
یادداشت 8

تأکید امیرعبداللهیان بر حراست از 
منافع ملی در راه رسیدن به توافق

 از خطوط قرمز 
کوتاه  نمی آییم

 جانواریو، بازیکن پیشین استقالل 
در گفت وگو با قدس:

 هم طرفدار ایرانم 
هم برزیل

بهمن18

راهاندازی
کانالانقالب
درمدرسهعلوی
)سال1357(

قیمت در مشهد و شهرستان ها 2000 تومان - تهران 3000 تومان
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 دوشــنبه 18 بهمن 1400     5 رجب  1443       7فوریه 2022       ســال سی و پنجم  
ـه ویژه خراســان       ـه رواق            4 صفـح شــماره 9742      8 صفحــه           4صفـح

بخش مکمل طرح ساماندهی دستگاه  های کارتخوان چیست؟

جزئیات شفاف سازی تراکنش ها
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پیام تهدید آمیز 
جنبش انصارهللا 
درباره مداخله در یمن

هشدار به 
حکام مصر

با حضور رئیس جمهور 
انجام شد

آغاز عملیات 
اجرایی ۴۸ طرح 
بزرگ صنعتی

خراسان
الیه های پنهان کیک تخلفات 
چند نانوایی افشا شد

پخت و پز خصوصی 
با آرد دولتی!

پرسپولیس-  فوالد؛  
امروز 17:15

دوئل سوپرجام 
در سیرجان

در نخستین جلسه 
محاکمه سرکرده گروهک 
تروریستی تندر مطرح شد

ارسال نقشه فتح 
تهران برای ترامپ!

دو راهی سخت روسیه 
در بحران اوکراین

پیمان حسنی
4

ای��ران- منطق��ه  ش��رکت مخاب��رات 
ی��زد  در نظ��ر دارد عاملی��ت فروش 
بخش��ی از س��رویس ADSL به شرح 
و کیفیت مندرج در اس��ناد فراخوان 
واگذار نماید ، متقاضیان جهت کسب 
اطالع��ات بیش��تر ب��ه آگه��ی تجدید 
فراخوان در س��ایت شرکت مخابرات 
ای��ران  www.tci.ir و منطق��ه یزد به 

آدرس   yazd.tci.ir مراجعه نمایند.
مدیریت مالی و پشتیبانی

مخابرات منطقه یزد

تجدید آگهی )نوبت دوم( 
فراخوان شماره 400/1
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
از طریق  ذیل  به شرح  ارزیابی فشرده  با  ای  مرحله  مناقصه عمومی یک 
برگزاری  مراحل  کلیه  نماید.  برگزار  دولت  الکترونیک  تدارکات  سامانه 
فراخوان  از دریافت وتحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه 
آدرس به  )ستاد(  دولت  الکترونیک  تدارکات  سامانه  درگاه  طریق  از   ،
 www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
 تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 1400/11/18 می باشد.

 اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری و ارسال دعوتنامه از طریق 
سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

الف - مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1400/11/24   
 ب– مهلت تحویل پیشنهادها:1400/12/08

هزینه چاپ آگهی به نسبت بر عهده برنده / برندگان مناقصه خواهد بود.

مبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصه ردیف

1

مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی 
کیفی فشرده  طرح آبرسانی  مجتمع گل 

شیخ ) از چاه روستای تلگرد تا مخزن 
روستای گل شیخ و از آن تا روستای 

کاریز بداغ(

2000001446000172
)  26.012.776.867ریال( 

بیست و شش میلیاردو  دوازده میلیون و هفتصدو 
هفتادو شش هزارو هشتصدو شصت و هفت ریال

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی
شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی

www.abfakhorasan : سایت اینترنتی

در حفظ و نگهداری آب کوشا باشیم

فراخوان جهت برگزاری
ول مناقصه عمومی 

ت ا
نوب
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مدیریت پشتیبانی آستان قدس رضوی

آگهی فراخوان عمومی شناسایی پیمانكاران جهت اجرای پروژه 
تجزیه و تحلیل،  مستند سازی و بصری سازی پایگاه های دانش

آس�تان قدس رضوی در نظر دارد نس�بت به شناس�ایی، ارزیابی و تعیین اولویت پیمانکاران واجد شرایط درخصوص» اجرای 
پروژه تجزیه و تحلیل، مستند سازی و بصری سازی پایگاه های دانش « از طریق فراخوان عمومی اقدام نماید.

 لذا واجدین شرایط جهت مشاهده کامل متن آگهی و شرایط شرکت در فراخوان به آدرس  http://dev.razavi.ir بخش مناقصات 
مراجعه و حداکثر تا س�اعت 13:30 روز یک ش�نبه مورخ 1400/12/1 مدارک و مس�تندات مربوطه به آدرس : مشهد، چهارراه 
ش�هدا، سازمان مرکزی آس�تان قدس رضوی، دبیرخانه معاونت مالی و پشتیبانی آس�تان قدس رضوی کد پستی 9133743588 

تحویل نمایند. در صورت هرگونه سوال با شماره تلفن های 31437201-051 یا 32001420-051 تماس حاصل نمایید.
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    فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی شماره 221/ج د/1400
مربوط به خرید قطعات تلمبه - درخواست شماره 9800714

ش��رکت بهره برداری نفت و گاز گچس��اران در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیف��ی جهت برگزاری مناقصه عمومی )خرید 
قطعات تلمبه( به ش��ماره ) 2000092660000335 ( را از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه 
مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی از دریافت و تحویل اس��ناد اس��تعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه، از 

طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. 
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند.
 تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 1400/11/20 الی 1400/11/25 می باشد . اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی 
کیفی و ارس��ال دعوتنامه از طریق س��امانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. حداقل امتیاز ارزیابی کیفی 55 امتیاز می باشد.

کاالی ساخت داخل و پیشنهادی از فهرست بلند منابع واحد دستگاه مرکزی وزارت نفت )AVL( در اولویت می باشد.
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی : روز چهارشنبه تاریخ  1400/12/11

مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : روز شنبه تاریخ  1400/12/28
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار : آدرس : گچساران - فلکه ا      هلل - شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران  

 تلفن : 32222501 – 31922394 - 074
مرکز تماس سامانه ستاد : 41934-021                                                                                                                                    شناسه آگهی 1272685

دفتر ثبت نام سامانه ستاد : 88969737 و 85193768
شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران 

شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

شرکت بهره برداری نفت و گازگچساران
)سهامی خاص(

آگهــی ارزیابی کیفی و  مناقصــه عمومی  دو مرحله ای
 ) شماره 59854 /600 -  16  /1400/11(  

شرکت آب و فاضالب استان  فارس  

شرکت آب و فاضالب استان فارس در نظر دارد نسبت به خرید  لوله پلی اتیلن آبرسانی  )HDPE- PE100 ( درسایزهای 125 الی 400 م م
  مورد نیاز پروژه های آبرس��انی با کیفیت مطلوب مطابق اس��تانداردهای INSO 14427-1   و INSO 2-14427  طبق مش��خصات درج شده در اسناد مناقصه 
جهت ادارات تابعه از طریق ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید لذا از کلیه تولید کنندگان  و عرضه کنندگان که  دارای کد معامالتی 

) بورس ( میباشند جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید. 
شماره آگهی مناقصه درج شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 2000005669000064  می باشد .

www.setadiran.ir محل اخذ اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
محل تسلیم پیشنهادات : فقط بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  و ارسال اصل ضمانتنامه ) پاکت الف ( و  به واحد دبیر خانه  شرکت آب و 

فاضالب استان فارس )شیراز میدان مطهری ، ابتدای بلوار قدوسی غربی ، نبش خیابان سبحانی ، بلوك 406 طبقه اول( 
آخرین مهلت خریدو دریافت اسناد مناقصه از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت : چهارشنبه 1400/11/27

حداکث��ر تاری��خ نهای��ی قبول پیش��نهادات : بارگذاری در س��امانه ) با امض��اء الکترونیکی و مهر گرم ( در زم��ان مقرر و تحویل پاکت ضمان��ت ) الف( ) اصل 
ضمانتنامه ( به دبیرخانه: ساعت 14 روز چهارشنبه 1400/12/11

تاریخ کمیسیون بازگشایی پاکات ارزیابی کیفی: ساعت 9 صبح شنبه 1400/12/14
تاریخ کمیسیون بازگشایی پاکات ضمانت و ارزیابی فنی : دوشنبه 1400/12/16

تاریخ کمیسیون بازگشایی پاکات قیمت : چهارشنبه 1400/12/18
محل پرداخت اعتبارات عمرانی ) اسناد خزانه 005 – 004 – 002 با احتساب حفظ قدرت خرید و پرداخت سود در قالب اسناد خزانه  ( 

مبلغ تضمین شرکت درمناقصه : 6.600.000.000 ریال )بصورت )) ضمانتنامه بانکی – فرآیند ارجاع کار (( در وجه شرکت آب و فاضالب استان  فارس ( 
)  www.setadiran.ir قیمت اسناد 300.000 ریال ) خرید اسناد فقط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج گردیده است .
ای��ن آگه��ی در س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دول��ت ب��ه آدرس www.setadiran.ir  ثبت گردی��ده فقط پاکاتی قاب��ل قبول و بازگش��ایی میگردد که 
ش��رکت کننده )مناقصه گر( در س��امانه ثبت نام ، کلیه مدارک  ) مدارک مورد نیاز ارزیابی کیفی ، اس��ناد مناقصه ، ضمانتنامه  ، قیمت پیشنهادی  ( دارای 

امضاء الکترونیکی با  مهرگرم را در سامانه بارگذاری و اصل ضمانتنامه را به دبیرخانه شرکت آبفا فارس ارسال نموده باشد. 
"صرفا اسناد پاکت های پیشنهاد)ب( و )ج( دارای امضای الکترونیکی مورد پذیرش است. در جلسه بازگشایی پاکت های )ب( و )ج(، اسناد فیزیکی)کاغذی( 

و اسناد فاقد امضای الکترونیکی)دارای مهر گرم( به هیچ وجه مورد پذیرش نیست
)در صورت هرگونه ابهام در خصوص امضاء الکترونیکی و مهرگرم با سامانه تدارکات الکترونیکی تلفن 1456 داخلی 4 تماس حاصل فرمایید ( 

نوبت اول آگهی :16/ 1400/11               نوبت دوم آگهی : 18/ 11 / 1400
شناسه آگهی 1271753
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انقالباسالمیالهامبخشآزادیخواهانجهاناست
تولیتآستانقدسرضویگفت:انقالباسالمیایران

تأثیربسزاییدردمیدهشدنروحخودباوریواعتمادبه
نفسدرمظلومانوآزادیخواهانعالمداشتهاست...

تولیت آستان قدس رضوی:  
رواق1

 بازگشت به خویشتن

  بهروز شعیبی، کارگردان در گفت وگو با قدس آنالین:
  امیدوارم »بدون قرار قبلی« شروع ساخت 

 کارهایی در مورد امام رضا j باشد

 درباره فیلم »بدون قرار قبلی« با درون مایه ای امام رضایی 



 الف در غربت 
»بنت«
»نفتالی بنت« 
در ادامه 
یاوه گویی های 
معمول 
ضدایرانی خود با 
موضع گیری دوباره 
علیه مذاکرات رفع 
تحریم در وین 
اظهار کرد یک 
توافق هسته ای، 
ثبات در منطقه را 
افزایش نمی دهد. 
نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی با 
هشدار در این 
زمینه گفت در 
صورت بازگشت 
ایران و قدرت های 
جهانی به 
برجام، منطقه 
بهای سنگین و 
نامتناسبی را 
پرداخت خواهد 
کرد.

یادداشت قدس    تنها یک روز پس از 
اقـــدام آمـریـکـا در برگرداندن 
ــیــت هــای  ــعــاف بــخــشــی از م
تحریمی  علیه برنامه هسته ای 
ــان که  ــورمـ ــشـ ــظــامــی کـ غــیــرن
بسیاری آن را صــوری و تله ای 
برای وادار کردن جمهوری اسالمی در بازگشت به 
برجام و در ادامه امتیازگیری در موضوعات موشکی 
و منطقه ای تعبیر کرده اند، حسین امیرعبداللهیان 
با اعالم درک این حساسیت ها از سوی دستگاه 
ــرای رسیدن به هرگونه  دیپلماسی، تأکید کــرد ب
توافقی در وهله نخست بر حراست از خطوط قرمز 

و منافع ملی تأکید داریم.

به دنبال توافق موقت و محدود نیستیم ◾
وزیــر امــور خارجه همچنین دربــاره انتشار برخی 
اخبار مبنی بر احتمال حصول توافق دو ساله با 
آمریکا تصریح کرد: ما به دنبال یک توافق خوب 
هستیم و به دنبال توافق موقت و محدود نیستیم. 
رئیس دستگاه دیپلماسی که با خبرگزاری صدا و 
سیما گفت وگو می کرد درباره تمدید معافیت های 
تحریمی از سوی آمریکا نیز با بیان اینکه اقداماتی 
که روی کاغذ انجام می شود، می تواند مثبت باشد، 
خاطرنشان کرد: اما آنچه برای ما مهم است، عمل 
طرف آمریکایی است. ما نگاه می کنیم ببینیم روی 

زمین چه اتفاقی می افتد. 
امیرعبداللهیان شامگاه یکشنبه نیز در گفت وگوی 
تلفنی با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر 
برآورده نشدن انتظارات ایران در موضوع مذاکرات 
برجامی تأکید کرد. وی در این باره افزود: متأسفانه 
برجام در سال های اخیر منافع اقتصادی برای ایران 
نداشته اســت. ما تنها در صورتی به یک توافق 
خوب می رسیم که تأمین کننده منافع اقتصادی ما 
به صورت پایدار و قابل اتکا باشد. جوزف بورل، نیز با 

بیان اینکه هم اکنون مذاکرات در برهه زمانی مهمی 
قرار دارد، اظهار کرد: انتظار این است همه طرف ها 
با یک دستور کار مشخص و در راستای رسیدن 
به توافق به وین بیایند و آماده اتخاذ تصمیم های 

سیاسی باشند. 

اروپا: ایران از »فرصت« ایجاد شده استفاده کند! ◾
همزمان روز گذشته سه عضو تروئیکای اروپایی در 
بیانیه ای مشترک به اقدام آمریکا در بازگرداندن 
برخی معافیت های تحریمی مرتبط بــا برنامه 
صلح آمیز هسته ای ایــران واکنش نشان دادنــد و 
اعــالم کردند ایــن اقــدام باید بحث های فنی الزم 
برای حمایت از مذاکرات وین برای لغو تحریم های 

ایران را تسهیل کند. در بیانیه مشترک انگلیس، 
فرانسه و آلمان آمده است: ما از ایران می خواهیم 
هرچه سریع تر از این »فرصت« استفاده کند؛ زیرا 
زمانبندی معافیت بر دیدگاه مشترک ما با آمریکا 
تأکید می کند مبنی بر اینکه زمان باقیمانده اندکی 
بــرای به نتیجه رسیدن موفقیت آمیز مذاکرات 

برجام باقی مانده است«.
طــرف اروپــایــی کــه بدعهدی هایش در عمل به 
وعده های برجامی دست کمی از شریک آن سوی 
ــدارد، حال در حالی اقــدام کوچک  آتالنتیکش ن
آمریکا را فرصت خوانده که بسیاری از کارشناسان 
داخلی معتقد هستند گــام اخیر نشان دهنده 
ــراد بر این  حسن نیت واشنگتن نیست. ایــن اف

باورند تعلیق تحریم های هسته ای نشان می دهد 
ایاالت متحده همچنان به  دنبال پیگیری مذاکرات 
هسته ای در وین و به نتیجه رساندن آن است، اما 
قرار نیست هیچ امتیاز جدیدی در این باره به ایران 
داده شود. به طور نمونه سید مصطفی خوش چشم 
کارشناس مسائل بین الملل تصمیم آمریکا را یک 
سناریوی فریبکارانه خوانده و می گوید: اکنون 
آن ها سعی می کنند ژست حسن نیت را بگیرند 
تا در حقیقت تــوپ را در زمین ایـــران بیندازند. 
این عملیات روانی برای مقصرنمایی ایران است. 
ابــراهــیــم رضــایــی عضو کمیسیون امنیت ملی 
مجلس هم گفته است: آمریکایی ها با خبرسازی ها 
از مذاکرات به دنبال یک مطالبه گری و فشار عمومی 
علیه دیپلمات های ایرانی هستند تا به نتیجه 

دلخواه آن ها تن دهند.
با وجود اینکه در وهله اول به  نظر می رسید خبر 
تعلیق برخی تحریم های هسته ای غیرمرتبط 
ــاره ادامــه  بــا مسائل اقــتــصــادی، خبر خوبی دربـ
ــا مــصــاحــبــه هــا  ــ ــد، ام ــاشـ ــن بـ ــ ــرات در وی ــ ــذاک ــ م
و گفت وگوهای بعدی مسئوالن آمریکایی با 
رسانه ها در این باره نشان داد هنوز راهی بسیار 
سخت و پیچیده برای رسیدن به توافق پیش روی 
مذاکره کنندگان قرار دارد. تهران در مذاکرات وین 
سه هدف را دنبال می کند؛ لغو کامل تحریم ها، 
راستی آزمایی و دریافت تضمین از طرف غربی. در 
نهایت همه این مسائل باید به انتفاع اقتصادی 
آحاد جامعه از هرگونه توافقی منجر شود وگرنه 
توافق کاغذی برای ما منفعتی نخواهد داشت. این 
شروط در حالی است که اظهارات اخیر رابرت مالی 
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و اذعان وی به 
اینکه تضمینی درباره تصمیم دولت بعدی آمریکا 
ــران داده نخواهد شد و همچنین مشروط  به ای
کردن لغو تحریم ها به بازگشت تهران به برجام، 
سوء نیت یانکی ها را در این زمینه برمال می کند. 

 تأکید امیرعبداللهیان بر حراست از منافع ملی 
در راه رسیدن به هرگونه توافقی

ازخطوطقرمزکوتاهنمیآییم

خبرخبر
ویژهویژه

نمایندگان مجلس با آرمان های امام خمینی w تجدید میثاق کردند
نمایندگان مجلس شـــورای اســالمــی روز گذشته و 
همزمان با ایــام دهــه مبارک فجر،  با حضور در حرم 
امام خمینی )ره( با معمار کبیر انقالب تجدید پیمان 
کردند. به گزارش شفقنا، رئیس مجلس در این مراسم 
گفت: باور داریم برای پیروزی و غلبه بر مشکالت خود 
باید به مرام امام تکیه کنیم و در مسیر او گام برداریم. 

محمدباقر قالیباف ادامه داد: بر این باور هستیم که 
انقالب ما و امام ما، یک برگ از تاریخ نبود؛ بلکه امام 
یک حقیقت همیشه زنــده و انقالب ما یک حرکت 

همیشه بالنده است. 
وی با تأکید بر اینکه در آرمان ها، شعارها و حرکت های 
امام )ره( مهم ترین موضوع، مردم محروم و پابرهنگان 

هستند، بیان کرد: همان طور که امام فرمودند کسانی 
تا آخر پای انقالب هستند که طعم فقر را چشیده اند. 
ــقــالب مستضعفان اســـت. مــا هــم بــایــد حق  ایـــن ان

جمهوریت و عدالت را به جا بیاوریم.
رئیس مجلس شــورای اسالمی در انتها اظهار کرد: 
بــایــد بدانیم همه مــا بــا تــوجــه بــه رهــنــمــودهــای رهبر 

معظم انقالب اسالمی در نامه گــام دوم انقالب که 
سند مسیری اســت و باید در آن حرکت کنیم، یک 
تعهد انقالبی بر عهده داریم. اگر ما در این مسیر و در 
این راه گام برنداریم، خدا عهد اخوت با کسی ندارد 
و حتماً گــروه، افــراد و قبیله دیگری دین خدا را جاری 

خواهند کرد.

قدس    عملیات اجرایی ۴۸طرح 
ــزرگ صــنــعــتــی کـــشـــور کـــه در  ــ ــ ب
۱۳ اســتــان و ۲۷ شهرستان اجــرا 
خواهند شــد، با اعتباری معادل 
۱۷ میلیارد دالر سرمایه گذاری با حضور رئیس 
جمهور آغـــاز شــد. شــرکــت معدنی و صنعتی 
گل گهر، مجتمع فوالد مبارکه، شرکت ملی صنایع 
مس ایــران، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، 
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات و 
شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به عنوان 
ــران« مسئولیت  »گـــروه پیشرانان پیشرفت ایـ
سرمایه گذاری در این پروژه ها را بر عهده دارند. 
۱۱میلیارد دالر صادرات ساالنه، تولید ۵۴ میلیون 
تن محصول معدنی، فلزی و پتروپاالیشی، معادل 
۲۰ میلیارد دالر درآمد ساالنه پس از بهره برداری 
و ایجاد ۲۱ هزار شغل مستقیم و ۶۴ هزار شغل 
غیرمستقیم از جمله مزیت ها و ظرفیت های این 

پروژه های عظیم پس از بهره برداری است.

