک فصل موفق 

به پنج پاس گل شده است.

  مهدی مهدوی کیا
سرمربی تیم ملی امید به 

فدراسیون فوتبال وعده داده 
است تا 8 شهریور وارد تهران 

خواهد شد و تمرینات تیم ملی 
امید را از سر خواهد گرفت.

سینا حسینی  ســنــاریــوی 
تبلیغاتی باشگاه استقالل برای 
ــردن مــاجــرای ترانسفر  پنهان ک
مــهــدی قــایــدی بــه لیگ امـــارات 
سرانجام فــاش شد و با انتشار 
پست خداحافظی او، هــواداران 
باشگاه استقالل متوجه شدند گرفتار چه نمایشی 
از سوی احمد مــددی با همکاری فرهاد مجیدی 

شده اند.
البته برخی نزدیکان کادر فنی در تالش بودند در این 
ماجرا کمترین آسیب به فرهاد مجیدی وارد شود و 
احمد مددی را در این پروسه مقصر اصلی قلمداد 
کنند، اما مصاحبه چند روز پیش فرهاد مجیدی در 
خصوص منتفی شدن انتقال مهدی قایدی نشان 
داد فرهاد مجیدی اصل ماجرا را با هواداران درمیان 
نگذاشته ازاین  رو حاال باید این پرسش کلیدی را 
مطرح کرد که چه عاملی سبب شد احمد مددی 
و فرهاد مجیدی موضوع انتقال مهدی قایدی را از 

دید هواداران پنهان کنند؟
پنهان کاری مدیران باشگاه استقالل در این فرایند 
یک بار دیگر خاطره تلخ نقل وانتقاالت جنجالی 
آبی پوشان به لیگ های خارجی را تازه کرد اتفاقی 
کــه سبب شــده بــود ابــهــام هــای بسیار زیـــادی در 
خصوص مبلغ ترانسفر الهیار صیادمنش به لیگ 
ترکیه و همین طور ماجرای انتقال مجید حسینی 
به ترابوزان اسپور به وجود آید. ازایــن رو هــواداران 
باشگاه استقالل بالفاصله پس از اطالع از پست 
خداحافظی مهدی قایدی کمپین شفاف سازی در 
خصوص هزینه انتقال و سودی که باشگاه استقالل 

از این کانال بدست آورده بود، شدند.
اما با وجــود این مطالبه گری هـــواداران، مسئوالن 
ــد همانند روزهــای  باشگاه استقالل ترجیح دادن
گذشته سناریوی سکوت را در پیش گیرند تا شاید 
کمترین آسیب متوجه آن هــا شــود البته گفته 

می شود مسئوالن باشگاه استقالل در تالش اند 
هرچه سریع تر به درآمد حاصل از فروش مهدی 
قایدی دسترسی پیدا کنند تا به این ترتیب بتوانند 

با استخدام بازیکن جدید جای خالی او را پر کنند.
اما مسئله کلیدی دراین میان اینجا بود که به دلیل 
پنهان کاری مسئوالن باشگاه مشخص نیست 
سهم این باشگاه از این انتقال بزرگ به چه میزانی 
خواهد بــود؟ البته چندی پیش درســت روزهایی 
که مهدی قایدی به همراه همسرش در امــارات 
حضور داشت برخی منابع خبری مدعی شدند 
سهم باشگاه استقالل از انتقال او به باشگاه شباب 
االهلی 3/5 میلیون دالر خواهد بود که از این مبلغ 
2/5 میلیون دالر به صورت نقدی و یک میلیون دالر 
باقی مانده طی دو سال به باشگاه استقالل پرداخت 

خواهد شد.
این عدد و ارقام نجومی حواشی فراوانی را به دنبال 
ــه ای باشگاه  داشـــت به همین خاطر مدیر رســان
استقالل در پاسخ به یکی از هـــواداران در توییتر 
اعالم کرد مبلغ موردنظر برای انتقال مهدی قایدی 
نصف این مبلغ هم نیست ازاین رو بهتر است بدون 

اطالعات در این خصوص اظهارنظر نکنیم.
با این شرایط و در نظر گرفتن اظهارات قبلی درباره 
پرونده انتقال مهدی قایدی حــاال پرسش بزرگ 
هــــواداران استقالل ایــن اســت کــه سهم باشگاه 
استقالل در مــاجــرای انتقال او بــه لیگ امــارات 
به درستی رعایت شد یا اینکه مسئوالن باشگاه 
استقالل برای رفع مشکالت فعلی تصمیم گرفتند 

او را به حراج بگذارند.
باشگاه شباب االهلی پیش از این موفق شده بود 
احمد نوراللهی کاپیتان پرسپولیس را جذب کند، 
حاال خرید دوم این تیم اماراتی از دیگر تیم بزرگ 
پایتخت یعنی استقالل است. شباب االهلی فصل 
گذشته قهرمان جام حذفی امارات شد و سهمیه 

لیگ قهرمانان آسیا را کسب کرده است.

