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 خطیب زاده 
در پاسخ به قدس خبرداد

برگزاری نخستین نشست 
اقتصادی سفیران ایران 

در کشورهای همسایه

گفت وگو با  ناشر بین المللی 
 آثار »مرادی کرمانی« 
در سالروز تولد او 
»هوشو« سرها را سمت 
کتاب چرخاند

شهریور16

قیمت در مشهد و شهرستان ها 1000 تومان - تهران 2000 تومان
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مناسکماهمحرمشاملمجالسروضهخوانی،تعزیهیاشبیهخوانی،نقالییا...

گفت وگو با پسر مرشد میرزا عباس جاللیه

6   اسیر فلسطینی با کندن تونل از امنیتی ترین زندان رژیم صهیونیستی گریختند
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قدس  شایعه آزادسازی واردات 
لوازم خانگی کره ای و تأثیر آن 
بر بازار ایران را  بررسی می کند

خطر یورش 
ال جی و 
سامسونگ!
پیش بینی کارشناسان 
از ادامه خشکسالی ها 
ضرورت ساماندهی الگوی 
مصرف را دوچندان می کند

پاییز بی باران!

ایران - عراق امشب 22:30 در قطر

صف آرایی یوزها 
مقابل شیرها

ابهامات مشتاقان 
زیارت اربعین 
برطرف نشد

 گفت و گو با  ابوالفضل عمویی
 عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس

برجام، ابزار سیاست خارجی 
است نه میراث آن

      صفحه1
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  آگهی مناقصه نصب و خرید                                         
       دوربین جهت نظارت تصویری

موسسه بذر و نهال آستان قدس رضوي

موسسه بذر و نهال آستان
 قدس رضوی در نظر دارد  

جه�ت خری�د و نص�ب دوربی�ن جه�ت نظ�ارت تصوی�ری باغات و 
م�زارع تحت پوش�ش خود از طری�ق مناقصه)دومرحل�ه ای( اقدام 
ب�ه خری�د نماید.لذا بدینوس�یله از اف�راد حقیق�ی و حقوقی دعوت 
میگردد جهت دریافت اس�ناد مناقصه به س�ایت www.reo.ir )قسمت 
مناقصات ( مراجعه نمایند . مهلت ارائه پیش�نهادات س�اعت 14 مورخ 
1400/06/23می باشد. ضمنا در صورت نیاز به دریافت اطالعات از 

طریق شماره 05137607582 ارتباط برقرار نمایید.

ف
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شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی
آگهی مناقصه عمومی شماره 244/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 
از تاریخ 1400/06/15 الی 1400/06/18   از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. داوطلبان میتوانند برای دریافت اسناد  جدول ذیل  
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 تلفن 32400570-056 اداره قراردادها تماس حاصل فرمایید .

ردیف
شماره 
مناقصه

متراژشرح

مبلغ و نوع 
تضمین)ضمانتنامه 

بانکی یا واریز نقدی( 
)ریال(

تاریخ و ساعت 
افتتاح پاکات 

محل افتتاح پاکات

244/د/1400
احداث ساختمان 

مدیریت توزیع برق 
شهرستان خوسف

700
2.000.000.000مترمربع

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

ف
, 1
40
52
19

س��ازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری ش��هرداری سبزوار در نظر دارد مناقصه 
عمومی احداث پارک مسکن مهر را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه 
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسنادتاارائه پیشنهادمناقصه گران و بازگشایی پاکت ها 
  )www.setadiran.ir( به آدرس)از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیک��ی دولت)س��تاد
انجام خواهد ش��د و الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضوی��ت قبلی مراحل ثبت نام 
در سایت مذکور ودریافت گواهی الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ 

انتشار مناقصه در سامانه 1400/06/16 می باشد.
مهلت دریافت اسنادمناقصه :دوشنبه:1400/06/22 ساعت14

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:شنبه:1400/07/03ساعت14
زمان بازگشائی پاکت ها:یکشنبه:1400/07/04ساعت14

مبلغ شرکت در مناقصه:245.000.000 ریال 
عالقه مندان به شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام ودریافت گواهی الکترونیکی)توکن(

به شماره02141934مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه تماس حاصل نمایند.
کاظم خلیلی دارینی

رئیس سازمان سیما،منظر و فضای سبزشهری  شه��رداری سب��زوار 

»آگهي مناقصه یک مرحله ای فراخوان 
شماره 2000094457000001  « نوبت اول

ف
/1
40
52
15

شرکت آب و فاضالب  خراسان رضوی در نظر دارد 
پساب تصفیه خانه فاضالب شهرستان گلبهار را از طریق مزایده عمومی 
به فروش برساند از متقاضیان شرکت در مزایده دعوت می گردد حداکثر 
ظرف ۵ روز از تاریخ انتشار آگهی نسبت به اعالم آمادگی کتبی و دریافت 

اسناد مزایده از طریق آدرس زیر اقدام نمایند.
 الزم به توضیح می باشد جزئیات کامل مزایده در اسناد موجود است. 

محل بازدید :
- تصفیه خانه فاضالب شهرستان گلبهار

 - بهار  خیابان  گلبهار-  شهرستان  رضوی-  خراسان  استان   : آدرس 
بهار ۴ - پالک۸

امور آب و فاضالب شهرستان گلبهار
شماره تلفن۷۲ -۳۸۳۲۳۳۷۰     داخلی ۱۳ ف

14
04
96
6

آگهی مزایده عمومی
) نوبت اول( ف

,1
40
52
36

آگهی مناقصه  عمومی یک مرحله ای
 18/م/1400 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

شرح در صفحه 4

 موض��وع تجدی��د مزای��ده: ش��هرداری در نظ��ر دارد ب��ه اس��تنادمصوبه ش��ماره 874 مورخ��ه 
1400/6/11شورای محترم اسالمی شهر شاندیز نسبت به فروش امالک خود واقع در شهر شاندیز  به 

شرح جدول پیوست اقدام نماید. 
شرایط تجدید مزایده : 1. متقاضی می بایست مبلغ سپرده شرکت در تجدید مزایده )مطابق جدول 
پیوس��ت(  را طی فیش نقدی به ش��ماره حس��اب 0204880582008 نزد بانك ملی ش��عبه شاندیز 
بنام س��پرده شهرداری شاندیزبعنوان سپرده ش��رکت در تجدید مزایده واریزویا نسبت به ارائه 
ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری شاندیز اقدام نماید. ضمانتنامه ها باید به مدت 3 ماه از تاریخ 

تسلیم پیشنهادها معتبر و 3 ماه دیگر قابل تمدید باشد. 
2. در ص��ورت امتن��اع برنده تجدی��د مزایده از عقد ق��رارداد مبلغ س��پرده تجدیدمزایده به نفع 

شهرداری ضبط خواهد شد.
3. توزیع اسناد از طریق سامانه ستاد از تاریخ 1400/06/16 لغایت 1400/06/24 میباشد.

4. مهلت بارگذاری پیش��نهادها  در سامانه س��تاد تاپایان وقت اداری یکشنبه مورخ1400/07/04 
می باشد.

5. بازگشائی اسناد تجدید مزایده از طریق سامانه ستاد روز سه شنبه  مورخ 1400/07/06 ساعت 
14/30در محل شهرداری صورت می گیرد.

6. هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
7.سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد تجدید مزایده درج شده است .

8.شهرداری در رد یا قبول هر یك از پیشنهادات مختار است.
9.کلیه مراحل برگزاری تجدید مزایده از طریق سامانه ستاد به آدرس https:// setadiran.ir انجام 

می گردد.جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن : 34283003-3-051 تماس حاصل فرمایند.
 

 آگهی تجدید مزایده عمومی
 شهرداری شاندیز

ف
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52
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شهادتحاج
داوودكریمی
درسال1383
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  آگهی مناقصه نصب و خرید                                         
       دوربین جهت نظارت تصویری

موسسه بذر و نهال آستان قدس رضوي

موسسه بذر و نهال آستان
 قدس رضوی در نظر دارد  

جه�ت خری�د و نص�ب دوربی�ن جه�ت نظ�ارت تصوی�ری باغات و 
م�زارع تحت پوش�ش خود از طری�ق مناقصه)دومرحل�ه ای( اقدام 
ب�ه خری�د نماید.لذا بدینوس�یله از اف�راد حقیق�ی و حقوقی دعوت 
میگردد جهت دریافت اس�ناد مناقصه به س�ایت www.reo.ir )قسمت 
مناقصات ( مراجعه نمایند . مهلت ارائه پیش�نهادات س�اعت 14 مورخ 
1400/06/23می باشد. ضمنا در صورت نیاز به دریافت اطالعات از 

طریق شماره 05137607582 ارتباط برقرار نمایید.

ف
, 1
40
50
93

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی
آگهی مناقصه عمومی شماره 244/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 
از تاریخ 1400/06/15 الی 1400/06/18   از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. داوطلبان میتوانند برای دریافت اسناد  جدول ذیل  
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 تلفن 32400570-056 اداره قراردادها تماس حاصل فرمایید .

ردیف
شماره 
مناقصه

متراژشرح

مبلغ و نوع 
تضمین)ضمانتنامه 

بانکی یا واریز نقدی( 
)ریال(

تاریخ و ساعت 
افتتاح پاکات 

محل افتتاح پاکات

244/د/1400
احداث ساختمان 

مدیریت توزیع برق 
شهرستان خوسف

700
2.000.000.000مترمربع

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

ف
, 1
40
52
19

س��ازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری ش��هرداری سبزوار در نظر دارد مناقصه 
عمومی احداث پارک مسکن مهر را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه 
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسنادتاارائه پیشنهادمناقصه گران و بازگشایی پاکت ها 
  )www.setadiran.ir( به آدرس)از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیک��ی دولت)س��تاد
انجام خواهد ش��د و الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضوی��ت قبلی مراحل ثبت نام 
در سایت مذکور ودریافت گواهی الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ 

انتشار مناقصه در سامانه 1400/06/16 می باشد.
مهلت دریافت اسنادمناقصه :دوشنبه:1400/06/22 ساعت14

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:شنبه:1400/07/03ساعت14
زمان بازگشائی پاکت ها:یکشنبه:1400/07/04ساعت14

مبلغ شرکت در مناقصه:245.000.000 ریال 
عالقه مندان به شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام ودریافت گواهی الکترونیکی)توکن(

به شماره02141934مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه تماس حاصل نمایند.
کاظم خلیلی دارینی

رئیس سازمان سیما،منظر و فضای سبزشهری  شه��رداری سب��زوار 

»آگهي مناقصه یک مرحله ای فراخوان 
شماره 2000094457000001  « نوبت اول

ف
/1
40
52
15

شرکت آب و فاضالب  خراسان رضوی در نظر دارد 
پساب تصفیه خانه فاضالب شهرستان گلبهار را از طریق مزایده عمومی 
به فروش برساند از متقاضیان شرکت در مزایده دعوت می گردد حداکثر 
ظرف ۵ روز از تاریخ انتشار آگهی نسبت به اعالم آمادگی کتبی و دریافت 

اسناد مزایده از طریق آدرس زیر اقدام نمایند.
 الزم به توضیح می باشد جزئیات کامل مزایده در اسناد موجود است. 

محل بازدید :
- تصفیه خانه فاضالب شهرستان گلبهار

 - بهار  خیابان  گلبهار-  شهرستان  رضوی-  خراسان  استان   : آدرس 
بهار ۴ - پالک۸

امور آب و فاضالب شهرستان گلبهار
شماره تلفن۷۲ -۳۸۳۲۳۳۷۰     داخلی ۱۳ ف

14
04
96
6

آگهی مزایده عمومی
) نوبت اول( ف

,1
40
52
36

آگهی مناقصه  عمومی یک مرحله ای
 18/م/1400 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

شرح در صفحه 4

 موض��وع تجدی��د مزای��ده: ش��هرداری در نظ��ر دارد ب��ه اس��تنادمصوبه ش��ماره 874 مورخ��ه 
1400/6/11شورای محترم اسالمی شهر شاندیز نسبت به فروش امالک خود واقع در شهر شاندیز  به 

شرح جدول پیوست اقدام نماید. 
شرایط تجدید مزایده : 1. متقاضی می بایست مبلغ سپرده شرکت در تجدید مزایده )مطابق جدول 
پیوس��ت(  را طی فیش نقدی به ش��ماره حس��اب 0204880582008 نزد بانك ملی ش��عبه شاندیز 
بنام س��پرده شهرداری شاندیزبعنوان سپرده ش��رکت در تجدید مزایده واریزویا نسبت به ارائه 
ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری شاندیز اقدام نماید. ضمانتنامه ها باید به مدت 3 ماه از تاریخ 

تسلیم پیشنهادها معتبر و 3 ماه دیگر قابل تمدید باشد. 
2. در ص��ورت امتن��اع برنده تجدی��د مزایده از عقد ق��رارداد مبلغ س��پرده تجدیدمزایده به نفع 

شهرداری ضبط خواهد شد.
3. توزیع اسناد از طریق سامانه ستاد از تاریخ 1400/06/16 لغایت 1400/06/24 میباشد.

4. مهلت بارگذاری پیش��نهادها  در سامانه س��تاد تاپایان وقت اداری یکشنبه مورخ1400/07/04 
می باشد.

5. بازگشائی اسناد تجدید مزایده از طریق سامانه ستاد روز سه شنبه  مورخ 1400/07/06 ساعت 
14/30در محل شهرداری صورت می گیرد.

6. هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
7.سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد تجدید مزایده درج شده است .

8.شهرداری در رد یا قبول هر یك از پیشنهادات مختار است.
9.کلیه مراحل برگزاری تجدید مزایده از طریق سامانه ستاد به آدرس https:// setadiran.ir انجام 

می گردد.جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن : 34283003-3-051 تماس حاصل فرمایند.
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خبر درگذشت شادروان مرحومه مغفوره حاجیه خانم خراسانی 
مادر گرانقدر شهید واالمقام محسن حاجی حسنی کارگر

موجب تأثر و تألم خاطر گردید.

حاجیه خانم خراسانی نه تنها به دلیل قرار گیری در جایگاه رفیع والده 
معظم شهید منا محسن حاجی حسنی کارگر، بلکه به واسطه تربیت 
فرزندانی قرآنی و مأنوس با کالم وحی، سزاوار باالترین تمجیدهاست 
و ان شــاءاهلل تالش های ایشــان در تربیت فرزندانی تأثیرگذار در 
 جامعه برای خدمت به اســالم، مرضی درگاه حضرت حق قرار گیرد.

برخورداری از رحمت گسترده خداوند و لقاء این فقیده سعیده به فرزند 
 شهیدش که از ستارگان درخشان قراء مشهدی است، بر ایشان گوارا باد.

این جانب این ضایعه را به محضر خانواده  محترم حاجی حسنی کارگر 
 و همه بازماندگان آن مرحومه تســلیت عــرض می کنم و در جوار 
 مضجع نورانی و شریف حضرت رضا سالم اهلل علیه رضوان و رحمت الهی 

را برای ایشان مسألت می نمایم.
تولیت آستان قدس رضوی

احمد مروی

باسمه تعالی
 انــا لله و انــا الیه راجعون

  حامد تیزرویان

مستندنگاری مردم ایران زمین
1616 رازهای کا  ک خلیل

1414 گذر از میان زمین و آسمان
آنچه درباره پل معلق مشگین شهر باید بدانید

زریبار و دکه های حاشیه آن بوی ماهی کبابی می دهند

44 زخمی برتن درخت
زاگرس نشین ها بنه را  به خاطـرشیره اش دوست دارند

88 قصـه پسـری که عاشق غول بغداد شد

خرده روایت های یک آپاراتچی عاشق

ضمیمه سه شنبه های روزنامه قدس | شماره پنجم| سه شنبه 16 شهریور 1400

چشم در چشم
گـــــوزن ها

پای صحبت های محیط بان منطقه حفاظت شده بوال
که بارها مرال ها را  از نزدیک دیده و ماغ شان را شنیده

»قاف« ضمیمه سه شنبه های 
روزنامه قدس

 دعبل امروز

رواقرواق2

  از دیوان اشعار استاد »سید رضا مؤید« 
  در حرم مطهر رضوی رونمایی شد
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   قالیباف: دولت 
جدید لوایح را 
بازنگری کند
رئیس مجلس شورای 
اسالمی ضمن تأکید 
بر اصالح فرایند 
قانون گذاری در کشور، 
گفت: اصالح فرایند 
قانون گذاری برای 
کنترل ورودی ها و 
مصوبات و به خصوص 
حل مشکالت کشور 
بسیار مؤثر خواهد 
بود. به گزارش مهر، 
محمدباقر قالیباف 
در جلسه شورای 
هماهنگی مجلس 
شورای اسالمی افزود: 
با توجه به تغییر دولت 
و ظرفیت اجرایی 
جدید کشور، بازنگری 
در برخی لوایح و 
اصالح آن باید مدنظر 
قرار گیرد. وی افزود: 
بر اساس دستور رهبر 
معظم انقالب اولویت با 
ارائه الیحه است.

انتصابات جدید

تقی دژاکام    سرانجام پس 
از مدت ها امروز و فردا کردن، در 
نشست سه روز پیش کابینه 
عــراق که به ریاست مصطفی 
الــکــاظــمــی نــخــســت وزیــر ایــن 
کشور برگزار شد، تکلیف زائران 
خارجی اربعین امسال معلوم شد تا بر اساس 
آن ایــران با سهمیه ای 30 هزار نفری و کشورهای 
عربی حوزه خلیج فارس با سهمیه ای 10 هزار نفری 
ــزرگ مذهبی را  امکان حضور در ایــن همایش ب

داشته باشند. 
در این جلسه تصویب شد زائران خارجی اربعین 
تنها با دو شرط حضور از طریق هوایی و انجام تست 
کرونایی که حداکثر سه روز قبل انجام شده باشد، 

حق ورود به عراق را دارند.
اما یکی دو روز قبل از این تصمیم، سایت سماح که 
می کوشد در همه سفرهای اربعین مرجعیت خود 
را اثبات کند و البته اکثر کسانی هم که به مشایه 
می روند معموالً خیلی اقبالی به آن ندارند، اعالم 
کرد پیش ثبت نام سفر اربعین در این سایت انجام 
می شود و البته تأیید کرده بود هنوز هیچ چیزی 

معلوم نیست!
24 ساعت پس از اعالم نظر رسمی دولت عراق، 
سایت سماح نوشت: »با توجه به اخبار واصله در 
خصوص تصمیم دولت عراق مبنی بر تخصیص 
سهمیه 30 هزار نفری برای جمهوری اسالمی ایران 
جهت شرکت در مراسم اربعین و صرفاً تعیین مرز 
هوایی برای اعزام و ضرورت لزوم آگاهی از جزئیات 
و شرایط مدنظر کشور عراق و نحوه اعزام مشتاقان 
مقرر شد که ثبت نام فعالً متوقف تا در این باره 

بررسی و تصمیم گیری و اعالم شود« و چند ساعت 
بعد از این پیام معترضانه، این سایت از دسترس 

خارج شد.
در همین شرایط و در حالی که تمام مشتاقان ایرانی 
سفر اربعین که در یکی از سال ها حدود 3 میلیون 
نفر را هم ثبت کرده بودند و حاال این رقم را به میزان 
یک صدم کاهش یافته می دیدند و نگران بودند 
و هستند، رئیس ستاد اربعین در مصاحبه ای 
با تشریح شرایط اعالمی دولت عراق اظهار کرد: 
وزارت بهداشت و وزارت کشور عــراق با حضور 
مسئوالن سفارت ما در این کشور جلسه تشکیل 
ــر ایــرانــی موافقت  دادنـــد و با حضور 30 هــزار زائ
کردند. ما تصمیم گرفتیم که این 30 هزار نفر را در 
قالب موکب دارانی که همه ساله در کشور عراق 
خدمات می دادند و همچنین کمیته هایی که در 
عراق وظایفی دارند، اعزام و سازماندهی کنیم؛ چرا 

که این عدد سهمیه قابل توزیع در کل کشور نبود و 
می توانست تبعیض هایی به وجود بیاورد. حسین 
ذوالفقاری افزود: ما امسال بنا داشتیم 100هزار نفر 
از خادمان در اربعین شرکت کنند که درمجموع 

30هزار سهمیه به ایران داده شد.
وی تأکید کرد: مرزهای زمینی کامالً بسته است و 
می خواهیم کسی به سمت مرزها حرکت نکند و 
هیچ گونه خدماتی در قالب موکب ها در مرزها ارائه 
نخواهد شد. به گفته ذوالفقاری عبور از مرزهای 
زمینی ممنوع است و دولت عراق برای متخلفان 

مجازات هایی اعمال می کند.
رئیس ستاد اربعین کشور همچنین خاطرنشان 
کرد: در کمیته امنیتی اجتماعی و ستاد ملی اربعین 
با حضور مسئوالن وزارت بهداشت این موضوع 
مورد بررسی قرار گرفت و این پیشنهاد مطرح شد 
»افرادی که واکسن دریافت کردند« و »فاقد بیماری 

زمینه ای هستند« در مراسم اربعین عراق شرکت 
کنند. در این زمینه دستورالعمل کاملی برای رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی تهیه شد و مواردی که در 
کشور عراق باید مورد توجه قرار بگیرد هم در قالب 

دستورالعملی مشخص شده است.
برخی خبرها هم حکایت از برنامه ریزی صداوسیما 
برای اعزام تعداد زیادی از خبرنگاران و کارکنان این 
سازمان برای این مراسم دارد که گفته می شود این 

تعداد به چند صد نفر افزون می شود.
همچنین گزارش هایی از قم می رسد که از حرم 
حضرت معصومه »س« هم تــعــدادی در قالب 
موکب این حرم مطهر آماده حضور در این مراسم 
می شوند. با ایــن همه سؤالی که همچنان برای 
مشتاقان باقی مانده این است که تکلیف کسانی 
که به طــور انــفــرادی می خواهند در ایــن همایش 
عظیم شرکت کنند و شرایط اعالمی هر دو کشور 
عراق و ایران را هم دارنــد، یعنی هم دو دُز واکسن 
خود را تا آخر این هفته زده اند، هم تست پی سی آر 
قبل از سفر را خواهند داد و هم بیماری زمینه ای 
ندارند و هم قبول خواهند کرد که هوایی مشرف 
شوند، چیست و چگونه و کجا باید مراجعه کنند؟ 
آیا طبق روال قبل نیازی به گرفتن ویزا نیست؟ اگر 
باید ویــزا گرفته شــود باید انــفــرادی اقــدام شــود یا 
گروهی؟ به شرکت ها مراجعه شود یا به سفارتخانه 

یا کنسولگری های عراق؟ 
با توجه به زمان کم و ابهامی که باقی مانده است، 
ضروری است مسئوالن مربوط به صراحت تکلیف 
این گونه افــراد را که مثل همیشه کوله هایشان 
را آمــاده نگه داشته اند و می خواهند اقــدام کنند 

مشخص کنند.

ابهامات مشتاقان زیارت اربعین برطرف نشد

خبرخبر
روزروز

پیام تسلیت تولیت آستان قدس رضوی در پی درگذشت حاج محمد خجسته
تولیت آستان قدس رضوی با صدور پیامی درگذشت 
یــار دیرین رهبر معظم انقالب مرحوم حــاج محمد 

خجسته را به معظم له تسلیت گفت. 
ــام  ــ ــی ــ ــن پ ــ ــتـ ــ بـــــــه گـــــــــــــزارش آســـــــتـــــــان نـــــــیـــــــوز، مـ
ــه ایــن  ــروی ب  حــجــت االســالم والمسلمین احــمــد مـ

شرح است:

باسمه تعالی
محضر مبارک رهبر معظم انقالب اسالمی حضرت 

آیت هللا العظمی خامنه ای مدظلّه العالی
سالمٌ علیکم و رحمةهللا؛

احتراماً با اندوه و تأثر، درگذشت یار دیرین و باوفا مرحوم 
مغفور آقای حاج محمد خجسته را به حضرت عالی و 

بیت شریف خجسته تسلیت عرض می کنم.
افتخار خادمی بارگاه قدسی حضرت رضــا ســالم هللا 
علیها، تعهّد ایمانی و انقالبی، همراهی فداکارانه و 
برادرانه با حضرت عالی در جریانات مبارزات اسالمی 
و در شرایط دشــوار و خفقان حاکمیت ستمشاهی، 
دغدغه مندی و رسیدگی به نیازمندان و احسان جویان 

از ویژگی های این انسان مؤمن و خدوم است.
در جــوار مضجع منور و شریف حضرت ثامن الحجج 
علیه آالف التحیّة والثناء از درگاه ایزد منّان، دوام عمر 
بابرکت حضرت عالی، رحمت و مغفرت الهی بــرای 
آن فقید سعید، شکیبایی و پــاداش معنوی برای کلیه 

بازماندگان محترم را درخواست می نمایم.

آرش خلیل خانه     سخنگوی 
وزارت امــــور خـــارجـــه از ارســـال 
دستورالعمل اجرایی اجرای راهبرد 
ــرای تمام  دیپلماسی اقتصادی ب
نمایندگی های کشورمان در جهان خــبــرداد و 
گفت: در همین راستا کنفرانس سفیران ایران در 
کشورهای همسایه نیز در هفته های آینده برگزار 
می شود. سعید خطیب زاده در پاسخ به پرسش 
خبرنگار قدس درباره اینکه در دوره جدید با توجه 
به محوریت موضوع دیپلماسی اقتصادی، آیا 
موانع دیپلماسی اقتصادی در دولت قبل احصا 
و دستورالعمل و تکالیف جدیدی برای سفیران 
و نمایندگی های کشور ارســال شــده، گفت: در 
وزارت امور خارجه موانع دیپلماسی اقتصادی 
به جزئیات احصا شد و همکاران ما در معاونت 

اقتصادی با تالش زیاد آن را تدوین کرده اند.

