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 گالیه های تندگویان از بی توجهی 
به بخش جوانان در وزارت ورزش

 سهم هر جوان 
فقط 200 تومان!

گفت وگوی قدس با استاد 
محمدجواد غفورزاده )شفق(

 مسئولیت  شاعِر 
آیینی بودن

شهریور15

قیمت در مشهد و شهرستان ها 1000 تومان - تهران 2000 تومان
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آخرینسفررواق1
روزتبعیدشازمدینه،خاطرهغمبارسفربیبازگشتپدربزرگوارشرادریادهازندهکرد؛روزی

کهعلیبنموسیالرضا)ع(هنگامخروجازمنزلوحرکتبهسویمرو،ازخاندانوشیعیانش
خواستدرمراسمبدرقهوی،گریهکنندودرماتمسفربیبازگشتموالیخودنالهسردهند...

امروز سالروز تبعید امام جوادj از مدینه به بغداد است

کرونا، مذاکره، تولید، فسادستیزی و مردم مداری مهم ترین کلیدواژه های نخستین گفت وگوی تلویزیونی رئیسی

از واردات صد میلیون واکسن
 تا ساخت یک میلیون مسکن
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ورود دادستانی به یک ماجرای 
فرسایشی در حوزه خودرو

دعوای برگ سبز 
و سند رسمی 
تمام می شود؟! 
 از طریق مرز هوایی و 
با داشتن تست منفی کرونا

موافقت عراق با 
پذیرش ٣٠ هزار 
زائر ایرانی اربعین

قدس فرصت های اقتصادی 
بازیافت یک قطعه پرمصرف 
در صنعت خودرو را 
بررسی می کند

چرخش اشتغال 
با الستیک فرسوده

 نشست »بررسی مدیریت مقابله با کرونا در کشور و پاسخ به سؤاالت و ابهامات« 
با حضور مدیران بهداشت و درمان و اساتید حوزه و دانشگاه 

در مؤسسه فرهنگی قدس برگزار شد

کرونالوژی! 

مهلت دادگاه های ویژه 
اقتصادی رو به پایان است

یک بال برخورد 
قاطع با اخاللگران 
لنگ بهارستان 
مددی و سمیعی از استقالل 
و پرسپولیس می روند؟

350 میلیارد بیار 
مدیرعامل شو!

عبداهلل کاظمی، مؤسس دانشگاه 
اشراق هرات در گفت وگو با قدس:

افغانستان را از دروِن 
افغانستان  بشناسید

    آگهی مزایده عمومی شماره 1000092409000005
 )شماره مرجع: 00004( نوبت دوم

ش��رکت گاز اس��تان خراس��ان رضوی در نظر دارد کاالهای 
خود به ش��رح ذی��ل و با جزئیات مندرج در اس��ناد مزایده 
)www.setadiran.ir( را با بهره گیری از س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت
 ب��ا ش��ماره مزای��ده 1000092409000005 )ش��ماره مرج��ع: 00004( به صورت 

الکترونیکی به فروش برساند.
*اب��زار و ماش��ین آالت کارگاهی نو و کارکرده ایران��ی و خارجی نظیر اره لنگ، 
دس��تگاه جوش الکترو فیوژن، س��نگ س��اب، ان��واع حدیده برقی و دس��تی با 
متعلقات، انواع آچار در س��ایزهای مختلف، س��وهان، مت��ه دریل، تیغ دایس، 

قالویز، اسکنه و ... 
سایر اطالعات مزایده:

*زمان انتشار در سایت: تاریخ 1400/06/16 ساعت 17:00؛
*آخرین مهلت دریافت اس��ناد مزای��ده: تاریخ 1400/06/27 س��اعت 14:00(؛
*مهلت بازدید: از تاریخ 1400/06/20 تا تاریخ 1400/06/24 از س��اعت 08:00 

تا ساعت: 14:00؛
تذکر: روزهای پنج شنبه شرکت تعطیل است.

*مکان بازدید: مش��هد- میدان ش��هید فهمیده- کنار گذار آسایشگاه فیاض 
بخ��ش- انبار مرک��زی و امور ت��دارکات و عملیات کاالی ش��رکت گاز اس��تان؛ 

*آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: تاریخ 1400/07/06 ساعت 19:00؛
*زمان بازگشایی: تاریخ 1400/07/07 ساعت 11:00؛

*ملبغ ودیعه شرکت در مزایده: 1/734/000/000 ریال.
پیش��نهاد می گردد با توج��ه به تنوع کاال های مطرح ش��ده در مزایده، قبل از 
ارائ��ه پیش��نهاد از اقالم موضوع مزایده بازدید به عم��ل آورید.ضمنا رعایت 

موارد ذیل الزامی می باشد :
1-برگ��زاری مزای��ده صرف��ا از طری��ق س��امانه ت��دارکات الکترونیک��ی دولت                      
می باش��د و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده( 
در ص��ورت وج��ود هزین��ه مربوط��ه)، پرداخت تضمی��ن ش��رکت در مزایده (

ودیعه)، ارس��ال پیش��نهاد قیمت ، بازگش��ایی پاکات ، اعالم به برنده ، واریز 
وجه مزایده و تحویل کاال در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد؛ 
2-عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی 

الکترونیکی )توکن(  با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 021-41934 

اطالع��ات تم��اس دفات��ر ثب��ت نام س��ایر اس��تانها، در س��ایت س��امانه 
)www.setadiran.ir( بخش " ثبت نام/پروفایل مزایده گر" موجود است.

شناسه آگهی  1184433
روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی
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شرکت توزیع نیروی آگهی مناقصه عمومی شماره 244/د/400 
به شماره 227/د /400 لغایت241/د/400

روابط عمومی  شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

نوبت اول

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در نظر دارد از محل اعتبارات داخلی  نسبت به برگزاری مناقصه  به شرح 
جدول ذیل  از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. 

داوطلبان میتوانند برای دریافت اسناد از تاریخ 1400/06/15 الی 1400/06/18  به سایت http://www.setadiran.ir مراجعه و اسناد 
را دریافت نمایند و قیمت پیشنهادی خود را مطابق شرح مندرج در اسناد مناقصه تنها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
حداکثر تا ساعت 12:00 تاریخ 1400/06/28 بارگذاری نمایند.درصورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن32400570-056 

اداره قراردادها تماس حاصل فرمایید .

متراژشرحشماره مناقصهردیف
مبلغ و نوع 

تضمین)ضمانتنامه بانکی 
یا واریز نقدی()ریال(

تاریخ و ساعت 
محل افتتاح پاکاتافتتاح پاکات 

244/د/1400
احداث ساختمان مدیریت 

توزیع برق شهرستان 
خوسف

700
4.100.000.000مترمربع

مورخ
1400/06/29

 ساعت 8 صبح

خراسان جنوبی – بیرجند – 
سایت اداری-

شرکت توزیع نیروی برق خراسان 
جنوبی_ سالن جلسات

ف
,1
40
51
69

»مناقصه عمومی خرید تجهیزات صوتی«
آس�تان قدس رضوی در نظر دارد تجهیزات و اقالم صوتی مود نیاز 
مدارس علمیه)حوزه علمی�ه ثامن الحجج(خود را از طریق مناقصه 

عمومی خریداری نماید.
 ل�ذا متقاضی�ان محت�رم جهت مش�اهده ش�رایط مناقص�ه و دریافت 
اس�ناد مربوط�ه می توانن�د ب�ه نش�انی http://dev.razavi.ir بخ�ش 
مناقصات مراجعه و حداکثر تا س�اعت 13:30 روز  چهارش�نبه مورخ 
1400/06/24 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 32001053-051 و 051-32001113
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مدیریت پشتیبانی آستان قدس رضوی

» مناقصه عمومی خرید تجهیزات یدکی و تعمیراتی بی سیم هایترا «

آس�تان قدس رض�وی در نظر دارد نس�بت به خرید تجهی�زات یدکی و تعمیراتی بی س�یم 
هایترا از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید، لذا متقاضیان محترم جهت مشاهده شرایط مناقصه و 
دریافت اس�ناد مربوطه می توانند به نشانی http://dev.razavi.ir بخش مناقصات مراجعه و حداکثر 
تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1400/06/27 نسبت به تحویل پیشنهادات تکمیل شده، و مدارک 

مطابق شرایط اعالم شده اقدام نمایند.
 ضمنًا هزینه چاپ آگهی در روزنامه ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

 شماره های تماس 05132001420 و 05132001053

ف
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1

مدیریت پشتیبانی آستان قدس رضوی
/ع
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اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

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

شماره
 مناقصه

مبلغ برآوردموضوع مناقصه
 به ریال

شماره فراخوان 
سامانه ستاد

تجدید دوم مناقصه انجام خدمات حفاظت از 1400-6
اراضی سازمان ملی زمین و مسکن استان

35،430،701،3702000003374000018

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

اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره كل راه و شهرسازی خراسان رضویمحل ها امكان پذیر نخواهد بود.

رحلتآیتاهلل
سیدمحمود
حسینیشاهرودی
درسال1353
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»صادق خلیلیان«  
  استاندار 
خوزستان شد
با تصویب هیئت 
وزیران، صادق خلیلیان 
استاندار خوزستان 
شد. به گزارش مهر، این 
جلسه عصر دیروز به 
ریاست رئیس جمهور 
برگزار شد. وی دارای 
مدرک کارشناسی 
خاک شناسی از دانشگاه 
شهید چمران اهواز، 
کارشناسی ارشد 
اقتصاد کشاورزی و 
دکترای اقتصاد منابع 
طبیعی از دانشگاه 
تربیت مدرس است 
و پیشتر معاون 
برنامه ریزی و امور 
اقتصادی وزارت جهاد 
کشاورزی و عضو 
شورای بیمه مرکزی 
در دولت نهم و نیز وزیر 
جهاد کشاورزی و عضو 
شورای پول و اعتبار در 
دولت دهم بوده است.

اخبار

رئــیــس جــمــهــور بــا اشــــاره به 
مــوضــوع مــذاکــرات بــرای رفع 
تحریم ها گفت: مــا ابــایــی از 
مذاکره نخواهیم داشت؛ اما 
مــا مــذاکــره هــمــراه بــا فــشــار و 

تهدید را نمی پذیریم.
ــزارش مهر، حــجــت االســام والمسلمین  بــه گـ
سیدابراهیم رئیسی در نخستین گفت وگوی 
تلویزیونی خود که شنبه شب از شبکه یک سیما 
پخش شد، درباره برنامه های دولت جهت مهار 
بیماری کرونا اظهار کرد: مسئله تأمین واکسن 
مــورد نیاز یکی از اولویت هایی بود که بنده در 
گفت وگو بــا مقامات و ســران کشورها مطرح 
کردم، امروز به طور قطعی ۴۰میلیون دُز واکسن 
تأمین کرده ایم و اقداماتی انجام شده است که 
ما تا مرز ۱۰۰ میلیون دُز واکسن را از خارج کشور 

تأمین کنیم.
وی در پــاســخ بــه اینکه یعنی تــا بهمن ماه هر 
ایرانی دو دُز واکسن را دریافت می کند، گفت: 
ان شاءهللا و با سرعت و شتابی که در این کار در 

حال پیگیری است شاید هم زودتر.
رئیس جمهور اظهار کرد: الزم است کسب و کار 
مردم زودتر رونق بگیرد، چرا که این تعطیلی ها 
مشکات زیادی را برای مردم ایجاد کرده است. 
مراکز علمی و آموزشی هم باید بازگشایی شوند 
و الزم است مــدارس هم بازگشایی شوند و این 
مسائل نیازمند آن است که حتماً با محاسبه ای 
کــه عــزیــزان مــا کــرده انــد، اکــثــر مـــردم عزیزمان 

واکسینه شوند.
رئیس جمهور تصریح کرد: اقدامات دیگری هم 
باید از جانب مردم انجام شود و حتماً رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی را باید جدی بگیرند و 
ارتباطات خود را تا حد ممکن در کوچه و بازار به 
حداقل برسانند. این نوع اقدامات بهداشتی باید 
جدی گرفته شود و دستورات بهداشتی را همه 
مردم ما باید جدی بگیرند و ما هم تمام تاش 
خودمان را به عنوان خدمتگزاران مردم در دولت 
انجام می دهیم تا دغدغه های آنان را به حداقل 

ممکن برسانیم.

برنامه های دولت در حوزه مسکن ◾
رئیسی دربـــاره اقداماتی که تاکنون دولــت در 
زمینه تحقق وعده های خود انجام داده است، 
اظهار کرد: بنده به دنبال آن هستم که با مردم 
صحبت کنم و بنای بنده این است که نسبت به 
آنچه گفتیم، با مردم با فعل ماضی صحبت کنم 
نه با فعل مضارع یا مستقبل، به این معنا که 

بگوییم این کارها انجام شده است.
وی ادامه داد: وعده ای که درباره موضوع مسکن 
داده شده است، باید عملی و اجرایی شود؛ چرا 
که ما بیش از یک میلیون مسکن و قریب به 
۲میلیون مسکن در سال نیاز داریم، اما ما کف 
یک میلیون مسکن در سال را در نظر گرفتیم تا 
قابل اجرا باشد، البته موضوع را مطالعه شده 

مطرح کردیم.
ــزود: در قــانــون جهش تولید  ــ رئیس جمهور اف

مسکن هــم ایـــن مــوضــوع پیش بینی و دولــت 
مکلف به اجــرای آن شده اســت، پس قانون آن 
و پیش بینی های کارشناسی هم وجود دارد. در 
برخی از جاها دولت خودش مسکن می سازد و 
هم تسهیات به جاهایی می دهد تا خانه بسازند.
وی افــزود: بافت های فرسوده هم باید بازسازی 
شوند که تسهیات آن را دولت می دهد و این هم 
جزو مواردی است که دولت باید دنبال کند. خودِ 
مــردم یا انبوه سازان مسکن دست به کار باید 

شوند و اقداماتی را انجام دهند.
ــا بــیــان ایــنــکــه مسکن جـــزو صنایع  رئــیــســی ب
پیشران کشور محسوب می شود، اظهار کرد: اگر 
مسکن سازی دنبال شود، بسیاری از صنایع به 
همراه این فعالیت، فعال خواهد شد؛ بنابراین 

مسکن سازی در دستور کار است.

اطالع رسانی قریب الوقوع از منشور مبارزه با  ◾
فساد در دولت

رئیس جمهور در ادامه با اشاره به موضوع مبارزه 
با فساد در کشور، بیان کرد: از مواردی که بنده 
قول دادم تا حتماً در ابتدای کار دولت اعام کنم، 

موضوع مبارزه با فساد بود.
وی ادامه داد: بنده در روز نخست هیئت دولت 
به همه همکاران اعــام کــردم در واقــع منافذ و 
بسترهای فسادزا را شناسایی کنند و این کار 
باید به صورت یک کار ویژه در دولت دنبال شود.
ــا اعـــام ایــنــکــه شـــرط مــا در دولـــت،  رئــیــســی ب
فسادستیزی برای همه مدیران در همه سطوح 
بوده است، متذکر شد: حتی قبل از اینکه بنده 
کار رسمی خود را در دولت آغاز کنم، به دوستان 
و کارگروه هایی گفته بودم که این کار را پیگیری 
کنند تا منشوری در مبارزه با فساد در دولت مورد 
توجه قرار گیرد. این منشور ان شاءهللا تا چند روز 
آینده به اطاع دولتمردان و هم به اطاع نخبگان 
و مــردم عزیز خــواهــد رسید کــه آن هــا بهترین 

ناظران هستند.

ارتباط با مردم را ادامه می دهم ◾
رئیس جمهور سیزدهم با تأکید بر اینکه بنده 
در هــر مسئولیتی بــا مــردم ارتــبــاط داشــتــه ام، 
افزود: این ارتباط با مردم را حتماً در مسئولیت 
جدید هم ادامــه خواهم داد تا هم حرف های 
مــردم را بشنوم و هــم مسئوالن و مــدیــران در 
همه سطوح بدانند دولت مردمی است و باید 
با مــردم ارتباط داشته باشند؛ یعنی مــردم به 
فرماندار، بخشدار و مدیرکل دسترسی داشته 
باشند و بتوانند راحــت حرفشان را به آن ها 

بزنند.

دولت در چه شرایطی مسئولیت را بر عهده  ◾
گرفت

رئیسی افزود: همه می دانند که شرایط، شرایط 
بسیار سختی است. من وقتی دولت را تحویل 
گرفتم عدد و رقم دستم بود. اما گفتن این اعداد 
و ارقام مردم را نگران می کند. یکی از مسائل من 
دغدغه کاالهای اساسی و کاالی راهبردی بود. 
نمی خواستم که اول کار مــردم را نگران کنم و 
بگویم وضعیت ما در کاالهای اساسی چگونه 
است. ولی امروز می گویم مردم نگران نباشند؛ 
اقداماتی انجام شده که نگرانی کاماً مرتفع 

شده است.
ــیــس جــمــهــور گـــفـــت: روزنــــه هــــای بــســیــار  رئ
امــیــدوارکــنــنــده را مــی بــیــنــیــم، نشست های 
ــادی دولـــــت و  ــتـــصـ ــادی در ســـتـــاد اقـ ــتـــصـ اقـ
کارشناسان برگزار می شود، وزرای اقتصادی 
مشغول به کار هستند که گام هایی برداشته 
شود تا به ثبات اقتصادی، افزایش تولید، پایان 

رکود و کاهش تورم منجر شود.
ــرد: کـــارخـــانـــه هـــا و خط  ــ وی خــاطــرنــشــان کـ
تولیدهایی در برخی استان ها معطل مانده که 
می توان با اقداماتی آن ها را فعال کرد. وزرا  در 
این رابطه مشغول به کار شده اند، ۴۰ درصد 
اقتصاد باید در این بخش فعال شود، تا سرمایه 

معطل مانده در شهرک های صنعتی به کار 
گرفته شـــود، بخشی از بــیــکــاری حــل شــده و 
اشتغال ایجاد شود و هم تولید در کشور فعال 
شـــود، همین جا بــه تولیدکنندگان می گویم 
ــرای صــادرات  تولید را افــزایــش دهید زمینه ب

فراهم است.

در غیاب مردم تصمیمی نمی گیریم ◾
رئــیــس جــمــهــور در پــاســخ بــه ایـــن پــرســش که 
در حــال حاضر متولی و هماهنگ کننده تیم 
اقتصادی دولت کجاست، گفت: مغز متفکر 
ــاره اقتصاد اندیشه  و قــوه عاقله اســت که درب
می کند، جمعی از افــراد درون و بیرون دولت 
هستند که در حال بررسی موضوعات هستند، 
وقتی راهکارها آماده شود، در ستاد اقتصادی 
دولت تصمیم گیری می شود و بعد هم ما مردم 
را در جریان تصمیم گیری ها قــرار می دهیم و 
آن ها را محرم می دانیم و در غیاب مردم تصمیم 
نمی گیریم که مردم صبح بلند شوند و ببینند 

تصمیمی گرفته شده است!
رئیسی تصریح کــرد: همان طور که در جلسه 
رأی اعتماد اعــام کــردم، معاون اول مسئول 
هماهنگ کننده تیم اقتصادی دولــت است 
و همه بخش ها بــحــث هــای خــود را بــا دولــت 
هماهنگ می کنند تــا یــک آهنگ واحـــدی از 

دولت شنیده شود.
ــرد: بـــه هــمــه ســـرمـــایـــه گـــذاران و  ــ ــام ک ــ وی اع
کارآفرینان در سراسر کشور و خارج از کشور 
ــیــان خـــارج از کــشــور مــی گــویــم امـــروز  ــران و ای
می توانند، در جای جای ایــران سرمایه گذاری 
ــران امــن و قابل  تضمین شده انجام دهند، ای

پیش بینی است.

مذاکره نتیجه محور در دستور کار دولت است ◾
رئیس جمهور در مورد مذاکرات گفت: مذاکره 
ابـــزار دیپلماسی اســـت، مــا ابــایــی از مــذاکــره 
نــداریــم. امــا آمریکایی ها و غربی ها به دنبال 
این هستند که گفت وگو همراه با فشار باشد. 
این فایده ای ندارد؛ گفت وگو برای آن است که 

فشار نباشد.
رئیسی ادامــه داد: ایــن تحریم ها تهدیدها و 
فشارهایی کــه نسبت بــه ملت ایـــران اعمال 

می شود، به معنای گفت وگو نیست.
وی تصریح کرد: گفت وگو و مذاکره در دستور 
کار دولت قرار دارد، اما نه با فشاری که اعمال 
می شود و آمریکایی ها و اروپایی ها بارها تجربه 
کــردنــد کــه ایــن گــونــه گفت وگو و فــشــار جــواب 

نمی دهد.
رئیس جمهور با بیان اینکه دولت با استفاده از 
گفت وگوها به دنبال رفع تحریم های ظالمانه 
اســـت، تصریح کـــرد: مــحــور مــذاکــرات منافع 
ملت ایـــران خــواهــد بــود و مــا از منافع ملت 
یک قدم عقب نشینی نخواهیم کرد. مذاکره 
نتیجه محور در دستور کار دولــت اســت، این 
نتیجه باید رفع تحریم ها و حل مشکات مردم 

باشد تا زندگی مردم رونق پیدا کند.  

کرونا، مذاکره، تولید، فسادستیزی و مردم مداری مهم ترین کلیدواژه های نخستین گفت وگوی تلویزیونی رئیسی

از واردات صد میلیون واکسن تا ساخت یک میلیون مسکن

خبرخبر
روزروز

تجلیل امیرعبداللهیان از آیت هللا »قبالن«  ◾
وزیــر امــور خارجه با صــدور پیامی با تسلیت درگذشت 
رئیس فقید مجلس اعای اسامی شیعیان لبنان نوشت: 
شیخ قبان در عرصه جهان اسام، صدای رسایی در دفاع 
از جبهه حق و مقاومت در لبنان و فلسطین داشت و همواره 
حمایت صریح و قاطع ایشان در دفاع از آرمــان مقدس 
قــدس و حقوق مشروع مــردم فلسطین مایه دلگرمی و 

پشتوانه مستحکمی برای جبهه مقاومت بود.

برگزاری جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی با اعضای جدید ◾
دبیر شورای عالی انقاب فرهنگی گفت: نخستین جلسه 
این شورا به ریاست رئیس جمهور دوره سیزدهم و اعضای 
جدید در هفته آیــنــده بــرگــزار مــی شــود. بــه گـــزارش مهر، 
نخستین نشست هم اندیشی وزیران عضو شورای عالی 
انقاب فرهنگی با سعیدرضا عاملی دبیر عالی این شورا 
برگزار شد و طی آن عاملی گفت: بنابر تصریح امام خمینی، 

مصوبات شورای عالی انقاب فرهنگی الزم االجراست.

