
اثر »روح االمین«  
روی بزرگ ترین دیوارنگاره بغداد 

 فرهنگ  بزرگ ترین دیوارنگاره شهر بغداد در کشور عراق 
با تصویری از نقاشی حسن روح االمین با عنوان »شیعیان 
شهید  و  سلیمانی  شهید  سردار  از  تصویری  و  ابوتراب« 
ابومهدی المهندس رونمایی شد. نقاشی »شیعیان ابوتراب« از 

مجموعه »علی مع الحق والحق مع علی« حسن روح االمین در 
بزرگ ترین دیوارنگاره شهر بغداد در کشور عراق نقش بست. 
این نقاشی روح االمین تصویری از سپاه امیرالمؤمنین)ع( به 

 ............ صفحه 4همراه فرماندهان شهید مقاومت...
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لبرون جیمز پاسخ انتقاد زالتان را داد دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی: فؤاد حسین:

:jامام علی
هیچ چیز برای 

انسان سودمندتر 
از نگهداشتن زبان 

و نیکی کردن 
بی چشمداشت 

نیست.
شرح غررالحکم، 

ج 6، ص 422
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 در مورد برخورد پلیس آمریکا 
با سیاهان ساکت نمی مانم

 معدل دهخدا در حفظ ایران 
فرهنگی از همه باالتر است

پرداخت بدهی های عراق به ایران 
آغاز می شود

 ............ صفحه 6

 نظرات مختلف کارشناسان درباره معافیت مالیاتی سلبریتی ها در گفت و گو با قدس  

مناقشه بر سر مالیات هنرمندان ادامه دارد

کارشناسان از بی توجهی 
مردم و مسئوالن به 

حفظ میراث فرهنگی و 
تاریخی کشور می گویند

نقش تخریب 
بر پیکرمیراث!

 رسانه  ایــن روزهــا تنــور مصوبات مربوط به مالیات بر درآمد در مجلــس داغ است و آرای 
نمایندگان در این باره، آب سردی را بر سر مالیات دهندگان خالی می کند. تاکنون طبق بند 
»ل« ماده ۱۳۹ اصالحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷ بهمن ۱۳۸۰ فعالیت های 
هنــری و به طــور ویژه ســینمایی و درآمدهای حاصل از فعالیت های فــردی و جمعی در این 
بخشـ  به طور نمونه بازیگران و سایر عوامل با هر میزان درآمد سالیانهـ  از پرداخت مالیات 
معاف بودند، اما نمایندگان مردم در خانه ملت در مصوبه ای جدید، فعالیت های مربوط به 
انتشارات کمک درسی و فعالیت های هنری از جمله بازیگران با درآمد بیش از ٢٠٠ میلیون 

 ............ صفحه 5تومان در سال را مشمول مالیات کردند...

 جامعه  پس از نمایش جنجال برانگیز یکی 
از معروف ترین پارکورکاران در مجموعه تاریخی 
قلعه سریزد، چند روز پیش نیز ویدئویی دیگر از 
پرش یک نوجوان پارکورکار از روی ابنیه تاریخی 
فضای  در  جمشید  تخت  جهانی  مجموعه 
مجازی منتشر شد؛ اتفاقی که وقتی قرار شد 
مسببان آن شناسایی و معرفی شوند، مسئوالن 
باز هم تمام کاسه کوزه ها را سر کرونا شکستند. 

چرا که به قول آن ها این...

دولت آمریکا گزارش ترور را 
منتشر کرد؛ بن سلمان 

آمر قتل خاشقچی

 شیردوشی 
به سبک 

دموکراتیک!

دادستانی مشهد  ادوات 
مکانیکی تغییر کاربری های 

غیرمجاز را توقیف کرد

هزینه 
زمین خواری

 باال رفت
 ............ صفحه 3 قدس خراسان ............ صفحه 8

شرایط و مدارک 
الزم برای خرید 
الستیک دولتی
 ............ صفحه 3

یـــادداشــت  روز
حسین محمدی اصل

ســفر دیروز فؤاد حســین وزیر خارجه دولت عراق به تهران یک روز پس از حمله 
بامــداد روز جمعــه جنگنده هــای اف۱5 آمریکایــی بــه پادگان امــام علی در منطقه 
بوکمال در مرز سوریه و عراق که با دستور مستقیم جو بایدن صورت گرفت، بسیار 

معنادار است. این حمله از  اتفاقات مهمی است...

سفر فؤاد حسین 
و وحشی گری اخیرآمریکای بایدن

 ............ صفحه 2
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مزایده فروش لوازم مازاد ساختمانی ، تاسیساتی ، 
لوازم یدکی ماشین آالت ، آجر،  پوکه و ضایعات

شرکت مسکن و عمران قدس رضوی 

شرح در صفحه 8

CNG آگهی مزایده جایگاه
شهرداری تربت جام 1399/6

شرح در صفحه 2
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 فروش فوق العاده امالک
)مزایده شماره 99/57 خراسان رضوی(

کمیته امداد امام خمینی )ره( استان خراسان رضوی 

شرح در صفحه 8
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شهرداری کاشمر در نظر دارد موارد زیر را از طریق مزایده و مناقصه کتبی واگذار نماید.
1- مناقصه وصول عوارض نوسازی

2- مناقصه نگهداری و آبیاری پارک جنگلی سیدمرتضی
3- مناقصه وصول عوارض خودرو

4- مزایده دو واحد تجاری مجتمع بولوار جانبازان
5- مزایده فروش چوبهای خشک )تجدید(

6- مزایده فروش دربهای آلومینیوم مستعمل )تجدید(
7-مزایده سالن گاری پارک بانوان واقع در بلوار جانبازان

شرایط مزایده:
1- دریافت اسناد: از مورخه 99/12/17 لغایت پایان وقت اداری 99/12/26 می باشد.

2- سپرده شرکت در مزایده: حداقل 5 % قیمت کل پایه اجاره سالیانه می باشد.
3- هزینه انتشار آگهی برعهده برنده مزایده است.

4- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
5- قیمت پایه اجاره در اسناد مندرج است.

6- بازگشایی پاکات: ساعت 18 عصر روز 4 شنبه مورخه 99/12/27
7- محل دریافت اس�ناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر، امور حقوقی و قراردادهای شهرداری با 

تلفن تماس: 4-55227701-55229899 می باشد.
8- باقی شرایط در اسناد مزایده مندرج است.

آگهی مزایده و مناقصه-نوبت اول
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روابط عمومی شهرداری کاشمر

فراخوان مزایده )نوبت اول(
اداره کل میراث فرهنگی ،گردش�گری و صنایع دس�تی اس�تان خراس�ان رضوی در نظر دارد ، تعدادی از غرف  موجود در 
مجموعه های  فرهنگی _تاریخی شهرس�تان  مش�هد را به اش�خاص حقیقي و حقوقی )با اولویت بومی( که دارای مجوز فعالیت از 
صنف مربوطه و یا دارای کارت صنعتگری صنایع دس�تی می باش�ند ، از طریق مزایده عمومی در  بستر سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت به نش�انی www.setadiran.ir برای مدت س�ه س�ال  به اجاره واگذار نماید . مزایده گران می بایست قباًل نسبت به ثبت نام در 

سامانه مذکور و دریافت شناسه کاربری ، رمز عبور و توکن )امضاء الکترونیکی( اقدام نموده باشند .
 متقاضیان می توانند ضمن دریافت اسناد ، پس از بازدید  از محل غرفه  ، قیمت پیشنهادی خود را در سامانه مذکور اعالم نمایند .

- مهلت دریافت اسناد : از تاریخ درج اولین آگهی لغایت پایان وقت اداری )ساعت 14:15( روز چهارشنبه  مورخ 13/ 1399/12  .
- محل دریافت اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس www.setadiran.ir  می باشد

- میزان سپرده شرکت در فراخوان : میزان سپرده شرکت در مزایده ، پنج درصد )5%( قیمت پایه کارشناسی می باشد .
- مهلت تحویل پیشنهاد قیمت ها : تاپایان وقت اداری )ساعت 14:15( روز  سه شنبه مورخ 1399/12/26 می باشد .

- تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت 10:00 صبح  روز چهار شنبه  مورخ 1399/12/27 در محل دفتر معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی 
اداره کل می باشد .                                                                                                                                           شناسه آگهی 1102100/ م الف9202

)) لیست غرف مشمول مزایده((

شماره 
غرفه

مساحت نوع کاربرینام غرفه
)مترمربع(

مبلغ پایه کارشناسی به صورت 
سه  ساله )ریال(

126828/000/000محصوالت فرهنگیمحصوالت فرهنگی موزه بزرگ1

4401/560/000/000رستورانرستوران آرامگاه فردوسی2

ساختمان آموزش صنایع دستی 3
15001/242/000/000آموزشیبلوارپردیس

400331/200/000صنایع دستی خانه صنایع دستی دست بافته ها4

200248/400/000صنایع دستیخانه صنایع دستی سفال و سرامیک5

90180/000/000صنایع دستیغرفه فروش صنایع دستی خانه ملک 6
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آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی 
)تجدید مناقصه عمومی و  یك مرحله ای شماره    1399.7199 (نوبت دوم

نام و نش��انی دس��تگاه مناقصه گذار : ش��رکت گاز استان 
خراسان جنوبی )سهامی خاص(- بیرجند- سایت اداری- 
بل��وار پیامبر اعظم )ص(- ابتدای خیابان ش��هدای نیروی 
انتظام��ی- ش��رکت گاز اس��تان خراس��ان جنوبی- طبق��ه اول- ام��ور قراردادها- 
کدپس��تی : 9719866838 - تلف��ن :  32392000-056 ، نماب��ر ام��ور قراردادها :  

056-32400523
 موض��وع تجدید مناقصه : اجرای توس��عه ش��بكه توزیع گاز و نصب انش��عاب پلی 
اتیلن به همراه تعمیرات ش��بكه و انش��عابات در س��طح شهرستان های سربیشه ، 

درمیان ، نهبندان و روستاهای تابعه
ش��رح مختصر کار : احداث 33.5 کیلومتر توس��عه ش��بكه توزیع گاز و نصب 2000  
انش��عاب پلی اتیلن به همراه تعمیرات شبكه و انش��عابات در سطح شهرستانهای  
سربیش��ه ، درمی��ان ، نهبن��دان و روس��تاهای تابع��ه  از طریق س��امانه تدارکات 
الكترونیكی دولت )س��تاد( به آدرس )www.setadiran.ir( و به ش��ماره فراخوان 

)2099091444000095(
ن��وع و مبل��غ تضمین ش��رکت در فرآیند ارج��اع کار : تضمین های اعالم ش��ده در 
آیی��ن نامه تضمی��ن برای معامالت دولتی به ش��ماره 123402/ت50659 ه- مورخ 
1394/09/22- مبل��غ تضمی��ن 5.700.000.000 ری��ال ) پن��ج میلی��ارد و هفتص��د 
میلی��ون ری��ال(- ارائه هر گونه چك ب��ه عنوان تضمین ش��رکت در فرآیند ارجاع 

کار مورد قبول نمی باشد.
نكت��ه : اصل تضمین ش��رکت در فرآیند ارجاع کار تا قب��ل از آخرین مهلت عودت 
اسناد مناقصه در سامانه ستاد عالوه بر بارگذاری از طریق سامانه مذکور بایستی 

به امور قراردادهای شرکت گاز استان خراسان جنوبی ارائه گردد .
محل تأمین اعتبار پیمان : اعتبارات سرمایه ای )منابع بند ق تبصره 2 ماده واحده 

قانون بودجه- طرحهای غیرعمرانی( شرکت گاز استان خراسان جنوبی
شرایط متقاضیان : • دارا بودن حداقل پایه 4 در رشته تأسیسات و تجهیزات و یا 

پایه 5  در رشته نفت و گاز 
• ارائه گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

• داشتن ظرفیت خالی ارجاع کار و دارا بودن سابقه کاری مشابه و مرتبط
• ارائ��ه م��دارك معتبر ثبتی مناقصه گر و مدارك و مس��تندات مذکور در اس��ناد 

ارزیابی کیفی 
• ارائه صورت های مالی حسابرس��ی ش��ده س��ال 99 و یا حداقل س��ال 98 توس��ط 

مؤسسات حسابرسی معتبر برای مناقصه گران الزامی است .
نكته 1 : ارائه اصل و یا کپی برابر اصل مدارك فوق االش��اره در زمان بازگش��ایی 

پیشنهادها الزامی است .
نكت��ه 2 : در فرآیند ارزیابی فنی و کیفی ، امتیاز تش��ویقی مجریان و پیمانكاران 
فل��زی دارای گواهینامه ای��زو 3834 معتبر در بخش فن��ی 5 و در بخش کیفی 5 

امتیاز از صد امتیاز کل لحاظ می گردد و درآینده اجباری خواهد گردید.
 برنام��ه زمان��ی مناقص��ه : • مهل��ت دریاف��ت اس��ناد ارزیاب��ی کیف��ی : از تاری��خ 

1399/12/09 لغایت ساعت 08:00 روز سه شنبه مورخ 1399/12/12 
• آخرین مهلت عودت اس��ناد ارزیابی کیفی  : س��اعت 08:00روز س��ه شنبه مورخ 

1399/12/26
• اعالم نتایج ارزیابی کیفی :  1399/12/27 

• مهلت دریافت اس��ناد مناقصه : از تاریخ 1399/12/27 لغایت س��اعت 09:30روز 
چهارشنبه مورخ 1400/01/11 

• آخری��ن مهلت بارگذاری اس��ناد مناقصه بر روی س��امانه س��تاد : س��اعت 09:30 
یكشنبه مورخ 1400/01/22

• زمان و مكان بازگش��ایی پاکات : ساعت 10:00روز یكش��نبه مورخ 1400/01/22- 
سالن جلسات شرکت گاز استان خراسان جنوبی

با توجه به اینكه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد 
مناقص��ه گران و بازگش��ایی پاکات از طریق درگاه س��امانه ت��دارکات الكترونیكی 
دولت )س��تاد( به آدرس )www.setadiran.ir( انجام خواهد ش��د لذا الزم اس��ت 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و 

دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . 
الزم ب��ه ذکر اس��ت اس��ناد از طری��ق درگاه س��امانه ت��دارکات الكترونیكی دولت 
)س��تاد( توزیع خواهد شد و هر یک از مناقصه گران جهت دریافت و عودت اسناد 
مناقصه و ارزیابی کیفی ، بایس��تی اسناد را تا آخرین مهلت ذکر شده در آگهی از 
طریق س��امانه س��تاد دریافت و یا بارگذاری نمایند. مناقصه گران تایید ش��ده در 
ارزیابی کیفی می بایس��ت اسناد مناقصه را پس از بارگذاری در سامانه تدارکات 
الكترونیكی دولت تا قبل از شروع جلسه کمیسیون مناقصات بصورت فیزیكی نیز تحویل 

دبیرخانه رمز و محرمانه واحد حراست شرکت گاز استان خراسان جنوبی نمایند.
ضمنًا ارائه مدارك و دریافت اس��ناد مناقص��ه ، هیچگونه حقی را برای متقاضیان 

جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد. 
www.nigc-skgc.ir   ، www.shana.ir    ، http://iets.mporg.ir این آگهی در سایتهای 

و www.setadiran.ir قابل رؤیت می باشد. 
روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان جنوبی

سازمان آگهی ها
ب�ه ش�ماره  روزنــامه قــــدس تانک�ری  ش�هرداری س�رخس در نظ�ر دارد مناقص�ه عموم�ی خری�د قی�ر70*60 

2099090892000019را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل 
برگ�زاری مناقصه از دریافت اس�ناد مناقصه تا ارائه پیش�نهاد مناقصه گران و بازگش�ایی پاکت ها از 
طریق درگاه س�امانه ت�دارکات الکترونیک�ی دولت ) س�تاد ( ب�ه آدرس www.setadiran.ir انجام 
خواهد ش�د والزم اس�ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت 
مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . بدینوسیله 
از ش�رکتهای واجد ش�رایط مورد تایید مرکز تحقیقات راه ، مسکن وش�هر سازی دعوت می گردد 
جهت ش�رکت در مناقصه ودریافت اسناد به سایت مزبور مراجعه نمایند . ضمنا هزینه درج آگهی 

در روزنامه به عهده برنده مناقصه خواهد بود .
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ11 /99/12

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 08:00  روزدوشنبه تاریخ 99/12/11
مهلت ارائه پیشنهاد ساعت 09:00 روز   شنبه تاریخ 99/12/23
بازگشایی پاکت ها : ساعت 10:00 روز   شنبه تاریخ 99/12/23

جهت اطالعات بیش�تر با ش�مار ه تلف�ن05134522554 داخلی   106 تم�اس حاصل فرمایید ودر 
خصوص اس�ناد مناقصه وارائه پاکت ها به آدرس خراس�ان رضوی شهرستان سرخس بلوار سپهبد 

شهید قاسم سلیمانی حاشیه میدان امام خمینی )ره( شهرداری سرخس اقدام نمایند . 

