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بینالملل

گزارش فوربز از خرید جنگندههای
«سوخو ۳۵-فالنکر» توسط ایران

به دنبال اظهاراتی از مقامهای ارشــد نیروی
هوایی جمهوری اســامی ایــران در زمینه
احتمال خریــد جنگندههای «ســوخو۳۵-
فانکر» ســاخت روسیه یک رسانه آمریکایی
نوشت ،هرگونه دستیابی به جنگنده جدید در
آینده نزدیک بدون شک پیشرفت قابل توجهی
برای نیروهای مسلح ایران خواهد بود.
وبگاه آمریکایی «فوربز» روز سه شنبه نوشت ،سردار سرتیپ «حمید واحدی» فرمانده
نیروی هوایی ارتش جمهوری اسامی ایران اعام کرد که تهران قصد دارد جنگندههای
ســوخو ۳۵-فانکر-ای روسیه را خریداری کند .در صورت تحقق این مساله ،بزرگترین
خرید جنگنده از سوی ایران در بیش از سی سال گذشته خواهد بود.
واحدی گفت« :این موضوع در دستور کار قرار دارد و امیدواریم بتوانیم این جنگندههای
نسل چهار و نیم را در آینده دریافت کنیم».
فوربز نوشت ،اینک روسیه بیش از هر زمان دیگری برای گسترش همکاریهای نظامی و
فنی آماده است؛ بنابراین ،مسکو ممکن است ترتیبات سودمندتری را برای خرید و احتماالً
تولید مشترک پیشرفتهترین جنگنده نسل چهار و نیم خود خود به تهران ارائه کرده باشد.
این در حالی اســت که همچنین شایعه شــده پس از اینکه تهران اولین جنگندههای
سوخو ۳۵-ای خود را از روسیه خریداری کرد ،ممکن است قصد داشته باشد بیش از سی
جنگنده دیگر را در داخل تولید کند تا نیاز نیروی هوایی جمهوری اسامی ایران برای
دست کم  ۶۰جنگنده جدید را برآورده کند.
بر اســاس این گزارش ،آخرین باری که ایران جنگندههای جدید وارد کرد ،سال ۱۹۹۰
بود که  ۱۸فروند «میگ ۲۹-فالکروم» و شــماری «سوخو ۲۴-فنسر» از اتحاد جماهیر
شوروی خریداری کرد .بعدها اتفاقی جنگندههای میگ ۲۹-و «میراژ -اف  ۱داسو» عراق
در خال جنگ خلیج فارس در سال  ۱۹۹۱به ایران پرواز کرده بودند ،مصادره و در نیروی
هوایی ارتش ایران ادغام شدند.
به نوشته فوربز ،ایران به عنوان بخشی از افزایش همکاری دفاعی خود با روسیه ،دنبال
ارتقای جنگندههای میگ ۲۹-فالکروم قدیمی خود به «میگ ۲۹-اس ام تی» است که
میتواند آنها را قادر سازد تا چند سال دیگر به عملیات خود ادامه دهند.
در پایان این مطلب آمده است ،هرگونه دستیابی به جنگنده جدید در آینده نزدیک بدون
شک پیشرفت قابل توجهی برای نیروهای مسلح ایران خواهد بود.
سوخو  ،۳۵-جنگنده چند منظوره ساخت روسیه با قابلیت مانور باال و جنگنده برتری
هوایی است .سوخو۳۵-در ناتو با نام فانکر شناخته میشود .رادار این جنگنده توانایی
شناسایی اهداف هوایی در فاصله  ۴۰۰کیلومتری را دارد و میتواند  ۳۰هدف هوایی را از
فاصله  ۳۰۰کیلومتری رهگیری کرده و همزمان با  ۸فروند از آنها درگیر شود .سوخو-
 ۳۵با انوع اهداف زمینی ،دریایی و هوایی درگیر میشود.
پیشــتر نیز یک وبگاه آمریکایی در زمینه توانمندی متخصصــان نیروی هوایی ارتش
جمهوری اسامی ایران نوشته بود ،توانایی ایران در حمله بالقوه هوایی به اهداف ،بادقت
بسیار بیشتر و با کمک تسلیحات بومی تهدیدی برای رقبا محسوب میشود.
وبگاه آمریکایی « ۱۹فورتی فایو» نوشت ،نیروی هوایی ایران توانسته ناوگان هواپیماهای
جنگنده را حفظ کرده و حتی ارتقا دهد .ایران مجموعه ای از هواپیماهای جنگی مانند
«اف »۴-دارد که میتواند برای حمله به دشمنان از آنها استفاده کند .البته این جنگندهها
در قیاس با جتهای جدیدتر برابر دفاع هوایی آسیب پذیرتر خواهند بود.
در پایان این تحلیل آمده است ،ناوگان فانتوم ایران در ترکیب با اسکادرانهای جنگنده
«اف »۱۴-و «میگ »۲۹-که ســتون فقرات نیروی هوایی ایران را شکل میدهد ،نباید
دست کم گرفته شود.
چندی قبل نیز اندیشکده «واشنگتن» به باز آماد هواپیماهای سوخو  ۲۲-فیتر و استفاده
آن توســط نیروی هوایی سپاه پاسداران اشاره کرد و نوشت ،بین  ۱۶تا  ۲۲فروند از این
هواپیما ایران چند سال بعد عملیاتی میشوند.
بنابراین ،با وجودی که سوخو  ۲۲-قدیمی است ،این جنگنده نیز برای ایرانی که در کسب
هواپیماهای جدید ناتوان است خود «نعمتی» است .این جنگندهها در پایگاه هوایی «سید
الشهدا» در شیراز مستقرند و قادرند در بوشهر ،بندر عباس ،جاسک و کنارک در مواقع
الزم مستقر شود.

تهدید کم سابقه اردوغان برای حمله نظامی
به یونان

رئیسجمهور ترکیه هشدار داد ،اگر یونان به تحریک در دریای اژه ادامه دهد ،آنکارا پاسخ
خواهد داد؛ صبر ترکیه رو به پایان است.
به گزارش آرتی ،رجب طیب اردوغان ،رئیس
جمهور ترکیــه .در یک کنفرانس مطبوعاتی
مشــترک با رهبران بوســنی و هرزگوین در
جریان سفر خود به کشور بالکان گفت :یونان
از جزایری در دریای اژه برای آزار هواپیماهای
نظامی ترکیه استفاده میکند و آنکارا چنین
رفتاری را برای همیشــه تحمل نخواهد کرد.
اردوغان گفت« :وقتش که برسد ،ممکن است ترکیه «یک شب ناگهان بیاید» و تافی
کند.وی افزود« :نشــانه خوبی» نیســت که رادارهای یونانی هواپیماهای ترکیه را قفل
میکنند .او این رفتار آتن را «تهدیدکننده» توصیف میکند .وی همچنین یونان را متهم
کرد که از پایگاههای نظامی خود در جزایر دریای اژه برای تهدید آنکارا استفاده می کند.
رئیس جمهور ترکیه افزود :اگر چنین تهدیدهای نامشــروع علیه ما از آنجا ادامه یابد،
صبر ما پایان خواهد یافت .وقتش که برسد ،اقدامات الزم انجام خواهد شد .با این حال
او در مورد اقدامات احتمالی ترکیه توضیح نداد.سخنان وی در حالی بیان شد که وزارت
خارجه ترکیه نامه ای به  ۲۵عضو اتحادیه اروپا و همچنین جوزپ بورل ،دیپلمات ارشد
این اتحادیه و ینس استولتنبرگ ،دبیرکل ناتو ارسال کرد که در آن موضع ترکیه در مورد
وضعیت متشنج در دریای اژه را تشریح کرد.
در این نامه که خطاب به اعضای دائم شــورای امنیت ســازمان ملل و آنتونیو گوترش،
دبیرکل سازمان ملل متحد نیز ارسال شده ،آتن به نقض وضعیت غیرنظامی جزیره شرقی
دریای اژه و سایر «اقدامات غیرقانونی» متهم شده است .ترکیه همچنین یونان را متهم
کرد که «خواستههای حداکثری» را مطرح می کند ،به ویژه با ادعای  ۱۰مایل دریایی
از حریم هوایی علیرغم اینکه آب های سرزمینی این کشور در دریای اژه تنها مساحت ۶
مایل دریایی از هر جزیره را پوشش میدهد.
آتن ،در همین حال ،آنچه «تهدیدهای ظالمانه روزانه» آنکارا خوانده ،به شدت محکوم
کرد .وزارت خارجه این کشور همچنین متعهد شد که موضوع اظهارات ترکیه را با ناتو نیز
در میان بگذارد .ترکیه اواخر ماه اوت یونان را متهم کرد که سامانه دفاع هوایی اس۳۰۰-
ســاخت روسیه خود را بر روی دو جت ترکیه در یک پرواز معمولی بر فراز آب های بی
طرف قفل کرده است .منابع نظامی یونان این حادثه را تکذیب کردند.
اردوغان همچنین اجتناب از «لفاظی تفرقهانگیز» را برای صلح و ثبات بوسنی و هرزگوین
مهم خواند و در نشست ترکیه و بوسنی و هرزگوین گفت« :پرهیز از لفاظیهای تفرقه
افکنانه در روند منتهی به انتخابات (برنامه ریزی برای اکتبر) نه تنها برای صلح و امنیت
بوسنی و هرزگوین ،بلکه برای اقتصاد و صلح داخلی آن نیز مهم
او گفت :سیاست ترکیه در مورد بوسنی و هرزگوین همیشه «صادقانه ،عینی ،همگام و
متحد کننده» بوده است.
رئیس جمهور از بازرگانان ترکیه خواست تا بیشتر در این کشور جنوب شرقی اروپا سرمایه
گذاری کنند و گفت :بیایید اینجا سرمایه گذاری کنیم و بوسنی و هرزگوین را با هم باال
ببریم .حجم تجارت ما در  ۸ماهه امسال با  ۱۵درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال
گذشته به  ۶۲۷میلیون دالر رسید .دو کشور میخواهند این مبلغ را به باالی یک میلیارد
دالر برســانند .من میخواهم یک بار دیگر تاکید کنم که ما تقریباً در همه زمینهها با
بوسنی و هرزگوین هستیم و خواهیم بود.

