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حمایت از دانشجویان نخبه کشورهای اسالمیرواق4
رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی با تأکید بر حمایت از 
دانشجویان نخبه کشورهای اسالمی از آمادگی برای تأسیس شعبه ای از 

دانشگاه امام رضا)ع( یا دانشگاه علوم اسالمی رضوی در کشور عراق خبرداد... 

رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی تأکید کرد

بررسیآخرینتحوالت فضاییکشوربهبهانهآزمایش موفقیک موتور ماهوارهبر 
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»هرمزگان« ایستگاه چهاردهم سفرهای استانی



   زمان ارتقای 
روابط ایران و 
 روسیه 
رسیده است   
سرگئی الوروف، 
وزیر خارجه روسیه 
روز گذشته در 
نشستی مطبوعاتی 
درباره سفر آینده 
رئیس جمهور ایران 
به مسکو گفت: این 
دیدار بسیار مهم 
خواهد بود و الزم 
است روابط بررسی 
شوند. الوروف 
ادامه داد: زمان از 
سرگیری تماس ها 
در باالترین سطح 
فرا رسیده است که 
به  طور سنتی بین ما 
نزدیک و منظم بوده 
است و متأسفانه 
قربانی همه گیری 
کرونا نیز شده است.

یادداشت  محمدی حــجــت االســام 
ــیــســی در  ســیــدابــراهــیــم رئ
چهاردهمین دور سفرهای 
استانی خود صبح پنجشنبه 
وارد اســتــان هــرمــزگــان شــد. 
بــازدیــد از پــروژه هــای استان، 
دیدار با اقشار مختلف مردم، نخبگان، جانبازان، 
خــانــواده شهدا و ایثارگران، شرکت در جلسه 
ــورای اداری و نــشــســت خــبــری بــه  عــنــوان  ــ شـ
مهم ترین برنامه های سفر رئیس جمهور به 
این استان ساحلی کشورمان بود. در این سفر، 
رئیس دفتر رئیس جمهور، مــعــاون اجــرایــی، 
ــر کشور  رئیس ســازمــان برنامه و بودجه و وزی

رئیس جمهور را همراهی کردند.
رئیس دولت در بازدیدهای خود از نقاط مختلف 
هرمزگان، از زیرساخت های بندر شهید رجایی، 
منطقه زلزله  زده گیشان غربی، منطقه سیل زده 
هشتبندی میناب و جزیره گردشگری هرمز 
بازدید کرد. رئیسی با حضور در جمع مردم این 
مناطق از نزدیک در جریان روند بازسازی  منازل 
آسیب دیده آن ها قرار گرفت و گفت: تمام توان 
استان باید صرف خدمت و ساخت زندگی مردم 
ایــن مناطق شــود. آیــت هللا رئیسی در بخشی 
از سخنان خــود از رشــد 40درصـــدی صــادرات 
کاالهای غیرنفتی ایرانی در جهان خبر داد و 
افــزود: نباید شاهد باشیم بندرگاهی همچون 
شهید رجایی با مشکل مواجه شود، باید مروری 
بر روند دریافت مجوزها داشته باشیم و اگر در 
نظام اداری ما مشکلی وجود دارد تسهیل شود.

تحول و ساخت هرمزگان، اولویت اصلی دولت ◾
اعــطــای تسهیات بــازســازی مسکن، ایجاد 
سازوکار قوی برای توسعه سواحل مکران، تأکید 
بــر ضـــرورت ساماندهی ته لنجی ها، تشکیل 
صــنــدوق پیشرفت و اعــطــای تنخواه سالیانه 
بــه اســتــان هــرمــزگــان، تأکید بــر اولــویــت جذب 
نیروهای کارآمد استانی، فعال سازی ظرفیت های 
ــیــد و اشــتــغــال،  ــول ــان، ت ــزگـ ــرمـ  گـــردشـــگـــری هـ

رد خام فروشی، ضــرورت توجه به  رونق تولید و 
مبارزه با فقر و بیکاری از مهم ترین محورهای 
سخنان و دستورات رئیس جمهور در دیــدار با 

مسئوالن و اقشار استان هرمزگان بود.
رئیس جمهور با حضور در شورای اداری استان 
هرمزگان هم با اشــاره به اقــدام سریع در حوزه 
محرومیت زدایی مناطق کمتر برخوردار تصریح 
کرد: نباید به سهولت اجازه دهیم اموالی که مردم 
وارد می کنند به  سادگی در ردیــف قاچاق کاال 
قرار بگیرد، باید تاش کنیم برچسب تملیکی 
به  سهولت به  امــوال نخورد. آیــت هللا رئیسی 
در بخشی از سخنان خود از رشد 40درصــدی 
ــادرات کــاالهــای غیرنفتی ایــرانــی در جهان  صـ
خبر داد و افزود: نباید شاهد باشیم بندرگاهی 
همچون شهید رجایی با مشکل مواجه شود، 
ــد دریــافــت مجوزها داشته  باید مـــروری بــر رون

باشیم و اگر در نظام اداری ما مشکلی وجود دارد 
تسهیل شود. در ادامه رئیس جمهور با حضور 
در جمع مردم جزیره هرمز وجود بیکاری و فقر در 
این جزیره را به  عنوان مسئله ای که امروز مطرح 
است، بی معنا دانست و از برنامه ریزی دولت 
برای رشد گردشگری و ساخت مسکن در این 

جزیره خبر داد.

سپاه نماد بارز »ما می توانیم« است ◾
آیت هللا رئیسی صبح روز جمعه نیز در ادامه 
سفر خــود بــه اســتــان هــرمــزگــان ضمن بــازدیــد 
از نمایشگاه دســتــاوردهــای دفــاعــی صنعتی 
نیروی دریایی سپاه پاسداران انقاب اسامی 
از ایــن یگان عملیاتی قــدردانــی و تشکر کــرد و 
گفت: اقدام های شما به  بهترین شکل جلوه »ما 
می توانیم« است. آنچه در این نمایشگاه دیده 

شد نماد توانایی و اقتدار برای سپاه پاسداران 
و کشور اســت. رئیس جمهور با اشــاره به اراده 
قــوی و توانمندی بــاال در نــیــروی دریــایــی سپاه 
پــاســداران انقاب اســامــی، اظهار کــرد: امــروز 
مردم خیالشان از امنیت کشور در بخش های 
مختلف آسوده است زیرا هیچ حرکتی از چشم 
دالوران نیروهای مسلح پوشیده نیست. ارتش 
و سپاه در دل مردم جای دارند و ارتباط مردم با 
نیروهای مسلح بسیار نزدیک است. رئیسی در 
این بازدید از آخرین دستاوردها و توانمندی های 
نیروی دریــایــی سپاه در یک ســال و نیم اخیر 
شامل یگان پــهــپــادی، سامانه های موشکی، 
سامانه های جنگال، شــنــاورهــای راکــت انــداز، 
موشک انداز و اژدرافکن، تجهیزات زیرسطحی، 
ناوچه های موشک انداز، شناورهای رزمی تندرو 
و قایق های پرنده اطــاع یافته و از نزدیک در 
جریان پیشرفت های نیروی دریایی سپاه که 
تماماً به دست متخصصان داخلی انجام شده، 

قرار گرفت.

افتتاح نخستین پاالیشگاه نفت فوق سنگین  ◾
در ادامـــه چهاردهمین دور سفرهای استانی 
ــت، فــاز نخست نخستین پاالیشگاه نفت  دول
خام فوق سنگین کشور با حضور رئیس جمهور 
در منطقه آزاد قشم افتتاح شد. همزمان با افتتاح 
فــاز نخست شرکت پــارس بهین پاالیش نفت 
قشم، روزانه 35هزار بشکه نفت خام فوق سنگین 
کشورمان به فراورده های نفتی شامل قیر، نفتا، 
گازوئیل و نفت سبک تبدیل می شود. 50درصد 
محصوالت پاالیشی این مجتمع عظیم در جزیره 
قشم به  قیر و 50درصـــد دیگر هم به برش های 
سبک نفتی شامل نفتا، گازوئیل و نفت سبک 
تبدیل و 100درصد این محصوالت به کشورهای 
مختلف صادر خواهد شد. فاز دوم این مجموعه 
پاالیشگاهی هم با 20درصد پیشرفت فیزیکی در 
حال ساخت است که با اتمام آن، میزان تولید 
محصوالت پاالیشی این پاالیشگاه به 70هــزار 

بشکه در روز افزایش می یابد.

آخر هفته پرکار رئیس جمهور در ساحل خلیج فارس
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سهام معادن به  مردم واگذار می شود  ◾
عملیات اجرایی معدن مس کرور عنبرآباد در کرمان با 
ذخیره 500میلیون تن در حضور وزیر صمت آغاز شد. 
به  گزارش فارس فاطمی  امین، وزیر صنعت با بیان اینکه 
یکی از شرایط مزایده، واگذاری بخشی از سهام به مردم 
است، افــزود: در معدن کرور 40درصــد سهام به مردم 
منطقه واگذار می شود و عمده اشتغال این معادن هم از 

مردم بومی خواهد بود.

برگزاری رزمایش ترکیبی محمد رسول هللا )ص( ◾
ــک روزه محمد رســـول هللا)ص(  ــ رزمـــایـــش ترکیبی یـ
در منطقه جنوب شــرق کشور بــرگــزار شــد. به  گــزارش 
تسنیم، این رزمایش به  صورت ترکیبی در دو فاز نظامی 
و غیرنظامی برگزار شد و یگان های عملیاتی زرهــی و 
نیروهای مخصوص یگان های ویژه قرارگاه قدس، شرایط 
شبیه سازی شده درگیری ها و عملیات های واقعی را با 

موفقیت کامل اجرا کردند.

کشف چندین کانتینر لوازم آرایشی قاچاق ◾
روح هللا لطیفی، سخنگوی گمرک از کشف کانتینرهای 
قاچاق لوازم آرایشی و لباس در مرز باشماق خبر داد. به 
گزارش ایرنا، تعدادی کانتینر کاالی قاچاق که قرار بود به 
صورت ترانزیتی از مرز زمینی باشماق خارج شود، اما در 
داخل کشور تخلیه شده بود، کشف و به مراجع قضایی 
ارجـــاع داده شــد و گمرک علیه شرکت های متخلف 

ترانزیت کاال به مقام قضایی اعام جرم کرد.

ادامه اعتراض معلمان به طرح رتبه بندی ◾
پنجشنبه گذشته معلمان در برخی استان های کشور 
دست  به تجمع اعتراضی نسبت به وضعیت معیشتی 
ــارس، ایــن تجمعات در استان های  ــزارش ف ــد. به  گ زدن
شیراز، اصفهان، زنجان، آذربایجان غربی، اردبیل، قم، 
مازندران، یزد، مشهد و تهران جریان داشته است. با 
وجود این، تجمعات در مناطقی که مقصد سفر وزیر 

آموزش  و  پرورش بوده برگزار نشده است.

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9390000589     با نگاهی به ماجرای کرونا در آمریکا 
می فهمیم که »شب دراز است و پزشکان خارج از طرح 

بیدار« چه خوب که سید زیر بار تعویق 6ماهه طرح 
نرفت.

9210000568    در موضوع ضرورت همسان سازی 

حقوق بازنشستگان، عدالت وجود ندارد. بازنشسته 
فرهنگی ۱۴۰۰ دو برابر بازنشسته ۱۳۹۹ پاداش و 

حقوق دریافت می کند. لطفاً نشر دهید.
9050000621    ستون حرف مردم که یکی از 

محبوب ترین قسمت های روزنامه است را کوچک 

کرده اید و گاهی با حتی دو پیامک پر می شود.
9150000171    بیش ازیک سال است دستگاه تلفن 

را در برخی محات دزدیــده انــد و بسیاری تلفن 
ندارند. لطفاً از مخابرات بپرسید چرا هنوز هزینه 
آبونمان صادر می شود و حاال می خواهند تلفن را 

تخلیه کنند.
9110000552    قوه قضائیه محترم! سارقی که سوابق 
متعدد سرقت دارد و پس از 11سال زندان باز با ساح 
سرد جان و مال مردم از دستش در امان نیست دیگر 

باید چه  کاری کند تا بشود مفسد فی االرض؟

 تأملی بر چشم انداز مشارکت 
جامع راهبردی ایران- چین

جاده ابریشم، ایستگاه ایران
 حسین دارابــی – کارشناس 
مسائل سیاسی   با پررنگ شدن 
ــای ســیــاســت گــذاری  ــاوردهـ ــتـ دسـ
بلندمدت روابط امنیتی- اقتصادی- فرهنگی 
ایران و چین، ضرورت طرح ریزی ساختاری دقیق 
برای بهره برداری حوزه های اقتصادی کشور از 
ظرفیت های ایجاد شده در عرصه بین الملل، 
بیش از گذشته آشکار شد. سیاست چین در 
قبال ایــران به  عنوان قدرت تعیین کننده غرب 
آسیا، نشان می دهد پکن راهــی جز تحکیم و 
گسترش تعامل گسترده بازرگانی با ایران ندارد.

در شرایطی کــه بــه ســرانــجــام رســانــدن ابتکار 
»یک کمربند، یک جاده« یا همان طرح احیای 
جاده ابریشم به  عنوان میراث بزرگ تمدن های 
آسیایی بیش از هر چیز برای پکن حائز اهمیت 
است، ایران فرصتی مغتنم برای ظرفیت سازی 
اقــتــصــادی و تــجــاری بــا راهــبــرد طــراحــی بستر 
ــا وجـــود سیاست های  ضدتحریمی دارد. ب
چندجانبه گرایی روابــط بین الملل، دولت های 
ادوار آمریکا همواره به مقابله با ایــران و چین 
پرداخته اند. واقعیت این است که نظام تحریمی 
آمریکا با وجود کدخدامنشی سیاست  مداران 

این کشور رو به زوال است.
ــرای تحمل تبعات  بیشتر کــشــورهــا دلیلی بـ
تحریم های واشنگتن علیه ایران نمی بینند، به 
همین خاطر همیشه شریکان تجاری جدیدی 
ــرای ایـــران پیدا می شود و وزارت خــزانــه داری  ب
آمــریــکــا مــرتــبــاً مجبور بــه اعــمــال تحریم های 
جدیدتر اســت. امــا طبیعی اســت که ایــن دور 
باطل همیشه پابرجا نیست و دســت برتر با 
ایـــران اســت. صنایع زیربنایی و زیرساختی، 
ــی، مــحــصــوالت  مــحــصــوالت مــتــنــوع مــصــرف
بی نظیر صنایع فرهنگی و نیز محصوالت 
فناورانه و دانش بنیان ایرانی ها حتی در پنج 
ســال اخیر که آمریکایی ها سخت گیری های 
ــود را  ــدی داشــتــنــد، مــشــتــری خـ  بــســیــار شــدی

داشته و دارد.
با تاش مضاعف چینی ها بــرای احیای جاده 
ابــریــشــم و تــحــقــق رؤیــــای اتــصــال زمــیــنــی به 
ــا، راه بــرای تقویت اقتصاد غیرنفتی ایران  اروپ
هــمــوار خــواهــد شــد. پکن در قبال واشنگتن، 
 هــمــواره رویــکــرد همزمانی همکاری و تقابل را 

دنبال می کند.
در جغرافیای پیرامونی چین، نقش آفرینی 
منفی و محدودکننده آمریکا به  وضوح آشکار 
است. در این شرایط و با اصرار آمریکا بر رویکرد 
یک جانبه گرایی اش، طبیعی است که تقویت 
روابط با ایران به عنوان کشوری ضدآمریکایی، 

برای پکن جذاب باشد. 
ایران نه فقط در غرب آسیا که در آسیای مرکزی و 
قفقاز نیز جایگاه تعیین کننده ای دارد و همه این 
ظرفیت ها مورد نیاز چین بوده تا آینده اقتصادی 
خود را به عنوان یک قدرت مسئولیت پذیر در 

سطح جهان ترسیم کند.
بر اساس اطاعات منتشر شده از مفاد توافق 
25ساله ایــران و چین، حوزه های زیرساختی، 
حمل و نقل، مخابرات، علم و فناوری، صنایع 
های تک و سامت در اولویت  بوده و نیز تمرکز 
ــوزه کـــشـــاورزی و گــردشــگــری در دســتــور  بــر حـ
کــار قــرار دارد. بر همین اســاس، تسهیل گری 
قوانین و مقررات در این حوزه ها برای حمایت 
از بخش خصوصی و ترغیب فعاالن اقتصادی 
به پیشگامی در تعامات تجاری با پکن باید در 

دستور کار قوه مقننه قرار گیرد. 
برخاف تصور عموم، ظرفیت های داخلی ایران 
هر چند هم دچار مشکاتی باشد، این امکان را 
دارد که نیاز بازار خود و کشورهای دیگر از جمله 

چین را برطرف کند. 
ــط، بیش از هــر چیز هــم افــزایــی  در ایـــن شــرای
حوزه های سیاست داخلی و سیاست خارجی 
اســت کــه نمود دارد و می بایست در دستور 
کار بدنه اجرایی کشور قرار بگیرد. باید اذعان 
کرد همزمانی تعمیق روابــط با چین، پیشبرد 
مذاکرات با 1+4 و اجــرای سیاست های خاص 
ــاه  هــای اخــیــر کــه نــمــود آن در  اقــتــصــادی در م
بودجه ریزی سال آینده مشهود است، نشان 
از عزم جدی دولت برای تحقق شعار ایران قوی 
است و اکنون مــردم باید آمــاده وقــوع تحوالت 
مبتنی بــر ســیــاســت گــذاری هــای جــدیــد بــرای 
نقش آفرینی هر چه بیشتر در امــور کشور و 
ارتقای معیشت خود در بستر اقتصاد مردمی 

باشند.

