
یادداشت 8

 روس ها ژانویه 
دست به کار می شوند

»سردار« در ویترین 
فروش زنیت

گفت وگو با  هادی حکیمیان 
درباره  رمان جدیدش 
ادای دین به پدر ادبیات 
کودک و نوجوان معاصر

مهر26

شهادت سردار 
رجبعلی 
محمد زاده 
در سال 1388

قیمت در مشهد و شهرستان ها 1000 تومان - تهران 2000 تومان

47

دوشنبه  ۲6 مهر ۱4۰۰     ۱۱ ربیع االول  ۱443       ۱8  اکتبر ۲۰۲۱       سال سی و چهارم  
 شــماره 9648      8 صفحــه           4صفحــه رواق            4 صفحه ویژه خراســان   

ضرورت احیای جایگاه حوزه علمیه مشهدرواق1
تولیت آستان قدس رضوی در دیدار علما، خطبا و ائمه جماعات حرم رضوی عنوان کرد

پیروزی جدید جبهه مقاومت با آزادسازی العبدیه و الجوبه در مأرب

بهار یمنی، خزان سعودی
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با انتخاب 35 رایزن بازرگانی 
توسط وزارت امور خارجه

دیپلماسی 
اقتصادی 
فعال می شود
مصوبه  اخیر بهارستان چه 
تأثیری در عدالت قضایی دارد؟ 

قبولی »مجلس« 
در آزمون وکالت

خراسان
با رأی اعتماد دولت 

یعقوبعلی نظری 
 استاندار
خراسان رضوی شد

چرا دام  مولد با چاقوی 
بی برنامگی ذبح شده و 
دام پرواری صادر می شود؟

معمای 
گوشت گران 
و دام مازاد!

کارشناسان از بی توجهی نظام 
آموزشی به ساعت ورزش می گویند

زنگ خاموش ورزش 
در مدارس!

زی
ری

 تب
ود

حم
: م

رح
ط

      صفحه1

 معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی
 و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

نظر ب�ر اینک�ه پرونده آقای پیم�ان عب�دی کارمند مرک�ز اورژانس پیش 
بیمارس�تانی و مدیریت حوادث دانش�گاه با اتهام تخلفات اداری در هیات 

بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان این دانشگاه مطرح می باشد.
 لذا بنا به تجویز ماده ۷۳ آیین دادرس�ی مدنی به نامبرده ابالغ می گردد که هرگونه 
اعتراض یا مدارک مس�تند در رابطه با پرونده تخلفاتی خود دارند می توانند حداکثر 
تا یک ماه از تاریخ نشر آگهی به نشانی تبریز -خیابان دانشگاه جنب باشگاه اساتید 
و کارمندان س�اختمان شماره ۴ معاونت درمان طبقه سوم )هیئت بدوی رسیدگی به 
تخلفات اداری کارکنان دانش�گاه علوم پزش�کی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز (

تسلیم نمایند در غیر اینصورت برابر مقررات اقدام خواهد شد.
                                                                                                  شناسه آگهی:۱۲۰۸۴۵۷
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آگهی ابالغ اتهام 

1ر
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سازمان موقوفات ملک 

آگهی مزایده فروش گاو ذبح شده و دام حذفی  
)زنده اضطراری ( 

تاریخ مزایده دوشنبه مورخ 1400/08/3 ساعت 10 
آخرین مهلت ارائه پیشنهادات : ساعت 9 صبح روز دوشنبه 1400/08/3 

جه�ت کس�ب اطالع�ات بیش�تر و دریاف�ت ف�رم ش�رکت در مزای�ده ب�ا تلف�ن 
05138421523 تم�اس حاص�ل و یا ب�ه آدرس بلوار بعثت احمدآب�اد ، بین رضا 
و طالقانی پالک 50 مراجعه فرمایید و پیش�نهادات مبهم - مش�روط و فاقد سپرده 

ترتیب اثر داده نخواهد شد .
سازمان موقوفات ملک در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

آگهی مناقصه خرید نایلون و سلفون 
شرکت قند تربت حیدریه )سهامی عام( 

شرح در صفحه 5

ف
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آگهی تجدید  مزایده
           شماره  16-37-1400 )نوبت دوم(

اداره كل راه آهن خراسان در نظر  دارد
شرح  بند دو / 2  را از طریق برگزاری مزایده به متقاضی واجد شرایط واگذار نماید . 

پیمانکاران واجد ش�رایط جهت ش�رکت در مزایده می بایس�ت  در  س�امانه تدارکات 
الکترونیکی دولت)س�تاد( به نشانی www.setadiran.ir  ثبت نام  و پس از اخذ  گواهی 
امضاء الکترونیکی نسبت به   دریافت اسناد  از طریق سامانه مذکور اقدام   نمایند.الزم 
به ذکراس�ت کلیه مراحل برگزاری مزایده ازفراخوان تا انتخاب برنده ازطریق سایت 

مزبورانجام می گردد. 
1- نام سازمان مزایده گذار : اداره کل راه آهن خراسان . 

2-شرح مختصر موضوع مزایده : اجاره سالن شهدای راه آهن مشهد .
 3- مهلت خرید اسناد  مزایده  : تا ساعت 15:30  روز پنجشنبه  مورخ : 1400/07/29 .             
4- ش�ایان ذکراس�ت دریافت اس�ناد و ارائه پاس�خ اس�تعالم ارزیابی صرفا"میبایس�ت 
ازطریق س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد( صورت پذیرد و شرکت کنندگانی 
در صورت تمایل ، مجاز به خرید حضوری اس�ناد می باش�ند که قبال در سامانه مذکور 

ثبت نام و اسناد را آپلود نموده اند  .
5- قیم�ت اس�ناد مزای�ده و نح�وه واری�ز وج�ه : مبل�غ 1.000.000 ) ی�ک میلیون ( 
ری�ال ب�ه ش�ماره حس�اب IR 710100004001064004005747 ب�ا  شناس�ه واری�ز: 
راه آه�ن  ضمن�ا  تمرک�ز درآم�د  بن�ام   294064060280500885132319906000

واریزی  از طریق سامانه ستاد میبایست انجام پذیرد  .  
6- مزای�ده از طری�ق پایگاه مل�ی اطالع رس�انی مناقص�ات http:/iets.mporg.ir   نیز 

اطالع رسانی می گردد .  
7-  مهلت ارائه  پیشنهاد : شرکت کنندگان در مزایده می بایست پیشنهادات ارائه شده 
درپ�اکات"ب" و"ج"  را هم�راه با پاکت "الف" تا س�اعت 15:30  روز یکش�نبه مورخ : 
   www.setadiran.ir1400/08/09- درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
بارگذاری  نمایند . در غیر اینصورت از فرآیند مزایده حذف خواهد گردید و هیچگونه 
ادعایی از سوی شرکت کننده در مزایده در این خصوص قابل استماع نخواهد بود .

 

8- کلی�ه ش�رکت کنندگان در مزای�ده مکلف و متعهد ب�ه ارائه فیزیک�ی پاکت ))الف(( 
ت�ا س�اعت 15:30  روز یکش�نبه  م�ورخ : 1400/08/09 - به آدرس ذیل می باش�ند .  
9-  مح�ل  ارائ�ه  پاکت ))الف(( بصورت  فیزیکی :  چهارراه راه آهن � حوزه معاونت 

توسعه مدیریت و منابع � دبیرخانه اداره کل راه آهن خراسان . 
10- متقاضیان حقیقی و حقوقی جهت شرکت در مزایده بایستی دارای یکی از شرایط 
ذیل  بوده  و مجوز الزم را  در پاکت ))ب(( به همراه اسناد مرتبط درسامانه تدارکات 
الکترونیک�ی دولت به آدرسwww.setadiran.ir بارگذاری نمایند. در غیر این صورت 
از فرآیند مزایده حذف خواهد گردید و هیچگونه ادعایی از س�وی شرکت کننده در 

مزایده در این خصوص قابل استماع نخواهد بود.
1-10(  فارغ التحصیالن رشته های ورزشی ) همه گرایش ها و همه مقاطع  ( 

2-10( دارندگان مجوز ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون اجاره ، تاسیس باشگاه ورزشی 
و ورزشگاهها توسط مردم 

3-10( مربی�ان و داوران ورزش�ی دارای مدرک از فدراس�یون های ورزش�ی در هر 
درجه ای 

4-10( قهرمانان ورزشی در هر سطحی 
11- زمان بازگش�ائی پاکات مزایده : س�اعت 12  روز  دوشنبه  مورخ : 1400/08/10 .

مبل�غ    : کار  ارج�اع  فرآین�د  در  ش�رکت  تضمی�ن  درص�د  ی�ا  مبل�غ  و  ن�وع   -12
61.875.000 ) ش�صت و ی�ک   میلی�ون و هش�تصد و هفت�اد و پن�ج ه�زار ( ری�ال  
مطاب�ق ب�ا تضامی�ن معتب�ر من�درج در آیی�ن نام�ه تضمین معام�الت دولت�ی موضوع 
مصوب�ه ش�ماره 123402/ت 50659 ه�� م�ورخ 94/09/22 هی�ات محت�رم وزی�ران 
و اصالحی�ه آن ب�ا ش�ماره  5211/ت 57592 ه�� م�ورخ 1400/01/22  ، در ص�ورت 
واری�ز نق�د ش�ماره حس�اب IR290100004001064006372624  ب�ا شناس�ه واری�ز " 

984280500111111111111111111111  نزد بانک مرکزی اعالم می گردد .
 تذکر: به درخواس�ت مزایده  گذار ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار الزم است 

به مدت سه ماه دیگر قابلیت تمدید داشته باشد.
13- اجاره ماهیانه : طبق نظریه کارشناسی درج شده در اسناد مزایده. 

14- حق الزحمه  کارش�ناس رس�می دادگستری به مبلغ  4.000.000 ) چهار   میلیون ( 
ریال به عهده برنده مزایده است 

15- هزینه دو نوبت آگهی روزنامه به عهده برنده مزایده است .

اداره كل راه آهن خراسان

وزارت راه و شهرسازی
شركت راه آهن

جمهوری اسالمی ایران
)سهامی خاص( 

اداره كل راه آهن خرأسان

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی كیفی 

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

شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی در نظر دارد از محل منابع اعتبارات 
عمرانی )ریالی ،اوراق مشارکت، اسناد خزانه اسالمی( بر اساس  قانون برگزاری 
مناقصات و آیین نامه های اجرایی آن پروژه مشروحه  ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک 
 )WWW.SETADIRAN.IR(دولت الکترونیکی  تدارکات  سامانه  در  کیفی  باارزیابی  همراه  ای  مرحله 

انجام و به شرکتهای ذیصالح واگذار نماید.

برآورد اولیه)ریال(مدتنام و مشخصات خدمات مورد نیازردیف

اجرای شبکه فاضالب ناحیه i2 شهر شیروان 1
1266.091.128.632  ماهبهمراه ترمیم نوار حفاری  

اجرای شبکه فاضالب ناحیه شهر F,J شیروان 2
1257.551.898.730  ماهبهمراه ترمیم نوار حفاری  

اجرای شبکه فاضالب ناحیه  G1 شهر شیروان 3
1251.943.852.290  ماهبهمراه ترمیم نوار حفاری  

سایر توضیحات تکمیلی و شرح کار در اسناد اعالم شده است که الزم است مناقصه گران 
اقدام  و  اخذ  الذکر  فوق  سامانه  طریق  از  آگهی  انتشار  از  پس  4روز  ظرف  حداکثر 

نمایند. ضمناً هزینه چاپ آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد.
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آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  نوبت اول

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

شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی در نظر دارد از محل منابع اعتبارات 
عمرانی )ریالی ،اوراق مشارکت ، اسناد خزانه اسالمی( براساس قانون برگزاری 
سامانه  در  ای  مرحله  یک  عمومی  مناقصه  طریق  از  را  ذیل  مشروحه  پروژه  مناقصات 
تدارکات الکترونیکی دولت )WWW.SETADIRAN.IR( انجام و به شرکتهای ذیصالح واگذار نماید.

مبلغ تضمین)ریال(برآورد اولیه)ریال(مدتنام و مشخصات خدمات مورد نیازردیف

1

حفر، لوله گذاری  و آزمایش پمپاژ 1  
حلقه گمانه اکتشافی  آهکی )شهر 
شوقان- شهرستان جاجرم (به روش 

دورانی – ضربه ای با مواد کف زا

411/321/417/250567/000/000ماه

جهت اطالع از مهلت زمانی دریافت اسنادمناقصه، ارائه پیشنهادات  و تحویل پاکات، 
الکترونیکی دولت مراجعه  تدارکات  به سامانه  پاکات  بازگشایی  زمان ومکان شروع 
شود. سایر توضیحات تکمیلی و شرح کار دراسناد اعالم شده است که الزم است 
مناقصه گران حداکثر ظرف 5 روز پس از انتشار آگهی از طریق سامانه فوق الذکر اخذ 
و اقدام نمایند.ضمناً هزینه چاپ آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد.

ف
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نوبت اول

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  

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

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

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

مبلغ تضمین برآورد اولیه)ریال(مدتنام و مشخصات خدمات مورد نیازردیف
)ریال(

1

بهره برداری و نگهداری از تاسیسات 
آب شرب روستایی شهرستان 

جاجرم )مطابق فهرست بهای ابالغی 
99/706539 مورخ1399/12/25 
سازمان برنامه و بودجه در رشته 
بهره برداری و نگهداری تاسیسات 

آب شرب (

1216/522/032/359827/000/000 ماه

2

بهره برداری و نگهداری از تاسیسات 
آب شرب روستایی شهرستان 

گرمه )مطابق فهرست بهای ابالغی 
99/706539 مورخ1399/12/25 
سازمان برنامه و بودجه در رشته 
بهره برداری و نگهداری تاسیسات 

آب شرب (

128/677/233/498435/000/000 ماه

جهت اطالع از مهلت زمانی دریافت اسنادمناقصه، ارائه پیشنهادات و تحویل پاکات، زمان و 
مکان شروع بازگشایی پاکات  به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مراجعه شود .

گران  مناقصه  است  که الزم  است  اعالم شده  اسناد  در  کار  و شرح  تکمیلی  توضیحات  سایر 
حداکثر ظرف 5 روز پس از انتشار آگهی از طریق سامانه فوق الذکر اخذ و  اقدام نمایند. ضمناً 

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

 سناریوهای »سیا« 
برای تجزیه عراق

حسین محمدی اصل

عروج از 
سنگر  وحدت

گزارشی به مناسبت دوازدهمین 
سالگرد شهادت سردار نورعلی شوشتری 

2 خراسان



رئیس جمهور 
امشب با مردم 
سخن می گوید

رئیس جمهوری در 
دومین گفت وگوی 
تلویزیونی خود با 
مردم از آغاز فعالیت 
دولت ، امشب بعد از 
خبر ساعت ۲۱ شبکه 
اول سیما به صورت 
زنده و مستقیم با مردم 
سخن می گوید.

به گزارش ایرنا، سید 
ابراهیم رئیسی در 
این گفت وگو درباره 
مسائل و موضوعات 
مهم کشور و همچنین 
برنامه های دولت برای 
حل مشکالت با مردم 
سخن خواهد گفت. 
نخستین گفت وگوی 
زنده تلویزیونی 
رئیس جمهور با مردم، 
سیزدهم شهریور 
انجام شد.

یادداشت روز

انتصابات جدید

سیاست    وزیــر امورخارجه 
ــبـــح روز  ــان کــــه صـ ــ ــورم ــشــ ــ ک
گذشته میهمان خــانــه ملت 
ــاره تحوالت  ــود، گــزارشــی دربـ ب
بین الملل و منطقه )بــه ویــژه 
همسایگان(، مذاکرات برجام 
ــران در قبال ایــن موضوع ها  و نــوع رویکرد آتــی ای
ــرار بـــود جلسه با  ــ ــه وکــــای مــلــت ارائــــه داد. ق ب
امیرعبداللهیان چهارشنبه هفته گذشته تشکیل 
شود که به دلیل برنامه کاری وزیرخارجه به یکشنبه 

موکول شد. 

افزایش رایزنی میان دولت و مجلس ◾
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در تشریح 
نشست روز گذشته بــا بیان اینکه جمهوری 
اسامی ایران دیپلماسی خود را به صورت فعاالنه 
دنــبــال می کند، تأکید کــرد: بـــه زودی ۳۵ رایــزن 
بازرگانی توسط وزیــر خارجه انتخاب خواهند 
شد و تاش می شود تا دیپلماسی فعالی بر پایه 
اقتصادی شکل بگیرد. دکتر سید نظام الدین 
موسوی در حاشیه جلسه علنی دیروز در جمع 
خبرنگاران با بیان اینکه دربــاره تحوالت منطقه 
بحث و تبادل نظر صــورت گرفت، یـــادآور شد: 
طــی مــاه هــا و هفته های اخــیــر شــاهــد تحوالت 
زیادی به خصوص در محیط پیرامونی خود و در 
بین کشورهای همسایه بودیم. در عــراق شاهد 
انتخابات پارلمانی این کشور هستیم، حاکمیت 
افغانستان دچار تحوالتی شد و طالبان در این 
کشور مستقر شد، در لبنان و سوریه تحوالتی 
به وقوع پیوست و رژیم صهیونیستی و آمریکا 
بعضی طرح های راهبردی خود در منطقه به ویژه 
شمال غرب را دنبال می کنند که به نوعی تهدیدی 
برای مرزهای ما به شمار می رود و امیرعبداللهیان 

درباره همه این تحوالت مباحثی را مطرح کرد. 

ــایــجــان و  وی ادامــــه داد: اتــفــاقــاتــی کــه بین آذرب
ارمنستان رخ داده، سبب شکل گیری نوعی تهدید 
ضمنی برای مرزهای ما شده است. همچنین ما 
بعضاً شاهد لفاظی ها و مطالب بی پایه و اساس از 
سوی برخی از سران این کشورها بودیم که ایران هم 
پاسخ سیاسی به آنان داد و هم در رزمایش شمال 

غرب کشور جواب محکمی برایشان فرستاد.
 مــوســوی افــــزود: وزیـــر امـــور خــارجــه کشورمان 
تحلیل جامعی درباره راهبرد دولت آمریکا و رژیم 
صهیونیستی و تحت تأثیر قــرار دادن تحوالت 
منطقه ارائه داد و مقرر شد مجلس و کمیسیون 

امنیت ملی این تحوالت را با دقت بیشتری دنبال و 
گزارش هایی را هم در این زمینه به صورت مرتب از 
دستگاه دیپلماسی کشور دریافت کنند تا همکاری 
بین دولــت و مجلس منجر به تأمین منافع ملی 

کشورمان شود. 
سخنگوی هیئت رئــیــســه مجلس در بخش 
دیــگــری از سخنانش گفت: در جلسه بــا وزیــر  
ــرورت روابــط  امـــور خــارجــه همچنین دربـــاره ضـ
تجاری با همسایگان بحث و تبادل نظر صورت 
گرفت، چرا که نمایندگان مجلس در زمــان رأی 
اعتماد به وزرا نیز تأکید کرده بودند باید از ظرفیت 

دیپلماسی اقتصادی به خوبی استفاده شود 
و امیرعبداللهیان در ایــن بــاره هــم توضیحاتی 
ارائه داد. وی گفت: طبق گفته وزیر امور خارجه 
کشورمان در راستای تحقق دیپلماسی اقتصادی 
قـــرار اســت بـــه زودی ۳۵ رایـــزن بــازرگــانــی توسط 
ــر امــور خارجه و با هماهنگی دستگاه های  وزی
ذی ربط انتخاب شوند تا دیپلماسی فعال و پویایی 
در زمینه اقتصادی به خصوص در منطقه و با 

کشورهای همسایه داشته باشیم.

پایبندی تیم مذاکره کننده به قانون هسته ای  ◾
مجلس

در همین حــال یــک عضو کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در تشریح 
نشست روز گذشته این نهاد با وزیر امور خارجه 
ــاره نظر امیرعبداللهیان پــیــرامــون ادامــه  ــ درب
مــذاکــرات احــیــای بــرجــام و نحوه تعامل ایــران 
با آژانــس بین المللی انــرژی اتمی گفته است: 
آقای امیرعبداللهیان تأکید کرد ایران به قانون 
ــرای لغو تحریم ها و صیانت  اقــدام راهــبــردی ب
ــران،  پایبند خواهد بود و این  از حقوق ملت ای
ــدرت عمل تیم مذاکره کننده را بازتر  قــانــون ق
کرده است. شهریار حیدری در این باره افزود: 
موضوع هسته ای، هم برای افکار عمومی و هم 
برای نمایندگان مهم است. در این جلسه درباره 
اینکه رویکرد ما در ادامه کار چگونه خواهد بود، 

بحث هایی صورت گرفت.
 این اظهارات حیدری دربــاره راهبرد جمهوری 
ــه ای در  اســـامـــی در ادامـــــه مـــذاکـــرات هــســت
حالی مطرح مــی شــود کــه برخی گمانه زنی ها 
نشان دهنده آن است که ايران پيش شرط آغاز 
هرگونه مــذاكــره با طــرف غربی را صــدور مجوز 
آزادســازی پول های بلوكه شده ايــران در كشور 

كره جنوبی قرار داده است.

با انتخاب 35 رایزن بازرگانی توسط وزارت امور خارجه

  دیپلماسی اقتصادی 
فعال می شود

خبرخبر
روزروز

ادعای سایت یمنی درباره التماس سعودی به ایران  ◾
وب سایت یمنی »الخبر« به نقل از منابع عراقی نوشت 
هیئت ســعــودی مقیم در بــغــداد، از مقامات تهران 
خواسته برای توقف پیشروی نیروهای ارتش و کمیته های 
مردمی یمن و آزادســازی شهر مأرب واسطه شوند. در 
همین حال ابراهیم محمد الدیلمی سفیر یمن در تهران 
ــاره آخرین  و علی اصغر خاجی با یکدیگر دیــدار و درب

تحوالت میدانی یمن رایزنی کردند. 

گرامی مقدم: الریجانی و روحانی حزب تشکیل دهند ◾
اسماعیل گــرامــی مــقــدم فــعــال سیاسی اصاح طلب 
ــای ســابــق جمهور و مجلس، حزب  توصیه کــرد رؤســ
تشکیل دهند. قائم مقام حزب اعتماد ملی با بیان اینکه 
الریجانی و روحــانــی اگــر حــزب تشکیل ندهند حذف 
خواهند شد، گفت: چه آقای الریجانی و چه آقای روحانی 
محدودیت هایی دارند که اگر خود را در قالب آن تعریف 

کنند از فضای سیاسی کشور حذف خواهند شد.

زاکانی راهی بیمارستان شد ◾
رئیس شورای اسامی شهر تهران از غیبت شهردار تهران 
در شانزدهمین جلسه این شورا به دلیل کسالت و مراجعه 
به درمانگاه و پزشک خبر داد. به گفته مهدی چمران قرار 
بود در جلسه دیروز شورای شهر، با حضور شهردار تهران، 
شهرداران جدید مناطق به معرفی سوابق خود بپردازند اما 
متأسفانه شهردار تهران روانه درمانگاه و پزشک شدند و 

این موضوع هفته آینده پیگیری می شود.

