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گفتاری از سمیه رفیعی  درکارگاه 
مشهدشناسی روزنامه قدس 

وقتی محیط زیست، قربانی 
نگاه سرمایه داری می شود

گفت وگو با نویسنده کتاب 
»حوض خون« که مورد تقدیر 
رهبر انقالب قرار گرفت 
گنج پشتیبانی زنانه جنگ

آبان15

 شهادت 
مال خالد عزیزی 
روحانی

 اهل سنت 
درسال 1362

44

شــنبه  ۱5 آبان ۱4۰۰     3۰ ربیع االول  ۱443       6 نوامبر۲۰۲۱       سال سی و چهارم  
 شــماره 9663      8 صفحــه           4صفحــه رواق            4 صفحه ویژه خراســان   

13آبان، نماد حق طلبی ملت ایران رواق1
و شکست ابهت و اقتدار آمریکاست

تولیت آستان قدس رضوی یوم اهلل 13 آبان را نماد حق طلبی و مبارزه علنی ملت ایران برابر 
استکبار دانست و تصریح کرد: در این روز ظلم ستیزی، آزادی خواهی، ایستادگی و مقاومت 
ملت آزاده ایران اسالمی در برابر زیاده خواهی و سیاست های استکباری آمریکا تبلور یافت...

تولیت آستان قدس رضوی:

قدسروشهایتأمینمالیوفنیطرحدولتومجلسبرایساختخانهرابررسیمیکند

مسکن سازی بدون تورم
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آمریکافروش۶۵۰میلیوندالر
تسلیحاتنظامی
بهسعودیراتأییدکرد

بایدن و ادامه 
دوشیدن 
عربستان!
دربازدیدازانبارمرکزیسازمان
اموالتملیکیاعالمشد

ضرباالجلاژهای
برایتعیینتکلیف
کاالهایدپوشده

پژواک
ضربشستسپاه
وناکامیآمریکا
بهاعتقادکارشناسان
نظامآموزشیومدارسما
ازجذابیتونشاطکافیبرای
دانشآموزانبرخوردارنیستند

درسمعلماربود
زمزمهمحبتی...
پدیدهدرقعرجدولجاخوشکرد

خروجاستقاللو
سپاهان
ازریلپیروزی

پس لرزه های سیلی دریایی 
ایران به آمریکا

سیدرضا صدرالحسینی 
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 مزایده فروش آپارتمان و زمین
ش�رکت مهندس�ی آب و خاک قدس رضوی )وابس�ته به آس�تان قدس رضوی( در نظر دارد

 تعداد 5 دس�تگاه از آپارتمان های در دس�ت س�اخت واقع در بلوار جانباز و شش قطعه از زمین های تجاری و مسکونی 
خود واقع در ش�هر جدید گلبهار را از طریق مزایده و بصورت نقد و اقس�اط بفروش برس�اند. متقاضیان حداکثر تا تاریخ 
1400/8/22 مهلت دارند تا جهت کس�ب اطالعات بیش�تر و دریافت اسناد مزایده به نش�انی مشهد- میدان استقالل، بین 

ش�رکت مهندس�ی آب و خاک قدس رضویآزادی 37 و39 ، پ�الک 21، طبق�ه اول مراجع�ه نماین�د.

 فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای حجمی انباروسوختگیری هواپیمایی 
نوشهر و رامسر )نوبت اول(

ش��رکت ملی پخش فراورده های نفت��ی منطقه چالوس 
درنظ��ردارد مناقص��ه عموم��ی ی��ک مرحل��ه ای  حجمی 
انباروسوختگیری هواپیمایی نوشهر و رامسر  را ازطریق سامانه تدارکات 
الکترونیک��ی دولت برگزارنماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت 
اس��ناد مناقصه تاارائه پیش��نهادمناقصه گران و بازگشائی پاکتهاازطریق 

نه ت��دارکات الکترونیک دولت )س��تاد( ب��ه آدرس درگاه س��اما
www.setadiran.ir انجام خواهد ش��د  و الزم اس��ت مناقصه گران در 
ص��ورت عدم عضوی��ت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و دریافت 
گواهی  امضای الکترونیکی را جهت شرکت در تجدید مناقصه محقق سازند. 
-اطالعات تماس دس��تگاه مناقصه گزار جهت دریافت   اطالعات  بیشتر در 
خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها :مازندران- چالوس – خیابان امام 
رضا – ساختمان ستاد شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه چالوس – 
طبقه اول – دبیر خانه کمیسیون مناقصات -  تلفن : 011-59755409-410

-اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز 
تماس :02141934

آگهی مناقصه عمومی  یك مرحله ای  فراخوان شماره  
2000092304000005    نوبت اول

شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه چالوس
موض��وع مناقصه:واگ��ذاری ام��ور عملی��ات انبار،خدمات و نگه��داری در 
ستاد،نواحی وس��وختگیری های هواپیمایی نوشهرورامسرومهمانسراهای 

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چالوس  
محل انجام عملیات:مازندران-چالوس بلوار امام رضا )ع( –جنب انبار نفت 
مبل��غ برآورد :88.660.097.456) هش��تاد وهش��ت میلیارد وشش��صد و 

شصت میلیون ونود وهفت هزارو  چهارصدوپنجاه وشش ( ریال
مبلغ تضمین ش��رکت درتجدید مناقصه)فرایند ارج��اع کار(:ضمانت نامه 
بانک��ی معتب��ر یا وج��ه نق��د ب��ه مبل��غ 4.433.004.872) چهارمیلیارد و 
چهارصد و س��ی وس��ه میلیون وچهار هزارو هش��تصدوهفتاد و دو( ریال 
دارای اعتبار سه ماهه و یا واریز وجه نقد به حساب جاری  جام به شماره  
92000161/77  نزد بانك ملت مرکزی چالوس با کد شناسه 20500000028و 

تحویل فیش به امور مالی منطقه و اخذ رسید وجه یا سایر تضامین  مورد 
قبول در آئین نامه تضمین  معامالت دولتی 

تاریخ توزیع اسناد  تجدید مناقصه:از چاپ دوم  تا 1400/08/19 )از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(

تاریخ برگزاری جلس��ه توجیهی)توضیح وتش��ریح اس��ناد(:1400/08/30 
راس س��اعت 9:30 صب��ح  در چال��وس -بلوار امام رضا- جن��ب انبار نفت  

طبقه سوم ساختمان ستاد منطقه چالوس 
آخرین مهلت تحویل اسناد و پیشنهاد قیمت:1400/09/06)ساعت 14:30(

تاریخ بازگشائی پاکت ها:1400/09/07 راس ساعت 9:30 صبح )شرکت در 
جلسه برای مناقصه گران آزاد می باشد(

تعداد مناقصه گران جهت باز گشائی:باحداقل 3پیشنهاد بازگشایی انجام می گردد.
تاریخ اعتبار پیشنهادات:3 ماه از زمان بازگشائی پاکت قیمت

شرایط اختصاصی:1- اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات شرکت 
2- گواه��ی صالحیت انجام کار)دارای اعتب��ار ( مرتبط با موضوع پیمان  از 

اداره کار و امور اجتماعی
3- گواهی صالحیت ایمنی ) دارای اعتبار(  پیمانکاران از  اداره کار،تعاون  

و امور اجتماعی استان 
4- گواهی امضاء صاحبین امضاء مجاز 

5-دارای رتبه بندی طرح طبقه بندی مشاغل از اداره کار و امور اجتماعی
6-اخذامتیاز 60 از 100 درارزیابی کیفی مناقصه گران

توجه: -خریدکاالی خارجی که مش��ابه تولید داخلی دارند توس��ط پیمانکار 
ممنوع می باشد.

-قیمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد
روش دریافت آگهی و  اس��ناد مناقصه: Setadiran.ir   )سامانه تدارکات 

الکترونیک دولت(
جهت کس��ب اطالعات بیش��تر با ش��ماره  01159755409    واحد مناقصات  

تماس حاصل فرمائید.                                          
چاپ نوبت دوم 1400/08/16                                         شناسه آگهی 1216939

روابط عمومی منطقه چالوس  
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شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

آگهی مناقصات عمومی شماره 259/عوارض/400 الی 264/د/400

روابط عمومی  شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

نوبت دوم

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در نظر دارد از محل اعتبارات داخلی نسبت به برگزاری مناقصه به شرح جدول ذیل  از 
یت از تاریخ1400/08/12 الی1400/08/17  به سا طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. داوطلبان میتوانند برای دریافت اسناد 

 http://www.setadiran.ir مراجعه و اسناد را دریافت نمایند و قیمت پیشنهادی خود را مطابق شرح مندرج در اسناد مناقصه 
تنها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت حداکثر تا ساعت 19:00تاریخ1400/08/27 بارگذاری نمایند.درصورت نیاز به کسب 

اطالعات بیشتر با شماره تلفن32400570-056 اداره قراردادها تماس حاصل فرمایید .

شناسه آگهی 1217190 ف
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شرحشماره مناقصهردیف
مبلغ و نوع 

تضمین)ضمانتنامه بانکی 
یا واریز نقدی( )ریال(

تاریخ و ساعت 
محل افتتاح پاکاتافتتاح پاکات 

259/عوارض/1400
خرید تیر سیمانی چهارگوش12/400

930.000.000)نقشه تائید شده خراسان(

 
1400/08/29
 ساعت 8 

صبح

خراسان جنوبی 
– بیرجند – 
سایت اداری-
شرکت توزیع 
نیروی برق 
خراسان 
جنوبی_ 

سالن جلسات

260/عوارض/2400
خرید تیر سیمانی چهارگوش 12/800

1.100.000.000)نقشه تائید شده خراسان(

261/د/3400
احداث شبکه فشار متوسط هوایی  به منظور 

212.000.000نقطه مانور شهرستان بیرجند فاز1 )یک مرحله ای(

262/د/4400
احداث شبکه فشار متوسط زمینی به منظور نقطه 

702.000.000مانور شهرستان بیرجند فاز2 )یک مرحله ای(

263/د/5400
تابلو شماره یک) 126-50 ()151-200()201-250( 

1.220.000.000جعبه انشعاب کامپوزیت روشنائی 6 فیوزه

264/د/6400
عملیات اجرائی احداث شبکه فشار متوسط به منظور 

200.000.000مانور فیدر آرام و افسر شهرستان بیرجند )فاز 2(

آگهی مناقصـه ارزیـابی کیفی )نوبت دوم(
شماره فراخوان مناقصه در سامانه ستاد 2000092409000163    

1(  مناقصه گذار: شرکت گاز استان خراسان رضوی
2(موضوع مناقصه : خدمات بهره برداری و امداد ، وصول مطالبات ، تعویض کنتور ، رفع نشتی ، گازبانی و ... در سطح ناحیه گازرسانی درگز

3( شرایط اولیه متقاضیان:
الف- دارابودن حداقل رتبه 4   در رشته تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه 

ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار
ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی

د- ثبت نام در سایت www.setadiran.ir و دریافت گواهی امضای الکترونیکی
4(دریافت کاربرگهای اس��تعالم ارزیابی کیفی : از س��ایت مذکور از س��اعت 08:00 مورخ 1400/08/12 تا مورخ 1400/08/20 اعالم ش��ده در س��امانه س��تاد
5(بارگ��ذاری اس��ناد اس��تعالم ارزیاب��ی کیفی ب��ه همراه مس��تندات مربوط��ه مطابق مندرج��ات آن : تا مورخ 1400/09/06 اعالم ش��ده در س��امانه س��تاد
6(نوع و مبلغ تضمین ش��رکت در فرآیند ارجاع کار : مطابق مصوبة ش��ماره 123402/ت50659ه�  هیأت محترم وزیران و اصالحیه های بعدی آن می باش��د.
7(ی��ادآورد م��ی گردد کلیه مراح��ل مناقصه از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت)س��تاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد ش��د.
8(رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی الزامی است و صرفا موسسات و شرکتهای ایرانی ثبت شده در 

فهرست توانمندی های مندرج در سامانه توانیران مجاز می باشد. 
ش��ایان ذک��ر اس��ت دسترس��ی ب��ه مت��ن ای��ن آگه��ی، در س��ایت WWW.nigc-khrz.ir ام��کان پذیرب��وده و در ص��ورت  نیاز به کس��ب اطالعات بیش��تر با                                                

تلفن: 37072532-051  - فاکس 37640036  - 051 تماس حاصل شود.
شناس��ه آگهی 1215193

روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی
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خراسان

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

رئیسجمهوردراجتماعمردمسمنانبهمناسبت13آبان:
بههیچعنوانازحقرفعتحریمهاکوتاهنمیآییم

عشایر سمنانی میزبان رئیسی 
در نهمین سفر استانی



روابط تهران و 
باکو در مسیر 
مثبت همسایگی 
وزیر امور خارجه 
کشورمان با تأکید بر 
اینکه روابط تهران و 
باکو در مسیر مثبت 
همسایگی تداوم دارد، 
گفت: ممکن است در 
برخی موضوع ها 
تفاوت دیدگاه وجود 
داشته باشد، اما مهم 
آن است که در دوطرف 
اراده جدی برای عبور 
از موانع وجود دارد. 
حسین امیرعبداللهیان 
افزود: بر این اساس 
من و همکارم آقای 
»جیحون بایرام اف« 
به نمایندگی از دو 
کشور برای توسعه 
همه جانبه مناسبات و 
عبور از سوء تفاهم ها 
به تماس و رایزنی های 
مثبت خود 
ادامه می دهیم.

یادداشت روز

خبر

ــب     بــدیــهــی بــود  امید ادی
جلوگیری از راهــزنــی دریــایــی 
آمریکا و اجــرای یک عملیات 
نظامی کــامــل ترکیبی در دل 
آب هــای آزاد آن  هــم در مقابل 
چشم نــیــروهــای تروریستی 
بزرگ ترین قدرت دریایی دنیا بازتاب گسترده ای 
در رسانه های دنیا داشته باشد. »ناکامی آمریکا 
از انجام هرگونه اقــدام نظامی« در برابر شاهکار 
نیروهای سپاه کلیدواژه پرتکرار در این رسانه ها بود. 
در شرایطی که مقامات آمریکایی در ساعات اولیه 
انتشار این خبر، سعی در تکذیب آن داشتند، 
هفته نامه آمریکایی نیوزویک به نقل از یک مقام 
نظامی آمریکایی ضمن تأیید عملیات نیروهای 
ایرانی در دریای عمان نوشت: »نیروهای آمریکایی 

تنها نظاره گر توقیف نفتکش بودند«.

»پاسخ فوری« جایگزین راهبرد »پاسخ در زمان  ◾
و مکان مناسب«

در روســیــه روزنــامــه »راسیسکایا گــازتــا« ارگــان 
دولت این کشور، با اشاره به ناکامی ارتش دریایی 
آمریکا ضمن تشریح کامل روایت سپاه، تأکید 
کرد نیروهای نظامی آمریکا در طول عملیات سپاه 
عاجز از انجام هرگونه اقدامی بودند. به گزارش 
ایرنا، »بوریس یولین« کارشناس نظامی روس 
در گفت وگو با روزنامه »ایزوستیا« چاپ مسکو  
عملیات سپاه را تحسین کرد. همچنین خبرگزاری 
فرانس پرس برای نیروی سپاه پاسداران در این 
ماجرا از واژه نخبه و خبرگزاری »فرانس وست« 
هم از تیتر »عملیات متهورانه« استفاده کردند. 
اما نشریه صهیونیستی جروزالم پست از این 
رویــداد با عنوان »بازی خطرناک ایران در خلیج 
عمان« یاد کرد. عبدالباری عطوان تحلیلگر کویتی 
و شهیر رسانه های منطقه هم در پی این ماجرا 

نوشت: »پاسخ در زمــان و مکان مناسب دیگر 
وجــود نــدارد و به جای آن راهبرد »پاسخ فوری« 

جایگزین شده است«. 
هرچند این حادثه در همه رسانه های منطقه و دنیا 
بازتاب گسترده ای داشت، اما انعکاس وسیع آن 
در رسانه ها و شبکه های اجتماعی در جمهوری 
آذربایجان از این جهت بود که رئیس جمهور این 
کشور به تازگی کُری های زیادی علیه ایران خوانده 
بود! به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فعاالن عرب 
هم در فضای مجازی با انتشار تصاویر و ویدئو هایی، 
از مقابله نیرو های سپاه پاسداران با نیرو های آمریکا 
تمجید کردند. سمره عباس در توییتی با هشتگ 
»ایران بزرگ به شیطان سیلی زد« نوشت: »آنچه 

با زور گرفته شده است تنها با قدرت بازپس گرفته 
می شود«. علی شعیب خبرنگار المنار با انتشار 
تصویری از حرکت قایق های سپاه در اطراف نفتکش 
حامل نفت ایران در دریای عمان و ترسیم آرم هللا با 
حرکت موج های آب نوشت: اگر خدا را یاری کنید، 
شما را یاری می کند. نور سالمه دیگر فعال عرب در 
فضای مجازی نیز با انتشار تصویری نوشت: آمریکا 
در چند دهه گذشته عادت داشته جهان را تحت 
کنترل و سلطه خود در آورد و ملت های جهان را 
برده هایی به حساب بیاورد که بی هیچ اعتراضی 
به دستوراتش عمل می کنند، اما ممکن نیست 
فرزندان کسی که همه چیز خود را برای احقاق حق 

و اعتالی آن فدا کرد، تسلیم شوند.

میدونی قایق بره نفتکش برگرده ینی چی؟! ◾
در داخل کشورمان هم کاربران شبکه های اجتماعی 
هشتگ های »ایران قوی« و »آمریکای دزد« را ترند 
کردند و در فضای بین المللی هم برخی کاربران 
هشتگ »lesson_learned« به معنای درس 
یادگرفته شده را به کار بردند. یک کاربر کشورمان 
نوشت: »آمریکا از دورانــی که نفت ایران را مفت 
مفت غارت می کرده، رسیده به دورانی که حتی با 
دزدی هم نمی تونه نفت ایران رو ببره!« کاربر دیگری 
هم نوشت: می دونی قایق بره نفتکش برگرده ینی 
چی؟ همچنین نحوه ایستادن با اعتماد به نفس 
ــردان نــیــروی دریایی  ــ و مقتدرانه یکی از دالورمـ
سپاه در برابر ناو آمریکایی و همچنین فرماندهی 
این عملیات توسط ناو 100درصــد ایرانی »شهید 
ناظری« بیش از سایر نکات این واقعه مورد توجه 
کاربران قرار گرفت. در تهران هم دیوارنگاره میدان 
ولی عصر)عج( با تیتر »دو پای دیگر قرض کنید« به 

این موضوع اختصاص یافت.

حافظان منافع آمریکا در تهران! ◾
اما یکی از عجیب ترین واکنش ها به این حادثه، 
ناراحتی برخی از چهره های جریان اصالح طلب 
از این واقعه و حتی تالش برای بی اهمیت جلوه 
دادن این تحول راهبردی بود. در حالی که برخی 
کاربران جریان اصالحات مانند همه مردم ایران 
از این واقعه احساس اقتدار می کردند، عبدهللا 
رمــضــان زاده سخنگوی دولــت خاتمی در توییتی 
از این واقعه با عنوان »هیاهو برای هیچ« یاد کرد! 
عباس عبدی تحلیلگر دیگر اصالحات هم از عبارت 
»درگیری خیالی« در توییتر خود استفاده کرد. 
مصطفی تاج زاده و صادق زیباکالم هم به ترتیب از 
این اقدام انتقاد کردند اما به این نکته اشاره نکردند 
که سپاه باید در برابر دزدی دریایی نفت ایران چه 

واکنشی غیر از این انجام می داد! 

پژواک ضرب شست سپاه 
و ناکامی آمریکا 

خبرخبر
روزروز

دستگیری اعضای گروهک موسوم به »قیام سپید« ◾
سپاه استان البرز در اطالعیه ای اعالم کرد سرشاخه های 
یک گروهک تروریستی با عنوان قیام سپید )1۴ آبان( 
بازداشت شدند. بنا بر این اطالعیه، این افراد با فریب 
برخی ساده لوحان و اجیرکردن اراذل و اوباش، برنامه ریزی 
گسترده ای برای انجام عملیات خرابکارانه و به آشوب 
کشیدن استان و کشور داشتند که در یک عملیات 

پیچیده دستگیر و روانه زندان شدند.

خاتمی: سرعت حل مشکالت را بیشتر کنید ◾
آیــت هللا احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران با 
تشکر از حضور میدانی مسئوالن و سفرهای استانی 
رؤسای قوای مجریه و قضائیه و اقدام مجلس در تصویب 
قانون جوانی جمعیت، اظهار کرد: مردم از این گرانی های 
افسارگسیخته و لحظه به لحظه در رنج  هستند، به داد 
مردم برسید. مشکالت چندساله را نمی شود یک شبه 

حل کرد اما سرعت حرکت را بیشتر کنید.

ترمیم سنگ قبر ابراهیم یزدی توسط شهرداری  ◾
یک کاربر توییتر با اشاره به شکسته شدن دوباره سنگ 
قبر ابراهیم یزدی دبیر سابق نهضت آزادی، از تعویض 
سنگ قبر وی توسط شهرداری تهران خبر داد و نوشت: 
»بدشو گفتیم کار خوبشم می گیم، دستت درد نکنه 
آقای زاکانی. این کارت خیلی خوب بود و جای قدردانی 
داره. سنگ قبر شکسته دکتر ابراهیم یــزدی توسط 

شهرداری تهران جایگزین شد«.

ابتکار: فایده تسخیر سفارت بیشتر بود ◾
معصومه ابتکار از تسخیرکنندگان النــه جاسوسی در 
همایشی به این مناسبت، گفت: اشغال سفارت آمریکا 
هزینه داشته، چرا نمی خواهیم بپذیریم؟ تسخیر سفارت 
آمریکا حتماً هزینه داشته اما فایده آن بیشتر بود؛ چرا که 
می توانست مانند آنچه در سال های اخیر در مصر انجام 
داد، با یک کودتای دیگر و براندازی نظام نوپای جمهوری 

اسالمی به برقراری یک دیکتاتوری سیاه دیگر منجر شود.

رئیس قــوه قضائیه صبح روز 
گذشته در بازدیدی سه ساعته 
از انــبــار مــرکــزی جمع آوری و 
فروش اموال تملیکی در تهران 
در جــریــان عملکرد و مسائل و مشکالت 
ایــن مجموعه قــرار گــرفــت. حجت االســالم 
والمسلمین محسنی اژه ای در این بازدید از 
مسئوالن سازمان امــوال تملیکی خواست 
در مـــدت دو هفته در جــهــت صــیــانــت از 
حقوق عامه، بــه وضعیت انــبــارهــای امــوال 
تملیکی سامان دهند. به گزارش ایسنا آسیب 
دیدن و فساد کاالهای اساسی و اقالم غذایی 
به دلیل عدم رعایت قواعد انــبــارداری و دپو 
نامناسب این کاالها و هزینه هایی که باید برای 
امحای کاالهای تاریخ مصرف گذشته و فاسد 
شده پرداخت شود، از مهم ترین مسائلی بود 

که در این گزارش ها مورد اشاره قرار گرفت. 
همچنین در برخی گزارش هایی که دربــاره 

وضعیت انبارهای گمرک و سازمان اموال 
تملیکی ارائه شده، به تخلفاتی در انبارداری 
اشاره شده که مفقود شدن کاالها و قطعات 
اجناس در هنگام انتقال از گمرک به انبار، 
مغایرت صورتجلسه موجود در گمرک با 
هویت و کیفیت اجناس موجود در انبارها از 
جمله آن ها بوده است. رئیس دستگاه قضا 
همچنین از نزدیک در جریان رونــد ثبت و 
نگهداری این کاالها، نحوه تشخیص کاالهای 
قاچاق و متروکه و نحوه نگهداری و ترخیص 
و انتقال کاالها پس از تعیین تکلیفشان 

قرار گرفت.
محسنی اژه ای سپس در نشستی با مسئوالن 
سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و 
مسئوالن سازمان تعزیرات، وضعیت انبارهای 
امـــوال تملیکی را نــاگــوار و غیرقابل تحمل 
توصیف و ضــرب االجلی دو هفته ای برای 

تعیین تکلیف این انبارها تعیین کرد.