اقتصاد ایران نیازمند اقدامات بزرگ ◾
رئیس جمهور در آیین »آغــاز عملیات اجرایی 

۴۸ طــرح بــزرگ صنعتی کــشــور« کــه در سالن 
همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد، 
با تأکید بر اهمیت همکاری، هم گرایی و هم افزایی 
شرکت های بـــزرگ اقتصادی در رونـــق تولید، 
افزایش صادرات و اشتغال گفت: اقتصاد ایران 
نیازمند اقدامات بزرگ و ماندگار در عرصه کار و 
تولید است. حجت االسالم والمسلمین سید 
ابراهیم رئیسی با اشــاره به اینکه هدف گذاری 
دولـــت در بــودجــه ۱۴۰۱ بـــرای رشــد اقتصادی 
۸درصدی است، گفت: رشد اقتصادی به عنوان 
یک ضــرورت، نیازمند گروه و جریان پیشتازی 

است که با شجاعت و همت عالی بتواند آن را 
در کشور محقق ســازد. وی با طرح این پرسش 
که کدام بخش می تواند پیشران اقتصادی در 
کشور باشد، خاطرنشان کــرد: بی تردید نگاه 
به درون ایجاب می کند که باید به دستان با 
کفایت کارآفرینان و فعاالن اقتصادی که امتحان 
موفقیت آمیزی پس داده انـــد، اعتماد داشته 
باشیم. رئیسی گفت: مهم تر از اجرای ۴۸ پروژه 
بــزرگ، هم گرایی و هم افزایی شرکت های بزرگ 
اقتصادی کشور اســت و امـــروز به عنوان یک 
تجربه موفق پیش روی همه فعاالن اقتصادی 

برای انجام طرح های بزرگ قرار دارد.
وی پویایی، امید، ایستادگی، اعتماد به نفس و 
اعتماد به نیروهای خالق کارآفرین و تولیدکننده 
داخلی را مهم ترین پیام حرکت گروه پیشرانان 
پیشرفت ایــران دانست و اظهار کــرد: این پیام 
باید به همه کسانی که دچــار یــأس و ناامیدی 
شدند و تصور می کنند کشورمان به خاطر موانع، 
تهدیدها و تحریم ها دچــار وقفه و توقف شده 
است، مخابره شود.  رئیسی با تأکید بر تسهیل 
فضای کسب و کار برای فعاالن اقتصادی، گفت: 
وزارتخانه ها و دستگاه های اداری الزم است 
ــرای فعاالن ایــن عرصه  فعالیت اقتصادی را ب
تسهیل کنند و مجوزهای الزم را به سرعت صادر 
نمایند. رئیس جمهور افزود: دولت همچنین از 
فعالیت کارگاه ها و بنگاه های کوچک و زود بازده به 
منظور افزایش اشتغال حمایت می کند. رئیسی 
همچنین بر تدوین نقشه جامع صنعت کشور 
تأکید کرد و گفت: دولت از ابتدا این موضوع را در 
دستور کار خود داشته است و با تأکیدات اخیر 
رهبر معظم انقالب این سند هر چه زودتر نهایی 

خواهد شد.

با حضور رئیس جمهور انجام شد

آغاز عملیات اجرایی ۴۸ طرح بزرگ صنعتی

خبر  مشروح

در  حاشيه

امام جمعه  
شهرستان تفرش
برکنار شد

 پنجشنبه هفته گذشته 
پسر ۱۱ ساله امام جمعه 
سابق  تفرش در جریان 
رانندگی در محور 
دستجرد به تفرش و در 
اثر برخورد با یک خودرو  
دیگر موجب مرگ سه 
نفر از سرنشینان و 
مصدوم شدن چهار نفر 
دیگر شده بود. شورای 
سیاست گذاری ائمه 
جمعه روز گذشته ضمن 
تأیید انتصاب امام جمعه 
جدید تفرش آورده است: 
جناب حجت االسالم 
والمسلمین حسین 
حاجیلری، فردی 
شریف، خدوم و مردمی 
و متصف به حسن خلق 
محسوب می شوند. 
شورای سیاست گذاری 
ائمه جمعه در ادامه 
بهره برداری برخی افراد 
فرصت طلب برای 
موج سواری بر چنین 
حادثه تلخی را که در این 
عمق و وسعت، آینده دو 
خانواده محترم را تحت 
تأثیر قرار داده است، 
موجب تأسف مضاعف 
و از مصادیق بداخالقی 
دانسته است.

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9220000239     برقی شدن وسایل حمل ونقل 
همگانی باتوجه به امکان پذیر بودن آن کمک 

شایانی به رفع آالیندگی وآلودگی هوا و محیط 
زیست خواهد کرد.

9380000651    بنده از مشتریان پر و پا قرص 

روزنامه شما هستم. در مقایسه با سایر 
رسانه های نوشتاری استان هم قدس را در جایگاه 

بهتری می دانم. اما روزنامه شما با یک مشکل 
اساسی روبه رو است و آن هم عرضه نشدن آن 

در چهارراه است. اگر برای این مسئله هم فکری 

کنید مطمئن باشید در رونق روزنامه قدس تأثیر 
چشم گیری خواهد داشت.

9150000785     اقدام قوه قضائیه در برخورد با 
دستگاه هایی که حریم رودخانه کرج را تصاحب 
کرده بودند و ویران کردن ساختمان احداث شده 

آن ها کار بسیار عالی است. با وجود این، ای کاش 
همان ابتدای ساخت آن ساختمان ها، دستگاه های 

متولی به وظایف خود عمل کرده و جلو آن را 
می گرفتند تا امروز مجبور به این کار نشده و این 

همه هزینه برای کشور درست نمی شد.

تجزیه یمن؛ خط قرمز مشترک
 ایران و سعودی 

ــل    اص محمدی  حسین 
یکی از پــرونــده هــای اصــلــی که 
در مــذاکــرات ایــران و عربستان 
ــده، مــربــوط بــه حــل بحران  ســعــودی بــاز شـ
یمن است؛ بحرانی که ریشه در تصمیمات 
غلط آل سعود و دیگر اعضای ائتالف دارد. 
همزمان ایــن روزهـــا بیشتر کارشناسان به 
دنبال پاسخ به ایــن پرسش هستند که آیا 
تــهــران و ریــاض می توانند بــا تأکید بــر یک 
فصل مشترک، بحران یمن را حل کنند  یا 
همه ظرفیت ها به سمت واگرایی رفته است 
و این دو بازیگر منطقه امکان تعامل برای 

حل بحران های این کشور را ندارند؟
ــت که  دغــدغــه آل ســعــود در یــمــن آن اسـ
نمی خواهد یک دولت نزدیک به مقاومت 
مستقر بــاشــد و از ایــن بــابــت بــه دنــبــال آن 
است که تحت هر شرایطی عاقبت یمن به 
یک دولــت غیر زیــدی و دور از ایــران برسد. 
سعودی ها به دلیل مرزهای طوالنی که با یمن 
دارنــد از بابت تهدیدات سرزمینی نگرانی 
بزرگی دارند و می خواهند با سرکوب زیدی ها 
و معارضان با سیاست های آل سعود این 
به اصطالح تهدید را دفــع کنند. به همین 
خاطر ریــاض به دنبال آن اســت در رقابت 
با اندیشه انقالب اسالمی از هر طریقی بر 
مــاجــرای یمن فائق آیــد و مانع شکل گیری 
یک دموکراسی شود؛ چرا که نفس تشکیل 
دولــت فراگیر دموکراتیک در یمن هم برای 
سعودی ها دست و پاگیر است و روند تعیین 
حاکم دست نشانده را در این کشور سخت 

و پرهزینه می کند.
ریاض عالوه بر موارد مذکور، دغدغه تجزیه 
یمن را دارد و با این ماجرا مخالف است؛ زیرا 
معتقد است باید این کشور یکپارچه تحت 
سیطره او باشد. در این میان اما امارات متحده 
عربی به ائتالف سعودی ها پشت کــرده و به 
دنبال آن است تا برخی مناطق راهبردی یمن 
را از خاک این کشور جدا کرده و به خود الحاق 
کند تا در بحث تجارت دریایی نقش مؤثرتری 
بر آبراهه های بین المللی داشته باشد؛ زیرا 
ابوظبی در برنامه راهبردی خویش پیوست 
دادن برخی بنادر مهم غــرب آسیا و شمال  
آفریقا به سیستم تجارت دریایی خود را در 
قالب های مختلف در نظر دارند و در یمن به 
دنبال آن است تا از آب گل آلود جنگ افروزی 
ســعــودی، ماهی خــود را بگیرد. سعودی ها 
مخالف برنامه راهبردی امارات هستند و شاید 
دلیل اصلی جدا شدن راه آن ها از اماراتی ها در 

یمن همین باشد.
بر این اساس فصل اشتراک جمهوری اسالمی 
ایران و عربستان سعودی برای نزدیک شدن به 
یکدیگر در یمن را می توان اشتراک دو کشور در 
مخالفت با تجزیه کشور یمن دانست. ایران 
نیز بر حفظ تمامیت ارضــی یمن و پرهیز از 
تجزیه و تداوم کودک کشی در این کشور تأکید 
دارد و معتقد اســت باید سعودی ها دست 
از فشار نظامی بردارند و به ملت یمن اجازه 
تصمیم گیری بدهند تا در آینده شاهد تجزیه 

این کشور نباشیم.
عربستان در مسئله تجزیه یمن از دو مسئله 
هــراس دارد. نخست خطر همسایه شدن 
با حوثی ها و شکست در میدان رزمــی این 
کشور، چراکه سال هاست یمنی ها را سرکوب 
کــرده اند و ممکن است تعامل کمرنگی در 
انتظار عربستان باشد. از سوی دیگرنگرانی 
برای سرخوردگی از یک شکست بزرگ آن ها 
را آزار می دهد؛ به دلیل آنکه تجزیه یمن و 
رسیدن مناطق راهبردی به امــارات موازنه و 
وجاهت کسی که خــودش را سیاست گذار 
ــت هــای عــربــی منطقه و شــمــال آفریقا  دول
ــد، تــضــعــیــف مـــی کـــنـــد و وجــهــه  ــ ـــی دانـ ــ م
منطقه ای اش بیش از پیش افول خواهد کرد. 
مذاکرات تهران و ریاض با محوریت موضوع 
یمن که حال دور پنجم آن در دست اقدام 
است، درصورتی به نتیجه خواهد رسید که 
سعودی ها به لزوم عقب نشینی از همسایه 
جنوبی  و کمک به تشکیل دولــت فراگیر و 
مــبــارزه با زمــیــن خــواری امــاراتــی هــا در خلیج 
عدن پی ببرند و با مواضع خیرخواهانه ایران 
برای کمک به تشکیل یک دموکراسی یمنی 
همراهی کنند تا بیش از این متضرر نشوند 
و بر انبوه بدهی ها و روند خسارت بار جنگ 

علیه آن ها افزوده نشود.

خبـر
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نخستین دادگاه رسیدگی به پرونده جمشید 
شارمهد، سرکرده گروهک تروریستی تندر 
روز گذشته به ریاست قاضی صلواتی برگزار 
شد. به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه 
نماینده دادستان، خانواده قربانیان اقدامات 
تروریستی ایــن گــروهــک، متهم و وکــالی وی 

حضور داشتند.
در ابــتــدای جلسه دادگـــاه قاضی صلواتی از 
نماینده دادســتــان خــواســت در جایگاه قــرار 
ــت کــیــفــرخــواســت بـــپـــردازد.  ــرائ ــه ق گــیــرد و ب
بهروز حسنی اعتماد در جایگاه قــرار گرفت 
و گــفــت: جمشید شــارمــهــد متهم اســت به 
افساد فــی االرض از طریق طراحی و هدایت 
اقدامات تروریستی. این متهم قصد انجام 
۲۳ اقدام تروریستی داشته که موفق به انجام 
ــذاری در  ــت؛ بــمــب گــ ــورد آن شـــده اسـ پــنــج مـ
حسینیه رهپویان شیراز در تاریخ ۲۴ فروردین 
۱۳۸۷ توسط وی طراحی و مدیریت شد که به 
شهادت ۱۴ نفر و مجروحیت ۳۰۰ تن انجامید 

که ۱۵ نفر آن کودک بودند.

افشای ارتباط متهم با موساد ◾
نماینده دادســتــان با اشــاره به ارتــبــاط متهم با 
سرویس های اطالعاتی کشورهای بیگانه گفت: 
در اقاریر متهم شارمهد آمده است با یک تیم 
سیاسی از اف بـــی آی )اداره تحقیقات فــدرال 

آمریکا( در ارتباط بوده و در خصوص اهداف گروه 
خود در ایــران با آن ها صحبت می کرده است و 
در سال ۲۰۱۵ درباره جلب تیم های جاسوسی در 
ایران با این افراد صحبت داشته است. حسنی 
ــاره بــه سایر دیــدارهــای متهم با  اعتماد بــا اشـ
آمریکایی ها گفت: در اقاریر متهم آمده است وی 

با دو سناتور محلی مالقات 
ــاره اهـــداف و  ــ داشــتــه و درب
اقدامات گروه تندر با آن ها 
صحبت کـــرده اســـت. به 

گفته شارمهد، وی با ۹ نفر از افــراد اف بی آی و 
ســی آی ای ارتباط داشته که آخرین دیــدار او به 

ژانویه ۲۰۲۰ باز می گردد.
نماینده دادستان اظهار کرد: متهم همچنین 
ــا دو نــفــر از  ازطــریــق یــکــی از عــوامــل خـــود ب
اعضای موساد آشنا شده و تالش داشته تا 
حمایت آن ها را جلب کند. حسنی اعتماد 
با بیان اینکه شارمهد نقشه فتح تهران و راه 
کــوروش را بــرای تــرامــپ، جــان بولتن و هوک 
ــت، گــفــت: هـــوک در یکی  ــرده اسـ ــال کـ ارســ
ــاد کــرده  از سخنرانی ها از گــروهــک تــنــدر ی
است. گفتنی است تندر )انجمن پادشاهی 
ــران( یکی از گــروه هــای تروریستی و  ای
ضــد انــقــالب اســت کــه در جریان 
ــای مــعــانــد و طـــرفـــداران  ــروه هـ گـ
یــم پهلوی فعالیت می کند.  رژ
جمشید شارمهد سرکرده این 
گروه شنبه یازدهم مــرداد۹۹ 
تـــوســـط وزارت اطـــالعـــات 

دستگیر شد.

گزارشگزارش

در نخستین جلسه محاکمه سرکرده 
گروهک تروریستی تندر مطرح شد

ارسال نقشه 
فتح تهران 
برای ترامپ!



سرمایه گذاری 
۲۰ میلیارد 

دالری چینی ها 
در صنعت نفت
جواد اوجی، وزیر 

نفت با اشاره به اینکه 
برای جذب و تشویق 

سرمایه گذاران 
قراردادها را تغییر 

داده و در آن ها تنوع 
ایجاد کرده ایم، 

افزود: در هشت 
سال آینده ۱۵ تا 
۲۰ میلیارد دالر 

از منابع نفت و گاز 
را برای توسعه 

میدان ها اختصاص 
می دهیم و در حدود 

همین رقم را نیز 
سرمایه گذاران 
چینی در قالب 

توافق ۲۵ساله، 
بانک ها و هلدینگ ها 

سرمایه گذاری 
می کنند.

خبرخبر
خوبخوب

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: از 
دیروز عرضه دو قلم برنج شیرودی ممتاز با قیمت ۴۲ هزار 
تومان و فجر با قیمت ۳۲ هزار تومان در سامانه بازرگام 
آغاز  شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، اسماعیل قادری فر 
افزود: ذخایر راهبردی برنج در شرکت بازرگانی دولتی بیش 
از ۴00 هزار تن است و علت کمبود، وجود واسطه های 

غیرضرور در بازار است. وی با اشاره به تنش های آبی و 
خشکسالی تصریح کرد: موضوع تزریق ۲00 هزار تن برنج 
خارجی هندی و پاکستانی به بازار و استان های شمالی در 
دستور کار است، اما صرفاً به صورت اینترنتی و هوشمند 
آغاز می شود. متأسفانه امسال به دلیل خشکسالی، 
تولید برنج داخلی ۳0 درصد کمتر بوده است. مدیرعامل 

سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران مجموع ذخایر برنج 
در شرکت بازرگانی دولتی ایران را ۴00 هزار تن عنوان کرد. از 
سوی دیگر ساداتی نژاد، وزیر جهاد گفت: توزیع هوشمند 
هم در استان های کشور و تهران درب منزل انجام می شود 
و توزیع برنج ایرانی هم به صورت هوشمند شروع شده 

است.

ثــبــت  افــــرازه    مینا 
دســتــگــاه هــای کــارتــخــوان در 
سامانه امور مالیاتی با هدف 
ــوگــیــری از  شــفــافــیــت و جــل
فــرار مالیاتی، در حالی قرار 
اســت در بهمن مــاه اجرایی 
شود که برخی خبرها حاکی از غیرفعال کردن 
کارتخوان ها و دور زدن این مصوبه الزم االجرای 
ســازمــان امــور مالیاتی از ســوی دارنــدگــان این 
دستگاه هاست. از ســوی دیــگــر در حــالــی که 
ــخــوان بالتکلیف  ــارت ــعــداد دســتــگــاه هــای ک ت
مالیاتی حدود 5 میلیون دستگاه بــرآورد شده 
اما محمد برزگری، رئیس مرکز تنظیم مقررات 
سازمان امور مالیاتی، مالک دریافت مالیات از 
کارتخوان ها را بر اساس میزان تراکنش عنوان 

کرده نه تعداد کارتخوان .
البته این در حالی است که داود منظور، رئیس 
کل سازمان امور مالیاتی کشور نظر دیگری در 
این باره دارد و می گوید: »برنامه ساماندهی و 
تعیین تکلیف دستگاه های کارتخوان بانکی 
)POS( و درگــاه هــای پــرداخــت الکترونیکی و 
اتصال آن ها به پرونده مالیاتی که هم اکنون با 
همکاری بانک مرکزی در حال انجام است، در 
راستای شفاف سازی و نظم بخشی به اقتصاد، 
مبارزه با فرار مالیاتی و شناسایی مؤدیان جدید 
در حال انجام است و قرار نیست دستگاه های 
کــارتــخــوان یــا تراکنش های بانکی مبنای اخذ 

مالیات قرار بگیرند«. 
وی افــزوده: »این شائبه که با اتصال کارتخوان 
ــی، تــراکــنــش هــای  ــات ــی بــانــکــی بـــه پـــرونـــده مــال
دستگاه های پوز، مبنای وصول مالیات خواهند 
ــوده و چــنــیــن اقـــدامـــی بــرای  ــ ــود، نـــادرســـت ب ــ ب
شفاف سازی اقتصاد و شناسایی مؤدیان جدید 

در حال انجام است«.

شفافیت تراکنش ها و معامالت بــا اجــرای  ◾
مالیات بر عایدی سرمایه

در همین باره علی ملک زاده، مدیر گروه مالیات 
اندیشکده اقتصاد مقاومتی در گفت وگو با 
قدس درباره جزئیات این تصمیم، اظهار کرد: 

ساماندهی پــوزهــا و دســتــگــاه هــای پــرداخــت، 
تکلیف قانونی است که بانک مرکزی بایستی 
طبق مواد 10 و 11 قانون پایانه های فروشگاهی 
ــا هــمــکــاری ســازمــان  ســامــانــه مــؤدیــان آن را ب
مالیاتی در مدت سه ماه انجام می داد اما تأخیر 
 زیـــادی در اجـــرای آن افــتــاد و بــه خوبی انجام 

نشد. 
البته خوشبختانه در دولـــت فعلی عــزم بر 
اجــرای بهتر و کامل ایــن قانون وجــود دارد. با 
این حــال، رئیس سازمان امــور مالیاتی اعالم 
کرده حدود 5 میلیون دستگاه پوز فعال وجود 
دارد، ایــن در حالی اســت که برخی صاحبان 
کــارتــخــوان هــا، دستگاه های خــود را غیرفعال 
کرده اند یا به مشتریان می گویند از دستگاه 
کارتخوان استفاه نکنند. گرچه با توجه به اینکه 
استفاده از کارتخوان در جامعه مرسوم شده 
است، احتمال مــی رود اقداماتی که صاحبان 
دستگاه های پــوز انــجــام می دهند بــه صــورت 
موقتی باشد و در آینده نه چندان دور مجبور 

به استفاده از آن بشوند.
ملک زاده تصریح کرد: نکته دیگر اینکه قرار است 
طرح تکمیلی سامانه مؤدیان با اجرای مالیات بر 

عایدی سرمایه کامل شود که با این اقدام، قطعاً 
ــارت شفاف  مــی شــود. بدین  ــارت بــه ک فرایند ک
ترتیب تراکنش بانکی باید با یک صورتحساب 
الکترونیکی متناظر داشته باشد و تفاوتی ندارد 
این اقدام از طریق پوز پرداخت انجام شده باشد 
یا به وسیله کارت به کارت و روش نقدی. بنابراین 
در صورتی که معامله ای انجام شــده، ضروری 
است هم خریدار و هم فروشنده صورتحساب 
الکترونیکی صادر کنند و تراکنش متناظر با آن 

را نشان بدهند.
این پژوهشگر حوزه مالیات گفت: در نتیجه، بر 
پایه بخشی از طرح مالیات بر عایدی سرمایه که 
به عنوان بخش مکمل سامانه مؤدیان است، 
سازمان امور مالیاتی تا سقف مشخصی اجازه 
می دهد غیرشفاف باشد، اما کل مبالغ حاصل 
از فــروش مقدار باالتر از سقف بناست با نرخ 
مالیات بــر درآمـــد اتفاقی مشمول مالیات بر 
درآمــد گــردد. باالترین نرخ هم حــدود 5 درصد 
است. بنابراین همین موضوع موجب می شود 
فعاالن برای شفاف سازی تراکنش ها و معامالت 
انگیزه پیدا کنند و این موضوع در افق بلندمدت 

متصور است.