الریجانیبهجریانسیاسیبرمیگردد

فعــال سیاســی اصولگرا گفــت :آقای
الریجانی دارای یک ظرفیت قوی است.
خودش فردی بسیار خوش فکر ،فعال و
توانمند است بنابراین می تواند سرمدار
یک جریان جدید باشد
 ،محمدعلــی پورمختــار در گفتگــو با
خبرنگار فردا درباره احتمال نامزدی علی
الریجانی بــرای انتخابات مجلس آینده
گفت :با توجه به عدم کاندیداتوری آقای
الریجانی برای انتخابات مجلس یازدهم
بعید مــی دانم او بــه انتخابات مجلس
دوازدهم نیز ورود کند اما به عنوان یک
شخصیت سیاســی اثرگذار می تواند در
رقابت سیاســی پیــش رو نقش آفرین

,,

با توجه به عدم کاندیداتوری آقای الریجانی برای انتخابات مجلس یازدهم بعید می
دانم او به انتخابات مجلس دوازدهم نیز ورود کند اما به عنوان یک شخصیت سیاسی
اثرگذار می تواند در رقابت سیاسی پیش رو نقش آفرین باشد
باشد.
وی افزود :تاش بــرای به پای صندوق
آوردن طرفــداران و معرفــی و حمایت
از کاندیداهــای همفکــر گرایش آقای
الریجانی برای نقش آفرینی در انتخابات
مجلس آینده خواهد بود.
این فعال سیاسی اصولگرا درباره احتمال

ایفای نقــش لیدری علی الریجانی برای
اصولگرایان ســنتی اظهار کرد :می تواند
این نقش آفرینی بــرای گردهم آوردن
نیروهــای اعتدالــی (نه از نوع حســن
روحانــی) و اصولگرایان ســنتی انجام
شــود .در واقع بدون محدود شــدن به
طیف خاصی ،اســتفاده از تمام نیروهای

توانمند در عرصه های اجرایی و سیاسی
می تواند هدف آقای الریجانی باشــد .او
ظرفیت و توان این کار را دارد و می تواند
در این عرصه نیز موفق شود.
وی درباره آینده سیاسی علی الریجانی
ادامه داد :آقای الریجانی نگاه والیتمداری
و والیتپذیــری اش را بعد ردصاحیت

در انتخابات ریاست جمهوری اثبات کرد.
مقام معظــم رهبری هم خیلی صریح از
این تصمیم شورای نگهبان گایه کردند
و از این شــورا خواستند که این مسئله
را جبــران کند .ضمن آنکه رهبر انقاب
در احــکام جداگانه آقای الریجانی را به
عنوان مشاور خود ،عضو مجمع تشخیص
مصلحــت نظام و عضو شــورای انقاب
فرهنگی منصوب کردند.
پورمختار گفت :آقــای الریجانی دارای
یک ظرفیت قوی اســت .خودش فردی
بســیار خوش فکر ،فعال و توانمند است
بنابراین می تواند ســرمدار یک جریان
جدید باشد.

معاون رئیسجمهور:

معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه در دور جدید
مذاکرات ،نظام به جمع بندی رسید مسئله اصلی کشور
مذاکرات نشود ،گفت :کشور باید روند خود را داشته باشد
و خنثی سازی تحریم ها دنبال شود و اگر احیانا برجام احیا
نشد مشکلی پیش نیاید.
سید محمد حســینی گفت :خوشبختانه دولت در همه
بخش ها پرتحرک بوده و در برخی زمینه ها در همین یک
سال به اندازه هشت سال گذشته کار کردیم.
نشست خبری ســیدمحمد حســینی معاون پارلمانی
رئیسجمهور با اصحاب رسانه با رعایت دستورالعملهای
بهداشتی در محل باشگاه خبرنگاران جوان برگزار شد.
سید محمد حسینی در این نشست گفت :خوشبختانه
دولت در همه بخش ها پرتحرک بوده و در برخی زمینه
ها در همین یک ســال به اندازه هشت سال گذشته کار
کردیم؛ در معاونت پارلمانی ســعی کردیم در یکســال
گذشته دسترســی نماینده ها به رئیس جمهور بیشتر
باشد و هر نماینده ای مسائل کشور یا حوزه انتخابیه را در
جلسات با آقای رئیسی مطرح کرد.
وی افزود :در بحث تذکر ســوال اســتیضاح و تحقیق و
تفحص هم موارد را رصد میکنیم که اگر موردی باشد با
نماینده مورد نظر گفتگو میشود البته تاکنون بیش از ۵۰
درصد موارد مطرح شده میان نمایندگان و دولت با گفتگو
حل شده است؛ کما اینکه  ۱۴سوال مطرح شده و تنها ۳
مورد به صحن رسید و یک مورد استیضاح هم تصویب شد
که آن هم به سرانجام نرسید.
معاون پارلمانی رئیسجمهور همچنین با بیان اینکه در
مدت یکساله فعالیت دولت سیزدهم ،این دولت  ۴۲الیحه
جدید به مجلس فرســتاده ،گفت :بعد از هفته دولت نیز
 ۴۹موافقتنامه و ســند درباره عضویت ایران در سازمان
همکاریهای شانگهای به تصویب رسیده و سند دیگری
نیز در این رابطه درحال تصویب است.
سید محمد حســینی در پاســخ به پرسشی مبنی بر
اینکه چرا مســئولین مذاکرات اطاعاتــی از مذاکرات
لغوتحریمها در اختیار نمایندگان حاضر در کمیسیون