قایدی  چراغ خاموش همبازی نوراللهی درامارات شد

انتقال شبانه به الشباب
همگام با پارالمپيک توکيو 

 ۶۳ ایرانی 
در مراسم افتتاحیه

بــازی هــای پارالمپیک 2۰2۰ توکیو امـــروز به 
طــور رسمی افتتاح می شود و تنها ۶3 نفر از 
نمایندگان کــشــورمــان در مــراســم رژه حضور 

خواهند داشت.
هادی رضایی اظهار کرد: بازی های پارالمپیک 
2۰2۰ ساعت ۸ شب به وقــت توکیو و 15:3۰ 
بــه وقــت تــهــران بــه طــور رسمی افتتاح خواهد 
ــران بــا ۶3 ورزشــکــار  ــی ایـ شــد کــه کـــاروان ورزشـ
و با پرچمداری زهــرا نعمتی )پاراتیروکمان( و 
نورمحمد آرخی )پارادوومیدانی( در این مراسم 

رژه خواهند رفت.
وی همچنین با بیان اینکه مراسم رژه بازی های 
پارالمپیک 2۰2۰ توکیو بدون حضور تماشاگر 
برگزار خواهد شد، افزود: در مراسم رژه بازی های 
پارالمپیک توکیو حتی مربیان، سرپرستان، 
رئیسان فدراسیون های ورزشــی، همراهان و... 
حضور نخواهند داشت و از طریق تلویزیون در 

دهکده بازی ها مراسم را دنبال خواهند کرد.
سرپرست کاروان ایران در بازی های پارالمپیک 
2۰2۰ توکیو در پایان درباره وضعیت ورزشکاران 
حاضر در دهکده بازی ها، اظهار کــرد: تمامی 
ورزشکاران حاضر در دهکده بازی ها تمرینات 
تخصصی خود را پیگیری می کنند و تا به امروز 
تست کرونای کاروان ورزشی ایران منفی بوده و 
مشکل خاصی وجود ندارد. البته تیم تیراندازی 
و تعدادی از دوومیدانی کاران امروز وارد توکیو 
می شوند و گــروه آخــر از ورزشــکــاران که شامل 
پاراتکواندو، پاراکانو و تعدادی از ورزشــکــاران 
دوومیدانی است، روز چهارشنبه سوم شهریور 
و پس از برگزاری مراسم افتتاحیه عــازم توکیو 

خواهند شد.
کاروان ایران نخستین رقابت خود را در بازی های 
پارالمپیک 2۰2۰ توکیو با بسکتبال با ویلچر آغاز 
 می کند که روز پنجشنبه ۴ شهریور ساعت
ــران به مصاف تیم استرالیا   15: 1۰ به وقــت ای

خواهد رفت.
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 اسدی - پرسپولیس؛ بدون توافق ◾
در شرایطی که گفته می شد هافبک مدنظر پرسپولیس 
در مسیر بازگشت به فوتبال ایران قرار دارد، توافق الزم بین 
مدیربرنامه وی و باشگاه حاصل نشد تا این انتقال در مسیر 
منتفی شدن قرار گیرد.حساب پرسپولیس که با شکایت 
پنج طلبکار مسدود است و باشگاه نتوانسته توافق الزم برای 
پیش پرداخت به این بازیکن را تأمین کند. با این حال باشگاه 

پرسپولیس همچنان امیدوار است.

توافق شیمبا با استقالل ◾
یکی از بازیکنان مد نظر مجیدی ، لوسیانو پریرا )شیمبا(
است. طی روزهای گذشته مدیربرنامه های شیمبا با مدیران 
استقالل جلساتی را برگزار کرده که این جلسات نتایج خوبی 
هم داشته است.با این حال اگرچه رئیس فدراسیون اعالم 
کرده که قانون منع جذب خارجی ها درلیگ لغو می شود اما 
مصوبه رسمی هیئت رئیسه در این خصوص هنوز صادر 

نشده و این مانع امضائ قرار داد شده است.

پورعلی گنجی و غالمی زیر تیغ ◾
مرتضی پورعلی گنجی و عارف غالمی، دو مدافع ملی پوش 
فوتبال کشورمان که عضو باشگاه های شنژن چین و استقالل 
هستند، برای انجام عمل جراحی راهی بیمارستان شدند. 
پورعلی گنجی و غالمی که برای انجام عمل جراحی راهی قطر 
شده اند، رباط صلیبی خود را در بیمارستان اسپتار قطر به تیغ 
جراحان سپرده اند. بیمارستانی که در کنار آکادمی اسپایر قطر 

است و در زمینه جراحی و درمان های ورزشی شهرت دارد.

درخشش دوباره امیر عابدزاده در اسپانیا ◾
تیم فوتبال پونفرادینا در هفته دوم رقابت های لیگ دسته 
دوم اسپانیا به مصاف ایبار رفت که با پیروزی یک بر صفر تیم 
عابدزاده و هم تیمی هایش در پونفرادینا همراه بود. دروازه بان 
ملی پوش پونفرادینا در دومین هفته باز هم کلین شیت کرد. 
پونفرادینا در دقیقه ۶۹ با اخراج »پاسکانو« 1۰ نفره شد اما 
درخشش عابدزاده مانع از گل خوردن این تیم شد تا دروازه بان 

تیم ملی ایران بهترین بازیکن لقب بگیرد.