مأموریت سفیران ایران برای تأمین و ارسال واکسن ◾
ستاد تأمین واکسن کرونای وزارت امورخارجه مقرر کرد 
تمامی سفیران جمهوری اسامی ایــران با تمام ظرفیت 
نسبت به تأمین و ارســال واکسن های مورد تأیید وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام کنند. به گزارش 
ایرنا، دومین جلسه »ستاد تأمین واکسن کرونای وزارت 
امور خارجه« به ریاست دکتر حسین امیرعبداللهیان و با 
حضور معاونان و مدیران کل وزارت امور خارجه برگزار شد.

تبرئه »پوری حسینی« تکذیب شد ◾
احــمــد علیرضابیگی عضو کمیته تفحص از ســازمــان 
خصوصی سازی با بیان اینکه پوری حسینی از اتهاماتش 
تبرئه نشده و وی با دستبند الکترونیکی آزاد است، گفت: 
ــوری حسینی در تــاش اســت این گونه وانــمــود کند در  پ
سیاست های قوه قضائیه به ریاست محسنی اژه ای تغییری 
ایجاد شده است، در حالی که روند مبارزه با فساد در دوران 

رئیسی و محسنی اژه ای ثابت بوده و تغییر نکرده است.

زمـــانـــی مـــحـــمـــدجـــواد ظــریــف 
وزیــر خارجه سابق کشورمان از 
تشکیل تیمی به رهبری بولتن، 
بن سلمان و بنیامین نتانیاهو علیه 
ایران گایه می کرد؛ تیمی که زیر نظر ترامپ و 
پمپئو قصد داشتند نگذارند کــار جمهوری 
اسامی به ۴۰ سالگی بکشد. چهار نفر از آن 
تیم در فضای سیاسی گور به گور و گم شدند 
اما ظاهراً دولــت دموکرات جو بایدن هم قرار 
نیست درس عبرت بگیرد. طبق گزارش روزنامه 
تایمز اسرائیل، »نفتالی بنت« در سخنرانی 
خصوصی و محرمانه برای »کنفرانس رؤسای 
سازمان های یهودی بزرگ آمریکایی« از تشکیل 
یک تیم مشترک با واشنگتن بــرای مقابله با 
ایران خبر داده است. بایدن هم به تازگی با بنت 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی دیداری تماماً 
ضدایرانی برگزار کرد و پس از این دیــدار، دان 
شاپیر اسرائیلی ترین سفیر تاریخ آمریکا به تیم 
ضدایرانی رابرت مالی در گروه »اقدام ویژه علیه 

ایران« پیوست تا مواضع فلسطین اشغالی و 
واشنگتن علیه ایران در پرونده برجام به حداکثر 
هماهنگی بــرســد. رابـــرت مالی نماینده ویــژه 
آمریکا در امور ایران پس از همین سفر گفت: 
»واشنگتن نمی تواند تا ابد منتظر بماند تا تهران 

دوباره به گفت وگوهای هسته ای بپیوندد«!
همزمان روزنامه انگلیسی »تهران تایمز« در 
خبری اختصاصی فاش کرده »رابــرت مالی« 
نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران، گروهی 
مخفیانه بــرای مشورت گرفتن از تندروترین 
کارشناسان ضــد ایــرانــی از جمله مقام های 
دولت »دونالد ترامپ« تشکیل داده است.  
بنت پس از پایان سفرش به آمریکا تصریح 
کرد طرحی چهار مرحله ای برای پرونده ایران 
ارائه کرده است. وی البته از جزئیات این طرح 
سخنی نگفت اما به نظر می رسد رونمایی از 
چهره اصلی دولت دموکرات بایدن اصلی ترین 
دستاورد این طرح برای افکار عمومی ایرانیان 

خواهد بود! 

!»B« تشکیل دوباره تیم
قابگزارش دو

نخستین حضور چمران پس از بهبودی و نخستین حضور زاکانی 
پس از دریافت حکم رسمی در شورای اسالمی شهر تهران

در  حاشيه

پسر خجالتی، 
ماه عسل 
و قهرمانی 
پارالمپیک!

پس از قهرمانی تیم 
والیبال نشسته 
کشورمان در مسابقات 
پارالمپیک، یک 
کاربر فضای مجازی 
در توییتر به کشف 
استعداد »مرتضی 
مهرزاد« بازیکن قدبلند 
کشورمان در برنامه ماه 
عسل اشاره کرد. این 
کاربر با اشاره به اینکه 
مهرزاد به دلیل قد 
بسیار بلند و معلولیتش 
خجالتی بود، نوشت: 
»باید یادی کنیم از 
احسان علی خانی که 
از ماه عسل تا عصر 
جدید سعی کرده ستاره 
برنامه هایش مردم 
کوچه و بازار باشند نه 
سلبریتی های خوش 
برورو. نتیجه اش را 
در این پسر خجالتی 
می بینیم که خودش را 
به دلیل فیزیکش در 
خانه حبس کرده بود 
و بعد از ماه عسل شد 
قهرمان پارالمپیک«.

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9160000207    بیاییم در کنار همه دعاهایی که هر 
روز می کنیم، برای توفیقات رئیس جمهور و دولت 
جدید هم دعا کنیم تا کشورمان را از این وضعیت 
که این هشت سال برایمان درست کردند تا حدی 

نجات بدهند.

9020000544    قابل توجه اعضای محترم شورای 
اسالمی شهر مشهد، عملکرد شهرداری منطقه3 

در بولوار شهید کشمیری افتضاح است. 
به خصوص خدمات شهری. وارد بولوار شهید 

کشمیری که می شویم از بس بوی گنداب است و 

فعالیت چهار انبار ضایعات، گویی وارد کارخانه 
کمپوست می شویم.  

9300000842    می دانید سود واقعی وام هایی که به 
بانک ها پرداخت می کنید، چند درصد است!؟

9150000396    لطفًا در صورت امکان یک بررسی و 

تحقیق و یا گزارش ویژه توسط خبرنگاران زبردست 
و توانمند خود، از وضعیت پارکینگ های وسایل 

نقلیه و مالکان و صاحب امتیازهای آن و رابطه آن ها 
با راهور ناجا و نحوه تعامل آن ها با برخی از عوامل 

راهور و بحث تعارض منافع تهیه فرمایید. 

موافقت عراق با پذیرش
 ٣٠ هزار زائر ایرانی اربعین

نخست وزیر عراق با ورود ٣٠ هزار زائر ایرانی 
ــرای شــرکــت در مـــراســـم اربــعــیــن از طــریــق  ــ ب
فرودگاه های بین المللی ایــن کشور موافقت 
ــزارش خــبــرگــزاری صــداوســیــمــا، در  کـــرد. بــه گـ
ــران دولــت عــراق به  نشست دیــروز کابینه وزی
ریاست »مصطفی الکاظمی« نخست وزیر 
این کشور، با ورود ۳۰ هزار زائر ایرانی و ۱۰ هزار 
نفر از زائران کشورهای عربی و سایر کشورها 
برای شرکت در مراسم اربعین موافقت شد. 
این زائران فقط می توانند از طریق مرز هوایی و 
با در دست داشتن تست منفی PCR با تاریخ 
کمتر از ۷۲ســاعــت قبل از ورود بــه عـــراق، در 

مراسم اربعین امسال شرکت کنند.

تمجید قالیباف 
از سفرهای استانی رئیسی

ــا تمجید از  ــورای اســامــی ب رئــیــس مجلس شــ
سفرهای استانی رئیس و اعضای دولــت، آن را 
دمیدن روح امید در جامعه نامید. محمدباقر 
قالیباف در نطق پیش از دستور خود، ضمن تشکر 
از نمایندگان برای برگزاری جلسات رأی اعتماد به 
وزیــران پیشنهادی، گفت: با برنامه ریزی منظم 
برای نخستین بار و با تشکیل ۲۷5 جلسه، تمام 
وزرا در کمیسیون ها و فراکسیون ها حضور یافتند 
و به صورت مستقیم و چهره به چهره با نمایندگان 
آشــنــا شــدنــد کــه ایــن مــوضــوع نقش مهمی در 
شناخت دقیق وزیران از سوی وکای ملت داشت. 
قالیباف همچنین افزود: رأی حداکثری به کابینه 
پیشنهادی دادنــد تا زمینه تشکیل دولتی قوی 
فراهم شود. گام اول مجلس در تعامل با دولت با 

حسن نظر برداشته شد.

مجید انصاری: آملی الریجانی 
از مجمع استعفا نمی کند

عضو مجمع تشخیص ضمن اشاره به کناره گیری 
آملی الریجانی از ترکیب شورای نگهبان، ارتباط 
استعفای آملی الریجانی از عضویت در شورای 
نگهبان و ریاست او بر مجمع تشخص مصلحت 
نظام را رد کــرد. مجید انصاری درایــن بــاره گفت: 
»ایــشــان در هفته های اخیر به صــورت مستمر 
در جلسات مجمع تشخیص حضور یافته و 
ریاستشان بر مجمع تداوم داشته است. این دو 
جایگاه هیچ ارتباطی با هم ندارند، ایشان بنا به هر 
دلیلی از عضویت در شورای نگهبان استعفا کرده، 
اما خلل یا تعللی در روند حضورشان در مجمع 

تشخیص رخ نداده است«.

  امیردریادار خانزادی با موافقت فرمانده کل 
قوا به سمت دستیار فرمانده کل ارتــش در امور 
راهبردی منصوب شد. به گزارش قدس آناین  بنا به 
پیشنهاد امیرسرلشکر سید عبدالرحیم موسوی 
فرمانده کل ارتش و با موافقت حضرت آیت هللا 
ــزادی به  ــادار  حسین خــان ــ خــامــنــه ای، امــیــر دریـ
سمت دستیار فرمانده کل ارتش در امور راهبردی 
منصوب شد. خانزادی پیش از این فرمانده نیروی 
دریایی ارتش بود که در تاریخ ۲۶ مــرداد با حکم 
فرمانده کل قوا، امیر دریادار دوم »شهرام ایرانی« 

جایگزین وی شد. 
   با آغاز به كار تدوین الیحه بودجه سال ۱۴۰۱، 
دكتر میركاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه 
كشور طی احكام جداگانه ای رؤســای كارگروه ها 
و اعضای این ستاد را منصوب كرد. براساس این 
احكام دكتر سید حمید پور محمدی رئیس شورای 
راهبری و تلفیق برنامه و بودجه سال ۱۴۰۱ و رئیس 
كارگروه تبصره ها، دكتر محمدحسین رحمتی 
رئیس كــارگــروه برنامه بــررســی هــای اقتصادی،  
علی حیدر نــوری رئیس كــارگــروه برنامه منابع و 
مصارف بودجه و رئیس كارگروه برنامه ساماندهی 
نظام حقوق و دستمزد و مهندس امیر امینی 
رئیس كارگروه برنامه پیاده سازی الزامات آمایش 
سرزمینی بودجه ستاد تهیه و تدوین الیحه برنامه 

و بودجه سال ۱۴۰۱ منصوب شدند.
  سرهنگ محسن بیوک بــه عــنــوان جانشین 
و معاون هماهنگ کننده جدید اداره عقیدتی 
سیاسی نیروی پدافند هوایی ارتش منصوب شد. 
  اعضای کمیسیون کــشــاورزی  »محمدجواد 
عسکری« را به عنوان رئیس و اوسطی را به عنوان 
نایب رئیس کمیسیون انتخاب کردند. عسکری 
جانشین ســاداتــی نــژاد شــده کــه بــه عــنــوان وزیــر 

کشاورزی انتخاب شده است. 

خبـر

مسئله تأمین واکسن مورد نیاز یکی از اولویت هایی بود که بنده در گفت وگو 
با مقامات و سران کشورها مطرح کردم، امروز به طور قطعی ۴۰میلیون ُدز 
واکسن تأمین کرده ایم و اقداماتی انجام شده است که ما تا مرز ۱۰۰ میلیون 

ُدز واکسن را از خارج کشور تأمین کنیم.
گزيدهگزيده
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انتصابات 



موافقت 
رئیس جمهور 

برای اختصاص 
سهام برای 

جاماندگان سهام 
عدالت

رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس 

از موافقت اولیه 
رئیس جمهور برای 

اختصاص سهام برای 
جاماندگان سهام عدالت 

تا پایان سال خبر 
داد. به گزارش باشگاه 

خبرنگاران؛ محمدرضا 
پورابراهیمی، رئیس 
کمیسیون اقتصادی 

مجلس شورای اسالمی 
از موافقت اولیه 

رئیس جمهور و ارجاع 
موضوع به سازمان 

برنامه و بودجه برای 
اختصاص سهام برای 

جاماندگان سهام عدالت 
تا پایان سال خبر داد.

زهــرا طوسی   در حالی  
ــاری از قــطــعــات  ــیـ ــسـ ــه بـ ــ ک
ــوده را  ــ ــرسـ ــ ــای فـ ــ ــ ــودروه ــ خــ
می توان بازیافت و به مرحله 
بازتولید رساند، بی توجهی 
به چرخه بازیافت در صنعت 
اســقــاط خـــودرو کشور سبب شــده تــا ساالنه 
مــیــلــیــاردهــا دالر ارزش اقــتــصــادی مدیریت 
پسماند در این حوزه به آتش کشیده شده یا در 

زمین مدفون شود.
ــه کــارشــنــاســان مــی گــویــنــد تمامی  ــور ک آن  طـ
بخش ها و تجهیزات به  کار رفته در یک خودرو 
فرسوده از جمله الستیک ها می توانند مولد 
قطعه ای جدید برای مصرف دوباره در صنعتی 
دیگر باشند ولی با وجود ارزش  افزوده باالیی که 
از این محل حاصل می شود، این قطعات جایی 

در چرخه بازیافت کشور ندارند.
آن  طــور که احمد میرعابدینی، دبیر انجمن 
واردکــنــنــدگــان الستیک اعـــام کـــرده بــه  طور 
میانگین ساالنه در کشور ۴۰۰ الی ۴۵۰ هزار تن 
الستیک سبک و سنگین مصرف می کنیم. 
ــا پنج  ــه  مـــرور طــی چــهــار ت ایـــن الســتــیــک هــا ب
سال فرسوده و سپس در محل دفع ضایعات 
انــبــاشــتــه مــی شــونــد. مــدیــریــت ایـــن حــجــم از 
الستیک های فرسوده که هر روز به حجم آن 
افزوده می شود مقوله ای است که تاکنون هیچ 
ارگانی مسئولیت رسیدگی به آن را بر عهده 

نگرفته است.

کشور بدون مرکز بازیافت الستیک ◾
محمدحسین گودرزی، رئیس کارگروه اسقاط 
ــران در  ــ ــودرو اتــحــادیــه صــنــایــع بــازیــافــت ای خــ
گفت وگو با خبرنگار قــدس صنعت کشور را 
نیازمند یک چرخه بازیافت بهینه می داند و 
تأکید می کند: تاکنون مرکزی بــرای بازیافت 

الستیک در کشور راه اندازی نشده است.
ــاره بــه ایــنــکــه در کــشــورهــای دارای  ــا اشــ وی ب
صنعت بــازیــافــت، تــایــرهــای فــرســوده تبدیل 
بــه پـــودر و گــرانــول شــده و در صنعت کفش، 
کــفــپــوش هــای الســتــیــکــی یـــا کــائــوچــو بـــه کــار 
ــوان یــکــی از مــواد  ــه  عــن ــا ب گــرفــتــه مــی شــونــد ی
تشکیل دهنده آسفالت از آن بهره می برند 
می گوید: با وجود اینکه بازیافت الستیک های 
مستعمل و فرسوده عاوه بر حفاظت از محیط 
 زیست، موجب ایجاد اشتغال، درآمــدزایــی 
و تولید مــواد اولیه در کشور مــی شــود، کسی 
مسئولیت فعالیت در ایــن حــوزه را بر عهده 

نمی گیرد.
گــودرزی بیان می کند: در حال حاضر بیشتر 
از ۴میلیون خودرو فرسوده در جاده های کشور 
تردد می کنند که باید از رده خارج شوند ولی 
با تعطیلی مراکز اسقاط خودرو و نبود متولی 

واحد همچنان در خیابان ها می تازند.

مراکز اسقاط خودرو در کما ◾
وی توضیح می دهد: مراکز اسقاط خودرو توسط 
بخش خصوصی و زیر نظر دولت اداره می شوند 
و همین مسئله موجب شده وقتی دولت دست 
روی دســت گذاشته و بــه اســقــاط خــودروهــای 
فــرســوده بــه  عــنــوان یــک اولــویــت نگاه نمی کند، 

کسب وکار آن ها به کما برود.
عضو هیئت  مــدیــره اتحادیه صنایع بازیافت 
کشور با اشاره به اینکه 22۰ مرکز اسقاط در کشور 
اگــر با ظرفیت کامل کــار بکنند بیش از 1۰ هزار 
نفر اشتغال مستقیم و بین 1۵ تا 2۰ هزار نفر را 
بــه صــورت غیرمستقیم مشغول کــار می کند، 
می افزاید: از این تعداد فقط 3۰ مرکز آن هم با ۵ تا 

1۰ درصد مشغول کار هستند.
گــودرزی تأکید می کند: در دولت دهم مراکز به 
 صورت فعاالنه مشغول کار بودند ولی در دولت 
یازدهم و دوازدهـــم به  طــور کل تعطیل شدیم، 
هر چند بخشی از کار مربوط به تحریم ها و لغو 
واردات خودرو بود ولی دولت هم به فعاالن این 
حوزه کم لطفی کرد؛ چراکه ما طرح های جایگزینی 
به دولــت وقت ارائــه دادیــم که یک ریــال هزینه 
ــت نــداشــت و طبق آن مــراکــز اسقاط  ــرای دول ب
ــودرو می توانستند بــه فعالیت خــودشــان   خــ

ادامه دهند.

یک تیر و سه نشان برای دولت ◾
ــودرو فــرســوده کشور  رئیس کــارگــروه اســقــاط خـ
می گوید: با توجه به اینکه ماشین های داخلی 
در بازار آزاد با سود باال و بیشتر از قیمت کارخانه 
فروخته می شوند، ما پیشنهاد دادیم به  جای اینکه 
دالالن مابه التفاوت این قیمت را به جیب بزنند، 
خودروسازان با سازوکار مشخص این خودروها را 
با قیمت کارخانه به مالک خودرو فرسوده بدهند تا 
با این کار متقاضیان انگیزه پیدا کنند و خودروهای 
فرسوده خود را تحویل مراکز اسقاطی بدهند. با 
عملی شدن این مهم دولت با یک تیر سه نشان 
می زند، یعنی در عین  حالی که تصادفات جاده ای 
ناشی از فرسودگی خودروها را کم و مصرف بی رویه 
سوخت و آلودگی هوا را کنترل می کند، می تواند به 
اشتغال پایدار در صنعت اسقاط کشور نیز کمک 
کند ولی تاکنون بدنه دولت زورش به خودروسازها 
نرسیده است. )طبق قانون به ازای هر 1۰۰ دستگاه 
تولید خودرو داخلی باید 3۰ خودرو فرسوده از رده 
خارج شود، اما از سال 88 تاکنون خودروسازان زیر 

بار اجرای این مصوبه نرفتند(.
وی با بیان اینکه برخی از الستیک های فرسوده، 
دوباره روکش شده و برای استفاده مجدد به بازار 
عرضه می شوند می افزاید: بیشتر ماشین هایی که 
از جاده منحرف می شوند از همین الستیک های 
فرسوده روکشی استفاده کرده اند، این روکش ها 
با اندک حرارتی در جاده و دست انداز کنده  شده 

و ماشین را از مسیر اصلی منحرف می کند، همه 
ایــن هــا هزینه هایی اســت کــه جامعه بــه خاطر 
بی توجهی به بازیافت و اسقاط خودرو می دهد ولی 
با این  حال دولت حاضر نیست اختیار مدیریت 

این حوزه را به بخش خصوصی واگذار کند.

تعدد ارگان های متولی مراکز اسقاط خودرو ◾
این مقام مسئول می گوید: ما پدر زیاد داریم؛ 
وزارت راه، راهور، وزارت صمت و وزارت نفت ولی 
همین  که به مشکل می خوریم یتیم محسوب 
شده و هیچ  کدام مسئولیت این حوزه را به عهده 
نمی گیرند. دستمان را بستند نه دولت وارد گود 
می شود تا برنامه ریزی کــرده و ما اجــرا کنیم نه 
حاضر است خودش را کنار بکشد تا کار را ما به 

سرانجام برسانیم. 
وی با تأکید بر اینکه اگر مدیریت به دست بخش 
خصوصی سپرده شــود؛ تعهد می دهیم تمام 
خودروهای فرسوده کشور را جمع آوری کنیم، 
می گوید: خودمان در بانک ها سرمایه گذاری 
می کنیم و به مالکان خودرو وام کم بهره می دهیم 
و از آن  طرف با تعریف سازوکاری خودرو جایگزین 
به متقاضیان می دهیم تا ماشین هایشان را برای 
اسقاط در اختیار ما بگذارند، بدنه ماشین ها را 
پرس می کنیم تا مراکز ذوب به حرکت دربیایند 
و بقیه قطعات را هم در فرایند بازیافت به چرخه 

صنعت برمی گردانیم.

قدسفرصتهایاقتصادیبازیافتیکقطعهپرمصرفدرصنعتخودرورابررسیمیکند

چرخش اشتغال با الستیک فرسوده

 در کشــورهای دارای صنعت بازیافت، تایرهای فرسوده تبدیل به پودر و گرانول شــده و در صنعت کفش، کفپوش های 
الستیکی یا کائوچو به کار گرفته می شوند یا به  عنوان یکی از مواد تشکیل دهنده آسفالت از آن بهره می برند گزيدهگزيده

خبر
ماجرای بانکی که یک هزار 

دستگاه خانه خالی دارد!
به گفته مهر؛ افشین پروین پور، کارشناس مسکن 
ــده تلویزیونی جــهــان آرا در شبکه  در برنامه زن
افق با موضوع اجرای قانون مالیات بر خانه های 
خالی گفت: آقای محمودزاده، معاون مسکن و 
ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفته بود بانک 
ملت بیش از هــزار خانه خالی دارد؛ در برخی 
جلسات خصوصی شنیده ام که برخی بانک ها تا 

چند ده هزار واحد مسکونی خالی دارند.