ضرب االجل اژه ای 
برای تعیین تکلیف کاال های دپوشده 

قابگزارش کوتاه

در  حاشيه

هموطنا نت 
عالی عمل 
کردند!

سید سراج الدین 
میردامادی که پیشتر 
در جبهه مشارکت 
فعال بود و اکنون در 
فرانسه به سر می برد، در 
پی ماجرای اخیر ورود 
سپاه به دزدی دریایی 
نفت ایران، در توییتی 
نوشت: »امروز صبح 
دیدم همکاران دور 
یک نفر حلقه زده اند و 
ویدئوی عملیات سپاه 
در بازپس گیری نفت 
به سرقت رفته ایران از 
دزدان دریایی آمریکایی 
را تماشا می کنند و با 
خوشحالی مرا صدا 
زدند و گفتند: بیا ببین 
هموطنانت عالی عمل 
کردند. اینکه شاخ 
آمریکا شکست به 
نظرم فرانسوی ها هم 
ته دلشان 
خوشحالند«.

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9120000005     روزتان با نور صلوات بخیر و نیکی. 
ضمن گرامیداشت مناسبت های این روز های 

بزرگ، پیروزی افتخارآفرین دریادالن سپاه بر 
استکبار جهانی و اذنابش را تبریک می گویم. برای 

سالمتی همه این عزیزان صلوات بفرستیم.

9110000709     هفته پیش وزیر مسکن گفت: ثبت نام 

مجردها در طرح مسکن ملی فراهم می شود ولی به 
اداره راه و شهرسازی که مراجعه کردیم گفتند در 

این باره هیچ بخشنامه ای نیامده. از طرف دیگر فقط 
تا28 آبان امکان ثبت نام در این طرح هست.

9150000914     آفرین بچه های قهرمان سپاه، دمتون 
گرم و خسته نباشید، خدا قوت، زنده باد ایران، 
زنده باد ارتش، سپاه، بسیج ونیروی انتظامی، 
ممنونیم از شما مرزبانان عزیز این آب و خاک، 

امنیت و آرامش را مدیون شما هستیم.

9130000888    الحمدهلل مراجع عظام تقلید هم 
تصریح کردند مردم هم واکسن بزنند و هم 

واکسن زدن را تبلیغ کنند. امیدوارم بهانه از آن عده 
که - دانسته یا نادانسته- در پازل دشمنان بازی 

می کردند، گرفته بشود.

پس لرزه های سیلی دریایی
 ایران به آمریکا

سیدرضا صدرالحسینی    اقـــدام مقتدرانه 
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران با محوریت 
نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی در 
جلوگیری از دزدی نفت کشورمان و مقابله با ناوهای 
آمریکا، موضوعی است که پس لرزه هایی در درون 
ایـــاالت متحده و سرتاسر منطقه برجای خواهد 
گذاشت. فراموش نمی کنیم پس از فرار مفتضحانه 
آمریکا پس از 20 سال حضور نظامی در افغانستان، 
ــاخ سفید  چگونه فــشــار مضاعفی بــر مقامات ک
وارد ساخت تا جایی که بحث استعفای شخص 
جوبایدن هم بر سر زبان ها افتاد. در همین جریان 
بود که بیش از 90 تن از فرماندهان عالی رتبه و باتجربه 
آمریکا با نگاشتن نامه ای تند بزرگ ترین انتقادات را 

بر شخص رئیس جمهور وارد کردند.
 به نظر می رسد سیلی دریایی محکم اخیر سپاه 
هم دست کمی از نحوه برون رفت ذلیالنه یانکی ها از 
افغانستان ندارد. نباید از یاد برد نیروهای عمل کننده 
ایاالت متحده در خط مقدم حادثه همان بخش های 
نظامی بودند که هزینه های زیادی روی آن ها شده 
و بــه شــیــوه هــالــیــوودی تبلیغات بسیاری در بــاره 
توانمندی آن هـــا صـــورت مــی گــیــرد، امــا در حادثه 
اخیر و در مقابل گام محکم جمهوری اسالمی، این 
نظامیان تنها تماشاگر ماجرا بودند. این در حالی بود 
که روایت مستند جمهوری اسالمی افکار جهانی 
را به توانمندی دریایی ما متمرکز کــرده و آمریکا را 
گوشه رینگ قرار داد. تنها واکنش کاخ سفید، رد 
روایت تهران است، ولی تاکنون در مواجهه با روند 
حساب شده ایران نتوانسته اند هیچ روایت متقن 
دیگری ارائه دهند و این موضوع، آن ها را در موضع 

ضعف و فشار مضاعف قرار داده است. 
ایــن نــوع عملکرد ایـــران همچنین می تواند تأثیر 
شگرفی در نوع نگاه کشورهای منطقه داشته باشد 
که کلید امنیت خود را به دست نیروی دریایی آمریکا 
سپرده اند. در حقیقت هیمنه هوایی واشنگتن 
در سال 1398 با شکار »گلوبال هــاوک« به عنوان 
پیشرفته و دقیق ترین هواپیمای جاسوسی بدون 
سرنشین در هم شکست؛ رخداد اخیر هم می تواند 
هیمنه آن ها را در حوزه دریا با چالش واقعی روبه رو 
سازد. تجربه شکست سامانه های پدافندی پاتریوت 
ایاالت متحده در مواجه با موشک های یمنی که در 
مقابل دریافت پول های گزاف به سعودی قالب شده 
بود، مقامات ریاض را به مصالحه و نزدیکی بیشتر با 
جمهوری اسالمی کشانده و حاال این اقدام مقتدرانه 
می تواند بر نگرش شیوخ عربی حاشیه جنوبی خلیج 

فارس در نوع رابطه شان با یانکی ها اثرگذار باشد.
درنهایت یکی دیگر از پیامدهای حرکت اخیر ایران 
را هــم مــی تــوان حــذف قطعی گزینه نظامی علیه 
کشورمان از روی میز طرف غربی دانست. در چند 
سال اخیر و در بزنگاه های مختلف این گزینه همواره 
به عنوان اهرم فشاری علیه کشورمان مطرح شده، 
با این وجود اقتدار رو به رشد کشورمان در حوزه های 
مختلف دفاعی که حاال به امنیت دریایی هم کشیده 
شده آن هم در حالی که گفت وگوهای برجامی وین 
در پیش است، این گزینه را به بایگانی می فرستد. اما 
دفاع جانانه جمهوری اسالمی ایران از منافعش در 
حوزه مسئله رفع تحریم هم اثرگذار خواهد بود. در 
این معنی تهران ثابت کرد می تواند برای خنثی سازی 
ــرای نــاکــام گــذاشــتــن  ــ ــا ب ــزارهـ تــحــریــم هــا از هــمــه ابـ
دسیسه ها علیه خود بهره گیرد، همان گونه که در 
موضوع صادرات بنزین به ونزوئال و سوخت به لبنان 

این مسئله به اثبات رسید.

ذخایر اورانیوم ۲۰ درصد ایران
 از ۲۱۰ کیلو عبور کرد

سخنگوی سازمان انرژی اتمی که در مراسم گشایش 
نمایشگاه دستاوردهای صنعت هسته ای کشور 
سخن می گفت، تصریح کرد: »دوتره« ها که قیمت 
یک میلی گرم برخی از آن ها به ده ها هزار دالر می 
رسد و به ما نمی دادند و اکنون 1۵0 نوع دوتره تولید 
می کنیم، کیت غربالگری نــوزادان تازه متولد شده 
است که از طریق آن می توان وجود بیش از 100 نوع 

بیماری را تشخیص داد. 
 بهروز کمالوندی ادامه داد: ما مدتی محدودیت 
داشتیم، اما خوشبختانه با قانون اقدام راهبردی 
ــراســاس  ــمــان بـــاز شـــد. ب ــال مــجــلــس دســـت و ب
قانون از ما 120 کیلو 20 درصــد خواستند، در 
حالی که اکنون از 210 کیلو عبور کرده ایم. تاکنون 
2۵کیلو ۶0 درصد تولید کرده ایم که به استثنای 
کشورهای دارای سالح هسته ای هیچ کشوری 

قادر به تولید آن نیست.

خبـر

WWW.QUDSONLINE.IR شنبه ۱5 آبان ۱4۰۰   3۰ ربیع االول ۱443  6 نوامبر۲۰۲۱   سال سی و چهارم    شماره 9663

کوروش با کدام یک از این دو عکس 
می تواند آسوده بخوابد؟

رئیس جمهور در نهمین سفر استانی خود 
به سمنان رفــت. حجت االســالم و المسلمین 
رئیسی در بدو ورود از سیاه چادرهای عشایر 
مهدیشهر بازدید کرد و گفت: نهاده های دامی 
به نحوی در اختیار عشایر و دامداران مهدیشهر 
قرار گیرد که پس از به ثمر نشستن دام آن ها، 

بازپرداخت اقساط تسهیالت آغاز شود. 
حجت االســالم و المسلمین رئیسی همچنین 
خطاب به استاندار سمنان تأکید کــرد: مسئله 
ایجاد مجتمع دامـــداری را پیگیری کنند تا به 
ــه از  ــ ســرانــجــام بــرســد. رئــیــس جمهور در ادام
کارخانه ساخت لــوازم خانگی سنگرکار بازدید 
کرد و با کارگران و مدیران این کارخانه به گفت وگو 
نشست. رئیسی در ایــن بــازدیــد از نزدیک در 
جریان مشکالت و درخــواســت هــای کــارگــران و 
مــدیــران کارخانه قــرار گرفت و گفت: دولــت از 
ــوازم خانگی حمایت  تولیدکننده های داخلی ل
می  کند، اما در عین حال تولیدکننده ها باید به 
ارتقای کیفیت محصوالت، قیمت گذاری مناسب 

و جلب رضایت مصرف کننده متعهد باشند.  
در بازدید رئیس جمهور مقرر شد با بررسی 
مشکالت مطرح شده از سوی مدیران و کارگران، 
ــرای رفــع موانع افــزایــش تولید  اقــدامــات الزم ب
ایــن کارخانه صــورت پــذیــرد. رئیس دولــت در 

ادامــه سفر خود به سمنان از کارخانه تعطیل 
شــده پاکریس در مهدیشهر ایــن اســتــان هم 
بــه صــورت ســـرزده بــازدیــد کــرد و از نــزدیــک در 
جریان مشکالت این واحد تولیدی قرار گرفت 
و مسئوالن و مــدیــران ایــن کارخانه در حضور 
رئیس جمهور از موانع و مشکالت این واحد 

تولیدی گفتند. 
سید ابراهیم رئیسی در ادامه به صورت سرزده 
در میان اجتماع کنندگان مراسم یــوم هللا ١٣ 
آبان در سمنان هم حاضر شد و با گرامیداشت 
روز استکبارستیزی گــفــت: سابقه دشمنی 
آمریکا با مردم ایران ۴0 ساله نیست، بلکه این 
دشمنی، بیش از ۷0 ساله است؛ با این تفاوت 
که در 30سال اول، آمریکا با کودتا و حمایت از 
حاکمان دست نشانده در چپاول منافع ملت 
ایران موفق می شد، اما در ۴3 سال پس از پیروزی 
انقالب اسالمی، پیروز میدان مقابله با دشمنی 

های بی پایان آمریکا، ملت ایران بوده است.
رئیس جمهور در جمع مردم سمنان در مصالی 
ــادآور  ایــن شهر، بــا اشـــاره بــه اینکه 13 آبـــان، ی
پرچم داری امام در مبارزه با استکبار خارجی و 
استبداد داخلی است، گفت: مردم ایران همواره 
اقدامات مداخله گرانه و قلدرمآبانه آمریکایی ها 
در منطقه از جمله رفتار اخیر آن ها را تقبیح کرده 

انــد و هــمــواره قـــدردان پاسخ های هوشمندانه 
و مقتدرانه پــاســداران غــیــور مــرزهــای عــزت و 

استقالل کشور هستند. 
رئیس جمهور همچنین با اشاره به تعیین تاریخ 
آغاز مذاکرات دربــاره رفع تحریم های ظالمانه 
علیه مردم ایران، گفت: مذاکره مورد نظر ما، یک 
مذاکره نتیجه محور است و ما به هیچ عنوان از 
خواسته به حق ملت ایران یعنی رفع تحریم های 

ظالمانه کوتاه نخواهیم آمد.
رئیسی گفت: همان طور که ایران پیش تر اعالم 
کرده ، میز مذاکره را ترک نمی کنیم، اما در مقابل 
زیاده خواهی ها هم که منجر به تضییع منافع 

ملت ایران می شود، ایستادگی می کنیم. 
رئیسی با تأکید بر اینکه از منافع ملت ایران 
به هیچ عنوان عقب نشینی نخواهیم کرد، 
گفت: همزمان، هم رفع تحریم ها را دنبال می 
کنیم و هم خنثی ســازی تحریم ها را. حضور 
در آستان مقدس امامزاده یحیی )ع( و مزار 
شهدای سمنان، دیدار با آیت هللا شاهچراغی 
نماینده مردم این استان در مجلس خبرگان 
رهبری، نشست با نخبگان، علما، خانواده 
شهدا و ایثارگران و حضور در جلسه شورای 
اداری استان دیگر برنامه های رئیس جمهور 

در سمنان بود. 

خبرخبر

رئیس جمهور در اجتماع مردم سمنان 
به مناسبت 13 آبان:

به هیچ عنوان از 
حق رفع تحریم ها 

کوتاه نمی آییم



پیگیری 
سودآوری تولید 
و رعایت حقوق 

کارگران در دولت 
حجت اهلل عبدالملکی، 

وزیر کار در جمع 
کارگران و اعضای 

جامعه اسالمی کارگران 
شرکت اتحاد موتور 

گفت: نظام اقتصادی 
نئولیبرال قطعًا در 

دهه های آینده سرنگون 
خواهد شد و نظام هایی 

سر بر خواهند آورد 
که مبتنی بر ادبیات 

اقتصاد اسالمی هستند. 
در حوزه کار و تولید، 
دو اصل سودآوری و 

رعایت حقوق کارگران 
در دولت پیگیری 

می شود.وی افزود: 
تولید باید سودآور 

باشد، در غیر این 
صورت سرمایه به 

سمت تولید نخواهد 
رفت.

خبرخبر
خوبخوب

معاون وزیــر صنعت، معدن و تجارت از کشف ۱۳ نوع 
ماده معدنی جدید در حدود پنج سال گذشته و افزایش 
تعداد مواد معدنی موجود در کشور به ۸۱ عنصر خبر داد. 
»علیرضا شهیدی« به ایرنا گفت: در گذشته بر اساس 
اطالعاتی که وجــود داشــت، صحبت از وجــود ۶۸ نوع 
ماده معدنی در کشور بود. رئیس سازمان زمین شناسی 

و اکتشافات معدنی کشور بیان کرد: با توجه به اینکه در 
سال های اخیر در بخش های دولتی و خصوصی استفاده 
از دستگاه هایی که آنالیز بهتری از عناصر معدنی در 
مقایسه با گذشته انجام می دهند، افزایش یافته، وجود 
۸۱ نوع ماده معدنی در کشور به اثبات رسیده است. با 
توجه به تنوع معدنی و موقعیت خاص زمین شناسی 

کشور، تعداد عناصر موجود در کشور می تواند به عدد ۸۵ 
نیز برسد. در جدول تناوبی عناصر، ۱۵ عنصر نادر خاکی 
سبک و سنگین وجود دارد که عناصر نادر خاکی سبک 
این جدول در کشور شناسایی شده است. اکنون به  دنبال 
اکتشاف عناصر نادر خاکی سنگین در کشور هستیم که 

جزو عناصر اقتصادی به شمار می روند.

زهرا طوسی   بــازار مسکن 
که پس از پشت سر گذاشتن 
جهش قیمتی حاال با تضعیف 
قــدرت خرید مــردم و تشدید 
رکود در معامالت روبه روست 
قـــرار اســت بــا تکلیف قانونی 
مجلس مبنی بر جهش تولید و عرضه مسکن 
جان تازه ای گرفته و نهضت مسکن سازی در دولت 
را نیز سرعت بخشد، ولی وضعیت رشد نقدینگی 
و کسری بودجه منابع مالی این طرح محل بحث 

کارشناسان است.
آن  طور که مرکز پژوهش های مجلس پیش بینی 
کرده تأمین مالی این طرح که ساالنه رقمی حدود 
۳۶0 هزار میلیارد تومان برآورد می شود، می تواند 
موجب رشد نقدینگی تا ۵0 درصد شده و درنهایت 
خود را با تورم  در بازار مسکن، خودرو و ارز نشان 
خواهد داد. چنین اتفاقی پیشتر در تسهیالت 

اعطایی طرح مسکن مهر روی  داده بود.
مطابق قانون بانک ها موظف خواهند بود 20درصد 
از تسهیالت اعطایی خود به بخش های مختلف را 
به بخش مسکن اختصاص دهند که از این طریق 
ظرفیت تسهیالت الزم برای ساخت و عرضه این 
واحدها ایجاد خواهد شد. در صورت اجرای این 
تکلیف یا بانک ها مجبور به چاپ پول و یا ایجاد خط 
اعتباری شده و تسهیالت تورم زا پرداخت می کنند 

و یا اساساً تسهیالتی پرداخت نخواهد شد.

تزریق نقدینگی برای پر کردن خأل اعتباری ◾
محمدابراهیم احمدی، کارشناس حوزه مسکن 
در گفت وگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه مجلس 
برای اجرای طرح جهش تولید مسکن بسته های 
متنوعی از روش های تأمین مالی پیش بینی کرده 
است می گوید: ساخت مسکن در دولت نهم نقاط 
ضعف و قوتی داشت که تیم اقتصادی دولت فعلی 
اگر به آن هــا توجه کند طرح جهش مسکن را به 
شیوه موفق تری عملیاتی خواهد کرد. وی می گوید: 
مسکن مهر عالوه بر آنکه ایرادهایی نظیر کیفیت 
ساخت و مصالح، نادیده گرفتن امکان ساخت در 
بافت های فرسوده شهری و جانمایی نادرست را 
به همراه داشت مشکل بزرگی به نام تورم را ایجاد 
 کرد. هر چند این تورم حاصل تزریق نقدینگی برای 
ــردن خــأ اعــتــبــارات ساخت مسکن بــود که  پــر ک
بخشی از آن به  وسیله اعطای تسهیالت به مردم 
فراهم شد ولی در نهایت به خاطر تأمین مسکن 
ارزان قیمت و اقساط بلندمدتش به نفع اقشار 

ضعیف جامعه تمام شد.
احمدی سیاست حمایتی تأمین زمین رایگان را از 
جمله مزیت های ساخت مسکن در دولت نهم 
می داند که در طرح جهش تولید مسکن مجلس 

نیز با تأکید بر این موضوع سعی شده همین شیوه 
در نظر گرفته شود. به گفته وی از دیگر مواردی که در 
آن زمان از قیمت تمام  شده مسکن کاست؛ حذف 
هزینه های خدمات فنی مهندسی و شهرداری بود.

جای خالی صنعتی سازی ساختمان در کشور ◾
این کارشناس ارشد سازمان نظام  مهندسی در 
بررسی امکان تحقق قانون جهش تولید مسکن 
با اشاره به اینکه ساخت مسکن عمدتاً شامل دو 
بخش مالی و فنی است می گوید: در بخش فنی 
ما انبوه سازی با تمرکز بر مفهوم صنعتی سازی 
نداریم و ساخت وسازها عمدتاً با روش های سنتی 
انجام می شود. می توان گفت در سال های اخیر 
نه  تنها فناوری های نوین را وارد کشور نکرده ایم 
بلکه از کسانی هم که فناوری جدیدی را ابداع و 
حتی ثبت اختراع می کنند حمایت نمی کنیم. 
به  عنوان  مثال در حالی  که کشورهای پیشرفته 
می توانند همزمان چند ده سقف و تیر و ستون 
بتنی را در عرض سه هفته در کارگاه های مجهز و 
تحت شرایط استاندارد ساخته و سپس به عنوان 
قطعه پیش ساخته در چند روز در محل پروژه 
نصب کنند و ساخت یک برج عظیم را در نهایت 
طی یک فرایند یک ماهه به پایان برسانند در 
ایــران باید چند سال زمــان صرف شود و باز هم 
به دلیل اجرای درجای بخش های مختلف سازه 

کیفیت مطلوبی به همراه نخواهد داشت. پس 
در حــال حاضر مشکل عــدم وجــود تــوان فنی و 
سرعتی سازی بــر ســر راه تحقق هــدف ساخت 
یک میلیون واحد مسکونی وجود دارد که برای 
حل این مشکل یا باید از مخترعان فناوری های 
نوین ساخت حمایت کنیم یا باید از کسانی که 
امکان ورود فناوری های نوین ساختمانی را از 
خارج به داخل ایران دارند بخواهیم که با اتکا به 
تربیت نیروهای داخلی این مشکل را رفع کنند و 
یا از شرکت های خارجی دعوت کنیم که بیایند و 
با سرعت مطلوب، کیفیت باال و هزینه  منطقی 

برای ما مسکن بسازند.
احــمــدی مــی افــزایــد: البته مـــورد ســوم خیلی به 
اشتغال ما کمک نمی کند مگر در بخش تولید و 
توزیع مصالح. در عین  حال حضور شرکت های 
خارجی به شرکت های ساختمان ساز ما نیز آسیب 
می زند، شرکت هایی که با قصور خودشان از دانش 
روز عقب  مانده اند. به گفته وی می توان به جامعه 
فنی و مهندسی و ساخت وساز برای توانمندسازی 
و مجهز شدن به دانش روز فرصتی چندماهه داد 
تا بتوانند با به  کارگیری نیروهای فنی داخلی برای 

ایجاد جهش تولید مسکن آماده شوند.

جمع  کردن نقدینگی به نفع بخش مسکن ◾
ــدی در ادامــــــه امــکــان ســنــجــی ســاخــت  ــمـ احـ

یک میلیون مسکن در بعد اقــتــصــادی تأکید 
می کند: برای تأمین اعتبار مورد نیاز برای ساخت 
ــود دارد؛ نخست اینکه  مسکن چند راه وجـ
نقدینگی از جامعه با افزایش سود بانکی ساالنه 
به سمت بانک ها روانــه شــده و سپس به اسم 
تسهیالت مسکن وارد فــرایــنــد ســاخــت وســاز 
شود. وی توضیح می دهد: دولت برای مهار تورم، 
سناریوی جمع آوری نقدینگی را در دست اجرا 
دارد. این سیاست در حالی  که به خاطر محدود 
ساختن نقدینگی کاهش تورم را به دنبال دارد 
امکان تزریق پول به شکل تسهیالت برای تولید 

انبوه مسکن را نیز به همراه خواهد داشت.

 تأمین مالی با تهاتر نفت یا صندوق پروژه ◾
ایــن فعال حـــوزه مسکن مــی گــویــد: روش دیگر 
تأمین مالی این است که از تهاتر نفت با خرید 
خدمات فنی و مهندسی شرکت های صنعتی ساز 
خارجی استفاده کنیم و همان  طور که گفته شد 
به ساخت سریع واحدهای مسکونی در کشور 

دست  یابیم.
ــن طــرح راه انــــدازی  وی بــا اشـــاره بــه اینکه در ای
صــنــدوق ملی مسکن و صــنــدوق هــای زمــیــن و 
ساختمان پیش بینی  شده ولی هنوز عملیاتی 
نشده اند می افزاید: راه دیگر تأمین مالی این 
است که صندوقی به اسم صندوق حمایت از 
مسکن داشته باشیم. به ایــن شکل که سهام 
آن در بازار سرمایه به فروش برسد و منابع مالی 
تأمین  شده از این محل برای ساخت یک میلیون 
مسکن در ســال هزینه شــود. البته باید یــادآور 
شد بی اعتمادی ای که نسبت به بورس به دلیل 
عملکرد ضعیف و بعضاً مغرضانه مسئوالن 
ذی ربط به وجود آمد اصلی ترین مانع تحقق این 

موضوع است.
این استاد دانشگاه تأکید می کند: اگر متولیان 
ساخت مسکن تأمین مالی و تأمین فنی را به 
 درستی به انجام برسانند طرح جهش تولید مسکن 
عـــالوه بــر رونق بخشی بــه واحــدهــای صنعتی و 
اشتغال زایی موجب برقراری تعادل میان عرضه و 
تقاضا شده که این موضوع موجب کاهش قیمت 
مسکن و همچنین تبدیل خانه از یــک کــاالی 

سرمایه ای به یک کاالی مصرفی می شود.
وی با اشاره به اینکه آورده اولیه خرید مسکن و 
اقساط ماهیانه تسهیالت اعطایی در این طرح در 
هاله ای از ابهام است یادآور می شود: دولتمردان 
باید به بحث توان مالی مردم هم توجه کنند، چون 
در شرایطی که درآمدهای خانوار در دوران کرونا با 
آسیب های جدی مواجه شده و مردم وضعیت 
معیشتی مناسبی ندارند ممکن است این طرح 

نتواند جامعه هدف را زیر پوشش بگیرد.