ستارگان ورزش

ورزش7

فابریتزیو رومــانــو، خبرنگار مشهور ایتالیایی 
مدعی شد کریستیانو رونالدو خواهان جدایی 
از یوونتوس شده و به دنبال یافتن راه حلی برای 
رفتن از این باشگاه در روزهــای باقی مانده بازار 

تابستانی است. 
فرصت زیادی تا پایان بازار تابستانی باقی نمانده 
و تا کنون هیچ پیشنهادی به صورت رسمی برای 
خرید کریستیانو رونالدو ارسال نشده است. به 
گزارش ورزش سه، ابتدای تابستان شایعه هایی 
در مورد تمایل پاری سن ژرمن به خرید این ستاره 
پرتغالی شنیده شده بود، اما با خرید لیونل مسی 
ایــن باشگاه فرانسوی خــود را از بین مشتریان 

بالقوه رونالدو کنار کشید.
هفته گذشته نیز اخباری در مورد ابراز عالقه کارلو 
انچلوتی برای به کار بردن دوباره کریس رونالدو و 
احتمال بازگشت بهترین گلزن تاریخ رئال مادرید 
به این باشگاه منتشر شد، اما کارلو به طور رسمی 

اعــالم کرد عالقه ای به خرید رونالدو نــدارد. در 
شرایط فعلی تیم دیگری نیز برای خرید رونالدو 
اقدام نکرده و آینده او در هاله ای از ابهام قرار دارد.

تنها یک سال از قـــرارداد کریستیانو رونالدو با 
یوونتوس باقی مانده و احتماالً باشگاه ایتالیایی 
ــرای جلوگیری از جدایی  نیز ترجیح می دهد ب
رایگان این بازیکن در تابستان سال بعد و البته 
پرداخت دستمزد سنگین رونالدو در طول فصل 
جــاری، ایــن بازیکن را همین امسال به فروش 
برساند. حاال ممکن است با علنی شدن تمایل 
رونالدو به جدایی، تیم های بزرگ اروپایی از جمله 

منچستریونایتد برای خرید او اقدام کنند.
مکس آلگری، سرمربی یوونتوس در نشست 
ــازی برابر اودیــنــزه مدعی شد  خبری پیش از ب
رونالدو هرگز به او نگفته که می خواهد در این 
تابستان تورین را ترک کند. جالب اینجاست 
ستاره پرتغالی رقابت های فصل قبل »سری آ «را 

به همین شکل تمام کرده و در آخرین دیدار فصل 
مقابل بولونیا که منجر به کسب سهمیه لیگ 

قهرمانان شد نیز نیمکت نشین بود.
البته پاول ندود، نایب رئیس یوونتوس در مورد 
غیبت رونالدو در ترکیب اصلی گفت: »ما پس از 
مشورت با خود رونالدو چنین تصمیمی گرفتیم. 
چنین اتفاقاتی طبیعی است و رونالدو 1۰۰ درصد 

در یوونتوس باقی خواهد ماند«.
البته در شــرایــط فعلی یــوونــتــوس چـــاره ای جز 
ــرا در صورت  ــدارد، زی تکذیب فــروش رونــالــدو نـ
ابراز تمایل به جدایی این بازیکن در مذاکرات با 
تیم خواهان این بازیکن دست پایین را داشته و 
نمی تواند ستاره پرتغالی و گرانقیمت خود را با 
رقم مناسب به فروش برساند.با توجه به بحران 
اقتصادی موجود در دنیای فوتبال بعید است 
باشگاهی حاضر شود رقم درخواستی کریس را 

پرداخت کند.

فوتبال جهان فوتبال جهان 

رونالدو درخواست جدایی داد!

بمب CR7 می ترکد؟

مهاجم  حمیدرضاعرب  
تیم فوتبال شهرخودرو که در 
لیست ابتدایی فرهاد مجیدی 
ــه فــهــرســت  ــرار نـــداشـــت، بـ ــ قـ
بازیکنان مدنظر سرمربی استقالل اضافه 
شد. باشگاه استقالل براساس نظر فرهاد 
مجیدی، سرمربی استقالل، پنج بازیکن 
جدید به نام های امیرحسین حسین زاده، 
عارف آقاسی، زبیر نیک نفس، محمدرضا 
آزادی و علیرضا رضــایــی را جــذب کـــرده و 
قــرارداد سیاوش یزدانی و آرش رضاوند نیز 
تمدید شــده اســت. ایــن در حالی اســت که 

با جدایی قطعی قایدی و دیاباته این 
باشگاه به شدت دنبال جذب مهاجم 
است. مجیدی در نیم فصل دنبال 

جذب قاسمی نژاد بود که باشگاه 
ــان زیــر بار  پــدیــده در آن زم
پیشنهادهای مالی آبی ها 
نرفت و قاسمی نژاد با وجود 

تمام تالشی که انجام داد در 
مشهد ماندگار شد. در پایان 

فصل البته گفته شد مجیدی به 
دلیل سن باالی این بازیکن قید 
حــضــور وی در استقالل را زده 
است، اما حاال با توجه به اینکه 
یــکــنــان مدنظر  قیمت های بــاز
مجیدی سر به فلک کشیده و 