سودجویی در بازار سویا

دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی از افزایش 
38 درصــدی قیمت پنیر خبر داد و گفت: در 
بازار سویا گران فروشی 2۰۰ درصدی نسبت به 
سال گذشته و سودجویی در حال وقوع است. 
قاسمعلی حسنی در گفت وگو با ایسنا، با بیان 
اینکه حــدود 2۵ میلیون خانوار صبحانه پنیر 
مصرف می کنند، اظهار کرد: قیمت پنیر ۴۰۰ 
گرمی 1۴ هــزار و ۵۰۰ تومان بــود، امــا به تازگی 
قیمت 2۰ هزار تومانی روی آن درج شده است؛ 
یعنی 38 درصـــد افــزایــش قیمت. همچنین 
قیمت هر کیلو پنیر بدون بسته بندی نیز به ۵۰ 
هزار تومان رسیده است. به گفته وی، دامداران 
افزایش قیمت  نهاده های دامــی علوفه و غیره 
را علت افزایش قیمت پنیر عنوان کــرده انــد و 
همچنین طبق گفته خودشان با مجوز سازمان 

حمایت قیمت پنیر را افزایش داده اند. 
به تازگی سخنگوی انجمن صنایع فــراورده هــای 
ــرده بـــود شــیــر و لــبــنــیــات از  ــ ــام ک ــ لــبــنــی نــیــز اع
قیمت گذاری دستوری خــارج  شــده و از افزایش 
حدود 2۰ درصدی قیمت محصوالت لبنی خبر 
داده بود. دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی در 
ادامــه از افزایش 2۰۰ درصــدی قیمت سویا خبر 
داد و تصریح کرد: در بازار سویا گران فروشی 2۰۰ 
درصدی نسبت به سال گذشته و سودجویی در 
حال وقــوع اســت. به گفته وی قیمت دولتی هر 
کیلو سویا در حال حاضر 6هزار و 8۰۰ تومان است، 
اما در بازار به قیمت 22 هزار تومان خرید و فروش 
مــی شــود. ایــن در حالی اســت که سویا به دلیل 
ارزان تر بودن نسبت به گوشت، در برنامه غذایی 

اقشار مختلف جایگزین گوشت شده است.

اقتصاد3
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62.700.000نیم سکه38.750.000ربع سکه1.537.270بورس 261.509دالر )سنا(50.830.000 مثقال طال 17.920دینار عراق )سنا(116.320.000سکه11.726.000 طال  ۱۸ عیار1.827اونس طال 71.208درهم امارات )سنا(
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خبرخبر
خوبخوب

قیمت سیمان بــه دنــبــال عرضه پرحجم ۵2 شرکت 
سیمانی در بورس کاالی ایران کاهش یافت. به گزارش 
مهر، یک کیسه سیمان تیپ2 که هفته پیش 3۷ هزار 
تومان بود، این هفته با 1۰ هزار تومان کاهش 2۷ هزار 
تومان شده است. تداوم عرضه های هفتگی باالی یک 
میلیون تن سیمان در بــورس کــاالی ایــران سبب شده 

قیمت ایــن محصول در بـــازار رونــد کاهشی بــه خود 
بگیرد و آرامش به بازار سیمان کشور بازگردد؛ در این 
 راستا روز گذشته شاهد کاهش قیمت ها در بورس 

کاال بودیم.
بــه گفته فــعــاالن بـــازار، ایــن کــاهــش قیمت را بــایــد به 
افزایش عرضه های سیمان در هفته های اخیر و تداوم 

ــرا بــه محض افــزایــش سطح  ــد نسبت داد، زی ایــن رون
عرضه ها به باالی یک میلیون تن و حفظ این میزان در 
هفته جاری بازار سیمان که به دلیل قطعی برق آشفته 
شده بود و قیمت ها در بازار آزاد افزایش چشمگیری 
ــعــادل رســیــد و کــاهــش قیمت ها  ــه ت  را شــاهــد بـــود، ب

آغاز شد.

 کاهش قیمت سیمان 
 با عرضه های گسترده 
در بورس 

 قیمت یخچال
فریزر

   ایستکول  
TM 642 -  ۸0مدل

۳,۳۲۵,۰۰۰ تـومـان

   فیلور 
RPD -              -0۱3مدل

۵,۱۶۵,۰۰۰ تـومـان

   امرسان  
TFH۱4T مدل

۵,۸۰۰,۰۰۰ تـومـان

   ایکس ویژن  
TS550 ساید بای ساید مدل
۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تـومـان

   هیمالیا 
HRFN6050۱ مدل

۱۵,۳۰۰,۰۰۰ تـومـان

   تی سی ال  
TF540 مدل

۱۸,۴۰۰,۰۰۰ تـومـان
COL

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدی��ره مورخ 
1400,05,10 وبرابر نامه ش��ماره 400,287336 
م��ورخ 1400,5,12 جامعه حس��ابداران رس��می 
ای��ران تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : کلیه اوراق 
و اس��ناد تعهد آور با امض��ای دو نفر از اعضای 
هیات مدیره و مهر موسسه معتبر است. آقای 
نیم��ا اخباری به س��مت رئیس هی��ات مدیره و 
آقای سعید خرمی به سمت مدیر عامل انتخاب 

گردیدند. 
اداره کل ثب��ت اس��ناد و ام��اک اس��تان خراس��ان 
رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

مشهد )1185878(

آگهی تغییرات شرکت حسابرسی 
و خدمات مدیریت ارقام پویا موسسه 

غیر تجاری به شماره ثبت 1015 و 
شناسه ملی 10380112106

ف
/1
40
51
86

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 
1400,05,10 وبرابر نامه ش��ماره 400,287333 
م��ورخ 1400,5,12 جامعه حس��ابداران رس��می 
ای��ران تصمیم��ات ذیل اتخاذ ش��د : 1- اعضای 
هی��ات مدی��ره : 1- آقای��ان نیم��ا اخب��اری ب��ا 
ک��د مل��ی 1062700597 و س��عید خرم��ی با کد 
مل��ی0944860982 و آرش خیرخواه با کد ملی 
0779575725 برای مدت دو س��ال به عنوان 

اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند.
رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات  اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان 

غیرتجاری مشهد )1185879(

آگهی تغییرات شرکت حسابرسی 
و خدمات مدیریت ارقام پویا موسسه 

غیر تجاری به شماره ثبت 1015 و 
شناسه ملی 10380112106 

ف
/1
40
51
87

,ع
14
05
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7

آگهی شناسائی تامین کننده و برگزاری مناقصه 
شرکت خمیرمایه رضوی 

ش��رکت خمیرمایه رضوی در نظر دارد ماس س��االنه مورد نیاز 
خ��ود را خری��داری نمای��د . لذا از فروش��ندگان و تامی��ن کنندگان 
محترم دعوت می ش��ود از تاریخ درج آگهی به مدت یک هفته نس��بت 
به ارسال پیشنهاد قیمت در پاکت سربسته به آدرس شرکت به نشانی: 
کیلومتر 67 جاده مشهد – قوچان  شرکت خمیرمایه رضوی ارسال نمایند . 
ضمنا جهت دریافت اطاعات تکمیلی ش��ماره تلفن تماس 051-46126622 

داخلی 147 و 148 می باش��د.
 ش��رکت خمیرمایه رضوی )س��هامی خاص(

 س��ازمان موقوفات یزد و کرمان )آس��تان قدس رضوی( جهت اجرای پروژه  سیستم 
آبیاری قطره ای موقوفه جهان آباد نوق رفسنجان لوازم ذیل را نیاز دارد : 

1-لوله پلی اتیلن  PE 80  bar 6                                    40     گرید Aَ    550   متر 
2-لوله پلی اتیلنPE 80   bar6                                     50     گرید Aَ    950متر

3-لوله پلی اتیلنPE 80    bar6                                    63    گرید Aَ    4300 متر
4-لوله پلی اتیلنPE 80    bar6                                    75    گرید Aَ    1900 متر
5-لوله پلی اتیلن PE 80    bar6                                     90    گرید Aَ    1100 متر
6-لوله پلی اتیلنPE 80     bar6                                      110   گرید Aَ    800 متر

7-لوله پلی اتیلن PE 80    bar8                                   125    گرید Aَ   350 متر
8- لوله پلی اتیلنPE 80    bar6                                    160     گرید Aَ   528متر
9- لوله پلی اتیلن PE 80    bar6                                   200     گرید Aَ    1000متر

 لذا از متقاضیان فروش دعوت می شود قیمت  پیشنهادی  خود را حداکثر تا تاریخ 1400/6/20 
کتبا به  دفتر مرکزی این س��ازمان واقع در رفس��نجان –میدان قدس سازمان موقوفات آستان 

قدس رضوی تحویل  نمایند.
*لوله ها بایستی مورد تایید دفتر توسعه و بهبود سامانه های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی 

باشند.
*سازمان  در رد یا قبول یك یا کلیه پیشنهادات آزاد  است.

تلفنهای  تماس 34281104-9
 سازمان موقوفات یزد و کرمان آستان قدس رضوی

 آگهی مناقصه خرید لوازم  سیستم قطره ای

ف
/



   توجه 
داستان نویسان 
دهه های اخیر 
به مسائل درونی

جمال میرصادقی، 
نویسنده و مدرس 
پیشکسوت 
داستان نویسی در 
تشریح فضای غالب 
بر آثار داستانی 
دهه های اخیر 
می گوید: »نسِل 
سوِم نویسندگان به 
خاطر آنکه از جامعه 
و مسائل اجتماعی 
سرخورده شدند، 
به بازتاب درونیات 
خود روی  آوردند. در 
نتیجه، داستان هایی 
نوشته می شود که 
بیشتر شخصی، 
عاطفی و درونی اند 
و در آن ها مسائلی 
چون عشق بیشتر 
مطرح است...«. 

روشنگری با بیان  ◾
حماسی آمیخته با عاطفه 

از استاد شفق می پرسیم شاعر 
آیینی باید چه کند که ضمن 
ایجاد ارتباط با عامه مــردم، در 
شعر و بیان خود عوام زده نشود، 
وی می گوید: شاعر آیینی نباید از مسئولیت خود 
که همان روشنگری با بیان حماسه آمیخته با 
عاطفه است، غفلت کند. شاعر آیینی باید سعی 
کند با بیان هنرمندانه و به دور از تکلف و تصنع، 
در آیینه شعرش، تصویر تمام نمای مدح و مرثیه 
آمیخته با فضایل و مناقب اهــل بــیــت)ع( را به 

تماشا بگذارد.
یکی از چالش های مهم بر سر شعر مذهبی و 
آیینی، رعایت حد و حــدودی اســت که باید در 
این نوع شعر رعایت شود. این حد و مرز به دلیل 
رعایت شأن و مقام کسانی که شعر در مدیحه 
آنان سروده می شود، الزم است. به نظر غفورزاده 
برخی از شاعران معاصر به این حد و مرز توجه 
ندارند. او با انتقاد از این نگرش در ادبیات مذهبی 
مــی گــویــد: ضعف عــمــده بعضی از ســروده هــای 
عزیزان در روزگار ما، توجه نکردن به شأن و منزلت 
خاندان عصمت و طهارت )ع( است و گاهی به 
اهل بیت نور با همان چشمی  نگاه می کنند که 
به خانواده های خودشان. با وجــود آیــات فــراوان 
در قدر و منزلت خاندان مکرم عصمت و طهارت 
به نظر من اگر همین یک آیه از قرآن مجید را در 
نظر داشته باشند، لحن سخن و بیان و خطابه 
و کالمشان تغییر خواهد کرد که: انما یرید هللا 
لیذهب عنکم الــرجــس اهــل البیت و یطهرکم 

تطهیرا.
از استاد شفق می پرسم، گاهی کسانی در انتقاد 
از این محدودیت ها می گویند، وقتی مخاطب 
بـــا شــنــیــدن شــعــر اشــکــش ســـرازیـــر و حــالــش 

خــوب مــی شــود، چــرا بــر ســر راه او محدودیت 
می گذارید؛ پاسخ شما به این گــروه چیست و 
وی می گوید: از حــال خــود مــردم و احساسات 
پاک و صمیمی  آن ها باید برای استحکام بیشتر 
عقیده و آرمــانــشــان اســتــفــاده کــرد و بــرای باال 
بردن سطح معرفتشان بهره برد. مردم خریدار 
شعر خوب با ادبیات زیبا و واال هستند، اگر ما 

عرضه کنیم.
سپس این بیت شعر را به عنوان شاهدی بر سخن 
خود می خواند: اشک تو اگر که سجده بر خاک 
کند/ جان و دل تو سیر در افالک کند/ این اشک 
غم حسین را پاک مکن/ بگذار که این اشک تو 

را پاک کند
از آقــای شفق می خواهم توصیه ای به شاعران 

جوان آیینی کند که می گوید: من در مقام توصیه 
به کسی نیستم زیرا خودم بیشتر از همه نیاز به 
توصیه دارم ولی همین گفت وگوی کوتاه اگر مورد 
مطالعه قرار گیرد شاید دارای پیامی  که مورد نظر 

شما هم هست، باشد.

غزل گل فروش ◾
و برای حسن ختام گفت و گو از وی می خواهم یکی 
از سروده های آیینی و عاشورایی اش را به مخاطبان 
روزنامه قدس تقدیم کند که او »غزل گل فروش« را 

برایمان می خواند:

ای که گرفتی به دوش! بار غم و بار عشق
باز بیا سر کنیم، قصه گلزار عشق

قصه شنیدم که دوش، تشنه لبی گل فروش
برد گلی سبزپوش، هدیه به بازار عشق

گل، غم ناگفته داشت، چشم به خون خفته داشت
خاطر آشفته داشت، از غم ساالر عشق

عشوه کنان ناز کرد، دلبری آغاز کرد
خنده کنان باز کرد، دیده به دیدار عشق
گرچه زمان دیر بود، تشنه لب شیر بود

منتظر تیر بود، یار وفادار عشق
باغ تب و تاب داشت، گل، عطش آب داشت
کی خبر از خواب داشت؟ دیده بیدار عشق

تا هدف تیر شد، طفل زمان پیر شد
عرش زمین گیر شد، ای عجب از کار عشق!

آن گل مینو سرشت، بر ورق سرنوشت
با خطی از خون نوشت، معنی ایثار عشق

نسترن دلنواز رفت چو در خواب ناز
زمزمه ای کرد ساز، قافله ساالر عشق
ای ادب آموخته! دیده به من دوخته

غیر دل سوخته، نیست سزاوار عشق
این گل باغ خداست، از چمن کربالست

بستر خوابش کجاست؟ سینه سردار عشق

غنچه خاموش من! یار کفن پوش من!
زینت آغوش من! یار من و یار عشق

دشت پر از  های و هوست، مشتری عشق، اوست
ای شده قربان دوست، اوست خریدار عشق

خیمه به کویم زدی، خنده به رویم زدی
می  ز سبویم زدی، بر سر بازار عشق

تازه گل پرپرم من ز تو عاشق ترم
اصغرم ای اصغرم! ای گل گلزار عشق

کودک من الی الی، از غم تو وای وای
گریه کند  های های، دیدۀ خونبار عشق

با تو »شفق« پر گرفت، عاشقی از سر گرفت
تا نفسی برگرفت، پرده ز اسرار عشق

گفت وگوی قدس با استاد محمدجواد غفورزاده )شفق(

مسئولیت شاعر آیینی بودن

خبرخبر
روزروز

شرح نویسی » مدرس« بر اشعار »مقبل اصفهانی« انتشار تازه ترین تابلو نقاشی »سیدعلی صالحی«
سیدعلی صالحی، شاعر و نقاش، تازه ترین تابلو نقاشی 
خود را با نام »خروج سیاووش از شاهنامه علیه طالبان« 

منتشر کرد.
این تابلو نقاشی که با تکنیک روان نویسی در ابعاد ۳۰*۳۵ 
سانتیمتر نقش یافته است واکنشی دردناک به تحوالت 
افغانستان و رنج مضاعف این روزهای مردم افغانستان 

است.
وی در پاسخ به دلیل روی آوردن به نقاشی گفت: برای من، 
شعر و نقاشی هنرهایی توأمان هستند. همزادانی که گاه 
از پی هم و گاه در تالقی هم رخ می دهند. من نقاشی و شعر 
را هرگز برای نان و نام برنگزیده ام بلکه به این ایمان رسیده ام 

که شعر و نقاشی مرا دعوت کرده اند.

»وحــی بــر تــوفــان« عــنــوان تــازه تــریــن کتابی اســت کــه از 
امیرحسین مــدرس بــا همکاری انــتــشــارات ســوره مهر 
روانه بازار کتاب شده است. این کتاب دربردارنده اشعار 
آقامحمد شیخا معروف به مقبل اصفهانی یکی از شاعران 
متعهد و معتقد شیعی قرن دوازدهــم و اواخر حکومت 
صفوی در ایران بوده و مدرس در مقدمه ای خواندنی به 

زندگی و سپس شرح اشعارش پرداخته است. او تمام 1۵ 
نسخه موجود از اشعار این شاعر را مورد بررسی قرار داده 
و در نهایت از شعرهای ارائه شده هم نسخه  خوبی ارائه 
کرده است.  »وحی بر توفان« در ۵8۰ صفحه و به قیمت 
1۵۰ هزار تومان منتشر شده و در فروشگاه های کتاب توزیع 

شده است.

  آرش شفاعی      این روزها هنوز در ایام ماه 
محرم به سر می بریم و مباحث مربوط به فرهنگ و 
هنر عاشورایی در محافل ادبی و هنری تازه است. 

از جمله مباحثی که در این ایام مورد توجه قرار گرفته 
و درباره آن بحث شده است، ژانر جدیدی در شعر 

و ادبیات عاشورایی است که با نام »شعر و ادبیات 
هیئت« مطرح شده است. بر این اساس شعر هیئت، 

شاخه ای از ادبیات آیینی محسوب می شود که در آن 
شور و عاطفه غلیان و حضور روشن و برجسته ای 

دارد. درباره این ژانر جدید ادبی و شعری با استاد 

محمدجواد غفورزاده )شفق( گفت وگویی کوتاه 
انجام داده ایم.

این شاعر پیشکسوت که بیشترین فعالیت ادبی خود 
را در حوزه شعر مذهبی و مدح و منقبت اهل بیت)ع( 

انجام داده است، درباره این تقسیم بندی معتقد است: 

تقسیم بندی شعر به مذهبی، آیینی و هیئتی هیچ 
واقعیتی را عوض نمی کند و فقط ممکن است شکل 

عرضه آن متفاوت باشد مثالً در هیئت نوحه یا شور 
هست برای اینکه مستمع بیشتر با ذاکران هماهنگ و 

همراه باشد. 

WWW.QUDSONLINE.IR دوشنبه 15 شهریور 14۰۰    ۲8 محرم الحرام 1443   6 سپتامبر ۲۰۲1   سال سی و چهارم    شماره 9615

و هنر فرهنگ 

محمدجواد غفورزاده

شاعر

شاعر آیینی نباید از مسئولیت خود که همان روشنگری با بیان حماسه آمیخته 
با عاطفه است، غفلت کند. شاعر آیینی باید سعی کند با بیان هنرمندانه و به 
دور از تکلف و تصنع، در آیینه شعرش، تصویر تمام نمای مدح و مرثیه آمیخته 

با فضایل و مناقب اهل بیت)ع( را به تماشا بگذارد.
گزيدهگزيده

برگ س���بز خودرو س���واری پ���ژو 206SD م���دل 1395 
رنگ سفید روغنی به شماره موتور 167B0012237 و 
شماره شاس���ی NAAP41FE5GJ782935 و شماره 
انتظام���ی 778 ی 15 ای���ران 74 به مالکیت حس���ین 
ناص���ری مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتب���ار س���اقط 

می باشد.  س
14
05
17
3

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز و ب���رگ کمپان���ی خ���ودروی وان���ت پیکان 
ب���ه  روغن���ی  ش���یری  س���فید  رن���گ   1393 م���دل 
ش���ماره موت���ور 0053753P118 و ش���ماره شاس���ی  

NAAA36AAXEG658895 و با شماره  انتظامی 
161 س 53 ای���ران 42 ب���ه مالکیت ش���هناز اعتمادی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  س
14
05
20
4

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز خ���ودروی  س���مند مدل 82 رنگ مش���کی 
متالیک به شماره انتظامی 173ق75 ایران 12  شماره 
موتور 32908119912 و شماره شاسی 81219434 به 
مالکی���ت علی اکبر آهنگر مقدم مفق���ود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 

,ر
14
05
14
2

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

 GTXi برگ سبز و کلیه مدارک خودروی سواری پراید
م���دل 1388 رن���گ س���فید روغن���ی به ش���ماره موتور 
3140751 و ش���ماره شاسی  S1412288341644 و با 
ش���ماره  انتظام���ی 592 ب 61 ای���ران 42 ب���ه مالکیت 
محمدرضا رضائیان خواجه روشنائی مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.  س
14
05
20
6

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز خودرو س���واری پراید GTXi م���دل 1385 
رن���گ نقره ای متالیک به ش���ماره موت���ور 1821222 و 
ش���ماره شاسی S1412285290198 و شماره انتظامی 
926 ص 77 ایران 74 به مالکیت آرزو ناصری مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

س
14
05
17
5

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز و کلیه مدارک خ���ودروی  س���واری پیکان 
م���دل 1375 رنگ س���فید یخچالی روغنی به ش���ماره 
موتور 01127533803 و ش���ماره شاسی 75531177 
و شماره انتظامی924 و22 ایران 12 به مالکیت علی 
محمد رضایی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.  س
14
05
18
0

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز خودرو س���واری س���ایپا 131SE مدل 1399 
رنگ نوک مدادی متالیک به شماره موتور 6413561/
و   NAS411100L3589124 و ش���ماره شاس���ی  M13
ش���ماره انتظام���ی 556 و 37 ای���ران 74 ب���ه مالکیت 
محمد کریمی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.  س
14
05
17
6

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ک���راس  س���ی  اچ  خ���ودرو  خ���ودرو  س���بز  ب���رگ 
 1396 ،م���دل  ب���ک  ه���اچ  مش���کی)H30کراس( 
ش���ماره   76 719ص  ای���ران   74 پ���اک  ش���ماره 
شاس���یNAAE4CFZ7HX027462 شماره موتور

پورعب���اس   محم���د  ن���ام  ب���ه    FA173B0014220
مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط می باشد.