نامه 160 نماینده به رئیسی درباره »شانگهای« ◾
۱۶۰ نماینده مجلس در نامه ای خطاب به رئیس جمهور 
خواستار برنامه ریزی دولــت و فعال شدن دیپلماسی 
اقتصادی برای استفاده حداکثری از عضویت جمهوری 
اسامی ایران در پیمان شانگهای شدند. در این نامه از 
دولت درخواست شده که برای احــداث و بهره برداری 
از خط ریل چابهار به آسیای مرکزی تاش بیشتری به 

کار گیرد و مأموریت این مسئله را به وزارت راه بسپارد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 
که به روسیه سفر کــرده است 
ــای خرید  ــراردادهــ ــ گــفــت: مــا ق
تسلیحاتی بعد از خاتمه تحریم 
تسلیحاتی را با روسیه داریم که در این سفر در 

همه این موارد صحبت خواهیم کرد.
بــه گـــزارش فـــارس، سرلشکر محمد باقری 
رئیس ستادکل نیروهای مسلح که به دعوت 
وزیــر دفــاع روســیــه بــه ایــن کشور سفر کــرده 
است، در بدو ورود به مسکو در تشریح اهداف 
این سفر گفت: ما با نیروهای مسلح کشور 
ــم و در سال های اخیر  روسیه همکاری داری
این همکاری توسعه بیشتری پیدا کرده است 
و در مقطع فعلی سفر اینجانب به دعوت 
وزیــر دفــاع روسیه صــورت می گیرد که عاوه 
بر مسائل دوجانبه نظامی که داریــم و باید 
پیگیری شــود، موضوع افغانستان از جمله 

موضوعاتی است که در این سفر به طور خاص 
مورد مشورت دو طرف قرار خواهد گرفت.

وی دربــاره همکاری های دفاعی دو کشور پس 
از لغو تحریم های تسلیحاتی گــفــت: مــا در 
همکاری های نظامی دوجانبه در حوزه های 
آمــوزش، مسابقات نظامی، تبادل تجربیات و 
همچنین ادامــه همکاری ها در مسیر امنیت 
کامل کشور سوریه و همچنین در صنایع دفاعی 

با یکدیگر همکاری هایی داشته و داریم.
سرلشکر باقری با بیان اینکه ما قراردادهای 
خــریــد تسلیحاتی بعد از خاتمه تحریم 
تسلیحاتی را با روسیه داریم که در این سفر 
در همه ایــن مــوارد با طــرف روســی صحبت 
خواهیم کرد، گفت: این سفر در مقطع آغاز 
دولــت سیزدهم صــورت مــی گیرد و دولــت 
آقای رئیسی هم نگاه خاصی به حوزه شرق و 

کشورهای آسیایی دارند.

سرلشکر باقری: قراردادهای خرید تسلیحاتی 
در سفر به روسیه پیگیری می شود

قابگزارش 2 
تدفین بنی صدر با تابوت و به شیوه غیراسالمی! 

آخرین قاب از اولین رئیس جمهور

در  حاشيه

مخالفت حاج 
قاسم با شهادت 
باباپنجعلی! 

مسئول سازمان هنری 
رسانه ای اوج در یک 
نشست خبری به 
اعمال نظر شهید 
حاج قاسم سلیمانی 
درباره سناریوی 
سریال پایتخت ۵ و 
تغییر داستان این 
سریال اشاره کرد. وی 
با بیان اینکه قرار بود 
باباپنجعلی در پایتخت 
۵ شهید و پیکرش در 
مشهد یا کربا دفن 
شود، گفت: »حاج 
قاسم با این تصمیم 
مخالفت کرد و گفت 
این خانواده باید 
سالم برگردند؛ مگر ما 
مُرده ایم که عضوی از 
این خانواده کم شود«. 
احسان محمدحسنی 
همچنین تصریح کرد 
ساخت آثاری چون 
پایتخت ۵، به وقت شام 
و حدود 2۰۰ مستند 
درباره داعش بنا به 
تأکید سردار سلیمانی 
و پس از نزدیک شدن 
داعش به 
مرز های ایران بود. 

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9930000851    فایده این خط ویژه دوچرخه چیست 
که شهرداری زحمت کشیده درست کرده، در حالی 

که رانندگان بی توجه درست در جلو تنها ورودی 
این خط ویژه پارک کرده اند و تا یک کیلومتر و 

خرده ای هم شمشادها امکان ورود به خط ویژه 

دوچرخه را غیرممکن کرده اند. پلیس راهنمایی 
و رانندگی اگر کاری به این رانندگان ندارد، من 

دوچرخه سوار از آن ها نمی گذرم.
9360000158     اتصال ۱0 متری مهریز در بولوارحر 

به شهرک شیرین به طوری  که اتوبوس و کامیون 

هم بتوانند از آن عبورکنند، سریع ترین روش 
کاستن ترافیک از بولوار حر و ایجاد یک مسیر 

میانبر برای این بولوار پرجمعیت است. اگر 
شهرداری با راه آهن هماهنگ شود این بازگشایی 

در کمترین زمان ممکن می شود. 

9150000624    لطفًا در مورد رنگ آمیزی خط عابر 
پیاده دور رینگ میدان شهدا شهرداری اقدام کند. 

9150000278     افزایش تسهیالت خوب است 
ولی احترام به شرع که تسهیالت فقط درهمان 

موضوع دریافتی قابل هزینه است مهم تر. 

 ابعاد راهبردی 
کروز 2هزار کیلومتری

محمد شلتوکی، کارشناس مسائل دفاعی     
در مسائل نظامی برای برنامه ریزی باید به تهدیدات 
مــوجــود نگریست. از دو دهــه قبل، تهدیدات 
دریاپایه و هــواپــایــه ای علیه کشورمان به وجود 
آمــده که هر چند هیچ وقت به مرحله عملیاتی 
نرسیده، امــا باید در ساخت تجهیزات نظامی 
به ایــن تهدیدات توجه داشــت. نکته مهم این 
بود که حتی تهدیدات هواپایه هم منشأ دریایی 
داشته اند؛ یعنی جنگنده های آمریکا عمدتاً از 
ناوهای هواپیمابر آن ها در منطقه برای عملیات 
آماده می شده اند. لذا همیشه تهدید اصلی علیه 
ما از جنس دریایی بوده است. در نیروهای مسلح 
این نکته مهم است که سامانه های نظامی باید 

برای مقابله دقیق با تهدیدات طراحی شود. 
اگر دشمن بخواهد حمله ای به ما داشته باشد، 
بخش مهمی از این حمله موشک هایی است که 
از روی رزم ناوها، ناوشکن ها و ناوهای هواپیمابر 
آن ها در دریا شلیک می شود. برای اینکه کانون 
تهدید علیه خود را زیر ضربه ببریم نیاز به از کار 
انداختن ناوهای آن ها داریم. از سال های گذشته 
آرایــه هــای متنوع و پرتکراری بــرای مقابله با این 
تهدید، ساماندهی شده است. این آرایه ها شامل 
الیه های مختلف است. مثاً ما مدتی موشک های 
ــم و  بالستیک ضدناو را در دستور کــار قــرار دادی
نخستین کشور دنیا شدیم که دارای موشک 
بالستیک ضدناو با برد 2هزار کیلومتری هستیم. 

در ســال هــای گذشته، مــا در کنار موشک های 
بالستیک، توسعه موشک های کــروز را هم در 
دستور کــار قــرار داده ایـــم؛ چه موشک های کروز 
زمین به دریــا، چه ساحل به دریــا و موشک های 
ضد کِشتی که سطح به سطح شلیک می شوند. 
در حال حاضر انواع مختلفی از این موشک ها در 
کاس های مختلف شناورهای ما قابل استفاده 
هستند؛ از قایق های تندرو گرفته تا ناوشکن های 
غول پیکر مــا. مــا موشک های کــروز ضدکشتی 
را از بــرد 2۰ کیلومتری شــروع کردیم؛ امــا پس از 
رسیدن به بردهای ۳۰۰، 7۰۰ و هــزار کیلومتری، 
امـــروز صحبت از بــرد 2هـــزار کیلومتری در این 
موشک هاست. موشک های کــروز، عمدتاً زیر 
سرعت صوت هستند اما موشک های جدیدی 
که فرمانده سپاه اعام کرد، مافوق صوت هستند 
و این مسئله موجب می شود مقابله دشمنان با 

آن ها سخت تر شود. 
نخستین تأثیر افزایش برد این موشک ها این است 
که نقطه ایستایی دشمنان را دور می کند. زمانی 
ناوهای آمریکایی در خلیج فارس حضور داشتند 
و حتی گــاه به صــورت همزمان دو نــاو هواپیمابر 
ــای ما  در خلیج فـــارس در فاصله نــزدیــک آب هـ
حاضر بودند. اما زمانی که ما به برد ۳۰۰ کیلومتری 
رسیدیم مجبور به عقب نشینی به دریای عمان 
شدند. در حال حاضر آمریکایی ها نقطه ایستایی 
خود را در دریای عرب و شمال اقیانوس هند تعریف 
کرده اند. اصلی ترین تأثیر راهبردی موشک های 
ضدکشتی ما این است که آن هــا را از منطقه ما 

دورتر می کند.
نکته دوم این است که سپاه می تواند با قراردادن 
النچر موشک کــروز، روی شناور اقیانوس پیمای 
شهید رودکی، شعاع تهدید خود را علیه دشمن 
افــزایــش دهـــد و بــاردیــگــر دشــمــن را مــجــبــور به 
عقب نشینی کند و عاوه بر این، محاسبات دشمن 
برای نقطه حضور را به هم بریزد. سومین نکته این 
اســت که موشک های کــروز ایــرانــی، فناوری های 
خاصی مانند برنامه ریزی برای حمله به هدف از 
جهات مختلف را دارنــد که بسیار تعیین کننده 
است. به عنوان نمونه یک ناو آمریکایی در محدوده 
شمال اقیانوس هند، سمت تهدید خود را شمال 
غــرب قــرار می دهد امــا موشک های جدید ایــران 
می تواند با قابلیت برنامه ریزی، ناو مورد نظر را از 
سمت جنوب یا جنوب شرق هدف قرار دهند. از 
این منظر دستیابی به این موشک ها یک ضربه 
تمام کننده برای حضور آمریکا در آب های منطقه 
و خنثی کردن یکی از تهدیدات اصلی علیه ایران 

اسامی است.

ــر کــاظــم  ــت ــوه قــضــایــیــه، دک ــ ــیــس ق   بـــا حــکــم رئ
غریب آبادی به عنوان معاون امور بین الملل و حقوق 
بشر قوه قضاییه و با حفظ سمت به عنوان دبیر 
ستاد حقوق بشر جمهوری اسامی منصوب شد. 
  با حکم دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور، دکتر 
»مهدی حسین زاده یزدی« سرپرست معاونت 
فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه شورای عالی مناطق 

آزاد و ویژه اقتصادی شد.

خبـر
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مجلسمجلسسياست خارجیسياست خارجی دفاعیدفاعی

بورل: اتحادیه اروپا نقشه دومی 
درباره ایران ندارد

جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا می گوید 
این اتحادیه در صــورت شکست دیپلماسی حول محور 
احیای برجام، به »پِلَن B « یا همان نقشه دوم فکر نمی کند. 
به گزارش ایسنا، این اظهارنظر را می توان مخالفتی آشکار با 
ادعای آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا دانست که گفته 
بود »اگر ایران تغییر مسیر ندهد، آماده ایم تا به گزینه های 
دیگر متوسل شویم«. در مقابل، بورل گفته نمی خواهم در 
باره پِلَن های B فکر کنم چرا که هیچ نقشه دومی که به ذهن 
من بیاید؛ نمی تواند طرح خوبی باشد. با این حال، وی مدعی 

شد زمان برای بازگشت ایران به مذاکرات محدود است.

قالیباف: شبکه های اجتماعی 
مسدود نخواهند شد

رئیس مجلس شورای اسامی در نشست  دیشب کمیسیون 
ویژه طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران که به صورت برخط 
از اینستاگرام پخش می شد، تصریح کرد: جلسات کمیسیون 
طرح صیانت علنی خواهد بود و متخصصان حوزه های مختلف 
هم در کمیسیون حضور دارند. قالیباف افزود: این قانون مدتی 
ــاره  به طــور آزمایشی اجــرا می شود و بعد از آن مجلس درب
دائمی شدنش تصمیم می گیرد.  وی افزود: کمیسیون دنبال 
بستن شبکه های اجتماعی نیست. اینکه گفتند قرار است 
اینستاگرام را ببندند، نادرست است. کمیسیون صرفاً به دنبال 

قانون گذاری و پرکردن خألهای قانونی است.

ناوگروه هفتادو هفتم نیروی 
دریایی ارتش در عمان پهلو گرفت

فرمانده نیروی دریایی ارتــش از پهلوگیری نــاوگــروه رزمی 
عملیاتی هفتاد و هفتم ایــن نیرو در بندر صاله عمان 
ــادار شهرام ایــرانــی در  ــزارش مهر، امیر دریـ خبر داد. به گ
این باره گفت: یکی از مهم ترین اهداف اعزام ناوگروه های 
نیروی دریایی ارتش به آب های آزاد تأمین امنیت خطوط 
مواصاتی و کشتیرانی ایران و اهتزاز پرچم کشورمان در پهنه 
دریاهاست. اعزام این ناوگروه در حالی است که در روزهای 
گذشته دزدان دریایی با پنج فروند قایق تندرو در خلیج عدن 
به نفتکش ایرانی هجوم برده و قصد ربایش آن را داشتند که 
با واکنش سریع ناوگروه نیروی دریایی ارتش مواجه شدند.



 اقتصاد ایران 
را از وابستگی 

به دالر، آزاد 
می کنیم

سیدرضا فاطمی 
امین، وزیر صمت 
در جمع اعضای 

اتاق بازرگانی ایران 
با بیان اینکه منابع 

صندوق توسعه ملی 
باید برای فاینانس 

خارجی ها استفاده 
شود، گفت: به 

دنبال از بین بردن 
وابستگی اقتصاد 

ایران به دالر هستیم.

اقتصاد3
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خبرخبر
روزهــای گذشته گزارشی به نقل از سازمان برنامه و 
بودجه منتشر و در آن نرخ دالر در سال ۱۴۰۶ در صورت 
ادامه تحریم ها علیه ایران  ۲۸5هزار تومان و در صورت 
لغو تحریم 55 هــزار تومان اعــام شــده بــود. سازمان 
برنامه و بودجه در جوابیه ای به رسانه ها نوشت: زمان 
تهیه این گزارش به دولت قبل )دوازدهم( برمی گردد و 

این گزارش به همراه جداول آن حاوی پیش بینی های 
فردی است و به هیچ عنوان نظر رسمی سازمان برنامه 
و بودجه نیست. گزارش در مرحله اولیه یک مطالعه 
بوده و با فرض ادامه سیاست های گذشته تهیه و برای 
اطــاع و آگاهی از نظرات کارشناسی درون سازمان 

تهیه شده بود.

از سوی دیگر آیت هللا سیدابراهیم رئیسی در جلسه 
ستاد هماهنگی اقتصادی دولــت با اشــاره به نقش 
دالالن در فضای مجازی برای بی ثبات کردن بازار ارز، 
به بانک مرکزی و دستگاه های مربوط دستور داد از 
فضاسازی های کــاذب در قیمت ارز و کــاال با جدیت 

جلوگیری کنند.

 بازی روانی 
با قیمت ارز

 قیمت 
ساعت  هوشمند

   شیائومی
miwatchliteمدل

۱,۲۶۹,۰۰۰ تـومـان

   مودیو
MW0۱مدل

۳۶۹,۰۰۰ تـومـان

   هایلو
Solarمدل

۶۵۳,۰۰۰ تـومـان

   میدسان
A۱مدل

۳۲۰,۰۰۰ تـومـان

   امیزفیت
BipUProGlobalمدل
۱,۴۴۵,۰۰۰ تـومـان

   لووکا
HW22مدل

۷۸۸,۰۰۰ تـومـان

GalaxyWatchسامسونگ   
Active2مدل

۴,۴۷۰,۰۰۰ تـومـان
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زهرا طوسی   گرانی و کاهش 
مــصــرف گــوشــت در ســفــره ۲5 
میلیون ایرانی در حالی اتفاق 
می افتد که ۲۰ میلیون دام مازاد 
ــداران  ــرواری روی دســت دامــ ــ پ
مانده و آن ها را دچار ضرر و زیان 

کرده است.
ــداران می گویند ۱۲ میلیون رأس دام عشایر،  دامـ
7 میلیون رأس دام سبک و ۲5۰ هــزار رأس دام 
سنگین در دامداری ها انباشته  شده که هر روز فربه تر 
می شوند و اگر فکری به حال صادرات آن ها نشود، با 
آغاز زایش های پاییز، صنعت دامداری با ۲۰ میلیون 

دام مازاد پروار در ورطه نابودی قرار می گیرد.

انتقاددامدارانبهشیوهصادراتدولت◾
ــورای  ــ ــیـــس شـ ــاورزی کـــه رئـ ــ ــشـ ــ ــاد کـ ــهـ ــر جـ ــ ــ وزی
قیمت گذاری محصوالت کشاورزی نیز هست در 
پاسخ به این درخواست، مجوز صادرات دام زنده 

غیرمولد توسط پشتیبانی امور دام را صادر کرد.
بر اساس این مجوز »شرکت پشتیبانی امور دام 
کشور به عنوان مجری مجاز اســت با مباشرت 
اتحادیه ها، تعاونی ها و بخش خصوصی در سقف 
مشخص بــا لــحــاظ تــعــادل قیمت بین تولید و 
مصرف نسبت به صــادرات دام زنــده غیرمولد از 
یک گمرک مشخص اقدام کند« دامــداران اما به 

این شیوه صادرات انتقاد دارند.

ابهامدرمصوبهواختیاراتشرکتپشتیبانیدام◾
افشین دادرس، مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک 
کشور در گفت وگو با خبرنگار ما درباره علت انتقاد 
دامــداران به مصوبه اخیر وزارت جهاد کشاورزی از 
ابهام های این مصوبه خبر می دهد. دادرس می افزاید: 
در یکی از بندهای مصوبه ذکر شده به  محض اینکه 
تعادل قیمت در بازار داخل به هم بخورد صادرات 

متوقف خواهد شد. در اینجا مشخص نشده که 
منظور از تعادل قیمت چه نرخی است و همچنین 
معلوم نیست تعادل قیمت بر چه مبنایی سنجیده 

می شود و چه کسی آن را مشخص خواهد کرد.
دادرس می افزاید: ایراد دیگری که به این مصوبه 
وارد است این است که نحوه کار و تعداد دامی 
که باید صادر شود و همچنین نوع و نژاد دام ها به  

صورت رسمی در آن مشخص نیست.
وی با اشاره به اینکه در مصوبه آمده شرکت امور 
پشتیبانی دام باید صــادرات را انجام بدهد ولی 
ســازوکــار آن تبیین نشده اســت مــی گــویــد: این 
شرکت مختار است به  تنهایی یا با مباشرت بخش 
خصوصی و اتحادیه دامـــداران صــادرات داشته 

باشد، ایــن اختیار در حالی به ایــن شرکت داده  
شده که ما عملکرد شرکت امور پشتیبانی دام را در 
موارد مختلف دیدیم. نمونه آن خرید حمایتی دام 
عشایر است که تاکنون باید باالی یک میلیون رأس 
از عشایر خریداری می شد و بنا به گفته خودشان 

تا اآلن به ۱۰۰ هزار رأس محدود شده است.
مــدیــرعــامــل اتــحــادیــه مــرکــزی دام سبک کشور 
می گوید: یک شرکت دولتی دچــار بروکراسی و 
کندی در عملیات نمی تواند برای یک اقدام ضروری 
که نیاز به  سرعت عمل دارد مناسب باشد. ضمن 
اینکه این اقــدام با شعارهایی که دربــاره واگــذاری 
امور به تشکل ها و بخش غیردولتی داده می شود 

مغایرت دارد.

تبدیلعلوفهگرانقیمتبهچربیبیارزش◾
وی در پاسخ به اینکه چرا با وجــود کشتار دام ها 
به خاطر کمبود علوفه که مدت هاست دامــداران 
با آن درگیر هستند، دچار انباشت دام شده ایم، 
می گوید: از جایی که هزینه نگهداری دام مولد 
بیشتر و قیمت کمتری دارد، دامـــداران بــرای کم 
کردن هزینه ها، دام مولد خودشان را به کشتارگاه 
می فرستند، این انباشت دام هم مربوط به دام های 
ــرواری است که به امید سود مدت بیشتری از  پ

آن ها نگهداری می شود.
مــدیــرعــامــل اتــحــادیــه مــرکــزی دام سبک کشور 
تأکید مــی کــنــد: متأسفانه بــه علت راکـــد بــودن 
ــازار و تصمیم های نابجا علوفه گرانقیمت و  بـ
باارزشی که برای این دام هــا صرف شده نیز دارد 
به چربی بـــی ارزش تبدیل می شود و کسانی که 
این سیاست گذاری اشتباه را انجام دادنــد باید 

جوابگو باشند.
وی یادآوری می کند: آن بندی از مصوبه که می گوید 
در صورت به هم خــوردن تعادل قیمت، صادرات 
ممنوع می شود، در واقــع مانعی بــرای جمع آوری 

دام های پروار انباشته  شده در دامداری هاست.
وی با اشاره به حمایت دولت از محصوالت زراعی 
اعم از خرما، گوجه فرنگی، سیب زمینی، پیاز و سیب 
صنعتی می گوید: چــرا بعد سال ها وقتی  که دام 
کشور نیاز به حمایت دارد این  همه تعلل می کنند. 
اگر وضعیت به همین منوال باشد و با مصوبات 
ناقص کــه کــارایــی نـــدارد بخواهند ایــن مسئله را 
مدیریت کنند، سرمایه گذاری هایی کــه در این 
بخش شده از بین می رود و ضمن به خطر افتادن 
امنیت غذایی کشور، در سال های آینده برای تأمین 

پروتئین مردم ناچار به واردات خواهیم بود.

گرانیگوشتدرزمانانباشتوکشتاردام◾
مــدیــرعــامــل اتــحــادیــه مــرکــزی دام سبک کشور 

در باره علت گرانی گوشت به خبرنگار ما می گوید: 
نظام توزیع در کشور ما مشکل دارد و در قوانین 
مختلفی که در این حوزه مصوب می شود نیز بحث 
نظام عرضه محصوالت کشاورزی مغفول مانده و 

نیاز به بازنگری دارد.
ــاره بــه اینکه نــظــام حــاکــم بــر بـــازار  دادرس بــا اشــ
محصوالت کــشــاورزی در کــشــور مــا نــظــام داللــی 
است می افزاید: ما به عنوان تشکل ها در این  باره 
موظفیم ولی منابع اعتباری مورد نیاز را نداریم و 
اگر هم منابعی از طریق تسهیات فراهم می شود 
گرانقیمت اســت که نمی شود با آن خرید دام را 
انجام داد. وی تأکید می کند: اگر بخواهیم به منابعی 
که در وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد اکتفا بکنیم 
این مشکل حل نمی شود، دولت باید جدا از منابعی 
که در اختیار جهاد است منابعی برای حمایت از 
دامداران اختصاص دهد که می تواند به شکل یارانه 
برای خرید گوشت، مرغ و شیر به مردم داده شود یا 
اینکه شرکت پشتیبانی، دام را از دامداران خریده و 

بدون دخالت دالل در بازار عرضه کند.

