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 شنبه 24اردیبهشــت 1401     12شــوال 1443       14می 2022       سال سی و پنجم  
ـه ویژه خراســان          ـه رواق            4 صفـح شــماره 9805      8 صفحــه           4صفـح

مقدمات تاریخی »روز نکبت«5
 روز 24اردیبهشت سال1327، رژیم اشغالگر قدس رسمًا اعالم موجودیت 

کرد؛ اتفاقی که البته پس از استیالی بریتانیا بر سرزمین فلسطین طی 
جنگ جهانی اول و در پی آن، صدور سندی مشهور موسوم به...

چگونه غده سرطانی اسرائیل در منطقه خاورمیانه شکل گرفت؟

رهبر انقالب در دیدار امیر قطر، خطاب به جهان عرب مطرح کردند

توقع ورود صریح به مسئله فلسطین
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گشت و گذاری در نمایشگاه 
بین المللی کتاب تهران

بهار 
سوت و کور 
کتاب ایران

 بررسی راه های مقابل دولت 
برای رهایی از واردات روغن خام

نقشه خودکفایی 
روغن خوراکی
 بازدید میدانی رئیس جمهور 
از فرایند توزیع کاالهای اساسی 

« با مردم  »صبح جمعه 
 76درصد فنالندی ها خواهان 
عضویت در ناتو شده اند

هلسینکی 
در یک قدمی 
جنگ با مسکو؟

کارشناسان وضعیت ارزشیابی ها 
در مدارس را مطلوب نمی دانند

دانش آموزان،گرفتار فقر مهارتی 
وی2
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 حجت االسالم والمسلمین مروی: امكان بهره مندی دانش پژوهان دنیا 
 از منابع كتابخانه آستان قدس رضوی فراهم می شود

با حضور رئیس دفتر مقام معظم رهبری در کتابخانه آستان قدس رضوی انجام شد

 افتتاح مخزن گنجینه عظیم آثار مکتوب
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شرح در صفحه 8

آگهی تجدید مناقصه های  
شهرداری تربت جام 

40
10
18
74

شركت سهامي صنايع غذايي رضوي
به شماره ملي 10380098441 و كد اقتصادي 411187784878 در نظر دارد؛ حسب 
درخواست هاي مكرر تعدادي از برندهاي غذائي مطرح كشور در خصوص استفاده از 
ظرفيت خالي اين شركت در جهت همكاري، بخشي از ظرفيت خالي خود را شامل 
)توليد رب، انواع كمپوت، كنسرو، آبميوه و كنسانتره( تحت برندهاي معتبر داخلي به 
روش توليد مشاركتي به انجام برساند. لذا متقاضياني كه تا مورخ سه شنبه 1401/02/27 

اعالم آمادگي نمايند، در اولويت قرار خواهند گرفت. 
 ضمنا جهت توضيحات بيشتر با شماره 09151575350 تماس حاصل نمايند.

فراخوان مشارکتی  

اداره ارتباطات و اطالع رسانی - اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی) نوبت اول( 

اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در نظر دارد
مناقصات عمومی »احداث خانه محله امید در شهر سرایان« 

و »احداث سالن ورزشی محله جواداالئمه شهر فردوس« 
و »اجرای کانال جمع آوری آب های سطحی در شهر بیرجند - فاز 2« 

  www.setadiran.ir را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
برگزار نماید.

مناقصه گران محترم می توانند جهت دریافت اسناد و شرکت در مناقصه 
به سامانه مذکور مراجعه نمایند.
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معاونت بهره وری امالک و اراضی در نظر دارد تعدادی از قطعات در سطح شهر مشهد به شرح لیست 
ذیل را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید، لذا متقاضیان محترم می توانند جهت شرکت در مزایده در 
روزهای یکشنبه مورخ 1401/02/25الی سه شنبه مورخ1401/02/27 از ساعت 9 الی اذان ظهر به سالن 
مزایده زمین، واقع درمشهد نبش میدان بوعلی- معاونت بهره وری امالک و اراضی مراجعه و یا از طریق 

سایت اینترنتی و شماره تلفن های ذیل نسبت به کسب اطالعات بیشتر اقدام نمایند. 
شایان ذکر است معاونت بهره وری امالک و اراضی در رد یا قبول درخواستها مختار می باشد.

31437060-31437064 amlak.razavi .ir

شماره ردیف
قطعه

شماره 
مساحت کاربریمحدودهبلوک

مترمربع
قیمت مصوب

 ) ریال( مترمربع
شیوه پرداخت 

حقوقات

 60درصد نقد و الباقی70180.000.000تجارت محلهموسوی قوچانی1105/1
18 ماهه

نقد60.7200,000,000تجارتیخیابان- شهرک رضوی213103

نقد4065,000,000تجارتیخیابان- شهرک رضوی344178

نقد304.25300,000,000مسکونیفرامرز عباسی4188/2

نقد271265,000,000مسکونیفرامرز عباسی5866/1

نقد362.88240,000,000مسکونیبلوار توس613

341.51130,000,000مسکونیبلوار اندیشه7562
 بصورت 70 درصد نقد و

30 درصد باقیمانده یکساله

544130,000,000مسکونیبلوار امامیه862
 بصورت 70 درصد نقد و

30 درصد باقیمانده یکساله

سیدی – پشت  9174
نقد306.67110,000,000مسکونیکالنتری سیدی

نقد178.91160,000,000مسکونیبلوار مصلی10720

نقد22022,000,000مسکونیبلوار حر- کوی انصار11955

نقد22022,000,000مسکونیبلوار حر- کوی انصار122355

نقد14022,000,000مسکونیخیابان- شهرک رضوی13453

نقد220.08322,000,000مسکونیخیابان- شهرک رضوی14379

نقد184.7680,000,000مسکونیسیدی – خیابان قائم1523

1621-22-
نقد1207119,500,000مسکونیخیابان- شهرک انصار23
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   آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای)نوبت دوم(
       شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد اقالم مورد 
نیاز خود را با شرایط ذیل بصورت برگزاری مناقصة عمومی دو 
مرحله ای از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( تامین نماید:

شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران : 2000093498001171
شماره مناقصه و تقاضا : تقاضای  O - 0040008 - IZ مناقصه شماره 01/003   

موضوع مناقصه/ شرح مختصر اقالم درخواستی:
 خرید   Stud Bolt  از تولید کنندگان داخلی 

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: 750/000/000 ریال
نوع تضمین ش��رکت درفرایند ارجاع کار: تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار 
بصورت یکی از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین شماره 123402/ت 

50659 ه مورخ 94/09/22 هیئت وزیران می باشد.
مبلغ برآوردی مناقصه: 15/000/000/000 ریال 

آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی در سامانه ستاد : 10 روز پس از درج 
نوبت دوم آگهی در صفحه اعالن عمومی سامانه ستاد ایران می باشد.

آخرین مهلت بارگذاری و  ارسال مستندات ارزیابی کیفی )رزومه( در سامانه 

ستاد: ظرف مدت دو هفته پس از انقضای مهلت دریافت اسناد می باشد. 
آخری��ن مهلت بارگذاری پیش��نهادات فنی/ مالی در س��امانه س��تاد : پس از 
ارزیابی کیفی مناقصه گران، مس��تندات دریافت پیشنهاد فنی و مالی بهمراه 

برنامه زمانی از طریق سامانه ستاد ارسال می گردد.
آدرس مناقصه گذار:استان بوشهر، عسلویه، شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، 

ساختمان ستاد، مدیریت بازرگانی، اتاق 240 
بدیهی است کلیه فرآیند برگزاری مناقصه الکترونیکی از طریق درگاه سامانه 
 WWW.SETADIRAN.IR :تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( به نشانی
انجام می پذیرد وبه پیشنهاد های خارج از سامانه ستاد هیچگونه ترتیب اثری 
داده نخواهد شد و مناقصه گران بایستی نسبت به ثبت نام در سامانه ستاد و 

دریافت گواهی امضاء الکترونیکی اقدام نمایند.
 WWW.SPGC.IR مناقصه گران می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت
مراجعه و یا با ش��ماره تلفن ه��ای )2268-2249-2254-2251-2230-2209-

2240-2279 ( 3131 077   تماس حاصل فرمایند.
شناسه آگهی 1312971

روابط عمومی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت ملی گاز ایران
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

24
اردیبهشت

چیزهایی درباره زمین
فردوسی و شاهکار او

موری مورچه

ویلچر حرم

»قاصدک« ضمیمه 
شنبه های روزنامه قدس

رواقرواق



قدس   رهبر معظم انقالب 
اسالمی عصر روز پنجشنبه در 
دیدار آقای شیخ تمیم بن حمد 
آل ثانی امیر قطر و هیئت همراه 
با تأکید بر افزایش همکاری های 
سیاسی و اقتصادی دو کشور، 
راه حل مسائل منطقه را گفت وگو بدون دخالت 
عوامل خارجی دانستند و با اشــاره به استمرار 
جــنــایــت هــای رژیـــم صهیونیستی علیه مــردم 
فلسطین، گفتند: توقع از جهان عرب ورود صریح 
به میدان عمل سیاسی در مقابل این جنایت های 

آشکار است. 

رویکرد غلط کشورهای سازشکار ◾
به گــزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم 
رهبری، حضرت آیت هللا خامنه ای در این دیدار، 
استحکام و پایداری روابــط ایــران و قطر را به نفع 
هر دو کشور دانستند و افــزودنــد: سطح کنونی 
ارتباطات اقتصادی دو کشور بسیار پایین است و 
باید چند برابر شود، همچنین در مسائل سیاسی 
نیز زمینه برای تبادل  نظرهای بیشتر وجود دارد که 
امیدواریم این سفر مبدأ جدیدی برای گسترش 
همکاری ها باشد. رهبر انقالب اسالمی با تأیید 
سخنان امیر قطر در محکومیت جنایت های رژیم 
صهیونیستی، ظلم چند ده ساله صهیونیست های 
خبیث به مردم فلسطین را واقعیتی تلخ و ضربه ای 
به دنیای اسالم و جهان عرب خواندند و گفتند: 
در مقابل این جنایت ها، توقع جمهوری اسالمی 
ایــران از دنیای عرب ورود صریح به میدان عمل 

سیاسی است.
ایشان با اشاره به سخنان امیر قطر درباره حوادث 
سال گذشته محله شیخ جرّاح، خاطرنشان کردند: 
در آن قضیه، حمایت برخی کشورهای عربی از 
مردم فلسطین حتی به انــدازه بعضی اروپایی ها 
هم نبود و هیچ  گونه موضع گیری نکردند که اکنون 
نیز همین  گونه عمل می کنند. حضرت آیت هللا 
خامنه ای تأکید کردند: این رویکرد کشورهای عربی 
اگر از ترس رژیم صهیونیستی یا از روی طمع به 
آن است، باید بدانند امــروز رژیم اشغالگر نه در 
شرایطی است که می توان به او طمع داشت و نه 

از او ترسید.

برای اداره منطقه احتیاجی به دخالت دیگران  ◾
نیست

ایشان راه حل مسائل منطقه را به  دست کشورهای 
منطقه و از راه گفت وگو دانستند و افزودند: مسائل 
سوریه و یمن نیز با گفت وگو قابل حل است البته 
گفت وگو نباید از موضع ضعف باشد، در حالی  که 
طرف های مقابل یعنی عمدتاً آمریکا و دیگران به 
قدرت نظامی و مالی متکی هستند. رهبر انقالب 
با تأکید بر اینکه بــرای اداره منطقه احتیاجی به 
 دخالت دیگران نیست، گفتند: صهیونیست ها

 هرجا پا می گذارند فساد ایجاد می کنند و هیچ 
قدرت و امتیازی نیز نمی توانند به کشورها بدهند، 
بنابراین ما کشورهای منطقه هر چه می توانیم باید 
روابط خود را از طریق همفکری و همکاری تقویت 
کنیم. ایشان با اشاره به قرارهای تعیین  شده بین 
ایران و قطر تأکید کردند: این قرارها در زمانبندی 

معین و مشخص، عملیاتی شود.
در ایـن دیـدار کـه آقـای رئیسـی، رئیس جمهـور 
کشـورمان نیـز حضـور داشـت، امیـر قطـر بـا ابـراز 
خرسـندی از دومین سـفر خود به ایـران، به جایگاه 
برجسـته رهبـر انقـالب اسـالمی در جهـان اسـالم 
اشاره کرد و گفت: جنایت های رژیم صهیونیستی 
در فلسـطین ناگـوار اسـت و همـه بایـد در برابـر 
حـوادث فلسـطین ایسـتادگی کنیـم.  امیـر قطـر 
بـا اظهـار تأسـف از شـهادت یـک خبرنـگار زن در 
جنیـن بـه دسـت نظامیـان صهیونیسـت افـزود: 
صهیونیسـت ها با خونسـردی تمام این جنایت را 
انجام دادند. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی همچنین 
راه حل مسائل کشورهای منطقه از جمله سوریه، 
عـراق و یمـن را گفت وگـو دانسـت و دربـاره روابـط 
اقتصادی ایـران و قطر نیز خاطرنشـان کـرد: کمیته 
اقتصادی بین دو کشـور فعـال شـده و امیدواریم تا 
سـال آینـده همکاری هـای اقتصـادی ارتقـای قابـل 

توجهـی پیـدا کنـد.

نقطه عطفی در ارتقای روابط بین دو کشور ◾
گفتنی اســت امیر قطر صبح روز پنجشنبه با 
استقبال محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور 
وارد کشورمان شد. دقایقی بعد شیخ تمیم بن 
حمد آل ثانی در کاخ سعدآباد مورد استقبال رسمی 
حجت االسالم سیدابراهیم رئیسی قرار گرفت. در 
ادامه، نشست هیئت های عالیرتبه برگزار و سپس 
امیر قطر به طور جداگانه دیداری با رئیس جمهوری 

کشورمان داشــت. حجت االسالم والمسلمین 
سیدابراهیم رئیسی در نشست خبری مشترک 
با تمیم بن حمد آل ثانی که بعد این دیدار انجام 
شد، اظهار کرد: در جلسه ای که با امیر قطر داشتم 
بر تقویت مناسبات بین دو کشور در حوزه های 
سیاسی، اقتصادی، تجاری، فرهنگی، گردشگری و 
انرژی تأکید شد تا سرمایه گذاری های مشترکی بین 

دو کشور انجام پذیرد.
رئیسی با اشاره به مسائل منطقه ای گفت:  مدیران، 
مسئوالن و دولت هایی که در منطقه حضور دارند، 
بدانند هر گونه دخالت کشورهای خارجی و غربی ها 
در منطقه نه تنها امنیت ساز منطقه نیست بلکه 
برای امنیت منطقه مضر است. آنچه سبب حل 
مسائل منطقه می شود به دست مدیران توانای 
خود منطقه اســت. وی ادامــه داد:  در این دیدار 
دو کشور بر حل مسائل منطقه تأکید داشتند و 
درباره مسئله یمن، افغانستان و فلسطین بحث 
و تبادل نظر داشتند. رئیس جمهور با بیان اینکه 
بدون تردید سفر امیر قطر به ایران نقطه عطفی در 
ارتقای روابط بین دو کشور است، گفت: دو کشور 
و دو ملت حتماً نقش بسزایی در روابط و همکاری 
دو کشور در سطح منطقه، جهان و بین الملل 

خواهند داشت. 

نگاه مثبتی به مذاکرات وین داریم ◾
تمیم بن حمد آل ثانی نیز در این نشست اظهار 
کرد: بنده امروز در ایران هستم تا تأکید کنم ما به 
دنبال تقویت روابط و پیشبرد آن هستیم. روابط 
ایران و قطر، یک روابط مستحکم و استوار است 
و این روابط مبتنی بر حسن همجواری است. وی 
راه حل چالش های منطقه را در گفت وگو دانست 
و تأکید کرد: در مورد مذاکرات وین هم باید بگویم 
قطر همواره نگاه مثبتی نسبت به این گفت وگوها 

داشته و ما باور داریم گفت وگو راه حل این مسئله 
اســت. امیر قطر بیان کــرد: همچنین باید بگویم 
مسابقات جام جهانی در ماه های نوامبر و دسامبر 
سال جاری میالدی برگزار خواهد شد. ما از همه 
ــداد  ایرانیانی کــه عالقه مند هستند در ایــن روی
حضور پیدا کنند و از نزدیک شاهد مسابقات تیم 
ملی کشورشان باشند، استقبال می کنیم و به همه 

خوشامد می گوییم.
گفتنی اسـت امیر قطر در پایان سـفرش بـه تهران 
بـا انتشـار پیامـی توییتـری از میزبانـی و اسـتقبال 
گـرم ایـران در جریـان سـفرش قدردانـی کـرد. شـیخ 
تمیـم بـا انتشـار تصویـری از خـودش در کنـار 
رئیس جمهور ایران نوشت: از جناب آقای ابراهیم 
رئیسـی، رئیس جمهـور بـرای میزبانی و اسـتقبال 
گرم در سفرم به تهران قدردانی می کنم. وی افزود: 
در ایـن سـفر بـا ایشـان دربـاره ابعـاد همکاری هـای 
دوجانبـه در زمینه هـای مختلف گفت وگـو کردیم. 
همچنیـن پیرامـون راهکارهـای تقویـت امنیـت و 
ثبـات منطقـه بـا توجـه بـه تحـوالت کنونـی جهـان 
و منطقـه تبـادل نظـر نمودیـم. رئیس جمهـور 
کشورمان دوم اسفند ۱۴۰۰ به دعوت رسمی شیخ 
تمیـم و نیـز بـه منظـور شـرکت در اجـالس سـران 
کشـورهای صادرکننـده گاز بـه دوحه سـفر کـرد که 
در جریـان آن سـفر ۱۴ سـند همـکاری بـه امضـای 
مقامات دو کشور رسید. سفر امیر قطر به ایران در 
حالی انجام گرفت که طرفین در دهه های گذشته 
همواره در عمل نشـان داده اند که از روابط حسـنه 
و دوسـتی پایداری بهره مند هسـتند و در بزنگاه ها 
و برهه هـای مختلـف نیـز ایـن فرضیـه اثبـات شـده  
اسـت. بـر ایـن اسـاس بایـد انتظـار داشـت پـس از 
ایـن تحول قطـار پرشـتاب روابـط تهـران- دوحـه در 
مسـیر تحکیم مناسـبات راهبـردی بیـش از پیش 

سـرعت گیـرد. 

رهبر انقالب در دیدار امیر قطر، خطاب به جهان عرب مطرح کردند 

توقع ورود صریح به مسئله فلسطین

   همکاری 
ایران و روسیه 
در سه حوزه 
دانش بنیان   
معاون علمی و 
فناوری ریاست 
جمهوری در حاشیه 
یازدهمین رویداد 
فناوری و نوآوری 
اینوتکس درباره 
ارتباطات فناورانه 
ایران و روسیه گفت: 
در حال حاضر روسیه 
بازار فوق العاده ای 
برای شرکت های 
دانش بنیان 
محسوب می شود. 
سورنا ستاری 
افزود: شرکت های 
دانش بنیان ایرانی در 
حوزه های کشاورزی، 
دارو و تجهیزات 
پزشکی با روسیه 
همکاری می کنند  و 
امسال اتفاقات خوبی 
در این زمینه رخ 
خواهد داد.

گزارش خبری

خبرخبر
ويژهويژه

دولت بیماری اقتصادی 50 ساله را درمان کند ◾
آیت هللا سیداحمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران با 
اشاره به طرح اصالح نظام یارانه ها گفت: همان طور که رهبر 
انقالب فرمودند کارهای امروز بسیار مهم است و همه باید 
کمک کنند دولت به این اهداف برسد. وی با بیان اینکه 
هیچ دولتی نارضایتی مردم را نمی خواهد، به خصوص 
دولت مردمی آقای رئیسی افزود: دولت همت کرده بیماری 

اقتصادی 5۰ساله را درمان کند، این جای تشکر دارد.

تکمیل 48 طرح نیمه تمام نفتی تا پایان سال  ◾
وزیر نفت گفت: ۴۸ طرح کالن نیمه تمام با سرمایه گذاری 
بیش از ۱۳ میلیارد دالر تا پایان امسال تکمیل می شود. 
اوجــی در آیین بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی 
نفت افزود: همچنین عملیات اجرایی ۲5طرح بزرگ نفت 
با سرمایه گذاری ۳۰ میلیارد دالر آغاز می شود. وی افزود: 
وصول درآمدهای نفتی جهش داشته است، به گونه ای که 

تمامی تعهدات نفت در بودجه ۱۴۰۰ تحقق یافت.

تشییع و خاکسپاری شهید مدافع امنیت  ◾
مراسم تشییع و خاکسپاری شهید نظم و امنیت سرهنگ 
دوم »تقی زاده« امروز شنبه مورخ ۲۴ اردیبهشت ماه در 
ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان امیدیه برگزار و سپس 
به گلزار شهدای شهرستان آغاجاری انتقال و مراسم 
 خاکسپاری برگزار خواهد شد. این شهید روز پنجشنبه

 ۲۲ اردیبهشت در مأموریت مــبــارزه با قاچاق کــاال در 
شهرستان امیدیه به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

خام اندیشی بدتر از خام فروشی ◾
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در مــراســم افتتاح 
بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش 
و پتروشیمی پس از بازدید از سالن های این نمایشگاه در 
سالن خلیج فارس گفت: بدتر از خام فروشی، خام اندیشی 
و بد حکمرانی کردن بر حوزه صنعت نفت، گاز و انرژی در 
کشور است که در حقیقت باید از ثروت حاصل از نفت 
صیانت کنیم به جای اینکه از خود نفت خام صیانت کنیم.

در  حاشيه

وزارت خارجه 
 ترکیه: 
گرد و غبار در 
ایران ارتباطی 
به سدهای ما 
ندارد!

وزارت خارجه ترکیه 
روز پنجشنبه با صدور 
بیانیه ای تالش کرد به 
اتهام های وارده از سوی 
کشورهای همسایه 
به ویژه ایران به این 
کشور در خصوص 
سدسازی های گسترده 
به عنوان عامل اصلی 
ریزگردها پاسخ دهد. 
وزارت خارجه ترکیه در 
بیانیه ای مدعی شد گرد 
و خاک و طوفان شن به 
طور عمده مسئله ای 
طبیعی است و ارتباطی 
به سدسازی های این 
کشور ندارد.