خبـر
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در آخــریــن جلسه کمیسیون لوایح 
دولــت بــه  ریــاســت وزیــر دادگستری 
و بــا حــضــور مــعــاون رئــیــس جمهور 
الیحه اصاح ماده 29 قانون رسیدگی 
ــاره تعیین  بــه تخلفات رانندگی دربـ
تکلیف نقل و انتقال وسایل نقلیه 
)خودرو( به مراکز تعیین شده توسط 
نــیــروی انتظامی تصویب شــد. این 
ــه  مــوجــب بــنــد دهـــم از  کمیسیون ب
اصــل ســوم قــانــون اســاســی کــه در آن 
تأکید می کند تکلیف به تنظیم دو 

ــوال منقولی  ــرای معامله امــ سند بـ
مانند خــودرو )توسط پلیس راهــور و 
دفاتر ثبت اسناد رسمی( را بر خاف 
منطق حاکم بر اعتبار اسناد رسمی، 
عــامــل تحمیل هــزیــنــه مــضــاعــف و 
ــاف وقــت شــهــرونــدان در مراجعه  ات
به نهادها دانسته است. این الیحه 
به تصویب کمیسیون رسیده است و 
به موجب آن دفاتر اسناد را از چرخه 
 صــدور سند خــودرو به صــورت کامل

 حذف می کند.

ــای روز گــذشــتــه ســازمــان  ــ پــس از ادع
ــم  ــی رژیـ ــلـ ــات و امــنــیــت داخـ اطــــاعــ
صــهــیــونــیــســتــی دربـــــــــاره فــعــالــیــت 
چــهــار جــاســوس ایــرانــی در فلسطین 
اشغالی، مقامات امنیتی ارشــد رژیم 
صــهــیــونــیــســتــی گــفــتــنــد از شنیدن 
چنین خبری مبهوت شدند. شاویت، 
رئیس اسبق دستگاه جاسوسی رژیم 
صهیونیستی )مــوســاد( در گفت و گو 

با »اسرائیل هیوم« گفته است: »من 
به عنوان کسی که در رأس سرویس 
ــراد  ــزو افـ محافظت از اســرائــیــل و جـ
جذب کننده ایــرانــیــان بـــرای حفاظت 
ــاً از کشف  ــعـ ــودم، واقـ ــ ــل بـ ــی از اســرائ
]جاسوسان[ شوکه شدم. برای من به 
شخصه دشوار است که چنین رویدادی 
ــرادی که متهم  را بــاور کنم«. در بین اف

شده اند یک پیرزن هم دیده می شود.

 حذف دفاتر اسناد رسمی 
از چرخه صدور سند خودرو  

 رژیم صهیونیستی در شوک 
شبکه جاسوسی ایران

خبر

دولتدولت سیاست خارجیسیاست خارجی

عضو کمیسیون عمران مجلس از فراهم شدن 
زمین برای ساخت 2میلیون مسکن خبر داد و 
اظهار کرد: ساخت همزمان 2میلیون مسکن 
در وزارت راه  و شهرسازی آغــاز شــده اســت و 
ــال1402 ایــن واحــد هــا آمــاده بهره برداری  تا سـ
ــه گــــزارش فــــارس، غامرضا  خــواهــنــد بـــود. ب
شریعتی در پاسخ بــه ایــن پرسش کــه آیــا در 
فراهم  شدن زمین ها زیرساخت های مورد نیاز 
فراهم است، گفت: زمین هایی که در سراسر 
کشور از سوی دستگاه های دولتی مختلف در 

اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته بهتر 
از زمین هایی اســت که بــرای ساخت مسکن 
مهر معرفی شدند. وی ادامه داد: برای ساخت 
مسکن ملی باید از همین االن درباره انشعابات 

اساسی برق، گاز و آب برنامه ریزی شود.

حسین امیرعبداللهیان که پنجشنبه به چین 
سفر کرده است با اشاره به گسترش مناسبات 
ایران و چین در ماه های اخیر گفت: در این سفر 
توافق کردیم که دو طرف اجرایی شدن و شروع 
عملیاتی شدن توافق همکاری های راهبردی و 
جامع 25 ساله دو کشور را اعام کنیم،که این 
نشان دهنده اهمیت رشد و توسعه روابــط دو 
کشور است. به گزارش ایرنا، وی با بیان اینکه 
در دولــت جدید روابـــط شتاب گرفته اســت، 
گفت: در راستای منافع دوجانبه پیشرفت های 

بسیار خوبی در موضوعات مختلف داشته ایم. 
موضوعات راهــبــردی در دستور کــار دو کشور 
قرار دارد و این موضوعات ادبیات جدیدی در 
مکاتبات رؤسای جمهور دو کشور ایجاد کرده 

است.

آغاز ساخت 2میلیون واحد مسکن ملی آغاز اجرایی شدن توافق 25 ساله ایران و چین



سوغات 
اقتصادی 

قاسمی از سفر 
به سوریه

رستم قاسمی، وزیر 
راه و شهرسازی 
با اشاره به سفر 
خود به دمشق 

نوشت: تفاهم های 
اقتصادی و عمرانی 

انجام شده در 
این سفر با رئیس 
جمهوری محترم 

سوریه، بسیاری از 
فرصت های 

مغفول مانده را برای 
فعاالن اقتصادی و 

عمرانی احیا خواهد 
کرد که می تواند 
برای جوانان ما 
اشتغال و برای 
سرمایه گذاران 

ایرانی ارزش افزوده 
بسیاری به دنبال 

داشته باشد.

خبرخبر
خوبخوب

فرود عسگری، معاون فنی گمرک ایران از سرعت گرفتن 
روند صــادرات و رفع برخی موانع تجارت خارجی خبر 
داد و گفت: پیش بینی می شود تا پایان سال جاری ارزش 

کاالهای صادراتی به ۴۶ میلیارد دالر برسد. 
ــزارش ایــرنــا، وی با اعــام ایــن خبر افـــزود: در نیمه  به گ
نخست ســال جــاری ماهانه 3/5 میلیارد دالر و در 

 نیمه دوم ماهانه 5 میلیارد دالر صــادرات انجام شده 
است. 

او ادامــه داد: متولی شدن وزارت صمت برای برگشت 
ارز صادراتی، افزایش انگیزه صادرکنندگان با تصمیم 
واردات در مقابل صادرات و عبور از شرایط کرونا از دالیل 

سرعت گرفتن صادرات به شمار می رود. 

عسگری در ادامــه همچنین دربـــاره موانع پیش روی 
صـــادرات کشور هم گفت: یکی از مشکات ایــن بود 
کــه بــا برخی از صادرکنندگان بــه خاطر برگشت ارز 
برخورد قضایی شد که این موضوع با تصمیمی که در 
 دولت گرفته شد، قرار است مهلت برگشت ارز تمدید 

شود.

زهــرا طوسی   بـــر اســـاس 
آمــارهــا نــیــاز ســاالنــه کــشــور به 
روغن خام حدود 2 میلیون تن 
اســت که نزدیک به ۴00 هزار 
تــن از ایــن نیاز از طریق تولید 
دانه های روغنی در داخل کشور 
و حدود یک میلیون و ۶00 هزار تن از طریق واردات 
تأمین می شود. با توجه به اینکه بیش از 80 درصد 
روغن خام مورد نیاز کشور از طریق واردات روغن 
خــام و تصفیه آن در کارخانه های روغــن تأمین 
می شود اما ابهام در پرداخت ارز، فعالیت طیف 
وسیعی از صنایع و صنوف مرتبط را دچار اختال 

کرده است.
با وجود اینکه بر پایه مصوبات ستاد تنظیم بازار 
کشور مقرر شده بود تخصیص ارز واردات روغن 
خام، دانه های روغنی و کنجاله در اولویت بانک 
مــرکــزی باشد امــا رســوب 170 هــزار تــن روغــن در 
گمرکات نشان از تعلل بانک مرکزی در تخصیص 
ارز ایــن کــاال دارد. آن  طــور کــه فــعــاالن ایــن حــوزه 
می گویند دولــت به بهانه های مختلف از جمله 
انتصاب وزیــران، تغییر اولویت های ارزی، کمبود 
ارز و… از تخصیص ارز به روغن های رسوبی بخش 

خصوصی در بنادر سر باز می زند.
جمشید مــغــازه ای، دبیر انجمن صنفی صنایع 
بیسکویت، شیرینی و شکات از کمبود روغن 
صنعت، افزایش بیش از دو برابری قیمت این ماده 
اولیه و کاهش تولید این محصوالت سخن گفته و 
علت آن را باتکلیفی حذف ارز ۴200 تومانی برای 

واردات عنوان کرده است.
سندیكای صنایع كنسروسازی نیز به تازگی در 
نامه ای به دولت ضمن اشاره به اینكه حدود ۴5 
روز اســت سهمیه روغــن صنایع تحت نظر این 
سندیكا تحویل نشده اعام کرده است: در حالی 

 که قــرار است حتی یک خط تولید هم لحظه ای 
متوقف  نشده یا تعطیل نشود خطوط تولید 1۶0 
واحــد صنعتی عضو سندیکا بــه خاطر تحویل 
نشدن سهمیه روغن یا تعطیل  شده یا در شرف 

تعطیلی هستند.

احتکار روغن به بهانه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ◾
آن  طـــور کـــه رضـــا غـــامـــی، تحلیلگر مسائل 
ــد: بـــه دلـــیـــل ایــنــکــه  ــویـ ــی گـ ــادی نــیــز مـ ــتـــصـ اقـ
ساختارهای اجـــرای سیاست حــذف ارز ۴200 
تومانی هنوز مهیا نشده اســت اگــر فقط یک 
ــای یــــارانــــه ای، دســت  ــاالهـ مــیــلــیــارد دالر از کـ
واسطه ها، مغازه ها و گــروه هــای خاصی باشد، 

وقتی ارز ۴200 تومانی به 23 هزار تومان می رسد 
این افراد 18 هزار میلیارد تومان سود می کنند. 
وی می گوید: مغاز ه هایی هستند که تا سقف 
انبارهایشان روغن چیده اند و برخی واردکننده ها 
نیز بارشان را روی کشتی نگه  داشته اند و تخلیه 

نمی کنند.
با این  حال امیرهوشنگ بیرشک، دبیر انجمن 
ــران در گفت وگو  صنفی صنایع روغــن نباتی ای
با خبرنگار ما از افزایش تولید و توزیع روغن در 
سال جاری سخن می گوید. بیرشک با اشاره به 
اینکه در ۹ ماهه ســال ۹۹ تولید و توزیع روغن 
نباتی حــدود یک میلیون و 2۶0 هــزار تــن بــوده 
توضیح می دهد: این رقم در ۹ ماهه سال 1۴00 

به مرز یک میلیون و ۶80 هزار تن رسیده و حدود 
38درصد افزایش تولید را نشان می دهد.

بیرشک با بیان اینکه کشور در شرایط تحریمی 
ــرار دارد و كارخانه های روغــن نباتی به  عنوان  ق
یكی از صنایع مادر كشور نیز درگیر مشكاتی در 
تولید هستند می افزاید: در ۹ ماهه سال گذشته 
۴۶1هــزار تن روغن بین صنوف و صنایع مختلف 
کشور توزیع  شده بود که این رقم در ۹ ماهه سال 
جاری به ۶80 هزار تن رسیده که نشان از افزایش 

30 درصدی در بخش صنعت دارد.

بروز کمبود به خاطر تقاضاهای کاذب ◾
دبیر انجمن صنفی صنایع روغــن نباتی ایــران 
با اشاره به ضرورت احصای میزان نیاز صنعت 
کشور به روغن می افزاید: متأسفانه آمار دقیقی 
از نیاز صنایع مختلف از جمله کنسرو، تن ماهی، 
سس و... به روغن وجود ندارد و الزم است مراجع 
ذی صــاح میزان نیاز تولیدكنندگان به روغــن و 
سهمیه تحویلی آن ها را بررسی کنند تا برآوردهای 
ــن مسئله داشــتــه بــاشــیــم. تصور  درســتــی از ای
می کنم روغن به میزان کافی در بخش صنعت 
توزیع  شده و اگر جایی کمبودی احساس می شود 
نشئت  گرفته از رفتارهای هیجانی و تقاضاهای 
کاذبی است که به خاطر انتظارات تورمی در بازار 

شکل  گرفته است.
بیرشک با اعام اینکه تا امروز هیچ  گونه اباغی 
دربــاره حذف ارز ترجیحی ارائه نشده و همچنان 
طبق روال گذشته روغـــن بــا ارز ترجیحی وارد 
می شود تأکید می کند: گمانه زنی ها درباره حذف 
ارز ترجیحی و احتمال اجرای این برنامه در ماه های 
پیش رو سبب افزایش تقاضا برای این کاالی بادوام 
شده که بایستی به شکل مدیریت  شده به این 

تقاضا پاسخ و آن را کنترل کرد.

سیاست ارزی دولت مشخص نیست ◾
ــر ایــنــکــه چــالــش صنعت بحث  ــا تــأکــیــد ب وی ب
تخصیص ارز است می گوید: 170 هزار تن روغن 
رسوبی بخش خصوصی در گمرک قــرار دارد که 
منتظر تخصیص ارز است. این کاالها باید هر چه 
زودتر توسط دولت و بانک مرکزی تعیین تکلیف 
بشود تا راهی کارخانه ها شده و در چرخه توزیع قرار 
بگیرد ولی با توجه به اینکه سیاست ارزی دولت 
مشخص نیست به بهانه های مختلف از عمل به 

وعده های ارزی خود طفره می رود.
وی با یادآوری اینکه قیمت روغن وابسته به نرخ ارز 
وارداتی است می گوید: نرخ ارز تأثیر مستقیم در 
نرخ روغن دارد و قیمت این کاال به تصمیم دولت 

در این زمینه بستگی دارد.

قیمت پایین تر روغن نسبت به سایر کاالها ◾
ــر اســـاس آنــچــه دکــتــر مــحــمــدرضــا عبدالهی،  ب
تحلیلگر مسائل اقتصادی نیز می گوید قیمت 
روغن نسبت به قیمت نسبی اقتصاد پایین تر از 
سایر کاالها قرار دارد در حالی  که متوسط مصرف 
روغــن در کشور از متوسط جهانی باالتر است؛ 
یعنی به کاالیی یارانه می دهیم و سرکوب قیمتی 
می کنیم که در سیاست گذاری های حوزه سامت 
این دغدغه را داشتیم که چطور مصرف این کاال را 

در سبد خانوار کاهش بدهیم.
بــه گفته وی، افــزایــش قیمت بــا هــدف کنترل 
مصرف منطقی نیست ولــی حــداقــل کــاری که 
می کنیم این است که قیمت های نسبی را به هم 
نزنیم و بگذاریم یک نسبت منطقی بین روغن و 
نرخ سایر کاالها وجود داشته باشد. در غیر این 
صورت روغن نسبت به سایر کاالهای اولویت دار 
ــر بـــه دســــت مــصــرف کــنــنــده  ــ ــ  بـــه  شــــدت ارزان تـ

می رسد.

قدستأثیرسیاستارزیبرصنایعوابستهبهروغنرابررسیمیکند

تولید معطل روغن

اقتصاد3
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    قیمت 
دستگاه بخور

  بخور گرم آنی ساز
۲۰1۰ MF مدل 
1۲۴,۰۰۰ تـومـان

  بخور سرد 
HN۰1 مدل

۸۰,۰۰۰ تومان

  بخور سرد و گرم سایلن 
5۰۲T-MH مدل
1,۴۹۹,۰۰۰ تـومـان

  بخور سرد میگل 
6۰ GAH مدل

۹۹۰,۰۰۰ تـومـان

  دستگاه بخور درما 
DEM-F6۰۰ مدل
1,۰۹۰,۰۰۰ تـومـان

  دستگاه بخور سرد بی تی بی 
HYB-B1۴ مدل

1,۰۴۰,۰۰۰ تـومـان

 میزان صادرات 
به ۴۶ میلیارد دالر 
می رسد

شركت ش�هركهای صنعتی اس�تان مركزی در نظر دارد مناقصه عمومی به ش�ماره )۲۰۰۰۰۰۱۰۷۲۰۰۰۰
99(،)۲۰۰۰۰۰۱۰۷۲۰۰۰۱۰۰(، )۲۰۰۰۰۰۱۰۷۲۰۰۰۱۰۱( و)۲۰۰۰۰۰۱۰۷۲۰۰۰۱۰۲( را از طری�ق س�امانه تداركات 
الكترونیكی دولت برگزار نماید. كلیه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد 

 www.setadiran.irمناقصه گران و بازگش�ایی پاكت ها از طریق درگاه س�امانه تداركات الكترونیكی دولت )ستاد( به آدرس
انجام خواهد ش�د و الزم اس�ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س�ایت مذكور و دریافت 

گواهی امضای الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. 