جمعبندی◾
بـــه نــظــر مـــی رســـد بـــا نــامــنــاســب بــــودن قیمت 
پیشنهادی دولت برای خرید تضمینی دام زنده 
سبک و تزریق به بــازار داخلی، تولیدکننده برای 
کاهش دام مازاد و توقف ضرر راه حل صادرات را 
مناسب تر می بیند اما اختاف بر سر این است که 
چه کسی دام را صادر کند نه اینکه قیمت گوشت 
کاهش و مصرف مردم افزایش پیدا کند. بنابراین 
با توجه به شرایط کشور برای کمک به خروج رکود 
حاکم بر بازار داخلی گوشت و در عین حال تعادل 
ــازار صـــادرات باید خرید حمایتی  قیمت ها در ب
داخلی، اعطای تسهیات ارزان قیمت، تخصیص 
نهاده های یارانه ای به دامداران و نظارت بر توزیع 

بیشتر از گذشته انجام شود.

چراداممولدباچاقویبیبرنامگیذبحشدهودامپرواریصادرمیشود؟

 معمای گوشت گران 
و دام مازاد!

      صفحه 3
برگ س���بز خودروی سواری پراید مدل 1387 رنگ 
نق���ره ای متالیک  به ش���ماره موت���ور 2373978 
و ش���ماره شاس���یS1412287744267 و ش���ماره 
انتظام���ی 256 ل 62 ای���ران 77 به مالکیت بهمن 
رمضانی چهارده مفق���ود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد. 
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س���ند و برگ س���بز پژو س���واری 405مدل 1397به 
رنگ نقره ای متالیک به شماره پالک انتظامی 42- 
574ق 83 به شماره موتور 124K 1293096 به 
 NAA M01 CE 3JK 407078 ش���ماره شاس���ی
مالکیت حس���ن وزیری مفق���ود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. ف
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اس���ناد مالکیت خودروی  پ���ژو 405 مدل 1388 رنگ 
نقره ای - متالیک به شماره انتظامی 575 و 28 ایران 
12  ش���ماره موتور 12487265069 و ش���ماره شاس���ی 
عاطف���ه  مالکی���ت  ب���ه   NAAM01CA49K935307
بش���ارتی مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ح
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روز  صبح   9 ساعت  در  پارس  منزلت  شکوه  منظوره  چند  تعاونی  شرکت  العاده  فوق  طور  به  عادی  عمومی  مجمع 
1400/8/20 در محل مجتمع تفریحی و فرهنگی هویزه مشهد واقع در بلوار وکیل آباد، وکیل آباد 70 )بلوار شهید 
برونسی( برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضاء دعوت می شود شخصًا و یا وکالتًا جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات 

ذیل در این جلسه حضور به هم رسانند.
ضمنًا به اطالع میرساند با توجه به ماده 19 آیین نامه تشکیل مجامع عمومی تعداد آرای وکالتی هر عضو حداکثر 3 
رأی و هر شخص غیر عضو تنها یک رأی خواهد بود. محل بررسی وکالت ها تا 24 ساعت قبل از جلسه و در ساعات 

اداری در دفتر امور سهام به نشانی مشهد، بلوار نامجو، نامجو9/1، پالک 12 خواهد بود.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی سال 98 و 99 2- تصویب صورت های مالی منتهی به سال 98 و 99
3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1400 و 1401  4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی  1401

5- تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه از طریق افزایش سهام و پذیرش اعضای جدید
ضمنًا داوطلبان عضویت در سمت بازرسی شرکت موظفند از تاریخ انتشار این آگهی حداکثر به مدت یک هفته جهت 

ثبت نام به دفتر شرکت تعاونی مراجعه و مدارک الزم را ارائه نمایند.
مدارک: 1- حکم کارگزینی یا بازنشستگی 2- مدرک تحصیلی 3- کپی شناسنامه و کارت ملی 

آگهی دعوت مجمع عمومی به طور فوق العاده شرکت تعاونی چندمنظوره شکوه منزلت پارس
تاریخ انتشار: 1400/07/26) نوبت اول( 

هیئت مدیره شرکت تعاونی چندمنظوره شکوه منزلت پارس

بدینوس��یله از کلیه صاحبان سهام شرکت یا 
نماین��دگان آنان دعوت به عم��ل می آید در 
جلس��ه مجمع عمومی عادی بط��ور فوق العاده 
ک��ه در س��اعت 9 صب��ح م��ورخ 1400/08/08 
واقع در  مش��هد – شهرك صنعتی توس – فاز 
ی��ك - ش��رکت تولی��دی وصنعت��ی بایا توس  

تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :

1 – اس��تماع گ��زارش هیئت مدی��ره به مجمع 
عمومی برای عملکرد س��ال منته��ی به تاریخ 

1399/12/30
2 – اس��تماع گ��زارش ب��ازرس و حس��ابرس 
ش��رکت برای عملکرد س��ال منتهی به تاریخ 

1399/12/30
3 – بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود 
و زیان برای عملکرد س��ال منته��ی به تاریخ 

 1399/12/30
4 -  انتخ��اب ب��ازرس اصلی و عل��ی البدل و 

حسابرس شرکت برای یك دوره یك ساله 
5– تعیی��ن روزنامه کثیراالنتش��ار جهت درج 

آگهی های شرکت 
6 – س��ایر م��وارد در صالحی��ت مجمع عمومی 

هیئت مدیره شرکت عادی  

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده شركت تولیدی وصنعتی 
بایا توس  ) سهامی خاص ( به شماره ثبت 

8342 و شناسه ملی 10380241110
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 بدین وس��یله ازکلیه ش��رکای شرکت ویا 
نماین��دگان قانون��ی آنان دع��وت به عمل 
می آید تا درجلس��ه مجم��ع عمومی عادی 
بطور ف��وق العاده ش��رکت گروه پزش��کی 
آراد آبیک )با مس��ئولیت محدود( شماره 
ثبت 1020 وشناس��ه مل��ی 10861442989 
ک��ه در م��ورخ1400/08/15 راس س��اعت 
10 به نش��انی اس��تان قزوین شهرس��تان 
آبیک شهرک قدس فازیک خیابان بیست 
مت��ری بیمارس��تان حضرت ول��ی عصر عج 
اتاق ریاس��ت کد پس��تی 3441336531 
تش��کیل می گردد حضور به هم رسانند.

دستور جلسه: 
- بررس��ی وتصویب ترازنامه وصورتهای 

مالی منتهی به اسفند 1399
 مدیرعامل شرکت گروه پزشکی آراد 

آبیک)بامسئولیت محدود(

آگهی دعوت مجمع عمومی 
عادی به طور فوق العاده 

شركت گروه پزشکی آراد آبیک
 )بامسئولیت محدود( شماره ثبت 

1020 وشناسه ملی 10861442989
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آگهی مزایده عمومی

روابط عمومی موسسه عمران و توسعه رضوی

موسسه عمران و توسعه رضوی وابسته به آستان قدس رضوی در نظر دارد 
امالک مشروحه با کاربری مسکونی ، تجاری ، کارگاهی و تجاری نمایشگاهی در شهرستان  بیرجند به شرح جدول ذیل از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت فرم مربوطه و تحویل پیشنهادات قیمت از تاریخ درج آگهی حداکثر ظرف مدت هفت روز کاری به دبیرخانه 
کارخانه هبلکس رضوی بیرجند به نشانی: بیرجند، کیلومتر 15 جاده بیرجند-کرمان ، شهرک صنعتی ، بلوار تولید ، تولید 5 و یا دبیرخانه دفتر مرکزی موسسه به نشانی: 

مشهد تقاطع بلوار سجاد و خیام، ابتدای بلوار شهید دستغیب، موسسه عمران و توسعه رضوی مراجعه نمایند . 
تلفن دفتر بیرجند: 05632255499                                           تلفن دفتر مشهد:05137639280

مساحت پالک ثبتیکاربریردیف
مترمربع

قیمت پایه هر 
متر مربع )ریال(

شرایط 
آدرسفروش

بیرجند- خیابان نرجس-نرجس1/6-)وصال شمالی4 (-قطعه جنوبینقدی 70,000,000 6151200مسکونی1
بیرجند- خیابان نرجس-نرجس8-)وصال شمالی2 (-قطعه شمالینقدی 85,000,000 6169199مسکونی2
بیرجند-خیابان نیروی هوایی- نیروی هوایی 35نقدی 115,000,000 6759135مسکونی3
بیرجند-خیابان نیروی هوایی- نیروی هوایی 35نقدی 60,000,000 6757141مسکونی4
بیرجند-خیابان نیروی هوایی- نیروی هوایی 35نقدی 57,000,000 6755171مسکونی5
بیرجند-خیابان نیروی هوایی- نیروی هوایی 35نقدی 57,000,000 6753200مسکونی6
بیرجند-خیابان نیروی هوایی- نیروی هوایی 35نقدی 55,000,000 6751230مسکونی7
بیرجند-خیابان نیروی هوایی- نیروی هوایی 35نقدی 56,000,000 6749360مسکونی8
بیرجند-خیابان نیروی هوایی- نیروی هوایی 35نقدی 55,000,000 6745319مسکونی9
بیرجند-خیابان نیروی هوایی- نیروی هوایی 35نقدی 55,000,000 6743319مسکونی10
بیرجند-خیابان نیروی هوایی- نیروی هوایی 35نقدی 55,000,000 6741274مسکونی11
بیرجند-خیابان نیروی هوایی- نیروی هوایی 31نقدی 62,000,000 6790182.3مسکونی12
بیرجند-خیابان نیروی هوایی- نیروی هوایی 31نقدی 76,000,000 6820158.79مسکونی13
بیرجند-خیابان نیروی هوایی- نیروی هوایی 31نقدی 60,000,000 6841160مسکونی14
بیرجند-خیابان نیروی هوایی- نیروی هوایی 31نقدی 75,000,000 6865158.79مسکونی15
بیرجند-خیابان نیروی هوایی- نیروی هوایی 25نقدی 90,000,000 7440184مسکونی16
بیرجند-خیابان نیروی هوایی- نیروی هوایی 25نقدی 56,000,000 7442136مسکونی17
بیرجند-خیابان نیروی هوایی- نیروی هوایی 25نقدی 52,000,000 7444160مسکونی18
بیرجند-خیابان نیروی هوایی- نیروی هوایی 23نقدی 60,000,000 7448160مسکونی19
بیرجند- خیابان نرجس -نرجس 4-اراضی تجاری پشت مدرسه امام رضا )ع(نقدی 54,000,000 1578665.11تجاری20
بیرجند-حاشیه بلوار شعبانیه- نرسیده به تقاطع بلوار بقیه هللا )عج(نقدی 205,000,000 1674160تجاری21
بیرجند-حاشیه بلوار مسافر- جنب مرکز تعویض پالکنقدی 238,000,000 1674484.04تجاری22
بیرجند-حاشیه بلوار مسافر- جنب مرکز تعویض پالکنقدی 232,000,000 1674579.90تجاری23
بیرجند-سایت 55 هکتاری کارگاهی- ) تفکیکی از بلوک 4F(نقدی 23,500,000 147311114.41کارگاهی24
بیرجند-سایت 55 هکتاری کارگاهی- ) تفکیکی از بلوک 4F(نقدی 23,500,000 14732947.22کارگاهی25
بیرجند-سایت 55 هکتاری کارگاهی- ) تفکیکی از بلوک 4F(نقدی 23,000,000 14733954.21کارگاهی26
بیرجند-سایت 55 هکتاری کارگاهی -قطعه 7Jنقدی 21,500,000 2397از 4472 اصلیکارگاهی27
بیرجند-سایت 55 هکتاری کارگاهینقدی 55,000,000 16489258.67تجاری نمایشگاهی28
بیرجند-سایت 55 هکتاری کارگاهی-حاشیه 30 متری به سمت شرکت گواهنقدی 86,500,000 14801101.8تجاری نمایشگاهی29
بیرجند-سایت 55 هکتاری کارگاهی-حاشیه 30 متری به سمت شرکت گواهنقدی 75,000,000 1480760تجاری نمایشگاهی30
بیرجند- اراضی 5/14 هکتاری -)اوقافی(نقدی 31,000,000 1583.26فرعی از 1554 اصلیمسکونی-اوقافی31

سیس����تم  س����واری  ن����وع  س����بز(  شناس����نامه)برگ 
پرای����د تی����پ ج����ی ت����ی ایک����س ای م����دل1388 رنگ 
سفیدروغنی شماره موتور2777577شماره شاسی
 95 س   936 پ����الک  S1412288599569ش����ماره 
ایران95 بنام امیرحس����ین سپاهی مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار س����اقط می باش����د.
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 روایت
»مفتون امینی« 
از کتابی درباره 
خودش   
مفتون امینی درباره 
کتاب »گفت وگو با 
مفتون امینی« با بیان 
اینکه این کتاب نوعی 
تاریخ شعر و شاعری 
است، گفت: این کتاب 
در واقع بیوگرافی من 
است، البته بیوگرافی 
خشک نیست و 
شامل حوادث عجیب 
زندگی من است. کتاب 
خوبی است. حدود 
۵۰۰ صفحه شده و 
عکس هایی از خودم، 
دوستان و خانواده ام 
در کتاب منتشر شده 
است. البته همه 
این ها به سلیقه آقای 
ساوجی است. کتاب 
خواندنی است و به 
رمان شباهت دارد و 
سرگرم کننده است.

چطور شد ســراغ نوشتن  ◾
این کتاب رفتید؟

بنده مرحوم آذریزدی را چهار پنج 
مرتبه در یزد و تهران دیده بودم. 
ایشان مرد بی ادعا و ساده ای بود و 
با وجود اینکه تحصیالت رسمی 
نداشت اما فردی عمیق و باسواد بود. از سال 88 که 
ایشان درگذشت این مسئله همواره در ذهن من بود 
که کتابی درباره آقای آذریزدی بنویسم، زیرا مرحوم 
در زمان حیاتش کارهای مهمی انجام داده و نه صرفاً 
به دلیل همشهری بودن، بلکه در دهه 30 که شاید 
حتی بسیاری از بزرگان هم به بچه ها فکر نمی کردند 
او برای کودکان و نوجوانان داستان نوشته است. از 
طرفی دیگر خاطرات ایشان را هم شنیده بودم که 
مسائل جالبی در آن وجــود داشــت. ضمن اینکه 
کتاب های زیادی هم درباره آقای آذریزدی نوشته شده 
و بزرگداشت های بسیاری برای این نویسنده برجسته 
برگزار کردند و پایان نامه و مقاالت بسیاری دربــاره 
ایشان چاپ شده اما همه آن ها یک ویژگی مشترک 
دارد؛ مخاطبشان بزرگسال است و بیشتر جنبه 
پژوهشی و مصاحبه دارد. با توجه به اینکه مهدی 
آذریزدی پایه گذار ادبیات کودک و نوجوان بوده هدف 

من نگارش کتابی بود که مخاطبش نوجوان باشد.  

چه مقطعی از زندگی مرحوم آذریــزدی در کتاب  ◾
شما روایت شده است؟

می خواستم مقطعی از زندگی ایشان را بنویسم که 
درد و رنج در آن کمتر نمود داشته باشد. دوران کودکی 
ایشان که در فقر گذشته و دوران پیری هم همین گونه 
بوده و به نظرم بهترین مقطع زندگی این نویسنده 
دوران میانسالی اش بوده که نویسندگی می کرده، 

درآمدی داشته و جوایزی هم کسب کرده است.

آیــا داستان برگرفته از تخیل اســت یا رد پایی از  ◾

واقعیت هم در آن دیده می شود؟
قسمت هایی که درباره زندگی آقای آذریزدی است 
واقعی بوده و ما به ازای بیرونی دارد. مثالً دلیل ازدواج 
نکردن ایشان تا پایان عمر در بخشی از کتاب ذکر 
شده است. جایی که قرار است برای آقای آذریزدی به 
خواستگاری بروند و ایشان امتناع می کند، زیرا او در 
جوانی دختری را می خواسته که او را به عقد پیرمردی 
درمی آورند و او هم چند سال با آن مرد مسن زندگی 
می کند و بعد از سال ها می میرد و آقای آذریــزدی تا 

پایان عمر ازدواج نمی کند. یا در جایی دیگر از داستان 
به این موضوع اشاره شده که ایشان برنده جایزه کتاب 
سال سلطنتی می شود اما آن را نمی گیرد. بنابراین 
مواردی که در داستان درباره آقای آذریزدی آمده از 
خاطرات ایشان وام گرفته شده و اساساً نمی شده 
ــاره آن تخیل کــرد، امــا یک بخش هایی هم در  دربـ
پرداخت داستانیِ دو شخصیت نوجوان برگرفته از 
تخیل است. البته شخصیت های واقعی دیگری به 
غیر از آقای آذریزدی در داستان وجود دارد مانند آقای 

جعفری، مدیر انتشارات امیرکبیر و خانم مصاحب 
که در بنیادهای فرهنگی حضور داشته است.

دربـــاره نویسندگان و شاعران کالسیک چندان  ◾
اثری که مناسب نوجوانان باشد وجود نــدارد. چقدر 
ضرورت آشنایی نوجوانان با مفاخر و نه صرفاً آثار آن ها 

وجود دارد؟
بله. ما در مقطعی با آن ها آشنا می شویم که شاید 
مقداری دیر شده باشد. همان طور که اگر قرار است 
فردی ورزشکار شود باید در سنین نوجوانی دنبال 
آن برود افرادی هم که بخواهند کتابخوان شوند باید 
در همان مقطع نوجوانی کلید آن زده شود. بسیاری 
از شخصیت ها مانند عالمه دهخدا، عالمه محمد 
قزوینی، دکتر محمد معین، ملک الشعرای بهار، 
نسیم شمال، فرخی یزدی و خیلی از بزرگان دیگر در 
حوزه ورزش مانند غالمرضا تختی و... به مخاطب 
نوجوان معرفی نشدند، در حالی که نوجوانی مقطع 
سنی است که بچه ها به الگو و قهرمان احتیاج دارند 
و اتفاقاً یکی از دالیلی که قهرمانان بچه های ما از 
کتاب ها و کارتون های غربی گرفته می شود همین 
اســت که خودمان شخصیت ها و قهرمانانمان را 
به آن هــا معرفی نمی کنیم. البته به غیر از مرحوم 
آذریزدی شخصیت های دیگری همچون خانم توران 
میرهادی بــرای ادبیات کــودک و نوجوان بسیار کار 
کردند یا مرحوم گیالنی با شعر معروفشان تأثیرات 
بسیاری داشتند که این ها هم به درستی به بچه ها 
معرفی نشدند و حتی به نظرم نتوانستیم به درستی 

آن ها را به بزرگساالن هم معرفی کنیم.
ــرورش نیز  البته در انــتــشــارات مــدرســه  و کــانــون پـ
فعالیت هایی انجام دادند که دامنه دار نبوده است. 
اما ایــرادی که می توان به آن ها گرفت این است که 
این نوع کارها هم جنبه پژوهشی دارد؛ در حالی که 
مخاطب نوجوان دوست دارد اثر داستانی با فضایی 
شاد بخواند اما در عین حال بسیاری از شخصیت ها 

زندگی سختی داشتند و افراد کمی بودند که از شرایط 
بهتری برخوردار باشند، اما مخاطب نسل امروز در 
مواجهه با این مسئله واکنش دیگری دارد. شاید در 
دهه 60 فقر یک فضیلت محسوب می شده اما اکنون 
دیگر این گونه نیست و نمی توان فردی که در فقر بوده 
را به عنوان الگو معرفی کرد و به همین دلیل در این 
داستان من به یک مقطع خاص از زندگی مرحوم 

آذریزدی پرداختم.

به نظرم اینجا بحث اقتباس باید به صورت جدی  ◾
مطرح شود؛ با وجود اینکه اساساً سینمای کودک و 
نوجوان مهجور و در محاق است اما چرا این پیوند میان 
ادبیات داستانی و اقتباس در ساخت آثار سینمایی مد 
نظر قرار نمی گیرد و اساساً چقدر این ظرفیت در فضای 

ادبی وجود دارد؟
طبیعتاً کسانی که در حــوزه ادبیات و داستان کار 
می کنند صدایشان به جایی نمی رسد و ظاهراً کتاب 
رسانه ضعیفی است و ادبیاتی ها هم که نمی توانند 
وارد سینما شوند و قاعدتاً اهالی سینما و تلویزیون و 

رسانه باید ورود کنند و سراغ داستان نویسان بروند.
نبود فیلم نامه مناسب مشکل اصلی در سینماست 
ــرورش، حــوزه هنری،  و نهادهایی مانند آمــوزش و پ
کانون پرورش فکری و... می توانند آثارشان را معرفی 
کنند و پیشتر هم این اتفاق افتاده و می بینیم وقتی 
اثــری مانند »قصه های مجید« فیلم می شود چه 
بازتاب وسیعی دارد و سبب می شود نویسنده و 
آثارش معرفی شوند و افراد زیادی که کتابخوان هم 
نبودند به مطالعه مایل می شوند. یا در سینمای 
بزرگسال نیز چنین مسئله ای وجود دارد و هنوز یک 
رمان شاخص ادبی فیلم نشده، در حالی که چقدر 
سریال های سطحی ساخته و پخش می شود. به 
نظرم اینجا تلویزیون باید ورود کند و به جای اینکه 
فیلم های آبکی بسازد از رمان های خوب بزرگسال و 

نوجوان استفاده کند.

گفت وگو با  هادی حکیمیان درباره  رمان جدیدش »من مهدی آذریزدی هستم« 

ادای دین به پدر ادبیات 
کودک و نوجوان معاصر 

خبرخبر
روزروز

»کوچ اصوات« در کتاب فروشی ها ◾
ــوات« نوشته  ــ ــازگــی مجموعه داســتــان »کـــوچ اصـ ــه ت ب

محمدحسن جمشیدی توسط سوره مهر منتشر شد.
این مجموعه شامل 16  داستان  کوتاه با عناوین  کوچ اصوات،   
صدای اشیا، خواجه عبدهللا، سوم شخص، نسخه های 
صامت، مرگبان، ال دادا، نظام آباد، هفت پشت تنهایی، 
گورستان قدیمی، راه بند، دستخط، تاریکخانه، خوشه های 

خارک، جناب کبریایی و رادیوی خاموش است.

رمانی درباره شهدای مسیحی جنگ ◾
رمــان »می نار« نوشته محمداسماعیل حاجی علیان با 
قیمت ۷3 هزار تومان توسط انتشارات کتابستان معرفت 
منتشر شد. ارامنه ایران، محور این رمان هستند و تجسم 
واقع گرایانه زندگی، آداب و رسوم، رفتارها و کردارهایشان 
در قالب حوادث متعدد، دستمایه این آفرینش ادبی شده 
است.آرتوش در بستر کهن الگوی سفر قهرمان، رازهای 

زندگی اش را یکی یکی برای مخاطب عیان می سازد. 

آثار خوشنویسی »ره وصل« در فرهنگسرای اندیشه   ◾
فرهنگسرای اندیشه نمایشگاه آثــار خوشنویسی امیر 
جلیلوند را با عنوان »ره وصل« برگزار می کند.به گزارش هنر 
آنالین، در این نمایشگاه که از ۲8 مهرماه بازگشایی می شود، 
تعدادی از بهترین آثار خوشنویسی این هنرمند برجسته 
در معرض دیــد قــرار می گیرد. امیر جلیلوند متولد سال 
1363 مؤلف و گردآورنده دو کتاب »چشمه صبح« و »تیشه 

خیال« با موضوع شعر و خوشنویسی است.