ک
, 1
40
52
05

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز خودرو س���واری س���ایپا 111SE م���دل 1398 
رن���گ س���فید روغنی ب���ه ش���ماره موت���ور 6258351/

M13 و ش���ماره شاس���ی NAS431100K1053004 و 
ش���ماره انتظام���ی 328 م 65 ای���ران 74 به مالکیت 
علی دواریان مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  س
14
05
17
4

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

پروان���ه مدیر کنترل کیفی خانم س���عیده یحیایی 
به ش���ماره 45167 محل ص���دور اداره اس���تاندارد 
مش���هد تاری���خ ص���دور 1392/11/19 ب���ه ک���د ملی 
0769813445 مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

س
14
05
18
2

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س���ند کمپان���ی موت���ور س���یکلت باجاج پال���س مدل 
1395 رن���گ س���فید ب���ه ش���ماره انتظام���ی 91396 / 
773  ش���ماره موتور JLZCFF56889 و ش���ماره تنه 
N5P***200B9510880 به مالکیت نسرین ساالری 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

ح
, 1
40
52
02

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

سند کمپانی و کارت  خودرو  لیفان مدل 1391  رنگ  
سفید روغنی به شماره انتظامی 697 ی 66 ایران 
65 و به  ش���ماره موتور LFB479Q120200413 و 
شماره بدنه NAKNF4220CB106551 مالکیت , 
وی���دا حصیبی گجگین مفق���ود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

ک
, 1
40
51
67

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بزو س���ندکمپانی و س���ند محض���ری خودرو 
پرای���د مدل 1388  رنگ  س���فید روغنی به ش���ماره 
انتظامی 633 ط 43 ایران 42 و به  شماره موتور 
 s1412288272212 بدن���ه  ش���ماره  و   3013882
مالکی���ت , حس���ین نظامی فر مفق���ود گردیده و از 

درجه اعتبار س���اقط می باش���د. ک
, 1
40
51
98

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

 بدینوسیله از کلیه س��هامداران شرکت فوق 
دعوت می گردد در جلس��ه مجمع عمومی عادی 
به طور فوق العاده روز یک ش��نبه 1400/6/28 
راس ساعت 10:00 صبح در محل قانونی شرکت 

برگزار میگردد حضور به هم رسانند. 
دستور جلسه :

انتخاب مدیران 
کلیه مواردی که در صالحدید مجمع باشد 

 رئیس هیات مدیره

 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
به طور فوق العاده شرکت بازرگانان 
آدنیس صنعت توس )سهامی خاص( 
به شماره ثبت 28541 شناسه ملی  

10380439115

ح
/ 1
40
51
88

 س��ازمان عمران و بازآفرینی فضاهای ش��هری شهرداری سبزوار در نظر داردمناقصه عمومی آیلندخیابان 
دانش��گاه را ازطریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دول��ت برگزارنماید.کلیه مراحل برگ��زاری مناقصه از 
دریافت اسناد تا ارائه پیشنهادمناقصه گران وبازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت)س��تاد(به آدرس )www.setadiran.ir( انجام خواهد ش��د والزم است مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهی امضا الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه 

محقق سازند.تاریخ انتشارمناقصه در سامانه 1400/06/15میباشد.
مهلت دریافت اسنادمناقصه:1400/06/25 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:1400/07/04 زمان بازگشایی پاکت ها:
 1400/07/06 مبلغ ش��رکت در مناقصه:410/000/000 ریال عالقه مندان به ش��رکت درتجدیدمناقصه می 
بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن(به شماره 02141934 مرکز پشتیبانی و راهبری 

سامانه تماس حاصل نمایند.
 حسین دولت آبادی رئیس سازمان

»آگهی تجدیدمناقصه یک مرحله ای فراخوان
 شماره 2000094575000013« نوبت اول

ف
/1
40
51
84

 GTXi برگ سبز و کلیه مدارک خودروی سواری پراید
م���دل 1388 رن���گ س���فید روغن���ی به ش���ماره موتور 
3140751 و ش���ماره شاسی  S1412288341644 و با 
ش���ماره  انتظام���ی 592 ب 61 ای���ران 42 ب���ه مالکیت 
محمدرضا رضائیان خواجه روشنائی مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.  س
14
05
20
6

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

 شرکت شهاب خودرو )سهامی عام( در نظر دارد
 یک دستگاه خودرو سواری زانتیا مدل 1383 مازاد بر نیاز خود را از طریق 
مزایده عمومی به فروش برس��اند. برای اطالع از شرایط مزایده به سایت 
این شرکت به آدرس www.shahabkhodro.Ir مراجعه و در صورت تمایل 
به خرید اس��ناد مزایده و بازدید، از تاریخ درج آگهی به مدت س��ه روز از 
س��اعت 8 ال��ی 15  به آدرس تهران، کیلومتر 9 ج��اده مخصوص کرج واحد 
پش��تیبانی شرکت ش��هاب خودرو مراجعه نموده و پاکت پیشنهاد خود را 
ظرف مدت مقرر به دبیرخانه واحد حراس��ت شرکت شهاب خودرو تحویل 
و رس��ید دریافت نمائید. شرکت شهاب خودرو در رد یا قبول یک یا کلیه 

پیشنهادات مختار است.
جهت کس��ب اطالع بیش��تر با ش��ماره تلف��ن 3-44504750  داخلی  402  

آقای سیاه پوش تماس حاصل فرمایید .
 شرکت شهاب خودرو

آگهی مزایده شماره 1400/5
ش��هرداری بشرویه به اس��تناد صورتجلسه 
ش��ماره 315 م��ورخ 1400/04/04 ش��ورای 
محترم اس��المی ش��هر در نظر دارد نس��بت 
ب��ه واگ��ذاری ام��ورات نقلیه،پش��تیبانی ، 
خدماتی و عمران��ی  از طریق مناقصه عمومی 
ب��ه  ش��رکت های صالحیت��دار اق��دام نماید 
متقاضیان تا پایان وقت اداری 1400/06/30 
فرصت دارند پیش��نهادات خود را در قالب 
اسناد شرکت در مناقصه تکمیل و در پاکت 
سربس��ته به دبیرخانه ش��هرداری تحویل و 
رس��ید دریافت نمایند.پیش��نهادات واصله 
روز چهارش��نبه مورخ 1400/06/31با حضور 
اعضا محترم کمیس��یون معامالت شهرداری 
قرائ��ت خواهدش��د.  جه��ت کس��ب  و  ب��از 
اطالع از ش��رایط مناقصه در س��اعات اداری 
ب��ه ش��هرداری مراجع��ه یا ب��ا ش��ماره تلفن 

05632787705 تماس حاصل فرمایند.
حسین باللی شهردار بشرویه

آگهی مناقصه عمومی
نوبت دوم

ف
/1
40
49
81



 چهره به چهره
 با زندانیان اوین

دادستان عمومی 
و انقالب تهران به 

همراه جمعی از 
دادستان های مناطق 

مختلف تهران، از 
ندامتگاه اوین بازدید 
کرد. به گزارش فارس 
علی القاصی مهر در 

حاشیه این بازدید 
اظهار کرد: در پی 

تأکیدات مؤکد رئیس 
قوه قضائیه نزدیک 

به دو ماه است سلسله 
بازدید ها را از همه 
زندان های استان 

تهران شروع کرده ایم. 
وی با اشاره به بررسی 

وضعیت نگهداری 
زندانیان از زبان خود 
آن ها توسط قضات 
اظهار کرد: هدف از 
این اقدام، حصول 
اطمینان از رعایت 

حقوق زندانیان بوده 
است.

در حاشیه

عیب   می جمله 
بگفتی   هنرش 

نیز بگوی!

رئیس سازمان زندان ها 
اعالم کرد 80درصد 

زندانیان کشور 
واکسینه شده اند و 

حداقل یک دز واکسن 
را دریافت کرده اند. یک 

کاربر فضای مجازی 
با اشاره به حواشی 
پیش آمده درباره 

تصاویر زندان اوین و 
این خبر محمدمهدی 
حاج محمدی نوشت: 

»عیب می جمله بگفتی 
هنرش نیز بگوی!« 
یک کاربر دیگر هم 

تصاویری از دوربین های 
مداربسته زندانیان 

آمریکا منتشر کرده که 
مأموران به شکل بسیار 

فجیعی زندانیان را 
هدف ضرب و شتم قرار 

می دهند. 

خبرخبر
روزروز

امید ادیب   پایان شهریور 
ماه یعنی حدود دو ماه دیگر 
مهلت یک ساله دادگاه های 
ویژه مبارزه با اخاللگران نظام 
اقــتــصــادی بــه پــایــان خواهد 
رسید و قوه قضائیه در برابر 
یک دوراهــی قــرار خواهد گرفت؛ یا رئیس قوه 
باید باردیگر از رهبر انقالب تمدید یک ساله این 
دادگاه ها را بخواهد و یا انحالل این تشکیالت 
مؤثر قضایی را اعالم کند و با دادگاه های عادی 
به مفاسد کالن اقتصادی رسیدگی کند؛ چرا 
که دیگر شرعاً و قانوناً این دادگاه ها صالحیتی 
برای رسیدگی ندارند. همزمان با این وضعیت، 
رئیس قوه قضائیه از مجلس خواسته برای مبارزه 
قاطع با مفسدان اقتصادی، الیحه اصالح قانون 
مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی سریع تر 

به روزرسانی و تصویب شود.

سابقه و دستاورد دادگاه ویژه  مبارزه با مفاسد  ◾
اقتصادی

دادگاه های ویژه مبارزه با اخاللگران اقتصادی در 
مرداد 97 و با این استدالل که در جنگ اقتصادی 
علیه مــردم ایـــران برخی اخــاللــگــران همسو با 
دشمنان حرکت می کنند، ایجاد شــد. در این 
دادگاه ها تاکنون پرونده های اقتصادی مهمی 
مانند پرونده فساد »سلطان سکه«، »سلطان 
قــیــر«، »اکــبــر طــبــری«، پــرونــده فــســاد شرکت 
بازرگانی پتروشیمی ایران، فساد صندوق ذخیره 
فرهنگیان و بانک سرمایه رسیدگی و احکام 
مختلفی از حبس های طوالنی و رد مال تا اعدام 
برای این افراد صادر شده که حکم اعدام برخی 
از اخاللگران نظام اقتصادی هم در زمــان خود 
اجرا شد. در این دادگاه ها از برخی مفاد آیین 
دادرســی کیفری که موجب طوالنی شدن روند 
رسیدگی شده، چشم پوشی شده و رسیدگی ها 
به صورت فشرده تر انجام می شود. از نتایج این 
دادگــاه می توان به اظهارنظر قاضی مسعودی 
مقام از قضات برجسته دادگاه مفاسد اقتصادی 

اشــاره کرد که به گفته او میزان ردمــال و جزای 
نقدی وصــول شــده در مجتمع ویــژه رسیدگی 
به جرایم اقتصادی تا امـــروز بیش از 90 هزار 
میلیارد تومان بوده است. به گفته سخنگوی قوه 
قضائیه، این دادگاه های ویژه که قبالً »شعبی 
از دادگــاه انقالب« بودند، از این پس »دادگــاه 
کیفری یک و دو و انقالب« را خواهند داشت 
که به معنای افزایش »صالحیت« و اختیارات 
این دادگاه ها خواهد بود. تا سال گذشته برخی 
وکـــالی خــاص می  توانستند پــرونــده هــای این 
دادگاه ها را قبول کنند اما از شهریور 99 تا کنون 
همه وکال می توانند وکالت پرونده های اقتصادی 
را قبول کنند. نکته مهم دربــاره آیین دادرســی 
این دادگاه ها این است که آرای صادره آن به جز 

اعدام، »قطعی و الزم االجرا« است. 

قانونی که مربوط به سال 1369 است!  ◾
ایجاد این دادگاه ها با استجازه رئیس اسبق 

قوه قضائیه از رهبر انقالب انجام شد و سال 
ــن مــدت بـــرای یــک ســال دیگر  گذشته نیز ای
تمدید شد. در جریان تمدید استجازه از رهبر 
معظم انقالب، دستگاه قضا به صورت رسمی 
اعــالم کــرد اراده قــوه قضائیه بر ایــن اســت که 
در اســرع وقــت بــرای دائمی بــودن دادگــاه هــای 
مبارزه با مفاسد اقتصادی و همچنین دریافت 
مجوز های قانونی بــرای رسیدگی های خاص 
در پــرونــده هــای اخــالل در نظام اقتصادی به 
زودی پیشنهادها و نــیــازمــنــدی هــای قانونی 
خــود را تسلیم مجلس کند و به حکم قانون 
اساسی، قانون گذاری را از مجلس بخواهد. از 
تصویب »قانون مجازات اخاللگران در نظام 
اقتصادی« در سال ۱۳۶9، سه دهه می گذرد 
و قطعاً ایــن قانون در حــال حاضر پاسخگوی 
مفاسد اقتصادی مــوجــود در نظام اداری ما 
نیست، به ویــژه که شرایط تحریمی و جنگ 
اقــتــصــادی دشمنان علیه ملت ایـــران زمینه 

برخی سوء استفاده ها را ایجاد کرده است.

تأکید رهبر انقالب بر مسیر قانون گذاری ◾
 با توجه به محدودیت زمانی استجازه و تأکید 
رهبر انقالب نسبت به طی مسیر قانون گذاری 
ــگــران در نظام  ــون مــجــازات اخــالل ــان اصـــالح ق
اقــتــصــادی کــشــور در اردیــبــهــشــت امــســال در 
مجلس در قالب طرحی که برگرفته از الیحه قوه 
قضائیه بود، اعالم وصول شد. باوجود اینکه این 
طرح با قید فوریت در مجلس اعالم وصول شد، 
اما هنوز بعد از نزدیک به سه ماه هیچ تحولی در 

آن اتفاق نیفتاده است.
بــه گفته رئیس قــوه قضائیه مــبــارزه بــا فساد 
اقتصادی با آیین دادرسی موجود دشوار است 
و الزمه تسهیل و تسریع در مبارزه، اصالح و 
ارتقا قانون است. اژه ای خود در ابتدای مرداد 
امسال اعالم کرد دادگاه های مفاسد اقتصادی 
سهم خود در مبارزه با فساد را انجام داده اند. 
البته همان طور که رؤسای قوه قضائیه در طول 
سالیان مختلف تأکید کرده اند مبارزه با فساد 
اقتصادی تنها در قوه قضائیه قابل اجرا نیست 
و مفاسد باید از سرچشمه آن یعنی قوه مجریه 
خشکانده شود. اگر مبارزه با فساد اقتصادی 
را در دو بال پیشگیری و برخورد قاطع در نظر 
بگیریم و معتقد باشیم پیشگیری در دولت 
انجام پذیر است، باید اذعان کنیم که یکی از 
اصلی ترین ابزارهای قوه قضائیه برای برخورد 
همین دادگاه های ویژه مفاسد اقتصادی است. 
حــذف ایــن دادگــاه هــا عمالً کشور را به شرایط 
قبل از آن بر می گرداند و روند مبارزه با فساد 
اقتصادی را مختل می کند. ادامه این دادگاه ها 
بدون تبدیل یک قانون مصوب مجلس، نقض 
نظام قانون گذاری کشور محسوب می شود و 
صورت جالبی به لحاظ رعایت موازین حقوقی 
نـــدارد. تــا لحظه تنظیم ایــن گـــزارش تــالش ما 
بــرای گفت و گو با اعضای کمیسیون حقوقی 
مجلس به نتیجه نرسید، اما به نظر می رسد 
بار اصلی ادامه حیات این دادگاه ها در دستان 
بهارستان نشینان و به ویژه کمیسیون حقوقی 

مجلس باشد.

مهلت دادگاه های ویژه اقتصادی رو به پایان است 

یک بال برخورد قاطع با اخاللگران، لنگ بهارستان
حقوق کار 

 مهم ترین ادعاهای 
قراردادی پیمانکاران

ادعاهای قراردادی پیمانکاران، موارد مختلفی 
دارد کــه بــه چــنــد نــمــونــه مــهــم و مــعــمــول آن 
اشــاره می شود تا پیمانکاران و کارفرمایان، 
ــرده و در اســنــاد  شــنــاخــت بــیــشــتــری پــیــدا کـ
مناقصه و قراردادها، روش ها و راه های کاهش 
رویــداد هــای مشکل ساز در اجـــرای پـــروژه را 
پیش بینی کنند. وقوع اشتباهات در تهیه و 
تنظیم اسناد و همچنین پیشنهاد مناقصه 
یــک مــوضــوع نسبتاً عــادی اســت. اشتباه و 
خطا مــی تــوانــد بــه شــکــل هــای مختلف روی 
دهد. اشتباهات معمول، شامل مواردی مانند 
خطای محاسباتی یا نوشتاری، محذوف شدن 
بعضی ردیـــف هـــا، فــرضــیــات اشــتــبــاه، درک 
متفاوت یا نادرست از مفاهیم و مطالب یا 

تفسیر دوگانه است. 
سایر انواع خطاها مربوط به دیدگاه پیمانکار 
در تنظیم و ارائه پیشنهاد مناقصه است. این 
اشتباهات شامل بــرآورد همراه با خطا درباره 
مــدت اتمام پــروژه یا نیروی انسانی یا مــواد و 
مصالح و تجهیزات مــی شــود. اشتباهات به 
دلیل صرفاً نادیده گرفتن حقایق یا موارد قانونی 
یا نیازهای اصلی قرارداد، در حالت عادی ممری 

برای خالصی از عواقب قانونی نخواهد بود.
ــواردی کــه حیله، اغــفــال، غبن فاحش  ــ در م
اتفاق افتاده باشد، خالصی از عواقب چنین 
اشتباهاتی در اکثر کشورها، بسیار دشــوار 
است. در اغلب مــوارد، فرار از عواقب اشتباه 
در ارائه پیشنهاد مناقصه، تقریباً غیرممکن 
است. در بعضی موارد ممکن است پیمانکاری 
کــه اشــتــبــاه فــاحــش کـــرده اســـت، درخــواســت 
تجدید مناقصه کند کــه از دیــدگــاه قانونی 
پــذیــرفــتــه نــخــواهــد شـــد. ولـــی در صــورتــی که 
کارفرما یا صاحب کار به این امر رضایت دهد، 
شاید بــرای پیمانکار راهــی بــرای جبران خطا 

باز شود.
به محض اینکه اشتباه در مناقصه مشخص 
ــوری ایــن  ــاه پــیــمــانــکــاری بــایــد فـ ــدگ شـــد، از دی
اشتباه به کارفرما به هر وسیله ممکن اطالع 
داده و درخواست شود که مناقصه تجدید و 
ضمانت نامه شرکت در مناقصه باطل شود. 
در محاکم داوری یا دادگستری، بی اطالعی 
طرفین از مفاد اسناد مناقصه ) آگاهی نداشتن 
از بعضی حقایق ( موجب خالصی از تعهدات 

قراردادی نخواهد بود.
بی اطالعی طرفین از حقایق، معادل اشتباه 
طرفین دربـــاره اسناد مناقصه در نظر گرفته 
نمی شود. کارفرماها و صاحب کاران عمومی یا 
خصوصی، برای اطمینان از انجام معامله یا 
قبول تعهد از جانب پیمانکاران پس از تعیین 
برنده مناقصه، معموالً ودیعه گذاری تضمین 

شرکت در مناقصه را پیش بینی می کنند.
این تضمین می تواند سفته با امضای صاحبان 
امـــضـــای مــجــاز بـــا مــهــر شـــرکـــت، وجـــه نــقــد، 
ضمانت نامه بانکی و چک شرکت پیشنهاد 
دهنده باشد. مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 
بر حسب درصدی از برآورد هزینه اجرای کار یا 
مبلغ معامله تعیین می شود، ولی بهتر است 
در اسناد مناقصه مبلغ تضمین به صورت یک 

مبلغ ثابت قید شود. 
در ارائه تضمین شرکت در مناقصه نیز گاهی 
اشتباهاتی بروز می نماید که ممکن است در 
پـــاره ای مــوارد به ضــرر پیشنهاددهنده تمام 

شود.
اشکاالت تضمین شرکت در مناقصه می تواند 

یک یا چند مورد از موارد زیر باشد:
  مبلغ تضمین مطابق درخــواســت کارفرما 

نباشد.
  مدت اعتبار تضمین با اسناد مناقصه تطبیق 

نداشته باشد.
  نام کارفرما/مناقصه گذار در برگه تضمین 

به صورت صحیح درج نشده باشد.
  تضمین مطابق فــرم اســنــاد مناقصه تهیه 

نشده باشد.
  عــنــوان یــا شــمــاره مناقصه بــه صــورت دقیق 

درج نشود.
   تضمین برای مدتی که در اسناد پیش بینی 

شده، قابل تمدید نباشد. 
   تضمین مشروط باشد. 

   صادر کننده تضمین مورد تأیید نباشد.

   نام یک طرف اشتباهی قید شود. ) مثالً نام 

مشاور یا مدیر طــرح توزیع کننده اســنــاد، به 
جای کارفرما / خریدار اصلی(

WWW.QUDSONLINE.IR9615 دوشنبه 15 شهریور 14۰۰    ۲8 محرم الحرام 1443   6 سپتامبر ۲۰۲1   سال سی و چهارم    شماره

حقوق5

مبارزه با
 اخاللگران اقتصادی

حقوق خانواده حقوق خانواده رکن قانونی رکن قانونی  حقوق خصوصیحقوق خصوصی

الزمه مسئولیت در فضای مجازی
در جلسه کرسی نظریه پردازی »ارکــان تحقق مسئولیت 
مدنی کاربران در فضای سایبری« تأکید شد که در حال 
حاضر قانونی دربــاره مسئولیت مدنی کاربران در فضای 
سایبری نــداریــم؛ امــا جامعه حقوقی مــا باید بــه سمت 
قانون گذاری در این حــوزه حرکت کند. در این نشست با 
اشاره به اینکه ارکان سه گانه مسئولیت مدنی یعنی ورود 
ضرر، فعل زیان بار و رابطه سببیت، در فضای مجازی نیز 
مانند فضای واقعی قابل تحقق اســت، تأکید شد رویه 
قضایی باید پیشگام شود تا چگونگی رسیدگی، نتیجه 
رسیدگی و فرایند رسیدگی با اقتضائات فضای سایبری 
هماهنگ شود. اگر دعاوی مسئولیت مدنی بدون توجه به 
اقتضائات فضای مجازی مورد رسیدگی قرار گیرد، نتیجه 

مطلوب حاصل نخواهد شد.

موارد منع اشتغال همسر
طبق ماده ۱۱۱7 قانون مدنی در صورتی که شغل زوجه با 
حیثیت و مصالح خانوادگی در تعارض باشد، مرد حق 
دارد همسرش را از این حرفه منع کند. طبق اختیاری 
کــه قــانــون گــذار بــه زوج داده اســت، در صــورتــی کــه مرد 
شغل زن را مناسب مصلحت خانواده نداند می تواند با 
مراجعه به دادگاه منع اشتغال زوجه را در خواست کند. 
قانون گذار تعریفی از اینکه کدام مشاغل با اعتبار شوهر 
و مصالح خانواده در تضاد هستند، ارائه نکرده است، 
اما به طور کل هر آنچه بنیان خانواده را سست کرده، 
در تربیت فــرزنــدان اختالل ایجاد کند از جمله مــوارد 
منافی مصلحت خانواده محسوب می شود و دادرس 
برای تشخیص مصادیق آن باید به عرف، زمان، مکان و 

وضعیت خانواده توجه داشته باشد.