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9050000621    دادن پول به دست مردم فقط باعث 
افزایش قیمت کاالها می شود. اگر می توانید به جای 

پول پاشی قیمت ها را ثابت نگه دارید. شکی نیست 
که جراحی بزرگ در اقتصاد الزم است اما راه حل آن 

پول پاشی نیست که قطعاً گرانی به دنبال خواهد داشت.

9120000411  ترکیه دیگه بی شرمی را از حد گذرانده. 

سدسازی گسترده این کشور روی دجله و فرات قطعاً 
برای کشورهای پایین دست آسیب زاست اما مقامات این 

کشور با بی شرمی ادعا می کنند این کار بر گرد و غبار در 
ایران تأثیرگذار نیست. مقامات ترکیه نشان داده اند بسیار 

فرصت طلب بوده و به هر جهتی می چرخند لذا در مقابل 
چنین کشور دورویی باید در این زمینه جدی تر عمل 

کرد وگرنه 30-20 سال آینده قطعاً نمی توانیم کاری 
بکنیم و دست فرزندان ما زیر ساطور آن ها بوده و آن ها در 

حوزه آبی برای ما تصمیم خواهند گرفت.

9150000819  هر اداره ای بری کار داشته باشی میگن برو 
تو سایت بزن رو لینک و... دولت که الکترونیکی شده و همه 

امور واریز، ثبت نام، گزارش، استعالم و... اینترنتیه خوب 
پس کارمندها تو اداره ها برای چی پشت میز نشستند؟ 

معنی احترام به ارباب رجوع را هم یاد گرفتیم.

 بازدید میدانی رئیس جمهور 
از فرایند توزیع کاالهای اساسی در تهران

 »صبح جمعه « با مردم

قدس   حجت االسالم والمسلمین سیدابراهیم 
رئیسی صبح روز گذشته برای نظارت و ارزیابی 
ــت با  وضعیت اقــدام هــای اقتصادی اخیر دول
حضور سرزده در میدان بهمن از مرکز بزرگ توزیع 
مرغ در جنوب تهران بازدید کرد. رئیس جمهور 
همچنین در یکی از فروشگاه های زنجیره ای 
حضور یافته و از نزدیک در جریان وضعیت 
توزیع برخی کاالها و مشکالت مربوط به آن قرار 
گرفت. وی در گفت وگوی رودررو با مردم تأکید 
کــرد: تا من زنــده هستم اجــازه نمی دهم مردم 
از طــرح اصــالح نظام یارانه ها آسیب ببینند. 
رئیس جمهور افزود: یارانه ای که به قاطبه مردم 
داده شده به صورتی است که یک میلیون تومان 
بیش از افــزایــش قیمت ناشی از اصــالح نظام 
یارانه هاست. یقین داشته باشید که دولت در 

کنار مردم است. 
رئیس جمهور همچنین در جلسه ستاد تنظیم 
بـــازار که پس از ایــن بــازدیــد میدانی بــرگــزار شد، 
رسیدگی عادالنه و ضابطه مند به درخواست های 
معترضان به عدم دریافت یارانه را یکی از مهمترین 
وظایف دستگاه های مسئول خواند و به مسئوالن 
مربوطه دستور داد هر چه سریع تر، جاماندگانی را 
که استحقاق واقعی دریافت یارانه دارند، شناسایی 
و یارانه جبرانی برای آن ها واریز شود. رئیسی در 
ادامه به دستگاه های متولی دستور داد نسبت به 
مدیریت بهینه توزیع کاال در اقصی نقاط کشور 
اقدامات الزم را به عمل آورند تا از هرگونه افزایش 

قیمت باالتر از قیمت مصوب جلوگیری شود.

استقبال از اقدام رئیسی ◾
اما اقــدام اخیر رئیس جمهور در بازدید سرزده 
از بــازار و رصد میدانی قیمت کاالها، در فضای 
مجازی بازتاب بسیاری داشته و بسیاری این اقدام 
رئیسی را از باب اعتمادسازی در حــوزه مردمی 
مــورد ستایش قــرار دادنــد. واقعیت آن است که 
یکی از عواملی که موجب سلب اعتماد جامعه 
نسبت به دولت می شود، عدم توجیه و آگاهی 
مردم نسبت به برنامه های قوه مجریه است. نمونه 
واضح این موضوع، نحوه عملکرد دولت دوازدهم 
در اجرای طرح افزایش قیمت بنزین بود. دولت 
حسن روحانی به یک بــاره و بــدون اطــالع قبلی، 
صبح جمعه قیمت بنزین را افزایش داد که در 
نهایت منجر به بروز حوادث آبان سال ۹۸ شد و 
موجب کاهش چشمگیر اعتماد مردمی نسبت 

به دولت وقت شد.
سیدابراهیم رئیسی که از همان ابتدای کــار با 
شعار تشکیل دولتِ مردمی پا به عرصه انتخابات 
ریاست جمهوری ســال ۱۴۰۰ گذاشت، در این 
مــدت کوتاه از تشکیل دولــت سیزدهم در کنار 
کارهای بزرگ و اساسی، شیوه جدیدی از حکمرانی 
انقالبی بــرای بازسازی اعتماد مــردم را در پیش 
گرفت و در مواقعی رئیس جمهور شخصاً به 
میدان آمده است. این موضوع یکی از محورهای 
توصیه رهبر انقالب در ابتدای تشکیل دولت 
سیزدهم به رئیس جمهور بــود؛ ایشان فرموده 
بودند: مردمی بــودن مقوله گسترده ای است و 
جلوه هایی دارد. یک جلوه همین رفتن میان مردم 

و شنیدن بی واسطه از مردم است.
در این مسیر روز گذشته اتفاق جالب توجه  دیگری 
در میدان بهمن تهران رخ داد. مــردم تهران که 
معموالً با استفاده از فرصت تعطیلی روزهــای 
جمعه برای خرید مایحتاج روزانه خود روانه بازارها 
می شوند، رئیس جمهور را بدون هیچ واسطه ای در 
میان خود دیدند که این حضور میدانی شخص 
رئیس جمهور برای نظارت بر فرایند عملیات های 
اقتصادی دولــت، بیانگر ایــن اســت که تعریف 
رئیسی از واژه نظارت تا چه انــدازه دقیق و جدی 
است. همان گونه که گفته شد این حرکت از همان 
ابتدا مورد تحسین مردم قرار گرفت. کاربری در 
فضای مجازی نوشت: حال به نظر می رسد صبح 
جمعه تبدیل به معیاری برای سنجش دولت ها 
شده است. دیگری آورده: در نهایت می توان این 
رفتار مردمی رئیسی را در راستای تحکیم رابطه 
بین مــردم و حاکمیت و همچنین ایجاد حس 

اعتماد نسبت به دولت ارزیابی کرد.

خبـر
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درگیری تیم اسکورت نیروی دریایی با دزدان دریایی

ارتش مانع ربوده  شدن یک کشتی 
تجاری ایرانی شد

ناوگـروه ۸۰ نیـروی دریایـی ارتـش بامـداد روز گذشـته بـا 
دریافت پیامـی مبنی بـر حملـه دزدان دریایی ناشـناس به 
کشتی تجاری ایرانی در خلیج عدن با دزدان دریایی درگیر 
شـد. با ورود تیم اسـکورت نیروی دریایی ارتـش به منطقه 
و تبادل آتش بین دو طرف دزدان دریایی متواری و کشـتی 
تجـاری ایرانی بـا سـالمت کامـل در حـال عزیمت به سـوی 
مقصـد اسـت. بـا توجـه بـه شـیوع پدیـده دزدان دریایـی 
از سـال ۸۷ تاکنـون ناوگروه هـای نیـروی دریایـی ارتـش در 
منطقـه خلیج عـدن، دریـای سـرخ و اقیانوس هنـد در حال 
گشـت زنی هسـتند. ایـن در حالی اسـت کـه همچنیـن روز 
گذشـته مجتبـی قهرمانـی رئیـس کل دادگسـتری اسـتان 
هرمـزگان از توقیـف دو فرونـد شـناور حامـل ۲5 هـزار لیتـر 
 سـوخت قاچـاق در آب هـای جزیـره کیـش و دسـتگیری

۶ قاچاقچی خبر داد.

بیانیه وزارت امور خارجه در آستانه روز نکبت

 »١۴ می« یادآور اشغال، قتل عام 
و آوارگی ملت فلسطین است

وزارت امور خارجه کشورمان در آستانه سالروز تأسیس رژیم 
جعلی صهیونیستی - روز نکبت، بیانیه ای صادر کرد. در این 
بیانیه آمده است: ۱۴ می ١٩۴٨ میالدی، یوم النکبه، یادآور 
اشغال، قتل عام و آوارگی صاحبان اصلی سرزمین فلسطین 
توسط غاصبان و اشغالگران صهیونیست و شــروع روند 
سیستماتیک نقض گسترده حقوق طبیعی و اولیه ملت 
فلسطین می باشد. سالروز یوم النکبه بار دیگر ضرورت انجام 
وظیفه انسانی و قانونی، دولت ها و ملت های جهان در دفاع 
از حقوق مــردم مظلوم فلسطین را گوشزد می کند. در انتها 
آمده: وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران ضمن اعالم 
همبستگی کامل با آرمان مردم فلسطین، بر اهتمام به مسئله 
فلسطین به عنوان موضوع اول و اساسی جهان اسالم تأکید 
می نماید و تالش صهیونیسم جهانی برای به فراموشی سپردن 

آن را محکوم به شکست می داند.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا:

  مذاکرات با ایران به زودی 
از سر گرفته می شود

جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با مثبت 
توصیف کردن سفر معاونش به تهران، گفت این سفر اجازه 
از سرگیری مذاکرات با ایران را داد. »انریکه مورا« اظهار کرد: 
چشم انداز رسیدن به یک توافق نهایی وجود دارد. همزمان 
حسین امیرعبداللهیان با انتشار توییتی سفر مورا به تهران 
را فرصت دوباره برای تمرکز بر ابتکارات جدید خواند و گفت: 
توافق خوب و قابل اتکا در دسترس است، اگر آمریکا تصمیم 
سیاسی گرفته و به تعهداتش پایبند باشد. این در حالی است 
که بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی کشورمان 
هم روز گذشته در واکنش به ادعاهای مطرح شده به نقل از 
»رافائل گروسی« مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در 
رسانه ها مبنی بر کشف اورانیوم در مکان های اعالم نشده در 
ایران ضمن رد این ادعا گفت: صحبت های گروسی با اهداف 

سیاسی تحریف شده است. 



افرادی که یارانه 
نگرفتند، سه ماه 

فرصت اعالم دارند
حجت اهلل عبدالملکی، 

وزیر کار و رفاه اجتماعی 
اعالم کرد: هر فردی که 

به هر دلیلی مشمول 
دریافت یارانه نشده 
است، سه ماه فرصت 

دارد تا اعالم کند. وی در 
توییتر نوشت: معیشت 
و آرامش مردم دغدغه 

اصلی رئیس جمهور 
است؛ دشمن می خواهد 

حاال که قرار است 
یارانه ها، مردمی و 

عادالنه توزیع شود با 
انتشار شایعه، آرامش 

شما را بر هم بزند؛ 
مردم عزیز هر فردی 
به هردلیلی مشمول 

دریافت نشده، سه ماه 
فرصت اعالم دارد؛ یارانه 

برای شما و مبلغ آن 
محفوظ است.

خبرخبر
خوبخوب

منوچهر منطقی، معاون وزیر صمت گفت: پیش بینی ما 
این است که با شروع واردات و ادامه آن، قیمت ها آرام آرام 
به آن حد عقالنی که مشتری انتظار دارد، نزدیک تر شود.
منطقی گفت: اگر عرضه و تقاضا متعادل شود قطعاً 
روی قیمت اثر خواهد داشت و پیش بینی ما این است 
که با شروع واردات و ادامه آن، قیمت ها آرام آرام به آن 

حدعقالنی که مشتری انتظار دارد، نزدیک تر شود. 
منطقی درباره اینکه آیا قرعه کشی ها ادامه خواهد داشت 
یا خیر، تصریح کرد: با توجه به بازار نامتعادل خودرو، 
نکته مهم در قرعه کشی این است که متقاضی بیشتر از 
تولید است و بخشی خودرو را کاالی سرمایه ای محسوب 
می کنند؛ پیش بینی می کنم تا اواخر سال آینده همان طور 

که وزیر صمت گفت، اغلب قرعه کشی ها منتفی و از بین 
خواهد رفت و ما به سمت کیفیت محصول و عقالیی 

شدن قیمت و تأمین نیازهای مردم خواهیم رفت.
معاون صنایع حمل ونقل وزارت صمت اضافه کرد: 
برای واردات خودرو نمی توانیم به طور کامل از منابع 
بانک مرکزی استفاده کنیم بنابراین پیشنهاد شد 

که سرمایه گذاران می توانند در زنجیره ارزش خودرو 
چه در قطعات و چه در زیرمجموعه ها سهیم باشند 
و همچنین مشوق های صادراتی نیز تعریف شد برای 
کسانی که طیفی از محصوالت را صادر می کنند در 
ازای صــادرات با مجوز بانک مرکزی بتوانند واردات 

کنند.

اقتصاد3
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 قیمت  برنج
 10 کیلویی 

  محسن
 ۳۵۰,۰۰۰ تومان

  صدری هاشمی
 8۰۰,۰۰۰ تومان

  طارم استخوانی فجر
 46۰,۰۰۰ تومان

  سوپر باسماتی نفیس
۳4۵,۰۰۰ تومان

  خاطره 
۳۳۰,۰۰۰ تومان

  طبیعت
۳4۵,۰۰۰ تومان

 قیمت خودرو کاهش می یابد
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مناقصه عمومی
ش��رکت س��امان داروی هش��تم در نظ��ر دارد 
نس��بت به تامین یک عدد دستگاه ذخیره ساز 
Unity380 برند EMC از طریق مناقصه عمومی 
اقدام نماید. خواهش��مند است جهت دریافت 
اطالعات به آدرس samandaroo.com مراجعه 

نمایید.

 شهرداری چناران شهر در نظر دارد امورات خدماتی و نظافتی شهر خود را 

از طری��ق برگزاری مناقصه عمومی بصورت اجاره یکس��اله به بخش خصوصی واگذار 
نمای��د لذا متقاضیان می توانند جهت ش��رکت در مناقصه از س��اعت 10 صبح مورخه 
 www.setadiran.ir 1401/02/24 به مدت 10 روزکاری به س��امانه س��تاد به آدرس

شهرداری چناران شهرمراجعه نمائید.  ف
/4
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آگهی مناقصه واگذاری خدمات شهری به بخش خصوصی

40
10
19
32

آگهی تجدید مناقصه عمومی 
شماره فراخوان 2001094936000003

موضوع: انجام امور مربوط به خدمات  پشتیبانی )پذیرایی 
و نظافتی( ساختمانهای ستادی و توابع سازمان مدیریت 

پسماند شهرداری مشهد
مبلغ برآورد: 22.191.196.784ریال

جهت کسب اطالعات بیشتر، دریافت اسناد و شرکت در 
مناقصه، به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایید. این آگهی در 
روزنامه رسمی به آدرس  www.rrk.ir نیز درج می گردد.

سازمان مدیریت 
پسماند شهرداری 

مشهد

40
10
19
33

»آگهی تجدید مزایده عمومی«
فروش  بازار  مدیریت  و  برداري  بهره  مزایده:  تجدید  موضوع 

مصالح ساختماني واقع در خیابان مهرآباد
مبلغ پایه مزایده براي یکسال: سه میلیارد و ششصد میلیون 

)3.600.000.000( ریال
مدت قرارداد دوازده ماه شمسي مي باشد.

 http://ets.mashhad.ir جهت اطالعات تکمیلي به نشاني سایت
 www.rrk.ir و همچنین جهت اطالع در روزنامه رسمي به نشاني

مراجعه نمائید.
    سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي شهرداري مشهد مقدس

معاونت خدمات 
و محيط زیست 

شهری

سازمان موقوفات آستان قدس رضوی در یزد و کرمان در نظر دارد محصول 
پس��ته تولیدی س��ال1400 خ��ود را از طریق مزایده به فروش برس��اند، ل��ذا از متقاضیان 
دع��وت ب��ه عمل م��ی آید از تاری��خ روز ش��نبه 1401/02/24  ب��ا مراجعه ب��ه دفتر مرکزی 
س��ازمان واقع در رفس��نجان میدان قدس دفتر مرکزی س��ازمان و روی��ت نمونه و میزان 
محصول قیمت پیش��نهادی خود را حداکثر تا مورخ روز س��ه شنبه 1401/02/27 به صورت 
مکتوب ارائه نمایند. ضمنا واریز مبالغ ذیل به عنوان ضمانت شرکت در مزایده به حساب 
جاری 2217078000  بانک تجارت طالقانی رفسنجان به نام سازمان موقوفات آستان قدس 
رضوی یزد و کرمان الزامی اس��ت. س��ازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیش��نهادات آزاد 

است و هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.

میزان سپرده شرکت در مزایده ریالنوع پسته
8/000/000/000کله قوچی خندان
6/000/000/000احمد آقایی خندان
4/000/000/000دهان بسته فندقی

6/000/000/000دهان بسته کله قوچی
500/000/000سایر موارد

تلفنهای تماس:034-281104-9 - 09131931365 -09132925140 
سازمان موقوفات آستان قدس رضوی در یزد و کرمان

آگهی  فروش محصول پسته
 سال 1400)مرحله ششم(

ف
/4
01
01
92
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آگهی مزایده حضوری )سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری مشهد(
سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری مشهد در نظر دارد مقداری پیاز الله و نرگس ایرانی را از طریق مزایده 

حضوری به فروش رساند.
سپرده شرکت در مزایدهتعداد تقریبیواحد شمارشنوع اقالمردیف

      280.000.000  185180   عدد     الله1

       100.000.000   67750    عددنرگس ایرانی2

1-روزهای بازدید 1401/02/24 لغایت  26/ 1401/02 به مدت 3 روزکاری  از ساعت 9 صبح الی 13 می باشد.
2-مزایده  روز سه شنبه ساعت 09:00 صبح مورخه 1401/02/27 در محل انبار سازمان تشکیل می شود. 

3-آدرس: استان خراسان رضوی- شهر مشهد مقدس بلوار جمهوری بعد از میدان غدیر روبروی بوستان ریحانه 
انبار تولیدات  غدیرسازمان پارکها  - تلفن 09152206443 مراجعه نمایند.

4-متقاضیان می بایست مبلغ سپرده شرکت در مزایده )مبلغ 380.000.000 ریال( به صورت فیش نقدی به شماره 
حساب 700834125018  سپرده عاملیت شهرداری مشهد سازمان پارکها و فضای سبز نزد بانک شهر واریز و یا 
از ضمانتنامه بانکی که اعتبار آن از تاریخ ارائه پیشنهاد به مدت سه ماه باشد، استفاده نمایند و فیش واریزی و یا 

ضمانتنامه بانکی را در زمان برگزاری کمیسیون به همراه داشته باشند .
5-شرکت کننده  می بایست یک ساعت قبل از  برگزاری کمیسیون  مبلغ سپرده را به همراه کپی کارت ملی در  

ساعت 8:00 مورخه  1401/02/27 به نماینده امور مالی تحویل نماید.
6-نماینده هر یک از پیشنهاد دهندگان )با ارائه معرفی نامه (مي تواند در جلسه بازگشایی حضور داشته باشد .

7- نحوه پرداخت مبلغ خرید اقالم مزایده توسط خریدار :  برنده مزایده  می بایست قبل از خروج اقالم مورد 
معامله نسبت به پرداخت کل مبلغ پیشنهادی اقدام نماید.

8-پرداخت کلیه کسورات قانونی )بیمه، مالیات و سایر حقوق دولتی( در صورت تعلق به این مزایده بعهده برنده 
بوده و می بایست در مبلغ پیشنهادی لحاظ نمایند.

9-شرکت یا اشخاص برنده می بایست حداکثر 7 روز پس از ابالغ برنده نسبت به ترخیص اقالم در زمان و محل 
اعالمی اقدام نمایند در صورت عدم مراجعه در مهلت مقرر برنده مزایده در لیست سیاه این سازمان و شهرداری 

منظور و ثبت شده و از ارجاع کار به ایشان به مدت یکسال خودداری می شود.
10-کلیه هزینه های حمل و  و بارگیری  وخسارات احتمالی ناشی از حمل  برعهده برنده مزایده می باشد.

11- شخص حقوقی می بایست تصویر برابر اصل شده آگهی تاسیس اساسنامه مجوز و صالحیت فعالیت و بهره 
برداری موضوع استعالم  آخرین تغییرات شرکت شناسه ملی و تصویر مدارک شناسایی )کارت ملی و شناسنامه( 
صاحبان امضاء مجاز تعهدآور و در صورتی که پیشنهاد دهنده اشخاص حقیقی باشد می بایست تصویر کارت 
ملی و شناسنامه و جواز کسب و یا گواهی فعالیت معتبر را ارایه نماید. جهت شرکت در مناقصه ومزایده وکسب 
اطالعات بیشتر به سایت مناقصات ومزایدات شهرداری مشهد به آدرس http:\\ets.mashhad.ir  مراجعه 

نمائید وهمچنین جهت اطالع در روزنامه رسمی به آدرس www.rrk.ir  درج مي گردد.

سازمان پارکها 
و فضای سبز 

شهرداری 
مشهد

40
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مینا افرازه  گرچه مطابق طرح 
خودکفایی دانه های روغنی قرار 
ــود کــشــورمــان در زمینٔه تولید  ب
دانــه هــای روغنی و محصوالتی 
ــام بـــه  ســوی  ــ ــن خـ ــ ــ مــانــنــد روغ
خودکفایی و قطع واردات پیش 
برود، اما در سال های اخیر میزان واردات روغن خام 

افزایش چشمگیری داشته است. 