مبلغ برآورد )ریال(نوع برگزاریموضوعردیف
مبلغ تضمین 

شركت در فرآیند 
ارجاع كار )ریال(

مدت رتبه
)ماه(

1
اجرای شبكه جمع آوری فاضالب 

توسعه 200 هكتاری شهرك 
صنعتی خیرآباد

7آب135.175.518.8026.610.000.000دو مرحله ای

2
احداث مخزن بتنی 5000 

مترمكعبی در شهرك
 صنعتی ساوه

9آب85.851.660.8344.300.000.000دو مرحله ای

3
عملیات خاكی،بستر سازی 
و احداث آبرو توسعه ناحیه 

صنعتی تفرش
5راه و ترابری8.898.230.946450.000.000یك مرحله ای

4
زیرسازی و جدول گذاری در 

شهرك صنعتی دلیجان و ناحیه 
صنعتی نراق

5راه و ترابری14.608.046.395740.000.000یك مرحله ای

نوع تضمین ش�ركت در فرآیند ارجاع كار: بصورت ضمانتنامه بانكی معتبر یا اوراق مش�اركت و یا واریز نقدی به حساب جاری منابع 
داخلی به شماره حساب 4۰۰۱۱۰35۰63۷59۷4  نزدبانك مركزی.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: ساعت ۱۰ روز شنبه مورخ ۱4۰۰/۱۰/۲5 باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت ۱4:3۰ روز پنجشنبه مورخ ۱4۰۰/۱۰/3۰

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت ۱4:3۰ روز یكشنبه مورخ ۱4۰۰/۱۱/۱۰
زمان بازگشایی پاكت ها: ساعت 9 روز دوشنبه مورخ  ۱4۰۰/۱۱/۱۱

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت های الف: 
آدرس اراك بلوار فاطمیه جنب استانداری مركزی    تلفن  ۰8633443۲۰9 كارشناس ذیربط   تلفن ۰86334433۱۱ امور قراردادها
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مركز تماس ۰۲۱4۱934 دفتر ثبت نام: ۰۲۱88969۷3۷ و ۰۲۱8

5۱93۷68                                                                                                                                                           شناسه آگهی ۱۲586۲9 ف
,1
41
01
56

»آگهی فراخوان مناقصه عمومی «

شرکت ایران خودرو خراسان در نظر دارد 

متقاضیان می توانند جهت دریافت ، تكمیل و تحویل اسناد مناقصه)یك یا هر دو مناقصه( از تاریخ ۱4۰۰/۱۰/۲5 لغایت ۱4۰۰/۱۱/۰6 به شرح ذیل اقدام نمایند.
۱- نحوه دریافت اسناد مناقصه: بصورت حضوری از واحد بازرگانی ایران خودرو خراسان در روزهای كاری از ساعت8 الی۱5 و یا از طریق سایت اینترنتی

 www.ikkco.ir  و یا تماس با شماره های تلفن)33563۰5۰-۰5۱ ( و )  9-335635۰۱-۰5۱ داخلی )4۰۲۱((  
۲- محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه: شركت ایران خودرو خراسان ، كیلومتر 55 جاده مشهد-نیشابور دبیرخانه كمیسیون معامالت در روزهای كاری از ساعت8 الی۱5 

الزم به توضیح است تاریخ بازگشایی پاكات الف و ب در روز دوشنبه مورخ ۱4۰۰/۱۱/۱۱ ساعت ۱4 می باشد .
)شركت ایران خودروخراسان در رد یك یا كلیه پیشنهادات واصله مختار است(  )هزینه درج یك نوبت آگهی روزنامه  بر عهده برندگان  مناقصه است(

ارتباطات و امور بین الملل

آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای
 با ارزیابی کیفی تامین کنندگان 

14
10
20
5

شماره موضوع مناقصهردیف
سپرده شركت در مناقصه )ریال(مناقصه

1
خرید انواع سوئیچ شبکه سیسکو ، رادیو بیسیم میکروتیک ، 
سیستم فایروال ، ماژول فیبر نوری ، ماژول شبکه سینگل مود

 10 گیگ فیبر نوری و ماژول استک سوییچ سیسکو
3091270.000.000

2
خرید یک دستگاه خشک کن جذبی 80 متر مکعب در دقیقه به 

3093300.000.000همراه انواع لوازم یدکی مربوطه

ف
,1
41
01
53

اداره كل راه وشهرسازی استان مازندران در نظر دارد
 مناقصه عمومی طبق جدول ذیل  از طریق سامانه تداركات 
الكترونیكی دولت برگزار نماید. كلیه مراحل برگزاری مناقصه 
از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاكت ها از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكی دولت

 )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام 
در سایت مذكور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی راه جهت شركت در مناقصه محقق سازند.

شماره فراخوان ستاد ایرانمبلغ ضمانت نامه)ریال(مبلغ برآورد)ریال(پروژهردیف

1
تکمیل پل رودخانه ای عبدهللا آباد در 
محور نور- چمستان- آمل در کیلومتر 

19+800
32,751,918,3751,638,000,0002000003377000062

دارا بودن  رتبه 5  از معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهور با رعایت سقف ارجاع كار در راه و ترابری )حمل و نقل( 
الزامی است.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ ۱4۰۰/۱۰/۲۲
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :                   ساعت۱4/۰۰                        مورخه   ۱4۰۰/۱۰/۲8

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :                                             ساعت۱4/۰۰                        مورخه   ۱4۰۰/۱۱/۱۰
زمان بازگشایی پاكت ها :                                                ساعت ۰8/۰۰                        مورخه   ۱4۰۰/۱۱/۱۲

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت های الف:
آدرس ساری خیابان جام جم -اداره پیمان و رسیدگی       تلفن   333639۰4  -۰۱۱

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مركز تماس :   ۰۲۱-4۱934 
دفتر ثبت نام :   88969۷3۷ و۰۲۱-85۱93۷68

این آگهی همزمان در سایت iets.mporg.ir  نیز درج گردیده است
اداره كل راه وشهرسازی استان مازندران

آگهی تجدید مناقصه   )نوبت اول(

14
10
21
1

آگهی مناقصه خرید پنبه تخم و کنجاله پنبه تخم  )دامی(
 سازمان موقوفات ملک در نظر دارد 

پنب�ه تخ�م و کنجاله پنبه تخم مورد نیاز خود را برای دی ماه و بهمن ماه س�ال ج�اری از طریق مناقصه خریداری نماید. لذا از کلیه 
  http://tender.epf.ir و http://moghoofatemalk.irتامین کنندگان دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس س�ایت
قسمت معامالت مناقصات مراجعه نمایند، مهلت ارائه پیشنهادات ساعت 12 مورخ 1400/10/30می باشد . جهت کسب اطالعات بیشتر 

با تلفن05138421523 داخلی 22۶ تماس حاصل و یا به آدرس بلوار بعثت احمدآباد، بین رضا و طالقانی پالک 50 مراجعه فرمایید .

آگهی مناقصه

آستان قدس رضوی - سازمان موقوفات ملک

66.900.000نیم سکه36.950.000ربع سکه1.334.265بورس 256.808دالر )سنا(53.110.000 مثقال طال 176دینار عراق )سنا(121.090.000سکه12.275.000 طال  1۸ عیار1.822اونس طال 69.927درهم امارات )سنا(



   همایون 
شجریان برای 
»جیران« خواند  
همایون شجریان 
عنوان بندی پایانی 
سریال عاشقانه حسن 
فتحی را خوانده و 
فردین خلعتبری 
آهنگسازی آن را به 
عهده داشته است.

»جیران« شانزدهمین 
سریال حسن فتحی 
و دومین سریال او 
در شبکه نمایش 
خانگی پس از سریال 
»شهرزاد« است و 
روایتگر زندگی جیران 
ـ یکی از همسران 
ناصرالدین شاهـ  است.

سریال »جیران« که 
قرار بود ۲۴ دی ماه 
ساعت 8صبح بر 
بستر فیلیمو منتشر 
شود با تأخیر و پس از 
رفع مالحظات ساترا 
منتشر خواهد شد. 

چطور شد که »داعشی و عاشقی« را بــرای گروه  ◾
سنی نوجوان نوشتید؟ 

همیشه با نوجوان هایی روبه رو می شدم که برایشان 
ســؤال بود داعشی ها چه کسانی هستند و چطور 
این  همه جنایت در کشورهای عراق و سوریه مرتکب 
ــد  مــی شــونــد. احــســاس کـــردم بچه ها دوســـت دارن
اطالعاتی راجع به این گروه داشته باشند. پیش از 
این هم مطالعاتی راجع به داعشی ها داشتم مجموع 
این عوامل من را ترغیب کرد تا ذهنیت من به طرف 
نوشتن این رمان کشیده شود و سرانجام آن را نوشتم. 

در خصوص داعش منابع زیادی موجود نیست.  ◾
شما چطور درباره این گروه به اطالعات دسترسی پیدا 

کردید؟ 
منابع مطالعات مــن مختلف بــود منابع خبری، 
رسانه ها و تاریخ های شفاهی و وقایع نگاری هایی که در 
خصوص شهدای مدافع حرم و داعش منتشر شده 
است. چون می خواستم برای مخاطب نوجوان این 

کتاب را بنویسم این منابع برای من کافی بود. 

چطور به شخصیت یوسف و تشبیه او به وهب؛  ◾
یــار امــام حسین)ع( رسیدید و چــرا شخصیت ها از 

ملیت های  دیگر انتخاب شدند؟

در منابع می خواندم که یکی از شگردهای رهبران 
داعش این بوده که ملیت های مختلف دنیا به خصوص 
اروپایی های تازه مسلمان شده را به جنگ می کشانند 
و آن هــا را به نوعی به تله می برند و می خواهند برای 
خودشان سیاهی لشکر درســت کنند. بــرای همین 
»یوسف« را به عنوان شخصیت اول کتاب خلق کردم 

که اروپایی و تازه مسلمان شده است. 

چقدر از شخصیت های کتاب واقعی هستند و  ◾
چقدر زاده تخیل؟  

همه شخصیت ها زاییده تخیل هستند اما بر اساس 
واقعیت ساخته شده اند اطالعات و اخباری که در 
رمان به مخاطب داده می شود اعم از نقل قول ها، 
خاطرات و فالش بک ها مستند و اطالعاتی هستند 
که در اخبار مربوط به داعش داده شده است ضمن 
اینکه من این کتاب را برای مخاطب نوجوان نوشتم 
برای همین سعی کردم خیلی زیاد به خشونت های 
داعش نپردازم و به نظرم همین انــدازه که در کتاب 
اشــاره شده بــرای آشنایی نوجوانان با داعــش کافی 

است. 

در این کتاب شما توجه ویژه ای به پیاده روی اربعین  ◾
داشته اید و در قسمت هایی که یوسف و زینا در این 

مسیر هستند، موقعیت های خواندنی و لذت بخشی 
خلق شده اند. از قرار دادن دو موضوع داعش و مسیر 

پیاده روی در کنار هم بگویید.
بله در این کتاب به تفصیل موقعیت هایی خلق شده 
از برخورد عراقی ها با شیعیان دنیا و میزبانی از آن ها. 
هدف من هم نشان دادن اهمیت پیاده روی اربعین 
و عشق عزاداران حسینی به امام حسین)ع( و اهل 
بیت)ع( بــود و داعــش بهانه ای بــود تا بگویم مردم 
حتی اگر با سخت ترین حوادث، بدترین اتفاق ها و با 
دشمن ترین دشمن ها مواجه شوند همیشه پای اسم 
و نهضت امام حسین)ع(  می ایستند. همان طور که 
پیامبر)ص( و اهل بیت)ع( مهربان بودند، شیعیان 

هم چنین روحیه ای دارند. 
کما اینکه یوسف یکی از شخصیت های اصلی قصه 
ما به دلیل همین اخالق خوب و میهمان نوازی هایی که 
از طرف پیروان اهل بیت)ع( صورت گرفت متوجه شد 
راه را اشتباه آمده و همه اطالعات و دانسته هایی که 
توسط داعش در ذهن او فرو شده، دروغ بوده است.  
گردهمایی پیاده روی اربعین فقط یک سفر نیست، 
دانشگاهی است که می تواند آدم ها را با خلق و خوی 
اسالمی که نشأت گرفته از خلق و خوی پیامبر)ص( 
اســـت، آشــنــا کند بــه خــصــوص مــســافــرانــی کــه از 
سرزمین ها و ادیان دیگر به این راهپیمایی می آیند 

و قدم در این مسیر می گذارند وقتی این خلق و خو را 
ببینند عشق حسینی به دلشان می افتد و مجذوب 

تفکر شیعه می شوند. 

  شما در اثرتان اشــاره مختصری هم داشتید به  ◾
سردار سلیمانی. 

مــاجــرای ایــن کتاب در زمانی اتفاق می افتد که 

ایشان هنوز شهید نشده اند. هر چند جایشان 
ــاره کــوتــاهــی بـــه شهید  ــ ــت. اشـ ــی اســ االن خــال
سلیمانی در کتاب شده که به نظرم بسیار جذاب 
و تأثیرگذار اســت. امــا مــن خیلی دوســت دارم 
رمانی مستقل از جهاد سردار سلیمانی در مقابل 
داعــش بــرای نوجوانان بنویسم. دعــا کنید این 

توفیق نصیبم  شود. 

گفت وگو با مجید مالمحمدی درباره  رمان »داعشی و عاشقی« 

پاسخی به پرسش های نوجوانان درباره داعش

خبرخبر
روزروز

استانداردهای فیلم نامه نویسی را ارتقا دهیم  ساخت فصل های بعدی سریال »وضعیت زرد«
کهندل   مجید رستگار که این روزها مشغول پیش تولید 
فصل دوم و ســوم سریال »وضعیت زرد« اســت، از آغاز 
فیلم برداری این مجموعه تلویزیونی در روزهای آینده خبر داد. 
کارگردان سریال »وضعیت زرد« گفت: فیلم بردای فصل دوم و 
سوم این مجموعه تلویزیونی به صورت همزمان کلید می خورد 
و همه تالش خودمان را می کنیم تا برای پخش در ماه رمضان 

سال آینده آماده شود. او با بیان اینکه مهم دیده شدن سریال و 
رضایت مخاطب است، افزود: با وجود اینکه فصل اول سریال 
در زمان خوبی روی آنتن نرفت و بازیگر چهره نداشت ولی جزو 
سریال هایی بود که مخاطب را راضی نگه داشت. امیدوارم 
فصل های جدید هم با بهتر شدن فیلم نامه و تغییر فضاها به 

لحاظ بصری با رضایت مخاطب همراه باشد. 

مسعود ده نمکی در کــارگــاه »ایـــده و فیلم نامه نویسی« 
دوازدهمین جشنواره مردمی فیلم »عمار« گفت: یکی از 
گران ترین بخش های تولید فیلم در هالیوود، بخش فیلم نامه 
است. یک باره می بینید یک سوم هزینه فیلم را به فیلم نامه 
اختصاص می دهند چون ممکن است آن فیلم نامه نویس 
یک یا چند سال برای فیلم نامه اش وقت صرف کرده باشد 

اما فیلم نامه در کشور ما خیلی جدی گرفته نمی شود در حالی 
که همه کارشناسان معتقدند مشکل اصلی سینما و حتی 
تئاترهای ما متن است. نقش فیلم نامه در آثار نمایشی بسیار 
کلیدی است. من به هر کدام از مسئوالن، آن ها که گوشی 
برای شنیدن داشتند و من را برای مشورت دعوت کردند گفتم 
ما باید بتوانیم استانداردهای فیلم نامه نویسی را ارتقا دهیم.

   خدیجه زمانیان      دو جوان یکی دختر عرب به نام »زینا« و 
دیگری پسری اروپایی به نام »جوزف« )یوسف( که هر دو داعشی 
هستند برای عملیاتی انتحاری، به مسیر پیاده روی اربعین آورده 
می شوند. آن دو در ذهن خود از آموزه های دینی داعش چیزهایی 

یاد گرفته اند اما در مسیر پیاده روی کربال چیزهای دیگری 

می بینند که بر خالف عقایدشان است. جوان اروپایی به تردید 
می افتد اما دختر جوان بر عقیده اشتباهش اصرار دارد. این چند 

خط خالصه ای است از کتاب »داعشی و عاشقی« که توسط مجید 
مالمحمدی برای مخاطب نوجوان نوشته شده و به نشر آن را به 

تازگی منتشر کرده است. 

»مجید مالمحمدي« متولد 13۴7 یکي از نویسندگان و شاعران 
فعال در حوزه  کودك و نوجوان است. تاکنون ده ها عنوان کتاب در 

زمینه های داستان، شعر و تحقیق از او منتشر شده است و آثارش 
در جشنواره های کتاب سال کشوری برگزیده شده اند.  گفت وگوی 

ما را درباره »داعشی و عاشقی« با این نویسنده بخوانید.  
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و هنر فرهنگ 

مجید مالمحمدی
نویسنده

حامد مظفری   مجموعه »جوکر« ایده بدی ندارد و اتفاقاً چون 
کپی یک مجموعه امتحان پس داده ژاپنی است که در اروپا و استرالیا 
بازسازی شده پس در وهله نخست، ماده خام خوبی برای بازسازی 
در ایران دارد. آن قدر کپی کاری های مؤلفان)!( داخلی از نمونه های 
موفق خارجی  لو رفته که سازندگان »جوکر« در همان ابتدا درباره 
بازسازی خود روشنگری کردند و رک و راست گفتند که مجموعه شان، 
کپی است.این کپی کاری در وهله نخست و به مانند بسیاری از 
بازسازی های وطنی، مورد توجه قرار گرفت ولی هر چه جلوتر رفتیم 
از عطش ابتدایی برای تماشا کاسته شد. دلیلش واضح است و صد 
بار تکرار شده؛ خنداندن بیشتر از پروداکشن عظیم و دکورهای ملون 
به متن خوب نیاز دارد و در ساختار یک رئالیته شو، این اهمیت متن 
به  مراتب بیشتر هم می شود و آنچه در »جوکر« کم بنیه بود اول 

همین متن بود.
وقتی متن ضعیف اســت در یــک الــگــوی امتحان پــس داده که 
از سینمای  فــارســی و کمدی هایی کــه بــا امــثــال میری و وحــدت، 
صیاد، نــوذر آزادی، متوسالنی، سپهرنیا، نصرت کریمی، پرویز 
خطیبی، ارحــام صدر و ... پیش می رفت تا سینمای تجاری پس 
از انقالب اسالمی و محصوالتی که مؤسسه هایی نظیر پویافیلم، 
شکوفافیلم و سپاهان فیلم ارائــه می دهند این بداهه پردازی های 
کمدین هاست که موتور محرکه کار می شود. در همین مسیر بوده 
ً اکبر عبدی، علیرضا خمسه، ایرج طهماسب، حمید جبلی،  که مثال

رضا عطاران و در سطحی دیگر امثال جواد عزتی، علی صادقی، 
مهران غفوریان و جــواد رضویان عاملی بــرای تولید کمدی هایی 
بفروش شدند.این جماعت کمدین هر چقدر بیشتر بداهه پرداز 
باشند، لنگی متن کمتر به چشم می آید چنان که امثال اکبر 

عبدی یــا رضــا عــطــاران تقریباً در تمامی آثـــار خـــود- حتی 
ــه کــپــی  ــ ــریـــن آن هــــــــا کـ ــیـــف تـ ــعـ ضـ