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: در هر 
جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، ما این 

مباحث را مطرح کردیم و می کنیم. 
وی گفت: دستورالعمل و برنامه توسعه دیپلماسی 
اقــتــصــادی و پیگیری آن از ســـوی آقـــای دکتر 
امیرعبداللهیان وزیــر امــور خارجه بــرای سفرا و 
نمایندگی های ما در سراسر جهان  ارسال شده 
اســت.  این دستورالعمل اولیه است و قطعاً در 
هفته های آتی تکمیل خواهد شد و هر 6 ماه نیز 
گــزارش  فعالیت نمایندگی ها و اقدامات انجام 
شده در راستای دیپلماسی اقتصادی به ملت 
داده خواهد شد. خطیب زاده اعالم کرد: ابتکار 
برگزاری اجالس سفیران ما در کشورهای همسایه 
به عنوان قدم اول در همین چارچوب و با محور  
دیپلماسی اقتصادی به زودی  برگزار خواهد شد 

که جزئیات آن در روزهای آتی اعالم می شود.

ــده نـــیـــروی زمــیــنــی سپاه  ــان ــرم ف
ــوء اســـتـــفـــاده  ــ ــه سـ ــ ــا اشـــــــاره ب ــ ب
گروهک های تروریستی و مسلح 
از اقلیم شمال عراق برای ایجاد 
ناامنی در مناطق مرزی کشورمان تأکید کرد: 
ادامه این وضعیت برای ما قابل تحمل نیست 
و پاسخ الزم را به تروریست ها خواهیم داد. به 
گــزارش تسنیم، در پی برخی تحرکات جدید 
گروهک های تروریستی مسلح در مناطق مرزی 
شمال غــرب کــشــور، سرتیپ پــاســدار محمد 
پاکپور ضمن بازدید از یگان ها و پاسگاه های 
مرزی این منطقه، با یادآوری تأکیدات چندباره 
و آگاه سازی مسئوالن اقلیم شمال عراق نسبت 
به تحرکات گروهک های تروریستی و مسلح در 
منطقه آن ها برای رخنه و انجام اقدامات ضد 
امنیتی علیه کشورمان و عــدم برخورد با این 

پدیده گفت: سال هاست گروه های تروریستی 
و ضــدانــقــالب وابسته بــه استکبار جهانی و 
سرویس های جاسوسی بیگانه از جغرافیای 
اقلیم شمال عــراق بــرای برهم زدن امنیت و 
آرامــش مناطق مرزی جمهوری اسالمی ایران 
و ایجاد اذیــت و آزار بــرای مــردم ساکن در این 
مناطق استفاده می کنند و در این خصوص به 
دولت عراق و مسئوالن اقلیم شمال این کشور 
تذکرات الزم داده شده است. وی تصریح کرد: با 
توجه به وضعیت منطقه و احتمال پاسخ قاطع، 
کوبنده و پشیمان کننده جمهوری اسالمی 
ایــران به گروهک های تروریستی وابسته به 
دشمنان قسم خورده ایران اسالمی که در اقلیم 
شمال عراق النه کرده اند، از ساکنان این مناطق 
درخواست می کنیم از مقرهای تروریست ها 

فاصله بگیرند تا آسیبی متوجه آن ها نشود.

هشدار فرمانده نیروی زمینی سپاه: 

ساکنان اقلیم کردستان 
از مقر تروریست ها فاصله بگیرند

خطیب زاده در پاسخ به قدس خبرداد

برگزاری نخستین نشست اقتصادی 
سفیران ایران در کشورهای همسایه

خبرگزارش

در  حاشيه

از شعار 
نه غزه نه لبنان 
تا شعار دفاع
 از پنجشیر!

در پی اتفاقات 
اخیر افغانستان و 
موضع گیری متناقض 
برخی اصالح طلبان که 
پیشتر شعار نه غزه نه 
لبنان می دادند و امروز 
خواستار حضور ایران 
برای دفاع از پنجشیر 
هستند، یکی از کاربران 
در توییتی نوشت:
1. اگر ایران دخالت 
نکرد: »پنجشیر را رها 
کن؛ فکری به حال ما 
کن«!
2. اگر ایران دخالت کرد: 
»خون پنجشیر تا ابد 
روی پیراهن جمهوری 
اسالمی است«!
3.  آقایی که توییت 
می زنی، بیا داوطلبِ 
اعزام شو برو پنجشیر: 
»عه! خودتون با 
همون فاطمیون برید 
بجنگید«!

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9150000110     با وجود کرونا صحبت از حضور 

بچه ها در مدارس خنده دار است.
9110000480    افراد بی انصاف درکمال حماقت در 
حالی که هنوز بیش از دو هفته از استقرار دولت 
جدید گذشته توقع حل سریع مشکالت را دارند و 

یکسره غر می زنند .
9150000278    اگر یک کشاورز بداند که انگورش 

برای مصارف حرام به کار می رود درآمدش حرام 
است. کار با شرکت های نمایندگان آمریکا وغرب 

چون کره و ژاپن و... نیاز به مدرس ها ندارد!

9010000585    از مسئوالن تقاضا داریم از ورود 
اقالم کره جنوبی و کشورهایی که به ملت ایران در 
روزهای تحریم پشت کردند خودداری کنند و از 
تولید کننده های داخلی حمایت تا هم کیفیت باال 
رود و هم قیمت ها تا جایی که می شود پایین بیاید 

تا همه سود ببرند.
9150000936  سالم. نان سنگک را دیروز از نانوایی 

محله مان ۲ هزار تومان خریدم، امروز همان 
نان را می گوید ۵ هزار تومان. لطفًا بررسی 

شود. چرا؟ با تشکر.

   بــــا حـــکـــم حـــجـــت االســـالم 
والــمــســلــمــیــن رئــیــســی، دکــتــر 
»فرهاد رهبر« به سمت دستیار 
اقتصادی رئیس جمهور منصوب 
شــد. فــرهــاد رهبر متولد 133۸ 
سمنان و دانش آموخته دکترای 

اقتصاد نظری اســت که ریاست سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی در دولت احمدی نژاد، ریاست 
دانشگاه آزاد اسالمی و ریاست دانشگاه تهران را در 

کارنامه اجرایی و مدیریتی خود دارد.

    حجت االسالم والمسلمین 
سید ابراهیم رئیسی در حکمی، 
دکتر »سید صولت مرتضوی« 
ــی  را بـــه ســمــت مـــعـــاون اجــرای
رئیس جمهور و مسئول نهاد 
ــاســت جــمــهــوری منصوب  ری

کرد. در خبر برخی خبرگزاری ها،  »مسئول نهاد 
ریاست جمهوری« جزو مسئولیت وی در حکم 
ــزارش تسنیم،  رئیسی ذکــر نشده اســـت. بــه گـ
صولت مرتضوی متولد1340 و دانش آموخته 
دکــتــرای حقوق عمومی اســت کــه مــعــاون بنیاد 
مستضعفان، معاون سیاسی وزیر کشور، استاندار 
خراسان جنوبی و شهردار مشهد از جمله سوابق 

اجرایی و مدیریتی وی طی سال های اخیر است.

ــوی  ــ سـ از  ــی  ــمــ ــکــ حــ در    
حجت االسالم والمسلمین سید 
ابراهیم رئیسی  »عادل آذر« به 
سمت مشاور رئیس جمهور و 
رئیس مؤسسه عالی آموزش و 
پژوهش مدیریت و برنامه ریزی 

منصوب شــد.  وی دکترای مدیریت از 
دانشگاه تهران دارد و سال ها رئیس مرکز آمار 
کشور بوده و با هر دو دولت محمود احمدی نژاد و 

حسن روحانی کار کرده است.

    حجت االسالم والمسلمین 
سید ابراهیم رئیسی ، با صدور 
حکمی دکتر »میثم لطیفی« را 
به سمت معاون رئیس  جمهور 
و رئیس ســازمــان امــور اداری و 
اســتــخــدامــی کــشــور منصوب 

کرد. به گزارش ایرنا، لطیفی متولد سال 13۵۷در 
هــمــدان و دانــش آمــوخــتــه دکـــتـــرای تخصصی 
مدیریت منابع انسانی است که عضویت هیئت 
علمی دانــشــگــاه، ریــاســت دانــشــکــده مدیریت 
دانشگاه امــام صــادق )ع( و عضویت در شــورای 
نخبگان بنیاد ملی نخبگان را در کارنامه علمی و 

مدیریتی خود دارد.

ــوی دکــتــر     در حــکــمــی از ســ
محمدمهدی اسماعیلی وزیــر 
ــرهــنــگ و ارشــــــاد اســـالمـــی،  ف
»کـــاوه اشــتــهــاردی« بــه سمت 
مدیر عامل جدید خبرگزاری 
جمهوری اسالمی ایــران )ایرنا( 

منصوب شد. اشتهاردی 33 ساله پیشتر مدیر 
شرکت توسکا و در دولت احمدی نژاد مدیرمسئول 
ــران بــود و سابقه خبرنگاری در  روزنــامــه دولتی ای
روزنامه های قدس و جام جم را دارد. وی همچنين از 
بدو تأسيس خبرگزاری مهر تا تابستان سال 13۸4 

مديريت خبر اين خبرگزاری را برعهده داشت.

    دکــتــر رضـــا داوری اردکــانــی 
ــیـــس فــرهــنــگــســتــان عــلــوم  رئـ
ــور، در حـــکـــمـــی دکــتــر  ــ ــشـ ــ کـ
»علی اکبر صالحی« را به سمت 
مــعــاون پژوهشی و قائم مقام 
فرهنگستان عــلــوم منصوب 

کـــرد. دکتر صالحی وزیـــر امـــور خــارجــه محمود 
احــمــدی نــژاد و مــعــاون رئیس جمهور و رئیس 
سازمان انرژی اتمی ایران در دولت حسن روحانی 

بوده است. 

   حجت االسالم والمسلمین 
حسن درویشیان رئیس سازمان 
بــازرســی کــل کشور در حکمی 
»محمد آقاجری« معاون نظارت 
و بازرسی امور سیاسی و قضایی 
این سازمان را به عنوان بازرس 

کل استان خوزستان »با اختیارات ویژه« منصوب 
ــازرس  کل جدید استان خوزستان دارای  کــرد. ب
ابالغ خاص قضایی از سوی رئیس قوه قضائیه با 
دارابــودن اجازه صدور »قرار قانونی برای متهمان 

اقتصادی« است.

خبـر
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قوه قضائيهقوه قضائيه

محسنی  اژه ای: سرعت رسیدگی 
به پرونده ها مطلوب نیست

رئیس قوه قضائیه گفت: من هر روز حداقل 10 درخواست 
مردمی را تا حصول  نتیجه پیگیری می کنم و پیام هایی که 
به  صــورت مکتوب، مجازی یا تلفنی دریافت می کنم  را به 
قسمت های مختلف می فرستم تا رسیدگی شود. به گزارش 
فارس، حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای در جلسه 
دیروز شورای عالی قضایی افزود: طوالنی شدن روند رسیدگی 
به پرونده ها یکی از مشکالت بود که تا حدودی برطرف شده اما 
هنوز تا وضع مطلوب فاصله داریم و این کار باید شتاب بگیرد. 
وی گفت: دادگستری ها و شوراهای حل اختالف کار مردم را  با 

حفظ کرامت، در سریع ترین زمان ممکن انجام دهند.

سياست خارجیسياست خارجی

کارشناس سعودی: آنچه 
می ترسیدیم اتفاق افتاده است!

کارشناس شبکه دولتی سعودی در یک برنامه زنده با تأسف 
از عقب نشینی آمریکا در برابر نفوذ ایران از عراق و افغانستان 
ــاد  کــرد و گفت: این ها چیزهایی اســت که از آن  و منطقه ی
می ترسیدیم و پیشتر هشدارش را داده بودیم. بر اساس فیلمی 
که خبرگزاری مهر منتشر کرده، وی می گوید: نکته مهمی که باید 
به آن اشاره کرد این است که اکنون آمریکای بزرگ و ابرقدرت 
با آن همه نیرو و جایگاه در حال افول و عقب نشینی و تمکین 
دربرابر تهدید ایران است به طوری که ایران به رهبری ]آیت هللا[ 
خامنه ای می تواند آن را به چالش بکشد و عجیب اینکه در 

این چالش پیروز هم شده است. این اتفاق خیلی بدی است.

مجلسمجلس

زنگنه: روحانی کانال های ارزی را 
مسدود کرد

رئیس کمیته اصالح ساختار بودجه مجلس گفت: روحانی 
بعضی قوانین و ساختارها را در بخش اقتصادی ایجاد کرد 
که هیچ تناسبی با جنگ اقتصادی نداشت و سبب شد 
کانال های رفت و آمد ارز مسدود شود. دولت وی برخالف 
شعار اقتصاد آزاد و رقابتی ، همه چیز را در انحصار دولت 
قرار داده بود. به گزارش مهر، محسن زنگنه افزود: دولت 
باید مدیریت ارز را به صرافی ها و بخش خصوصی که 
40سال است نظام ارزی را مدیریت می کنند، واگذار می کرد 
اما نه تنها این کار را نکرد، بلکه قوانین سختگیرانه ای برای 

صادرکنندگان در نظر گرفت. 



بانک مرکزی 
نمی داند در 
بانک ها چه 

می گذرد!
حسین زاده بحرینی، 
نماینده مردم مشهد 

و عضو کمیسیون 
اقتصادی مجلس و 

نماینده طراح »اصالح 
ساختار بانک مرکزی« 
نوشت: »بانک مرکزی 

نمی داند در بانک ها چه 
می گذرد؛ ما در طرح 

بانکداری این خأل را ُپر 
کردیم تا چشم بانک 

مرکزی باز شود و بداند 
در بانک ها چه می گذرد. 

دولت قبلی صراحتًا 
آن را نمی خواست. 

دولت جدید اگر واقعًا 
می خواهد کارهای 

جدی انجام دهد باید با 
اصالحات مدنظر خود 

از این طرح استقبال 
کند«.

حاشیه

آیا میدان گازی 
چالوس به 

روس ها واگذار 
شده است؟ 

به تازگی در فضای مجازی 
مطالبی دست به دست 
می چرخد مبنی بر اینکه 
»ایران یک میدان گازی 
به عظمت پارس جنوبی 

)میدان گازی چالوس( 
را در دریای خزر کشف 

کرده و طی قرارداد ۲۰ ساله 
ایران با روسیه، اختیار 

میزان صادرات، قیمت 
و مقصد گاز این میدان 
را به روسیه واگذار کرده 

است«. به گزارش فارس، 
این ادعا درحالی است که 

براساس گزارش شرکت 
نفت خزر به عنوان متولی 

توسعه میادین دریای 
خزر، تاکنون هیچ میدان 

گازی در این منطقه به 
کشف نرسیده و گمانه زنی 
تنها درباره احتمال وجود 

منابع هیدروکربوری از 
جمله گاز در ساختار عظیم 

چالوس است.  رواج این 
شایعه ها درباره روابط ایران 
و روسیه درحالی است که 
پیش نویس موافقت نامه 

دو کشور هنوز توسط ایران 
به طرف روسی ارسال 

نشده است.

اقتصاد3

اسماعیل غالمی   بــه گفته فــعــاالن صنعت 
ــزار و ۲۰۰ تومانی از هــمــان ابتدا  دارو، ارز 4هـ
نتوانست بر سازوکار قیمتی دارو هــای وارداتــی 
مؤثر واقــع شــود. متأسفانه فراهم کــردن بستر 
فساد در این سیاست ارزی، موجب شد برخی 
ســودجــویــان بــه جــای تأمین دارو و ســایــر اقــام 
سامت محور، دست به کارهای سوداگرایانه ای 
مانند قاچاق معکوس یا عرضه دارو به بازار آزاد 
بزنند که نتیجه آن چیزی جز کمبود دارو و ایجاد 
بحران نبود. سید حسن موسوی فرد، کارشناس 
اقتصاد سامت در گفت وگو با قدس با اشاره به 
مذموم بــودن سیاست ارز 4هــزار و ۲۰۰ تومانی 
اظهار کــرد: ارز 4هــزار و ۲۰۰ تومانی به طورکلی 
تهدیدی برای اقتصاد کشور بود و دولت به خوبی 
نتوانست آن را اجـــرا کــنــد. بــه همین خــاطــر با 
گذشت زمــان سعی کــرد به حــذف تدریجی آن 
روی آورد. با وجود ایــن، برخی اقــام اساسی از 
جمله دارو هنوز زیر سایه ارز ترجیحی هستند. 
ــزود: در حــال حاضر بــه واســطــه اختاف  وی افـ
نرخی که بین ارز یارانه ای و آزاد وجود دارد، شاهد 

قاچاق شدید معکوس کاال های سامت محور 
و مواد اولیه دارویــی هستیم. در واقع دالالن به 
راحتی می توانند این اقام را از چرخه قانونی خود 
خارج و با سود چند برابری آن را به کشوری دیگر 

قاچاق و یا به بازار آزاد عرضه کنند.
ــاره به  ــا اشــ ایـــن کــارشــنــاس ســیــاســت گــذاری ب
کمبود انسولین تصریح کــرد: به عنوان مثال 
می توان به قضیه انسولین اشــاره کرد که بار ها 
بــرای مــردم ما به بحران تبدیل شــد. متأسفانه 
با آنکه ارز بیشتری نسبت به سال گذشته به 
این کاال اختصاص پیدا کرد و واردات افزایش 
یافت، امــا همچنان کمبود آن در داروخانه ها 
ــود. ایـــن مـــوضـــوع بــیــا نــگــر وجـــود  ــی شـ حـــس مـ
عیوب متعدد در ایــن سیاست ارزی اســت که 
سودجویان را به تخلف ســوق می دهد. ممکن 
است سامانه هایی مانند تی تک که می توانند 
بعد نظارتی را شــدت ببخشند، کمی راهگشا 
بــاشــنــد، امـــا رانـــت بــســیــار بـــاال در مسئله ارز 
 4هــزار و ۲۰۰ تومانی تخلفات را بیشتر از پیش 

خواهد کرد.

ایجاد شکاف بین دهک های درآمدی ◾
موسوی فرد ادامه داد: عاوه بر این موارد، آمار ها 
نشان دهنده این است مصرف داروی واردشــده 
ــزار و ۲۰۰ تومانی در بین دهــک هــای  بــا ارز 4هـ
ــرابــر دهــک هــای کــم درآمــد  پـــردرآمـــد، چــنــدیــن ب
است. این مسئله به تنهایی بیانگر نبود رویکرد 

عدالت محوری در این سیاست ارزی است.

 راهکار بیمه ای به جای تخصیص  ◾
ارز 4هزار و 200 تومانی 

موسوی فرد در پایان به بیان راهکار برای جلوگیری 
ــت پـــرداخـــت و گــفــت: ما  ــ از ایـــجـــاد فــضــای ران
هرقدر بتوانیم قیمت دارو را بر اســاس نرخ آزاد 
ارز تعیین کنیم و از سویی دیگر مابه التفاوت را 
به شکل جبرانی، از طریق ســازوکــار بیمه ها به 
مصرف کنندگان برسانیم، موفق تر خواهیم بود 
چراکه اختصاص ارز ترجیحی به واردکننده ای که 
امکان تخلف را دارد، قطعاً موجب ایجاد فساد و 

رانت می شود.
این اظهارات نشان می دهد کارشناسان به دلیل 

رانت ناشی از اختاف ۲۰ هزارتومانی بین ارز آزاد 
و ترجیحی، به شدت با سیاست ارز 4هزار و ۲۰۰ 
تومانی مخالف اند. از ســوی دیگر ازآنجایی که 
کشور بــه لحاظ منابع ارزی در شــرایــط خاصی 
قرار دارد، به نظر می رسد تبدیل حمایت ارزی به 
حمایت ریالی، می تواند بخش زیادی از مشکاتی 

که در حوزه تأمین دارو به وجود آمده را رفع کند.

گزارشگزارش

 سیاست ارزی اشتباه موجب 
 سود چند برابری دالالن و بازی 

با جان بیماران شده است

 قاچاق 
 معکوس دارو 
با ارز 4200

WWW.QUDSONLINE.IR
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خبرخبر
خوبخوب

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی گفت: از روز دوشنبه 
توزیع ۱۰۰ هزار تن برنج تایلندی، هندی و پاکستانی در 
کشور در سطح فروشگاه های زنجیره ای، تعاونی های 

مصرف و اتحادیه ها آغاز شده است. 
به گزارش تسنیم، یزدان سیف افزود: به واسطه ذخایر 
راهــبــردی برنج هیچ کمبودی در خصوص تأمین این 

محصول وجــود نــدارد و با اینکه خشکسالی موجب 
کاهش تولید برنج شده از طریق این ذخایر میزان برنج 

مورد نیاز بازار تأمین می شود.
 از روز دوشنبه با آغاز توزیع برنج در کشور نزدیک به 
۱۰۰ هزار تن از این محصول از نوع هندی، تایلندی و 
پاکستانی از طریق فروشگاه های زنجیره ای، تعاونی های 

مصرف کارگری، کارمندی، اتحادیه و ... در اختیار مردم 
قــرار گرفته و هیچ کمبودی در مــورد برنج بــرای مصرف 

خانوار وجود ندارد. 
در حال حاضر جو روانی ناشی از موضوع کمبود برنج 
 در جامعه ایجاد شــده که با ایــن توزیع گسترده این 

جو روانی از بین می رود.

 آغاز توزیع 
 ۱00 هزار تن 
برنج خارجی 

قیمت بازار آزاد 
خودروهای داخلی 

   سمند LX )ساده(  
237.000.000تـومـان

   پژو 20۶ تیپ ۵ )ساده( 
304.000.000تـومـان

  E2 90رنو تندر   
342.000.000تـومـان

LX  رانا   
240.000.000تـومـان

   سایپا ۱۱۱ 
۱53.000.000تـومـان

   ساینا ۱400
۱63.000.000تـومـان

زهرا طوسی   در روزهــایــی 
ــه تــولــیــدکــنــنــدگــان داخــلــی  کـ
ــیـــدات، مــرزهــای  ــولـ ــد تـ ــا رشــ بـ
تــازه ای از کمیت و کیفیت را در 
ایــن صنعت لمس می کنند، 
شرکت های خارجی نیز سودای 
بازگشت و تصاحب بازار لوازم خانگی ایران را در 

سر می پرورانند.
در غیاب شرکت های خــارجــی کــه موجب شده 
بودند سرمایه گذاری داخلی و رشد تولید در این 
صنعت به تعویق بیفتد، تولیدکنندگان داخلی 
فرصتی یافتند توانمندی های خــود در صنعت 

لوازم خانگی را به نمایش بگذارند.
ــران کــه زمانی  ــ خــطــوط ســاخــت لــوازم خــانــگــی ای
خاک می خورد و با یک سوم ظرفیت کار می کرد 
ــاره بــه حرکت  بــا خــروج شرکت های خــارجــی دوبـ
ــزرگ  ــد صــنــعــتــی بـ ــ ــاال ۵۰۰ واحـ درآمــــدنــــد. حــ
و متوسط تولید کننده لوازم خانگی بــا ظرفیت 
تولید ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هــزار دستگاه در کشور 
 مشغول فعالیت هستند و برای گرفتن سهم بازار 
8۰ میلیون نفری کشور و بازار حدود ۵۰۰ میلیونی 

منطقه با یکدیگر رقابت می کنند.

پیش بینی صادرات ۶00 میلیون دالری  ◾
لوازم خانگی

ــن شــرکــت هــای داخــلــی توانسته اند تنها در  ای
سه ماهه نخست امسال تولید انواع لوازم خانگی 
را با ۲۹.4 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته به بیش از یک میلیون و 48 هزار 
دستگاه برسانند. آن طـــور کــه آمــارهــای وزارت 
صمت می گوید در سه ماهه اخــیــر نسبت به 
ــواع ماشین  مــدت مشابه ســال پیش تولید انـ
ــبــاســشــویــی، یــخــچــال و فـــریـــزر و تــلــویــزیــون  ل
افزایش 4۰، ۲۹.۱ و ۱۹.۹ درصدی داشته است. 
ــورت گرفته  ــن افـــزایـــش تــولــیــد در حــالــی صــ ایـ
 کــه ایـــن شــرکــت هــا تــوانــســتــه انــد ســـال گذشته 
۲۰۰ میلیون دالر لوازم خانگی صــادر و ارز وارد 
کــشــور کنند. پیش بینی ها حــاکــی از آن است 
 امسال هم باید منتظر صادرات ۶۰۰میلیون دالری 

لوازم خانگی باشیم.

 تالش البی قدرت  ◾
برای حضور شرکت های خارجی

حاال و در چنین شرایطی که صنعت لوازم خانگی 
ــادرات به  ایـــران بــا تأمین نیاز داخــلــی بــه فکر صـ
کشورهای منطقه است، آمریکا برای آزاد کردن 
بخشی از پول های بلوکه شده ایران در کره مجوزی 
با مهلت ۹۰ روزه به این کشور داده که بر اساس آن، 
شرکت های کره ای که قباً با ایران مراودات تجاری 
داشته اند، می توانند در ازای این مبلغ به ایران کاال 

صادر کنند.
هر چند قالیباف، رئیس مجلس شورای اسامی 
گفته هرگز ایــن اتــفــاق نمی افتد، چــراکــه دولــت 
و مجلس نمی خواهند تولید داخــلــی را دچــار 
مشکل کنند امــا محمدرضا غزنوی، سخنگوی 

انجمن لوازم خانگی به خبرنگار ما می گوید باوجود 
ایستادگی مجلس و دولت، البی های قدرتمندی 
ــن شــرکــت هــای خــارجــی در حال  بـــرای حــضــور ای

البی گری هستند.