رونمایی از تابلو نقاشی حضرت ابوالفضل)ع( ◾
نمایشگاه گروهی جشن نگاره با حضور هنرمندانی از جمله 
بهروز بلوری، علی پتگر، دیدار پتگر و فاطمه کمانه افتتاح 
شد. در این نمایشگاه 1۵6 اثر به نمایش گذاشته شده است.
همچنین در این نمایشگاه از اثر سوگ عرشیان )حضرت 
ابوالفضل)ع(( کاری از هنرمند مینیاتوریست فاطمه کمانه 
رونمایی شد. نمایشگاه گروهی جشن نگاره از ۲3مهر تا 

۷ آبان در گالری شماره 1 و ۲ فرهنگسرای نیاوران برپاست.

  صبا کریمی       رمان »من مهدی آذریزدی هستم« 
نوشته هادی حکیمیان به تازگی از سوی نشر صاد و در 

دو نسخه  الکترونیکی و کاغذی منتشر شده است. هادی 
حکیمیان، نویسنده اهل یزد این کتاب را به عنوان ادای دینی 
به مرحوم آذریزدی به پاس یک عمر فعالیت در حوزه ادبیات 

کودک و نوجوان تحریر کرده است. او از نویسندگان صاحب 
قلم در حوزه داستان نوجوان است که جوایز متعددی را از 
آن خود کرده است. »من مهدی آذریزدی هستم« داستان 

دو نوجوان به نام های حسینعلی و کوچک علی است که در 
دهه ۳۰ زندگی می کنند. آن ها برای رساندن یک چمدان 

امانتی به همراه یکی از آشناهایشان که راننده کامیون 
است راهی تهران می شوند. این دو نوجوان در حوادثی در 
تهران با مهدی آذریزدی، نویسنده کودک و نوجوان آشنا 
می شوند.  در ادامه گفت وگوی قدس با این نویسنده درباره 

کتاب جدیدش را می خوانید.

WWW.QUDSONLINE.IR دوشنبه ۲6 مهر ۱4۰۰    ۱۱ ربیع االول ۱443   ۱8 اکتبر۲۰۲۱   سال سی و چهارم    شماره 9648

و هنر فرهنگ 

هادی حکیمیان
نویسنده

فراخوان  مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( دو مرحله ای 
 خرید انواع خازن فشار متوسط و فشار ضعیف  و سکوی خازن به صورت معین به 

شرح جدول ذیل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی )نوبت اول(
ش��رکت توزیع نیروی ب��رق آذربایجانغرب��ی در نظر دارد 
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( دو مرحله ای خرید انواع 
خازن فشار متوسط و فشار ضعیف و سکوی خازن به صورت معین و به شرح 
جدول ذیل ،توسط شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجانغربی)کارگزار 
خری��د( ب��رای 9 ش��رکت توزیع نیروی برق)ش��رکت های توزی��ع نیروی برق 
آذربایجانغرب��ی ، آذربایج��ان ش��رقی، تبریز، زنج��ان، اردبیل، کرمانش��اه، 
کردس��تان، ای��ام، هم��دان( و براب��ر مجوزه��ای ش��ماره 11/1794 م��ورخ  
98/04/03 و 98/313/2309 م��ورخ 99/07/23 ش��رکت توانی��ر و مصوبه 
هیئت مدیره ش��رکت های توزیع خریدار به کارگزار خرید و برابر مشخصات 
فنی پیوس��ت اسناد مناقصه را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
برگ��زار نماید. کلیه مراح��ل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا 
ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ایی پاکت ها از طریق درگاه س��امانه 
 www.setadiran.ir :ت��دارکات الکترونیک��ی دولت ) س��تاد( ب��ه آدرس
انجام خواهد ش��د و الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی  
مراح��ل ثبت نام در س��ایت مذکور و دریافت گواه��ی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
- نظر به حجم مناقصه و زمانبندی تحویل، شرکت هایی که دارای ظرفیت تولید 
متناسب و پروانه بهره برداری میباشند میتوانند در مناقصه شرکت نمایند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : روز دوشنبه  مورخ 1400/07/26
آخرین مهلت زمانی دریافت اس��ناد مناقصات از س��ایت : ساعت 19 روز پنج 

شنبه  مورخ 1400/08/06
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد : ساعت 19 روز سه شنبه مورخ 1400/08/18

زم��ان بازگش��ایی پاکت ه��ای ارزیابی کیفی : س��اعت 11)ی��ازده صبح ( روز 
چهارشنبه مورخ 1400/08/19  خواهد بود.

زمان بازگش��ایی پاکت های الف و ب: روز ش��نبه م��ورخ 1400/08/29  و به 
شرح جدول ذیل خواهد بود.

تاریخ تشکیل جلسه افتتاح پاکات ج ) پیشنهاد قیمت ( پیشنهاد دهندگان، 
با ملحوظ قراردادن زمان جهت بررس��ی مش��خصات فنی پیشنهاد دهندگان 
توس��ط کمیته فنی بازرگانی ، در جلس��ه گش��ایش پاکات ال��ف و ب به اطاع 

شرکت کنندگان در مناقصه خواهد رسید.
توضی��ح : پیش��نهاددهنده مکل��ف اس��ت مع��ادل مبلغ س��پرده ش��رکت در 
مناقصه ، تضمینهای معتبر ) بر اس��اس ش��رایط مندرج در اس��ناد مناقصه(  
تهیه و تس��لیم نماید و به پیش��نهاد های فاقد امضا ، مش��روط ، مخدوش و 
پیش��نهاداتی که بع��د از انقضا مدت مق��رر در فراخوان واصل ش��ود مطلقا 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی ف
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شماره 
موضوع  تجدید مناقصه و شماره فراخوانمناقصه

مبلغ کل تضمین 
شرکت در مناقصه

)به ریال(
زمان بازگشایی نوع اعتبار

پاکت های الف و ب

1400-175
خرید 288 دستگاه خازن 50 کیلووار به 

همراه 96 مجموعه سکوی خازن
 )شماره فراخوان 200000900۳000156 (

1.2۳0.000.000
منابع داخلی  
شرکت های 
توزیع خریدار

روز چهارشنبه مورخ 
1400/08/19 ساعت 11

اطاعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: 
آدرس : ارومیه – بلوار ارتش-سربازان گمنام-ارتش.شرکت توزیع نیروی برق استان ،  تلفن 3110-044 داخلی 4339  

اطاعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
مرکزتماس : 27313131-021      دفترثبت نام : 88969737-021و021-85193768

دفتر ثبت نام ارومیه : 09144443544 - 04432232113
اطاعات تماس دفاترثبت نام س��ایر اس��تانها در سایت سامانه www.setadiran.ir  "بخش ثبت نام /پروفایل تامین کننده /مناقصه گر " 

موجود است.
ضمنا" فراخوان مناقصه در سایت های اطاع رسانی معامات صنعت برق ) شرکت توانیر ( وسایت شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی 

و سایت ملی مناقصات  به ترتیب به آدرس های :
Iets.Mporg.ir ,WWW.Waepd.ir  ,WWW.tavanir. org.ir  قابل مشاهده است . 

توضیح : سایر اطاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه  مندرج است.
14شناسه آگهی: 1208558
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   آگهی مزایده غیر منقول شماره 2000090892000004 ) شماره مزایده مرجع ( 106
ش���هرداری س���رخس در نظ���ر دارد باس���تناد مصوب���ه بند 3 
یکصد وچهل وچهارمین جلسه شورای اسالمی شهر مورخ 
1399/11/30 ، به منظور بازگش���ایی سی متری ثاراله ، چهار 
قطع���ه زمی���ن خود را واق���ع در بلوار مصلی از طریق مزای���ده عمومی و با جزئیات 
مندرج در اس���ناد مزایده ، با بهره گیری از س���امانه تدارکات الکترونیکی دولت

) WWW.setadiran.ir ( و با ش���ماره مزایده  ) 2000090892000004 ( به صورت 
الکترونیکی بفروش برساند . 

تاریخ انتشار در سامانه : 1400/07/26 ساعت  8:00                          
مهلت دریافت اسناد مزایده : 1400/08/01 ساعت  8:30                                              

تاریخ بازدید : 1400/07/27  لغایت 1400/08/08 روزانه از ساعت 9 تا 12
مهلت ارائه پیشنهاد : 1400/07/26 ساعت  8:00  لغایت 1400/08/11 ساعت 8:30

تاریخ بازگشایی : 1400/08/11   ساعت 9                
تاریخ اعالم به برنده : 1400/08/11 ساعت  9:20    

مساحت آدرس ملکردیف
)مترمربع(

قیمت پایه 
کارشناسی 
هرمتر مربع

مبلغ سپرده شرکت نوع کاربریقیمت پایه کل
در مزایده

1
حاشیه بلوار مصلی ، بعداز 

بلوار ولی عصر شرقی  
قطعه یک بلوک 536

225 35/000/000
ریال

 7/875/000/000
395/000/000 ریالمسکونی - تجاریریال

2
حاشیه بلوار مصلی ، بعداز 

بلوار ولی عصر شرقی  
قطعه دو بلوک 536

210 32/000/000
ریال

 6/720/000/000
340/000/000 ریالمسکونی - تجاریریال

3
حاشیه بلوار مصلی ، بعداز 

بلوار ولی عصر شرقی  
قطعه سه بلوک 536

210 32/000/000
ریال

 6/720/000/000
340/000/000 ریالمسکونی - تجاریریال

4
حاشیه بلوار مصلی ، بعداز 

بلوار ولی عصر شرقی  
قطعه چهار بلوک 536

8/400/000/000 40/000/000 ریال210
420/000/000 ریالمسکونی - تجاریریال

شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده شهرداری سرخس:
1-  هزینه تنظیم سند برعهده برندگان مزایده است . 

2-  مبلغ ضمانتنامه یا فیش نقدی جهت س���پرده ش���رکت در مزایده طبق جدول 
فوق است . در صورت ارائه ضمانت نامه با اعتبار 3 ماه وقابل تمدید باشد .

3-  هزینه آماده سازی عرصه برعهده برندگان مزایده است .
4- برندگان اول و دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده 

آنان به ترتیب ضبط خواهد شد .
5-  برن���دگان مزای���ده ملزم به رعایت ش���رایط و ضوابط ط���رح جامع و تفصیلی 
از جمله س���طح اش���غال – تراکم و عقب نشینی جهت دریافت پروانه ساخت 

می باشند .
6- مت���راژ نهای���ی زمینهای مورد نظر ، طبق نقش���ه جامع و تفصیلی و تفکیکی در 
اداره ام���الک و اراضی آس���تان قدس تعیی���ن که جهت واریز نهای���ی ارزش ملک 

اعالم می گردد .
7- کاربری زمین های مذکور ، تجاری مسکونی بوده و قابلیت احداث ساختمان 

تا 4 طبقه را دارد .
8- هزین���ه ه���ای مرب���وط به کارشناس���ی وكلیه كس���ورات قانونی ازجمل���ه بیمه ، 
مالی���ات، ع���وارض و... مرتبط با قرارداد به نس���بت ارزش هرقطعه زمین برعهده 

برندگان مزایده میباشد.
9- پیشنهاد دهنده نباید مشمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معامالت 
دولتی مصوب دیماه  1337 باش���د و چنانچه خالف این موضوع به اثبات برس���د 
مزای���ده گذار حق دارد پیش���نهاد ارائه ش���ده برای مزایده ف���وق را مردود وتضمین 

شرکت درمزایده را ضبط نماید.
10- پیش���نهاد دهنده رس���ما" اعالم می دارد که هیچگونه وجه یا مالی به عنوان 
واس���طه کاری از اح���دی دریاف���ت ننموده و همچنین مالی که عرفا" رش���وه تلقی 

می گردد را تحت هر عنوان اعم از نقدی و غیر نقدی به هیچ یک از افراد مسئول 
در دستگاه مزایده گذار به هدف جلب موافقت احدی از آنان پرداخت نکرده است 
. چنانچه خالف این موضوع به اثبات برس���د )مزایده گذار( حق دارد که پیشنهاد 
ارائه ش���ده برای مزایده  موضوع فوق الذکر را مردود و تضمین شرکت در مزایده 
متعلقه را ضبط نماید . پیشنهاد دهنده ضمنا متعهد است در صورت برنده شدن 
در مزایده  به هیچ عنوان هیچگونه وجه ، مال یا سندی به هیچ فردی به منظور 
تسهیل امر انعقاد پیمانی که مورد مزایده است پرداخت ننماید در صورت اثبات 
مراتب در هرمرحله مزایده گذار حق خواهد داشت قرارداد را فسخ و ضمانتنامه 
شرکت در مزایده را ضبط و خسارات وارده در اثر فسخ پیمان و تاخیر اجراء کار را 
از او اخذ نماید تعیین میزان خسارات وارده با تشخیص مزایده گذار می باشد .

ضمناً رعایت موارد ذیل الزامی است :
الکترونیک���ی  ت���دارکات  س���تاد  س���امانه  طری���ق  از  صرف���ا  مزای���ده  برگ���زاری   -1
دول���ت م���ی باش���د و کلی���ه مراح���ل فرآین���د مزای���ده ش���امل خری���د ودریاف���ت 
تضمی���ن  پرداخ���ت   ،  ) مربوط���ه  هزین���ه  وج���ود  درص���ورت   ( مزای���ده  اس���ناد 
ش���رکت در مزای���ده ) ودیع���ه ( ، ارس���ال پیش���نهاد قیم���ت و اط���الع از وضعی���ت 
برن���ده ب���ودن مزای���ده گ���ران محت���رم از ای���ن طری���ق ام���کان پذی���ر م���ی باش���د . 
2- کلیه اطالعات موارد اجاره ش���امل مش���خصات ، ش���رایط و نحوه اجاره در برد 

اعالن عمومی سامانه مزایده ، قابل مشاهده ، بررسی و انتخاب می باشد . 
3- عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی 
الکترونیکی ) توکن ( با ش���ماره مربوطه تماس حاصل نمایند : مرکز پش���تیبانی 
و راهبری س���امانه :  1456 اطالعات تماس دفاتر ثبت نام اس���تانها ، در س���ایت 
سامانه ) WWW.setadiran.ir ( بخش » ثبت نام / پروفایل مزایده گر « موجود 

است .

س���مند  سیس���تم  س���واری  ن���وع  س���بز  ب���رگ 
تی���پ ایک���س 7م���دل 1385 پ���الک 36ای���ران 
328س18شماره موتور 12485063318 شماره 
شاس���ی 14553537 نام مالک راحله ش���اکری 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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اینجانب علی اصغر مباش���ری مالک خودروی سواری 
پژو  تیپ 206 آریان  رنگ نقره ای متالیک سال 1386  
به ش���ماره ش���هربانی 47 ط 567 ایران 36 و ش���ماره 
بدنه 22602048 و ش���ماره موت���ور 13386010642 به 
علت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی 
اس���ناد مذکور را نموده اس���ت ل���ذا چنانچه هر کس 
ادعایی در مورد خ���ودروی مذکور دارد ظرف مدت 10 
روز ب���ه دفتر حقوقی س���ازمان فروش ش���رکت ایران 
خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه 
نماید بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد

دی
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برگ س���بز س���واری ه���اچ ب���ک SX5  م���دل 1400 
ش���ماره  74-984ل57  ای���ران  پ���الک  ش���ماره 
شاس���ی  ش���ماره   *4A92*S2UG816 موت���ور 
N20JA3A21MF000058 به نام مریم رازقندی 

مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
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آق���ای رضا مومن���ی الریمی فرزن���د ذات هللا دارای 
شناس���نامه ش���ماره 357 اظهار می دارد که اصل 
دانشنامه پایان تحصیالت ایشان كه تحت شماره 
303/90/24/2  توس���ط دانش���گاه علم و صنعت 

ایران صادر گردیده مفقود شده است.
ب���ه موجب ای���ن آگهی اع���الم م���ی دارد که اصل 
دانش���نامه پایان تحصیالت نامبرده ابطال ش���ده 
و از یابنده درخواس���ت می کند م���درک فوق را به 
اداره ف���ارغ التحصی���الن دانش���گاه علم و صنعت 

ایران تسلیم یا ارسال نمایند.
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س���ند کمپانی خودرو س���واری پ���ژو پارس مدل 
1386 ب���ه رنگ نق���ره ای – متالیک به ش���ماره 
شاس���ی  ش���ماره  ب���ه   12486081970 موت���ور 
50398344 ب���ه ش���ماره پ���الک 735ص29 - 
ایران 44 بنام جالل ناروئی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.
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ب���رگ س���بز خ���ودروی  پی ک���ی ای م���دل 1385 رنگ 
نوک م���دادی روش���ن- متالی���ک به ش���ماره انتظامی 
 M131549424 686ص25 ایران 74  ش���ماره موتور
و شماره شاسی PSV68l5065973 به مالکیت ریما 
دولت آبادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ح
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دانشنامه  اینجانب مریم تبریزنیا تبریزی   فرزند جلیل صادره 
از س����رخس  شماره ملی  0819700096 در مقطع کارشناسی 
پیوسته رشته مهندسی کشاورزی زراعت  و اصالح نباتات به 
ش����ماره 2289-85/د  صادره از دانشکده کشاورزی  دانشگاه 
فردوسی  مشهد مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. 
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پروان���ه  اش���تغال ب���ه کار مهندس مصطفی 
ب���ه ش���ماره عضوی���ت  درب���ان  زاده  کاظ���م 
اش���تغال  پروان���ه  ش���ماره  و   191000303
01910000192 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
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س���ندو فاکت���ور فروش خودرو س���واری سیس���تم 
پ���ژو تی���پ 405GLXIم���دل1386 رن���گ نق���ره ای 
موتور12486218772ش���ماره  ش���ماره  متالی���ک 
شاسی40452697ش���ماره پالک 338ج27 ایران  
96بن���ام محمدحس���ن رضایی مفق���ود گردیده واز 

درجه اعتبارساقط می باشد.
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پ����الک  موتور س����یکلت  تیز تک کار  تی����پ 125CDI رنگ 
آبی   کاربنی   مدل 1389 به  شماره موتور 2010117783 
 125  A   8916052 شاس����ی  ش����ماره  و   156FMINCV
***NCV  به شماره پالک 774-33235 مالکیت  احمد 

فروتن مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط می گردد.
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آزادی 36 
محکوم قصاص 

در سال جاری
مدیرکل زندان های 

استان تهران از 
رهایی 36 محکوم 

به قصاص با گذشت 
اولیای دم از ابتدای 

سال ۱۴۰۰ در 
تهران خبر داد. علی 
رستمی با بیان اینکه 

از ابتدای سال، با 
تالش و کمک های 
نیکوکاران، اولیای 

دم 36 نفر با بخشش 
و اعالم رضایت 

زندگی دوباره ای به 
محکومان قصاص 
بخشیده اند، گفت: 
برخی از نیکوکاران 

نیز جهت جلب 
رضایت شکات، به 

شرط عدم اعالم 
نامشان، بخشی از 

دارایی خود را انفاق 
می کنند.

خبرخبر
روزروز

WWW.QUDSONLINE.IR9648 دوشنبه ۲6 مهر ۱4۰۰    ۱۱ ربیع االول ۱443   ۱8 اکتبر۲۰۲۱   سال سی و چهارم    شماره

حقوق5

اعطای پروانه نخستین دوره میانجی گری  ◾
آیین اعطای پروانه نخستین دوره میانجی گری با حضور 
حجت االسالم والمسلمین صادقی، رئیس مرکز توسعه حل 
اختالف کشور برگزار شد. حجت االسالم والمسلمین صادقی 
در این نشست اظهار کرد: هدف این است کسانی که وارد 
عرصه میانجی گری می شوند با قوت و مهارت الزم وارد شوند 
و بتوانند در این عرصه موفق عمل کنند. وی گفت: امیدواریم 
این افراد به کمک حل و فصل اختالفات کیفری مردم بیایند.

اژه ای: سازمان بازرسی خودسانسوری نکند ◾
رئیس دستگاه قضا در بازدید از نمایشگاه دستاوردهای 
سازمان بازرسی گفت: اینکه گفته می شود همه گزارش های 
ســازمــان بــازرســی محرمانه اســت، اشتباه اســت و منعی 
برای اطالع رسانی درباره دستاوردها و گزارش های سازمان 
بازرسی وجود ندارد. اژه ای با اشاره به مبانی حقوقی انتشار 
گزارش های قضایی افزود: برای اصالح امور، پیشگیری از جرم 
و تشویق افراد برای مبارزه با فساد نباید خودسانسوری کرد.

اثرات اجرای سند تحول قضایی  ◾
حجت االسالم غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی 
و حقوقی مجلس، اجــرای سند تحول قضایی را نقطه 
پایان اعمال نفوذ توسط برخی دالالن در روند بررسی 
پرونده ها و رفع تمام مشکالت موجود در حوزه قضایی 
دانست و گفت: اجرای سند تحول قضایی به تازگی آغاز 
شده است و اگر به خوبی تداوم یابد بسیاری از مشکالت 

موجود در حوزه قضایی را رفع خواهد کرد.

مبنای حقوقی برخورد با واکسن ستیزان ◾
صالح نقره کار وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به این 
پرسش که آیا دولت می تواند با کارمندان بخش خصوصی و 
دولتی که واکسن نزنند به دلیل رعایت نکردن شیوه نامه های 
بهداشتی برخورد کند، گفت: در وضعیت بحرانی کرونا 
دولت تکلیف خود برای تأمین و تضمین حقوق شهروندان 
و در رأس آن حق سالمت را اولویت بنیادین سیاست گذاری 

عمومی قرار می دهد تا قاعده تزاحم را رعایت کند. 

حقوق 
آپارتمان نشینی

س
فار

  

  اگر شما مدیر ساختمان مسکونی هستید و بعضی 
از واحدهای ساختمانتان شارژ خود را پرداخت 

نمی کنند، می توانید مستند به »ماده ۱۰ مکرر قانون 
تملک آپارتمان ها« به واحد مستنکف، اظهارنامه بدهید. 

در صورتی که همسایه تان باوجود اظهارنامه، باز هم 

سهم خود را نپرداخت، می توانید دسترسی وی به 
خدمات مشترک از قبیل شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم، 

برق، گاز و ... را قطع کنید. اما ممکن است صاحب واحد 
مورد بحث، همچنان اقدام به تسویه حساب نکند. در این 
صورت باید به اداره ثبت محل وقوع آپارتمان خود بروید 

و برای وصول وجه مزبور براساس اظهارنامه ابالغ شده 
اجرائیه بگیرید. درست مثل حالتی که از کسی چکی 

دارید و برای این چک اجرائیه می گیرید. البته به محض 
پرداخت وجه توسط همسایه یا صدور دستور موقت 
دادگاه مکلف هستید، مشترکات عمومی را به سرعت 

وصل کنید. مطابق تبصره ۱ ماده ای که گفته شد، در 
صورتی که عدم ارائه خدمات مشترک ممکن یا مؤثر 
نباشد، مدیر یا مدیران مجموعه می توانند به مراجع 
قضایی شکایت کنند و دادگاه ها  موظف اند این گونه 

شکایات را خارج از نوبت رسیدگی کنند.