افزایش واردات با رانت و حمایت دولت ◾
در همین راستا؛ مهدی سروی، کارشناس اقتصادی 
در گفت وگو با قدس تصریح کرد: یکی از راهبردهایی 
که دولت قبلی به دلیل وابستگی گسترده کشورمان 
ــه روغـــن و دانـــه هـــای روغــنــی مــطــرح کـــرد، بحث  ب
خوداتکایی دانه های روغنی بود. کشور تا پیش از 
سال94 حدود 90درصد وابستگی به واردات روغن 
و دانه های روغنی داشت و این موضوع یکی از نقاط 
آسیب پذیر در دور قبلی تحریم ها و ابتدای سال های 
90 و 91 بود که موجب می شد امنیت غذایی کشور 
به خطر بیفتد. به همین خاطر، دولــت یازدهم در 
سال 94 طرح خوداتکایی دانه های روغنی را مطرح 
کرد که بر اساس آن قرار بود میزان تولید دانه های 
روغنی کشور طی 10سال افزایش یابد و تا پایان سال 
1404 حجم وابستگی به روغن و دانه های روغنی به 
30 درصد کاهش پیدا کند و 70 درصد نیاز کشور از 
محل تولید داخلی تأمین شود؛ بنابراین در سال های 
گذشته میزان تولید دانه روغنی کلزا به  عنوان دانه 
اصلی مورد حمایت دولت، از 5هزار تن در سال 94 به 

حدود 400 هزار تن در سال 99 رسید.
ســروی ادامــه داد: با ایــن  حــال با وجــود اینکه رشد 
تولید کلزا با توجه به نیاز کشور باال بود اما همچنان 
مــیــزان وابستگی کــشــور بــه واردات را کــم نــکــرد و 
همچنان حجم واردات بیشتر بود. در دو سال اخیر 

سیاست ارز 4200 تومانی اجرا شد و دولت تالش 
کرد با تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات، روغن 
ارزان قیمت در اختیار مصرف کنندگان قرار بدهد. 
بدین ترتیب گرچه کارخانه های روغن کشی پیش 
از این مکلف بودند در ازای تولید دانه روغنی اقدام 
به واردات دانه های روغنی خارج از کشور کنند، اما 
با توجه به اینکه کشور در شرایط ویژه ای قرار گرفته و 
دولت اولویت خود را از تولید به تأمین میزان مصرفی 
تغییر داد، کارخانه های روغن کشی و تولید روغن 
ــد؛ بنابراین  از بحث تولید دانــه روغنی سر بــاز زدن
میزان تولید دانه کلزا از 400هزار تن به 290هزار تن 

کاهش یافت و همین موجب شد دوبــاره نیاز ما به 
واردات دانــه و روغــن تشدید شــود.ایــن کارشناس 
امنیت غذایی گفت: در طــول ســال 1400، کشور 
حدود یک میلیون و 907 هزار تن واردات روغن خام 
داشت در حالی  که حجم واردات در سال 99 حدود 
یک میلیون و 203 هزار تن بود و عمالً میزان واردات 
سال گذشته حدود 700هزار تن نسبت به سال 99 
افزایش یافت؛ بنابراین این موضوع نشان می دهد 
افزایش واردات به خاطر افزایش مصرف نبود بلکه 
عمدتاً ناشی از رانتی بوده که در بخش واردات وجود 
داشته و دولــت بــدون هیچ قید و شرطی از واردات 

روغــن خــام حمایت کــرده اســت. در نتیجه همین 
مسئله موجب شده کارخانه های روغن کشی روغن 
خام نیز وارد و آن را احتکار کنند و در بازار با قیمت 
باالتر به فــروش برسانند، یا اینکه به صنایع دیگر 
تبدیل می کردند و با قیمت باالتر می فروختند یا 
حتی در برخی اوقات به صورت قاچاق به کشورهای 
همسایه صادر می کردند. این اقدام، منابع ارزی کشور 
را هدر داده و سبب شده تولید کشور با مشکل مواجه 

شود، چنان که دانه کلزا با کاهش جدی روبه رو شد.

به هم خوردن تناوب کشت محصوالت ◾
وی معتقد است: بر اساس راهبردهای مطرح  شده 
ــرای سال  در طــرح خوداتکایی دانــه هــای روغــنــی، ب
آینده هیچ واردکننده ای نباید مجوز واردات داشته 
باشد مگر اینکه دولت در داخل کشور با کشاورزانی 
کــه دانــه هــای روغــنــی مانند کلزا مــی کــارنــد، کشت 
قراردادی ببندد و مجوز واردات دانه روغنی را صرفاً 
به شرکت هایی بدهد که در داخل با کشاورزان به 
میزان مشخصی دانه کلزا کشت قراردادی بسته اند. 
در نتیجه دولــت نباید مجوزی بــرای واردات روغن 
بدهد زیرا روغن خام محصولی نهایی است و واردات 
آن هیچ ارزش  افــزوده ای نــدارد. در صورت واردات، 
کماکان اولویت ما باید واردات دانه روغنی باشد تا از 
آن روغن کشی کرده و روغن را در مصارف خانگی و 
صنعتی مورد استفاده قرار دهیم. همچنین می توان 
کنجاله حاصل از دانه روغنی را در نهاده های دام و 
طیور استفاده کرد، زیرا کنجاله هم مورد نیاز کشور 
است.سروی افزود: مرحله بعدی این است که دولت 
ــه روغنی را به  قیمت های مربوط به محصول دان
 درستی تعیین کند. کلزا یکی از دانه های روغنی است 
که باید در تناوب کشت با گندم و غالت کاشته شود 
تا عملکرد خودش و عملکرد گندم را بهبود ببخشد 
و موجب افزایش تولید شود. زمانی که قیمت گندم 

به 7500 تومان رسید قیمت کلزا تغییری نداشت 
و مبلغ خرید تضمینی آن توسط دولــت افزایش 
نیافت و اکنون نیز قیمتش همان 15 هزار تومان است. 
طبیعی است در چنین شرایطی که در بخش گندم 
سودآوری تولید وجود دارد، کشاورز تمایل بیشتری به 
تولید گندم دارد تا کلزا؛ زیرا کلزا یک محصول صنعتی 
است که هزینه های برداشت و تولیدش باالتر از تولید 
گندم است؛ بنابراین اگر قیمت خرید تضمینی کلزا 
افزایش پیدا نکند، تناوب کشت محصوالت به هم 
می خورد و در دوره بعدی گرچه گندم کشور زیاد 
می شود اما در دو سال بعد شاهد کاهش رشد گندم 
و تولید کلزا خواهیم بود، زیرا تناوب کشت به  هم  

خورده و بهره وری پایین می آید.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بدین ترتیب 
با وجود اینکه قیمت گندم به 11500تومان رسیده 
که همین سبب رشــد تولید گندم می شود و نیاز 
کشور را تأمین می کند اما برای اینکه کشاورز تمایل 
داشته باشد کلزا را در تناوب با گندم بکارد، دولت 
باید قیمت خرید تضمینی کلزا را به دو برابر قیمت 
گندم افزایش بدهد. بدین  صورت که اگر قیمت گندم 
11500 تومان است بایستی قیمت خرید تضمینی 
کلزا دست کم 23 هــزار تومان تعیین شــود، گرچه 
وزارت جهاد کشاورزی تاکنون به وظیفه خود در این 
زمینه عمل  نکرده و قیمت ها را تغییر نداده است. 
در چنین شرایطی، ما حتی اگــر طــرح خوداتکایی 
دانه های روغنی را اجرایی کنیم با وضعیت فعلی 
هــمــواره وابسته خواهیم بــود، زیــرا نه قیمت ها به 
ــه روغنی   درستی تعیین می شود و نه واردات دان
مشروط به کشت می گردد. البته طبیعتاً کارخانه های 
روغن کشی و روغــن خــام هــمــواره مایل اند واردات 
داشته باشند زیرا رانت و سود زیادی در واردات وجود 
دارد و می توانند با هر کیفیت و با هر نــوع قیمتی 

واردات انجام دهند.

 بررسی راه های مقابل دولت 
برای رهایی از واردات روغن خام

نقشه خودکفایی روغن خوراکی



   مرور فیلم های 
پرویز پرستویی 
در شبکه نمایش    
شبکه نمایش در هفته 
پیش رو قصد دارد 
به مرور فیلم های 
پرویز پرستویی از 
ستارگان بزرگ سینمای 
کشورمان بپردازد. 
»عشق شیشه ای«، 
»مومیایی۳«، »شکار«، 
»آدم برفی«، »بادیگارد«، 
»مرد عوضی« و »آژانس 
شیشه ای« از فیلم های 
پرویز پرستویی در 
شبکه نمایش پخش 
می شود.

وی برای بازی در 
فیلم »بادیگارد« در 
سی و چهارمین دوره 
جشنواره فیلم فجر 
برای چهارمین بار 
برنده سیمرغ بلورین 
بهترین بازیگر نقش اول 
مرد شد.

موسیقی

سینما

خیابا ن های اطـــراف مصالی 
ــنـــی)ره( شــلــوغ  ــیـ ــمـ ــام خـ ــ ــ ام
اســت، البته نه مانند موعد 
هــر ســالــه نــمــایــشــگــاه، بلکه 
ایــن ازدحـــام بیشتر ناشی از 
همان ترافیک های معمول و 
خسته کننده تهران است اما باز هم تجمع افراد 
در ورودی های مصلی و رفت و آمدها خاطره ایام 
برگزاری نمایشگاه کتاب را زنده می کند. شاید 
همه کسانی که منتظر مهم ترین رویداد فرهنگی 
سال بودند کنجکاو باشند که آیا نمایشگاه پس 
از دو سال وقفه به روزهای خوب خود بازمی گردد 
و استقبال پرشوری از آن خواهد شد یا خیر. 
پرسشی که جوابش را فقط با گشت و گذار در 

سالن های نمایشگاه می توان بدست آورد.

میهمان آمده اما میزبان آماده نیست ◾
در ساعات اولیه آغــاز به کار نمایشگاه حضور 
مــردم نسبتاً قابل توجه اســت، امــا بسیاری از 
غرفه ها خالی هستند و مسئوالن بیشتر غرفه ها 
هم مشغول جانمایی کتاب ها، چسباندن پوستر 
و کارهای عقب افتاده اند و به نظر نمی آید میزبان 
آمادگی استقبال از میهمان هایش را داشته 
باشد. اغلب مخاطبان به آرامی از کنار غرفه های 
خالی عبور می کنند یا هر از گاهی مکثی کرده و 
سرگرم تماشای فعالیت غرفه داران که مشغول 

ساماندهی به امور هستند، می شوند. 

تمرکز بخش های مختلف در فضای مسقف  ◾
و آسودگی ناشران 

یکی از اتفاقات قابل توجه ایــن دوره تجمیع 
ــه هــای نـــاشـــران در بــخــش هــای عــمــومــی،  غــرف

دانشگاهی و کــودک در اماکن مسقف مصلی 
است. این جانمایی قطعاً ناشران را از مشکالتی 
که در دوره هــای گذشته و حضور در چادرهای 

بزرگ با آن مواجه بودند، رها خواهد کرد. 
ــه ســردرگــمــی  ــه بـ ــم کـ ــواردی هـ ــ ــ ــا یــکــی از مـ ــ ام
بازدیدکنندگان دامــن می زند نبود راهنماهای 
مناسب همچون نصب بنرها در ســالــن هــا و 
نبود نقشه نمایشگاه و جانمایی غرفه هاست. 
در نخستین روز نمایشگاه حتی وقتی آدرس 
انــتــشــارات یــا بــخــش خــاصــی را از مسئوالن 
اطالع رسانی و روابط عمومی حاضر در سالن ها 
سؤال می کنیم خودشان هم نمی دانند تفکیک 
بخش ها بــه چــه صـــورت بـــوده و نقشه ای بــرای 
راهنمایی ندارند. البته این مشکل در روز گذشته 
به مدد دستگاه هایی که در سالن عمومی تعبیه 
شدند و حکم راهنما دارند تا بازدیدکنندگان به 
کمک آن هــا کتاب و ناشر مــورد نظرشان را پیدا 

کنند، تا حدود زیادی رفع شده است. 
از سویی دیگر برخی از ناشران در دو روز نخست 
دستگاه های کارتخوان را دریافت نکرده بودند که به 
گفته علی رمضانی؛ قائم مقام و سخنگوی نمایشگاه 
به شمار زیادی از ناشرانی که کد مالیاتی داشتند، 
مطابق دستورالعمل های مالیاتی دستگاه های 
کارتخوان تحویل داده شده و در بخش های دیگر نیز 

این مشکل پیگیری شده است.

سهم کودکان از نمایشگاه کتاب ◾
غــرفــه نــاشــران کـــودک و نــوجــوان امــســال نیز 
میزبان این گروه سنی در نمایشگاه خواهد بود 
و با اینکه هنوز راه اندازی برخی غرفه ها به پایان 
نرسیده و دستگاه های راهنمای این بخش آماده 
استفاده نیستند اما در کنار غرفه های انتشارات 
مختلف و برنامه های سرگرم کننده جانبی در 
این بخش، خانواده ها می توانند کودکانشان را 
به غرفه  های مخصوص که شامل بخش های 
سرگرمی، تفریحی و آموزشی است هم ببرند و 
از کارگاه های شعرخوانی، نقاشی، بازی و مسابقه 

دیدن کنند.

نمایشگاه مجازی کتاب را فراموش نکنید ◾
برپایی نمایشگاه مجازی کتاب تهران که دو 
دوره مــوفــق را پشت ســر گــذاشــتــه امــتــیــازات 
بسیاری دارد، به ویژه برای ساکنان سایر شهرها 
و استان ها که امکان یا وقت سفر به تهران در ایام 
نمایشگاه حضوری را ندارند. امسال همگام با 
نمایشگاه حضوری، بخش مجازی هم به قوت 
خود باقی است و بیش از 197هزار عنوان کتاب 
از 2هزار و 800ناشر در سامانه نمایشگاه مجازی 
کتاب قابل دسترسی است که در روزهای گذشته 
فروش قابل توجهی را نیز تجربه کرده است. بر 
پایه آمار در روزهای اخیر ۳۳هزار و 7۴0سفارش 

به ثبت رسیده و از این تعداد 97هزار و 80عنوان 
کتاب فروخته شده و تاکنون ۳۵هزار و 2۴9بسته 
تحویل اداره پست شــده اســت و در ایــن میان 
شهرهایی مانند مشهد، قم و تهران بیشترین 
سفارش را داشته اند و استان های اصفهان و 
خــراســان رضــوی و همچنین تهران بیشترین 
دریــافــت مرسوله و نــاشــران تهرانی بیشترین 

ارسال را داشتند.

برای استقبال پرشور از نمایشگاه باید صبر  ◾
کنیم؟

بسیاری معتقدند باید روزهــای اول نمایشگاه 
را به برگزارکنندگان و غرفه داران تخفیف داد اما 
هنوز پس از گذشت سه روز در حالی که مردم از 
نمایشگاه بازدید می کنند اما فعال نبودن برخی 
غرفه ها و خالی بودنشان توی چشم می زند و 
با اینکه تعدادی از آن ها توسط ناشران تکمیل 
شدند امــا ایــن ناهماهنگی اعــتــراض ناشران 
نسبت به غرفه های اطرافشان را برانگیخته 
است. مضاف بر اینکه تعطیالت پایانی هفته که 
در دوره های مختلف عموماً از روزهای پرازدحام 
نمایشگاه محسوب می شده در این دوره و طی 
دو روز گذشته مخاطبان فراوانی را به خود ندیده 
اســت. حاال باید دید در هفته پیش رو فضای 
نمایشگاه به شور و حال سابقش بازمی گردد و 
استقبال گرم مردم در انتظار نمایشگاه خواهد 

بود. 
سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 
با شعار »بــا کتاب سالمتیم« از بیست ویکم 
تا سی ویکم اردیبهشت ماه 1۴01 در دو بخش 
حضوری در مصالی امام خمینی)ره( و مجازی 

در سامانه ketab.ir برگزار می شود.

گشت و گذاری در سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 

بهار سوت و کور کتاب ایران 

خبرخبر
روزروز

پول، تعیین کننده سرنوشت یک اثر نمایشی استچرا در »ساخت ایران۳« از لباس بلوچی برای قاچاقچیان استفاده شد؟
سیدامیر پروین حسینی، تهیه کننده سریال »ساخت 
ایران۳« به اعتراض نمایندگان مجلس مبنی بر استفاده از 
لباس بلوچی در نمایش صحنه های قاچاق در این سریال 
واکنش نشان داد. او نوشت: »آن هایی که من و عوامل 
سریال را می شناسند، از عشق و عالقه ما به هموطنان 
سیستان و بلوچستانی آگاه هستند. ما در سریال »ساخت 

ایران۳« از این لباس استفاده کردیم چون آن را یک اثر هنری 
می دانیم، از لباس زنان بلوچ بهره بردیم چون آن را اثر باارزشی 
می دانیم که قابلیت انتقال به کشورهای دیگر را دارد، 
قاچاقچیان هم از این لباس ها )به بهانه فروش و سوغات( 
استفاده کردند که پوششی باشد برای کارهایشان. هدف 

مشخص ما در سریال ساخت ایران همین بوده است«. 

زهره کهندل   کارگردان سریال »جناب عالی« از احتمال 
ساخته شدن فصل دوم این مینی سریال خبر داد.  عادل 
تبریزی گفت: صحبت هایی با تهیه کننده کار انجام شده 
که فصل دوم این سریال ساخته شود ولی هنوز به نتیجه 

قطعی نرسیدیم. 
او با بیان اینکه پول می تواند تعیین کننده سرنوشت یک 

اثر نمایشی باشد ضمن اشاره به بودجه کم این سریال در 
مقایسه با سریال های شبکه نمایش خانگی خاطرنشان 
کرد: االن دوره رقابت آثار هنری با هم نیست بلکه دوره 
رقابت سرمایه های مالی با هم است، اینکه پــروژه ای پول 
 داشته باشد، تبلیغاتش بیشتر و پروداکشن قوی تری 

دارد.

  صبا کریمی      اردیبهشت ماه همیشه برای اهل 
ادب و فرهنگ بهار کتاب بوده است؛ گرچه همه گیری 
کرونا روزهای خوش برگزاری نمایشگاه بین المللی 

کتاب تهران را مخدوش کرد اما حاال پس از دو سال 
وقفه سی و سومین دوره آن از چهارشنبه گذشته در 

مصالی تهران در حال برگزاری و میزبان عالقه مندان 
است.  البته مدیران فرهنگی هم در این دو سال بیکار 
نماندند و با برپایی نمایشگاه مجازی کتاب تهران تا 

حد زیادی توانستند خأل نمایشگاه حضوری را جبران 
کنند و امسال تجربه موفق دو دوره برگزاری نمایشگاه 

مجازی به سی و سومین دوره نمایشگاه کتاب تهران 
هم آمده و همگام با این رویداد حضوری دوستداران 
کتاب می توانند در سراسر ایران تنها با یک کلیک به 

کتاب مورد نظر خود دسترسی پیدا کنند. امسال بیش 
از هزار و 700ناشر داخلی و 170 ناشر خارجی در 

نمایشگاه بین المللی کتاب حاضر شده اند، این در حالی 
است که در بخش مجازی نیز 2 هزار و 800 ناشر آثار 

خود را عرضه کرده اند. در ادامه نگاهی خواهیم داشت 
به نخستین روزهای برپایی نمایشگاه کتاب، استقبال 

مخاطبان از آن و حضور ناشران در این دوره.

 همایون شجریان در آیین رونمایی از
 آلبوم »گاه فراموشی«: 

به دنبال برگزاری کنسرت 
رایگان هستم 

نشست خبری و آیین رونمایی از آلبوم موسیقی 
»گـــاه فــرامــوشــی« بــا حضور همایون شجریان؛ 
ــی، فــردیــن خلعتبری؛  ــران خــوانــنــده موسیقی ای
آهنگساز و تهیه کننده، رامین صدیقی؛ مشاور 
تهیه کننده، رضا موسوی؛ مدیر هنری و جمعی از 

مسئوالن و هنرمندان در تاالر وحدت برگزار شد.
شجریان در این آیین با تشریح چگونگی تولید 
آلبوم موسیقی گاه فراموشی اظهار کرد: این اثر 
هم آمیزی از موسیقی ایرانی و موسیقی جَز)جاز( 
است، نقطه مشترک آن ها که بداهه پردازی است، 
در آلبوم گاه فراموشی به آن پرداخته شده است، 
فردین خلعتبری موسیقی را براساس اشعارش 
ساخته و می توان گفت شعر و موسیقی با هم 

شکل گرفته است.
ایــن خواننده موسیقی ایرانی با اشــاره به اینکه 
نوازندگان چیره دستی در تولید آلبوم گاه فراموشی 
همکاری داشتند، افزود: روند تولید این اثر پیچیده 
نیست، چهار نوازنده و یک خواننده در تولید گاه 
فراموشی حضور داشتند که یک تجربه تــازه و 

متفاوت و برای من غنیمت بود.
شجریان درباره اجرای زنده آلبوم گاه فراموشی بیان 
کــرد: برنامه ریزی بــرای اجــرای کنسرت این آلبوم 
خواهیم داشت، همچنین بر اساس برنامه ریزی ها 
قــرار اســت که تیرماه امسال در تهران کنسرتی 

برگزار کنیم.
شجریان در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی 
بر همکاری با صــدا و سیما گفت: قصدی برای 

همکاری با این نهاد ندارم.
ــاره حــاشــیــه هــای کنسرتش در دبـــی و  ــ وی دربـ
صحبت هایش حین برگزاری کنسرت بیان کرد: 
در جریان اتفاقات رخ داده قبلی در کنسرت دبی 
ــودم، من کــار خــودم را در حــوزه موسیقی انجام  ب
می دهم و کاری به اتفاقات و حاشیه ها ندارم، آنچه 
در کنسرت دبی انجام دادم تحت تأثیر هیچ حرکتی 
نبود و خودم تصمیم گرفتم در این کنسرت بدون 
توجه به حاشیه ها، از ایران بخوانم، این در حالی 
است که در دبی هیچ محدودیتی برای برگزاری و 

اجرای این قطعه نداشتم.
شجریان درباره برگزاری کنسرت رایگان و خیابانی 
که چند سال گذشته وعــده آن را داده بــود، بیان 
کرد: همچنان پای سخنم هستم، شرایط برگزاری 
کنسرت رایگان باید به گونه ای فراهم شود که به 
کسی آسیب نرسد. برخی دوستان و هنرمندان 
اعــالم کردند که چند شب اجــرای رایگان داشته 
باشیم، در حالی که این هدفم نبود، هدفم این 
بود طیف وسیعی که دسترسی و امکان حضور 
در کنسرت را ندارند و حتی شاید این مسئله به 
ذهنشان هم خطور نکند، به این کنسرت بیایند. 
وقتی خیران به گونه های مختلف کمک می کنند، 
می بینم من نفر آخر در بین آنــان هستم و باید 
کاری کنم که مختص به من است و امیدوارم روزی 
شرایط آن فراهم شود که بتوانم کنسرتی را با تعداد 

زیادی از تماشاگران برگزار کنم.