نباید امنیت سرمایه های داخلی به خطر بیفتد ◾
غزنوی با اشــاره به نقش سرمایه گذاری خارجی 
در سرعت بخشی به روند رشد و توسعه صنعتی 
کشور تأکید می کند: پیش از تحریم ها، بیش 
از ۷۰ درصــد بــازار کشور در اختیار شرکت های 
خارجی بود ولی با خارج شدن این شرکت ها، سهم 
تولیدکنندگان داخلی به مرور افزایش یافت، حاال 
نفس تولید بازشده و چراغ کارخانه ها یکی پس 
از دیگری روشن می شود، خطوط تولید به صورت 

سه  نوبت کار می کنند و میزان بیکاری در این حوزه 
کاهش یافته اســت، در چنین شرایطی اگــر قرار 
است فرصت دوباره ای به شرکت های خارجی در 
ایران بدهیم، باید حفظ دستاوردهای دوره تحریم 

را نیز از خاطر نبریم.
غزنوی با تأکید بر اینکه نباید اجازه دهیم امنیت 
سرمایه های داخلی به خطر بیفتد، می افزاید: اگر 
تدابیری برای حمایت از تولید داخل اتخاذ نشود، 
دیگر هیچ فعال اقتصادی جرئت نمی کند برای 
تولید کاال در کشور پیشقدم شود چون همواره 
این خطر وجود دارد که سرمایه وی با ورود رقیبان 

خارجی به بازار از بین برود.

ورود سرمایه خارجی به شرط انتقال فناوری ◾
وی بــا بــیــان اینکه هیچ کــشــور صنعتی اجـــازه 
نــمــی دهــد مــحــصــوالت دیــگــر کــشــورهــا در برابر 
تولیدات داخلی آن هــا قد علم کند، می افزاید: 
کشورهای پیشرفته ضمن اینکه به شرکت های 
ــازه ســرمــایــه گــذاری در حــوزه هــایــی  خــارجــی اجــ
ــود دارد را نــمــی دهــنــد،  کــه تــولــیــد داخــلــی وجــ
سرمایه گذاری های جدید در بخش های مختلف 
صنعت را نیز مشروط به انتقال فناوری می کنند.

وی توضیح می دهد: طبق بررسی که در کره جنوبی 
ــم، ایــن کــشــور فقط اجـــازه می دهد  ــ انــجــام دادی
فــعــاالن اقتصادی کشورهای دیگر منابع مالی 
خود را در جاهایی سرمایه گذاری کنند که خود 
ایــن کشور تمایل نـــدارد بــه آن وارد شــود؛ آن هــا 
برای سرمایه گذاران شرایط تولید و صــادرات هم 
می گذارند، ازجمله اینکه دانــش فنی تولیدات 
صادراتی باید به گونه ای باشد که استانداردهای 
الزم را برای صدور به بازارهای کشورهای پیشرفته 

مثل آلمان داشته باشد.

 ورود قطعات موردنیاز تولید  ◾
به جای کاالی نهایی

وی بابیان اینکه کشورهای صنعتی اجــازه واردات 
کــاالی کامل به کشورشان را نمی دهند، می گوید: 
شرکت های خارجی که مایل به ورود به بازار کشورمان 
هستند باید به جای ورود کاالی نهایی، برخی قطعات 
موردنیاز مانند موتور یخچال که هنوز دانش فنی آن 

در کشور وجود ندارد را به ایران صادر کنند.
وی با یـــادآوری اینکه در هیچ صنعتی در کشور 
ــدازه افزایش تولید باکیفیت نداشتیم،  تا این ان
می گوید: برخی رسانه ها به جای پشتیبانی از تولید 
ملی، به تولیدکنندگان داخلی انگ انحصارطلبی 
می زنند درصورتی که باوجود هزار و۵۰۰ تولیدکننده 
لوازم خانگی کوچک و بزرگی که در ایــن حیطه 
فعالیت می کنند چه انحصاری می تواند برای 

کاالی ایرانی شکل بگیرد؟
ــم کمر  ــگــذاری غـــزنـــوی تــأکــیــد مــی کــنــد: نــبــایــد ب
تولیدکننده داخلی با ورود کاالی خارجی بشکند؛ 
باید حضور ایــن شرکت ها بــا شــروطــی کــه گفته 
ــورت صنعت  شــد هــمــراه بــاشــد در غیر ایـــن صـ

لوازم خانگی دیگر سرپا نخواهد شد.
بــاایــن حــال صحبت های اکــبــر پـــازوکـــی، رئیس 
اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان لوازم خانگی 
نیز خالی از لطف نیست که می گوید با اینکه 
در بــخــش هــای مــخــتــلــف لــوازم خــانــگــی دارای 
تولیدکنندگان متعدد هستیم امــا هیچ نقشه 

راهی برای تولید در این بخش نداریم.
به گفته وی، کشورهای صنعتی بزرگی مانند آلمان 
درنهایت دو یا چند برند تولیدکننده لوازم خانگی 
دارنــد امــا ما با اینکه نقشه راه مشخصی برای 
تولید نداریم ۲۷ برند تولیدکننده یخچال و فریزر 

در کشور داریم.
ــال حــاضــر صــنــعــتــگــران  گــفــتــنــی اســــت، در حــ
داخلی توانسته اند عمق ساخت داخل ماشین 
لباسشویی را در سال جاری به ۶۰ درصد برسانند. 
میزان بومی سازی در اقــام دیگر مانند کولرآبی 
۱۰۰ درصــد، یخچال فریزر ۶۰ درصــد، آبگرمکن 
ــاز ۹۰ درصـــد، بــخــاری بیش  ۷۵ درصـــد، اجــاق گ
ــده اســــت. پــایــیــن تــریــن مــیــزان  ــد شـ  از ۹۰ درصــ
داخلی سازی با 3۵ درصد نیز مربوط به تلویزیون 
 است که صنعتگران کشور امیدوارند بتوانند تا 

۷۰ درصد از آن را در کشور تولید کنند.
به نظر می رسد درحالی که روند داخلی سازی در 
حوزه لوازم خانگی در حال انجام است دولت نیز 
باید برای تحقق هدف گذاری ها در افزایش عمق 
ســاخــت مــحــصــوالت داخــلــی، بــه بــرطــرف کــردن 

موانعی که در این مسیر وجود دارد همت گمارد.

قدس شایعه آزادسازی واردات لوازم خانگی کره ای   و تأثیر آن بر بازار ایران را  بررسی می کند

 خطر یورش 
ال جی و سامسونگ!

علی اصغر بیات درباره جزئیات پرداخت وام به 
بازنشستگان تأمین اجتماعی گفت: با توجه 
به شرایط کشور و بازنشستگان از سال گذشته 
تصمیم گرفتیم سامانه ای را با همکاری سازمان 
ــاه و کــانــون عالی بازنشستگان  تأمین اجتماعی، بانک رف
راه انــدازی کنیم. به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان، رئیس 
کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی 
بیان کــرد: در سال گذشته به شکل غیرحضوری 34۰ هزار 
فقره وام ۷ میلیون تومانی به بازنشستگان پرداخت کردیم اما 
امسال در مرحله  اول ۱۲۰ هزار فقره وام ۷ میلیون و ۵ میلیون 
تومانی به آن ها پرداخت شد. بیات ادامه داد: سهمیه استان ها 
را بر اســاس برنامه ریزی که از پیش انجام شــده بــود اعام 
کردیم و در تاریخ ۱۱ شهریور ۱۲۰ هزار فقره وام بازنشستگان 
در دور سوم پرداخت شد. ثبت نام و دریافت این وام از طریق 
سامانه  به شکل غیر حضوری انجام شده است. تمام سعی 
ما این است مراجعات بازنشستگان به بانک، شعبات تأمین 

اجتماعی و کانون ها کمتر شود.
وی افـــزود: ایــن سامانه کــامــاً غیرحضوری بــوده و اسامی 
ــر اســـم و  ــارب بــازنــشــســتــگــان در آن ثــبــت مـــی شـــود. فــقــط ک

مشخصات خود را وارد سامانه می کند. بازنشستگان عزیز 
ما به این نکته توجه کنند که خط موبایل باید به نام خود فرد 
باشد تا احراز هویت انجام شود. بیات گفت: پرداخت وام به 
صورت کاماً غیرحضوری بوده و متقاضیان از طریق سامانه 

در کانون استان ها ثبت نام کرده اند.
رئیس کانون عالی مستمری بگیران و بازنشستگان کشوری 
 تصریح کــرد: بازنشستگان توجه کنند برخی مــوارد مانند 
چک برگشتی و معوقه ها موجب می شود در دریافت وام با 
مشکل مواجه شوند. گفتنی است بازنشستگان می توانند 
از طریق سایت کانون های بازنشستگی استان ها اقــدام به 

ثبت نام وام کنند.

امکان شروع کسب و کار با مجوز اولیه درگاه ملی 
مجوزها، نظارت سیستمی بر اجرای مصوبات 
وزارت اقتصاد، انتشار صورت های مالی همه 
شرکت های دولتی، تسهیل ورود شرکت های 
جدید و سهام پــروژه هــا بــه بـــورس، اصــاح نظام حکمرانی 
بــازار سرمایه، تسریع در تصویب لوایح مالیاتی در دولت، 
هوشمندسازی نظام مالیاتی و برنامه های کوتاه مدت برای 

اصاح نظام بانکی از خبرهای وزیر اقتصاد بود.
به گزارش فارس، سید احسان خاندوزی در برنامه گفت وگوی 
ویژه خبری شبکه دو سیما با اشاره به برنامه دولت سیزدهم 
بــرای بهبود محیط کسب و کــار، اظهار کــرد: موضوع بهبود 
محیط کسب و کار یک موضوع فرابخشی است و به همین 
دلیل بنای ما این است که هیئت مقررات زدایی و تسهیل 
مجوزهای کسب و کار را در این زمینه فعال کنیم و از همان روز 
اول به مرکز ملی سپردم پیش جلسات هیئت مقررات زدایی  

تشکیل شود.
وی افزود: مقرر شده درزمینه مجوزهایی از وزارت بهداشت 
و وزارت صمت  که افــراد برای دریافت آن باید ماه ها منتظر 
باشند، در گام اول مجوز از درگاه ملی مجوزها کافی باشد و 

متقاضی شروع فعالیت اقتصادی بتواند با همان مجوز کار 
را آغاز کند و پس از آغاز کار، سایر دستگاه ها فرایند اعطای 
مجوز را انجام دهند. درواقع همان طور که رئیس جمهور در 
تبلیغات انتخاباتی بیان کردند نظارت و صدور مجوز به جای 

صدور پیشینی به صورت پسینی باشد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: برای اینکه مصوبات وزارت اقتصاد 
روی کاغذ باقی نماند و در عرصه میدان هم عملیاتی شود 
از دوستان حــوزه فناوری اطاعات وزارت اقتصاد خواستم 
سازوکاری را آماده کنند تا پس از هر مصوبه ای، موارد نقض را 
سریع گزارش کنند و نسبت به میزان اجرای مصوبات بازخورد 

گرفته شود.

برنامه های اصالحی وزیر اقتصاد برای بهبود کسب وکاراعالم جزئیات وام بازنشستگان تأمین اجتماعی
خبرخبر

هر چند  قالیباف ، رئیس مجلس شورای اسالمی گفته هرگز این اتفاق نمی افتد، چراکه 
دولت و مجلس نمی خواهند تولید داخلی را دچار مشکل کنند اما سخنگوی انجمن 
لوازم خانگی به خبرنگار ما می گوید باوجود ایســتادگی مجلس و دولت، البی های 

قدرتمندی برای حضور این شرکت های خارجی در حال فعالیت  هستند.
گزيدهگزيده



انتشار  اثر 
تازه ای از دکتر 
محمد جعفر 
یاحقی
کتاب دوجلدی 
»روزشمار زبان و 
ادبیات فارسی« 
نوشته محمدجعفر 
یاحقی به تازگی 
توسط انتشارات 
معین منتشر و راهی 
بازار نشر شده است.

این مجموعه دو 
جلدی با هزار و ۲۵۵ 
صفحه و قیمت ۳۸۰ 
هزار تومان منتشر 
شده است.

شما نــاشــری هستید که  ◾
بیشترین تعداد ترجمه را از آثار 
ــرادی کرمانی داریـــد، چطور به  مـ
این نویسنده عالقه مند شدید و 
تصمیم به ترجمه و  انتشار آثار 

ایشان گرفتید؟ 
 مثل بسیاری از کتابخوان ها من با سریال »قصه های 
مجید« که در دهه 60 در تلویزیون پخش می شد با 

ایشان آشنا شدم و بعد بقیه آثار ایشان را خواندم. 
به هر حال مــرادی کرمانی یکی از افــرادی است که 
در داخل کشور تأثیر مستقیمی در کتابخوان کردن 
قشری از مردم داشته است . طیف مخاطبان او هم 
رده سنی نــدارد می شود گفت چندین نسل ایران 

کتاب های او را خوانده اند و با آن ها خاطره دارند. 
اما آشنایی من با ایشان به سال 1385 بر می گردد من 
در ایران بودم و در جاهای مختلف ایشان را می دیدم. 
در سال 1393 تصمیم گرفتم آثار ایشان را ترجمه کنم 
و سال بعد از آن خانم کارولین کراسکری ، ایران شناس 
و مترجم آمریکایی تبار آثار معاصر ایران به ایران آمد 
و ما در فرهنگسرای ادب قراری گذاشتیم و تصمیم 
گرفتیم نخستین کتاب را ترجمه کنیم و به این صورت 

»خمره« ترجمه شد.  

چرا تصمیم گرفتید »خمره« را به عنوان نخستین  ◾
اثر، ترجمه کنید؟ 

 کتاب »خــمــره« جایزه هــای جهانی زیــادی دارد و 
در آثــار فارسی بیشترین تعدد ترجمه را دارد که 
بعد خمره بین آثار معاصر، البته با فاصله زیاد آثار 
صادق هدایت و خانم سیمین دانشور این رکورد را در 
اختیار دارند و چون ترجمه خوبی از نسخه انگلیسی 
کتاب نبود، ما هم همین اثر را ترجمه کردیم. ترجمه 
»خمره« یکی از موفق ترین کارهایی بوده که خود من 
تا این لحظه چاپ کرده ام . این کتاب به چاپ های 
متعدد رسیده و اثر متفاوتی است. بعد از این بود که 

سایر آثار مرادی کرمانی را با ترجمه خانم کراسکری 
و با مترجمان دیگر به زبــان های فرانسه، آلمانی، 
روسی، چینی، صربی، عربی و نسخه های آموزشی 

دو زبانه کار کردم. 

کــدام کتاب مـــرادی کرمانی از سمت  ◾
مخاطب جهانی مورد اقبال بیشتری قرار 

گرفته است؟ 
 کتاب خمره؛ چون جوایز زیادی را نصیب 

نویسنده کــرده اســت. جایزه 
خــوزه مارتینی مکزیک، 
ــو در  ــ ــارنـ ــ ــوکـ ــ جـــــایـــــزه لـ
فیلم نامه نویسی و جایزه 
بـــولـــوکـــبـــرای ســوئــیــس 

جوایز معتبری است که این کتاب توانسته به آن ها 
دست پیدا کند. 

ــران فــرق دارد و ایرانی ها »شما که  امــا در داخــل ای
غریبه نیستید« را بیشتر دوست دارند که 
من این اثر را به زبان های انگلیسی، روسی 
و فرانسه ترجمه کــرده ام و به خصوص 
نسخه انگلیسی که بسیار موفق بوده 

است. 
اما در ترکیه کتاب »مربای شیرین« بسیار 
محبوب است، در حالی که سایر 
آثــار مــرادی کرمانی هنوز در 
این کشور شناخته نشده 

است.  

علت اقبال کتاب »خمره« چه بوده است که  تاکنون  ◾
بیش از یک صد هزار نسخه به چاپ رسیده است؟ 

 بله داستان این کتاب در یک روستا می گذرد. در 
قرن 21 یک نوجوان اروپایی که نمی تواند درک کند 
چگونه در روستایی حتی یک شیر آب هم نیست 
با همین داستان ارتباط می گیرد و ایــن در اعجاز 
قلم آقــای مــرادی کرمانی است و دلیل خاصی هم 
نمی شود برایش آورد چــون کتاب »خــمــره« آقای 
مرادی کرمانی جزو آثاری است که در هلند و اتریش 
به عنوان کتاب کمک درسی پیشنهاد می شود. همان 
طور که گفتم کتاب جوایز معتبر جهانی گرفته و این 
مسئله نشان می دهد قلم آقای مرادی کرمانی باالتر 

از استانداردهای معمول جهان است. 

در شرایطی که بسیاری از انــزوای ادبیات معاصر  ◾
ــران در جهان صحبت می کنند، آثــار آقــای مــرادی  ای

کرمانی چطور با این اقبال روبه رو می شود؟ 
دالیل مختلفی وجود دارد که کتابی در سطح جهان 
موفق شود. یکی از ضعف هایی که ما داریم این است 
که هیچ شناختی صنعت نشر جهان نسبت به 

نویسنده های ایرانی ندارد.
ــران اســت کــه تا   دلــیــل دیــگــر شــرایــط سیاسی ایـ
ــاشــران خــارجــی بــه سمت  حـــدی مــانــع رغــبــت ن
نویسنده های ایرانی می شود و اگر هم بیایند به 
سمت موضوعاتی می روند که نگاه منفی به خود 
ایران دارد و در زمانی علیه ایران استفاده می شود 
که معموالً این آثــار هم تاریخ مصرف دارنــد. اما 
آثار مرادی کرمانی نزدیک چهار دهه است که در 
دنیا دست به دست می شود و این نشان دهنده 
تــوانــمــنــدی ایــشــان اســـت. مـــرادی کــرمــانــی تنها 
نویسنده ایــرانــی اســت کــه خــارجــی هــا بــه چهره 
ایشان را می شناسند و نه نــام. یعنی اگر کسی 
او را ببیند می داند »هوشنگ مرادی کرمانی« را 
دیده است و نیاز به معرفی ندارد ، این مسئله را در 

سفرهای خارجی متعددی که با ایشان داشته ام 
به عینه دیده ام.   در کنار همه این ها او نویسنده 
خوش اقبالی هم هست چون در دهه 80 میالدی 
شورای کتاب کودک آثار ایشان را ترجمه کرد و به 
دبیر خانه جوایز مختلف فرستاد و همین سبب 

شناخت دنیا از او شد.  

 علت این محبوبیت را در چه می دانید؟ ◾
 ایشان ویژگی های اخالقی و رفتاری دارد که سایر 
نویسنده ها کمتر از این ویژگی ها بهره بــرده اند. 
بسیار متواضع و مهربان است . صادق و صمیمی 
اســت و همین صمیمیت و صــداقــت در آثــارش 
موج می زند. او با همان نگاه روستازاده کرمانی که 
بوده، می نویسد و شاید این ویژگی مهم ترین دلیل 
موفقیت آثارش باشد. او نویسنده ای مردمی است 
و عاشق نوشتن و کشورش است و همه این ها در 
قلم او تأثیرگذار اســت.  نوشته هــای او تا قــرن ها 
ماندگار و تأثیرگذار است . او چندین نسل ایران را 
با کتاب آشتی داد نویسنده های ایران چنین توانی 
را ندارند . این مهم است که نویسنده بتواند طوری 

بنویسد که سرها به سمت کتاب بچرخد. 

 شما با کدام اثر ایشان ارتباط بیشتری برقرار کردید؟  ◾
 من کتاب »شما که غریبه نیستید« را بسیار دوست 
دارم . مطالعه این کتاب در بیرون از کشور به خصوص 
در آمریکا برای بیمارانی که تحت روان درمانی قرار 
می گیرند، پیشنهاد می شود تا این کتاب را بخوانند 
و ببینند چطور انسانی در 70 سال پیش در زمانی که 
پدر و مادری باالی سرش نبوده، در روستایی در شهری 
مثل کرمان که حتی جاده ای هم نداشته توانسته 
تالش کند تا خودش را به باالترین سطح در ادبیات 
جهان برساند. این اثر به خواننده اش امید و انگیزه 
می دهد. من ناشر این کتاب به زبان روسی، انگلیسی 

و فرانسه هستم. 

 گفت وگو با  ناشر بین المللی آثار »هوشنگ مرادی کرمانی« 
در سالروز تولد این نویسنده  

»هوشو« سرها را 
سمت کتاب چرخاند

خبرخبر
روزروز

»قصه های مجید« فعالً منتشر نمی شود!عروسک های بومی احیا می شوند
کانون پــرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فــارس با 
انتشار فراخوانی از عالقه مندان خواست تا با ساخت 
عروسک های بومی، محلی، آیینی و نمایشی این استان 
در احیای این آثار بومی محلی گام بردارند.هر شرکت کننده 
می تواند حداکثر دو اثــر را به ایــن جشنواره ارائـــه دهد. 
هنرمندان در انتخاب تکنیک و  ابعاد عروسک خود آزاد 

هستند. 
عروسک باید توسط خود شرکت کننده تولید و خلق شده 
باشد. عروسک هایی که به مرحله نهایی راه پیدا نمی کنند 
از طریق پست بــرای صاحب اثر برگشت داده می شود.  
عالقه مندان  تا پایان شهریور 1۴00 فرصت دارند تا آثار خود 

را به این رویداد فرهنگی ارسال کنند. 

صالح رامسری، ناشر آثار مرادی کرمانی خبر داده بود که 
کتاب »قصه های مجید« تمام شده اما کاغذ برای چاپ 
جدید نیست اگر هم ناشر تصمیم به چاپ با کاغذ آزاد 
بگیرد با افزایش قیمت همراه است. مرادی کرمانی درباره 
این موضوع می گوید: به عنوان نویسنده دوست دارم این 
کتاب منتشر شود. مجید وارد حافظه جمعی  مردم ایران و 

موقعیت های زبانی شده است،  به شدت ایرانی است و از 
نظر شهرت از من نویسنده اش و کیومرث پوراحمد به عنوان 
کارگردان سریالش، جلو زده است. زمانی که »پروین دخت 
یزدانیان« مریض بود، در داروخانه برای تهیه دارو می گفتند 
»بی بی مجید«  مریض شده و دارو می خواهد. این طور 
وارد زندگی مردم ایران شد و نمی تواند غیبت داشته باشد.