گرفتن سند در ضمانت وام 
اگــر ضمانت فـــردی را بـــرای وام بانکی قــبــول کـــرده ایــد، 
در صــورتــی کــه فــکــر مــی کــنــیــد احــتــمــال عــقــب افــتــادن 
ــا ســفــتــه  ــ ــک ی ــاط وی وجــــــود دارد، از وی چــ ــســ ــ  اق

بگیرید. 
در ایــن صــورت اگــر وی قسط خــود را نپرداخت و بانک 
اموال شما را به فروش رساند، شما از طریق اجرایی کردن 
 اسنادی که از وی گرفته اید راحت تر می توانید به پول خود 

برسید.
 گرفتن چک یا در مواقعی سفته از مدیون اصلی یعنی 
وام گیرنده نیاز به رعایت چند نکته مهم دارد که مهم ترین 
آن این است که چکی که صــادر می شود باید تاریخ دار 
باشد و تاریخ آن بعد از تاریخ اتمام پرداخت اقساط بانکی 

در نظر گرفته شود.

به استناد ماده ۱۱۳0 قانون مدنی در صورتی که 
دوام زوجیت موجب عسر وحرج زن باشد، وی 
می تواند به حاکم شرع مراجعه وتقاضای طالق 
کند؛ عسر در لغت به معنی سختی و حرج به 
معنای مضیقه و فشار است، در توضیح عسر 
وحرج می توان گفت به وجود آمدن وضعیتی 
که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه 
ساخته و تحمل آن مشکل باشد. چنانچه عسر 
وحرج در محکمه ثابت شود دادگــاه می تواند 
زوج را اجبار به طــالق کند و اگــر اجبار شوهر 
ممکن نباشد، زن بــه اذن حاکم شــرع طالق 

داده می شود. در قانون بــرای عسر و حرج زن 
مصادیقی بــیــان شــده اســت کــه تــرک زندگی 
خانوادگی توسط زوج حداقل به مــدت ۶  ماه 
متوالی و یا 9 مــاه متناوب در مــدت  یک سال 

بدون عذر موجه از جمله آن هاست.
اعتیاد مرد به یکی از انواع مواد مخدر یا ابتال 
وی به مشروبات الکلی که به اســاس زندگی 
خانوادگی خلل وارد کند یا امتناع یا عدم امکان 
الزام شوهر به ترک آن در مدتی که به تشخیص 
ــوده اســت، از  ــرای تــرک اعتیاد الزم ب پزشک ب
مــواردی اســت که در قانون به عنوان مصداق 

عسر و حــرج شناخته شــده اســت. همچنین 
محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا 
بیشتر، ابتال زوج به بیماری های سخت درمان 
ــاری یــا هــر عــارضــه ســخــت درمــان  ــــی یــا سـ روان
دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید از 
نظر قانون گذار ادامه زندگی را با مشقتی همراه 
می کند کــه مــوجــب ایــجــاد امــکــان طــالق بــرای 
زن می شود. ضرب وشتم یا هرگونه بدرفتاری 
مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زن قابل 
تحمل نباشد نیز به موجب قانون موجب عسر 

و حرج زوجه دانسته شده است.

حق طالق  حق طالق  

مصادیق عسر و حرج 
در زندگی زناشویی

رنا
 ای

 

رئیس قوه قضائیه در خالل دیدار دیروز با اعضای هیئت 
رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خواست تا پایان 
شهریور تکلیف مهم ترین قانون مبارزه با مفسدان اقتصادی 

مشخص شود.به گزارش میزان حجت االسالم والمسلمین 
محسنی اژه ای به الیحه اصالح قانون مجازات اخاللگران در 

نظام اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: اگر واقعًا می خواهیم 
با فساد مبارزه جدی کنیم، یکی از راه های آن ارتقا و به 

روزرسانی قانون مجازات اخاللگران اقتصادی است.  وی با 
ابراز امیدواری نسبت به تصویب نهایی این طرح در مجلس 
تا پایان شهریور ماه، متذکر شد: مبارزه با فساد اقتصادی با 

آیین دادرسی موجود دشوار است و الزمه تسهیل و تسریع 
در مبارزه، اصالح و ارتقای قانون است. در این جلسه موسی 

غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی مجلس هم ابراز 
امیدواری کرد الیحه اصالح قانون مجازات اخاللگران نظام 

اقتصادی تا پایان شهریور در مجلس تعیین تکلیف شود.

به گفته رئیس قوه قضائیه مبارزه با فساد اقتصادی با آیین دادرسی موجود 
دشوار است و الزمه تسهیل و تسریع در مبارزه، اصالح و ارتقای قانون است. 
اژه ای خود در ابتدای مرداد امسال اعالم کرد دادگاه های مفاسد اقتصادی 

سهم خود در مبارزه با فساد را انجام داده اند. 
گزيدهگزيده

دعوای برگ سبز و سند رسمی تمام می شود؟! 
دادستانی سرانجام وارد دعوای چند ساله سند رسمی 
خودروها شد. دعوایی که یک طرف آن دیــوان عدالت 
و نیروی انتظامی و طــرف دیگر سازمان ثبت اسناد و 
محضرها بوده اند و البته مردم هم دوست دارند اجباری 
بودن سند رسمی برداشته شود. دادستان کل کشور 
دیروز در نامه ای خطاب به دادستان های کل کشور بر 

تلقی برگ سبز خودرو صادره از شرکت های تولیدی به 
عنوان سند مالیکت تأکید کرد.

در نامه محمد جعفر منتظری تصریح شــده اســت: 
»تلقی برگ سبز خودرو صادره از شرکت های تولیدی به 
عنوان سند مالکیت بوده و نقل و انتقاالت خودرو با ثبت 
مشخصات متعاملین و نیز مشخصات خودرو مندرج 

در برگ سبز؛ در ادارات راهنمایی و رانندگی بالمانع بوده 
و ضرورتی به مراجعه به دفاتر رسمی نیست مگر اینکه 
متعاملین خواهان ثبت آن در دفاتر مذکور باشند«. در 
اواخر تیر سال جاری، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس 
در نامه ای خطاب به دادستان کل کشور از او خواسته 
بود با ابالغ رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به 

دادستان ها و ادارات ثبت سراسر کشور، غیرالزامی بودن 
ثبت محضری خودرو و کافی بودن سند مالکیت صادره 
توسط نیروی انتظامی را با هدف جلب اعتماد و رضایت 
عمومی پیگیری کند. حال باید دید سرانجام سازمان 
ــادی از مــاجــرای اسناد  ثبت اسناد که انتفاع مالی زی

رسمی می برد، کوتاه می آید یا خیر. 



چگونگی اجرای 
قرنطینه 
هوشمند
به گزارش ایسنا 
عین اللهی، وزیر 
بهداشت گفت: وقتی 
قرنطینه هوشمند 
اجرایی شود، همه 
فعالیت ها با کارت 
واکسن قابل انجام 
است و دیگر الزم 
نیست از قوه قهریه 
استفاده کنیم و مردم 
با کارت می توانند 
مسافرت بروند، در 
هتل ها اقامت داشته 
باشند و خدمات 
مختلف از جمله 
حمل و نقل عمومی 
به راحتی قابل ارائه 
است. با قرنطینه 
هوشمند، بسیاری 
از مشکالت حل 
می شود. 

محمود مصدق   10 ســال 
از ادغـــام ســازمــان تربیت بدنی 
و سازمان ملی جوانان و تبدیل 
این دو به وزارت ورزش و جوانان 
از ســوی مجلس هشتم شــورای 
اسالمی می گذرد. وزارتخانه ای که 
یکی از اصلی ترین اهداف تأسیس آن در سال 1389 
پیگیری مطالبات بر زمین مانده جوانان بود، اما هرچه 
زمان گذشت بیشتر درستی پیش بینی کارشناسان 
حوزه امور جوانان و مرکز ملی پژوهش های مجلس 
شورای اسالمی ثابت شد که این وزارتخانه نمی تواند 
گامی بلند و مؤثر برای تحقق مطالبات بحق جوانان 
بردارد. از سوی دیگر هرچند وزارت ورزش و جوانان 
حدود 10 سال پیش تصویب شد اما قانون، وظایف 
و اختیارات این وزارتخانه سال گذشته به تصویب 
مجلس یازدهم رسید و کمی بعد هم توسط ریاست 

جمهور وقت برای اجرا ابالغ شد. 
ــا عــنــوان  ــه جـــوانـــان ب ــوط ب ــرب ــور م طــبــق قـــانـــون، امــ
فعالیت های هماهنگی ابعاد هویتی جــوانــان در 
عرصه های دینی، انقالبی، ملی، اشتغال، علم و 
فناوری، جامعه پذیری، خانواده و ازدواج، سرمایه 
اجتماعی، مسئولیت پذیری، مشارکت اجتماعی 
و مسائل نوپدید جوانان تعریف و وزارت ورزش و 
جوانان به عنوان متولی اصلی ورزش و ساماندهی 
امور جوانان معرفی شده است.این در حالی است که 
به باور کارشناسان، امور جوانان مثل امور فرهنگی، 
بین بخشی است و اختیارات محوله به وزارت ورزش 
و جوانان، خیلی کُلی هستند که حمایت از تدوین و 
اجرای برنامه های مرتبط با امور جوانان، برنامه ریزی 
و اجرای برنامه های بین المللی داخلی و خارجی در 
حوزه جوانان با همکاری و هماهنگی دستگاه های 
مرتبط و نمایندگی دولــت در سازمان ها و مجامع 
بین المللی مرتبط با جوانان، پیش بینی تسهیالت 
و تمهیدات الزم برای تشویق و توسعه فعالیت های 

بخش خصوصی در حوزه های مرتبط با امور جوانان 
را دربرمی گیرد که این اختیارات نمی تواند پاسخگوی 
همه خواسته ها و مطالبات بحق جوانان از جمله 
امکان ازدواج آسان، برخورداری از اشتغال، مسکن 
و... باشد. بنابراین حال که موضوع تفکیک بخش 
امــور جوانان از وزارت ورزش و جوانان دیگر عمالً 
منتفی شده پرسش این است برای کارآمدتر شدن 
این بخش و بــرآوردن اهدافش و همچنین بــرآوردن 

انتظاراتی که از آن می رود، چه باید کرد؟

درحدخودمانکارکردهایم ◾
محمدمهدی تندگویان معاون امور ورزش و جوانان 

عملکرد این معاونت را مناسب ارزیابی می کند و 
می افزاید: شرح وظایف معاونت امور جوانان معلوم 
است؛ مثالً ایجاد دفاتر مشاوره برای ازدواج جوانان 
یکی از وظایفش اســت که ایــن کــار انجام شــده و 
همچنین بر تعداد این دفاتر افزوده می شود. ایجاد 
خانه های جوانان یکی دیگر از وظایف ماست که 
 در گذشته در حد صفر بوده و االن تعدادشان به 

240 خانه رسیده است. 

فقط70میلیاردتومانبودجه ◾
وی با اشاره به اینکه سال گذشته فقط 70 میلیارد 
تومان بودجه به معاونت امور جوانان اختصاص 

ــم فقط  ــن رقـ پــیــدا کــــرده، تــصــریــح مــی کــنــد: بــا ایـ
توانستیم حــدود 2 میلیارد تومان بــرای اجــرای هر 
کدام از برنامه های امور جوانان اختصاص دهیم؛ 
بنابراین خروجی کار بیشتر از آن چیزی که می بینید، 
 نمی شود. چون سهم هر جوان ایرانی فقط حدود 
200 تومان برای یک سال می شود. خب با این رقم 
اصــالً اگــر ما هم در ایــن معاونت نباشیم هر کس 
دیــگــری هــم آن را تحویل بگیرد چگونه می تواند 
مباحث اشتغال، مسکن و ازدواج را پاسخگو باشد. 
ضمن اینکه قانون چیزی بیش از وظایف یاد شده را 
به ما تکلیف نکرده تا بخواهیم مثالً در زمینه اشتغال 
و مسکن جوانان که هیچ اختیاری در این زمینه ها 
نداریم و ابالغی هم به ما نشده، پاسخگو باشیم.اما 
اینکه چرا مشکل جوانان در این کشور حل و فصل 
نمی شود بحث دیگری است. در واقع علت اصلی 
این موضوع به خاطر بین بخشی بودن امور جوانان 
است. در اینجا باید ببینیم 30 نهاد و دستگاهی 
که هرکدام به نوعی اعتباراتی می گیرند که به اجرای 
الیحه جمعیتی برمی گردد آیا گزارش تفکیکی برای 
این الیحه می دهند؟ قطعاً پاسخ منفی است؛ یعنی 
االن نهادها و دستگاه هایی که برای اشتغال، مسکن، 
ازدواج، آسیب های اجتماعی و.... از سازمان برنامه 
و بودجه، بودجه دریافت می کنند گزارش آماری به 
صورت تفکیکی به سازمان برنامه و بودجه نمی دهند 
تا نهاد مجلس و یا معاونت امور جوانان وزارت ورزش 
و جوانان بتوانند بر عملکرد این دستگاه ها و نهادها 
نظارت و دخالت کنند و اگر مثالً دستگاهی در حوزه 
جوانان 30 درصد موفق بود برایش سال بعد بیش از 
این رقم بودجه اختصاص ندهد مگر اینکه دستگاه 

مربوط گزارش عملکردی 100 درصدی بدهد. 

دوراهحل ◾
تندگویان در همین زمینه می افزاید: انتظاری که 
بسیاری از مــردم و نمایندگان آن هــا در مجلس از 

معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان دارند 
خیلی بیشتر از آن چیزی است که در شرح وظایف و 
اختیارات این بخش آمده است. البته ما این موضوع 
را پیش از تصویب تشکیل ایــن وزارتخانه مطرح 
کــرده بودیم. با وجــود ایــن اگــر می خواهیم مشکل 
امور جوانان را حل کنیم دو راه حل برای این منظور 
وجود دارد؛ نخست اینکه سازمان برنامه و بودجه 
در الیحه بودجه تکلیف نهادها و دستگاه هایی 
ــور مــربــوط بــه جــوانــان اعتبار می گیرند  را کــه در ام
مشخص کند و از آن ها گزارش آماری تفکیکی برای 
هزینه هایی که در امــور جوانان می کنند دریافت 
کند. مثالً اگر به وزارتخانه ای 100 هزار میلیارد تومان 
بودجه اختصاص می دهد که 70 هزار میلیارد تومان 
آن مربوط به اشتغال جوانان اســت باید هر سال 
گزارشی جامع و تفکیک شده از هزینه کرد این رقم 
برای توسعه اشتغال جوانان دریافت کند و بر اساس 
میزان هزینه کردها و درصد موفقیتشان در اجرای 
برنامه های مربوط به جوانان برای سال بعد به آن ها 
بودجه اختصاص دهد. در این صورت هر دستگاهی 
مسئولیت عملکردش را به عهده می گیرد و پاسخگو 
خواهد بود و به مشکل موازی کاری بین دستگاه ها 

نیز برنمی خوریم. 
وی سپس به راهکار دوم برای رفع مسائل و مشکالت 
جوانان می پردازد و می گوید: برای این منظور باید 
مجموع اعتبارات در حوزه امور جوانان از دستگاه ها و 
نهادهای دیگر کسر شود و به یک نهاد واحد انتقال 
پیدا کند که در این صورت این نهاد دیگر نمی تواند 
در حد معاونت یک وزارتخانه باشد. چــون کاری 
بسیار بزرگ و اعتبارات زیادی را می طلبد و پس از 
آن هم باید پاسخگوی عملکردش باشد؛ البته این 
پیشنهاد وقتی با بحث اشتغال و مسکن جوانان 
همراه می شود، خیلی منطقی نیست چون یکی از 
مشکالت اصلی چنین نهادی موازی کاری با وزارت 

کار و وزارت مسکن است.  

 بودجه امور جوانان وزارت در حالی ناچیز است
 که نظارتی بر30 نهاد بودجه بگیر دراین  حوزه وجود ندارد

سهم هر جوان فقط 200 تومان!

ددستچينستچين

محمد مهدی تندگویان 

معاون وزارت ورزش و 
جوانان 

می گوید: این معاونت براساس اختیاراتی که 
داشته و برایش بودجه دریافت کرده هر آنچه 

وظایفش بوده را انجام داده است و بیشتر از 
آن هم کسی از ما گزارش نمی خواهد، چون 

خیلی از موضوعات اساسًا به این معاونت 

مربوط نمی شود. 
مثاًل اگر از اشتغال و یا مسکن جوانان 

صحبت می کنیم این موضوعات جزو شرح 
وظایف این وزارتخانه نبوده و نیست؛ این 

موارد تابع الیحه جمعیت کشور است و هر 

سیاستی که وزارتخانه های کار و مسکن و 
شهرسازی اتخاذ کنند شامل حال جوانان 

جامعه هم می شود و این وزارتخانه ها باید 
در این امور پاسخگو باشند.

WWW.QUDSONLINE.IR

 ۵0درصدواکسنهایتولیدیجهانچینیاست ◾
ــوش جــهــانــپــور،  ــان ــی بـــه گـــــزارش وبـــــدا، ک
سخنگوی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه 
حـــدود نیمی از کــل واکــســن تولید شده 
جــهــان در چین تولید شــده اســـت، اظــهــار کـــرد: کل 
صادرات واکسن آمریکا اندکی افزون تر از 11۶ میلیون 
دُز و واکسن صادراتی بریتانیا نیز حدود 7 میلیون دُز 

بوده است.

هر»۵۱ثانیه«یکتصادفدرپایتخت! ◾
سرهنگ محمد رازقـــی، مــعــاون عملیات 
پلیس راهــور تهران بــزرگ به فــارس گفت: 
تصادفات از معضالت ترافیکی تهران است 
و روزانه حدود هزار و ۶00 مورد تصادف داریم به طوری که 
هر 51 ثانیه یک تصادف در تهران روی می دهد.این 
تصادف ها از تصادف های جزئی تا تصادف های خسارتی 

شدید و تصادفات جرحی و فوتی متفاوت است.

نگرانیازسونامیعظیمگردشگری ◾
بـــه گــــــزارش تــســنــیــم، ضـــرغـــامـــی وزیـــر 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
گفت: در حال انجام فعالیت  هستیم که 
ان شاءهللا اگر واکسن ها زده شد، گردشگری را شدت 
ببخشیم و پر گاز به سمت جلو پیش برویم. من حتی 
نگرانم به فضل الهی وقتی کرونا ریشه کن شود در کشور 

سونامی عظیم گردشگری ایجاد شود. 

۸0درصدپروندههایدارو،کالهبرداریاست ◾
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی 
پلیس فــتــا نــاجــا دربــــاره خــریــد و فــروش 
 واکــســن و داروهـــای کــرونــا بــه ایلنا گفت: 
80 درصد پرونده هایی که در خصوص فروش دارو در 
فضای مجازی تشکیل می شود، مربوط به کالهبرداری 
است به این صــورت که افــراد سودجو پول را دریافت 

می کنند و دارو تحویل نمی دهند.
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      صفحه 6

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

 براب��ر رای 140060308004000047-1400/06/03 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
ولی جعفری فرزند غالم حسین به شماره شناسنامه 651 صادره شوسف به شماره ملی 5639594055 در پرونده 
کالسه 1400114408004000005 نسبت به ششدانگ یک قطعه باغ محصور به مساحت 864/7 متر مربع پالک 
64 فرعی از 63-اصلی مزرعه شوسف بخش 5 نهبندان بصورت انتقالی )قولنامه عادی( مع الواسطه از مالک رسمی 

)خانم زینب نخعی نژاد( به آدرس مزرعه شوسف بخش5 نهبندان محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص ذینفع  به رای 
اعالم ش��ده اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دوماه اعتراض کتبی خویش رابه این اداره تسلیم و 
رسید دریافت نمایند. معترض می بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل در این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم  قطعی دادگاه است . در صورتیکه اعتراض در مهلت مقرر قانونی واصل یا معترض گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت وفق مقررات خواهد 

نمود صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.آ1405165
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/15                                   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/31

سید مهدی پروین محبی -رئیس سازمان ثبت اسنادو امالک شهرستان نهبندان 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

 براب��ر رای 140060308004000044-1400/05/11 و رای اصالح��ی ش��ماره 140060308004000046- 
1400/05/17 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر 
در اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم فاطمه قاضی فرزند علی به شماره 
شناسنامه 37 صادره نهبندان به شماره ملی 5639701668 در پرونده کالسه 1399114408004000017 نسبت 
به ششدانگ یک قطعه باب محوطه مشتمل بر اعیان احداثی به مساحت 384/08 متر مربع قسمتی از پالک 123 
فرعی از 2-اصلی مزرعه همری بخش 5 نهبندان بصورت انتقالی )قولنامه عادی( از مالک رسمی )فاطمه کاظمی( به 

آدرس مزرعه همری بخش5 نهبندان محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص ذینفع  به رای 
اعالم ش��ده اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دوماه اعتراض کتبی خویش رابه این اداره تسلیم و 
رسید دریافت نمایند. معترض می بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل در این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم  قطعی دادگاه است . در صورتیکه اعتراض در مهلت مقرر قانونی واصل یا معترض گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت وفق مقررات خواهد 

نمود صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.آ1405166
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/15                        تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/31

سید مهدی پروین محبی -رئیس سازمان ثبت اسنادو امالک شهرستان نهبندان 

آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

براب��ر رای اصالحی ش��ماره 140060318018001292مورخ 03/23 /1400هی��ات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سنگر تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی عباس زمانی اشتلق فرزند عیسی به شماره ملی 0049259474 در ششدانگ یک باب خانه و 
محوطه به مساحت 4072 مترمربع مفروز ازپالک 9 فرعی از سنگ 5 اصلی واقع در قریه امشه بخش 12 گیالن که 
برای آن ش��ماره 168 فرعی در نظر گرفته ش��ده خریداری از مالک رسمی )شماره زارعانه: 57374-51/03/01 نام 

مالک :جمالعلی حسین زاده(محرز گردیده است، 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب  در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م الف1583  آ1405168
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/06/15                               تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/06/30 

علی پاکدل-کفیل ثبت اسناد و امالک سنگر

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم عذرا مرادی تورانه ئی دارای شناس��نامه ش��ماره 0749130861به ش��رح دادخواست به کالسه 
0000265از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان نورمحمد مرادی 
تورانه ئی به شناس��نامه 46درتاریخ 1400،5،21 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به :
1.عذرا مرادی تورانه ئی باکدملی 0749130861 متولد 29،1،30صادره ازتایباد خواهر متوفی 2.زری ماه مرادی با 

کدملی 0749609214متولد20،1،10صادره ازتایباد  خواهر متوفی می باشد
اینکه با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق 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.آ1405146
 شورا – شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان باخرز-شیخ احمدی

آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی

براب��ررای ش��ماره140060306022000217هیات اول موض��وع قان��ون تعیی��ن تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی 
وس��اختمانهای فاقدسندرسمی مس��تقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای محمدرضا حقایق فرزندحس��ن به شماره شناسنامه1207صادره ازفریمان کدملی 0849870178 دریک باب 