»رها و انگشتر جادو« برای 
مخاطب کودک و نوجوان

فیلم سینمایی رها و انگشتر جادو به تهیه کنندگی و 
کارگردانی امیر مؤمنی اصل و با بازی نیما فالح، سحر 
ولدبیگی و رها باللی برای عموم مخاطبان کودک و 
نوجوان و بزرگسال تهیه و تولید شده است. فیلم 
سینمایی رها و انگشتر جادو؛ ضمن برخورداری از 
آموزه های علم روان شناسی و توجه به مفاهیم رشد و 
تربیت و آموزش توانسته از بین 1۳7 فیلم سینمایی از 
ایران و 10۵ کشور جهان، در جمع 9 فیلم برتر راه یافته 
به پنجاه و یکمین جشنواره بین المللی فیلم رشد 
حضور داشته باشد.این فیلم به زودی در سینماهای 
کشور اکران می شود. عارفه نظامی، النا منیعی، میثم 
حسینی، محمدرضا نجفی، هــادی عبدالمالکی، 
مهدی بیگدلیا، آزاده قدیمی، کیانا صفرزاده و سودابه 

توفیقی از دیگر بازیگران این فیلم هستند. 

بســیاری معتقدند باید روزهای اول نمایشــگاه را بــه برگزارکنندگان و 
غرفه داران تخفیف داد اما هنوز پس از گذشت سه روز در حالی که مردم از 
نمایشگاه بازدید می کنند اما فعال نبودن برخی غرفه ها و خالی بودنشان 
توی چشم می زند و با اینکه تعدادی از آن ها توسط ناشران تکمیل شدند 
اما این ناهماهنگی اعتراض ناشــران نســبت به غرفه های اطرافشان را 

برانگیخته است.
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و هنر فرهنگ 

گزارش

لیال نوعی   سریال »خوشنام« 
به کارگردانی علیرضا نجف زاده 
یکی از ســریــال هــای تلویزیونی 
ــه پـــخـــش آن  ــ ــان بـــــود ک ــضــ ــ رم
تا اواخــر اردیبهشت ادامــه داشــت و هومن 
حــاجــی عــبــدالــلــهــی در نــقــشــی مــتــفــاوت از 
نقش های پیشینش در ایــن سریال حضور 
داشت. درباره جزئیات بیشتر نقش شهرام و 
ارادتش به امام رضا)ع( با این بازیگر گفت وگو 

کرده ایم که می خوانید.

 شخصیت شهرام چه جذابیتی داشت که  ◾
آن را قبول کردید؟ 

 مدت ها بود به دنبال بازی در یک نقش جدی 
بـــودم. مــن همیشه در نقش های طنز بــازی 
ــری جا بیفتد  کـــرده ام و وقتی بازیگری در ژان
همیشه همان نقش هم پیشنهاد می شود اما 
من دوست داشتم در یک نقش جدی بازی 

کنم که شهرام این ویژگی را داشت. 

 کاراکتر شهرام از کلیشه دور است و شبیه  ◾
الت هایی که در بقیه فیلم ها به تصویر کشیده 
می شود نیست، چطور به این ویژگی ها رسیدید؟
ــردم و   مــن در ســـال 1۴01 خــوشــنــام را کـــار کـ
خواستم اگر قرار است نقش جاهلی بازی کنم 
شخصیت کلیشه ای که همیشه دیده شده، 
نباشد. االن آدم کاله مخملی و... نمی بینیم 
اگــر آدم شــروری ببینیم تیپی مانند شهرام 

دارد، به همین دلیل بود که با کارگردان، طراح 
لباس و طراح گریم صحبت شد و همه اتفاق 
نظر داشتیم که تیپ، قیافه و لهجه شهرام 
ساده باشد. در حقیقت از الت کلیشه ای الگو 
نگرفتیم. من خودم بچه جنوب شهر هستم 
و آدم هــای این شکلی را دیــده بــودم؛ می دانم 
رفتار عجیب و خاصی ندارند، ما هم تصمیم 
گرفتیم شهرام خیلی ســاده باشد و در عین 
حال رفتارهایی داشته باشد که متناسب با 

ویژگی های ظاهری اش است.

 داستان با موضوعات اخالقی پیش می رود و  ◾
به حرم امام رضا)ع( ختم می شود، ارادت شهرام 

به امام رضا)ع( از کجا نشأت می گیرد؟
 نمی توان آدم ها را قضاوت کرد که مثالً فالنی 
چون شرور است نباید نام امام رضــا)ع( را بر 
زبان بیاورد. مگر خود ما که هستیم؟ هیچ کس 
ــا همه  عـــاری از گــنــاه نــیــســت. شــهــرام هــم ب
بدی هایش اعتقاداتی دارد که برای گره گشایی 
و رفــع مشکالت زنــدگــی اش بــه خــانــدان کرم 
متوسل می شود. شهرام در کل سریال قسم 
راستش به امام رضا)ع( است. قطعاً این آدم 
که اعتقاد قلبی به امام رضا)ع( دارد، داستانش 

به حرم امام رضا)ع( ختم می شود.

 حس و حال قلبی هومن حاجی عبداللهی  ◾

به امام رضا)ع( چگونه است؟
 از حس قلبی ام به امام رضا)ع( هر چیزی بگویم 
اغـــراق مــی شــود. در همه کارهایم به فراخور 
حال، امضایی از عشق و ارادتم به امام رضا)ع( 
گذاشتم، مثل یــا موسی بــن جعفری کــه در 
پایتخت۵ می گفتم. ایشان از خاندانی هستند 
که هیچ کس نمی تواند از آن ها چشم بپوشاند 
و دوری کند و قطعاً در زندگی همه اثرگذار و 

پربرکت هستند.

ــان در مــشــهــد و حــرم ◾ ــ ــت   چـــقـــدر از داســ
امام رضا)ع( ضبط شد؟ 

 چند سکانس آخر سریال در حرم امام رضا)ع( 
ضبط شد، مرجان و شهرام ازدواج می کنند و ماه 
عسل به مشهد می روند. آستان قدس در این 
پروژه همکاری بسیار خوبی با ما داشت و تیم را 
به خوبی همراهی کردند، حتی اجازه دادند ما در 
حرم مطهر از هلی شات استفاده کنیم و تصاویر 

زیبایی از گنبد و حرم مطهر گرفتیم.

 به نظر شما چرا مردم از سریال های کمدی  ◾
بیش از ژانرهای دیگر استقبال می کنند؟ 

مشکالت متعدد و به خصوص مالی که گریبان 
مردم را گرفته است موجب می شود مخاطب 
بــه دنــبــال ایــن باشد کــه وقتی پــای تلویزیون 
می نشیند چند دقیقه ای از مشکالتش فارغ 
شــود و مجموعه های کمدی ایــن امکان را به 

مخاطب می دهد. 

گفت وگو با هومن حاجی عبداللهی، بازیگر سریال »خوشنام« 

در همه کارهایم امضایی از عشق و ارادتم به امام رضاj گذاشته ام 

در  حاشیه

تانیا جوهری 
سکوت خود را 
شکست

تانیا جوهری نه تنها 
در تئاتر بلکه در سینما 
و تلویزیون هم غیبتی 
طوالنی دارد. او از 
احواالت این روزهایش 
گفت: آخرین کار 
سینمایی ام فیلم 
»شیش و بش« به 
کارگردانی آقای گودرزی 
بود. تقریباً 12 سال 
است که کار نکرده ام. 
بسیاری از پیشنهادها 
را دوست نداشته ام 
و شرایط هم خیلی 
دلپذیر نیست. وقتی 
شما در فیلمی بازی 
می کنید، حتماً تعدادی 
جوان هم در آن حضور 
دارند و خیلی اوقات 
می بینیم نگاه جوانان 
به ما این گونه است که 
شما که کارهای خود را 
کرده اید بهتر است کنار 
بکشید.  
تانیا جوهری امروز در 
مراسم »شب بازیگر« 
در کنار محمد ساربان 
دیگر بازیگر باسابقه و 
دو بازیگر دیگر قدردانی 
خواهد شد.



ریشههاییکتاریخبیریشه
ــم جعلی  تــاریــخ ایــجــاد ایـــن رژیـ
ــه مــــی تــــوان آن را »تـــاریـــخ  ــ ک
نکبت« نامید، برخالف ادعــای 
صهیونیست ها و البته حامیان 
غربی آن هــا، نه طوالنی اســت و 
نــه ریــشــه ای دارد. صهیونیست ها از همان آغــاز 
فعالیت های سیاسی خــود در واپسین سال های 
قــرن نوزدهم میالدی که به تشکیل کنگره »بــال« 
در سوئیس )ســـال1897م( انجامید، از یک چالش 
عمده رنــج می بردند؛ آن هــا فاقد پیشینه و اعتبار 
تاریخی الزم برای جلب نظر یهودیان جهان بودند. 
تئودور هرتسل، نخستین نظریه پرداز آن ها، چنان 
برای شکل دادن به تفکراتش دچار مشکل بود که 
ناچار به جای متون مقدس یهودی، دست به دامن 
دیدگاه های »سیسیل رودز«، از برجسته ترین سران 
استعمار انگلیس در قاره آفریقا شد؛ برای وی نامه 
نوشت و افکار خود را نه یک دیدگاه نژادی و دینی، 
بلکه یک تفکر »استعماری« معرفی کرد. به دیگر 

سخن، صهیونیست ها برای استعمار فلسطین پا 
به آن گذاشتند و آنچه به عنوان رویای کشور یهودی 
مطرح می کردند، فقط یک شــوی تبلیغاتی بود. 
آن ها با پا گرفتن »آژانس یهود« و شروع تکاپوهای 
استعماری در فلسطینِ تحت اشغال بریتانیا که 
اداره آن را »هربرت ساموئل«، یهودی انگلیسی و 
طرفدار تفکرات صهیونیستی بر عهده داشت، تازه 
به فکر تاریخ سازی افتادند؛ موجی از جعل رویدادهای 
گذشته در میان نوشته های آن ها به راه افتاد. کتاب 
»تاریخ صهیونیسم« که توسط ناحوم سوکولوف، 
یک صهیونیست لهستانی به رشته تحریر درآمد، 
تقریباً تمام شخصیت های تاریخ دین یهود را به نوعی 
صهیونیست معرفی می کرد؛ از یوشع نبی بگیرید 
تا موسی مونته فیوره در قرن نوزدهم و خاندان های 
کلیمی ساکن دمشق و بیت المقدس که قرن ها در 
کنار مسلمانان با صلح و آرامش زندگی کرده بودند. 
سوکولوف را باید یکی از نظریه پردازان »روز نکبت« 
بدانیم؛ او نقشی کلیدی در صدور قرار بالفور داشت 
و حتی نام »تل آویو« را سوکولوف برای این شهرک 

صهیونیستی که بعدها مرکز فعالیت رژیم جعلی 
اسرائیل شد، انتخاب کرد؛ هرچند او در سال1936م 

مُرد و شاهد تحقق »روز نکبت« نشد.

طنابپوسیدهایبراییهودیان◾
جعل تاریخ از سوی این گروه، در دوره هــای بعد و به 
مناسبت های مختلف تکرار شد؛ صهیونیست هایی 
مانند اسحاق شامیر که سابقه همکاری با حکومت 
هیتلر را بــرای انتقال یهودیان بدبخت آلمانی به 
فلسطین داشتند، مدعی بودند مــردم فلسطین، 
یعنی همان هایی که قبالً »اصالً وجود نداشتند!« 
با نازی ها همکاری می کنند و به همین دلیل، حضور 
صهیونیست ها در ایــن سرزمین باید مــورد تأیید 
و حمایت متفقین بــه عــنــوان جناح پــیــروز جنگ 
باشد و البته متفقین و به ویژه آمریکایی ها، به این 
رویکرد روی خوش نشان دادنــد؛ شاید برای اینکه 
سیل مهاجران یهودی از اروپـــا به سمت آمریکا 
متوقف شـــود؛ دستپخت صهیونیست ها بــرای 
جذب مهاجران یهودی اروپایی به فلسطین خیلی 

خوب از آب درنیامده بود و بیش از 90درصــد آن ها 
ترجیح می دادند با طناب پوسیده صهیونیست ها به 
تهِ چاه نروند. در عراق و ایران که اقلیت های یهودی 
خــود را بخشی از کشور محل اقامت خــود و تابع 
آن فــرض مــی کــردنــد، صهیونیست ها دســت به 
 ترور شخصیت های مهم مخالف خود و ایجاد جو

ــد. مـــقـــتـــوالن عـــمـــدتـــاً از  ــ ــ  رعــــب و وحـــشـــت زدنـ
شخصیت های علمی و مذهبی یهود بودند. روژه 
گاردوی در کتاب مشهور خود با نام »تاریخ یک ارتداد« 

به تفصیل درباره این اقدامات سخن گفته است.

گوشوبینیهایبریده...◾
با این تبلیغات گسترده، صهیونیست ها توانستند 
جمعیت خـــود را در فلسطین افـــزایـــش دهــنــد. 
ــراد آگــاهــی نظیر عــزالــدیــن قــســام کــه محتوای  ــ اف
چنین تحرکاتی را شناخته بودند، دســت به قیام 
مسلحانه علیه انگلیس و صهیونیست ها زدند، 
اما دولت بریتانیا آن ها را سرکوب کرد و بسیاری را 
به شهادت رساند. با پایان یافتن جنگ جهانی دوم، 
ــرای مشروعیت خــود، ماجرای  صهیونیست ها ب
هولوکاست را علم کــرده بودند، اما در همان حال، 
هولوکاست واقعی در سرزمین های اشغالی در حال 
شکل گرفتن بود. قتل عام »دیر یاسین« با فرماندهی 
مناخیم بگین که بعدها نخست وزیر رژیم جعلی 
اسرائیل شد، فقط یک نمونه کوچک است. آن ها 
بــرای ایجاد رعب و وحشت در میان فلسطینی ها 
و وادار کردنشان به ترک خانه و کاشانه، دست به 
جنایات عجیب وغریبی زدند. آنچه »هارون یحیی« 
در کتاب »مبانی فراماسونری« مورد اشاره قرار داده 
و تصاویر وحشتناک آن را منتشر کــرده، می تواند 
ابعاد این خشونت افسارگسیخته را نشان دهد؛ 
صهیونیست ها همه را می کشتند و چند نفر را با 
بینی و گوش بریده به روستاهای بعدی می فرستادند 

تا به بقیه بگویند اگر بمانید، وضع این خواهد بود.

درسایهبیتفاوتیها◾
روز نکبت البته فقط در سایه فعالیت های ضدبشری 
صهیونیست ها و حمایت همه جانبه غربی ها رقم 
نخورد؛ جهان اسالم هم در خواب غفلتی عمیق قرار 
داشت. در ایران خودمان، رژیم پهلوی عمالً واکنشی 
به این اقــدام انجام نــداد. سفیر ایــران در شامات که 
مسئولیت فعالیت های کنسولی در فلسطین را هم در 
دوره پهلوی اول بر عهده داشت، عین الملک هویدا، 
پدر امیرعباس هویدا )نخست وزیر معدوم محمدرضا 
پهلوی( بود؛ یک بهایی دوآتشه که بیشتر از تهران، 
به عکا، مقر فعالیت بهاییان چشم داشــت. فرقه 
بهاییت با استعمار انگلیس، پیوندهایی ناگسستنی 
بــرقــرار کــرده بــود. عباس افندی ســرکــرده ایــن فرقه، 
در ســال1917م و همزمان با صدور بیانیه بالفور، به 
دلیل همکاری با بریتانیا در اشغال فلسطین، از 
ژنــرال آلنبی نشان شوالیه گرفت! طبیعی بــود که 
هویدا در گزارش هایش اشاره چندانی به تکاپوهای 
صهیونیستی در فلسطین تحت اشغال انگلیس 
نداشت. به قول دکتر علی اکبر والیتی در کتاب »ایران 
و مسئله فلسطین«، عین الملک با سیاستی که 
اتخاذ کرد، از حساسیت دستگاه دیپلماسی ایران 
نسبت به قضیه فلسطین به شدت کاست و بعدها 
نیز صهیونیست ها از نفوذ بهاییان به دربار رضاشاه و 
پسرش سود فراوانی بردند. دیگر کشورهای مسلمان 
نیز وضع بهتری نداشتند؛ خیلی از آن ها تازه از زیر 
یوغ استعمار بیرون آمده بودند و حکومت های مستقر 
شده در این کشورها مانند ایران، بیشتر دست نشانده 
استعمار انگلیس و حامی سیاست های آن بود. به 
همین دلیل صهیونیست ها با مانعی جــدی برای 
رقــم زدن روز نکبت روبــه رو نشدند. اینچنین بود که 

تاریخ معاصر با نام جعلی رژیم اسرائیل ملوّث شد.

سید علی نقی 
 فیض االسالم

)1364 - 1284 ش(
عالم و مترجم 

نامدار ایرانی که 
برای نخستین بار 
ترجمه ای فراگیر 

و همه فهم از 
نهج البالغه انجام 

داد و در اختیار 
مردم گذاشت. وی 
در »خمینی شهر« 

اصفهان به دنیا 
آمد و از آیات سید 

ابوالحسن اصفهانی 
و سید ضیاء عراقی 

اجازه اجتهاد و از 
مرحوم شیخ عباس 

قمی اجازه روایت 
داشت. مرحوم 

فیض االسالم 
24اردیبهشت 
سال1364ش 
درگذشت و در 

بهشت زهرا تهران به 
خاک سپرده شد.

چهره های چهره های 
تاریخیتاریخی

چگونه غده سرطانی اسرائیل در منطقه خاورمیانه شکل گرفت؟

مقدمات تاریخی »روز نکبت«
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آغازگر عصر ترجمه روان متون دینی
امروز 24اردیبهشت، سالروز درگذشت استاد برجسته 
الهیـات و مترجـم شناخته شـده قـرآن، نهج البالغـه و 
صحیفه سجادیه است؛ از مرحوم استاد محمدمهدی 
الهـی قمشـه ای، مشـهور بـه »محی الدیـن« صحبـت 
می کنیـم. اندیشـمندی کـه او را آغازگـر عصـر ترجمـه 
 روان متـون دینـی، به ویـژه قـرآن کریـم می داننـد. 

اسـتاد در سـال1280ش در قمشـه، از توابـع اصفهـان 
متولـد شـد و بعدهـا شـاگردی محضـر جهانگیرخـان 
قشـقایی و آیـت هللا سـید حسـن مـدرس را در حـوزه 
علمیـه اصفهـان تجربـه کـرد. او سـپس راهـی مشـهد 
شـد و در مدرسـه علمیـه نـواب و دیگـر مـدارس مشـهور 
ایـن شـهر، پـای درس بزرگانـی همچـون حاج آقـا حسـین 

قمی، آقابـزرگ حکیم و مالمحمدعلی فاضل نشسـت. 
استاد الهی قمشـه ای که در ادبیات، الهیات و به ویژه در 
فلسـفه و حکمـت اسـالمی صاحب نظر بـود، بعدهـا در 
حوزه علمیـه تهـران بـه تدریـس پرداخـت و در ایـن دوره، 
مدتی به دلیـل همراهی با شـهید مـدرس، گرفتـار زندان 
رضاخـان شـد. وی بعدهـا بـه اسـتادی دانشـگاه تهـران 

رسـید و همزمـان در حـوزه علمیـه نیـز، تدریـس می کرد. 
از شـاگردان برجسـته او می تـوان بـه عالمـه حسـن زاده 
آملـی و آیات جـوادی آملـی و سـید رضی شـیرازی اشـاره 
کرد. استاد الهی قمشه ای 24اردیبهشت سال1352 در 
72سالگی دارفانی را وداع گفت و در قبرستان دارالسالم 

شـهر مقـدس قـم بـه خـاک سـپرده شـد.

 دانستنی های تاریخی
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  محمدحسین نیکبخت   روز 
24اردیبهشت سال1327، رژیم اشغالگر قدس 

رسمًا اعالم موجودیت کرد؛ اتفاقی که البته 
پس از استیالی بریتانیا بر سرزمین فلسطین 

طی جنگ جهانی اول و در پی آن، صدور سندی 

مشهور موسوم به »بیانیه بالفور« از سوی 
دولت انگلیس در سال1917م  قابل پیش بینی 

بود.
 این روز توسط مردم مبارز فلسطین با نام 

»یوم النکبه« )روز نکبت( نام گذاری شده؛ 

اقدامی که از سوی همه مسلمانان موردتأیید 
قرارگرفته است؛ هرچند سران مرتجع عرب 
ترجیح می دهند به روند سازشکارانه خود 

دربرابر رژیم صهیونیستی ادامه دهند. 
»روز نکبت« فرصتی است برای مرور دوباره 

تاریخ شکل گیری رژیم جعلی اسرائیل؛ اینکه 
صهیونیست ها چگونه بر بستر ازهم پاشیدگی 

قلمرو امپراتوری عثمانی که در سال های 
پایانی عمرش به »مرد بیمار اروپا« مشهور بود، 

سنگ بنای غده سرطانی اسرائیل را گذاشتند.