ساماندهی کارتخوان ها بــه افــزایــش درآمــد  ◾
مالیات بر ارزش افزوده کمک می کند

ــان  ــت: قـــانـــون ســامــانــه مــؤدی وی معتقد اســ
پایانه های فروشگاهی که در سال 98 تصویب 
شده، به عنوان بستر اجرایی قانون مالیات بر 
ــزوده وضــع شــده و قــرار اســت هــر چه  ارزش افـ
سریع تر راه انـــــدازی شـــود. در واقـــع قـــرار شده 
بـــرای هــر معامله ای کــه صـــورت مــی گــیــرد یک 
صورتحساب الکترونیکی صادر شود تا براساس 
آن دیگر هزینه ها و درآمدهای فروشندگان به 
صورت کامالً برخط و از مبدأ برای سازمان امور 
مالیاتی فرستاده شود. با این کار، سازمان امور 
مالیاتی تقریباً چیزی را از دســت نمی دهد و 
هیچ معامله ای از دیــد آن مخفی نمی ماند، 
زیـــرا خــریــدار و فــروشــنــده بــا تــوجــه بــه تعارض 
منافعشان، یکی خواهان شفافیت معامالت 
است و دیگری برعکس آن تمایلی به شفافیت 
در معامالت نــدارد. بنابراین با اجــرای این کار، 
معامالت به سمت شفافیت حداکثری حرکت 

می کند. 
مدیر گروه مالیات اندیشکده اقتصاد مقاومتی 
افــزود: هنوز میزان افزایش درآمــد حاصل از 
ساماندهی کارتخوان ها برآورد نشده اما مسلماً 
اجرای این تصمیم می تواند به افزایش درآمد 
مالیات بر ارزش افــزوده کمک کند و طبیعتاً 
با شفاف شــدن هزینه درآمــد افـــراد، احتماالً 
ــد آنـــان نیز شــفــاف مــی شــود.  مالیات بــر درآمـ
همچنین ایــن مــوضــوع بــه کاهش چشمگیر 
فرارهای مالیاتی که در حوزه مالیات بر درآمد 
اتفاق افتاده، منجر می شود. در واقع اثر جانبی 
صدور صورتحساب الکترونیکی، با راه اندازی 
سامانه مؤدیان مرتبط است که به نظر می رسد 

میزان قابل توجهی درآمدزایی داشته باشد. 
ملک زاده گفت: البته موردی که در ماده قانون 
سامانه مــؤدیــان وجــود دارد، ایــن اســت کــه نه 
تنها دســتــگــاه هــای کــارتــخــوان بلکه بایستی 
ــان امـــور  ــازمـ ــه پــرداخــتــی بـــه سـ ــان ــای هـــر نـــوع پ
مالیاتی متصل شــود و حافظه مالیاتی بگیرد 
ــدور صــورتــحــســاب الکترونیکی داشــتــه   و صـ

باشد. 

بخش مکمل طرح ساماندهی دستگاه  های کارتخوان چیست؟

جزئیاتشفافسازیتراکنشها

این شائبه که با اتصال کارتخوان بانکی به پرونده مالیاتی، تراکنش های 
دســتگاه های پوز، مبنای وصول مالیات خواهند بود، نادرســت بوده و 
چنین اقدامی برای شفاف ســازی اقتصاد و شناسایی مؤدیان جدید در 

حال انجام است.
گزيدهگزيده

خبر
یارانه نقدی در سال آینده 

افزایش پیدا نمی کند
رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 
1۴01 با بیان اینکه یارانه نقدی در ســال آینده 
تغییر نخواهد کرد، گفت: براساس مصوبه این 
کمیسیون در سال آینده سرپرست خانوارهایی 
که یارانه آن ها قطع شده می توانند با مراجعه به 
سامانه الکترونیکی وزارت تعاون تقاضای خود 
را ثبت کنند تا در صورت بررسی مجدد به آن ها 
یــارانــه پــرداخــت شــود. به گــزارش ایسنا، رحیم 
زارع درباره میزان پرداخت یارانه نقدی در سال 
آینده گفت: دولت پیش بینی کرده بود با حذف 
ارز ترجیحی مبلغ یارانه نقدی افزایش پیدا کند. 
کمیسیون تلفیق با حذف ارز ترجیحی موافقت 
نکرد و به تبع آن دیگر یارانه نقدی در سال آینده 
افزایش پیدا نخواهد کرد. البته قطعی شدن این 
موضوع منوط به تصویب در صحن علنی است.

رشد ۲ تا ۹ میلیونی قیمت رسمی 
محصوالت ایران خودرو

فهرست جدید قیمت محصوالت شرکت ایران 
خــودرو در بهمن ماه امسال منتشر شــد.  در این 
فهرست قیمت انواع خودروها از یک میلیون و 900 
تا 9 میلیون افزایش پیدا کرده است. به عنوان نمونه 
محصول پژو پارس دوگانه سوز با افزایش ۳میلیون 
و 800 هزار تومانی با قیمت 175 میلیون و 7۲9 هزار و 
۲00 تومان در بهمن ماه فروخته می شود. به گزارش 
تسنیم، در محصول پژو پارس بنزینی نیز افزایش 
۴میلیون و ۳۲5 هــزار تومانی اعمال و قیمت این 
خودرو در بهمن ماه 169 میلیون و ۲۳۳ هزار و ۳00 

تومان تعیین شده است.

همه مقامات حقوق خود را 
کاهش دهند

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس 
هیئت مدیره »دیــده بــان شفافیت و عــدالــت« در 
نامه ای به رؤســای قــوای سه گانه و خطاب به همه 
مقامات و سیاستمداران کشور پیشنهاد داد میزان 
دریافتی خود را )بر اساس حداکثر حقوق و مزایا( 
در ســال جدید بین 5 تا ۳0 درصــد کاهش دهند. 
به گــزارش ایرنا، »احمد توکلی« در این نامه علت 
کاهش 5 تا ۳0 درصــدی دریافتی مقامات را ایجاد 
حس همدردی مسئوالن با فقیران عنوان کرده است.

اقتصاد3
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قیمت ماشین 
لباسشویی

 REN5207 آبسال  
ظرفیت 5 کیلوگرم
5,7۱0,000 تومان

 BW/BS-TG72 ایکس ویژن  
ظرفیت 7کیلوگرم
۸,۳۴5,000 تومان

 965۴AJ-PWN پاکشوما  
ظرفیت 9.6 کیلوگرم

2,7۴۸,۸00 تومان

 AW/AS-G۸2 تی سی ال  
ظرفیت ۸ کیلوگرم
9,700,000 تومان

 GWM-K72۳W جی پالس  
ظرفیت 7.5 کیلوگرم

۸,2۸۱,000 تومان

95۴۳V-DWK دوو  
ظرفیت 9 کیلوگرم
۱۴,700,000 تومان

67.200.000نیم سکه37.100.000ربع سکه1.281.963بورس 247.720دالر )سنا(50.960.000 مثقال طال 169دینار عراق )سنا(116.300.000سکه11.765.000 طال  ۱۸ عیار1.807اونس طال 67.453درهم امارات )سنا(

 آغاز عرضه اینترنتی 
 برنج ایرانی با قیمت
 ۳۲ تا ۴۲ هزار تومان
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اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی

اداره کل راه وشهرسازی خراسان رضوی آگهی فراخوان عمومی 
از طریق سامانه  را  برای پروژه های ذیل  نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای  راه و شهرسازی خراسان رضوی در  اداره كل 

تداركات الكترونیكی دولت طبق شرایط، مدارك و  برنامه زمانی مندرج در سامانه مذكور برگزار نماید:
شماره 
مناقصه

شماره فراخوان سامانه مبلغ برآورد )ریال(موضوع مناقصه
ستاد

تجدید مناقصه تكمیل ساختمان، دیوار محوطه و محوطه سازی مجتمع 1400-2
فرهنگی و علوم قرآنی چناران

33.082.399.2132000003374000040

تجدید مناقصه احداث باند دوم محور دولت آباد – تربت حیدریه 1400-34
)همراه با ارزیابی كیفی بصورت فشرده(

2.271.306.336.4922000003374000039

اجرای عملیات گاردریل روی پل ها و جداول میانی میدان های پروژه 1400-38
تكمیل باقیمانده باند دوم تربت جام - فریمان )محدوده نصرآباد(

7.995.828.0002000003374000038

9.494.763.1012000003374000037مناقصه اجرای ساختمان تجاری در سایت آماده سازی تربت حیدریه1400-37

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

اسناد از سایر محل ها امكان پذیر نخواهد بود.

 آگهی تعیین کارشناس)مرحله دوم( 

روابط عمومی شرکت گاز 
استان خراسان رضوی

شركت گاز استان خراسان رضوی 
اختیارات  اساس  بر  دارد  نظر  در 
قانونی  الیحه  مفاد  از  حاصل 
و  اراضی  تملک  و  خرید  نحوه 
های  برنامه  اجرای  برای  امالک 
عمومی ، عمرانی و نظامی دولت 
انقالب  شورای   58/11/17 مصوب 
جمهوری اسالمی نسبت به احداث 
ایستگاه T.B.S ورودی تربت جام 
) مطابق کروکی ذیل( اقدام نماید.

 لذا بدینوسیله از صاحبان حقوق  
دعوت  موصوف  رقبه  احتمالی 
پانزده  ظرف  حداکثر  گردد،  می 
روز از تاریخ انتشار این آگهی  با 
اسناد مثبته مالکیت جهت تعیین 
کار شناس منتخب ) وفق ماده 4 
الیحه قانونی فوق الذکر( به آدرس 
و  خیام  بلوار  تقاطع   – مشهد 
ارشاد- شرکت گاز استان خراسان 
رضوی – طبقه دوم امور حقوقی – 
اتاق 207 مراجعه نمایند . بدیهی 
است در صورت عدم مراجعه ظرف 
الزم  قانونی  اقدام  مقرر  مهلت 

بعمل خواهد آمد.
شناسه آگهی: 1272625
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قرارگاه س�ازندگی خاتم االنبیاء- موسس�ه ش�هید رجایی در پروژه های مش�هد مقدس در نظر دارد
 خری�د لول�ه فلزی بین هندریل های پل چهارس�طحی آزادگان را به تولیدکنندگان /فروش�ندگان واجد 
ش�رایط واگ�ذار نماید .بدین منظور ازتولیدکنندگان /فروش�ندگان دعوت بعم�ل می آید جهت دریافت 

اسناد مناقصه به آدرس : مشهد ، میدان نمایشگاه  - پروژه تقاطع چهار سطحی ، مراجعه نمایند.
تلفن 05135134929 -09151022318

سایر شرایط :
1-مدت اجرای کار: 15 روز تقویمی

2-مدارک الزم برای دریافت اسناد مناقصه:  اساسنامه، رزومه و آگهی آخرین تغییرات شرکت.
3-تضمین شرکت در مناقصه فوق 2.500.000.000ریال می باشد. 

الف-  ضمانتنامه بانكی با مدت اعتبار حداقل س�ه ماه، صادره از س�وی بانك ها یا از س�وی موسسات اعتباری 
غیربانكی دارای مجوز بانک  مرکزی در وجه "قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء )ص(- موسسه شهید رجایی"

ب-  واریز نقدی به حساب شماره 5151718164005  بانک سپه  به نام"موسسه شهید رجایی " به شماره شبای: 
IR-880150000005151718164005

محل بازگشایی پاکات: مشهد، میدان نمایشگاه-پروژه تقاطع چهار سطحی- مدیریت امور پیمان پروژه های 
مشهد مقدس.

ج-بلوک مطالبات 
4-مناقصه گذار در رد یا قبول کلیه پیشنهادها مختار است. 

5-آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه پایان وقت اداری )ساعت 14( روز  چهارشنبه 1400/11/20 می باشد .

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای - نوبت دوم
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 علیرضا 
 سجادپور 
تهیه کننده 
سینما درگذشت

علیرضا سجادپور، 
تهیه کننده و مدیر 
سابق سینما بر 
اثر تومور مغزی 
درگذشت.

این خبر را روح اهلل 
سجادپور فرزند این 
سینماگر در صفحه 
شخصی خود تأیید 
کرد.

سجادپور از عارضه 
تومور مغزی رنج 
می برد.

او به تازگی فیلم 
سینمایی »مستطیل 
قرمز« به کارگردانی 
حسن و حسین 
صیدخانی را تهیه 
کرده بود.

یادداشت های روزانه     

خبرخبر
روزروز

رضا میرکریمی در نشست فیلم »نگهبان شب«: آدم صریحی نیستم
ــردان فیلم »نگهبان شــب« در  ــارگ رضــا میرکریمی ک
نشست خبری این فیلم گفت: جهان فیلم روایتش 
منطبق بــر نــگــاه شخصیت اصــلــی فیلم و تجربه ای 
است که از درک مسیر دارد و همه ماجراهای جانبی 
فیلم چیزهایی اســت کــه او از کــنــارش عبور می کند. 
من نمی خواستم روی این ها زوم کنم و هــدف اصلی، 

شخصیت داستان است.
به گزارش قدس، میرکریمی درباره اینکه چرا فیلم صریح 
سیاسی نمی سازد گفت: من حتماً نظر و دیدگاه سیاسی 
دارم اما فکر می کنم کار ماندگار باید طوری طراحی شود 
که مخاطب سهمی در تولید و معنا داشته باشد نه 
اینکه از همه چیز پرده برداشته شود، به نظرم این طور 

فیلم ساختن ماندگارتر است. کالً خیلی آدم صریحی 
نیستم.

ــاره انتخاب بازیگران این فیلم گفت: بــرای این  وی درب
فیلم سایتی طراحی کردم و فراخوان دادم و در مدت دو 
روز ۱۳هزار نام نویسی کردند. ۵۰۰ نفر تست حضوری 
گرفتیم و کم کم به انتخاب های ۱۰ نفره و ۵ نفره رسیدیم و 

تورج الوند همچنان در فهرست باقی ماند.
محسن کیایی، بازیگر این فیلم در ادامه گفت: کار کردن 
با آقای میرکریمی برای من بسیار افتخار بزرگی است. 
خوشحالم فیلم آن قدر خوب بود که هنگام تماشایش 
نیازی نبود خودم را الی درز صندلی قایم کنم و با لذت 

نقشم را تماشا کردم.

ذره بین 

نخستین 
واکنش بیرانوند 
به فیلم »بیـرو«

علیرضا بیرانوند که 
به دلیل بیماری کرونا 
و همچنین بازی های 
تیم ملی فوتبال موفق 
نشده بود فیلم را ببیند، 
شامگاه ۱6 بهمن 
به تماشای »بیرو« 
نشست.
بیرانوند گفت: زحمت 
زیادی برای ساخت این 
فیلم کشیده شده و 
بسیار به زندگی واقعی 
من نزدیک است. به 
نظر من مخاطب اصلی 
این فیلم نوجوانان و 
جوانانی هستند که به 
هدف خود فکر می کنند 
و امیدوارم پس از 
تماشای این فیلم برای 
رسیدن به هدفشان 
جدی تر تالش کنند 
و همه حرف فیلم این 
است که هرگز دست از 
تالش برندارند. 

  امروز در هشتمین روز از جشنواره فیلم فجر در 
سینمای رسانه »بی رویا« ساخته آرین وزیردفتری 
و »بدون قرار قبلی« ساخته بهروز شعیبی به نمایش 

درمی آید.  فیلم »بی رویا« نخستین فیلم بلند آرین 
وزیردفتری است. وزیردفتری امسال جزو  کارگردانان 

فیلم اولی جشنواره محسوب می شود که فیلم جدید 
او در ژانر معمایی با مضمونی اجتماعی ساخته شده 

است. موضوع این فیلم داستان زوج جوانی است به نام 
 رویا و بابک که قصد مهاجرت از ایران را دارند. 

دو هفته پیش از مهاجرت رویا با دختری بی نام و 

نشان مواجه می شود. حضور دختر در زندگی آن ها 
به اتفاقاتی عجیب منجر شده و به تدریج هویت رویا 

دچار دگرگونی می شود.  طناز طباطبایی، صابر ابر، 
شادی کرم رودی، فرانک کالنتر، نهال دشتی، مائده 

طهماسبی و رضا داوودنژاد بازیگران این فیلم هستند. 

اهالی رسانه فردا به تماشای فیلم های »شهرک« 
ساخته علی حضرتی و »2888« ساخته کیوان 

علیمحمدی خواهند نشست. 
در مشهد هم عالقه مندان امروز به دیدن فیلم های 

»درب«، »ِهناس« و »مرد بازنده« می نشینند.

 درباره »شب طالیی« 
ساخته یوسف حاتمی کیا
 وقتی برِق طال 

هوش از سر می پراند
صبا کریمی  نام »شب طالیی« و سازنده اش 
یوسف حاتمی کیا را که می شنوید، ناگزیر و به هر 
طریقی دنبال یافتن رد پایی از ابراهیم حاتمی کیا 
در فیلم هستید اما اطمینان خاطر می دهیم که 
این فیلم پسر است نه پدر و به وضوح با جهان 
فیلم سازی حاتمی کیا فاصله دارد، چنان که حتی 
دلیل عمده حضورش در این فیلم برای تسهیل 
روند تولید بوده است. »شب طالیی« که پیش تر 
»شمش طال« نام داشت داستان سرراست و 
مشخصی دارد. فیلم تک لوکیشن است و در 

یک روز روایت می شود. 
»شــب طالیی« داســتــان خــانــواده ای اســت که 
در خانه مادربزرگ جمع می شوند تا تولدش را 
جشن بگیرند اما اتفاقی غیرمنتظره همه چیز 
را به هم مــی ریــزد و شرایطی پیش می آید که 
ــازه ای از  این خانواده پرجمعیت به شناخت ت

همدیگر می رسند.
فیلم در دوران کرونا روایــت می شود امــا عمالً 
کارکرد و اثــری در فیلم نــدارد جز چند ماسک 
نصفه و نیمه روی صورت  شخصیت های قصه؛ 
از طرفی این خانه خیلی شلوغ است و مشخص 
نیست کارکرد این تعداد آدم در داستان چیست 
و بود و نبود تعدادی از آن ها هم عمالً تأثیری در 
پیشبرد داستان نــدارد. با این حال بازی  مریم 
سعادت، یکتا ناصر، بهناز جعفری و حسن 

معجونی نقطه قوت فیلم است.
امــا در مجموع یوسف حاتمی کیا در هدایت 
ــط پیچیده  ــ فیلمی پــربــازیــگــر و نــمــایــش روابـ
درون یک خانواده موفق بــوده، »شب طالیی« 
کارگردانی یکدست و روانی دارد و با اینکه فیلمی 
تک لوکیشن و با تایم ۱۰۳ دقیقه ای است اما ریتم 
را به خوبی حفظ می کند و خسته کننده نمی شود. 