ساختمان بمساحت 184 مترمربع پالک فرعی ازباقیمانده276اصلی  واقع در بخش13خریداری ازمالک رسمی بنیاد 
علوی محرز گردیده است. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود درصورتی که  
اشخاص نسبت بصدورسندمالکیت متقاضی اعتراضی  داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دوماه 
اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خودرابه 
مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادرخواهدشد.آ1404662                                      
 تاریخ انتشارنوبت اول:1400،6،1                                  تاریخ انتشارنوبت دوم:1400،6،15

محمدرضارجایی مقدم-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک

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

 در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در 
هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شیروان رسیدگی و تایید قرار گرفته جهت اطالع در دو نوبت به فاصله 15 

روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیر االنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد.
1-برابرکالسه 310-99 ورأی شماره140060307114001596آقای علی رضا عزیزی فرزند غالمعلی در ششدانگ 
یک باب منزل به مساحت156/20 متر مربع قسمتی از پالک1508فرعی مفروز ومجزی از449و450فرعی از2  اصلی 

مزرعه حصار  واقع دربخش 5قوچان از محل مالکیت غالمعلی عزیزی
2- برابرکالس��ه 133-1400ورأی شماره 140060307114001599 آقای مرتضی گلستانی شیروان   فرزند علی 
اکبر درشش��دانگ یک باب دامداری به مس��احت 1515/89 متر مربع قسمتی از  پالک 1اصلی پیرشهید  واقع در 

خراسان شمالی بخش5قوچان ازمحل مالکیت اسداله گلستانی
-3 برابرکالسه 82-99ورأی شماره 140060307114001218اقای محمدپرتوی راد فرزندعلی درششدانگ یکباب 
منزل به مساحت 103/86مترمربع قسمتی ازپالک شماره 1فرعی از699اصلی به استثناء ثمن اعیان  واقع در خراسان 

شمالی بخش5قوچان قطعه یک شیروان ازمحل مالکیت خانم فاطمه رحیمی
به این وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چنانچه اعتراضی 
دارند باید از انتش��ار آگهی و در روس��تاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهند. در صورتی که اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت 

به صدور سند خواهد نمود .ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.آ1404608
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/31                         تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/06/15

اکبراقبالی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

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

برابر رای شماره140060327001000310 مورخ 1400,04,20 هیات اول,دوم 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,خانم فرهاد  محمدی فرزند یاور بشماره شناسنامه 170 صادره از زنجان مقدار یک دوم از 
یکصدو بیست هزارم جفت از یک دوم سهم از پنجاه و شش  سهم اراضی مزروعی دیزج مخروبه به پالک 10 اصلی 
بخش 7 زنجان در مالکیت آقای میکائیل محمدی محرز گردیده است.لذا به منظور  اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی  داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک  ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول  اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-1404642
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400,05,31                                   تاریخ انتشار نوبت دوم :1400,06,15 

مجتبی محمدلو -رئیس ثبت اسناد و امالک

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

برابر رای شماره140060327001000310 مورخ 1400,04,20 هیات اول,دوم 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,خانم مکاییل محمدی فرزند یاور بشماره شناسنامه 170 صادره از زنجان مقدار یک دوم از 
یکصدو بیست هزارم جفت از یک دوم سهم از پنجاه و  شش سهم اراضی مزروعی دیزج مخروبه به پالک 10 اصلی 
بخش 7 زنجان در مالکیت آقای میکائیل محمدی محرز گردیده است.لذا به  منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی  اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف  مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم  وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-1404643
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400,05,31                          تاریخ انتشار نوبت دوم :1400,06,15 

مجتبی محمدلو  - رئیس ثبت اسناد و امالک

)آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی (
حس��ب تکالیف مقرر در ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب 
1390/09/20 آراء صادره از هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی سبزوارتصرفات مالکانه و بال 

معارض اشخاص محرزو جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد :
بخش 2 سبزوار

-خانم مهناز صالحی نژاد نس��بت به شش��دانگ  یکباب ساختمان به مساحت 98/30 متر مربع تمامت پالک 128  
فرعی از 1967 اصلی بخش 2 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی  محمد رمضانی گرز  

پالک 3 اصلی اراضی کالته سیفر
-آقای حس��ین حسین زاده حصاری نسبت به شش��دانگ  یکباب ساختمان به مساحت 60/09 متر مربع قسمتی 
ازپالک 865  فرعی از 3 اصلی بخش 3 س��بزواراز محل مالکیت مالک رس��می علی اکبر حس��ین زاده حصاری و 

معصومه کالته سیفری  
-آقای محمد حس��ین زاده حصاری نس��بت به ششدانگ  یکباب س��اختمان به مساحت 56/18 متر مربع قسمتی 
ازپالک 865  فرعی از 3 اصلی بخش 3 س��بزواراز محل مالکیت مالک رس��می علی اکبر حس��ین زاده حصاری و 

معصومه کالته سیفری  
بخش3 سبزوار

پالک 5 اصلی اراضی قلعه نو
-خانم صغرا مس��کنی نسبت به ششدانگ  یکباب س��اختمان به مساحت 102/80 متر مربع قسمتی ازپالک 337  

فرعی از 5 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی ماهرخ صالح آبادی  
-آقای محمد رضا سهیلی طلب نسبت به یکدانگ ونیم مشاع از ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 82/40 متر 

مربع قسمتی ازپالک 165  فرعی از 5 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی مهدی کمیلی  
-آقای محمد سهیلی طلب نسبت به سه دانگ  مشاع از ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 82/40 متر مربع 

قسمتی ازپالک 165  فرعی از 5 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی مهدی کمیلی  
-خانم لیلی کرابی نسبت به یکدانگ ونیم مشاع از ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 82/40 متر مربع قسمتی 

ازپالک 165  فرعی از 5 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی مهدی کمیلی  
-آقای مسعود آرین شاد نسبت به ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 113/96 متر مربع قسمتی ازپالک 141  

فرعی از 5 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی اقدس الداغی  
-خانم ام لیلی ابراهیمی برگوئی نسبت به ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 79/35 متر مربع قسمتی ازپالک 

249  فرعی از 5 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی سلطان قلعه نوی  
-آقای محمد حسین پور بشیری نسبت به ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 153/50 متر مربع قسمتی ازپالک 
2416  فرعی ) که با ششدانگ پالک 2196 فرعی از 5 اصلی تواما تشکیل یکباب ساختمان را می دهد(از 5 اصلی 

بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی خودش  
-آقای ابراهیم برغمدی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 64/87 متر مربع قسمتی 

ازپالک 159  فرعی از 5 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی عباس میرحسینی  
-آقای محسن حبیبی اردیزی نسبت به ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 117/25 متر مربع قسمتی ازپالک 

114  فرعی از 5 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی عذرا قلعه نوی  
-آقای رمضانعلی نوده نس��بت به س��ه دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب س��اختمان به مساحت 155/36 متر مربع 
قس��متی ازپالک 287  فرعی از 5 اصلی بخش 3 س��بزواراز محل مالکیت مالک رس��می فرزاد ترشیزی ) احدی از 

ورثه محمد ترشیزی(  
-خانم زهرا نامنی نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 155/36 متر مربع قسمتی 
ازپالک 287  فرعی از 5 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی فرزاد ترشیزی ) احدی از ورثه محمد 

ترشیزی(  
-آقای هادی عادلیان نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 95/49 متر مربع قسمتی 
ازپالک 337  فرعی مجزی ش��ده از 272 فرعی از 5 اصلی بخش 3 س��بزواراز محل مالکیت مالک رس��می عباس 

عاطفی زاده  
-خانم زهرا جلمبادانی نسبت به ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 90 متر مربع قسمتی ازپالک 137  فرعی 

از 5 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی مهدی ذبیح اللهی  
-آقای مهدی عادلیان نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 95/49 متر مربع قسمتی 
ازپالک 337  فرعی مجزی ش��ده از 272 فرعی از 5 اصلی بخش 3 س��بزواراز محل مالکیت مالک رس��می عباس 

عاطفی زاده  
-خانم ام البنین جلمبادانی نسبت به ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 80/34 متر مربع قسمتی ازپالک 207  
فرعی از 5 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی صدیقه قلعه نوی ) احدی از ورثه فاطمه قلعه نوی (   

پالک 6 اصلی اراضی کلوت
-آقای غالمرضا میر چولی نس��بت به شش��دانگ  یکباب ساختمان به مساحت 101 متر مربع قسمتی ازپالک یک  

فرعی از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی علی اکبر هراتی  
-آقای جواد پرویزیان نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 112/85 متر مربع قسمتی 

ازپالک 8793  فرعی از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی خودش  
-خانم فهیمه لندرانی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 112/85 متر مربع قسمتی 

ازپالک 8793  فرعی از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی جواد پرویزیان  
-خانم مهری یوسف آبادی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 134/50 متر مربع 

قسمتی ازپالک 115  فرعی از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی محمد حسین کوشکی  
-خانم مهناز یوسف آبادی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 134/50 متر مربع 

قسمتی ازپالک 115  فرعی از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی محمد حسین کوشکی 
 -خانم زهره باشتنی نسبت به ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 97/55 متر مربع قسمتی ازپالک 152  فرعی 

از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی محمد مهرآبادی و ابراهیم مسکنی 
-آقای محمد بازقندی نس��بت به ششدانگ  یکباب ساختمان به مس��احت 81/56 متر مربع قسمتی ازپالک 470  

فرعی از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی حاج حسین سدیدی 
-آقای محمد شم آبادی نسبت به ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 106/85 متر مربع قسمتی ازپالک 106  

فرعی از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی عذرا گودچاهی
 -آقای ابراهیم عنابستانی نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 122/74 متر مربع 

قسمتی ازپالک 4591  فرعی از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی زینب غالم دانائی 
-خانم صغری علوی زرنگ  نسبت به ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 188/80 متر مربع تمامت پالک 5071  

فرعی مجزی شده از 808 فرعی از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی مهری درخشانی نیا 
-آقای جواد رشیدی  نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 109/51 متر مربع قسمتی 

ازپالک 4591  فرعی از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی زینب غالم دانائی 
-خانم مهین اکبری اردیزی  نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 109/51 متر مربع 

قسمتی ازپالک 4591  فرعی از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی زینب غالم دانائی 
-آقای هادی امیر نس��ب  نسبت به شش��دانگ  یکباب ساختمان به مساحت 93/80 متر مربع قسمتی ازپالک 35  

فرعی از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی سید محمد حسین علوی 
-آقای عباس باشتنی  نسبت به ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 123/70 متر مربع قسمتی ازپالک 51  فرعی 

از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی محمد رضا غفوری غروی 

-خانم امه عباسیون  نسبت به ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 57/93 متر مربع قسمتی ازپالکهای باقی مانده 
893 فرعی و 1672 فرعی از 6 اصلی  که نسبت به پالک باقی مانده 893 فرعی مع الواسطه از محل مالکیت رسمی 

غالمرضا دیواندری و نسبت به پالک 1672 فرعی بال واسطه از محل مالکیت رسمی علی اکبر قنبری 
 -آقای نصیر توصیفی  نسبت به ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 100/63 متر مربع قسمتی ازپالک 198  

فرعی از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی محمد ابراهیم کشکی 
پالک 162 اصلی اراضی ایزی

-آقای علی علی اکبری  نسبت به ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 130/98 متر مربع قسمتی ازپالک 2037  
فرعی از 162 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی اسداله خلیق

 -آقای مصطفی جلینی  نسبت به ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 118/15 متر مربع قسمتی ازپالک 417  
فرعی از 162 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی علی ایزی

بخش 8 ناحیه 4 سبزوار 
پالک 3 اصلی اراضی قلعه نو روداب

-آقای علی لندرانی  نسبت به ششدانگ  یکباب ساختمان گاوداری به مساحت 1199/46 متر مربع قسمتی ازپالک 
435  فرعی از 3 اصلی بخش 8 ناحیه 4 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی حسن متولی

بخش 12 سبزوار 
پالک یک اصلی اراضی عمید آباد

-خانم زهرا فرهادی توپکانلو   نسبت به ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 63/48 متر مربع قسمتی ازپالک 
7718و8198  فرعی از یک اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی آذر دولت آبادی

-خانم توران دارینی  نسبت به ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 101/71 متر مربع قسمتی ازپالک 210 فرعی 
از یک اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی علی جعفری

-آقای قاس��م صالح فر  نس��بت به ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 104/30 متر مربع قسمتی ازپالک 210 
فرعی از یک اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی علی جعفری

-آقای ناصر وفائی پور  نسبت به ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 16/17 متر مربع قسمتی ازپالک 170 فرعی 
از یک اصلی بخش 12 سبزوار ) که با پالک 19207 فرعی تشکیل یکباب ساختمان را می دهد (از محل مالکیت 

مالک رسمی علی اکبر رباط سر پوشی
-خانم آمنه زیدآبادی  نسبت به ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 118/88 متر مربع قسمتی ازپالک 1568 

فرعی از یک اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی خودش
پالک 2 اصلی اراضی عبدالرحمن

-خانم عصمت شریفی دوست  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 127/79 متر مربع 
قسمتی ازپالک 7 فرعی از 2 اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی فرزاد ناوی

-خانم افسانه شریفی پویا  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 127/79 متر مربع 
قسمتی ازپالک 7 فرعی از 2 اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی فرزاد ناوی

-آقای حس��ین اس��تاجی  نسبت به دو دانگ  مش��اع از ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 49/20 متر مربع ) 
مساحت 45/75 متر مربع از پالک 4916 فرعی و مساحت 3/45 متر مربع فاقد ثبت (قسمتی ازپالک 4916 فرعی 

از 2 اصلی بخش 12 سبزوار و قسمتی فاقد ثبت از محل مالکیت مالک رسمی خودش
-آقای  مهدی افش��ار جم نس��بت به ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 61/28 متر مربع تمامت پالک 5010 

فرعی از 2 اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی زهرا کالته مالئی
-آقای مهدی استاجی  نسبت به چهار دانگ  مشاع از ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 49/20 متر مربع ) 
مساحت 45/75 متر مربع از پالک 4916 فرعی و مساحت 3/45 متر مربع فاقد ثبت (قسمتی ازپالک 4916 فرعی 

از 2 اصلی بخش 12 سبزوار و قسمتی فاقد ثبت از محل مالکیت مالک رسمی خودش
پالک 5 اصلی اراضی فتح آباد

-آقای  عماد نظریافته نسبت به ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 69/80 متر مربع قسمتی از پالک 941 فرعی 
از 5 اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی عذرا طاق ساالر

پالک 7 اصلی اراضی نقابشک
-خانم زهرا شده مقدم نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 78/58 متر مربع قسمتی 

از پالک یک فرعی باقی مانده از 7 اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی محسن بهنام طلب
-آقای حس��ن یزدان پرس��ت ثانی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 78/58 متر 
مربع قس��متی از پالک یک فرعی باقی مانده از 7 اصلی بخش 12 س��بزواراز محل مالکیت مالک رس��می محسن 

بهنام طلب
-خانم عصمت اسمعیل زاده استاجی نسبت به ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 108/35 متر مربع قسمتی از 

پالک 60 فرعی از 7 اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی عباس وجودی
-خانم فاطمه وجودی نسبت به ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 119/37 متر مربع قسمتی از پالک 94 فرعی 

از 7 اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی عباس وجودی
-آقای محمد دادفرمای نس��بت به سه دانگ مشاع از شش��دانگ  یکباب ساختمان به مساحت 107/05 متر مربع 
قس��متی از پالک باقی مانده یک فرعی از 7 اصلی بخش 12 س��بزواراز محل مالکیت مالک رس��می محسن بهنام 

طلب
لذا به استناد مفاد ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این 
روزنامه منتش��ر میگردد در صورتی که اش��خاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند در شهرها باید از 
تاریخ انتشار اولین آگهی در روزنامه و در روستاها از تاریخ الصاق رای در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم ورسید اخذ نمایند .معترض باید  ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواس��ت را به اداره ثبت محل تحویل نماید . 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 محل مبادرت به صدور سند مالکیت 
می نماید.صدور س��ند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیس��ت .برابر ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد آن 
قسمت از امالکی که قبال نسبت به آن ها اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی طبق رای هیات پس از تنظیم 
اظهار نامه ثبتی حاوی تحدید حدود ملک ،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع 
عموم میرس��اند و نس��بت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به 

صورت اختصاصی منتشر می نماید .)م الف 1400/935(آ1404607
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/05/31                             تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/06/15  

                                       علی آب باریکی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سبزوار



شیمبا را به استقالل ندادند ◾
شیمبا یکی از مهم ترین اهداف نقل و انتقاالتی استقالل 
بود که حاال و با گفته مدیرعامل فوالد، در جمع سرخپوشان 
باقی خواهد ماند. این اتفاق در حالی رخ داد که مجیدی پس 
از جدایی دیاباته و قایدی به دنبال به خدمت گرفتن شیمبا 
بود اما عدم اجازه فدراسیون به آبی ها جهت عقد قرارداد با 
بازیکن و مربی خارجی سبب شد تا پریرا بیش از این منتظر 

استقاللی ها نماند و قراردادش را تمدید کند.

رقابت گل محمدی و مجیدی برای عنوان بهترین سرمربی ◾
سرمربیان استقالل و پرسپولیس در فهرست نامزدهای 
کسب عــنــوان بهترین سرمربی مرحله گــروهــی لیگ 

قهرمانان آسیا در سال ۲۰۲۱ قرار گرفتند. 
ــا، در یک  ســایــت رســمــی کــنــفــدراســیــون فــوتــبــال آســی
نظرسنجی از کــاربــران خــود اســت که بهترین سرمربی 
مرحله گــروهــی لیگ قهرمانان آسیا در ســال ۲۰۲۱ را 

انتخاب کنند. 

سوت دیدار ایران و عراق در دست داوران چینی  ◾
فدراسیون جهانی فوتبال )فیفا( اسامی داوران دیدار عراق 
و ایران در مسابقات مرحله نهایی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر را 
اعالم کرد. دیدار دو تیم عراق و ایران فردا  از ساعت ۲۱ به وقت 
محلی در ورزشگاه آل خلیفه برگزار می شود و با اعالم فیفا تیم 
داوری این مسابقه به شرح زیر است: داور: ماء نینگ – چین، 
کمک اول: شی ژانگ – چین، کمک دوم: کائو یی – چین، 

داور چهارم: ژانگ لی  - چین.

جریمه سنگین غیبت در کنفرانس های رسانه ای ◾
طبق اعــالم AFC، اگر سرمربیان تیم های حاضر در لیگ 
قهرمانان آسیا در کنفرانس ها شرکت نکنند حداقل 5هزار 
دالر جریمه نقدی برای باشگاه آن ها به همراه خواهد داشت. 
تیم ها مؤظف اند قبل از مسابقه یک بازیکن خود را نیز همراه 
با سرمربی به جلسه پرسش و پاسخ با رسانه ها بفرستند 
و غیبت بازیکن موردنظر در این نشست نیز 3 هزار دالر 
جریمه درپی خواهد داشت که روی هم ۸ هزار دالر می شود.

»محمدرضا 
گرایی«در 

صدر برترین 
فرنگی کاران دنیا

اتحادیه جهانی 
کشتی در آستانه 

برگزاری مسابقات 
جهانی آزاد به 

میزبانی نروژ، چهار 
فرنگی کار برتر اوزان 

ده گانه را معرفی کرده 
که در آن محمدرضا 
گرایی دارنده مدال 

طالی المپیک توکیو 
در صدر نفرات برتر 

وزن ۶۷ کیلوگرم 
قرار دارد. همچنین 

محمد هادی ساروی 
دارنده مدال برنز 

المپیک توکیو نیز 
در جایگاه سوم وزن 
۹۷ کیلوگرم حضور 
دارد.در ۹۷ کیلو هم 
ساروی در رده سوم 

است.

در  حاشيه

توقیف اموال 
پرسپولیس 

توسط مکانی

سوشا مکانی 
دروازه بان جنجالی 
اسبق پرسپولیس 

حکم توقیف اموال 
این باشگاه را گرفت. 
او که از سرخپوشان 
طلب ۸۰ هزاردالری 
دارد بعد از مدت ها 

چانه زنی سرانجام برای 
نقد کردن پولش حکم 
توقیف اموال را گرفت. 
این در حالی است که 
این روزها پرسپولیس 

با شایعه استعفای 
مدیرعاملش هم روبه رو 

است.

خبرخبر
روزروز

  گریزمان
رسانه بارسایی مدعی شد قرارداد 

بارتومئو با گریزمان آن قدر گران 
بسته شده که این بازیکن در طول 

دو سال 4۶ میلیون یورو حقوق 
گرفته است.

  فرانک ریبری 
کالچومرکاتو منتشر کرده باشگاه تازه 

به سری آ صعود کرده سالرنیتانا با 
فرانک ریبری به توافق شخصی دست 
یافته و این وینگر فرانسوی به زودی با 

این باشگاه قرارداد امضا خواهد کرد.

  رادامل فالکائو 
ستاره کلمبیایی پس از فسخ قراردادش با 
گاالتاسرای بازیکن آزاد بود و همان طور 

که پیش بینی می شد به رایووایکانوی 
اسپانیا پیوست. ال تیگره مدت ها با مشکل 

مصدومیت دست به گریبان بود.

ــن  ــ ــی ــ ــم ــ ــزده ــ ــان شــ
ــت هــای  ــاب دوره رق
پارالمپیک توکیو از 
روز سه شنبه دوم 
شهریور با برگزاری 
مــراســم افتتاحیه 
آغاز شد و دیروز مشعل این بازی ها 
به طور رسمی در سرزمین سامورایی 
هــا خــامــوش شــد. در ایــن مــراســم به 
نمایندگی از کــاروان کشورمان 6 نفر 
شرکت کردند که در جمع آن ها زهرا 
نعمتی هــم حــضــور داشــــت. بــا ایــن 
ــاره جــوانــمــردی پــرچــمــداری  حــال سـ
کــــــاروان ســـــردار دل هــــا را بــرعــهــده 
داشــت.گــفــتــنــی اســت در ایــن دوره 
از بــازی ها کــاروان ورزشــی کشورمان 
گــل کــاشــت و مــوفــق شــد بــه جایگاه 
تاریخی سیزدهمی در میان بیش از 
۱۰۰ کشور شرکت کننده دست یابد. 
کاروان ایران در این دوره از بازی های 
پارالمپیک با 6۲ ورزشــکــار و ۲۱ نفر 
کادر فنی در ۱۰ رشته ورزشی پاراوزنه 
برداری، پاراتیروکمان، پارادوومیدانی، 
پــاراتــکــوانــدو، پــارادوچــرخــه ســواری، 
والیبال نشسته، بسکتبال با ویلچر، 
ــاراجــودو و پــاراتــیــرانــدازی  پــاراکــانــو، پ

حضور داشت. 
ــازی هــای  ــاروان ایــــران در ب ــ پـــرونـــده کـ
پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو با ۲۴ مــدال، 
شــامــل ۱۲ طـــال، ۱۱ نــقــره و یــک برنز 
بسته شــد. بــه ایــن ترتیب ایـــران در 

ــا چهار  جـــدول رده بـــنـــدی مــدال هــا ب
طالی بیشتر و دو پله صعود نسبت 
ــو در جایگاه  ــای ۲۰۱6 ریـ ــازی هـ ــه بـ ب
سیزدهم شانزدهمین دوره رقابت های 
پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو قـــرار گرفت 
ــران در ادوار  ــ تـــا بــهــتــریــن نتیجه ایـ

پارالمپیک به ثبت برسد.