 قدس روش های تأمین مالی و فنی طرح دولت و مجلس 
برای ساخت خانه را بررسی می کند

مسکن سازی بدون تورم
اخبار کوتاه

وعده ارمنستان برای کاهش 
عوارض کامیون های ایرانی

وزیر امور اقتصادی ارمنستان گفت: کشورش به 
همراه ایران »آزادسازی دوجانبه ترانزیت و حمل 
ــاده ای« را بررسی می کنند. براساس  و نقل جـ
گـــزارش خــبــرگــزاری رسمی ارمنستان »واهــان 
کروبیان« در جلسه پارلمان تصریح کرد: ایروان 
به دنبال کاهش عوارض گمرکی برای کامیون های 
ایرانی است که وارد خاک ارمنستان می شوند. به 
گزارش فارس او گفت: »رایزنی ها در این زمینه رو 
به پیشرفت هستند. خودروهای ارمنی می توانند 
وارد خاک ایران شوند و از بندرعباس در خلیج 
فارس محموله هایشان را عبور دهند. در عوض، 
ما هم عــوارض گمرکی را برای خودروهای ایران 
کاهش می دهیم. در خصوص ایــن یادداشت 

تفاهمی حاصل شده است«.

 هفته پرکار مجلس 
با موضوع بورس

روز یکشنبه پیش رو از ساعت ۱4 الی ۱۶ وزیر 
امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان بورس 
و اوراق بهادار در کمیسیون اقتصادی مجلس 
به منظور بررسی برنامه وزارت امور اقتصادی 
و دارایــــی درخــصــوص ســامــانــدهــی وضعیت 
ــازار سرمایه کشور حضور پیدا می کنند. به  ب
گفته تسنیم، همچنین از ساعت ۱4:۳0 الی 
۱۵ اعضای هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد 
سازمان بورس و اوراق بهادار )در اجرای ماده 2۱2 
آیین نامه داخلی مجلس( انتخاب می شوند. 
افزون بر این روز دوشنبه ساعت ۱0 الی ۱2 جلسه 
»کارگروه بازار سرمایه« به منظور بررسی طرح 
اصالح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی 

ایران برگزار خواهد شد.

 تولید پسته آمریکا 
از ایران بیشتر شد

دبیر کل انجمن پسته ایران گفت: رقیب پسته 
ما با برنامه وارد بازار شده و ما برنامه ای نداریم 
و بعضاً برنامه های تولید را هدف قرار داده و اگر 
اشتباه کوچکی داشته باشیم بازار ۱00 ساله را 
از دست می دهیم و معیشت ۵ میلیون نفر با 
مشکل مواجه شده و قصه فرش کرمان تکرار 
می شود.به گزارش ایسنا، حسین رضایی افزود: 
سال ۹4 تولید ما از آمریکا بیشتر بود و پس از آن 
در بقیه سال ها روند تولید آن ها بیشتر شده و از 

سال ۹۷ به بعد باالی 400 هزار تن تولید دارند.

اقتصاد3

WWW.QUDSONLINE.IR

 قیمت 
پاور بانک 

 PowerCore A1214 انکر  
10400 میلی آمپر ساعت

2۶۸,۶00 تـومـان

 Redmi شیائومی مدل  
20000 میلی آمپرساعت

4۶۸,000 تـومـان

  PX105 ژیپین مدل  
20000 میلی آمپر ساعت

4۹۸,000 تـومـان

  GP10 سیلیکون پاور مدل  
10000 میلی آمپر ساعت

2۸۹,000 تومان

  P20000QCD ای دیتا  
20000 میلی آمپر ساعت

5۷۹,000 تـومـان

  KP1001۷ کینگ استار مدل  
10000 میلی آمپر ساعت

2۶۹,000 تـومـان
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61.300.000نیم سکه36.050.000ربع سکه1.398.416بورس 264.699دالر )سنا(50.620.000 مثقال طال 18.131دینار عراق )سنا(116.420.000سکه11.684.000 طال  1۸ عیار1.795اونس طال 72.076درهم امارات )سنا(

  کشف ۱۳ نوع 
 ماده معدنی جدید 
در کشور

ش��هرداری س��بزوار در نظ��ر دارد ب��ه اس��تنادبند)ه( تبص��ره 4 بودج��ه مص��وب س��ال1400 
نس��بت ب��ه تجدید مزایده ف��روش دو قطع��ه زمین از پالک ثبت��ی 6130 واقع در غ��رب امتداد 
خیاب��ان 30 متری دانش��گاه از طری��ق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اس��ناد مزایده ب��ا بهره گیری از 
س��امانه تدارکات الکترونیک��ی دولت )www.setadiran.ir( و با ش��ماره مزای��ده 2000093676000026- 

2000093676000027بصورت الکترونیکی اقدام نماید.
زمان انتشار درسایت:1400/08/15

مهلت دریافت اسناد مزایده از سایت: 1400/08/23
آخرین مهلت شرکت در مزایده: 1400/09/03

مبلغ شرکت در مزایده: 5 درصد قیمت پایه
ضمنا رعایت مواردذیل الزامی است:

1.برگزاری مزایده صرفا از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت میباش��دوکلیه مراحل فرآیندمزایده 
ش��امل خرید ودریافت اس��نادمزایده،پرداخت تضمین ش��رکت در مزایده ارسال پیش��نهادقیمت واطالع از 

وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر است .
2.کلیه اطالعات مورد اجاره ش��امل مشخصات،شرایط ونحوه فروش در برد اعالن عمومی سامانه مزایده،قابل 

مشاهده،بررسی وانتخاب می باشد.
3.عالق��ه مندان به ش��رکت در مزایده می بایس��ت جهت ثبت ن��ام ودریافت گواه��ی الکترونیکی)توکن(به 

شماره02141934مرکز پشتیبانی وراهبری سامانه تماس حاصل نمایند.
اطالعات تماس دفاترثبت نام اس��تان ها،درس��ایت)www.setadiran.ir( بخش ثبت نام/پروفایل مزایده گر 

موجود است.
جعفرصائمی نسب -  سرپرست شهرداری سبزوار

آگهی تجدیدمزایده )نوبت اول(

ف
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40
73
76

ک
,1
40
72
96

شركت صنایع غذایی رضوی در نظر دارد
بازدید و  از متقاضیان دعوت می شود جهت  برساند.  به فروش  از طریق مزایده  را  به شرح ذیل  مازاد  و   اقالم مستعمل، ضایعاتی 
دریافت فرم شركت در مزایده از تاریخ 08/15/ 1400 لغایت 24 /1400/08 در ساعات اداری  به آدرس شركت : مشهد - ابتدای بزرگراه 
آسیایی - جنب میدان بزرگ قائم - پیامبر اعظم 2 مراجعه نمایند .ضمناً جهت كسب اطالعات بیشتر و دریافت فرم مربوطه می توانید به 

سایت WWW.NANERAZAVI.COM  مراجعه فرمائید .

آگهی مزایده اقالم مستعمل، ضایعاتی و مازاد 

روغن سوخته نباتیكیسه آردی و شكری

سلوفان رولیضایعات كارتن - سلوفان – پالستیك

ضایعات نان و كیكانواع گالن

كارتن وشانه تخم مرغبشكه 220 لیتری پالستیكی و فلزی

پالت چوبی ضایعاتیحلب و آهن آالت ضایعاتی

ملزومات كامپیوتر و برقانواع سطل پالستیكی

 

سازمان مدیریت پسماند شهرداری سبزوار در نظردارد مناقصه عمومی خدمات)اجرای عملیات تنظیف)رفت و 
روب(وجمع آوری زباله منطقه دو شهر سبزوار( به شماره 2000094834000005 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��نادمناقصه تا ارائه پیشنهادمناقصه گران وبازگشایی 
پاکت ها از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت)س��تاد(به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد ش��د 
والزم اس��ت مناقص��ه گ��ران در صورت عدم عضوی��ت قبلی مراحل ثبت نام در س��ایت مذکورودریاف��ت گواهی امضای 

الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشارفراخوان: تاریخ1400/08/08

مهلت دریافت اسنادفراخوان :از ساعت14روز دوشنبه تاریخ 1400/08/17
مهلت ارسال پیشنهادات:ساعت14روز پنج شنبه تاریخ1400/08/27

زمان بازگشائی پاکت ها:ساعت14روزشنبه تاریخ 1400/08/29
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه6.800.000.000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی وفیش واریزنقدی می باشد. 

آدرس :خراسان رضوی،سبزوار،خیابان اسرارشمالی ،ابتدای خیابان نواب و تلفن:051-44269344
امیر ناطقی-رئیس سازمان مدیریت پسماندشهرداری سبزوار

فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی )فشرده(یک مرحله ای اجرای 
عملیات تنظیف)رفت وروب(وجمع آوری زباله منطقه دو شهرسبزوار)نوبت دوم(

ف
/1
40
71
37

 

س��ازمان مدیریت پس��ماند ش��هرداری س��بزوار در نظردارد مناقصه عمومی خدمات)اج��رای عملیات 
تنظیف)رف��ت وروب(وجمع آوری زباله منطقه یک ش��هر س��بزوار( ب��ه ش��ماره 2000094834000004 را از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسنادمناقصه تا ارائه 
پیش��نهادمناقصه گران وبازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد(به آدرس 
www.setadiran.ir  انجام خواهد شد والزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در 

سایت مذکورودریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشارفراخوان: تاریخ1400/08/08

مهلت دریافت اسنادفراخوان :از ساعت14روز دوشنبه تاریخ 1400/08/17
مهلت ارسال پیشنهادات:ساعت14روز پنج شنبه تاریخ1400/08/27

زمان بازگشائی پاکت ها:ساعت14روزشنبه تاریخ 1400/08/29
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 7.800.000.000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی وفیش واریزنقدی می باشد. 

آدرس :خراسان رضوی،سبزوار،خیابان اسرارشمالی ،ابتدای خیابان نواب و تلفن:051-44269344
 امیر ناطقی-رئیس سازمان مدیریت پسماندشهرداری سبزوار

فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی )فشرده(یک مرحله ای اجرای 
عملیات تنظیف)رفت وروب(وجمع آوری زباله منطقه یک شهرسبزوار )نوبت دوم(
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شنبه ۱5 آبان ۱4۰۰   3۰ ربیع االول ۱443  6 نوامبر۲۰۲۱   سال سی و چهارم    شماره 9663



   فصل هشتم 
 »خندوانه« 
در راه است  
فصل هشتم 
»خندوانه«از این 
هفته در شبکه نسیم 
روی آنتن می رود. 
پیش تولید سری هشتم 
این برنامه تلویزیونی، 
با رعایت تمامی 
دستورالعمل های 
بهداشتی مربوط 
به کرونا، به تازگی 
شروع شده است. 
در فصل هشتم 
»خندوانه« آیتم های 
جدیدی طراحی شده 
تا تماشاگران این 
برنامه را سرگرم کند. 
»خندوانه« هشتم از 
 ساعت ۲۳ روز

 ۱۷ آبان و در چهار شب 
متوالی در شبکه نسیم 
میهمان خانه های 
مخاطبان می شود.

پشت ویترین  

ــوع ایـــــن کــتــاب  ◾ ــوضــ ــ م
ــع اســـــــت. در  ــ ــدی ــ ــاص و ب ــ خــ
ــا چه  مسیر آمـــاده ســـازی آن ب

چالش هایی روبه رو بودید؟
چندین محقق از دفتر شهید 
زیوداری از این بانوان مصاحبه 
گرفته بودند. من وقتی مصاحبه های دوستان را 
می خواندم فضای کار دستم می آمد. خوشبختانه 
دوستانی که مصاحبه ها را پیاده می کردند یک 
پیاده سازی حرفه ای و مناسب کار تاریخ شفاهی 
انجام می دادند که وقتی متن را می خواندی انگار 
ــودی. ولــی چالش اصلی من در  تــوی مصاحبه ب
مصاحبه هایی که خواندم موضوعات و حرف های 
تکراری بود. در نگاه اول می بینی یکسری لباس 
بودند که توسط عده ای از زنان شسته می شدند و 
همین. اگر بخواهیم روایت همه افراد را به همین 
صورت کنار هم قرار بدهیم این طور می شود که »از 
خانه رفتم رختشویی،  رخت ها را آوردم و شستم«. 
همین! چالش اصلی من این بود که این خانم ها 
یک کار واحدی را انجام داده بودند و من باید طوری 
به موضوع بپردازم که تکراری نباشد و بتواند روح 

کار را انتقال دهد.

برای جلوگیری از این تکرار و روایــت خطی چه  ◾
کردید؟

بعضی ها به من پیشنهاد  مــی دادنــد که پنج یا 
10 نفر از راوی ها که فضای آن زمان را بهتر ترسیم 
می کنند انتخاب کنم و تمام. ولی من می گفتم 
این آدم هــا برای ما مهم هستند. به نظر من این 
آدم ها گنج هستند. ولی این گنج در چه موقعیتی 
خودش را نمایان می کند؟ من باید می فهمیدم این 
افــراد با چه شرایطی به رختشویی پشت جبهه 
می پرداخته اند؟ حس و حالشان چطور بوده؟ در 
چه شرایط روحی و روانی و خانوادگی و اجتماعی 
کار را ادامه می دادند؟ وقتی موضوعات و محورهای 
اصلی را درآوردم دوباره به سراغ همین خانم ها رفتم 
و از آن ها  خواستم با جزئیات بیشتری فعالیتشان 
را تعریف کنند. اینکه مثالً وضعیت بمباران شهر 
چطور بوده و چه تأثیری روی کارشان داشته؟ مجرد 
بودند یا متأهل؟ چند تا بچه داشتند؟ نگاه خانواده 
آن ها به این کار چه بوده؟ وقتی این ها را درمی آوردم 
کار خیلی بهتر می شد. آن موقع دیگر این فعالیت 
را یک کار واحــد و موضوعی تکراری نمی دیدم. 
یکسری آدم هایی می دیدم که در موقعیت ها و 
شرایط متفاوت در کنار همدیگر به آن کار مهم 
می پرداختند. مجدد سراغ همه راوی ها رفتم و از 
آن ها سؤاالتی پرسیدم. در بررسی ها به این مسئله 
رسیدم که کار خانم ها فقط رختشویی نبوده، بلکه 
در بیمارستان امــدادگــری کــرده انــد، شب ها نان 
پخته اند و برای رزمنده ها آشپزی کرده اند. خیاطی 
و بافندگی، آشپزی و پخت نان برای رزمندگان را 
هم به طور جدی داشته اند و حتی شهدا را هم 
غسل داده اند و دیدار با خانواده شهدا پای ثابت 

فعالیت هایشان بوده است. 

در این کتاب با چند نفر مصاحبه کرده اید؟ ◾
این کتاب حاصل گفت وگو با ۶۴ راوی است ولی 
پژوهش اصلی را با حدود 200 نفر انجام دادیم. 
البته همه این 200 نفر رختشور نبودند. من برای 
اینکه بتوانم این راوی ها را پیدا کنم شاید با بیشتر 
از 200 نفر ارتباط گرفتم. راوی ها بیشتر از این ها 
هستند، منتها ما آن موقع به همه آن ها دسترسی 
نداشتیم و هر چه تیم پژوهشی رصدهای میدانی 
داشت به نشانی از آن ها نرسید. حاال که کتاب 
منتشر شده دارنــد یکی یکی ارتباط می گیرند و 

پیدا می شوند. 

بعضی خاطرات کتاب خیلی تلخ هستند. هنگام  ◾
مصاحبه و یا نگارش چه حس و حالی داشتید؟

راوی هــا بعضی وقت ها خاطراتشان را با اشک و 
گریه و بعضی وقت ها با خنده بیان می کردند. مثالً 
جایی که سرود حماسی می خوانده اند یا وقتی همه 
خانم های رختشویی به مراسم عروسی دعوت 
می شدند، روایتشان پر از شوخی و خنده بود و این 
خاطرات را با شور و حال جالبی بیان می کردند، 
ولی همین که به خاطرات رختشویی می رفتیم 

خاطرات پر از گریه و 
اشک می شد.

ــن آن فـــضـــا را  ــ  مـ
نــــدیــــده ام و وقــتــی 
مـــی خـــواســـتـــم آن 
ــوا را در  ــ ــال و هـ ــ حـ
کتاب ترسیم کنم، 
راهکارهای مختلفی 
بــــــود کــــه آن هـــــــا را 
امــتــحــان مــی کــردم. 
ــا را  ــم هـ ــانـ مـــثـــالً خـ
ــان جــایــی  ــمــ ــه هــ ــ بـ
می بردم که لباس ها 
را می شستند و از 
ــا می خواستم  آن هـ
کــــــــه هــــــمــــــان جـــا 
خــــاطــــراتــــشــــان را 
بــگــویــنــد. مـــن بـــرای 
اینکه حــال آن هــا را 

درک کنم روی ملحفه های خانه خودمان خون 
مرغ و وایتکس می ریختم و با دست می سابیدم 
تا کمی به حس آن ها نزدیک شوم. می خواستم 
ببینم چکار می کردند و واقعاً چه حالی به آن ها 
ــی داده. سعی می کردم در کارهایی که  دســت مـ
انجام می دادند عمیق شوم و اذیت هم می شدم. 
این حس تــازه نشأت گرفته از این است که این 
موضوعات روایت نشده اند و ما از این مجاهدان 
گمنام خبری نداریم. این آدم هــا بــرای نسل تازه 
گمنام بــوده انــد و کسی خبر نــدارد که در جنگ 
چه خبری بوده است. ماجراهایی که خانم ها در 
پشت صحنه جنگ داشتند خیلی فراتر از چیزی 
است که روایت شده. از یک طرف بچه را به جبهه 
بفرستد، از یک طــرف بچه دیگرش را در خانه 
بگذارد و از یک طرف تکه های استخوان و بدن را 
از بین پارچه ها جمع کند. گفتن این واقعیت ها 

سختی های خودش را داشت.

باید از انتشارات »راه یار« هم قدردانی کرد که به  ◾
موضوعات تازه و مغفول واقع شده می پردازد.

راه یــار سراغ افراد مردمی می رود و سعی می کند 
قصه های جنگ را از 
دل مردم دربیاورد. کار 
ما هم همین بود. خود 
ــه کــوچــه و  ــا کــوچــه ب م
محله به محله به میان 
مــردم می رفتیم تا این 
خــاطــرات و ایــن آدم هــا 
را پیدا کنیم. آدم هایی 
ــر روز از  کـــه شــایــد هـ
کنارشان رد می شدیم 
ولــی نمی دیدیمشان. 
ــیــمــارســتــان شهید  ب
ــری یـــکـــی از  ــ ــت ــ ــالن ــ ک
حــســاس تــریــن مــراکــز 
ــی جنگ بـــوده.  ــان درم
در کــنــار بیمارستان 
باند فــرود ساخته اند، 
ایــســتــگــاه  همچنین 
راه آهن نزدیک آن بوده 

تا مجروحان را راحت انتقال بدهند، اما حاال این 
بیمارستان سال هاست که متروکه شده و در حال 
ویرانی است. فقط دیوارها و ساختمان هایی مانده 
که در حال فرو ریختن هستند. من که خودم اهل 
همین شهر هستم از نقش ایــن بیمارستان در 
جنگ چیزی نمی دانستم. غصه و درد اصلی من 
که این موضوعات را می شنیدم، این بود که این 
بیمارستان تا سال 78 ارائه خدمات داشته و پس 
از آن به دلیل نامعلومی به حال خودش رها شده، 
در صورتی که می تواند منشأ خدمات بسیاری به 
مردم محروم منطقه باشد یا تبدیل به بزرگ ترین 
موزه امداد و درمان دفاع مقدس شود و حرف های 

ناگفته جنگ را به مردم و نسل جدید بگوید.

خود خانم های اندیمشک ایده ای برای راه اندازی  ◾
این موزه دارند؟

واقعاً این بیمارستان خودش یک مقبره شهدای 
ــرا؟ بــه خــاطــر تــکــه هــای بـــدن و  ــت. چـ گمنام اسـ
استخوان هایی که از البه الی لباس ها پیدا می کردند 
و همان جا دفن می کردند. خودشان می گویند آنجا 
قبرهای شهدای گمنامی است که ما نمی دانیم 
مال کدام شهر هستند و چه اسمی دارنــد. آنجا 
بخش های جراحی، ارتوپدی، اعصاب و روان و... 
مجهزی داشته. تکه هایی که در اتــاق عمل این 
بیمارستان قطع می شدند همانجا دفن می شده. 
یا ملحفه ای که از جبهه آمــده را باز می کردند و 
می دیدند دست قطع  شده الی آن است. ملحفه 
را می شستند، اما دست را چکار می کردند؟ همان 
جا دفــن می کردند. به همین خاطر آنجا واقعاً 
موزه زنده امداد و درمان دفاع مقدس است. اگر 
این بیمارستان توسط همان کسانی که در این 
بیمارستان کار کرده اند و امروز دغدغه آن را دارند 
تبدیل به مــوزه شــود، یک اتفاق بــزرگ می افتد. 
اکنون حتی به این خانم ها اجــازه نمی دهند که 
بیمارستان را ببینند. باید با کلی پیگیری و رایزنی 
بروند. کسی که هشت سال در آن بیمارستان بوده 
حاال اجازه یک ساعت ورود به آنجا را ندارد! به نظر 
من این بیمارستان می تواند بزرگ ترین موزه امداد 

و درمان جنگ باشد و امیدوارم این اتفاق بیفتد.

کتاب شما به تازگی مــورد تقدیر رهبری قرار  ◾
گرفت. چه حس و حالی از تقدیر و تشکر ایشان 

نسبت به کتاب دارید؟
ــدم. خــوشــحــالــی ام  ــاً خــوشــحــال شــ مـــن واقـــعـ
ــود کــه در دفــاع  ــن خــانــم هــا ب فقط بــه خــاطــر ای
مقدس مجاهدت کرده و گمنام مانده بودند. 
ایــن خانم ها به خاطر ارتباط نزدیک با لباس 
رزمـــنـــدگـــان دچـــــار جـــراحـــت هـــای مختلف 
ــد ولــی هرگز  و آســیــب هــای شیمیایی شــده ان
دنبال مزایایی نبوده اند. به همین خاطر خیلی 
خوشحالم کــه رهــبــری ایــن کتاب را خواندند 
و امــیــدوارم بــه همین واســطــه بــه ایــن خانم ها 
هم رسیدگی شــود و به خواسته آن هــا دربــاره 

بیمارستان شهید کالنتری توجه شود. 

گفت وگو با نویسنده کتاب »حوض خون« که چند روز پیش مورد تقدیر رهبر انقالب قرار گرفت 

گنج پشتیبانی زنانه جنگ

خبرخبر
روزروز

»نقاشی خط«های اردشیر قیاسی در برج آزادینسخه زنانه »جان ویک« ساخته می شود
شبکه ای بی سی قصد دارد نسخه ای زنانه از »جان 
ویــک« بــســازد. ایــن پـــروژه بــه نــام »کــنــدی گــرم« درامــی 

جاسوسی از درک کولستاد خالق »جان ویک« است.
فیلم نامه این فیلم را کیتی استون و دیوید دیچ نوشته اند 
ــرای بــازی هــای معروف اکشن  که تجربه نویسندگی ب
»اسپلینتر سل« و »کال آف دیوتی« را در کارنامه دارند.