  خدیجه زمانیان      امروز زادروز نویسنده »قصه های 
مجید« است. نویسنده کتاب های خاطره انگیز کودک و نوجوان 

در ایران، نویسنده ای که برای نسل های مختلف، ساده و گرم 
و لطیف نوشته است.  کمتر کسی است که هوشنگ مرادی 

کرمانی را نشناسد. او   در سال ۱۳۲۳ در روستای سیرچ استان 

کرمان متولد شد. داستان های او مانند رودخانه ای آرام، راه 
خود را پیدا کرده اند. او نه تنها نویسنده معاصر ایرانی است که 

شناخته ترین نویسنده در خارج از کشور هم هست و آثارش 
برای همه مردم دنیا در حال ترجمه و انتشار است.   چطور این 
مقبولیت برای یک نویسنده ایرانی با آثاری که روایتگر رنج و 

درد مردمان جنوب ایران است، در خارج از مرز های ایران رقم 
خورده است. در سالروز تولد این نویسنده درباره محبوبیت 

جهانی هوشنگ مرادی کرمانی با افشین شحنه تبار، مدیر و 
مؤسس انتشارات»شمع و مه« که مترجم آثار او به زبان های 

خارجی است، صحبت کرده ایم که این گفت وگو را می خوانید. 
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و هنر فرهنگ 

 افشین شحنه تبار
ناشر

      صفحه 4

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
براب��ررای ش��ماره 140060321006006000807 هی��ات اول موض��وع قان��ون تعیی��ن تکلی��ف وضعی��ت ثبت��ی اراض��ی وس��اختمانهای فاقد س��ند 
رس��می مس��تقردر واح��د ثبت��ی حوزه ثب��ت ملک تف��ت تصرفات مالکان��ه بال مع��ارض متقاضی خان��م زهرا دهقانی س��انیج  فرزند حس��ن بش��ماره 
شناس��نامه 48 ص��ادره از در ی��ک ب��اب خان��ه باغچ��ه ب��ه مس��احت کل1761/70 مترمربع پ��الک ثبت��ی 1486 و1698 فرع��ی از 24 – اصلی بخش 
16 ی��زد واق��ع درس��انیج خری��داری عادی مع الواس��طه از مالک رس��می آقای س��ید محمد صفوی س��انیجی  وربابه صف��وی زاده محرزگردیده اس��ت 
لذا به منظوراطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می 
توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضائی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ1404673

تاریخ انتشارنوبت اول: دوشنبه : 1400/06/01                   تاریخ انتشارنوبت دوم: سه شنبه : 1400/06/16 
امیرحسین جعفری ندوشن-رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی آراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعی ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یادشده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک فاروج 
مورد رسیدگی و تایید قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی)کثیراالنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد:

بخش سه قوچان پالک 3 اصلی-اراضی تیول
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک ... فرعی از 3 اصلی فوق به مساحت 28571/99 متر مربع ابتیاعی آقای محمد حاجی پورمقدم فاروجی فرزند 

عباس از محل مالکیت رسمی مشاعی متقاضی برابر رای شماره 140060307003000778 -1400/05/13 کالسه 77-1400 هیات
بخش سه قوچان پالک 12 اصلی-اراضی مفرنقاه

شش��دانگ یک قطعه باغ دارای پالک ... فرعی از204فرعی از 12 اصلی فوق به مس��احت  9622/77 متر مربع ابتیاعی آقای موس��ی الرضا ندائی فاروجی 
فرزندغالم از محل مالکیت رسمی آقای غالم ندائی فاروجی برابر رای شماره 140060307003000772 -1400/05/12 کالسه 109 -1399هیات

ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی دارای پالک ...فرعی از383فرعی از12اصلی فوق به مساحت 4259/75مترمربع ابتیاعی آقای غالمرضا برازنده مفرنقاه فرزند 
علی اصغر از محل مالکیت رسمی آقای روح اله رضوانی برابر رأی شماره 140060307003000811- 1400/05/24کالسه 113-1397هیأت

بخش سه قوچان پالک 18 اصلی-اراضی کالته نوروزعلی
شش��دانگ ی��ک قطعه زمین مزروع��ی دارای پالک 100 فرعی از18 اصلی فوق به مس��احت 1959/59 متر مربع ابتیاعی آق��ای حبیب اله ایزدپناه کالته 
جعفرآبادفرزندحشمت اله  از محل مالکیت رسمی خانم فاطمه عصمتی برابر رای شماره  140060307003000809 -1400/05/24 کالسه 113-1397 هیات

بخش سه قوچان پالک 25 اصلی-اراضی جعفرآباد
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک ... فرعی از25اصلی به مساحت 35677/77متر مربع ابتیاعی آقای قربانعلی زارعی فرزند 

محمدحسین از محل مالکیت رسمی آقای غالمعلی غالمی برابر رأی شماره 140060307003000775 -1400/05/13 کالسه 37-1400 هیات
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک ... فرعی از25 اصلی فوق به مساحت35677/77متر مربع ابتیاعی آقای علی اکبرباغدار 

فاروجی فرزند علی از محل مالکیت رسمی آقای غالمعلی غالمی برابر رای شماره 140060307003000776 -1400/05/13 کالسه34-1400 هیات
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک ... فرعی از25 اصلی فوق به مساحت 14244/99 متر مربع ابتیاعی آقای محمد قنبری فرزند محمدحسین از 

محل مالکیت رسمی آقای صفدرواقعی برابر رای شماره 140060307003000773 -1400/05/12 کالسه 15-1400 هیات
بخش سه قوچان پالک 34 اصلی-اراضی میرفضل اله

ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک....فرعی از 34 اصلی فوق به مساحت 76193/83متر مربع ابتیاعی آقای رضامحمدیان فرزند محمود از محل 
مالکیت رسمی آقای رمضان محمدیان  برابر رای شماره 140060307003000810 -1400/05/24 کالسه48-1400 هیات

بخش سه قوچان پالک 35 اصلی-اراضی حاجی تقی
ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی  دارای پالک .. فرعی از 35 اصلی فوق به مساحت 10880/04متر مربع ابتیاعی آقای احمداسدی فرزند محمدرضا از محل 

مالکیت رسمی آقای  غالمرضا غالمی حاجی تقی برابر رای شماره  140060307003000813 -1400/05/24 کالسه105-1399 هیات
شش��دانگ یکقطعه زمین مزروعی دارای پالک ....فرعی از35اصلی فوق به مس��احت 7458/32مترمربع ابتیاعی آقای احمداسدی فرزند محمدرضا ازمحل 

مالکیت آقای غالمرضا غالمی حاجی تقی برابررأی شماره 140060307003000814-1400/05/24کالسه 104-1399هیأت
بخش سه قوچان پالک 86 اصلی-اراضی دربند اسفجیر

ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی دارای پالک ....فرعی از 121فرعی از86اصلی فوق به مساحت 3195/08مترمربع که مقدار411مترمربع درحریم رودخانه 
واقع شده است  ابتیاعی خانم پری چوبک زن فرزند برات ازمحل مالکیت رسمی آقای محمداسالمی قره جقه برابررأی شماره 140060307003000817- 

1400/05/24کالسه23-1400هیأت
بخش سه قوچان پالک 123 اصلی-اراضی استاد

ششدانگ یک قطعه باغ دارای پالک .. فرعی از630فرعی وکل پالک 112فرعی از 123 اصلی فوق به مساحت 2647/64متر مربع که مقدار 403مترمربع 
درحریم رودخانه واقع شده است  ابتیاعی آقای ابراهیم شاکری استاد فرزند غالمعلی از محل مالکیت رسمی آقای غالمعلی شاکری وغالمحسن نجف زاده 

برابر رای شماره 140060307003000808 -1400/05/24 کالسه100-1399 هیات
بخش سه قوچان پالک 182 اصلی-اراضی شیرین دره خرق 

شش��دانگ یک قطعه باغ  دارای پالک .. فرعی از 17فرعی از 182 اصلی فوق به مس��احت 1874/67 متر مربع ابتیاعی آقای س��یدعلیرضا منصوریان فرزند 
سیدابوطالب از محل مالکیت رسمی آقای سید امین منصوریان برابر رای شماره 140060307003000812 -1400/05/24 کالسه8-1400 هیات

لذا بدینوسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چنانچه اعتراضی دارند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و 
در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند.معترضین باید ةرف یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد 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.ضمناً صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه عمومی نخواهد بود.آ1405232
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/06/16                                                                  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/31

محمداسماعیل فرهمند-رئیس اداره ثبت اسناد وامالک فاروج
 

رونوشت اگهی حصروراثت 
خانم کمک بامری بشماره ملی 3590974249 به شرح دادخواست به کالسه 1400/400 از این شورا درخواست نموده چنین توضیح داده شادروان مراد 
عبدالهی بشماره ملی 3591041106 در تاریخ 1400/05/31 در اقامتگاه دائمی خویش بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است به : 
1-متقاضی با مشخصات فوق زوجه متوفی 2- علی عبدالهی بشماره ملی 3591060895   3- شاهپور عبدالهی بشماره ملی 3591062774    4- حشمت 
عبداله��ی بش��ماره ملی 3580314092    5- عبدالوحید عبدالهی بش��ماره مل��ی 3580574841 فرزندان ذکور متوفی 6- زینت عبدالهی بش��ماره ملی 
3591060887     7- زیور عبدالهی بشماره ملی 3591062782     8- جمیله عبدالهی بشماره ملی 3591802050     9- زینب عبدالهی بشماره ملی 

3580314084     10- مرضیه عبدالهی بشماره ملی 3580698796 فرزندان اناث متوفی . متوفی ورثه دیگری ندارد .
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد  و یا وصیت نامه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

اگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .آ1405221 
رئیس شورای حل اختالف شماره یک شهرستان دلگان 

 عظیم بامری

تیبا م���دل 1394 رن���گ آبی به 
ب���رگ س���بز خ���ودروی  

ش���ماره انتظامی 695س26 ایران 36  ش���ماره موتور 
 NAS811100E5814394 8188117 و شماره شاس���ی
به مالکیت مهناز ش���عاع حسینی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 

ح
, 1
40
52
27

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

شناس���نامه )ب���رگ س���بز( و کارت پ���اک خ���ودرو 
س���واری پ���ژو تیپPARS-XU7مدل1400ب���ه رنگ 
سفید به ش���ماره موتور124K1565748به شماره 
ش���ماره  NAAN01CE5MH606686ب���ه  شاس���ی 
پاک 284ق71-ایران35 بنام نوید رس���تم نس���ل 
مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد. 

ف
,1
40
52
31

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز و کارت خودرو خودروی  س���مند مدل 83 
رن���گ نقره آبی به ش���ماره انتظام���ی 485ط14 ایران 
32  ش���ماره موتور 12483031948 و ش���ماره شاسی 
0083210991 ب���ه مالکیت معصومه خلیلی گرمرودی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

ح
, 1
40
51
99

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س���ند کمپان���ی و فاکتور ف���روش خودرو س���واری 
پژو تیپ پ���ارس ای ال ایکس مدل1384 به رنگ 
نقره ای متالیک به ش���ماره موتور 12684004678 
ب���ه ش���ماره شاس���ی 11305021 ب���ه ش���ماره پاک 
448ج58ای���ران 95 بنام س���میرا ای���زد نیا مفقود 

گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد. 

ف
,1
40
52
25

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

کارت دانشجویی به شماره 9613317035  
به نام  س����ید ش����یرین امیر ش����اهی با  کد 
مل����ی  0926277693  مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 

س
14
05
22
9

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز خودروی  س���ایپا س���اینا م���دل 1397 رنگ 
س���فید- روغن���ی ب���ه ش���ماره انتظام���ی 283س39 
ایران 74  ش���ماره موتور M15/8590444 و ش���ماره 
شاس���ی NAS831100J5777120 به مالکیت محمود 
محمودنی���ا مفقود گردی���ده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ح
, 1
40
52
21

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

روح   اینجان���ب  التحصیل���ی  ف���ارغ  م���درک 
االمی���ن چاوش���ی فرزن���د محمد اس���معیل 
صادره از زاهدان در مقطع کاردانی پیوسته  
صادره از واحد دانش���گاهی آزاد مش���هد به 
ش���ماره 148911107218 تاریخ 1399/03/08 
مفق���ود گردی���ده و فاق���د اعتبار می باش���د. 
از یابن���ده تقاض���ا می ش���ود اصل م���درک را 
به آدرس: مش���هد،  دانش���گاه آزاد اسامی 
- قاس���م آب���اد- بل���وار امامیه 42- س���ازمان 
مرک���زی دانش���گاه آزاد اس���امی مش���هد - 
اداره امور فارغ التحصیان ارس���ال نمایید. 

ح
, 1
40
46
21

لی
صی

تح
ک 

در
ن م

دا
فق

ی 
گه

آ

کارت کار اینجان���ب محمدص���ادق حس���ینی  
ن���ام پ���در: غام حس���ین  به ش���ماره خانوار 
شناس���ایی  ش���ماره  ب���ه   922740414
92236503590 مفق���ود ش���ده و از درج���ه 

اعتبار ساقط می باشد.

ح
, 1
40
52
26

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

,ع
14
05
23
5

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران 
در نظر دارد 

از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نسبت به واگذاری امور مربوط به خدمات عمومی 
و پشتیبانی و تخصصی  واحد های تابعه به بخش غیر دولتی اقدام نماید. از متقاضیان واجد 
شرایط جهت دریافت اسناد و تحویل پیشنهاد طبق برنامه زمان بندي ذیل دعوت بعمل می آید. 
*مهلت دریافت اس�ناد : از روز س�ه ش�نبه مورخ 1400/06/16 تا ساعت 14/30 روز شنبه 

مورخ 1400/06/20.
*مهلت تحویل پیشنهاد: تا ساعت14/30روز سه شنبه مورخ 1400/06/30.

* مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: به شرح مندرج در اسناد مناقصه به صورت 
نقدی واریز به ش�ماره حس�اب 272790485 نزد بانک رفاه یا ضمان�ت نامه بانکی معتبر 

ک�ه مدت اعتبار سررس�ید ضمانتنامه بانکی باید حداقل س�ه ماه پس از تاریخ 
پیشنهاد قیمت باشد.

 * محل دریافت اس�ناد و تحویل پیش�نهادات: س�امانه ت�دارکات الکترونیکی 
دولت)س�تاد( به آدرس WWW.SETADIRAN.IR در ضمن به پیش�نهاد های واصله 

خارج از درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ترتیب اثرداده نخواهد شد.
*زمان گش�ایش پیش�نهادها: زمان تش�کیل جلس�ه کمیس�یون روز چهارش�نبه مورخ 

1400/06/31 در طبقه همکف، دبیرخانه کمیسیون مناقصات دانشگاه.
* اداره مناقصات و قراردادهای دانشگاه با شماره تلفن 33044109-011  آماده پاسخگویی 

به سؤاالت میباشد. 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 18/م/1400 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران              

برگ سبز، و س���ند مالکیت سواری سیستم پراید 
تی���پ جی ت���ی ایکس آی به رنگ س���فید - روغنی 
مدل 1388 به  ش���ماره موتور 2959982 و شماره 
شاس���ی S1412288989449  ب���ه ش���ماره پ���اک 
از درج���ه  627 د 32 مفق���ود گردی���ده و   – 54

اعتبارساقط می گردد.
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برگ کمپانی خودرو س���واری ه���اچ بک کیا پیکانتو 
م���دل 2013 رن���گ نق���ره ای متالی���ک ب���ه ش���ماره 
شاس���ی  ش���ماره  و   G4LADP048831 موت���ور 
KNABX512BDT568033 مفقود گردیده است. 
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امیرعبداللهیان 
در پنج سال 

گذشته سکاندار 
دیپلماسی 

پارلمانی بود
ابوالفضل عمویی 

با خوب توصیف 
کردن رابطه 

امیرعبدللهیان با 
کمیسیون امنیت 

ملی مجلس گفت: 
ایشان یک دیپلمات 

شناخته شده و با 
سابقه است همه 
سطوح کاری در 

وزارت امور خارجه 
را تا سطح معاونت 
وزیر طی کرده  و در 

پنج سال گذشته 
هم در سمت مشاور 

امور بین الملل رئیس 
مجلس نفر اصلی در 
پیگیری دیپلماسی 
پارلمانی جمهوری 
اسالمی ایران بوده 

است.

حاشیه

تمرکز و 
تجربه  وزیر 

امورخارجه  در 
منطقه  در رفع 

تأثیر تحریم ها 
مؤثر است

عمویی در پاسخ 
به پرسشی در 

خصوص توانایی های 
امیرعبداللهیان برای 

پیشبرد سیاست های 
دولت سیزدهم گفت:  

ایشان تجربه خوبی 
را در حوزه سیاست 
خارجی منطقه ای 

داشته و ارتباط خوبی با 
مجموعه دستگاه های 

مرتبط با سیاست 
خارجی دارند، از حوزه 
نظامی و امنیتی گرفته 
تا مجلس ایشان یک 

نقطه جمع بودند و 
ما امیدواریم وی با 

بهره گیری از ظرفیت 
تجمیع شده در وزارت 
خارجه و اصالحاتی که 

صورت خواهد داد موفق 
عمل کند. ضمن اینکه 

تمرکز و تجربه ایشان در 
منطقه کمک می کند 

ما سیاست توسعه 
روابط با همسایگان را 
به خوبی پیش ببریم. 
سیاستی که می تواند 
به رفع تأثیر تحریم ها 

کمک کند.

درنگدرنگ

همه طرف ها می گویند  ◾
فــرصــت بـــرای مــذاکــره و احیای 
ــدون  ــ ــام هــمــیــشــگــی و ب ــرجــ ــ ب
محدودیت نیست و زمان به ضرر 
برجام اســت. چه پارامترهایی 
در حال حاضر شرایط را برای به 
نتیجه رساندن مذاکرات وین و احیای برجام دشوارتر 

می کند؟
 یکی از موضوعاتی که آمریکایی ها روی آن عملیات 
روانی انجام می دهند و سعی دارند با توسل به آن 
فشار وارد کنند، موضوع زمان است. اینکه زمان 
محدود و به سرعت در حال سپری شدن است، 

البته به ضرر برجام و ایران!
زمان اصلی ما فکر می کنیم از سال 2018 و از وقتی 
که آمریکایی ها بد عهدی هایشان را شروع کردند 
و اروپایی ها هم به تعهداتشان عمل نکردند بر 
خالف منافع ایران پیش رفته و در همه این دوران 
چیزی که از دست رفته منافع ایران است. کشور 
ما خسارت زیــادی متحمل شــده که بخشی به 
صورت ضرر مستقیم اقتصادی بود و بخشی به 
صورت عدم النفع ناشی از تحریم ها و عدم اجرای 

تعهدات اروپایی ها.
مــا بــرآوردهــای مختلفی از ضــرر و زیــان کشور و 
خسارت ناشی از تحریم ها داریم که از 150 میلیارد 
دالر در گـــزارش هـــای رســمــی و دولــتــی تــا برخی 
تخمین های دیگر توسط کارشناسان که تا هزار 

میلیارد دالر هم محاسبه شده اند.
طرف آمریکایی صحنه را به نحو دیگری طراحی 
ــزار رســانــه ای استفاده می کند تا  می کند و از ابـ
بگوید زمان تنها به ضرر ایران است. بله! ما در نفع 
خودمان محدود شدیم، هر چند توانستیم به 
سختی راه هایی را برای دور زدن تحریم ها پیدا کرده 

و کمی زیان هایمان را کم کنیم.
االن دولت جدیدی در ایران روی کار آمده که تمایل 
دارد سیاست بی اثرکردن تحریم ها را به صورت 

جدی دنبال بکند. این منظر ایران است.
اما طرف آمریکایی به شدت نگران است و عجله 
دارد. یکی به خاطر اینکه اعتبار بین المللی اش 
در نتیجه اقدامات ترامپ در خروج از تعهدات و 
قراردادهای بین المللی از جمله برجام از بین رفته و 
این موضوع جا افتاده که آن ها کشوری هستند که 
دائماً تعهدات خودشان را زیر پا می گذارند ویکی 
دیگر امتیازهایی که آمریکا با گذشت زمان از دست 
می دهد از جمله اینکه برنامه هسته ای ایــران در 
غیاب برجام به سرعت در مسیر طراحی شده اش 

پیش می رود. 
میزان ذخایر اورانیوم ایــران افزایش چشم گیری 
ــران به  داشته و ادامــه دارد. سطح غنی ســازی ای

20درصــد و سپس 60 درصد رسیده که به لحاظ 
فنی این توانایی جهان را متحیر کرد، دانش و توانایی 
فنی ایران به سرعت در حال جهش است، ساخت 
سانتریفیوژهای نسل جدید و پیشرفته با سرعت 
در جریان است، ضمن اینکه در این حین اقدامات 
خرابکارانه ای را از سوی رژیم صهیونیستی شاهد 
بودیم که در نطنز و تأسیسات اتمی کرج رخ داد، اما 
این اقدامات خرابکارانه و متجاوزانه و حتی ترورها 
هم نتوانست برنامه هسته ای ایــران را متوقف و 

حتی کند سازد.
پس زمان به ضرر آمریکایی ها هم در گذر است 
هم به لحاظ اعتبار بین المللی و منطقه ای آن ها 
و هم به لحاظ رشد پر سرعت فناوری و برنامه 
هسته ای ایران. این دانشی که در ایران در حوزه 
فناوری های نوین در حال تجمیع است حکم خط 
قرمز برای آمریکایی ها را دارد و آن ها هستند که 
می بینند این خط قرمز هر روز تیره تر می شود، 
درنتیجه سعی می کنند موضوع زمان را خیلی 
برجسته ســازی کنند. ولــی مــا ایــن بــرداشــت را 
نداریم چــون ما راهکارهای جدیدی را امتحان 
می کنیم. برنامه هسته ای ما مرزهای جدیدی را 
در می نوردد و متوقف نشده، دولت جدیدی در 
ایران با تفکر متفاوت و انرژی بیشتر روی کار آمده، 
توسعه همکاری های ما با شرکای جدید در منطقه 
و آسیا مثل چین و هند رو به جلو است، افزایش 
فروش نفت ما با وجود تحریم ها چشمگیر بوده و 
خود آمریکایی ها گزارش های متعددی را در مورد 
بی اثــر شــدن تحریم ها منتشر کــرده انــد. این ها 
همه نشان می دهد زمــان بیش از آنکه به ضرر 
ما باشد به ضرر آمریکایی ها و سیاست فشار 

حداکثری است.

پس دو پارامتر داریم، یکی اینکه برنامه هسته ای  ◾
ایران به سمت شکستن و عبور از مرزهای جدید و 

رسیدن به نقطه ای است که برگشت ناپذیر خواهد 
بود و دیگری کم اثر شدن خود به خود تحریم های 

آمریکا؟
بله! درست است، البته آنچه در برنامه هسته ای 
ایران برگشت ناپذیر است، دانش و توانایی فنی 
دانشمندان و تکنسین های ماست نه اقدامات 
صورت گرفته و گام های برداشته شده در کاهش 
تعهدات. خــود برنامه هسته ای ما جهت گیری 
نظامی و غیر صلح آمیز نــدارد، بلکه ما همچنان 
ــرژی و اســتــفــاده از  ــ ــکــردمــان تــولــیــد بـــرق و ان روی
محصوالت هسته ا ی در صنایع و کــشــاورزی و 
بخش بهداشت و درمان و پزشکی است که دچار 
تحریم هستیم. این دانش هسته ای رو به جلو و 
در حال پیشرفت است و این یک روند خطی دارد 
که برگشت پذیر نیست. غربی ها می خواهند این 
دو را به جای هم بنشانند و وانمود کنند برنامه 
هسته ای ایران در حال عبور از خط قرمزها و رسیدن 
به نقطه خطرناک بــدون بازگشت اســت که این 
واقعیت ندارد؛ چون برنامه ما اصوالً صلح آمیز و با 

کاربردهای صنعتی و بشردوستانه است.
اما در مورد تحریم ها باید بگویم ویژگی تحریم های 
اقتصادی همین اســت کــه بــر اثــر گذشت زمــان 
کم اثر و خنثی می شود. »ریچارد نفیو« در کتاب 
هنر تحریم می گوید مــا در مــراحــل و مقاطعی 
ناگزیر گام هایی را در جهت تسهیل و سست 
کــردن تحریم ها بر می داشتیم، به دلیل اینکه 
احساس می کردیم اگر این کار را نکنیم، تحریم 

بی اثر می شود.
بنابراین تحریم یک سالح دائمی نیست، چون هر 
کشوری سعی می کند راه حل هایی برای دور زدن و 
خنثی کردن آن پیدا بکند و در دنیای امروز تحریم 

کردن کار ساده ای نیست.
ما فکر می کنیم آن هــا در همین روزهــا مشغول 

بازاندیشی در سیاست های خود خواهند شد. 

بر این اســاس آیا این تحلیل درســت است که  ◾
مذاکره هم سخت تر شده؟ منظور این است که مذاکره 
با دولت جدید در ایران با راهبردها و نگاه متفاوتی که 
دارد برای دولت آمریکا سخت تر است؟ ضمن اینکه 
اقدامات متقابل و جبرانی ایران هم آن ها را در فشار 

بیشتری قرار داده است؟
من معتقدم مذاکراتی که در وین در جریان بود 
بخش راحــت تــرش جلو رفته و اتفاقاً به مراحل 
تصمیم گیری سخت برای طرف غربی رسیده بود که 

در همان مرحله همزمان شد با انتخابات در ایران.
االن هم واقعیت این است که دولت با این رویکرد 
آمده و شعار اصلی خودش را بی اثر کردن تحریم ها 
می داند.  پس این دولت در راهبردش با دولت قبلی 
متفاوت است. دولت روحانی سعی می کرد برجام 
را به عنوان یک میراث برای خودش حفظ کند و 
خیلی هم تــالش کــرد در روزهـــای آخــر به توافقی 
برسد که برجام در همان دولت حفظ شده باشد. 
امــا دولــت آقــای رئیسی به برجام به عنوان یک 
میراث نگاه نمی کند بلکه آن را ابزاری در خدمت 
سیاست خارجی می بیند که اگــر منافع ملی از 
طریق آن حفظ شــود در جهت احــیــای آن گام 
بر می دارد و گرنه راه حل های دیگری برای مقابله با 
تحریم ها هم وجود دارد که در سیاست ها و برنامه 
اعالمی از سوی دولت و وزرا اعالم شده است، مثل 
پیگیری دیپلماسی اقتصادی، توسعه همکاری با 
حوزه پیرامونی و همسایگان و یا توجه به حوزه های 
جدید اقتصادی در اوراسیا و شرق آسیا و احساس 
دولت این است که می تواند از این طرق مشکالت 
را حل کند. در این چارچوب نگاه دولت جدید در 
ایــران برای دادن امتیاز به طرف های غربی خیلی 
سختگیرانه تر خواهد بود، چون معتقدند بدون 
دلیل نباید امتیازی بدهند. بنابراین مذاکرات برای 
طرف غربی به نقطه سخت خودش رسیده است و 
برای آن ها روشن شده بود که ایران به رفع محدود 

تحریم ها رضایت نخواهد داد .
در همین مرحله بــود که مــذاکــرات متوقف شد. 
مرحله  ای که آن ها حاضر نشدند بپذیرند که تحریم 
تسلیحاتی که طبق جدول زمانی برجام لغو شده 
بود و توسط ترامپ در یک فرمان اجرایی استمرار 
پیدا کرد را بردارند یا حدود 500 مورد تحریم علیه 
افراد و شرکت ها یا کشتی ها و خطوط هوایی ایران 
را لغو کنند. یا حتی حاضر نشدند یک مکانیسم 
راستی آزمایی دقیق را که مورد مطالبه ایران بود قبول 
کنند و مهم تر اینکه نگاه های زیاده خواهانه مثل 
بحث مذاکرات موشکی و منطقه ای که در حیطه 
ــران بــود را تــالش داشتند  منافع و امنیت ملی ای
بگشایند کــه مـــورد پــذیــرش جمهوری اسالمی 

ایران نبود.