فیلم فارسی هایی نظیر »دزد 
و پلیس« یا »سازش« بوده،  
توانستند چنان فیلم را روی 
دوش بداهه های خود پیش 

ببرند کــه در بازپخش های 
ده بــاره باز مخاطب از آثار 
ــال کــنــد .آنــچــه  ــب ــق اســت
ــر« نــــــدارد متن  ــ ــوک »جــ
محکم مهندسی شده 
بــرای خلق کمدی است 
که از همان قسمت اول 

محسوس بــود و در این 

ساختار وقتی امثال غالمرضا نیکخواه با کمدی غریزی خود 
می شوند مرکز ماجرا، ریتم تند شده و لذت تماشا بیشتر می شود 
ولی امان از وقتی که افراد فاقد بداهه پردازی قدرتمند غریزی نظیر ژوله 
یا سهیل مستجابیان یا امیر کاظمی می شوند مرکز مجموعه که نه 
فقط خودشان رنج می برند از سنگینی بار طنزپردازی بلکه مخاطب 
هم دلش می سوزد به حالشان. کمی تلخ است ولی 
حتی امین حیایی با سابقه باال در بازیگری باز هم در 
طنزپردازی غریزی لکنت دارد و همین است 
که همه هنرش می شود استندآپ جاهلی 

به سبک حسن فیلم »کما« در »جوکر«.
»جــوکــر« تــالش قابل تحملی بــرای ورود 
ــوع کــمــدی داشته  بــه رئالیتی شو از ن
ولی درصــد موفقیت آن در فصل اول 
خیلی که خوشبینانه نگاه کنیم پنجاه-

پنجاه اســـت. فقط کافیست حجم 
باالی سکانس های خنده دار یک کمدی 
کالت مثل »اجاره نشین ها« یا سریالی 
مثل »خودرو تهران یازده« یا نمونه  هایی 

امروزی تر مثل »ایران برگر« و »چک« را با کل لحظات خنده دار فصل 
اول »جوکر« مقایسه کنیم تا دریابیم چقدر دست سازندگان این 
مجموعه خالی است. وقتی متن قوی نداریم چاره ای نداریم جز به 
کارگیری کمدین های بداهه پرداز! حاال الزم هم نیست لقمه را دور 
سرمان بچرخانیم یا خیلی هنری به قضیه نگاه کنیم؛ یکی مثل 
فیروز کریمی یا مجتبی محرمی هم قریحه طنزی دارند  که بسیاری 

از بازیگران فعلی ندارند. 
حمید ماهی صفت را اغلب ایرانیان می شناسند؛ این استندآپ 
کمدین فقط با نشستن جلو دوربین و ذکــر صدباره بسیاری از 
جــوک هــای تــکــراری، 10 برابر بیشتر از برخی بازیگران »جوکر« 
می خنداند. چرا؟ چون خنداندن کسب و کارش است و »اشتباهی« 
نیست! در ادامــه راه »جوکر«، احسان علیخانی باید برود سراغ 

کمدین هایی که اشتباهی نیستند ... .
پس اگر مخاطب بخت برگشته پای »جوکر« می نشیند نه ناشی از 
کیفیت متعالی بلکه به خاطر نبود محصول کمدی باکیفیت چه در 
تلویزیون و چه در شبکه خانگی است. وقتی رسانه های فراگیر را پر 
می کنیم از محصوالت اشک آور، معلوم است یکی مثل »جوکر« 
می شود دریچه ای برای تنفس مخاطب خسته از مالل . »جوکر« 
اگر بخواهد خــودش، ضد خــودش نباشد باید بر متن پرداز قاهر 
توجه کند و وقتی متن قوی ندارد چاره ای جز به کارگیری کمدین های 

بداهه پرداز ندارد!

درباره مجموعه کمدی »جوکر«

جای خالی ماهی صفت!  

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای 

فاقد سند رسمی
نظر به دس��تور مواد 1 و 3 و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب 
1390/09/20 و برابر رای ش��ماره 140060306005008372 مورخ 1400/10/19 هیات اول موضوع ماده یک 
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بال معارض آقای امید احمدآبادی فرزند علی اکبر 
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 41/90 مترمربع از پالک شماره 2 فرعی از 3618  اصلی واقع 
در اراضی شهر بخش یک حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی خانم زهره امیرزاده و محل مالکیت 

مشاعی متقاضی محرز گردیده است. 
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین 
نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی کثیر االنتشار در شهرها منتشر 
و در روس��تاها رای هیات الصاق تا در صورتی که اش��خاص ذی نفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشد باید 
از تاریخ انتش��ار اولین آگهی و در روس��تاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت 

مینماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست  )م.الف 899(  آ1410203
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/25                           تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/10

علی امینی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نیشابور 

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

برابر رأی شماره 140060306351000146 مورخ 1400/09/06 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خلیل آباد تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم زینب قائمی خلیل آباد فرزند بمانعلی به شماره شناسنامه 130صادره از خلیل آباد در یک 
قطعه زمین محصور به مساحت 4230 متر مربع قسمتی از پالک شماره 110 اصلی بخش دو خلیل آباد به آدرس 
خلیل آباد – جاده خلیل آباد به کاشمر – روبروی دوربرگردان کالته شادی خریداری از مالک رسمی آقای علی اکبر 
بابائی محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . آ1410195
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/10/25                               تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/11/10

علی خدادادی-رئیس ثبت اسناد و امالک 

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

برابر رای ش��ماره 140060318603006722 م��ورخ 1400/07/06 هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات مالکانه 
بالمعارض آقای مسعود احمدی گراکوئی فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه 307 صادره ازرشت  در قریه شالکو 
در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 211/85 مترمربع   پالک فرعی 40894  از اصلی 

77 مفروز مجزی از پالک 287 از اصلی 77  واقع در بخش چهار رش��ت خریداری از مالک رس��می آقای اسماعیل 
جعفری شالکوهی  محرز گردیده است.

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

خواهد شد. م الف 2897  آ1410194
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/10/25                     تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/11/10 

سعید بدوی
رئیس اداره  ثبت اسناد و امالک  ناحیه دو رشت

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره 140060316001002887 مورخ 1400/08/12 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه 
یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد رضا گوهر پور نظری فرزند غالمرضا بش��ماره شناسنامه 236 
کد ملی 3256677304 صادره از کرمانشاه در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت48.68متر مربع در محدوده 
قطع��ه 2 تفکیکی و قطعه 9 تفکیکی پالک 10 فرعی از پالک های تجمیع��ی 1127 و 1145 و 1149 و 1150 و 
4962 اصلی واقع در بخش دو ش��هر کرمانشاه خریداری از مالک رسمی ابونصرداسور دولتشاهی و عزت اله ناصری 
محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب را در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود 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 تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ1410193    شماره: 2415 / م الف / 12
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/25                            تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/11

محمد عباسی
 رئیس ثبت اسناد و امالک 

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

برابرکالس��ه 356-99ورأی ش��ماره 140060307114003045هیأت اول موض��وع قانون تعیین تکلیف اراضی و 
س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک شیروان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم پروین خانم محمدزاده فرزندمحمدرضا بش��ماره شناس��نامه 630صادره از شیروان درششدانگ یکباب سوله 
به مساحت 586/34مترمربع قسمتی ازپالک 12اصلی اراضی ورگ واقع دربخش5قوچان حوزه ثبت ملک شیروان 
ازمحل مالکیت غالمحس��ن مهماندوست محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 
15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس ازاخذرسید،ظرف مدت یکماه ازتاریخ 
تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند،بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.آ1410192
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/25                                تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/11/10

اکبراقبالی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و 

ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي ش��ماره 140060319078009278 هی��ات دوم مورخه 1400/9/28موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم عصمت جهانشاهي کوه جفتاني فرزند محمد بشماره شناسنامه 63 
صادره از کرمان درشش��دانگ  یک باب خانه به مساحت 128 مترمربع تحت پالک 16578 فرعي از 3968 
اصلي مفروز و مجزي ش��ده از پالک 841 فرعي از 3968 اصلي بخش2کرمان واقع در کرمان بلوارش��هیدان 
ماهانی کوچه18داخل کوچه س��مت راست اولین کوچه شهید جهانش��اهی خریداري از مالک رسمي آقاي 
ماشااهلل گنجعلیخانی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهي 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، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت 
انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ1410191 شناسه 

آگهی :1258022
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/10/25                                   تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/11/09

آگهی  مزایده
دراجرای اجرائیه شماره 596/1400 اجرای صادره ازشورای حل اختالف کبودر آهنگ در نظردارد یکدستگاه  
س��وری پژو پارس 1392 به ش��ماره انتظامی 11م 741 ایران 21 دارای شماره شاسی 693315 که به نفع  
آقای محمد رضا یادگاری فرزند توکل توقیف گردیده است.  از طریق مزایده در تاریخ 1400/11/23 روز شنبه 
ساعت 10 صبح در محل اجرای احکام مدنی شورا در اجرای مواد 18و 122و123 قانون  اجرای احکام مدنی 

بدین وسیله اعالم تا کسانی که تمایل دارند در جلسه  مزایده شرکت نمایند. )م الف 433(  آ1410190
اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف  کبودر آهنگ 

آگهی در اجرای ماده 1۸ اجرای مفاد اسناد رسمی
 نظر به اینکه آقای عباس مرادی بیات) مالک پالک ثبتی 66/465( از این اداره درخواس��ت اصالح و صدور 
س��ند مالکیت ملکی خود واقع در اسدآباد بخش 6 همدان روبروی ایستگاه زمینی ماهواره را نموده و حدود 
ش��مالی و جنوبی و غربی پالک مذکور افزایش یافته و مس��احت مل��ک از 11927 متر مربع به1164408  
مترمربع به میزان282/92 متر مربع کاهش یافته و مالک برابر وارده شماره 1400623 مورخ 1400/10/22 
اعالم نموده که به مجاورین )آقای عزیزاهلل سبزه ای و خانم کبری زیوری جوان( و آدرس ایشان جهت تنظیم 
اقرارنامه رسمی دسترسی ندارد فلذا بدینوسیله مستفاد از ماده 18 اجرایی اسناد رسمی به کلیه مجاورین و 
اشخاص ذینفع وذی الحقوق اعالم می گردد به منظور جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی ظرف 10 روز از 
تاریخ این آگهی به اداره ثبت اسناد و امالک اسدآباد معرفی مراجعه نمایند. و یا در صورت وجود اعتراض به 
مرجع قضایی مراجعه و گواهی آن را به این واحد ثبت ارائه نمایند ضمناً پس از سپری شدن مهلت مذکور 

عملیات ثبتی ادامه خواهد یافت.
) م الف404(  شناسه آگهی 1259689   آ1410188

سیروس قلی زاده
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اسداباد

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره 1400603327001000636-1400/07/11 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و س��اختمانهاي فاقد س��ند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي آقاي شعبان محمدي فرزند علي بشماره شناسنامه 238  در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
392.63  مترمربع پالک فرعي از اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 42 اصلي واقع در بخش 7 زنجان خریداري از 

مالک رسمي محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
 15 روز آگهي مي ش��ود در صورتي که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ1409534
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/10/08                      تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/10/25

محمدرضا حسنی - رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره 140060327001000635 – 1400/07/11هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و س��اختمانهاي فاقد س��ند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي آقاي قیاسعلي رمضاني فرزند رستم علي بشماره شناسنامه 171  در یک باب خانه به مساحت 
385.97 مترمربع  پالک 42 اصلي  واقع در بخش 7 زنجان خریداري از مالک رس��مي  محرز گردیده اس��ت.لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي ش��ود در صورتي که اش��خاص نس��بت به صدور 
سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.آ1409535
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/10/08                     تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/10/25

محمدرضا حسنی - رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره 1400603327001000634- 1400/07/11هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و س��اختمانهاي فاقد س��ند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي آقاي سهراب رمضاني فرزند قیاس علي بشماره شناسنامه 1 در یک باب خانه به مساحت 438.47 
مترمربع پالک فرعي از اصلي مفروز و مجزي ش��ده از پالک 42 اصلي  واقع در بخش 7 زنجان خریداري از مالک 
رسمي محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ1409536
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/10/08                             تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/10/25
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چابهار، فرصت 
ایران برای 

دسترسی به مدار 
36هزار کیلومتر
ویژگی های منحصر 

به فرد چابهار از 
جمله قرار گرفتن 

در جنوبی ترین 
نقطه کشور و 

نزدیک ترین نقطه 
ایران به خط استوا و 
مجاورت با اقیانوس 

هند که می تواند 
کریدور پرتاب های 

فضایی امنی را برای 
کشورمان به وجود 

آورد؛ از جمله دالیلی 
است که این منطقه 

را به نقطه ای ایده آل 
برای پرتاب های 
فضایی کشور در 
آینده تبدیل کرده 

است.

ذرهبینذرهبین

WWW.QUDSONLINE.IR9722 شنبه 25 دی 1400   12 جمادی الثانی 1443  15 ژانویه 2022   سال سی و پنجم    شماره 

پرونده5

خیز سروش برای »ژئو«
ماهواره برهایی که در کشورمان وجود دارند یعنی »سفیر« 
و »سیمرغ« برای قرار دادن ماهواره ها در مدار لئو طراحی 
و ساخته شده اند و با وجود بازنشسته شدن ماهواره بر 
سفیر، در حال حاضر ماهواره بر سیمرغ عملیاتی است. 
سیمرغ مــاهــواره بــری دو مرحله ای اســت کــه می تواند 
تا ۲۵۰کیلوگرم ماهواره را در مــدار ۵۰۰کیلومتری زمین 

قرار دهد. سیمرغ در مرحله اول خود تا ارتفاع بیش از 
۸۰کیلومتری از سطح زمین پــرواز می کند و سرعت آن 
به بیش از ۲هــزارو3۰۰ متر بر ثانیه می رسد و در مرحله 
دوم نیز با روشن شدن موتورها در شرایط خأل و جدایش 
پوشش ماهواره)فیرینگ( تا ارتفاع حداکثر ۵3۰کیلومتری 
سطح زمین با سرعت 7هزارو4۰۰ متر بر ثانیه پرواز می کند 

که در این ارتفاع ماهواره جدا می شود و در مدار قرار خواهد 
گرفت. اما این همه ماجرا نیست. چندی پیش مقامات 
صنایع فضایی کشورمان با نام بردن از دو نسل جدید از 
ماهواره برهای ایرانی تحت عنوان »سریر« و »سروش« 
که در آینده به کار گرفته خواهند شد، گفته اند: توانمندی 
علمی رسیدن به مدار ژئو )مدار ثابت زمین( وجود دارد؛ 

برای رسیدن به این مهم باید روی پایگاه پرتاب و ماهواره بر 
کار تحقیقاتی و تغییراتی ایجاد شود؛ ماهواره بر سروش 
می تواند به مدار ژئو برود. آنچه تاکنون علنی شده نشان 
می دهد مقامات فضایی کشورمان بر ساخت پایگاه پرتاب 
در چابهار متمرکز شده اند چرا که این منطقه از کشورمان 

نزدیک ترین نقطه به مدار استوای زمین است.

سردارحاجیزاده

دههوافضایسپاه
فرمان

مدارهای زمین به سه دسته کلی مدار پایینی زمین 
یا لئو )LEO(، مدار میانی یا مئو )MEO( و مدار زمین 
آهنگ یا ژئو )GEO( تقسیم می شوند. البته مداری 
نیز با عنوان مدار بیضوی باال با نام هئو )HEO( وجود 
دارد که ارتفاع نقطه اوج آن ها بسیار باالست و ویژگی 
آن ها این است که ماهواره در این مدار مدت زمان 
طوالنی را در آسمان منطقه مورد نظر طی می کند. 
ماهواره های مدار لئو در فاصله نسبتاً کمی از سطح 
زمین قرار دارند؛ بیشترین ارتفاع این نوع ماهواره ها 

از سطح زمین بین۲۰۰ تا ۲هزار کیلومتر از سطح زمین 
و زمان یک دور چرخش ماهواره هایی که در این مدار 
قرار دارند به دور زمین حدود ۹۰ دقیقه است. در این 
مدار معموالً ماهواره های سنجشی، هواشناسی و 
برخی ماهواره های جاسوسی قرار دارند. مدار میانی 
یا مئو نیز فاصله میان مدار لئو )۲هزار کیلومتر( و مدار 
ژئو)3۶هزار کیلومتر( از سطح زمین را پوشش می دهد 
که اغلب ماهواره های سامانه های موقعیت یاب در 
جهان در این مدار قرار دارند. اما مهم ترین مدار که 

دستیابی به آن نیازمند دانش و توان فنی کشورهای 
صاحب چرخه فضایی اســـت، مـــدار ژئــو یــا مــدار 
زمین آهنگ یا ژئوسنکرون است. این مدار در فاصله 
3۶هزار کیلومتری از سطح زمین و زاویه صفر درجه 
نسبت به خط استوا قرار دارد که اگر جسمی مانند 
ماهواره در این مدار قرار بگیرد، سرعت چرخش آن 
به دور زمین با سرعت چرخش زمین برابر خواهد بود 
و هر دور مداری آن معادل ۲4 ساعت خواهد بود. از 
جمله مزیت های قرار گرفتن ماهواره در این مدار این 

است که ماهواره همواره در یک نقطه مشخص در 
آسمان قرار دارد و برای دریافت سیگنال از ماهواره 
نیازی به ایستگاه های گیرنده سیار وجود نخواهد 
داشت. در حال حاضر کشورهای روسیه، آمریکا، 
اتحادیه اروپا، چین، ژاپن، هند، ایران، کره شمالی، کره 
جنوبی توان پرتاب ماهواره به مدار لئو را دارند که از 
میان این کشورها نیز روسیه، آمریکا، اتحادیه اروپا، 
چین، ژاپن و هند قادر به پرتاب ماهواره به مدارهای 

مئو و ژئو هستند.