از طرفی شهرخودرو برای تأمین منابع مالی 
خود حاضر به فروش قاسمی نژاد شده این 

پروژه دوباره کلید خورده است.
در حال حاضر عالوه بر قاسمی نژاد، نفراتی 
چون شیمبا، جعفر سلمانی، رایان تفضلی، 
رضا اسدی و یکی دو بازیکن دیگر مدنظر 
استقالل هستند. استقالل تاکنون سه 
سهمیه لیگ برتری جذب کرده و می تواند 
چهار بازیکن دیگر نیز به خدمت بگیرد. 
آن ها امیدوارند شهرخودرو تخفیف خوبی 
بـــرای خرید ایــن بازیکن بــدهــد. امــا آنچه 
مسلم است اینکه قاسمی نژاد در اولویت 
ســوم و چهارم فرهاد قــرار دارد. او در این 
فصل نقل و انتقاالت نشان داده دنبال 
بازیکنان جـــوان و خــوش نفس 
اســـت و ترجیح مــی دهــد تیمی 
ببندد کــه بتواند یکی دو سالی 
با آن در لیگ جــوالن دهــد.از 
سوی دیگر قاسمی نژاد هم 
ــه اوضــــاع مالی  ــا تــوجــه ب ب
ضعیف شهرخودرو دیگر 
مشهد بمان نیست. او در 
آخــریــن ســال هــای فوتبالش 
ترجیح می دهد در جایی بازی 
کند که یا پــول راحتی گیرش 
بیاید یــا حــداقــل بیشتر در 

چشم باشد.

وزنه برداری به لطف علی داودی 
توانست صاحب مدال المپیک 
شـــود و دســـت خــالــی از توکیو 
بازنگردد. علی داودی در دسته 
فــوق سنگین مــدال نقره گرفت و بــر سکوی 
دوم ایستاد. اکــنــون کــه دیگر المپیک تمام 
شده بحث پرداخت پاداش ها به مــدال آوران 
مطرح اســت و فــدراســیــون وزنـــه بـــرداری یک 
ــم شوکه کننده بـــرای تنها مــــدال آور خود  رق
در نظر گرفته است.به نقل از خبر ورزشــی، 
رئیس فدراسیون وزنــه بــرداری به علی داودی 
اعــالم کــرده است مبلغ ۶۰ میلیون به عنوان 

پـــاداش از ســوی فدراسیون در نظر گرفته 
ــرار اســت  ــ شـــده کــه بــا کــســر مــالــیــات ق
5۴میلیون به او پرداخت شــود. یعنی 
مدالی که وزنــه بــرداری را نجات داد و 
موجب شد رئیس فدراسیون پس از 

المپیک پیروزمندانه در برنامه 
تلویزیونی حاضر شــود و 

بــه عملکرد خـــود نمره 
خوبی بدهد، به اندازه 

5۴ میلیون تومان 
ارزش داشت. نکته 
جــالــب ایـــن است 
کمی آن طرف تر از 

فدراسیون وزنه برداری، فدراسیون 
ــه در هــمــســایــگــی  ــ کـــشـــتـــی کـ

وزنــه بــرداری قــرار دارد با رقم هایی متفاوت از 
مدال آوران خود قدردانی کرد.

فدراسیون کشتی برای مدال نقره المپیک به 
حسن یزدانی مبلغ ۴ هزار یورو پاداش پای سکو 
داد که البته مبلغ مصوب، 3 هزار یورو بوده که 
علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی هنگام 
پرداخت، این مبلغ را به ۴ هزار یورو افزایش 
می دهد. رئیس فدراسیون کشتی همچنین 

برای پرداخت پــاداش دیگری 
به مدال آوران خود تالش کرد 
اسپانسر جــذب کند و در 

نهایت موفق شد و یزدانی روز 
گذشته 2۰۰ میلیون تومان 

دیگر دریافت کرد.
در واقــــع فــدراســیــون 

کشتی به تنهایی 

مبلغی 
ــدود  در حــ
مــیــلــیــون   32۰
تــومــان بـــرای مـــدال آور 
ــرداخــت کرد  ــقــره اش پ ن
اما فدراسیون وزنه برداری 
به تنها مــدال آورش که آن 
هم به رنگ نقره بود مبلغ 
سخاوتمندانه 5۴ میلیون 

را در نظر گرفته است.

مجیدی تجدیدنظر کرد

قاسمی نژاد اولویت سوم و چهارم استقالل 
وقتی فوتبالیست ها میلیاردی قرارداد می بندند

کمتر از نصف پراید برای نقره المپیک!
منهای فوتبال

 ۸ مدال ایران 
در رقابت های مچ اندازی 

قهرمانی آسیا
رقــابــت هــای مـــچ انـــدازی قــهــرمــانــی آســیــا در 
قــزاقــســتــان در بخش دســت چــپ رده سنی 
بزرگساالن ادامه یافت و نمایندگان کشورمان 
صاحب سه عنوان نایب قهرمانی و پنج عنوان 

سومی در دو بخش مردان و بانوان شدند.
در این رقابت ها و در وزن ۶۰ کیلوگرم بانوان 
ــه مــقــام ســـوم دســـت یــافــت.  آرزو حسینی ب
مریم مهران فرد در ۷۰ کیلوگرم عنوان دوم را 
از آن خود کرد و رویا مهبودی در ۹۰ کیلوگرم 
ســوم شــد. همچنین سونیا امیر شقاقی در 
۹۰+ کیلوگرم صاحب مقام دوم و مــدال نقره 