بررسی نگاه دولت سیزدهم به مذاکرات هسته ای در گفت و گو با  دکتر ابوالفضل عمویی

برجام، ابزار سیاست خارجی است نه میراث آن
نیم نگاه

مصوبه مجلس مانع توافق نبود

 روحانی در روزهای آخر هم 
آدرس غلط  می داد

بــه شــأن نظارتی مجلس اشـــاره کــردیــد، در  ◾
روزهای پایانی دولت قبلی، آقای روحانی به دفعات 
در تریبون ها گفت اگــر قانون اقـــدام راهــبــردی و 
هیئت نظارت مجلس نبود ماه ها قبل با گروه 4+1 
به توافق رسیده بودیم و تحریم ها برداشته می شد 
اما این فرصت از دولت دوازدهــم گرفته شد. در 
واقع ایشان مجلس را مانع اصلی احیای برجام 

معرفی می کردند. 
من با ایــن نگاه و نظر موافق نیستم. به نتیجه 
نرسیدن مــذاکــرات را به دلیل اصــرار و مقاومت 
آمریکایی ها  برای حفظ تحریم ها می دانم از این 
جهت معتقدم مواضع آقای روحانی دادن آدرس 

غلط درباره اشکاالت و گیرهای مذاکرات وین بود.
مجلس قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها 
ــرور شهید  را در آذر مــاه و پیرو تحوالتی  مثل ت
فخری زاده و انباشته شدن تحریم ها ، واکنش های 
بین المللی و ... تصویب کرد و در آن قانون ما حتی 
فرصت هایی را برای طرف مقابل در نظر گرفتیم که 
اقدام مؤثری انجام دهد.در این قانون چیزی  بیشتر 
از لغو تحریم ها خواسته نشده است. این مسئله 
در مواضع رهبر معظم انقالب که راهبری سیاست 
خارجی را بر اســاس اصل 110 قانون اساسی  بر 
عهده دارند هم به کرات به عنوان شرط بازگشت 

آمریکا به برجام مطرح شده است.
با این حال  آمریکایی ها هیچ اقدامی در جهت 
لغو تحریم ها انجام ندادند و نتایج 6 دور مذاکرات 
ویــن در کمیته تطبیق کــه متشکل از  اعضای 
شورای عالی امنیت ملی و نمایندگان مجلس و 
دولت بود مورد بررسی قرار گرفت و جمع بندی  
این بود که خواسته های ایران در این مذاکرات هنوز 
تأمین نشده و ما در مقطعی نیستیم که آمادگی 

پذیرش یک توافق را داشته باشیم.

بنابراین مجلس مانعی بر سر راه توافق نبوده و 
ایجاد نکرده، مانع اصلی آمریکایی ها بودند که 
حاضر نشدند تحریم ها را بردارند و مشخص 
نیست آقای روحانی چه توافقی در ذهنشان 
ــن شــرایــط امضا  بـــوده کــه می خواستند در ای
کنند. آنــچــه کــه مـــورد تــوافــق قـــرار نگرفت در 
واقع یک تصمیم جمعی و مورد اجماع ارکان 

مختلف بود.
هر کسی که دغدغه منافع ملی و مصالح نظام را 
دارد، نمی تواند با آن پیش نویس موافقت کند. 
البته درک می کنیم که آقای روحانی خیلی دلش 
می خواست در روزهــای پایانی دولتش بتواند 
بگوید برجام احیا شده، اما کسی که نگذاشت 
او بــه خــواســتــه اش برسد آمریکایی ها بودند 
و آقــای روحــانــی در تحلیل ایــن موضوع دچار 
برداشت غلط شد و نتوانست نگاه درســت را 
به جامعه منتقل کند و به جای اینکه بگوید 
غربی ها قابل اعتماد نیستند آدرس غلطی را 

به جامعه داد.
نکته دیگر که باید اصالح شود این است که ما در 
وین به یک توافق نرسیده بودیم. یک پیش نویس 
آماده شده بود که عناصری از متن اصلی را به ما 
نشان مــی داد. تصمیم گیری های کالن در حوزه 
سیاست خارجی به نوعی جمع بندی هایش به 
شورای عالی امنیت ملی  می رود. گزارش کمیته 
تطبیق هم به شورای عالی امنیت ملی رفــت و 
سخنگوی دولت هم گفت که پیش نویس تدوین 
شده برای توافق در این شورا هم رد شد. مسئله 
این است که بدون رفع تحریم ها هرگونه توافق و 
امضایی خالف منافع ملی است و انتظار اینکه 
هرچه غربی ها گفتند ما بپذیریم توقع بی جایی 

است. 
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گفتوگوی5
ویژه

مسیر ایران در برنامه هسته ای محدود نیست 
چقدر زمان برای ادامه دادن مسیر مذاکرات وین با توجه  ◾

به مقاومت آمریکا در لغو تحریم ها و اقدامات متقابل در ایران 
مثل غنی سازی سطح باال یا رخدادهایی مثل تولید اورانیوم 

فلزی در ایران که با واکنش اروپا مواجه شده است، داریم؟
در وضعیت امروز زمان برای طرف های غربی محدودیت 
دارد. ارزیابی هایی که من در مجامع فکری آمریکا دیده ام 

نشان می دهد آن هــا تمایل دارنـــد تا قبل از انتخابات 
میان دوره ای کنگره در آمریکا در سال 2022 به یک نوع 
مصالحه در منطقه ما برسند که جزئی از آن توافق با ایران 
است. اما مسیر ایران در برنامه هسته ای محدود نیست، 
ما االن هم که غنی سازی 20 درصــد و 60 درصــد و حتی 
تولید اورانیوم فلزی را انجام داده ایم همه مبتنی بر نیاز های 

ایران است. ما حتی سرعت را در تولید این نوع اورانیوم 
به عنوان یک رفتار هیجانی زیاد نکردیم و تنها یک پیام 

دادیم که این توانایی را داریم.
اورانیوم فلزی به عنوان سوخت رآکتور تحقیقاتی تهران 
ــیــوم 60 درصــد در تولید مولیبدن و  کــاربــرد دارد و اوران
ــو داروهـــا مــورد نیاز ماست و در آینده می تواند  در  رادی

پیشرانه های دریایی که طراحی آن در کشور آغاز شده 
مورد استفاده قرار گیرد.

سرعت این بخش از برنامه هسته ای ما زیاد نیست و ما بر 
مبنای نیازمان آن را جلو می بریم، پس تولید آن برای تنبیه 
طرف مقابل نیست هر چند آن ها از دستیابی ما به این 

فناوری ناراحت و نگران هستند.

 ابوالفضل عمویی
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس

  آرش خلیل خانه     ابوالفضل عمویی یکی از 
جوان ترین نمایندگان مردم تهران و البته دیپلمات های 
کشور است که با تجربه  و تخصصی مرتبط به سرعت 

در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی جایگاه 
خود را تثیبت کرده و در سال اول مجلس یازدهم سمت 

سخنگویی این کمیسیون تخصصی را بر عهده گرفت. 
او به عنوان هماهنگ کننده حوزه رسانه  ای هفت دور 

از مذاکرات هسته ای منتهی به توافق برجام از زمان 
رایزنی ها و مذاکرات سعید جلیلی در کسوت دبیر 

شورای عالی امنیت ملی تا زمانی که پرونده برجام به 

وزارت امور خارجه دوران ظریف منتقل شد در مسکو، 
آلماتی و ژنو اشراف کاملی بر این پرونده مهم تاریخ 
دیپلماسی ایران دارد.  دانش آموخته دوره دکترای 

روابط بین الملل با گرایش مسائل ایران از دانشگاه تهران 
می گوید در دولت سیزدهم، برجام دیگر نقطه محوری 

سیاست خارجی نخواهد بود و تأکید دارد در این دوره 
اصالحات ساختاری مهمی در وزارت امور خارجه 

شکل خواهد گرفت. گفت وگوی قدس با این دیپلمات و 
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس یازدهم را در ادامه 

می خوانید.

رویکرد دولت جدید در حوزه 
مــذاکــرات را این گونه یافتیم 
ــه اصـــل مـــذاکـــره را منتفی  ک
نــمــی دانــنــد امـــا آن را اصـــل و 

محور هم قرار نمی دهند. مذاکره از 
جمله مذاکرات وین یک ابزار برای 
حفظ منافع ملی در نــگــاه دولــت 

سیزدهم و سیاست خارجی آن 
است و ابزارهای دیگری در کنار 

آن هست.
مسئله اصلی و تفاوت رویکردی 

در خــود جایگاه بــرجــام  در سیاست 
ــزدهــم اســـت.  خـــارجـــی دولــــت ســی

آنچه من برداشت کردم این است 
کــه در سیاست خــارجــی دولــت 

آقـــای رئیسی بــرجــام در حال 
جانمایی جــدیــدی اســت. 
در سیاست خارجی دولت 
یــازدهــم و دوازدهـــم برجام 
نقطه کــانــونــی بـــود؛ یعنی 

کل روابــط خارجی به نوعی با 
موضوع برجام پیوند می خورد، 
ــه تعبیری آب آشامیدنی  ب
مــردم هم وابسته به برجام 
تـــلـــقـــی مــــی شــــد، امـــــا در 
ــت ســیــزدهــم بــرجــام  ــ دول

یک موضوع در کنار موضوعات  و دستور 
کارهای دولت است.

بر همین اساس فکر می کنم مذاکرات در 
وقت خود حتماً از سر گرفته خواهد شد هر 
چند دولت با گفتمان نوسازی  شده ای در 
وین حضور خواهد یافت. مطلع 
هستم کــه در دولـــت  جلساتی 
را بــرای طــراحــی  رونــد مذاکرات 
آتــی تشکیل داده انـــد و مواضع 
دولـــت تــا کــنــون نــشــان مــی دهــد 
برجام از این پس شاید حتی 
کــوچــک تــر و کــم اهمیت تر 
ــای  ــــده هــ ــرون ــ از بـــرخـــی پ
دیــگــر مثل همسایگان، 
دیپلماسی اقتصادی و 
پیگیری همکاری های 
ــردی بـــا روســیــه  ــ ــب راهــ
و چــیــن و تـــوجـــه به 
اتــحــادیــه اقتصادی 
اوراســیــا و ... تلقی 
خـــواهـــد شـــد و ما  
ــدی  ــدیـ جـ دوره 
ســـیـــاســـت  از 
خارجی را در این 
دولـــــت تــجــربــه 

خواهیم کرد.

امیرعبداللهیان هم در تشریح 
برنامه هایش در مجلس برای 
ــتــن رأی اعـــتـــمـــاد گفت  گــرف
بــرنــامــه شــان ادامـــه مــذاکــرات 

هسته ای ویــن و بــه نتیجه رساندن 
آن است.

ــشــســت هـــــای مــتــعــدد  در ن
کمیسیون امنیت ملی با ایشان 

هــم مفصل دربــــاره نـــوع نــگــاه و 
برنامه اش بــرای تکمیل روند 

وین بحث شد که متأسفانه 
مباحث این جلسات کمتر 

رسانه ای شدند.
در برنامه های وزیــر امور 
ــه اســتــقــبــال  ــه کـ ــارجـ خـ
خــیــلــی خـــوبـــی هـــم از 
ــان در  ــشــ ــ مـــعـــرفـــی ای
مــــجــــلــــس صـــــــورت 
گرفت یکی از عناصر 
اصلی بحث اصالح 
ــار وزارت  ــتـ ــاخـ سـ

بود . 
ــر  ــیـ یـــــــن را امـ ا
ــهــیــان  ــل عــبــدال
در  هــــــــــــــــــم 
کمیسیون ها 

توضیح داد و هم  مطالبه ما در کمیسیون 
امنیت ملی بــود. ما شاهد کمرنگ شدن 
روابـــط دوجــانــبــه و دیپلماسی منطقه ای 
در سیاست خــارجــی دولــت بــوده ایــم و 
دیپلماسی بین المللی و فرامنطقه ای 
مورد توجه ویژه دولت های یازدهم و 
دوازدهم بود. االن در دولت جدید با 
توجه به رویکرد رئیس جمهور و وزیر 
خارجه به منطقه و توسعه روابط با 
همسایگان، حتماً الزم است ساختار  
وزارت خــارجــه بــه مــوضــوع تقویت 
همکاری های دوجانبه نزدیک تر شود. 
بنابراین حتماً ما یک تغییر ساختار 
را در وزارت خارجه  شاهد خواهیم 

بود.
البته نحوه و نوع این تغییرات در 
حیطه اختیارات اجــرایــی دولت 
و وزیر است و ما در مجلس در 
بعد شـــأن نــظــارتــی خـــود به 
ــم و در  نتایج آن توجه داری
جزئیات اصــالح ساختار و 

افراد ورود نمی کنیم. 
حتماً دولت جدید درمورد تیم 
مــذاکــره کننده هــم تدابیر و 
تصمیماتی دارد که در زمان 
خودش اعالم خواهد شد.

برجام در سیاست خارجی دولت رئیسی
در حال جانمایی جدیدی است 

در وزارت خارجه 
شاهد تغییر ساختار خواهیم بود
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 مجوزمصرف  
 .  اضطراری

»سوبرانا۲« برای 
کودکان 
علیرضا بیگلری، رئیس 
انستیتو پاستور ایران 
در گفت وگو با ایسنا با 
اشاره به اینکه در هفته 
جاری، رگوالتور کوبا 
به سوبرانا۲ برای 
کودکان در سن ۲ تا ۱۸ 
سال هم مجوز مصرف 
اضطراری داده است، 
گفت: این واکسن، همان 
واکسنی است که در 
ایران با نام پاستووکوک 
تولید و عرضه می شود. 
مجوز استفاده 
اضطراری بر اساس 
نتایج انجام کارآزمایی 
بالینی در این گروه 
سنی داده شده است.

اعظم طیرانی   بــا رسیدن 
بــه روزهـــــای پــایــانــی تابستان 
ــظــار  ــت ــد ان ــایـ ــال بـ ــســ داغِ امــ
ــان دغــدغــه هــایــی همچون  ــای پ
خشکسالی و قطعی برق را نیز 
داشــت. این در حالی است که 
به گفته صــادق ضیاییان، مدیرکل پیش بینی و 
هشدار سازمان هواشناسی و بر اساس نقشه های 
پیش بینی هواشناسی در پاییز امسال نیز میزان 
بارش ها کمتر از حد نرمال خواهد بود و با احتمال 
70 درصــد پاییز نیز بــارش هــایــی کمتر از نرمال 

خواهیم داشت. 
عالوه بر این به گفته برخی از کارشناسان نتایج 
تازه ترین بررسی نقشه ها حاکی اســت حتی تا 
اوایل زمستان و بهمن ماه نیز بارش کمتر از حد 

نرمال خواهد بود.
این موضوع، ضرورت مدیریت آب را در کشور برای 

دور ماندن از بحران دوچندان کرده است.

عاقل آن است که اندیشه فردا کند  ◾
عضو هیئت رئیسه کمیسیون کــشــاورزی، آب، 
منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شــورای 
اســالمــی، با اشــاره به ضــرورت برنامه ریزی برای 
کاهش پیامدهای بحران آب به ما می گوید: عاقل 
آن است که اندیشه فردا کند؛ نه اینکه مسئوالن 
منتظر بمانند وقتی با بحران بی آبی مواجه شدند 

غافلگیر شوند.
ذبیح هللا اعظمی ســاردوئــی اضافه می کند: از 
ــحــران  بــی آبــی در  هــم ایــنــک مشخص اســـت ب
ســال جــاری بی سابقه ترین بحران در ۵0 سال 
گذشته بوده است و سدهای ما با ورودی و ذخیره 
منفی مــواجــه شــده انــد و برخی از سدها نظیر 
خوزستان، اصفهان و هرمزگان وضعیت بحرانی 

دارنـــد و فــرو نشست ها هــمــواره رو بــه افزایش 
اســت، برداشت آب از سفره های زیر زمینی از 
12میلیارد مترمکعب گذشته، بنابراین باید از 
قبل تمهیدات الزم بــرای بحران آب اندیشیده 
مــی شــد، امــا متأسفانه تاکنون برنامه مدونی 
برای حل بحران بی آبی وجود نداشته و بیم این 
می رود که این بی آبی امنیت غذایی مردم را تحت 

تأثیر قرار دهد.
ــحــران  ــی ب ــاسـ ــه مــعــضــالت اسـ ــا اشــــــاره بـ وی بـ
خشکسالی در کشور می افزاید: متوسط مصرف 

آب در بخش کشاورزی در سطح جهان 70 درصد 
است، اما به اعتقاد کارشناسان حدود 90 درصد 
ــران در کــشــاورزی مصرف مــی شــود که  آب در ایـ
البته بخش قابل توجهی از آن نیز هدر می رود. 
بــنــابــرایــن از کـــشـــاورزی سنتی گرفته تــا کشت 
ــر، آبــخــیــزداری، آبـــخـــوان داری،  محصوالت آب بـ
ناتوانی در بهره گیری دیپلماسی آب، کم توجهی 
ــیــاری و غــیــره از جمله  بــه سیستم های نــویــن آب
ضعف هایی است که باید توسط یک برنامه کلی 
حل و فصل شده و هنگامی که سخن از برنامه به 

میان می آید باید راهکارهای عملی هم بــرای آن 
عنوان شود. 

 خودکفایی برخی محصوالت  ◾
مقرون به صرفه نیست 

به گفته وی دولت باید بودجه ای را در نظر بگیرد 
ــا هــمــه سیستم های آبـــیـــاری نــویــن در بخش  ت
کشاورزی را به طور 100 درصد رایگان توسعه دهد 
و از طرفی دیگر اجازه افزایش سطح زیر کشت به 
کشاورزان ندهد. همچنین باید محصوالت پرآبه 
از بخش کــشــاورزی حــذف و محصوالت کم آبه 
نظیر کشت های گلخانه ای جایگزین آن ها شود و 
به این مهم توجه داشته باشیم که خودکفایی در 
بخش های مختلف کشاورزی از جمله گندم، ذرت 
و برنج برای کشور مقرون به صرفه نیست و منجر 
به افزایش مصرف آب می شود. بنابراین بهتر است 
این قبیل محصوالت از خارج وارد شود تا بتوانیم 
ــرای کشت های  آب هـــای زیرزمینی را ذخــیــره و ب
فراسرزمینی برنامه ریزی کنیم. البته در حال 
حاضر نیز ما از کشت های فراسرزمینی استفاده 
می کنیم و بر اساس اظهارات مسئوالن 2 میلیون 
هکتار و بر اساس آمارها حدود ۵00 هزار هکتار 
کشت فــرا سرزمینی داریـــم در حالی کــه برخی 
از کشورهای همسایه مثل عربستان سعودی 
بخش کشاورزی خود را به کشت های فراسرزمینی 

اختصاص داده اند. 
وی ادامــه می دهد: دولــت باید از توسعه صنایع 
پرآب بر نظیر صنایع فوالد اصفهان بپرهیزد و در 
صورت نیاز به توسعه در مناطقی مثل رفسنجان و 

سیرجان از آب خلیج فارس استفاده کند. 

بحران مدیریت آب  ◾
محمد کــارآمــوز؛ استاد دانشکده فنی دانشگاه 

ــا مــی گــویــد: طبق  ــا م ــهــران نــیــز در گــفــت وگــو ب ت
پیش بینی ســازمــان هواشناسی کشور امسال 
پاییز کم بارشی را پیش رو داریم و با اینکه بحران 
بی آبی امسال در ۵0 سال گذشته بی سابقه است 
اگر در سال های گذشته آب را به درستی مدیریت 
می کردیم امروز با این مشکل روبه رو نبودیم، چرا 
که اگر منابع آب کشور را با کشورهای همسایه 
به ویژه کشورهای عربی اطراف خود مقایسه کنیم 
وضعیت بهتری نسبت به آن هــا داریـــم، امــا به 
دلیل اینکه آب در کشور ما به خصوص در بخش 
کشاورزی درست مدیریت نشده با بحران بی آبی 

روبه رو شده ایم. 
وی می افزاید: همه کشورها مدیریت آب را در 
اولویت قرار داده اند، اما متأسفانه در ایران وزارت 
نیرو تمرکز الزم را روی آب ندارد و با اینکه ما آب 
منطقه ای داریم که مسئول تأمین آب در مناطق 
مختلف کشور هستند مدیریت مصرف وجود 
ندارد و 90 درصد منابع آبی کشور صرف کشاورزی 
و صنایع می شود، در حالی که اگر بخش کشاورزی 
به طور صحیح مدیریت شود هرگز نباید با کمبود 

آب شرب در کشور مواجه شویم.

عزم سیاسی برای رفع بحران بی آبی نداریم  ◾
این استاد دانشگاه با ابــراز تأسف از اینکه عزم 
سیاسی برای مدیریت آب در کشور وجود ندارد، 
ادامه می دهد: اکنون 10 هزار متخصص تراز اول 
آب داریــم، بنابراین شایسته است با به کارگیری 
ایــن متخصصان جــوان به عنوان مشاور در آب 
منطقه ای اقصی نقاط کشور روش هــای سنتی و 
قدیمی مدیریت آب را کنار بگذاریم و با استفاده از 
روش های نوین مدیریت در حوزه آب از هدر رفت 
آب پیشگیری کنیم تا با بحران بی آبی به ویژه در 

بخش آب شرب روبه رو نباشیم. 

 پیش بینی کارشناسان از ادامه خشکسالی ها 
ضرورت ساماندهی الگوی مصرف را دوچندان  می کند

پاییزبیباران!

ددستچينستچين

ذبیح اهلل اعظمی ساردوئی، عضو هیئت رئیسه 
کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط 
زیست مجلس شورای اسالمی می گوید: ناتوانی 

در بهره گیری از دیپلماسی آب، کم توجهی 
به سیستم های نوین آبیاری و...از جمله 

ضعف هایی است که باید توسط یک برنامه کلی 
حل و فصل شود.

وی می گوید: کشور ما به لحاظ منابع آبی و 
دیگر منابع بسیار غنی بوده است اما به دلیل 

سوءمدیریت ها امروز در وضعیت خشکسالی 

قرار دارد و حتی ما شاهد بودیم نیاکان ما در 
هزاران سال پیش با ابتکار عمل و حفر چاه ها 
و طراحی قنات ها؛ آب را از دل زمین به سطح 

آوردند که نشان از برنامه های متناسب با امکانات 
و اقلیم خشک ایران می دهد.
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مداخله های آزاردهنده برای گردشگری  ◾
حــرمــت هللا رفیعی، رئیس هیئت مدیره 
انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی در 
گفت و گو با تسنیم گفت: از وزرات بهداشت 
تا سازمان نظام پزشکی، همه به نوعی درگیر گردشگری 
هستند. صنایع خودروسازی، بانک ها و دیگر سازمان های 
دولتی برای خود هتل، مراکز اقامتی و آژانس دارند. این 

مداخله ها برای گردشگری آزاردهنده شده است. 

پیشرفت جامعه لنگ کنکور نبود  ◾
حمیدرضا طیبی، رئیس جهاددانشگاهی 
و عضو شــورای عالی انقالب فرهنگی به 
ایلنا گفت: مهم است که مشکالت کنکور 
رفع شود، اما جزو مسائلی نبوده که بگوییم پیشرفت 
 جامعه و کشور ما لنگ کنکور اســت. ضرورتی ندارد 
6 تا 7 ماه از وقت شورای عالی انقالب فرهنگی برای این 

تصمیم گرفته شود.

اجرایی نشدن طرح ها توسط مدیران بی تجربه ◾
مــحــمــدعــلــی مــحــســنــی بـــنـــدپـــی، عضو 
کمیسیون بهداشت مجلس به خانه ملت 
گفت: آنچه در این 1۸ ماه کرونا بیشتر از هر 
زمان دیگر مورد انتقاد قرار گرفت درست اجرا نشدن 
طرح ها بود و شاهد اجرایی نشدن آن ها توسط مدیران 
بی تجربه هستیم، از آموزش آنالین تا مسائل پزشکی و 

بانکداری الکترونیکی.

هشدار نظام پزشکی به بیمارستان های سودجو ◾
رحمت هللا توکل، مشاور اجرایی معاونت 
انتظامی نظام پزشکی تــهــران بــه میزان 
گفت: گرفتن بیعانه بــرای بستری و پس 
نــدادن باقی پول در صــورت فوت بیمار خالف است و 
افرادی که با چنین اتفاقی روبه رو می شوند، می توانند 
به ما شکایت کنند و ما به سرعت این موضوع را بررسی 

می کنیم.