امید ادیب   چهارشنبه گذشته یکی از 
هفت سر اژدهای تعارض منافع در کشور، 
قطع شد؛ جایی که نمایندگان مجلس در 
جریان بررسی طــرح »تسهیل مجوزهای 
ــار« شــرایــط پــذیــرش در آزمــون  کــســب و کـ
وکالت را تعیین کرده و به یک ویژه خواری 
ده ها ساله توسط کانون وکال پایان دادند. ماجرا از این قرار 
اســت که هر ساله، کانون وکــالی دادگستری که یک نهاد 
خصوصی و مستقل است، با اعالم اعداد و ارقامی مشخص 
می کرد در هر استان چند وکیل جدید نیاز است. متأسفانه 
ایــن اعــداد که هرگز نحوه محاسباتی آن شفاف نمی شد، 
مبنای تعیین ظرفیت آزمــون وکالت قرار می گرفت. به طور 
طبیعی اعضای کانون وکال که خود مشغول کار وکالت در هر 
استان هستند، دوست ندارند بازار کارشان خراب شود به 
همین دلیل گاه دیده می شد که برای یک شهر بزرگ مانند 

مشهد، ظرفیت یک وکیل در یک سال اعالم شده است! 

با مصوبه مجلس، وضعیت قبولی در وکالت به چه شکل  ◾
می شود؟

اما مصوبه هفته گذشته مجلس این ظرفیت گذاری را حذف 
و تصویب کرد در هر آزمــون وکالت، داوطلبانی که حداقل 
70درصد  امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان باالترین 
امتیاز را کسب کــرده انــد، قبول اعــالم می شوند. به عبارت 
دیگر اگر مثالً در آزمــون وکالت امسال 20 هزار نفر شرکت 
کنند، 200 نفر نخست که بیشترین نمره علمی را بدست 
ــارورزی شده و افــرادی که 70 درصد  آورده اند وارد فرایند ک
نمره علمی این 200 نفر را هم داشته باشند، پذیرفته شده 
محسوب می شوند. نکته جالب اینکه در طول مدتی که طرح 
مورد نظر در حال بررسی بود، اتحادیه کانون های وکال تالش 
داشــت، ظرفیت شناور را به شکل قابل مدیریت در قانون 
بگنجاند. مثالً به ایــن شکل که تمام داوطلبانی که باالی 
60 درصد سؤاالت را درست پاسخ دهند، وارد فرایند پروانه 
وکالت شوند! این برنامه ریزی از آن جهت بود که طراحان 

سؤاالت آزمون که همان اعضای کانون وکال هستند، بتوانند 
با سخت تر کردن آزمون، فرایند پذیرفته شدگان را مدیریت 
کنند! نمایندگان در مصوبه خود به یک رانت دیگر هم پایان 

دادند.

پایان رانت نمایندگی و قضاوت ◾
ــک دوره  ــا ی ــضــاوت ی ــه ســابــقــه 10 ســـال ق پــیــش تــر کــســی ک
نمایندگی مجلس را داشــت می توانست بــدون شرکت در 
آزمون وکالت، وکیل شود. این امر موجب می شد نمایندگان 
پس از یک دوره نمایندگی و قضات پس از 10 سال خدمت از 
شغل خود استعفا داده و با توجه به اینکه در دوره قضاوت یا 
نمایندگی، شهرت و البته ارتباطات گسترده ای پیدا کرده اند، 
به وکالی پرپرونده تبدیل شوند. مع األسف همین قضات 
یا نمایندگان با توجه به البی های خود، بعضاً با استناد به 

عنصر شهرت، پرونده هایی را قبول می کردند که موکالنشان 
ذی حق نبوده و تنها با اتکا به وکیل مطرح خود و با پول پاشی، 

سعی در مغلوب کردن طرف دعوای خود داشتند.

آثار و برکات مصوبه مجلس ◾
حــذف دو رانــت فــوق، هــم از فــاســد شــدن سیستم قضایی 
جلوگیری می کند و هم عدالت را در بین متقاضیان وکالت 
برقرار می سازد. اما مهم ترین نکته مصوبه مجلس، افزایش 
چشمگیر ظرفیت وکالیی است که همه ساله به سیستم 
قضایی کشور تزریق می شوند. وکالی جوانی که در اکثر موارد 
از هم صنفان پا به سن گذاشته خــود با ســوادتــر و قانع تر 
هستند. در حــال حــاضــر کــشــور مــا نسبت بــه کشورهای 
پیشرفته دنیا کمترین سرانه وکالت را دارد؛ به شکلی که 
در ایــران به ازای هر 2هــزار نفر یک وکیل کانون وکال وجود 

ــی کــه ایــن عــدد در آلــمــان و آمــریــکــا بــه ترتیب  دارد درحــال
590 و 300 نفر اســت. البته اگــر ایــن آمــار را بر اســاس نیاز 
پرونده ای بسنجیم وضعیت کشورمان وخیم تر می شود 
که برای درک این وضعیت می توانید به تصویر این گزارش 
مراجعه کنید. نیازی به گفتن نیست که افزایش تعداد وکال 
موجب دسترسی ســاده تــر عموم مــردم بــه وکیل و کاهش 
حق الوکاله های نجومی و میلیاردی به ویژه در کالنشهرها 

می شود.  

منتقدان مصوبه مجلس چه می گویند؟ ◾
نکته عجیب روزهای اخیر، حمله بالوجه برخی استادان حقوق 
و وکــالی سرشناس و خوشنامی بــود که منصفانه بخواهیم 
بگوییم انــتــظــارش را نداشتیم! حقوقدانانی کــه هــر چــه در 
اظهارات آن هــا بیشتر عمیق شدیم کمتر منطق و استدالل 
ــای نیازسنجی نــشــدن در ایــن طــرح یا  روشــنــی یافتیم! ادعـ
اظهارات کلی و همراه با عصبانیتی مانند اینکه »این طرح نافی 
استقالل نهاد وکالت است« یا »این طرح باعث ایجاد رقابت 
مضر می شود!« فاقد هر گونه استدالل مشخص برای انتقاد 
به این طرح بود و همان طور که برخی معتقدند به نظر می رسد 

بیشتر ناشی از شکستن انحصار 65 ساله وکالت باشد! 

تا خشکاندن ریشه تعارض منافع راه زیادی باقی است!  ◾
هر چند نمایندگان به انحصار در یکی از حــوزه هــای مهم 
خدماتی پایان دادنــد، اما به نظر می رسد هنوز این اژدهای 
هفت سر، جان های زیــادی در بدن دارد؛ پزشکانی که برای 
سهمیه های پزشکی، ظرفیت مشخص می کنند، برخی 
مهندسانی کــه در ســازمــان نــظــام مهندسی بــا ایــجــاد یک 
ســازوکــار غیرشفاف و پیچیده، فرایند صــدور پــروانــه هــای 
ســاخــتــمــانــی را در انــحــصــار عـــده ای مــحــدود نــگــه داشــتــه 
انــد، مافیای کنکور، مافیای دارو، تعارض منافع در نظام 
قانون گذاری و چند حوزه دیگر همگی نیازمند ورود قانون گذار 
اســت تا نظام اداری و اجــرایــی کشور بتواند از شر تعارض 

منافع خالص شود.

مصوبه  اخیر بهارستان چه تأثیری در عدالت قضایی دارد؟ 

قبولی »مجلس« در آزمون وکالت

آگهی تاریخ   26 / 07  / 1400      صفحه 5

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد ذمه(
ب��ه موجب پرونده اجرایی کالس��ه 140004006092000029 )140000025( له فرزاد بیداد فرزند 
غالمحسن شماره ملی 1064031862 به موجب سند ازدواج به شماره 8800- 1389/01/15 جمعاً در 
قبال 314 عدد سکه تمام بهار آزادی اصل طلب به انضمام حقوق دولتی علیه سعید هوشمند رضاقلی 
زاده فرزند محمدجواد ش��ماره ملی 0938156081 اجرائیه ص��ادر و اجرائیه در مورخه 1400/01/11 
ابالغ س��پس به درخواس��ت بستانکار تمامت دویس��ت و پنجاه سهم مش��اع از ده هزار سهم عرصه و 
اعیان پالک 140 فرعی از 180- اصلی بخش 10 مش��هد اراضی حس��ین آباد جلدک به مس��احت کل 
ششدانگ 10000 مترمربع به نام سعید هوشمندرضاقلی زاده با شماره مستند مالکیت 30546 تاریخ 
1386/08/24 موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی 548568 سری- سال 86 که در صفحه 214 
دفتر امالک جلد 848 ذیل ش��ماره 158166 ثبت و بازداش��ت گردیده اس��ت. برابر نظریه کارشناسی 
ششدانگ اراضی یاد شده به ابعاد 100 در 100 متر واقع در شرق روستای صفی آباد با حدود مقید در 
سند مالکیت که در حال حاضر شخم خورده و فاقد اعیانی است قیمت هر روز هر مترمربع عرصه مشاع 
با توجه به کاربری زراعی و موقعیت و سایر پارامترهای مؤثر مبلغ 16/000/000 ریال و ارزش 250 سهم 

مشاع 4/000/000/000 ریال )چهارصد میلیون تومان( ارزیابی و قطعی گردید.
با حدود و  مشخصات:

به حدود: ش��ماال: )پی دیواریس��ت( بطول )100/00( یکصد متر به خیابان به عرض ده متر شرقاً: )پی 
دیواریس��ت اش��تراکی( بطول )100/00( یکصد متر به ش��ماره یکصد و سی و هفت فرعی جنوباً: )پی 
دیواریست اشتراکی( بطول )100/00( یکصد متر به شماره یکصد و سی و سه فرعی غرباً: )پی دیواریست 

اشتراکی( بطول )100/00( یکصد متر به شماره یکصد و چهل و شش فرعی
به آدرس اراضی حسین آباد جلدک لذا دویست و پنجاه سهم مشاع از ده هزار سهم عرصه و اعیان پالک 
فوق از ساعت 9 الی 12 روز یکشنبه 1400/08/09 از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 
4/000/000/000 ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود. الزم به ذکر است 
پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انش��عاب و یا حق اش��تراک و مصرف در صورتی 
که مورد مزایده دارای آنها باش��د و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض ش��هرداری و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود 
مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر 
و حق مزایده نقداً وصول می گردد. ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد 
از تعطیلی در همان س��اعت و مکان مقرر برگزار خواهد ش��د. با توجه به مش��اعی بودن ملک این اداره 
تعهدی بابت تخلیه و تحویل ملک ندارد. ضمناً طبق ماده 136 آیین نامه اجرا شرکت در مزایده منوط 
به پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی 
در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ 
مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر ماده فروش را به حساب 
س��پرده واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. در این صورت 

عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد. 
م.الف 866     آ1406718  تاریخ انتشار 1400/7/26

رئیس ثبت اسناد و امالک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

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

 برابر رای شماره 140060306012002636 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمرتصرفات مالکانه بال معارض 
متقاضی آقای محمد سابقی فرزند حسین به شماره شناسنامه 596 صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 240 متر مربع از پالک 16560فرعی از 3027 اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر 
به آدرس جمهوری اسالمی 46 خریداری از مالک رسمی آقای/ خانم اداره اوقاف محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 

به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواس��ت خود را به مراجع قضائی تقدیم نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ1406716 
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/07/25                     تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/08/10

احمد جهانگیر -قائم مقام رئیس واحد ثبتی 

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

برابر رای شماره 140060327001000077 مورخ1400،3،9 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک 
زنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین صفری  فرزند رضا  بشماره شناسنامه 1323 
صادره از در 3دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان مساحت 85.199متر مربع واقع  در بخش 
7زنجان محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد شد.آ1406697

تاریخ انتشار نوبت اول :1400،7،26                      تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400،8،10
مجتبی  محمدلو رئیس ثبت اسناد و امالک

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

برابر رای شماره 140060327001000076 مورخ1400،3،9 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک 
زنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین صفری  فرزند اصابعلی   بشماره شناسنامه 1 
صادره از در 3دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان به  مساحت 85.199متر مربع واقع  در بخش 
7زنجان محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد شد.آ1406698
تاریخ انتشار نوبت اول :1400،7،26                                    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400،8،10

مجتبی  محمدلورئیس ثبت اسناد و امالک

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

برابر رأی ش��ماره 139360313010009195 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بوکان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای وسیم احمدی فرزند کریم بشماره شناسنامه 1214 صادره از سیمینه در شش 
دانگ یک باب خانه به مس��احت 8055 مترمربع مفروز و مجزی ش��ده از پالک 114 – اصلی واقع در 
بخش 17 شهرس��تان بوکان ، اسالم آباد خیابان سردار عزیزخان مکری کوچه دیمن 17 خریداری از 
آقایان احمد و محمد ابوبکر آحادی از زارعان صاحب نسق در پالک مذکور مع الواسطه محرز گردیده که 
برای آن پالک 5179 فرعی از 114 -  اصلی تعیین و اختصاص یافته است . لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 

متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .آ1406702
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/07/26                    تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/08/11

هادی حبیبی – رئیس ثبت اسناد و امالک بوکان

رونوشت اگهی حصروراثت
اقای یارمحمد حیدرزهی بشماره ملی 3591790869 شرح دادخواست به کالسه 1400/496 از این 
ش��ورا درخواست نموده چنین توضیح داده شادروان نوروز حیدرزهی بشماره ملی 3590854626 در 
تاری��خ 1396/11/28 در اقامت��گاه دائمی خویش بدرود حیات گفته و ورث��ه حین  الفوت آن مرحوم 

منحصر است به : 
1- متقاضی با مشخصات فوق فرزند متوفی

2- محمدحیدرزهی بشماره ملی 3591847054   
3- اسمعیل حیدرزهی بشماره ملی 3591790877   

 4- امید حیدرزهی بشماره ملی 3580555650    
5- حسن حیدرزهی بشماره ملی 3591783226 فرزندان ذکور متوفی 

6- زینت حیدرزهی بشماره ملی 3590834714   
 7- صغری حیدرزهی بشماره ملی 3580220136   

 8- عذرا حیدرزهی بشماره ملی 3582622218 فرزندان اناث متوفی  
 9- خاتون ملک بامری بشماره ملی 3591092452 همسر متوفی . متوفی ورثه دیگری ندارد . 

این��ک ب��ا انج��ام تش��ریفات مقدمات��ی درخواس��ت مزب��ور را در ی��ک نوب��ت اگه��ی م��ی نماید 
ت��ا هرکس��ی اعتراض��ی دارد و ی��ا وصی��ت نام��ه ن��زد او باش��د از تاری��خ نش��ر نخس��تین اگه��ی 
آ1406701  . ش��د  خواه��د  ص��ادر  گواه��ی  اال  و  دارد  تقدی��م  ش��ورا  ب��ه  یکم��اه  ظ��رف 

رئیس شورای حل اختالف شماره یک شهرستان دلگان – عظیم بامری 

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای محمد رضا داللت دارای شناسنامه شماره 0749181540 و کد ملی 1056 به شرح 
دادخواست به کالسه 0000335 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان غالم حسن داللت به شناسنامه  641  و کد ملی 0749177438 در تاریخ 1400.5.3 در 

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1.محمد رضا داللت فرزند غالمحسن با کد ملی 0749181540 متولد 1342.1.2 نسبت فرزند
2. احمد رضا داللت فرزند غالمحسن با کد ملی 0749182709 متولد 1347.6.7 نسبت فرزند 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 

ماه به شورا تقدیم دارد و االگواهی صادر خواهد شد.آ1406699
شورا-شعبه اول-شورای حل اختالف شهرستان باخرز-مهربان

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای احمد عطائی نوبهاری دارای شناسنامه شماره 4698 به شرح دادخواست به کالسه 
0000284 از این شورا در خواست گواهی  حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رقیه 
حنفی به شناسنامه 0748672575 در تاریخ 1400.6.13 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :
1.ایمان حنفی شیر خانی متولد 76.10.12 به ش ملی 0720597382 فرزند متوفی
 2.مریم عطائی نوبهاری متولد 80.10.17 به ش ملی 0720795141 فرزند متوفی

 3.مبینا عطائی نوبهاری متولد 85.4.15 به ش ملی 0928143406 فرزند متوفی
 4.مائده عطائی نوبهاری متولد 87.7.19 به ش ملی 0721220207 فرزند متوفی

 5.احمدعطائی نوبهاری متولد 57.1.10 به ش ملی 0749141905 می باشد و بجز اینها وارثی ندارد
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 

ماه به شورا تقدیم دارد و االگواهی صادر خواهد شد.آ1406700
دبیر شورا- شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان باخرز-خدادادی

آگهی تحدیدحدوداختصاصی
حوزه ثبتی سبزوار

پیروآگهی تحدیدحدود قبلی که بموجب مقررات ماده14قانون ثبت منتش��ر گردیده اینک برحس��ب 
درخواست واصله مستندبه ماده مذکور وماده61آیین نامه قانون ثبت تحدیدحدود یکقسمت از امالک 

واقع در بخش12سبزوار  حوزه ثبتی این واحدثبتی بشرح ذیل میباشد:
بخش12سبزوار-پالک2-اصلی-اراضی عبدالرحمن

16121فرعی-ششدانگ یک قطعه زمین نهرمتروکه-مهدی بالش آبادی فرزند ابوالقاسم  
تاریخ تحدید:سه شنبه1400/08/18 ساعت8صبح انجام خواهدشد.

لذابه موجب ماده14قانون ثبت امالک به صاحبان امالک ومجاورین ش��ماره های فوق الذکر بوس��یله 
این اگهی اخطار میگرددکه درروزوساعت مقررباالدرمحل حضوربهم رسانید.چنانچه هریک ازصاحبان 
امالک یانماین��ده قانونی آنهادرموقع مقررحاضرنباش��ندمطابق ماده15قان��ون مزبورملک موردآگهی 
باحدوداظهارشده ازطرف مجاورین تحدیدخواهدشدواعتراضات مجاورین نسبت به حدودوحقوق ارتفاقی 
ونیزصاحب��ان امالک که درموقع مقررحاضرنبوده اند مطاب��ق ماده20قانون ثبت فقط تا30روزازتاریخ 
تحدیدحدودپذیرفته خواهدشدودراجرای تبصره2ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض 
ثبتی معترضین میبایست ازتاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه دادخواست اعتراض خودرابه 
مرجع ذیصالح قضایی تقدیم وگواهی الزم ازمرجع مذکوراخذ وبه این اداره تسلیم نماینددر غیراینصورت 
متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست 
رادریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید.اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی رابارعایت مقررات 

ادامه می دهد. اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی رابارعایت مقررات ادامه می دهد.
 )م الف 1400/981(    آ1406694
تاریخ انتشار:دوشنبه 1400/07/26

علی آب باریکی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سبزوار
 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
براب��ر رأی ش��ماره 140060308001002403 مورخ 04/31/ 1400 هیئ��ت اول/دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد موالئی فرزند محسن بشماره شناسنامه 
4 در شش��دانگ یکباب منزل مس��کونی به مساحت 124.45 متر مربع قسمتی از پالک اصلی 1396 
اصلی واقع در خرسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت طاهره مددی پور محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ1406139
تاریخ انتشار نوبت اول:  شنبه 1400/07/10      تاریخ انتشار نوبت دوم : دوشنبه 26 /1400/07                         

حسین براتی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند

 ب��ا توج��ه ب��ه درج آگه��ی دع��وت ب��ه مجم��ع عموم��ی 
ف��وق العاده نوبت اول ش��رکت نیک پاژ شرق)س��هامی 
خ��اص( در روزنام��ه قدس م��ورخ 1400/07/12 وبه حد 
نصاب نرسیدن تعداد و مقدار سهام که در جلسه مجمع 
عمومی فوق العاده ش��رکت نیک پاژ ش��رق که در تاریخ 
1400/07/24 در س��اعت 9:00 صب��ح برگ��زار گردیدلذا 
بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت نیک پاژ شرق 
دعوت می ش��ود تا در جلس��ه نوبت دوم  مجمع عمومی 
فوق العاده شرکت نیک پاژشرق  به شماره ثبت 7838 
در تاریخ 1400/08/08 ساعت 09:00 صبح در مرکز اصلی 
شرکت واقع در کیلومتر 35 جاده سنتو شهرک چهارطاقی 
قطعه اول تش��کیل می ش��ود حض��ور به هم رس��انند.

موضوع دستور جلسه: کاهش تعداد اعضا هیئت مدیره_ 
اص��اح ماده اساس��نامه ) الحاق به موض��وع فعالیت(_ 
تغیی��ر مح��ل ش��رکت_ _تصوی��ب اساس��نامه جدی��د

 هیئت مدیره

 آگهی دعوت نوبت دوم مجمع عمومی 
فوق العاده شرکت نیک پاژ شرق)سهامی خاص(به 
شماره ثبت 7838وشناسه ملی10380236314
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 ب��ا توجه به درج آگه��ی دعوت به مجمع عمومی عادی به 
طورفوق العاده نوبت اول شرکت نیک پاژ شرق)سهامی 
خ��اص( در روزنام��ه ق��دس م��ورخ 1400/07/12 وب��ه 
حد نصاب نرس��یدن تعداد و مقدار س��هام که در جلسه 
عمومی عادی به طورفوق العاده ش��رکت نیک پاژ ش��رق 
صب��ح   11:00 س��اعت  در  تاری��خ 1400/07/24  در  ک��ه 
برگ��زار گردیدل��ذا بدین وس��یله از کلیه س��هامداران 
ش��رکت نیک پ��اژ ش��رق دعوت می ش��ود تا در جلس��ه 
نوب��ت دوم  مجم��ع عموم��ی عادی ب��ه طورف��وق العاده 
ش��رکت نیک پاژشرق  به ش��ماره ثبت 7838 در تاریخ 
1400/08/08 در س��اعت 11:00 صب��ح در مرک��ز اصل��ی 
شرکت واقع در کیلومتر 35 جاده سنتو شهرک چهارطاقی 
قطع��ه اول تش��کیل می ش��ود حض��ور به هم رس��انند.

موضوع دس��تور جلس��ه: 1� انتخاب مدی��ران  2� انتخاب 
بازرسین 3� انتخاب روزنامه کثیراالنتشار

  هیئت مدیره

آگهی دعوت نوبت دوم مجمع عمومی 
عادی به طورفوق العاده شرکت نیک پاژ 
شرق)سهامی خاص(به شماره ثبت7838

و شناسه ملی10380236314
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شرکت قند تربت ح�یدریه 

شرکت قند تربت حـیدریه در نظر دارد 
از طری�ق برگزاری مناقصه عمومی نس�بت به خرید س�لفون و نایلون مورد نیاز خود جهت بس�ته بندی ش�كر ، اق�دام نماید. كلیه 
متقاضی�ان محت�رم میتوانند از روز دوش�نبه مورخ 1400/07/26 ب�ا مراجعه به امور بازرگانی ش�ركت یا از طریق س�ایت اینترنتی

 www.TorbatSugar.ir  متعلق به این ش�ركت فرمهای مربوطه را دریافت و پیش�نهادات كتبی خود را در پاكت دربسته تا پایان وقت اداری 
روز پنج ش�نبه مورخ 1400/08/06 به دبیرخانه اداری ش�ركت تحویل نمایند. همچنین جهت اطالعات بیش�تر به س�ایت ش�ركت مراجعه 

فرمائید.
جلسه بازگشایی پاكت ها در ساعت 10صبح روز شنبه مورخ 1400/08/08 در محل شركت انجام خواهد گرفت. هر متقاضی باید 5 درصد 
مبلغ پیش�نهادی خود را به ش�ماره حساب شبای IR  200170000000209182357007 نزد بانك ملی بنام شركت قند تربت حیدریه جهت 

ضمانت شركت در مناقصه واریز نماید.  شركت در رد یك یا كلیه پیشنهادات مختار است .