مسابقات شد. 
ــی در  در بــخــش مـــــردان هـــم ســعــیــد رحــمــان
۷۰کــیــلــوگــرم دوم شــد و احــســان طــاطــاری در 
۸5 کیلوگرم، وحید جعفری در 1۰۰ کیلوگرم 
و ابوالفضل عبدالمالکی در 11۰+ کیلوگرم 
عنوان سوم و مــدال برنز مسابقات را به خود 
اختصاص دادند. همچنین احمد خراسانی در 
دسته 11۰ کیلوگرم از رسیدن به مدال باز ماند. 
ایــن رقابت ها امـــروز در بخش دســت راســت 

ادامه پیدا خواهد کرد.
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يادداشت  جوادفراهانی  اداره کل 
نفت لبنان روز یکشنبه بهای 
ســوخــت را افـــزایـــش داد. در 
پی این تصمیم، بهای رسمی 
بنزین با اکتان 95 در بدترین 
بحران اقتصادی تاریخ معاصر 

لبنان، به میزان 66 درصد افزایش یافت.
در این راستا، »غسان ملحم« استاد و پژوهشگر 
دانشگاه لبنان در گفت وگو با خبرنگار قدس به 
بیان دالیــل بحران سوخت در لبنان پرداخته و 
گفت: این بحران ریشه دار و ادامـــه دار، بحرانی 
ــروز نیست و عمیقاً با  ــ ــروز و دی ــ متعلق بــه ام
بحران های مالی و اقتصادی و اجتماعی کشور طی 
سال های گذشته ارتباط دارد، بنابراین بحران لبنان 

یک بحران مرکب و چند وجهی است.
غسان ملحم گفت: در حقیقت ایــن بحران ها 
که امــروز بحران سوخت در رأس آن قــرار دارد، 
نتیجه سیاست های اقتصادی، مالی و اجتماعی 
ــای مختلف در  اشــتــبــاهــی اســـت کــه دولـــت هـ
سال های گذشته اتخاذ کردند. عالوه بر این، یک 
دلیل مهم دیگر، فساد سیاسی، مالی، اداری و 
فساد با تمام ابعاد است که موجب طرد شدن 
طرف های بین المللی و مؤسسات آن شده است. 
استاد دانشگاه لبنان تأکید کــرد: طبقه فاسد 
سیاسی که کشور را قبضه کرده، تمام این بحران ها 
را به بار آورده است. چرا این را می گویم؟ زیرا من 
متقاعد نیستم ایــن بحران طی امـــروز و دیــروز 
به وجود آمــده باشد، بلکه عالئم ایــن بحران ها 
در تمام دوره ها نمود داشته و همه می دانستند 
ــروز رسیده،  کشور یـــک روزی بــه آنجایی کــه امـ

خواهد رسید. 
وی اضافه کرد: در کنار فساد، موضوع احتکار و 
تحریم نیز یکی از دالیل مهم بحران سوخت به 
شمار می رود، به گونه ای که سیدحسن نصرهللا 
دبیرکل حــزب هللا لبنان بــارهــا بــه ایــن موضوع 

اشاره کرده و نسبت به این رفتارهای غیرقانونی، 
غیرشرعی و غیراخالقی هــشــدار داده اســت، 
مسئله ای که با طمع قاچاقچیان و محتکران در 
ارتباط است و آن ها را به سودهای کالن می رساند. 
بنابراین دالیل بحران سوخت؛ فساد، احتکار و 
قاچاق آن به خارج از کشور بوده که مسئولیت آن 
متوجه دولت و مؤسسات نظامی-امنیتی است. 
غسان ملحم گفت: عــالوه بر ایــن یکی دیگر از 
دالیل بحران سوخت در لبنان انحصار سیاسی 
و تحریم های آمریکاست. این بحران اقتصادی، 
تودرتو و درهم آمیخته است. جامعه بین الملل و 
در رأس همه آن ها آمریکا نه فقط مقصر محاصره 
و تحریم اند، بلکه مسئولیت فساد داخلی نیز 
متوجه آن هاست؛ ترکیب سیاسی که در سال های 
گذشته بــر کــشــور حــاکــم بـــوده، تحت حمایت 
آمریکایی ها، فرانسوی ها، اروپایی ها و همچنین 

عربستان سعودی قــرار داشته اند و همواره این 
کشورها در امور داخلی لبنان دخالت کرده اند. 