آگهي مناقصه عمومي  یک مرحله اي) نوبت اول (
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اصالح و توسعه سیستم تصفیه خانه بیولوژیک

شرکت خمیرمایه رضوی
شرح در صفحه 3

,ع
99
12
46
5

رقابت میلی متری برای صندلی داغ فوتبالرقابت میلی متری برای صندلی داغ فوتبال  
 ............ صفحه 7

امروز انتخابات فدراسیون به دور دوم می رود؟
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روزنامـه صبـح ایـران 2

پرداخت بدهی های عراق به ایران آغاز می شود   وزیر خارجه عراق در دیدار با علی شمخانی، با ارائه گزارشی از تحوالت سیاسی و امنیتی اخیر تصریح کرد: برای کشوری چون عراق که سال ها درگیر مبارزه 
با تروریسم و ناامنی بوده، برقراری امنیت نخستین اولویت محسوب می شود. به گزارش ایرنا، »فؤاد حسین« با اشاره به توافقات انجام شده میان مسئوالن دو کشور برای تأدیه بدهی عراق به ایران که به دلیل 

تحریم های خارجی به تعویق افتاده، خاطرنشان کرد: با تالش مستمر، برخی از موانع مهم برداشته شده و به زودی بر اساس مدل مورد توافق دوجانبه روند پرداخت بدهی ها آغاز می شود.

ــعــدی مجمع  ــد ادیــــب  از جــلــســه ب ــی  ام
پالرمو و  کــار دو الیحه  با دستور  تشخیص 
CFT اطالعی در دست نیست. چهره های 
دولتی به شدت پیگیر تصویب این دو الیحه 
و پیوستن ایران به FATF هستند و تصویری 
از شرایط پیش روی کشور ساخته اند که در 
آن تمام مــراودات اقتصادی ایران با خارج از 
کشور تحت تأثیر این مسئله است. در مقابل 
منتقدان معتقداند اجرای دستورات FATF نه 
تنها ایران را از لیست سیاه این نهاد خارج 
نمی کند، بلکه به اثربخشی بیشتر تحریم های 
سوی  از  می کند.  کمک  آمریکا  ضدایرانی 
دیگر رهبر انقالب در چند مقطع نسبت به 
هضم ایران در پیمان های بین المللی هشدار 
داده و برخی از این کنوانسیون ها را نتیجه 
تسلط  بــرای  سلطه گر  کشورهای  پخت وپز 
بر دیگر کشورها دانسته اند. در این شرایط، 
ابعاد پیوستن ایــران به FATF را درگفت وگو 
با مسعود براتی کارشناس حوزه تحریم ها به 

بحث گذاشتیم. 

موافقان FATF اعتقاد دارند نپیوستن به   
گروه اقدام مالی خودتحریمی است، در حالی 
که می شود از این حربه به عنوان اهرمی برای 
رفع  جهت  در  اتفاقاً  و  بیشتر  امتیازگیری 
اساساً سفیدشدن  کرد.  استفاده  تحریم ها 
ــدام مالی در حالی  ــران در گــروه اق شرایط ای
که تحریم های آمریکا پابرجاست، تأثیری بر 

مبادالت ایران دارد؟
اگر به نحوه عملکرد تحریم های ثانویه توجه 
کنیم، می بینیم که بنای اصلی این تحریم ها بر 
رصد تراکنش های مالی ایجاد شده و در صورت 
شناسایی این روابط، تحریم ها اثرات خود را 
بیشتر می کنند. درنتیجه عمده کسانی که 
نپیوستن به FATF را خودتحریمی می دانند، با 
ساختار و نحوه عمل تحریم ها آشنا نیستند. 
اتفاقاً اجرای استانداردهای FATF تکمیل کننده 
زنجیره تحریم هاست؛ به خصوص بخشی از 
اقتصادی  داخلی  فضای  که  استانداردهایی 
بــرای خارجی ها شفاف می کند، کمک به  را 
خودتحریمی است؛ زیرا فضای داخلی کشور 
را برای طرف خارجی شفاف می کند تا او بتواند 
بازیگران مؤثر اقتصادی در ایران را ایزوله کند. 
هنوز یادمان نرفته که در سال 95 برخی از 
بانک های ایرانی به دلیل رعایت تحریم های 
بین المللی به نهادهای مهم اقتصادی مانند 
قرارگاه خاتم االنبیا خدمات ندادند. همچنین 
اینکه اجــرای این استانداردها چه کمکی به 
روابط بانکی ما می کند، به شدت محل تردید 
اســت. ما در حال حاضر تحت شدیدترین 
تحریم های بانکی قرار داریم که در دوره بایدن 
هم تغییری در آن ایجاد نشده اســت. این 
تحریم ها چنان شدتی دارد که مسئله قرار 
داشتن ایــران در لیست سیاه FATF محلی 
از اعراب و اثرگذاری ندارد. وقتی روابط بانکی 
شما نزدیک به صفر است، اجرا یا اجرا نشدن 
روابط  بر  مبتنی  FATF چون  استانداردهای 
رسمی بانکی اســت، اثــری نــدارد. در مقابل 
اجرای کنوانسیون ها به دلیل تکالیفی که بر 
ما اضافه می شود، منجر به سوزاندن روزنه ها 
مــی شــود.  تحریم ها  زدن  دور  مسیرهای  و 
باالخره شما برای اینکه جلو اعمال تحریم ها 
را بگیرید، ناچار به تغییر اسناد مبدأ یا مقصد 
یا شبکه های صرافی هستید و این موجب 
می شود که در دل این کار از نظر استانداردهای 
مالی اقدام های مجرمانه ای صورت بگیرد. البته 
ایران از این مسئله ابایی ندارد؛ چون تحریم ها 

را ظالمانه و غیرقانونی می داند و تالش دارد آن 
را از هر طریقی دور بزند. در مجموع به نظرم 
باید در این مسئله نگاه واقع گرایانه ای داشته 

باشیم و از حرف های کلی حذر کنیم. 

این ادعا که روسیه و چین فقط در صورت   
پیوستن ایــران به FATF حاضر به همکاری 
با ما هستند، چقدر صحت دارد؟ به نظر 
می رسد بیشتر آمریکا، خواهان این مسئله 

است تا روسیه و چین!
چین و روسیه در دور جدید سیاست خارجی 
ایران اهمیت باالیی دارند. درباره همکاری مالی 
این کشورها با ایران عمدتاً از سوی چهره های 
دولتی و حامیان آن ها اظهاراتی گفته می شود 
که از دو منظر می توان به آن نقد وارد کرد. 
اوالً کسانی امروز برای روابط با چین و روسیه 
سینه چاک می کنند که در سال های گذشته 
بیشترین حمالت را به همکاری چین و روسیه 
با ما انجام داده اند. بنابراین بدون تعارف، در 
انگیزه این عزیزان تردید جدی وجــود دارد. 
امــا نقد دوم ایــن اســت که در حــال حاضر، 
بیشترین همکاری ما با چین و روسیه است. 
مثالً در حوزه نفت ما بیشترین مبادالت را با 
چین داریم. درنتیجه به نظر می رسد ادعایی 
که مطرح می کنند واقعی نیست و بیشتر یک 

بلوف سیاسی است. 

چهره های    اســتــدالل هــای  از  دیگر  یکی 
 FATF دولــتــی ایــن اســت کــه نپیوستن بــه
موجب افزایش هزینه تراکنش های ایران می 

شود. این مسئله چقدر صحت دارد؟
تاریخچه روابط رسمی بانکی ما و هزینه های 
مرتبط با آن ربطی به FATF ندارد و معلول 
تحریم های ثانویه آمریکایی است. بنابراین 
تحریم ها  مسئله  بــه  مــا  هزینه های  اصــل 
برمی گردد. این ادعا که قرار نگرفتن ایران در 
FATF هزینه ها را افزایش داده، غلط است. 
در حال حاضر در بازارِ حواله ها و شبکه های 
صرافی بین 2 تا 4 درصد هزینه می شود که 
این رقم ها نسبت به سال 97 که ما اتفاقاً در 
لیست سیاه هم نبودیم، بسیار کمتر است.
درنتیجه یک عددسازی های بی ربط و کاذبی 

در این باره صورت گرفته است. ما چون تحریم 
تحریم ها  زدن  دور  بــرای  هزینه ای  هستیم، 
پرداخت می کنیم و این ربطی به FATF ندارد. 
ایران در بهمن 98 در لیست سیاه قرار گرفت، 
اما پیش از آن هم این هزینه را می پرداختیم 
و اتفاقاً اگر بخواهیم استانداردهای FATF را 
اجرا کنیم، به علت ریسک باالی همکاری با 
ایران ]به دلیل تحریم ها[ هزینه های ما افزایش 
پیدا می کند. به همین دلیل معتقدم به دلیل 
رعایت نکردن دستورالعمل های FATF نگرانی 
ــو رفــتــن اطــالعــات  کــشــورهــای مختلف از ل
همکاری شان با ایران، کمتر از زمانی است که 

ما استانداردهای FATF را اجرا می کنیم. 

ایــران    همکاری های  معتقداند  منتقدان 
در سال های اخیر در لو رفتن اطالعات مالی 
صرافی های همکار با ایران به ویژه در کشورهای 
غربی و عربی خلیج فارس تأثیر داشته است. 
این عده باور دارند تهدید این صرافی ها توسط 
آمریکایی ها در کاهش ورود ارز به کشور و 
بوده  افزایش قیمت دالر در سال ۹۷ مؤثر 
است. پیوستن به FATF چقدر در دور زدن 

تحریم ها مشکل ایجاد می کند؟
این مسئله ناشی از یک اظهارنظر رسانه ای 
بــوده که آقــای قمصری مدیر کل بین الملل 
کــرد.  مطرح  گذشته  در  نفت  ملی  شرکت 
ایشان ادعا کرده بود ذیل همکاری های اخیر 
اطالعات صرافی های همکار   FATF و ایــران 
ــران لو رفته اســت. هرچند بر ایــن ادعا  با ای
شواهدی وجود دارد، اما کسی این بحث را به 

صورت رسمی تأیید یا تکذیب نکرده است. 

فکر می کنید همکاری ایران با گروه اقدام   
مالی و اجــرای ۳۹ شــرط از ۴۱ دستور گروه 
مالی، دستاوردی برای ایران داشته است؟ به 
عبارت دیگر آیا ایران انگیزه ای برای اجرای دو 

شرط باقیمانده دارد؟ 
اول باید به این پرسش پاسخ دهیم که آیا 
و  ایــران  بین  باقیمانده  مسائل و مشکالت 
کنوانسیون  دو  همین  بــه  مــحــدود   FATF
باقیمانده در مجمع تشخیص است؟ پاسخ 
منفی است. اقدام هایی که ایران در چارچوب 

برنامه اقدام گروه مالی باید انجام می داده، 41 
مورد بوده که طبق آخرین بیانیه FATF که 
در بهمن 98 صــادر شــده، هفت مــورد باقی 
ــدام مالی از ما اجــرای  مانده اســت. گــروه اق
قطعنامه های شورای امنیت در حوزه مبارزه 
بــا تــروریــســم، ردیــابــی مــالــی، اصــالح قوانین 
داخلی درباره مبارزه با تأمین مالی تروریسم 
و چند اقدام دیگر را مطالبه کرده است. در 
واقع گروه اقدام مالی قوانینی که در سال های 
اخیر تصویب شده را کافی نمی داند و معتقد 
انجام  قوانین  این  باید اصالحاتی در  است 
شود. بنا بر این تصویب دو کنوانسیون مورد 
اشــاره منجر به خروج ایــران از لیست سیاه 
نمی شود. من می خواهم از این هم فراتر بروم؛ 
حتی FATF در هیچ کجا این وعده را نداده 
که اگر ایــران همه هفت مــورد گفته شده را 
اجرا کند، باز هم ایران را از لیست سیاه خارج 
خواهد کرد! گروه اقدام مالی 41 دستور خود را 
به عنوان شرط الزم عادی شدن ایران مطرح 
کرده، اما شرط کافی را حواله به گام های بعدی 
داده که حتی مشخص هم نیست چیست! 
درنتیجه ادعای این عزیزان که اعتقاد دارند با 
تصویب این دو کنوانسیون مشکالت ما حل 

می شود، نادرست است. 

قوانین    بــه ویــژه  قوانین داخلی  واقــعــاً  آیــا 
اخـــیـــر، در  ــای  ــال هــ تـــصـــویـــب شـــده در ســ
کفایت  پولشویی  با  مــبــارزه  و  شفاف سازی 
 FATF نمی کند و ما نیازمند برنامه اقدام گروه

هستیم؟
ما برای پولشویی به اندازه کافی قوانین کافی 
ــم. مسئله اصلی  ــ و اســنــاد بــاالدســتــی داری
است.  با فساد  مــبــارزه  اراده  ایــن بــاره  در  ما 
نکته بعدی این است که اجرای توصیه های 
FATF کمکی به ما برای مبارزه با فساد مالی 
از مهم ترین  به عنوان مثال یکی  نمی کند. 
ابزارهای پولشویی در کشور ما مسئله چک 
اســت، اما در توصیه های FATF حتی یک 
خط یا یک کلمه دربــاره چک وجود ندارد و 
حتی اگر تالش نیروهای انقالبی نبود، این 
قانون جدید چک هم به نتیجه نمی رسید. یا 
در مسئله زمین خواری یا نقل و انتقال اسناد 
و امــالک، مسئله سند عادی وجود دارد که 
ابزار پولشویی قرار می گیرد، اما در گروه مالی 
هیچ اشاره ای در این باره وجود ندارد. به نظر 
است،  آن  دنبال   FATF که  چیزی  می رسد 
تکمیل اطالعات مورد نیاز خارجی هاست و 
این ساده اندیشی است که FATF را به مسئله 

مقابله با فساد ارتباط دهیم.

مجمع تشخیص در آزمون بزرگی است.   
البته به نظر می رسد فضای مجمع نیز زیاد 
اگر  نیست.   FATF لوایح  تصویب  مناسب 
 FATF بخواهید نکته ای خطاب به مدافعان

در مجمع بگویید، چه می گویید؟
گسترده ای  کارشناسی  مباحث  مجمع  در 
صــورت گرفته اســت. ذات کشورهای غربی 
هم برای مسئوالن امر، آشکار شده است. تا 
وقتی تحریم های ثانویه علیه ایران برقرار است، 
اجرای این دستورالعمل ها نه تنها هیچ فایده ای 
ندارد، بلکه پرخطر هم هست. به نظرم تعامل 
با گروه اقدام مالی در همین حد فعلی، کافی 
است. من معتقدم باید این دو کنوانسیون رد 
شود. به نظرم این عاقالنه ترین تصمیم است. 
بنابراین اجرای این دستورالعمل ها در شرایط 
فعلی کمک به مؤثرتر شدن تحریم هاست نه 

خنثی شدن آن ها. 

گفت وگو با مسعود براتی، کارشناس حوزه تحریم به بهانه طرح دوباره لوایح جنجالی در مجمع تشخیص مصلحت

FATFزنجیرهتحریمهاراتکمیلمیکند

شرایط عضویت جدید خادمیاران رضوی را در روزنامه قدس چاپ کنید.  ۹۳50000۳2۱ 
اوالً صحبت آقای علم الهدی را تغییر دادند و منتشر کردند و بعد هم مطمئن  

باشید که شلوغ کردن در فضای مجازی فقط برای این بود که تیتر امروزتون از ذهن 
مردم پاک شه. همون حرفی که معاون روحانی زده: دالر را خودمان گران کردیم تا 
دولت را اداره کنیم! مردم این فاجعه را نمی بینند اما سر چه جوری صدا کردن زن و 

شوهرشون از امام جمعه انتقاد می کنند! فاعتبروا یا اولی االبصار.  0۹۱00000۳22
با وجود ویروس کرونا وآغاز موج چهارم خواهشمندیم برای جلوگیری از قربانی  

شدن دانشجویان نخبه مملکت و خانواده هایشان پیگیر لغو آزمون های غیر ضروری 
باشید، شما صدای ما باشید. ۹۱۳0000۴58

به بهانه  سور و سات شب عید مایحتاج ضروری امروز و االن مردم را احتکار  
نکنید. ای کاش در این ایام یک پارچه نوشته هم می زدند: بابا روغن، مرغ، تخم مرغ، 
گوشت، حبوبات، برنج و... جزو لوازم آرایشی نیست! مردم نیاز فوری دارند. سالمتی 

یک ملت غیر از ملت کشور استثنایی لواسون! در خطر است. ۹۱500008۳۱ 

سفر فؤاد حسین و وحشی گری اخیر آمریکای بایدن
سفر دیروز فؤاد حسین وزیر خارجه دولت عراق به تهران یک روز پس از حمله 
بامداد روز جمعه جنگنده های اف15 آمریکایی به پادگان امام علی در منطقه بوکمال 
در مرز سوریه و عراق که با دستور مستقیم جو بایدن صورت گرفت، بسیار معنادار 
است. این حمله از  اتفاقات مهمی است که قطعاً تبعات مهم تری را برای آمریکا و 

همپیمانانش رقم خواهد زد.
 پادگان امام علی در منطقه بوکمال به صورت رسمی در اختیار نیروهای جمهوری 
اسالمی ایران بوده است و آمریکایی ها تحت عنوان تالفی حمله موشکی هفته پیش 
مردم عراق به مقر آمریکایی ها در اربیل به این موقعیت هجوم آوردند و با شلیک 
هفت موشک، 6 قسمت از این پادگان را هدف قرار دادند.  این حادثه در حالی بود 
که ماجرای هفته پیش حمله به مقر آمریکایی ها در اربیل عراق هیچ ربطی به ایران 
و نیروهای ایرانی نداشت و این حماقت آمریکایی ها نقض حقوق بین الملل و فتح 
بابی برای تحوالت جدید در منطقه غرب آسیا خواهد بود؛ زیرا دوران بزن دررویی 
تمام شده و ایران قطعاً متهمان این حمله حماقت آمیز را دنبال خواهد کرد و پای 