زمینشناسیزمینشناسی

 مدارهایی
 که روی سر ماست

 روز گذشته سردار حاجی زاده از آزمایش یک 
موتور پیشران جدید در صنعت هوافضا خبر داد. 
به  گزارش خبرگزاری فارس، فرمانده هوافضای 

سپاه پاسداران در دوازدهمین اجالسیه سراسری 
جامعه مدرسین و علمای بالد، ضمن ارائه گزارشی 

از آخرین پیشرفت های دفاعی و نظامی کشور به  
ویژه در حوزه هوا و فضا، گفت: به تازگی آزمایش 

موفق پیشران و موتور مرحله اول ماهواره برها 
را با سوخت جامد داشته ایم. وی گفت: ما دو 

سال پیش نخستین پرتاب سوخت ترکیبی مایع 

و جامد را انجام دادیم که موتور اول مایع و دوم 
و سوم جامد بود. فرمانده نیروی هوافضای 

سپاه افزود: امروز این امکان فراهم شده است با 
موتورهای ارزان ماهواره های زیادی را در مدار 

قرار دهیم.

اصــل    حسین محمدی 
ــور جدید   آزمــایــش مــوفــق مــوت
ماهواره برتوسط نیروی هوافضای  
سپاه در حالی  اســت که همین 
دوهفته پیش انتشار خبر پرتاب 
دوباره ماهواره بر سیمرغ به فضا 
توجهات جهانی را به  خود جلب 
کــرد. آمریکا در نخستین واکنش حرکت ایــران را 
خالف قطعنامه۲۲3۱ سازمان ملل تعبیر و محکوم 
کرد اما برعکس آمریکا، چین این پرتاب را پرتابی 
تاریخی نامید. فارغ از این نگاه ها مقامات کشورمان 
این حرکت را گامی دیگر برای دستیابی به الیه های 
مختلف فضا خوانده و بر ادامــه این مسیر تأکید 
کردند. حاال با آزمایش موتور جدید پیشران که سردار 
حاجی زاده خبر آن را اعالم کرده است به سراغ دکتر 
محمدحسن پاچناری، مدرس دانشگاه و دکترای 
هوافضا رفته ایم تا کمی بیشتر درباره ابعاد اهمیت 

اقدام های فضایی ایران جویا شویم.

سیمرغ برد فضایی ایران را باال برد ◾
این مدرس دانشگاه با اشاره به بی اثر شدن تحریم ها 
در برابر همت دانشمندان ایرانی، حضور ایران در 
صدر صنعت فضایی جهان اسالم را نقطه امیدی 
در آینده درخشان صنعت فضایی کشور دانست. 
محمدحسن پاچناری با تأکید بر اهمیت اجرای 
کامل نقشه جامع علمی و سند راهبردی  توسعه 
هوافضای کشور افــزود: بر اساس این اسناد مقرر 
شده تا سال۱4۰4 دانش فنی و صنعتی برای پیاده 
ــزار کیلومتری(  ــردن مــاهــواره در مــدار ژئــو )3۶هــ ک
را بدست آوریـــم. مــاهــواره هــایــی کــه در ایــن مــدار 
قرار می گیرند به دلیل مخابره دقیق و مطابقت با 
چرخش کره زمین »زمین آهنگ« نامیده می شوند.
پاچناری البته بی توجهی دولت یازدهم و دوازدهم 

به  صنعت فضایی کشور را هم ضربه ای مهلک به 
این حوزه دانست و از جلسه ۵آذر ماه۱4۰۰ شورای 
عالی فضایی کشور با دکتر سیدابراهیم رئیسی 
به عنوان نقطه عطفی برای بازگشت به  مدار رشد و 
بالندگی یاد کرد. وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره 
سردار شهید حسن طهرانی مقدم، نبود ارتباط مؤثر 
بین دانشگاه و صنعت را حلقه مفقوده صنعت 
ــزود: دانشمندان  هوافضای کشور دانست و افـ
ارزشی و متعهد صنعت فضایی دانشگاه های کشور 
پای آرمان هایشان ایستاده اند و تا پای جان در میدان 
جهاد علمی خواهند بود. پاچناری با  بیان اینکه 
ماهواره بر سیمرغ یکی از متفاوت ترین دستاورد های 
صنعت هوافضای کشور است، تصریح کرد: این 
ماهواره بر توانست محوله ای به  وزن ۲۲۰کیلوگرم 
را با  سرعت 7هــزار و 3۵۰ متر بر ثانیه به ارتفاع 

47۰کیلومتری یا همان مدار مئو )مدار میانی( در ۱۶۰ 
تا ۲هزار کیلومتری زمین برساند و این یک رکورد مهم 
محسوب می شود. با تکمیل این فرایند و قرار گرفتن 
ماهواره در مدار مئو در مراحل بعدی، زمان چرخش 
ماهواره های ایرانی به  دور زمین بسیار کوتاه تر خواهد 
شد، یعنی در هر ۱۲۰دقیقه شاهد یک دور گردش 
به  دور زمین خواهیم بود. این ماهواره ها می توانند 
کاربرد های دورسنجی، هواشناسی، مخابراتی، 

دفاعی و نظامی نیز داشته باشند. 

صنعت هوافضا حق الناس است ◾
وی افزود: با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقالب و 
عزم دولت برای توسعه دستاورد های ملی به  زودی 
شاهد دستاورد های ماهواره ای کشور تا مدار ژئو 
ــود. پاچناری ادامـــه داد: عمر صنعت  خواهیم ب

نوپای فضایی ایران ۱۵سال است. ما از روسیه که 
عمر صنعت هوافضای آن ۶۵سال است و به عنوان 
کشور پیشرو شناخته می شود فاصله ای ۵۰ساله 
داریـــم. ایــن فاصله را می توان با سرمایه گذاری و 
تالش شبانه روزی و بهره گیری از بخش خصوصی با  
شتاب بیشتری سپری کرد. محمدحسن پاچناری 
با تأکید بر تأثیر قدرت جمهوری اسالمی در حوزه 
هوافضا بــر رونــد مــذاکــرات گفت: هــر گــاه سخن 
از دســتــاورد هــای ملی اســت دشمنان اقـــدام  به 
شایعه سازی و دروغ پردازی می کنند. علم هوافضا 
در کنار مــذاکــرات جلو خواهد رفــت و هرگز نباید 
حوزه های علمی کشور از اولویت راهبردی کشور 
خارج شوند زیرا این علوم بعدها به  دست نسل های 
آینده خواهد رسید و آن ها باید کشور را مدیریت 
کنند. صنعت هوافضا متعلق به  تمام ملت ایران 

اســت. اگر جامعه را به واسطه سوءمدیریت ها و 
مسئولیت هایمان از امکانات راهــبــردی محروم 
کنیم دچار خطا شده  ایم و اینجا متهم  به تضییع 
حق الناس هستیم. به  همین خاطر افرادی که در این 
سال ها در مسیر صنعت فضایی کشور قصور کردند 
و آن را به  هر چیزی جز مردم گره زدند باید در پیشگاه 

خداوند و قانون کشور پاسخگو باشند.

نگاهی به گذشته ◾
برنامه فضایی جمهوری اســالمــی ایـــران و تالش 
کشورمان بــرای دستیابی و بــهــره بــرداری از فضا 
موضوعی اســت کــه از ســال هــای میانی دهــه 7۰ 
و با ساخت مــاهــواره مصباح با همکاری ایتالیا و 
همچنین مــاهــواره سینا با همکاری روسیه آغاز 
شد. هرچند این دو تجربه به دالیل مختلف برای 
ایــران ناموفق به حساب می آمد، اما نقطه آغازی 
ــرای بــومــی ســازی چــرخــه ایـــن دانـــش و صنعت  بـ
مــهــم و راهـــبـــردی بــه شــمــار مــی آیــنــد، چــراکــه در 
بهمن  ۱3۸7 جمهوری اسالمی ایــران توانست با 
ماهواره بر بومی خود )سفیر امید( ماهواره بومی 
)امید( را در مــدار لئو قــرار دهد و به این ترتیب به 
تمامی ارکــان چرخه فــنــاوری فضایی دســت پیدا 
کند.  از ســوی دیگر عــالوه بر توانمندی طراحی و 
ساخت ماهواره که طی سال های اخیر در مراکز 
دانشگاهی مرتبط با سازمان فضایی دنبال شده، 
متولی پــرتــاب مــاهــواره هــا در کشور نیز سازمان 
صنایع هوافضای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح مشخص شده که از جمله اقدامات مهم 
این سازمان را می توان توسعه ماهواره بر سیمرغ 
ــرار دادن مــاهــواره در مــدارهــای باالتر  به منظور ق
)تــا ۵۰۰ کیلومتر( و همچنین توسعه نخستین 
 پایگاه پرتاب های فضایی ایران با نام پایگاه فضایی 

امام خمینی)ره( برشمرد. 

آگهی تاریخ   18 / 10  / 1400      صفحه 5

بدین وس��یله از کلیه س��هامداران شرکت دعوت 
می ش��ود تا در جلس��ه مجمع عمومی عادی که در 
آدرس  1400/11/12در  م��ورخ  صب��ح   10 س��اعت 
دفتر ش��رکت واقع در شهرس��تان فاروج روستای 
مای��وان دفت��ر کارخانه گلریس ش��مال خراس��ان 
. رس��انند  ه��م  ب��ه  حض��ور  می گ��ردد  تش��کیل 

دستور جلسه: انتخاب اعضای هیئت مدیره 
انتخاب بازرس

 تعیین روزنامه کثیراالنتشار
دعوت کننده:بازرس اصلی شرکت حسنقلی زارعی

آگهی دعوت سهامداران 
شرکت گلریس شمال خراسان) سهامی خاص (

ثبت شده به شماره 385 
جهت تشکیل مجمع عمومی عادی

/ر
14
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18

3

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1400،07،06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمدرضا کاخی به شماره ملی 0702245781 و 
آقای شهروز دولت مرادی به شماره ملی 0937842281 و آقای بابک صدیقیان آستانه با شماره ملی 0937783692 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای 
باقی مانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ 1400،11،10انتخاب گردیدند . آقای جمشید عطارباشی به شماره ملی 0939344378 به سمت بازرس اصلی آقای 
حسین محمدی شوراب به شماره ملی 0919459897 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت نشر 

آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال99 مورد تصویب قرار گرفت.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1259798(

آگهی تغییرات شرکت مهندسی تحقیقات خاک مهار آب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 8838 و شناسه ملی 10380245979 

14
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20
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 به اس��تحضار کلیه اعضای محترم س��ازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین می رس��اند که نوبت اول مجمع عمومی عادی سالیانه 
س��ازمان در روز یکش��نبه مورخ 1400/12/1 راس ساعت 17 در محل سالن اجتماعات حمدا      هلل مستوفی سازمان نظام مهندسی ساختمان 
اس��تان قزوین تش��کیل می گردد. لذا از کلیه اعضای محترم دعوت می شود در مجمع فوق شرکت و یا وکالت نامه کتبی خود را به همراه 

کارت عضویت سازمان به موکل مورد نظر جهت ارائه به مجمع تحویل نمایند.
 دستور جلسه:

1-انتخاب و استقرار هیئت رئیسه موقت سنی و انتخاب هیئت رئیسه اصلی مجمع عمومی
2- گزارش عملکرد ساالنه هیئت مدیره و اعالم نظر نسبت به آن

3- بررسی و تصویب عملکرد ترازنامه سال 1399 
4-بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره برای سال 1400 
5-بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره برای سال 1401

6-بررسی و تصویب حق الزحمه و تعرفه های پیشنهادی برای اعضای هیئت مدیره، هیئت رئیسه، شورای انتظامی و بازرسان و...
7- برگزاری انتخابات بازرسان اصلی و علی البدل 

8-بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین و آیین نامه های مربوطه بر عهده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 
و در صالحیت مجمع عمومی باشد.

در صورت به حد نصاب نرسیدن و عدم رسمیت یافتن نوبت اول، مجمع عمومی نوبت دوم در روز شنبه مورخ 1400/12/21 راس ساعت 
17 در سالن تبلیغات اسالمی واقع در چهار راه عمران تشکیل می گردد.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین  ف
/1

41
02

06

فراخوان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه
 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین

به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده مورخ 1400،09،10 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش��د : آقای محمود حس��ن زاده 
گراخگ��ی با کد ملی 0939231212 به س��مت 
ب��ازرس اصل��ی و خان��م فهیم��ه الس��ادات 
صاحب��دل ب��ا ک��د مل��ی 0944643485 به 
س��مت بازرس عل��ی البدل برای یک س��ال 

مالی انتخاب شدند .
اداره کل ثب��ت اس��ناد و ام��الک اس��تان خراس��ان 
رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

مشهد )1259796(

آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته 
بندی روستره شرکت سهامی خاص به شماره 

ثبت 7210 و شناسه ملی 10380230190 
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به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 
م��ورخ 1400،04،29 تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د : 
1(موسس��ه حسابرس��ی و خدم��ات مدیری��ت آفاق 
کاوشگران به شناسه ملی 10380152313 به سمت 
بازرس اصلی و آقای عبدالحس��ین هاشمی زاده به 
ش��ماره مل��ی 0652917607 به عنوان ب��ازرس علی 

البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند .
2(روزنام��ه کثیر االنتش��ار قدس جهت نش��ر آگهی 

های شرکت برای مدت یکسال تعیین شد.
 3( صورته��ای مال��ی منتهی ب��ه 1399،12،30 بقرار 

ذیل تعیین گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان یزد اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد )1259745(

آگهی تغییرات شرکت پارس شعاع 
تابا سهامی خاص به شماره ثبت 14991 و 

شناسه ملی 14004406779 
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م���درک فارغ التحصیل���ی احمد محم���دی نوبهاری  
فرزند عیسی صادره از تربت جام  به شماره ملی 
0720042828 درمقط���ع کارشناس���ی ناپیوس���ته  
رشته   مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو صادره 
از واحد دانش���گاهی  تربت جام با ش���ماره مدرک 
1726630 مفق���ود گردی���ده اس���ت و فاق���د اعتبار 

می باشد. 
از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اس���امی ترب���ت ج���ام  ب���ه نش���انی:  اس���تان 
خراس���ان رض���وی، تربت ج���ام، ش���هرک ولیعصر 

صندوق پستی 140
 سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسامی  تربت جام 

اداره امور فارغ التحصیان ارسال نمایید. 

دی
قو

مف
هی 

آگ

محض���ری  س���ند  و  کمپان���ی  س���ند  و  س���بز  ب���رگ 
رن���گ  ب���ه   1389 م���دل   پرای���د  س���واری  خ���ودرو 
 74 ای���ران  666ب62  پ���اک  ش���ماره  ب���ه  س���فید 
ب���ه  ش���ماره موت���ور 3547157  و ش���ماره شاس���ی 
S1412289510361 ب���ه مالکی���ت امی���ر حس���ینی گل 
بقراء مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط می گردد.
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دی

قو
مف

ی 
گه

آ

برگ س����بز خودرو س����واری پراید تیپ صبا جی تی ایکس 
رنگ سفید شیری روغنی سال 1377 به شماره شهربانی 
49 د 843ایران 36 و شماره بدنه S1412277571760 و 
شماره موتور 00090325 به مالکیت علی امیری جنبددراز 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می گردد.
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دی
قو

مف
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گه
آ

س���ند کمپانی س���واری پیکان تیپ 1600 مدل 80 
رنگ س���فید - روغنی شماره موتور  11128062155 
و ش���ماره شاس���ی  80465037 به ش���ماره پاک 
انتظامی 87 ایران 542 ص 42 به مالکیت حمید 
نظ���ری کد مل���ی 4270854741 مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
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آ

س���ند کمپانی موتورس���یکلت آپاچی م���دل 1395 
رنگ س���بز  به ش���ماره موتور 0E4AG2888021 و 
شماره شاس���ی N2G***160V9510603 و شماره 
انتظامی 48643 ایران 774 مفقود گردیده است 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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بدینوس��یله از کلیه اشخاص حقیقی و یا حقوقی 
که هرگونه ادعایی نسبت به شرکت سبز اندیشان 
یوتاب )س��هامی خاص ( به  ش��ماره ثبت  57005 
شناس��ه ملی 14005544169 ک��ه در حال تصفیه 
میباشد در اجرای ماده 225 الیحه اصالحی قسمتی 
از قانون تجارت دعوت میشود با در دست داشتن 
اصل اسناد و مدارک در ظرف مدت حداکثر 6 ماه 
از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به نش��انی اس��تان 
خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی 
، شهر مشهد، محله رضا شهر ، خیابان رودکی)ملك 
الش��عرا5 -کالنتری8( ، خیاب��ان رودکی 1 )دعبل 
خزائ��ی 2( ، پالك 87 ، طبقه همکف به کد پس��تی 
9177773458 مراجع��ه نماین��د. بدیهی اس��ت 
شرکت در مقابل هرگونه ادعای احتمالی که خارج 
از مهلت فوق به شرکت منعکس گردد مسئولیتی 

نخواهد داشت . 
مدیر تصفیه  شرکت سبز اندیشان یوتاب

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت 
در حال تصفیه شرکت سبز اندیشان یوتاب 
)سهامی خاص ( به  شماره ثبت  57005 

شناسه ملی :  14005544169)نوبت سوم(

ک
/1

40
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بررسی آخرین تحوالت  فضایی کشور به بهانه آزمایش موفق یک موتور ماهواره بر 
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   دولت به دنبال 
»عدالت ترمیمی« 
برای نقاط 
محروم است  
به گزارش آنا، 
یوسف نوری، وزیر 
آموزش وپرورش 
گفت: فراهم 
کردن »نصیب 
برابر آموزشی« و 
»عدالت ترمیمی« از 
سیاست های اصلی 
دولت است که با نگاه 
ویژه به نقاط محروم و 
مرزی انجام می شود.

وی همچنین با 
بیان اینکه هر چه 
در آموزش وپرورش 
سرمایه گذاری کنیم 
ضرر نخواهیم کرد، 
خاطرنشان کرد: 
توجه به نقاط مرزی 
و حاشیه کشور و 
محرومیت زدایی 
از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است.