س���ند کمپانی خودرو س���واری پژو پ���ارس به رنگ 
مشکی – متالیک به شماره موتور 12483131253 
به ش���ماره شاس���ی 83816043 به ش���ماره پالک 
487ج87-ایران 95 مدل 1383 بنام علیرضا کرم 
زئی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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60 درصد 
دانش آموزان 
واکسینه 
شده اند

علیرضا کمرئی، 
سخنگوی وزارت 
آموزش و پرورش 
با بیان اینکه بیش از 
60 درصد گروه های 
دانش آموزی 12 تا 
18 سال واکسینه 
شده اند و بقیه در 
ادامه واکسینه 
خواهند شد، به 
برنا گفت: گرایش 
خانواده ها به 
بازگشایی مدرسه در 
حال افزایش است.

وی افزود: الگوی 
بازگشایی مدارس با 
ستاد ملی مقابله با 
کرونا هماهنگ شده 
و قرار است روند 
بازگشایی تدریجی 
و مدیریت شده 
دنبال شود.

اعظم طیرانی  نتیجه در 
ــوزان  ــ ــش آم ــ خــانــه مـــانـــدن دان
ــوزش،  ــ و تــغــیــیــر در شــیــوه آمـ
نشستن مقابل رایــانــه و یــا در 
ــت داشــتــن گــوشــی تلفن  دسـ
همراه و تبلت، اضافه وزن هایی 
است که در اثر کم تحرکی ایجاد شده و به گفته 

کارشناسان جبران آن به سادگی ممکن نیست.
زنــگ ورزش که حتی در دوران فعالیت مــدارس 
هم کمترین توجه به آن می شد و هــمــواره مورد 
کم لطفی  قرار می گرفت و با چالش روبه رو بود، در 

دوران شیوع ویروس کرونا کمرنگ تر از پیش شد.
کارشناسان می گویند با تعطیلی مدارس و ماندن 
دانش آموزان در خانه با هدف کمک به قطع زنجیره 
انتقال بــیــمــاری، خطراتی همچون کم تحرکی، 
نداشتن فعالیت بدنی، چاقی و بی انگیزگی آن ها را 
تهدید می کند به همین دلیل باید برای جبران آن 
از هم اکنون به صورت جدی تری برای روزهای پس 

از کرونا برنامه ریزی کرد. 

پیش از کــرونــا هــم بــه زنــگ ورزش بی توجهی  ◾
می شد

مــعــاون پیشین آمـــوزش متوسطه و کارشناس 
آمــوزش و پــرورش ضمن تأکید بر تعطیلی زنگ 
ورزش در آمــوزش مجازی به ما می گوید: زنگ 
ورزش حتی در دوران فعالیت مدارس هم مورد 
کم لطفی  قرار می گرفت و با چالش روبــه رو بود، 
چالشی که در دوران شیوع ویــروس کرونا رنگ 
جــدی تــری به خــود گرفت. در حالی که باید در 
مـــدارس از هــمــان دوران ابــتــدایــی رفــتــاری را در 
بین دانــش آمــوزان نهادینه کنیم که ورزش جزو 
الینفک زندگی افراد باشد تا کودکان و نوجوانانی 
با نشاط، جوانان و بزرگساالنی پویا و سالمندانی 

سالم داشته باشیم. 

ابراهیم سحرخیز با اشاره به اینکه پیش از کرونا 
نیز به دلیل کمبود فضا در مــدارس بــه ویــژه در 
فصل های سرد سال که مدارس با مشکل کمبود 
و یا بهتر است بگوییم نبود سالن های سرپوشیده 
ورزشی روبه رو بودند، زنگ ورزش برگزار نمی شد، 
می افزاید: متأسفانه سرانه ورزشی دانش آموزان 
ما بسیار پایین تر از استانداردهای جهانی است، 
به طوری که تا چند سال پیش سرانه ورزشی هر 
دانــش آمــوز 20 سانتیمترمربع بود که براساس 
گفته برخی از مسئوالن به 50 سانتیمتر رسیده 
اســت. در روستاها و مناطق کــم بــرخــوردار نیز 
ساعت ورزش به جبران سایر درس ها اختصاص 
داده مــی شــود. حــاال بــا توجه بــه شیوع کــرونــا و 

ــه نظر  ــه فــضــای مــجــازی ب ــدارس ب ــ مــهــاجــرت م
می رسد درس ورزش به طور جدی تری در چرخه 

آموزش مجازی کمرنگ شده است.

 بیشتر مدارس مناطق محروم  ◾
معلم ورزش ندارند

وی با اشاره به کمبود معلم ورزش متخصص نیز 
می گوید: هر مقطع تحصیلی نیازمند یک نوع 
ورزش و حرکات ورزشــی اســت، بنابراین معلم 
ــردی متخصص و دانش آموخته  ورزش باید ف
ــا بــتــوانــد حــرکــات  رشــتــه تــربــیــت بــدنــی بــاشــد ت
ورزشــی متناسب با سن دانــش آمــوزان و حتی 
متناسب بــا وضعیت جسمی هــر دانــش آمــوز 

را برای آن ها تکلیف کند، اما متأسفانه نه تنها 
این مهم در نظام آموزشی کشور ما مورد توجه 
قـــرار نگرفته بلکه در مقطع دبــســتــان بیشتر 
مناطق کم برخوردار و نابرخوردار، معلم ورزش 
همان معلم کالس است که با اختصاص چند 
ساعت اضافه کار زنگ ورزش هم کالس را اداره 
می کند و در بیشتر مواقع این ساعت را به جبران 
سایر درس ها اختصاص می دهد، البته در دوره 
متوسطه اول و دوم با توجه به امکانات مدارس 
و عالقه دانــش آمــوزان شرایط کمی بهتر بــود و 
معلمان ورزش دانـــش آمـــوزان را بــه رشته های 

ورزشی مختلف هدایت می کردند. 

ماهیت درس ورزش، حضوری است ◾
محمودرضا اسفندیار، دیگر کارشناس آموزش 
و پرورش نیز در همین خصوص به ما می گوید: 
ورزش یکی از مهم ترین درس هــایــی اســت که 
اگر اهمیت به آن برای دانش آموزان در مدارس 
نهادینه شود می تواند نقش مؤثری در سالمت 
روح و جسم آن هــا در مــراحــل مختلف زندگی 
داشته باشد؛ اما متأسفانه در مقایسه با سایر 
دروس در نظام آموزشی و حتی در بین اولیای 
دانش آموزان ما مورد بی توجهی قرار گرفته است 
و به نظر می رسد با شیوع ویروس کرونا در کشور 
و مهاجرت کالس های درس از مدرسه به فضای 
مجازی زنگ ورزش به طور کلی در حیاط مدرسه 

جا مانده است. 
وی با اشاره به شیوع کرونا و غیرحضوری شدن 
آمـــوزش مـــدارس مــی افــزایــد: بــا اینکه همکاران 
ــیــت بـــدنـــی در حـــــوزه آمــــــوزش و پــــرورش  ــرب ت
کــوشــیــده انــد در دوران کــرونــا و فــضــای مجازی 
نیز به فعالیت خــود ادامــه دهند، امــا به دلیل 
اینکه ماهیت و فلسفه درس ورزش، حضوری 
است موفقیت چندانی نداشته اند و حتی اگر 

بــا استفاده از نــرم افــزارهــای مــوجــود بتوانند به 
صــورت تئوری آمــوزش هــای ورزشــی ارائــه دهند، 
اما نمی توانند آن شور و نشاط و تکاپوی ساعت 
ورزش که در محیط مدرسه اســت را به فضای 
مــجــازی بــیــاورنــد بــه همین دلــیــل ایــن موضوع 
نتوانسته آسیب های بی تحرکی دانش آموزان را 
جبران کند. در واقع با مهاجرت کالس های درس 
از محیط مدرسه به فضای مجازی، دانش آموزان 
نه تنها در زمینه درسی ضعیف شده اند، بلکه 
سالمت جسمی و بهداشت روانی آن ها نیز به 
مخاطره افتاده است، در حالی که در کشورهای 
توسعه یافته اغلب مــدارس با همکاری اولیای 
دانــش آمــوزان به جز در مــواقــع شیوع گسترده 

کرونا به صورت ترکیبی برگزار شده است. 

ضــرورت توجه ویــژه مــدارس به زنــگ ورزش در  ◾
آموزش ترکیبی

ــوزش مــجــازی در همه  ــه مــی دهــد: آمــ ــ وی ادام
کشورها پیامدهای متعددی از جمله افسردگی، 
اضافه وزن، مشکالت اسکلتی، بلوغ زودرس، 
ــراب داشـــتـــه کـــه بـــه دلــیــل  ــطــ اســـتـــرس و اضــ
خانه نشینی و دوری از همساالن اتفاق افتاده 
و با اینکه همکاران تربیت بدنی ما بارها در مورد 
این آسیب ها ابراز نگرانی کرده و حتی طرح هایی 
ارائــه و اقداماتی در حوزه آمــوزش مجازی انجام 
داده انــد اما متأسفانه تاکنون به نتیجه مؤثری 
نرسیده اند؛ باید نظام آموزشی کشور تمهیداتی 
برای این مهم بیندیشد و در آموزش ترکیبی که 
بــرای سال تحصیلی جدید پیش بینی کــرده به 
زنگ ورزش توجه ویــژه داشته باشد. البته این 
مهم نیازمند همکاری اولیای دانش آموزان است 
که به درس ورزش به عنوان درسی که با سالمت 
و نشاط فرزندانشان ارتباط مستقیم دارد توجه 

ویژه داشته باشند. 

کارشناسانازبیتوجهینظامآموزشیبهساعتورزشمیگویند

زنگ خاموش ورزش در مدارس!

ددستچينستچين

فراسوخبر مشروح

واکنش

نباید داروی 
ضد کرونا را 
چشم  بسته 
قبول کنیم

به گزارش مهر، حمید 
عمادی، عضو کمیته 
علمی ستاد مقابله با 
کرونا در واکنش به خبر 
وجود داروی ضد کرونا 
گفت: نباید تبلیغات 
صرف مبنی بر وجود 
 داروی 
ضد کرونا را باور کنیم؛ 
بلکه تحقیقات علمی 
الزم باید طی شود تا از 
آن دارو اطمینان پیدا 
نماییم و نباید چشم 
بسته قبول کنیم.وی 
افزود: در درجه نخست 
باید با واکسیناسیون 
پیشگیری کنیم، 
اما هیچ وقت این 
پیشگیری ۱00 درصدی 
نیست و باید در کنار 
آن، تمهیدات درمانی 
مناسبی را هم داشته 
باشیم تا بتوانیم درمان 
به موقع و مناسب این 
بیماری را نیز انجام 
دهیم.

دغدغه زنگ ورزش 

در آموزش مجازی
ابراهیم سحرخیز، معاون پیشین آموزش 

متوسطه می گوید: مهارت های تحصیلی در 
نظام آموزشی ما طی دوره ابتدایی به خواندن 
و نوشتن و در دوره متوسطه به آمادگی برای 

کنکور ختم می شود و توجهی به این نمی شود 

که دانش آموز چه چیزی برای درست زندگی 
کردن، سالم زندگی کردن و با نشاط زندگی کردن 
بیاموزد؛ به همین دلیل دروسی مانند انشا، هنر 
و ورزش با اینکه جزو درس های اساسی زندگی 

محسوب می شوند که با خالقیت، تفکر و سالمت 

جسمی دانش آموزان ارتباط مستقیم دارند 
همواره مورد غفلت واقع شده اند. بنابراین در 

چنین نظام آموزشی ای نمی توان انتظار داشت 
مسئوالن مدارس و نظام آموزشی کشور دغدغه 

زنگ ورزش در آموزش مجازی را داشته باشند.
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 وارد مرحله ورشکستگی اکوسیستم شده ایم ◾
محمدرضا محبوب فر، کارشناس حوزه 
ــه آنـــا گــفــت: کــاهــش بــارنــدگــی هــا و  آب ب
سوء مدیریت در منابع آب کشور ازجمله 
ــران، منجر به  نداشتن کنترل روی آب هـــای مــرزی ایـ
کم آبی و بحران آبی کشور شده است. متأسفانه کشور 
از حالت ورشکستگی آبی عبور و به سمت ورشکستگی 

اکوسیستم حرکت کرده است.

تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی قدرت برخاستن ندارند ◾
به گزارش فارس، مجید روحی، رئیس انجمن 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات 
پزشکی گفت: بخش بزرگی از بار سنگین 
بحران کرونا را شرکت های خصوصی و تولیدی تجهیزات 
پزشکی بــه دوش کشیدند ولــی امـــروز بــا صــدای بلند 
می گوییم در بحث مطالبات و معوقات تولیدکنندگان، 

شرکت ها گرفتار شده اند و قدرت برخاستن ندارند.

قاچاقچی اسلحه داریم؛ مافیای خرید و فروش سالح نه ◾
ســردار قاسم رضــایــی، جانشین فرمانده 
ناجا در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان 
اظهار کــرد: اینکه بگوییم باند یا گروهی 
ــدام به خرید و فــروش سالح  به نــام مافیا در کشور اق
می کنند، صحیح نیست. وی افـــزود: ممکن است 
قاچاقچی اسلحه داشته باشیم امــا مافیای خرید و 

فروش سالح در کشور نداریم.

به سرعت دستورالعمل بازگشایی مدارس را ارائه دهید ◾
به گزارش تسنیم، عباس فرجی، کارشناس 
مشاوره در مدارس در یادداشتی نوشت: 
ــایــد ســریــعــاً  وزارت آمــــوزش و پــــرورش ب
دستورالعمل بازگشایی خود را با جزئیات در اختیار 
مــدارس قــرار دهــد، چرا که هر روز تعلل در ارســال این 
دستورالعمل قطعاً به بی نظمی بیشتر دامن خواهد زد 

و بی نظمی یعنی بسته شدن دوباره مدارس.
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یکمدیرآموزشوپرورشخبرداد

 آغاز اردوهای دانش آموزی 
با  بازگشایی مدارس

مدیرکل فرهنگی هنری، اردوها و فضاهای پرورشی آموزش و 
پرورش گفت: پس از بازگشایی مدارس، واحدهای آموزشی 
بــر اســـاس دستورالعمل ها و ظرفیت کــالس هــای درس 

می توانند با کسب مجوز به برگزاری اردوها اقدام کنند.
بــه گـــزارش تسنیم، علی رمضانی اظــهــار کــرد: اردوهـــای 
دانش آموزی مکمل فعالیت مدارس است و مرکز کنترل 
ــای دانــش آمــوزی پس از بازگشایی مـــدارس، فعال  اردوهـ

می شود.
وی ادامه داد: برگزاری اردوها در فضای باز است.این مدیر 
آموزش و پرورش همچنین درباره برگزاری اردوهای راهیان 
نور گفت: با توجه به استقبال دانش آموزان و خانواده ها، 
اردوهای راهیان نور پس از بازگشایی مدارس برگزار می شود.

براساساعالماینسازمان

تأمین اجتماعی برای خدمات 
وجهی دریافت نمی کند

سازمان تأمین اجتماعی اعــالم کرد تماس تلفنی برخی 
ســودجــویــان بــا بیمه شدگان و مستمری  بگیران تأمین 
اجتماعی برای ارائه بیمه مکمل درمان در ازای دریافت وجه، 
اقدامی غیرقانونی و قابل پیگرد است.به گــزارش سازمان 
تأمین اجتماعی، برخی بیمه شدگان و مستمری بگیران این 
سازمان در شکوائیه ای اظهار کردند عده ای با ادعای ارتباط با 
سازمان تأمین اجتماعی و به بهانه ارائه بیمه مکمل درمان و 
قطع خدمات بیمه ای، از آنان تقاضای وجه کرده اند.به اطالع 
می رساند هر برنامه جدیدی در این زمینه، فقط از طریق 
رسانه های جمعی به اطالع عموم رسیده و بیمه شدگان و 
بازنشستگان می توانند اخبار این سازمان را تنها از طریق 

سایت رسمی این سازمان پیگیری کنند.

دبیربوردعفونیاطفالستادمقابلهباکرونا:

 میزان ابتالی کودکان به کرونا
 25 درصد آمار موجود است

دبیر بورد عفونی اطفال ستاد مقابله با کرونا با بیان اینکه 
 سال گذشته میزان درگیری کودکان به بیماری کرونا به زیر 
۱0 درصد رسید، به برنا گفت: امسال به دلیل واکسینه شدن 
بزرگساالن، شیوع ویروس دلتا و افزایش شانس ابتالی افراد 
به بیماری و فعالیت کودکان در محیط های اجتماعی، میزان 

ابتالی کودکان به کرونا در دنیا به 25 درصد رسیده است.
عبدهللا کریمی افــزود: اوج بیماری کم شده و این موضوع 

موجب می شود بیماری کودکان نیز کاهش داشته باشد.
کریمی گفت: 92 درصد از کودکانی که به دلیل کرونا فوت 
کردند دارای بیماری زمینه ای مانند نقص ایمنی، سرطان، 
پیوند، دیابت و... بودند و خوشبختانه مرگ و میر در این 

افراد بسیار کم بوده است.

معاونامورزنانوخانوادهرئیسجمهورخبرداد

افزایش »وام ازدواج« زوجین 
روستایی و عشایری دهه شصتی

به گزارش ایسنا، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور 
در آیین گرامیداشت روز جهانی زنان روستایی گفت: نرخ 
باسوادی و تحصیالت تکمیلی در روستاها و عشایر رو به 
رشد است و به ۸۳ درصــد نزدیک شده و نرخ بیکاری در 

روستاها بسیار کاهش داشته است.
انسیه خزعلی افزود: بازماندگان از تحصیل و ترک تحصیل 
در عشایر و روستاییان موضوع مهمی اســت که باید به 

خوبی به آن پرداخته شود.
وی در خصوص اعطای وام ازدواج به روستاییان و عشایر 
گفت: برای زوجین روستایی و عشایری دهه شصتی که تا 
پایان سال ۱۴00 ازدواج  کنند ۱00 میلیون تومان وام عالوه بر 

وام ازدواج در نظر گرفته شده است.
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به گــزارش ایسنا، پس از گذشت یک هفته از 
تقاضای جمعی از نمایندگان بــرای بررسی با 
اولویت الیحه رتبه بندی در مجلس، دیروز این 

درخواست به تصویب رسید.
تقاضای بررسی با اولویت را احمدامیرآبادی فراهانی، نماینده 
قم بیان کرد و گفت: تصویب این الیحه نگاه مجلس و دولت 
را به معلمان تغییر می دهد.الیاس نادران، نماینده تهران این 
الیحه را دارای بار مالی خواند و گفت پیش بینی های الزم برای 
تأمین اعتبار آن انجام نشده است.رحمت هللا نوروزی، نماینده 
علی آباد کتول نیز به عنوان موافق اولویت گفت: »چهار نماینده 
تهران به عنوان مخالف ثبت نام کردند دلیلش آن است آن ها در 
متن زندگی مردم حضور ندارند و از دغدغه مردم بی خبرند«. 
همین صحبت ها موجب شد تعدادی از نمایندگان با در دست 

داشتن آیین نامه خواستار بیان تذکر شوند.
رئیس مجلس به مالک شریعتی، نماینده تهران اجازه بیان 
تذکر داد که او گفت: پدر و مادرم بازنشسته آموزش و پرورش و 

فرهنگی هستند و برادرانم معلم بودند. در خانواده ای فرهنگی 
بزرگ شدم و دغدغه آن ها را لمس کردم اما بحث بر سر این 
است نباید با یک رفتار غیرمنطقی و غیرکارشناسی، کشور را 
دچار دومینوی سقوط در اقتصاد کنیم؛ چرا بحث را به سمت 
موضوعات پوپولیستی و غیرکارشناسی می کشانید؟ من با 
رتبه بندی مخالف نیستم اما باید منابع اجرای آن مشخص 
شود.پس از صحبت های شریعتی درخواست بررسی خارج از 
نوبت الیحه رتبه بندی به رأی گذاشته شد و نمایندگان موافقت 

کردند این الیحه با اولویت مورد بررسی قرار گیرد.

جنجال بر سر الیحه رتبه بندی معلمان!

منابع اجرای طرح رتبه بندی باید مشخص شود
 )MIT(محققان مؤسسه فناوری ماساچوست
 )OmniFiber(پارچه ای موسوم به اومنی فایبر
ساخته اند که می تواند حرکت کاربر را حس کرده 

و به آن واکنش نشان دهد.
به گزارش ایسنا و به نقل از انگجت، این پارچه روباتیک دارای 
یک کانال مرکزی توخالی است که به یک واسطه سیال اجازه 
می دهد از میان آن عبور کند. این الیاف با کمک هوای فشرده 
می توانند در صــورت نیاز خم شوند، کشیده شوند، پیچ و 
تاب خورده و حرکت کنند. این چیزی است که به این پارچه 
هوشمند امکان می دهد بازخورد لمسی را در لحظه ارائه دهد 

و آن را شبیه به یک ماهیچه مصنوعی کند.
پارچه های شبیه به ماهیچه های مصنوعی ایــده جدیدی 
نیستند. سایر تیم های تحقیقاتی در MIT نیز به روش های 
خود به این فناوری نزدیک شده اند. با این حــال، چیزی که 
اومنی فایبر را قابل توجه می کند این است که برای تغییر شکل 

به گرما نیاز ندارد؛ این ویژگی، آن را بسیار کاربردی می کند.

این پارچه هوشمند مزایای دیگری نیز دارد. می توان این پارچه 
را با مواد نسبتاً ارزان ساخت و الیاف آن نیازی به فرایند بافت 

ظریف ندارند.
تیم تحقیقاتی تصور می کند این پارچه هوشمند به لباس هایی 
راه پیدا کند که به ورزشکاران و خوانندگان کمک می کند تنفس 
خود را بهتر کنترل کنند. یکی دیگر از برنامه های هیجان انگیز 
برای این پارچه هوشمند این است که یک لباس ساخته شده 
با اومنی فایبر به فرد کمک می کند الگوی تنفس طبیعی خود را 
پس از رهایی از بیماری های تنفسی نظیر کووید۱9 بازیابی کند.

ابداع محققان مؤسسه فناوری ماساچوست

پارچه ای که حس می کند!



شکایت رضایی 
دردسر جدید 

ذوب آهن 
باشگاه ذوب آهن 

اصفهان که همیشه 
به عنوان یکی از 

باشگاه های موفق 
در بحث انضباط 

مالی به حساب 
می آمد،  امسال در 
آستانه مسابقات 

لیگ برتر با چالشی 
جدید روبه رو 

شده است. رحمان 
رضایی سرمربی 

پیشین این تیم، به 
تازگی برای دریافت 
مطالباتش در کمیته 
وضعیت فدراسیون 
فوتبال اقدام کرده 

تا این باشگاه در 
صورت عدم بستن 

این پرونده برای 
ثبت قرارداد های 

آینده اش با دردسر 
مواجه شود.

در  حاشيه

شهرخودرو 
 فقط  با

  16 بازیکن 
در لیگ برتر!