جامعه
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      صفحه 6
آگهی موضوع ماده۳قانون وماده۱۳آئین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

وساختمانهای فاقد سند رسمی
براب��ررای ش��ماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۲۲۰۰۰۲۴۸هی��ات اول موض��وع قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی 
وس��اختمانهای فاقدسندرسمی مس��تقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای محمدحس��ین ملک نژاد فرزندغالمرس��ول به شماره شناس��نامه ۶۶۶ صادره ازتربت جام دریک قطعه زمین 
مزروعی بمس��احت۲۰۸۷۳،۹۰مترمربع پالک فرعی از۳۴۱ اصلی واقع دربخش ۵ خریداری از مالک رس��می آقای 
محمدباقرقوی محرزگردیده است. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله ۱۵روزآگهی می شود درصورتی 
که اشخاص نسبت به صدورسندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی توانندازتاریخ انتشاراولین آگهی بمدت 
دوماه اعتراض خود رابه این اداره تس��لیم وپس ازاخذ رس��ید، ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست  
خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادرخواهدشد. آ۱۴۰۴۷۱۴                                      
تاریخ انتشارنوبت اول:۱۴۰۰،۶،۲                                        تاریخ انتشارنوبت دوم:۱۴۰۰،۶،۱۶

محمدرضارجایی مقدم-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک

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

براب��ررای ش��ماره۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۲۲۰۰۰۲۵۱هیات اول موض��وع قان��ون تعیی��ن تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
محمدحس��ین ملک نژادفرزندغالمرسول به شماره شناس��نامه۶۶۶ صادره ازتربت جام دریک قطعه زمین مزروعی 
بمساحت ۳۰۳۲۴،۶۰ مترمربع پالک فرعی از۳۴۱ اصلی واقع دربخش ۵ خریداری از  مالک رسمی آقای سیدحسن 
حسین زاده محرز گردیده است. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله ۱۵روزآگهی می شود درصورتی 
که اشخاص نسبت به صدورسندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی توانندازتاریخ انتشاراولین آگهی بمدت 
دوماه اعتراض خود رابه این اداره تس��لیم وپس ازاخذ رس��ید، ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست  
خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادرخواهدشد. آ۱۴۰۴۷۱۶                                      
تاریخ انتشارنوبت اول:۱۴۰۰،۶،۲                                تاریخ انتشارنوبت دوم:۱۴۰۰،۶،۱۶

محمدرضارجایی مقدم-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک

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

برابررای شماره۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۲۲۰۰۰۲۶۹هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدحسین ملک 
نژادفرزندغالمرسول به شماره شناسنامه۶۶۶ صادره ازتربت جام دریک قطعه زمین مزروعی بمساحت ۱۹۵۹۰،۰۵مترمربع 
پالک فرعی از۳۴۱ اصلی واقع در بخش۵ خریداری ازمالک رس��می آقای میرزابیک داد محرز گردیده اس��ت. لذابه 
منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله ۱۵روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسندمالکیت 
متقاضی اعتراضی داش��ته باشندمی توانندازتاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم 
وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست  خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهدشد.آ۱۴۰۴۷۱۷                                       

تاریخ انتشارنوبت اول:۱۴۰۰،۶،۲                                تاریخ انتشارنوبت دوم:۱۴۰۰،۶،۱۶
محمدرضارجایی مقدم-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک

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

براب��ررای ش��ماره۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۲۲۰۰۰۲۵۲هیات اول موض��وع قان��ون تعیی��ن تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
محمدحس��ین ملک نژادفرزندغالمرسول به شماره شناس��نامه۶۶۶ صادره ازتربت جام دریک قطعه زمین مزروعی 
بمساحت ۱۸۸۹۶،۴۰ مترمربع پالک فرعی از۳۴۱ اصلی واقع در بخش۵ خریداری ازمالک رسمی آقای سیدحسن 
صفری محرز گردیده است. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله ۱۵روزآگهی می شود درصورتی که 
اشخاص نسبت بصدورسندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی توانندازتاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دوماه 
اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست  خودرابه 
مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادرخواهدشد.آ۱۴۰۴۷۱۸                                       
تاریخ انتشارنوبت اول:۱۴۰۰،۶،۲                                   تاریخ انتشارنوبت دوم:۱۴۰۰،۶،۱۶

محمدرضارجایی مقدم-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک

 در اجرای آگهی موضوع ماده ۳قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  واراضی وساختمانهای 
فاقدسندرسمی وماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  واراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی مصوب90/9/20- امالک واحدثبتی تربت جام  به شرح ذیل آگهی می گردد .

۱-برابر راي شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۰۷۰۰۰۸۰۱-۱۴۰۰/۰۵/۱۰ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي اسماعیل 
یعقوبي یوس��ف آباد دو آبي درشش��دانگ  یک باب منزل مسکونی به مساحت ۲۴۶.۴ مترمربع با حفظ حقوق سند 
رهنی  پالک فرعي از ۱۷۴ -اصلي  واقع دربخش ۱۳ مش��هد خریداري از مالک رس��مي آقاي نظر محمد احمدی 

بنکدار  محرز گردیده است.
۲-براب��ر راي ش��ماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۰۷۰۰۰۷۹۹-۱۴۰۰/۰۵/۱۰ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي هادي 
س��لطاني در ششدانگ زمین محصور دارای بنا به مس��احت ۲۴۱.۱۵ مترمربع پالک ۲ فرعي از ۱۳۰۵ اصلي  واقع 
دربخش ۱۳ مش��هد خریداري از مالک رس��مي آقاي )ناصر سلطانی ( و هما سلطانی و زهره سلطانی ورثه  مرحوم 

ناصر سلطانی  محرز گردیده است.
۳-براب��ر راي ش��ماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۰۷۰۰۰۷۹۷-۱۴۰۰/۰۵/۱۰ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي احمد 
بابوري ریزه ئي درششدانگ یک باب منزل مسکونی  به مساحت ۱۳۷.۴ مترمربع پالک ۱۲ فرعي از ۶۷۸ اصلي واقع 

دربخش ۱۱۳ مشهد خریداري از مالکیت مشاعی خودش محرز گردیده است.
۴-برابر راي ش��ماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۰۷۰۰۰۷۹۱-۰۹/۰۵/۱۴۰۰ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي حمید 
معصومي در  یک باب مغازه تجاری دو دانگ مشاع از ششدانگ مغازه تجاری  به مساحت ۲۳۲ مترمربع با حفظ سند 

اجاره ۱۲۶۹۷۶-۱۳/۰۶/۱۳۸۰ پالک ۱۰فرعي از ۶۲۱-اصلي واقع دربخش ۱۳ مش��هد  خریداري از مالک رس��مي 
آقاي حسن معصومی حداد فریمانی و حمید و سعید شهرت هردو معصومی حداد فریمانی  محرز گردیده است.

۵-برابر راي شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۰۷۰۰۰۷۸۹-۱۴۰۰/۰۵/۰۹ تربت جام تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي 
محمد معصومي در قسمتی از یک باب مغازه تجاری دو دانگ مشاع از ششدانگ مغازه تجاری مساحت ۲۲۷.۲۳۲ 
مترمربع با حفظ س��ند اجاره  به ش��ماره ۱۲۶۹۷۶-۱۳/۰۶/۱۳۸۰ پالک ۱۰فرعي از ۶۲۱-اصلي  واقع در در بخش 
۱۳ مشهد  خریداري از مالک رسمي آقاي حسن معصومی حداد فریمانی و حمید و سعید شهرت هردو معصومی 

حداد فریمانی  محرز گردیده است.
۶-برابر راي ش��ماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۰۷۰۰۰۷۸۷-۱۴۰۰/۰۵/۰۹ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي س��عید 
معصومي در  قس��متی از یک باب مغازه تجاری )دو دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب مغازه تجاری(  به مساحت 
۲۳۲ مترمربع با حفظ حقوق سند اجاره ۱۲۶۹۷۶-۱۳/۰۶/۱۳۸۰پالک ۱۰فرعي از ۶۲۱-اصلي و ۶۲۱-اصلي   واقع 
دربخش ۱۳ مشهد خریداري از مالک رسمي آقایان سعید معصومی حداد فریمانی و حسن معصومی حداد فریمانی  

محرز گردیده است.
۷-برابر راي شماره۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۰۷۰۰۰۷۸۵-۱۴۰۰/۰۵/۰۹ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي احسان گل 
محمد زاده در ششدانگ ساختمان )مغازه( به مساحت ۲۹.۸۵ مترمربع پالک ۲۳ فرعي از ۷۷۶ -اصلي  واقع در بخش 

۱۳ مشهد خریداري از مالک رسمي آقاي محمد سبحان گل محمد زاده  محرز گردیده است.
۸-برابر راي شماره۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۰۷۰۰۰۸۳۷-۱۴۰۰/۰۵/۱۶ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي جعفر خاني 
محمودآبادي در یک ششدانگ یک باب ساختمان )کارگاه ( )تا زمان حیات فروشنده خریدار حق فروش و واگذاری 
مورد معامله را ندارد( به مساحت ۳۵.۶۳ مترمربع پالک ۸ فرعي از ۱۱۲۲ -اصلي  واقع در بخش  ۱۳ مشهد خریداري 

از مالک رسمي آقایان صفر و اکبر خانی محمود ابادی  محرز گردیده است.
۹-براب��ر راي ش��ماره۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۰۷۰۰۰۸۳۹-۱۴۰۰/۰۵/۱۶ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي صادق 
خاني در شش��دانگ  یک باب س��اختمان کارکاه )تا زمان حیات فروشنده خریدار حق فروش واگذاری مورد معامله 
را ندارد(  به مساحت ۳۱.۱۵ مترمربع پالک ۸ فرعي از ۱۱۲۲ -اصلي  واقع دربخش ۱۳ مشهد خریداري از مالک 

رسمي آقایان صفر و اکبر خانی محمود ابادی محرز گردیده است.
۱۰-برابر راي ش��ماره۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۰۷۰۰۰۸۴۳-۱۴۰۰/۰۵/۱۶ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي جعفر 
خاني محمودآبادي درسه دانگ  از  ششدانگ  یک باب ساختمان کاراژ )تا زمان حیات فروشنده خریدار حق فروش 
واگذاری مورد معامله را ندارد(  به مساحت ۳۰۱.۱ مترمربع پالک ۸ فرعي از ۱۱۲۲ -اصلي  واقع دربخش ۱۳ مشهد 

خریداري از مالک رسمي آقایان صفر و اکبر خانی محمود ابادی  محرز گردیده است.
۱۱-برابر راي ش��ماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۰۷۰۰۰۸۴۳-۱۴۰۰/۰۵/۱۶ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي صادق 
خاني در درسه دانگ  از  ششدانگ  یک باب ساختمان گاراژ )تا زمان حیات فروشنده خریدار حق فروش واگذاری 
مورد معامله را ندارد(  به مساحت ۳۰۱.۱مترمربع پالک ۸ فرعي از ۱۱۲۲ -اصلي  واقع در بخش ۱۳ مشهد خریداري 

از مالک رسمي آقایان صفر و اکبر خانی محمود ابادی  محرز گردیده است.
۱۲-برابر راي ش��ماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۰۷۰۰۰۸۳۵-۱۴۰۰/۰۵/۱۶ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مجید 
حبیبیان در شش��دانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت ۱۶۲.۴۵ مترمربع پالک ۱۴۴۶ فرعي از ۱۰۰۴- اصلي  

واقع دربخش ۱۳ مشهد خریداري از مالک رسمي آقاي خلیل خواجه احمدی  محرز گردیده است.
۱۳-برابر راي ش��ماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۰۷۰۰۰۸۹۲-۱۴۰۰/۰۵/۲۰ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم مبینا 
دوران پور درشش��دانگ یک باب س��اختمان با قید ش��رط حیات مادام الحیات هرکدام ۶ دانگ اس��ت به مساحت 
۱۰۹.۵۵ مترمربع پالک ۳ فرعي از ۱۳۵۴- اصلي  واقع دربخش ۱۳ مش��هد خریداري از مالک رس��مي آقاي  غالم 

محمد دوران پور  محرز گردیده است.
۱۴-برابر راي شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۰۷۰۰۰۸۷۳-۱۴۰۰/۰۵/۱۹ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم فاطمه 
دوران پور درششدانگ  یک باب منزل با قید شرط حیات است  به مساحت ۱۰۹.۵۵ مترمربع پالک ۳ فرعي از ۱۳۵۴ 

-اصلي  واقع دربخش ۱۳ مشهد خریداري از مالک رسمي آقاي غالم محمد دوران پور محرز گردیده است.
۱۵-برابر راي ش��ماره۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۰۷۰۰۰۸۴۷-۰۵/۱۶/ ۱۴۰۰ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي بیداهلل 
سواري کشککي در ششدانگ یک باب ساختمان )مغازه( به مساحت ۷۶.۵ مترمربع پالک ۱۰۸فرعي از ۱۷۰- اصلي 

واقع در بخش ۱۳ مشهد خریداري از مالک رسمي آقاي بیداله سواری  محرز گردیده است.
۱۶-برابر راي ش��ماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۰۷۰۰۰۸۹۷-۱۴۰۰/۰۵/۲۳ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي/خانم 
بیداهلل سواري کشککي درششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت ۱۲۴.۶۵ مترمربع پالک ۴۹ فرعي از ۱۷۰ 

-اصلي واقع در بخش ۱۳ مشهد خریداري از مالک رسمي آقاي بیداله سواری کشککی محرز گردیده است.
۱۷-برابر راي شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۰۷۰۰۰۸۸۴-۱۴۰۰/۰۵/۱۹ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم صغري 
سواري فرزند برات بشماره شناسنامه ۴۷۰ صادره از در ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت ۱۰۹.۱ مترمربع 
پالک ۹ فرعي از ۹۸۴ -اصلي واقع دربخش ۱۳ مشهد خریداري از مالک رسمي آقاي غالم محمد دوران پور  محرز 

گردیده است.
۱۸-برابر راي ش��ماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۰۷۰۰۰۷۲۸-۱۴۰۰/۰۴/۲۹ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم راحله 
ش��هرکي شش��دانگ یک قطعه زمین محصور به مس��احت ۲۰۱.۷۵ مترمربع پالک ۱۴فرعي از ۸۶۴- اصلي واقع 

دربخش ۱۳ مشهد خریداري از مالک رسمي آقاي اسماعیل سراج احمدی  محرز گردیده است.
۱۹-برابر راي ش��ماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۰۷۰۰۰۷۳۲-۱۴۰۰/۰۴/۲۹ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم مهین 
س��نگک در  ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی به مس��احت ۱۲۵ مترمربع پالک ۴۳ فرعي از۳۳فرعی از ۹۰۸ 

-اصلي واقع دربخش ۱۳ مشهد خریداري از مالکیت مشاعی خودش  محرز گردیده است.
۲۰-برابر راي شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۰۷۰۰۰۷۳۰-۱۴۰۰/۰۴/۲۹ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي براتعلي 
دارائي کش��ککي درششدانگ یک باب ساختمان  مسکونی جمعا به مس��احت ۱۹۵.۲۵ مترمربع ) ۹۰ متر مربع از 
پالک ۱۶۶ - اصلی و ۲۵و۱۰۵ متر مربع از پالک ۷۹۴۲ فرعی از ۱۶۶ - اصلی ( واقع دربخش ۱۳ مشهد خریداري 

از مالکیت مشاعی خودش محرز گردیده است.
۲۱-برابر راي ش��ماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۰۷۰۰۰۸۰۳-۱۴۰۰/۰۵/۱۰ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم فرزانه 
دلداري اقایه درشش��دانگ یک باب منزل  به مس��احت ۲۰۳.۷۹ مترمربع از ۹۷۲ -اصلي واقع در بخش ۱۳ مشهد  

خریداري از مالک رسمي آقاي سراج الدین جامی االحمدی  محرز گردیده است.
۲۲-برابر راي ش��ماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۰۷۰۰۰۸۹۴-۱۴۰۰/۵۰/۲۰ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي یونس 
حیدري فورک درششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت به مساحت ۱۴۶.۶۵ مترمربع دارای ۱۱۰ متر مربع 
بنای احداثی در یک طبقه از  پالک ۲۵۱۸ فرعي از ۹۵ فرعي از ۱۶۶ -اصلي واقع دربخش ۱۳ مسهد خریداري از 

مالک رسمي آقاي حسن عطاریان  محرز گردیده است.
۲۳-برابر راي شماره۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۰۷۰۰۰۷۲۹-۱۴۰۰/۰۴/۲۹ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي غالم نبي 
زنگنه در ششدانگ یک باب منزل  به مساحت ۱۹۱.۳۰ مترمربع پالک ۲۴ فرعي از ۱۴۵۱ -اصلي واقع در بخش ۱۳ 

مشهد  خریداري از مالک رسمي مشاعی خودش و خانم حدیثه زنگنه  محرز گردیده است.
۲۴-برابر راي ش��ماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۰۷۰۰۰۸۴۹-۱۴۰۰/۰۵/۱۶ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي رستم 

پشتي درششدانگ ساختمان مسکونی  به مساحت ۲۱۹.۵۵ مترمربع پالک ۳۷۸۷ فرعي از ۳ -اصلي  واقع دربخش 
۱۳ مشهد خریداري از مالک رسمي آقاي غالمحسن پشتی  محرز گردیده است.

۲۵-برابر راي ش��ماره۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۰۷۰۰۰۸۷۱-۱۴۰۰/۰۵/۱۹ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي بیداله 
امیني فیروز کوهي درشش��دانگ  یک باب منزل مس��کونی  به مساحت ۱۹۸.۶ مترمربع پالک ۱۸فرعي از ۱۳۲۶- 

اصلي واقع دربخش ۱۳ مشهد  خریداري از مالک رسمي آقاي محمد خان امینی  محرز گردیده است.
۲۶-برابر راي ش��ماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۷۰۰۰۸۸۲-۱۴۰۰/۰۵/۱۹ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي یوسفعلي 
چمني در ششدانگ ساختمان )مغاره( به مساحت ۲۴ مترمربع پالک ۲۷۳۲ فرعي از ۱۶۶ -اصلي واقع دربخش ۱۳ 

مشهد خریداري از مالک رسمي آقاي غالم حسن چمنی  محرز گردیده است.
۲۷-براب��ر راي ش��ماره۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۰۷۰۰۰۸۷۹-۱۴۰۰/۰۵/۱۹ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي علي 
چمني در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان)مغازه( به مساحت ۲۱۰.۱۰ مترمربع پالک ۲۷۳۲ فرعي از 

۱۶۶ -اصلي واقع دربخش ۱۳ مشهد خریداري از مالک رسمي آقاي غالم حسن چمنی  محرز گردیده است.
۲۸-برابر راي شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۰۷۰۰۰۸۷۶-۱۴۰۰/۰۵/۱۹ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي عباسعلي 
چمني در  سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان )مغازه(به مساحت ۲۱۰.۱۰ مترمربع پالک ۲۷۳۲ فرعي 

از ۱۶۶ -اصلي  واقع دربخش ۱۳ مشهد خریداري از مالک رسمي آقاي غالم حسن چمنی  محرز گردیده است.
۲۹-برابر راي شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۰۷۰۰۰۷۳۱-۱۳۴۰۰/۰۴/۲۹ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم میمنت 
فخرشاملو در ششدانگ ساختمان مسکونی  به مساحت ۱۵۹ مترمربع پالک ۱۸۸۰ فرعي از ۳- اصلي  واقع دربخش 
۱۳ مشهد خریداري از مالک ورثین مرحوم قلیع یوسف زاده و صفرا امان زاده و  ذو الفقار یوسف زاده و شاه محمد 
ساالری  و خان محمد ایرانی و رمضان خانی و رحمت محمدی و محمد حسین اسدی و ماندگار یوسفی و غالم نبی 
افش��اری و یوس��فعلی افشاری و کمال علی شاهی و علی جان رمضانی و ایوب ندایی و یوسف یاری پورو جان میرزا 
غوریانی و اله وردی وفایی فر و دین محمد ایرانی و جان میرزا خانی و یوس��ف ایرانی و برات رونجی و محمد جان 
حیاتی و اس��ماعیل اس��دی  و رجب دشتی و محمد علی رحمتی و نساء نیک )موسی ایرانی ( رحمان محمدی )دو 
سهم ( و غالم محمد افشاری و غالم قنبر افشاری و براتعلی چوبداری و منصوربایزدی ویوسف سنگچولی و یوسف در 

بار پناه و رمضان علی بیگی و کریم برنقری و ابراهیم تاجی خویردی   محرز گردیده است.
۳۰-برابر راي ش��ماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۰۷۰۰۰۹۲۲-۱۴۰۰/۰۵/۲۴ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم ساره 
گوهر شاهي درششدانگ یک دربند دکان در بیع شرط می باشد  به مساحت ۱۲.۰۵ مترمربع پالک  ۴۰۵- اصلي 

واقع دربخش ۱۳ مشهد خریداري از مالک رسمي آقاي محمد کاظم گوهر شاهی  محرز گردیده است.
۳۱-برابر راي شماره۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۰۷۰۰۰۹۲۰-۱۴۰۰/۰۵/۲۴ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي عیدمحمد 
عیدي سربزي در ششدانگ ساختمان به استثناء ثمن اعیان  به مساحت ۲۰۰.۲ مترمربع پالک  ۱۶۷- اصلي  واقع 

دربخش ۱۱۳ مشهد خریداري از مالک رسمي آقاي  مهدی صادقی محرز گردیده است.
۳۲-برابر راي ش��ماره۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۰۷۰۰۰۹۱۸-۱۴۰۰/۰۵/۲۴ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي فضل 
احمد آهوي آتشین در ششدانگ یک باب منزل  به مساحت ۱۳۷.۵ مترمربع پالک ۲۱۰۸ فرعي از ۳ -اصلي واقع 

دربخش ۱۳ مشهدخریداري از مالک رسمي خانم بانو همایون کریمی فرد  محرز گردیده است.
۳۳-برابر راي شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۰۷۰۰۰۹۱۵-۱۴۰۰/۰۵/۲۴ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي حبیب 
اله مستعد امامدادي محمد ابادي در ششدانگ یک باب منزل مسکونی  به مساحت ۱۷۵.۷۵ مترمربع پالک ۷۱۶۷ 

فرعي از ۱۶۶-اصلي واقع دربخش ۱۳ مشهدخریداري از مالکیت مشاعی خودش  محرز گردیده است
۳۴-برابر راي ش��ماره۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۰۷۰۰۰۹۱۳-۱۴۰۰/۰۵/۲۴ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي حبیب 
اله مستعد امامدادي محمد ابادي در ششدانگ یک باب منزل مسکونی  به مساحت ۱۷۸.۲۵ مترمربع پالک ۷۱۶۷ 

فرعي از ۱۶۶- اصلي  واقع دربخش ۱۳ مشهد خریداري از مالکیت مشاعی خودش   محرز گردیده است.
۳۵-برابر راي شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۰۷۰۰۰۹۱۱-۱۴۰۰/۰۵/۲۴ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم طاهره 
دیانتي جامي در ششدانگ یک باب منزل مسکونی  به مساحت ۴۰۴.۹۵ مترمربع پالک فرعي از ۹۱۹ -اصلي  واقع 

در بخش ۱۳ مشهد . خریداري از مالکیت مشاعی خودش و شرف الدین دیانتی جامی  محرز گردیده است.
۳۶-برابر راي شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۰۷۰۰۰۹۰۹-۱۴۰۰/۰۵/۲۴ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي عبدالرزاق 
فیروزي جباربیک در س��ه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب منزل مسکونی  به مساحت ۱۶۸.۹۰ مترمربع پالک 
۴۸ فرعي از ۱۷۳و۱۷۴- اصلي  واقع دربخش ۱۳ مش��هد  خریداري از مالک رس��مي آقاي اشکان جامی االحمدی  

محرز گردیده است.
۳۷-برابر راي ش��ماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۰۷۰۰۰۹۰۷-۱۴۰۰/۰۵/۲۴ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي حامد 
فیروزي جباربیک در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب منزل مسکونی  به مساحت ۱۶۸.۹۰ مترمربع پالک۴۸ 
فرعي از ۱۷۳و۱۷۴ اصلي  واقع دربخش ۱۳ مش��هد خریداري از مالک رسمي آقاي اشکان جامی االحمدی  محرز 

گردیده است.
۳۸-براب��ر راي ش��ماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۰۷۰۰۰۹۱۶-۱۴۰۰/۰۵/۲۴ تصرف��ات مالکانه بالمع��ارض متقاضي آقاي 
عبدالرحمن برزگر قش��ه درششدانگ یک باب منزل  به مساحت ۱۸۳.۱۰مترمربع پالک ۹ فرعي از ۱۱۴۳ -اصلي 

واقع دربخش ۱۳ مشهد خریداري از مالک رسمي آقاي شیرمحمد غول عزیزی محرز گردیده است.
آگهی تجدیدی

۱-پی��رو آگهی روزنامه خراس��ان   و کارگارگر هردو به  تاریخه��ای ۱۴۰۰/۰۴/۰۱و۰۴/۱۶/ ۱۴۰۰ تصرفات مالکانه 
وبالمعارض حسین فدایی   در  ششدانگ یک باب ساختمان  واقع در خراسان رضوی بخش ۱۳ مشهد اشتباها  پالک 

۹ فرعی از ۶۰۳ – اصلی قید گردیده  صحیح آن پالک ۹ فرعی از ۶۰۶ – اصلی می باشد . 
۲--پی��رو آگه��ی روزنامه قدس   و کارگارگر ه��ردو به  تاریخه��ای ۱۳۹۹/۱۲/۱۲و۱۲/۲۸/ ۱۳۹۹ تصرفات مالکانه 
وبالمعارض  حسین حاتمی در  ششدانگ یک باب گاوداری واقع در خراسان رضوی بخش ۱۳ مشهد پالک ۲۶ فرعی 

از ۱۰۹ – اصلی از قلم افتاده است . که مجددا منتشر می گردد. 
لذابه موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی وماده ۱۳آئین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  واراضی وس��اختمانهای فاقدسندرس��می وماده ۱۳ایین نامه مربوطه این آگهی  
در دونوبت به فاصله ۱۵روزاز طریق روزنامه محلی وکثیراالنتشاردرشهرها منتشرتادرصورتی که اشخاص ذینفع به 
اراءاعالم شده  اعتراض داشته باشند بایدازتاریخ  انتشاراولین  آگهی درمحل تادوماه وهمچنین برای آگهی اصالحی 
ظرف مدت یکماه اعتراض خودرابه  اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم ورسید اخذنماید ومعترض باید ظرف یکماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست  به دادگاه عمومی محل نماید وگواهی تقدیم دادخواست به اداره 
ثبت محل تحویل دهدکه دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است ودرصورتی که اعتراض 
درمهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت 