هــیــئــت  طیرانی   اعظم 
ــای  ــی هــ ــرســ ــ ــت از ک ــ ــای ــمــ حــ
نظریه پردازی، نقد و مناظره در 
هفدهم بهمن 1382 از سوی 
شــورای عالی انقالب فرهنگی 
تأسیس شــد. هــدف اصلی از 
راه انــدازی این هیئت،  حمایت از گسترش کمی 
و کیفی برگزاری کرسی ها در حوزه های مختلف 
علمی و مساعدت در گسترش آزاداندیشی و 
شکل گیری جنبش ملی نقد و نظریه پردازی در 
دانشگاه ها و مراکز  علمی پژوهشی در کشور 

است.
ــه مـــنـــظـــور پـــیـــگـــیـــری اهـــــداف  ــ ایـــــن هــیــئــت ب
ــوزش عــالــی و  ــود، دانــشــگــاه و مــؤســســات آمــ خـ
پژوهشکده ها را دعــوت به تشکیل کمیته های 
دستگاهی با ریاست رئیس دانشگاه کرده است.
ــن مجموعه بـــرای ایجاد  بـــرای بــررســی آنــچــه ای
کرسی ها و فضای نقادی علمی در دانشگاه ها 
ــا حــجــت االســالم عبدالحسین  ــجــام داده ب ان
خسروپناه، رئیس دبیرخانه هیئت حمایت از 
کرسی های نظریه پردازی نقد و مناظره شورای 
عــالــی انــقــالب فرهنگی و عــضــو هیئت علمی 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی به گفت وگو 
نشستیم که در ادامه تقدیم حضورتان می شود. 

در سال های اخیر چه اقداماتی در حمایت از  ◾
کرسی های نظریه پردازی انجام شده است؟

نظریه پردازی کار سختی اســت. استاد باید 30 تا 
40 سال زحمت بکشد تا به یک نظریه برسد. ولی 
کرسی ترویجی راحت تر است. اگر فردی در مقاله ای 
حرف تــازه ای زده است در این فضا آن را در معرض 
نقد ناقدان قرار می دهد تا بحث و گفت وگوی علمی 
صورت گیرد. ما در کنار کرسی نظریه پردازی علمی و 

تخصصی، کرسی های علمی ترویجی را دائر کرده ایم. 
استادان، حتی استادیاران و مربیان هم می توانند 

کرسی های علمی ترویجی برگزار کنند.
اقدام دوم این بود که در هر دانشگاه بزرگ، یک کمیته 
و دستگاهی را ایجاد کردیم تا کرسی ها را مدیریت 
کنند. قبالً همه کرسی ها در دبیرخانه شورای عالی 
انقالب فرهنگی متمرکز بود. االن دست دانشگاه ها 
در تأیید و تصویب کرسی های علمی تخصصی، 
نظریه پردازی و نوآوری باز است و فقط باید شورای 
تخصصی طرحشان را بررسی و تأیید کند تا داوران و 

ناقدان را نهایی کنند. 
در گــام بعد، در آیین نامه ارتــقــا امتیازهایی بــرای 
کرسی ها درج کردیم و وزارت علوم قانع شد امتیازات 
کرسی های ترویجی، نوآوری و نظریه پردازی در ماده 

پژوهشی آیین نامه ارتقا قرار گیرد. 
این سه اقدام سبب جهش دانشگاه ها در این زمینه 
شده است به طوری که اکنون طی 7/5 سال، بیش از 
4هزار کرسی ترویجی برگزار شده و تعداد کرسی های 
نظریه پردازی و نوآوری نیز از 17کرسی به 60کرسی 

رسیده است. 

با توجه به آنچه اشاره کردید تا رسیدن به وضعیت  ◾
ایده آل چقدر فاصله داریم؟

اکنون کرسی های نظریه پردازی، ترویجی و نوآوری 
تقریباً در همه دانشگاه های کشور نهادینه شده، 
البته 60نظریه نــوآوری تعداد زیــادی نیست و باید 
تغییرات زیادی در ساختار آموزش عالی ایجاد شود. 
به عنوان نمونه در بحران کرونا بیشتر کشورهای 
آمریکایی، اروپایی، حتی هندوستان و شرق آسیا 
با فروکش کردن ویروس کرونا دانشگاه ها را با رعایت 
کامل شیوه نامه های بهداشتی حضوری کردند، اما 
متأسفانه در ایران با اینکه رئیس جمهور به صراحت 
اعالم کرد کالس ها به صورت حضوری برگزار شود تا 
امکان برگزاری امتحانات حضوری فراهم شود و با 
وجود اینکه همه پارک ها، فروشگاه ها، اداره ها و سایر 
نهادها و سازمان ها و مراکز عمومی باز شده، وزارت 
علوم و وزارت بهداشت همکاری نمی کنند و این 
مسئله خسارت بزرگی به علم کشور وارد می کند که 
به طور حتم موجب آسیب رساندن به نظریه پردازی 

و نوآوری علم خواهد شد.

کرسی های ترویجی و نظریه پردازی بیشتر در چه  ◾
موضوعاتی فعال هستند؟

همه مــوضــوعــات عــلــوم انــســانــی از جمله علوم 
اسالمی، علوم اجتماعی، الهیات، هنر و معماری، 
روان شــنــاســی، جامعه شناسی، عرفان و فلسفه 

اسالمی و... . 
علوم فنی و علوم پایه، مأموریت هیئت های حمایت 

از کرسی های نظریه پردازی نیست.

ــرخــی مــنــتــقــدان مــعــتــقــدنــد در کــرســی هــای  ◾ ب
آزاداندیشی موفق نبودیم، چرا؟

چون در بخش تولید علم هم موفق نبودیم. چون 
ساختار دانشگاه ها، حافظه محور است و تفکرمحور 

نیست. حتی ساختار ارتقا نیز کمیت محور است 
نه کیفیت محور. امــا در بــرگــزاری کرسی های نقد 
و نـــوآوری موفق بــودیــم. در ایــن 7/5ســـال 4هــزار 
و 400کــرســی ترویجی بــرگــزار شــد کــه عــدد کمی 
نیست. فضای نقد باز شده و استادان می توانند 
دیدگاهشان را ارائه دهند، نقد کنند، نقد شوند و 
حتی امتیاز بگیرند بنابراین در این زمینه موفقیت 

نسبی حاصل شده است. 

به نظر شما چقدر به انتظارات رهبر انقالب در  ◾
این زمینه نزدیک شده ایم؟

رهــبــری چند خــواســتــه داشــتــنــد؛ یکی از آن هــا 
ــود. دیــگــری کــرســی هــای  ــ نــهــضــت تــولــیــد عــلــم ب
ــردازی و همچنین کــرســی هــای  ــه پ ــظــری نــقــد و ن
آزاداندیشی. مأموریت ما کرسی های آزاد اندیشی 
نــیــســت. در کــرســی هــای آزاد انـــدیـــشـــی چــنــدان 
مــوفــق نــبــودیــم؛ چــون مسئولیت در ایــن بخش 
بیشتر با مجموعه های فرهنگی وزارت علوم و 
دانشگاه هاست. از نظر من به عنوان یک داور 
بیرونی، در این زمینه موفق نبودیم. البته به تازگی 
دانشگاه آزاد اســالمــی ابتکار بسیار خوبی در 
برگزاری مسابقات کرسی های آزاداندیشی داشته 
است که به جای تنش، با هم به گفت وگو بپردازند 
که این مهم مــورد تأیید رهبر معظم انقالب نیز 
واقــع شد و ایشان پیام تکریم و تشویق خــود را 

ابراز کردند. 

به نظر شما مهم ترین مانع برگزاری کرسی های  ◾
آزاداندیشی در دانشگاه ها چیست؟

فکر می کنم اراده جدی در این زمینه نیست. یعنی 
معاونت های فرهنگی وزارت علوم و وزارت بهداشت 
باید ایــن مقوله را جــدی بگیرند و اراده جــدی برای 

برگزاری این کرسی ها داشته باشند.

گفت وگوی قدس با حجت االسالم عبدالحسین خسروپناه

از کرسی های آزاداندیشی 
چه خبر؟ 

ددستچينستچين

عبدالحسین خسروپناه 
عضو هیئت علمی پژوهشگاه 

فرهنگ و اندیشه اسالمی

برای رفع موانع تولید علم، باید 60 نظریه ای 
که از سوی کرسی های نظریه پردازی، 

ترویجی و نوآوری ثبت شده وارد کتاب های 
درسی دانشگاه ها شود که ما این پیشنهاد را به 
انتشارات سمت ارائه داده ایم و اکنون در فرایند 

انجام کار قرار دارد. همچنین وزارت علوم و 
وزارت بهداشت باید از استادان حمایت های 

مادی و معنوی کنند تا بتوانند این اندیشه ها 
را ترویج دهند و پایان نامه های ارشد و 

رساله های دکترا را به سوی این اندیشه ها 

هدایت کنند. 
تا زمانی که این دو وزارت دغدغه حمایت از 

کرسی های نظریه پردازی و ترویجی را نداشته 
باشند، با هیئت حمایت از کرسی ها نمی توانیم 

به نهادینه سازی نظریه ها برسیم.  
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 نقطه ناامن نداریم ◾
سردار حسین رحیمی، فرمانده انتظامی 
تهران بزرگ به مهر گفت: یکی از خانم های 
عضو شورای شهر گفته بود 26هزار نقطه 
ناامن در تهران داریــم. من این موضوع را رد می کنم، 
ــدارد. من مسئول امنیت  چنین چیزی اصــالً وجــود ن
شهر هستم و با قدرت می گویم هیچ نقطه ناامنی در 

تهران نداریم.

شاهین سانان؛ در معرض قاچاق ◾
شــهــاب الــدیــن منتظمی، مــدیــر کــل دفتر 
حفاظت حــیــات وحــش ســازمــان حفاظت 
محیط زیست به ایلنا گفت: درحال حاضر 
عمده ترین حیوانات در معرض تهدید قاچاق، پرندگان 
شکاری هستند. بیشترین گونه های پرندگان در معرض 
قاچاق، شاهین سانان از جمله بحری و باالبان ها هستند که 
به کشورهای جنوبی حاشیه خلیج فارس قاچاق می شوند.

۲۰ درصد زوج های ایرانی نابارور هستند  ◾
ــر مــرکــز درمـــان  ــار، مــدی ــب ــی ت عــلــی صــادق
ــاروری ابن سینا بــه ایــرنــا گفت: نتایج  ــاب ن
مطالعه پژوهشگاه ابن سینا نشان می دهد 

20درصد یا یک پنجم زوج های ایرانی نابارورند. 
ــاروری هستند، بیش از  از هر پنج زوج که در سنین ب
یک زوج مشکالتی دارنــد که فــرزنــددار شــدن آن هــا را 

امکان پذیر نمی کند.

فقط ۳۰۰ تخت ICU کودکان در کشور  ◾
به گــزارش مهر، رضــا شروین بــدو، رئیس 
مرکز طبی کودکان با توجه به نیاز کشور 
به بیمارستان و بخش های مراقبت های 
ویژه کودکان، گفت: در کشور 300 تخت ICU کودکان 
وجود دارد که 60 تخت آن در مرکز طبی کودکان است. 
درحالی که نیاز تهران به این تخت ها، دست کم سه برابر 

تخت های موجود است.

جامعه



یزدانی-تیلور 
شاید وقتی دیگر
آمریکا ترکیب نفرات 
تیم ملی کشتی خود 

را برای مبارزه با 
ایران اعالم کرد که 
دیوید تیلور غایب 

بزرگ آن است.
فدراسیون کشتی 
آمریکا ترکیب تیم 
کشتی آزاد خود را 

برای مبارزه دوستانه 
با ایران که قرار است 

در ایالت تگزاس 
برگزار شود اعالم 

کرد و براین اساس 
دیوید تیلور، قهرمان 

المپیک توکیو در 
۸۶ کیلوگرم غایب 
بزرگ این تیم است 

تا مصاف او با حسن 
یزدانی به زمان 

دیگری موکول شود.

در  حاشيه

سرنوشت 
مظاهری در 

هاله ای از ابهام!

رشید مظاهری با انتشار 
تصویری از شادی گل 

یامگا و حسین زاده 
قهرمانی نیم فصل را 
به هواداران استقالل 

تبریک گفت.  
مظاهری در 15 بازی 

اخیر استقالل و 
تک بازی استقالل 

در جام حذفی تنها 
۸۲دقیقه به میدان 

رفت و در سایر بازی ها 
فرصت همراهی با 

استقالل را از دست داد. 
مجیدی پیش از بازی 
با سپاهان اعالم کرد 

مخالف جدایی مظاهری 
از استقالل است اما 

همزمان با نزدیک 
شدن به نقل و انتقاالت 
زمستانی گمانه زنی های 

جدی در ارتباط با جدایی 
او مطرح می شود. البته 
گفته می شود استقالل 
قصد دارد رضایت نامه 
این بازیکن را به صورت 

قرضی صادر کند اما وی 
به برخی نزدیکان خود 

گفته تنها در صورت 
صدور رضایت نامه 

قطعی از استقالل جدا 
خواهد شد در غیر این 

صورت همچنان در 
جمع آبی پوشان باقی 

خواهد ماند.

خبرخبر
روزروز

  فرهاد مجیدی 
سرمربی استقالل با کسب 
عنوان قهرمانی نیم فصل 

رقابت های لیگ برتر به عنوان 
برترین مربی لیگ در دور رفت 

مسابقات شناخته شد.

  خداداد عزیزی 
بازیکن سابق تیم ملی با انتقاد از حذف 

استقالل و پرسپولیس از آسیا خطاب به 
مدیران وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال 
اعالم کرد هیچ کسی احیانًا قصد استعفا 

یا کناره گیری ندارد، واقعًا زشت است!

  سیدجالل حسینی 
کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس به 
عنوان مسن ترین بازیکن لیگ برتر 
شناخته می شود اما با وجود این، 

توانست در نیم فصل نخست لیگ برتر 
عملکرد قابل قبولی را به نمایش بگذارد.

رقابت های نیم فصل نخست 
فـــوتـــبـــال ایــــــران بـــا بـــرگـــزاری 
ــای هــفــتــه پــانــزدهــم  ــدارهــ ــ دی
بــه پــایــان رســیــد تــا سرنوشت 
قهرمان نیم فصل این دوره از 
رقابت ها روشن شود، هرچند 
همچنان مسابقات لیگ برتر ادامه خواهد داشت 
و نخستین هفته دور برگشت هم چند روز دیگر 
برگزار می شود، اما به دلیل برگزاری بازی های تیم 
ملی، تعطیالت نیم فصل لیگ بیست و یکم پس 
از برگزاری بازی های هفته شانزدهم آغاز خواهد 
شد تا تیم های حاضر در رقابت ها بــرای تقویت 
خود و شروع دوباره رقابت ها تعطیالت چند روزه 

را آغاز کنند.
نقل و انتقاالت زمستانی لیگ برتر نیز بالفاصله 
پس از پایان هفته شانزدهم آغــاز خواهد شد تا 
ــازار عجیب و  دوبـــاره شاهد داغ شــدن تنور ایــن ب
غریب باشیم و دوباره غول های دولتی برای جذب 
ستاره های فوتبال ایران یا بازیکنان خارجی با هم 
کورس بگذارند و با ریخت وپاش پول های میلیاردی 
به اصطالح تیم خود را تقویت کنند تا در پایان هفته 
سی ام رقابت های لیگ برتر جام را باالی سر ببرند، 
جامی که تیم های حرفه ای مورد تأیید کنفدراسیون 
فوتبال آسیا در آن حتی به تعداد انگشتان یک 
دست هم نمی رسد و تنها دو تیم موفق شدند از 
میان 16 تیم حاضر در این رقابت ها مجوز حرفه ای 

را بدست آورند.

 رکوردشکنی آبی ها پس از 10 سال ناکامی ◾
نیم فصل نخست فوتبال ایران با برگزاری 1۲۰بازی 
در 15هفته برگزار شد و به طور مجموع ۲۰۹گل در 
این تعداد بازی توسط تیم ها به ثمر رسید که آمار 
1.۷۴ گل در هر بازی را نشان می دهد تا ثابت شود 
لیگ برتر فوتبال ایران یکی از کم گل ترین لیگ های 

فوتبال جهان است.
در 15 هفته گذشته، آبی های تهران موفق شدند 
بدون باخت و با ۳5 امتیاز قهرمان نیم فصل شوند 
و رکوردی تاریخی در لیگ برتر در تاریخ این باشگاه 
ثبت کنند. شاگردان فرهاد مجیدی با دریافت 
تنها پنج گل، بهترین خط دفــاع لیگ را به خود 
اختصاص دادند و با ۲۴ گل زده، بهترین خط حمله 
لیگ را هم در اختیار گرفتند. همچنین پرسپولیس 
و مس رفسنجان تا پایان نیم فصل نخست، دیگر 
تیم های هجومی لیگ بیست ویکم هستند و 

سپاهان و آلومینیوم اراک نیز در رده دوم و سوم 
بهترین خط دفاع لیگ پس از استقالل هستند.

شهرخودرو با اختالف بدترین تیم لیگ ◾
تیم فوتبال شهرخودرو در حال ثبت یکی از بدترین 
آمارهای تاریخ لیگ برتر است و در نیم فصل نخست 
نتوانست پیروزی ای بدست بیاورد. این تیم با کسب 
تنها ۴ امتیاز از 15 بازی، در رده آخر جدول رده بندی 
شانس کمی برای بقا در لیگ برتر دارد. شهرخودرو در 
لیگ امسال هیچ وقت نتوانسته در یک بازی بیش از 
یک گل به ثمر برساند و با به ثمر رساندن تنها چهار 
گل، بدترین خط حمله لیگ را به خود اختصاص 
داده است. این تیم همچنین در خط دفاع هم، تمام 
بدترین ها را به نام خود ثبت کرده و با دریافت ۲۳ گل، 
بدترین خط دفاع و تفاضل گل لیگ بیست ویکم را 

در اختیار دارد.