»کندی گرم« حول محور یک شخصیت محلی باهوش 
می گذرد که متوجه می شود سی آی ای وارد محله اش در 
الس وگــاس شده و استعدادهای وی دقیقاً به درد این 
سازمان می خورد. با وجود اینکه روش های غیرمعمول او 
موجب ایجاد چالش هایی برای تیم می شود، اما آن ها در 

راستای هدفی مشترک فعالیت می کنند.

نمایشگاه نقاشی خط اردشیر قیاسی از روز گذشته در 
تاالر آسمان برج آزادی برپا شد.

 در این نمایشگاه 2۵ تابلو نقاشی خط به صورت بداهه 
به نمایش گذاشته شده است.

اردشیر قیاسی از سال 1۳۶۹ در رشته خط و گرافیک 
فعالیت دارد و تاکنون در بیش از 1۵ کتاب گرافیک آثارش 

به چاپ رسیده است.
ایــن هنرمند 70 نمایشگاه در داخــل و خــارج از کشور 
 در حـــوزه خـــط، نــقــاشــی خــط و گــرافــیــک بــرگــزار کــرده 

است.
عالقه مندان می توانند از ساعت 10 تا 1۶ برای بازدید به 

تاالر آسمان برج آزادی مراجعه کنند.   

  جواد شیخ االسالمی      چند روز پیش بود که رهبر 
معظم انقالب در دیدار با دست اندرکاران کنگره شهدای 

زنجان از کتاب »حوض خون« نام بردند و از آن تقدیر کردند. 
کتاب »حوض خون« روایت زنان اندیمشک از شستن لباس 
رزمندگان در دفاع مقدس است و خاطرات ۶۴ نفر از بانوان 

اندیمشکی را روایت می کند.
 این کتاب به همت انتشارات »راه یار« منتشر و راهی بازار نشر 

شده  که به تازگی به چاپ چهارم هم رسیده است.
 زهرا بختور، سمانه نیکدل، سمیه تتر، نسرین تتر، مهناز 
الفتی پور، آمنه لهراسبی و نرگس میردورقی در تحقیق و 

پژوهش کتاب نقش داشته اند و »فاطمه سادات میرعالی« 
تکمیل، تدوین و ویرایش »حوض خون« را بر عهده داشته 

است. 
با فاطمه  سادات میرعالی درباره حوض خون و چالش های 

پشتیبانی جنگ در حوزه زنان گفت وگو کردیم که می خوانید.

 »دنیای قُزقُزایی« 
در بازار کتاب  

»دنیای قُزقُزایی« نوشته مجتبی تجلی منتشر 
ــن کتاب در قالب رمـــان و داســتــان بلند  شــد. ای
تصویری در ۹2 صفحه با قطع رقعی توسط نشر 

سیب سرخ منتشر شده است.
مجتبی تجلی که پیش از این مجموعه داستان 
ــالم مــی کــنــم«، رمــان  ــه تــرس هــایــم سـ کــوتــاه »بـ
»بی رَد«و... را منتشر کرده، درباره تازه ترین کتاب 
خــود گفته اســت: »مــاجــرای »دنــیــای قُزقُزایی« 
از شــب هــای تابستانی کــویــر، روی تخت و پناه 
بردن از گرما به خنکا و قصد سرگرم کردن دختری 

خـــردســـال بــا ســر هم 
کــــــــردن قـــصـــه هـــایـــی 
بی هدف از انسان هایی 
غــیــرمــتــعــارف شـــروع 
شـــــد. دوســــــت دارم 
کـــتـــاب مــــــورد تــوجــه 
ــرار گیرد و  نوجوانان ق
آن هـــا را دســت کــم به 
انــدیــشــیــدن و شاید 
فلسفه ورزی بیندازد«. 

 

 »چاقی و الغری« 
در »سه  نقطه«

 بیست  و هفتمین شماره از مجله طنز »سه نقطه« 
با عکس روی جلد شخصیت »هــاردی« منتشر 
شد.به گــزارش ایسنا، در ایــن شــمــاره، چاق ها و 
الغــرهــا از چاقی و الغـــری می گویند و از ایــن رو 
تیتریک این نشریه به »چاق های جهان - تا دیر 

نشده - متحد شوید« اختصاص یافته است.
در بخش »کرسی آزادنویسی« از پروفسور میالد 
مالعبدالوهاب »سنجش فلسفی عشق در نگاه 
اول«، از مریم نظام دوست »ندای طبیعت کجای 
طبیعت است«، از سیداکبر میرجعفری »هندوانه 
را بکارید، کرفس را صادر کنید«، از افشار مقدم 
»خودکشی علی شاپوری« و از زهرا درمان »حاوی 

فیبر« را می خوانیم.
پرونده این شماره از »سه نقطه« که عنوان تیتر یک 
مجله را دارد نیز با مطالبی همچون: »نه خیس 
می کند، نه می ترساند« نوشته هادی مقدم دوست، 
»چاق های جهان- تا دیر نشده- متحد شوید« 
نوشته مریم حسن نژاد، »خــرس چاق پشمالو یا 
پسر باربی برنزه« نوشته مرتضی درخشان، »به 
زندگی من لیمومی می آید« نوشته رامبد خانلری و... 
همراه است.در بخش پایانی، »نامه ای به هر کس که 
زودتر« را به قلم سیدمحمد صاحبی و »غوطه ور در 

خماری طنز صفحات 
آخــر« را هــم از فاطمه 

چاوشی می خوانیم.
شــمــاره مهر مــاه 1۴00 
ــقــطــه« با  طــنــز »ســه ن
ــازی و  ــیـ ــتـ ــاحـــب امـ صـ
مــدیــرمــســئــولــی امید 
مهدی نژاد با قیمت ۵0 
هزار تومان منتشر شده 

است. 
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و هنر فرهنگ 

فاطمه سادات  میرعالی

نویسنده
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مدرک موقت فارغ التحصیلی اینجانب فاطمه 
س����االری  فرزند اس����ماعیل  ص����ادره از حوزه 2 
فریم����ان با ش����ماره شناس����نامه 147 در مقطع 
کارشناس����ی  پیوس����ته  رش����ته دبی����ری زب����ان 
انگلیسی صادره از مشهد به شماره 781115299 
مفقود گردیده اس����ت و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابن����ده تقاض����ا می ش����ود اصل م����درک را به 
دانش����گاه آزاد اس����امی مش����هد ب����ه نش����انی: 
مش����هد بل����وار امامی����ه، امامی����ه42 س����ازمان 
مرک����زی دانش����گاه آزاد اس����امی مش����هد اداره 
نمایی����د.  ارس����ال  التحصی����ان  ف����ارغ  ام����ور 

دی
قو
مف
هی
آگ

رن���گ  م���دل 1400  کوئی���ک  خ���ودروی   س���بز  ب���رگ 
انتظام���ی 74ای���ران 84ی236  ب���ه ش���ماره  س���فید 
ش���ماره موت���ور M159253463 و ش���ماره شاس���ی 
NAS841100M1109206 ب���ه مالکیت طاهره رمضانی 
اعتب���ار س���اقط  از درج���ه  و  ری���زه مفق���ود گردی���ده 

می باشد.  ح
, 1

40
72
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برگ سبز خودرو  سواری جک  تیپ S5AT رنگ سفید روغی 
  HFC4GA31DK0009582 مدل 1398 به  ش����ماره موتور
و شماره شاس����ی NAKCH7325KB177605 به شماره 
پاک 716 ق 43  ایران 32 مالکیت  هادی خوشدس����ت 
کاخکی  مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط می گردد.
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کلیه اسناد و مدارک مربوط به قطعه زمین 
با مشخصات 26 فرعی از 192 اصلی با پاک 
ثبتی972و ش���ماره قطعه 1262، که متعلق 
به مرحوم خندان می باش���د گمشده است و 
از درجه اعتبار س���اقط می باشد. چنانچه هر 
ش���خصی خواه حقیقی یا حقوقی نسبت به 
این قطعه زمین ادعایی دارد با ارائه اسناد و 
مدارک مالکیت در اولین فرصت به ش���رکت 
آبادان���ی مس���کن الهی���ه خراس���ان مراجعه 

نماید.

دی
قو
مف
هی
آگ

جواز کسب بنگاه معامات اماک با شماره 
عضوی���ت 8044 متعلق ب���ه مرتضی صوفی 
حس���ن آباد با کد ملی 0947026754 فرزند 
حس���ن مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتب���ار 

ساقط می باشد. 
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ب���رگ س���بز خودرو س���واری دنا EF7 م���دل  1397 به 
رنگ س���فید-روغنی به شماره پاک 741و76 ایران 12 
به  ش���ماره موتور 147H0377905  و شماره شاسی 
NAAW01HE1JE074797 به مالکیت علیرضا کوچک 
زاده مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط می گردد.
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ازکلی��هس��هامدارانش��رکت بدینوس��یله
ف��وقدعوتم��یگردددرجلس��هروزش��نبه
1400/8/29راسس��اعت10:00صب��حکهدر
محلقانونیشرکتبهنشانیکیلومتر5جاده
س��نتو،ش��رکتآدنیسصنعتتوسبرگزار

خواهدشدحضوربههمرسانند.
دستورجلسه:
انتخابمدیران
انتخاببازرسین

کلیهمواردیکهدرصالحدیدمجمعباشد
رئیسهیاتمدیره

آگهی دعوت مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده

 شرکت بازرگانان آدنیس صنعت توس 
) سهامی خاص ( به شماره ثبت 28541 و 

شناسه ملی 10380439115

ح
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ب��اتوج��هب��هع��دمح��دنص��ابالزمجه��ت
برگزاریجلسهمجمععمومیفوقالعادهمورخ
1400/08/12بدینوس��یلهازکلیهسهامداران
محترمدعوتمیگرددتادرجلسهمجمععمومی
فوقالعاده)نوبتدوم(مورخ1400/09/03که
رأسس��اعت12/00بادستورکارذیلدرمرکز
اصلیش��رکتواقعدرمشهد،بلوارفلسطین،
فلس��طین14،پالک28برگ��زارمیگرددحضور
بهمرسانند.ضمنًابرگهحضوردرجلسهمجمع
فوقنیزیکس��اعتقبلاززم��انبرگزاریدر

مکانفوقارائهخواهدشد.
دستورکارجلسه:

1-اتخاذتصمیمدرخصوصافزایشس��رمایه
شرکت

رئیسهیئتمدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
)نوبت دوم( مورخ 1400/09/03

شرکت کائولین و خاکهای نسوز خراسان 
)شماره ثبت 3968(

ح
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احمد قصیر 
 - 1343(

1361هـ .ش(
از مبارزان نامدار 

حزب اهلل و ملقب به 
»امیر استشهادیون« 
است. وی در 20 آبان 

سال 1361، با یک 
خودرو پر از بمب 
به مقر نیروهای 

رژیم صهیونیستی 
در شهر صور حمله 
کرد و موجب کشته 
شدن بیش از 100 

نفر از اشغالگران شد. 
اقدام احمد قصیر، 

نخستین عملیات در 
سلسله عملیات های 
استشهادی جوانان 

لبنانی است. او در 
هنگام شهادت 18 
سال داشت و اقدام 

شجاعانه اش به 
الگویی برای مبارزان 

فلسطینی و لبنانی 
تبدیل شد.

یادبود تاریخی

سیمون بولیوار 
و میراث 

تاریخی او

208 سال پیش در 
 چنین روزی، 

 سیمون بولیوار 
رهبر استقالل طلبی 

آمریکایی جنوبی، 
توانست با غلبه بر 
نیروهای اسپانیایی 
مستقر در ونزوئال، 
استقالل این کشور 
را اعالم کند. بولیوار، 

فقط در مبارزات 
استقالل طلبانه ونزوئال 
حضور نداشت؛ تقریباً 

در تمام بخش های 
شمالی آمریکای 

جنوبی، رد و نشانی 
از اقدام های وی وجود 
دارد. بولیوار در سال 

1830 و در 47 سالگی 
بر اثر بیماری سل 

درگذشت. به پاس 
مبارزات و خدمات وی، 
نام کشور بولیوی از نام 
او اقتباس شده است و 

اسم واحد پول ونزوئال را 
»بولیوار« گذاشته اند. 

در تاریخ آمریکای 
جنوبی، سیمون بولیوار 

به عنوان نماد مبارزه 
با استعمار و تالش 

برای استقالل شناخته 
می شود و شهرت دارد.

معمای معمای 
تاریخیتاریخی

مــاجــرای جــدایــی بخش های وسیعی از 
سرزمین ایـــران، واقـــع در قفقاز، طــی دو 
عهدنامه ننگین گلستان و ترکمانچای، نیاز 
به شرح و توضیح ندارد و همه ما، کم و بیش 
چیزهایی در این مورد می دانیم. اما شاید 
نشنیده باشید که شاه بی کفایت قاجار، 
برای آنکه ذلت امضای عهدنامه ترکمانچای و بی عُرضگی 
خود را کمرنگ جلوه دهد، پیش از امضای آن یک نمایش 

به راه انــداخــت؛ نمایشی که بیشتر به یک فیلم 
کمدی شبیه بــود. عبدهللا مستوفی، از رجال 
دوره قاجار، شرحی از این نمایش نامه را که 
فتحعلی شاه، آکتور یا هنرپیشه اصلی آن بود، 

در خاطرات خود آورده است.

بَدا به حال روس! ◾
مستوفی می نویسد: »فتحعلی شاه بــرای اعالن 
ختم جنگ و تصمیم دولت در بستن پیمان آشتی، 
]مــجــلــس[ ســالمــی خبر کـــرد. قــبــالً بــه جمعی از 

خاصان دستوراتی راجــع  به اینکه در مقابل 
هــر جمله ای از فرمایش های شــاه چه 

ــایــد بــدهــنــد، داده  جــواب هــایــی ب
شــده بــود و همگی نقش خود 

ــرده بــودنــد. شــاه بر  را روان ک
تخت جلوس کرد و دولتیان 
ــد. شــاه به  ــ ســرفــرود آوردن
مــخــاطــب ســـالم، خطاب 

ــا امــر  ــر م ــرد و فـــرمـــود: اگـ کـ
دهیم که ایالت جنوب با ایالت 

شــمــال هــمــراهــی کنند و یک مرتبه بر 
روس منحوس بتازند و دمار از روزگار این 
قــوم منحوس بــرآورنــد چه پیش خواهد 
آمــد؟ مخاطب سالم که در این کمدی 
نقش خــود را خــوب حفظ کـــرده بود 
تعظیم سجده مانندی کرد و گفت: 
بَدا به حال روس! بَدا به حال روس! 

شاه باردیگر پرسید: اگر فرمان… 
صدور یابد که قشون خراسان با 

قشون آذربایجان یکی شوند 
و توأمان بر این گروه بی دین 

حــمــلــه کــنــنــد چــطــور؟ 
جــواب عــرض کــرد: بدا 

بـــه حـــال روس! بــدا 
بـــه حــــال روس!«. 

فتحعلی شاه به همین 
ــدار بـــســـنـــده نـــکـــرد و  ــ ــق ــ م

تجهیزات توپخانه نداشته اش را هم به 
رخ دشمن فرضی کشید. 

عبدهللا مستوفی ادامــه می دهد: »اعلی حضرت پرسش را 
تکرار کردند و فرمودند: اگر توپچی های خمسه را هم به کمک 
توپچی های مراغه بفرستیم و امر دهیم که با توپ های خود تمام 
دار و دیار این کفار را با خاک یکسان کنند چه خواهد شد؟ باز 
جواب بدا به حال روس! بدا به حال روس! تکرار شد و خالصه 
چندین فقره از این قماش اگرهای دیگر که تماماً به جواب 
یکنواخت بدا به حال روس مکرر تأیید می شد رد و بدل شد«.

فتحعلی شاه، شاعر می شود ◾
ــاه تا مستوفی در ادامــه  مــی نــویــســد: »شـ
تـــخـــت نــشــســتــه، ایـــن وقـــت روی 
ــدد پــشــت خــــود را  بـــــه دو عــ
تکیه داده بود. متکای مرواریددوز 
غــضــب مــلــوکــانــه در این موقع دریــای 

دوکنده زانــو بلند بــه جــوش آمــد و روی 
کــه بــه کمر بسته شــد شمشیر خــود را 

ــدر یــک  ــ ــه قـ ــ ــود ب ــ وجـــبـــی از غـــالف بـ
بیرون کشید و این 
دو شــعــر را کــه البته 
ــودش  ــار خــ ــکــ ــ زاده اف
بـــود بـــه طـــور حــمــاســه با 
صدای بلند خواند: کَِشم 
شمشیر مینایی کــه شیر 
از بیشه بــگــریــزد / زنـــم بر 
فـــرق پــاســکــوویــچ)فــرمــانــده 
ــه دود از  قــشــون روس( / ک
پطر]سن پترزبورگ؛ پایتخت 
امــپــراتــوری روســیــه[ برخیزد! 
ــا دو نــفــر که  مــخــاطــب ســـالم ب
در یمین و یسارش روبــه روی او 
ایــســتــاده بــودنــد خــود را بــه پای 
تخت قبله عــالــم رســانــدنــد و به 
خـــاک افــتــادنــد و گفتند: قــربــان 
ــر و رو  ــکـُـش، مَــکـُـش کــه عــالــم زی مَ

خواهد شد. 
شاه پس از لمحه ای سکوت گفت: 
حاال که این طور صالح می دانید ما 
هم دستور می دهیم با ایــن قوم 
بی دین، کار به مسالمت ختم 

کنند«.
ــوار  ــ  مـــــاجـــــرای ادا و اطــ
فــتــحــعــلــی شــاه، هرچند 
ــز  بـــــن مـــــایـــــه هـــــای طــن
فراوانی دارد، اما به واقع 
سندی غم انگیز از چرایی و 
چگونگی اضمحالل قدرت ایران در این 

دوران است.

روایتی عجیب و غریب از چگونگی امضای عهدنامه ننگین ترکمانچای

فتحعلی شاه؛ آکتور سینما!
تاریخ در هفته پیِش رو
 سیدحسین امامی

 فدایی اسالم و ایران
18 آبــان 1328، سیدحسین امامی، از اعضای 
برجسته جمعیت فدائیان اسالم و عالقه مندان 
به نــواب صفوی، به شهادت رسید. وی در زمره 
مبارزانی قرار داشت که از دوران جوانی، به مقابله با 
انحرافات فکری و سیاسی در ایران پرداخت. امامی 
در اعدام انقالبی احمد کسروی، به جرم توهین به 
مقدسات اسالمی، نقش مستقیم داشت. بعدها 
و با قدرت گرفتن عبدالحسین هژیر، وزیر دربار 
بهائی محمدرضا پهلوی، سید حسین در عملیات 
اعــدام انقالبی او نیز، حضور پیدا کرد و این بار، 
بازداشت شد. حسین فردوست در خاطراتش، 
به مالقات خود با سیدحسین امامی در زندان 
اشاره می کند؛ او می گوید: امامی اصالً توجهی به 
من نداشت و پس از سالم دادن به یک نماز، نماز 
دیگری را آغاز می کرد. از او خواستم که عبادت را 
متوقف کند و کمی با هم حرف بزنیم. قبول کرد. از 
او پرسیدم که چرا به هژیر شلیک کرده است؟ آیا 
شخص یا گروه خاصی این فرمان را داده اند؟ امامی 
گفت: این کار تکلیف شرعی من بود و به کسی هم 
ارتباطی نــدارد. اگر دوبــاره به همان زمان برگردم، 
قطعاً همین تصمیم را خواهم گرفت. سیدحسین 
امامی، نخستین شهید جمعیت فدائیان اسالم 
بود و از این منظر، جایگاهی بسیار مهم در روند 
مبارزات این گروه داشت. پیکر شهید سیدحسین 
امامی، پس از تشییعی باشکوه، در گورستان ابن 
بابویه شهر ری به خاک سپرده شد. او پیش از 
شهادت به شغل بزازی )پارچه فروشی( اشتغال 
داشت و حتی پیش از ورود شهید نواب صفوی به 
تهران نیز، به مبارزه با اقدام های ضددینی کسروی 

مشغول بود.

راز قتل یاسر عرفات
روز 11 نوامبر سال 2004 )20 آبــان 1383(، خبر 
مرگ یاسر عرفات، رئیس تشکیالت خودگردان 
فلسطینی در سرزمین های اشغالی منتشر شد. 
عرفات فرمانده سازمان نظامی »ساف« بود؛ آن ها 
تقریباً از ابتدای تأسیس رژیم صهیونیستی، با 
آن درگیر بودند؛ اما به تدریج مبارزه را رها کردند و 
رسماً به گفت وگو با اشغالگران رو آوردند؛ نتیجه 
ــدام، تأیید حــضــور صهیونیست ها در  ــ ایــن اق
اراضی اشغالی فلسطین از سوی ساف و انعقاد 
قرارداد اُسلو بود؛ قراردادی که در مقابل واگذاری 
بخش کوچکی از خاک فلسطین به تشکیالت 
خودگردان، عمالً تسلط صهیونیست ها بر بخش 
اعظم خاک این کشور را تأیید می کرد. از منظر 
بسیاری از فلسطینی ها، این یک اقدام شرم آور 
بود. با این حال، طولی نکشید که دوباره درگیری ها 
آغاز شد و عرفات که در مقر حکومتی اش در خاک 
فلسطین، تحت مراقبت شدید صهیونیست ها 
ــود، واکنش هایی خــالف میل آن هــا نسبت به  ب
مبارزات فلسطینی ها نشان داد. به این ترتیب، 
ــرای رژیــم صهیونیستی به صــورت مهره ای  او ب
سوخته درآمــد. آریل شــارون، نخست وزیر وقت 
رژیم صهیونیستی، در سفری به آمریکا، موضوع 
تــرور یاسر عرفات را با جــرج بــوش پسر درمیان 
گذاشت و دو طــرف بر سر ایــن مسئله به توافق 
رسیدند که عرفات دیگر به درد آن ها نمی خورد! به 
این ترتیب، برنامه ترور وی از طریق مسموم کردن 
او آغاز شد؛ مدتی بعد بر اثر این اقدام ها، عرفات در 
بستر بیماری افتاد و درگذشت. از آن سال تا امروز، 
خانواده عرفات دائماً به دنبال طرح شکایت علیه 
صهیونیست ها در دادگاه های بین المللی هستند، 

اما راه به جایی نمی برند.
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چرا شاه دستور اعدام دکتر فاطمی را صادر کرد؟
19 آبان سال 1333 بود که سرانجام دکتر حسین فاطمی، وزیر 
خارجه دولت دکتر مصدق، با 40 درجه تب به جوخه اعدام 
سپرده شد. او از معدود افرادی بود که در پی کودتای 28 مرداد، 
به اعــدام محکوم شد. خودِ دکتر مصدق که از منظر رژیم 
پهلوی، متهم ردیف اول بود، فقط به سه سال حبس محکوم 
شد و باقی عمرش را در مزرعه آبا و اجــدادی اش گذراند، اما 

فاطمی فرجامی تلخ پیدا کرد. او که پس از 28مرداد، مخفی 
شده بود و در خانه های تیمی حزب توده روزگار می گذراند، بعد 
از بازداشت و هنگام انتقال به نخستین دادگاهش، توسط 
شعبان جعفری)مشهور به شعبان بی مخ( و دار و دسته او 
مورد حمله قرار گرفت و به شدت مجروح شد؛ عفونت ناشی 
از همین جراحت تا پایان عمر با او ماند. اینکه چرا فاطمی، 

برخالف دیگر اعضای روشنفکر جبهه ملی، گرفتار خشم 
شاه شد، ریشه در واکنش او به فــرار شاه در 26 مردادماه 
داشت؛ می دانیم که محمدرضا پهلوی، در 26 مرداد 1332، 
پس از شکست نقشه اولیه کودتا به ایتالیا گریخت. فاطمی 
به محض اطالع از این مسئله، ضمن یک سخنرانی تند و 
آتشین، خواستار سرنگونی رژیم سلطنتی شد و این موضوع 

را با دکتر مصدق هم در میان گذاشت؛ اما مصدق به این 
خواسته توجهی نکرد؛ چون اصــوالً طرفدار برقراری رژیم 
سلطنتی بود و درنهایت انتظار داشت قوانین مشروطه اجرا 
شود. از سوی دیگر، فاطمی در روزنامه خودش با عنوان »باختر 
امروز«، حمالت سختی به اشرف پهلوی می کرد و این مسئله 

هم در افزایش کینه پهلوی ها نسبت به او، بی تأثیر نبود.