مبادرت بصدورسند مالکیت می نماید وصدور سند مالکیت مانع از  مراجعه متضرر به دادگاه  نیست .آ۱۴۰۴۶۱۲
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۰۵/۳۱                               

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۶/۱۶
فاطمه حیاتی

سرپرست اداره  ثبت اسناد وامالک تربت جام

آگهی موضوع ماده ۳ قانون وماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی

براب��ررای ش��ماره ۱۴۰۰۶۰۳۲۱۰۰۶۰۰۰۸۷۳ هی��ات اول موض��وع قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی 
وس��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تفت تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی 
آقای علیرضا احرار فرزند محمدعلی بش��ماره شناس��نامه ۲۰۶۵ صادره از در دو دانگ مش��اع ازششدانگ یک باب 
خان��ه باغ به مس��احت کل ۱۱۸۷مترمربع بطورمفروزقس��متی از پالک ۶۴۱ فرع��ی از ۵۹ - اصلی بخش ۱۶ یزد 
واقع درس��انیج خریداری عادی مع الواس��طه از مالک رس��می آقای س��ید محمد مدرس��یه محرزگردیده اس��ت. 
لذا به منظوراطالع عموم دردو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم نمایند.بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ۱۴۰۴۶۶۵

تاریخ انتشارنوبت اول: دوشنبه : ۱۴۰۰/۰۶/۰۱                   تاریخ انتشارنوبت دوم: سه شنبه : ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ 
امیرحسین جعفری ندوشن-رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون وماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی

براب��ررای ش��ماره ۱۴۰۰۶۰۳۲۱۰۰۶۰۰۰۸۷۷ هی��ات اول موض��وع قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی 
وس��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مس��تقردر واحد ثبتی ح��وزه ثبت ملک تف��ت تصرفات مالکان��ه بال معارض 
متقاضی خانم فاطمه احرار فرزند محمدعلی بش��ماره شناس��نامه ۰ صادره از در دو دانگ مش��اع ازشش��دانگ یک 
ب��اب خانه باغ به مس��احت کل ۱۱۸۷مترمربع بطورمفروزقس��متی از پالک ۶۴۱ فرع��ی از ۵۹ - اصلی بخش ۱۶ 
یزد واقع درس��انیج خریداری عادی مع الواس��طه ازمالک رس��می آقای سید محمد مدرس��یه محرزگردیده است. 
لذا به منظوراطالع عموم دردو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم نمایند.بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ۱۴۰۴۶۶۹

تاریخ انتشارنوبت اول: دوشنبه : ۱۴۰۰/۰۶/۰۱                   تاریخ انتشارنوبت دوم: سه شنبه : ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ 
امیرحسین جعفری ندوشن-رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون وماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابررای شماره  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردر 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تفت تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای امیرجواد احرار فرزند محمدعلی بشماره 
شناس��نامه ۲۱۴۹ ص��ادره از در دو دان��گ مش��اع ازشش��دانگ ی��ک ب��اب خان��ه ب��اغ ب��ه مس��احت کل 
۱۱۸۷مترمرب��ع بطورمفروزقس��متی از پ��الک ۶۴۱ فرع��ی از ۵۹ - اصل��ی بخ��ش ۱۶ ی��زد واق��ع درس��انیج 
خری��داری ع��ادی م��ع الواس��طه از مال��ک رس��می آق��ای س��ید محم��د مدرس��یه محرزگردی��ده اس��ت. 
لذا به منظوراطالع عموم دردو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم نمایند.بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ۱۴۰۴۶۷۴

تاریخ انتشارنوبت اول: دوشنبه : ۱۴۰۰/۰۶/۰۱                   تاریخ انتشارنوبت دوم: سه شنبه : ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ 
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آگهی موضوع ماده ۳ قانون وماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی

براب��ررای ش��ماره ۱۴۰۰۶۰۳۲۱۰۰۶۰۰۰۸۸۴ هی��ات اول موض��وع قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی 
وس��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تفت تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی 
آقای محمد حس��ین  بالل زاده تفتی فرزند محمدرضا بشماره شناس��نامه ۵۵۹۰۴ صادره از در ششدانگ یک باب 
خانه و باغچه به مساحت ۳۴۲.۵ مترمربع بطورمفروزقسمتی از پالک ۱ فرعی از ۲۰۶۴ - اصلی بخش ۱۲ یزد واقع 
درده باال تفت خریداری عادی مع الواس��طه از مالک رس��می آقای سید محمد رضا میر آتشی  محرزگردیده است. 
لذا به منظوراطالع عموم دردو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم نمایند.بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ۱۴۰۴۶۷۰

تاریخ انتشارنوبت اول: دوشنبه : ۱۴۰۰/۰۶/۰۱                   تاریخ انتشارنوبت دوم: سه شنبه : ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ 
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آگهی موضوع ماده ۳ قانون وماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی

براب��ررای ش��ماره ۱۴۰۰۶۰۳۲۱۰۰۶۰۰۱۰۳۶هی��ات اول موض��وع قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تفت تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای 
مسعود دهقان منشادی فرزند احمد بشماره شناسنامه ۲۲۱ صادره از در یک باب خانه و باغچه به مساحت ۳۱۶.۴ 
مترمربع بطورمفروزقس��متی از پالک ۱ فرعی از ۲۰۶۴ - اصلی بخ��ش ۱۲ یزد واقع درده باال  خریداری عادی مع 

الواسطه از مالک رسمی آقای سید محمد رضا میر آتشی محرزگردیده است. 
لذا به منظوراطالع عموم دردو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می ش��ود درصورتی که اش��خاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی 
تقدیم نمایند.بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر 

خواهد شد.آ۱۴۰۴۶۷۱
تاریخ انتشارنوبت اول: دوشنبه : ۱۴۰۰/۰۶/۰۱                   تاریخ انتشارنوبت دوم: سه شنبه : ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ 

امیرحسین جعفری ندوشن
رئیس ثبت اسناد و امالک

۱400/6/۱6

ذبیح اهلل اعظمی
عضو کمیسیون کشاورزی



کل ایران 
علیه بهترین 

سرمربی جهان!
والدیمیر آلکنو در 

هفته های اخیر 
تحت شدیدترین 
انتقادات از سوی 

اهالی والیبال ایران 
قرار گرفته است.از 
میالد عبادی پور، 
کاپیتان جدید تیم 

ملی بگیر که انتخاب 
آلکنو را اشتباه 

خواند تا مصطفی 
کارخانه سرپرست 

جدید تیم ملی که 
به سرمربی روسی 
حمله کرد باید دید 

جانشین ایرانی 
آلکنو می تواند 
رضایت اهالی 

والیبال ایران را در 
پی داشته باشد یا 

خیر؟

در  حاشيه

نبی در 
پرسپولیس 
آجورلو در 

استقالل

جعفر سمیعی 
مدیرعامل پرسپولیس 

که نزدیک به 10 ماه 
پیش با این سمت 
کار را در این جمع 

سرخپوشان آغاز کرده 
بود، اکنون با توجه به 
تغییرات شکل گرفته 

در بدنه دولت از سمت 
خود استعفا داد. حاال 

گفته می شود مجید 
صدری به عنوان 

سرپرست کارها را در 
باشگاه دنبال می کند. 

از محمد مهدی نبی 
به عنوان مدیرعامل 

آینده سرخ ها یاد 
می شود. آجورلو هم به 

احتمال زیاد مدیرعامل 
استقالل می شود.

خبرخبر
روزروز

  قطبی 
رسانه های چینی با اشاره به نتایج 

ضعیفی که افشین قطبی با تیم 
فوتبال کانگژو گرفته است خبر 
از قطع همکاری با وی از سوی 

مسئوالن باشگاه داده اند.

  مهدوی کیا
سرمربی تیم زیر 23 سال و 
همچنین مشاور فنی رئیس 

فدراسیون فوتبال همراه عزیزی 
خادم راهی دوحه شد تا در بازی با 

عراق کنار ملی پوشان باشد.

  نیمار 
اگر ستاره برزیلی رفتاری مؤدبانه 

داشته، دقیق و در دسترس باشد و برای 
هواداران تبدیل به یک بازیکن دوست 

 داشتنی شود 6500160 یورو از 
پی اس جی دریافت خواهد کرد.

تــیــم مــلــی فــوتــبــال 
ایران ساعت ۲۲:۳0 
امــــشــــب مــقــابــل 
 A عـــــراق در گـــــروه
انــتــخــابــی نــهــایــی 
ــام جــهــانــی قطر  جـ
بــازی می کند.تیم ملی کشورمان که 
بــا  یــک پــیــروزی خفیف بــرابــر سوریه 
در پایان هفته نخست به علت توقف 
مدعیان صدرنشین شــد باید بــرای 
تداوم بخشیدن به این صدرنشینی به 
مصاف عراق برود. عراق در هفته اول با 
کره مساوی کرد و البته زخمی از نبرد با 

ما در دور قبل است. 
تقابل دو تیم، تاریخ بزرگی در پشت 
خــود دارد که آخرینِ آن، پیروزی هر 
یک از دو تیم در دور قبلی مسابقات 
است. شیرهای بین النهرین در بازی 
ــه بــرتــری  ــک ب ــر ی ــا نتیجه ۲ ب رفـــت ب
ــران در بــازی برگشت، با  رسیدند و ای

تنها گل سردار آزمون پیروز شد. 

ادووکات و نقشه های جدید ◾
ادووکات که تیمش را با نمایشی دفاعی 
به مصاف کره جنوبی فرستاده بود، 
وعده رویکرد متفاوت عراق مقابل ایران 
داده است. این بازی، ششمین تقابل 
دو تیم در انتخابی جام جهانی است. 

همچنین ایــن دومین مسابقه ایــران 
و عــراق در دور مقدماتی جام جهانی 
در شهر دوحــه اســت. در بــازی قبلی 
که در چارچوب انتخابی جام جهانی 
1994 بود، عراق با نتیجه ۲ بر یک و با 
گل های احمد راضی و عالء کاظم پیروز 
شده بود.در بازی با عراق اسکوچیچ و 
آزمون به تیم ملی اضافه خواهند شد 
و فرصت بــرگــزاری جلسات تمرینی 
بیشتر وجــود داشــت و همین سبب 
امــیــدواری به هماهنگی بیشتر بین 

بازیکنان است. 
با اینکه عراق یک امتیاز خوب مقابل 
کره جنوبی گرفته اما همیشه در مقابل 
مــا ضعف خاصی داشــتــه اســـت. در 
بازی اخیری که مقابل عراق داشتیم 
و توانستیم پیروز شویم، از ضعف این 
تیم استفاده کردیم و امیدواریم در 
بــازی پیش رو هم با موفقیت از زمین 
ــع تیم مــا از نظر  خــارج شــویــم. در واق
بازیکن در خطوط مختلف نسبت 
به عراق بهتر است ولی این تیم حاال 
سرمربی خوبی دارد و حضور ادووکات 
مــی تــوانــد روی بـــازی ایـــن تــیــم تأثیر 
بگذارد. با اینکه تیم ما پتانسیل خوبی 
در خط حمله دارد، اما هر تیمی برای 
شــروع بــازی باید به فکر گل نخوردن 

باشد. 

آرایش جنگی تیم ها ◾
ــن بـــازی علی عــدنــان بازیکن  بـــرای ای
تیم ملی عراق قطعاً غایب است، اما 
مصدومیت صفا هادی برطرف شده 
اســت. عــالوه بر ایــن، وضعیت مهند 
علی مشخص نیست. تیم ملی ایران 
بازیکن محرومی در ایــن بــازی نــدارد 
اما میالد سرلک به علت مصدومیت 
قادر به همراهی تیم ملی در این بازی 
نیست و به احتمال زیاد عزت اللهی 
زوج نوراللهی در خــط میانه خواهد 
بود. در خط حمله با بازگشت آزمون 
قطعاً زوج او با طارمی را خواهیم دید. 
ــاع شاهد  هــمــان طــور کــه در قلب دفـ
زوج کنعانی زادگان و شجاع هستیم.
در قسمت چپ ظاهراً اسکوچیچ به 
کسی جز امیری اطمینان ندارد و این 
خط راست دفاع است که با ابهاماتی 
ــه رو خواهد بــود. ظاهراً سلمانی و  روب
حــردانــی خیلی مــرد کـــروات را دلگرم 
نکرده اند.در این بازی احتمال حضور 
قــدوس هم بیشتر از سایرین است؛ 
چرا  که او به هنگام گره خوردن بازی بلد 
است با تکنیک خوبش گره گشایی 
کند.به حضور قایدی در اواخر بازی هم 
می توان فکر کرد.جایی که با تکنیک و 
سرعت مثال زدنی اش دفاع عراقی ها 

را به هم بریزد.

ایران - عراق امشب 30 :22 در قطر

صف آرایی یوزها مقابل شیرها
ضدحمله

خلع سالح استقالل مقابل الهالل

 مظاهری و دانشگر 
جدا شدند

سینا حسینی   رشید مظاهری محمدحسین 
مرادمند و محمد دانشگر سه بازیکنی بودند که 
از حضور در فــرودگــاه خـــودداری کردند و همین 
اتفاق باعث شد جنجال بزرگی در رسانه های 
خبری شکل گیرد که سه بازیکن استقالل به دلیل 
مشکالت مالی و اختالفات بر سر پرداختی های 
باشگاه در آستانه دیدار مهم با الهالل از همراهی 

آبی پوشان به امارات خودداری کردند.
البته این سه بازیکن در آخرین تمرین استقالل 
پیش از عزیمت به امارات نیز از حضور در تمرینات 
خودداری کردند و آشکارا  به فرهاد مجیدی پیغام 
دادنــد تا مادامی که مشکل مالی آن هــا برطرف 

نشود همراهی با استقالل را نخواهند پذیرفت.
ــی باشگاه  هرچند فــریــادشــیــران مــعــاون اجــرای
استقالل در گفت وگو با یکی از رسانه های همسو با 
سیاست های احمد مددی ماجرای عدم همراهی 
سه بازیکن استقالل در سفر به امارات را به نوعی 
ماست مالی کــرد و مدعی شد ایــن بازیکنان به 
دلیل مشکالت مالیاتی اجــازه خروج از کشور را 
پیدا نکرده اند اما گفته می شود بر خالف ادعای 
فریادشیران بسیاری از اعضای تیم مدیریتی 
باشگاه و کادر فنی استقالل در جریان این موضوع 

بودند.
اوج گیری تنش های مدیریتی و رویارویی بازیکنان 
ــران بــاشــگــاه سبب شــد فــرهــاد مجیدی  بــا مــدی
ــه صــراحــت بــه اعــضــای هــیــئــت مــدیــره پیغام  ب
دهــد بــا ایــن شــرایــط هیچ ضمانتی بــرای کسب 
موفقیت در بازی برابر الهالل وجود ندارد به همین 
دلیل مسئوالن باشگاه با عقب نشینی کامالً 
حساب شده تالش کردند موضوع مشکل مالی 
رشید مظاهری و محمدحسین مرادمند را برطرف 
کنند تا این دو بازیکن به اردوی استقالل در امارات 
اضافه شوند اما مسئله مهم اینجاست که محمد 
دانشگر به هیچ عنوان حاضر به پذیرش شرایط 
باشگاه نیست و به احتمال بسیار زیاد از جمع 
آبی ها جدا خواهد شد.درست مثل مظاهری که 
آب پاکی را روی دست استقاللی ها ریخته و فسخ 

کرده است.
دانشگر پس از فسخ قــرارداد سال گذشته خود 
بندی را در قــرارداد جدیدش با باشگاه استقالل 
قــرارداد که در صــورت داشتن پیشنهاد بــازی در 
لیگ های غیرایرانی می تواند به صورت یک طرفه 

قرارداد خود را فسخ کند. 
حاال نکته مهم و بدون پاسخ این است با شرایط 
کنونی و عــدم پرداخت پیش قرارداد ها از سوی 
مدیریت باشگاه استقالل سایر بازیکنان چه 
تصمیمی در قبال مدیریت باشگاه خواهند گرفت. 
شنیده می شود بسیاری از بازیکنان استقالل 
از وضعیت مالی مــوجــود در باشگاه به شدت 
ناراضی اند و در گفت وگو با فرهاد مجیدی به این 
مسئله اذعان داشته اند درصورتی که مشکالت 
مالی آن هــا با بی تفاوتی مدیران باشگاه روبــه رو 
شود قطعاً مسیری که دانشگر و مظاهری انتخاب 

کرده اند را در پیش خواهند گرفت.

 تساوی العربی 
با دبل محمدی

 Ooredoo تیم العربی در نخستین بازی جام
به تساوی رسید. 

در چارچوب دور نخست جام Ooredoo قطر 
در گروه A تیم های العربی و السیلیه به تساوی 
۲ - ۲ بسنده کردند. دو گل العربی را مهرداد 
محمدی در دقــایــق ۳8 و 5۲) پنالتی( بــه ثمر 
رســانــد. دیــومــانــدا 45 )پنالتی( و فهد خلفان 
)6۳( بــرای السیلیه گل زدنــد. رامین رضاییان 
در فهرست بازیکنان السیلیه حضور نداشت.
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ریکانی در صنعت نفت ماندنی شد  ◾
ــادان اعــالم کرد طالب ریکانی  باشگاه صنعت نفت آب
کاپیتان تیم فوتبال این باشگاه، قرارداد خود را به مدت 
یــک فصل دیگر بــا صنعت نفت تمدید کــرده اســت. 
ریکانی سابقه بــازی در فــوالد خوزستان و سپاهان را 
در کارنامه دارد و نخستین بازیکن صنعت نفت به 
شمار می رود که قرارداد خود را با این باشگاه برای لیگ 

بیست ویکم تمدید کرد.

مربی ایتالیایی امروز در تمرین استقالل ◾
گابریله پین مربی ایتالیایی امروز در امارات حضور پیدا 
می کند تا سرانجام به کادرفنی استقالل اضافه شود. فرهاد 
مجیدی که از مدت ها پیش و قبل از آغاز مرحله گروهی 
لیگ قهرمانان آسیا به دنبال حضور این مربی در تهران 
بود، به دلیل مشکالتی نظیر قرارداد او با باشگاه و قانون 
منع حضور خارجی ها در لیگ برتر، موفق نشده بود که 

راهی ایران شود.

جاللی و کمندانی در شهرخودرو ◾
سعید جاللی راد دروازه بان ۲۷ ساله که بازیکن آکادمی 
باشگاه پدیده محسوب می شود و در فصول گذشته 
دو نوبت از این تیم جدا شده، بار دیگر به تیم مشهدی 
بازگشت. همچنین کمندانی که سابقه بازی در مشهد 

را دارد هم به شهرخودرو پیوست.
این بازیکن در سال های قبل از پرسپولیس راهی پدیده 

شده بود.

زمان بازی سوپرجام مشخص شد ◾
بازی سوپرجام بین تیم فوتبال پرسپولیس )قهرمان لیگ( 
و  تیم فوتبال فوالد )قهرمان جام حذفی( تا قبل از ١4 مهر 
برگزار خواهد شد. سازمان لیگ فوتبال قصد دارد قبل 
از بــرگــزاری لیگ بیست و یکم، بــازی سوپر جــام بین 

پرسپولیس و فوالد را برگزار کند. 
گفتنی است سوپر جام فصل قبل در نیم فصل دوم لیگ 

بیستم برگزار شده بود.

درست همزمان با شروع تمرینات شهرخودرو در مشهد 
با هدایت رضا مهاجری خبری در فضای مجازی مبنی بر 
مذاکرات مسئوالن بادران با حمیداوی برای خرید امتیاز 
این تیم منتشر شد. این خبر البته توسط گروه رسانه ای 
باشگاه کذب خوانده شد، اما تحقیقات ما نشان داد مذاکراتی در این 
خصوص انجام اما منجر به توافقی نشده است. بادرانی ها که برای 
رسیدن به لیگ برتر عجله دارند پیشنهاد خوبی برای خرید امتیاز 
نماینده مشهد در لیگ برتر در جیب داشتند، اما برخی جزئیات مثل 
مشخص نبودن میزان دقیق بدهی ها مانع از ادامه روند مذاکرات شد 

تا آن ها نیم نگاهی به خرید امتیاز نساجی داشته باشند.
جالب اینکه در همین خصوص محسن حیدری دبیر هیئت فوتبال 
اســتــان خــراســان در مصاحبه ای کــه بــا ایسنا داشــتــه ضمن تأیید 
بدهی های سنگین مالکان شهرخودرو به مجموعه های مختلف حتی 
اعالم کرده در حق انتقال شرکت پدیده به شهرخودرو قانوناً 10 درصد 

ارزش تیم حق هیئت فوتبال استان است.
این روزها البته زمزمه هایی مبنی بر تمرین تیم شهرخودرو در تهران 
هم شنیده می شود که دبیر هیئت فوتبال در گفت و گو با خبرنگار ما به 
صراحت اعالم کرد شهرخودرو در مشهد باید تمرین کند و در مشهد 
هم مسابقه بدهد. وی افزود:حتی اگر مسئوالن شهرخودرو قصد 
فروش مالکیت خود را داشته باشند طبق تمام اسناد امضا شده حق 
انتقال امتیاز تیم از استان را ندارند و خریدار جدید باید کارش را در 

استان ادامه دهد.
گفتنی است این زمزمه ها و خبرها در حالی از باشگاه شهرخودرو به 
گوش می رسد که رضا مهاجری هنوز نتوانسته جای خالی بازیکنان 
فروخته شده را پر کند و احتماالً با یکی از دستیارانی هم که برای تمرین 

تیم صحبت کرده بود نتواند برای آمدن به مشهد توافق کند.

مهاجری:اسپانسر نیاوردم ◾
در راستای اینکه شهرخودرو با مشکالت مالی فراوانی برای تیم بستن 
مواجه است و مهاجری را با شرط آوردن اسپانسر سرمربی کرده حرف 
و حدیث زیاد بود اما محمدرضا مهاجری در واکنش به  این شایعات 
گفت: فوتبال مملو از حواشی است و در این حواشی ساخته شده ایم. 
امیدوارم اتفاقات تلخ گذشته در شهر خودرو تکرار نشود. کجا اسپانسر 
برده ام که این جای دوم باشد؟ به این حرف ها توجه نکنید. هرجا رفته ام 
دست روی زانوی خودم گذاشته ام، نه در شأنم است و نه حرفی زده ام. 

بیزینس من فوتبال نیست. هیچ رتبه ای پیش بینی نمی کنم.

مشتری جدید برای نماینده خراسان رضوی؟

ابرهای شایعه روی »شهرخودرو« 
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دیـــدار دو تیم آرژانتین 
و بــرزیــل در چــارچــوب 
مسابقات انتخابی جام 
جهانی به دلیل دخالت 
پلیس برزیل و ورود غیرقانونی چهار 
بازیکن آلبی سلسته نیمه کاره رها شد.
ایــن جنجال در نــوع خــود بی سابقه 
بــود. بازیکنان بــرزیــل تــالش زیــادی 
کردند تا بازی نیمه کاره رها نشود اما 
تیم آرژانتین پس از حضور پلیس در 
ورزشگاه، زمین را ترک کرده و پس از 
آن نیز بالفاصله به فــرودگــاه رفته تا 
برای جلوگیری از دستگیری بازیکنان 
ــن کــشــور را ترک  تیمشان، خــاک ای
کند. در حالی که پنج دقیقه و 10 ثانیه 
از آغاز بازی برزیل و آرژانتین گذشته 
بود، چهار مأمور کمیته بهداشت و 
نیروهای پلیس )ظاهراً مسلح( ناگهان 
وارد زمین بازی شدند. آن ها بازی را 
متوقف کرده و یکی از آن ها به سایران 
توضیح داد که سه بازیکن )شامل 
مارتینز، رومرو و لوسلسو( اجازه بازی 
ندارند و باید به همراه بوئندیا که روی 
نیمکت قرار داشت از خاک این کشور 
اخراج شوند.این بازیکنان در هنگام 
ورود به سائوپائولو در جمعه گذشته 
در مدارک خود دروغ گفته بودند و با 
وجود اینکه به بازیکنان گفته شد که 

باید در هتل قرنطینه بمانند اما آن ها 
از این دستور نیز پیروی نکردند.

انتقام از  آرژانتینی ها ◾
گفته می شود تیم ملی آرژانتین پیش 
از این تصمیم گرفته بود در صورتی 
که اجازه بازی به بعضی از بازیکنان 
داده نشود، آن ها نیز در زمین حاضر 
نشوند. تماس هایی از آرژانتین با تیم 
گرفته شــده و از آن هــا خواسته شد 
کــه خیلی سریع بـــرای جلوگیری از 
مشکالت بیشتر وارد رختکن شوند.
بسیاری می گویند که این حرکت از 

ســوی مقامات ارشــد فوتبال برزیل 
تأیید شــد. آن هـــا بازیکنانی کــه در 
لیگ برتر بازی می کردند را در اختیار 
نداشته و بنابراین ضعیف تر شده 
بودند، در نتیجه تصمیم گرفتند از 
بازیکنان آرژانتینی که باوجود منع 
لیگ برتر در اردوی تیم ملی حاضر 
شده بودند به نوعی انتقام بگیرند. 
باید این موضوع را به خاطر داشت 
که برزیل هرگز در مسابقات انتخابی 
خــانــگــی شکست نـــخـــورده و پیش 
از ایــن شکست سختی را در فینال 

کوپاآمه ریکا تجربه کرده بود.