از آنجایی که آلبانی در ایران ســفارت ندارد ،میتوان از
راههای مقتضی دیگر نسبت به اقدام این کشور در قطع
رابطه با ایران  ،واکنش نشان داد.
شــبکه العربیه روز چهارشنبه گزارش داد که ادی راما،
نخســتوزیر آلبانی امروز گفته است ،این کشور برای
خروج دیپلماتها و کارکنان سفارت ایران در این کشور
مهلتی  ۲۴ساعته تعیین کرده است.
آلبانی که با اعام این موضوع قصد دارد روابط دیپلماتیک
با ایران را قطع کند ،سالهاست به گروهک منافقین که
از گروههای تروریستی شناسنامهدار محسوب میشود،
پناه داده است.
بنا بر این گزارش ،بهانه آلبانی برای قطع روابط با ایران،
«حمات ســایبری» خوانده شــده که مقامات آلبانی
مدعی هستند از جانب ایران صورت گرفته است.
این برای اولین بار نیســت که آلبانی نسبت به اخراج
دیپلماتهای ایرانی اقدام میکند .این کشــور در سال
 ۱۳۹۷غامحسین محمدنیا ،سفیر ایران در این کشور
را با اتهام «به خطر انداختن امنیت کشور» اخراج کرده
بود .یک سال بعد از آن وزارت خارجه آلبانی دو دیپلمات

نسخه نهایی توافق منتشر خواهد شد
به کسی در دولت نیاز داریم که هم وزارتخانه را اداره کند
و هم در کل دولت تاثیر گذار باشد

امنیت ملی نمیگذارند تا هم نمایندگان نسبت به این
روند معترض نباشــند و هم اینکه در مقام پاسخگویی
اطاعــات متناقض بیان نکنند .گفــت :در دور جدید
مذاکرات ،نظام به جمع بندی رسید مسئله اصلی کشور
مذاکرات نشود چراکه کشــور باید روند خود را داشته
باشد و خنثی سازی تحریم ها دنبال شود تا اگر احیانا
برجام احیا نشد مشکلی پیش نیاید.
معاون پارلمانی رئیس جمهور در ادامه اظهار داشــت:
نمایندگان با مســئولین مذاکرات جلســاتی داشتند،
مسئولین مذاکرات لغو تحریمها با آنان تعامل داشتند
و تا جایــی که اطاع داریم نمایندگان از مذاکرات لغو
تحریم ها با خبر هستند.
ســید محمد حســینی همچنین با تاکیــد بر اینکه
نســخه نهایی توافق احتمالی قطعا منتشر خواهد شد،
یادآوری کرد که زمستان برای اروپا در پیش است و به
ضرباالجل غربی ها توجهی نداریم.
وی در انتهای این بخش از اظهارات خود افزود :بخشی
از پول های بلوکه شــده برگشته و تعامل ما با دنیا در
بحث فروش نفت افزایش یافته ،با این حال بدهی هایی
نیز داریم که باید پرداخت کنیم.

سید محمد حسینی با اشــاره به مطرح کردن نام وزیر
پیشــنهادی کار از سوی دولت به مجلس اظهار کرد :روز
گذشته ســخنگوی مجلس اعام کرد ،نامه معرفی آقای
زاهدی وفا در هیات رییســه وصول شده و بعد در دستور
کار قرار میگیرد؛ آقای زاهدی وفا هم اســتاد دانشکده
اقتصاد هستند و برخی مسئولین شاگردان ایشان هستد و
هم دانشگاه اتاوا کانادا مدرک تحصیلی اخذ کردند.
وی ادامه داد :ایشان به مسائل اقتصادی اشراف دارند و ما
به کسی نیاز داریم که هم وزارتخانه را اداره کند و هم در
کل دولت تاثیر گذار باشد؛ در سه ماه سرپرستی ایشان در
وزارت کار نیز آرامش ایجاد شده است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور در واکنش به خبر استیضاح
وزیر ورزش و جوانان افزود :کسی مانع اظهار نظر نمایندگان
مجلس نیست؛ نظرات نمایندگان محترم است ولی پیش از
مطرح شدن موضوعات در رسانه ها بهتر است ،این نظرات
در کمیسیون اصل نود یا کمیسیون فرهنگی مطرح شود؛
دولت حجتاالسام رئیسی معتقد است که قانون در همه
جا باید اجرا شود و اگر قانونی مشکل دارد باید تصحیح شود.
طرح تفکیک وزارت راه و مسکن در ابتدای راه است

ســید محمد حسینی با اشاره به طرح تفکیک وزارت راه
و مســکن گفت :طرح تفکیک وزارت راه و مســکن در
ابتدای راه اســت ،قرار شد هر زمان طرح مجلس نهایی
شــد ،در دولت هم بحث شود .حجم کاری وزارتخانه در
حوزه راه ســازی و مسکن سازی دلیل تفکیک وزارت راه
و شهرسازی است.
به گفته معاون اول رئیس جمهور ،ساخت یک میلیون واحد
مسکن در سال عبارت درستی نیست و ساخت چهار میلیون
واحد مســکن در چهار سال عبارت صحیحی است چراکه
اجرای این طرح پیش نیازهایی الزم دارد و زمان بر است.
دولت سیزدهم نشان داد که در شرایط تحریم هم می
شود تحریم ها را دور زد

معاون پارلمانی رئیسجمهور با اشــاره به عملکرد دولت

قطع رابطه « پناهگاه منافقین» با ایران

دیگر کشــورمان که دبیر سوم و رایزنی فرهنگی ایران
در آلبانی بودند را اخراج کرد .سفارت ایران در آلبانی از
آن زمان در ســطح کاردار اداره میشد .در عین حال از
آنجایی که آلبانی در ایران سفارت ندارد در عمل واکنش
متقابل با این اقدام آلبانی غیرممکن است و ایران باید
از راههای مقتضی دیگر به این اقدام آلبانی پاسخ دهد.
به گزارش ایسنا ،جمهوری اسامی از دهه  ۷۰و بعد از
تحوالت داخلی در آلبانی ،ســفارت ایران در این کشور
را راه اندازی کرد ،اما با توجه به اینکه آلبانی کشــوری
بسیار کوچک بوده و در آن زمان وضعیت بد اقتصادی
را تجربه میکرد موفق به راهاندازی ســفارتش در ایران
نشد .در سال  ۱۳۹۵وزیر خارجه این کشور در سفری
به تهران با رییس جمهور و وزیر خارجه وقت کشورمان
دیدار کرد و نسبت به بازگشایی سفارت آلبانی در تهران
رایزنیهایی میان مقامات دو کشور انجام شد و یادداشت
تفاهم گفتوگوهای منظم سیاسی بین دو کشور نیز به
امضاء وزیران امور خارجه ایران و آلبانی رسید اما دیری
نپایید که رایزنیها و تعامات دو کشور تحت فشار شدید
آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاطر حضور مجاهدین

خلق در این کشور تیره شد.
فعالیت سازمان تروریســتی مجاهدین خلق در تیرانا
پایتخــت آلبانی ســابقه طوالنی دارد امــا انتقال مقر
اصلی این سازمان بعد از پایگاه اشرف در عراق به تیرانا
واکنشهایی را از سوی ایران در برداشت .در سال ۱۳۹۵
پس از تعطیلی قرارگاه لیبرتی ،افراد سازمان مجاهدین
به کشورهای اروپایی و بیشتر به آلبانی منتقل شدند .به
گفته رســانهها دو هزار نفر از اعضای مجاهدین در این
کمپ زندگی میکنند.
دولــت آلبانی تنها دولتی بود که از میان کشــورهای

ســیزدهم و دولتهای قبل افزود :در گذشته به گونه ای
ســخن می گفتند که انگار آب خوردن ما هم وابسته به
برجام بود ،اما این دولت نشــان داد در شرایط تحریم هم
می شود تحریم ها را دور زد.
سید محمد حسینی همچنین گفت :دولت دارد کار خود
را انجام میدهد و کشور را معطل نگذاشته و در این راستا
با ســازمان های بین المللی مثل سازمان همکاری های
شــانگهای همکاری داریم ،واکسن کرونا ساختیم و وارد
کردیم و در شــرایط تحریمی درحال راه اندازی کریدور
هایی مثل کریدور شمال  -جنوب هستیم.
مبانی شرعی در طرح بانکداری اسالمی لحاظ شده و
بانک ها کارآمدتر خواهند شد