 وقایع اتفاقیه؛ سرآغاز 

رسانه مدرن در ایران
 پنجم ربیع الثانی 1267)مطابق با پنجشنبه هفته پیش رو( 

سرانجام یکی از برنامه های مهم امیرکبیر در راستای اصالح 
امور ایران اجرایی شد و روزنامه وقایع اتفاقیه، به عنوان ارگان 

رسمی دولت، منتشر گردید و در دسترس مخاطبان قرار 
گرفت. وقایع اتفاقیه به صورت هفتگی منتشر می شد و افزون 

بر اخبار و اطالعاتی از وقایع ایران و جهان، ستون هایی برای 
آموزش بهداشت عمومی، تشویق مردم به فراگیری علم و حتی 

راهنمایی هایی برای امور زراعی بود. امیرکبیر مدیریت و 
نظارت بر روزنامه را تا شماره 70 برعهده داشت. وقایع اتفاقیه 

از شماره 471 به روزنامه دولت علیه ایران تغییر نام داد و تا 

سال 1324ق/ 1285ش انتشار آن ادامه پیدا کرد و در واقع به 
مدت 57 سال منتشر شد. هر چند که وقایع اتفاقیه، نخستین 
روزنامه انتشار یافته در ایران نیست، اما اولین روزنامه منظم و 
سراسری در کشور ما محسوب می شود که با همت امیرکبیر، 

امکان فعالیت پیدا کرد.  

کمونیست ها در سال 1946 
بـــر چــیــن مــســلــط شـــدنـــد و 
مائوتسه تــونــگ، نخستین 
ــنِ کــمــونــیــســت  ــ ــی ــر چــ ــ ــب  رهــ

شد. 
قرار بر این بود که مالکیت خصوصی کالً 
از بین بــرود و مبنای اداره کــشــور، کــار و 
روش اشتراکی باشد. امــا طولی نکشید 
کــه بــحــران هــای اتــخــاذ چنین رویــکــردی، 
یکی پس از دیگری آغاز شد و مهم ترین 
 مسئله در این رابطه، کمبود مواد غذایی 

بود. 
بخش مهمی از مردم به دلیل گرسنگی به 

بیماری مبتال می شدند و می مردند. 
ــان بـــود کــه فــرمــان قتل عام  در همین زمـ
ــرا؟ چـــون به  ــادر شـــد! چـ گنجشک ها صـ
ــئــوریــســیــن هــای  ــدادی از ت ــعــ ــ عــقــیــده ت
کمونیست، آن هــا بخش مهمی از غالت 
را می خوردند و با از بین رفتنشان، می شد 
ــی را حفظ   بــخــش مــهــمــی از مـــواد غــذای

کرد. 
بــرای کشتار گنجشک ها، جایزه تعیین 
شــد؛ مــردم بــا تحویل 10 گنجشک مــرده 
که با نخ به هم وصل شده بودند، از دولت 

کمونیست جایزه می گرفتند. 
طــولــی نــکــشــیــد کـــه دیــگــر اثــــری از آثـــار 
گنجشک و حتی دیگر پرندگان کوچک 

و حشره خوار باقی نماند؛ آن وقت بود که 
حشرات موذی و آفت های گیاهی به جان 
مــزارع برنج چین افتاد و فاجعه قحطی 

شکل گرفت. 
بــســیــاری از مـــردم چــیــن معتقد بــودنــد 
ــل نــفــریــن  ــاصـ ــه فـــاجـــعـــه قـــحـــطـــی، حـ ــ ک

گنجشک هاست. 
ــاد قــحــطــی بــــزرگ و مــرگ  هــرچــنــد ایـــجـ
میلیون ها چینی، به عوامل دیگری هم 
وابسته بود، ولی این مسئله بیش از بقیه 

مورد توجه قرار گرفت.

سربداران نخستین حکومت 
شیعه اثنی عشری را بــه طور 
مــســتــقــل در ایــــــران و الــبــتــه 
بخش هایی از شمال خراسان 
ایــجــاد کــردنــد و توانستند بــا اســتــفــاده از 
عالقه های مذهبی مردم این خطه، امیران 
ــراری دهند و حکومتی  طمعکار مغول را ف
مبتنی بر موازین دینی بنیان گذاری کنند. با 
این حال، این حکومت که امیدهای فراوانی 
را در دل ایرانیان روشن کرده بود و می رفت تا 
به یک قدرت مردمی و فراگیر تبدیل شود، 
فقط 30 سال دوام آورد و پس از تأسیس آن 
در سال 736ق، و آغاز حکومت عبدالرزاق 
باشتینی تا ســال 766ق، 11 امیر به قدرت 
رسیدند و دوران حکمرانی برخی از آن ها 
مانند حیدر قصاب و خواجه ظهیر کُرابی، 
کمتر از یک ســال دوام آورد. آخرین امیر 
آن هـــا، یعنی خــواجــه علی مؤید کــه اتفاقاً 
17ســال حکومت کــرد، تسلیم تیمورلنگ 
شد و در نهایت به قتل رسید. اینکه چرا 
ســربــداران نتوانستند اقــتــدار و حکومت 
ــود را حــفــظ کــنــنــد، داســـتـــان غم انگیز  خـ
و عــبــرت آمــوزی دارد؛ آن هــا بالفاصله پس 
از تشکیل حکومت، گرفتار درگیری های 
داخلی شدند و افــراد و گــروه هــای مختلف 
فعال در قیام ســربــداران، به جای تمرکز بر 
تــداوم قیام، برای کسب قدرت و حکومت، 

به جان یکدیگر افتادند و حتی به قتل اُمرای 
خودشان دست زدنــد. از سوی دیگر، رفتار 
اشرافی و مال دوستانه برخی از امیران این 
حکومت، مانند وجیه الدین مسعود که با 
نقدهای تند شیخ حسن جوری، رهبر معنوی 
قیام روبه رو شد، زمینه را برای سست شدن 
پایگاه مــردمــی حکومت ســربــداران فراهم 
کرد و با کشته شدن شیخ حسن در جنگ 
مشهور زاوه، به سال 743ق، این وضعیت 
بدتر هم شد. حکومت ســربــداران در سال 

766ق، توسط تیمورلنگ از بین رفت.

چرا حکومت سربداران دوام نیاورد؟ نفرین گنجشک ها و آغاز قحطی در چین!

سه شنبه این هفته، مطابق با 9 نوامبر، سالروز مرگ عبدالعزیز بن 
عبدالرحمن، بنیان گذار رژیم سعودی در شبه جزیره عربستان است. 
نسب خاندان سعودی به محمد بن سعود می رسد؛ یکی از راهزنان 
منطقه »درعیه« در صحرای عربستان که با محمد بن عبدالوهاب، 
بنیان گذار فرقه وهابیت آشنا و هم پیمان شد. این دو نفر، قدرت را میان 
خود تقسیم کردند؛ شراکتی که تا امروز برقرار است؛ سیاست و قدرت 
نظامی دست نوادگان محمد بن سعود و اقتدار به اصطالح دینی در 

دست نوادگان محمد بن عبدالوهاب.
 آن ها با همین سیاست به جان مردم شبه جزیره افتادند و همه را، از 
شیعه و سنی هدف کینه توزی خود قرار دادند. محمد بن سعود، همان 
کسی است که مردم طائف را که همگی از پیروان مذاهب اهل سنت 
بودند، آن قدر برهنه بیرون شهر نگه داشت تا عقاید عجیب و غریب 
وهابیت را بپذیرند و وقتی آن ها حاضر به قبول وهابیت نشدند، جمع 

کثیری از اهالی طائف را به قتل رساند. 
درست در همین زمان بود که موفق به تصرف مکه و مدینه هم شد 
و فاجعه ای عظیم در ایــن دوشــهــر بــه بــار آورد. بــا ایــن حــال، حمله 
محمدعلی پاشا، فرمانروای مصر و حاکم منصوب امپراتوری عثمانی، 
خاندان سعودی را دربه در کرد و آن ها تا مدت ها، به صورت راهزنانی 
که بین نجد و کویت در تردد بودند، به غارت و تهدید قبایل و شهرها 
اشتغال داشتند. عبدالعزیز بن عبدالرحمن، از نوادگان همین محمد 
بن سعود، در سال 1280ش توانست از ضعف عثمانی ها سوءاستفاده 
کند و ریاض را متصرف شود. از این زمان به بعد، ریاض پایتخت سنتی 

سعودی ها شد. 
عبدالعزیز بــرای تسلط بر مکه و مدینه تالش هایی کــرد و انگلیس 
نیز بــه حمایت گسترده از تحرکات وی پــرداخــت. بــه ایــن ترتیب، 
ــاره قــدرت را در عربستان به  آن هــا توانستند در ســال 1283ش، دوب
دست گیرند. عبدالعزیز بعدها و با یافت شدن نفت در عربستان، با 
آمریکایی ها ارتباط پیدا کرد و از آن زمان تا امروز، خاندان سعودی، با 

کاخ سفید ارتباط تنگاتنگی دارد. خوب 
است بدانید تمام شاهان سعودی، 
پس از عبدالعزیز تا امــروز، پسر 
او هستند! منسوبان به همان 
خاندان راهزنی که روزگــاری، در 
صــحــرای عربستان بــه قتل و 
غــارت مشغول بودند و حاال، 

ــود را  ــ ــوزه عــمــل خـ ــ حــ
افزایش داده اند!

راهزنانی که شاه شدند!
تاریخ خاورمیانه

ناخوانده های تاریختاریخ جهان



شرط حضور 
 دانش آموزان 
در مدارس 
واکسن زدن 
نیست
علیرضا کمرئی، 
سخنگوی وزارت 
آموزش و پرورش 
در گفت  وگوی ویژه 
خبری شبکه دو سیما 
گفت: دانش آموزان 
پایه دهم، یازدهم و 
دوازدهم مدارس از 
۱۵ آبان و پایه های 
هفتم، هشتم، نهم و 
دوره ابتدایی نیز از 
ابتدای آذر به مدرسه 
می روند.وی همچنین 
اظهار کرد: بر اساس 
توافق وزارت بهداشت 
با وزارت آموزش 
و پرورش، شرط 
حضور در مدارس 
واکسیناسیون 
نیست.

اعظم طیرانی   دانش آموزان 
مهم ترین رکــن نــظــام آمــوزش 
و پـــرورش هــر کشور محسوب 
ــرای بهره مندی از  می شوند. ب
این سرمایه ملی باید آن ها را با 
مــهــارت هــای رفــتــاری و نــه فقط 

آموزش های نظری آشنا کرد.
رهبر انقالب در بیاناتی خطاب به دانش آموزان در 
آذرماه 95 می فرمایند: در محیط مدرسه و خانه، 
به عنوان یک نوجوان شاداب، فعال، کاری، مثبت، 
حضور خودتان را مؤثر قرار بدهید. سعی کنید در 
اطرافیان خودتان اثر بگذارید؛ هم در مدرسه، هم 
در محیط خانه، هم در محیط بازی روی همساالن 
و دیگران سعی کنید اثر بگذارید؛ می توانید اثر 

بگذارید. 
حال پرسش آن است آیا نظام تعلیم و تربیت ما 
در فراهم ساختن فضای نشاط در مدارس و میان 

دانش آموزان موفق بوده است؟

هر زمان مدارس تعطیل شده اند دانش آموزان از  ◾
آن استقبال کرده اند

پاسخ عباس فــرجــی، مــشــاور آمـــوزش و پــرورش 
به ایــن پرسش، منفی اســت. او در توضیح این 
موضوع می گوید: کافی اســت به زمــان تعطیلی 
مـــدارس توجه کنیم؛ هــر زمــان مـــدارس تعطیل 
شده اند دانــش آمــوزان از آن استقبال کرده اند. 
محیط آموزشی، مواد درسی، روش های تدریس و 
بسیاری از عوامل دیگر در این زمینه نقش دارند و 
برای هر کدام از این موارد باید اقدام جدی صورت 
گیرد وگرنه جز مالل چیزی نصیب دانش آموزان 

نمی شود.
وی ادامه می دهد: شوربختانه شاهد مالل در نظام 
آموزشی هستیم. این مالل می تواند به اشکال 

مختلف خود را نشان دهد؛ به عنوان نمونه افت 
تحصیلی در این چند سال موجب شده جایگاه 
علمی خود را در جهان از دست بدهیم. این مالل 
مــوجــب شــد گــریــز از مــدرســه خـــودش را بیشتر 
نشان دهد. گریز از مدرسه و دور ماندن از نظام 
آموزشی قطعاً می تواند به آسیب های اجتماعی 
دامــن بزند و بــرای آینده کشور دردسرساز شود. 
آموزش و پرورش باید برای بانشاط سازی مدارس 
اقدام جدی داشته باشد چه در محتوای درسی و 
چه فضای آموزشی. ما پیش از این در این زمینه 
موفق تر بوده ایم. احتماالً هر یک از ما در گذشته با 
وجود تمام مشکالتی که در مدارس با آن دست و 

پنجه نرم می کردیم از خاطرات اردوها، تفریحات، 
مراسم دهه فجر و... به نیکی و خوشی یاد می کنیم 
اما امروز این موضوع بسیار کمرنگ شده است 
چرا که در دو دهه اخیر نگاه صرفاً آموزشی بر نگاه 
تربیتی غلبه کرده و به تعبیری آموزش و پرورش 
تمرکزش را بیشتر روی آموزش گذاشته تا پرورش 

که این می تواند آسیب زا باشد.

نگاه مدیریتی در آمـــوزش و پـــرورش بــا نشاط  ◾
نیست

این روان شناس در پاسخ به این پرسش که چگونه 
می توان روح نشاط را به دانش آموزان تزریق کرد، 

می گوید: مدرسه بانشاط نیاز به تفکر بانشاط 
دارد. متأسفانه نگاه مدیریتی در آموزش و پرورش 
بانشاط نیست؛ مدیریت در آمــوزش و پــرورش 
خسته است. نگاه کالن چنین مدیریتی دغدغه 
عمده خود را بر دو محور ترمیم اُفت تحصیلی و 
ترمیم کسری بودجه متمرکز کرده و این دو آن قدر 
انرژی مدیران را گرفته که جایی برای بانشاط کردن 
مدارس باقی نگذاشته است. از این رو تغییر این 
نگرش نیازمند عزم ملی است و باید همه جامعه، 

آموزش و پرورش را در این خصوص یاری کنند.

بازی و نشاط جزو جدانشدنی زندگی کودکان و  ◾
نوجوانان است

ابراهیم سحرخیز، معاون پیشین آموزش متوسطه 
نیز در گفت وگو با ما می گوید: بازی و نشاط جزو 
جدایی ناپذیر زندگی کودکان و نوجوانان است 
و نمی توان یادگیری را از بــازی و نشاط تفکیک 
کرد؛ اما آموزش غیرحضوری این فرصت را فراهم 
نمی کند چرا که بازی در کنار همبازی ها معنا پیدا 
می کند. بنا به شرایط کرونا که اکنون گرفتار آن 
هستیم ضــرورت دارد فقط به موضوع کنکور و 
آمادگی برای کنکور توجه نکنیم به ویژه در مقطع 
دبستان و متوسطه اول اولــیــا و معلمان نگران 
یادگیری فارسی و حساب و علوم و.... هستند و 
کسی نمی گوید این دانش آموزان در دوران کرونا 
و تعطیلی مدارس چقدر از رشد اجتماعی عقب 
مانده، چقدر دچار افسردگی شده و چه بیماری ها 
ــــی ای آن هــا را تهدید  و آسیب های روحــی و روان
ــوارد از اهمیت  می کند. بــا آنکه اهمیت ایــن مـ
حساب و علوم و کنکور به مراتب بیشتر است 
به هیچ وجه جدی گرفته نمی شود و نه معلمان 
بلکه حتی والدین هم به فکر نشاط دانش آموزان 
و فرزندانشان نیستند و اگــر هم اظهار نگرانی 

می کنند فقط نگران عقب افتادگی های درسی 
آن  هــا هستند. در شبکه آمــوزش شــاد نیز جای 
نشاط و ورزش و امور پرورشی بسیار خالی است 
به همین دلیل آموزش های مجازی نمی تواند جای 

آموزش های حضوری مدارس را بگیرد. 
وی با اشــاره به اهمیت نوسازی در زمینه روحیه 
و نشاط دانــش آمــوزان و همچنین سالمت آن ها 
می گوید: متأسفانه نه تنها خبری از فضاهای 
ورزشی و کتابخانه ای استاندارد در مدارس دولتی 
و حتی غیردولتی نیست بلکه تعمیر و نوسازی 
مدارس دولتی نیز به دلیل کمبود بودجه به موقع 

انجام نمی شود.
مــعــاون پیشین آمـــوزش متوسطه می گوید طی 
سال هایی که در وزارت آموزش و پرورش مشغول 
خدمت بوده، هیچ دستورالعملی مرتبط با برگزاری 
اردوهــای دانش آموزی ندیده و هیچ منشوری در 
ایــن خصوص طراحی نشده اســت، درحالی که 
برگزاری انواع اردوهای تفریحی، ورزشی، آموزشی 
و پــرورشــی در همه کشورها بخشی از آمــوزش 
محسوب می شود و نقش مهمی در ایجاد نشاط 
و پیشبرد اهــداف آموزشی دارد. در عوض کیف 
دانش آموز را پر از کتاب های درسی کرده ایم و در 
نتیجه نه معلم، نه دانش آموز و نه والدین فرصتی 
برای اجرای سایر برنامه ها ندارند؛ در واقع با ارائه 
ــاالی کــتــاب هــای درســـی مــوجــب تــرس و  حجم بـ

نگرانی آن ها از امتحان شده ایم.
سحرخیز با اشاره به دغدغه های متعدد آموزش و 
پرورش در زمینه بودجه می گوید: متأسفانه نه تنها 
این بخش از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 
مورد غفلت قرارگرفته بلکه به نظر می رسد تمامی 
سند تحول روی کاغذ باقی مانده و دغدغه معلمان، 
دانش آموزان و اولیای آن ها تنهامعطوف به کنکور و 

قبولی در رشته مورد نظر شده است.

به اعتقاد کارشناسان، نظام آموزشی و مدارس ما از جذابیت و نشاط کافی 
برای دانش آموزان برخوردار نیستند

درس معلم ار بود زمزمه محبتی

ددستچينستچين

ابراهیم سحرخیز
 معاون پیشین

 آموزش متوسطه

ابراهیم سحرخیز، معاون پیشین آموزش 
متوسطه با اشاره به اینکه در سند تحول بنیادین 
آموزش و پرورش راهکارهایی برای ایجاد نشاط 

دانش آموزی ارائه شده، می گوید: این راهکارها 
تنها زمانی می توانند اهداف مورد نظر را محقق 

سازند که عملیاتی شوند و اگر بخواهیم اهداف 
را عملیاتی کنیم ابتدا باید برای آن ها برنامه های 

کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت طراحی کنیم. 
به عنوان نمونه یکی از این برنامه ها می تواند 

افزایش سرانه ورزشی، افزایش فضاهای 

کتابخانه ای، فضاهای کارگاهی و حیاط مدرسه 
و زیباسازی فضای مدرسه باشد که همه این 
موارد نقش مؤثری در ایجاد نشاط در روحیه 

دانش آموزان دارد. اما متأسفانه در حال حاضر در 
این زمینه مدل و برنامه مشخصی نداریم.
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 مشهورترین قاضی کشور چقدر حقوق می گیرد؟ ◾
اسدهللا مسعودی مقام که با عنوان قاضی 
برتر شناخته می شود در خصوص دستمزد 
دریافتی اش به فارس می گوید: درآمدی که 
داریم خیلی زیاد است ولی من اثبات می کنم قضات 
مجتمع اقتصادی از نظر دریافتی ضعیف ترین قضات 
کشورند. حقوق دریافتی من االن که افزایش پیدا کرده 

16 میلیون تومان است.

سهم ایران از بازار بازی های رایانه ای دنیا ◾
بـــه گـــــزارش تــســنــیــم، ســیــد ابــوالــحــســن 
فــیــروزآبــادی، دبــیــر شـــورای عــالــی فضای 
مــجــازی بــا بیان اینکه اقتصاد بــازی هــای 
رایــانــه ای در دنیا 159 میلیارد دالر و اقتصاد هالیوود 
حــدود 45 میلیارد دالر اســت، گفت: در حال حاضر 
95 درصد بازی ها و 1۰۰ درصد سخت افزارها در کشور، 

خارجی هستند.

تبلیغ برای وکال ممنوع است  ◾
محمد شیوایی، دبیر کمیسیون حمایت 
کانون وکالی مرکز با اشاره به فعالیت یک 
برنامه کاربردی خصوصی که فضایی برای 
ارتباط گیری موکل و وکیل فراهم کرده، به تسنیم گفت: 
تبلیغ بــرای وکــال ممنوع اســت و هــر مجموعه ای که 
بخواهد در این امور دخالت کند، مغایر مقررات عمل 

کرده است.