آمریکا گیر است.
  برخی تحلیلگران این شرارت جو بایدن را قسمتی از برنامه او برای عقب راندن ایران 
اسالمی و در نهایت تجزیه عراق پس از فائق آمدن بر برنامه هسته ای و موشکی 
ایران می دانند، اما  تجربه نشان داده است آمریکایی ها همواره دست خالی از معرکه 
خارج می شوند و وقتی احساس شکست می کنند، دست به اسلحه می شوند. البته 
سیاستمداران کاخ سفید فشار ناشی از بحران های آمریکا را در کشورهایی مثل عراق 
و افغانستان تخلیه می کنند و با غارت و جنگ افروزی به دنبال مقاصد اقتصادی و 

سیاسی می روند.
  حمله جنگنده های آمریکای بایدن به پادگان امام علی در بوکمال به منزله تهاجم 
به خاک جمهوری اسالمی ایران است؛ زیرا نیروهای ایرانی مستقر در آن پایگاه با 
هماهنگی دولت سوریه و به دنبال مبارزه با تروریسم بین الملل و داعش جنایتکار 
بوده اند و هدف قــراردادن مقر رسمی آن ها بی هیچ دلیل موجهی قطعاً تبعات 

سنگینی را متوجه بایدن 78ساله خواهد کرد.
 بحمدهللا در این حمله به دلیل هوشیاری نیروهای مقاومت و اطالع آن ها از امکان 
تهاجم دشمن وتخلیه موقعیت، به جز  یک نفر از نیروهای عراقی کسی به شهادت 

نرسید و البته چند نفر زخمی شده اند.
هر چند این پریشانی و حمالت حماقت آمیز بایدن بی دلیل نیست. اوالً او برای 
حفظ توازن سیاست خارجی آمریکا و خروج آن از بحران یک جانبه گراییِ یادگار 
ترامپ تالش می کند، به همین دلیل او طی همین ایام، پرونده ترور خاشقچی به 
دست محمد بن سلمان در ترکیه را بازگشایی کرده و در تماس تلفنی با سلمان 
پادشاه عربستان سعودی ضمن تأکید بر مقوله حقوق بشر اذعــان کرده است 
باید عربستان سعودی حقوق بشر را رعایت کند و از آن تبعیت کند. در ادامه 
آن سنای آمریکا نیز بایدن را به حساب کشی حقوق بشری از بن سلمان ولیعهد 
شرور عربستان سعودی فراخوانده است. ثانیاً نیروهای مقاومت در عراق و سوریه 
دستاوردهای مهمی را رقم زده اند وعرصه را بر داعش و آمریکا تنگ کرده اند. به عنوان 
مثال در استان االنبار عراق عملیات های موفقیت آمیزی برای پاکسازی هسته های 
پنهان داعش انجام شده و در عملیاتی دیگر در اطراف بغداد جمع قابل توجهی از 
تکفیری ها و سرکردگان داعش را اسیر و به هالکت رسانده اند. شدت گرفتن حمالت 
نیروهای مقاومت نسبت به مواضع تروریست ها، کاخ سفید را نگران کرده وآن ها به 
دنبال آن هستند که فضای مساعدی برای رشد دوباره تکفیری گری و تروریسم در 
خاک عراق و سوریه فراهم کنند که میل آن ها را به توازن فشار بر دو محور شیعی 
مقاومت اسالمی  و محور سنی تکفیری منطقه )عربستان سعودی (بیشتر می کند. 
در هر صورت، حمله جنگنده   های آمریکا به مواضع رسمی ایران در سوریه مسیر 
گفت وگوی غرب با ایران  را نیز تحت تأثیر قرار می دهد و موجب کاهش اعتماد 

نسبت به آن ها خواهد شد.
آمریکایی ها به دنبال آن هستند که نقش فرابرجامی بازی کنند، اما ایران هرگز 
چنین فرصتی را به یک عنصر مخاصمه گر نخواهد داد و ملت های منطقه نیز 
مقابل زیاده خواهی واشنگتن خواهند ایستاد. آماده باش 100درصــدی نظامیان 
آمریکا در عراق و سوریه پس از اتفاقات روز جمعه حاکی از ترس آن ها نسبت به 

نوع واکنشی است که ممکن است دریافت کنند.
قطعاً سفر فؤاد حسین وزیر خارجه دولت عراق به تهران  برای گفت وگوهای راهبردی 
دو کشور اهمیت باالیی دارد و حتماً یکی از محوری ترین بحث های آن چگونگی 
موضع گیری مشترک دولت عراق و ایران و سوریه به نقض حاکمیت مکرر بغداد و 
دمشق توسط کاخ سفید و اقدام های تروریستی بایدن و نیروهای انگلیس و رژیم 
اسرائیل در عراق و مرز سوریه است؛ زیرا حمله به پادگان امام علی و تخریب مقر 
نیروهای مستشاری ایران اسالمی به لحاظ حقوق بین الملل و سیاست خارجی قابل 

پیگیری و مستلزم همگرایی سه دولت  ایران، عراق و سوریه است.

دومین سفر در عرض یک ماه

بررسی اهداف سفر 
وزیرخارجه عراق به تهران

مهدی خالدی: وزیر خارجه عراق که برای دومین 
بار در کمتر از یک ماه اخیر راهی ایران شده، روز 
گذشته با مقامات کشورمان دیدار و درباره مسائل 
ــؤاد حسین«  مختلف بــه رایــزنــی پــرداخــت. »فـ
15 بهمن ماه نیز به تهران آمد و همین حضور 
دوباره وی در کشورمان، حساسیت ها را نسبت به 

اهداف این سفر کمی باال برده است.
وزیر خارجه عراق در دیــدار صبح دیــروز خود با 
علی شمخانی از آغاز پرداخت بدهی این کشور 
دبــیــر شــورای  داد.  اســالمــی خبر  بــه جمهوری 
عالی امنیت ملی نیز تصریح کرد: ایران و دیگر 
داد  نخواهند  اجـــازه  تروریسم  ضــد  کشورهای 
تروریسم تکفیری وابسته به آمریکا، بار دیگر در 
منطقه احیا شوند. دیدار با محمدجواد ظریف 
دیگر برنامه وزیر خارجه عراق در سفر به تهران 
ــط دوجانبه محور این  ــاره روابـ ــ بـــود؛ رایــزنــی درب

گفت وگو اعالم شد.
اما سفر مقام عراقی به تهران در حالی انجام شد 
که وی 6 روز پیش به ریاض رفته بود. سیدهادی 
سید افقهی در گفت وگو با قدس ضمن اشاره به 
این موضوع معتقد است فؤاد حسین می تواند 
بــرای جمهوری  از ســوی سعودی  پیامی  حامل 
اسالمی باشد. وی افــزود: با رفتن دونالد ترامپ 
حاکمان سعودی به شدت در تنگنا قرار گرفته اند. 
مقامات دولــت جدید آمریکا هم موضوع قتل 
فجیع جمال خاشقچی را پیش کشیده اند که این 
مسئله می تواند محمد بن سلمان را بیش از پیش 
تحت فشار بگذارد و به سمت چرخش بر سر 
تحوالت منطقه ای بکشاند. پس سفر وزیرخارجه 
عراق به تهران در این چارچوب قابل تعریف است.
از سوی دیگر سفر فؤاد حسین به ایران در حالی 
انجام می شود که آمریکا شامگاه پنجشنبه به 
تالفی حمله موشکی اوایــل ماه جــاری به اربیل 
عراق – اقدامی که واشنگتن آن را به تهران نسبت 
می دهد – مقر نیروهای مقاومت در شمال شرق 
سوریه را هدف قرار داد. هر چند رسانه های غربی 
از همان ابتدا کوشیدند این اقدام را به ایران نسبت 
دهند، اما محافل عراقی این اقدام خرابکارانه را زیر 
نیز  روز گذشته  دانستند.  سر صهیونیست ها 
منابع خبری از اقدام خرابکارانه علیه یک کشتی 
تحت مالکیت رژیم صهیونیستی در دریای عمان 
ــد؛ اقدام هایی که همه در پــازل توطئه  خبر دادن
تل آویو در ناامن سازی منطقه و تحمیل هزینه آن 

بر دوش ایران قابل تعریف است.
العالم  مدیر سابق شبکه  ســـادات  احمد  سید 
معتقد اســت با توجه به ایــن رخــدادهــا به نظر 
می رسد سفر فؤاد حسین به تهران در واقع یک 
نوع اطمینان بخشی و تأکید بر این نکته می تواند 
باشد که عراق مخالف دسیسه های آمریکا و رژیم 
صهیونیستی است و نمی خواهد به عنوان محلی 
برای تصفیه حساب بین ایــران و آمریکا تبدیل 
شود. وی تصریح کرد: البته این روزهــا موضوع 
برجام و احتمال خروج جمهوری اسالمی از این 
توافق هم مطرح است. با توجه به مطالبات زیادی 
که ما از عراق داریم احتمال پرداخت بخشی از 
این بدهی هم می تواند مطرح باشد. چنین اقدامی 
مطمئناً در هماهنگی با واشنگتن صورت خواهد 
گرفت تا جمهوری اسالمی را برای اصالح برجام 

متقاعد کند.
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یادداشت

 حسین محمدی اصل

 اتفاقاً اجرای استانداردهای FATF تکمیل کننده زنجیره تحریم ها و کمک به خودتحریمی  
است؛ زیرا فضای داخلی کشور را برای طرف خارجی شفاف می کند تا او بتواند بازیگران مؤثر 

اقتصادی ایران را ایزوله کند.
 FATF در هیچ کجا این وعده را نداده که اگر ایران همه هفت مورد گفته شده را اجرا کند،  

باز هم ایران را از لیست سیاه خارج خواهد کرد! گروه اقدام مالی ۴۱ دستور خود را به عنوان 
»شرط الزم« عادی شدن ایران مطرح کرده، اما »شرط کافی« را حواله به گام های بعدی داده 

که حتی مشخص نیست چیست!
 من معتقدم عاقالنه ترین تصمیم برای مجمع این است که این دو کنوانسیون را رد کند؛  

چرا که اجرای این دستورالعمل ها در شرایط فعلی کمک به مؤثرتر شدن تحریم هاست نه 
خنثی شدن آن ها.

گزارش

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت اول(
اداره کل فرودگاه های اس�تان خراس�ان جنوبی در نظ�ر دارد امور خدماتی و پش�تیبانی ف�رودگاه های بیرجن�د و طبس  را  به 
ش�رح جدول ذیل واگذار نماید. لذا ش�رکت های واجد الشرایط میتوانند جهت دریافت اسناد مربوطه از تاریخ99/12/11 لغایت 

99/12/13 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( www.steadiran.ir مراجعه نمایند.

موضوع
شماره فراخوان سامانه 

الکترونیکی دولت
تضمین شرکت در 

مناقصه به ریال
تاریخ تحویل اسناد 

و پیشنهادات
تاریخ 

بازگشایی

راهبری و نگهداری تجهیزات و تاسیسات 
مکانیکی،برقی، انجام امور نظافتی اماکن و 
ترمینال ها، نگهداری فضای سبز فرودگاه 

های استان خراسان جنوبی )بیرجند و 
طبس(، حفاظت فیزیکی سایت تقی قنبر 
و خدمات اطالعات پرواز  فرودگاه شهید 

کاوه بیرجند

تا ساعت 2099004800000003753/000/00012:30
99/12/2699/12/27

تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه های معتبر بانکی و مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید 
برای سه ماه دیگر در وجه اداره کل فرودگاه های استان خراسان جنوبی می باشد.

محل تحویل اسناد و پیشنهادات: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(
ضمنا به پیشنهادات خارج از سامانه  که صرفا فیزیکی تحویل می گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد والزم است پاکت )الف( عالوه 
بر بارگذاری در س�امانه س�تاد به صورت فیزیکی به آدرس: خراس�ان جنوبی – بیرجند – فرودگاه بین المللی ش�هید کاوه بیرجند در 

موعد مقرر تحویل  دبیرخانه گردد.درج امضاء الکترونیکی الزامی می باشد.

اداره کل فرودگاه های استان خراسان جنوبی
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) آگهی مزایده جایگاه CNG شهرداری تربت جام 1399/6(
ش�هرداری تربت جام در نظر دارد  جایگاه های  CNGحافظ )شهید عباد عسکری( 
وپایانه )الغدیر( 0بشــرح ذیل را برای یک دوره یکســاله از طریق مزایده  به بخش 

خصوصی و  شرکت های  واجدالشرایط اجاره واگذار نماید . 130- 12/9
ـ متقاضیان جهت خرید اســناد مزایده به  امور قراردادها شــهرداری اتاق شــماره 

7-آقای مصطفی رضایی مراجعه فرمایند
قیمت پایه مزایده  ماهیانه 750/000/000 ریال تعیین گردید

. مقرر شد بابت شــرکت در مزایده مبلغ 450/000/000 ریال بعنوان ضمانت نامه  
بانکی یا مبلغ واریزی به حســاب ســپرده 0204962788005 نزد بانک ملی  شــعبه 

امام حسن مجتبی)ع( واریز نمایند 
-جهت خرید اسناد مزایده مبلغ 200/000 ریال به حساب درآمد شهرداری واریز و 

اسناد را از واحد مستغالت دریافت نمایند . 
ـ باالترین مبلغ اجاره  پیشنهادی برای دوجایگاه  CNG حافظ وپایانه  برنده  مزایده 

خواهد بود .
ـ اطالعات  مورد نظر ، همراه با فرم مربوط به متقاضی تحویل خواهد شد . 

ـ متقاضیان عزیزپیشنهاد و مدارک الزم برای شرکت در مزایده را باید دردو پاکت 
سربســته به دبیرخانه شــهرداری تحویل و رســید دریافت نماینــد. )فرم تقاضا و 
فیش ده درصد و کپی از شناســنامه و کارت ملی  وشــرکت دارای صالحیت ومورد 

قبول شرکت ملی نفت (،) کسرمدارک = ردشدن تقاضا (
 ـ در شــرایط پیشنهاد مســاوی ، ایثارگران جانبازان و خانواده های معزز ) شاهد و 

ایثارگر( در اولویت خواهند بود .
ـ مهلت شرکت از مورخ 1399/12/17  لغایت روز چهارشنبه  1399/12/27 ساعت 14 

پیشنهاد تحویل دبیرخانه شهرداری میباشد ( 
ـ تقاضاهایی که پس از مهلت تعیین شــده به دبیرخانه شــهرداری تحویل شود در 

مزایده شرکت داده نخواهند شد.
ـ پیشــنهاداتی که غیر مکتوب و مخدوش و بدون واریز پنج درصد مبلغ سپرده باشند، 
در مزایده شــرکت داده نمیشــوند. ) مبلغ ســپرده ، 5 درصد مبلغ پایه اجاره ســالیانه                          

می باشد (.
ـ درصورتیکه شرکت کنندگان مزایده به حدنصاب نرسد )سه نفر شرکت کننده  ( 

شهرداری میتواند مزایده را تجدید نماید.
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات واصله مختار است.