این کارشناس لبنان درباره پیامدهای سوء بحران 
سوخت بر اقتصاد و جامعه لبنان توضیح داد: 
بسیاری از توانمندی های بخش اقتصادی و 
تولیدی تضعیف می شود. همچنین امکانات 
رفاهی کاهش و قیمت ها افزایش شدید می یابد 
و بخش های مختلف به تعطیلی کشیده خواهد 
شد. بحران سوخت به طور مستقیم بر سیستم 
برق کشور تأثیر دارد و سبب تشدید بحران آن و 

قطع مکرر برق خواهد شد. 
وی در مـــورد وعــده هــای تحقق نیافته آمریکا 
در زمینه حمایت از لبنان و به ویژه حل بحران 
سوخت گفت: آمریکا به صورت عامدانه در تحقق 
وعده های خود تأخیر کرده و در کنار فساد داخلی 
به دنبال آن است مشکالت لبنان را مضاعف و 

رنج های روزانه مردم لبنان را افزون کند. امروز در 
مرحله حساسی قرار داریم و باید منتظر بمانیم 
تا کشتی حامل مشتقات نفتی از ایران به لبنان 
برسد؛ قطعاً بسیاری تالش می کنند در این مسیر 
و روند تالش های ایران برای کمک به لبنان در این 
بحران مانع تراشی کنند. درحالی که آمریکایی ها و 
اروپایی ها به هیچ یک از وعده های خود برای کمک 
به مردم لبنان عمل نکرده و بلکه به محاصره و 
تحریم های خــود در ایــن شــرایــط سخت ادامــه 

می دهند. 
غسان ملحم درزمینه راه حل برون رفت از این 
بحران های انباشته در لبنان تصریح کرد: به نظر 
من حاال که سیاست های گذشته عدم موفقیت 
خود را ثابت کرده و کشور را به این وضعیت تلخ 
رسانده، باید با تغییر این سیاست ها و راهبردها 
ــه اقــتــصــاد تــولــیــدمــحــور و مــتــکــی بــه داخــل که   ب
سید حسن نصرهللا نیز بارها بر آن تأکید کرده، 
منتقل شویم. همچنین باید در چارچوب ها و 
شاکله اقتصادی کشور تجدیدنظر کنیم و مبارزه 
و مقابله با فساد را به صورت قاطع در دستور کار 
قرار دهیم. تک تک مردم لبنان باید در این زمینه 
مسئولیت پذیر باشند، باید گزینه های جایگزین 
را که یکی از آن هــا گرایش به سمت شرق است 
تجربه نموده و از پیشنهادهایی که دوستان ایرانی، 
چینی و روسی می دهند استفاده کنیم. ما باید 
در روابــط خارجی خود تجدیدنظر و در ساختار 
سیاسی خود تغییرات اساسی را ایجاد نماییم. 
شرایط بسیار پیچیده است و به زمان نیاز دارد. 
مسئوالن گفت وگو کنند و منافع عالی کشور را 
مد نظر قرار دهند. سیاست تک روی، وام گرفتن 
و انباشت بدهی ها بــرای لبنان حاصلی نــدارد، 
خصوصی سازی به شیوه کنونی که اموال عمومی 
را به هدر می دهد، فایده ندارد و توسل به صندوق 
بین المللی پول که سعی در تحمیل سیاست های 
خود بر کشور دارد، راهگشای بحران لبنان نیست.

 بررسی راه حل مشکالت اقتصادی لبنان 
در گفت وگوی قدس با »غسان ملحم« استاد دانشگاه بیروت

باید به  شرق گردش کنیم
 نوشداروی»جی 7«

برای افغانستان
میراحمدرضامشرف امـــروز 
سه شنبه قرار است نشستی مجازی 
با حضور ســران کشورهای جی 7 در 
مورد افغانستان برگزار شود. اما 10روز پس از سقوط 
کابل و سلطه طالبان، ایــن نشست چه کمکی به 
تحوالت افغانستان خواهد کرد، نکته ای در خور تأمل 
است. به ویژه  آن که خروج اتباع خارجی و همکاران 
آن ها از افغانستان هنوز هم به بدترین شکل ممکن 
در حال اجراست و »حمایت از ملت افغانستان و 