نگاه کیفی به کاروان ◾
ایران در مسابقات پارالمپیک ۲۰۱6 
ریــو با ۲۴ مــدال، شامل هشت طال، 
۹ نقره و هفت برنز در رده پانزدهم 
قرار گرفته بود.نکته مهم در این میان 
نگاه مهندسی شده و کیفی مسئوالن 
کمیته پارالمپیک به انتخاب و اعزام 
ورزشکاران به این دوره از بازی هاست. 
ــع در فرایندی قابل تحسین  در واق
مــســئــوالن پــارالــمــپــیــک کــشــورمــان 
ــای بــیــهــوده و  ــزام هـ کــوشــیــدنــد از اعـ
بی ثمر نظیر آنچه در المپیک اتفاق 

افتاد، پرهیز کنند. 
ــاروان  ــ ــادی رضـــایـــی ســرپــرســت ک هــ
اعزامی کشورمان در چند کنفرانس 
خبری پیش از مسابقات تأکید کرد 
شانس های مدال فقط اعزام می شوند 
و تــالش داریـــم رکــوردهــای بــاالیــی در 
رشته های مختلف از خــود بــه جای 
بگذاریم. شاید اگر کــاروان المپیک 
هم کیفی سازی می شد و شانس های 
اعـــــزام اولـــویـــت بــنــدی مــی شــدنــد، 
مــیــلــیــاردهــا تـــومـــان هــزیــنــه بـــرای 

ورزشــکــارانــی نمی شد که توریستی 
رفتند و توریستی برگشتند.

ــال جـــانـــبـــازان و مــعــلــوالن  ــن حـ بـــا ایـ
کشورمان با اراده ای آهنین ۱۲ طال 
کسب کردند که اگر تعدادی از نقره ها 
هم تبدیل به طال می شد ایــن نتایج 
درخشان تر هم نمود پیدا می کرد. ما 
در سیدنی ۲۰۰۰ هم موفق به دشت 
۱۲ طال شــده بودیم امــا نقره هایمان 
تنها چهار عدد بود که نشان می دهد 

در توکیو کاری کردیم کارستان.

مدال آوران 2020 ◾
مدال طال: تیم ملی والیبال نشسته، 
ــدازی(،  ــ ــران ــ ــی ــ ــردی )ت ــمـ ــوانـ ســـــاره جـ
زهـــرا نعمتی )تــیــروکــمــان(، روح هللا 
رستمی )وزنــه بــرداری(، وحید نوری و 
محمدرضا خیرهللا زاده )جودو(، امیر 
خــســروانــی، مهدی اوالد، هاشمیه 
ــیـــری و سعید  مــتــقــیــان، حـــامـــد امـ
افــروز )دوومــیــدانــی( و اصغر عزیزی 

)تکواندو(
مــدال نــقــره: امـــان هللا پــاپــی، علیرضا 
مــخــتــاری، علی پــیــروج، صـــادق بیت 
سیاح، سجاد محمدیان و مهدی اوالد 
)دوومــیــدانــی(، امیر جعفری، حامد 
صلحی پـــور و مــنــصــور پــورمــیــرزایــی 
ــان بــیــابــانــی  ــضـ )وزنـــــــه بـــــــرداری(، رمـ
ــان( و مـــهـــدی پــوررهــنــمــا  ــمـ ــروکـ ــیـ )تـ

)تکواندو( 
مدال برنز: سامان رضی )وزنه برداری(

نگاهی به پارالمپیک توکیو که با مقام سیزدهمی ایران به پایان رسید

مهندسی یک تاریخ سازی طالیی
ضدحمله

رسیدن به رکورد دایی و رونالدو

لوکاکو: من را با کریس 
مقایسه  نکنید

رونالدو صد و دهمین و صد و یازدهمین گل 
ملی خــود را ایــن هفته در برابر ایرلند به ثمر 
رساند تا از علی دایــی، اسطوره فوتبال ایران، 
پیشی بگیرد. لوکاکو در ســن ۲۸ سالگی تا 
به حال 66 گل بــرای بلژیک به ثمر رسانده و 
همین امــر شانس رسیدن به رونــالــدو را به او 
داده است. اما ستاره چلسی می گوید به هیچ 
وجه نباید او را با بازیکن پرتغالی مقایسه کرد.

لوکاکو کــه صدمین بــازی ملی را انــجــام داد، 
گــفــت: »هــرگــز مــن را بــا کریستیانو رونــالــدو 
مقایسه نکنید، هرگز. کریستیانو رونالدو از 
نظر من جــزو سه بازیکن برتر تاریخ فوتبال 
اســت. من خــودم را جز سه نفر اول نمی دانم 
اما او این رتبه را در اختیار دارد. دستاورد او در 
فوتبال امروز برای بازیکنان نسل من استثنایی 
است. من به انــدازه کافی خوش شانس بودم 
که در ایتالیا برابر او قرار بگیرم و بازگشت این 
بازیکن به لیگ برتر برای فوتبال انگلیس خوب 
اســـت. مقایسه آمــارهــا و ایــن قبیل مسائل 

بیهوده است«.
رونالدو و لوکاکو حداقل یک وجه مشترک با 
یکدیگر دارند: هر دو ستاره های سابق لیگ برتر 
هستند که در این تابستان ایتالیا را ترک کرده و 
به انگلیس برگشته اند. لوکاکو که پس از کمک 
به اینتر برای کسب عنوان قهرمانی سری آ در 
فصل گذشته، با قراردادی به ارزش ۱36 میلیون 
دالر به چلسی برگشت، می گوید: »باتوجه 
بــه سومین پیشنهاد چلسی متوجه شدم 
که واقعاً عالقه آن ها جدی است. چلسی ۱۱۰ 
میلیون یورو به عالوه زاپاکاستا را پیشنهاد داد 
اما اینتر پاسخ منفی داد بنابراین من به دفتر 
سیمونه اینزاگی رفتم تا از او درخواست کنم 
که در این باره توافق کنند. من به او گفتم اینتر 
مرا از شرایط بدی خارج کرد، اما می خواهم به 

خاطر چلسی آنجا را ترک کنم«.

عبور رونالدو از رکورد 
فروش پیراهن مسی 

بر اســاس اعــالم فروشگاه های رسمی باشگاه 
منچستریونایتد، کریستیانو رونــالــدو، خرید 
جدید این تیم، موفق شد از رکورد فروش پیراهن 
لیونل مسی پس از انتقال به پــاری سن ژرمن 

عبور کند.
 فروشگاه های اینترنتی منچستریونایتد از سوی 
فناتیکز اداره می شود اعالم کرده رونالدو رکورد 
بیشترین فروش پیراهن در فاصله ۲۴ ساعت پس 
از پیوستن به شیاطین سرخ را به خود اختصاص 
داده است. این رکورد سبب شده که او از لیونل 
مسی، رقیب دیرینه خــود، پــس از انتقال به 
پاری سن ژرمن نیز عبور کند. این در حالی است 
که رونالدو با عبور از رکــورد  دایی صاحب رکورد 
بیشترین گل ملی زده شد و محبوبیت دوچندانی 

در بین هواداران کسب کرد.

 اسکوچیچ به اردوی 
تیم ملی بازگشت 

نکته مهم تمرین دیروز تیم ملی در قطر حضور 
دراگان اسکوچیچ بود. وی به کرونا مبتال شده و 
به همین دلیل در تمرین تیم ملی و حتی بازی 
با سوریه حضور نداشت.حاال با منفی شدن 
تست وی می توانیم شاهد حضور  وی روی 

نیمکت تیم ملی مقابل عراق باشیم. 
گفته می شود تست کرونای وحید هاشمیان 
نیز منفی شده است و او هم قادر به همراهی 

ملی پوشان در دیدار مقابل عراق است.
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سینا حسینی   به نظر می رسد وزیــر ورزش و جوانان 
به زودی تصمیم گیری خود در خصوص کادر مدیریتی دو 
باشگاه خبرساز فوتبال ایــران را نهایی و مــدیــران جدید 
استقالل و پرسپولیس را به هواداران آن ها معرفی خواهد 
کرد. رایزنی های صورت گرفته در سئول شمالی نشان از این دارد که جعفر 
سمیعی و احمد مددی مدیران عامل پرسپولیس و استقالل روزهای پایانی 
فعالیت خود را در این باشگاه ها سپری می کنند و مطمئناً ترکیب مدیریتی 
هر دو باشگاه همزمان با آغاز فعالیت حمید سجادی به زودی تغییر پیدا 

خواهد کرد.
یک مقام مسئول در وزارت ورزش و جوانان در گفت وگو با خبرنگار قدس 
می گوید:بر خالف اسامی مطرح شده در رسانه ها فعالً هیچ گزینه ای 
به عنوان جانشین سمیعی و مددی مطرح نشده و اگر جمع بندی ها در این 
ارتباط به پایان برسد مطمئناً تا روزی که حکم سرپرستی آن ها از سوی وزیر 

ورزش و جوانان صادر نشود، قطعاً نام آن ها مطرح نخواهد شد.
این مقام مسئول در ادامه توضیح داد: هنوز مقصد بعدی مدیران کنونی 
دو باشگاه استقالل و پرسپولیس نیز در بدنه مدیریتی ورزش روشن 
نیست اما بر اساس اخبار تأیید نشده به احتمال زیاد جعفر سمیعی 
از بدنه ورزش جدا خواهد شد و در مجموعه قبلی خود یعنی شهرداری 
تهران فعالیتش را دنبال خواهد کرد، اما در خصوص احمد مددی نیز باید 
گفت ممکن است وی به عنوان مدیرعامل صندوق حمایت از ورزشکاران و 
پیشکسوتان انتخاب شود. در همین حال نام هایی چون مصطفی آجورلو 
و علی فتح هللا زاده به عنوان گزینه های مدیرعاملی پرسپولیس و استقالل 
در فضای مجازی مطرح شده،اما جالب است بدانید با هیچ یک از این دو 

تاکنون به صورت مستقیم مذاکره ای صورت نگرفته است.
براساس اخبار بدست آمده گفته می شود شرط اصلی وزیر ورزش و جوانان 
برای انتخاب مدیران عامل دو باشگاه استقالل و پرسپولیس تعهد کتبی 
گزینه های مدیریت دو باشگاه تأمین اعتبار و جذب اسپانسر حداقل 

35۰میلیاردی در بازه زمانی موردنظر برای این دو مجموعه است!
همزمان با این اتفاقات و تصمیم گیری مهم وزیر ورزش و جوانان درباره آینده 
مدیریتی دو باشگاه استقالل و پرسپولیس کانون پیشکسوتان دو باشگاه 
استقالل و پرسپولیس با ارسال نامه ای از ابراهیم رئیسی درخواست کردند 
اداره دو باشگاه بزرگ پایتخت را به این دو مجموعه بسپارند تا فوتبالی ها 
برای استقالل و پرسپولیس تصمیم گیری کنند هرچند در پیشنهاد مذکور 
ذکر شده است این انتقال از طریق دو کارگروه تخصصی انجام خواهد 
شد، اما بعید به نظر می رسد مسئله تصمیم گیری در خصوص مسائل 
مدیریتی استقالل و پرسپولیس از دست دولت خارج شود و پیشکسوتان 

این مسئولیت را برعهده گیرند.

مددی و سمیعی از استقالل و پرسپولیس می روند؟

350 میلیارد بیار، مدیرعامل شو!

ذره بين

ستارگان ورزش

مالکیت سه ساله محمدرضا زنوزی بر باشگاه تراکتور یک پرونده شکست خورده دیگر از 
خصوصی سازی در فوتبال ایران با 388 میلیارد بدهی است. دوران پر فراز و نشیب حضور 
زنوزی در رأس باشگاه تراکتور در نهایت به جایی ختم شد که خبر خروج باشگاه از مالکیت او ولو 
به قیمت بالتکلیفی باشگاه در آستانه بازی حساس آسیایی موجب شادی و پایکوبی هواداران 
این تیم شود.  زنوزی در نخستین صحبت هایش با هواداران تراکتور وعده یک پروژه سه ساله 
را داد که تیم را به قهرمانی لیگ و سپس قهرمانی آسیا می رساند. صحبت از جذب ستارگان 
بزرگ و سرمربیان نامدار جهانی را مطرح کرد و در فصل اول حضورش واقعاً هم بمب های 
پر سرو صدایی را منفجر کرد. جذب حاج صفی، شجاعی و دژاگه که کاپیتان ها و ستاره های 
وقــت تیم ملی بودند حسابی تی تی ها را سر ذوق آورد و رؤیــای 
قهرمانی ایران و آسیا را در سر می پرورانیدند.صادق درودگر، 
علیرضا اسدی، ایوب بهتاج، غالمرضا صادقیان، عباس 
الیاسی، میرمعصوم سهرابی، محمد علیپور، سجاد 
سیاح و در نهایت جمشید نظمی 9 مدیرعامل یا 
سرپرستی بودند که در طول سه سال اداره تراکتور را 
بر عهده داشتند. سالی سه مدیر برای یک مجموعه 
که مدعی پیشرفت و برنامه ریــزی مــدون است اگر 
نتیجه ای جز پسرفت داشته باشد باید تعجب کرد.
جــان تــوشــاک، امیرحسین پیروانی، محمد تقوی، 
جرج لیکنز، مصطفی دنیزلی، احد شیخ الری، ساکت 
الهامی، علیرضا منصوریان، مسعود شجاعی، رسول 
خطیبی، فیروز کریمی و این اواخر فراز کمالوند، 12 سرمربی 
در حدود سه فصل حضور زنوزی به طور دائم و موقت 
هدایت تراکتور را بر عهده داشتند. این 

می تواند به عنوان 
ــــک رکـــــــورد در  ی
گینس به ثبت 

برسد.

زنوزی؛ بدهی 388 میلیاردی پدرخوانده ورشکسته 
پس از قهرمانی مقتدرانه تیم ملی والیبال نشسته ایران در پارالمپیک توکیو 2020، آن هم فقط 
با واگذار کردن یک ست در کل مسابقات، خیلی ها این جرئت را به خود دادند تا نه تنها از این 
تیم به عنوان پرافتخارترین تیم تاریخ ورزش ایران نام ببرند، بلکه آن را »بهترین تیم تاریخ ورزش 
جهان« بدانند. البته که برای اعطای این عنوان به تیمی که هفت بار قهرمان پارالمپیک و دو 
بار نایب قهرمان این مسابقات شده، شاید هنوز هم کمی زود باشد؛ چرا که همین یک ماه قبل 
بود تیم ملی بسکتبال آمریکا توانست برای شانزدهمین بار قهرمانی المپیک را جشن بگیرد. 

از المپیک 1988 سئول تا 2020 توکیو، تیم ملی والیبال نشسته ایران پای ثابت فینال پارالمپیک 
بوده و فقط در دوره 2004 آتن و 2012 لندن با شکست در فینال به مدال نقره رسیده 

است. این یعنی رکورد کسب هفت مدال طال و دو نقره که یک تیم تاریخ 
ساز و فوق العاده را برای ورزش ایران رقم زده و در تاریخ پارالمپیک 

هم ماندگار شــده اســت. در تمام ایــن دوره هــا موفقیت های 
والیبال نشسته ایران یک پای ثابت داشته و او کسی نبوده 
جز هادی رضایی. بازیکن اسبق و سرمربی فعلی والیبال 
نشسته ایران، در سه دوره پارالمپیک سئول، بارسلونا و 
آتالنتا به عنوان بازیکن و البته کاپیتان در تیم ملی حاضر 

بوده و توانسته در کسب مدال طال هت تریک کند.  
بعد از یک دوره غیبت هادی رضایی در تیم ملی والیبال 
نشسته و خداحافظی او از دوران قهرمانی، این مرد با پشتکار 

به عنوان سرمربی هدایت ملی پوشان والیبال نشسته را برای 
حضور در پارالمپیک لندن در دست گرفت. مدال نقره 

آتن سبب نشد او دست از کار و تالش بکشد و در 
دوره بعدی در پکن این نقره تبدیل به طال شد 

تا هادی رضایی کارش را به عنوان مرد موفق 
والــیــبــال نشسته ایـــران 
ادامه دهد و در توکیو هم 

طال دشت کند.

هادی رضایی؛ معمار بهترین تیم تاریخ ورزش ایران
منفی روز مثبت روز
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چین چشم به 
پایگاه بگرام دارد
نماینده پیشین آمریکا 
در سازمان ملل مدعی 
شده چین ممکن است 
برای تصرف پایگاه 
نیروی هوایی بگرام 
در افغانستان که زمانی 
تحت کنترل آمریکا بود، 
اقدام کند. نیکی هیلی در 
مصاحبه با فاکس نیوز 
گفت: بازیگرانی مانند 
روسیه به هک کردن ما 
ادامه می دهند زیرا ما 
هیچ نشانه ای از تمایل 
به مقابله با آن ها نشان 
نمی دهیم. ما باید به 
تماشای چین بپردازیم 
زیرا فکر می کنم شما 
خواهید دید چین در 
حال حرکت به سمت 
پایگاه هوایی بگرام 
است. باید گفت روسیه و 
چین از عقب نشینی جو 
بایدن در افغانستان لذت 
می برند.

خبر اســام زاده-زارع   بیش از 
هرچیز او را به برادری با استاد 
محمدکاظم کاظمی )ادیــب 
و شاعر ایــرانــی افغانستانی( 
می شناسیم. امــا حــاال پس از 
گفت وگویی مفصل می فهمیم 
خــودش هم سبقه و صبغه فرهنگی دارد امــا ما 
نمی دانسته ایم؛ مثل همه دیگر شخصیت ها و 
موضوعاتی که از افغانستان عزیز نمی شناسیم 
و نمی دانیم. استاد عبدهللا کاظمی،از مؤسسان 
دانشگاه اشــراق هــرات، بیش از 20ســال است به 
تدریس در دانشگاه دولتی هرات و دانشگاه اشراق 
اشتغال دارد.او تاکنون بیش از 5هــزار دانشجو 
تربیت کــرده است.چندین مسجد شیعیان در 
هرات را هم او طراحی نموده. در همه عمرش مدام 
بین قم، مشهد و هرات در آمدوشد بوده و در هر سه 
شهر مشغول کار فرهنگی و تدریس یا تحصیل. از 
همین رو، هم به فضای اجتماعی و فرهنگی ایران 
اشراف کامل دارد و هم به فضای فرهنگی، سیاسی 
و اجتماعی افغانستان. یک ساعتی در دفتر کارش 
مزاحم او می شویم و با او درباره اوضاع این روزهای 
پاره تن ایران یعنی افغانستان گفت وگو می کنیم. 
در ادامه متن این گفت وگو را مطالعه خواهید کرد.

استاد، شما دوره قبلی حکومت طالبان را هم  ◾
درک کرده اید. لطفاً بفرمایید این بار با آن موقع چه 

تفاوتی کرده اند؟
تفاوت های زیــادی کرده اند. مثالً آن موقع مردها 
حتماً باید کاله می گذاشتند، ریششان باید بلند 
می بود. مثالً اگر کسی قرار بود گذرنامه بگیرد با 
ریش کوتاه اجازه نمی دادند، می گفتند برو 15روز 
دیگر بیا تا ریشت بلند شود. مردم حتماً باید لباس 
افغانی می پوشیدند. زن ها اجازه ادامه تحصیل از 
کالس 6 به بعد نداشتند. استاد زن که اصالً نبود، 
مشاغل اجتماعی هم نداشتند، حتی بدون همسر 
نمی توانستند از خانه بیرون بیایند. پس از مدتی 
سوار شدن زن ها روی موتورسیکلت را هم ممنوع 
کردند حتی با همسرانشان. حمام های زنانه اجازه 
فعالیت نداشتند. رادیــو تلویزیون کامالً ممنوع 
بود، ماهواره هم ممنوع بود. البته در بازار تلویزیون 
تا دلتان بخواهد بود ولی نمی شد استفاده کرد. 
می گفتند خرید و فروش آزاد است ولی استفاده 
ممنوع. ممنوعیت های اجتماعی دیگری هم بود 
ولــی از نظر مذهبی فشار چندانی روی جامعه 
نبود. اگر هم بود خیلی خیلی کم بود. اذان شیعه از 
بلندگو پخش می شد و قانونی علیه اش نبود. ولی 
در مواقع نماز مغازه ها باید می بستند و می رفتند 
مسجد.اما در این حکومت طالبان جدید که دیگر 
در هرات مستقر شده من هنوز ندیده ام از آن نوع 
محدودیت ها ایجاد شــود. اگرچه حــاال ما دچار 
خودسانسوری شده ایم و احساس می کنیم باید 
همان اتفاق ها دوبــاره بیفتد. حرف و حدیث زیاد 
است، انواع و اقسام شایعات دهان به دهان می شود 
ولی هنوز اتفاقی در این حوزه نیفتاده است. به تازگی 
هم ابالغیه داده اند که دانشگاه های خصوصی هم 
می توانند کارشان را با همان کارکنان شروع کنند. 
دانشجوهای دختر هم می توانند وارد دانشگاه 
شوند. اما در کالس هایی که تعداد دانشجویان 
دختر از 15نفر بیشتر است باید تفکیک جنسیتی 
اتفاق بیفتد. در مــواردی که تعداد دانشجوها از 
15نفر کمتر است باید با پرده در وسط کالس جدا 
شوند. موقع رفتن و آمدن هم دانشجوهای دختر 
باید 5 دقیقه زودتر وارد کالس شوند و خارج شوند. 
به عبارتی باید نوعی تفکیک زمانی و مکانی بین 
دخترها و پسرها اتفاق بیفتد. خانم ها هم حتماً 

باید با لباس کامل باشند و پوشیه داشته باشند.