وی در خصوص طرح بانکداری اســامی نیز با اشاره به
اینکه این طرح به عنوان نظارت بیشتر بر بانک ها محسوب
می شــود ،گفت :طرح بانکداری اسامی بر اساس تجربه
چهل سال گذشته اصاح شده و به موجب آن بانک های
دولتی و خصوصی منظم تر خواهند شد.
سید محمد حسینی همچنین با بیان اینکه مبانی شرعی
در این طرح لحاظ و بانک ها کارآمدتر خواهند شد ،گفت:
اگر در صدد کنترل تورم و نقدینگی هســتیم ،باید بانک
مرکزی مقتدرتر عمل کرده و سیاست های بانک مرکزی
را اجرا کند؛ این طرح نیز از ســوی نمایندگان ارائه شد و
دولت نیز در آن مشارکت کرد و اکنون تفاهم خوبی شکل
گرفته است.
وی در ادامه گفت :اخیرا اعتراضاتی نسبت به این طرح نیز
مطرح شده است که الزم است به این موارد رسیدگی شود
و در صورت وارد بودن اعتراض مورد بررسی قرار گیرد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به آخرین وضعیت
تبدیل وضعیت ایثارگران در دســتگاه های دولتی هم
گفت :در وزارت نفت تعداد بسیاری از ایثارگران تبدیل
وضعیت شدند؛ درباره فرزندان ایثارگران یک بحثی بود
که اگر ایثارگری به هر دلیلی منفک شد فرزند جایگزین
شود که این مورد درحال بحث در کمیسیون اجتماعی
دولت است.

اروپایی ،اقدام به پذیرش اعضای سازمان مجاهدین خلق
در خاک خود کرد .آمریــکا  ۲۵میلیون دالر به دولت
آلبانی و  ۲۰میلیون دالر به کمیســاریای پناهندگان
سازمان ملل داد.
همچنین سازمان تروریستی مجاهدین خلق در دوران
نخســتوزیری ادی رامــا به فعالیت خــود در آلبانی
افزود .راما بر خــاف انتظاراتی که برای محدود کردن
این سازمان به کمپ تیرانا میرفت ،دست آنان را برای
فعالیت در سراسر آلبانی باز گذاشت.
با این وجود اظهارات یلی زیــا ( )Ylli Zylaرئیس
سازمان اطاعات آلبانی بین سال های  ۲۰۰۸تا ۲۰۱۲
دربــاره این گروه میگوید ،اعضای این ســازمان مثل
گروگان در کمپها زندگی میکنند و سازمان با فراغ بال
و مصونیت قوانین آلبانی را نقض میکند.
از آنجایی که رهبران آلبانی متهم به فساد مالی و ارتباط
با جرایم ســازمان یافته هســتند ،پذیرش مجاهدین
میتوانســت باعث شــود اتحادیه اروپا بر این مسایل
چشمپوشی کند چرا که این مساله مهمترین مانع این
کشور برای پیوستن به اتحادیه اروپا ذکر شده است.
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طاهری :خوابهایی برای ما دیدهاند که در حال
تعبیراست

کیروشسرمربیتیمملیفوتبالایرانشد

کارلوس کیروش سرمربی سابق تیم ملی
فوتبــال ایران بار دیگر هدایت این تیم را
برعهده گرفت.
به گزارش ایسنا ،کارلوش کیروش پس
از حدود سه سال و  ۸ماه دوری از فوتبال
ایران بار دیگر به عنوان ســرمربی جدید
تیم ملــی ایران انتخاب شــد تا هدایت
ملیپوشــان ایران در جام جهانی ۲۰۲۲
قطر را بر عهده داشته باشد.
محمد جماعت مدیر رسانهای تیم ملی
فوتبال ایران با اعام این خبر در توئیتر
نوشــت« :فدراســیون جهت تاشهای
بیوقفــه و صعود به جام جهانی قدردان
دراگان اســکوچیچ خواهــد بــود اما با
تصویب هیات رییسه کارلوس کیروش
به عنوان ســرمربی جدید انتخاب شده
است .امیدواریم بازیهای تیم ملی مانند
دو جــام جهانی قبل با ســرمربیگری
کــیروش موجب رضایت و خشــنودی
مردم شــده و نمایش قابــل افتخاری را
ببینیم».

کیروش در اولیــن دوره حضورش روی
نیمکت تیم ملی ایران ۸ ،ســال هدایت
یوزهای ایرانی را بر عهده داشت و توانست
بهترین نتیجه تاریخ تیم ملی فوتبال ایران
در جام جهانی را کســب کنــد .او از ۱۵
فروردین  ۱۳۹۰تا  ۸بهمن  ۱۳۹۷هدایت
تیم ملی ایران را برعهده داشت.
تیم ملــی ایران در جــام جهانی ۲۰۱۸
روســیه با تیمهــای پرتغال ،اســپانیا و
مراکش همگروه بود و توانست با  ۴امتیاز
در رده ســوم گروه قــرار بگیرد و دومین
پیروزی تاریخ ایران در تاریخ جام جهانی
را کســب کند .تیم ملی ایران همچنین
همــراه کیروش تــا نیمــه نهایی جام
ملتهــای  ۲۰۱۹امارات پیش رفت و در
این مرحله با نتیجه  ۳بر صفر برابر ژاپن
شکست خورد.
کیروش پس از حضور  ۸ســالهاش روی
نیمکت تیم ملی ایران ،هدایت کلمبیا را بر
عهده گرفت اما نتوانست موفقیتی کسب
کند و پس از آن نیز به عنوان سرمربی تیم

ملی مصر انتخاب شد و توانست این تیم را
نایب قهرمان جام ملت های آفریقا کند اما
با شکست در پلیآف صعود به جام جهانی
در برابر سنگال ،نتوانست این تیم را راهی
قطر کند و از سمتش اخراج شد.
کیروش عاوه بر اینها ســابقه هدایت
تیمهای رئال مادرید ،اسپورتینگ لیسبون،
منچستریونایتد(دســتیار فرگوسن) ،تیم
ملی پرتغــال و تیم ملی آفریقای جنوبی
را در کارنامه خود دارد.
این مربی پرتغالی جانشــین اسکوچیچ
شــد .مربیای که در تاریــخ  ۱۷بهمن
 ۱۳۹۸روی نیمکت تیم ملی نشســت و
توانست بعد از نتایج نامطلوب ویلموتس
با تیم ملی ایران ،با درخشش در مقدماتی
جام جهانی ،ایران را راهی قطر کند .باخت
در دیدار آخــر مقدماتی برابر کرهجنوبی
و دیدار دوســتانه برابر الجزایر باعث شد
تا نیمکت او متزلزل شــود و سرانجام هم
جایش را به کارلــوس کیروش پرتغالی
داد.

اسکوچیچ رسما برکنار شد

در جلســه نایب رئیس اول فدراســیون
فوتبــال بــا دراگان اســکوچیچ ،پایان
همکاری این مربی به او اباغ شده است.
به گزارش ایمنا ،بعد از قطعیشدن حضور
کارلوس کیروش در رأس کادر فنی تیم
ملی فوتبال ،مســئوالن فدراسیون شب
گذشته با «دراگان اســکوچیچ» جلسه
گذاشتند و پایان همکاری را به وی اباغ
کردند.شب گذشته و بعد از تعطیلی کار
از سوی اســکوچیچ ،این مربی کروات با
تماس از ســوی مهدی محمدنبی ،نایب
رئیس اول فدراســیون مواجه شد .نبی از
اسکوچیچ خواست به فدراسیون برود و در
جلسه شرکت کند .در این جلسه نبی که
در گذشته سابقه همکاری با اسکوچیچ را
داشت ،پایان همکاری را به وی اباغ کرد.
ایــن تصمیم فدراســیون و اقدامی که با
اسکوچیچ صورت گرفت ،سبب ناراحتی
شــدید این مربی شده است .او در جلسه
با نبی نیز ناراحتــیاش را کتمان نکرد و

بابت این تصمیم فدراسیون اعتراض خود
را اعام داشته است.
با همه این تفاســیر ،قطــع همکاری با
اسکوچیچ قطعی شد و حاال هواداران تیم
ملی فوتبال منتظر بازگشت کیروش به
ایران و نشستن دوباره این مربی پرتغالی
روی نیمکت در ســومین جــام جهانی
متوالی هستند.
دیدار دوستانه ایران و روسیه قبل از
جامجهانی فوتبال

با اعام فدراسیون فوتبال روسیه این تیم
در آبــان ماه به مصــاف تیم ملی فوتبال
ایران می رود.
به گزارش ایسنا ،سایت فدراسیون فوتبال
روسیه خبر داد روسیه ششم مهر ماه در
دیداری دوســتانه به مصاف قرقیزستان
خواهد رفت.
همچنین در این خبر آمده است تیم ملی
فوتبال روســیه در فیفا دی آبان ماه قبل
از جام جهانی با تیــم ملی فوتبال ایران
دیداری دوستانه برگزار میکند.