 »هناس«؛عاشقانه ای پرفراز و نشیب  ◾
از زندگی شهید رضایی نژاد

»هــنــاس« روایــتــی از زنــدگــی شهید داریـــوش 
رضایی نژاد است که در واقــع تمرکزش را روی 
زندگی شهره پیرانی همسر او قرار داده و با اینکه 
ماهیت و موضوع فیلم سیاسی و امنیتی است 
ــه دیــد شهره  امــا در ایــن فیلم قــرار اســت از زاوی
ــازی مریال زارعـــی تجربه زیست کنار یک  با ب
پژوهشگر که در پروژه های امنیتی حضور دارد 

را ببینیم.
حسین دارابی یک عاشقانه پرفراز و نشیب را به 
تصویر کشیده اما تعمداً به مسائل امنیتی ورود 
نکرده و کلیدواژه های مهمی را در فیلمش از قلم 
انداخته که موجب ساده انگاری اصل موضوع شده 
است. گرچه او در نشست خبری فیلمش عنوان 
کرده عامدانه نمی خواستیم به مسائل امنیتی 
ورود پیدا کنیم؛ چرا که روایت فیلم از سوی خانواده 
شهید صورت گرفته و با یک فیلم بیوگرافی طرفیم 

که می خواهد یک عاشقانه را روایت کند.
با ایــن حــال او از مـــوارد مهمی همچون بحث 
ــاده و  ــژاد، پــســورد سـ ــی ن امنیت شهید رضــای
ابتدایی لپ تاپی که مهم ترین اطالعات امنیتی 
در آن است و از طرفی نگهداری آن در خانه ای 
کــه اهــالــی اش می دانند تحت نظر اســت و... 
عبور کرده است. »بادیگارد« ساخته ابراهیم 
حاتمی کیا را در نظر بــیــاوریــد، حیدر ذبیحی 
بادیگارد یکی از همین دانشمندان هسته ای بود 
و در آن فیلم به خوبی اقتضائات چنین شرایطی 
به تصویر کشیده شده بــود، اما اینجا دوربین 
»هناس« روی روابط عاشقانه و صبوری  همسر 
شهید زوم کرده و فیلمساز ضرورتی به رعایت 

برخی بدیهیات ندیده است. 
بــازی مریال زارعــی در نقش شهره پیرانی یکی 
ــازی در  ــت؛ او بــا بـ از امــتــیــازات »هــنــاس« اسـ
»بادیگارد« این فضا را به نوع دیگری تجربه کرده 
بود و حاال در نقش همسر شهید توانسته توجه 
خانواده رضایی نژاد را جلب کند و برای مخاطب 
نیز باورپذیر باشد. وحید رهبانی نیز با اینکه 
حضور کوتاهی در این فیلم دارد اما به خوبی 
از پس ایفای یک نقش منفی برآمده و حضور 

مؤثری در »هناس« دارد.
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و هنر فرهنگ 

 روزشمار جشنواره 
روز هشتم

کریمی  حمید شاه حاتمی در 
نشست خــبــری فیلمش حرف 
تأسف باری زده و در پاسخ به اینکه 
آیــا نقد و نظر مخاطب برایش 
مهم است یا نه؟ گفته صادقانه باید بگویم نه، 
برایم مهم نیست! اما بد نبود به این پرسش هم 
پاسخ بدهد که پس اساساً فیلم را برای چه کسی 
می سازد؟!  او امسال با »ماهان« در جشنواره 
حضور دارد. داستان »ماهان« دربــاره بازیگر 
تئاتری است که درگیر سرطان می شود و در سیر 
و سلوکی روحی دل به جاده می زند و با دوچرخه 
به شهرهای مختلف سفر می کند. او طی این 
سفر با کودکانی از دیــن و آیین های مختلف 
برخورد دارد و برایشان نمایش عروسکی اجرا 

می کند. داستان »ماهان« 
فاقد منطق روایی است؛ 
ــگــرانــش بــد،  ــازی بــــازی ب
نــاشــیــانــه و بــاورنــاپــذیــر 
ــنـــکـــه چـــرا  ــت و ایـ ــ اســ
نمی شود با شخصیت 
اصلی همذات پنداری 
کرد یک پرسش جدی 
اســت؛ مواجهه ماهان 
بــا ســرطــان در ابــتــدا پر 
از خــشــم و اضــطــراب 
است، او دست از همه 

چیز می شوید و با همه سر جنگ دارد، اما دیری 
نمی پاید که رویــه اش را تغییر می دهد و فارغ از 
دنیا، دم را غنیمت می شمرد و با فروش چند جلد 
کتاب همراه همسرش به سفری طوالنی می روند 
و دوستشان »مانی« هر لحظه آماده است کار 
و زندگی را رها کند و دنبال آن ها در جاده بیفتد. 
این در حالی است که همچنان این پرسش وجود 
دارد یک فرد بیمار چطور توان رکاب زدن دور ایران 
را دارد بــدون اینکه دارویــی مصرف کند یا روند 

بیماری اش کنترل شود.
»امید« مهم ترین عنصر مورد تأکید هیئت 
ــوده امــا فایده اش  ــار ب انتخاب در گزینش آث
چیست اگــر نتوانیم آن را با تأثیرگذاری به 
تصویر بکشیم. حمید شاه حاتمی »ماهان« 
را بـــرای بــازگــشــت به 
زنــدگــی، امیدبخشی 
و مبارزه با سختی ها 
ســـاخـــتـــه اســـــت امـــا 
اینکه آیــا در بازنمایی 
آن هـــا در فیلمش هم 
مــوفــق بـــوده یــا نــه را به 
می سپاریم  مخاطبی 
ــر او  ــدن اثـ ــ ــرای دی ــ کــه ب
ــذارد امـــا  ــ ــی گـ ــ ــت مـ ــ وقـ
نــظــرش بـــرای فیلمساز 

مهم نیست.

مهدیه قمری  در نخستین 
فیلم سینمایی هادی حجازی فر، 
تماشاگر شاهد فیلمی جنگی 
ــای ویــــژه  ــوه هــ ــ ــل ــت کــــه جــ ــ اســ
متفاوت و جذابی نسبت به سایر فیلم ها با 
موضوع دفــاع مقدس دارد. ایمان کرمیان، 
مدیر جلوه های ویــژه »موقعیت مــهــدی« و 
طراح جلوه های ویژه میدانی و بصری سینما 
و تلویزیون اســت. او برنده سیمرغ بلورین 
ــژه مــیــدانــی از ســی و  بهترین جــلــوه هــای ویـ
هفتمین دوره جشنواره فیلم فجر برای فیلم 
»ماجرای نیمروز2« )رد خون( شد. کرمیان با 
بیان اینکه »موقعیت مهدی«، اثری شاعرانه 
ــد: »موقعیت  ــوی ــت، مــی گ و عــاشــقــانــه اســ

مهدی« فیلمی جنگی 
نــیــســت، امـــا در مــیــان 
روایت بخشی از زندگی 
شهیدان مهدی و حمید 
باکری، رشادت های این 
شـــهـــدای بـــزرگـــوار نیز 
روایــت می شود که در 
جبهه و عملیات های 
ســخــت رخ مــی دهــد 
و تماشاگر تلویزیون 
ــای  ــ ــه ه ــ ــن ــحــ بــــــــا صــ
دلـــــــــخـــــــــراش تـــــــــر و 

وحشتناک تری از این فیلم روبه رو می شود.
کرمیان با بیان اینکه نگاه هــادی حجازی فر 
ــژه نسبت به  ــ ــوه هــای وی بــه اســتــفــاده از جــل
کــارگــردان هــای دیگر بسیار خــاص و متفاوت 
است، دربــاره شرایط برخورداری از تجهیزات 
مناسب بــرای اجــرای مناسب جلوه های ویژه 
توضیح مــی دهــد: خوشبختانه بـــرای تأمین 
تجهیزات مورد نیاز با مشکل مواجه نبودیم، 
البته با توجه به اینکه پروداکشن )پیش تولید( 
این فیلم بزرگ بود با مشکالتی مواجه بودیم 
که البته به راحتی این موارد برطرف شد، تأکید 
می کنم که اگر برای چنین فیلم هایی حمایت 
و تجهیزات وجــود نداشته باشد، هیچ وقت 

ساخته نمی شوند.
کــــرمــــیــــان دربـــــــــاره 
رضایت و عالقه مندی 
ــبـــت بــه  مــــــــردم نـــسـ
»مــوقــعــیــت مــهــدی« 
و جلوه های ویــژه ابراز 
خــرســنــدی مــی کــنــد و 
مــی گــویــد: بخش های 
جــنــگــی ایـــن فــیــلــم در 
مــنــطــقــه چــشــمــه شــور 
جـــــاده قــــم، آبـــــــادان و 
اهواز فیلم برداری شده 

است.

درباره فیلم »ماهان« که با انتقادهای زیادی روبه رو شد

آقای شاه حاتمی، فیلم را برای مخاطب می سازند! 
گفت وگو با ایمان کرمیان، مدیر جلوه های ویژه فیلم »موقعیت مهدی«  

بدون حمایت، فیلم جنگی ساخته نمی شود 

زهره کهندل   بهروز شعیبی، فیلمساز تجربه های جدید است. 
او در کارنامه کــاری اش سراغ موضوعات مختلفی رفته است از 
عاشقانه سیاسی »سیانور« گرفته تا پرداختن به یک پرونده فساد 
اقتصادی در »روز بلوا« اما آنچه بیش از همه در کارنامه فیلم سازی 
او عیان است پرداختن به روابط انسانی در فیلم های اجتماعی 
اوست. او در »دارکوب« و »دهلیز« نشان داد به خوبی می تواند از 
پسِ نمایش روابط پیچیده انسانی بربیاید و این بار در »بدون قرار 
قبلی« توانست شکل کامل تری از این پیچیدگی روابط انسانی و 
سفر درونی شخصیت ها را نشان دهد. فیلم در نیمه نخست با 
یک گره آغاز می شود؛ وصیت پدری برای دخترش که ۳۰سال او را 
ندیده است. اگرچه نیمه ابتدایی فیلم که در آلمان می گذرد کمی 
کند است اما هر چه درام پیش می رود، کالف پیچیده روابط انسانی 
فیلم بازتر می شود و ریتم فیلم هم سرعت بیشتری پیدا می کند، 
تعدد لوکیشن در نیمه دوم فیلم به تند شدن ریتم فیلم کمک 
می کند. حرم مطهر رضوی، خانه ای قدیمی در مشهد، خیابان های 
شهر امام رضا)ع(، آسبادهای نشتیفان و روستای تاریخی کنگ، 

لوکیشن های دیدنی این فیلم عالوه بر تهران و برلین هستند.

 ادای دین فیلمساز به زادگاهش ◾
شاید بتوان گفت شعیبی با ساخت »بدون قرار قبلی« که بخش 
مهم قصه اش در مشهد و حرم امام رضا)ع( می گذرد، دین خودش 
را به زادگاهش ادا کــرده اســت. او در این فیلم عــالوه بر اینکه به 
مسئله بازگشت آدمــی به ریشه هایش اشــاره دارد، مجالی نیز 
به خودش برای بازگشت داده است. توجه به موسیقی منطقه 
خراسان، عروسی محلی، لهجه مشهدی و عناصر بومی دیگر 
نشان از توجه فیلمساز به مسئله هویت و ریشه دارد، اگرچه در 
این بین بی دقتی هایی هم دیده می شود مثالً عروسی محلی که در 
روستای کنگ برگزار می شود به شیوه کرمانج های شمال خراسان 
است یا اینکه لباس کفشدارهای حرم با اینکه لباده و شلوار مشکی 
است اما پشت میز کفشداری، روپوش سبز رنگ بر تن می کنند. 
شعیبی که خودش زاده مشهد است و آشنا به لهجه مشهدی اما 
گویی سال ها زندگی در پایتخت، او را همچنان در مشهدِ 2۰سال 

پیش نگه داشته است، نرگس و شوهرش که نقش زوج مشهدی 
را ایفا می کنند چنان در صحبت کردن با لهجه مشهدی اغراق 
می کنند که از شیرینی این لهجه می کاهند تا جایی که مخاطب 
را دلزده می کند این در حالی است که مشهدی ها بین خودشان 
مشهدی حرف می زنند اما عموم آن ها با غیرمشهدی ها با لهجه 
صحبت نمی کنند. شخصیت مرد از پسِ اجرای لهجه مشهدی 
بهتر از بازیگر زن )الهام کردا( برآمده است، کردا در ادای لهجه غلو 
می کند. البته از موقعیت های شیرین و بامزه ای که شعیبی در روابط 
اعضای یک خانواده مشهدی ایجاد می کند نباید گذشت، توجه به 
ظرافت های رفتاری و تعارفات مشهدی از بخش های جذاب و قابل 
توجه فیلم است. دقت در جزئیات و یادآوری خاطرات نوستالژیک 
نیز از دیگر نقاط قوت »بدون قرار قبلی« است که نشان از تسلط 

فیلمساز به اتفاقات کوچک زندگی و تیزبینی او دارد.

سکانس طالیی فیلم ◾
فیلمی که افتتاحیه آن با مرگ آغاز می شود، پایانش به چشمه 
جاری حیات وصل می گردد. صحنه پایانی فیلم را می توان سکانس 
طالیی آن دانست جایی که پسربچه بیماری که از بی قراری رنج 
می برد به نقطه آرامــش مــی رســد. ایــن پــالن می توانست اسیر 
شعارزدگی شود اما هوشمندی فیلمساز در ایجاد پیشینه برای 
شخصیت ها، او را از این دام رهانید. بیماری اتیسم پسربچه به 
تراژیک شدن این صحنه کمک می کند، بازی انفرادی کودک و 
چرخیدن در دایره ای فرضی وسط صحن که می توان آن را نمادی 
از بازگشت به خویشتن دانست یا نگاه سراسر بهت »الکس« به 
صدای نقاره زنی، عاری از شعار بود؛ چرا که این توجه به پیرامون و 
اشیا، ویژگی بچه های اتیسم است. توجه به مشکالت بچه های 
اتیسم و نحوه مواجهه درست با آن ها نیز از نقاط قوت فیلم بود که 
هم به پیشبرد درام کمک کرد و هم وجه آگاهی بخشی به جامعه 
را داشت. در این فیلم با وجود یکدستی در بازی ها، بازیگران اصلی 
ایفای نقش شاخصی ندارند. از پگاه آهنگرانی، مصطفی زمانی و 
صابر ابر نقش آفرینی ویژه ای نمی بینیم اما این نام ها می توانند به 

فروش فیلم در گیشه و تبلیغات آن کمک کنند. 

درباره فیلم »بدون قرار قبلی« با درون مایه ای امام رضایی  

بازگشت به خویشتن

لیال نوعی   کارگردان فیلم »بــدون قرار قبلی« با بیان 
اینکه اعتقاد به امــام رضــا)ع( جزو اعتقادات مشترک 
ایرانی ها و مسلمانان اســت و جایی مثل حــرم مطهر 
رضوی، نقطه وصل و آرامش است، می گوید: من خیلی 
دوست داشتم فیلمی با مضمون امام رضا)ع( بسازم و امیدوارم »بدون 
قرار قبلی« برای من شروع ساخت کارهایی در مورد ثامن الحجج)ع( 

باشد. 
بهروز شعیبی می افزاید: نگرانی من این بود که نمی توانیم سکانس های 
داخل حرم مطهر را بگیریم ولی تولیت محترم و مدیران آستان قدس 
رضــوی همکاری خیلی خوبی با ما داشتند و قصه ما از سوی آن ها 
به خوبی درک شــد، در واقــع دغــدغــه ام ایــن بــود که نمی شود چنین 

سکانس هایی را در حرم گرفت که به ما این مجوز را دادند.
کارگردان »بدون قرار قبلی« با بیان اینکه در این فیلم به مقوله سفر و 
بازگشت به ریشه ها و خویشتن اشاره می شود، خاطرنشان می کند: 
این ها بخشی از هویت ماست، همه ما مشغله های زیادی در زندگی 
داریم ولی پناه بردن های معنوی، مفری برای حال خوب ماست و بخش 
جدانشدنی زندگیمان. در واقع نگاه معنوی سبب تجدید قوای روحی 

ما می شود. 
وی با تأکید بر اینکه این فیلم متعلق به تماشاگران است، می گوید: 
نمی خواستیم شعار بدهیم یا پیامی را گل درشت کنیم. بعد مذهبی 
در زندگی همه ما جاری است و تا زمانی  که تعریف شعارگونه پیدا نکند 
همه ما با هم همسو هستیم اما زمانی  که قرار باشد تصویری غیرواقعی 
و غیراعتقادی بسازیم مخاطب از اثر فاصله می گیرد. به نظرم به لحاظ 
اعتقادات مذهبی، همه انسان ها روح مشترکی دارند و معنویت جزو 

ذات همه ماست.
شعیبی با بیان اینکه بیماری اتیسم به لحاظ فرهنگ سازی و رویارویی 
در کشورمان، چندان بعد اجتماعی پیدا نکرده است، یادآور می شود: 
ما برای شناساندن این بیماری باید تالش کنیم تا تعریف اجتماعی 
پیدا کند و مــردم آگــاه شوند بنابراین الزم است که در سینما به این 

موضوع بپردازیم.
او در پایان یادآور می شود فیلم بدون قرار قبلی اقتباس نیست بلکه 
برداشتی آزاد از یکی از داستان های مصطفی مستور است و این 

نویسنده نیز درباره فیلم نامه، مشورت های خوبی داشته است.

بهروز شعیبی در گفت وگو با قدس آنالین:  

 امیدوارم »بدون قرار قبلی« 
 شروع ساخت کارهایی 

در مورد امام رضا j باشد

گفت وگوی روز



دستورالعملی 
 علیه

 اطاله دادرسی 
دستورالعمل 

ساماندهی حل و فصل 
اختالفات از طریق 

داوری توسط رئیس 
قوه قضائیه ابالغ 

شد. این دستورالعمل 
به منظور تقویت و 

تحقق سیاست های 
دستگاه قضایی در 

دوران تحول و تعالی 
و در راستای افزایش 

مشارکت مردم در 
حل وفصل دعاوی، 

کاهش مراجعه 
شهروندان به مراجع 

قضایی، تسریع در 
حل وفصل اختالفات 

و ایجاد ساماندهی 
و توسعه نهادهای 
داوری و نظارت بر 

آن ها ابالغ شد.

خبرخبر
روزروز

امیرمحمد حسینی خبر 
قتل یکی دیگر از ضابطان و 
ــوران نــیــروی انتظامی که  ــأم م
در روزهای گذشته انجام شد، 
هــنــوز هــم تأثربرانگیز اســت. 
شــنــیــدیــم کـــه ســرهــنــگ دوم 
شهید علی اکبر رنجبر در حین مأموریت به 
طــرز مظلومانه ای توسط فــردی شــرور باسالح 
ســرد بــه درجــه رفیع شــهــادت نایل آمــد. پیش 
از ایــن نیز و در بهمن مــاه ســال گذشته شاهد 
بودیم »پریوش ظفری« کارآموز وکالت، قربانی 
ــت هــمــســرمــوکــلــش ــه دسـ ــه بـ ــد کـ  جــنــایــتــی شـ

 رخ داد. 
آن هــم پــس از تعقیب و گــریــزی نابرابر بین او 
ــن وکــیــل مــورد  و قــاتــل. اگــرچــه قــصــاص قــاتــل ای
تأیید قرار گرفته اما این سؤال همچنان بی پاسخ 
مانده است که چرا چنین اتفاقاتی هنوز هم رخ 
مــی دهــد؟ در ادامــه گــزارش بخشی از خألهای 

قانونی را بررسی و پیشنهادهایی ارائه می کنیم.

دست های مجری قانون بسته و مجرمان رها ◾
نخستین پرسشی که به ذهن می رسد این است 
که چرا مأموران ما در قبال این اشــرار وصالبین 
امنیت جامعه دستشان بسته اســت و تــوان 
بــرخــورد قاطع را نــدارنــد؟ باتوجه به تحقیقات 
میدانی به عمل آمــده و نگاهی به قانون نحوه 
به کارگیری سالح توسط مأموران نیروهای مسلح، 
استفاده از سالح و به کارگیری آن در دادگاه های 
نظامی بسیار سخت و حتی در برخی مــوارد به 

تشخیص قاضی غیرقابل قبول است. 
بنابراین اکثر مأموران انتظامی و نیرو های مسلح ما 
عطای به کارگیری سالح را به لقای دردسرهایی که 
ممکن است پس از استفاده از آن برایشان به وجود 
 آید، می بخشند. نگاهی به ماده قانونی که استفاده 
از سالح را مجاز می شمارد  )بند اول ماده 3 قانون 

نحوه به کارگیری سالح( نشان می دهد: مأموران 
انتظامی در موارد زیر حق به کارگیری سالح را دارند: 
برای دفاع از خود در برابر کسی که با سالح سرد یا 
گرم به آنان حمله نماید و... . همچنین قانون گذار 
در تبصره شماره 3 همین ماده این مأموران را مقید 
می نماید کــه: »مــأمــوریــن مسلح در کلیه مــوارد 
مندرج در این قانون در صورتی مجازند از صالح 

استفاده نمایند که اوالً چــاره ای جز به کارگیری 
ســالح نداشته باشند و ثانیاً در صــورت امکان 
مراتب الف: تیرهوایی ب: تیراندازی کمر به پایین 
ج: تیراندازی کمر به باال  را رعایت نمایند«. حال 
شهید علی اکبر رنجبر که به تنهایی در صحنه 
برخورد با خطری قریب الوقوع از ناحیه یک شرور، 
قــرار داشته چگونه می توانسته اســت ضــرورت 

استفاده از ســالح خــود را اثــبــات نماید؟! شاید 
اگردوربین های مداربسته موجود در محل وجود 
 نداشت، ما هرگز حتی از جزئیات دقیق این حادثه 

مطلع نمی شدیم.