تاریخ

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی

امالک واقع دربخش 7 یزد –  طزرجان و توابع
4 فرعی 2867- اصلی – اقای محمدعلی عاقبت خیری ششدانگ خانه  و باغچه بطور مفروز قسمتی از پالک ثبتی 
برابربه مساحت 524/54 مترمربع برابر رای شماره 14060321006000370مورخه 1401/02/07واقع در طزرجان 

خریداری  طبق سند مالکیت مشاعی از مالک رسمی
4 فرعی 2867- اصلی – اقای عباسعلی عاقبت خیری ششدانگ خانه و باغچه بطور مفروز قسمتی از پالک ثبتی 
برابربه مساحت 771مترمربع بموجب  رای شماره 14060321006000382مورخه 1401/02/07واقع  در طزرجان 

خریداری  طبق سند مالکیت مشاعی از مالک رسمی 
 4 فرعی 2867- اصلی –خانم هاجر الحمد للهی ششدانگ خانه و باغچه بطور مفروز قسمتی از پالک ثبتی برابربه 
مساحت 648مترمربع برابر رای شماره 14060321006000372مورخه 1401/02/07واقع  در طزرجان خریداری  

طبق سند مالکیت مشاعی از مالک رسمی
لذا به منظوراطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتی که اش��خاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی 
تقدی��م نمایند.    بدیهی اس��ت در ص��ورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت 

صادرخواهد شد.آ40101922
تاریخ انتشارنوبت اول : شنبه: 1401/02/24                        تاریخ انتشارنوبت دوم : یکشنبه : 1401/03/08

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی

براب��ررای ش��ماره 140160321006000034هی��ات اول موض��وع قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تفت تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی خانم 
آرزو جعفرزاده  فرزند محمد حسن بشماره شناسنامه 217 صادره از دزفول درششدانگ خانه و باغچه  به مساحت 
کل 322/5مترمربع بطور مفروز قسمتی از باقیمانده 536 اصلی بخش 12 یزد واقع درده باالی خریداری مع الواسطه 

ازمالک رسمی اقای رحمت اله زارع کوهی محرزگردیده است .
لذا به منظوراطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتی که اش��خاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند، می توانند از تاریخ انتش��اراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی 

تقدیم نمایند.   
بدیه��ی اس��ت در صورت انقض��ای مدت مذکوروع��دم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکی��ت صادر خواهد 

شد.آ40101923
تاریخ انتشارنوبت اول : شنبه1401/02/24                     تاریخ انتشارنوبت دوم : یک شنبه  1401/03/08

امیرحسین جعفری ندوشن-رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی

براب��ر آراء ص��ادره هیات موضوع قانون  تعیین تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد س��ند رس��می 
مس��تقردرواحد ثبتی شهرس��تان تفت تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضیان محرز گردیده است  لذا مشخصات 
متقاضی��ان و ام��الک مورد تقاضا  به ش��رح ذیر به منظوراطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود 
درصورتیکه اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه 

از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند.
 امالک واقع دربخش 6 یزد –  تفت و توابع

1559- اصلی – خانم ربابه فالح تفتی نس��بت به دو دانگ مش��اع ازششدانگ باغ پالک برابربه مساحت ششدانگ 
700مترمربع برابر رای ش��ماره 140160321006000024مورخه 1401/01/08واقع در تفت خریداری عادی مع 

الواسطه ازعلی فالح تفتی مالک رسمی
1559- اصلی – خانم بهاره فالح تفتی نس��بت به دو س��هم مش��اع از15 سهم ششدانگ باغ پالک برابربه مساحت 
شش��دانگ 700مترمربع برابر رای شماره 140160321006000026مورخه 1401/01/08واقع در تفت خریداری 

عادی مع الواسطه ازعلی فالح تفتی مالک رسمی
 1559- اصلی - اقای امیرفالح تفتی نسبت به 4 سهم مشاع از15 سهم ششدانگ باغ پالک برابربه مساحت ششدانگ 
700مترمربع برابر رای ش��ماره 140160321006000028مورخه 1401/01/08واقع در تفت خریداری عادی مع 

الواسطه ازعلی فالح تفتی مالک رسمی
1559- اصلی – اقای محمد جواد فالح تفتی نسبت به 4 سهم مشاع از15 سهم ششدانگ باغ پالک برابربه مساحت 
شش��دانگ 700مترمربع برابر رای شماره 140160321006000016مورخه 1401/01/06واقع در تفت خریداری 

عادی مع الواسطه ازعلی فالح تفتی مالک رسمی
یک فرعی از1679 - اصلی – خانم فاطمه  فالح تفتی نسبت به 151 سهم مشاع از770 سهم ششدانگ باغ پالک 
برابربه مساحت ششدانگ 736 مترمربع برابر رای شماره 140160321006000030مورخه 1401/01/08واقع در 

سلطان اباد تفت خریداری عادی مع الواسطه ازعلی فالح تفتی فرزند علی اکبر مالک رسمی
یک فرعی از1679 - اصلی – اقای عباس فالح تفتی نس��بت به 318 س��هم مشاع از770 سهم ششدانگ باغ پالک 
برابربه مساحت ششدانگ 736 مترمربع برابر رای شماره 140160321006000032مورخه 1401/01/09واقع در 

سلطان اباد تفت خریداری عادی مع الواسطه ازعلی فالح تفتی فرزند علی اکبر مالک رسمی
یک فرعی از1679 - اصلی – اقای علی فالح تفتی نس��بت به دو پنجم از301 س��هم مشاع از770 سهم ششدانگ 
ب��اغ پالک برابربه مس��احت شش��دانگ 736 مترمرب��ع براب��ر رای ش��ماره 1401603210060000131مورخه 

1401/01/20واقع در سلطان اباد تفت خریداری عادی مع الواسطه ازعلی فالح تفتی فرزند علی اکبر مالک رسمی
بدیه��ی اس��ت در صورت انقضای م��دت مذکوروعدم وص��ول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکی��ت صادرخواهد 

شد.آ40101921
تاریخ انتشارنوبت اول : شنبه 1401/02/24                 تاریخ انتشارنوبت دوم : یکشنبه  1401/03/08

امیرحسین جعفری ندوشن          
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت

آگهی  فقدان سند مالکیت
چون صدیقه منتظری سانیجی با تسلیم دو برگ گواهی نامه مصدق مدعی هستند  سند مالکیت یک سهم از شش 
س��هم س��ه ربع  دانگ مش��اع از ششدانگ پالک 188 فرعی 21 اصلی واقع در س��انیج بخش 16 یزد  به ترتیب به 
شماره صفحه 77دفتر 21 ذیل شماره 1799 را که به علت جابجایی مفقود وتاکنون پیدا نشده و از این اداره تقاضای 
صدورسند مالکیت المثنی نموده لذا بموجب تبصره یک اصالحی ماده 120آئین نامه قانون ثبت امالک مراتب طی 
یک نوبت اگهی و به اطالع عموم رسانیده می شود تا هرکس نسبت به ملک مورد اگهی معامله ای انجام داده  که 
درمعامالتی که ذیال به حکایت سند ثبتی و اظهار مالک قید می گردد وذکرنشده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد 
خود می باشد تا ده روز پس از انتشار این اگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت 

یا سند معامله تسلیم نمایند
 درغیر اینصورت پس ازگذشت مهلت مقرر نسبت به  پالک مزبورسند مالکیت المثنی صادر و به مالک تسلیم خواهد 
شد نسبت به پالک  فوق الذکرسند مالکیت ششدانگ به شماره چاپی 301549 بنام صدیقه منتظری سانیجی صادر 

و تسلیم گردیده است.آ40101944                        تاریخ انتشار: شنبه1401/02/24
امیرحسین جعفری ندوشن-رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت

از طرف علی محمد شبانیان تفتی
 

آگهی
براب��ر راي ش��ماره 140160319012000135 هی��ات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک سیرجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي 
خانم فهیمه پوررضائي فرزند محمد بشماره شناسنامه 316 صادره ازسیرجان در یک قطعه زمین مزروعي به مساحت 
728/59 مترمربع پالک 302 اصلي واقع در باغبمید بخش 36 کرمان خریداري از مالک رسمي آقاي رضا ابوالحسن 
زاده محرز گردیده اس��ت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي ش��ود در صورتي 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ40101951  شناسه آگهی:1314091
تاریخ انتشار نوبت اول :   1401/2/24                                 تاریخ انتشار نوبت دوم :  1401/3/8

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

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

اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي ش��ماره140060319078010888 هی��ات دوم مورخه 1400/11/24موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 
منطق��ه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي عباس کرچیان ظهرودي فرزند غالمعلي 
بشماره شناسنامه 4 صادره ازراین در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 283.39 مترمربع تحت پالک 
74 فرعي از 1275 اصلي بخش28 واقع در کرمان راین خیابان مطهری بلوار معلم کوچه شماره 4پالک 
6 خریداري از مالک رسمي آقاي سید مرتضی قانع میرحسینی  محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ40101953  شناسه آگهی:1313952
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/02/24                         تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/03/08

محمود مهدی زاده 
رئیس ثبت اسناد وامالک ناحیه 2شهرستان کرمان

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

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
براب��ر رای ش��ماره  140060319078010518 مورخه 1400/11/6 هیات دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسن پورشیخعلی اندوهجردی فرزند اکبر 
بشماره شناسنامه 237 صادره از کرمان در ششدانگ یک باب سوئیت و خانه به مساحت 175 مترمربع 
پالک 16781 فرعی از 3968 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 899 فرعی از 3968 اصلی واقع در 
بخش 2 کرمان آدرس کرمان  شهرک صنعتی شرقی 11 سمت چپ خریداری از مالک رسمی خانم 
صغری رشید فرخی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد. آ40101954 شناسه آگهی: 323495
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 1401/2/24                 تاریخ انتشار نوبت دوم: شنبه 1401/3/8

محمود مهدی زاده 
 رییس ثبت اسناد و امالک

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

براب��ر راي ش��ماره140160319012000025 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک سیرجان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي آقاي منصور حمزه پور فرزند خرم بش��ماره شناسنامه 187 صادره از سیرجان در 
یک قعطه باغ مشتمل بر زمین مزروعی به مساحت  8431/43   مترمربع پالک 5761 اصلي  واقع در 
حسین آباد دیوان بیگی جاده فخرآباد رو به روی افق کورش بخش 37 کرمان  خریداري از مالک رسمي 
آقاي خرم حمزه پور و ماه بی بی حمزه پور )وارث سلیمان و خانم جان حمزه پور(  محرز گردیده است.

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

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ40101955 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/2/24                                      تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/3/8

محمد آرمان پور-رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان سیرجان

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

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

اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي ش��ماره 140060319078012186 هیات دوم 1400/12/19موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک منطقه 
دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم زهرا غالمش��اه زاده عباس آبادي فرزند حس��ین 
بش��ماره شناس��نامه 735 صادره ازریگان در ششدانگ یک باب خانه به مس��احت 112/50مترمربع 
تح��ت پالک16789 فرعي از 3968 اصلي مفروز و مجزي ش��ده از پالک 899 فرعي از 3968 اصلي 
بخش2کرمان واقع در کرمان سلسبیل خیابان دستغیب کوچه53 بعدازچهارکوچه سمت چپ خریداري 
از مالک رس��مي آقایان سید جالل وسیدعباس عمرانی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ40101956
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/02/24                             تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/03/08

محمود مهدی زاده –رئیس ثبت اسناد وامالک ناحیه 2شهرستان کرمان

آگهی فقدان سند مالکیت
 نظر به اینکه آقای کاظم مقیمی پور فرزند غالمعلی باس��تناد دو برگ استش��هادیه گواهی امضاء ش��ده منضم به 
تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت 
به ش��ماره سرالم 847570 مربوط به شش��دانگ یکباب منزل به شماره 2594 فرعی واقع در اراضی جغتای پالک 
5- اصلی بخش 7 سبزوار که متعلق به وی میباشد به علت نامعلوم مفقود گردیده که با بررسی دفتر امالک معلوم 
گردید سند مالکیت نامبرده در صفحه 161 دفتر جلد 28 ذیل شماره 54 بنام وی ثبت گردیده و برابر نامه شماره

 80،107 ،ارجاع��ی - 80،11،24 دادگاه عمومی حقوقی جغتای در قبال مبلغ بیس��ت میلیون راال و بموجب نامه 
شماره 89،357 ،احاکم - 90،07،14 دادگاه عمومی حقوقی جغتای در قبال مبلغ پانصدو نود میلیون راله و بموجب 
نامه شماره 140125990002250695 - 1401،01،29 شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب 
شهرستان جغتای در قبال مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون رال0 بازداشت میباشد و دفتر امالک بیش از این حکایتی 
ندارد لذا باستناد تبصره 5 ماده 120 آئیننامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نسبت به 
ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد ظرف مدت ده روز از تاریخ 
انتشار این آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت و یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید 
بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله 

رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. آ40101947
تاریخ انتشار : 1401،02،24

حمید رضا آریان پور-رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جغتای

آگهی تحدید حدود عمومی حوزه ثبتی شهرستان جغتای 
پیرو آگهی نوبتی منتشره و آگهی قبلی و به استناد ماده 14 و 15 قانون ثبت امالک تحدید حدود پالکهای زیر : 

** بخش 7 سبزوار )حوزه ثبت ملک جغتای( 
اراضی حسین آباد پالک 481- اصلی

 732 فرعی - آقای عباس حسین آبادی فرزند ابراهیم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی در تاریخ 1401،03،17 
740 فرعی - آقای حمید آزادواری فرزند موسی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی در تاریخ1401،03،17 

اراضی خلیل آباد بالک 484- اصلی
 603 فرشی - آقای حامد آزادواری فرزند موسی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی در تاریخ 1401،03،17 

608 فرعی - آقای حامد آزادواری فرزند موسی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی در تاریخ 1401،03،17
 615 فرعی - آقای حمید آزادواری فرزند موسی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی در تاریخ 1401،03،17 

اراضی مجاور دیمه سار محمد آباد بالک 639- اصلی
 25 فرعی - آقایان مهدی و محمد محمدآبادی فرزندان علی اکبر ششدانگ یک قطعه زمین مشجر ) بالمناصفه ( 

در تاریخ 1401،03،18 

لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک، صاحبان امالک و مجاورین ش��ماره فوق الذکر بوس��یله این آگهی اخطار 
میشوند که در روزهای سه شنبه و چهارشنبه تاریخ های فوق، ساعت 10 صبح در محل حضور به هم رسانند. چنانچه 
هر یک از صاحبان امالک با نماینده قانونی آنها در موقع تحدید حدود حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ، 
ملک آنها با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک که در موقع 
مقرر فوق حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت امالک از تاریخ تحدید حدود ظرف سی روز پذیرفته خواهد شده 
و در اجرای تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی ، معترضین میبایست از تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت ، ظرف مدت یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم 

را از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. آ40101948               تاریخ انتشار : 1401،02،24
حمیدرضا آریان پور-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جغتای

                                                                                                                                                
آگهی فقدان سندمالکیت 

نظربه اینکه آقای بهروزمحفوظی فرزندمحمدتقی باس��تناددوبرگ استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی 

جهت دریافت س��ندمالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده ومدعی اس��ت س��ندمالکیت شش��دانگ 
پالک561فرعی جداش��ده  از55اصلی واقع دربخش3شهرس��تان س��بزوارکه متعلق به وی میباشدبعلت نقل مکان 
مفقود شده اس��ت با بررسی دفترامالک معلوم ش��دمالکیت فوق الذکرذیل دفتر179صفحه11ثبت27815امالک 
بش��ماره چاپی037632ن��ام نامبرده ثبت وسندصادروتس��لیم ش��ده اس��ت ودفت��ر امالک بی��ش از این حکایتی 
ندارد.ل��ذا باس��تنادماده120آئینامه قان��ون ثب��ت مراتب ی��ک نوبت آگه��ی ومتذکر می گردد هرکس نس��بت به 
مل��ک موردآگه��ی معامله ای انج��ام داده یامدعی وجود س��ندمالکیت نزدخود باشدبایس��تی ظرف م��دت ده روز 
ازتاری��خ انتش��ار این آگه��ی اعتراض کتبی خودرا به پیوس��ت اصل س��ندمالکیت یاس��ندمعامله رس��می به این 
اداره تس��لیم نماید.بدیهی اس��ت در ص��ورت عدم وصول اعتراض در مهل��ت مقرر و یا وصول اعت��راض بدون ارائه 
س��ندمالکیت یاسندمعامله رسمی نسبت به صدور س��ندمالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.

)م الف 401/349(                آ40101945          تاریخ انتشار:1401/2/24
علی آب باریکی-رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار

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

نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390،09،20 
امالک متقاضیانی که در هیاث موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی آمل مورد رسیدگی و تصرفات 

مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
امالک متقاضیان واقع دربخش نه ثبت آمل- دهستان لیتکوه

167- اصلی ) قریه خشواش (
53 فرعی خانم زبیده پارس��ای نیاکی در شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی با کاربری زراعی به مس��احت 

370.77 مترمربع خریداری شده بالواسطه از علی محمد حق گو.
لذا به موجب ماده 3- قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 - آیین 
نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در 
روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار 
اولین آگهی در روس��تاها از طریق الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و 

رسید اخذ نمایند.
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و 
گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی 
دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند مالکیت می نماید و صدور س��ند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست.
بدیهی است برابر ماده 13 آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قباًل اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده 0 واحد 
ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به 
صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی 

آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید. 
م الف 1307473   آ40101354

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401،02،10                           تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401،02،24
فیض اله ذبیحی

 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی
 برابر رای شمارهای 12000228 و 12000229 مورخ 1401،01،30 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نکا تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضیان آقای مجید صادق پور به شماره ملی 4999841819 فرزند نادر و خانم رحیمه محسنی آستانی به شماره 
ملی 4999529629 فرزند علی اصغر که هرکدام در 1 س��هم مش��اع از 2 س��هم 5 دانگ و 24 سیر 8  مثقال مشاع 
عرصه به انضمام 1 س��هم مشاع از 2 سهم شش��دانگ اعیانی یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 140.27 
مترمربع از پالک 28- اصلی به کالسه های 270،1400 و 271،1400 واقع دراراضی نکا بخش 9 ثبت نکا خریداری 
ش��ده از آقای ولی قنبری قلعه س��ری محرز گردیده. که مقدار 15 سیر و 8 مثقال مشاع عرصه وقف میباشد. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود تا درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض برثبت خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند بدیهی است درصورت انقضاء مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد 

شد.           م الف 1308116    آ40101355
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401،02،10                           تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401،02،24

امیر خندان رباطی
 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نکا



۱۷ هزار کشته 
در حوادث 
ساالنه رانندگی
به گزارش ایسنا، 
حمیدرضا خانکه، 
رئیس مرکز 
تحقیقات سالمت 
در حوادث و بالیای 
دانشگاه علوم 
توانبخشی و سالمت 
اجتماعی گفت: 
حوادث ترافیکی، 
ساالنه بیش از 
۱۷هزار کشته و 
بیش از ۴۴هزار 
معلول دائمی برجای 
می گذارد؛ درحالی 
 که ساالنه حدود 
۱۰ تا ۱۵ درصد 
تولید ناخالص ملی 
کشور فقط برای 
حوادث هزینه 
می شود که حجم 
زیادی از آن به 
حوادث ترافیکی 
اختصاص دارد.

اعــظــم طــیــرانــی فــصــل 
امــتــحــانــات از راه مـــی رســـد و 
حاال قرار است پس از گذشت 
دو ســـال از تــب شــیــوع کــرونــا، 
ــات دانـــــش آمـــــوزان و  ــحــان امــت
دانشجویان به صورت حضوری 
برگزار شــود. کارشناسان معتقدند صرف نظر از 
محاسن کالس های مجازی، شاهد اُفت کیفیت 
آمــوزش و یادگیری به ویژه در سال های ابتدایی 
هستیم، به گونه ای که میانگین نمره ها تا حد قابل 
توجهی افزایش یافته و نمره ها دچار تورم شده ا ند.
ــه ویـــژه پـــس از  ــال پــرســش ایــنــجــاســت کـــه بـ حــ
بــازگــشــت دانـــش آمـــوزان بــه فــضــای مــدرســه آیا 
برگزاری امتحانات می تواند ارزشیابی دقیقی از 

آموخته های آن ها را ارائه دهد؟

مشکل تورم نمره ها  ◾
ــهــراد؛ عضو هیئت علمی پژوهشگاه  بهنام ب
مطالعات آمــوزش و پــرورش به ما می گوید: یکی 
از مشکالتی که طی دو سال گذشته در خصوص 
دانش آموزان داشتیم، مسئله ارزشیابی غیردقیق 
از عملکرد تحصیلی و رونــد پیشرفت آموزشی 
دانش آموزان بوده که منجر به تورم نمره ها شده 
و به دلیل اینکه از ابزارهای آمــوزش، پلتفرم ها و 
روش هــای ارزشیابی و مجازی استفاده کرده ایم، 
شاهد اُفــت یادگیری طی ایــن دوســال هستیم. 
بنابراین ارزشیابی های حضوری کیفیت بهتری 
دارند، اما اینکه ارزشیابی حضوری در چه درجه ای 
از کیفیت است، بحث دیگری است و اینکه آیا 
ارزشیابی ها، درســت و دقیق است یا خیر، باید 
منتظر نتایج پرلز که در حــال اجــراســت و نتایج 
تیمز که دوسال آینده اجرا خواهد شد باشیم تا 
مشخص شود همین ارزشیابی های حضوری نیز 

تا چه اندازه از دقت و کیفیت الزم برخوردار است 
و در واقع آزمون های حضوری نیز باید  به واسطه 
روش هــای استاندارد اندازه گیری شود تا کیفیت 

آن ها مشخص شود.  
 به اعتقاد بهراد کیفیت آزمون ها را باید با استفاده 
از آزمــون هــای اســتــانــدارد هــم عــرض سنجید تا 
ــود وضــعــیــت عــلــمــی و آمــوزشــی  مــشــخــص شــ
دانــش آمــوزان پس از گذر از آموزش های مجازی 
چگونه است. ضمن آنکه سنجش های بین المللی 
تیمز و پرلز به ما کمک می کند ببینیم تا چه اندازه 

این سنجش ها درست است و اینکه آیا عملکرد 
تحصیلی دانش آموزان همان چیزی است که باید 

باشد یا خیر.