نساجی خشن ترین تیم لیگ ◾
نساجی، سپاهان و تراکتور جزو خشن ترین تیم های 
لیگ هستند و لقب جــوانــمــردتــریــن تیم لیگ 
بیست ویکم تا پایان نیم فصل نخست نیز به مس 
رفسنجان می رسد که بازیکنانش تنها 1۹ کارت زرد 
در 15 بازی دریافت کرده اند. استقالل بهترین آمار 
را در به ثمر رساندن گل اول دارد و در 1۰ دیدار موفق 
به انجام این مهم شده و این در حالی است که 
پرسپولیس با ۹ و سپاهان و گل گهر با هشت بار در 
رده های بعدی جای دارند. همچنین شهرخودرو در 
1۰ دیدار، گل نخست بازی را دریافت کرده و تراکتور 

با هشت بازی در رده دوم این جدول قرار دارد.

پرسپولیس موفق ترین در خانه ◾
پرسپولیس بــا کسب ۲۰ امــتــیــاز، بهترین آمــار 
دیدارهای خانگی لیگ بیستم را دارد و استقالل 

با 1۷ و آلومینیوم اراک و سپاهان با 16 امتیاز در 
رده های بعدی هستند. در جدول بازی های خارج 
از خانه نیز استقالل با 1۸ امتیاز صدرنشین است 
و سپاهان، پیکان و گل گهر با 1۳ امتیاز در رده های 

دوم تا چهارم این جدول قرار دارند.
آمــارهــای نیم فصل نخست لیگ بیست ویکم 

فوتبال به شرح زیر است:
بهترین خط حمله: استقالل)۲۴ گل(، پرسپولیس 

)۲1 گل(، مس رفسنجان )۲1 گل(
بدترین خط حمله: شهرخودرو )۴ گــل(، نفت 

مسجدسلیمان )6 گل(، فجر سپاسی )6 گل(
بهترین خط دفاع:استقالل )5 گل(، سپاهان )6 

گل(، آلومینیوم اراک )۷ گل(
بدترین خط دفاع: شهرخودرو )۲۳ گل(، تراکتور )1۸ 

گل(، نفت مسجدسلیمان )1۸ گل(
بیشترین پیروزی:استقالل با 1۰ پیروزی

بیشترین باخت: شهرخودرو با 11 باخت
کمترین پیروزی: شهرخودرو بدون پیروزی

کمترین باخت: استقالل بدون باخت
بیشترین مساوی: آلومینیوم اراک با ۹ تساوی

کمترین مساوی: سپاهان با دو مساوی
بیشترین کــارت زرد: سپاهان )۳6 کــارت زرد(، 
استقالل )۳5 کارت زرد(، تراکتور )۳5 کارت زرد(، 

نساجی )۳5 کارت زرد(
کمترین کارت زرد: مس رفسنجان )1۹ کارت زرد(، 

هوادار )۲۲ کارت زرد(
بیشترین کارت قرمز: شهرخودرو با چهار کارت 

قرمز
ــارت قــرمــز: اســتــقــالل، پرسپولیس،  کمترین کـ
آلومینیوم اراک، مــس رفسنجان، ذوب آهـــن، 
فجرسپاسی و نفت مسجدسلیمان بدون کارت 

قرمز
بیشترین خــطــای مــرتــکــب شـــده: اســتــقــالل با 

میانگین 1۹.۹ خطا در هر بازی
کمترین خــطــای مــرتــکــب شــده: فجرسپاسی با 

میانگین 11.۹ خطا در هر بازی
بیشترین خطای متحمل شــده: فجرسپاسی با 

میانگین 1۸.۳ خطا در هر بازی
کمترین خطای متحمل شده: استقالل با میانگین 

1۲.1 خطا در هر بازی
بیشترین کلین شیت:استقالل )11 کلین شیت(، 
سپاهان )1۰ کلین شیت(، آلومینیوم اراک )1۰ 

کلین شیت(
کمترین کلین شیت: شهرخودرو با دو کلین شیت

آنالیز آماری 15هفته لیگ بیست و یکم 

خوشبختیآبیها،ناکامیمشهدیها
زیر ذره بين

خبر ویژه

به جای دلگرمی اشکاالت را برطرف کنید
وعده  درمانی آقای وزیر

سینا حسینی   انتشار فیلم گفت وگوی حمید 
سجادی با وزرای دولت در حاشیه نشست هیئت 
ــاجــرای حـــذف اســتــقــالل و  ــا م ــاط ب ــب دولـــت در ارت
پرسپولیس از لیگ قهرمانان آسیا و وعــده آقای 
وزیر مبنی بر احتمال حل مشکل و بازگشت این 
دو تیم به همراه گل گهر سیرجان به این رقابت ها، 
امیدواری فراوانی در جامعه به ویژه هواداران فوتبال 

به وجود آورد.
به شکلی که در فاصله ای کوتاه سخنان وزیر ورزش 
و جوانان در شبکه های اجتماعی پخش شد و وعده 
آقای وزیر به تیتر یک رسانه های خبری تبدیل شود. 
اما سؤال بزرگ این است آیا وعده سجادی واقعیت 
ــرای تزریق  دارد یــا اینکه تنها یــک مــانــور خبری ب

امیدواری به جامعه ملتهب فوتبال است؟
ــد بــررســی مـــدارک دو باشگاه نگاهی  وقتی بــه رون
مــی انــدازیــم بــا ایــن واقعیت روبـــه رو می شویم که 
ــرای بازگشت نمایندگان حــذف شــده از  امیدی ب
لیگ قهرمانان آسیا وجــود نــدارد، امــا با ایــن حال 
رئیس دستگاه ورزش این خبر را می دهد که مشکل 

ان شاءهللا حل می شود.
مدل رفتار وزیر ورزش و جوانان شاید با واکنش آنی و 
ایده آل جامعه فوتبال رو به رو شود، اما اگر این اتفاق 
رخ ندهد این موضوع سرفصل جدیدی برای نقد 
مدیریتی سجادی است، چون وی با اشراف بر اینکه 
هیچ اتفاق مثبتی در جریان تأیید مــدارک این دو 
باشگاه رخ نداده، تنها یک وعده با کاربرد تبلیغاتی 
ارائــه کرده تا شاید فشار ناشی از سوی نمایندگان 

مجلس و منتقدان را به این ترتیب کاهش دهد.
سجادی خود بهتر از هر کسی می داند استقالل و 
پرسپولیس به دلیل ساختار معیوبی که در سال های 
اخیر درخصوص مدیریت آن هــا وجــود داشته به 
هیچ عنوان قادر نیستند تأییدیه نهاد های باالدستی 
فوتبال و مراجع بین المللی را بدست آورند. همین 
عوامل سبب شده مــدارک ارسالی آن هــا برگشت 
بخورد با این حال در کنار نقد سیستم مدیریتی 
گذشته در وزارت ورزش و جوانان، ترجیح می دهد 
دوباره از همان روش استفاده کند تا شاید بتواند به 
شکل مقطعی روی مشکالت موجود در ساختار این 

دو باشگاه سرپوش بگذارد.
فارغ از اینکه وزیر و متولیان حوزه فوتبال این واقعیت 
را درک کنند که باید مشکالت موجود در ساختار این 
دو باشگاه و سایر باشگاه های حاضر در لیگ حرفه ای 
فوتبال را برطرف کنند، مدیران دستگاه ورزش به جای 
درس گرفتن از شیوه غلط گذشته دوبــاره با همان 
فرمول در حال پیشروی هستند تا انتقادهای وارده 
کاهش یابد، اما باید این حقیقت را به مردم گفت که 
مشکل فوتبال ایران با وعده و وعید حل نمی شود، 
باید یک بار برای همیشه این موضوع را برطرف کرد. 

 سیدبندی رسمی لیگ قهرمانان آسیا 
اعالم شد

 خبری از استقالل 
و  پرسپولیس نیست!

کنفدراسیون فوتبال آسیا سیدبندی رسمی 
لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۲ را اعالم کرد که در آن 

نام استقالل و پرسپولیس دیده نمی شود.
کنفدراسیون فوتبال آسیا سیدبندی رسمی 
لیگ قهرمانان ۲۰۲۲ را اعــالم کــرد که به شرح 

زیر است: 
منطقه غرب:

 سید 1: السد )قطر(، الهالل )عربستان(، فوالد 
خوزستان )ایــران(، الجزیره )امـــارات(، الدحیل 

)قطر(
سید ۲: الفیصلی )اردن(، سپاهان )ایران(، شباب 
االهلی دبــی )امـــارات(، الریان )قطر(، الشباب 

)عربستان(
سید ۳: پاختاکور )ازبکستان(، الوحدات )اردن(، 
اف سی بمبی )هند(، استقالل )تاجیکستان(، 

آهال )ترکمستان(
سید ۴: نیروی هوایی )عــراق(، برنده پلی آف 1 
)عربستان/سوریه(، برنده پلی آف ۲ )امــارات 
/ازبکستان(، برنده پلی آف ۴ )امارات /عراق(، 

الغرافه )قطر(
ــراســاس ایـــن ســیــدبــنــدی، احــتــمــال بازگشت  ب
استقالل و پرسپولیس به لیگ قهرمانان ۲۰۲۲ به 
صفر رسید تا شایعه بازگشت این دو تیم به این 
مسابقات از بین برود. قرعه کشی مرحله گروهی 
لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۲ دوشنبه از ساعت 

1۰:۳۰ به صورت آنالین برگزار خواهد شد.
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»لک« امروز در کمیته انضباطی  ◾
رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال نوزدهم دی ماه 
امسال با ارسال نامه ای به هیئت فوتبال آذربایجان شرقی 
و باشگاه ماشین سازی از آن ها خواست در جلسه روز 
شنبه بیست وپنجم دی ماه بابت پرونده شکایت از حامد 
لک شرکت کنند. این جلسه به درخواست پرسپولیس با 
حضور نمایندگان طرف مقابل امروز ساعت 1۲ در کمیته 

انضباطی برگزار می شود.

رضاییان در مسیر پرسپولیس ◾
رامین رضاییان که به عنوان بازیکن قرضی الدحیل راهی 
السیلیه شده بــود، قـــراردادش با این باشگاه را فسخ کرد. 
روزنامه قطری الوطن به تازگی اعالم کرده بود مدیران السیلیه 
باید در راستای تقویت این تیم با جذب بازیکنان بومی و 
خارجی هر چه زودتر مداخله کنند. اکنون برای هــواداران 
پرسپولیس، بازیکن سابق این تیم یکی از گزینه های احتمالی 

خرید زمستانی یحیی گل محمدی به شمار می رود.

ادعای عجیب علی کریمی ◾
پیشکسوت پرسپولیس ادعای عجیبی درباره این باشگاه 
مطرح کرد که این مسئله با واکنش تند هواداران در شبکه های 
اجتماعی روبـــه رو شد.علی کریمی مدعی شــده باشگاه 
پرسپولیس تمام پاداش های آسیایی خود را گرفته و خرج هم 
کرده است.این درحالی است که مدیران پرسپولیس همواره 
مدعی هستند روی پاداش های لیگ قهرمانان آسیا برای 

پرداخت بدهی های خود حساب کرده اند.

پروین پیشنهاد درویش را رد کرد ◾
گویا مدیرعامل جدید پرسپولیس که رفاقت دیرینه ای 
با علی پروین دارد با دوست قدیمی خود تماس گرفت 
تا او را راضی به همراهی در اردوی سرخپوشان کند اما با 

مخالفت مواجه شد. 
البته گفته مــی شــود نــزدیــکــان پــرویــن و درویـــش در 
تــالش انــد اخــتــالف بــه وجــود آمــده را مرتفع و ایــن دو 

دوست قدیمی را بار دیگر به هم نزدیک کنند.

ستارگان ورزش

معاون حقوقی باشگاه استقالل گفت: چطور 
ممکن است مدیرعامل فجرسپاسی شیراز 
دربـــاره استقالل و تیم ملی صحبت کند و 

اتهام بزند.
فــرشــیــد سمیعی بـــا اشـــــاره بـــه اظـــهـــارات 
مدیرعامل باشگاه فجرسپاسی شیراز پس 
از بازی با پرسپولیس درباره مشمول سربازی 
بودن دو بازیکن تیم فوتبال استقالل، اظهار 
کرد: متأسفانه در یک مسابقه ای که برگزار 
شده است، مدیرعامل یکی از باشگاه های 
لیگ برتری که پیش از این یک تیم شیرازی 

را به دسته اول فرستاده بود اظهارات 
بسیار عجیب، غیر مرتبط و دارای 

بــار حقوقی را مطرح کــرده که 
باشگاه استقالل برخورد قانونی 

و اقدام قاطع در این بخش را حق 
مسلم خودش می داند.

ــزود: باشگاه فجر  ــ وی اف
هــمــواره یــک مکتب 

تأثیرگذار و شایسته 
ــا حــضــور  ــ ــوده ب ــ ــ ب
مـــدیـــران مجرب 
ــی  ــالشــ ــ ــرت ــ پ و 
کـــــــــــه بـــــــــــرای 
مــوفــقــیــت ایــن 
باشگاه زحمت 

می کشیدند. این 
باشگاه به رعایت اخالق 

و جوانمردی شهرت داشته 
ولـــی ایـــن در حــالــی اســـت که 

رفتارهای مدیرعامل فعلی این باشگاه خالف 
اصول حرفه ای و اخالقی است. سؤال اول ما 
این است که اصالً ایشان به چه حقی در مورد 
بازیکنان استقالل صحبت می کند؟ چگونه 
و بر چه اساسی در مــورد فهرست تیم ملی 
پیش داوری و باشگاه استقالل و فدراسیون 
را به البی های پشت پرده و تبانی متهم کرده  

است؟ 
فدراسیون باید با ایــن مدیران غیرحرفه ای 
برخورد کند. ایشان چه کاره است که دعوت 
بازیکنان خط دفاعی تیم بی شکست با آمار 
کمترین گل خورده را  شائبه انگیز می داند؟ 
شائبه زمانی خواهد بود که کل این خط دفاع 

به تیم ملی دعوت نشود.
ــایـــان گــفــت: مــی دانــیــم  ســمــیــعــی در پـ
صحبت های اخیر مدیرعامل باشگاه فجر 
ناشی از توصیه برخی همشهریان 
ــوده که  ــ ــرادی ب ــ ــشــان و افـ ای
ــرای ما  ــ ــا ب ــ هــویــت آن ه
مشخص اســت، در 
واقع مأموریتی به 
وی سپرده شده 
تا به این شکل 
آرامـــــــــــــــش 
بـــــاشـــــگـــــاه 
اســتــقــالل را 
هــدف قــرار دهد، 
آن هم به شکل کامالً 

حرفه ای و قانونی.

حمله معاون استقالل به مدیرعامل فجرسپاسی

ستاره های ما سرباز نیستند
مدیرعامل فجرسپاسی در مورد وضعیت دو 
بازیکن سرباز استقالل گفت: ما می دانیم 
چه بازیکنانی سرباز هستند و چه بازیکنانی 
چند مــاه پیش ســربــاز شــدنــد. دو بازیکن 
استقالل در تاریخ اول یا هشتم اسفندماه 
سرباز هستند. موضوعاتی شنیده ام که 
امــیــدوارم درســت نباشد چــون اخالقی هم 

نیست. 
با مسئوالن فدراسیون هم صحبت کردم. 
شنیدم گاهی دوستان رایزنی می کنند که 
این گونه بازیکنان را به تیم ملی دعوت کنند 

ــا بتوانند تــا دو ســال دیگر  تــا آن هـ
ــود خدمت  در بــاشــگــاه هــای خـ
ــدارم کــه  ــ ــ کـــنـــنـــد. مــــن شــــک نـ
مسئوالن تیم ملی اخالقاً این 
کار را نخواهند کرد و افرادی که 
شایستگی دارنـــد بــه تیم ملی 

دعــوت مــی شــونــد، نــه با 
پارتی بازی و رایزنی. 

ــن  ــ مـــــــن هـــــــم ایـ
موضوع را فقط 

شنیده ام.
ــوان  ــنـ فـــــالح عـ
کــرد: بازیکنان 
جــوان هستند 

و ممکن اســت 
گاهی احساسی 

شده و حرفی را مطرح 
کنند، اما باید افتخار کنند 

کــه وقــتــی ســربــاز می شوند 

در تیمی بازی می کنند که مزین به نام یک 
شهید بزرگوار است و در لیگ برتر حضور 
دارد. تیم ما بسیار بــزرگ است و هرکسی 
 که بخواهد وارد این تیم شود باید افتخار 

کند.
وی در مـــورد شــرایــط بازیکنان ســربــاز تیم 
فجرسپاسی، عــنــوان کـــرد: ســر منشأ این 
مشکالت یــک طــرح کارشناسی نشده ای 
اســـت کــه مــدت هــا پــیــش در تربیت بدنی 
نیروهای مسلح مصوب شد و براساس آن 
گفته شد افراد ۲۸ ساله به خدمت سربازی 
بروند. کجای دنیا افراد ۲۸ ساله به خدمت 
سربازی می روند؟ تیم هایی مثل ما، ملوان، 
عــقــاب، مــقــاومــت تــهــران و... نظامی 
هستیم و اگر منابع مالی نداریم، منابع 

انسانی ما همین نفرات هستند.
مدیرعامل فجرسپاسی گفت: متأسفانه 
ایــن طــرح اجــرا شــد و مــن هم 
چند بار به دوستان مسئول 
اعالم کردم، اما کسی توجه 
نکرد. به این ترتیب ما روز 
به روز تیم های صنعتی را 
قــوی تــر می کنیم. اگــر به 
ایــن مــوضــوعــات توجه 
شـــود مشکالتی که 
بــــــرای بــازیــکــنــان 
ــاد  ــجـ ســــربــــاز ایـ
مــــــی شــــــود هــم 
دیــــــگــــــر پـــیـــش 

نمی آید. 