یعنی صورت هم باید پوشیده باشد؟ ◾
نه! پوشیه کافی است. شبیه لباس های عربی. 
اتفاقاً عکس هم داده انـــد که وضعیت لباس 
به چه شکل باید باشد. ما هم به دانشجوها 
تأکید کرده ایم. ببینید در هرات چادر مشکی 
رایج است و چیز غریبه ای نیست. ما گفته ایم 
همه چادر مشکی بپوشند و ماسک سیاه بزنند. 
االن که دیگر همه جای دنیا ماسک می زنند 
مــا گفته ایم ماسک دانشجوها سیاه باشد. 
این دستورالعملی است که برای این ترم صادر 
کرده اند و قرار است روال کار به این شکل به اتمام 

برسد تا در آینده ببینیم چه اتفاقی می افتد.

به نظر شما در آینده چه اتفاقی می افتد. االن  ◾
مردم باید به شدت نگران باشند که چه می شود، 

درست است؟
ببینید من به عنوان یک عضو علمی و فرهنگی 
جامعه و دیگر همکاران نگرانی اصلی مان این بود 
که درس و بحث تعطیل شود. ما همه دل نگران 
بودیم که آیا اصالً دخترها می توانند به تحصیل 
ادامه بدهند یا نه؟ اصل مسئله ما این بود. اما حاال 
خوشحالیم از اینکه دانشگاه دوباره کارش را آغاز 
کرده است. البته ممکن است محدودیت هایی 
از نظر لباس و حضور در دانشگاه باشد ولی این 
محدودیت ها به تحصیل صدمه ای نمی زند. با 
روبند هم می شود درس خواند و مدرک گرفت. 
برای کارمندان زن هم تا حاال محدودیتی ایجاد 

نشده است به جز همان حجاب و روبند.

نظر خودتان درباره این دستورالعمل  ◾
چیست؟

به نظر من طالبان در این ماجرا یک عقب نشینی از 
مواضع ابتدایی خود داشته است. می شود گفت 
تساهل و تسامح به خرج داده. باالخره همین که 
اجازه داده دخترها بتوانند ادامه تحصیل بدهند 
به نوعی امور را تسهیل کرده است. ولی در مجموع 
بــرای ماجرای حجاب و امــور جنسی بهتر است 
حد یقفی باشد. نمی دانم شما مستند »ایکسو 
نامی« را دیده اید یا نه؟ خود ایرانی ها این مستند را 
ساخته اند. آنجا نشان می دهد در خود آمریکا هم 
مدتی پیش از این دستورالعمل حجاب و مسائل 
جنسی بوده؛ درباره نحوه اختالط، شیوه حضور در 
سواحل و دیگر اموری که مربوط به مسائل جنسی 
است. اما حاال آنجا چه اتفاقی افتاده است؟ حاال 
دیگر نه تنها همجنس باز شده اند بلکه مطالبه 
می کنند همجنس بازی تبدیل به قانون و آزاد شود! 
 این همان هشداری است که اسالم به ما می دهد؛ 
ــَســـانُ لِيَفْجُرَ أَمَــامَــهُ / انسان  ْـ ــدُ اْلِن » بَــلْ يـُـرِي
می خواهد هرآنچه از عمرش باقی مانده را در فسق 
و فجور سپری کند«. ماجرای حجاب و مسائل 
جنسی اینچنین مسئله ای است؛ از مرز دین که 

عبور کنید دیگر حد یقفی وجود ندارد.

 مسئله دیگر استفاده از نخبگان است؛ اینکه  ◾
یک نفر فقط چون طالب است مسئول شود و 

عده ای از نخبگان بیکار یا خانه نشین شوند؛ در 
این زمینه به نظرتان چه اتفاقی می افتد؟

برداشتی که من در ایــن یک ماه داشــتــه ام این 
اســت کــه ایــن اتــفــاق در ســطــوح پایین و حتی 
میانی هم رخ نخواهد داد. استادان و مدیران 
میانی به احتمال زیاد تغییری نخواهند کرد اما 
ممکن اســت در استخدام های جدید افــرادی 
گزینش شــونــد کــه از نظر عقیدتی و ظاهری 
با طالبان بیشتر همخوانی داشته باشند که 
همه جای دنیا معمول و طبیعی است. همچنین 
در سطح عالی مثل رؤسای دانشگاه ها یا ادارات 
جابه جایی هایی داریــم و داشته ایم که از خود 

حاکمیت هستند یا با حاکمیت. مثالً فرض 
کنید در آمریکا دموکرات ها روی کار آمده اند، 
می دانیم رئوس همه ادارات را عوض می کنند؛ 
جمهوری خواه ها هم که باال می آیند همه مدیران 
ارشد را عوض می کنند؛ اینجا هم این کار انجام 
خواهد شد. اما اینکه مدیران جدید تا چه اندازه 
نخبه و توانمند هستند هنوز معلوم نیست و 
این نگرانی وجود دارد. ولی اگر طالبان هوشیار 
باشند، باید در امور تخصصی دخالت نکنند. 
اگــر مسئوالن و متخصصان پیشین را عوض 
نکنند احتماالً مشکل خاصی پیش نمی آید. 
درباره مدیرانی هم که تاکنون منصوب کرده اند 
ما اطــالع کاملی نــداریــم. نمی دانیم تا چه حد 
متخصص و کاربلد هستند. عملکردشان در 
آینده نزدیک همه چیز را نشان خواهد داد که 
آسیب هایی به امور وارد خواهد شد  یا اینکه 

اوضاع بهتر می شود.

ما باید چه کنیم استاد؟ به عنوان یک  ◾
خبرنگار، به عنوان یک ایرانی و به عنوان یک 

مسئول ایرانی در قبال اوضاع امروز افغانستان 
چه کاری از دست ما برمی آید؟

ــه در جــمــهــوری  ــاری ک ــ مــعــتــقــدم مــهــم تــریــن ک
اسالمی باید انجام شود، چه در سطح مسئوالن 
ــردم و رســانــه هــا و... دیــدن  و چــه در ســطــح مـ
واقعیت فضای افغانستان اســت. ننشینند 
ــازی هــای لفظی  آنــجــا و از دور بــا احــتــمــاالت ب
کنند. بیایند اینجا و از نزدیک نسبت مردم با 
حاکمیت طالبان را ببینند، بیایند واقعیت امروز 
افغانستان را ببینند، بروند حتی در روستاهای 
ــراف شهرها هــم بــررســی کنند کــه مـــردم تا  اطـ
ــدازه  چــه انــدازه حامی طالب هستند و چــه ان
مخالف، بررسی کنند پیروزی های طالبان به چه 
شکل بدست آمــد، ببینند چه مقدار از مردم 
خوشحال هستند و چه مقدار ناراحت؛ به ویژه 
که اکثریت جمعیت افغانستان روستانشین و 
حاشیه نشین هستند نه شهر نشین. حدود 
70درصــد مردم دور از شهرها زندگی می کنند 
ــع طــالــب هستند.  و می بینیم ایــن هــا در واقـ
دیدگاه و سنت این مردم همان دیدگاه و سنت 
طالبان است. هرچقدر هم به سمت بخش های 
پشتونشین می رویم این پررنگ تر می شود. این 
باید دیــده و بررسی شود و مطابق آن قضاوت 
شــود. مهم ترین کار این است که افغانستان 
را با عینک ایده آلیستی نبینند، باید عینک 
رئالیستی استفاده شود. اولویت، سفر کردن 
و دیــدن واقعیت و پیچیدن نسخه ای از درون 
افغانستان بـــرای افغانستان اســـت. آمریکا 
20سال تالش کرد نسخه ای از خارج به جامعه 
افغانستان تحمیل کند و نتوانست. مثالً تالش 
کــرد سهم دهی جنسیتی را در ادارات تزریق 
کند و به قول خــودشــان »بــرابــری جنسیتی / 
Gender equality( را الگو کنند که بــه ازای 
هــر مـــرد یــک زن بــایــد کــارمــنــد شـــود و دیــدیــم 
 بدنه جامعه افغانستان با ایــن امــور به شدت 

مخالفت کرد. 

این بسیار مهم است؛ یعنی نتوانستند خود  ◾
را با این فرهنگ تطبیق بدهند و مردم پس زدند.

بــلــه؛ مــن همیشه مــثــال مــی زنــم نسخه ای که 
آمریکا در این 20سال برای افغانستان پیچید 
شبیه درخت کریسمسی است که خیلی زیبا و 
سبز و با تزئینات قشنگ است اما با یک فوت 
و با کمترین تکان می افتد چون ریشه نــدارد. 
آمریکا 20سال به زور این درخت را در افغانستان 
سرپا نگه داشت ولی با اندک حادثه بساطش 
جمع شد. اما از آن طرف طالبان چه؟ طالبان مثل 
همان درخت گزی است که در بیابان می روید و 
ممکن است هیچ زیبایی هم نداشته باشد اما 
ریشه دارد. آب و غذا هم کم می خورد ولی بسیار 
مقاوم است و با طوفان هم جابه جا نمی شود. 
حاال هم اگر نسخه ای بــرای آینده افغانستان 
پیچیده مــی شــود باید مثل همان درخــت گز 
باشد، باید پشتوانه فرهنگی ریشه دار داشته 
باشد. آمریکا خیلی هزینه داد ولی نتوانست یا 

نخواست یا نمی دانست.

بر سر زبان فارسی چه خواهد آمد؟ ◾
در کوتاه مدت ممکن است لطماتی بخورد اما 
زبان فارسی زبانی نیست که حذف شود؛ حتی 
اعراب مسلمان هم نتوانستند این زبان را تغییر 
دهند یا حذف کنند، حتی مغول با آن توحش 
ــان فــارســی را حــذف کند و اتفاقاً  نتوانست زب
ــان فارسی هضم و مــروج زبان  خــودشــان در زب
فارسی شدند. از این رو به نظر من در درازمدت 
ــان فارسی اتفاقی نخواهد افــتــاد، چه  ــرای زب ب

طالبان باشد چه اشرف غنی!

مگر اشرف غنی هم علیه زبان فارسی کار کرد؟ ◾
بــلــه! مــا تعصب علیه زبـــان فــارســی را در دوره 
اشــرف غنی بیشتر دیدیم، در دوره کــرزی بیشتر 
دیدیم. مثالً قرار شد در دوره کرزی یک قانون برای 
دانشگاه ها تصویب شود ولی تا مدت ها از مجلس 
بیرون نیامد. می دانید چرا؟ به این دلیل که روی کلمه 
»پوهنتون یا دانشگاه« جمع بندی نشد. هیچ کدام 
از طرفین نتوانستند دیگری را قانع کنند که از کلمه 
»دانشگاه« استفاده شود یا »پوهنتون« و دولت 
کرزی اصرار داشت باید واژه پوهنتون استفاده شود! 
اتفاقاً این قانون تا هنوز هم تصویب نشده است، 
چون هم فارس ها و هم پشتو ها بر سر زبان خودشان 
دچار تعصب شدند، حال آنکه از پیش از این در 
دانشگاه ها و دیگر ادارات هر دو زبان رایج بوده و حتی 
خود ما، هم از عبارات پشتو و هم از فارسی استفاده 
می کردیم و االن هم می کنیم. ولی زمانی که قرار 
شد زبان فارسی به شکل دستوری حذف شود ما و 
ً همین دانشگاه  دیگران موضع مخالف گرفتیم. مثال
اشــراق را در نظر بگیرید. ابتدا به این دلیل که در 
درخواست مجوزمان از واژه دانشکده استفاده کرده 
بودیم به ما مجوز ندادند و می گفتند باید بگویید 
پوهنجی. ما هم حاضر نبودیم این کار را بکنیم، 
دست آخر نوشتیم »فاکولته« که یک عبارت کامالً 
غیرفارسی و به معنای همان دانشکده اســت. 
بنابراین در دولت های غنی و کرزی شکاف بین پشتو 
و فارسی بیشتر و تعصب شدیدتر شد. در همه 
خاطرات من، حتی دوره ای که در کابل دانشجو بودم 
یادم نمی آید شکاف بین پشتو و فارسی به اندازه 
دوره غنی و کرزی باشد. در دوره دانشجویی من و 
چهار نفر دیگر هم اتاقی و رفیق بودیم. هیچ تفاوتی 
بین خــودمــان احساس نمی کردیم. امــا حــاال که 
فکر می کنم  می بینم دونفر از آنها  پشتون بودند و 
یک نفر هزاره و من فارسی زبان بودم. هیچ تفاوتی 
احساس نمی کردیم. حاال اما  تعصبات مذهبی هم 

به همین شکل پررنگ شد.

 استاد عبداهلل کاظمی، مؤسس دانشگاه اشراق هرات 
در گفت وگو با قدس:

افغانستان را از درونِ 
افغانستان بشناسید

در  حاشيه

توسری های 
اردوغان

برخورد رئیس جمهور 
ترکیه با شیطنت یک 
پسربچه در مراسم 
افتتاح یک تونل 
خبرساز شد. رجب 
طیب اردوغان که برای 
افتتاح یک تونل به 
»ریزه« رفته بود قرار 
بود همراه با تعدادی 
از دختران و پسران 
خردسال روبان افتتاح 
تونل را قیچی کند اما 
یک پسربچه زودتر 
از همه روبان را قیچی 
کرد. اردوغان هنگامی 
که متوجه این شیطنت 
شد با انگشت ضرباتی 
را به سر بچه زد و خواهر 
بزرگ تر او را دعوا کرد. 
این اقدام او از چشم 
رسانه ها دور نماند و به 
این ترتیب اردوغان بار 
دیگر سوژه شبکه های 
اجتماعی شد.

مقاومت یمن در عملیاتی تأسیسات نفتی 
دمام، جده، جیزان و نجران را هدف قرار داد

 ادامه سریال 
شب ناآرام »آرامکو«

سخنگوی نیروهای مسلح یمن از انجام عملیات 
بازدارندگی هفتم در عمق عربستان سعودی 
خبر داد. به گزارش تسنیم، یحیی سریع اعالم 
کــرد: در مقابله با جنایت های ائتالف متجاوز 
ضد یمن، نیروهای مسلح ما به یــاری خداوند 
ــوازن بــازدارنــدگــی را انجام  هفتمین عملیات ت
دادنــد. یحیی سریع تأکید کــرد: این عملیات، 
تأسیسات حیاتی و پایگاه های نظامی عربستان 

را هدف قرار داده است. 
ایــن تأسیسات وابسته به شرکت آرامــکــو در 
منطقه الدمام در شرق عربستان مورد هجوم 

مقاومت یمن قرار گرفته است. 
به گفته سریع این عملیات با هشت پهپاد از 
نوع »صماد 3« و یک موشک بالستیک از نوع 

»ذوالفقار« انجام شده است.
نیروهای یمنی در عملیات تــوازن بازدارندگی 
هفتم همچنین تأسیسات آرامکو را در مناطق 
جده، جیزان و نجران با پنج موشک بالستیک از 
نوع »بدر« و دو پهپاد از نوع »صماد 3« هدف 
گرفتند.سخنگوی نیروهای مسلح یمن تأکید 
کرد: این عملیات به لطف خداوند اهداف خود 

را محقق کرد.
وی گفت: مــا بــر حــق مــشــروع خــود در اجــرای 
عملیات های نظامی پیشرفته بیشتری برای 
دفاع از کشور عزیز و ملت بزرگمان تا زمان توقف 

تجاوزات و رفع محاصره تأکید داریم.
از طــرف دیگر وزارت دفــاع عربستان سعودی 
بــامــداد دیــروز اعــالم کــرد: چند فروند موشک 
بالستیک توسط نیروهای یمن به مناطق جنوبی 
و شرقی عربستان سعودی شلیک شده است.

 ناتو مخالف 
تشکیل ائتالف نظامی در اروپا

»ینس استولتنبرگ« دبیرکل ناتو روز یکشنبه 
با تشکیل ائتالف نظامی اروپایی پس از تحوالت 
افغانستان مخالفت کرد. به نوشته اسپوتنیک، 
ــه شــدت با  اســتــولــتــنــبــرگ گفته اســــت: مــن ب
ایــن مسئله موافقم کــه تمام جامعه جهانی 
از جمله چین و روسیه باید همکاری داشته 
باشند تا با تبدیل افغانستان به محل فعالیت 
آزادانه تروریست ها و آمادگی و سازمان دهی و 
برنامه ریزی و تأمین مالی آن ها برای حمله علیه 

کشورهایمان مقابله شود.
به تازگی برخی سران اروپایی مثل جوزف بورل 
)مسئول سیاست خــارجــی اتحادیه اروپـــا( و 
هایکو مــاس )وزیـــر خارجه آلــمــان( از تشکیل 
نیروی نظامی ویــژه اروپــایــی بــرای تکرار نشدن 
حوادثی مثل افغانستان سخن گفته بودند. 
استولتنبرگ در واکــنــش بــه ایــن پیشنهادها 
ــرای ایجاد  اظهار کــرده اســت: هرگونه تــالش ب
ساختارهای مــوازی یا ایجاد نسخه دومــی از 
ساختار فرماندهی، قابلیت های مشترک ما در 
کار گروهی را تضعیف می کند زیــرا با توجه به 
کمبود منابع باید از تالش های تکراری و دارای 

همپوشانی خودداری کنیم.

 شهادت 13پلیس عراقی 
در حمله داعش

13مأمور پلیس فدرال عراق شنبه شب در حمله 
گروه داعش به یک ایست بازرسی در نزدیکی 
کرکوک کشته شدند. به گزارش یورونیوز، این 
حمله مــدت انــدکــی پیش از نیمه شب آغــاز 
شد و چند ساعت ادامه داشت. این منبع که 
نخواست نامش فــاش شــود شمار مجروحان 
این حمله را هم »سه نفر« ذکر کرد. منبعی در 
 یکی از بیمارستان های کرکوک نیز کشته شدن 
13 مأمور پلیس را تأیید کرد. این حمله شنبه  
شب در منطقه رشاد در 65 کیلومتری جنوب 

غربی کرکوک روی داد.

سخت گیری های پلیس هند 
علیه خانواده رهبر فقید کشمیر
پلیس منطقه تحت کنترل هند در کشمیر 
اعــضــای خــانــواده عــالمــه علی گــیــالنــی، رهبر 
ــا اســتــنــاد بــه قــانــون  شیعیان ایـــن منطقه را ب
سخت گیرانه مبارزه با تروریسم تحت پیگرد 
قــرار داده اســت. ایــن در حالی است که عالمه 
گیالنی سال ها در حبس خانگی به سر می برد و 
روز چهارشنبه گذشته درگذشت. اتهام اعضای 
خانواده این عالم مبارز سر دادن شعار علیه هند 
و کشیدن پرچم پاکستان روی پیکر او عنوان 
شده اســت. مقامات هند پیکر عالمه گیالنی 
را بـــدون حضور اعــضــای خـــانـــواده اش در یک 

قبرستان محلی دفن کردند.
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 رحلت آیت اهلل سید محمود حسینی شاهرودی 
سید محمود حسینی شاهرودی مرجع تقلید شیعه 

و از شاگردان میرزای نائینی بود. او به عنوان احداثگر 
مساجد و حسینیه ها هم شناخته شده بود. احداث 

مسجد، حسینیه و مدرسه علمیه در کابل و برخی 
شهرهای ایران، بازسازی مدارس علمیه بخارایی و 

قزوینی در نجف، تأسیس بعثه حج و اعتراض به حکومت 
پهلوی در واکنش به واقعه فیضیه از اقدامات او بود. او 

سرانجام در 15شهریور 1353 درگذشت.

اوقات شرعی به افق تهران

اذان صبح فردا

اذان ظهر

13 :03

5 :15

اذان مغرب

19 :43

غروب خورشيد

19 :25
 نیمه شب شرعی

00 :20
طلوع فردا

6 :41

اوقات شرعی به افق مشهد

اذان صبح فردا

اذان ظهر

12 :30

4 :41

اذان مغرب

19 :11

غروب خورشيد

18 :52
 نیمه شب شرعی

23 :47
طلوع فردا

6 :08

  نمابر تحریریه:                     37610087 -37684004  )051(
)051(   امور مشترکین:                                 37618044-5 
  روزنامه گویا:                    37651844  و  37651888   )051(
  روابط عمومی:                                    37662587   )051(
  ارتباطات مردمی:                         37610086   )051(
  سازمان آگهی ها:                                       37088   )051(
)051(   37628205                                                              
                                                       فاکس: 37610085  )051(
  چاپ مشهد:                                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                           چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:              مشهد، بولوار سجاد، نبش سجاد 1

  صندوق پستی:                                 577- 91735  
  تلفن:                                    14- 37685011 )051(

  دفترتهران:  
          بولوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره 336 
 تلفن:                                         66937575 )021(
 نمابر:                      )داخلی226(66430122  )021(
 پیامک:                                                30004567

جهان

نیک پندار  در پنجشیر چــه مــی گــذرد؟ این 
پرسشی است که این روزها ده ها پاسخ برایش 
منتشر شــده اســت. دره پنجشیر که نــام یکی 
از والیت های افغانستان هم هست همواره با 
مقاومت و ایستادگی شناخته شده اســت. از 
مقاومت در برابر شــوروی گرفته تا مقاومت در 
برابر دور اول حضور طالبان در کابل. آن سال ها 
شخصیتی ملی در پنجشیر سنگر گرفته بود 
که بیشتر افغانستان او را با عنوان چهره ملی 
می شناسند. شخصی به اسم احمد شاه مسعود 
که در دوره حکومت طالبان در کابل به دست 
عناصر القاعده تــرور شده و به شهادت رسید. 

امــروز هم پنجشیر دوبــاره بیرق مقاومت بلند 
کرده و فرزند احمد شاه مسعود که همنام پدرش 
است تصمیم گرفته در مقابل طالبان بایستد. او 
عنوان گروه خود را »مقاومت ملی افغانستان« 
گذاشته و معتقد است بــرای همه افغانستان 
می جنگد. هرچند گویا همه افغانستان این 
شعار او را نشنیده اند و شخصیت های اصلی 
و تأثیرگذار این کشور تصمیم گرفته اند تفنگ 
را زمین بگذارند و در دولتی اشتراکی که ادعای 
طالبان است شرکت کنند. طالبان اما بی خیال 
پنجشیر نشده و قصد دارد به هر شکل شده 
این منطقه را هم تصرف کند. به ویژه پس از آنکه 

مــذاکــرات صلح بین کابل و پنجشیر شکست 
خورد، آتش حمالت طالبان پرزورتر شده است. 
همین تقابل، اخبار ضد و نقیضی را به رسانه ها 
پمپاژ و فضای خبری را مخدوش کــرده است. 
برخی مثل استاد محمدحسین جعفریان در 
حمایت از احمد مسعود مباحث را احساسی 
کرده و از اسارت چندهزار نفری نیروهای طالبان و 
کشته شدن چندصد نفری آن ها خبر می دهند و 
برخی در حمایت از طالبان از تصرف ولسوالی های 
مختلف در پنجشیر سخن می رانند. هیچ کدام 
هم از مواضع خود کوتاه نمی آیند تا فضای خبری 

این منطقه زیبا همچنان مبهم باقی بماند.
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