ـ در صورتیکــه نفرات اول تا ســوم پذیرفته شــده در مزایده ویا کســانی که کتبا 
بــرای انعقاد قرارداد دعوت می شــوند حداکثر یک هفته پس ازاعالم شــهرداری 
، بــرای تکمیــل و انعقاد قرارداد مراجعه ننمایند، ســپرده آنها به نفع شــهرداری 

ضبط خواهد شد.
ـ تاریخ بازگشــایی پیشــنهادات ساعت 16  روز چهارشــنبه  1399/12/27 میباشد ، 

ونتیجه آن  در اولین زمان اعالم خواهد شد.
ـ درصورتی که به هر دلیلی ، متقاضی از ســوی شــهرداری رد شود ، وی میتواند با 
ارائه درخواســت کتبی مدارک و مبلغ سپرده خود نزد شهرداری را تقاضا و توسط 

امور مالی مبلغ سپرده عودت گردد.99/10/21-130
پاکــت الــف  : فیش 5درصــد واریــزی 450/000/000 ریال ســپرده در مزایده  یا 
ضمانــت نامه بانکــی –کپی شناســنامه و کارت ملی –تکمیل فرم مشــخصات  وکپی 
مدارک ورزومه شرکت ,وســوابق کاری واجاره جایگاه های موجودپاکت ب : تکمیل 

فرم و قیمت پیشنهادی  شرکت کننده در مزایده 
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بــرگ ســبز، کارت و پــالک خــودرو ســواری پرایــد 
مــدل 1377  رنگ ســفید روغنی به شــماره موتور 
 S1442277146312 00073948 و شماره شاسی
به شــماره انتظامی 768 ج 44 ایران 42 به مالکیت 
غالمرضا کوهستانی مفقود و فاقد اعتبار می باشد.  دی

قو
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برگ سبز خودروی پژو405 مدل 1385 رنگ نقره ای
 متالی���ک ب���ه ش���ماره انتظام���ی 322 ل 85 ایران 12  
شماره موتور 2015186 و شماره شاسی 24255434 
به مالکیت حسین چنارانی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ س���بز موتور س���یكلت تكتاز ب شماره پالك 
٧٦٢-٢٣٤٢٥و ش���ماره موت���ور ٠٠٩٣٤١١٤وش 
تن���هNEJ125A8900508 بن���ام علیرض���ا نصرت 
قلعه نو ش���املوئی مفقود وازدرجه اعتبار ساقط 

می باش���د
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w w w . q u d s o n l i n e . i r 3روزنامـه صبـح ایـراناقتصاداقتصاد

تجارت 6/8 میلیارد دالری کشور در بهمن ماه  سیدروح اله لطیفی، سخنگوی گمرک گفت: کارنامه تجارت کشورمان در مجموع 11 ماه سال جاری، 134میلیون  تن کاال به ارزش 65/5میلیارددالر بوده که 
سهم صادرات 31میلیارد و 198میلیون دالر و سهم واردات 34میلیارد و 321میلیون دالر بوده است. لطیفی در خصوص عملکرد تجارت خارجی کشور در بهمن ماه گفت: کارنامه تجارت خارجی این ماه 6میلیارد و 

817میلیون دالر بود که سهم صادرات 3میلیارد و 135میلیون دالر و سهم واردات 3میلیارد و 682 میلیون دالر بوده است.

i n f o @ q u d s o n l i n e . i r شرایط و مدارک الزم برای خرید الستیک دولتی
در بیشتر کشورها، الستیک ها به عنوان یکی از بخش های حیاتی خودرو قیمت 
نسبتاً باالیی دارند. یکی از روش های تهیه الستیک خودرو با قیمت مناسب، 
 نام نویسی در خرید الستیک های دولتی است. در واقع شما با خرید الستیک های 
دولتی هزینه کمتری را نسبت به بازار آزاد برای تهیه الستیک پرداخت می کنید.
پیشتر رانندگان برای تهیه الستیک دولتی باید به نمایندگی ها مراجعه می کردند 
که این شیوه اکنون دستخوش تغییراتی شده است.  نام نویسی برای دریافت 
الستیک های دولتی در حال حاضر به  صورت اینترنتی انجام می شود. این 
شیوه در روزهایی که کرونا در سراسر جهان می تازد نسبت به روش های قدیمی 

منطقی تر به نظر می رسد.
در حال حاضر شما می توانید به دو روش حضوری و آنالین الستیک دولتی بخرید. 
در روش حضوری سهمیه ساالنه دو حلقه الستیک دارید. مدارک الزم برای 
دریافت الستیک دولتی کارت خودرو و کارت ملی اعالم شده و شخص صاحب 
خودرو باید برای خرید الستیک مراجعه کند. فهرست نمایندگی های شرکت های 
تولیدکننده الستیک در سایت آن ها قابل  مشاهده است. باید توجه داشته باشید 
ممکن است موجودی الستیک نمایندگی ها در طول روز به اتمام برسد، برای 
همین بهتر است پیش از مراجعه حضوری با نمایندگی مورد نظر تماس بگیرید.
در خرید اینترنتی هم تحویل الستیک ها صرفاً با آپلود کارت ملی و کارت ماشین 
امکان پذیر است و در زمان دریافت باید کارت ملی خود را به مأمور پست ارائه 
کنید. پیشنهاد می شود به دلیل شیوع کرونا از مراجعه حضوری بپرهیزید و از 
طریق سایت ها نسبت به تهیه الستیک دولتی اقدام کنید. در این حالت سهمیه 

ساالنه هر کد ملی چهار حلقه در نظر گرفته شده است. 
پس از ثبت سفارش و پرداخت هزینه، الستیک ها پس از یک هفته به آدرس 
اعالم  شده ارسال خواهند شد. دو شرکت تایرسازی کویر و بارز، امکان خرید 
آنالین الستیک دولتی را فراهم کرده اند، به این صورت که شما با مراجعه به 
سامانه فروش این دو شرکت و بارگذاری تصویر مدارک خودرو و کارت ملی تان، 

چهار حلقه الستیک در سال بخرید.
فراموش نکنید فقط در صورت دریافت برگ چاپ رسید در مرحله آخر 
نوبت دهی، نوبت شما با موفقیت ثبت شده است و دریافت پیامک به  تنهایی 
به  منزله ثبت نوبت شما نیست. در صورت عدم دریافت برگ چاپ رسید،  

نسبت به دریافت مجدد نوبت اقدام فرمایید.
به گفته مصطفی تنها، سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر اگر گزارشی از 
تخلف این شرکت ها ارائه شود که نماینده ای تایر را گران تر از قیمت رسمی 
عرضه می کند، برخورد خواهد شد؛ به این صورت که سهمیه آن شرکت 

قطع می شود.

 اصالح قانون 
وکال را سرخط  کرد

اجـــرای  قــانــون  از  بندهایی  ــالح  ــراســاس اصـ ب
سیاست های کلی اصــل 44 توسط مجلس، 
تا  به  عنوان کسب وکار شناخته شد.  وکالت 
پیش  از ایــن کــانــون وکــالی دادگــســتــری مرکز 
ادعا می کرد طبق قوانین و مقرراتی که دارند، 
وکالت کسب وکار نیست و خود را از اجرای هر 
گونه قوانین و مقررات در جهت شفافیت مبرا 

می دانستند. 

سرنوشت  دستگاهی که 
بدون  دلیل مجوزکار ندهد

علی فیروزی، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش 
و بهبود محیط کسب وکار وزارت اقتصاد با اشاره 
از مواد اجرای  تأیید قانون اصالح بخشی  به 
سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط 
شورای نگهبان گفت:  اگر دستگاهی بدون  دلیل 
به مردم مجوز ندهد و معطل کند، جرم انگاری 

شده و مجرم است.

 یارانه معیشتی
 امشب واریز می شود

یارانه حمایت معیشتی اسفند ماه ساعت ۲4 روز 
یکشنبه مورخ ۱۰ اسفند ۹۹ به حساب سرپرستان 
خانوار واریز می شود. همانند دوره هــای پیش، 
خانواده های یک نفره ۵۵هزار تومان، خانواده های 
دونفره ۱۰۳هــزارتــومــان، خــانــواده هــای سه نفره 
چهارنفره ۱۷۲هزار  ۱۳۸هزارتومان،خانواده های 
تومان و خانواده های پنج نفره و بیشتر ۲۰۵هزار 
کرد. خواهند  دریافت  یارانه معیشتی  تومان 

خبر خوب

راهنمای خرید

اقتصاد در شبکه های اجتماعی

 یکشنبه 10 اسفند 1399 16 رجب 1442 28 فوریه 2021  سال سی و چهارم  شماره 9477  

و  ایران  مشترک  بازرگانی  اتاق  رئیس  تنهایی،  حسین 
کره جنوبی به ایرنا گفت: تهران فهرست اقالم مورد نیاز از 
اولیه و تجهیزات کارخانجات را به سئول  جمله دارو، مواد 
اعالم کرده است که براساس آن، بخشی از بدهی این کشور 
کل  مرکزی  بانک  اعالم  طبق  می شود.  پرداخت  ایران  به 

طلب ایران 7میلیارد دالر است.

نمایندگان مجلس دولــت را مکلف کردند نرخ تعرفه 
اینترنت برای استفاده از پیام رسان های داخلی ۲۰درصد 
تعرفه  پیام رسان های خارجی تعیین شود. به گزارش خانه 
ملت، جعفر قادری گفت: با وجود کارهای خوبی که در 
زمینه طراحی پیام رسان های داخلی انجام شده متأسفانه 

حمایت الزم از ناحیه دولت ایجاد نشده است.

در معامالت دیروز رکورد افت شاخص کل با دامنه 
نوسان نامتقارن شکسته شد و کانال یک میلیون و 
۲۰۰هزار واحدی را نیز از دست داد. خروج پول حقیقی 
نیز به عدد ۸۳۵ میلیارد تومان به ثبت رسید. دارایکم 
و پاالیشی بیشترین ارزش معامالت را به نام خود ثبت 

کردند.

 دریافت تجهیزات کارخانه
 از کره جنوبی

 اینترنت پیام رسان های داخلی 
ارزان می شود

 سهامداران حقیقی
 به دنبال خروج از بازار

مالیات از تراکنش های بانکی رأی نیاورد
توییت  به  پاسخ  در  اقتصادی،  کارشناس  امیر سیاح، 
ابراهیم رضایی، نماینده مجلس که گفته بود در جلسه 
علنی مجلس، پیشنهاد دریافت مالیات از تراکنش های 
باالی بانکی را مطرح کردم و به دنبال جوسازی دولت، رأی 
نیاورد، نوشت: برای نجات اقتصاد از کسری بودجه و نجات 
مردم از تورم، چاره ای نیست جز کاهش هزینه ها و افزایش 
مالیات ثروتمندان. ممنون از نماینده شجاع دشتستان به 
دلیل پیشنهاد مالیات بر تراکنش های باال و متأسفم برای 
نمایندگان پوپولیستی که همنوایی با نوبخت را پذیرفتند و 

علیه این پیشنهاد جوسازی کردند.

 وحید عزیزی در گفت وگو با قدس هشدار داد

 بهانه  تراشی برای 
اصالح نشدن نظام مالیاتی

 مینا افــرازه   وحید عزیزی، کارشناس مالیات در 
گفت وگو با قدس درباره تغییرات بودجه ای مجلس 
درخصوص مالیات، اظهار کرد: در الیحه بودجه 
تغییرات خوبی در زمینه اصالح برخی معافیت ها 
مانند معافیت فعالیت های هنری، مؤسسات کنکور 
یا مالیات بر حقوق افراد صورت گرفت. گرچه این 
تغییرات بنیادین نبود، اما گامی روبه جلو برای اصالح 
نظام مالیاتی محسوب می شود. در واقع ظرفیت 
بودجه به همین میزان است، به همین دلیل تنها 
می توان گام کوچکی برداشت تا بعدها از طریق 
آن در قانون مالیات های مستقیم یا قانون مالیات 
بر ارزش افــزوده اصالحاتی ایجاد کرد. گرچه اقدام 
مجلس مثبت اســت، اما باید این موضوع ها در 

قوانین دائمی و به  صورت اساسی تغییر یابد.
وحید عزیزی درباره موانع اصالح نظام مالیاتی گفت: 
ذی نفعان همواره مانع اجرای صحیح قوانین می شوند 
یا محتوا را به گونه ای تغییر می دهند که موجب بی اثر 
شدن قانون می شوند. همچنین هر باری که قرار 
است تغییر جزئی در اصالح نظام مالیاتی صورت 
بگیرد، برخی می گویند یا ما باید تمامی تغییرات را 
به  صورت یکجا انجام دهیم یا هیچ  یک از تغییرات 

را اعمال نکنیم.

از سوی دیگر هر وقت قرار است تغییری رخ بدهد، 
مطرح می شود نظام مالیات باید بر مجموع درآمد 
افــراد پیاده سازی شود که البته موضعی صحیح 
است، اما استفاده صحیحی از آن صورت نمی گیرد. 
در واقع ایراد این است اقداماتی که صورت می گیرد 
مقدمات رسیدن به اصــالح نظام مالیاتی است، 
منتها در حال حاضر قابلیت اجرا در کشور را ندارد و 
نیازمند زیرساخت های قانونی و اطالعاتی است و باید 
به تدریج به آن برسیم. در واقع ما همه تغییرات را به 
وقوع تغییر واقعی موکول می کنیم که همین عامل 

موجب کندی در روند اصالح مالیاتی می شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: مالیات تنها منبع 
پایدار درآمــدی دولت است که باید محقق شود، 
اما چون ما این سیاست را به  خوبی اجرا نکردیم 
و قوانین کارآمدی نداشته ایم همین موجب شده تا 
در غالب جامعه این تصور پیش بیاید که افزایش 
و  شفاف  بخش های  بر  فشار  معنای  به  مالیات 
تولیدی جامعه است و این در حالی است که باید 
عکس این موضوع اتفاق بیفتد. وقتی سخن از 
افزایش درآمدهای مالیاتی است، نباید این افزایش 
در حوزه های تولیدی صورت بگیرد بلکه باید شامل 
دهک های باال و فعالیت های غیرتولیدی جامعه شود.

قیمت اجاق گاز

ارج خزر  

پیکسار 538

پیلوت

اسنوا رومینا 

فر: ندارد

فر :ندارد

فر: دارد

فر: دارد

فر :ندارد

فر: دارد

قیمت بازار: ۲,۱۵۶,۰۰۰ تومان

قیمت بازار: ۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان

قیمت بازار: ۵,4۹۹,۰۰۰  تومان

قیمت بازار: ۲,۲۳۲,۰۰۰ تومان

قیمت بازار: ۷,۵4۶,۰۰۰ تومان

قیمت بازار: ۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
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آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری استان چهار محال و بختیاری 
)سهامی عام( نوبت اول به شماره ثبت 6031 شناسه ملی 10680056770 

)به روش حضوری و الکترونیکی ( نماد: وسمحال

بدینوسیله به اطالع کلیه صاحبان سهام، وکیل یا نمایندگان قانونی سهامداران و همچنین نمایندگان 
اشخاص حقوقی می رساند جلسه مجمع عمومی فوق العاده شـرکت راس سـاعت 9 صبح روز سه شنبه 
مورخ 1400/01/17 در محل ســالن جلسات شــرکت واقع در شهرکرد، خیابان شهید بهشتی، پالک 135 
کــه به صورت حضوری یا الکترونیکی در تارنمــای dima.csdiran.ir برگزار می گردد، لذا دعوت بعمل 
می آید حضور بهم رسانید. مطابق ماده 99 الیحه قانون تجارت، سهامداران یا نمایندگان قانونی آنان با 
در دست داشتن وکالتنامه، معرفی نامه قانونی و مدارک شناسایی معتبر جهت دریافت برگه ورود به 
جلســه می توانند در تاریخ 1400/01/17 به دفتر شــرکت مراجعه نمایند، همچنین با توجه به برگزاری 
همزمان جلسه به دو صورت حضوری و الکترونیکی سهامداران می توانند جهت حضور الکترونیکی در 

مجمع از تاریخ 1400/01/16 به تارنمای dima.csdiran.ir مراجعه نمایند.
دســتور جلسه: 1- تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار 2- سایر 

مواردی که در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.
,ع هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان چهار محال و بختیاری 
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آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت سرمایه گذاری استان چهار محال و 
بختیاری )سهامی عام( نوبت اول به شماره ثبت 6031 شناسه ملی 10680056770 

)به روش حضوری و الکترونیکی ( نماد: وسمحال 
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بدینوسیله به اطالع کلیه صاحبان سهام، وکیل یا نمایندگان قانونی سهامداران و همچنین نمایندگان اشخاص حقوقی 
می رســاند جلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت راس ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1400/01/17 
در محل سالن جلسات شرکت واقع در شهرکرد، خیابان شهید بهشتی، پالک 135 که به صورت حضوری یا الکترونیکی 
در تارنمای dima.csdiran.ir برگزار می گردد، لذا دعوت بعمل می آید حضور بهم رسانید. مطابق ماده 99 الیحه قانون 
تجارت، ســهامداران یا نمایندگان قانونی آنان با در دست داشتن وکالتنامه، معرفی نامه قانونی و مدارک شناسایی 
معتبر جهت دریافت برگه ورود به جلســه می توانند از تاریخ 1400/01/15 لغایت 1400/01/16 در ســاعات اداری به 
آدرس دفتر شرکت واقع در شهرکرد، خیابان شهید بهشتی، پالک 135 مراجعه نمایند، همچنین با توجه به برگزاری 
همزمان جلسه به دو صورت حضوری و الکترونیکی سهامداران می توانند جهت حضور الکترونیکی در مجمع از تاریخ 

1400/01/16 به تارنمای dima.csdiran.ir مراجعه نمایند.
دســتور جلســه: 1- اســتماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شــرکت 2- تصویب صورت های مالی منتهی به 

1399/06/31  3- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت به مدت یک سال
6- تقسیم سود  4- تعیین حق حضور اعضاء هیئت مدیره   5- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار 

 7- تعیین پاداش هیئت مدیره 8- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی باشد.
- از سهامداران محترمی که به صورت حضوری در مجمع شرکت خواهند داشت درخواست می شود اصول بهداشتی 

الزم برای حفظ سالمتی خود و حاضرین در جلسه را رعایت نمایند.
- برای رعایت اصول بهداشتی مرتبط با بیماری کرونا، پذیرایی در مجمع انجام نخواهد شد، ضمن اینکه با توجه به 
انتشــار صورتهای مالی حسابرســی شده، گزارش های فعالیت هیئت مدیره، حســابرس مستقل و بازرس قانونی در 
ســامانه کدال، توزیع فیزیکی گزارش های مذکور نیز در جلســه مجمع، صورت نمی گیرد و ســهامداران عزیز برای 

دریافت این گزارش ها می توانند به سامانه کدال مراجعه نمایند.
هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان چهار محال و بختیاری

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به 
طور فوق العاده شرکت خدمات مسافرت 

هوایی کشت آذین سیر-سهامی خاص
 به شناسه ملی 10340062540
 و به شماره ثبت 2775 شهرکرد

 

بدینوســیله از کلیــه ســهامداران یــا 
دعــوت  شــرکت  قانونــی  نماینــدگان 
می گردد. در جلســه مجمع عمومی عادی 
که در روز شــنبه مــورخ 1399/12/23 
راس ســاعت 1 صبــح در محــل شــرکت 
واقع در فارســان خیابان شــهید رجایی 
نبش خیابان امامزاده تشکیل می گردد 