وکال و قضات هم جزو جامعه آسیب پذیر هستند ◾
ــروی انــتــظــامــی و  ــی ــه ایـــن جــنــایــات فــقــط ن دامــن

ضابطان قضایی را شامل نمی شود، بلکه در 
ــوارد بسیاری سوءقصدهایی بــه جــان وکــال و   مـ
قضات هم از سوی بزهکاران انجام شده است. 
بنابراین باید پرسید چرا قانونی مدون و جامع 
بــرای حفظ امنیت ایــن دو گــروه وجــود نــدارد؟ 
 پــس باید قوانین حمایتی ایــن دو شغل را هم 

پوشش بدهد. 
ــی  مجلس در راســتــای حفاظت جسمی، روان
و حیثیتی از ایــن دو گــروه هــم وارد کــار شــده تا 
نسبت بــه آن هــا قــوانــیــن الزم را تصویب کند. 
ــد تــأثــیــر چــشــم گــیــری  ــوان ایـــن مــهــم خـــود مــی ت
ــوار  ــ ــاگ ــ ــات ن ــ ــاق ــ ــف ــ ــار ات ــ ــ ــدن آمـ ــ ــ ــیـــن آمـ ــایـ  در پـ

داشته باشد.

کدام قانون مورد نیاز است؟ ◾
با توجه به عدم وجود چنین قوانینی درابتدا باید 
عزم راسخ برای ایجاد و تصویب قانون حمایتی از 
ضابطان، وکال و قضات وجود داشته باشد. البته 
ناگفته پیداست این نوع قوانین باید به صورت 
معتدل وضع شود؛ یعنی نه تفریط در آن وجود 
داشته باشد که صرفاً جنبه نمادین پیدا کند و 
نه افراط داشته باشد که سبب ایجاد احساس 

قدرت کاذب شود. 
ــوان بـــا الــــگــــوبــــرداری از  ــ ــی ت ــ عـــــالوه بـــر ایــــن م
ــر کــشــورهــا  ــایـ ــیــشــگــیــری در سـ روش هــــــــای پ
 نـــســـبـــت بــــــه پــــایــــیــــن آوردن آمـــــــــار بــــزه 

اقدام کرد. 
همچنین به روز کردن تجهیزات مأموران از جمله 
استفاده از دوربین های همراه که روی لباس آن ها 
نصب می شود، می تواند یکی دیگر از اقدامات 
ــن زمینه بــاشــد. درنــهــایــت هــم باید  مــؤثــر در ای
به مقوله آمــوزش پرداخته شــود. آمــوزش کافی 
در میزان بــار اثباتی رفتار قانونی در جلوگیری 
 از حــوادث ناگوار یک امــر تجربه شده در سایر 

کشورهاست.

بررسی جرایمی که علیه ضابطان، وکال و قضات اتفاق افتاده است به بهانه شهادت سرهنگ رنجبر

جای خالی قوانین حمایتی

درابتدا باید عزم راسخ برای ایجاد و تصویب قانون حمایتی از ضابطان، وکال و قضات وجود داشته باشد. البته ناگفته 
پیداست این نوع قوانین باید به صورت معتدل وضع شود؛ یعنی نه تفریط در آن وجود داشته باشد که صرفًا جنبه نمادین 

پیدا کند و نه افراط داشته باشد که سبب ایجاد احساس قدرت کاذب شود. 
گزيدهگزيده

WWW.QUDSONLINE.IR9742 دوشنبه 18 بهمن 1400   5 رجب 1443  7 فوریه 2022   سال سی و پنجم    شماره

حقوق5

تعیین تکلیف ذرت های فاسد پس از هفت سالجریمه 250میلیونی برای قاچاقچی پوشاک در یزد
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان یزد از محکومیت 
250میلیون تومانی بــرای قاچاق پوشاک خبر داد. به 
گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات این سازمان، 
علی اکبر مختاری گفت: مأموران نیروی انتظامی 22 
عدل، انواع پوشاک را  کشف و پرونده این تخلف برای 
رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد. او افزود: پس 

از بررسی پرونده در شعبه و دریافت پاسخ استعالم و 
محرز شدن تخلف، متهم عالوه بر ضبط پوشاک کشف 
شده به پرداخت 2 میلیارد و 500 میلیون ریــال جزای 
نقدی محکوم کرد. وی اضافه کرد: پرونده مذکور پس از 
انجام مراحل قانونی و قطعیت آن توسط شعبه مذکور 

اجرا و جریمه نقدی صادره وصول شد. 

بازرس کل استان هرمزگان از امحای 50۶ تن ذرت فاسد 
شده موجود در انبار های مدیریت جمع آوری و فروش 
امــوال تملیکی که از سال ۱3۹3 تاکنون بالتکلیف مانده 
بود، خبر داد. به گزارش فارس، پیرو بازدید های بازرس کل 
استان هرمزگان از انبار های مدیریت جمع آوری و فروش 
ــوال تملیکی، گمرکات و بنادر ایــن استان در راستای  ام

نظارت مستمر بر وضعیت کاال های رسوب شده، 50۶ تن 
ذرت فاسد شده  بالتکلیف در بندر شهید رجایی، با دستور 
صــادره امحا شد. بــازرس کل استان هرمزگان در پایان با 
تأکید بر انجام سریع و به موقع فرایند تخلیه و انتقال کاال در 
محیط های بندری و گمرکی اعالم کرد: سازمان بازرسی به 
جد پیگیر ترک فعل ها در دستگاه های اجرایی خواهد بود.

دانستنی حقوقی

مرکز ارزیابی سالمت روان پزشکی قانونی با هدف 
کاهش اطاله دادرســی و به عنوان واحدی مستقل 
بــرای انجام تــعــدادی از مشاوره های روان پزشکی 
همزمان با ایام دهه مبارک فجر در اداره کل پزشکی 
قانونی استان تهران راه اندازی شد. به گزارش فارس،  مسعود قادی 
پاشا معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی بیان 
کرد: مرکز ارزیابی سالمت روان پزشکی قانونی به عنوان واحدی 
مستقل برای انجام تعدادی از مشاوره های روان پزشکی تخصصی 
در سازمان پزشکی قانونی کشور راه اندازی می شود تا در صورت نیاز، 

مراجعان برای انجام مشاوره به این مرکز ارجاع شوند.

وی افـــزود: تــعــدادی از مراجعان بخش روان پزشکی قانونی در 
ــرای تکمیل پـــرونـــده و جــهــت بــررســی هــای  ــ ــررســی هــا ب ــد ب ــ رون
ــارج از ســـازمـــان  ــ ــه خـ تــکــمــیــلــی و مـــشـــاوره هـــای تــخــصــصــی بـ
ــن مــرکــز بــرحــســب نــوع  ــاع مــی شــونــد کــه بــا راه انــــــــدازی ایـ ــ ارجـ
مــشــاوره درخــواســتــی، نــیــازی بــه ارجـــاع برخی از ایــن عــزیــزان به 
ــود و مشاوره هایشان در سازمان   بــیــرون از ســازمــان نخواهد ب

انجام خواهد شد.
معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان با تأکید بر اینکه انجام 
مشاوره های تخصصی در این مرکز موجب کاهش اطاله دادرسی 
و مشکالت مراجعان می شود، اظهار کرد: در بسیاری موارد ارجاع 

افراد برای مشاوره به خارج از سازمان ضمن تحمیل هزینه های مازاد 
برای مردم، موجب طوالنی شدن روند رسیدگی می شود و افراد ناچار 
هستند ضمن صرف هزینه، وقت و انرژی زیاد، هفته ها برای دریافت 
نوبت از مشاور منتظر بمانند، اما با راه اندازی این مرکز تخصصی، 
مشکل اطاله دادرسی در پرونده های ارجاعی به این مرکز مرتفع و 

پاسخ دهی سریع تر انجام می شود.
قــادی پاشا تصریح کــرد: قــرار اســت ایــن مرکز با حضور اساتید 
روان پزشک و روان شناس معتمد از خارج از سازمان فعالیت کند 
که ضمن رسیدگی سریع تر به پرونده ها و نیز تکریم ارباب رجوع، 
موجب تعامل بیشتر سازمان با مراکز علمی و دانشگاهی در 

حــوزه روان پزشکی خواهد شد. معاون پزشکی و آزمایشگاهی 
سازمان در خصوص نحوه فعالیت این مرکز افزود: مرکز ارزیابی 
سالمت روان پزشکی قانونی ابتدا در حوزه روان پزشکی کودکان 
فعالیت خــود را آغــاز می کند و پــس از طــی مــراحــل اولــیــه و رفع 
 مشکالت و نواقص احتمالی به سایر حوزه های روان پزشکی تسری 
خواهد یافت. گفتنی است مراسم افتتاح مرکز ارزیابی سالمت روان 
پزشکی قانونی صبح دیروز با حضور مشاور عالی رئیس سازمان، 
معاونان، رئیس اندیشکده، رئیس مرکز تحقیقات، جمعی از 
مدیران کل سازمان و همچنین مدیرکل و جمعی از مسئوالن و 

مدیران پزشکی قانونی استان تهران برگزار شد.

گامی دیگر در جهت کاهش اطاله دادرسی برداشته شد

افتتاح مرکز ارزیابی سالمت روان  پزشکی قانونی

  درخواست تفکیک ملک   
به معنای تقسیم کردن مال غیرمنقول به اجزای کوچک تر 

است. مثاًل اگر شخصی زمینی به متراژ هزار متر داشته 
باشد و آن را به 10قطعه 100متری تقسیم کند، در حقیقت 

آن را تفکیک کرده است. در تفکیک الزم نیست حتمًا ملک 

غیرمنقول مشاع باشد یعنی یک نفر که صاحب 100درصد 
ملک است، می تواند آن را به قسمت های کوچک تر تفکیک و 
تقسیم کند. یا اگر چند نفر مالک این ملک باشند می توانند 

آن را تفکیک کنند. همچنین اگر ملکی مشترک باشد و 
بخواهند آن را تفکیک کنند، حالت اشاعه و اشتراک آن از 

بین نمی رود؛ یعنی بعد از تفکیک هم شرکا در تقسیم اموال 
به نسبت سهم خود حق مالکیت دارند و درانتها تفکیک چون 
عنوان جدا کردن و تشخیص سهم مالک مشاعی را داراست 

هیچ وقت جنبه قضایی پیدا نمی کند و معمواًل در حوزه 
صالحیت اداره ثبت است.

خبر مشروح

14
11
27
2

بدین وس��یله از کلیه س��هامداران محت��رم دعوت 
می ش��ود تا در جلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه 
مربوط به عملکرد سالی مالی 1400/9/30 که در ساعت 
9:00 صب��ح روز ش��نبه م��ورخ 1400/11/30 در محل 
قانونی شرکت واقع در مشهد خیام جنوبی 23 پالک 
110 طبقه 3 تشکیل می گردد حضور به هم رسانند .

دستور جلسه:
1- ارائه گزارش فعالیت هیئت مدیره منتهی 

به   1400/9/30
2-قرائت گزارش بازرس قانونی و حسابرس و 
تصویب صورتهای مالی منتهی به 1400/9/30 

3-انتخاب بازرسین) اصلی و علی البدل(
4- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار

5- انتخاب هیئت مدیره برای دوره مالی بعدی 
6- تعیین حق حضور اعضای هیئت مدیره غیر موظف
7- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی 

عادی سالیانه می باشد.
 هیئت مدیره

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی 
سالیانه شرکت عمران سپهر وکیل آباد

)سهامی خاص( ثبت شده به شماره 46557
شناسه ملی 10380628735

/ر
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برگ س���بز خودروی  پراید مدل 1381 رنگ س���فید به 
ش���ماره انتظام���ی 129ی43 ایران 36  ش���ماره موتور 
00365373 و شماره شاسی S1412281832294 به 
مالکیت بنیامین کبودانی قلعه خاکی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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رن���گ  م���دل 1400  کویی���ک  خ���ودروی   س���بز  ب���رگ 
س���فید ب���ه ش���ماره انتظام���ی 248ی84 ای���ران 74  
و ش���ماره شاس���ی   M15/9202680 ش���ماره موت���ور
محس���ن  مالکی���ت  ب���ه   NAS841100M3365377
چاپ���ار کالتی مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ح
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر به دستور مواد 1 و 3 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20 مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی احمد قدمگاهی فرزند حبیب اله به شماره شناسنامه 220 صادره از در یک باب ساختمان به 
مساحت 220/67 مترمربع در قسمتی پالک 178 – فرعی از 138 – اصلی بخش 3 زبرخان واقع در اراضی کاریزنو شهیر به ابوالعباسی خریداری از مالک 
رسمی محمد قدمگاهی فرزند ابوالحسن محرز گردیده است . لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی / کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رأی هیئت 
الصاق تا 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 و در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد برابر ماده 13 آیین نامه مذکور پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود 
مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود بصورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود واحد 

ثبتی آگهی تحدید حدود را بصورت اختصاصی منتشر می نماید . آ1410556
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/11/03               تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/11/18    سید حسن پور موسوی-رئیس ثبت اسناد و امالک زبرخان

پروانه ساختمانی مربوط به کد نوسازی 
2-31-102  واق���ع در گلبه���ار  محله 12- 
قطعه 2 -آقای هاش���م درگاهی مفقود 

و فاقد اعتبار است.
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بدینوس��یله از کلیه اشخاص حقیقی و یا حقوقی که 
هرگونه ادعایی نس��بت به ش��رکت پروتئین سازان 
فت��ح آباد  )س��هامی خاص( به ش��ماره ثب��ت 436 و 
شناس��ه مل��ی 10380283561 ک��ه در ح��ال تصفیه 
می باشد دراجرای 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 قوچ��ان کیلومتر15جاده قوچان 
مش��هد نبش جاده جعفراباد شرقی مرغداری شرکت 
پروتئین سازان فتح اباد  مراجعه نمایند بدیهی است 
ش��رکت در مقابل هرگونه ادع��ای احتمالی که خارج 
از مهلت فوق به ش��رکت منعکس گردد مس��ئولیتی 

نخواهد داشت.
مدیر تصفیه یوسف خسروی مغانی

دعوت از بستانکاران شرکت پروتئین سازان
 فتح آباد  )س�هامی خاص(  به ش�ماره ثبت 436 

و شناس�ه مل�ی 10380283561-نوب�ت دوم

14
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   پرداخت 
 حقوق ثابت 
به دانشجویان 
دکترافعالًمنتفی 
است  
محمدعلی زلفی گل، 
 وزیر علوم 
در خصوص ارائه 
حقوق ثابت به 
دانشجویان دکترا به 
ایلنا گفت: متأسفانه 
محل تأمین اعتبار از 
جایی بود که تأمین 
بودجه محقق نشده، 
از این رو فعاًل منتفی 
است، اما در اولین 
فرصت دنبال این 
هستیم آیین نامه 
گرنت فناوری و 
پژوهشی را برای 
دانشجویان دکترا 
پیگیری کنیم که 
نیازمند همکاری 
سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی است.

ــفــاق  ات دو  طیرانی  اعظم 
ــادت ســرهــنــگ دوم  ــهـ ــخ شـ ــل  ت
علی اکبر رنجبر، جانشین پاسگاه 
انتظامی روستای بیدزرد شیراز 
ــاش و  در درگــیــری بــا اراذل و اوبـ
ــواز هــر یک  همسرکشی در اهــ
سطح هشداردهنده ای از خشونت مهارنشده و 

قساوت قاتالن را به رخ جامعه می کشد.
رخدادهایی که البته تازگی ندارند و پیش از این نیز 
نمونه هایی از آن را در قتل  رومینا دختر نوجوان 
۱۴ساله به دست پدرش یا قتل فجیع بابک خرمدین 

توسط والدینش شاهد بوده ایم.
ــرای ایــن سطح از  کارشناسان دالیــل مختلفی را ب
قساوت و خشونت ذکر می کنند. دالیلی همچون 
ارتباط کاهش آستانه تحمل با اتفاقات جامعه، 
بیکاری، بی عدالتی، مشکالت اقتصادی، فاصله 
و شکاف میان درآمدها و مخارج خــانــواده، فاصله 
طبقاتی، اضطراب و افسردگی و غلبه سیاسی بر 

اجتماع و فرهنگ.

ریشه یابی اجتماعی ◾
مسعود عالمی نیسی، عضو هیئت علمی گروه 
تعاون و رفــاه اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی 
 در گفت وگو با ما در این خصوص می گوید: مسئله 
قتل عمد را باید در دایره بزرگ تری به نام افول اخالق 
و یا به معنای دقیق تر آن تعدی و تجاوز به حقوق 
دیگران معنا کرد که در کشور ما معلول مجموعه ای از 
دالیل ساختاری است. یعنی در برخی مواقع ما دلیل 
وقوع قتل را در ویژگی های فردی شخص جست وجو 
می کنیم که مربوط به مشکالت شخصی فرد می شود 
که به بروز چنین رفتار وحشتناکی منجر شده است. 
امــا وقتی چنین رفتارهایی در جامعه کثرت پیدا 
می کند باید به ریشه های بروز این رفتار بپردازیم و 

کمی به عقب برگردیم و آمارهای قتل عمد گذشته را 
بررسی کنیم تا دلیل بروز رفتارهایی مثل قتل، تجاوز، 
اختالس و هرآنچه نمونه ای از تعدی و تجاوز به حقوق 

دیگران است را ریشه یابی کنیم.

توسعه نامتوازن، توسعه همه جانبه ◾
وی با ابراز تأسف از اینکه در سال های اخیر شاهد 
افزایش این گونه تعدی ها به حقوق دیگران در جامعه 
بوده ایم، می افزاید: براساس پژوهشی که در دهه های 
ــار پــرونــده هــای مختومه   مختلف انــجــام شــده آمـ
قوه قضائیه در هر ۱00هزار جمعیت در سال ۱363 
حـــدود 6 مـــورد قتل عمد بـــوده کــه ســال ۱373 به 
3/77مورد رسیده است. اما از سال ۱373 به سرعت 

نرخ قتل عمد افزایش یافته، به طوری که سال ۱37۴ 
بــه عــدد هشت8 و ســال ۱375 بــه ۱0 قتل و سال 
۱38۱ به عدد ۱3رسیده است. به همین ترتیب آمار 
اختالس، اغتشاش، جعل و کالهبرداری افزایش 
یافته، بــه طــوری که ســال ۱363 ایــن آمــار 36 بــوده، 
سال ۱373 با کاهش به عــدد۱3 و دوبــاره با سرعت 
چشمگیری در سال ۱37۴ به تعداد 256 رسیده و 
همین طور در سال ۱375 به 297 مورد و در سال ۱38۱ 
به تعداد 6۴2 رسیده است. اگر بخواهیم دلیل این 
آمار را بررسی کنیم متوجه خواهیم شد سال ۱373 
پایان برنامه اول توسعه بوده است. در برنامه اول 
توسعه ما برخی تغییرات اقتصادی را اعمال و تالش 
کردیم اقتصاد به سمت خصوصی شدن حرکت کند، 

بدون آنکه به تحوالت فرهنگی و اجتماعی آن توجه 
کنیم و برای آن ها برنامه ای داشته باشیم. یعنی یک 
توسعه نامتوازن در کشور ایجاد کردیم که البته مشابه 
آن را پیش از پیروزی انقالب نیز در اصالحات ارضی 
تجربه کــرده بودیم. عالمی نیسی ادامــه می دهد: 
آمارهای ذکر شده از سال ۱38۱ به بعد کاهش یافته 
چون ما در برنامه سوم توسعه تالش کردیم توسعه 
همه جانبه را گسترش دهیم. اما متأسفانه این روند 
ــاره با اقدامات  ادامــه پیدا نکرد و از سال ۱38۴ دوب
دولت نهم در حوزه اقتصاد آمار تعدی و تجاوز به 
حقوق دیگران در حوزه های مختلف افزایش پیدا 
کرد و این تغییرات کامالً گویاست و به طور کامل در 
کتاب »تحلیل نهادی جرم در ایران« به آن پرداخته 
و هشدار داده شده اگر توسعه فرهنگی و اجتماعی 
را در کنار توسعه اقتصادی نبینیم افول اخالق روز 
به روز در کشور بیشتر خواهد شد.  به گفته وی ما 
اکنون در حال تدوین برنامه هفتم توسعه هستیم 
و قرار است بودجه سال ۱۴0۱ را تصویب کنیم، اگر 
این توازن توسعه دیده نشود همچنان با ادامه روند 
افزایش تعدی به حقوق دیگران در همه عرصه ها 
ــود. ایــن موضوع تنها مربوط به  مواجه خواهیم ب
قتل عمد نمی شود، بلکه شامل اختالس ها، تجاوز 
به عنف و سرقت نیز خواهد شد و باید به دقت 
مورد توجه سیاست گذاران و دولتمردان قرار گیرد 
تا بتوانیم همان طور که در فاصله سال های ۱38۱ تا 
۱38۴ شاهد کاهش این آمار بودیم، بار دیگر این آمار 

را کاهش دهیم.