دنیا منتظر کشتی حسن یزدانی و دیوید تیلور است
مربی تیم ملی کشــتی آزاد کشورمان با بیان
اینکه در مســابقات جهانی صربستان حسن
یزدانــی و دیوید تیلور آمریکایی به راند پنجم
رقابت خود می رســند ،گفــت :دنیا منتظر
رویارویی دوباره این دو کشتی گیر است.
احسان امینی در گفت و گو با ایسنا ،با اشاره به
در پیش بودن رقابت های کشتی آزاد قهرمانی
جهان  ،۲۰۲۲اظهار کرد :این رقابت ها از  ۲۴تا
 ۲۷شهریور به میزبانی بلگراد صربستان برگزار
می شود و ملی پوشان ایران در آخرین مرحله
اردوی خود پیش از اعزام به مسابقات قرار دارند.
وی ادامه داد :باتوجــه به اینکه آخرین هفته
تمرینات ملی پوشــان اســت ،بــرای همین
تمریناتشان سبک شده و دوره ریکاوری خود
را پشت سر می گذرانند.
مربــی تیم ملــی کشــتی آزاد کشــورمان
شــرایط آمادگی ملی پوشان پیش از اعزام به
مسابقات جهانی را خوب توصیف کرد و گفت:
خوشبختانه مشکل خاصی نداریم و شرایط به
خوبی پیش می رود.
وی گفت :در اوزان سبک بیشتر حریفان کشتی
گیران ما از کشورهای آسیایی هستند ،چراکه
آسیایی ها بیشــتر در این اوزان توانایی دارند،
اما در ســنگین وزن هــا آمریکایی ها و روس

ها حریفان اصلی کشــتی آزاد ایران هستند
که امســال به دلیل عدم حضور روسیه در این
مسابقات ،آمریکایی ها اصلی ترین حریفان ما
محسوب می شوند.
وی در ادامــه به تشــریح وضعیــت آمادگی
جسمانی کشتی گیران اوزان مختلف پرداخت
و افزود :در وزن  ۵۷کیلوگرم علیرضا ســرلک
دارنده نقره جهانی را داریم که کشــتی گیری
جوان و جنگنده است.
امربی تیم ملی کشــتی آزاد کشورمان بااشاره
به حضــور رضا اطــری در وزن  ۶۱کیلوگرم،
عنوان کرد :این چهارمین حضور رضا اطری در
مسابقات جهانی است .او در سه مسابقه قبلی
خود از گردونه رقابت ها حذف شد و به دلیل
اینکــه در وزن  ۵۷کیلوگرم بــود ،وزن زیادی
کم مــی کرد ،اما اکنون یک وزن باالتر رفته و
باتجربه تر و پخته تر هم شده است.
وی در ادامه با تمجید از کشــتی های رحمان
عموزاده جلیلــی در وزن  ۶۵کیلوگرم ،عنوان
کرد :عموزاده پیش از این هم یک بار دیگر در
رقابت های جهانی حضور پیدا کرده که در آن
مسابقات موفق به کسب مدال نشد .با این حال
او کشتی گیری است که چه ببرد و چه ببازد ،به
کشتی هایش عاقه دارم ،چراکه با تمام وجود
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اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بردسکن
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده  ۳قانـون و مـاده  ۱۳آئیـن نامـه قانون تعییـن تکلیف
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی  .برابـر رای
شـماره  ۱۳۹۶۶۰۳۰۶۰۲۱۰۰۱۰۷۲هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر
در واحـد ثبتـی ملک بردسـکن تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضی آقای
احمـد امینـی درونه فرزند غامحسـین به شـماره شناسـنامه  ۱۵و کد ملی
 ۵۷۲۹۷۶۰۲۳۱صادره از بردسـکن درششـدانگ یکباب گلخانه به مساحت
 ۳۱۷۱/۸۶متـر مربـع قسـمتی ازپـاک  ۲۸۶اصلی وششـدانگ پاک ۱۳۹
فرعـی از  ۲۸۶اصلـی موسـوم بـه مزرعـه و قنـات درونه خریـداری از مالک
رسـمی پـاک  ۲۸۶اصلـی ورثـه مرحـوم غامحسـین امینـی پـاک ۱۳۹
فرعـی از  ۲۸۶اصلـی ورثـه مرحوم میـرزا احمد علوی محرز گردیده اسـت.
لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه  ۱۵روز آگهی
مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی
اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مدت دو
مـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ،ظرف مدت
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی
تقدیـم نمایند .بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول
اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد /.ن.
تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۱/۶/۲ :تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۱/۶/۱۷ :
غالمرضا گنج بخش-رئیس ثبت اسناد وامالک بردسکن

کشتی می گیرد و می جنگند.
وی در ادامه گفت :امیر محمد یزدانی در وزن
 ۷۰کیلوگرم ،در مسابقات جام یاشاردوغو نشان
داد که کشتی گیر بسیار باهوشی است ،قابلیت
های فنی بســیار باالیی دارد و می تواند بازهم
مدال آور باشد.
وی تصریح کرد :در وزن  ۷۴کیلوگرم که یونس
امامی کشتی می گیرد ،کایل داک آمریکایی
مهمترین رقیبی است که پیش رو دارد.
وی در ادامه به وزن  ۷۹کیلوگرم اشــاره کرد و
گفت :در این وزن محمد نخودی به مســابقات
اعزام می شود ،کشتی گیری که دومین حضور
خود را در مســابقات جهانی تجربه خواهد کرد
و یک نقره جهانی را هم در کارنامه خود دارد.
مربی تیم ملی کشــتی آزاد کشورمان در ادامه
این گفت و گو به حســن یزدانی پرداخت و از
آمادگی اش برای مسابقات جهانی گفت و افزود:
همه دنیا منتظر رویارویی دوباره حسن یزدانی و
تیلور در مسابقات جهانی هستند .این دو کشتی
گیر هر دو رنکینگ یک و دو دنیا را در وزن ۸۶
کیلوگرم به خود اختصاص داده اند و در مسابقات
صربستان به راند پنجم رقابت خود رسیده اند و
همه منتظر این دیدار هستند.
وی از حســن یزدانی بــه عنوان یکــی از پر