حضور به هم رسانند.
دستور جلسه: 1. انتخاب اعضای هیئت 
مدیــره 2.انتخاب بازرســین 3.انتخاب 
روزنامــه 4.حق امضاء 5. تعیین ســمت 

مدیران
ع رئیس هیئت مدیره 9
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آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت سرمایه گذاری استان چهار محال و 
بختیاری )سهامی عام( نوبت اول به شماره ثبت 6031 شناسه ملی 10680056770 

)به روش حضوری و الکترونیکی ( نماد: وسمحال
بدینوسیله به اطالع کلیه صاحبان سهام، وکیل یا نمایندگان قانونی سهامداران و همچنین نمایندگان اشخاص حقوقی 
می رسـاند جلسـه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت راس سـاعت 15 روز سه شنبه مورخ 1400/01/17 در 
محل سالن جلسات شرکت واقع در شهرکرد، خیابان شهید بهشتی، پالک 135 که به صورت حضوری یا الکترونیکی 
در تارنمــای dima.csdiran.ir برگــزار می گردد، لذا دعوت بعمل می آید حضور بهم رســانید. مطابق ماده 99 الیحه 
قانون تجارت، ســهامداران یا نمایندگان قانونی آنان با در دســت داشــتن وکالتنامه، معرفی نامه قانونی و مدارک 
شناســایی معتبر جهت دریافت برگه ورود به جلسه می توانند از تاریخ 1400/01/15 لغایت 1400/01/16 در ساعات 
اداری به آدرس دفتر شرکت واقع در شهرکرد، خیابان شهید بهشتی، پالک 135 مراجعه نمایند، همچنین با توجه 
به برگزاری همزمان جلسه به دو صورت حضوری و الکترونیکی سهامداران می توانند جهت حضور الکترونیکی در 

مجمع از تاریخ 1400/01/16 به تارنمای dima.csdiran.ir مراجعه نمایند.
دستور جلسه: 1- انتخاب اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال

- افراد واجد شرایط، متقاضیان داوطلب عضویت در هیئت مدیره می توانند وفق دستورالعمل تایید صالحیت حرفه ای
 مدیران نهادهای مالی مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار به نشانی )www.cmr.seo.ir( در سامانه ستان به 
آدرس )www.setan.seo.ir( ثبت نام ومدارک خود را به دفتر شرکت تحویل و اصل پرسشنامه داوطلبی را امضاء 

نمایند صرف ارسال و تحویل مدارک هیچگونه حقی را برای داوطلب ایجاد نخواهد کرد.
- از سهامداران محترمی که به صورت حضوری در مجمع شرکت خواهند داشت درخواست می شود اصول بهداشتی 

الزم برای حفظ سالمتی خود و حاضرین در جلسه را رعایت نمایند.
- برای رعایت اصول بهداشتی مرتبط با بیماری کرونا، پذیرایی در مجمع انجام نخواهد شد، ضمن اینکه با توجه به 
انتشــار صورتهای مالی حسابرسی شده، گزارش های فعالیت هیئت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی در 
ســامانه کدال، توزیع فیزیکی گزارش های مذکور نیز در جلســه مجمع، صورت نمی گیرد و سهامداران عزیز برای 

دریافت این گزارش ها می توانند به سامانه کدال مراجعه نمایند.
,ع هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان چهار محال و بختیاری 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سمنان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سرخه )1101920(

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل پدیده کویر قومس با مسئولیت محدود به شماره ثبت 7014 و شناسه ملی 10480138796 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,08,20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تغییر محل فعالیت خارج از حوزه ثبتی و پس از 
بحث و بررسی مقر گردیده شد که محل فعالیت شرکت از آدرس قدیم به آدرس جدید استان سمنان ، شهرستان سرخه ، بخش سرخه 
، دهستان هفدر ، آبادی جهنم دره، محله جهنم دره ، خیابان قبل ازورودی جهنم دره ، خیابان کیلومتر 16جاده فیروزکوه ، پالک 0 
، طبقه همکف کدپستی 3567136112 تغییر یافت و ماده مذکور در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید و در این اداره تحت شماره 

25 به ثبت رسید . 
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آگهی دعوت سهامداران شرکت بازرگانی 
طیور مروارید کویر سهامی خاص به شماره
 ثبت 10035 و شناسه ملی 10590017992 

جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده 
نوبت اول

بدینوســیله از کلیــه ســهامداران شــرکت و یــا 
نماینــدگان قانونــی آنان دعوت می گــردد تا در 
جلســه مجمــع عمومی فــوق العــاده کــه در روز 
چهارشــنبه ســاعت 16:00 مورخ 1399/12/20 که 
در سالن اجتماعات مسجد الغدیر به آدرس قم ، 
بلوار امین ، بعد از فلکه ایران مرینوس ، مسجد 

الغدیر تشکیل می گردد ، حضور فرمایند.
دستور جلسه :

1.انحالل شرکت 
2.تعیین مدیر یا مدیران تصفیه

ع هیئت مدیره  9
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ش�رکت مهندس�ی آب و خاک قدس رضوی در نظر فعالیت های اجرایی زیر را 
بصورت مجزا و یا یکجا و با ش�رایط تهاتر با واحد های در حال س�اخت پروژه ای 
واق�ع در محدوده بلوار جانباز را از طریق مناقصه به اش�خاص دارای توانمندی 
فنی و مالی واگذار نماید . متقاضیان جهت دریافت اس�ناد مناقصه حداکثر بمدت 
یک هفته از تاریخ درج آگهی مهلت دارند تا به نشانی میدان استقالل بین آزادی 

37 و 39 پالک 21 مراجعه نمایند .
1-شش دستگاه آسانسور 6 نفره 8 توقف 

2- پنجره UPVC پنج بلوک 
3- کابینت و کمد و دربهای داخلی 66 واحد 
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آگهی مناقصه  س���ند و برگ سبز وانت نیس���ان رنگ آبی روغنی 
ب ش پالك ٣٢ه٦٩١-٣٢ و ش موتور ٥٤٩٤٢٧ 
و ش شاس���ی NAZPL140TBN258505به نام 
نورمحم���د مرتضائی نوبه���ار غالمخانه مفقود واز 

درجه اعتبارساقط می باشد
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 ش�رکت خمیرمایه رضوی در نظر دارد جهت اصالح و توسعه سیستم تصفیه خانه بیولوژیک 
خ�ود اق�دام نماید . لذا از پیمانکاران و مش�اوران ک�ه در امر تصفیه خان�ه بیولوژیک رزومه 
مناسب دارند دعوت می شود از تاریخ درج آگهی در روزنامه به مدت یک هفته جهت اخذ  
RFPپروژه و فرم های ش�رکت در مناقصه با مراجعه به شرکت یا پایگاه های اینترنتی شرکت 

 http://www.reo.ir و س�ازمان اقتصادی رضوی به آدرس http://razaviyeast.com به آدرس
قسمت مناقصه و مزایده فرم های مربوطه را دریافت و پس از بررسی و تکمیل دقیق فرم ها 
، پیش�نهادات خود را از طریق پس�ت به آدرس شرکت به نش�انی : کیلومتر 67  جاده مشهد - 

قوچان شرکت خمیرمایه رضوی ارسال نمایند.
 آخری�ن مهل�ت ارس�ال فرمه�ای مناقصه از طریق پس�ت ، تا پای�ان وقت اداری روز ش�نبه 
م�ورخ 99/12/16می باش�د. ضمن�ا جهت دریاف�ت اطالعات تکمیلی مناقصه ش�ماره تلفن 

تماس46126622-051  داخلی 150 میباشد.
 جلسه بازگشایی پاکت ها در ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 99/12/18 در محل کارخانه 
انجام خواهد گرفت . در صورت ضرورت و بنا به تشخیص کمیسیون معامالت شرکت ، مناقصه 

به صورت حضوری برگزار خواهد شد.
 شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .

آگهی مناقصه شرکت خمیرمایه رضوی
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شرکت خمیرمایه رضوی )سهامی خاص(

الف. زمان و محل برگزاری مجمع عمومی          
به اطالع کلیه ســهامداران محترم می رســاند با توجه به اینکه جلسه نوبت  اول مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده صاحبان ســهام برای دســتور جلســه انتخاب اعضای هیئت مدیره در نوبت اول، منتشر شده در 
روزنامه کثیراالنتشــار قدس مورخ 1399/10/17 به حد نصاب قانونی نرسید، لذا جلسه مجمع عمومی عادی 
به طور فوق العاده نوبت دوم صاحبان ســهام در روز چهارشــنبه مورخ 1399/12/20 راس ســاعت 10 صبح به 
صورت حضوری در محل اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان خراسان رضوی واقع در مشهد، بولوار خیام، 
چهارراه ارشــاد، جنب اداره کل صنعت، معدن و تجارت اســتان و یا بصورت الکترونیکی به آدرس تارنمای
 https://dima.csdiran.ir برگزار می شود. بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم و یا وکال و نمایندگان قانونی 

ایشان دعوت می شود که برای اخذ تصمیم در مورد موضوعات جلسه فوق الذکر حضور بهم رسانند. 
ب. دستور جلسه:  انتخاب اعضاء هیأت مدیره

ج. نحوه حضور در مجمع:
جهت دریافت برگه حضور در مجمع با در نظر گرفتن ابالغیه شــماره 440/50 مورخ 1398/12/26 ســازمان 
محترم بورس و اوراق بهادار در خصوص محدودیت حضور بیش از 15 نفر،  خواهشــمند اســت از ســاعت 8               
الی 13  روز ســه شــنبه مورخ 1399/12/19 به آدرس بولوار خیام، اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان، 
طبقه همکف، میز خدمت با ارائه مدارک شناسایی معتبر مراجعه و یا جهت حضور الکترونیکی در مجمع از تاریخ 

1399/12/17 به تارنمای https://dima.csdiran.ir مراجعه فرمایند.
دعوت کننده مجمع: اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان خراسان رضوی

برگزار و فراهم کننده زیرساخت الکترونیکی: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه)سمات(                                                                                                                                   

شرکت سرمایه گذاری استان خراسان رضوی)سهامی عام( شماره ثبت 27616
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده به روش )حضوری یا الکترونیکی(-نوبت دوم

نماد :  وسرضوی                                           شناسه ملی: 10380430077
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برگ س���بز خودروی  پژو207 مدل 1398 رنگ مشکی 
متالی���ک ب���ه ش���ماره انتظام���ی 279ق41 ای���ران 77  
ش���ماره موت���ور 163B0305228 و ش���ماره شاس���ی 
NAAR03FE5KJ380129 به مالکیت شبنم رحمتی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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 زهـــرا عــلــیــزاده  نمایش و فــروش 
آنالین آثار هنری یکی از راهکارهای 
جهانی برای سرپا نگه داشتن شاکله 
هنرهای تجسمی در سال کرونایی 
بود. در بسیاری از کشورهای جهان 
ــتــدای شــیــوع کرونا  گــالــری هــا از اب
ادامــه  هنریشان  فعالیت های  بــه 
ندادند، در کشور ما هم تا نیمه های 
اما  لغو شد  گالری ها  برنامه  ســال 
نیاز هنرمندان به گردش اقتصادی 
آثارشان، موجب رونق نمایشگاه و 

خرید و فروش های آنالین شد.
بعضی گالری ها فعالیت هایشان را 
در بستر فضای مجازی ادامه دادند 
اقتصاد  روی  همچنان  بتوانند  تــا 
حسین  کنند.  سرمایه گذاری  هنر 
محسنی، یکی از گالری دارانی است 
از  آنالین و حمایت  فــروش  بر  که 
هنرمندان جوان متمرکز شده است.     

 مشکالت فروش آنالین »
در هنرهای تجسمی

مدیر »آرتیبیشن« در ابتدا درباره 
حراج های آنالین و خرید و فروش 
آثار هنرمندان در سالی که گذشت 
صحبت کرد. او گفت: فروش آنالین 
در همه کسب و کارها رو به توسعه 
است و هنرهای تجسمی هم در این 
اما  نبوده اســت  بخش بی نصیب 
فروش آنالین در هنرهای تجسمی 
مشکالت بیشتری نسبت به سایر 
بخش ها دارد چون هنوز خرید اثر 
هنری از سوی جامعه به عنوان یک 
نیاز تلقی نمی شود و مجموعه داران 
زمانی  عمدتاً  هنر  دولـــــت داران  و 
را  خــود  مـــازاد  سرمایه  از  بخشی 
بــه خــریــد آثـــار هــنــری اختصاص 
می دهند که وضع اقتصادی بهتری 

حــاکــم  کـــشـــور  در 
باشد. 

وی افزود: متأسفانه 
ما در دورانــی به سر 
مــی بــریــم کــه عــالوه 
بر کرونا و مشکالت 
وضــــعــــیــــت  آن 
اقـــتـــصـــادی خــوبــی 
هم در کشور حاکم 
نیست ضمن اینکه 
هنوز  هم  رسانه ها 
بــرای فرهنگ سازی 
ــد  خـــریـــد هــنــر رونـ
پیش  در  را  مثبتی 

ندارند.
محسنی در پاسخ 
به پرسش خبرنگار 
ــه پـــرســـیـــد:  ــ ــا کـ ــ مـ

»نمایشگاه های آنالین ایران تا چه 
حد مطابق با اســتــانــداردهــای این 

ــب نــمــایــشــی  ــ ــال ــ ق
اســـت؟« گفت: در 
آنالین  بحث  دنــیــا 
ــرح  ــطــ ــ خــــیــــلــــی م
ــروش  ــ ــت. فـ ــسـ ــیـ نـ
حـــراج هـــای آنــالیــن 
نسبت به حراج های 
ــفــاوت  ــوری ت ــضـ حـ
ایــن را  جــدی دارد، 
به این منظور گفتم 
که استاندارد زمانی 
که  می شود  تدوین 
در  تجربه  و  تعدد 
ــن بــخــش وجــود  ایـ

داشته باشد. 
اما به هر حال کرونا 
ــازار  مــوجــب شــد بـ
هنر تجسمی ایران 
تغییر رویه دهد و ارزش های دیگر را 
همراه تولید محتوای خوب در نظر 

بگیرد. مطمئناً کرونا سبک زندگی و 
کسب و کارها را تغییر جدی داد که 
این مسئله جای خوشحالی دارد.  

کرونا و هنرمندان جوان»
به گفته این مدیر گالری، هنرمندان 
ــوان بــیــش از هــمــه از کــرونــا و  جــ
مسائل آن ضربه خوردند. محسنی 
توضیح داد: شرایط کرونا و وضعیت 
اقتصادی قطعاً ضربه بدی بر این 
بــازار به خصوص هنرمندان جوان 
داشت. فروش آثار هنرمندان مطرح 
کار دشــواری نیست اما حمایت از 
هنرمندان جوان و همچنین حمایت 
از گالری هایی که قدرت کمی دارند، 
بــود که محقق نشد  نیاز اساسی 
را  زیـــادی  آسیب های  متأسفانه  و 

شاهد خواهیم بود.
دو  در  اینکه  بــیــان  بــا  محسنی 
مجازی  و  گالری حضوری  بخش 

فــعــالــیــت مــی کــنــد، گــفــت: بــرای 
به  آثــار هنرمندان جــوان  فــروش 
ــژه ای  طــور خــاص بــرنــامــه هــای ویـ
ــورت کـــه در  داریـــــم؛ بـــه ایـــن صــ
نمایش  بیشتر  حــضــوری  بخش 
شــده  شناخته  هــنــرمــنــدان  ــار  آثـ
مدنظر اســت و  بــا راه انــــدازی و 
تــوســعــه چــنــد بــخــش جــدیــد در 
ــن مــانــنــد اســمــارت  ــالی فـــروش آن
آکــشــن، آرتـــچـــارت و ســپــیــدارت 
شــاهــد افـــزایـــش خـــدمـــات بـــرای 
ــوان خــواهــیــد بــود  هــنــرمــنــدان جـ
و  بر نمایش و فروش آثار آن ها 

متمرکز خواهیم شد.  

تأثیر برگزار نشدن افتتاحیه ها »
ــه  ــ ادامـ ــری در  ــ ــال ــ گ ــر  ــدیـ مـ ــن  ــ ایـ
ــشــدن  ن ــزار  ــ ــرگـ ــ بـ خـــصـــوص  در 
افتتاحیه ها و تأثیر آن  بر کاهش 
کاهش  و  اقتصادی  رکود  انگیزه، 
تبادل اطالعات هنرمندان گفت: 
افتتاحیه نمایشگاه ها فقط بحث 
اقتصادی نیست بلکه یک جشن 
و میهمانی برای اهالی هنر است 
که به دور از استرس های رایج با 
اما  کنند  تعامل  هنر  با  آرامــش 
متأسفانه این جذابیت به خاطر 

شرایط رخ داده، میسر نشد. 
وی ادامه داد: به هر حال برگزاری 
ــرای هــنــرمــنــدی که  ــ افــتــتــاحــیــه ب
قــرار  و  دارد  انــفــرادی  نمایشگاه 
روز  در  را  تالشش  نتیجه  اســت 
مخاطبان  ــازخــورد  ب و  افتتاحیه 
ببیند، لذت خاصی دارد که کرونا 
این لذت را از هنرمندان گرفت. 