مسئولیت نهادهای اجتماعی ◾
این عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی 
در پاسخ به این پرسش که کدام نهادهای اجتماعی 
بــرای پیشگیری از رفتارهای خشونت آمیز با این 
سطح مسئولیت داشته اند و به مسئولیتشان عمل 

نکرده اند،  می گوید: با تحلیلی که به آن پرداخته 
شد می توان گفت سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
نقش بسیار مهمی در این موضوع و تنظیم الیحه 
بودجه دارد و همچنین تمام نهادهایی که برنامه ها 
را تدوین می کنند و نهادهایی که سندهای پشتیبان 
را برای برنامه هفتم توسعه تنظیم می نمایند در این 
زمینه مسئولیت دارند، ضمن آنکه به طور کلی نگاه 
حکمرانی در کشور در مشارکت دادن مردم یکی از 
عوامل مهم هماهنگی بین ابعاد مختلف توسعه 
اســت. یعنی اگر مــردم را در ابعاد مختلف جامعه 
مشارکت دهیم، در ذات ساختارهای اجتماعی 
بــه تــدریــج هماهنگی ایــجــاد مــی شــود کــه بــه طور 
غیرمستقیم موجب کاهش این گونه جرایم خواهد 
شد. چنان که در سال های گذشته هرگاه مشارکت 
مــردم را افــزایــش دادیــم تعدی به حقوق دیــگــران و 

رفتارهای خشونت آمیز کاهش یافته است.
به گفته عالمی نیسی، برنامه سوم توسعه که با تالش 
مرحوم دکتر عظیمی جنبه های اجتماعی و فرهنگی 
آن هم در نظر گرفته شده بود و توسعه همه جانبه را 
شامل می شد تجربه بسیار گرانقیمتی است که یکی 

از دالیل مهم کاهش جرایم در کشور بود.
وی می گوید: مادامی که بخواهیم در شکل گیری 
جــرایــم بــه دالیـــل خــرد و علل آن در سطح فــردی 
بپردازیم، مثل کسی عمل کــرده ایــم که در زمینی 
بــازی می کند بــدون اینکه بداند اساساً زمین بازی 
جای دیگری است و همچنان باید شاهد افزایش 
جرایم قتل عمد، اختالس، تجاوز به عنف و سرقت 
باشیم. چرا که ماهیت همه این جرایم تعدی و تجاوز 
به حقوق دیگران است و براساس بررسی های انجام 
شده در کشور، با افزایش یا کاهش هر یک، موارد 
دیگر هم افزایش یا کاهش می یابد که در صورت 
افزایش جرایم با کاهش اعتماد اجتماعی مواجه 

خواهیم شد. 

تحلیل کارشناسان از چرایی افزایش خشونت مهار نشده در جامعه

 توسعه همه جانبه 
به کاهش جرایم منجر می شود

ددستچينستچين

 مجید ابهری
استاد دانشگاه و آسیب شناس 

علوم رفتاری

مهم ترین عامل بروز خشونت مربوط به محیط 
پیرامون فرد است؛ اینکه فرد خاطی در چه 

محیطی پرورش یافته و اوقات فراغت خود را 
چگونه سپری کرده، می تواند در شکل گیری 

رفتار او تأثیرگذار باشد. متأسفانه برخی افراد 

از کودکی در محیط هایی پرورش می یابند که 
نزاع و پرخاشگری، عادی است، همچنین دیدن 

فیلم ها و بازی هایی که منجر به ترویج خشونت 
و قتل می شود می تواند فرد را به ارتکاب این قبیل 

جرایم هدایت کند. 

مهم ترین عامل بازدارنده جرایم، آموزش کنترل 
خشم و سایر مهارت های زندگی از سوی خانواده 

و نهادهای تربیتی است. ضمن آنکه باید از رونق 
و گسترش استفاده از بازی های خشن و دیدن 

فیلم های خشونت زا پیشگیری کنیم.
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 مهاجرت حدود ۲هزار پرستار در یک سال! ◾
مــحــمــد شــریــفــی مــقــدم، دبــیــرکــل خانه 
پــرســتــاری بــا بیان اینکه در دنیا مشکل 
کمبود پرستار در دوران کــرونــا بــا جذب 
پرستار جدید انجام شــده، به ایلنا گفت: مهاجرت 
پرستاران کشور نیز در دوران کرونا افزایش پیدا کرد. در 
یک سال گذشته حدود 2 هزار پرستار به دلیل جذابیت 

کشورهای مقصد از ایران مهاجرت کردند.

تعطیلی مراکز نازایی به دلیل نبود پزشک ◾
سید حسن موسوی فرد، کارشناس نظام 
سالمت به برنا گفت: در رشته هایی مانند 
ــعــداد انگشت شماری  ــه ت نــازایــی ســاالن
پزشک اضافه می شود. بسیاری از مراکز نازایی در کشور 
به دلیل نبود پزشک تعطیل شــده اســت. در چنین 
شرایطی مرکز ایجاد شده اما چون پزشک متخصص 

وجود ندارد مرکز فعالیت ندارد.

چرا منتقد هیئت رئیسه هستم ◾
مهدی باقری، عضو کمیسیون حقوقی 
مــجــلــس بـــه بــرنــا گــفــت: بــنــده یــکــی از 
منتقدان هیئت رئیسه هستم کــه در 
موضوع جمعیت و فضای مجازی از روحیه جهادی 
و انقالبی به دور اســت. یکی از مالک های کارآمدی 
هیئت رئیسه این است که چه مشکالتی از کشور را 

توانسته بر طرف کند. 

کودکان در مهدها رها هستند ◾
علیرضا حاجیان زاده، رئــیــس ســازمــان 
ــاره به  ملی تعلیم و تربیت کـــودک بــا اشـ
دغدغه رهبر معظم انقالب در خصوص 
نبود محتوای مناسب در مهدهای کــودک، به فارس 
گفت: به تعبیر رهبر معظم انقالب، امــروز، کودکان 
در مهدهای کودک رها هستند که این موضوع از نبود 

برنامه منسجم در مهدهای کودک حکایت دارد.

جامعه

برگ سبز و کارت و کلیه مدارک  خودرو سواری سایپا 
131SE مدل 1393 رنگ سفید روغنی  به شماره موتور 
5179289 و شماره شاسی NAS411100E1057638 و 
شماره انتظامی 994ق 34 ایران42 به مالکیت علی 

دلیر زاده  مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

14
11
25
7

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز سواری سمند تیپLXEF7 CNG مدل 96 
 147H0268487  رنگ سفید - روغنی شماره موتور
 NAACJ1JE6HF271852 شاس���ی  ش���ماره  و 
 724 ای���ران   87 انتظام���ی  پ���اک  ش���ماره  ب���ه 
مفق���ود  فرزی���ن  حمی���د  مالکی���ت  ب���ه   56 س 
گردی���ده و از درج���ه اعتب���ار س���اقط م���ی باش���د.

ف
,1
41
12
15

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س���ند و فاکت���ور ف���روش برگ س���بز )شناس���نامه (
خودرو وانت نیسان تیپ2400 به رنگ ابی روغنی 
مدل1389 به ش���ماره موتور 545985 به ش���ماره 
شاسی NAZPL140TIN254831 به شماره پاک 
165ق43-ای���ران65 بنام عرب خداداد زاده مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. ف
,1
41
12
43

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

اص���ل س���ند کمپانی وبرگ س���بز س���واری کیا تیپ 
OPTIMAJF م���دل 2016 رن���گ س���فید متالی���ک 
ش���ماره موتور G4KEFH207019وش���ماره شاسی 
KNAGW414BG5055435 به ش���ماره انتظامی 
63 ای���ران 366و 66  به  مالکیت مصطفی وصالی 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ف
,1
41
12
29

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

اصل برگ سبز و کارت ماشین  و سند خودروی  
وان���ت نیس���ان پات���رول م���دل 68  ب���ه ش���ماره 
انتظام���ی 32 ایران324 د69 به ش���ماره موتور  
 PNU80P801695 608970و ش���ماره شاس���ی
متعل���ق ب���ه آق���ای محم���د عبداله���ی مفق���ود 
گردی���ده و از درج���ه اعتب���ار س���اقط می باش���د.

ف
,1
41
12
44

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س���ند و فاکتور فروش و برگ س���بز خودرو سواری 
پ���ژو 405GLX-XU7 م���دل1396 به رن���گ نقره ای 
متالیک به شماره موتور 124K1147974 به شماره 
شاسی NAAM01CE4HK131584 به شماره پاک 
538س82ایران95 بنام محمد یاسین حسین بر 
مفقودگردیده و از درجه اعتبار س���اقط می باش���د. ف

,1
41
12
40

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز و س���ند کمپانی ماش���ین نیس���ان 
پاترول به ش���ماره پاک 88ایران965ب86 
و شماره موتورP021987z و شماره شاسی
PNV35P421169 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

ف
,1
41
12
04

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز ، کارت و برگ گمرگی سواری سیستم 
سیتروئن تیپ C5 مدل 2007 به رنگ ارغوانی 
متالیک به ش���ماره موتور 1450456 و ش���ماره 
شاسی  7FVRCRFJF76765698  به شماره 
پ���اک 54 – 342 ب39 مفق���ود گردی���ده و از 

درجه اعتبارساقط می گردد.

ف
,1
41
12
68

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

 PARS TU  اصل برگ سبز خودروی سواری پژو
مدل 1400 به ش���ماره انتظامی 42  ایران164 م 
58  به ش���ماره موتور  139B0260715 ش���ماره 
شاسی  NAAN11FEXMK151491 متعلق به 
آقای اسماعیل خاکشور رضویه مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  ف
,1
41
12
13

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

14
01
00
34

م���درک ف���ارغ التحصیل���ی اینجان���ب مهدی 
ابراهیم���ی فرزن���د محمدحس���ن به ش���ماره 
شناس���نامه576صادره از کاش���مر درمقط���ع 
کارشناسی ارشدرشته جامعه شناسی صادره 
از دانشگاه آزاداسامی واحد قوچان با شماره 
اعتبار  وفاقد  169620600785مفقودگردیده 
می باش���د از یابن���ده تقاضا می ش���ود اصل 
مدرک رابه دانشگاه آزاداسامی واحدقوچان 
به نش���انی قوچ���ان کیلومتر4ج���اده قوچان 
–مشهد مجتمع دانشگاه آزاداسامی واحد 

قوچان ارسال نمایید .

دی
قو

مف
هی 

آگ

س���ندوفاکتور فروش برگ سبز خودرو سواری پژو 
PARSXU7JP4 به رنگ س���فید روغنی مدل1391 
به شماره موتور 126K0001388  به شماره شاسی 
پ���اک  ش���ماره  ب���ه   NAAN41DC9CH007647
916ط28-ایران28 بنام هادی کامرانی سرو مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. ف
,1
41
12
42

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

پروان���ه اش���تغال ب���ه کار اینجان���ب مرتضی 
زینلی���ان بافن���ده ب���ه ش���ماره 7-19-57984 
تاری���خ ص���دور پروان���ه 1398/2/12  مفقود 
گردی���ده و از درجه اعتبارس���اقط می گردد.

/ر
14
11
26
5

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

اص���ل س���ند اولی���ه کمپان���ی خ���ودرو س���واری  
دوو س���یلو  م���دل 81 ب���ه ش���ماره انتظامی 52 
ای���ران924 ط 62 به ش���ماره موتور  860435و 
ش���ماره شاس���ی  IR81165049905 متعل���ق به 
آقای  س���عید اسماعیلی اول  مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ف
,1
41
12
73

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س���اینا م���دل 1400 رن���گ س���فید- 
کارت خ���ودروی  

روغن���ی ب���ه ش���ماره انتظام���ی 424ی67 ای���ران 74  
و ش���ماره شاس���ی   M15/9283901 موت���ور ش���ماره 
س���میه  مالکی���ت  ب���ه   NAS831100M5744347
س���ودمند مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ح
, 1
41
11
82

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

14
10
56
1

مدرک  موقت پایان تحصیات آقای هادی ابراهیمی 
ورکیانی فرزند محمد حسن صادره از مشهد به شماره 
شناسنامه688در مقطع کارشناسی نا پیوسته  رشته 
مدیریت بازرگانی صادره از دانش���گاه آزاد  بجنورد  با 
شماره مدرک 0552391 مفقود گردیده است و فاقد 

اعتبار می باشد. 
از یابنده تقاضا می ش���ود اصل مدرک را به دانش���گاه 
آزاد اس���امی بجنورد به نش���انی:  اس���تان خراس���ان 
شمالی  ، شهرستان بجنورد،خیابان دانشگاه نرسیده 
به بلوار س���عدی دانش���گاه آزاد اسامی  بجنورد اداره 

امور فارغ التحصیان ارسال نمایید.

دی
قو

مف
هی 

آگ
14
11
25
3

اینجانب جعفرش���کیبایی خمارتاش  مالک خودروی 
س���واری   پیکان تیپ  1600i رنگ سفید  سال 1383  
به ش���ماره ش���هربانی 11 ط 248  ایران 32 و ش���ماره 
بدنه 83409433 وش���ماره موتور 11283015742 به 
علت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی 
اس���ناد مذکور را نموده اس���ت ل���ذا چنانچه هر کس 
ادعایی در مورد خ���ودروی مذکور دارد ظرف مدت 10 
روز ب���ه دفتر حقوقی س���ازمان فروش ش���رکت ایران 
خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه 
نماید بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

دی
قو

مف
هی 

آگ

برگ س���بز و سند کمپانی و س���ند محضری خودروی  
39ه658 ایران 74  ش���ماره موتور M158459962 و س���اینا م���دل 1396 رنگ س���فید به ش���ماره انتظامی 
شماره شاسی NAS831100H5732227 به مالکیت 
ام البنین کیخا مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.  ح
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دی
قو

مف
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آ

س���ند و فاکتورف���روش و ب���رگ سبزخودروس���واری 
پژو 405 جی ال ایکس آی به رنگ س���فید روغنی 
مدل1389 به شماره پاک 452س34ایران95  به 
ش���ماره موتور 12488347342 به شماره شاسی 
NAAM01CAXAE863158 بنام پروین حس���ین 
بر مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد ف
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برگ سبز و کارت شناسایی خودرو سواری پیکان 
تی���پ 1600i رنگ س���فید س���ال 1383 به ش���ماره 
ش���هربانی 11 ط 248 ای���ران 32 و ش���ماره بدن���ه 
83409433 و ش���ماره موت���ور 11283015742 به 
مالکیت جعفرشکیبایی خمارتاش مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می گردد. 14
11
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آ
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دانش���نامه پایان تحصیات آقای داود قاینی بهلولی 
فرزند غامرضا صادره از تایباد به ش���ماره شناسنامه 
42 به ک���د ملی 0749823801در مقطع کارشناس���ی 
پیوسته رشته حسابداری صادره از واحد دانشگاهی 
ترب���ت ج���ام مفق���ود گردی���ده اس���ت و فاق���د اعتبار 

می باشد. 
از یابنده تقاضا می ش���ود اصل مدرک را به دانش���گاه 
آزاد اس���امی تربت جام به نش���انی:  استان خراسان 
رض���وی ، شهرس���تان ترب���ت جام،کیلومت���ر 6 ج���اده 
تربت جام به فریمان  سازمان مرکزی  دانشگاه آزاد 
اسامی تربت جام اداره امور فارغ التحصیان ارسال 

نمایید.
به کد پستی 9576174814

دی
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مف
هی 

آگ
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م���درک تحصیلی خانم لیا منص���وری قولیانلو 
فرزن���د ابراهی���م ص���ادره از بجن���ورد ب���ا کدملی 
0670339644 در مقطع کارشناس���ی پیوسته 
رش���ته معماری  صادره از واحد دانش���گاه آزاد 
اس���امی بجنورد  مفقود گردیده اس���ت و فاقد 

اعتبار می باشد. 
از یابن���ده تقاض���ا می ش���ود اصل م���درک را به 
دانش���گاه آزاد اس���امی بجن���ورد ب���ه نش���انی:  
اس���تان خراس���ان ش���مالی ، بجن���ورد ، میدان 
دفاع مقدس-خیابان دانشگاه اداره امور فارغ 

التحصیان ارسال نمایید. 
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گواهینام���ه موقت پایان تحصی���ات اینجانب محمد 
بهروزی فرزند حسین به شماره ملی 3580622080 
رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری مقطع کارشناسی 
پیوسته در نظام آموزشی تمام وقت از دانشگاه آزاد 
اس���امی واح���د ایرانش���هر مفقود گردی���ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. ف
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برگ س���بز  س���واری دنا پاس م���دل 1400 رنگ 
خاکستری متالیک به شماره انتظامی  395م52                                                                                                         
ای���ران 42 بن���ام محمد امین محمدی���ان فرزند 
علیرض���ا کدمل���ی6500140222 ش���ماره موتور 
 392702 شاس���ی  ش���ماره   153H0028823
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است .

ف
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سومین 
گل فصل 

 جهانبخش 
در لیگ هلند

در لیگ هلند فاینورد 
در خانه به دیدار 

اسپارتاروتردام رفت 
و با ۴ گل این تیم 

را شکست داد تا ۳ 
امتیاز بازی را بدست 

بیاورد. 
علیرضا جهانبخش 

وینگر تیم ملی 
فوتبال ایران گل 

دوم تیمش را به ثمر 
رساند تا این بازیکن 
شمار گل های خود 

را در این فصل در 
لیگ هلند به عدد 

۳ برساند.در صدر 
جدول لیگ هلند 

آژاکس قرار دارد که 
با یک بازی کمتر و 
۴۸ امتیاز پیشتاز 

رقابت ها است.

در  حاشيه

کرونا به جان 
ملی پوشان 

بسکتبال افتاد

ارسالن کاظمی و سجاد 
مشایخی به دلیل 

مثبت شدن تست 
کرونا، در تمرینات تیم 
ملی بسکتبال حضور 

نخواهند داشت.
تیم ملی بسکتبال 

ایران برای حضور در 
رقابت های پنجره دوم 
انتخابی جام جهانی 

۲۰۲۳ آماده می شود و 
ملی پوشان در بازی رفت 

پنجره دوم رقابت های 
انتخابی جام جهانی 

۲۰۲۳ روز پنجشنبه ۵ 
اسفند ماه به مصاف 

تیم قزاقستان و روز 
یکشنبه ۸ اسفند 
ماه به مصاف تیم 

سوریه خواهد رفت. 
این مسابقات به 

میزبانی ایران برگزار 
می شود.همچنین 
امیرحسین آذری 

براساس تشخیص 
پزشک معالج، باتوجه 

به مصدومیتی که دارد، 
نمی تواند به تیم ملی 

ملحق شود.

خبرخبر
روزروز

  لوئیس فیگو 
اسطوره فوتبال پرتغال به تمجید 

از کی روش، پرداخت؛ »کی روش 
برای من مانند یک پدر فوتبالی 

است. من این فرصت را داشتم که در 
رده های مختلف با او تمرین کنم«.

  سیمونه اینزاگی 
سرمربی اینتر معتقد است تیمش 

مستحق باخت 2 بر یک برابر 
میالن نبود؛ »10 بار دیگر با میالن 

بازی کنیم شاید یک مرتبه ببازیم. 
مستحق باخت در دربی نبودیم«.

  رونالدو 
ممکن است مشکالت جدیدی در 

انتظار رونالدو در خصوص پرونده 
مربوط به خانم مایورگا باشد. وی 12 
سال پیش به مایورگا ۳75 هزار پوند 

داد تا او از شکایت صرف نظر کند.