نتایج امتحانات قابل استناد نیست  ◾
ــن عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات  ای
آموزش و پرورش اضافه می کند: در اغلب مواقع، 
نتایج امتحانات، ارزشیابی دقیقی از مهارت های 
علمی دانــش آمــوزان را مشخص نمی کند و قابل 
استناد نیست چرا که نتایج آزمون های بین المللی 

تیمز و پرلز طی سه دهه گذشته نشان می دهد 
کیفیت آموزش و ارزشیابی های کالسی در مدارس 
کــشــور مــا خـــوب نیست و عملکرد تحصیلی 
دانش آموزان از متوسط بین المللی پایین تر است، 
بنابراین هرچه ارزشیابی های کالسی و مدرسه ای 
کیفیت پایینی داشته باشد، اُفت کیفیت در نظام 

آموزشی استمرار پیدا می کند. 
ــه اســـت کــه در  بــه گــفــتــه وی مــا اکــنــون ســه دهـ
ــای تیمز و پــرلــز شــرکــت مــی کــنــیــم، امــا  آزمـــون هـ
متأسفانه هرگز نتوانسته ایم در مهارت های پایه به 
متوسط بین المللی برسیم اما طی سال های اخیر 
بین کشورهای ضعیف روند رو به رشدی داشته ایم 
و داریــم به سمت متوسط حرکت می کنیم؛ این 
نیازمند آن اســت کــه نظام آمــوزشــی و معلم با 
کیفیت داشته باشیم. داشتن معلم با کیفیت 
به پشتیبانی و سرمایه گذاری در آموزش و پرورش 
نیاز دارد تا بتوانیم بهترین افــراد را جذب کنیم، 
عــالوه بــر ایــن باید برنامه درســی خیلی خــوب و 
مدیران ماهر در مدارس داشته باشیم و امکانات 
و منابعی به سیستم تزریق شود تا در کنار دیگر 
مسائل، شاهد ارزشیابی ها و سنجش های دقیقی 
از عملکرد تحصیلی دانش آموزان باشیم. یعنی 
سنجش هایی که مسامحه و سهل انگاری در آن ها 
وجود نداشته باشد و برگزاری امتحانات بتواند 
در سطح کالس، مدرسه، منطقه و کشور ارزیابی 
دقیقی از عملکرد تحصیلی دانــش آمــوزان ارائه 
دهد. در غیر این صورت هیچ تصویری از عملکرد 

نظام آموزشی نخواهیم داشت.

باید همه مهارت ها ارزشیابی شود ◾
امـــا حسین خنیفر؛ رئــیــس پیشین دانشگاه 
فرهنگیان معتقد است آزمون ها باید در سه سطح 
مهارتی یا عملی، گروهی یا مشارکتی و بر اساس 

محتوای آموزش داده باشد تا مهارت های مختلف 
دانش آموزان مورد ارزشیابی قرار گیرد.

 وی در گفت و گو با ما اضافه می کند: آزمون ها باید 
ناظر بر محتوای آمــوزش و عملی برگزار شــود تا 
مشخص شود آموزش ها از حالت حافظه محوری 
خــارج شــده اســت و درواقــع درک مطلب را مورد 
سنجش قرار دهد. متأسفانه بیشتر آزمون هایی 
که در نظام آموزشی کشور برگزار می شود ارزشیابی 
حافظه محور است و دانش آموزان به جای اینکه 
در اندیشه درک مطلب باشند دغدغه کسب 

مدرک را دارند.
این استاد دانشگاه تهران با اشاره به اینکه برخی 
از درس ها مثل روخوانی، امال و انشا در مدارس 
بسیار ضعیف است در حالی که در اغلب موارد 
نمره امتحانی دانش آموزان از این درس ها باالتر از 
نمره سایر درس هایشان است می گوید: متأسفانه 
این موضوع نشان می دهد ارزشیابی هایی که در 
دروس روخــوانــی و انشا انجام می شود صحیح 
نیست و مهم تر از همه اینکه هیچ منطقی برای 
حذف مشق از مدارس وجود ندارد، چرا که ذهن 
دانــش آمــوزان بــا نوشتن تقویت مــی شــود، خط 
آن هــا زیبا و خالقیت آن هــا پـــرورش می یابد. با 
حذف مشق فقط امالی دانش آموزان را ضعیف 
و آن ها را به سوی حافظه محوری هدایت کردند تا 
بتوانند خوب حفظ کنند و در کنکور موفق شوند. 
یعنی نظام آموزشی به جــای تدریس درســت و 
ارزشیابی دقیق مهارت های دانش آموزان، آن ها 
ــرای موفقیت در کنکور  را از همان کــالس اول ب
پــرورش می دهد و نتیجه آن می شود که مبنای 
90 درصــد امتحانات حافظه محور اســت و اگر 
دانش آموز موفق به کسب نمره 20 هم شود، درک 
درســتــی از آن درس نخواهد داشــت و مهارتی 

کسب نمی کند.

کارشناسانوضعیتارزشیابیهادرمدارسرامطلوبنمیدانند

دانش آموزان ،گرفتار فقر مهارتی 

ددستچينستچين

بهنام بهراد
عضو هیئت علمی پژوهشگاه 

مطالعات آموزش و پرورش

اگر در مطالعات بین المللی تیمز و پرلز شرکت 
نمی کردیم هیچ مالکی برای بررسی وضعیت 

آموزشی نداشتیم چرا که با تنوعی از آموزش 
و آزمون مواجه ایم و آزمون های نهایی فقط در 
پایه های معدودی برگزار می شود و امتحانات 

در بیشتر پایه های آموزشی استانداردهای الزم 
را ندارد که می تواند پیامدهای زیانباری برای 

نظام آموزشی کشور داشته باشد. دانش آموزان 
پایه ها را می گذرانند اما مهارت های الزم را کسب 

نمی کنند، یعنی دانش آموزی داریم که نظام 

آموزش و پرورش عمومی؛ ابتدایی و یا راهنمایی 
را گذرانده اما مهارت های پایه خواندن، نوشتن، 

ریاضیات، علوم و ... را ندارد. وقتی چنین 
دانش آموزی وارد دانشگاه شود دچار فقر 

مهارتی خواهد بود.

یکی از مشکالتی که طی دوسال گذشــته در خصوص دانش آموزان داشتیم، 
مسئله ارزشــیابی غیر دقیق از عملکرد تحصیلی و روند پیشرفت آموزشی 

دانش آموزان بوده که منجر به تورم نمره های آن ها شده است.
گزيدهگزيده
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 نباید از دانشگاه ترسید ◾
به گــزارش مهر، محمدمهدی طهرانچی؛ 
رئیس دانشگاه آزاد با بیان اینکه تبرج 
در محیط های مشترک سبب بی نظمی 
می شود، دانشگاه را محلی برای زندگی مشترک دانست 
که نباید از آن ترسید بلکه باید آن را مدیریت و برایش 
مــدل تعیین کــرد. شئون رفــتــاری و آراستگی یکی از 

الزامات محیط مشترک برای رشد است.

افزایش آمار مصرف دخانیات در دوران کرونا ◾
غالمرضا حیدری، رئیس مرکز تحقیقات 
کنترل دخانیات دانشگاه پزشکی شهید 
بهشتی با بیان اینکه مصرف دخانیات 
در دوران کرونا افزایش داشته به ایسنا گفت: در حال 
حاضر  حدود ۳0 درصد مردان و ۱0 درصد زنان مصرف 
سیگار دارند که درباره قلیان این عدد حدود ۳0 درصد 

در هر دو جنس است.

بیش از ۲میلیون سگ ولگرد  ◾
به گزارش تسنیم مصطفی نادری، کارشناس 
حـــوزه محیط زیــســت بــا بــیــان اینکه آمــار 
سگ های ولگرد از مــرز 2میلیون گذشت، 
اظهار کرد: ادعای حامیان غذارسانی به سگ ها مبنی بر 
اینکه دامپروری و مصرف زیاد گوشت به همراه مدیریت 
نادرست پسماندها سبب افزایش جمعیت سگ های 
ولگرد شده، نادرست بوده و غذارسانی عامل اصلی است.

حذف تمام آشپزخانه های سنتی دانشگاه ها ◾
بــه گـــزارش فـــارس، مسعود گنجی، رئیس 
صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم با اشاره 
به وجود آشپزخانه های سنتی در تعدادی از 
دانشگاه ها گفت: در سال جاری تمام آشپزخانه های سنتی 
دانشگاه های کشور حذف و به آشپزخانه های صنعتی تبدیل 
می شوند. همچنین آشپزخانه های نیمه صنعتی نیز در 

آینده نزدیک باید به آشپزخانه های صنعتی تبدیل شوند.

جامعه

      صفحه 6

س���ند کمپان���ی کامیون���ت فوت���ون 6 تن ب���ه مدل    
1388رن���گ س���فید روغن���ی ب���ه ش���ماره شاس���ی 
موت���ور ش���ماره  و   NADV9JE608E072395

HC560792PA15 به مالکیت مجید بالوولدجوزی 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد. 
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م���درک دانش���نامه و موقت پای���ان تحصیالت 
اینجان���ب حانی���ه افش���ار فرزن���د غالمعباس با 
ک���د مل���ی 0920902359 ص���ادره از مش���هد در 
مقطع دکتری حرفه ای رش���ته پزش���کی صادره 
از دانش���گاه آزاد اس���المی واحد مشهد  مفقود 

گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابن���ده تقاض���ا می ش���ود اصل م���درک را به 
دانشگاه آزاد اسالمی مشهد به نشانی:  استان 
خراسان رضوی ،شهرستان مشهد، امامیه 42 
س���ازمان مرکزی دانش���گاه آزاد اسالمی مشهد 

اداره امور فارغ التحصیالن ارسال نمایید.  
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برگ سبز خودرو سواری پژو 206 تیپ 2 مدل  1381 به 
رنگ سفید صدفی- روغنی به شماره پالک 972ه87 
ایران 12 به  شماره موتور 10SFE33777193  و شماره 
شاسی 81603411 به مالکیت اعظم برادران حسینی 
مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبارس���اقط م���ی گردد.
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برگ سبز و کارت و کارت سوخت و اسناد موتور سیکلت 
125 س���ی س���ی ه���دف )یکتاز س���یکلت کوی���ر( مدل 
1393 رنگ مش���کی به شماره انتظامی 48147/772 
و ش���ماره موت���ور 125N3C221456 و ش���ماره تن���ه 
N3C***125F9300679 به نام حامد حسینقلی زاده 

جوزان مفقود گردیده و اعتبار ندارد. ف
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برگ سبز و سند کمپانی خودروی  پراید سایپا 141 آی 
مدل 1387 رنگ نقره ای متالیک به ش���ماره انتظامی 
ای���ران 42  ش���ماره موت���ور 2501479 و  339ج98 
شماره شاس���ی S1482287260090 به مالکیت امید 
موحدی���ان مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ح
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سند و فاکتور فروش و برگ سبز )شناسنامه( خودرو 
سواری-سواری س���ایپا )پراید(تیپ 131SE مدل1399 
 M13/6477714 به رنگ سفید-روغنی به شماره موتور
به ش���ماره شاس���ی NAS411100L1194605 به شماره 
پ���الک 916م38-ای���ران 95 بن���ام جابر آب���دار مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. ف
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برگ س���بز سواری پژو 206تیپ 2 به رنگ نقره ای  
مدل 1382 به  ش���ماره موتور FSM84587440 و 
شماره شاس���ی 82651345 به شماره پالک 449 
و 11 ایران  36  به مالکیت س���ید مصطفی رویایی 
مفق���ود گردیده و از درجه اعتبارس���اقط می گردد.
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برگ س���بز و س���ند کمپانی خودرو س���واری ام وی ام 
cvt550 م���دل  1395 ب���ه رنگ قه���وه ای متالیک به 
ش���ماره پ���الک 155ه71 ای���ران 36 به  ش���ماره موتور 
شاس���ی  ش���ماره  و    MVM484FCBDG003179
فاطم���ه  مالکی���ت  ب���ه   NATGCASL3G1003280
محمودی مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط می گردد.

/ر
40

10
19

28
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

برگ س���بز خ���ودروی  پی���کان 1600 م���دل 1378 رنگ 
س���فید- روغنی به ش���ماره انتظام���ی 668م45 ایران 
12  ش���ماره موتور 11127827282 و ش���ماره شاس���ی 
78427072 ب���ه مالکی���ت حس���ین خراش���ادی زاده 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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مدرک تحصیلی اینجانب س���ید ناصر موس���وی 
فرزند س���ید جواد با  ش���ماره شناسنامه 21841 
ص���ادره از مش���هد و کد مل���ی 0945017014 در 
مقطع کارشناسی ناپیوس���ته رشته برق قدرت  
صادره از واحد دانش���گاه آزاد اس���المی سبزوار 

مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابن���ده تقاض���ا می ش���ود اصل م���درک را به 
دانش���گاه آزاد اس���المی س���بزوار ب���ه نش���انی:   
س���بزوار ، انتهای بلوار دکتر س���یادتی مجتمع 
دانشگاه آزاد اس���المی واحد سبزوار اداره امور 

فارغ التحصیالن ارسال نمایید. 
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شناسنامه مالکیت  خودرو سواری پژو پارس TU5 مدل  
1393 به رنگ مشکی به شماره پالک 792ق65 ایران 
84 به  شماره موتور 139B0077132  و شماره شاسی 
NAAN11FC1FK825046 به مالکیت فرناز شیخ زاد 
آبکنار مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط می گردد.
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به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده مورخ 1400،12،17 تصمیمات 
ذی��ل اتخ��اذ ش��د : 1 - آق��ای سیدحس��ین 
سادات شیرازی برای س��ال 1401 به عنوان 

مدیر تصفیه انتخاب شد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1316332(

 آگهی تغییرات شرکت منحله در 
حال تصفیه بازرگانی قدس رضوی شرکت 

سهامی خاص به شماره ثبت 5575 و
 شناسه ملی 10380214098 
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به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق الع��اده م��ورخ 1400،12،25 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش��د : 1 - موسسه حسابرسی مفید راهبر 
به عنوان حسابرس و ناظر تصفیه برای سال مالی 
1401 انتخاب ش��د. 2-آقای سید حسین سادات 
شیرازی برای سال 1401 به عنوان مدیر تصفیه، 

انتخاب شد. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1316335(

آگهی تغییرات شرکت منحله در حال 
تصفیه پخش رضوی شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت 22979 و
 شناسه ملی 10380384461 

 بدینوسیله از کلیه س��هامداران شرکت فوق 
دعوت می شود تا در مجمع عمومی فوق العاده   
که در ساعت 5  بعد از ظهر مورخ 1401/03/06 
به آدرس خراسان رضوی –شهرستان مشهد- 
محل��ه س��ازمان آب ، خیابان ش��هید قاضی طبا 
طبایی3، بلوار ش��هید قاضی طباطبایی)شهید 
صادق��ی 25( پ��اک 166 طبقه اول  کد پس��تی 
9184973997 تش��کیل می گ��ردد حضور بهم 

رسانید.
دستور جلسه :

1-تصمیم گیری در خصوص افزایش س��رمایه 
شرکت

2-اصاح مفاد اساسنامه
3-س��ایر مواردی ک��ه در صاحیت مجمع فوق 

العاده می باشد.
 هیئت مدیره شرکت آرمان توسعه مشهد

آگهی دعوت مجمع عمومی 
فوق العاده  شرکت آرمان توسعه مشهد 

) سهامی خاص ( به شماره ثبت 35355 
شناسه ملی 10380507796

ح
/ 4

01
01

93
1

جلس��ه مجم��ع عموم��ی ع��ادی س��اعت 12 ش��نبه 
07 / 03 / 1401 درمح��ل قانون��ی ش��رکت واق��ع 
در مش��هد کیلومت��ر 15 ج��اده مش��هد ب��ه فریمان 
ارجمن��د  س��هامداران  از  گ��ردد.  م��ی  برگ��زار 
تقاض��ا دارد در زم��ان مق��رر حضور بهم رس��انند 

دستورجلسه : 
1_ استماع گزارش بازرس 

2_ استماع گزارش هیأت مدیره 
3_ رسیدگی و تصویب صورتهای مالی عملکرد 

سال 1400
4_ تقسیم سود سالیانه 

5_ تعیین روزنامه کثیر االنتشار 
6_ انتخاب بازرسان 

7 – تعیین خط مش شرکت با توجه به تغییر نرخ 
گندم از سوی دولت 

8_ سایر مواردی که در صاحیت مجمع عمومی 
عادی می باشد .

هیأت مدیره

 آگهی  دعوت مجمع عمومی عادی 
سالیانه شرکت آرد سفید توس سهامی خاص 

به شماره ثبت 6935   
و شناسه ملی 10380227456
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 دهیاری روستای ناظریه از توابع بخش مرکزی شهرستان مشهد بر اساس مصوبه شورای اسالمی 
روستا در نظر دارد اجرای عملیات جدولگذاری ، زیرسازی و آسفالت تعدادی از معابر روستا را از طریق 
مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط دارای حداقل پایه 5 صالحیت پیمانکاری در رشته راه و 
ترابری و با رعایت ظرفیت کاری واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه )خرید و دریافت اسناد و ارائه 
پیشنهادات( در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرسwww.Setadiran.ir   صورت می گیرد و 
شرکت های متقاضی می بایست نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی در این سامانه 

اقدام نمایند .
مبلغ برآورد اولیه بر اساس فهرست بهای راه و باند 1401 : 7,602,258,641 ریال       

  مدت زمان اجرای کار : 4 ماه 
شماره فراخوان در سامانه ستاد : 2001095963000001

مهلت خرید و دریافت اسناد از سامانه: از زمان چاپ آگهی تا ساعت 10 صبح روز شنبه 1401/02/31
مهلت ارائه پیشنهاد قیمت در سامانه: ساعت 13 روز سه شنبه 1401/03/10

مبلغ خرید اسناد مناقصه :  3,000,000 ریال واریز به حساب 0107690389008 بانک ملی به نام دهیاری ناظریه
مبلغ سپرده شرکت درمناقصه:  381,000,000 ریال )سیصد و هشتاد و یک میلیون ریال( 

دارا بودن گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی پیمانکاران الزامیست . متقاضیان جهت کسب اطالعات 
بیشتر می توانند به آدرس مشهد ، کیلومتر 15 جاده قوچان ، روستای ناظریه ، دهیاری روستای 

ناظریه مراجعه نمایند . هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .
دهیاری ناظریه

مناقصه عمومی یک مرحله ای – نوبت دوم
 

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی 
نوشهر

نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰،۹،۲۰، 
امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نوشهر مورد رسیدگی و تصرفات 

مالکانه و بال معارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد
امالک متقاضیان واقع در قریه کهنه سرا پالک ۱5 اصلی بخش ۳ قشالقی

48۹ فرعی آقا/ خانم محمد ناصری هرسینی فرزند محمدحسن نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
)کاربری زراعی( به مس��احت ۳57.7مترمربع خریداری بدون واس��طه / باواس��طه از محمد هادی بالی کهنه سرا و 

حشمت اله کهنه سرا
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱5 روز از طریق این روزنامه محلی اکثیراالنتش��ار در ش��هرها منتش��ر و در 
روس��تاها عالوه بر انتشار آگهی، رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته 
باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می 
نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده ۱۳ آئین نامه مذکور در 
مورد قس��متی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نش��ده، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه 
حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رس��اند و 
نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی 

منتشر می نماید.  م الف ۱۳۰8۲4۳  آ4۰۱۰۱۳56
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۱،۰۲،۱۰                           

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۱،۰۲،۲4
صفر رضوانی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

)) آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ((
نظر به دس��تور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب 
۱۳۹۰،۰۹،۲۰ و برابر رای شماره ۱4۰۰6۰۳۱۰۰۱۳۰۲۱۳۲8مورخ ۱4۰۰،۱۱،۰8 هیات قانون تعیین تکلیف 
موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی چمستان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای /

خانم اسرافیل کریمی فرزند غفار نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۲۹.8۱  مترمربع به شماره 
پالک ۱۲۹۱ فرعی از ۲  اصلی واقع در قریه جوربند بخش ۲ خریداری شده از آقای / خانم عباس اکبری مالک 
رس��می محرز گردیده اس��ت. لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱5 روز از طریق این روزنامه 
و محلی/ سراسری در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای 
اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی  تقدیم دادخواست 
به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در 
صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نیست.  م الف ۱۳۰۹445   آ4۰۱۰۱۳57
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۱،۰۲،۱۰                        تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۱،۰۲،۲4

عین اله تیموری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان

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

برابر رای شماره ۱۲۳۳4 تاریخ ۱4۰۰،۱۱،۲۱ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان

 های فاقد س��ند رس��می در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهش��هر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مرضیه 
فتاحی فرزند قربانعلی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲5۰.۰۹ مترمربع که قسمتی 
از پالک 7۲۲ فرعی از 4۹ - اصلی به شماره کالسه ۱4۰۰،748 واقع در اراضی خلیل شهر بخش ۱7 ثبت بهشهر 
محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱4 روز آگهی میشود در صورتیکه اشخاص 
نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. م الف ۱۳۰۹6۰۰   آ4۰۱۰۱۳58
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۱،۰۲،۱۰                           تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۱،۰۲،۲4

سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک بهشهر
 محمدمهدی قلیان

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی
 برابر رای ش��ماره ۱۲۰۰45۰۲ م��ورخ ۱4۰۰،۱۱،۰۲ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نکا تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم گوهر متقی به ش��ماره ملی 4۹۹۹5۱۰4۹۹ فرزند محمد آقا در 5 دانگ و ۲4 س��یر 8 مثقال 
مشاع عرصه به انضمام ششدانگ اعیانی یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۰8.۳۰ مترمربع از پالک 
۲8- اصلی به کالسه ۱4۲،۱4۰۰ واقع در اراضی نکا بخش ۹ ثبت نکا خریداری شده از شهربانو خادمی محرز 
گردیده که مقدار ۱5 سیر و 8 مثقال مشاع عرصه وقف میباشد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 

به فاصله ۱5 روز آگهی میشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی

 داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض برثبت خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضاء مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر 

خواهدشد. م الف ۱۳۰4۲47  آ4۰۱۰۱۳5۹
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۱،۰۲،۱۰                           تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۱،۰۲،۲4

امیر خندان رباطی
 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نکا

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

براب��ر رای ش��ماره ۱۲876 تاریخ ۱4۰۰،۱۲،۰7 هیات موض��وع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهشهر تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی 
آقای مهدی عباس��ی رکاوندی فرزند خلیل نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی مساحت 
۱۲۹.87 مترمربع که قس��متی از پالک 5۳ اصلی به ش��ماره کالسه ۱4۰۰،7۳۳ واقع در اراضی قریه رکاوند 
بخش ۱7 ثبت بهشهر محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱4 روز آگهی 
میشود در صورتیکه اشخاص نسبت به ،صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف ۱۳۰66۹8   آ4۰۱۰۱۳6۰

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۱،۰۲،۱۰                           تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۱،۰۲،۲4
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک بهشهر

 محمد مهدی قلیان



چشمی، فصل 
را از دست داد

مدافع استقالل 
به دلیل کشیدگی 

همسترینگ، عالوه 
بر دیدار برابر فوالد 

به نظر می رسد ادامه 
فصل را نیز از دست  

داده است.
با توجه  به اینکه 
رقابت های لیگ 

برتر در تاریخ 
هفتم خرداد به 

پایان می رسد و نیاز 
دوهفته ای چشمی 

برای استراحت، 
به نظر می رسد 

این بازیکن قادر به 
همراهی استقالل 

در چهار دیدار 
باقیمانده لیگ برتر 

نخواهد بود و این 
بدترین خبر ممکن 

برای فرهاد مجیدی 
و هواداران استقالل 

است.