سرپرست تیم فوتبال استقال میگوید داور
بازی تیمش مقابل پیکان نباید مرتکب اشتباه
میشد.
به گزارش ایســنا و به نقل از باشگاه استقال،
بیژن طاهری سرپرست تیم فوتبال استقال
درباره بازی روز گذشته آبیهای پایتخت برابر
پیکان گفت :دیشب بازی خیلی خوبی را ارائه
دادیم .نزدیک به هفتاد درصد مالکیت توپ داشــتیم و روند رو به رشدی را پشت سر
میگذاریم .پیکان هم تیم ضعیفی نیست و وقتی اینگونه دفاع میکند ،یعنی ما قوی
هســتیم که آنها مجبورند فقط با همین شــیوه برابر ما بازی کنند .زمانی که تیمی
اتوبوسی دفاع میکند ،گل زدن سخت است .با اینحال موقعیتهایی داشتیم که گل
نشد و معموال این بازیها گره میخورند .پیکان راههای نفوذ را بسته بود ولی ما چندین
بار از این الیههای دفاعی رد شدیم و موقعیت هم داشتیم که گل نشد.
وی افزود :ما دوســت داریم هواداران خوشحال از ورزشگاه بروند و قول میدهم که روز
به روز بهتر میشویم و دیروز هم دیدید که چقدر نسبت به بازیهای قبلی بهتر بودیم.
طاهری با اشاره به قضاوت موعود بنیادیفر در بازی استقال و پیکان ،اضافه کرد :واقعا
متاسفم که این اشتباهات عجیب را شاهد هستیم .داوران بین المللی که نباید چنین
قضاوتهای پر حرف و حدیثی داشــته باشند .قانون داوری همه جا یکسان است ولی
برای استقال قانون داوری ظاهرا فرق میکند .کمک داوری که میبیند توپ از دست
دروازهبان خارج شــده و توپ به درستی وارد گل شده ،باید خطا بگیرد که نگرفت و نه
داوری که صحنه را اصا ندیده است .دفعه قبل گفتم یک خوابهایی برای ما دیدهاند
و االن تعبیر آن خوابها را میبینم .من دوست ندارم به داوران اعتراض کنم ولی یک
اشتباهاتی هست که نمیتوان مقابل آنها سکوت کرد .ما از این اتفاقات ناراحت هستیم
و امیدوارم داورانی که نام بینالمللی را یدک میکشند ،اینگونه قضاوت نکنند .در صحنه
پنالتی هم همه دیدند که توپ به دست بازیکن پیکان خورد ولی داور به طرز عجیبی
اعام خطا نکرد .این اشتباهات عجیب است.

کارشناس داوری :گل آبیها به درستی مردود
شد

کارشــناس داوری فوتبال ایران معتقد است
اســتقال در دقایق ابتدایی نیمه دوم دیدار با
پیکان ،باید صاحب یک ضربه پنالتی میشد.
نوید مظفری در گفتوگو با خبرنگار ورزشی
خبرگزاری تســنیم ،درباره قضــاوت موعود
بنیادیفر در دیدار تیمهای استقال و پیکان
اظهار داشت :پس از خطای بازیکن استقال،
ساپینتو به داور اعتراض کرد که بنیادیفر رفتاری قاطعانه و خونسردی داشت .در این
صحنهها میبینیم که داوران عصبانی میشوند ،اما بنیادیفر متفاوت رفتار کرد.
وی در مورد برخورد توپ به دســت مدافع پیکان که مربیان استقال اعتقاد به خطای
پنالتی داشتند ،تصریح کرد :او توپ را با دست دفع میکند ،مهم نیست که دست روی
سینه است؛ مهم این است که دست بهسمت توپ میرود ،تشخیص این صحنه خیلی
سخت است ،اما خطای هند رخ داد و داور باید پنالتی اعام میکرد.
کارشناس داوری فوتبال کشورمان در مورد گل مردود استقال خاطرنشان کرد :وقتی
توپ در اختیار دروازهبان است ،برخورد با توپ خطاست و بنیادیفر این گل را بهدرستی
مردود اعام کرد ،اخطار به بازیکن استقال هم درست بود .در دقیقه  ۷۳بازیکن این تیم
روی زمین افتاد که خطایی نباید اعام میشد.

نایب قهرمانی جوانان کوراش ایران در آسیا

افتخارترین کشــتی گیــران ایران نــام برد و
یادآورشد :حسن یزدانی همانند گادیاتورهاست،
ترس و استرســی ندارد و زمانی که روی تشک
می رود با تمام وجودش کشتی می گیرد .یزدانی
سبک خاص کشتی گرفتن خود را دارد که البته
این سبک در ایران در حال جا افتادن است.
امینی در ادامه به حضور کامران قاســمپور در
وزن  ۹۲کیلوگرم هم اشــاره ای کرد و افزود:
قاسمپور دومین حضور خود را در رقابت های
جهانی تجربه می کند و در دور گذشته قهرمان
وزن خود شد.
وی در خصوص میزان آمادگی محمدحسین
محمدیان در وزن  ۹۷کیلوگرم هم گفت :این
کشتی گیر در مسابقات المپیک سال گذشته
موفق به کسب مدال نشد ،چراکه به قرعه بدی
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اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بردسکن
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده  ۳قانون و مـاده  ۱۳آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیف
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی  .برابـر رای
شـماره  ۱۴۰۱۶۰۳۰۶۰۲۱۰۰۰۱۱هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر
در واحـد ثبتـی ملـک بردسـکن تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی
محمـد رحمتـی فرزنـد غامرضـا بـه شـماره شناسـنامه  ۲۱صـادره از
بردسـکن درششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ۶۴۷/۷۳متر مربع
قسـمتی ازپـاک ۴۸۵فرعـی از ۴اصلی واقع درخراسـان رضـوی بخش ۴
ثبـت ملـک بردسـکن خریـداری از مالـک رسـمی عباس سـاالری مطلق
محـرز گردیـده اسـت .لـذا بـه منظور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به
فاصلـه  ۱۵روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور
سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار
اولیـن آگهـی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس
از اخـذ رسـید ،ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت
خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اسـت در صـورت انقضای
مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر
خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول۱۴۰۱/۶/۱۷ :
تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۱/۷/۱ :
غالمرضا گنج بخش-رئیس ثبت اسناد وامالک بردسکن

افتاد و از طرفی داشــتن اســترس و نداشتن
آمادگی جســمانی کافی باعث شد تا از کسب
مدال بازبماند.
مربی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان به آمادگی
نماینده سنگین وزن ایران در مسابقات جهانی
پرداخــت و گفــت :در وزن  ۱۲۵کیلوگــرم
امیرحســین زارع برای تیم ملی کشتی ایران
در مسابقات جهانی صربستان کشتی می گیرد.
کشتی گیری شجاع و نترس که مانند حسن
یزدانی خوب کشــتی می گیرد و هیچگاه هم
تحت تاثیر نام حریفان خــود قرار نمی گیرد
و فکر می کنم کــه او می تواند چندین مدال
جهانی والمپیک را برای ایران کسب کند .زارع
شــانس اول کســب مدال طای رقابت های
جهانی هم در وزن خود خواهد بود.

 - 511/اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بردسکن
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده  ۳قانون و مـاده  ۱۳آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیف
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی  .برابـر رای
شـماره  ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۲۱۰۰۰۵۰۷هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر
در واحـد ثبتـی ملـک بردسـکن تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی
آقـای محمـد رحمتـی فرزنـد غامرضـا بـه شـماره شناسـنامه ۲۱صـادره
از بردسـکن درششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت  ۲۲متـر مربـع
قسـمتی ازپـاک  ۷۷۲فرعـی از ۴اصلـی واقـع درخراسـان رضـوی بخش
 ۴حـوزه ثبـت بردسـکن خریـداری از مالـک رسـمی آقـای حسـن بیابانی
محـرز گردیـده اسـت .لـذا بـه منظور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به
فاصلـه  ۱۵روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور
سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار
اولیـن آگهـی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس
از اخـذ رسـید ،ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت
خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اسـت در صـورت انقضای
مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر
خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول۱۴۰۱/۶/۱۷ :
تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۱/۷/۱ :
غالمرضا گنج بخش-رئیس ثبت اسناد وامالک بردسکن