جواد رستم زاده    یک بازی یک جام. این چکیده فوتبال باشگاهی ایران است که 
بین قهرمان جام حذفی و لیگ برتر قرار است امروز در سیرجان برگزار شود. سوپر 
جام اصوالً و بر اساس قانون در تمام نقاط دنیا پیش از شروع فصل برگزار می شود تا 
نمایشی باشد برای استارت لیگ جدید، اما خب در فوتبال ایران از آنجایی که هیچ 
چیز سرجایش نیست، مدت هاست این بازی با اهمیت در نیم فصل برگزار می شود 

که البته توضیحی هم برای چرایی و فواید این برگزاری ارائه نشده است.
ــروز پرسپولیس زخــمــی بـــرای دفـــاع از عنوان  بــه هــر تقدیر امـ
قهرمانی اش دراین جام که سال قبل با غلبه بر تراکتور بدست 
آمــد، مقابل فــوالد ترمیم شده به میدان مــی رود. فــوالد که 
جزو دو نماینده ایران در آسیا هم هست در نیم فصل و با 
باز شدن پنجره اش حسابی ریخت و پاش کرد و با تهاتر با 
استقالل و جذب رضاوند و آقاسی و اضافه کردن خلعتبری 
از سپاهان و کوشکی از پیکان چهره ای نو 
و تهاجمی به خــود گرفته است. 
پرسپولیس گرچه در دو بازی رفت 
و برگشت لیگ برتر توانست این 
تیم را بــا ویسی و نکونام شکست 
دهد، اما می داند این فوالد ترمیم شده 
و بردنش آن هم  در بــازی که پای جام 
در میان اســت، ســاده نیست. در سوی 
مقابل اما گل محمدی با همان ترکیب لیگ 
مجبور است در سوپرجام با سه مصدوم اساسی به 
نام های عالیشاه، سرلک و سیامک نعمتی نانش 
را در خون بی پولی و بی درایتی مدیرانش خیس 
کند. پرسپولیس تجربه خوبی در سوپرجام ها 
دارد، اما با دستان خالی کار سختی مقابل 
تیم پرانگیزه اهـــوازی خواهد داشــت.آن هــا 
در نیم فصل یک دروازه بان دوم گرفته اند و 
محمود خوردبین را به عنوان مشاور مدیرعامل 
جذب کرده اند. این تمام کاری بوده که درویش در مقام 

مدیرعامل برای یحیی انجام داده است.

دست خالی یحیی ◾
گل محمدی در کنفرانس خبری هم همین را گفت؛ »از 
شرایطی که اعالم کرده بــودم، فقط زمین تمرین را قــرارداد 
بستند که آن را هم هنوز تحویل نگرفته ایم. هنوز مشکالت 
ما حل نشده اســت. لیست ۱۲ نفره ای به باشگاه داده ام 
و اگر دو بازیکن را هم جذب می کردند من راضی بودم اما 
حتی تا ۱۰ درصد مذاکره هم پیشروی نکرده اند. ما فرصت 
زیادی نداریم و مشکالت به خاطر نبود پول در باشگاه است. 
امیدوارم از جایی تأمین شود چون ما به تقویت احتیاج داریم 
و باید حداقل جای بازیکنی مثل آل کثیر را پر کنیم، اما با این 
شرایط باید دنبال بازیکنان خارجی باشیم که مثل هندوانه در 

بسته هستند و نمی دانیم کیفیت خوب دارند یا خیر. در هر صورت با این شرایط مجبور هستیم ادامه 
بدهیم. باید بهتر تمرین کنیم و قوی تر کار را دنبال کنیم. ان شاءهللا بتوانیم در پایان موفق بشویم«.

نکونام با تمام قدرت ◾
اما جواد نکونام، سرمربی فوالد معتقد است پرسپولیس در همین شرایط هم تیم جان سختی است 
و فرصت به کسی نمی دهد؛ »بازی با پرسپولیس بازی سخت و سنگینی است، یک بازی است و یک 
جام. هر  دو تیم یکدیگر را می شناسند، تیم ما باید از کمترین فرصت ها استفاده کند و با تمرکز باال 

بازی کند. به بازیکنانم گفته ام باید با تمرکز کار کنیم و مقابل 
تیم حرفه ای حریف نیازمند تمرکز هستیم. آن طــور که 

شنیدم اکبریان در این بازی قضاوت آخر خود را انجام 
می دهد، به او بابت همه قضاوت های خوبی که در 
ایران انجام داده خسته نباشید می گویم و برای وی 
در ادامه زندگی شخصی و ورزشی آرزوی موفقیت 

می کنم. توقع ما این است اکبریان مثل بازی های 
گذشته بهترین قــضــاوت را داشــتــه باشد. 

ــران به تیم های بــزرگ نگاه  متأسفانه در ای
متفاوت وجود دارد، اما امیدوارم داوری 

عادالنه ای را از سوی آقای اکبریان شاهد 
باشیم«. سرمربی  سرخپوشان فوالد 
درمورد استفاده از خریدهای جدید هم 

گفت: »نفراتی هم که جذب کردیم همگی 
با کیفیت هستند، ما بهترین بازیکنان را داریــم و در 
کنار نفراتی که جدید اضافه شده اند امیدوارم بهترین 
استفاده را از آن ها ببریم.در مورد استفاده از بازیکنان 
جدید هم باید بگویم از این نفرات قطعاً استفاده می کنم 

چون آن ها جذب شدند که برای تیم ما بازی کنند«.

خداحافظی داوران سوپرجام ◾
تیم های پرسپولیس و فوالد از ساعت ۱7:۱۵ امروز در دیدار 
سوپرجام فصل ۱4۰۰-۱۳99 فوتبال کشورمان در ورزشگاه 
شهید سلیمانی سیرجان به مصاف هم می روند.با اعالم 
کمیته داوران فدراسیون فوتبال، محمدرضا اکبریان قرار 
است با کمک جلیل شعرانی و سعید علی نژادیان این 
مسابقه را قضاوت کنند.البته انتخاب این افراد برای 
بازی سوپرجام دلیل خاصی دارد و آن هم این است که 
هر سه نفر در پایان دیدار پرسپولیس و فوالد از دنیای 

داوری خداحافظی خواهند کرد.
اکبریان که اکنون به 4۳ سالگی رسیده دو سال 
دیگر بــرای داوری زمــان دارد اما به دلیل مسائل 
شخصی تصمیم گرفته دیگر قضاوت نکند. 
البته شعرانی و علی نژادیان 4۵ ساله بازنشسته 

شده اند و قرار است در دیدار امروز با برگزاری 
مراسمی از زحمات آن ها تجلیل شود.

پرسپولیس-  فوالد؛  امروز 17:15

دوئل سوپرجام در سیرجان
زیر ذره بين

منهای فوتبال

تیم برای سقوط مهیاست

شهرخودرو خالی تر از قبل
سینا حسینی  در شرایطی که مدیران باشگاه 
شهرخودرو از تقویت تیم خود در نیم فصل دوم 
رقابت های لیگ برتر خبر داده بودند امــا آنچه 
از ظاهر امــر پیداست اکثریت قریب به اتفاق 
بازیکنان سرشناس این تیم نیز به فکر جدایی از 
جمع مشهدی ها افتادند تا این تیم با شوک جدی 
کوچ دسته جمعی بازیکنان خود مواجه شود.تا 
به امروز حدود 6 بازیکن این تیم به بهانه مختلف 

قید ماندن را زده اند که آخرین شان کمندانی بود.
اما با وجود این، مدیران این باشگاه به واسطه ذهن 
خالق خود شوی استخدام سه بازیکن خارجی را 
به اجرا درآورند تا با این حربه بتوانند ناکامی محض 
خــود در حفظ ستاره های نیم فصل اول را کاور 
کنند. جدایی هفت بازیکن شاید به باور مربی بی 
کارنامه ای چون داوود سیدعباسی اتفاق مهمی 
نباشد، اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان حوزه 
فوتبال این موضوع ساختار پر ایراد فنی شهرخودرو 
را با اشکاالت بزرگ رو به رو خواهد کرد تا حدی که 
این تیم به سقوط به لیگ دسته یک نزدیک تر از 

هر زمانی شود.
البته شهرخودرویی ها برای آنکه در فصل نقل و 
انتقاالت زمستان زیاد هم بیکار نباشند، اقدام 
به جذب چند بازیکن کردند که سرشناس ترین 
بازیکن جذب شده فردین رابط بازیکن سکونشین 
استقالل بود که حتی در بازی های دوستانه برای 
آبــی پوشان پایتخت به میدان نرفته بــود، امــا با 
این شرایط او به صورت قرضی راهی شهرخودرو 
شد تا نیم فصل در این تیم به میدان بــرود. نفر 
اول برنامه »ســتــاره شــو« دیگر بازیکنی بــود که 
ــدام کــرد تا  شــهــرخــودرو نسبت بــه جــذب آن اقـ
کلکسیون اتفاقات عجیب و غریب در این باشگاه 
مشهدی کامل شود. دیگر بازیکنی که به جمع 
شاگردان سیدعباسی ملحق شد، پیام ملکیان بود 
که حاال شنیده می شود به دلیل عدم آمادگی بدنی 
به احتمال فــراوان از جمع شهرخودرویی ها جدا 
خواهد شد تا رکورد جدیدی را در نقل و انتقاالت 
به نام خود به ثبت رساند و بدون حتی یک دقیقه 
بــازی بــرای این تیم در لیگ برتر از تیم جدیدش 
ــواداران ایــن باشگاه  برکنار شــود. حــاال پرسش هـ
بحران زده این است که چگونه تیمی که با اقتدار به 
عنوان جدی ترین گزینه سقوط به لیگ دسته یک 
شناخته می شود بدون جذب یک بازیکن کلیدی 
و سرنوشت ساز و از دست دادن جمع کثیری از 
بازیکنان نام آشنای خود قصد دارد از منطقه خطر 

جدا شود و از سقوط نجات پیدا کند.
به نظر می آید سناریوی تلخی که در فصل بیست 
و یکم برای تنها نماینده شرق کشور در لیگ برتر 
به دست حمیداوی و شرکای او کلید خورد، با این 
کیفیت تمام نخواهد شد و همچنان شاهد اتفاقات 
تاریخی و به یادماندنی در این باشگاه خواهیم بود تا 
پس از ابومسلم، پیام و سیاه جامگان حاال یک تیم 

دیگر از مشهد در آستانه نابودی کامل قرار گیرد.

سرمربی اسپانیایی هندبال:

ترک تیم ملی ایران 
احساسی نبود

مانوئل مونتایا فرناندز حــدود 6 مــاه پیش از 
رقــابــت هــای هــنــدبــال قهرمانی آســیــا هدایت 
تیم ملی هندبال ایــران را به عهده گرفت. او با 
دعوت بازیکنان جوان و با تجربه تیم ملی ایران 
را تشکیل داد و تنها با سه لژیونر، تیم ملی را 
راهی مسابقات هندبال قهرمانی آسیا کرد. تیم 
ملی در مسابقات قهرمانی آسیا ضمن کسب 

سهمیه جهانی در رده چهارم ایستاد. 
ــرارداد مانوئل مونتایا فرناندز با فدراسیون  قـ
هندبال ایران تا بعد از مسابقات قهرمانی آسیا 
بود و او بعد از اتمام مسابقات تصمیم به جدایی 
از تیم ملی گرفت. او معتقد است که یک تیم 
برای موفقیت نیاز به امکاناتی دارد که اگر مهیا 

نشود نتیجه الزم کسب نخواهد شد.  
سرمربی سابق تیم ملی هندبال ایران در پاسخ 
به این پرسش که آیا تصمیمش نهایی است و 
تغییر نخواهد کرد، گفت: من تصمیم را ناگهانی 
و احساسی نگرفته ام، البته شاید دیگران فکر 
کنند من اشتباه می کنم امــا من حق دارم که 
خودم تصمیماتم را بگیرم. من این بازی را انجام 
ندادم که بخواهم تهدید به ترک تیم یا به کسی 
فشار وارد کنم. این تصمیم را گرفتم و دلیل آن 
را برای بازیکنان، رئیس فدراسیون و کادر فنی 

توضیح دادم.
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هافبک پدیده به فجر سپاسی پیوست  ◾
هافبک پــدیــده بــه تیم فوتبال فجر سپاسی شیراز 
پیوست. میالد کمندانی هافبک تیم پدیده مشهد 
در نیم فصل اول، بــا عقد قــــراردادی بــه فجر شهید 
سپاسی شیراز پیوست. میالد کمندانی که سابقه بازی 
در پرسپولیس، نساجی، گل گهر و ملوان را نیز دارد، 
در ادامــه نیم فصل دوم لیگ بیست و یکم در جمع 

شاگردان علی اصغرکالنتری توپ خواهد زد.

تمجید هال سیتی از مهاجم تیم ملی ایران ◾
هــال سیتی در هفته ســـی اُم چمپیونشیپ بــه مصاف  
ــورد. اللهیار  پرستون رفــت و یــک بــر صفر شکست خـ
صیادمنش برای نخستین بار در این بازی از دقیقه ۸4 برای 
هال سیتی به میدان رفت. توییتر رسمی باشگاه با انتشار 
تصویری از صیادمنش و فورس دو بازیکن جدیدش نوشت: 
اولین حضور در بازی مقابل پرستون. خیلی خوب است که 

این دو بازیکن جوان و آینده دار در کنار هم هستند.

هاشمی  نسب به کادر فنی فوالد بازگشت  ◾
مهدی هاشمی نسب مربی فصل گذشته تیم فوتبال 
فوالد خوزستان که با جدایی نکونام از این تیم جدا شده 
بود باردیگر به این تیم بازگشت. هاشمی نسب بعد از 
جدایی ویسی از فوالد و پیوستن دوباره نکونام به این تیم 
بازگشت به جمع سرخپوشان را قبول نکرد اما با گذشت 
چند هفته از فعالیت دوباره نکونام وی به عنوان مربی به 

کادر فنی فوالد بازگشت.

توافق هافبک تیم ملی عراق با سپاهان ◾
شبکه »الکوره العراقیه« خبر داد حسن عبدالکریم عضو 
باشگاه الکرخ به پیشنهاد سپاهان ایران چراغ سبز نشان 
داده است. هافبک تیم ملی این کشور با پیشنهاد سپاهان 
برای امضای قرارداد دو و نیم ساله با این تیم به توافق نهایی 
رسید. عبدالکریم ۲۳ ساله در دور هشتم مسابقات انتخابی 
جام جهانی با درخشش به همراه تیم ملی کشورش به عنوان 

بهترین پدیده هفته آسیا انتخاب شده بود.

ستارگان ورزش

عزیزبک آمانوف هافبک ازبکستانی که 
مــورد توجه استقالل قــرار گرفته و با این 
باشگاه به توافق هم رسیده، در گفت و گو با 
سایت اسپورت ازبکستان درباره حضورش 

در ایران صحبت کرده است.
 او گفت: وقتی با تیم ملی ازبکستان در 
اردوی دبــی بــودیــم، پیشنهادی از جانب 
باشگاه استقالل دریافت کــردم. در واقع 
پیش از آن نیز شایعاتی درباره عالقه مندی 
ــذب مــن مــطــرح بــود.  ــن بــاشــگــاه بــه جـ ایـ
ســرمــربــی اســتــقــالل )فــرهــاد مــجــیــدی( به 

ــه  ــ ــصــ ــ ــخــ ــ ــرای تیمش شــ ــ مـــن را ب
مـــی خـــواســـت. 
ــتــدا فکر  در اب
نــمــی کــردم که 
عــالقــه مــنــدی 
اســـــتـــــقـــــالل 
ــذب مــن  ــ ــــه جـ ب
جـــــــــــــــــدی 
ــاشــد،  ب
امـــــــا 

سرمربی این تیم نسبت به عقد قرارداد با 
من خیلی عالقه مند بود. پس از آن بود که 
این پیشنهاد را در نظر گرفتم و در نهایت به 

توافق رسیدیم.
او که یک سال دیگر با لوکوموتیو تاشکند 
ــاره نحوه انتقالش به  قــرارداد  داشــت، درب
استقالل تأکید کرد: نمی دانم در مذاکرات 
بــیــن دو بــاشــگــاه چــه گــذشــتــه اســـت، امــا 
ــم کــه دو بــاشــگــاه بــه تــوافــق   ایـــن را مــی دان

رسیده اند.
ــاره  ــ ــیــم مــلــی ازبــکــســتــان دربـ هــافــبــک ت
قـــراردادش با استقالل هم گفت: باشگاه 
استقالل به من پیشنهاد قـــراردادی دو و 
نیم ساله داد و خواستار عقد قـــراردادی 
بلندمدت بودند. صادقانه باید بگویم که 
ــراردادی یک و  من می خواستم با آن هــا قـ
نیم ساله ببندم، امــا استقالل روی عقد 
قراردادی دو و نیم ساله تأکید داشت. ما در 
این زمینه با هم مذاکره کردیم و در نهایت 
من پیشنهاد آن ها را برای عقد قراردادی دو 

و نیم ساله پذیرفتم.
آمانوف درباره حضورش در یکی از تیم های 
پرطرفدار فوتبال آسیا نیز گفت: برای این 

چالش های جدید آماده هستم. 
وی در پاسخ به این پرسش که آیا با فرهاد 
مجیدی صحبت کــرده اســت، گفت: 
یک بار با فرهاد مجیدی صحبت 
کـــردم کــه او بــه مــن گفت 
در استقالل منتظر تو 
هستم و می خواهم هر 
ــه ایــن جــا  چــه ســریــع تــر ب
بیایی و به زودی تو را خواهیم دید.

هافبک ازبک پس از توافق با استقالل: 

مجیدی گفت در تهران منتظرت هستم 
حمیدرضا عرب   فابیو جــانــواریــو، ستاره 
سابق استقالل بعد از 9 سال به ایران بازگشته 
ــداری با هم تیمی های سابقش داشته  تا دیـ
باشد. جانواریو که بی شک یکی از محبوب ترین 
بــازیــکــنــان خــارجــی تــاریــخ بــاشــگــاه استقالل 
محسوب مــی شــود دربــــاره دلــیــل حضورش 
ــران به خبرنگار قــدس می گوید: »بعد از  درایـ
سال ها فرصتی نصیبم شد تا به ایران بیایم و 
با هم تیمی های سابق دیــدار کنم. مــردم ایران 
برای من خیلی دوست داشتنی و عزیز هستند 
و از اینکه دوبــاره چهره  آن ها را می بینم خیلی 
خوشحالم. دوســت دارم در ایـــران شهر ها را 
بچرخم و دوباره با مردم ایران دیدار تازه کنم«. 
جانواریو دربــاره اینکه چه برنامه ای درسفر به 
تهران دارد گفت: »مــن قصد دارم درتمرین 
استقالل حاضر شوم و اگر مشکلی هم نبود 
دربــازی ایــن تیم مقابل پیکان حضور داشته 
باشم. دوســت دارم بــازی هــای تیم محبوبم را 
دوبــاره از نزدیک ببینم. زمانی که من در فوالد 
بودم استقالل من را خواست و من بدون اینکه 
زمــان را از دست بدهم به استقالل پیوستم. 
استقالل یکی از شیرین ترین خــاطــرات من 
در دنیای حرفه ای اســت. من بعد از دیــدار با 
استقاللی ها به اهــواز و اصفهان هم خواهم 
رفت.از این دو شهر هم خاطرات بسیار خوبی 
دارم. امیدوارم بتوانم در آنجا دوستان قدیمی ام 
را ببینم. مردم ایران واقعاً خونگرم هستند«. 
زننده گل قهرمانی استقالل درلیگ هشتم 
درباره ناکامی های سال های اخیر استقالل 
نیز این توضیحات را داد: »برایم جای سؤال 
دارد که چرا استقالل سال ها است جامی 

بدست نمی آورد. این برای من خیلی عجیب 

ــران یــک پای  اســـت. استقالل همیشه در ایـ
قهرمانی بود اما االن سال ها است به این عنوان 
نرسیده که امیدوارم این فصل طلسم بشکند 
واستقالل قهرمان شود. برای قهرمانی استقالل 
درلیگ بیست و یکم لحظه شماری می کنم«. 
از جانواریو درباره اینکه درجام جهانی اگر ایران 
وبرزیل به هم بخورند، طرفدار کدام تیم خواهی 
بود سؤال کردیم که او این پاسخ هوشمندانه 
را داد:» من طــرفــدار دو تیم خواهم بــود. این 
را مطمئن باشید. ایـــران و بــرزیــل در فوتبال 
شباهت های زیادی با هم دارند وامیدوارم در 

جام جهانی دریک گروه قرار بگیرند«.
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جانواریو در گفت وگو با قدس:

هم طرفدار ایرانم هم برزیل



   سکوت در برابر 
فاجعه یمن 
بی معناست  
رهبر جنبش اسالمی 
نیجریه ضمن انتقاد 
از اقدامات ویران کننده 
کشورهای غربی، 
گفت: سکوت جهان 
در برابر فاجعه یمن 
بی معناست. شیخ 
ابراهیم زکزاکی 
ضمن اشاره به حق 
مردم یمن در پاسخ 
به تجاوزها، تصریح 
کرد: آن ها با بدترین 
شکل هدف حمله قرار 
می گیرند. وی تنها راه 
مردم یمن را مقاومت 
دانست و گفت: 
»امیدواریم این مسئله 
تمام شود و پیروزی 
به مردم یمن برسد 
و نیروهای مستکبر 
هر چه زودتر از بین 
بروند«.