اگر کمیته بهداشت از روز شنبه مطلع 
بود که بازیکنان از انگلیس آمده اند 
و از روز جمعه در سائوپائولو حضور 
ــد، پس ســؤال مهم این است که  دارن
چرا مأموران همان روز چنین تصمیم 
ــارا تــورس،  مهمی را عملی نکردند. ب
رئیس کمیته بهداشت، مدعی شد 
که به آن ها دستور داده شده بود که در 
طول این مدت در قرنطینه بمانند. اما 
این موضوع نمی تواند درست باشد. 
آن هــا به ورزشــگــاه رفتند، وارد زمین 
شدند و قوانین بسیاری نقض شد. اگر 
چنین تصمیمی گرفته شده بود، آن ها 

می توانستند مانع از انتقال آن هــا از 
هتل به ورزشگاه شوند.

کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی 
پــس از نیمه کـــاره مــانــدن مسابقه، 
بیانیه رسمی منتشر کردند. در متن 
ایــن بیانیه آمـــده کــه بـــازی بــه دلیل 
موقعیت خاص پیش آمــده از سوی 
داور بــه تعویق افــتــاد و فیفا دربـــاره 
شرایط بازی تحقیق خواهد کرد، چرا 
که آن ها مسئول برگزاری مسابقات 

انتخابی هستند.

موضع فیفا ◾
اما نظر فیفا درباره این اتفاق چیست؟ 
دست فیفا در انجام انواع اقدامات در 
چنین شرایطی بسیار باز است. این 
سازمان می تواند فدراسیون فوتبال 
برزیل را محروم کرده و بازی را به سود 
آرژانتین اعــالم کند و در عین حال 

می تواند دستور به تکرار بازی بدهد.
فدراسیون فوتبال برزیل مسئولیت 
کامل سازماندهی رویدادهای ورزشی 
را بر عهده دارد. در این مــورد، آن ها 
اجازه ورود مأموران کمیته بهداشت 
به زمین را دادنــد، جایی که هرکسی 
اجازه ورود به آن را ندارد و باید قوانین 
چون ارائه تست پی سی آر را رعایت 

کند.

فیفا برزیل را به دلیل تعطیل شدن مسابقه با آرژانتین نقره داغ می کند؟

قهوه تلخ!
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علوی  پس از آنکه 6 اسیر 
فلسطینی همچون فیلم های 
هالیوودی توانستند با حفر 
تونل از زنـــدان فــوق امنیتی 
جلبوع در فلسطین اشغالی 
فرار کنند، نهادهای امنیتی 
صهیونیستی در شوک بزرگی فرو رفته اند. به 
گــزارش فــارس، شبکه ۱۲ رژیــم صهیونیستی 
در بیان جزئیات این فرار نوشت: زندانیان از 
بخش دوم زندان که نزدیک دیوارهای خروجی 
بــود اقــدام به حفر تونل از داخــل توالت کرده 
ــد و بــه نظر  ــارج شــده ان ــدان خـ ــ و در بــیــرون زن
ــد حــفــر ایـــن تــونــل ســال هــا طــول   مــی رســد رونـ

کشیده باشد.
بیرون زندان هم 6 خودرو منتظر فرار آن ها بود 
تا به خارج از کرانه باختری منتقلشان کنند. 
تونل از زیر روشویی توالت کنده شده و چند 
متر بیرونِ دیوار خروجی زندان به پایان رسیده 
اســت و بر اســاس تحقیقات اولیه اداره امور 
زندان های رژیــم صهیونیستی، عملیات فرار 
بین ساعت ۳:۳۰ تا ۴ بامداد دوشنبه انجام 
شده است. پس از فرار، کشاورزان منطقه در 
نیمه شب آن 6 نفر را دیده و گمان می  کنند دزد 
هستند و با پلیس رژیم صهیونیستی تماس 

می گیرند. 
می گویند  صهیونیستی  امنیتی  مــقــامــات 
ــراری طــوری برنامه ریزی کــرده بودند  اســرای ف
ــرار بــا بــرگــزاری جشن ســال یهودی  کــه شــب ف
هــمــزمــان بــاشــد و ســـربـــازان مــشــغــول جشن 
بــاشــنــد. از ســوی دیــگــر زنــدانــیــان نیز دعــوای 
ساختگی ترتیب می دهند تا زندانیان فراری 
ــوالــت رســانــده و داخــل  ــه ت بــتــوانــنــد خـــود را ب
تــونــل شــونــد. هــنــوز چگونگی حفر ایــن تونل 
مشخص نــیــســت؛ آن هــم در زنــدانــی کــه از 
 امنیتی ترین زنــدان هــای رژیــم صهیونیستی 

محسوب می شود. 
رادیو ارتش رژیم صهیونیستی نیز گزارش داد 
ــدان جلبوع  پس از فــرار ایــن اســرا، مقامات زن
تصمیم گرفته اند ۴۰۰ اسیر داخل زندان را به 
مکان دیگری منتقل کنند. کانال ۱۳ تلویزیون 
رژیـــم صهیونیستی نیز اعـــام کــرد در میان 
نظامیان صهیونیست وضعیت آمــاده بــاش 
اعام شده و عملیات جست وجوی گسترده ای 

برای پیدا کردن این اسیران آغاز شده و بالگردها 
و پهپادها نیز در این عملیات مشارکت دارند.

مشخصات اسرای فراری ◾
ــد  ــق بـــه فــــرار شــده ان ــرادی کـــه مــوف ــ ــ اســـامـــی اف
شــامــل زکـــریـــا الـــزبـــیـــدی، یــعــقــوب نــفــیــعــات، 
ــه، یــعــقــوب مــحــمــود  ــارضــ ــ ــم ع ــاسـ مــحــمــد قـ
قــدری، ایهم فــؤاد کمامجی و محمود عبدهللا 
ــه جنبش  عــارضــه اســـت. نــفــر اول وابــســتــه ب
ــعــدی وابــســتــه بـــه جنبش  فــتــح و پــنــج نــفــر ب
ــد. الــزبــیــدی  ــده انـ  جــهــاد اســامــی مــعــرفــی شـ

شاخص ترین این اسراست. 
ــه دوم« در ســـال  ــاضـ ــفـ ــتـ ــا نـــــام »انـ ــ او را ب
ــواره در خــاطــره  ــمـ ۲۰۰۰ مــی شــنــاســنــد کـــه هـ
صهیونیست ها باقی خواهد ماند. او در سال 
۲۰۰۲ مسئول حمله بــه مقر حــزب لیکود در 
بیت شیعان بود. در این حمله 6 صهیونیست 
کشته شدند. صهیونیست ها بارها به دنبال 

ترور او بودند که هر دفعه شکست می خوردند. 
او در ســـال ۲۰۰۷ دستگیر شــد امـــا در رونــد 
تبادل اســرا آزاد شده و بار دیگر در سال ۲۰۱۹ 
ــودرو نظامی  بــه دلیل تــیــرانــدازی بــه سمت خـ

صهیونیست ها دستگیر می شود.
 محمود العارضه ۴6 ساله هم که به نظر می رسد 
برنامه فرار را طراحی کرده باشد، به حبس ابد 

محکوم شده بود.

جلسه امنیتی نخست وزیر صهیونیست ها ◾
ــدان به  ــ فـــرار مــوفــق 6 اســیــر فلسطینی از زن
اصطاح »فــوق امنیتی« رژیــم صهیونیستی 
در شــمــال فلسطین اشــغــالــی، نفتالی بنت 
ــم را بــه بــرگــزاری جلسه  نخست وزیر ایــن رژی
ــاس بــیــانــیــه دفــتــر  ــ ــر اسـ امــنــیــتــی کــشــانــد. بـ
نــخــســت وزیــری تـــل آویـــو، بــنــت ضــمــن جــدی 
توصیف کردن حادثه فرار اســرای فلسطینی، 
ــدام همه ســرویــس هــای امنیتی  خــواســتــار اقـ

اسرائیل شد. 
»الینور لیوی« روزنامه نگار صهیونیست نیز 
درباره این اتفاق تحلیل کرد: »اگر 6 زندانی که 
توانستند با استفاده از تونل، خود را رهایی 
بخشند به ضرب گلوله ]نظامیان اسرائیلی[ 
کشته شوند، پاسخ آن با موشک از نــوار غزه 
مــی آیــد«. وبــگــاه عــبــری زبــان »مــاکــو« بــا اشــاره 
ــگــاه هــای امنیتی  ــرت دســت تــلــویــحــی بـــه حــی
اسرائیلی از حفر شــدن تونل توسط اســرای 
فلسطینی در زنـــدان آن هــم بــا دســت خالی، 
نــوشــت: »افــســران واحـــد مهندسی در حال 
تحقیق روی تونل حفر شده توسط 6 زندانی 
فلسطینی هستند کــه از طریق آن موفق به 

فرار شدند«. 
ــرار اســـرای  ــه داد: »در پــی فـ ایـــن شبکه ادامــ
ــدان جلبوع، جــوخــه غــزه در  فلسطینی از زنـ
ارتــش اسرائیل به نظامیان خود دستور داده 
هوشیار باشند و از ورود هر کسی به نوار غزه 
ــش رژیــم  ــن، ارت جلوگیری کنند«. پیش از ای
صهیونیستی ضمن اعــام حالت آماده باش 
در سراسر فلسطین اشغالی، تعداد زیــادی 
ــرای عملیات  از نظامیان ذخــیــره و بالگرد را ب
جــســت وجــو بـــرای یافتن 6 اســیــر فلسطینی 

اعزام کرد.

هاله امنیتی سوراخ است! ◾
جــنــبــش هــای مختلف فلسطینی فـــرار چند 
ــم صهیونیستی را یک  ــ اســیــر از زنــــدان رژی
پیروزی بزرگ خواندند و اعام کردند این اقدام 
یک شکست اطاعاتی و امنیتی بــزرگ برای 
تل آویو اســت. جنبش جهاد اسامی فــرار این 
اسیران را اقدامی قهرمانانه خواند که سیستم 
 امنیتی رژیم صهیونیستی را به شدت به لرزه 

درخواهد آورد.
ــدام را   ایــن جنبش فلسطینی در ادامــه ایــن اق
مانند یک سیلی قوی به صهیونیست ها نامید 
و اعام کرد: رژیم اشغالگر بهتر است این درس 
را خوب فرا بگیرد؛ ملت فلسطین هرگز تسلیم 
نخواهد شد. جنبش حماس هم در بیانیه ای 
اعــام کرد اینکه تعدادی از اســرای فلسطینی 
ــاوجــود تــمــام مــوانــع امنیتی مــوفــق شــده انــد  ب
آزادی خود باز پس بگیرند، اقدامی قهرمانانه و 

شجاعانه و یک پیروزی بزرگ است.

 6   اسیر فلسطینی با کندن تونل از امنیتی ترین 
زندان رژیم صهیونیستی گریختند

رهایی از بند عنکبوت

درحاشيه

خودکشی
پسازفرار
مفتضحانه!

معاون وزیر دفاع 
انگلیس گفت: خروج 
مفتضحانه و شکست 
انگلیسی ها در 
افغانستان سبب شده 
شماری از کهنه سربازان 
انگلیسی خودکشی 
کنند، زیرا خروج 
مفتضحانه از این 
کشور و تسلط دوباره 
طالبان بر آن، این افراد 
را نابود کرده است. 
براساس آمارهای 
منتشر شده، در پی 
جنگ ها و عملیات های 
آمریکا پس از حمات 
۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ 
تاکنون بیش از ۷ هزار 
سرباز آمریکایی کشته 
شده اند. اما در مقابل، 
در همین بازه زمانی 
چیزی حدود ۳۰ هزار 
نظامی آمریکایی در اثر 
خودکشی مرده اند.

 مسئول روابط خارجی جنبش جهاد اسالمی 
در گفت وگو با قدس پاسخ داد

 چرا فرار اسرای فلسطینی 
از زندان »جلبوع« مهم است؟

جوادفراهانی  صبح دیــروز انتشار خبر فرار 
6 اسیر فلسطینی از زنـــدان »جلبوع« در شمال 
فلسطین اشغالی، محافل صهیونیستی را شوکه 
کرد. در این زمینه، »محفوظ منور« مسئول روابط 
خارجی جنبش جهاد اسامی فلسطین در گفت وگو 
با خبرنگار قدس گفت: این 6 اسیری که موفق به فرار 
از زندان جلبوع شده و با دستان خود آزادیشان را رقم 
زدنــد، اسرایی بودند که رژیم صهیونیستی احکام 
سنگینی مانند حبس ابد را برای آن ها صادر کرده بود. 
فرار از زندان و بدست آوردن آزادی، فکر همه اسرای 
فلسطینی در بند رژیم صهیونیستی است، چرا که 
احکام ظالمانه ای علیه این مبارزان آزادی خواه صادر 
شده و اقدامات ظالمانه ای نیز در زندان علیه آن ها 

انجام می شود.
محفوظ منور افزود: بنابراین طبیعی است این اسرا 
از هر روش ممکنی برای آزادی خود استفاده کنند. 
در گذشته نیز عملیات حفر تونل سابقه داشته 
ــدان هــای رژیــم  و تقریباً یــک عملیات شایع در زن
 اشغالگر است، اما حجم عملیات اخیر و برنامه ریزی 
انجام شده بــرای آن توسط مبارزان جنبش جهاد 
اســامــی کــه عــادت نــدارنــد اسیر اشغالگران باقی 
بمانند، ما را به یاد عملیاتی که سال ۱۹8۷ در زندان 
مرکزی رژیــم صهیونیستی انجام شد مــی انــدازد. 
آن عملیات شجاعانه و معروف، منجر به انتفاضه 
فلسطین شد. این نشان می دهد تاش اسرا برای 
آزادی، دائمی اســت و با تمام موانع موجود، برای 
بدست آوردن آزادی خود در تاش هستند. معروف 
است زنــدان جلبوع به سبک زندان های آمریکایی 
مختص محکومان بزرگ ساخته شده و تدابیر امنیتی 
بسیار سنگینی دارد؛ بنابراین نحوه این عملیات از این 

حیث اهمیت زیادی دارد.
ــــط خــارجــی جنبش جــهــاد اسامی  مسئول رواب
فلسطین در زمینه پیامدهای این عملیات علیه رژیم 
صهیونیستی گفت: رژیم صهیونیستی حتی فکر 
این را هم نمی کرد که تعدادی از اســرا آن هم بدون 
امکانات بتوانند چنین عملیات پیچیده ای را در 
زندان جلبوع اجرایی کنند؛ اینکه این همه خاک از 
تونل چگونه خارج و چگونه پخش شده که هیچ یک 
از زندانبان های صهیونیستی متوجه آن نشده اند، 
به ویژه آنکه آن ها مدام عملیات تفتیش و بازرسی از 
سلول ها را انجام می دهند؛ بنابراین نخستین پیامد 
آن علیه این رژیــم، دستپاچگی و اظهارات آشفته 
سران رژیم بوده و ممکن است در ادامه شاهد برخی 
بــازداشــت هــای کــور توسط نظامیان صهیونیست 
از اردوگــاه جنین به دلیل اینکه بیشتر اســرا از این 
اردوگــاه بوده اند باشیم. همچنین این عملیات این 
پیام را برای جهان دارد که اسرای فلسطینی در بند 
رژیم صهیونیستی مظلومانی هستند که از مبارزه 
خود دست برنخواهند داشت و تا رسیدن به آزادی 
کامل خود و وطن پیکار می کنند، جهانی که در مقابل 
جنایات صهیونیستی ساکت است و کوچک ترین 
فشاری را برای آزادی اسرا به ویژه اسرای بیمار و زن 

اعمال نمی کند.
وی با اشــاره به اینکه عملیات اســرای زنــدان جلبوع 
ضعف اطاعاتی و امنیتی رژیم صهیونیستی را اثبات 
کرد، افزود: اما همچنین تأکید می کند کسانی که این 
عملیات را برنامه ریزی و اجرا کردند، توانمندی های 
ــد کــه می توانند نظام  فکری و اجــرایــی بــاالیــی دارنـ
اطاعاتی دشمن را به بازی بگیرند و جوانان فلسطینی 
و به ویژه رزمندگان مقاومت توانسته اند شکاف های 
این نظام امنیتی را شناسایی و از نقاط قوت آن عبور 
کنند. این نشان می دهد شما می توانید با هر نظام 
امنیتی هرچند مدعی مقابله کنید، اگر در مورد آن 
اطاعات داشته باشید. این پیروزی و آزادی را به مردم 
فلسطین و اسرا تبریک می گوییم و می خواهیم این 
افراد الگوی سایر اسرا برای آزادی باشند. این آزادی 
این پیام را به ملت فلسطین داد که چشمان بیدار 
اسرا و رزمندگان اجازه نمی دهد اشغالگران هرآنچه را 
می خواهند اجرایی کنند و ملت فلسطین باید از این 

اسرا حمایت کنند.

 واکنش ها به کودتا علیه 
رئیس جمهور گینه

سخنگوی وزارت امــور خارجه چین ضمن اعام 
مخالفت کشورش با تصاحب قدرت از طریق کودتا، 
آزادی رئیس جمهور گینه را خواستار شد. به گزارش 
آناتولی، »وانــگ وِنبین« افــزود: »از تمام طرف ها 
می خواهیم خویشتنداری به خرج داده و منافع 
اساسی گینه را در نظر داشته باشند و مسائل را از 
طریق گفت وگو و رایزنی حل کنند«. وزارت خارجه 
روسیه هم در واکنش به این اتفاق، خواستار آزادی 
فوری »آلفا کُنده« شد و از همه نیروهای سیاسی 
خواست از اقداماتی که می تواند سبب تشدید 

خشونت شود خودداری کنند.
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جهان

نیکپندار  اخباری که از افغانستان می رسد 
حــاکــی از ســقــوط آخــریــن والیـــت ایـــن کشور 
به دست مبارزان طالبان است. ۴8 ساعت پس 
از تصمیم طالبان به تصرف پنجشیر این والیت 
هم سقوط کرد. دیروز صبح بود که اعضای گروه 
طالبان فیلمی از باال بردن پرچم طالبان در میدان 
مقابل استانداری پنجشیر پخش کرد. در همین 
زمینه ذبیح هللا مجاهد در کنفرانس خبری خود 
در کابل دو عبارت خیلی کوتاه را با صدای بلند 
به زبان آورد؛ پنجشیر را تصرف کردیم و رهبران 
والیت ناپدید شده اند. مجاهد تأکید کرد این 

دره زیبا کاماً پاک سازی شده است.
وی در ادامه گفت: مبارزان پنجشیر هنگامی که 
طالبان خواستار مذاکره با آنان شده بود »پاسخ 
منفی« داده بودند. سخنگوی طالبان مدعی 
ــروه پــس از پاسخ منفی پنجشیر  شــد: ایــن گ

نیروهایش را به این والیت اعزام کرده است.
مجاهد در ادامــه کنفرانس خبری خود تأکید 
کـــرد بـــرق و اینترنت والیـــت پنجشیر کــه در 
 هفته گذشته توسط این گــروه قطع شده بود 

وصل می شود.
طالبان پیش از ایــن، اقـــدام به مسدود کردن 
خطوط تلفن، اینترنت و بــرق در ایــن منطقه 

کرده بود.    
از آن طرف اما مقاومت پنجشیر هم اعام کرده 
در همه مناطق راهبردی پنجشیر حضور دارد. 
مقاومت پنجشیر همچنین با انتشار عکس ها 
و فیلم هایی مدعی شد دشمن اصلی این گروه 
در پنجشیر، پاکستان است نه طالبان. رهبران 
ایــن والیــت تأکید می کردند طالبان بــه انــدازه 
آن ها قدرت ندارد. اگرچه خیلی زود این پیام ها 
صــورت کلی پیدا کــرد و حوالی بعد از ظهر با 
انتشار صوتی از احمد مسعود همه چیز روشن 
شــد. مسعود در ایــن پیام صوتی که در جایی 
نامعلوم ضبط شــده اســت گــزارشــی از رونــد 
اتفاقات در پنجشیر ارائه داد. او طالبان را مزدور 
خــارجــی هــا و آیــنــده افغانستان در حکومت 
طالبان را افغانستانی تاریک معرفی کــرد. او 
اعام کرد مقاومت در کل افغانستان به کارش 
ادامه خواهد داد. مسعود در این پیام که اثری 

از جنگ و تیراندازی در آن شنیده نمی شد، از 
عموم مردمان افغانستان خواست قیام کنند 
و برای عزت و شرف و افغانستان علیه طالبان 

به پا خیزند.
این پیام مسعود اگرچه ممکن است امید را 
در دل برخی از مردم افغانستان زنده کند، اما 
معلوم می کند پنجشیر سقوط کرده و عضوی 
از افغانستان جدید تحت حکومت طالبان 

شده است.

گزارشگزارش

 با سقوط آخرین والیت در افغانستان
 جنگ در این کشور پایان یافت

پنجشیرزیبا
درتصرفطالبان
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شمار قربانیان طوفان »آیدا« 
در ایـــاالت متحده بــه 6۳ نفر 
رســیــده و در همین حـــال، در 
میان گرمای شدید و رطوبت، 
بیش از 6۰۰ هـــزار خــانــه و مشاغل از روز 
یکشنبه برق نداشته اند. به گزارش فارس، 
وزارت بــهــداشــت لوئیزیانا آخــریــن مرگ 
روز یکشنبه را تأیید و اعــام کــرد: یک مرد 
۷۴ ســالــه در پــی قطع بـــرق در اثـــر گرمای 
شدید کشته شــد. رئیس جمهور آمریکا 
بــا اعــام وضعیت اضــطــراری در دو ایالت 
طوفان زده نیوجرسی و نیویورک، دستور داد 
منابع مالی فدرال برای کمک به امدادگران 
محلی به منظور مقابله با ویرانی های سیل 
اختصاص یابد. »کتی هوچول« فرماندار 
ــورک در یــک کــنــفــرانــس خــبــری روز  ــوی ــی ن
یکشنبه با وحشتناک خواندن میزان تلفات 
انسانی در این ایالت، ۱۷ کشته در اثر طوفان 
را تأیید کــرد کــه چــهــار نفر در شهرستان 
»وستچستر« و بقیه در شهر نیویورک 
بودند. هوچول گفت: ایــن حادثه بیش از 

۵۰ میلیون دالر خسارت در این ایالت وارد 
نموده و حدود هزارو۲۰۰ خانه را متأثر کرده 
اســت. در نیوجرسی، سخنگوی فرماندار 
»فیل مورفی« ۲۷ کشته را تأیید کرد و گفت: 
چهار نفر هنوز مفقود هستند. در لوئیزیانا، 
فرماندار »جــان بل ادواردز« گفت ۱۳ نفر 
در این ایالت جان خود را از دست داده اند، 
یک نفر بیشتر از آنچه روز شنبه گــزارش 
کرد. ادواردز روز شنبه خاطرنشان کرد این 
تلفات ممکن است افزایش یابد زیرا بسیاری 
از مــردم بــه بــرق ژنــراتــورهــا متکی هستند. 
دست کم چهار مورد مرگ بر اثر مونوکسید 

کربن گزارش شده است.

سخنگوی کاخ کرملین با تأکید 
بــر تعلق شــبــه جــزیــره کریمه 
ــه روســیــه اعـــام کـــرد: کریمه  ب
نمی تواند جزو دستور کار دیدار 
رئیس جمهور روسیه با همتای اوکراینی قرار 
ــزارش خــبــرگــزاری تــاس،  ــ داشــتــه بــاشــد. بــه گ
ــاره  ــ دیــمــیــتــری پــســکــوف ضــمــن هــشــدار درب
 عضویت اوکراین در ناتو، اعام کرد: شبه جزیره
کریمه بخشی از فــدراســیــون روســیــه اســت. 
مقام  های اوکــرایــن بــارهــا اعـــام کــرده انــد این 
 کشور همه پرسی ســال ۲۰۱۴ دربـــاره الحاق 
شبه جــزیــره کریمه بــه فــدراســیــون روســیــه را 
غیرقانونی می دانند و مسکو را به اشغال خاک 
اوکراین متهم کرده اند. پسکوف در مصاحبه با 
شبکه تلویزیونی »روسیا ۱« گفت: »موضوع این 
ً برای ما مطرح نیست.  است مسئله کریمه اصا
اما دفتر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین به ما 
گفته او می خواهد درباره کریمه صحبت کند. 
مــوضــع مــا چیست؟ خــب مشخص است 
موضع ما جز این نیست که این یک منطقه 
متعلق به فدراسیون روسیه است«. سخنگوی 

والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه با تأکید بر 
اصرار اوکراین برای گنجاندن موضوع کریمه در 
دیدار زلنسکی با پوتین افزود: »به همین دلیل 
است که تاکنون هیچ پیشرفتی )برای برقراری 
دیــدار رؤســای جمهور دو کشور( ایجاد نشده 
است«. به گفته پسکوف، مواضع و رویکردهای 
»روسیه هراسی« در سیاست اوکــرایــن هنوز 
غالب است و نیروها و گروه های اوکراینی که 
خواهان مذاکره با روسیه هستند، هم اکنون 
در حبس خانگی به سر می برند. سخنگوی 
والدیمیر پوتین دربــاره گسترش ناتو به سمت 
شرق و چسبیدن این ائتاف نظامی غربی به 

نزدیکی مرزهای روسیه هم هشدار داد.

شمار قربانیان طوفان آیدا در آمریکا به ۶۳ نفر رسید

 ۶00 هزار نفر برق ندارند
هشدار شدید روسیه درباره الحاق اوکراین به ناتو

»کریمه« متعلق به ماست

خبرخبر
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