دستاوردهای 20ساله« هم کلیشه ای شده است. 
حقیقت این است اکنون تقریباً همه کشورهای 
غربی پذیرفته اند در قبال تحوالت افغانستان کار 
چندانی از آن هــا برنمی آید و بــرگــزاری نشست ها 
و اقداماتی از ایــن دســت، حکم همان نوشداروی 
بعد از مرگ سهراب را دارد . این شرایط ما را مجاب 
می کند کــه بپذیریم هــدفــی بــزرگ تــر و مهم تر از 
رخدادهای افغانستان در پشت پرده برگزاری این 
نشست وجود دارد. سقوط دولت کابل به آن شکل 
فضاحت بار، واکنش های وسیعی را در جهان غرب 
برانگیخت. در این میان تیغ تیز انتقادها عمدتاً 
متوجه دو مسئله بــود؛ نخست نبود هماهنگی و 
 یکپارچگی تصمیم گیری در میان این کشورها و دوم 
ــوان و  ــ ــدهــای جـــدی درزمــیــنــه ت ــردی پــدیــد آمــــدن ت
قــابــلــیــت هــای واشــنــگــتــن بـــرای هــدایــت و رهــبــری 
جــهــان. برهمین اســـاس نیز شاهد اعــتــراضــات و 
موضع گیری های تندی در میان سیاستمداران 
کشورها بودیم چنان که در انگلیس نمایندگان 
ــــت جــانــســون را بــه  دلــیــل نداشتن  ــمــان، دول ــارل پ
درک درســت از شرایط و از آن مهم تر دنباله روی 
بی چون وچرا از تصمیمات کاخ سفید در موضوع 
افغانستان، بــه شــدت مــورد مــؤاخــذه قــرار دادنــد. 
در آلمان هم انتقادهای مشابهی به خصوص در 
زمینه تـــک روی آمریکایی ها مطرح شــد. در خود 
آمریکا هم سیاستمدارانی چون رایس )وزیر خارجه 
پیشین( اتفاقات اخیر را تصویری از آمریکای درحال 
عقب نشینی دانسته و از خدشه به اعتبار جهانی 
آمریکا صحبت به میان آوردند. در این شرایط به نظر 
می رسد برگزاری نشست جی 7 بیشتر با این هدف 
انجام می گیرد که نشان دهد هنوز هم هماهنگی 
و اتحاد میان شرکای غربی باقی مانده و کشورها 
هنوز هم می توانند در حل معضالت بزرگ جهانی 
 بــه آن هـــا و ســازمــان هــای زیرمجموعه شان مانند 
جی 7 اعتماد کنند. این درحالی است که واقعیت ها 
چیزهای دیگری را نشان می دهند؛ از یک سو شکاف 
و اختالف نظر میان دولــت هــای غربی و به تبع آن 
اعضای جی 7 بر سر مسائل مختلف -مانند مورد 
افغانستان و یا چگونگی مواجهه با چین- روزبه روز 
بیشتر می شود و از ســوی دیگر قابلیت های کاخ 
سفید برای هدایت و رهبری آن ها بیش از گذشته 
در معرض تردید قــرار می گیرد. در نقطه مقابل بر 
سهم قدرت های سیاسی و اقتصادی جدیدی چون 
چین، هند و روسیه بر روند معادالت جهانی افزوده 
می شود، همان عاملی که موجب شد جانسون در 
جایگاه رئیس دوره ای جی 7 بکوشد در اجالس سران 
)خــرداد مــاه( امکان جذب برخی از این کشورها را 
فراهم سازد. بااین حال مشکل بتوان تصور کرد چنین 
تالش هایی مؤثر واقع شوند چرا که بحران افغانستان 
نشان داد نه تنها انسجام جوامع غربی از هم پاشیده، 
بلکه حتی تعهد آن ها به ارزش های مشترکی چون 
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علوی  ســرویــس هــای امنیتی تشکیالت 
خودگردان فلسطین در ادامه سرکوب فعاالن 
فلسطینی، 21 نفر از آن هــا را از دو روز پیش 
ــازداشــت کــردنــد کــه همگی در اعــتــراض به  ب
ایــن امــر از روز گذشته دســت بــه اعتصاب 
غذا زدنــد. به گــزارش فــارس، در میان اسامی 
بازداشت شدگان، نام خضر عدنان از رهبران 
جنبش جهاد اسالمی هم دیــده می شود. از 
ســوی دیــگــر، هیئت مستقل حقوق بشر از 
دیوان المظالم خواست هر چه سریع تر همه 
افراد بازداشت شده توسط نیروهای تشکیالت 
خودگردان در رام هللا را که قصد داشتند در یک 
تجمع مسالمت آمیز شرکت کنند، آزاد کند. 
این تجمع مسالمت آمیز که برخی گروه های 
فــعــال حــقــوق بــشــری بـــرای آن فــراخــوان داده 
بــودنــد، تنها خــواســتــار بــازخــواســت عامالن 
ــنــات،  ــزار ب ــ قــتــل نـ
فــعــال فلسطینی 
بودند که در ژوئن 
ــه کــشــتــه  ــتـ ــذشـ گـ

شد.
فلسطین،  پلیس 
شنبه پــیــش مانع 
تــجــمــع اعــتــراضــی 
درخواست کنندگان 
بــازخــواســت قاتالن 
نزار بنات، در رام هللا 

ــعــاالن فلسطینی کــه قــصــد شرکت  شــد و ف
در ایـــن تجمع را داشــتــنــد، بـــازداشـــت کــرد. 
خانواده های این افــراد بازداشت شده مقابل 
مرکز پلیس فلسطین محله »البالوع« شهر 
البیره در مــجــاورت رام هللا تحصن کــردنــد و 
خواستار آزادی آن هــا که دست به اعتصاب 
غذا زده انــد، شدند.  لؤی زریقات، سخنگوی 
پلیس رام هللا در توجیه ایــن سرکوب فعاالن 
فلسطینی گفت: تجمع در مرکز شهر رام هللا 
یک فراخوان از سوی چند جنبش و گروه بود و 
 مجوز و دستوری رسمی برای برگزاری آن صادر 

نشده بود. 
ــیــرکــل جــنــبــش جــهــاد  ــا، دب ــتـ در هــمــیــن راسـ
اســالمــی فلسطین در واکــنــش بــه بــازداشــت 
یکی از اعضای اصلی این جنبش در رام هللا، 
تشکیالت خــودگــردان را مسئول جــان وی و 
دیگر زندانیان سیاسی دانست. زیاد النخاله 
روز گذشته بــه خــبــرنــگــاران گــفــت: مقامات 
رام هللا مسئول حفظ جــان خضر عــدنــان از 
اعضای اصلی ایــن جنبش و دیگر زندانیان 
سیاسی است. به نوشته وبگاه فلسطین الیوم، 
او گفت: هر روزی که »خضر عدنان« و دیگر 
شخصیت های مقاومت فلسطینی در زندان 
بــه ســر مــی بــرنــد، وحــدت و یکپارچگی مــردم 
فلسطین آسیب می بیند. النخاله در ادامه 
ضرب و شتم افرادی همچون »ماهر االخرس« 
)آزاده معروف فلسطینی( از ســوی دستگاه 