که  یابد  بهبود  شرایط  امــیــدوارم 
حال هنرمندان هم در این روزگار 

بهتر شود.

w w w . q u d s o n l i n e . i r

روزنامـه صبـح ایـران فرهنگفرهنگ4
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در تولد مهدی اخوان ثالث  

»حاالت و مقاماِت م.امید« را بخوانیم 
ارادتمندان  از  و  ثالث  اخــوان  از عالقه مندان مهدی  اگــر شما  رضــا شعبانی: 
محمدرضا شفیعی کدکنی باشید، احتماالً کتاب »حاالت و مقاماتِ م.امید« را 
دوست خواهید داشت. این کتاب، مجموعه ای از مقاالت کدکنی است که در 
طول نیم قرن، به شکل پراکنده درباره  اخوان ثالث نوشته است. در روز تولد مهدی 
اخوان ثالث، شاعر پرآوازه و موسیقی پژوه ایرانی نگاهی اجمالی خواهیم داشت 

بر این کتاب. 
شــروع کتاب »حــاالت و مقاماتِ م.امید« با نامه ای است که کدکنی پس از 
درگذشت اخوان برای سایه نوشته است. ظاهراً سایه در آلمان بوده و پیام فرستاده 
که می خواهیم مراسمی برای اخــوان برگزار کنیم و به شفیعی کدکنی بگویید 

مقداری اطالعات در باب زندگی اخوان برای ما بفرستد.
این بخش بیشتر حالت بیوگرافی دارد و به روایــت رویدادهای زندگی اخوان 
پرداخته است. از شفیعی کدکنی که طلبه  جوانی بوده و پای حرف علی شریعتی 
)که هفت سالی از او بزرگ تر بوده( شعرهای اخوان را می شنود، تا هم خانگی 

کدکنی و اخوان در سال های ۱۳۴۵ و انقالب و سال های پس از آن.
نیمه دوم کتاب، مقاله ها و تحلیل های کدکنی از شعر اخوان است که یک  جا گرد 
آمده اند. اخوانی که کدکنی او را از معماران بزرگ زبان فارسی در عصر ما می نامد.
یکی از ویژگی های این مقاالت، آن است که شفیعی کدکنی آن ها را ویرایش نکرده 

و به همان سبک و سیاق روز نخست، در کتاب نقل کرده است. 
دکتر شفیعی کدکنی در مقدمه چنین می گوید: »تاریخ مقاله ها که در آغاز آن ها 
زیر هر صفحه ثبت شده است، یادآور دوره ای است که نویسنده در آن می زیسته: 
از جوانی، طلبه و ۲۳ ساله، در خراسانِ حدود نیم قرن پیش از این، تا معلمی 

باتجربه و جهان دیده در سنین باالی عمر.
اصطالحاتی مانند »شعر سپید« در مورد شعرهای احمد شاملو که در  آن سال ها 
به کار رفته است امروز مورد قبول من نیست ولی نخواستم که آن را اصالح کنم 
و تغییر دهم. طعن و طنزهای بی جایی که حدود نیم  قرن پیش از این به نادر 
نادرپور و شعرهای او داشته ام یادگار همان جوانی ها و خامی هاست. امروز او را 
یکی از ۱0 شاعرِ نوپردازِ نیمه دوم قرن بیستم می شمارم، شاعری »بسیار فصیح« 

اما »نه  چندان بلیغ«.
… لحن مخالف گونه ای که نسبت به تغییر سبک شعریِ فروغ در سال های اواخر 
عمرش داشته ام، آن نیز از همان لوازم جوانی و خامی بوده است، هم  از آن گونه 

که اغراقِ بیش از حدم در باب جایگاه توللی«. 
زیبایی کتاب به این است که آمیخته با خاطرات است و از این جهت، خشکی 

ــدارد و  یک کتاب تحلیلی را ن
خوانندگان  بــرای  خواندنش، 

عمومی تر نیز، شیرین است.
عنوان  بــا  کــتــاب،  از  بخشی 
ابری درون آینه گریان به مرور 
تاریخی شعر اخوان می پردازد 
که حال و هوای خود را دارد 
و در آن سروده های اخوان با 
روایت های کدکنی به خوبی 

آمیخته شده اند.
مقاالت دیگری هم از جمله 
ــوب  اجـــمـــالـــی دربـــــــاره  اســل
و جایگاه  م.امــیــد  شــاعــری 
اخوان ثالث در ادبیات عصر 
کــه خواندنی  و  مــا هستند 

آموزنده اند.

اثر »روح االمین« روی 
بزرگ ترین دیوارنگاره بغداد 

 بزرگ ترین دیوارنگاره شهر بغداد در 
نقاشی  از  تصویری  بــا  عــراق  کشور 
حسن روح االمین با عنوان »شیعیان ابوتراب« 
و تصویری از سردار شهید سلیمانی و شهید 

ابومهدی المهندس رونمایی شد.
مجموعه  از  ابــوتــراب«  »شیعیان  نقاشی 
مــع علی« حسن  والــحــق  الحق  مــع  »علی 
دیــوارنــگــاره شهر  بزرگ ترین  در  روح االمــیــن 
بــغــداد در کــشــور عـــراق نقش بــســت. این 
ــقــاشــی روح االمــــیــــن تــصــویــری از ســپــاه  ن
امیرالمؤمنین)ع( به همراه فرماندهان شهید 
ابومهدی  و  سلیمانی  حاج قاسم  مقاومت 
سالگرد  بــا  هــمــزمــان  کــه  اســت  المهندس 
رونمایی  رهبری  سایت  در  ایشان  شهادت 
شد. پیش از این، روح االمین درباره این اثر به 
مهر گفت: این تابلو را با موضوع حاج قاسم 
ابــوتــراب«  »شیعیان  عنوان  با  و  سلیمانی 
خلق کرده ام که همزمان با نخستین سالگرد 
شهادت سردار سلیمانی در فضای مجازی 

منتشر می شود.

»زمستانه کتاب« آغاز شد
با حضور  دیــروز  از  کتاب ۹۹«  »زمستانه 
۹۲۵ کتاب فروشی از سراسر کشور کار خود 

را آغاز کرد.
مجاز  سقف   »۹۹ کــتــاب  »زمــســتــانــه  در 
خرید برای هر خریدار ۲میلیون ریال است 
و خریداران می توانند از ۹ تا ۱۶ اسفندماه  
با مراجعه به کتاب فروشی های عضو طرح ، 
کتاب های عمومی، کودک و نوجوان و کتاب 

دانشگاهی را با یارانه ۲۵درصدی  بخرند.

نام ها و یادها 

خبر

 معدل دهخدا در حفظ ایران فرهنگی از همه باالتر است   دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی در بزرگداشت عالمه علی اکبر دهخدا گفت: کسانی که مفهوم ایران را به لحاظ فرهنگی در قرن بیستم حفظ 
کرده  و گسترش داده اند و دلیل جاودانگی آن شده اند، افرادی هستند که در کنار بزرگان قدیم، مانند فردوسی و نظامی، باید به آنان احترام گذاشت و سپاس گزار آنان بود. اگر معدل همه کوشش های این قرن را 

بگیریم، علی اکبر دهخدا باالترین جایگاه را در این میدان دارد. وی درباره ضرورت تأسیس جایزه ای با نام عالمه علی اکبر دهخدا اظهار امیدواری کرد که چنین اتفاقی در آینده نزدیک به حقیقت بپیوندد. 

گفت وگو با یک گالری دار درباره فروش آنالین آثار هنری در سال کرونایی 

چشم انتظار بهاریم...

مراسم افتتاحیه برای 
هنرمندی که قرار است 

نتیجه تالشش را در 
بازخورد  مخاطبان 
ببیند، لذت خاصی 

دارد که کرونا این لذت 
را از هنرمندان گرفت

بـــــــرش

آگهی
بدین وس��یله به: سعید اورعی یزدی نام پدر: س��یدمصطفی تاریخ تولد: 1345/06/14 شماره ملی: 0937732771 
ش��ماره شناس��نامه: 1452 به نشانی: مش��هد خیابان امام رضا دانش غربی 7 پالک 68 ابالغ می شود که خانم رقیه 
رس��ولی جهت وصول 14 عدد سکه بهار آزادی به استناد مهریه مندرج در سند ازدواج شماره سند: 51822، تاریخ 
سند: 1390/06/26 دفتر 97 مشهد علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9905950 در این اداره 
تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1399/11/06 مأمور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به 
تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی 
آگهی می ش��ود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محس��وب می گردد، نسبت به پرداخت 

بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. م.الف 584  آ9912435

آگهی اخطاریه ارزیابی کالسه 9403382
بدینوس��یله به محمد تقی رفیعی نام پدر: س��ید هادی ش��ماره مل��ی 0940693402 اب��الغ می گردد در خصوص 
پرونده اجرایی کالس��ه 9403382 له تعاونی اعتبار عس��گریه )ملل( علیه شما طبق گزارش مورخ 1399/02/12 و 

1399/04/20 کارشناس رسمی دادگستری پالک ثبتی
1- فرعی: 18699 از پالک اصلی 183 در بخش: 10 مشهد به مبلغ 18/500/000/000 ریال

2- فرعی: 70164 از پالک اصلی 175 در بخش: 10 مشهد به مبلغ 187/000/000/000 ریال
ارزیابی گردیده لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض می باشید، اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج 
روز از تاریخ انتشار این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر به مبلغ 27/000/000 ریال 
جهت ارزیابی پالک 18699 و مبلغ 135/000/000 ریال جهت ارزیابی پالک ثبتی 70164 به دفتر این اجرا تسلیم 
نمایید. ضمناً به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده 

نخواهد شد. م.الف 585 آ9912436
اداره اجرای اسناد رهنی و شرطی مشهد

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای حسین امام دوست به استناد 2 برگه استشهادیه گواهی امضاء شده توسط دفتر اسناد رسمی 200 
مشهد نسبت ششدانگ اعیان پالک ثبتی 7139 فرعی از 232- اصلی بخش 9 مشهد که بعلت سهل انگاری مفقود 
گردیده است تقاضای صدور سند المثنی نوبت اول نموده است که برابر ثبت دفتر امالک ششدانگ اعیان پالک فوق ذیل 
دفتر 172 صفحه 230 ذیل ثبت 27745 ثبت و سند شماره 452998 صادر و تسلیم شده است. سپس مع الواسطه 
برابر سند 14596 م مورخ 1386/08/10 دفترخانه 61 مشهد مورد ثبت به آقای حسین امام دوست منتقل نموده و 
از اسناد فوق االشاره استفاده می شده است. ضمناً برابرنامه شماره 58545 مورخ 1388/12/01 شعبه 21 بازپرسی در 
بازداشت میباشد. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. لذا مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نسبت 
به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد، بایستی ظرف مدت ده روز 
از تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت 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. م.الف 586 آ9912437

مسئول ساختمان شماره 2 اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک مشهد- بشیر پاشایی

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد ذمه(
به موجب پرونده اجرائی کالسه 139804006092005233 )9900181( له فائزه تقی زاده طبسی فرزند احمد به 
موجب سند ازدواج به شماره 17889- 1396/06/17 در قبال 114 عدد سکه تمام بهار آزادی اصل طلب به انضمام 
حقوق دولتی علیه ورثه یاس��ر صادقی )فاطمه صادقی- اعظم روس��تا- علی اکبر صادقی( اجرائیه صادر و اجرائیه در 
مورخه 1399/06/03 ابالغ س��پس به درخواس��ت بستانکار پالک ثبتی 522 فرعی از 21- اصلی بخش 6 مشهد به 
آدرس حاشیه جاده طرقبه نبش عنبران 18 مالکیت خانم زهرا طالبیان خجسته )شخص ثالث بعنوان موجر( ورثه 
عبارتند از افشین- حسین- نوشین- ایمان شهرگ همگی سلطانی به مساحت کل ششدانگ 2055/38 مترمربع به 
میزان پانصد و دوازده ده هزارم دانگ مشاع از ششدانگ بازداشت گردید. برابر نظریه کارشناسی و با توجه به مشاعی 
بودن کاربری کشاورزی سهم جزئی بدهکار از ششدانگ و عرف محل و قیمت عادله روز و سایر عوامل مؤثر در ارزیابی 
کش��اورزی ارزش پانصد و دوازده ده هزارم دانگ مشاع از ششدانگ فاقد اعیان و دارای درختان غیرمثمر می باشد و 
حسب شواهد هیچگونه تصرفات مشاعی در پالک فوق مشاهده نشد لذا پالک مذکور بمبلغ 350/000/000 ریال 

)سی و پنج میلیون تومان( ارزیابی و قطعی گردید.
با حدود و مشخصات:

شماالً: غیره بطول )35/55( سی و پنج متر و پنجاه و پنج سانتیمتر به شماره یکصد و چهل و نه فرعی
شرقاً: دیواریست مشترک بطول )58/15( پنجاه و هشت متر و پانزده سانتیمتر به شماره باقیمانده یکصد و پنجاه و پنج فرعی

جنوباً: درب و دیوار بطول )35/30( سی و پنج متر و سی سانتیمتر به ممرعام
غرباً: دیوار بدیوار بطول )57/55( پنجاه و هفت متر و پنجاه و پنج سانتیمتر به شماره یکصد فرعی

به آدرس حاشیه جاده طرقبه عنبران لذا تمامت پانصد و دوازده ده هزارم دانگ مشاع از ششدانگ پالک فوق از ساعت 
9 الی 12 روز ش��نبه 1399/12/23 از طریق مزایده به فروش می رس��د. مزایده از مبلغ 350/000/000 ریال شروع 
و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز 
اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و 
عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده 
است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد 
شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد. ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی  گردد، مزایده روز اداری 
بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. با توجه به مشاعی بودن ملک این اداره تعهدی بابت 
تخلیه و تحویل ملک ندارد. ضمناً چنانچه روز مزایده با تعطیلی مصادف گردد روز بعد در همان ساعت و محل مقرر 
برگزار خواهد ش��د و حق مزایده و نیمعشر دولتی و هزینه های قانونی طبق تبصره 6 ماده 121 بعهده برنده مزایده 

میباشد. م.الف 587 آ9912438
رئیس ثبت اسناد و امالک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

))آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد((
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 
امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در بخش 14 مش��هد واحد ثبتی شهرستان 
تایباد مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح 

ذیل آگهی می گردد:
آقای محب علی کردیانی ارخودی به شناسنامه شماره 943 کدملی 0748838805 صادره تایباد فرزند محمدقلی 
در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 103 مترمربع پالک شماره 2929 فرعی از 251 اصلی واقع در خراسان رضوی 

بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل تمامت مالکیت محسن نوری و تمامت پالک کالسه 135- 99
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایند 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 صورتیکه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. آ9912439
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/12/25 تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/12/10  

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

))آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد((
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 
امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در بخش 14 مش��هد واحد ثبتی شهرستان 
تایباد مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح 

ذیل آگهی می گردد:
خانم فاطمه مصطفائی به شناسنامه شماره 898 کدملی 0748649182 صادره تایباد فرزند مرتضی در ششدانگ 
یکباب منزل به مساحت 134 مترمربع پالک شماره 251 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 14 مشهد حوزه ثبت 
ملک تایباد از محل قس��متی از مالکیت مرحوم غالم موال کریمدادی )سهم االرثی غالم نبی کریمدادی( و قسمتی 

از پالک کالسه 91- 95
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایند 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 مینماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. آ9912440
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/12/25 تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/12/10   

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

))آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد((
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 
امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در بخش 14 مش��هد واحد ثبتی شهرستان 
تایباد مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح 

ذیل آگهی میگردد:
خانم پروین خیرالهی به شناس��نامه شماره 6125 کدملی 0748400915 صادره تایباد فرزند نورعلی در ششدانگ 
یکباب مغازه و طبقه فوقانی به مساحت 120/61 مترمربع پالک شماره 288 فرعی از 251 اصلی واقع در خراسان 
رضوی بخش 14 مش��هد حوزه ثبت ملک تایباد از محل تمامت مالکیت رس��می و مش��اعی خانم پروین خیراللهی 

)متقاضی( و قسمتی از پالک کالسه 55- 99
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایند 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 صورتیکه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. آ9912441
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/12/10
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/12/25

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم فریدون سعیدی دارای شناسنامه شماره 46 به شرح دادخواست به کالسه 1/9900530ح از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان شمس الدین سعیدی به شناسنامه 0748342631 
در تاریخ 1398/10/23 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:

نام و نام خانوادگی- شماره شناسنامه- تاریخ تولد- محل صدور- نسبت با متوفی
1- سعید سعیدی- 0749339594- 1333/3/1- تایباد- فرزند

2- محسن سعیدی- 0749332226- 1336/3/26- تایباد- فرزند
3- فریدون سعیدی- 0749351365- 1344/5/2- تایباد- فرزند
4- حمید سعیدی- 0748396411- 1349/6/10- تایباد- فرزند

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد. آ9912443
قاضی شورا- شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان تایباد- قنبر مرزانی

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم فهیمه یوسفی دارای شناسنامه شماره 0740389742 به شرح دادخواست به کالسه 3/9900593ح 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نصرت امتی به شناسنامه 5723 
در تاری��خ 1395/7/2 در اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به:

1- عبداهلل صدیقی فرزند عبدالرسول ش ش 5463 متولد 1350/6/20 صادره از تایباد همسر متوفی
2- محمد سعید صدیقی فرزند عبداهلل متولد 1374/9/12 ش ش 0740285531 صادره از تایباد فرزند متوفی

3- پردیس صدیقی فرزند عبداهلل ش ش 0740449737 متولد 1379/5/21 صادره از تایباد فرزند متوفی
4- نیایش صدیقی فرزند عبداهلل ش ش 0927375605 متولد 1383/9/29 صادره از مشهد فرزند متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد. آ9912445
قاضی شورا-شعبه سه شورای حل اختالف شهرستان تایباد- محمد باری

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه خانم مرضیه بیابان گرد س��نگانی فرزند عبدالرحمن بشماره ملی 0730122530 صادره از تربت جام 
متولد 1356/10/01 باستناد دو برگ استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت 
المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده و مدعی است اسناد مالکیت ششدانگ پالک 5297 فرعی مجزا شده از 
4991 فرعی از 251- اصلی واقع در بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملک شهرستان تایباد که متعلق به وی میباشد بعلت 
جابجایی وسایل منزل مفقود گردیده است با بررسی دفتر امالک معلوم شد سند مالکیت ششدانگ پالک موصوف 
ذیل دفتر امالک الکترونیکی شماره 139620306015001214 و شماره سریال 104958 د 94 بنام متقاضی صادر 
و تسلیم گردیده است که سوابق بیش از این حکایتی ندارد. لذا به استناد تبصره 1- اصالحی ماده 120- آیین نامه 
قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی 
وجود سند مالکیت نزد خود باشد بایستی ظرف ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست 
اصل س��ند مالکیت یا سند معامله رس��می 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 

نوبت اول و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.  تاریخ انتشار: 1399/12/10 آ9912446
رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

))آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی تایباد((
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 
امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در بخش 14 مش��هد واحد ثبتی شهرستان 
تایباد مصوبه رس��یدگی و تصرف��ات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم ص��ادر گردیده جهت اطالع عموم به 

شرح ذیل آگهی می گردد:
آقای علم یعقوبی کاریانی به شناسناسه شماره 1565 کدملی 0748506519 صادره تایباد فرزند موسی در ششدانگ 
یک باب باغ محصور به مس��احت 45000 مترمربع پالک ش��ماره 722 فرعی از 148 اصلی واقع در خراسان رضوی 
بخش 14 مش��هد حوزه ثبت ملک تایباد )از محل قس��متی از مالکیت رس��می و مشاعی احمد دولتی حسینی ئی 
بمس��احت 25000 مترمربع و از محل قس��متی از مالکیت رسمی و مش��اعی رئوف میش مست بمساحت 20000 

مترمربع و قسمتی از پالک 148 اصلی( کالسه 36- 98
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئی نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایند 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 صورتیکه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور ماده 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. آ9912448
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/12/10 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/12/25

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده 

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی            برابر رای شماره 139960308001005710 مورخ  28/ 11/ 1399 هیئت اول/دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدعلی شاعرزاده فرزند محمدحسین بشماره شناسنامه 15109 وکد 
ملی 0650151860 درشش��دانگ یکباب مغازه در دوطبقه به مس��احت 36/85متر مربع قس��متی از پالک 2315 
وتمام��ی پالک 2316- اصلی  واقع در خراس��ان جنوبی بخش ی��ک حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت خود 
متقاضی و وراث غالمرضا شاعرزاده 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 رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ9912399
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/12/10                            تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/12/25                         

علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می            برابر رای ش��ماره 139960308001005060 مورخ  30/ 10/ 1399 هیئت اول/دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حس��ین قوس��ی فرزند رحمن بشماره شناسنامه 1 صادره از بیرجند وکد 
ملی 5239755434 درششدانگ یکباب منزل به مساحت 126/12 متر مربع قسمتی از پالک 1396- اصلی  واقع 
در خراسان جنوبی بخش دوحوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت زینل دستیگردی 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 رابه این 
اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. آ9912406
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/12/10                           تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/12/25                         

علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی            برابر رای شماره 139960308001005058 مورخ  30/ 10/ 1399 هیئت اول/دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم صدیقه نیک طلب فرزند برات بشماره شناسنامه 8 صادره از بیرجند وکد 
ملی 0652696351 در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 75/4 متر مربع قسمتی از پالک 1396- اصلی واقع در 
خراس��ان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت علیرضا انوری فرد محرز گردیده اس��ت . 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 رابه این 
اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. آ9912408
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/12/10

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/12/25                         
علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد 
س��ند رس��می            برابر رای شماره 139960308001005240 مورخ  08/ 11/ 1399 هیئت اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای س��ید علی حس��ینی فرزند سید محمد بشماره شناسنامه 1 وکد 
ملی 0652244491 در قس��متی از یکباب منزل )به ش��رط تجمیع ( به مساحت 9/17 متر مربع قسمتی از پالک 
1396- اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت سبحان انوری فرد 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 رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. آ9912409
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/12/10         تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/12/25                         

علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره 139960326009000553 مورخه 1399/11/19 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فامنین تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم سیده زهره حسینی  فرزند سید یداله  به شماره شناسنامه2871  صادره از در یک باب خانه 
به مساحت 127/90 متر مربع  پالک  104 - اصلی واقع دربخش 5 فامنین خریداری  ازمالک رسمی آقای قدرت اله 
نقوی به شماره نسق 55241 مورخه 1344/11/19  محرز گردیده است.  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس ازاخذ رسید،ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. )م الف317  (
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/11/27    تاریخ انتشار نوبت دوم :1399/12/10   آ-9911959

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فامنین – رضا بیات

/ع
99
12
44
2

برگ سبز خودروی سواری پژو GLX 405 مدل 1384 
رنگ نقره ای متالیک به شماره موتور 12484027981 
و شماره شاسی 14213362 به شماره انتظامی 746 
ه 78 ایران 12 به مالکیت زهره مهرداد مفقود و فاقد 

اعتبار می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س���ند فاكتور فروش و س���ند مالكیت وس���یله نقلیه 
س���واری پرای���د م���دل١٣٨١ رنگ سبزیش���می متالیك 
به ش���ماره انتظامی ٥٨٢و٥٦ایران١٥ش���ماره شاسی

S1412281818907 وشماره موتور358941به مالكیت 
اح���د خانی اجاقكندی مفقود گردیده واز درجه اعتبار 

ساقط می باشد. س
, 9
91
24
32

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبزموتورس���یکلت تالش125م���دل 1381رنگ : 
نقره ای ش���ماره پالک ای���ران 791 -86156 ش: موتور 
A0157927ش : تنهTM81115509 به مالکیت ناصر 
جهان���ی کدملی 0859789446 ف : رضا شهرس���تان 
بشرویه مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است

,ع
99
12
39
5

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

کارت بازرگانی ش����رکت س����ما تجارت مهر 
گس����تر آفت����اب با مس����ئولیت مح����دود به 
شماره 14008875251 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط است.

س
, 9
91
24
22

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
99
12
40
1

برگ سبز خودروی سواری پراید مدل 1386 رنگ 
بژ به ش���ماره موتور 2052631 و ش���ماره شاسی 
S1412286172902 ب���ه ش���ماره انتظامی 594 ج 
53 ای���ران 19 به مالکیت محمد الوندی مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز خ���ودروی پراید م���دل 1379 رنگ س���فید 
ش���یری- روغنی به ش���ماره انتظامی 661  د 63 ایران 
74  ش���ماره موت���ور 00146523 و ش���ماره شاس���ی 
S1412279623624 ب���ه مالکیت معصومه فریدونی 
گزک���وه مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتب���ار س���اقط 

می باشد.  س
, 9
91
24
18

دی
قو

مف
ی 

گه
آ
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ورود به کارشکنی ها در تولید داخلی بدون شعارزدگی

 »بچه مهندس 4« به مشهد رسید
مهندس  »بچه  سریال  نویسنده 
4« گفت:  فصل جدید سریال بچه 
آنچه  و  دارد  امنیتی  تم  مهندس 
جزو مؤلفه های فصل ۳ بوده را در 
اینجا هم داریــم و هر بخشی که 
در فصل پیش جذابیت نداشت را 
حذف کرده و آنچه جزو آرمان های 

مردم بوده را به کار اضافه کردیم.
بــه گـــزارش فـــارس  تــصــویــربــرداری 

سریال »بچه مهندس4« به کارگردانی احمد کاوری این روزها به مشهد رسیده 
است. »حسن وارسته« سرپرست نویسنده ها و طراح سریال »بچه مهندس« 
درباره ویژگی های متن این سریال در فصل چهار گفت:  قصه این فصل پر از 
فراز و نشیب های بسیار است و به طرح مباحثی پرداختیم که سبب می شود 
کارشکنی هایی در تولید داخلی ایجاد شود و تالشمان بر این بوده که بدون 
شعارزدگی به این موارد ورود کنیم. وی ادامه داد: شخصیت های جذاب و 
جدیدی به قصه ما اضافه شدند که قصه های فرعی را در بر می گیرند و رفاقت 
و لوطی گری در عالم رفاقت را به خوبی تصویر کردیم. وارسته ادامه داد: فصل 
جدید سریال بچه مهندس تم امنیتی دارد و آنچه جزو مؤلفه های فصل ۳ 
بوده را در اینجا هم داریم و هر بخشی که در فصل پیش جذابیت نداشت را 
حذف کرده و آنچه جزو آرمان های مردم بوده را به کار اضافه کردیم. قصه هایمان 

جاندارتر از فصل قبل هستند و بازیگران درخشانی نیز داریم. 

پخش از نیمه دوم اسفند ماه

»چوب خط« روی آنتن شبکه سه
مجموعه تلویزیونی »چوب خط« 
سریال کمدی - اجتماعی جدید 
تولید شبکه سه است که به زودی 

روی آنتن این شبکه می رود.
به گزارش قدس به نقل از مشاور 
رسانه ای پروژه، مجموعه تلویزیونی 
»چوب خط« به کارگردانی حمید 
منصور  تهیه کنندگی  و  بهرامیان 
در  زمستان  اوایـــل  از  سهراب پور 

سکوت خبری مقابل دوربین رفته است و بر اساس برنامه ریزی های انجام 
گرفته پخش آن از نیمه دوم اسفند ماه از شبکه سوم سیما آغاز خواهد شد.

این سریال که پیشتر بــرای پخش در نــوروز ۱4۰۰ در نظر گرفته شده بود، 
مضمونی کمدی و اجتماعی دارد و قصه ای خانوادگی و مفرح را روایت می کند.
بهار  ژولــه،  امیرمهدی  زارعــی، محمود جعفری،  پــاوه نــژاد، حسن  الهام 
کاتوزی، محمدجواد جعفرپور، امیرعباس نورزایی و )با حضور( امیرنوری، 
افشین  کیوانی،  نازنین  قربانی،  کریم  ناجی،  رضا  چلنگر،  محمدرضا 
آقایی، گلشید بحرایی، مونا کرمی، بهناز بستان دوست و )باهنرمندی( 
علیرضا خمسه، اکبر عبدی و مینا جعفرزاده بازیگرانی هستند که در 
بازیگر  آینده یک  ایفای نقش می پردازند. در روزهای  به  »چوب خط« 

مطرح دیگر نیز به سریال اضافه خواهد شد.
هم اکنون تصویربرداری این پروژه پر بازیگر در غرب تهران در حال انجام است 

و مراحل فنی نیز همزمان با تولید پیگیری می شود.
سریال  به  تلویزیون  در  سهراب پور  منصور  تهیه کنندگی  فعالیت  آخرین 

پربیننده »پروانه« برمی گردد که در سال ۹۲ پخش شد.

 نظرات مختلف کارشناسان درباره معافیت مالیاتی سلبریتی ها در گفت و گو با قدس

مناقشه بر سر مالیات هنرمندان ادامه دارد 

خـــبر

جهان از زبان مشترک انسانی خالی است  مجید مجیدی در وبینار »عرفان در سینمای ایران« در اسپانیا مطرح کرد:  فطرت مفهومی است ازلی و ابدی و مشترک میان تمامی انسان ها. مفاهیمی مثل عشق، 
محبت، فداکاری، همیاری یک زبان مشترک انسانی و فطری را می سازند که برای همه قابل فهم است. فکر می  کنم جهان امروز که پر از خشونت و بحران شده، بیش از هر زمانی از این زبان مشترک انسانی خالی 
است.حلقه گمشده جهان امروز ما همین فطرت انسانی است. از این منظر سینما با به کار گرفتن این زبان قابل فهم برای همگان می تواند نقش خیلی مهم و اساسی را در نزدیک کردن انسان ها به یکدیگر بازی کند.

 زهره کهندل  این روزها تنور مصوبات مربوط 
به مالیات بر درآمد در مجلس داغ است و آرای 
نمایندگان در این باره، آب سردی را بر سر مالیات 
دهندگان خالی می کند. تاکنون طبق بند »ل« 
ماده ۱۳۹ اصالحی قانون مالیات های مستقیم 
هنری  فعالیت های   ۱۳۸۰ بهمن   ۲۷ مصوب 
و به طور ویــژه سینمایی و درآمــدهــای حاصل 
از فعالیت های فردی و جمعی در این بخش ـ 
به طور نمونه بازیگران و سایر عوامل با هر میزان 
درآمد سالیانهـ  از پرداخت مالیات معاف بودند، 
اما نمایندگان مردم در خانه ملت در مصوبه ای 
جدید، فعالیت های مربوط به انتشارات کمک 
درسی و فعالیت های هنری از جمله بازیگران 
با درآمــد بیش از ٢٠٠ میلیون تومان در سال 
را مشمول مالیات کردند، البته این رقم مورد 
مناقشه است. برخی از تهیه کنندگان معتقدند 
رقم معافیت مالیاتی باید بیشتر شود و به 5۰۰ 
میلیون تومان در سال برسد و عده ای دیگر اما 
معترض هستند در حالی که کارمندان و کارگران 
با درآمــد باالی 4۸ میلیون تومان باید مالیات 
بدهند، چرا نرخ مالیات بر درآمد هنرمندان باالی 
۲۰۰ میلیون تومان تعیین شده است؟ اگرچه 
تداوم کاری کارمندان و احتمال بیکاری برخی 
از هنرمندان طی یک یا چند ســال، می تواند 
معافیت  سقف  رقـــم  تعیین  ــرای  بـ توجیهی 
مالیاتی باشد، اما به باور بسیاری گرفتن مالیات 
چندصدمیلیونی  درآمدهای  با  هنرمندانی  از 
در سال می تواند یک گام رو به جلو در تحقق 
عدالت اجتماعی باشد. به گفته حامد عنقا 
فیلمنامه نویس و تهیه کننده، دریافت مالیات از 
هنرمندی که در تئاتر کار می کند و درآمدش به 5 
میلیون تومان نمی رسد، شاید عدالت اجتماعی 
نباشد اما معاف کردن آن یکیـ  دو درصدی ها که 
درآمدشان در طول سال به چند میلیارد تومان 

هم می رسد- عین بی عدالتی است.
و  سینما  کننده  تهیه  اکــبــری،  علی  محسن 
تلویزیون در این بــاره به خبرنگار ما می گوید: 
گرفتن مالیات در همه کشورهای دنیا مرسوم 
از هنرمندان هم مالیات می گیرند و  اســت و 

درآمــد ساالنه  براساس میزان  مالیات  درصــد 
مشخص می شود. در مصوبه جدید مجلس 
هم میزان معافیت مالیاتی را درآمد ساالنه زیر 
۲۰۰ میلیون تومان تعیین کرده اند که مازاد بر این 
رقم شامل مالیات می شود، ممکن است یک 
کارگردان در سال 5۰۰ میلیون تومان دستمزد 
بگیرد که براساس ۳۰۰ میلیون مازاد باید مالیات 
پرداخت کند، ولی کسی که ساالنه 5 میلیارد 
تومان یا ۱۰میلیارد تومان درآمد دارد، چرا نباید 

مالیات بدهد؟

تجدید نظر در سقف درآمد معاف از مالیات»
تــهــیــه کــنــنــده ســریــال 
»روزهـــــای ابــــدی« که 
گــرفــتــن  ــان  ــقـ ــوافـ مـ از 
هنرمندان  از  مالیات 
می دهد:  ادامه  است، 
هیچ فرقی بین یک هنرمند با یک کارمندی 
مــی کــنــد،  کـــشـــورش خــدمــت  بـــه  کـــه دارد 
ماهانه  حقوق  با  کارمندی  از  چــرا  نیست. 
از  اما  شــود،  کسر  مالیات  تومان  میلیون   5
بازیگری با دستمزد ساالنه 5 میلیارد تومان، 

مالیات گرفته نشود؟ این در حالی است که 
در کشوری مانند آمریکا، بازیگران تا حدود 
این  ۷۰ درصـــد مــالــیــات مــی دهــنــد و اصـــالً 
نــدارد؛ چــون به جیب  موضوع جــای بحث 
مردم می رود، در واقع به افراد بی بضاعت و 

توسعه کشور کمک می شود. 
این  از  باید  هنرمندان  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
خاطرنشان  کنند،  استقبال  مجلس  مصوبه 
می کند: بهتر اســت نمایندگان دربـــاره میزان 
سقف تعیین کننده مالیات بر درآمــد، تجدید 
نظر کنند و سقف را به باالتر از ۲۰۰ میلیون 
تومان افزایش دهند، اما دربــاره کلیت ماجرا، 

موافق آن هستم.
او درباره قراردادهای زیرمیزی که ممکن است 
کننده شرط  تهیه  بــا  بــازیــگــران  برخی  توسط 
شود، می گوید: این اتفاق ممکن است درباره 
تهیه کنندگان جوان و جویای نام رخ بدهد ولی 
یک تهیه کننده پیشکسوت و حرفه ای زیر بار 
قراردادهای زیرمیزی نمی رود و به کسی هم باج 
نمی دهد؛ چون باید از جیب خودش پرداخت 
کند. تهیه کننده و عوامل موظف هستند که 

مالیات خودشان را بدهند. 