ورزش7

اتهام سنگین مدیرعامل فجرسپاسی به مدیران استقالل

با پارتی بازی سرباز را به تیم ملی دعوت می کنند



   اروپا 
کوته بینی را 
کنار بگذارد  
رئیس جمهور 
ترکیه ضمن تکرار 
انتقاد های تند 
خود علیه قاره سبز 
گفت: اتحادیه اروپا 
باید در سال جدید 
میالدی کوته بینی 
را کنار بگذارد و 
کشورهای عضو 
این اتحادیه نباید 
به اسم همبستگی، 
روابط با ترکیه را 
تخریب کنند. رجب 
طیب اردوغان افزود: 
روابط بین ترکیه و 
کشورهای اروپایی 
به واسطه پنهان 
شدن آن ها پشت 
مستمسکی به 
اسم همبستگی با 
بلوک اتحادیه اروپا 
تخریب شده است.

خبر

خبر

ترورنافرجامبنسلمان؟

یک معارض عربستانی و مشاور سابق امنیتی 
ایــن کشور در صفحه توییتر خــود مدعی ترور 
نافرجام ولیعهد سعودی شد. به گزارش فارس، 
حساب توییتری »رجل دوله« در این افشاگری 
ــرور نافرجام، ولیعهد  مدعی شد پس از ایــن ت
سعودی به سرعت به یک مکان امن در جزیره 
»جبل حسان« در دریای سرخ منتقل شده و تا 
زمانی که تحقیقات تکمیل شود، تحت تدابیر 
شدید امنیتی قــرار داشته اســت. ایــن افشاگر 
سعودی که خود را مشاور امنیتی سابق نامیده، 
همچنین نوشته: پیش از این ترور نافرجام، ده ها 
تن از افسران وزارت کشور عربستان به شکلی که 
رسانه ها بویی از آن نبرند بازداشت و روانه زندان 

شده  بودند.

 رسانه های دولتی چین خبر دادند با امضای یک 
یادداشت تفاهم بین دمشق و پکن، سوریه به طرح 

»کمربند و جاده« )راه ابریشم جدید( پیوست.
 وزارت امــر بــه مــعــروف و نهی از منکر طالبان 
در اطالعیه ای چهار ماده ای اعالم کرد نقض حریم 
خصوصی مردم در صورت نداشتن جواز قضایی و 

امنیتی ممنوع است.
ــیــان اینکه   وزارت خـــارجـــه کـــره شــمــالــی بـــا ب
آزمایش های موشکی این کشور تمرینی برای دفاع 
از خود اســت، گفت: تحریم های جدید آمریکا 
نشان دهنده نیات خصمانه واشنگتن برای انزوا و 

اختناق پیونگ یانگ است.
 سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد توسط 

گروه های ناشناس هدف سه راکت قرار گرفت.
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جهان

ــوی    ــ ــ ــل ــ ــ ع
رســــــــانــــــــه هــــــــای 
صــهــیــونــیــســتــی 
دو  هـــــالکـــــت  از 
ــن رژیــم   نــظــامــی ایـ
حـــــــادثـــــــه ای  در 
یــحــا  عجیب در نــزدیــکــی منطقه ار
خبر دادند. به گزارش تسنیم، گفته 
مــی شــود علت کشته شــدن ایــن دو 
نــظــامــی صهیونیست، تــیــرانــدازی 
متقابل به یکدیگر به علت اشتباه 
ــه هــای  در شــنــاســایــی اســــت. رســان
ــد محل  صهیونیستی اعـــالم کــردن
ایــن حادثه یکی از پایگاه های رژیم 
صهیونیستی در دره اردن بوده و دو 
نظامی کشته شــده از فرماندهان 
تیپ ویــژه گوالنی بــوده انــد. براساس 
بیانیه ارتش رژیم صهیونیستی، این 
دو افسر اسرائیلی در عملیات تأمین 
و تفتیش در نــزدیــکــی پایگاهی در 
منطقه »وادی االردن« به اشتباه به 
سمت یکدیگر تیراندازی کردند که 

در این حادثه هر دو نفر کشته شدند. 
رئیس ستاد و سخنگوی ارتش رژیم 
صهیونیستی برای بررسی جزئیات 

حادثه به منطقه اعزام شده اند.
در همین راستا، یکی از کارشناسان 
امــور رژیــم صهیونیستی به واکــاوی 
حادثه پــادگــان نظامی در فلسطین 
اشغالی و هالکت دو افسر این رژیم 
پرداخت. »حسن الفی« تحلیلگر و 
کارشناس امــور رژیــم صهیونیستی 
ــان »مــوســی  ــادگـ ــچــه در پـ گــفــت: آن
پیامبر« رخ داد، به مثابه شکست 
ــرای اســرائــیــل تلقی  بـــزرگ نظامی بـ
ــوز« که  ــغــ ــ ــرا یـــگـــان »ای ــ ــود زیـ مـــی شـ
حادثه تیراندازی در آن رخ داد یکی 
ــش رژیــم  از زبــده تــریــن یگان های ارت
اسرائیل است. وی به فلسطین الیوم 
بیان کــرد: روایــت اشغالگران روشن 

نیست. 
ــشــان از هـــرج و مــرج  ایـــن حـــادثـــه ن
ــــش رژیــم  ــت کــه ارت و آشــفــتــگــی اسـ
صهیونیستی با آن دست و پنجه نرم 

می کند. »الفــی« این را نشانه رعب 
و وحشت در میان صهیونیست ها 
دانست و اینکه نظامیان ایــن رژیم 
از نظر روانـــی وضــع آشفته دارنـــد و 
عملیات ضــد صهیونیستی هــراس 
به دل نظامیان آن ها انداخته است. 

وی بــیــان کـــرد: ایــن حــادثــه به خاطر 
قوانین مــربــوط بــه تــیــرانــدازی است 
ــم صهیونیستی به  ــ ی ــــش رژ کــه ارت
نظامیان خود داده است تا به سوی 
فلسطینی ها حتی در صــورت عدم 
تهدید هم شلیک کنند که ترجمان 
آن به قتل افسران اسرائیلی منجر 

شد. 
ایـــن کــارشــنــاس مــســائــل امنیتی با 
ــه بحث  ــه ایــنــکــه ایـــن حــادث ــاره ب اشــ
بررسی قوانین مربوط به تیراندازی 
در کرانه باختری را به دنبال خواهد 
ــزود: مقاومت فلسطین  داشـــت، افـ
در دل نظامیان رژیــم صهیونیستی 
هراس و وحشت ایجاد کرده و منجر 

به این حادثه شده است.

جنجال ها میان روسیه و آمریکا بر سر پرونده های مختلف نظیر اوکراین 
همچنان در اوج خود است و از وزیر خارجه تا سخنگوی کاخ ریاست 
جمهوری روس هــا را به اعالم موضع واداشته است. سخنگوی کاخ 
کرملین ضمن هشدار به کاخ سفید درباره تالش برای اعمال تحریم 
علیه رئیس جمهور روسیه اعالم کرد: این اقدام به معنای قطع روابط 
دو کشور است. به گزارش ایسنا، رونمایی طرح دموکرات ها در مجلس 
سنای آمریکا بــرای تحریم احتمالی مقام های ارشــد روسیه شامل 

والدیمیر پوتین سبب شد کرملین آن را خط قرمز خود اعالم کند.
دموکرات های مجلس سنای آمریکا از طرحی برای اعمال تحریم های 
گسترده علیه مقامات ارشد دولتی و نظامی روسیه، از جمله »والدیمیر 
پوتین« رونمایی کردند. طرح پیشنهادی که توسط کاخ سفید نیز 
حمایت می شود، شامل مقرراتی برای کمک به تقویت امنیت اوکراین 
است و آمریکا را تشویق می کند »تمام اقدامات موجود و مناسب را در 
نظر بگیرد« تا از عملیاتی نشدن خط لوله انتقال گاز روسیه به آلمان 

موسوم به »نورد استریم ۲« اطمینان حاصل کند.
در واکــنــش، سخنگوی کــاخ کرملین ضمن ارائــه ارزیــابــی تاریکی از 
مذاکرات امنیتی جداگانه روسیه با ایاالت متحده و پیمان آتالنتیک 
شمالی )ناتو(، این مذاکرات را »ناموفق« خواند و گفت میان دو طرف، بر 
سر مسائل اساسی اختالف نظر وجود دارد. دیمیتری پسکوف گفت: 
مسکو به الیحه تحریم های گسترده ای که توسط دموکرات های سنای 
آمریکا رونمایی شده، »بسیار منفی« نگاه می کند و آن را تالشی برای 
اعمال فشار بر روسیه می داند. از سوی دیگر، وزیر خارجه روسیه هم 
ضمن هشدار به غرب گفت: در صورتی که پیشنهادهای مسکو درباره 
تضمین های امنیتی نادیده گرفته شوند، روسیه تصمیمات الزم را 
خواهد گرفت. سرگئی الوروف افزود:  اگر پیشنهادهای ما را رد کنند و اگر 
این اتفاق بیفتد،  ما نیز اوضاع را ارزیابی کرده و آن را به والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهوری روسیه گزارش می دهیم. ما بر اساس شرایط تصمیمی 
می گیریم که تضمین کننده امنیت ما باشد. وزیــر خارجه روسیه 
همچنین ادامه داد: دورنمای دستیابی به توافق درباره پیشنهادهای 
مسکو مربوط به تضمین های امنیتی، به آمریکا و نه متحدانش 
بستگی دارد. اگر بخواهیم صراحتاً حرف بزنیم همه می دانند این 
دورنماها به خود آمریکا بستگی دارد نه هیچ کشور دیگری. هر چیزی 
که آن ها درباره نیاز به رایزنی با متحدان به ما بگویند فقط بهانه و توجیه 

و تالش برای به تأخیر انداختن این روند است.

هشدارتندروسیهبهآمریکابرایتحریماحتمالیوالدیمیرپوتین

خطقرمز

گزارش

صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

سردبیر:
امیر سعادتی

 دستور تدوین تاریخ انقالب در سال 1367
امام خمینی)ره( با هدف حفظ و حراست از تاریخ 

انقالب اسالمی و محافظت از گزند تحریفات متعدد 
در آینده، در تاریخ 25 دی 1367 به حجت االسالم 

سیدحمید روحانی، مورخ انقالب اسالمی، مؤسس و 
رئیس سابق مرکز اسناد انقالب اسالمی دستور دادند 
تاریخ انقالب اسالمی را به صورت دقیق تدوین کند. 

ایشان فرموده اند: باید پایه های تاریخ انقالب اسالمی 
ما بر دوش پابرهنگان مغضوب ابرقدرت ها باشد.

اوقات شرعی به افق تهران

اذان صبح فردا

اذان ظهر

12:14

05:45

اذان مغرب

17:34

غروب خورشيد

17:14
 نیمه شب شرعی

23:30
طلوع فردا

07:13

اوقات شرعی به افق مشهد

اذان صبح فردا

اذان ظهر

11:41

05:13

اذان مغرب

17:00

غروب خورشيد

16:40
 نیمه شب شرعی

22:56
طلوع فردا

06:42

  ارتباطات مردمی:                           37610086 )051(
  امور مشترکین:                          37618044-5 )051(
)051(   روابط عمومی:                            37662587 
)051(   تلفنخانه:                 37610087 - 37684004 
  سازمان آگهی ها:             37628205 - 37088 )051(
فاکس: 37610085  )051(
  سفارشات چاپی:                         37676596 )051(
  چاپ مشهد:                     مجتمع چاپ و نشر قدس
  چاپ همزمان تهران:                           چاپخانه جوان

  آدرس دفتر مرکزی مشهد:
بولوار سجاد، نبش سجاد 1
  صندوق پستی:                               577 - 91735  
  تلفن:                                    14- 37685011 )051(

  دفترتهران:        
بولوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره 336 
 تلفن:                                       66937575  )021(

)داخلی226(  66430122  )021(   نمابر:                     
 پیامک:                                                 30004567

دو نظامی ارشد  رژیم صهیونیستی  یکدیگر را به اشتباه به قتل رساندند

یگان ویژه یا یگان گیجه!

      صفحه 8

14
10
21
7

    آگهی مناقصه عمومی
    پیمان مدیریت اجرائی

روابط عمومی مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی  

موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی
 در نظر دارد 

اق�ام و نه�اده ه�ای دام�ی جدول زی�ر را از طریق برگ�زاری مناقص�ه عمومی خری�داری نماید ل�ذا از تامین کنندگان واجد ش�رایط 
دع�وت ب�ه عمل می آید جهت دریافت فرم اعام قیمت ش�رکت در مناقصه به تارنمای https://tender.epf.ir/Auctions قس�مت 
معامات )مناقصه و مزایده( مراجعه و فایل مربوط را دریافت نمایند و پاکات تکمیل ش�ده را از طریق پس�ت سفارش�ی به صندوق پستی 
9183794455 و ی�ا به صورت حضوری به آدرس: مش�هد-خیابان دانش�گاه 31 )کفائی( پاک 4 حداکثر ت�ا تاریخ 1400/11/07 تحویل 

نموده و رسید دریافت نمایند.

 

مدارک مورد نیاز شرکت در مناقصه: 
1-پاکت الف( واریز معادل پنج درصد حجم ریالی مورد معامله به ش�ماره حس�اب 3422222311 بانک ملت ش�عبه آستان قدس به نام 

مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی)جهت دریافت شناسه پرداخت با داخلی 239 تماس حاصل فرمائید(.
2-پاکت ب( برگ آنالیز محصول)پروتئین،چربی،رطوبت،اسیدهای چرب و...( تصویر کارت ملی اشخاص حقیقی  و تصویر اظهارنامه 

ثبت شرکت، آخرین آگهی تغییرات شرکت و مجوز بهره برداری شرکت.
3-پاکت ج( اصل پیش فاکتور اعام قیمت و مشخص نمودن محل و مدت زمان تحویل و شرایط بازپرداخت.

•خرید نهاده ها به شرط تخلیه و پس از احراز شرایط کیفی و تائید فنی موسسه صورت می پذیرد .
•مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی در رد و قبول پیشنهادات مختار است.

•هزینه چاپ آگهی مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باشد.
 جهت اطاعات بیشتر با شماره  12-38492710-051 داخلی 230 و 224 تماس حاصل فرمائید .

توضیحاتمقدار)تن(نهادهردیفتوضیحاتمقدار)تن(نهادهردیف

وارداتی300دانه کتان17داخلی یا وارداتی3000جو1

داخلی300فول فت سویا/کلزا18داخلی یا وارداتی3000ذرت دانه ای2

تفاله تر و خشک 19داخلی500تخم پنبه3
داخلی5000چغندر

داخلی یا وارداتی200دانه کلزا20داخلی یا وارداتی1000کنجاله سویا4

داخلی 300گلوتن ذرت21داخلی یا وارداتی300پودر چربی5

داخلی یا وارداتی1000کنجاله کلزا22طبق فرمول سفارشی250مکمل دامی 6

داخلی100کود اوره23داخلی300پودر گوشت7

داخلی500سبوس گندم24داخلی200پودر ماهی8

داخلی یا وارداتی500کنجاله تخم پنبه25داخلی یا وارداتی200دانه سویا9

داخلی15000ماسه بادی26داخلی30سولفات مس 10

داخلی یا وارداتی30 توکسین بایندر27داخلی25دی کلسیم فسفات11

پرس کاه گندم/جو/12
داخلی200گلوفت28داخلی1000برنج/کلزا

داخلی یا وارداتی300خرده ذرت29داخلی500پرس یونجه خشک 13

داخلی یا وارداتی300تفاله گندم30داخلی یا وارداتی300کنجاله ذرت14

قصیل 15
داخلی200آردک برنج31داخلی3000جو،گندم،ترتیکاله

داخلی200گندم دامی32داخلی200پیت باگاس16

فراخوان برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای)فشرده( خرید 
تجهیزات کارگاهی گروه مکانیک خودرو )نوبت دوم(

اداره کل نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس  استان مازندران در نظر دارد با رعایت قانون برگزاری مناقصات و آئین نامه های
مربوطه،مناقص�ات دو مرحل�ه ای خرید تجهی�زات کارگاهی گروه مکانیک خودرو از محل ط�رح های تملک دارایی های 
س�رمایه ای جهت اس�تفاده در سطح استان برگزار نمایید. لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط و تولید وتامین کنندگان 
ذیص�الح ک�ه امکانات الزم و صالحیت و س�وابق اجرایی و تخصصی مورد بحث را دارا می باش�ند دعوت بعمل مي آید با 
توجه به ش�رایط عمومی و اختصاصی مندرج در اس�ناد جهت دریافت اس�ناد مناقصه  از طریق درگاه س�امانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )ستاد( اقدام نمایند.
 توضیح اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اطالعات و اسناد مناقصه عمومی،تحویل اسناد و مدارک،ارسال 
دعوتنامه ،ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد ش�د و الزم اس�ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت 

نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را در جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

مبلغ تضمين شركت در فرايند مبلغ برآورد  )ريال(عنوان كاالرديف
ارجاع كار )ریال(

1
خرید تجهیزات کارگاهی 

43,000,000,0002,150,000,000گروه مکانیک خودرو

تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: مورخ 1400/10/23 مي باشد.
تاریخ انتشار آگهي نوبت دوم: مورخ  1400/10/25 مي باشد.
مهلت دریافت اسناد مناقصه : ساعت 19  تاریخ 1400/10/26

مهلت تحویل اسناد مناقصه تکمیل شده و ارائه پیشنهادها : تا ساعت 14 مورخ  1400/11/10
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 8:30 مورخ  1400/11/11

مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه پس از تاریخ بازگشایی پیشنهادها
اطاعات تماس دستگاه دستگاه مناقصه گذار:

آدرس: ساری � میدان امام خمینی- بلوار دانشگاه- اداره کل نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس استان مازندران 
کد پستی: 4815884933       تلفن واحد قراردادها: 01133360568

اداره کل نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس  استان مازندران
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