کــوراش کوران جــوان ایران بــه مقام نایب
قهرمانی آسیا بسنده کردند.
بــه گزارش ایســنا به نقــل از روابط عمومی
فدراسیون ووشو ،رقابتهای کوراش قهرمانی
جوانان آسیا که از صبح روزگذشته (سهشنبه)
 ۱۵شهریورماه در تایلند رسما آغاز شده بود،
عصر امروز(چهارشنبه) به پایان رسید .تیم ملی
جوانان کشورمان در بخش تیمی (مجموع دو بخش پسران و دختران) با کسب  ۲طا۴ ،
نقره و  ۴برنز به مقام دوم رسید و بر سکوی نایب قهرمانی ایستاد .ضمن اینکه ازبکستان
قهرمان شد و ویتنام در رده سوم قرار گرفت .ترکیب تیمهای اعزامی کوراش کشورمان به
صورت زیر است:پردیس عیدی وندی در  -۵۷کیلوگرم ،هدیه یزدانی در  -۶۳کیلوگرم،
آتوسا نمامی در  -۷۸کیلوگرم ،کیمیا آزموده در  +۸۷کیلوگرم اعضای تیم دختران ایران
هستند که با سرمربیگری بتول پاکروح در این رویداد حضور خواهند داشت.
همچنین ســید حبیب مهنانی در  -۵۵کیلوگرم ،مهدی قره غاش در  -۶۰کیلوگرم،
امیرحسین حبیب زیارت در  -۶۶کیلوگرم ،رامین احمدزاده در  -۷۳کیلوگرم ،ابوالفضل
عفتی ارکان در  -۸۱کیلوگرم ،مرصاد احمدزاده در  -۸۱کیلوگرم ،امیر محمدی بریمانلو
در  -۹۰کیلوگــرم ،پوریا مهنانــی در  -۱۰۰کیلوگرم ،محمدرضــا وحدانی در +۱۰۰
کیلوگرم ،تیم کوراش جوانان پســران را تشــکیل میدهند .در این تیم علی مهنان به
عنوان سرمربی و محمدعلی ترکتبار چلندر به عنوان مربی و احمد خسرویار به عنوان
سرپرست ،این تیم را همراهی میکنند.
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اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بردسکن
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده  ۳قانون و مـاده  ۱۳آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیف
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی  .برابـر رای
شـماره  ۱۴۰۰۱۱۴۴۰۶۰۲۱۰۰۰۰۴۱هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر
در واحـد ثبتـی ملـک بردسـکن تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی
آقـای محمـد رحمتـی فرزنـد غامرضـا بـه شـماره شناسـنامه  ۲۱صادره
از بردسـکن درششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت  ۷۹۴متـر مربع
قسـمتی ازپـاک  ۹۱۲فرعـی از ۴اصلـی واقـع درخراسـان رضـوی بخش
 ۴حـوزه ثبـت ملـک بردسـکن خریـداری از مالـک ثبتـی آقـای حسـن
سـعیدی محـرز گردیـده اسـت .لذا بـه منظور اطـاع عموم مراتـب در دو
نوبـت بـه فاصلـه  ۱۵روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت
بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از
تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ،ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم
اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد .بدیهی
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق
مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول۱۴۰۱/۶/۱۷ :
تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۱/۷/۱ :
غالمرضا گنج بخش-رئیس ثبت اسناد وامالک بردسکن
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صاحب امتیاز و مدیر مسئول :

حسینرفیعی

مطالب درج شده در روزنامه الزاما به معنای تایید محتوای آن نمی باشد.

سازمان آگهیها051-38929823 :

روزنامه صبح امروز پذیرای مطالب و مقاالت شما مخاطبان ارجمند می باشد.

آدرس :بولوار دانش آموز  -دانش آموز-30پالک 4

SOBH_E MROOZ

تلفن38929825 -38929824:
نمابر 051 - 38923452 :سامانه پیام کوتاه100080888 :
دفتر خراسان شمالی05832259018 :

درگاه پرداخت امن

چگونه زندگی خبرنگاران
هم ممیزی میشود؟

سانسور
عاشقانهها

اعمال سانسورهای ســلیقهای در تلویزیون آسیب جدی برای
مجموعههای نمایشــی است و بسیاری همین موضوع را نیز به
کم مخاطب شدن تلویزیون در سالهای اخیر نیز بسط داده اند؛
در این میان اخیرا نیر نویسنده سریال «بی نشان» از حذف بی
حساب برخی سکانسهای این سریال گلهمند شده است.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» آزیتا ایرایی ،یکی از نویسندگان
«بی نشان» در گفت و گویی با ایسنا ،از سانسور و حذف سکانس
هایی از این سریال خبر داد و درباره ی این اقدام تلویزیون اظهار
کرد :با وجود اینکه دستمان در انتقادهای اجتماعی ،سیاسی و
اقتصادی باز بود ،اما بزرگترین لطمه سریال «بی نشان» حذف
خط های عاشقانه شخصیت های متین و بهار در این سریال بود
که باعث شد داستان این دو ابتر مانده و درنیاید.
حذف سکانس های عاشقانه

وی در پاسخ به این پرسش که حذف این سکانس ها چه دلیلی
داشــته است؟ با بیان این اینکه این پرسش را باید از تلویزیون
پرســید ،تصریح کرد :این ها همه اعمال های سلیقه ای است،
اما واقعا نمی فهمم دلیل این حذفیات چیست .در حالی که ما
االن می بینیم ســریال «در پنــاه تو» به تازگی در حال پخش
از همین تلویزیون اســت .یا سریال هایی پخش می شوند که
تماما در آن مســائل عاشــقانه مطرح است و هیچ مشکلی هم
ایجاد نکرده .دختر و پســر با هم سوار ماشین میشوند ،پارک
و رستوران میروند ،آن هم با حفظ همهی شئونات و نه شکل
دیگر؛ اما متاسفانه این حذفیات برای سریال ما اتفاق افتاد و به
خط کاراکتر متین و بهار لطمه زد و باورپذیر نشد؛ چرا که شکل
گیری این ارتباط را مخاطب ندید.
وی به نگارش این ســریال که به ســه سال گذشته ـ سال ۹۸
برمی گردد ،اشــاره کرد و توضیح داد :آقای رزاق کریمی (تهیه
کننده) سه سال پیش پیشنهادی به من برای نگارش این سریال
دادند مبنی بر اینکه قرار است سریالی دربارهی جانبازان بسازند.
مــن هم با دعوت از آقای مهدی حمزه طرحی را در آوردیم که
با وجود تغییر مدیریت ها و عوض شــدن مواردی در نوشته ما،
طــرح اولیه خیلی نزدیک به آن چیزی که در نهایت در آخر به
آن رسیدیم ،بود و ازطرح اولیه خیلی دور نبودیم اما معموال آن
چیزی که در ذهن نویسنده است با آنچه که به تصویر کشیده
می شود ،تفاوت هایی دارد که در همه جا مرسوم است .اما باالی

جشنواره

 ۸۵درصد خروجی کار با فیلمنامه تطبیق داشت .به هر حال کار
در تولید و اجرا ممکن است با فیلمنامه همخوانی نداشته باشد
که آن هم می تواند به فراهم نبودن شرایط تولید برگردد .وقتی
معذوریت های اجرایی به وجود بیاید از مسئله زمان گرفته تا هر
مورد دیگری این موارد پیش می آید.
نویسنده ســریال های «هشت و نیم دقیقه»« ،دلدار» و فیلم
هایی چــون «دارکــوب» و «خانهی خیابــان چهل و یکم»
دربارهی انتخاب بازیگران ســریال «بی نشان» معتقد است،
بازیگران در قالب شــخصیت ها نشســته اند و در این راستا
اظهار کرد :دو شخصیت اصلی سریال آقای قاسم زارع و آقای
فاحــی پور به عنوان دو قطب اصلی در قالب شــخصیت ها
خوب نشســته اند .اما ممیزی ها می توانســت کمی حساب
شده تر اتفاق بیفتد.
برای خلق شخصیت روزنامه نگار به دفاتر روزنامه ها رفتیم