امنیتی تشکیالت خــودگــردان را حامل پیام 
روشــن عـــداوت و دشمنی بــا مــردم فلسطین 
و گــروه هــای مقاومت دانست. سرویس های 
امنیتی تشکیالت خــودگــردان فلسطین روز 
یکشنبه نیز بــرای دومــیــن روز متوالی مانع 
برگزاری تظاهرات در مرکز رام هللا در اعتراض 
به بازداشت این 21 نفر شدند. برخی گزارش ها 
حاکی از برقراری جو گسترده امنیتی در مناطق 
فلسطینی نشین اســت. گفتنی اســت یکی 
از راهبردهای رژیــم صهیونیستی در مناطق 
کرانه باختری، مقابله با فلسطینیان به وسیله 
خود فلسطینیان است تا از طریق آن بتوانند 
ــدازی همیشگی خـــود را  ــفــرقــه ان  ســیــاســت ت

اجرایی کنند.
از سوی دیگر و در تحوالت نــوار غزه نیز یکی 
از رهبران جهاد اسالمی فلسطین اعالم کرد 
تشدید تحرکات رژیم صهیونیستی در غزه در 
نتیجه ناکامی در شکستن اراده ملت فلسطین 
و تغییر معادله درگیری است. به گزارش مهر، 
احمد المدلل گفت: ما دشمن صهیونیست را 
مسئول کامل تبعات هرگونه تنش یا برهم زدن 
اوضاع در منطقه می دانیم. در روزهای گذشته 
جنگنده های رژیــم صهیونیستی سه بــار به 
مناطق مختلف نوار غزه حمله و قسمت هایی 
را بمباران کردند که به دنبال آن، گروه های 
مقاومت هشدار دادنــد مسئولیت تشدید 

تنش ها با رژیم صهیونیستی خواهد بود.

گزارشگزارش

همزمان با اعتصاب غذای21 فعال 
فلسطینی سرکوب  ها توسط تشکیالت 

خودگردان ادامه دارد
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آگهی مزایده

 سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی

سازمان  فنی و نگهداری حرم حضرت رضا)ع( 
در نظر دارد

ضایعات آهن آالت را از طریق مزایده کتبی به فروش برساند. 
لذا متقاضیان می توانند تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 
1400/06/06 ضمن مراجعه به  س�ایت اینترنتی استعالم ها 
                        http:// sem.aqr-harimeharam.org   و مناقصات به آدرس
) تلفن 31305243- 051 ( نس�بت به دریافت اس�ناد مناقصه 

اقدام نمایند.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  همراه با  
ارزیابی کیفی  فشرده 

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی

شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی در نظر دارد از محل منابع اعتبارات عمرانی )ریالی، 
اوراق مشارکت ، اسناد خزانه اسالمی  (بر اساس  قانون برگزاری  مناقصات پروژه مشروحه ذیل 
را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای  همراه با ارزیابی کیفی  فشرده در سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )WWW.SETADIRAN.IR( انجام و به شرکتهای ذیصالح واگذار نماید.

برآورد اولیه)ریال(مدتنام و مشخصات خدمات مورد نیازردیف

1
حفر، لوله گذاری  و آزمایش پمپاژ یک حلقه 

چاه آب شرب ) مانه و سملقان – زرد   (به روش 
دورانی – ضربه ای)ویرث (  با مواد کف زا

419/881/447/710ماه

2

حفر، لوله گذاری  و آزمایش پمپاژ یک حلقه گمانه 
اکتشافی آهکی در مجتمع سیساب ،قوچ قلعه، 

قاضی وبند یغمور  به روش دورانی –
 ضربه ای با مواد کف زا

411/441/410/065 ماه

3
اجرای مخزن 300 متر مکعبی روستای خسرویه  و 

613/600/000/000 ماهسایت مربوطه شهرستان فاروج

گران  مناقصه  است  الزم  که  است  اعالم شده  اسناد  در  کار  و شرح  تکمیلی  توضیحات  سایر 
حداکثر ظرف 3 روز پس از انتشار آگهی از طریق سامانه فوق الذکر اخذ و  اقدام نمایند. 

ضمناً هزینه چاپ آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد.
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نوبت اول

برادر بزرگوار جناب آقای حاج سید صادق علم الهدایی 
ضایعه درگذشت والده گرامی را به جنابعالی و بیت محترم و معزز 
مرحوم آیت اهلل علم الهدایی بروجردی تســلیت گفته و از درگاه 
خداوند متعال در این ایام حزن اهل بیت علیهم السالم علو درجات 
برای آن مرحومه و صبر و اجر جزیل برای بازماندگان مسئلت دارم.

  سید خلیل منبتی
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی سیستان و بلوچستان

انا لله و انا الیه راجعون
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