ــت قـــــــــرارداد  ــبـ عــــــدم ثـ
بـــازیـــکـــنـــان و اعــضــای 
کــادرفــنــی جــدیــد پیش 
از مهلت قانونی باعث 
شد تا با ابالغ رأی بسته 
ــدن پـــنـــجـــره نـــقـــل و  ــ شـ
انتقاالتی شهر خودرو به 
واسطه شکایت استفان 
کــــوزیــــن، مــشــهــدی هــا 
ــتــوانــنــد از بــازیــکــنــان  ن
جدید خــود در آستانه 
شـــروع فصل جــدیــد در 
بازی هفته اول استفاده 
کنند. نکته جالب توجه 
این که خــود محمدرضا 
مهاجری و دستیارانش 
ــازه حــضــور روی  هــم اجــ
ــد و  ــ ــدارن ــ نــیــمــکــت را ن
مشخص نیست با توجه 
به تغییر کامل کادرفنی 
شهر خــودرو نسبت به 
فصل گذشته، چه کسی 
روی نیمکت بــه عنوان 
ــی حــضــور خــواهــد  مــرب

داشت؟

خبرخبر
روزروز

  ام باپه 
پستی که ام باپه بعد از درخشش برابر 
آنژه منتشر کرد باعث نگرانی رئالی ها 

شد. او توییتی را با عکسی از خود در 
کنار الخلیفی منتشر کرد» همواره 

تشنه موفقیت های بیشترم«.

  استرلینگ
دیلی میل نوشت: سران سیتی 

معتقدند اگر استرلینگ ناراضی 
است، زمینه جدایی اش را فراهم 

کنند.نیوکاسل در انگلیس و بارسا در 
اسپانیا خواهان این بازیکن هستند.

  پل پوگبا 
 ستاره فرانسوی اعتراف کرد یونایتد 

مستحق شکست برابر لستر بود
» مدت هاست بد بازی می کنیم و در 

هر مسابقه گل های ساده و احمقانه 
ای دریافت می کنیم.«

حسینی   سینا 
حــمــیــد ســـجـــادی، 
ــال  ــمــ پـــــس از اعــ
تغییرات مدیریتی 
در باشگاه استقالل 
ــتــی بـــا اعــتــراض  وق
هـــــــواداران پــرســپــولــیــس نــســبــت به 
بی تفاوتی دستگاه ورزش نسبت به 
سرنوشت تیم مدیریتی این باشگاه 
ــرد پــس از بــازی  روبـــه رو شــد اعـــالم ک
این تیم با الهالل در خصوص آینده 
مدیریتی ایــن باشگاه تصمیم گیری 

خواهد شد.
ــیــس از چــرخــه  ــول ــرســپ ــذف پ ــ ــا حـ ــ ب
مسابقات حــاال انتقادها نسبت به 
عملکرد مجید صدری افزایش یافته به 
ویژه اینکه پنجره نقل و انتقاالتی این 
باشگاه نیز به دلیل شکایت خواکین و 
کالدرون از سوی فیفا مسدود شده از 
این رو فشار به وزارت ورزش و جوانان 
برای ایجاد تغییر در ترکیب مدیریتی 
باشگاه پرسپولیس و تعیین تکلیف 
درخصوص مدیرعامل جدید باشگاه 

به شدت افزایش یافته است.
ــؤال ایــنــجــاســت کــه هــمــزمــان  ــا ســ امـ
ــا ســجــادی  ــ ــــش فــشــارهــا آی ــزای ــ ــا اف بـ
بالفاصله دست به تغییرات خواهد 
زد یا همچنان کار را با مجید صدری 

ــه خــواهــد داد؟ در ایـــن ارتــبــاط  ــ ادام
گمانه زنی های زیادی صورت می گیرد، 
عـــده ای معتقدند بــا توجه بــه اینکه 
مجید صدری رابطه مطلوبی با یحیی 
گل محمدی دارد و به تازگی قــرارداد 
این مربی و دستیارانش را تمدید کرد 
ممکن است او را در سمت خود ابقا 
شــود و همچنان به مدیریت در این 

باشگاه مشغول باشد.
اما منتقدان دانــه درشــت صــدری بر 
این باورند وی توانمندی اداره باشگاه و 
برطرف کردن مشکالت مالی را ندارد، 
از این رو باید در اسرع وقت این فرد 
جای خود را به فرد دیگری بدهد. در 
این طیف ردپای کارگزار سابق باشگاه 
پرسپولیس نیز دیده می شود، همان 
مــجــمــوعــه ای کــه بــا تصمیم مجید 
صــدری از فعالیت اقتصادی با برند 

پرسپولیس محروم ماند.
طیف دیگری نیز معتقدند پرسپولیس 
نیاز به یک خانه تکانی بزرگ در حوزه 
مدیریت و فنی دارد و باید فــردی به 
عنوان مدیرعامل روی کــار بیاید که 
توانمندی اداره باشگاه بزرگی نظیر 
پرسپولیس را داشته باشد، این طیف 
گرایش زیادی به شرکت پیشکسوتان 
پرسپولیس و تفکرات علی پروین دارد.
اما موضع وزارت ورزش و جوانان برای 

آینده مدیریتی باشگاه هنوز روشن 
ــن بـــازی دو  نیست، البته پیش از ای
ــرای اداره این  گزینه شانس زیـــادی ب
مجموعه به عنوان مدیرعامل داشتند، 
امــا بــا توقف مــذاکــرات بــه واســطــه در 
ــهــالل فضای  ــا ال پــیــش بـــودن بـــازی ب
البی گری موقتاً فروکش کرد، اما حاال 
دوبــاره نام حبیب کاشانی و علی اکبر 
طاهری به عنوان نامزدهای مدیرعاملی 

پرسپولیس مطرح شده است.
ــرای انتخاب ایــن دو نفر به  موانعی ب
عنوان مدیرعامل از ســوی منتقدان 
مطرح می شود که در نــوع خــود قابل 
ــأمــل اســــت. در خــصــوص حبیب  ت
کاشانی گفته می شود وی به عنوان 
خزانه دار شورای اسالمی شهر تهران 
انتخاب شده و با وجود مشغله کاری 
ــراوان قـــادر بــه قــبــول مسئولیت در  ــ ف
پرسپولیس نیست، از طرفی دربــاره 
طاهری نیز شنیده می شود حواشی به 
وجود آمده در پرونده مهدی طارمی و 
باشگاه ریزه اسپور سبب شده موضوع 
انتخابش بــا تــردیــد از ســـوی حمید 

سجادی رو به رو شود.
بــا ایــن وجــود باید دیــد در نهایت در 
روزهای آینده با توجه به فشار هواداران 
معترض تغییرات در ترکیب مدیریتی 

پرسپولیس اتفاق می افتد یا خیر؟

نگاهیبهتغییراتاحتمالیدررأسهرممدیریتسرخها

وزیرآرایشپرسپولیسرابههممیریزد؟
یادداشت

خبر کوتاه

 پرسپولیس و مراقبت 
از تشعشعات شکست 

مجید جاللی   دربــاره شکست 
پرسپولیس برابر الهالل عربستان 
در یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان 
آسیا،شاید بتوانیم مسائل زیادی را عنوان کنیم 
امــا به اعتقاد من مهم ترین عامل ایــن بــود که 
پرسپولیس اصــالً شــرایــط مسابقه نداشت. 
شاید اگر لیگ ما شروع شده بود و پرسپولیس 
5 و 6 بازی انجام می داد و بعد به مصاف الهالل 
می رفت، خیلی می توانست بهتر بــازی کند. 
در مــقــابــل الــهــالل خیلی هماهنگ تر بـــود و 
کامالً شرایط مسابقه داشــت اما پرسپولیس 
ناهماهنگ بــود و حتی مشخص بــود مربیان 
برای ترکیب تیم در برخی پست ها تردیدهایی 
داشتند. ایــن تردیدها وقتی وارد بــازی شدند 

برایشان مشخص شد.
آن چیزی که در آینده می تواند برای پرسپولیس 
خطرناک باشد، این است که  تشعشعات این 
بازی بتواند آن ها را تحت تأثیر قرار دهد چون 
بعد از باخت های سنگین ایــن حالت ها برای 
تیم ها پیش می آید. من فکر می کنم این مهم 
است که باخت را به گردن یکدیگر نیندازند و 
خیلی به ایــن تیم حمله نشود. فوتبال گاهی 
چنین شکلی را دارد و باید به پرسپولیس فرصت 
بدهند خودش را جمع کند. شما تشعشعات 
این باخت را گاهی در ارتباط بازیکنان در زمین 
می دیدید. بعد از بــازی وقتی بازیکنان تحت 
فشار باشند می خواهند مسائل روحــی خود 
را با روش هــایــی کم کنند و ایــن می تواند برای 

پرسپولیس خطرساز شود.
آنچه مقابل الهالل دیدیم ایــن بــود که هم در 
دفاع های کناری  و هم بازیکنان میانی تردیدهایی 
ــود داشــــت. در  ــرای انــتــخــاب بــازیــکــنــان وجــ ــ ب
صحبت هایی که در حین بازی مربیان می کنند 
ــود کــه در بـــازی متوجه شــدنــد که  مشخص ب
گزینش ها بــرای برخی پست ها مناسب نبود 
اما کار از کار گذشته بود. مثالً رضا اسدی مگر 
چند بازی در این سطح و در یک تیم بزرگ مثل 
پرسپولیس انجام داده اســت؟ بــازی کــردن در 
تیم بزرگ پارامترهای زیادی نیاز دارد. شاید این 
بازیکنان در تمرین و بازی دوستانه خوب باشند، 
اما برای اینکه خودشان را با این فضا هماهنگ 
کنند، نیاز به بــازی هــای رسمی داشتند. رضا 
اســدی بازیکن خوبی است اما تا زمانی که در 
زمین بود نتوانست خودش را با بازی هماهنگ 
کند. به نظر من ابزاری وجود داشت که کارهایی 
انجام شود اما این ابزار و روش بازی باید در یک 
جایی تست می شد. به خاطر همین است که 
می گویم پرسپولیس اصــالً شرایط مسابقه را 

نداشت.

 به مناسبت هفته تربیت بدنی 
صورت گرفت

تجدید میثاق جامعه ورزش 
 با آرمان های 

رهبر کبیرانقالب
به مناسبت آغاز هفته تربیت بدنی، وزیر ورزش 
و جوانان به همراه جامعه ورزش با حضور در 
مرقد مقدس امام خمینی )ره( با آرمان های رهبر 
کبیر انقالب تجدید میثاق کردند.به مناسبت 
آغــاز هفته تربیت بدنی، حمید سجادی وزیر 
ورزش و جوانان به همراه جامعه ورزش دیروز 
با حضور در مرقد مقدس امــام خمینی )ره( با 
آرمان های رهبر کبیر انقالب و ارزش های انقالب 

اسالمی تجدید میثاق کردند.
در این مراسم ژاله فرامرزیان، مریم کاظمی پور 
ــر ورزش و جــوانــان،  و سینا کلهر معاونان وزی
کیکاووس سعیدی دبیرکل کمیته ملی المپیک 
و جمعی از رؤسای فدراسیون های ورزشی، سردار 
میرجلیلی رئیس سازمان بسیج و عاصم یوسفی 
مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن 
ورزشــی حضور داشتند.حمید سجادی، وزیر 
ورزش و جوانان در این مراسم گفت: با توجه 
به فرارسیدن ۲6 مهر هفته تربیت بدنی، تالش 
کردیم هفته تربیت بدنی را با تجدید میثاق با 

آرمان های امام خمینی )ره( آغاز کنیم.
ــزاری فــعــالــیــت و  ــ ــرگ ــ وی از تــشــکــیــل ســتــاد ب
جشنواره های فرهنگی و ورزشی هفته تربیت 

بدنی در وزارت ورزش و جوانان خبر داد.
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میزبانی شهرخودرو در هاله ای از ابهام ◾
با توجه به بدهی شهرخودرو به آستان قدس رضوی 
بــرگــزاری بــازی ایــن تیم با آلومینیوم در ورزشــگــاه امام 
رضــا)ع( در هاله ای از ابهام قــرار گرفت.ایلنا نوشت: 
شهرخودرو هنوز مطالبات خــود را به آستان قدس 
رضوی در خصوص استفاده از ورزشگاه امام رضا )ع( 
را پرداخت نکرده است و همین موضوع موجب شده 
تا هنوز مکان برگزاری این بازی مشخص نشده باشد. 

ایران با 1+3 در آسیا ◾
جدیدترین سهمیه کشور های آسیایی در لیگ قهرمانان 
آسیا توسط سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا اعالم شد که 
بر این اساس سهمیه ایران در فصل بعدی این تورنمنت 
به ۱+۳ افزایش یافته است.این خبر بیشتر از همه برای 
سپاهانی ها خوشحال کننده است و آن ها بدون بازی در 
پلی آف به آسیا می رسند. استقالل هم به جای ۲ بازی در 

پلی آف باید یک بازی انجام دهد.

آبی ها در انتظار توافق با مهاجم استون ویال ◾
استقاللی ها با گزینه های مختلفی بــرای عقد قــرارداد 
مذاکره کــرده اند اما ظاهراً فیلیپه گشتات تنها گزینه 
موجود آبــی ها محسوب می شــود، بازیکنی که هفته 
گذشته هم نامش برای حضور در استقالل مطرح شده 
بود و سابقه بازی در تیم هایی مثل استون ویال و بلک برن را 
در کارنامه دارد.البته مذاکرات با این بازیکن در حال انجام 

است و او هنوز به استقالل پاسخ نهایی نداده است.

گزینه زیدان برای توپ طال کیست؟ ◾
زین الدین زیدان گفت: »کریم بنزما در این مقطع در 
فرم خوبی قرار دارد و اگر من بودم جایزه توپ طال را به 
او می دادم، زیرا بنزما حاال لیاقت دریافت این عنوان را 
دارد. کریم بنزما بازیکن فوق العاده ای است و من واقعاً 
به خودم افتخار می کنم که شانس مربیگری و هدایت 
این بازیکن را داشتم. امیدوارم بتواند با دریافت جایزه 

توپ طال، پاداش درخشش خود را دریافت کند«.

محمد صالح در این فصل بسیار آماده ظاهر شده و در هر هشت 
بــازی اخیر لیورپول از جمله برتری صفر-5  دیــروز مقابل واتفورد 
موفق به گلزنی شده است. یورگن کلوپ، سرمربی لیورپول گفت: 
»در این مقطع کــدام بازیکن در دنیا از محمد صالح بهتر است؟ 
همیشه مجبور نیستیم در مــورد عملکرد کریستیانو رونــالــدو و 
لیونل مسی در فوتبال جهان یا اینکه آن ها تا چه مدت بهترین بوده 
اند، صحبت کنیم.در حال حاضر من فکر می کنم واضح است که 
هیچ کس بهتر از محمد صالح نیست و این فرم این بازیکن مختص 
امروز و دیروز نبوده، بلکه صالح مدت هاست در چنین شرایطی قرار 
دارد. نکته مهم درباره رونالدو و مسی این است که هیچ کس برای 
سالیان متمادی در مورد آن ها تردیدی نداشت و صالح نیز حاال در 
زمره چنین بازیکنانی قرار دارد. آیا صالح شبیه مسی است؟ او شبیه 
صالح است. شما نمی توانید عملکرد او را نادیده بگیرید. من هر روز 
او را می بینم و از نظر من محمد صالح بهترین بازیکن جهان است. 
رابــرت لواندوفسکی، رونالدو، مسی و کیلیان امباپه و دیگران نیز 

هستند، اما در این مقطع صالح بهترین است«.

صالح: همه جام ها را می خواهیم ◾
ستاره مصری لیورپول تأکید کرد هدف این باشگاه کسب موفقیت در 
تمامی رقابت های این فصل است. محمد صالح در شروع فصل جدید 
عملکرد فوق العاده ای داشته و تا اینجای کار که بی تردید بهترین بازیکن 
این فصل لیگ برتر بــوده اســت. محمد صالح که در برتری صفر-5 
لیورپول مقابل واتفورد موفق به گلزنی شد، ابراز امیدواری کرد این تیم 

در لیگ برتر و لیگ قهرمانان به موفقیت های بزرگی دست یابد.
محمد صالح گفت: »نمی خواستیم در این دیــدار نیز کار را مانند 
مسابقه با منچسترسیتی آغاز کنیم، به همین دلیل تالش کردیم بازی 
را خوب شروع کنیم و موفق به انجام این کار هم شدیم. من هنوز گل 
امروز خودم برابر واتفورد را از تلویزیون ندیده ام و نمی دانم این ضربه 
زیباتر بود یا گلی که در برابر منچسترسیتی به ثمر رساندم. وقتی در 
محوطه جریمه هستم سعی می کنم یا پاس گل بدهم یا خودم دروازه 
حریف را باز کنم. مهم ترین موضوع این است که ما گل های خوبی 
به ثمر رساندیم و امیدوارم بتوانیم به همین روند در باقی فصل نیز 
ادامه بدهیم.امیدوارم بتوانیم لیگ را فتح کنیم و همچنین ما در لیگ 

قهرمانان نیز برای موفقیت تالش خواهیم کرد«.

کلوپ با تمجید از ستاره مسلمان

 چقدر مسی و رونالدو؟ 
صالح بهترین است! 

فوتبال جهان

ستارگان ورزش

ورزش7

با گذشت چهار دور از مرحله 
مقدماتی جــام جهانی در قاره 
آسیا، چهره تیم های مدعی تا 
ــادی مشخص شده  ــ ــدود زی حـ
و تیم های ملی ایــران و عربستان به ترتیب با 
۱0 و ۱۲ امتیاز، شانس های نخست صعود 
 B و A به جام جهانی ۲0۲۲ قطر در گروه های
 We محسوب می شوند. وب سایت آمریکایی

Global Football پس از قطعی شدن صعود 
آلمان و دانمارک به جام جهانی، اکنون 
شانس راهیابی برزیل به قطر را ۱00 
درصد می داند. از دید این وب سایت 
آمریکایی، آرژانتین به همراه انگلیس و 
بلژیک با 99.98 درصد، دیگر تیم هایی 

هستند کــه از بیشترین 
ــرای حــضــور  ــ شــانــس بـ
در قطر بــرخــوردارنــد. 
مکزیک نیز با 99.7۱ 
درصد در رده بعدی 

قرار دارد.
نکته جــالــب ایــن 
گـــــــــزارش، بخت 
بـــاالی ایـــران بــرای 
ــه جــام  راهــیــابــی ب
جهانی اســت. از 

 We Global نظر
Football، تیم ملی 

ــران با 99.70 درصــد در رتبه نهم ایستاده  ای
است. شاگردان دراگان اسکوچیچ تاکنون نتایج 
خوبی را در رقابت های مقدماتی جام جهانی 
کسب کرده اند و با سه پیروزی و یک تساوی 
صدرنشین گــروه نخست هستند.تیم ملی 
ایران در فیفا دی بعدی دو بازی خارج از خانه 
مقابل لبنان و سوریه را در پیش دارد و می تواند 
با کسب پیروزی در این مسابقات، به صورت 
رسمی نیز بخت خود را برای حضور در قطر 

به باالترین میزان خود برساند.
در گزارشی که این وب سایت آمریکایی 
منتشر کرده، تیم ملی فرانسه قهرمان 
جام جهانی گذشته با 99.65 درصد 
شانس صعود، پس از ایران در رتبه دهم 
قــرار دارد. تیم ملی پرتغال با 
9۳.۱۱ درصـــــد، هــلــنــد با 
87.80 درصــد و ایتالیا با 
87.۳۱ درصــد به ترتیب 
در رتــبــه هــای ســیــزدهــم، 
ــزدهــم  پـــانـــزدهـــم و شــان

ایستاده اند.
در میان تیم های آسیایی 
 We Global نیز از نظر
Football، ایران به همراه 
کــره جنوبی،عربستان، 
استرالیا و ژاپن بیشترین 

بخت را دارند. 

ــرب    ــ ــا ع ــدرض ــی ــم ح
ســردارآزمــون از زنیت به کدام 
تیم اروپایی می رود؟ این سؤالی 
اســت کــه در مــاه هــای گذشته 
بارها مطرح شده اما هیچ پاسخ قطعی برایش 
نیامده اســت. گاهی خبر از حضور آزمــون 
در آس رم بود، گاهی بایرلورکوزن و گاهی نیز 
لیون فرانسه. حتی درباره رقم انتقال او به این 

باشگاه ها نیز گزارش های متعددی در 
رسانه های ایرانی و اروپایی به چشم 
خــورد امــا آزمــون همچنان در خط 
حمله باشگاهش زنیت حضور دارد 
وبــرای این تیم روسی بازی می کند. 

آنچه سبب شده آزمون حساسیت 
آن  چنانی برای خروج از زنیت و 

انتقال به دیگر لیگ های 
ــایــی از خــود نشان  اروپ
ندهد، شرایط بسیار 
بــا ثباتی اســـت کــه او 
ــای اخــیــر  ــ ــال هـ ــ درسـ
ــه پــشــت  ــ ــیـ ــ در روسـ
سرگذاشته و به نوعی 

با زندگی در ایــن کشور 
خو گرفته است. با این وجود 
ــون بـــه دنـــبـــال یک  ــ امـــا آزمـ
ــتــقــال جــــذاب اســـت تا  ان
دیگر لیگ های اروپایی را 

نیز تجربه کند. سردار در روسیه به هرآنچه 
خواست رسید. ثروت، شهرت و قهرمانی های 
متعدد.سردار اما ممکن است در ژانویه از 
زنیت جدا شود تا شاید از انتقال او به دیگر 
تیم های اروپایی سود خوبی نیز به باشگاهش 
برسد. اگــر ژانویه بگذرد و ســردار دوبـــاره به 
تیمی منتقل نشود، آنگاه بازیکن آزاد خواهد 
شد و فصل بعد بدون اینکه مبلغی از سوی 
باشگاه های خواهانش بــه زنیت برسد 
منتقل خواهد شد. به همین دلیل برای 
زنیت نیز تصمیم عاقالنه ای است که 
ســردار را در ژانویه به دیگر تیم های 
اروپــایــی خواهانش منتقل کند واز 
این جا به جایی ســودی هم به جیب 
ــا چنانچه دوبـــاره  بــزنــد، ام
کار جا به جایی سردار 
بــه بــن بست بخورد، 
ــرارداد مهاجم تیم  ــ ق
ملی فوتبال ایــران به 
پایان خواهد رسید و 
درحالی که احتماالً 
آزمــــــون درآســـتـــانـــه 
تجربه دومین جام جهانی 
اســت، بازیکن آزاد خواهد 
شد و انتقالی خواهد داشت 
که همه عوایدش به خودش 

خواهد رسید.

برای حضور در جام جهانی

شانس صعود تیم اسکوچیچ باالتر از فرانسه و ایتالیا
روس ها ژانویه دست به کار می شوند

»سردار« در ویترین فروش زنیت 



   به سوی 
جنگ داخلی 
نخواهیم رفت  
رئیس فراکسیون 
حزب اهلل در پارلمان 
لبنان اعالم کرد این 
جنبش به سمت جنگ 
داخلی پیش نخواهد 
رفت. محمد رعد 
ادامه داد: »عده ای در 
لبنان هستند که نه 
با نجیب میقاتی و نه 
سعد الحریری موافق 
هستند . از جمله 
آن ها همین کسانی 
هستند که خون 
لبنانی ها را به دست 
تک تیراندازها 
می ریزند تا آرامش 
داخلی لبنان را از 
بین ببرند. اما 
حزب اهلل همواره 
برای صلح داخلی 
میان لبنانی ها و 
به راه نیفتادن جنگ 
داخلی تالش کرده و 
می کند«.