در  حاشيه

کاپ جام 
 جهانی 

به ایران می آید

براساس اعالم فیفا قرار 
است کاپ ویژه جام 

جهانی در ۵۱ کشور و 
نقطه دنیا به نمایش 
در بیاید و برای اولین 

بار، این کاپ به هر ۳۲ 
کشور حاضر در جام 

جهانی ۲۰۲۲  از جمله 
ایران برده خواهد شد

»کاکا« و »ایکر 
کاسیاس« سفیران 

شرکت اسپانسر فیفا 
برای نمایش کاپ 

جام جهانی در نقاط 
مختلف دنیا هستند. 

خبرخبر
روزروز

  کالدرون 
سرمربی آرژانتینی که یک نیم 

فصل در پرسپولیس حضور داشت 
و این تیم را به قهرمانی نیم فصل 

لیگ نوزدهم رساند، از سرمربیگری 
در خورفکان از این تیم برکنار شد.

  کریم بنزما 
ستاره فرانسوی موفق می شود برای 
نخستین بار عنوان آقای گلی اللیگا را 

بدست آورد. بنزما توانسته 27 گل به ثمر 
برساند و نزدیک ترین تعقیب کننده اش، 
وینیسیوس توانسته 17 بار گلزنی کند.

  نادال  
اسطوره اسپانیایی تنیس بار دیگر به این 

نکته اشاره کرد که مصدومیتش مزمن 
است و همین موضوع دوران ورزشی اش 

را تحت تأثیر قرار داده » قرص 
ضدالتهاب مصرف نکنم لنگ می شوم«.

 جواد رستم زاده  
هـــــــــــــفـــــــــــــتـــــــــــــه 
بـــیـــســـت وهـــفـــتـــم 
ــای لیگ  ــابـــت هـ رقـ
ــاال  ــمــ ــ ــت بـــــرتـــــر احــ
قهرمانی  تکلیف 
را تــا حــدود زیـــادی مشخص خواهد 
کرد. استقالل میهمان فوالد است و 
پرسپولیس میزبان سپاهان در کرمان. 
هــر دو بـــازی بـــدون تماشاگر اســت و 
استقالل با حفظ فاصله 6 امتیازی 
روحیه بهتری برای جهیدن به سمت 
قهرمانی دارد. درواقع مدل امتیازگیری 
آبی ها با مجیدی به گونه ای بــوده که 
چاره ای جز تسلیم شدن برای سرخ ها 

باقی نمی گذارد.
آخرین باری که تیمی موفق شد بیشتر 
از پرسپولیس امتیاز بگیرد، به لیگ 
چهاردهم بــرمــی گــردد کــه هفت تیم 
باالتر از شاگردان حمید درخشان قرار 
گرفتند و در صدر آن ها سپاهان بود که 
لیگ برتر را فتح کرد. پس از آن حتی 
در فصلی که قرمزها جام را به استقالل 
ــذار کــردنــد نیز هــر دو  ــ خــوزســتــان واگ
تیم ۵7 امتیازی بــودنــد تــا بــه شکلی 
استثنایی و تاریخی، 6 فصل متوالی 
هیچ تیمی بیشتر از پرسپولیس امتیاز 

نگیرد.
اما حاال اختالف 6 امتیازی در فاصله 
چهار هفته تا پایان موجب شــده تا 
پرسپولیس در آستانه از دست دادن 

این تاج و تخت 6 ساله قرار گیرد. نکته 
ــرای قرمزها ایــن خواهد بــود که  تلخ ب
ایــن اتفاق بدست رقیب سنتی رقم 

می خورد.
استقالل در کــنــار پرسپولیس حاال 
سریع ترین تیم 6۰ امتیازی فوتبال 
ــورد  ــ ــود و شـــایـــد رک ــ ــواهـــد ب ایـــــران خـ
بیشترین امتیاز در یک فصل )67( را 
هم بشکند و نخستین تیم 7۰ امتیازی 

لقب بگیرد.
برای پرسپولیس معجزه خواهد بود که 
این اختالف 6 امتیازی را جبران کند؛ 
پیروزی در چهار بازی و امید بستن به 
تیم هایی که باید روند شکست ناپذیری 
آبی پوشان را از بین ببرند. پرسپولیس 
بــا پــیــروزی مقابل تراکتور و سپاهان 
فرصت دستیابی به این رکورد را خواهد 
ــر در  ــزرگ ت داشـــت و شــایــد معجزه ب
انتظار قرمزها باشد؛ استقالل در این 
هفته ها با تیم های فوالد، آلومینیوم، 
مـــس رفــســنــجــان و نــفــت مسجد 
سلیمان دیدار خواهد کرد که هر یک 
به صورت جدا، می توانند مدعیان را 
تسلیم کنند. اما برای قرمزها باالتر از 
نتایج رقیب سنتی، نتایج خودشان 
خواهد بود که عــالوه بر فصل جاری، 
شاید آینده باشگاه را هم دستخوش 
تغییر کند. مثل همین بازی با سپاهان 
که ال کالسیکو تمام جنجالی ایــران و 
نتایجش این هفته به حیثیت و صعود 
هر دو تیم در جدول گره خورده است. 

فرهاد مجیدی هم البته که در دوئل 
با نکونام شانس باالیی بــرای پیروزی 
ندارد مگر اینکه تیمش باز همان تیم 
ســخــت جــان تــمــام هــفــتــه هــای پیش 

باقی بماند.

جان کندن های شهرخودرو ◾
اما در مشهد شهرخودرو در لبه پرتگاه 
سقوط برای باقی ماندن مقابل پیکان 
جان خواهد کند. شهرخودرو با وجود 
افتضاح بودن نتایجش در این فصل 
این شانس را داشته که رقبای باالتر از 
خودش هم نتایج افتضاحی گرفته اند. 
نفت مسجدسلیمان و فجرسپاسی 
در این فصل تنها کاری که کردند زنده 
نگه داشتن امیدهای مشهدی ها برای 
حضور در لیگ بعد بــود. امــروز باید 
منتظر بمانیم و ببینیم مشهدی ها 
بــرای حمایت از نماینده شان سنگ 

تمام خواهند گذاشت یا خیر؟

برنامه بازی ها ◾
شنبه ۲4 اردیبهشت

هوادار- فجرسپاسی۱8:۰۰ 
نفت مسجدسلیمان- نساجی ۱9:۳۰

آلومینیوم- صنعت نفت ۱9:۳۰
مس- گل گهر ۱9:۳۰

فوالد-استقالل۱9:4۵
شهرخودرو مشهد-پیکان۲۰:۰۰

ذوب آهن-تراکتور۲۰:۰۰
پرسپولیس-سپاهان۲۱:۵۰

شهرخودرو با یار دوازدهم مقابل فوالد

نبردهای زرهی سرخابی ها برای قهرمانی
زیر ذره بين

خبر

تصویب قانون گل زده در خانه حریف 

 استقالل یک امتیاز دیگر 
از پرسپولیس پیش افتاد

ــود کــه مدیران  در ابــتــدای لیگ بیست و یکم ب
فدراسیون فوتبال از قانون جدیدی برای به کارگیری 
تعیین رتبه تیم های دارای امتیاز مساوی خبر 
دادنـــد. پس از اینکه در لیگ های پایین تر و در 
هفته های انتهایی نتایج عجیب و پرگلی برای 
صعود و سقوط تیم ها بدست آمــد، فدراسیون 
فوتبال تصمیم گرفت به جای درنظرگرفتن تفاضل 
گل برای تعیین رتبه تیم های هم امتیاز، از قانون 

بازی رودررو استفاده کند.
اما نتایج استقالل و پرسپولیس به عنوان تیم های 
مدعی کسب عنوان قهرمانی و کسب نتیجه 
تساوی در دو بازی رفت وبرگشت سبب شد پای 
این قانون جدید  بار دیگر به محافل فوتبالی کشور 
باز شود. هواداران استقالل مدعی شدند در بازی 
رودررو دست برتری دارند، چراکه در شهرآوردی 
که به میزبانی پرسپولیس برگزار شــده، دو تیم 
به تساوی یک- یک رسیده اند و شاگردان فرهاد 
مجیدی به دلیل گل زده در خانه حریف، نسبت به 

رقیب سنتی دارای برتری هستند.
اما این مسئله با اعتراض هــواداران پرسپولیس 
و مدیران ایــن تیم مواجه شــد، چراکه مسئوالن 
فدراسیون شرایط پیش آمده را در قانون مصوبه 
پیش بینی نکرده بودند و نامی از محاسبه گل زده 
در خانه حریف به میان نیامده بــود. در روزهــای 
گذشته سهیل مهدی به عنوان مسئول برگزاری 
مسابقات سازمان لیگ در گفت وگویی با برنامه 
فوتبال برتر اعــالم کــرد در ایــن زمینه به مــاده ۱۰ 
آیین نامه بــرگــزاری مسابقات لیگ برتر استناد 
می شود که در آنجا گل زده در خانه حریف نیز 
مدنظر قرار گرفته و به همین دلیل استقالل نسبت 

به پرسپولیس دست برتری را دارد.
هــرچــنــد اطــالعــیــه جــدیــد ســـازمـــان لــیــگ کمی 
گنگ و نامفهوم به نظر می رسد اما نکته کلیدی 
ایــن اطالعیه همان مــاده ۱۰ اســت که در صورت 
برابری امتیازات و گل های زده تیم ها به آن رجوع 
خواهد شد و در این زمینه در مقایسه وضعیت 
سرخابی ها، ایــن استقالل اســت کــه وضعیت 

بهتری نسبت به پرسپولیس دارد.
در نتیجه درصورتی  که استقالل و پرسپولیس 
در پایان لیگ دارای امتیاز یکسانی باشند، این 
شاگردان فرهاد مجیدی هستند که جام قهرمانی 
ــوان گفت  ــع مــی ت ــاالی ســر مــی بــرنــد. در واقـ را بـ
آبی پوشان اکنون 6+۱ امتیاز از حریف سنتی خود 

پیش هستند.

پیغام امیری به دراگان و یحیی

با قدرت برمی گردم!
وحید امیری با همان چهره خندان به پرسش ها 
در مورد مصدومیتش پاسخ می دهد و در جوابی 
جالب می گوید در تشدید ایــن آسیب دیدگی 

هیچ کسی جز خودش مقصر نبوده است.
از همان ثانیه هایی که تصاویر مربوط به خروج 
این ستاره ملی پوش از آمبوالنس انتشار یافت، 
شایعه ها درباره او به باالترین حد ممکن رسید. از 
احتمال دوری چندین ماهه از فوتبال تا شایعه ای 
نگران کننده تر مثل پــایــان دوران حــرفــه ای. هر 
چه گذشت امــا شایعه ها جــای خــود را به اخبار 
دقیق تری داد. امیری قرار شد خود را به تیغ جراحان 
بسپارد و پس از نتیجه بخش بودن این جراحی، 
پزشک وی خبر از شــرایــط فــوق الــعــا ده اش بــرای 
بازگشت زودهنگام  داد. ستاره پرسپولیس درباره 
شایعه هایی که درباره نحوه مصدومیتش شکل 
گرفته بــود، گفت: »از بــازی سوپرجام یک خرده 
احساس درد کردم اما شما می دانید فوتبالیست ها 
دوست دارند تحت هرشرایطی بازی کنند و من نفر 
اولی که در این باره مقصر می دانم، خودم هستم. 
شرایط سفر در کره جنوبی پرواز هشت ساعته بود 
و آنجا هم به خاطر اختالف زمانی خوابمان به هم 
خــورد و موجب شد مصدومیتم تشدید شود. 
به نظرم کسی جز خــودم مقصر نیست و باید 
حرفه ای گری بیشتری می داشتم«. بسطام پور، 
پزشک وحید امیری وعــده داد از هشت هفته 
بعدی امیری در میادین حضور خواهد داشت و 
او حتماً به جام جهانی برسد.امیری هم با اشاره به 
قدرت و توانایی هایش و البته انگیزه تجربه دوباره 
حضور در این رقابت ها یک پیغام مشخص را به 
یحیی گل محمدی و دراگان اسکوچیچ داد: »من 

خیلی زود برمی گردم، روی من حساب کنید« 
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هافبک پرسپولیس غایب بازی با سپاهان  ◾
در آخرین تمرین پرسپوليس پیش از دیدار با سپاهان، 
محمد شریفی هافبک میانی جــوان ایــن تیم دچار 
آسیب دیدگی شد تا غایب قطعی سرخ پوشان پیش 
از اعــزام به سیرجان محسوب شود و از فهرست این 

تیم خط خورد.
ــه دلیل  وحــیــد امــیــری دیــگــر بــازیــکــن ایـــن تــیــم هــم ب

مصدومیت، جدال با سپاهان را از دست داده است.

جنگ سیتی و لیورپول برای هزارو600میلیارد تومان! ◾
شاگردان گواردیوال در صورت برتری بر لیورپول و مسجل 
شدن قهرمانی شان، 44 میلیون پوند از لیگ جزیره پاداش 
خواهند گرفت که بیش از هزارو6۵۰ میلیارد تومان است؛ 
این تیم پاداشی حدود هــزارو۵7۵ میلیارد تومان بدست 
مــی آورد. جالب آنکه نوریچ که قعرنشین جدول است و 
سقوطش به چمپیون شیپ قطعی شده هم ۲/۲ میلیون 
پوند حدود 8۲ میلیارد تومان از لیگ جزیره دریافتی دارد.

ایران در فینال جام جهانی هفت نفره  ◾
از مرحله نیمه نهایی رقابت های جام جهانی فوتبال 
هفت نفره در شهر سالو در کشور اسپانیا، تیم های 
ایران و برزیل به مصاف هم رفتند که در پایان، تیم ایران 
با نتیجه 4 بر یک حریف قدرتمند خود را شکست داد 

و گام به دیدار نهایی گذاشت.
شاگردان امین هللا مانی باید در فینال روز یکشنبه به 

مصاف برنده دیدار آمریکا و اوکراین بروند.

◾ AFC کناره گیری رئیس ایرانی دپارتمان فوتسال
لغو مسابقات جام باشگاه های فوتسال آسیا در سال 
۲۰۲۲ که به پیشنهاد کمیته فوتسال و فوتبال ساحلی 
AFC و تأیید کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا انجام 
شد، انتقادهای بسیاری به دنبال داشت. علی تارقلی زاده، 
رئیس ایرانی دپارتمان فوتسال AFC هم در اعتراض به 
این تصمیم، از سمت خود کناره گیری کرد.  AFC انصراف 

امارات از میزبانی را دلیل لغو این رقابت ها عنوان کرد.

سینا حسینی  پس از کش و قوس های فــراوان مبنی 
بر نامشخص بودن برنامه آماده سازی تیم ملی فوتبال 
در آستانه شروع رقابت های جام جهانی قطر، سرانجام 
نام کانادا به عنوان نخستین حریف تدارکاتی تیم ملی 

اعالم شد.
مسئوالن فدراسیون فوتبال بالفاصله پس از اینکه از طرف کاندایایی 
موافقت اولیه را دریافت کردند خبر را به صورت رسمی اعالم کردند تا 
شاید فشار منتقدان کاهش پیدا کند. طرف کانادایی هم موافقت خود 
را با برگزاری این دیدار اعالم کرده اما در متن خبر خود آورده اند قراردادی 

بین این دو فدراسیون بابت این بازی به امضا نرسیده است.
با این حال به نظر می رسد شاگردان دراگان نیمه خرداد نخستین بازی 
خود را در ونکوور برگزار خواهند کرد تا به این ترتیب آمادگی جسمانی 

هر دو تیم در آستانه شروع مقدماتی جام جهانی تقویت شود.
قرار بود همزمان با اردوی تیم ملی فوتبال ایران در کانادا حداقل یک 
بــازی تدارکاتی دیگر نیز برگزار شــود، اما فعالً هیچ خبری از حریف 
تدارکاتی جدید نیست بلکه به گفته احسان اصولی به دلیل مخالفت 
دراگان برای بازی با نیوزلند برگزاری دیدار تدارکاتی تیم ملی با این تیم 

منتفی شده است.
اما اتفاق جالب اینجاست که برخی نزدیکان فدراسیون فوتبال مدعی 
شدند همزمان با انجام مذاکرات با طرف کانادایی یک شرکت واسطه 
برای اینکه از برگزاری این دو بازی سود ۱98هــزار دالری ببرد در حال 
کارشکنی بوده اما پس از تعامل فدراسیون فوتبال ایران و کانادا و مذاکره 
کتبی طرفین برای یکدیگر، دالل ایرانی این شرکت کارگزاری از چرخه 
تصمیم گیری خارج می شود و تنها مذاکرات از طریق امور بین الملل دو 

فدراسیون پیگیری می شود.
با وجود این، تیم ملی ایران در بین تیم های راه یافته به مرحله پایانی 
مسابقات کمترین بازی تدارکاتی را پیش از جام خواهد داشت، مگر 
اینکه تغییری در روند برنامه ریزی و تعامل با دیگران انجام شود که این 
اتفاق با اعالم خبر تأخیر در بازگشت دراگان اسکوچیچ به ایران کمی 

بعید به نظر می رسد مگر اینکه معجزه ای رخ دهد.
از طرفی دیگر تنش ها و درگیری ها در فدراسیون فوتبال به قدری افزایش 
یافته که ممکن است به زودی تغییراتی در جریان برگزاری جلسه 
مجمع شکل گیرد که اعضای هیئت رئیسه از سوی مجمع عزل شوند 
آنگاه دیگر تمامی معادالت کنونی دچــار به هم ریختگی می شود و 

بحران در فوتبال ملی وارد مرحله جدیدی خواهد شد.

فعالً یک حریف تدارکاتی جور شد

 »کانادا« 
در فهرست بازی های تیم ملی 

گزارش

ستارگان ورزش

حمیدرضاعرب   بازیکن سابق تیم ملی، استقالل و فوالد را یکی از بازی های جذاب این 
فصل می داند. مبعلی درباره تقابل استقالل و فوالد در بازی امروز گفت: »جایگاه دو تیم 
در جدول نشان می دهد یکی از تقابل های جذاب میان استقالل و فوالد برگزار خواهد شد. 
استقالل برای تثبیت صدرنشینی خود نیازمند امتیاز از فوالد است و فوالد هم به دنبال 
اثبات بیشتر شایستگی های خود است. دو تیم فوتبال جذابی را به نمایش خواهند گذاشت. 
استقالل در صدر جدول است و فوالد نیز به تازگی از لیگ قهرمانان آسیا بازگشته و تیم بسیار 
استخوان داری محسوب می شود. امیدوارم جدا از حواشی احتمالی این بازی، یکی از بازی های 

جذاب لیگ را به عنوان فینال برگزار کنند«.
مبعلی دربــاره اینکه این دو تیم ازجمله بهترین تیم های دفاعی لیگ برتر محسوب 
می شوند، توضیح داد: »بی تردید تیمی که از لحاظ دفاعی عملکرد 
خوبی داشــتــه باشد در پــایــان فصل می تواند بــه کسب یک 
جایگاه خوب مطمئن باشد. استقالل و فوالد جزو بهترین  
تیم های لیگ برتر محسوب می شوند و توانستند استحکام 
قابل توجهی به خط دفــاع خــود بدهند. امــا درهــرحــال دو 
تیم از خط حمله خوبی هم سود می برند و تحلیل من این 
اســت که بــازی دو تیم قطعاً گل خواهد داشـــت«. مبلعی 
درباره اینکه شانس کدام تیم برای پیروزی در این بازی مهیج 
بیشتر است، گفت:»به نظر من شانس دو تیم یکسان است 
و هر تیمی که بتواند از تک موقعیت ها نهایت بهره را ببرد در این 
بازی به پیروزی خواهد رسید. البته باید درصد قابل توجهی 
از احتماالت را به تساوی دو تیم اختصاص داد. جایگاه 
دو تیم به گونه ای است که احتمال دارد این بازی در 
نهایت مساوی شود اما اگر استقالل بتواند فوالد 
را شکست دهد بــرای رسیدن به جام قهرمانی 
مسیرش بیش از هر زمان دیگری هموار می شود. 
البته استقالل بازی سختی مقابل فوالد خواهد 

داشت«.