وضعیت ذخیره خون تهران؛ در آستانه بحران ◾
محمدرضا مهدی زاده، مدیرکل انتقال خون 
استان تهران به ایرنا گفت: به دلیل افزایش 
اعمال جراحی غیراورژانسی، میزان تقاضای 
مصرف خــون بیمارستانی 4۰ درصــد افــزایــش یافته و 
موجب شده ذخایر خون استان تهران بسیار شکننده 
باشد. امکان دارد خیلی سریع وضعیت ذخیره خون 

تهران از حالت عادی به بحرانی تبدیل شود.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین

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

برابر رای ش��ماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۸۰۰۲۰۰۰۷۲۹-   ۱۴۰۰،۰۶،۱۶   هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای مهدی پروانه به شماره شناسنامه ۱۶۱ کد 
ملی ۰۸۸۹۰۲۵۶۸۱ صادره از قاین فرزند غالمحسن در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
به مس��احت ۷۴۲,۴۰ مترمربع تمامی پالک ۳۳۰ فرعی از ۱۲۷۰- اصلی مزرعه ابوالخیری 

بخش ۱۱ قاین )از محل مالکیت سید علیرضا مجتهد زاده( محرز گردیده است.
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود و در صورتیکه 
اش��خاص نسبت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. آ-۱۴۰۷۳۵۶
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ 

علی  صفائی فر - رئیس  اداره  ثبت  اسناد وامالک قاینات 

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه اقاي سیدمحمودرضاسیدالحسیني دارای شناسنامه شماره ۰۹۳۳۹۵۷۵۴۸به شرح دادخواست به کالسه 
۰۰۰۰۱۹۱از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سیدجوادسیدالحسیني به 
شناسنامه ۳در تاریخ ۹۹،۱۱،۱۴در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :

۱.سیدعلیرضاسیدالحسیني متولد۵۲،۶،۲۰ب ش ملي۰۹۳۳۹۵۳۴۷۱فرزند متوفي 
۲.سیدمحمودرضاسیدالحسیني متولد۵۴،۱۲،۸ب ش ملي۰۹۳۳۹۵۷۵۴۸فرزندمتوفي

۳.نصرت سیدالحس��یني متولد۱۳۲۹،۸،۱ب ش ملي ۰۷۴۹۱۷۹۸۲۱همسرمتوفي میباشد وبجز اینها وارثی ندارد 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را به استناد ماده ۳۶۲ق 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 تاقدیم دارد 

و االگواهی صادر خواهد شد. آ-۱۴۰۷۳۷۵
دبیر شورا- شعبه دوم شورای حل اختالف  شهرستان باخرز

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای رحیم پروانه دارای شناس��نامه شماره ۰۷۴۹۶۷۳۸۰۱ به شرح دادخواست به کالسه ۰۰۰۰۳۵۳ 
از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان بهنام پروانه به شناس��نامه 
۰۷۴۰۰۲۲۰۸۳ در تاری��خ ۱۴۰۰,۰۶,۰۳ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به :
۱-محمدارشیا پروانه با کد ملی ۷۴۶۰۱۰۵۷۵۹ متولد ۱۳۹۹,۰۲,۰۳ صادره از باخرز فرزند متوفی

۲- عسل پروانه با کد ملی ۰۷۶۰۶۸۴۲۹۱ متولد ۱۳۹۰,۱۲,۲۷ صادره از خواف فرزند متوفی
۳- غزل پروانه با کد ملی ۰۷۴۶۰۰۵۵۱۰۷ متولد ۱۳۹۵,۰۳,۰۳ صادره از باخرز فرزند متوفی

۴- اسما ِ سعیدی با کد ملی ۰۷۴۰۰۹۵۴۳۱ متولد ۱۳۶۹,۰۱,۰۵ صادره از تایباد همسر متوفی
۵- رحیم پروانه با کد ملی ۰۷۴۹۶۷۳۸۰۱ متولد ۱۳۴۲,۰۶,۰۸ صادره از تایباد پدر متوفی

۶- گلچهره حجابی فرح آبادی با کد ملی ۰۷۴۹۲۲۷۳۶۳ متولد ۱۳۴۶,۰۱,۰۲ صادره از تایباد مادر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مذبور را به استناد ماده ۳۶۲ ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نمایند 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی  ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

و اال گواهی صادر خواهد شد. آ-۱۴۰۷۳۴۵
شورای شعبه یک شورای حل اختالف باخرز ابراهیم شیخ احمدی

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می برابر رأی شماره ۳۲۹۸-۱۴۰۰ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ هیات به کالسه پرونده شماره ۲۸۰- ۱۴۰۰موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی مستقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو 
بجنوردتصرفات مالکانه  بالمعارض متقاضی خانم فائزه مجرد فرزند محمد علی بشماره شناسنامه ۶ صادره از بجنورد 
در ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت ۱۱۵/۶۵ متر مربع از پالک ۱۵۵ اصلی واقع در اراضی کهنه کند 
بخش دو بجنورد خریداری از مالک رس��می آقای بازرگان باغچقی فرزند آقا خان محرزگردیده اس��ت.لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به  فاصله ۱۵ 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 ازتاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکورو عدم وصول اعتراض طبق مقررات  سند مالکیت صادرخواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول :  ۱۴۰۰/۰۸/۱۵          تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۰/۰۸/۳۰   آ-۱۴۰۷۳۴۴
   احمد اصغری شیروان   - رئیس ثبت اسناد و امالک                                                 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  
آگهی ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۸۰۱۸۰۰۳۰۰۰مورخ ۰۷/۱۰ /۱۴۰۰هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سنگر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی علیرضا موحدی طالمی فرزند صفر بشماره ملی ۲۶۱۹۶۶۸۸۸۳  در ششدانگ یک باب خانه و محوطه با 

کاربری مسکونی به مساحت ۱۹۱/۰۳ متر مربع  مجزی شده از پالک ۱۲ فرعی  از سنگ ۳ اصلی واقع در رودبرده  
بخش  ۱۲  گیالن که برای آن پالک  ش��ماره ۲۹۶۸ فرعی در نظر گرفته ش��ده  خریداری از مالک رس��می موسی 

عدل محرز گردیده است .
لذا به منظور اطالع عموم مراتب  در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م الف ۲۱۸۶  آ-۱۴۰۷۳۵۷
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۰۸/۳۰ /۱۴۰۰  تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ 

علی  کاظمی پاکدل - رئیس ثبت اسناد و امالک سنگر

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۸۰۱۸۰۰۲۹۹۸مورخ ۰۷/۱۰ /۱۴۰۰هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سنگر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی معصومه عطایی باز قلعه فرزند حس��ن بشماره ملی ۶۵۳۹۹۳۳۱۰۱ در ششدانگ یک باب خانه و محوطه 
با کاربری مسکونی به مساحت ۲۲۰/۰۳ متر مربع مجزی شده از پالک ۱۲ فرعی  از سنگ ۳ اصلی واقع در بخش 
رودبرده بخش ۱۲ گیالن که برای آن پالک ش��ماره ۲۹۶۹ فرعی در نظر گرفته ش��ده  خریداری از مالک رس��می 

موسی عدل محرز گردیده است 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب  در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م الف ۲۱۸۸     آ-۱۴۰۷۳۵۹
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۰۸/۳۰ /۱۴۰۰  تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ 

علی  کاظمی پاکدل رئیس ثبت اسناد و امالک سنگر

هیات موضوع قانون تعیین وتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون  تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۸۶۰۳۰۰۶۴۷۶مورخ ۱۴۰۰/۶۷/۲۴ هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه ۲ رشت ، تصرفات مالکانه بالمعارض 
خانم زهرا حس��ین زاده صیقالنی فرزند عزیز به ش��ماره شناس��نامه ۱۰۳۳ صادره از فومن در قریه سلیمانداراب در 
ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت ۱۴۶/۳۰ متر مربع پالک فرعی ۳۱۳۷۶ از اصلی ۱۴ 
مفروز مجزی از پالک ۲۱۹۹ از اصلی ۱۴ واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی آقای احمد مختصری 

خناچاه محرز گردیده است ، 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م الف ۲۱۸۳   آ-۱۴۰۷۳۶۰
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۰۸/۳۰  تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۸/۱۵  

سعید بدوی - رییس اداره ثبت اسناد و امالک  ناحیه دو رشت

آگهی فقدان سند مالکیت
نظ��ر به اینکه آقای محمدحس��ین درودی  فرزند محمد باق��ر به ش ش۰۹۲۱۹۹۹۲۸۳ برابر وکالت نامه ش��ماره 
۱۴۶۷۴۷_۱۴۰۰/۶/۲۵ دفترخانه اس��ناد رس��می ۱۲ مش��هد از طرف آقای حمید فرداد فرزند مس��عود به شماره 
شناسنامه ۰۹۲۰۵۷۲۳۳۲ به استناد دو برگ استشهادیه گواهی امضاء شده منظم به تقاضای کتبی جهت دریافت 
سند المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت به شماره چاپی ۵۰۰۸۱۹ج/۹۷ مربوط 
به شش��دانگ اعیانی یکباب دامداری به ش��ماره پالک ۵ فرعی از -۴۷ اصلی واقع در اراضی دیزباد س��فلی بخش ۳ 
زبرخان به نام نامبرده می باشد به علت سهل انگاری مفقود گردیده که با بررسی دفتر امالک مشخص گردید که سند 
مالکیت نامبرده ذیل ثبت وصفحه دفتر الکترونیکی ۱۳۹۸۲۰۳۰۶۰۰۱۰۰۰۵۹۱ شش دانگ اعیانی یکباب دامداری 
به مساحت۱۴/۹۹۸۱ مترمربع به شماره پالک مزبور با ) گواهی به اینکه عرصه آن موقوفه آستان قدس و استیجاری 
به موجب سند رسمی شماره ۸۱۰۷۷ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۳ این دفتر خانه می باشد و رعایت شروط مندرج در سند 
اجاره ضروری است( به نام آقای حمید فرداد فرزند مسعود ثبت گردیده و سپس تمامی مورد ثبت متن برابر سند 
ش��ماره ۱۴۲۱۰۶_۹۸/۷/۳۰ دفتر اسناد رس��می ۱۲ مشهد به آقای محمد حسین درودی به مدت ۱۰ سال اجاره 
داده است و دفتر امالک بیش از این حکایت ای ندارد لذا به استناد ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت 
آگهی و متذکر می گردد هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده و یا مدعی است وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت 
و یا سند معامله رسمی به اداره تسلیم نمایید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول 
اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام 

خواهد شد.. تاریخ انتشار:۱۴۰۰/۰۸/۱۵   آ-۱۴۰۷۳۶۱
سید حسن پور موسوی  - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان زبرخان

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

براب��ر رأی ش��ماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۳۷۲۸ مورخ ۰۷/۲۶/ ۱۴۰۰ هی��ات 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 آقای علی بنی اسدی فرزند حسن بشماره شناسنامه ۱۱۶ در ششدانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت 
۱۲۳,۵۷ متر مربع قسمتی از پالک۲۲۷- اصلی واقع در خرسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل 
مالکیت ورثه محمد میابادی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
می ش��ود در صورتی که اشخاص نس��بت 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.  آ-۱۴۰۷۳۶۲

تاریخ انتشار نوبت اول:  شنبه ۱۴۰۰/۰۸/۱۵   تاریخ انتشار نوبت دوم : دوشنبه ۰۱ /۱۴۰۰/۰۹                         
حسین براتی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

براب��ررای ش��ماره ۱۴۰۰۶۰۳۲۱۰۰۶۰۰۱۵۶۷هی��ات اول موض��وع قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی 
وس��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تفت تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی 
آقای رس��تم نیکجوهمدانی فرزند س��هراب بشماره شناس��نامه ۴۲۵صادره از یزد دریک باب خانه و باغ به مساحت 
۱۲۶۰مترمربع باقیمانده پالک ۱۷۸۴ اصلی بخش ۱۲ یزد واقع درده باال تفت خریداری مع الواسطه ازمالک رسمی 

خانم شیرین وزرا محرزگردیده است . 
لذا به منظوراطالع عموم دردو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می ش��ود درصورتی که اش��خاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی 

تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشارنوبت اول: ۱۴۰۰/۰۸/۱۵         آ-۱۴۰۷۳۷۲
تاریخ انتشارنوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

 امیرحسین جعفری ندوشن      - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت

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

امالک واقع دربخش ۶ یزد –  تفت و توابع
۲۶۰- اصل��ی – خان��م ش��یوا نجم آبادی شش��دانگ باغ پالک ثبتی برابر به مس��احت ۲۲۵۲متر مرب��ع برابر رای 
ش��ماره ۱۴۰۰۶۰۳۲۱۰۰۶۰۰۱۶۰۹مورخه ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ واقع درراحت آباد تفت خریداری عادی مع الواس��طه از 

وفادارمیثاقی تفت مالک رسمی
۳۰۴- اصلی – خانم شیوا نجم آبادی ششدانگ خانه و باغچه پالک ثبتی برابر به مساحت ۹۰۶ متر مربع برابر رای 
شماره ۱۴۰۰۶۰۳۲۱۰۰۶۰۰۱۵۷۶مورخه ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ واقع درتفت خریداری عادی مع الواسطه از وفادارمیثاقی 

تفت مالک رسمی
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود درصورتیکه اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند.

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشارنوبت اول: ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ - تاریخ انتشارنوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰        آ-۱۴۰۷۳۶۳

امیر حسین جعفری ندوشن - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت

رونوشت اگهی انحصاروراثت
خانم س��ارا س��ابکی ژند فرزند جان محمد به شماره ملی ۶۸۲۰۰۳۷۷۴۰ به شرح دادخواست کالسه پرونده شماره 
۱۰۱/۱/۱۴۰۰ در این ش��ورا درخواس��ت گواهی انحصاروراثت نموده و چنین توضیح داده اس��ت که شادروان شیر 
محمد شهلی بر فرزند الل محمد  به شماره ملی ۳۵۸۰۰۴۴۱۶۸ در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱۲ در زادگاهش بزمان بعلت  
اصابت جس��م سخت    فوت نموده اس��ت و ورثه حین الفوت وی عبارتند از : ۱-متقاضی با مشخصات فوق همسر 
متوفی ۲- الل محمد شهلی بر به شماره ملی ۳۵۹۱۰۰۲۰۶۲ پدر  متوفی  ۳- بی بی ناز شهولی بر  به شماره ملی 
۳۵۹۰۶۹۷۰۸۳ مادر متوفی ۴- محمد شهلی بر     به شماره ملی ۶۸۲۰۰۸۸۹۱۴ پسر متوفی ۵-سمیرا شهلی بر 

به شماره ملی ۶۸۲۰۰۹۷۰۷۷ دختر متوفی .
اینک با اتمام تش��ریفات قانونی درخواس��ت مزبور در یک نوبت اگهی نمائید تا هرکس اعتراض یا وصیت نامه ای از 
متوفی نزد اوس��ت از تاریخ نش��ر آگهی ظرف مدت یکماه )۳۰روز( به دادگاه عمومی بخش بزمان تقدیم دارد و اال 

گواهی صادر خواهد شد .       آ-۱۴۰۷۳۶۷
رئیس شورای حل اختالف بزمان – اکبر گلشن 

رونوشت اگهی انحصاروراثت
خانم مهین ناظری فرزند الل بخش  به ش��ماره ملی ۲۸۸۹۷۶۰۵۶۱ به ش��رح دادخواس��ت کالس��ه پرونده شماره 
۹۹/۱/۱۴۰۰ در این ش��ورا درخواس��ت گواهی انحصاروراثت نموده و چنین توضیح داده است که شادروان مراد بی 
ب��ی ناروئی فرزند نجیم  به ش��ماره ملی ۳۵۹۰۰۳۱۰۳۴ در تاری��خ ۹۸/۹/۲۶ در زادگاهش بزمان بعلت بیماریهای 
قلبی فوت نموده است و ورثه حین الفوت وی عبارتند از : ۱-متقاضی با مشخصات فوق دختر   متوفی ۲- شهین 
ناظری  به شماره ملی ۵۲۵۹۰۳۷۸۸۱ فرزند مراد بی بی ۳- رحم بی بی ناروئی     به شماره ملی ۳۶۱۰۰۶۸۰۵۱ 
دختر   متوفی ۴- نوراهلل ناروئی     به ش��ماره ملی ۳۶۱۰۸۵۰۱۷۵ پس��ر متوفی ۵-س��عید ناروئی   به شماره ملی 
۳۶۲۱۷۲۰۵۴۵ پس��ر متوفی ۶-یعقوب ناروئی  به ش��ماره ملی ۳۶۲۱۶۹۱۴۴۸  پسر متوفی ۷-روح اله ناروئی   به 
شماره ملی ۳۶۱۰۴۶۸۳۶۱ پسر متوفی ۸- فرزاد ناروئی  به شماره ملی ۳۶۲۲۲۰۵۵۲۰ پسر متوفی ۹-شرفناز ناروئی  
به ش��ماره ملی ۶۱۱۹۹۰۳۲۷۵  دختر متوفی ۱۰-فرخنده ناروئی  به ش��ماره ملی ۳۶۲۱۸۶۰۷۶۲ دختر  متوفی 
۱۱-بید اهلل ناروئی به شماره ملی ۳۶۱۰۴۶۸۳۷۸ پسر متوفی ۱۲-داوود ناروئی به شماره ملی ۳۶۲۰۵۳۱۴۳۹ پسر 

متوفی ۱۳-محمد ناظری به شماره ملی ۳۵۹۰۵۶۵۱۰۱ پسر متوفی    
اینک با اتمام تش��ریفات قانونی درخواس��ت مزبور در یک نوبت اگهی نمائید تا هرکس اعتراض یا وصیت نامه ای از 
متوفی نزد اوس��ت از تاریخ نش��ر آگهی ظرف مدت یکماه )۳۰روز( به دادگاه عمومی بخش بزمان تقدیم دارد و اال 

گواهی صادر خواهد شد .          آ-۱۴۰۷۳۴۹
رئیس شورای حل اختالف بزمان – اکبر گلشن 

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

برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۷۸۰۰۶۵۵۶ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 

حبیب اهلل محمدی راد فرزند علی بشماره شناسنامه ۱۹۶۹ صادره از کرمان در ششدانگ یک باب خانه )مخروبه( به 
مساحت ۱۴۶/۲ مترمربع پالک ۱ فرعی از ۳۱۷۴ اصلی واقع در بخش ۲ کرمان آدرس کرمان خیابان مدرس کوچه 
۸ خریداری از مالک رسمی خانم کبری عباسی پور گینکانی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 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. 
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه ۱۴۰۰/۰۸/۱۵      

تاریخ انتشار نوبت دوم: شنبه ۱۴۰۰/۰۸/۲۹
۹۱۷ م/الف     آ-۱۴۰۷۳۷۰

محمود مهدی زاده - رییس ثبت اسناد و امالک

)آگهی موضوع ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی (
حس��ب تکالیف مقرر در ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب 
۱۳۹۰/۰۹/۲۰ آراء صادره از هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی سبزوارتصرفات مالکانه و بال 

معارض اشخاص محرزو جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد :
بخش ۲ سبزوار

-خانم مهنوش کالته ء  نسبت به  ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۴۹/۰۸ متر مربع قسمتي از پالک ۹  فرعي 
از ۳۳۶۱ اصلی بخش ۲ سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي  حسن قزی

-آقای قاسم رحیم زاده  نسبت به  سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۹۲/۸۶ متر مربع قسمتي 
از پالک ۱۶۷  فرعي از ۱۹۶۷ اصلی بخش ۲ سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي  حمید معلمی

بخش ۳ سبزوار - پالک ۵ اصلی اراضی قلعه نو
-آقای سید حسین دلبری نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۲۱۱/۲۶ متر مربع 
قس��متي از مورد تقاضا به مس��احت ۹۸/۰۱ متر مربع از پالک ۵ اصلی بخش ۳ سبزوارفاقد ثبت است و قسمتی به 
مساحت ۱۱۳/۲۴ متر مربع از پالک ۴۵۱ فرعی از ۵ اصلی بخش ۳ سبزوار قسمتی از پالک ۴۵۱ فرعی از ۵ اصلی 

واقع در بخش ۳ سبزوار از محل مالکیت رسمی محمد ابراهیم قلعه نوی و قسمتی فاقد ثبت 
-خانم صدیقه سادات دلبری نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۲۱۱/۲۶ متر مربع 
قس��متي از مورد تقاضا به مس��احت ۹۸/۰۱ متر مربع از پالک ۵ اصلی بخش ۳ سبزوارفاقد ثبت است و قسمتی به 
مساحت ۱۱۳/۲۴ متر مربع از پالک ۴۵۱ فرعی از ۵ اصلی بخش ۳ سبزوار قسمتی از پالک ۴۵۱ فرعی از ۵ اصلی 

واقع در بخش ۳ سبزوار از محل مالکیت رسمی محمد ابراهیم قلعه نوی و قسمتی فاقد ثبت 
پالک ۱۷۰ اصلی اراضی دلقند

-آقای س��ید مهدی دلقندی  نسبت به شش��دانگ یک قطعه باغ به مساحت ۳۸۴/۴۶ متر مربع پالک ۷۲۷  فرعی 
مجزی شده از ۶۷۲ فرعی از ۱۷۰ اصلی واقع در بخش ۳ سبزوار از محل مالکیت رسمی محمد ابراهیم دلقندی که 

برابر رای اصالحی ۹/۱۴۰۰/۶۲۰۳-۱۴۰۰/۰۸/۰۱ مساحت به ۳۸۴/۴۶ متر مربع افزایش یافته است
بخش ۱۲ سبزوار - پالک یک اصلی اراضی عمیدآباد

-آقای محمود میهنی  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۰۴/۲۷ متر مربع قسمتي از پالک ۳۸۸۱  
فرعی از یک اصلی واقع در بخش ۱۲ سبزوار از محل مالکیت رسمی سلیمان حمامی پادر

پالک ۲ اصلی اراضی عبدالرحمن
-آقای حسین عبادت طلب نسبت به ششدانگ یکباب منزل به مساحت ۱۱۶/۶۹ متر مربع پالک ۷۹۰۹ فرعی مجزی 
شده از ۱۲۳۸ فرعی از ۲ اصلی واقع در بخش ۱۲ سبزوار از محل مالکیت رسمی ورثه حاج محمد حسین سبزواری 

که که برابر رای اصالحی ۹/۱۴۰۰/۶۲۶۱-۱۴۰۰/۰۸/۰۵ مساحت ۱۱۶/۶۹ متر مربع صحیح می باشد 
-خانم ناهید نگاری نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۸۵/۳۸ متر مربع پالک ۱۶۱۳۶ فرعی مجزی 
ش��ده از پالک ۱۹۸  فرعی و تمامت پالک ۱۴۷۳۴ فرعی از ۲ اصلی واقع در بخش ۱۲ س��بزوار که نسبت به پالک 
۱۴۷۳۴ فرعی بالواسطه از محل مالکیت رسمی خودش و نسبت به پالک ۱۹۸ فرعی مع الواسطه از محل مالکیت 
رسمی بتول ترابی که برابر رای اصالحی ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۱۱۰۰۴۶۱۸-۱۴۰۰/۰۸/۰۱ به مساحت ۸۵/۳۸ متر مربع 

افزایش یافته است 
-آقای محس��ن عالمی  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۴۴/۴۵ متر مربع قسمتي از پالک ۱۴۷۱ 

فرعی از ۲ اصلی واقع در بخش ۱۲ سبزوار از محل مالکیت رسمی عباس پرستش کارگر
-آقای محس��ن عالمی  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۳/۰۵ متر مربع قسمتي از پالک ۱۴۷۱ 

فرعی از ۲ اصلی واقع در بخش ۱۲ سبزوار از محل مالکیت رسمی عباس پرستش کارگر
پالک ۵ اصلی اراضی فتح آباد

-آقای محسن عالمی  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۲۶/۹۰ متر مربع قسمتي از پالک ۴۲۳ فرعی 
از ۵ اصلی واقع در بخش ۱۲ سبزوار از محل مالکیت رسمی محمد علی تورانی

پالک ۷ اصلی اراضی نقابشک
-آقای سید مرتضی علوی هوشمند  نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۴۸/۵۱ متر 

مربع قسمتي از پالک ۷۰ فرعی از ۷ اصلی واقع در بخش ۱۲ سبزوار از محل مالکیت رسمی طوبی شیعی
-آقای محمد علی شرافتی  نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۴۸/۵۱ متر مربع 

قسمتي از پالک ۷۰ فرعی از ۷ اصلی واقع در بخش ۱۲ سبزوار از محل مالکیت رسمی طوبی شیعی
لذا به استناد مفاد ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این 
روزنامه منتش��ر میگردد در صورتی که اش��خاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند در شهرها باید از 
تاریخ انتشار اولین آگهی در روزنامه و در روستاها از تاریخ الصاق رای در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم ورسید اخذ نمایند .معترض باید  ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواس��ت را به اداره ثبت محل تحویل نماید . در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا 
معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت 
می نماید.صدور س��ند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیس��ت .برابر ماده ۱۳ آیین نامه مذکور در مورد آن 
قسمت از امالکی که قبال نسبت به آن ها اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی طبق رای هیات پس از تنظیم 
اظهار نامه ثبتی حاوی تحدید حدود ملک ،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع 
عموم میرس��اند و نس��بت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به 

صورت اختصاصی منتشر می نماید .  ) م الف ۱۴۰۰/۹۹۸(      آ-۱۴۰۷۳۶۸
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۵/ ۰۸ /۱۴۰۰      تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۰۹/۰۱  

علي آب باریکي - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سبزوار
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اسکوچیچ نامزد 
بهترین مربی 

 سال ۲۰۲۱ 
جهان شد

فدراسیون بین المللی 
تاریخ و آمار 

نامزدهای بهترین 
مربی سال فوتبال 
ملی جهان در سال 

۲۰۲۱ را اعالم 
کرد و بر این اساس 
دراگان اسکوچیچ، 
سرمربی تیم ملی 
فوتبال ایران که از 

زمان بر عهده گرفتن 
هدایت تیم ملی بدون 

شکست بوده است، 
یکی از نامزدهاست. 

اسکوچیچ توانسته در 
مدت تقریبًا یک سال 
حضور روی نیمکت 

تیم ملی ایران عملکرد 
خوبی داشته باشد و 
تیم ملی با ۱۰ امتیاز 
در صدر جدول گروه 

خود در انتخابی جام 
جهانی قرار دارد.

خبر ویژه

امشب تقابل 
ایران با روسیه 

در فینال جام 
بین قاره ای 

فوتبال ساحلی

در دیدار نیمه نهایی 
مسابقات بین قاره ای 
فوتبال ساحلی ۲۰۲۱ 
امارات، تیم های ملی 
ایران و سنگال دیروز 

به مصاف هم رفتند که 
این دیدار با برتری ۷ بر 
۵ ایران خاتمه یافت. 