یادداشت علوی مــقــاومــت یــمــن که 
ایــن روزهـــا روی دور پیروزی 
قـــرار دارد، توانسته کنترل 
منطقه »العبدیه« در استان 
مــأرب را به صــورت کامل در 
ــزارش  ــه گـ اخــتــیــار بــگــیــرد. ب
فــارس، نیروهای ارتــش و کمیته های مردمی 
یمن همچنین بیستم ماه جاری موفق شدند 
کنترل شهر مهم و راهبردی »الجوبه« در همین 
استان را به دست بگیرند. پس از تسلط ارتش 
یمن بر مرکز این شهر و مناطق اطراف، مزدوران 
دولت مستعفی و االصالح پا به فرار گذاشتند. 
با آزادســازی الجوبه، مسیر جدیدی به سمت 
شهر مأرب باز شد تا محاصره مرکز این استان 

نفت خیز از سمت جنوب تکمیل شود.

جزئیات عملیات »ربــیــع النصر« و آزادی  ◾
3هزار و 200 کیلومترمربع

در همین راســتــا، سخنگوی نیروهای مسلح 
یمن از عملیات موفق ربیع النصر یا همان بهار 
آزادی در دو استان راهبردی »شبوه« و »مأرب« 
و آزادسازی 3هزار و 200 کیلومترمربع دیگر از 

خاک یمن خبر داد. 
سرتیپ یحیی ســریــع تأکید کـــرد: نیروهای 
مسلح یمن در عملیات موفق ربیع النصر که در 
دو استان یاد شده انجام شد، شهرستان های 
ــن« را در  ــیـ ــالن«، »بـــیـــحـــان« و »عـ ــیـ ــسـ »عـ
اســتــان شــبــوه و شــهــرســتــان هــای »العبدیه« 
و »حــریــب« و بخش هایی از اســتــان مــأرب را 
آزاد کــردنــد. وی با اشــاره به کشته و زخمی و 
اسیر شدن صدها مــزدور ائتالف سعودی در 
ــزود: »مساحت کــل مناطق  ایــن عملیات، افـ
آزاد شــده در عملیات ربیع النصر،  به 3هــزار 
و 200 کیلومترمربع مـــی رســـد«. سخنگوی 
نیروهای مسلح یمن تأکید کرد: در این عملیات 
صدها نیروی مــزدور ائتالف سعودی از جمله 
شــمــاری از تروریست های القاعده و داعــش 
کشته، زخمی و اسیر شدند و میزان زیادی از 
 تجهیزات و تسلیحات نظامی آن ها به غنیمت 

گرفته شد. 
وی در ادامه از نقش مهم قبایل مأرب و شبوه 
و موضع گیری مسئوالنه ساکنان این دو استان 
در قبال وطن و ملت یمن در مقابل متجاوزان و 
اشغالگران تمجید کرد و گفت: »ما از مزدوران 
و ایـــادی خــارجــی در شهر مــأرب می خواهیم 
میدان نبرد و ایستادن در صفوف متجاوزان 
و اشغالگران را ترک کنند و این مقدمه بررسی 

ــت«.   ــا در مــرحــلــه آیـــنـــده اسـ وضــعــیــت آن هــ
سرتیپ سریع افزود: تأکید می کنیم نیروهای 
ما به وظیفه جهادی خود تا زمان توقف تجاوز و 
محاصره و دستیابی به آزادی و استقالل ملت 

یمن ادامه می دهند.
 
تاکتیک جدید انصارهللا برای مأرب ◾

تــمــرکــز عملیاتی مــقــاومــت یــمــن در مــاه هــای 
گذشته به معنای پیشروی گام به گام انصارهللا 
و جدیت یمنی ها برای بازپس گیری استان مهم 
و راهبردی مأرب است. نبرد آزادسازی استان 
مهم مأرب در شرق استان صنعا از سال گذشته 
میالدی آغاز شده و بیشتر مناطق و شهرهای 
آن تحت کنترل نیروهای صنعا درآمده است. 
ــأرب جــزو آن دسته اســتــان هــای یمن است  م
که از منابع طبیعی سرشار مثل نفت و گاز 

برخوردار است. 
به گفته کارشناسان، در صورت آزادسازی کامل 
ــت مستعفی  ایــن اســتــان، باید پــایــان کــار دول
منصور هادی و ائتالف سعودی در یمن را اعالم 
کــرد. نبردها از مــاه هــای بهمن و اسفند سال 
گذشته در ایــن اســتــان رو بــه شــدت گذاشته 
است. بازپس گیری منطقه العبدیه به معنای 
آن است انصارلله در تاکتیک جدید خود با 
پیشروی از منطقه جنوبی استان مــأرب، در 
حال تالش برای محاصره کردن تروریست ها 

در مرکز این استان است.

دلسوزی آمریکا برای داعش و القاعده! ◾
در همین حــال، سخنگوی انــصــارهللا گفت: 
درخــواســت آمریکا بـــرای ایــجــاد گــذرگــاه هــای 
ــأرب نــشــان دهــنــده ارتــبــاط محکم  امـــن در مـ
میان واشنگتن و عناصر داعــش و القاعده 
است. »محمد عبدالسالم« که رئیس هیئت 
مذاکره کننده دولت نجات ملی یمن هم است، 
ــاره  به بیانیه اخیر وزارت خارجه آمریکا درب
ــرورت ایــجــاد گــذرگــاه هــای امــن در  مـــأرب و ضـ
این منطقه واکنش نشان داد. وی در توییتر 
خود نوشت: با نزدیک شدن نیروهای صنعا 
بــه آخــریــن النــه ایــن عناصر در مـــأرب، فریاد 
آمریکایی ها با ادعای صلح بلند شده در حالی 
که آن ها دشمنان صلح در یمن و تمام جهان 

هستند.

تغییری به معنای پذیرش شکست! ◾
در شرایطی که پیشروی های بی وقفه نیروهای 
انــصــارهللا و ارتــش یمن موجی از تشویش و 
ســردرگــمــی را در ائــتــالف از هــم  پاشیده شده 
سعودی به وجود آورده، در خأل حضور نیروی 
زمینی کارآمد، سعودی ها برای کند کردن روند 
این پیشروی دست به دامان حمالت گسترده 
ــردم غیرنظامی  ــرار دادن مـ هــوایــی و هــدف قـ
شده اند. به گزارش الوقت، شبکه »المسیره« 
 در همین زمینه اعــالم کــرد: ائــتــالف سعودی 
 در 24ساعت گذشته بیش از ۵0 حمله هوایی 

بــه العبدیه داشــتــه و خــســارت هــای زیـــادی به 
منازل و امــوال مردم وارد کرده است. از طرف 
دیگر، سعودی ها در نتیجه شکست های اخیر، 
تغییر و تحوالتی نیز در کادر فرماندهان نظامی 
جنگ به ویژه فرمانده نیروهای مشترک ائتالف 
به وجود آورده اند؛ به امید اینکه با این تغییرات 
جان تازه ای به کالبد در کما رفته جبهه ائتالف 
دمیده شود. ملک سلمان در حکمی »مطلق 
بن سالم بن مطلق االزیمع« را به عنوان فرمانده 
جدید نیروهای مشترک ائتالف متجاوز عربی 
تعیین کرد. تجربه گذشته نشان داده تغییر 
فرماندهان نظامی هرگز قادر نیست مشکالت 
سعودی را در جنگ کاهش دهــد؛ اگــر چه در 
برهه هایی ایــن تغییرات بــه دلیل شکاف در 
ــدگــاه رهــبــران سیاسی و نظامی سعودی  دی
بوده است. حال به نظر می رسد تغییرات در 
فرماندهی جنگ نشان از خطر بزرگی است 
که ریاض از روند تحوالت میدانی جنگ حس 
می کند. شکست مأرب به طور حتم تیر خالص 
را بر ائتالف سعودی وارد خواهد کرد و حتی 
ممکن اســت به درگــیــری نظامی میان جبهه 

دشمنان صنعا بینجامد. 
همین جا بــود که محمدعلی الحوثی، عضو 
شـــورای عــالــی سیاسی یمن طــی توییتی در 
واکــنــش بــه ایـــن عـــزل و نــصــب گــفــت: تغییر 
سیاست مفید است، اما تغییر رهبران تنها به 

معنای »اثبات شکست« است.

پیروزی جدید جبهه مقاومت با آزادسازی العبدیه و الجوبه در مأرب

بهار یمنی،خزان سعودی

قاب

تجمع در پایتخت ایتالیا 
علیه تحرکات اخیر نئوفاشیست ها

در  حاشيه

بزن بزن 
پساانتخاباتی!

مناطق مختلف کشور 
عراق از روز گذشته 
صحنه اعتراض به نتایج 
انتخابات سراسری این 
کشور است. جمعی 
از تظاهرات کنندگان با 
مسدود کردن مسیر 
بغداد به بابل در 
جنوب عراق از سمت 
المحمودیه، خواستار 
شمارش دوباره 
دستی آرای انتخابات 
شدند. جمع دیگری از 
معترضان هم با آتش 
زدن الستیک و ایجاد 
موانع، مسیر بغداد به 
صالح الدین را مسدود 
کردند. در شهر بصره 
نیز معترضان به نتایج 
انتخابات در میدان 
سعد این شهر و چند 
خیابان دیگر تجمع کرده 
و خواستار بازشماری 
آرا شدند. میدان عدن 
بغداد نیز شاهد تجمع 
معترضان به نتایج 
انتخابات بود. جاده 
الحسینیه در مسیر 
اتوبان کرکوک-بغداد 
در شمال شرق پایتخت 
هم با تجمع معترضانی 
مسدود شده که شعار 
مرگ بر اسرائیل سر 
می دهند.

 سناریوهای »سیا« 
برای تجزیه عراق

حسین محمدی اصل، کارشناس مسائل 
منطقه    مسئله تجزیه عراق سال هاست روی 
میز سران کاخ سفید است. در این میدان امارات 
و اردن نقش آفرینی مکمل را برعهده دارنــد. 
عربستان سعودی نگاه دیگری دارد و در عین 
همسو بودن با اهداف غربی-عربی نگران است 
مبادا با تجزیه عراق منافعی که امروز دارد را از 
دست بدهد، زیرا عراق پس از تجزیه یعنی زمینه 
فعال شدن بازیگران جدید و این یعنی هزینه ها 
و درگــیــری بیشتر که بــرای عربستان سعودی 
خطرناک است. ریاض به دلیل فشارهای متعدد 
داخــلــی و خــارجــی امــکــان ریــســک و انعطاف 

بیشتر ندارد. 
یکی از ابتکار عمل های ســازمــان سیا پس از 
اسقاط صدام حسین، به دست گرفتن سازمان 
استخبارات عراق بود و امروز بخش قابل توجهی 
از نیروهای استخباراتی پسا صدام تحت نفوذ 
افسران امنیتی آمریکا و آموزه های کاخ سفید 
هستند. حتی نخست وزیر عراق براساس مدل 

اطالعاتی سیا آموزش دیده است.
 ابتکار عمل دوم ســازمــان سیا نــفــوذ در بین 
اهــل سنت عــراق از طریق تشکیل شوراهای 
بیداری اهل سنت به عنوان مبارزه با القاعده 
و تروریسم بود. در دوران تشکیل این شورا ها 
به افـــراد مسلح سنی دالر و حقوق عملیاتی 
پـــرداخـــت شــد امـــا در دوران نـــوری المالکی 
دست آمریکا در زمینه اهل سنت تنگ شد 
و بعدها طــی برنامه خاصی اهــل سنت را به 
تقابل بــا دولـــت مــرکــزی واداشــتــنــد تــا جایی 
که در مناطقی مانند موصل، داعــش و اهل 
سنت علیه دولــت مرکزی اقــدام کردند.اقدام 
دیگر سازمان سیا در سالیان گذشته تربیت 
نخبگان سیاسی و فرهنگی غرب گرا با توسل 
بــه دانــشــگــاه هــا، مهاجرت نخبگان و تربیت 
طبقه متوسط سکوالر بود. غرب گرایی سیاسی 
یکی از ابزار های کلیدی آمریکا برای اثرگذاری 
ــراق اســـت. مــثــالً تــالش وزیــر  بــر ســرنــوشــت عـ
خارجه عراق برای حفظ آمریکایی ها در خاک 
عراق قابل پیش بینی بود و نخست وزیر عراق 
در تکمیل ایــن دومینو مسئله حفظ حضور 
آمریکایی ها در عـــراق بــه بهانه آمــوزش هــای 
امنیتی و مــشــاوره اطــالعــاتــی را مــطــرح کــرد و 
شاهد بودیم حرکت سیاسیون غرب گرا موجب 
تغییر شکل نوع استعمار در این کشور شده 
است. جامعه عراق و به خصوص شیعیان که 
60 درصد جمعیت عراق را تشکیل می دهند 
متأثر از آموزه های مرجعیت شیعه و بیوت علما 
هستند.  چهارمین سناریوی آمریکایی ها برای 
مدیریت بر رهبران شیعی رشد نفوذ بر بیوت 
علما از طریق مشاوره غلط معتمدان و مشاوران 
سیاسی اجتماعی مذهبی است و از این طریق 
به دنبال آن هستند حتی تصمیم سازی در 
نهاد روحانیت شیعه را نیز با سمت و سوی 
آمــریــکــایــی پیش بــبــرنــد. بــه عــنــوان مــثــال در 
سال های پس از صــدام حسین آمریکایی ها 
مقتدی صدر را به عنوان خطر درجه یک خود 
قلمداد می کردند اما مقتدی صدر در سال های 
اخیر در حوزه رفتار سیاسی خود با آمریکایی ها 
و عربستان سعودی دچار نوعی نرمالی گرایی 
و تغییر رویــه شده اســت. ترویج سکوالریسم 
و ایجاد شکاف و تقابل سازی با دیگر ملت ها 
ازجــمــلــه ایـــران بخشی از تــالش هــای آمریکا 
برای همراه کردن بیوت مراجع شیعه و سنی با 

مواضع کاخ سفید است.
آمریکایی ها و متحدانشان در مسئله تجزیه 
عراق به دنبال راهکاری هستند که نخست تجزیه 
اتفاق بیفتد تا مسئله ملت واحد فراموش شود. 
دوم می خواهند در عین تهی سازی ملی گرایی 
عراقی دسترسی شان به منابع و بــه ویــژه نفت 
ــرود. آن هــا در سالیان گذشته با ایجاد  از بین ن
مــوج هــای روانــی و ترویج سبک زندگی غربی و 
تبلیغات، بخشی از افکار عمومی مردم این کشور 
را با خود همراه کرده اند. یکی دیگر از برنامه های 
کــاخ سفید در عــراق بــه راه انداختن بــازی دیو 
ــود. آن هــا خــود را ناجی ملت عــراق جا  و دلبر ب
می زنند و محور مقاومت را به عنوان عامل عدم 
موفقیت جامعه عراق جلوه می دهند. بحران های 
ساختگی و ممانعت غرب از رشد عراق در کنار 
فساد مسئوالن عراقی دو عامل اساسی عدم رشد 
عراق است اما رسانه ها و شبکه نفود با راهبری 
غلط می خواهند حتی مبارزه تاریخی مقاومت 
عراق علیه داعش را بیهوده جلوه دهند و مردم را 
از میانه راه برگردانند. آن ها تالش خود را معطوف 
به حضور بیشتر و شبکه سازی سیاسی امنیتی 
مذهبی کرده اند اما مانع اصلی آن ها مقاومت 
مردم عراق برای اخراج آن هاست، به همین خاطر 
همواره احساس خطر می کنند و بعید نیست در 
ماه های آینده عراق شاهد تنش ها و تشنج های 

بیشتری باشد.

خبر

شورای علمای شیعه افغانستان در بیانیه ای 
با تأکید بر مسئول بودن طالبان در تأمین 
ــزود: هیچ توطئه ای  ــ ــن کــشــور اف امنیت ای
نمی تواند وحدت بین اهل تشیع و تسنن 
افغانستان را از بین ببرد. به گزارش تسنیم، 
ایــن شــورا در بخشی دیگر از بیانیه اظهار 
ــرد: »ترکیب نامیمون تفکر افراطیت و  ک
برنامه های پیچیده استخباراتی، در فقدان 
تدابیر الزم امنیتی« حمالت خونینی را علیه 

شیعیان افغانستان رقم زد. 
بیانیه با ابراز تسلیت به خانواده شهدا افزود: 
اگــر چه ما یقین داریــم مراکز استخباراتی 
جهانی و منطقه ای این برنامه ها را برای ایجاد 
تنش های فــرقــه ای و بی بنیاد نشان دادن 
امنیت نسبی در کشور انجام می دهند، اما 
ایــن موضوع از مسئولیت امـــارت اسالمی 
به عنوان دولــت حاکم، بــرای تأمین امنیت 
ــزی کـــم نــمــی کــنــد. شـــورای  هــمــوطــنــان چــی
علمای شیعه افغانستان ادامـــه داد: باز 

ــامــات امنیتی  ــق هـــم و بـــه طـــورجـــدی از م
ــارت اســالمــی افــغــانــســتــان می خواهیم  ــ ام
ــرای تأمین امنیت در کشور، به خصوص  ب
مــراکــز مذهبی و فرهنگی شیعیان تدابیر 
جــدی و عملی اتــخــاذ کنند تــا بیش از این 
 هر روز شاهد ناامنی و کشتار مردم بی گناه 

در کشور نباشیم.
بیانیه با اشاره به اخوت و وحدت اهل تشیع 
و تسنن در افغانستان خاطرنشان کرد: پس 
از وقوع این رویداد خونین در جمع نمازگزاران 
ــرادران اهــل سنت  شیعه، جمع زیــادی از بـ
در بیمارستان ها به منظور اهدای خون برای 
نجات جان مجروحان صف کشیدند و برخی 
دیگر سوزناک تر از برادران شیعه شان بر سر 
اجساد شهدا گریه کردند. ضمن سپاسگزاری 
از این برادران آگاه و با عاطفه، این حقیقت را 
نشان باور همیشگی خود می دانیم که هیچ 
دشمن ددمنش و هیچ توطئه استخباراتی 

نمی تواند ما را از هم جدا کند.

صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

سردبیر:
امیر سعادتی

 شهادت سردار رجبعلی محمد زاده در سال 1388
سردار شهید رجبعلی محمدزاده متولد ٢ اردیبهشت 

13۴٠ است. او از فرماندهان گردان نصراهلل در 
دفاع مقدس بود و پس از جنگ هم کمر همت به رفع 

محرومیت از مناطق مرزی بست. محمدزاده در کنار 
شهید شوشتری، شهید وحدت هم نام گرفته است. 

این شهید بزرگوار سرانجام در ٢۶ مهرماه 1388 بر 
اثر عملیات مخالفان وحدت شیعه و سنی ترور شده و 

به درجه رفیع شهادت رسید.

اوقات شرعی به افق تهران

اذان صبح فردا

اذان ظهر

11:49

4:51

اذان مغرب

17:43

غروب خورشيد

17:25
 نیمه شب شرعی

23:08
طلوع فردا

6:14

اوقات شرعی به افق مشهد

اذان صبح فردا

اذان ظهر

11:17

4:18

اذان مغرب

17:10

غروب خورشيد

16:52
 نیمه شب شرعی

22:35
طلوع فردا

5:42
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جهان

بنا بر اعالم رسانه های صهیونیستی، نفتالی 
بنت، نخست وزیر این رژیم 30 مهر ماه برای 
دیدار با والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه 
عــازم شهر سوچی خواهد شد. این دیــدار در 
شرایطی صــورت می گیرد که همزمان با روی 
کار آمدن بنت، از یک سو سطحی قابل توجه 
از ناآرامی بر سرزمین های اشغالی حاکم شده 
و از سوی دیگر، در سطح معادالت منطقه ای 
هم شواهد زیادی مبنی بر تغییر هندسه قدرت 
در منطقه و گذار به نظام جدید امنیتی وجود 
دارد. به گــزارش الوقت، این دیــدار نخستین 
مالقات بنت با پوتین پس از ورود او به دفتر 
نخست وزیری رژیــم صهیونیستی اســت و 
ــرای حفظ  بــه همین دلیل او تــالش می کند ب
انسجام کابینه و خنثی کــردن حمالت تند 
منتقدان راست گرایی چــون نتانیاهو بتواند 
تصویری قانع کننده از جلب حمایت های 
مسکو از امنیت رژیم و مقابله با چالش های 

امنیتی خارجی آن را بدست آورد. 

همان گونه که تمامی ناظران سیاسی و رسانه ها 
ــران کانون  تأکید دارنـــد، موضوع هسته ای ای
اصلی مالقات بنت با والدیمیر پوتین خواهد 
بود. در وضعیت کنونی به نظر می رسد بنت 
تالش دارد مواضع پوتین را درزمینه نوع نگاه 
به ایــن پــرونــده تغییر دهــد. واقعیت امــر این 
است در مذاکرات وین، مسکو در جبهه ایران 
قرار دارد، بنابراین صهیونیست ها تالش دارند 
در مسیر هماهنگی تهران و مسکو اختالل 

ایجاد کنند. 

بنت به دنبال تقویت روابط ◾
هدف دوم بنت، در قالب تالش بــرای تقویت 
مــنــاســبــات دوجـــانـــبـــه در ســطــوح مختلف 
اقتصادی، امنیتی و نظامی قابل بازخوانی 
اســـت. هــدف ســوم سفر نــخــســت وزیــر رژیــم 
صهیونیستی مرتبط با خروج آمریکا از منطقه 
و برهم خوردن موازنه قوا در غرب آسیا و شمال 
آفریقاست. نگرانی اصلی آن هــا ایــن است 

پــس از خــروج آمریکایی ها تــحــوالت منطقه 
بــرخــالف منافع و امنیت آن هـــا رقــم بــخــورد، 
بنابراین از هم اکنون در پی آن هستند که با در 
پیش گرفتن دیپلماسی چندسطحی همزمان 
ــا مسکو نیز  ــا اعــــراب، مــنــاســبــات خـــود را ب ب
تقویت کنند. بحث دربــاره مسئله فلسطین 
ــرای حــل بــحــران، دیگر  و راهــکــارهــای مطرح ب
موضوع مهم بنت در جریان دیدار با والدیمیر 
پوتین خواهد بــود. مقام های صهیونیستی 
به وضوح پی برده اند نقش یک طرفه آمریکا 
در موضوع فلسطین و مسئله میانجی گری 
دیگر به پایان خود نزدیک می شود و بازیگران 
مــدعــی دیــگــری همچون روســیــه و چین نیز 
 خواهان مشارکت بیشتر در این بحران بزرگ و 

تاریخی هستند. 
بنت تالش می کند در حالت حداقلی روسیه را 
درزمینه جنایت های رژیم صهیونیستی علیه 
شــهــرونــدان فلسطینی در وضعیت انفعال 

قرار دهد.

گزارش گزارش 

 نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
در سفر به سوچی از رئیس جمهور روسیه 

چه خواهد خواست؟

تمناهای احتمالی 
بنت از پوتین
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شورای علمای شیعه افغانستان ضمن مطالبه امنیت از طالبان: 

وحدت اهل تشیع و تسنن از بین نمی رود
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