یادداشت

خبر

قاب

 تظاهرات مخالفان واکسن و محدودیت های کرونایی 
در تورنتو کانادا

در  حاشيه

مرگ 
 بی خانمان ها 
در قلب اروپا

 ZDF شبکه خبری
آلمان در گزارشی به 
موضوع بی خانمان ها 
در این کشور پرداخت و 
اعالم کرد سرمای شدید 
در آلمان سبب شده 
 دست کم
  23 بی خانمان 
در خیابان ها به دلیل 
یخبندان جان خود 
را از دست بدهند. 
در کنار سرمای هوا، 
همه گیری کرونا اوضاع 
بی خانمان های آلمانی 
را هم وخیم تر از گذشته 
کرده است.

 دو راهی سخت روسیه
 در بحران اوکراین

 پیمان حسنی؛کارشناس مسائل بین الملل 
در حالی که طی روزهای اخیر، تنش میان روسیه 
و اوکراین به باالترین حد خود رسیده، سناریوهای 
ــود دارد.  مــتــعــددی در خــصــوص آیــنــده آن وجـ
پیش از هــر مسئله ای، ذکــر ایــن نکته ضــروری 
است که اوکراین برای روسیه از جهات مختلفی 
دارای اهمیت راهبردی است. به لحاظ تاریخی، 
نخستین حکومت های روس در شهر کی یف 
تشکیل شدند و سپس به قسمت های درونــی 
روسیه کنونی مهاجرت کردند. این علقه تاریخی 
چه در روسیه تزاری، چه در دوران شوروی و حتی 
در دوران روسیه کنونی به قوت خود پابرجاست، 
ــوری کـــه پــوتــیــن ســـال هـــا پــیــش کــی یــف را  ــه طـ  بـ
»مــادر تمام شهرهای روسیه« خواند. به لحاظ 
امنیتی، پس از فروپاشی شوروی، روسیه همواره 
در تالش بود غرب را از تماس با مرزهای خود دور 
نگه دارد. به همین دلیل، کشورهایی مثل اوکراین 
برای روسیه به مثابه یک کمربند امنیتی به شمار 
می روند. الحاق اوکراین به ناتو و گرویدن این کشور 
بــه سمت غــرب، روســیــه را بیش از پیش نگران 
می سازد. به خصوص اینکه روسیه به دلیل داشتن 
جغرافیای آسیب پذیر به ویژه در قسمت غربی 
خود، بیم حضور نیروهای ناتو را در نزدیکی مرزهای 
خود دارد. اما از لحاظ اقتصادی، اوکراین مهم ترین 
مسیر روسیه برای صادرات گاز به اروپا بوده و همین 
عامل به عنوان اهرم فشاری در مقابل سیاست ها 
و فشارهای اتحادیه اروپا برای روسیه اهمیت دارد.
اهمیت راهــبــردی اوکــرایــن بــرای روسیه به حدی 
است که روسیه کشورهایی مانند اوکراین را خارج 
نزدیک معرفی می کند. در حقیقت ایــن کشور 
تالش دارد مسائل مربوط به اوکراین را به نوعی به 
امنیت داخلی خود پیوند دهد. باوجود تالش های 
دو کشور برای کاهش سطح تنش مانند کنفرانس 
مینسک 1 و مینسک 2، بحران اوکراین برای روسیه 
تاکنون حل نشدنی باقی مانده اســت. به نظر 
می رسد در مقطع کنونی که ایاالت متحده چین 
را بزرگ ترین دشمن خود می داند، روسیه دست 
به قمار بزرگی برای حل این بحران زده است. این 
بار، روسیه با استقرار نزدیک به 120 هزار نیروی 
نظامی در مرزهای خود با اوکراین، اعزام جنگنده به 
بالروس و حتی تهیه بانک خون  الزم برای نیروهای 
زخمی جنگ، آرایــش نظامی در مقابل اوکراین 
به خود گرفته اســت. اما هزینه درگیری نظامی 
روسیه با اوکراین بسیار باال خواهد بود. درصورت 
وقوع درگیری، ضمن اینکه قطعاً روسیه از جانب 
آمریکا و اروپا تحریم خواهد شد، غربی ها تالش 
ــن کــشــور را در عــرصــه سیاسی  ــرد ای  خواهند ک

منزوی کنند. 
برای مثال، کشورهای غربی به ویژه آمریکا در تالش 
هستند اقدامات اخیر روسیه را مشروعیت زدایی 
کنند. در عین حــال، ایــن کشورها به خصوص 
انگلیس، در حال رساندن سالح و تجهیز ارتش 
ــرای مقابله با روسیه هستند. چنین  اوکــرایــن ب
شرایطی، روسیه را در دو راهــی بزرگی قــرار داده 
است. به گفته تحلیلگران غربی، روسیه یا باید 
بجنگد و شکست بخورد، یا باید عقب نشینی 

کرده و تحقیر شود.

تعطیلی 32 مرکز درمان کرونا 
در افغانستان

مقامات طالبان از توقف فعالیت 32 مرکز 
درمــانــی تخصصی کــرونــا بــه دلیل مشکالت 
مالی خبر داده و اعــالم کــردنــد ایــن احتمال 
وجود دارد که تمامی 37 مرکز درمان کرونا در 
افغانستان از فعالیت باز بمانند. به گزارش 
فارس، »عبدالباری عمر« معاون وزیر بهداشت 
طالبان گفت: در حال حاضر بیمارستان های 
افــغــان- ژاپـــن، مــرکــز درمـــان کــرونــا در هــرات، 
ننگرهار، هلمند و قندهار به درمــان بیماران 
مشغول هستند. این مقام وزارت بهداشت 
طالبان افزوده پیش از این تمام مراکز درمانی 
ــوی بــانــک جــهــانــی تــأمــیــن مالی  ــا از سـ ــرون ک
می شدند، اما پس از به قدرت رسیدن طالبان 
بیشتر مراکز به دلیل عدم تأمین مالی در حال 

تعطیلی هستند.

فرار داعشی ها به ترکیه
برخی منابع عربی از فرار صدها داعشی از زندان 
ــع در شمال  »غــویــران« در شهر الحسکه واق
شرقی سوریه و نفوذ آن ها به ترکیه خبر دادند. به 
گزارش رأی الیوم، داعشی های فراری توانسته اند 
وارد ترکیه شوند و تعدادی از آن ها نیز به مناطق 
تحت سیطره افراد مسلح وابسته به ترکیه در 
داخل سوریه نفوذ کرده اند و تعدادی دیگر نیز 
همچنان در مناطق تحت سیطره »قوات سوریا 
الدیمقراطیة« )قسد( حضور دارند. هنوز ترکیه 

به این خبر واکنشی نشان نداده است.
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خبر

حضور صهیونیست ها در اتحادیه آفریقا 
تعلیق شد. به گزارش فارس، خبرگزاری رسمی 
الجزائر در این خصوص گزارش داد: نشست 
سران اتحادیه آفریقا، تصمیم مربوط به اعطای 
وضعیت ناظر به رژیــم اسرائیل را به حالت 
تعلیق درآورد و کمیته ای متشکل از هفت 
دولت از جمله الجزائر تشکیل داد. تصمیم 
اعطای وضعیت ناظر به رژیــم صهیونیستی 
توسط »موسی فقی محمد« رئیس کمیساریای 
اتحادیه آفریقا اتخاذ شــده بــود. مــاه گذشته 
وزارت خارجه تل آویو اعالم کرده بود سفیرش 
در اتیوپی اعتبارنامه خــود را به عنوان عضو 
ناظر به اتحادیه آفریقا تقدیم کرده است. پس 
از این ادعــای رژیــم صهیونیستی رسانه های 
عربی اعـــالم کـــرده بــودنــد هفت دولـــت عضو 
اتحادیه آفریقا مراتب اعتراض خود به تصمیم 
اعطای وضعیت ناظر به تل آویو را اعالم کرده اند. 

»رمطان لعمامره« وزیــر امــور خارجه الجزائر 
جمعه گذشته، اعطای وضعیت ناظر به رژیم 
صهیونیستی در اتحادیه آفریقا را اشتباه 
مضاعف خواند. »محمد اشتیه« نخست وزیر 
تشکیالت خــودگــردان فلسطین هم که برای 
مشارکت در اجالس اتحادیه آفریقا به آدیس  
آبابا، پایتخت اتیوپی سفر کرده، در اظهاراتی 
مخالفت رام هللا با اعطای عضویت به رژیم 
صهیونیستی در اتحادیه آفریقا را اعالم کرد و 
افزود: »نباید به ازای روش نژادپرستانه اسرائیل 
در رفــتــار بــا فلسطینیان، بــه آن جــایــزه داده 
شود. رفتار غیرانسانی اشغالگران اسرائیلی با 
فلسطینیان سیاست تبعیض نژادی است«. 
نخست وزیر تشکیالت خودگردان همچنین 
اضافه کرد: »اعطای عضویت ناظر به اسرائیل 
در اتحادیه آفریقا جایزه ای است که لیاقتش 

را ندارد«. 

جهان

پــس از بـــروز مشکالت چــنــدبــاره در تجهیز 
و پشتیبانی از جنگنده های اف16 ساخت 
ــراق، رســانــه هــا از تــمــایــل نــیــروی  آمــریــکــای عــ
هوایی عراق به جنگنده های ساخت پاکستان 
همزمان بــا ناتوانی جنگنده های آمریکایی 
نیروی هوایی این کشور خبر دادند. به گزارش 
فارس، عراق قراردادی را با پاکستان برای خرید 
شــمــاری جنگنده »جـــی اف 17 تــانــدر« امضا 
کرده است. رسانه های پاکستان پیشتر گزارش 
داده بودند مذاکراتی بین اسالم آباد و بغداد 
برای خرید 12 فروند از این جنگنده به ارزش 
66۴میلیون دالر انجام شده است. اعالم این 
قرارداد پیش از مذاکرات فشرده بین دو طرف 
در سال های 2020 و 2021 انجام شد. سپهبد 
جمعه عناد، وزیــر دفــاع عــراق پیش از این در 
ماه می 2021 از پاکستان بازدید و طی جلسات 
خود با مقامات پاکستانی در مورد عالقه عراق 

به خرید این نوع جنگنده گفت وگو کرده بود.
ــراق مــشــکــالت قــابــل تــوجــهــی در حــفــظ و  عــ
نگهداری 3۴ جنگنده اف16 ساخت آمریکا 
دارد. پس از خروج واشنگتن از عراق، تعمیر 
و نگهداری این جت ها از سوی ایاالت متحده 
بسیار پایین تر از حد مــورد نیاز بــوده است. 
حدود 20 فروند از این نوع هواپیما در شرایط 
پروازی مناسبی بوده اما فاقد تسلیحات حیاتی 
مانند موشک های هــوا به هــوا و هــوا به زمین 

هستند. چندی پیش رسانه ها از زمینگیر 
شــدن نــاوگــان جنگنده های اف16 عــراق خبر 
ــد. شرکت آمریکایی »الکهید مارتین«  دادن
به تازگی اعــالم کــرد به دالیــل امنیتی، خدمه 
آمریکایی نگهداری از جنگنده های »اف16« 
عراق را از این کشور خارج کرده و این موجب 
زمینگیر شــدن ایــن جنگنده ها شــده اســت. 
عراق بیشتر هواپیماهای اف16 خود را به دلیل 
تعمیر و نگهداری ضعیف زمینگیر کرده و علت 
آن ارائه نشدن خدمات توسط خدمه الکهید 
مارتین است. تحقیقات انجام شده نشان داد 
به دلیل مشکالت نگهداری، خلبانان عراقی 

قادر به ثبت کافی ساعت پرواز نیستند.
از سوی دیگر هم ارتش عراق در تالش است 
بـــرای تقویت پــدافــنــد خــود از چین سامانه 
دفاع موشکی »اف دی2000« خریداری کند. 
ایــن سامانه موشکی نــوع صــادراتــی پدافند 
»اچ کیو۹« یک سامانه موشکی دفــاع زمین 
بــه هــواســت کــه توسط صنایع دفــاعــی چین 

ــادر بــه رهگیری  تــوســعــه یــافــتــه و قـ
تسلیحات هــدایــت شــونــده دقیق 
و همچنین پهپادها، بالگردها و 

ــده هــاســت. مــوشــک  ــگــن جــن
ــن ســامــانــه مجهز  ــ ای
ــک 1۸0  ــ ــالهــ ــ ــ ــه ک ــ ــ بـ
کیلوگرمی و حداکثر 
سرعت آن ۴/2 ماخ 
اســت و حــداکــثــر برد 
12۵ کیلومتر تا ارتفاع 

27 کیلومتری دارد.

گزارش گزارش 

 بغداد به دنبال خرید 
ضدهوایی چینی و جنگنده پاکستانی

گردش به شرق 
نظامی در عراق

عــلــوی پــــس از 
ــار خـــبـــری  ــشــ ــ ــت ــ ان
ــر حــضــور  مــبــنــی بـ
نــظــامــیــان مــصــری 
در یمن در راستای 
ــتــالف  ــه ائ کــمــک بـ
سعودی علیه جنبش انصارهللا، یک 
روزنــامــه قطری با انتشار گزارشی از 
پیام هشدار صنعا به قاهره و فرصت 
طالیی فراروی مصر برای میانجی گری 
در پرونده یمن در سایه تنش اخیر با 
سعودی ها خبر داد. به گزارش فارس، 
بــه اعتقاد نــاظــران سیاسی، پرونده 
یمن در حال حاضر برای نظام مصر از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است و قاهره 
مالحظات متعددی دارد که مهم ترین 
آن هـــا، بــا توجه بــه ارتــبــاط مستقیم 
ــا امــنــیــت کشتیرانی  ایـــن پـــرونـــده ب
ــز،  ــال ســوئ ــانـ ــرخ و کـ در دریــــــای ســ
دارای بعد اقتصادی اســت. بــه این 
موضوع، روابط مصر با همپیمانانش 

در خلیج فارس در شــرایــط کنونی و 
ــا، امـــارات و عربستان  در رأس آن هـ
سعودی نیز افزوده می شود. در همین 
راستا، العربی الجدید به نقل از منابع 
ــژه نــوشــت: قــاهــره پــیــام هــای  ــاه ویـ آگـ
جــدیــدی از انــصــارهللا یمن دریافت 
ــه گــفــتــه ایـــن مــنــابــع،  ــرده اســــت. ب ــ ک
انصارهللا به تازگی از طریق کانال های 
ارتباطی امنیتی به قاهره پیام داده  
هیچ اقدامی علیه دریانوردی در تنگه 
باب المندب انجام نمی دهد مشروط 
به اینکه مصر نیز در هیچ گونه اقدام 
نظامی علیه خاک یمن شرکت نکند. 
به گفته این منابع، فحوای پیام های 
اخیر انصارهللا به مصر این است که 
جنبش مقاومت یمن هیچ خصومتی 
با قاهره نــدارد که بخواهد منافع آن 
را هــدف قــرار دهــد. بنابراین از مصر 
می خواهد وارد نبرد کنونی یمن نشود 
زیرا در غیر این صورت، انصارهللا هیچ 
راهی جز دفاع از خود نخواهد داشت 

و مجبور است در راستای منافع خود 
علیه مصر اقدام نظامی انجام دهد. 
ــصــارهللا در  بــه گفته ایـــن مــنــابــع، ان
پیام های خود تأکید کرده: »پایبندی 
به خطوط کلی توافق شده با مقامات 
مصر در جلسات گذشته، تا زمانی 
که قاهره مواضع خود را مبنی بر عدم 
دخالت در اقدامات نظامی علیه یمن 
حفظ کند، ادامه خواهد یافت«. بنا 
بر این گزارش، پیام انصارهللا به قاهره 
پس از ورود یک هیئت نظامی مصری 
متشکل از هفت کارشناس به مناطق 
جنوبی یمن و تجدیدنظر در خصوص 
طرح های نیروهای زمینی وابسته به 
ائتالف عربی تحت رهبری سعودی 
ارسال شد. کارشناسان بر این باورند 
مصر به جای حضور در سمت ائتالف 
متجاوز، می تواند نقش میانجی گری 
برای رسیدن به توافق آتش بس را در 
این بحران ایفا کند و موجب توقف 

جنگ هشت ساله شود.

تیراندازی های ادامــه دار در ایاالت متحده چه از سوی پلیس و چه از 
سوی مردم به یکدیگر همچنان ادامه دارد. در یک حادثه تیراندازی 
در حومه تگزاس، یک مرد مسلح با یک سالح گرم چهار تن از اعضای 
خانواده خود از جمله یک کودک را کشت و سپس با اسلحه خودکشی 
کرد. به گزارش فارس، مظنون این حادثه یک مرد ۴1 ساله به نام »کوین 
میالزو« بوده که پلیس محلی عصر روز گذشته هویت وی را شناسایی 
کرده است. پلیس به رسانه های محلی گفته اعضای خانواده متوفی 
شامل ناپدری 6۸ ساله فرد قاتل، مادر 61 ساله میالزو، پسر 21 ساله و 
پسر چهارساله اش می شدند. در حوادث دیگری هم در این ایالت، سه 
نفر دیگر به ضرب گلوله زخمی شدند و براساس اعالم پلیس، حال همه 

مجروحان وخیم است.
از سوی دیگر نیز، طی تیراندازی در کلیسایی در ایالت کلرادو یک زن 
کشته و دو نفر دیگر مجروح شدند و پلیس کماکان به دنبال ضارب 
است. سخنگوی پلیس این ایالت در نشست خبری خود گفت: »این 
فقط یک تیراندازی تصادفی در داخل این کلیسا نبود«. پلیس اعالم 
کرده مظنون پیش از رسیدن مأموران متواری شده بود و بازرسان اوایل 
صبح روز شنبه مصاحبه هایی با شاهدان انجام داده و منطقه را برای 

نظارت تصویری بررسی کردند. 
آزاد بودن حمل سالح در ایاالت متحده روزانه به بروز خشونت های 
مرتبط با تیراندازی در سراسر این کشور منجر می شود اما البی سالح 
در این کشور به اندازه ای قدرتمند است که تاکنون کنگره ایاالت متحده 
حاضر به تصویب قوانینی برای محدود کردن حمل سالح در آمریکا 
نشده است. جمهوری خواهان و دموکرات ها دربــاره دالیل افزایش 
جنایت قتل در آمریکا اختالف نظر دارنــد. محافظه کاران تقصیر را 
متوجه ایالت هایی کرده اند که تحت سیطره دموکرات ها هستند 
و می گویند سیاست های محدودکننده علیه افسران پلیس دلیل 
افزایش آمــار قتل شده اســت. اما دموکرات ها معتقدند دسترسی 
آسان به تسلیحات، دلیل اصلی افزایش قتل در این کشور است. ماه 
گذشته گزارشی منتشر شد حاکی از آنکه شیکاگو در سال 2021 با 
ثبت حدود ۸00 قتل و بیش از 3هزارو۵00 مورد تیراندازی، مرگبارترین 
و خشونت بارترین سال خود در طول 2۵ سال گذشته را پشت سر 
گذاشت. شهر شیکاگو در سال 2021 بیش از هر شهر دیگری در ایاالت 
متحده از جمله شهرهای بسیار بزرگ نیویورک و لس آنجلس شاهد 

موارد قتل بود.

تداوم تیراندازی های وحشتناک در ایاالت متحده

سریال تیراندازی  شبانه در تگزاس 

گزارش

صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

سردبیر:
امیر سعادتی

 راه اندازی کانال انقالب
پس از تداوم حرکت های مردمی علیه رژیم 

 شاهنشاهی، نیروهای انقالب نیاز به تریبونی 
برای اعالم مواضع و بیانیه ها پیدا کردند. در پایان 

روز 18 بهمن ماه سال 1357 با تالش متخصصان و 
مردم، فرستنده ای سیار در محل مدرسه علوی که 

محل اقامت موقت امام خمینی بود، راه اندازی شد و 
نخستین چیزی که از این فرستنده پخش شد این بود: 

»اینجا تهران، کانال انقالب«. 

اوقات شرعی به افق تهران

اذان صبح فردا

اذان ظهر

12:18

05:34

اذان مغرب

17:57

غروب خورشيد

17:38
 نیمه شب شرعی

23:36
طلوع فردا

06:59

اوقات شرعی به افق مشهد

اذان صبح فردا

اذان ظهر

11:46

05:01

اذان مغرب

17:23

غروب خورشيد

17:04
 نیمه شب شرعی

23:03
طلوع فردا

06:27

  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

پیام تهدید آمیز جنبش انصاراهلل درباره مداخله در یمن

هشدار به هشدار به 
حکام مصرحکام مصر

عضویت ناظر رژیم اسرائیل در اتحادیه آفریقا رسماً تعلیق شد

دست رد آفریقا به سینه صهیونیست ها
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