با این نتیجه، تیم ملی 
ایران راهی دیدار نهایی 
شد و با توجه به پیروزی 
روسیه مقابل پرتغال ، 
ایران و روسیه امشب 

دیدار نهایی برای کسب 
جام قهرمانی دهمین 

دوره این مسابقات 
برگزار خواهند کرد. 
ساحلی بازان ایران 

در ادوار گذشته این 
مسابقات سه بار 

قهرمان شده اند که از 
این حیث با برزیل و 

روسیه برابری می کنند.  
در نتیجه قهرمان این 
دوره که یکی از دو تیم 
ایران و روسیه خواهد 

بود، به برترین تیم 
این مسابقات تبدیل 

خواهد شد.

خبرخبر
روزروز

  سجاد غریبی 
»هالک ایرانی« و مارتین فورد مشهور 

به »ترسناک ترین مرد زمین«، در 
لندن برابر هم پیکار می کنند. غریبی 
به دلیل ادعای مقابله با داعش مورد 

توجه قرار گرفته بود.

  راموس
کالتنبرگ، داور انگلیسی، به اشتباهش 

در پذیرش گل رئال در فینال لیگ 
قهرمانان ۲۰۱6 که توسط راموس به 

ثمر رسید اعتراف کرد.»گل آفساید بود و 
برای جبران برای اتلتیکو پنالتی گرفتم«.

  مورینیو
هواداران رم از نتایجی که در 

هفته های اخیر کسب شده راضی 
نیستند آن ها برای اولین بار در طول 
فصل، اقدام به هو کردن اعضای تیم 

و البته مورینیو کردند.

جـــــــــــــواد 
زاده   ــم  ــت  رس
ــارم  ــهــ  هـــفـــتـــه چــ
ــر عصر  ــرتـ لـــیـــگ بـ
ــروز بــا شکست  ــ دی
ســپــاهــان،تــســاوی 
استقالل و قعرنشینی پــدیــده آغــاز 
شــد.تــراکــتــور هــم همچنان در جــاده 

سنگالخ ناکامی ماند.

تساوی مقابل سپاسی ◾
استقالل با یک تساوی پرحادثه به 
تعطیالت رفت تا خودش را به عنوان 
مدعی اصلی قهرمانی آمـــاده هفته 
پنجم کند. دیــروز در شیراز در حالی 
کــه مـــردان مجیدی بــا زمــیــن و بــاران 
و سپاسی مــی جنگیدند دقیقه 9۵ 
ــیــروزی را بــا تــســاوی عــوض کــردنــد. پ
یانگا از روی نقطه پنالتی گل برتری 
آبی پوشان را زیر بــاران زد. میزبان که 
امسال به لیگ برتر رسیده هر چه در 
چنته داشت رو کرد و دقیقه 9۵ قربانی 
روی غفلت دروازه بــان استقالل گل 
تساوی را به ثمر رساند.استقالل با این 

تساوی ۱۰ امتیازی شد.
ــــده« و  ــدی ــ  در تـــهـــران و در بــــازی »پ
ــوادار« رضـــا عنایتی مــوفــق شد  ــ ــ »ه
همشهری های خـــود را بــا شکست 

بدرقه کند. در این بازی حیثیتی مردان 
میثاقیان حرفی برای گفتن نداشتند 
و دســت از پا درازتـــر با یک امتیاز در 
همان ته جدول باقی ماندند. محمد 
قاضی و انتظاری گل های هوادار را به 
ثمر رساندند. تراکتور هم در تبریز دو 

بر یک مقابل پیکان شکست خورد. 
در آخرین بــازی هم دربــی اصفهان را 
ذوب آهــن موفق شد یک بر صفر به 
سود خود تمام کند و لبخند را بر لب 
تعقیب کنندگان سپاهان بنشاند. 
شاگردان تارتار در این بازی در حالی 
که سعی در کنترل بازی و دفع حمالت 
سپاهانی هــا داشــتــنــد مــوفــق شدند 
روی اشتباه اسماعیلی فر در جایگری 
توسط سجاد دانایی دقیقه ۵۷ به گل 
برسند. بعد از این گل بازی به شدت 
فیزیکی دنبال شد که در پی آن علی 
محمدی کاپیتان سپاهان دقیقه 68 
از بــازی اخــراج شــد. نکته جالب این 
بــازی پنالتی بود که شهباززاده نیمه 
اول از دست داد. این پنالتی که روی 
احمدزاده انجام شده بود را فرعباسی ، 
دروازه بان ذوب آهن دفع کرد.سپاهان 
با ایــن شکست صــدر را به استقالل 
داد و 9 امتیازی باقی ماند.ذوب آهن 
هم 6 امتیازی شد تا هوادارانش را به 

رتبه خوب در پایان لیگ امیدوار کند.

نبرد 6 امتیازی ◾
ــه هــفــتــه چــهــارم  ــ ــروز امـــا در ادامـ ــ امـ
پرسپولیس میزبان گل گهر است. نبرد 
این دو تیم همیشه چه در داخل میدان 
و چه در کنار زمین جذاب و پرهیجان 
دنــبــال شــده اســت. مـــردان یحیی به 
دلیل باخت در اراک و البته گل های 
خورده عجیب این روزها تحت فشار 

هستند. 
مدافع گالت قهرمانی لیگ را آن طور 
که هوادارانش انتظار داشتند کوبنده 
شــروع نکرده و از صدر فاصله گرفته 
اســت. بــرای سرخ ها پیروزی در بازی 
امـــروز حیاتی اســـت. حیاتی از این 
نظر که در صورت باخت جمع کردن 
حاشیه های تیمی که مدیرعامل ندارد، 
پول نگرفته و پنجره اش بسته است 
کار ناشدنی است. گل گهر هم با تمام 
هزینه هایی که کرده بد نتیجه نگرفته 
و به سودای پیروزی 6 امتیازی به تهران 

سفر کرده است. 

برنامه بازی ها ◾
شنبه ۱۵ آبان ۱4۰۰

مس رفسنجان - آلومینیوم      ۱6:۰۰
نساجی - صنعت نفت               ۱6:۰۰
- گل گهر                   ۱8:۰۰ پرسپولیس 

نفت  مسجدسلیمان - فوالد    ۱8:۰۰

پدیده در قعر جدول جا خوش کرد

خروج استقالل و سپاهان از ریل پیروزی
زیر ذره بین

ضد حمله

خودزنی به سبک 
فدراسیون جودو

درســت در روزی که تاریخ رسیدگی به پرونده 
 )CAS( جــودو  ایــران در دادگــاه حکمیت ورزش
اعالم و گفته شد 3 آذرمــاه به وضعیت تعلیق 
جودو رسیدگی می شود، رئیس این فدراسیون 
با اظهارنظری عجیب شرایط را به گونه ای دیگر 

رقم زد.
»تــســنــیــم«نــوشــت آرش مــیــراســمــاعــیــلــی در 
صحبت های خــود مدعی شــد صالحی امیری 
رئیس کمیته ملی المپیک بــدون هماهنگی با 
فدراسیون جودو »نامه ای با لحن ملتمسانه « برای 
فدراسیون جهانی ارسال کرده که می تواند روند 
رسیدگی به پرونده تعلیق جودو در دادگاه حکمیت 

ورزش را با مشکالتی همراه کند.
پس از این اظهارات، کیکاوس سعیدی دبیرکل 
ــال نــامــه بــه کمیته  کمیته مــلــی الــمــپــیــک، ارســ
ــاس درخــواســت  بین المللی المپیک را بــر اسـ
فدراسیون جــودو اعــالم و طی شدن این اتفاق را 
روند مرسوم در مکاتبات با نهادهای ورزشی دنیا 

عنوان کرد.
در اینکه مسئوالن کمیته ملی المپیک برای ارسال 
نامه به فدراسیون جهانی جودو باید با فدراسیون 
هماهنگی داشته باشند، هیچ شکی نیست، اما 
واکنش تند و رسانه ای رئیس فدراسیون جودو در 
چنین موقعیت حساسی می تواند بر مشکالت 

اضافه کند.
در چنین شرایط حساسی که حل مشکل جودو 
نیازمند هماهنگی و همدلی دستگاه های ورزشی 
کشورمان است و از طرفی فدراسیون جهانی جودو 
و سایر نهادهای بین المللی، اتفاقات ورزش ایران 
را به دقت رصد می کنند، این موضوع و گالیه ها 
باید در درون خانواده ورزش کشورمان حل شود. 
جلسه ای کــه می توانست بــا حضور مسئوالن 
وزارت ورزش و جــوانــان، کمیته ملی المپیک و 
فدراسیون جودو برگزار و گالیه ها در درون خانواده 

ورزش مطرح شود نه در یک مصاحبه تلویزیونی.
میدان جنگ را باید شناخت و به جای درگیری های 
داخلی، انــرژی  را صرف هم افزایی و وحــدت کرد. 
خودزنی ها از سوی هر فــرد، گــروه و نهادی قطعاً 
سبب ایجاد مشکالت بیشتر بــرای ورزش ایران 

می شود.

گل محمدی: مقابل 
گل گهر برد می خواهیم

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: تغییرات 
زیــادی داشتیم و زمــان می برد تا بازیکنان با هم 
هماهنگ شوند، امــا باید ایــن هماهنگی هرچه 
زودتر شکل بگیرد.به گزارش قدس آنالین، یحیی 
ــازی بــرای ما شبیه یک  گل محمدی گفت: هر ب
فینال اســـت. بــا توجه بــه اینکه هفته گذشته 
مقابل آلومینیوم شکست خوردیم و نتیجه خوبی 
نگرفتیم، انگیزه زیادی داریم تا در این بازی 3 امتیاز 
مسابقه را کسب کنیم. باید مقابل تیمی قرار 
بگیریم که می تواند یکی از مدعیان لیگ امسال 
برای قهرمانی باشد. آن ها تیم خوبی هستند که از 

نظر امکانات، مربی و بازیکن شرایط خوبی دارند.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس خاطرنشان کرد: 
باید هرچه زودتر خودمان را پیدا کنیم و شرایط را 
بهبود بخشیم. باید خوب تمرین کنیم تا هم در 
مسابقات عملکرد خوبی داشته باشیم و هم نتیجه 
الزم را کسب کنیم. با توجه به شرایط فعلی و کسب 
سه امتیاز بازی با گل گهر برای ما خیلی مهم است 
و باید تمام تالشمان را برای رسیدن به این هدف 

به کار بگیریم.
گل محمدی در خصوص جذب بازیکن خارجی 
پس از باز شدن پنجره نقل و انتقاالتی، اضافه 
کرد: این پنجره فعالً بسته است اما با توجه به 
صحبت های سرپرست باشگاه، روز شنبه یا 
یکشنبه باز خواهد شد. هر چند پنجره نقل و 
انتقاالتی نیز در یکی دو روز آینده بسته می شود 
و فرصتی بــرای جذب بازیکنی که شرایط بازی 
داشته باشد و از کیفیت خوبی برخوردار باشد 

نداریم.
وی در رابـــطـــه بـــا ایــنــکــه مــدیــریــت بــاشــگــاه به 
پرسپولیس در بالتکلیفی است، گفت: هواداران 
می دانند که ما مشکالت مدیریتی داریـــم. هر 
چند هرچه صحبت می کنیم فایده ای ندارد و این 
موضوع هم در حیطه اختیارات من نیست. بهتر 
است مسئوالن تصمیم خوبی بگیرند تا مشکالت 

برطرف شود.
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سرآسیایی: بازی با پرسپولیس فقط فنی نیست   ◾
مجتبی سرآسیایی مربی گل گهر گفت: با برنامه ریزی 
و آنالیزی که از دیــدار پرسپولیس داریــم بــرای این بازی 
آماده هستیم و می دانیم مسابقه خیلی سختی داریم. 
ــدار جــدا از مسائل تاکتیکی، فنی،  می دانیم در ایــن دی
فیزیکی و درگیری های فوتبالی داخل زمین، نیاز به تمرکز و 
هوشمندی بسیار باالیی داریم تا ان شاءهللا بتوانیم پس 

از پایان 9۰ دقیقه به نتیجه دلخواه برسیم.

پیروزی 6 امتیازی چیپس کامل در اصفهان ◾
حاصل تالش نماینده های مشهد در هفته هشتم لیگ 
برتر فوتسال یک تساوی و یک پیروزی بود. فرش آرا عصر 
پنجشنبه در سالن بهشتی میزبان زندی بتن کالردشت بود 
که نتیجه ای بهتر از تساوی ۲بر۲ نتوانست بدست آورد. اما 
دیگر نماینده مشهد که لیگ برتر را برای اولین سال تجربه 
می کند دیروز در اصفهان توانست سپاهان را 4بر3 مغلوب 

کند تا دومین پیروزی پیاپی خارج از خانه خود را دشت کند.

هبه حمیداوی به خراسانی ها ◾
حمیداوی ، مالک شــهــرخــودرو در پاسخ بــه اینکه آیا 
تیمش در لیگ می ماند یا خیر گفت: صد در صد در 
لیگ می مانیم. من 6 ماه تیم را گرفتم و چهارم و آسیایی 
شدیم، سال بعدش ششم شدیم و سال بعدش من نبودم 
و  اصولی خیلی دلش می خواهد مردم بدانند کجا بودم ولی 
مردم می دانند! سالی که تیم را به زور گرفتند تیم نهم شد. 
اگر من امسال دهم هم شوم تیم را هبه می کنم به استان!

مجیدی: زشت ترین گل را خوردیم ◾
مجیدی،سرمربی استقالل گفت: ما در کل 9۰ دقیقه 
بازی تیم برتر زمین بودیم، موقعیت های بسیار زیادی 
داشتیم که و به گل تبدیل نکردیم. می توانم بگویم که 
زشت ترین گل لیگ را خوردیم، اگر از زننده گل سؤال 
کنید نمی داند گل را با کجایش به ثمر رسانده است. 
وقتی که از موقعیت هایمان استفاده نکنیم نتیجه اش 

این می شود که در دقیقه 9۵ گل را دریافت می کنیم.  

علی عبداحد   از دور رفت لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور از 
گروه ب، مسابقات امروز با دو دیدار در تاالر بسکتبال مجموعه آزادی 
پیگیری می شود. تیم آویژه صنعت پارسا مشهد در حالی از ساعت 
۱۵ مقابل فوالد مبارکه سپاهان قرار می گیرد که تا پایان هفته چهارم 
یک پیروزی مقابل اکسون تهران )68-6۰( و دو باخت مقابل تیم های 
رعد پدافند هوایی )66-۷۱( و مهرام تهران )۵۵-۷۱( و یک بازی لغو شده 
با صنعت مس رفسنجان را در کارنامه دارد .فوالد مبارکه سپاهان در 
شرایط مشابه با حریف مشهدی خود دارای یک پیروزی و دو شکست 
و یک بازی معوقه است. آویژه ای ها امــروز مقابل حریف اصفهانی 
خود دیداری حساس دارند که به گفته مدیرعامل باشگاه آویژه )جعفر 
فالح(، هم قسم شده اند که پیروز این بازی و ادامه راه باشند. یادآور 
می شویم تیم خوب و تنها نماینده بسکتبال خراسان رضوی با بدست 
آوردن دو باخت پی درپی مقابل رعد پدافند هوایی و مهرام، ضمن 
اینکه شرایط خود را در میانه جدول سخت کرده، نتوانسته  انتظارات 
مخاطبان بسکتبال استان را نیز برآورده کند. تیم آویژه صنعت پارسا 
مشهد از یک سرمربی صربستانی، یک بازیکن آمریکایی و یک 
بازیکن صربستانی؛ دو بازیکن غیربومی و ستاره ها و جوانان بومی 
استان تشکیل شده است که می توان ادعا کرد مشهدی ها از تیم های 
هم وزن و مدعی گروه ب مسابقات هستند. در دیدار دوم شیمیدر قم 
و اکسون تهران در ساعت ۱۷:3۰رودرروی هم قرار می گیرند. تیم های 
مهرام تهران و شیمیدر قم تیم های بــدون باخت گــروه ب هستند. 
در گروه الف شهرداری گرگان با پنج پیروزی و یک شکست در صدر 
است و تیم های مس کرمان و نظم آوران سیرجان از مدعیان گروه الف 
هستند.در همین چارچوب پنجشنبه مس کرمان و ذوب آهن اصفهان 
مقابل حریفان خود به پیروزی دست یافتند.در نخستین بازی تیم 
پاالیش نفت آبادان و مس  کرمان به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان، 
شاگردان محمدرضا اسالمی در تیم مس با حساب 98 - 8۷ حریف 
خود را شکست دادند. اما در پر امتیازترین بازی فصل جاری شاگردان 
فرزاد کوهیان در تیم ذوب آهن اصفهان موفق شدند با حساب ۱۰۱ - 99 
شاگردان علی آرزومندی در نظم آوران سیرجان را شکست دهند. این 

دیدار تا به اینجای فصل، پر امتیازترین بازی لیگ است.( 
نتایج کامل دیدارهای انجام شده به شرح زیر است:

کاله آمل68- شهرداری گرگان 9۲
خانه بسکتبال خوزستان ۷8- نیروی زمینی ۵9
صنعت مس کرمان98- پاالیش نفت آبادان 8۷

ذوب آهن اصفهان ۱۰۱- نظم آوران سیرجان99

مشهدی ها در هفته پنجم لیگ برتر بسکتبال

هم قسم برای پیروزی 

منهای فوتبال

ستارگان ورزش
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3 

ش
ورز

 

ــدی پـــیـــش و بـــعـــد از دو  ــنـ چـ
شکست تلخی که بارسلونا در 
یک هفته مقابل رئال مادرید و 
رایو وایکانو تجربه کرد، سرانجام 
صبر سران این باشگاه به پایان رسید و رونالد 
کومان بعد از حدود یک سال و نیم از هدایت 
بلوگرانا برکنار شــد؛ موضوعی که از ابتدای 
فصل نیز گمانه زنی هایی در مورد آن وجود 

داشت، اما درنهایت در این مقطع به شکل 
رسمی اتفاق افتاد.در روزهای گذشته اخبار 
ضدو نقیضی درباره موضع باشگاه السد 
در رابطه با جدایی ژاوی هرناندز مطرح 

شد. حتی ترکی آل علی، مدیر السد 
در این باره گفت: »از مالقات 

اعــضــای بــارســا استقبال 
ــا مــوضــع  ــ مــی کــنــیــم، امـ
باشگاه از اول مشخص 

بوده است. 
ما به سرمربی مان، ژاوی 
کامالً متعهد هستیم 
و نــمــی تــوانــیــم در ایــن 
مــقــطــع از فــصــل او را 

نادیده بگیریم«.
ـــن حــــال پـــس از  ــا ایـ بـ
ــد بـــرابـــر  ــسـ دیـــــــدار الـ
الدحیل ژاوی به نوعی 

مــوضــع خـــود را اعـــالم و 

تأکید کرد می خواهد به بارسلونا برگردد. او 
گفت: »من بسیار خوشبین هستم. هر دو 
باشگاه در حال مذاکره هستند. مذاکرات را 
به مدیریت دو باشگاه می سپارم. با این حال 
آن ها خواسته من را می دانند. هر دو باشگاه 
موضع من را می دانند و امیدوارم این موضوع 
سریع تر حل شود. بازگشت به خانه هیجان 
انگیز است. امیدوارم این اتفاق رخ دهد. چند 
روز است که با بارسلونا در تماس هستم 

و همه چیز آماده است«.
پس از این اظهار نظر ژاوی مذاکرات 
بین السد و بارسلونا وارد گام جدیدی 
شـــد و تـــصـــاویـــری نــیــز مــنــتــشــر شد 
کــه نــشــان مــــی داد ســــران دو 
باشگاه با یکدیگر شام هم 
خــورده انــد تا در نهایت 
ــوره  ــطــ بـــازگـــشـــت اســ
بــلــوگــرانــا بـــه نوکمپ 

قطعی به نظر برسد.
ترکی آل علی گفت: 
»مدیران السد پس 
ــرداخــــت بند  ــ از پ
ــی مــنــدرج  جــدای
در قـــرارداد ژاوی، 
ــال او به  ــق ــت ــا ان بـ
موافقت  بارسلونا 

کردند«.

ــره اش درســــت همانند  ــهـ چـ
پــدرهــا بـــود، پــدرهــای قدیمی 
... باابهت، باجذبه، سیبیلو، 
تا حدودی اخمو و عبوس و با 
سگرمه هایی در هم و البته صبور، مهربان 
و دلسوز! کسی که حدود نیم قرن در کنار 
استقالل بود! کسی که به گفته  همسرش 
اســتــقــالل را از کــل اعــضــای خــانــواده اش 

بیشتر دوســت مــی داشــت! کسی که 
ارثیه پــدری اش را که مبلغ بسیار 
زیادی هم بود، تمام و کمال صرف 
استقالل کرد! کسی که با تیم ملی 
آمــاده ای که ساخته بــود، شانس 

ــی در جــام  ــان ــهــرم اصـــلـــی ق
مــلــت هــای آســیــا بـــود، ولی 
وقتی کــه اوضـــاع و احــوال 
ــقــالل را  ــســامــان اســت ــاب ن
دیــد از ایــن شانس و این 
جاودانگی بالقوه گذشت 
ــمـــک و نــجــات  تــــا بــــه کـ
فـــرزنـــدش بــیــایــد! کسی 
کــه حــتــی بــاوجــود جــدال 
ــیــمــاری مــهــلــک و  بـــا آن ب
دســت و پنجه نــرم کردن 
با عفریت مرگ حتی تا 

لحظات پایانی عمرش کنار 
استقالل بود! 

از منصور پــورحــیــدری صحبت می کنیم، 
از کسی که به عنوان پدر باشگاه استقالل 
ــود. کــســی کـــه یــکــی از  ــی شــ ــ شــنــاخــتــه م
پرافتخارترین افــراد تاریخ باشگاه استقالل 
است. دستاوردها و افتخارات وی به عنوان 
بازیکن و مربی نه تنها در تاریخ استقالل 
بلکه در فوتبال ایران جاودانه شده است . از 
قهرمانی با استقالل در آسیا هم به عنوان 
بازیکن و هم در جایگاه مربی بگیریم تا کسب 
مدال طال و قهرمانی در بازی های آسیایی با 
تیم ملی فوتبال ایران ... آن چه که در کارنامٔه 
وی دیده می شود چیزی نیست جز افتخار 
و البته احترامی که همیشه برای رقبایش 

قائل بود.
ــدری در  ــیـ ــورحـ مــنــصــور پـ
یک شب سرد زمستانی 
در شــشــم بــهــمــن مــاه 
۱3۲4 در خــانــواده ای 
ــره و در  ــفــ ــ ــفـــت ن هـ
ــهــران مــتــولــد شد  ت
و ســرانــجــام در روز 
۱4 آبـــان مــاه ۱39۵ 
ــه واســطــه بیماری  ب
مهلک ســرطــان جان 
بــه جــان آفــریــن تسلیم 
کرد. روحش شاد و یادش 

گرامی!

پس از توافق السد و بارسلونا

»ژاوی« جای »کومان« را گرفت 
برای مرحوم منصور پورحیدری

پدری پرافتخار، فداکار و صبور 



مراقب 
نفوذی ها 
باشید

رهبر طالبان 
افغانستان درباره 
خطر ورود نفوذی ها 
و خائنان به این 
جنبش هشدار 
داد. مال هبت اهلل 
آخندزاده با اشاره 
به جدی بودن این 
تهدید بیانیه ای 
صادر کرد و از 
فرماندهان طالبان 
خواست رسته های 
خود را مورد بازبینی 
قرار دهند. در ادامه 
این بیانیه آمده است: 
اگر شاهد موارد 
ناشناخته و فعال در 
داخل رسته های 
خود شدید که علیه 
دولت طالبان فعالیت 
می کنند، باید مراتب 
را هر چه سریع تر 
گزارش دهید.