ایرایی دربارهی پرداختن به شخصیت یک روزنامه نگار در این
ســریال که تا چه میزان تاش کرده به واقعیت نزدیک باشد،
توضیح داد :زمانی که اساســا تصمیم گرفتیم این شــخصیت
ســردبیر سایت باشــد ،به دفاتر روزنامه ها رفتیم ،سایت ها را
دیدیم و با سردبیرها صحبت کردیم و خیلی از موضوعات را از
نزدیک تحقیق کردیم؛ به ویژه اینکه مشاور اول فیلمنامه آقای
اکبر نبوی بودند که خودشــان با خبرنگاری کارشان را شروع
کرده بودند .تا جایی که توانستیم سعی کردیم تصویری واقعی
از این قشر خلق کنیم .ممکن است در بیرون شخصیتی با این
تعریف ندیده باشــم اما سردبیرهایی دیدم درهمین حد که به
دنبال احقاق حق و پیداکردن حقیقت بودند .شخصیت شهاب
الدین ادهم شــخصیتی است که آدم شــناخته شده ،جبهه و
جنگ رفته و مســئولیتپذیر و بــه دنبال احقاق حق و حقوق
است و طبیعتا نمی تواند شخصیتی منفی باشد .در نهایت سعی
کردیم شــخصیتی خاکستری خلق کنیم که شخصیت مثبت
قصه است.
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تلویزیون باید بپذیرد که واقعیت ها با آنچه نشان می دهد ،فرق میکند

ایرایی که آثار طنزی چون «شــبکه سه و نیم» (ساخته داریوش
کاردان) و «شــبهای برره» (ســاخته مهران مدیــری) را نیز
نویسندگی کرده است ،دربارهی دشواری های همکاری با تلویزیون
در طول ســالهای اخیر اظهار کرد :من فیلمنامه نویســی برای
تلویزیون را دوست دارم و کارم را هم با تلویزیون تلهفیلم «بیرون از
بهشت» که در سال  ۸۵تولید شد ،شروع کردم .ولی آن چیزی که
آدم را کمی اذیت می کند این است که رفته رفته به جای اینکه
گشایشی اتفاق بیفتد و نویسنده ها با خیال راحت تری کار کنند،
آسایش خاطر گرفته میشود و سوال است که چرا در یک سریال
ارتباط سالم دو جوان با یکدیگر که قصد ازدواج دارند ،نشان داده
می شود اما در یک سریال دیگر دست و بال ما بسته است و اگر
این را به موارد دیگر تعمیم دهیم و نه فقط عشق و عاشقی ،متوجه
می شویم که کار کردن با تلویزیون کار آسانی نیست.
این فیلنامه نویس به ایسنا گفت :خوب است که کمی دیدشان
بازتر شــود و بر اساس واقعیت های جامعه کارها ساخته شوند.
تلویزیون باید این را بپذیرد که واقعیت ها با آن چیزی که نشان
می دهد ،فرق میکند .اگر این مســئله حل شــود یک جهش
جدی در میزان مخاطبان تلویزیون اتفاق میافتد .در حال حاضر
شبکه نمایش خانگی ارتباط بهتری با مخاطب پیدا کرده است؛
چراکه اغلب سریال ها با واقعیت جامعه انطباق بیشتری دارند.
یک چنین فضایی اگر در تلویزیون ایجاد شــود که ما با خیال
راحت تری بتوانیم واقعیت های جامعه را به تصویر بکشــیم،
بیننده هم ارتباط برقرار خواهد کرد.
ایرایی در پایان یادآور شــد :ما دوست داریم آمار سریال ها به
آنچه کــه قبا بوده برگردد .زمانی ســریال هایی چون «میوه
ممنوعه» و «شــب دهم» تولید میشــد که خیابان ها خلوت
میشد ،ما دوست داریم دوباره این اتفاق برای تلویزیون بیفتد
که این بســتگی به مدیریت سیما دارد و باید دید در آینده چه
پیش میآید.

 ۱۰فیلم و یک داور ایرانی در جشنواره بوسان

بیست و هفتمین دوره جشنواره فیلم بوسان با
نمایش فیلم « ِد ِرب» به عنوان فیلم افتتاحیه و
نمایش چند فیلم دیگر از سینمای ایران همراه
خواهد بود.
به گــزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از
ایسنا ،فیلم ســینمایی «دِرب»
جدیدترین ساخته هادی محقق
بــه تهیهکنندگــی رضا محقق
که یکــی از نامزدهــای بخش
رقابتی «کیم جی سئوک» ویژه
فیلمسازان ثتبیت شده آسیایی
اســت ،به عنوان فیلم افتتاحیه
این رویداد معتبر انتخاب شــده است«.بدون
خرس» به کارگردانی جعفر پناهی در بخش
اسطورهها« ،شب ،داخلی ،دیوار» ساخته وحید
جلیلوند و «برادران لیا» از ســعید روستایی
در بخش «پنجرهای به ســینمای آســیا»،
فیلم «بیپایان» به کارگردانی نادر ســاعیور

(محسوب مشــترک ایران ،آلمان ،ترکیه) در
بخش رقابتی «جریانهای نو» ،فیلم «لذت»
به کارگردانی صادق اســحاقی و «دره باد» به
کارگردانی ســمیرا نوروز ناصــری در بخش
«رقابتی فیلمهای کوتاه آســیایی»« ،عشق
فوتبال» به کارگردانی مشــترک شــارمین
مجتهدزاده و پالیز خوشدل در بخش «رقابتی
آثار مستند»« ،جمعه میبینمت رابینسون»
از میترا فراهانی در بخش «ویترین مستند»
و «زندگی و زندگی» ساخته علی قویتن نیز
دیگر فیلم ایرانی رقابتکننده برای جایزه «کیم
جی ســئوک» است .امسال همچنین سعید
روســتایی یکی از ســه داور جایزه (Sonje
 )Awardویژه بخش رقابتی فیلمهای کوتاه
کرهای و فیلمهای کوتاه آسیایی است.
بیست و هفتمین جشنواره فیلم بوسان بین
روزهای  ۱۳تا  ۲۲مهــر ( ۵تا  ۱۴اکتبر) در
شهر بوسان کره جنوبی برگزار میشود.

رکورد مسنترین نامزد «بوکر» شکسته شد

سینما

فهرســت جدید نامزدهــای نهایی جایزه
ادبی «بوکر» درحالی اعام شد که رکورد
مسنترین نویسندهای که تاکنون در این
فهرست قرار گرفته است ،شکسته شد.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل
از گاردیــن ،با اعام فهرســت نامزدهای
نهایی جایزه ادبــی «بوکر» « ،۲۰۲۲آلن
گارنر» نویســنده بریتانیایی به مسنترین
نویســندهای تبدیل شــد که
تاکنون بــه عنوان نامزد نهایی
این جایزه ادبی انتخاب شــده
است.
«نیل مکگرگور» رئیس هیات
داوران امسال ،شش کتابی که
در فهرســت نهایی این دوره
از جایــزه ادبی «بوکــر» قرار
گرفتهاند را به عنوان کتابهایی «قدرتمند
که درباره مســائل مهم صحبت میکنند»
توصیف کرده است.
اگر «آلن گارنر» به عنوان برگزیده نهایی
انتخاب شــود ،این جایزه را در هشــتاد
و هشــت ســالگی دریافت خواهد کرد.

او برای نــگارش رمانی به نــام «تریکل
واکر» که با وجــود حدود ۱۵هزار کلمه
کوتاهترین رمان این فهرســت محسوب
میشــود به عنوان نامزد نهایی انتخاب
شده است.
عاوه بر «گارنر» ،یک نویســنده ایرلندی،
دو نویســنده آمریکایــی ،یک نویســنده
سریانکایی و یک نویسنده زیمباوهای نیز
نامزد دریافت این جایزه شدهاند.
برنــده نهایی «بوکــر»  ۲۰۲۲در هفدهم
اکتبر ( ۲۵مهر) در جریان مراســمی واقع
در لندن معرفی خواهد شــد .به هر یک از
شش نویسندهای که در فهرست نامزدهای
نهایی قرار دارند مبلــغ  ۲,۵۰۰پوند و به
برنده نهایی  ۵۰,۰۰۰پوند اهدا میشود.
جایزه «بوکر» که اولینبار در سال ۱۹۶۹
برگزار شــد ،ویژه همه آثار نوشتهشده از
سراسر جهان به زبان انگلیسی است که در
بریتانیا و ایرلند منتشــر شده باشند .سال
گذشــته «دیمون گالگوت» برای نگارش
رمان «عهد» به عنــوان برنده این جایزه
ادبی شد.