مبعلی در گفت وگو با قدس:

بازی استقالل و فوالد فینال لیگ است
علیرضا بیرانوند، دروازه بــان ملی پوش فوتبال کشورمان که به صورت قرضی به تیم بواویشتا 

پرتغال رفته بود با پایان تمرینات این تیم از بواویشتا جدا شد.
درباره بیرانوند شایعه هایی مطرح است مبنی براینکه او به پرسپولیس بازخواهد گشت، اما از 
آنجایی که بیرانوند به صورت قرضی به بواویشتا رفته بود و در اصل این دروازه بان بازیکن تیم 
آنتورپ بلژیک به حساب می آید به همین دلیل باشگاه پرسپولیس برای جذب این دروازه بان با 

باشگاه بلژیکی مذاکراتی انجام داده است.
باشگاه پرسپولیس در نامه ای خواهان جذب بیرانوند شده اما باشگاه 
بلژیکی مبلغ 7۰۰ هــزار یــورو بــرای صــدور رضایت نامه ایــن دروازه بـــان 
درخواست کرده که به نظر می رسد پرداخت چنین پولی از عهده باشگاه 

پرسپولیس در شرایط فعلی خارج باشد.
با این همه بیرانوند روز یکشنبه هفته پیش رو به تهران بازخواهد گشت 
و سپس با شروع تمرینات تیم ملی به اردوی این تیم خواهد رفت. 
بیرانوند پس از بازی تدارکاتی با کانادا که در این کشور برگزار خواهد 
شد به تمرینات تیم آنتورپ بلژیک بازخواهد گذشت تا احتماالً آینده 

او در این تیم بلژیکی رقم بخورد مگر اینکه اتفاق دیگری رخ دهد. این در 
حالی است که او دیروز در پیامی با پرتغالی ها خداحافظی کرد 

تا در ایــران همه در مــورد بازگشت او به پرسپولیس حرف 
بزنند. بازگشتی که با توجه به آشفتگی دروازه سرخ ها در 
فصل جاری و ضعف شدید دفاعی این تیم در بازی های 
حساس از نان شب هم واجب تر است. لک با وجود 
شروع خوبی که در پرسپولیس داشت در ادامه راه با 
اشتباهات و بی نظمی هایش بالی جان این تیم شد تا 
جایی که هواداران از او و فنایی به شدت شاکی شده و 
خواهان بازگشت بیرانوند شدند. این درحالی است 
که پس از جدایی رادوشویچ، دروازه آبادانی جذب 
شده هم اصالً در قواره های قهرمان پنج دوره لیگ 

برتر ظاهر نشد.

ورزش7

دست پرسپولیس در پوست گردو

سد 700هزار دالری در راه بازگشت بیرانوند



مهدی زارع   بــا گذشت 
بیش از سه ماه از آغــاز جنگ 
در اوکراین حاال به نظر می رسد 
مواضع مقامات فنالند برای 
پیوستن به ناتو محکم تر شده 
ــی نینیسته،  ــول اســــت. ســائ
رئیس جمهور و سانا مارین، نخست وزیر فنالند 
عصر پنجشنبه خواستار عضویت »بی درنگ« 
این کشور در پیمان دفاعی ناتو شدند. هلسینکی 
قرار است پس از نشست مجلس در روز یکشنبه 
)فردا( تصمیم نهایی خود را اعالم کند. فنالند که 
در اوایل قرن ۱۹میالدی از سوی سوئد به روسیه 
تزاری واگذار شده بود پس از انقالب بلشویکی در 
سال۱۹۱۷ اعالم استقالل کرد. این کشور در جریان 
جنگ جهانی دوم از ســوی شــوروی اشغال شد 
و پس از جنگ و در ســال۱۹۴۸ زیر فشار مسکو 
پذیرفت از هرگونه همکاری نظامی با کشورهای 
غربی اجتناب کند و در سایه روسیه به شکلی از 
بی طرفی پایبند شــد. پس از فروپاشی شــوروی، 
ــال۱۹۹۵ به عضویت اتحادیه اروپــا  فنالند در سـ
درآمد اما هنوز عضو ناتو نشده است. نتایج یک 
نظرسنجی جدید که در خبرگزاری رسمی فنالند 
منتشر شده نشان می دهد ۷6درصد فنالندی ها 
از تصمیم کشورشان برای پیوستن به ناتو حمایت 
می کنند. براساس این نظرسنجی، تنها ۱2درصد از 
مردم این کشور مخالف پیوستن کشورشان به ناتو 
هستند. این کشور اروپایی ۵میلیون و ۵00 هزار نفر 
جمعیت و از شرق بیش از هزارو300کیلومتر مرز 
مشترک با روسیه دارد. در بخش دیگری از بیانیه 
مقامات فنالند آمــده اســت: »عضویت در ناتو 

فنالند را تقویت خواهد کرد«.

حمایتغربیها ◾
این بیانیه درحالی منتشر شده که این تصمیم با 
مخالفت های مسکو و حمایت های جبهه غربی 
روبـــه رو شــده اســت. اورســـوال فن درالیـــن، رئیس 
کمیسیون اروپا از این تصمیم حمایت و در عین 

حال روسیه را بزرگ ترین تهدید برای نظم جهانی 
دانسته است. ینس استولتنبرگ، دبیر کل ناتو هم 
گفته به تصمیم مستقل فنالند احترام می گذارد و 
اگر هلسینکی تصمیم گرفت به این پیمان بپیوندد، 
به گرمی از آن استقبال خواهد کرد. استولتنبرگ 
همچنین با اشــاره به اینکه در صورتی که فنالند 
چنین درخواستی داشته باشد، رونــد الحاق آن 
سریع صورت خواهد گرفت، افزود: »فنالند یکی از 
نزدیک ترین شرکای ناتو، دارای یک دموکراسی بالغ 
و یک عضو اتحادیه اروپاست که در تأمین امنیت 
ــورو- آتالنتیک نقش مهمی ایفا کرده  منطقه ی
است«. استولتنبرگ همچنین اضافه کرد با تحلیل 
رئيس جمهوری و نخست وزیــر اوکــرایــن موافق 
است که عضویت فنالند در ناتو امنیت دو طرف 
را تقویت خواهد کرد.  اعضای کلیدی دموکرات و 
جمهوری خواه مجلس سنای آمریکا نیز متعهد 
شدند از روند عضویت فنالند در سازمان پیمان 

آتالنتیک شمالی، ناتو حمایت کنند. باب منندز، 
رئیس دموکرات کمیته روابط خارجی سنا گفت: 
»اگــر سوئد و فنالند تصمیم بگیرند درخواست 
عضویت خود را در ناتو ارائه دهند، این کمیته از 
هم اکنون حاضر است برای تضمین برپایی یک 
رأی گیری سریع اقدام کند«. جیم ریش، نماینده 
ایالت آیداهو سنای ایاالت متحده و عضو شماره 
دو جمهوری خواهان در کمیته روابط خارجی سنا 
نیز قول حمایت از فنالند در این روند را داده است.

جــان کــربــی، سخنگوی پنتاگون هــم بــه شبکه 
آمریکایی ام اس ان بی سی گفت: پیوستن فنالند به 
ناتو دشوار نخواهد بود و می تواند به سادگی صورت 
پذیرد. او همچنین در ادامه تأکید کرد: الحاق فنالند 

به این پیمان اتفاقی تاریخی خواهد بود.
کــاخ ریــاســت جمهوری فرانسه هــم اعـــالم کــرد: 
پاریس به طور کامل از انتخاب مستقل فنالند برای 

پیوستن سریع به ناتو حمایت می کند.

هشدارمقاماتمسکو ◾
باوجود این، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین 
ــرای عضویت در پیمان نــاتــو را  تمایل فنالند بـ
تهدیدی برای روسیه دانست که می تواند منطقه 
را نیز بی ثبات تر کند. پسکوف که این اظهارات را 
در گفت وگو با خبرنگاران مطرح می کرد همچنین 
ضمن ابراز تأسف از اقدامات فنالند برای پیوستن 
به ناتو، این کشور را تهدید کرد چنین اقدامی، پاسخ 

متقابل مسکو را به همراه خواهد داشت.
پیمان آتالنتیک شمالی ســال ۱۹۴۹ از ســوی ۱2 
کشور مؤسس به عنوان یک پیمان نظامی برای 
مقابله با اتحاد جماهیر شــوروی سابق به امضا 
رسید. این معاهده که تعداد بندهای آن چندان 
زیاد نیست امضاکنندگان را متعهد می کند در 
صــورت تهدید هر یک از اعضا به حمایت از آن 
عضو اقدام کنند. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر 
شــوروی در ۱۹۹۱، نه تنها ناتو متالشی یا محدود 
نشده بلکه رشد کرده و با اتکا به بروز نگرانی های 
امنیتی اعضای خود تکامل یافته و جایگاه خود 
را به عنوان قدرتمندترین ائتالف نظامی جهان 
حفظ کرده است. ناتو در 30 سال گذشته به 20 
کشور دیگر که همگی در نزدیکی روسیه هستند 
گسترش یافته است. این سازمان درحال حاضر 
30عضو دارد. پسکوف همچنین با اشاره به اینکه 
همه می خواهند از درگیری مستقیم میان روسیه و 
ناتو اجتناب کنند، تأکید کرد: در عین حال مسکو 
آمــاده خواهد بود قاطع ترین پاسخ را به کسانی 
بدهد که سعی می کنند در عملیات نظامی این 

کشور در اوکراین دخالت کنند.
وزیر امور خارجه روسیه هم روز گذشته اتحادیه 
اروپا را متهم کرد که در صحنه بین المللی به یک 
بازیگر تهاجمی تبدیل شده است. سرگئی الوروف 
در حاشیه اجـــالس وزیـــران ســازمــان کشورهای 
مستقل همسود در شهر دوشنبه بیان کــرد: 
ــا شــتــاب دقــیــقــاً در  ــا ب ــ کــشــورهــای اتــحــادیــه اروپ
مسیرهایی که ناتو قبالً زمینه سازی کرده، حرکت 

و از این طریق روند ادغام با ناتو را تأیید می کنند.
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اصغرخوشخو-  شهردار تربت جام

متن آگهی تجدید مناقصه

ف
40
10
14
99

ش��هرداری تربت جام در نظ��ر دارد با توجه به ابالغ موافقتنامه ط��رح های تملك دارائیهای 
س��رمایه ای س��ال 1400 نس��بت به اجرای پروژه ذیل اقدام نماید. لذا از ش��ركت های واجد 
شرایط دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد )سامانه تداركات 

الکترونیک دولت ( اقدام نمایند . 109- 2/11
شرایط مناقصه :

- كلیه هزینه ها اعم از چاپ آگهی مناقصه ، كارشناسی و ... به عهده برنده مناقصه می باشد.

- به پیمان هیچگونه تعدیل و مابه التفاوت تعلق نمی گیرد.
- مبلغ قرارداد بر اس��اس اعتبار مصوب می باش��د و پرداختها بر اساس تخصیص اعتبار از 
خزانه معین اس��تان ص��ورت می گیرد ، در صورت عدم تخصیص كل اعتب��ار مانده در دیون 

سنواتی پیش بینی و در اعتبارات سنوات بعد اقدام می گردد.
- آخرین مهلت ارسال پیشنهادات پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ  1401/3/3 می باشد.
- جهت كسب اطالعات بیشتر با تلفن 14-52527911-051 شهرداری تربت جام ) اداره فنی و 

نظارت بر پروژه های عمرانی( تماس حاصل فرمایید.
- سایر اطالعات در اسناد مناقصه درج گردیده است .

 مبلغ اعتبارعنوان پروژهردیف
مبلغ ضمانت نامه شركت محل تامین اعتبار) میلیون ریال(

تاریخ بازگشایی پاكاتدر مناقصه ) ریال ( 

پیاده رو سازی خیابان میر 1
اجرای قانون استفاده متوازن از امکانات 20/165قوام الدین و جامی

1/008/250/0001401/3/4کشور )توازن استانی(
ساعت 10 صبح

اجرای قانون استفاده متوازن از امکانات 1000تکمیل بوستان مشاهیر2
500/000/0001401/3/4کشور )توازن استانی(

ساعت 10 صبح

   نگران امنیت 
جانی ام هستم  
جن ساکی که به 
زودی به فعالیتش در 
مقام سخنگوی کاخ 
سفید پایان می دهد، 
سخت ترین بخش 
کارش را تهدیدهایی 
دانست که حتی 
متوجه فرزندانش 
شده است. ساکی روز 
گذشته در آخرین 
نشست خبری اش 
اعالم کرد که در این 
مدت تهدید به قتل و 
حمله به منزلش شده و 
کودکانش نیز با تهدید 
مواجه بوده اند.

او گفت: چیزی که 
برای شخص من 
از همه سخت تر 
بود، تهدیدها بود. 
نامه های زشتی 
دریافت کرده ام، 
پیام هایی حاوی 
اطالعات منزل و نام 
کودکانم.

خبر

رئیس امارات مُرد

خبرگزاری رسمی امارات )وام( روز گذشته اعالم کرد 
»خلیفه بن زاید آل نهیان« رئیس این کشور در 
۷۴سالگی درگذشته است. به گزارش فارس، وزارت 
امور ریاستی امارات همچنین ۴0 روز در این کشور 
عــزای عمومی اعــالم کرد و خبر داد در این مدت 
پرچم امارات به حالت نیمه افراشته درخواهد آمد 
و سازمان ها و ادارات دولتی و خصوصی این کشور 
به مدت سه روز تعطیل خواهد بــود. خلیفه بن 
زاید بزرگ ترین فرزند »زاید بن سلطان آل نهیان« 
ــارات و ولیعهد او بود و پس از  مؤسس دولــت ام
فوت پدرش حاکم ابوظبی شد و شورای عالی اتحاد 
امارات در تاریخ 3 نوامبر 200۴ او را به عنوان رئیس 
امارات انتخاب کرد. خلیفه بن زاید در سال ۱۹۴۸ 
در منطقه الشرقیه امارت ابوظبی به دنیا آمد. او 
دومین رئیس دولت امارات از زمان تأسیس این 
کشور در ۱۹۷۱ و شانزدهمین حاکم  ابوظبی است. 
خلیفه بن زاید در تاریخ یکم فوریه۱۹6۹ به عنوان 
ولیعهد ابوظبی و رئیس دایره دفاع منصوب شد و 
فرماندهی نیروی دفاعی امارات را بر عهده گرفت و 
نقش اساسی در توسعه و تبدیل آن از یک نیروی 
حفاظتی کوچک به نیروی بــزرگ دارای وظایف 

متعدد و مجهز به تجهیزات مدرن ایفا کرد. 

 بازداشت معاون سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
در مسیر بازگشت از ایران

مورد عجیب »انریکه مورا«
انریکه مــورا، معاون مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا روز گذشته در حساب توییتری اش از 
بازداشت خود و دو همکارش در فرودگاه فرانکفورت 

در مسیر بازگشت از تهران خبر داد. 
پیتر استانو، سخنگوی سرویس سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا در توضیحی به یورونیوز گفت: اتفاق 
پیش آمده در فرودگاه فرانکفورت، مسئله خاصی 
 نبوده و مورا توانسته سفر خود را براساس برنامه 
پی بگیرد.  مورا که پس از چندین روز حضور در 
ایران در حال بازگشت به بروکسل بوده، روز گذشته 
ناگهان در توییترش نوشت: »پلیس آلمان در 
فرودگاه فرانکفورت بدون حتی یک توضیح ساده، 
یک مقام رسمی اتحادیه اروپا را در یک مأموریت 
رسمی با گذرنامه دیپلماتیک اسپانیایی بازداشت 
کرد«. او همچنین اضافه کرد پلیس پاسپورت و 

گوشی های او را هم ضبط کرده است. 
او همچنین افزود: پلیس آلمان این افراد را جدا از 
یکدیگر نگه داشته است.  اگرچه او و همکارانش 
پس از چندساعت آزاد شدند اما هنوز مشخص 
 نیست علت واقعی این مسئله چه بوده است. 
رخ دادن چنین اتفاقی به حدی غیرمنتظره بود که 
در ابتدای انتشار این توییت برخی از کاربران در 
فضای مجازی این گمانه را مطرح کردند که شاید 
حساب توییتر مورا هک شده باشد اما خیلی زود 

معلوم شد این اتفاق رخ داده است.
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 درگذشت آیت اهلل سید عزالدین زنجانی
آیت اهلل سید محمد عزالدین حسینی الموسوی زنجانی 

مشهور به »امام زنجانی« در سال ۱۲۹۹  در زنجان به 
دنیا آمد. آیت اهلل حسینی زنجانی تحصیالت خود را در 

زنجان آغاز کرده و در قم و نجف پی گرفت. وی مدتی 
امام جمعه شهر زنجان بود. چهار نسل قبل از وی همگی 

از مراجع تقلید و امام جمعه زنجان بودند. او نیز پنجمین 
و آخرین امام جمعه از خاندان حسینی زنجانی بود. 

سرانجام او در ۲۴اردیبهشت ۱۳۹۲ در مشهددرگذشت.
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اسرائیلی  اشغالگر  نظامیان 
ــاز اشــــــک آور و گــلــولــه به  ــ ــا گ بـ
ــنــدگــان شــیــریــن  ــیــع کــن تــشــی
ابوعاقله، خبرنگار الجزیره مقابل 
بیمارستان فرانسوی قدس حمله کردند. این 
خبرنگار روز چهارشنبه با شلیک مستقیم 
صهیونیست ها به شهادت رسید. به گزارش 
ایسنا منابع محلی اعــالم کــردنــد: نظامیان 
صهیونیست اجازه حمل پیکر ابوعاقله روی 
شانه تشییع کنندگان را نــداده و پیکر او را به 
داخل بیمارستان بازگرداندند.در همین راستا، 
هــالل احمر فلسطین اعــالم کــرد: در حمله 
اشغالگران اسرائیلی به تشییع کنندگان پیکر 
شیرین ابوعاقله مقابل بیمارستان فرانسوی 

قدس، ده ها نفر زخمی شدند.
ــم  ــیــز گــــــزارش داد: پــلــیــس رژیـ عــــــرب۴۸ ن
ــای منتهی به  صهیونیستی جــاده هــا و راه هـ
بیمارستان را بسته است و از برافراشتن پرچم 

فلسطین و همچنین در دست داشتن تصویر 
خبرنگار شهید شبکه الجزیره ممانعت به 
عمل مــی آورد.نــیــروهــای اسرائیلی شروطی 
را بــرای دفن جسد ابوعاقله مطرح کردند که 
از جمله آن باال نبردن پرچم های فلسطین و 
فریاد نزدن است. در همین حال نفتالی بنت، 
نخست وزیر رژیـــم صهیونیستی برخالف 
ادعاهای اولیه این رژیم خواستار تشکیل گروه 
ــاره قتل شهید ابوعاقله شد.  تحقیقاتی درب
مقامات صهیونیستی پیش از این ادعا کرده 
بودند خبرنگار فلسطینی آمریکایی به دست 
نــیــروهــای مسلح فلسطینی به قتل رسیده 
است. ترور ابوعاقله نخستین جنایت رژیم 
صهیونیستی علیه روزنامه نگاران فلسطینی 
نیست و بر اساس اعالم وزارت اطالع رسانی 
فلسطین، از انتفاضه دوم فلسطین در سال 
2000 تا امروز ۴۵ روزنامه نگار به دست رژیم 

صهیونیستی به شهادت رسیده اند.

دوسـال پیـش وقتـی دونالـد 
ترامـپ تأکیـد داشـت ممکـن 
در  کرونـا  کشـته های  اسـت 
آمریـکا از یـک یـا 2میلیـون نفـر 
هـم بگـذرد کمتـر کسـی ایـن حرفـش را بـاور 
می کـرد. مگـر می شـود در پیشـرفته ترین 
کشور جهان با تنها 330میلیون نفر جمعیت 
)معـادل یک پنجـم چیـن( یـک میلیـون نفـر 
به خاطر کرونا بمیرند؟ اما شامگاه پنجشنبه 
گذشـته به وقـت محلـی، کاخ سـفید اعـالم 
کـرد شـمار قربانیـان بیمـاری کوویـد۱۹ در 
 ایـاالت متحـده از یک میلیـون نفـر عبـور کرد. 
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در بیانیه ای با 
ابراز همدردی با کسـانی که عزیـزان خـود را در 
طول این همه گیـری از دسـت داده انـد، گفت: 
»امروز مـا یک نقطه عطف غم انگیز را شـاهد 
هسـتیم؛ جـان یـک میلیـون آمریکایـی بـر اثر 

کوویـد۱۹ از دسـت رفـت«.

در هفته های اخــیــر ایـــاالت متحده شاهد 
افزایش تعداد موارد ابتال به ویروس کرونا در 
روز بوده است، امری که کارشناسان آن را عمدتاً 
به دلیل شیوع سویه جدید امیکرون می دانند. 
در حالی تعداد مبتالیان در آمریکا رونــدی 
صعودی داشته که ایالت های این کشور لغو 
دستورات مربوط به ماسک را اجرایی کرده اند.

سازمان جهانی بهداشت )WHO( در آخرین 
ارزیابی خود از میزان شیوع این همه گیری 
اعالم کرد تنها دو قاره در دنیا وجود دارند که در 
آن موارد ابتال به کووید۱۹ افزایش نشان داده 
است: آمریکا با ۱۴ درصد و آفریقا با ۱2 درصد.
 ایــن ســازمان در گــزارش هفتگــی خــود 
در خصــوص ایــن بیمــاری اعــالم کــرد: حــدود 
3/۵ میلیــون مــورد ابتــالی جدیــد و بیــش 
از 2۵هــزار مــرگ در سراســر جهــان گــزارش 
 شــده کــه بــه ترتیــب نشــان دهنده کاهشــی 

۱2 و 2۵ درصدی است.

ده ها زخمی در حمله نظامیان اسرائیلی به مراسم تشییع پیکر خبرنگار الجزیره

هراس از جنازه »شیرین« 
عبور کشته های کرونا در ایاالت متحده از مرز یک میلیون نفر

جوالن کرونا در خیابان های آمریکا 

گزارشخبر مشروح
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