در  حاشيه

ضد و نقیض ها 
از سالمتی 
سلطان

پس از تشدید 
گمانه زنی ها درباره 
وخامت حال 
رئیس جمهور ترکیه، 
سردبیر یکی از 
شبکه های این کشور 
به نقل از منابع آگاه 
خبر داد رجب طیب 
اردوغان تحت عمل 
جراحی واریس 
قرار گرفته است. به 
گزارش فارس، با این 
حال گفته می شود 
وضعیت جسمانی او 
خوب است و هم اکنون 
مشکل خاصی ندارد. 
رجب طیب اردوغان 
در سال ۲۰۱۲ نیز دو بار 
تحت عمل جراحی روده 
قرار گرفته بود که هر دو 
عمل او موفقیت آمیز 
بودند.سی ان ان نیز در 
خبری به نقل از یک 
منبع آگاه  گزارش داد 
اردوغان سرطان خون 
دارد و به احتمال زیاد 
در انتهای عمر خود 
به سر می برد.

WWW.QUDSONLINE.IR

صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

سردبیر:
امیر سعادتی

 شهادت مال خالد عزیزی، روحانی اهل سنت
شهید مال خالد عزیزي در روز 4 آبان ماه 1328 به دنیا 

آمد. او به تحصیالت حوزوی در حوزه علمیه اهل سنت 
پرداخت. وی متأهل و پدر سه فرزند بود. باتوجه به 

عملكرد انقالبي خود و افشاي چهره پلید گروهك ها 
در کردستان مورد کینه تروریست ها قرارگرفت. تا 

اینكه در روز 15 آبان 1362 ایادی حزب دموکرات به 
بهانه اي اورا از منزل خارج کرده و در 34سالگی در کنار 

روستاي »یاس« مهاباد به شهادت رساندند.

اوقات شرعی به افق تهران

اذان صبح فردا

اذان ظهر

11 :48

5 :06

اذان مغرب

17 :23

غروب خورشيد

17 :04
 نیمه شب شرعی

23 :05
طلوع فردا

6 :32

اوقات شرعی به افق مشهد

اذان صبح فردا

اذان ظهر

11 :15

4 :34

اذان مغرب

16 :50

غروب خورشيد

16 :30
 نیمه شب شرعی

22 :32
طلوع فردا

6 :00
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خبر

پیوستن صدها نفر از همپیمانان 
سعودی به انصارهللا

رئیس انجمن اســـرای یمن از آزاد شــدن ۵۲ نفر 
از اســـرای وابسته بــه دولــت مستعفی و ائتالف 
سعودی در جنگ مــأرب به دستور رهبر جنبش 
انصارهللا خبر داد. به گزارش ایسنا، این اقدام پس 
از نشست روز گذشته سید عبدالملک الحوثی با 
هیئتی از شیوخ و سرشناسان شهرستان العبدیه 
و تــعــدادی دیگر از شهرستان های استان مأرب 
صورت گرفت. در همین راستا، معاون وزیر خارجه 
دولت نجات ملی یمن هم از ورود هزار و ۵۰۰ نفر از 
نیروهای دولت مستعفی به صنعا و بیعت با ارتش 

و کمیته های مردمی خبر داد.
 از سوی دیگر پیشروی نیروهای ارتش و کمیته های 
مردمی در استان مأرب ادامه دارد. منابع نظامی 
یمن اعــالم کــردنــد مقاومت ایــن کشور موفق به 
تسلط بر پادگان نظامی »ام ریــش« شدند. این 
پادگان مقر نیروهای تیپ ۱۱7 پیاده نظام نیروهای 
وابسته به دولــت مستعفی یمن و آخرین پایگاه 
آن هــا در جنوب استان مــأرب است که در اختیار 
نیروهای وابسته به عربستان قرار دارد. یک منبع 
ــاره گفت: سقوط »ام ریــش« به  نظامی در ایــن ب
ــرای کنترل منطقه  معنای پیشروی انــصــارهللا ب
بیابانی گسترش یافته تا منطقه »صافر« است، 
منطقه ای که میادین نفت و گاز در استان مأرب در 

آن قرار دارند.

سعد حریری در انتخابات لبنان شرکت نمی کند

 تحریم رأی مردم 
گزینه همیشگی غرب گرایان

یک رسانه لبنانی از تحریم انتخابات پارلمانی 
آینده لبنان توسط نخست وزیر سابق این کشور 
و رهبر جریان غرب گرای المستقبل خبر داد. به 
گــزارش ایسنا، روزنامه االخبار لبنان اعــالم کرد: 
سعد حریری تصمیم گرفته در انتخابات پارلمانی 
آینده لبنان که قرار است ۲7 مارس ۲۰۲۲ )هفتم 
فروردین( برگزار شود، مشارکت نکند. این روزنامه 
نــوشــت: همه رهــبــران جــریــان المستقبل از این 
تصمیم حریری شوکه شده اند. برپایه این گزارش، 
حریری همچنین خواستار عدم تشکیل فهرست 

به نام جریان المستقبل در انتخابات شده است.

 کشف جسد دیپلمات روس 
در آلمان

وزارت خــارجــه آلــمــان مــرگ یــک کارمند سفارت 
روســیــه در برلین و کشف جسد وی در نزدیکی 
ساختمان این سفارتخانه را تأیید کرد اما جزئیات 
 بیشتر ارائـــه نـــداد. به گـــزارش فـــارس، مــرد متوفی 
۳۵ ساله به عنوان دبیر دوم سفارت مشغول بوده که 
به نظر می رسد از طبقه باالی ساختمان سقوط کرده 
است. جسد او ۱۹ اکتبر )۲7 مهر( پیدا شده است.

 تقابل مردم 
و نیروهای امنیتی عراق

تظاهرات مردم عراق در اعتراض به نتیجه انتخابات 
ــه خشونت  ــغــداد ب پــارلــمــانــی در خــیــابــان هــای ب
کشیده شــد. به گــزارش فــارس، نیروهای امنیتی 
تمام ورودی های منطقه سبز را روی افراد معترض 
به نتیجه انتخابات بستند و بــرای متفرق کردن 
تظاهرات کنندگان در نزدیکی منطقه سبز تیر 
هوایی شلیک کردند. برخی منابع نیز خبر دادند 
در این تظاهرات از گاز اشک آور برای متفرق کردن 

معترضان استفاده شده است.

 تعارفات دیپلماتیک 
»اسد« و »شی«

بشار اســد در تماس تلفنی روز گذشته با »شی 
جین پینگ« از حمایت چین از سوریه در حفاظت 
ــی و کــرامــت مــلــی و  از حــاکــمــیــت، تمامیت ارضـ
همچنین مخالفت با مداخله خارجی قدردانی 
 کــرد. به گــزارش فــارس، شی در طول این تماس از 
۶۵ سال روابط دوجانبه که تغییرات بین المللی را 
تاب آورده، تمجید کرد. بشار اسد هم افزود: سوریه 
به حمایت قاطعانه از چین در مسائل سین کیانگ، 
تبت، هنگ کنگ، تایوان و دریای جنوبی چین ادامه 

خواهد داد.

تجلی 19 سال مقاومت
مقام های رژیم صهیونیستی یک اسیر فلسطینی 
را پس از ۱۹ ســال اســارت در زنــدان تــل آویــو، آزاد 
ــزارش روســیــا الــیــوم، نظامیان رژیــم  کــردنــد. بــه گـ
صهیونیستی هفتم نوامبر ۲۰۰۲ و در بحبوحه 
انتفاضه دوم با یورش به خانه »مجدی القبیسی« 
در شهرک »عبوین« منطقه رام هللا، او را دستگیر 
کرده و به مدت دو ماه تحت شدیدترین شکنجه ها 
قرار دادند و در نهایت در دادگاه به ۱۹ سال زندان 

محکوم شد.

ــر  عـــلـــوی   هـ
ــدای  ــتـ چـــنـــد در ابـ
انتخاب جــو بایدن 
دمــوکــرات، بارقه ها 
درباره مقابله دولت 
ــاالت مــتــحــده با  ــ ایـ
وحــشــی گــری هــای ســعــودی افــزایــش 
یــافــت، امــا گــویــا واشنگتن بــه تغییر 
نیافتن موضع خود و البته دوشیدن 
گاوهای شیرده عربستانی اصرار دارد. 
در همین راستا، وزارت خارجه آمریکا 
با فروش ۶۵۰ میلیون دالر موشک هوا 
به هوا و تجهیزات مرتبط به عربستان 
سعودی موافقت کرده است. به گزارش 
فارس، آژانس همکاری امنیت دفاعی 
آمریکا روز پنجشنبه کنگره را مطلع 
کرد فــروش این تجهیزات »سیاست 
خارجی و امنیت ملی آمریکا را تقویت 
خواهد کرد«. در این سند از عربستان 
سعودی به عنوان »کشور دوســت« 
نام برده شده که »نیروی مهمی برای 
پیشرفت های اقــتــصــادی و سیاسی 
در خاورمیانه به شمار مــی رود«. پس 
از این اعــالم آژانــس همکاری امنیت 
دفاعی آمریکا، کنگره ۳۰ روز فرصت 
خواهد داشت این معامله تسلیحاتی 

را بازبینی کند. ایــن در حالی است 
که دولــت بایدن با وعــده پایان دادن 
به جنگ یمن روی کار آمــده و فروش 
ــرای  ــگــری ب ایـــن تسلیحات ســنــد دی
تردید در ادعــاهــای آمریکا به شمار 
مـــی رود. کارشناسان ســازمــان ملل، 
یمن را صحنه بزرگ ترین بحران بشری 
در جــهــان توصیف می کنند. بیش 
از 7۵ درصــد جمعیت یمن در حال 
حاضر نیازمند حمایت بشردوستانه 

هستند.
پس از اعالم این موافقت، پایگاه خبری 
شبکه سی ان ان روز گذشته به نقل از 
انستیتو بین المللی پژوهش های صلح 
استکهلم موسوم به »SIPRI« خبر 
داد: با توجه به حجم تبادل تسلیحات 
نــظــامــی مــیــان آمــریــکــا و عربستان 
سعودی در پنج سال گذشته، ریاض 
ــبــه نــخــســت واردات تسلیحات  رت
آمریکایی را به خود اختصاص داده 
است. بنا بر این گزارش، در سال های 
۲۰۱۶ تــا ۲۰۱7، آمریکا بــا 7۹درصـــد 
نخستین صادرکننده تسلیحات به 
عربستان سعودی بوده است که پس 
از ایــن کــشــور، بــه ترتیب انگلیس با 
۹/۳و فرانسه با ۴درصد در رتبه های 

بــعــدی قـــرار گــرفــتــه انــد. بــراســاس این 
ــادرات  ــدود نــیــمــی از صــ گـــــزارش، حــ
تسلیحاتی آمریکا در سال  های ۲۰۱۶ 
تا ۲۰۲۰ )۴7درصد( به خاورمیانه بوده 
کــه در مقایسه بــا پنج ســال گذشته 
یعنی از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ به میزان ۲۸ 

درصد افزایش داشته است.
در واکنش به این خبر، عضو شورای 
عــالــی ســیــاســی یــمــن در سخنانی 
موافقت آمریکا با فــروش موشک به 
عربستان سعودی را تناقض آشکار 
میان تعهد به صلح در یمن و حمایت 
از ائتالف متجاوز خــوانــد. به گــزارش 
ایسنا، محمد علی الحوثی در این 
باره گفت: قــرارداد تسلیحاتی جدید 
آمریکا، در صــورت تصویب، تناقض 
آشکار میان تعهد جو بایدن، رئیس 
جمهوری این کشور به صلح در یمن و 
حمایت از ائتالف متجاوز عربی است. 
وی افــزود: این معامله نشان می دهد 
بــایــدن و دولــتــش هیچ جدیتی بــرای 
توقف تجاوزهای خود و همپیمانانش 
به یمن ندارند. الحوثی همچنین ادامه 
داد: معامله ســالح به معنای تــداوم 
گرسنگی دادن به ملت یمن و ارتکاب 

جنایت علیه آن است.

آمریکا فروش ۶۵۰ میلیون دالر تسلیحات نظامی به سعودی را تأیید کرد

بایدن و ادامه دوشیدن عربستان!
گزارش خبری

ایاالت متحده سه فرمانده مقصر حادثه زیردریایی اتمی را برکنار کرد

مناقشه زیر آبی چین و آمریکا
ناوگان هفتم نیروی دریایی آمریکا سه فرمانده مقصر در حادثه 
زیردریایی اتمی این کشور در دریــای چین جنوبی را برکنار کرد. به 
گــزارش فــارس، آمریکا ژنــرال »کامرون الجیالنی«، ژنــرال »پاتریک 
کاشین« و رئیس ارشــد تکنسین »کــوری راجــرز« را به دلیل قصور 
 در حــادثــه اخیر بــرای زیــردریــایــی اتمی ایــن کشور در شــرق آسیا، 

برکنار کرد.
ــادار »کــارل توماس« معاون فرمانده ناوگان  این تصمیم توسط دری
هفتم نیروی دریایی آمریکا گرفته شده است. رسانه های غربی ماه 
گذشته از تصادف زیردریایی »یو اس اس کنتیکت« با صخره ها و 
زخمی شدن ۱۱ ملوان خبر داده بودند اما در عین حال، آمریکایی ها 
مدعی شدند این زیردریایی در وضعیت پایداری باقی مانده و مولد 

اتمی آن آسیب ندیده است. 
کنتیکت اکــنــون در خلیج گــوآم پهلو گرفته امــا بــرای تعمیرات به 
شهر »برمرتون« در واشنگتن منتقل خواهد شد. در همین راستا، 
وزارت خارجه چین با درخواست دوبــاره از آمریکا درخصوص ارائه 
توضیحاتی دربــاره جزئیات حادثه اخیر بــرای زیردریایی اتمی این 
کشور در دریای جنوبی چین، گفت: واشنگتن از ایجاد مشکالت برای 
کشورهای دیگر دست بردارد. »وانگ ون بین« روز گذشته اعالم کرد: 
پکن منتظر توضیحات دقیق واشنگتن در مورد حادثه زیردریایی اتمی 

این کشور در دریای جنوبی چین است. 
ون بین در نشست خبری خود در این باره افزود: »ما دوباره از ایاالت 
متحده می خواهیم جزئیات حــادثــه را روشــن کند و همچنین به 
نگرانی ها و تــرس هــای کــشــورهــای منطقه پــاســخ کــامــل دهـــد«. وی 
همچنین تأکید کــرد: »آمریکا باید از ایجاد مشکالت و اقدام های 
ــردارد و قدرت نمایی  تحریک آمیز در هر نقطه ای از جهان دســت ب
و اقداماتی که به ضرر حاکمیت و امنیت کشورهای دیگر است را 
متوقف کند«. پیش از این هم دستگاه دیپلماسی چینی ها با بیان 
یــای جنوبی چین  اینکه آمریکا به بهانه آزادی کشتیرانی، در در
ایجاد مشکل کــرده، گفته بــود: پکن و سایر کشورهای منطقه حق 
 دارند از واشنگتن بخواهند چرا یک زیردریایی اتمی به این منطقه 

فرستاده است.

گفت وگو

جواد فراهانی   هفته های 
اخیر وقــوع انفجارهای متعدد 
به ویژه در مساجد شیعیان در 
افغانستان، امنیت ایــن کشور 
را پس از به قــدرت رسیدن طالبان به چالش 
جدی کشانده است؛ انفجار در مراسم ختم 
مـــادر ذبــیــح هللا مجاهد،  انفجار در مسجد 
شیعیان قندوز، انفجار مسجد شیعیان در 
قندهار و انفجارهای هفته پیش کابل همه و 
همه را شاخه خراسان گروه تروریستی داعش 
برعهده گرفته و حاال این گروه تقابل جدی با 

طالبان را در پیش گرفته است.
اعالم مسئولیت داعش، توجه ها را به حضور 
ظاهراً روزافزون عناصر مسلح غیرافغانستانی 
که در کوه های شرقی افغانستان به این گروه 
ــا بــرای  تــروریــســتــی پیوسته و بــرخــی از آن هـ
ــتــحــاری داوطــلــب  مــشــارکــت در حــمــالت ان
ــرد. در اعــالمــیــه داعــش  ــ ــد، جــلــب ک ــده انـ شـ
بــه دنــبــال انفجار مسجد قندهار کــه در آن 
دســت کــم ۴7 نفر شهید و ده هـــا تــن زخمی 
ــن حــمــلــه را »انـــس  ــ شـــدنـــد، اظـــهـــار شـــد ای
الخراسانی« و »ابوعلی بلوچی« انجام داده اند. 
در بیانیه مربوط به انفجار مسجد شهر قندوز 
که در پی آن دست کم ۴۰ نفر شهید شدند نیز 
گروه تروریستی داعش اعالم کرد عامل حمله 
یک فرد انتحاری به نام »محمد ایغوری« بوده 
که خود را در بین نمازگزاران منفجر کرده است.

ــکــا و انــگــلــیــس در تــحــوالت  ◾ ردپـــــای آمــری
افغانستان

دکتر محمد هاشم عصمت اللهی، 
مــشــاور رئــیــس جمهور پیشین 
افغانستان در گفت وگو با خبرنگار 
قدس درباره عوامل حمالت تروریستی اخیر 
در افــغــانــســتــان و نــاتــوانــی طــالــبــان در مهار 
آن هــا گفت: حــوادث انتحاری و انــزجــاری در 
دو مسجد شیعیان حـــوادث تکان دهنده و 
دلخراشی بود که احساسات همه مسلمانان 
ــاره عــوامــل پشت  را جــریــحــه دار کــرد. امــا دربـ
صحنه این حوادث باید بگویم تمام این حوادث 
بر اســاس جنگ روایــت هــا تفسیر و تحلیل 

می شود. به این معنا که در رأس تمام آن ها، 
تیم های بحران آفرین آمریکا و انگلیس قرار 
دارنــد. من شخصاً مشاهده می کنم پس از 
به قدرت رسیدن طالبان ردپایی از قدرت ها در 
تحوالت و حــوادث افغانستان وجود دارد که 

نقش آفرین هستند.
عصمت اللهی افزود: در الیه نخست مدیریت 
تحوالت افغانستان، آمریکا قــرار دارد. ناتو 
و آمریکا افغانستان را ترک کردند اما کشور 
ــی و رســانــه ای  ــاس جــنــگ اطــالعــات را بــر اســ
مدیریت می کنند. در الیــه دوم کشورهایی 
ــون پــاکــســتــان، تــرکــیــه، قــطــر و عربستان  چـ
هستند و طالبان در الیــه ســوم نقش آفرینی 
در تحوالت کشور قرار دارد. ریشه این حوادث 
به همان توافق نامه های پنهانی بازمی گردد 
که طالبان و آمریکا پس از ۱۰ ماه و با برگزاری 
جلسه در دوحه به آن دست یافتند. من فکر 
می کنم اکنون بین آمریکا و طالبان در اجرای 
توافق نامه های یاد شده اختالف نظر وجود دارد.
مشاور رئیس جمهور پیشین افغانستان ادامه 
داد: طالبان به دنبال دستیابی به قــدرت در 
افغانستان است اما آمریکا داعش را به عنوان 
گروهی معارض دولت هدایت می کند. به نظر 
من قضیه پیچیده و بغرنج شده و در رأس این 
بحران آفرینی ها و برجای ماندن ایــن شهدا 
و قربانیان حمالت تروریستی همان طرح ها 
و راهبرد آمریکایی و انگلیسی قــرار دارد که 
همچنان نیز در افغانستان ادامه دارد، آن ها 
می خواهند از افغانستان یک باتالق برای مهار 

کشورهای منطقه درست کنند.
وی در زمینه ماهیت شاخه خراسان داعش و 

ملیت اعضای تشکیل دهنده آن تصریح کرد: 
داعش همان گونه که از نامش پیداست یک 
جریان استخباراتی آمریکایی و انگلیسی 
است که فراتر از یک منطقه عمل می کند و 
خود را در یک محدوده جغرافیایی تعریف 
نــکــرده اســت، امــا طالبان بــر عکس داعــش 
خــود را بــه گستره جــغــرافــیــای افغانستان 
مــحــدود کـــرده و در قلمرو همین کــشــور به 
فعالیت ادامه می دهند. داعش خراسان هم 
متشکل از گروهی از نیروهای طالبان است 
که با این طالبان فعلی حاکم بر افغانستان 
مشکل دارد و هــم بــرخــی از عــنــاصــرش از 
کشورهای آسیای مرکزی، چچن، ایغورهای 
چــیــن و مــنــاطــق دیــگــر از جمله کــشــورهــای 
عربی هستند. متأسفانه بــراســاس اخبار 
دریافتی، عناصر داعش به موازات طالبان در 
افغانستان اثرگذاری می کنند؛ البته داعش 
در ظاهر عامل این حمالت تروریستی است 
و نقش اصــلــی را هــمــان آمریکا و انگلیس 
بازی می کنند و این عناصر بر اساس تئوری 

ناامن سازی منطقه هدایت می شوند.

داعش در افغانستان پایگاه اجتماعی ندارد ◾
ــرد: بــه اعــتــقــاد  ــ عــصــمــت الــلــهــی اضــافــه ک
مــن طالبان در اجـــرای توافق نامه هایی که 
بــا آمریکا داشــتــنــد، سخت دچــار مشکل 
شده اند و فاقد مؤلفه های الزم و مؤثر برای 
تشکیل حکومت و اداره کشور هستند. 
بنابراین باید بگویم در مدیریت تحوالت 
افغانستان، فقط طالبان نقش ندارند و همه 
بازیگرانی که از آن ها نام بردیم به سرکردگی 

آمریکا ایفای نقش می کنند.
مشاور حامد کرزی در پاسخ به این پرسش که 
چرا بیشتر این حمالت علیه شیعیان انجام 
می شود، گفت: شما می دانید آمریکا، باالترین 
ضربه ها را پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران 
به رهبری امام راحل در منطقه دریافت کرده و 
داعش ضربه های سخت و مهلکی از گروه های 
شیعه به ویژه به فرماندهی سردار شهید قاسم 
سلیمانی خورده است، در وهله بعد نیز به این 
دلیل که شیعیان افغانستان، ایــران را کانون 
جهان اســالم می دانند و همان طور که همه 
می دانیم آمریکا دشمن ایران است، بنابراین، 
داعـــش شیعیان افغانستان را هـــدف قــرار 
می دهد که البته برادران در جمهوری اسالمی 

ایران به این حوادث واکنش نشان دادند. 
عصمت اللهی در پایان با پیش بینی در مورد 
اینکه با توجه به اوضــاع کنونی افغانستان 
دامــنــه نفوذ داعـــش خــراســان در ایــن کشور 
تا کجا پیش خواهد رفــت، توضیح داد: این 
موضوع به مؤلفه های قــدرت در افغانستان 
بستگی دارد. به نظر من داعــش به اقتضای 
جغرافیای پیچیده افغانستان بستر الزم را 
در بین مــردم ایــن کشور نـــدارد. اغلب مردم 
افغانستان، هم شیعه و هم حنفی مذهب 
به شدت از داعــش متنفر هستند و بنابراین 
داعش پایگاهی اجتماعی در افغانستان ندارد. 
البته مختصات جغرافیایی افغانستان از جمله 
کوهستانی بودن و اتصال به جمهوری اسالمی 
ایران و آسیای مرکزی برای داعش جاذبه دارد. 
معتقدم داعش در بسیاری از مناطق در تقابل 
با طالبان قرار دارد اما از اقبال عمومی برخوردار 
نیست. البته داعش به عنوان یک پدیده ای که 
منطقه را ناامن کند، هدایت می شود ولی فکر 
نمی کنم اهداف شوم آمریکا به نتیجه برسد 
به ویژه اینکه مسکو میزبان هیئتی از طالبان، 
جمهوری اسالمی ایران، چین و پاکستان بود و 
همه این امور کمک می کند لبه تیز تجاوزهای 
داعش به افغانستان کند شود. به اعتقاد من 
آمریکا به اهداف خود در افغانستان نمی رسد، 
هــر چند ممکن اســت کشته ها و قربانیان 

زیادی بدهیم.

مشاور رئیس جمهور پیشین افغانستان در گفت وگو با قدس درباره عامل انفجارهای اخیر مطرح کرد
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