علی اکبری اضافه می کند: اینکه یک تهیه کننده 
بگوید در شرایط کرونا چرا باید مالیات بدهیم؟ 
حرف درستی نیست؛ چون اگر کــاری در این 
شرایط تولید نشود، مالیاتی هم در کار نیست. 
بحث مجلس این است که اگر کار کردید و پول 
درآوردید، مازاد بر درآمد ۲۰۰ میلیون تومان در 
سال مشمول مالیات می شود. البته پیشنهاد 
من این است که رقم را باالتر بیاورند و روی این 
رقم تجدید نظر کنند و سقف معافین مالیاتی را 

به ۳6۰ میلیون تومان برسانند.
به ویژه  هنرمندان  تهیه کننده،  این  گفته  به 
را حفظ  زنــدگــی شــان  باید ظاهر  بــازیــگــران 
انظار عمومی و به خواست  کنند؛ چون در 
مردم بایستی ظاهر موجهی داشته باشند. 
ــد کــه هــنــرمــنــدان مــورد  ــ ــت دارن ــردم دوسـ مـ
عالقه شان را در رفاه نسبی ببینند؛ بنابراین 
ــه ویــژه  هــزیــنــه هــای زنــدگــی هــنــرمــنــدان و ب
اســت،  دیــگــر صــنــوف  از  بیشتر  بــازیــگــران، 
مستأجر  هنرمندان  بیشتر  اینکه  ضمن 
و  بــازیــگــران  از  کمی  تــعــداد  مگر  هستند، 
بــاالیــی دارنـــد و  کــه درآمــدهــای  سینماگران 

صاحب خانه هستند. 

تر و خشک با هم نسوزند»
سعید الهی، کارشناس 
ــانـــه نیز  ســیــنــمــا و رسـ
معتقد  بـــــاره  ــن  ــ ای در 
اســـــت: حــــذف بــرخــی 
معافیت های مالیاتی در 
راستای توسعه عدالت محوری و رعایت انصاف 
در قبال همه اقشار از جمله مطالبات عمومی 
آحــاد جامعه اســت؛ بنابراین گام بسیار مهم 
نمایندگان مجلس در این زمینه قابل تحسین 

است، اما باید همه جوانب را در نظر گرفت. 
او با طرح پرسش هایی که آیا با این مصوبه، 
رخ  مــردم  دغدغه های  رفع  راستای  در  اتفاقی 
می دهد یا خیر؟ جامعیت و دایره شمول این 
قانون تا چه میزان است؟ و آیا نمایندگان اطالع 
دارند که فعالیت های هنری کشور فقط شامل 
حدود ۱۰ بازیگر میلیاردی سینما نمی شود که 
به سرعت به تصویب چنین قانون کلی رأی 
داده اند؟ این مصوبه را دارای ابهاماتی دانسته 

که باید همه جوانب آن بررسی شود. 
به گفته الهی، شاید با این اقدام بشود تعدادی 
بسیار محدود از بازیگران پردرآمد را مهار یا ملزم 
به پرداخت مالیات کرد که البته آن هم با توجه 
زیرمیزی  پرداخت های  و  پنهانی  توافقات  به 
بازیگران،  و  تهیه کنندگان  برخی  بین  مرسوم 
کمی دور از ذهن است و درنهایت دستمزدهای 
افراد به خاطر افزودن سهم مالیات ها روی رقم 
تکلیف  امــا  می یابد،  افزایش  قراردادهایشان 
بقیه صنوف و مراکز هنری که خالصانه در حال 

فعالیت هستند، چه می شود؟
او یـــادآور شــده اســت: با حــذف ایــن معافیت 
مؤسسات  مــراکــز،  به  مالیاتی، ضربه سختی 
و صنوف فرهنگ و هنری وارد می شود که در 
شرایط سخت در حال تولید محتوای انقالبی 
و دینی در کشور هستند و با توجه به اینکه 
هدف اولیه قانون گذار از معافیت مالیاتی برای 
فعالیت های هنری کامالً دقیق است، اما حذف 
و تعدیل این معافیت باید به صورت موردی، با 

مطالعه و متناسب با شرایط روز باشد.

درس��الروز میالد مول��ی الموحدین – حضرت علی 
)ع( ط��ی آیینی ب��ا حضور هادی زارعی ش��هردار 
بجنورد و اعضای ش��ورای ش��هر بجن��ورد و دیگر 
مسئوالن از نرم افزارهای خدمات الکترونیک )غیر 

حضوری( شهرداری بجنورد رونمایی شد.
ش��هردار بجنورد در این آیین گفت: نرم افزارهای 
ش��هرداری ب��ا 7 خدم��ت الکترونی��ک، اج��رای 
پ��روژه فیب��ر نوری ف��از اول 4 هزار متر، سیس��تم 
مدیریت هوش��مند پروژه ه��ای عمرانی بر مبنای 
اس��تاندارد، بانک جامع اطالعات امالک، نرم افزار 
کارشناسی ارزیاب، میز خدمت الکترونیک، پایگاه                       
اطالع رس��انی شهرداری وسامانه نام گذاری معابر 

رونمایی شد.
مهندس هادی زارعی اظهار داشت: طی یک سال 
گذش��ته با ش��یوع ویروس بیماری کرونا، به مدد 
ظرفیت باالی همکاران خوب و کاربلد ش��هرداری 
توانس��تیم به موفقیتهایی دس��ت یابیم که درنوع 

خود بی نظیر است.
وی در خص��وص ه��دف ای��ن برنام��ه خدم��ات 
الکترونی��ک گف��ت: با توج��ه به اینکه ش��هرداری 
بجن��ورد در هرس��ال ه��زار پرون��ده توافق امالک 
دارد ش��یوه کنترل دستی و س��نتی این پرونده ها 
زیانهای زیادی را متوجه اموال ش��هرداری می کرد 
که تصمیم به ایج��اد نرم افزار خدمات الکترونیک 

شدیم.
ش��هردار بجنورد با بیان اینکه ش��هرداری بجنورد، 
دراس��تفاده از ن��رم افزار مدیریت پ��روژه عمرانی، 
اولین شهرداری درکل کشور است که از استاندارد 
جهانی با امتیاز بومی سازی شده منطقه ای بهره 
می برد اف��زود: این افتخار را مدی��ون حمایتهای 
شورای اس��المی ش��هر و پیگیری همکاران خوب 
مجموعه بویژه مهندس روستایی و تیم همراهشان 

در اداره فناوری و اطالعات شهرداری  می دانم.
مهندس زارعی با بیان اینکه،  س��ال گذش��ته طی 
ابالغ��ی س��ه  ش��هرداری )بجنورد – اس��فراین – 
ش��یروان ( بعنوان پایلوت اجرای طرح ش��هرداری 
هوشمند برگزیده شدند و طی دستورالعملی ملزم 
به تامین زیرس��اختهای تحقق این طرح ش��دند، 
اضافه کرد: شهرداری بجنورد اولین پیش نیازهای 
تحق��ق طرح شهرهوش��مند را در ادام��ه خدمات 

الکترونیکی در دستور کار خود قرارداد.
ش��هردار بجنورد بیان داش��ت: اج��رای فیبرنوری 
و حذف سیس��تم کابلی، تکمی��ل ممیزی امالک و 
سیس��تمی کردن کلیه اطالعات ملکی شهر ازجمله 
اقدامات��ی ب��ود که ب��ا تکیه بردان��ش و تخصص 

همکارانمان و به کمک سیستم هوشمند اطالعاتی 
به انجام رس��ید تا زمینه ارائه خدمات الکترونیکی 
شهرداری را که تا پیش ازاین به اتوماسیون اداری 
و نرم افزار شهرس��ازی به ش��کل  محدود موجود 

بود،  را توسعه بخشد.
مهندس زارعی، هدف سیس��تمی کردن شهرداری 
ه��ا افزایش بهره وری و کارایی س��ازمانی اس��ت 
ت��ا خدم��ات فراگیر به ش��هروندان را ب��ه صورت 

متمرکزارائه دهد .

وی همچنین افزود: درگذر پرشتاب رشد و توسعه 
ش��هرها، تغییر ش��یوه های مدیریت و حاکمیت 
قدیمی بعنوان یک ضرورت گریز ناپذیر اس��ت که 
الزامات ش��هری را در هوش��مند سازی مطرح می 

کند.
وی ادام��ه داد:  ش��هرداری ها بواس��طه ارتباط و 
جای��گاه خاصی که در تش��کیالت ش��هری برعهده 
دارند ، ازیک سو نیازمند توسعه خدمات شهری به 
مردم و ازسوی دیگر با  تالش بر رفع معضالت رایج 

شهری از جمله مدیریت بر ترافیک ،  آلودگی های 
زیس��تی و حذف ترددهای غیرضروری شهروندان 
نیازمند توس��عه خدمات الکترونیک اس��ت و این 
مهم درس��ایه دانش تخصصی و حرفه ای صاحب 
نظرانی حاصل می ش��ود که درک عمیق و دقیقی 
ازنیازهای مدیریت شهری دارند و ماهیت خدمات 

شهرداری را درک می کنند. 
  زارعی گفت:تحقق الکترونیکی ش��دن شهرداری 
می تواند خدمات قابل دسترس و سهول الوصول 

و سریع را با تکیه بر فن آوری ارتباطات و اطالعات 
درکمال ش��فافیت و امنیت باال به شهروندان ارائه 

کند.
ش��هردار بجنورد اظهار داشت: امیدواریم توانسته 
باشیم هماهنگ با رشد مدرن شهری ، زیرساختهای 
الزم ب��ا ای��ن توس��عه را درخدم��ت ش��هروندان 
گرانقدرمان قراربدهیم و هر روز شاهد رشد بیشتر 

خدمات الکترونیک شهرداری باشیم.

ریاست ش��ورای اسالمی شهر نیز در این مراسم از 
تالشهای مجموعه ش��هرداری در تحقق شهرداری  
الکترونیک تش��کر کرد و  گف��ت : آرزوی ما تحقق 
شهر الکترونیک است که تکریم مراجعین محسوب 
می ش��ود و درتغییر مدیران می توان امیدوار بود 
اسناد و پیش��ینه شهرداری وابسته به فرد نبوده و 
سرمایه و داشته های شهرداری به مخاطره نیافتد 

.
جباری گفت:تقارن میالد حضرت علی )ع( با این 
مراسم را به فال نیک گرفته و از همه مردان بزرگ 
شهرداری که درتحقق این هدف همکاری داشتند 

، سپاسگزاریم.
درحاش��یه برگزاری جلس��ه رونمای��ی و معرفی از                
ن��رم افزاره��ای الکترونیکی ش��هرداری ، مهندس 
زارعی با تقدیم لوح از 5 دهه فعالیت هنری آقای 

جمشید داورپناه تقدیرکرد.
مهندس زارعی گفت: برگزیده شدن استاد داورپناه 
ازجمع هنرمندان پیشکس��وت تاتر کشور و تقدیر 
ایش��ان بدست وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در 
جش��نواره ملی تاتر فجر افتخاری اس��ت که برای 
اولین بار در ش��هربجنورد رخ داده است و بواسطه 

این رخداد به خود می بالیم.
ش��هردار بجنورد اضافه ک��رد: امیدواریم این تکیه 
کالم اس��تاد داورپناه که " نقش من از آدمیت آدم 
اس��ت " را همه ما س��رلوحه افکار و اعمالمان قرار 

بدهیم .
گفتنی است 20 بهمن ماه ، استاد جمشید داورپناه 
بعنوان یکی از چهارنفر برگزیده در جش��نواره ملی 

تاتربین المللی فجر مورد تقدیر قرارگرفتند.
معرفی ایش��ان بعنوان کارگردان ، مولف ؛ بازیگر ، 
نوازنده ، طراح بازیگ��ر و اجرا با مدیریت بر گروه 
هنری میالد با بیش��ترین جوایز در دوران فعالیت 
این گروه هن��ری که  درتاتر شهرس��تان به یادگار 
مانده اس��ت ، درجش��نواره ملی تاترفجر افتخاری 
اس��ت که به گفته اس��تاد داورپناه تقدیم محضر 

شهروندان با فرهنگ این مرز و بوم شد

س
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نرم افزارهای خدمات الکترونیک شهرداری بجنورد رونمایی شد

درسالروز میالد مولی الموحدین – حضرت علی )ع(
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با موافقت نمایندگان مجلس

 جرایم رانندگی از سال آینده 
۵ درصد افزایش می یابد

نمایندگان مجلس مقرر کردند تعرفه جریمه های رانندگی سال ۱۴۰۰ به میزان 
۵ درصد افزایش یابد.

به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس در هشتمین جلسه رسیدگی به جزئیات 
الیحه بودجه ۱۴۰۰ با بند »ج« تبصره ۱۰ الیحه بودجه موافقت کردند.

براساس بند »ج« تبصره ۱۰ در سال ۱۴۰۰، تعرفه جریمه های رانندگی ۵ درصد 
افزایش می یابد.

رئیس کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا بیان کرد

 فشار شرکت های داروسازی 
برای فروش داروی ضد شپش!

مقابله  ستاد  علمی  کمیته  رئیس 
تأثیر  گذشته  هفته  گفت:  کرونا  با 
ضــدشــپــش  یـــا  ضـــدانـــگـــل  داروی 
در  کــرونــا  ــان  درمــ بــر  )ایفرمکتین( 
بررسی  و  مــورد بحث  کمیته علمی 
این  بــه  و  گــرفــت  قـــرار  کارشناسانه 
نتیجه رسیدیم این دارو هیچ تأثیری 
در  بنابراین  نـــدارد،  کرونا  درمــان  بر 
درمــان  دستورالعمل های  فهرست 

قرار نگرفت.
مصطفی قانعی در گفت وگو با برنا افــزود: شرکت های دارویــی برای منافع 
تبلیغ  در سطح گسترده  را  دارو  تا یک  بسیاری می کنند  خود تالش های 
کنند، حتی به داروخانه ها فشار می آورند به مشتریان خود پیشنهاد دهند 

تا دارو به فروش برسد. 

یک مدیر محیط زیست:

 هیچ مجوز شکاری در سال ۹۹ 
صادر نشده است

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست 
گفت: در سال ۹۹ هیچ مجوز شکاری صادر نشده؛ فقط در قرق ها با شرایط 
ویژه امکان شکار وجود دارد و در مناطق تحت اختیار سازمان محیط زیست و 

همچنین مناطق آزاد هیچ پروانه شکاری صادر نشده است.
شهاب الدین منتظمی به میزان گفت: شرایط به گونه ای بود که سازمان به خاطر 
رعایت شیوه نامه های بهداشتی تا کنون حتی موضوع صدور پروانه شکار را نیز 

مطرح نکرده است.

معاون آموزشی وزیر علوم:

 آموزش های الکترونیکی دانشگاه ها 
در نوروز ۱۴۰۰ تعطیل است

معاون آموزشی وزیر عتف از تعطیل بودن آموزش های الکترونیکی دانشگاه ها 
در نوروز ۱۴۰۰ خبر داد. علی خاکی صدیق به ایرنا گفت: بر اساس شرایطی 
که پیش بینی می شود، تا پایان سال جاری آموزش به صورت حضوری نداریم. 

وی ادامه داد: نحوه ادامه کالس ها پس از تعطیالت نوروز ۱۴۰۰ بستگی به 
شرایط، رعایت شیوه نامه ها توسط مردم و کنترل بیماری دارد.

خبر

انگلیسی ها در مورد  ویروس جدید کرونا واقعیت را نگفته اند وزیر بهداشت با تأکید بر جلوگیری از ورود واکسن های انگلیسی و آمریکایی به کشورمان گفت: واکسن استرازنکا که بر اساس تحقیقات 
مشترک به نتیجه رسیده در 12نقطه جهان به تولید می رسد و قرار است این واکسن را که در کره جنوبی ساخته می شود وارد کنیم. به گزارش تسنیم، سعید نمکی با اشاره به شیوع ویروس جهش یافته کرونای 
انگلیسی در کشور گفت: در مورد این ویروس، انگلیسی ها متأسفانه واقعیت ها را نگفته اند و بر اساس تجربیات ما این ویروس که بیشتر جوان ترها را درگیر می کند، 10 تا 12 برابر قدرت سرایت بیشتری دارد.

 عفت زارع  پس از نمایش جنجال برانگیز یکی 
از معروف ترین پارکورکاران در مجموعه تاریخی 
قلعه سریزد، چند روز پیش نیز ویدئویی دیگر 
ابنیه  روی  از  پارکورکار  نوجوان  یک  پرش  از 
در  تاریخی مجموعه جهانی تخت جمشید 
فضای مجازی منتشر شد؛ اتفاقی که وقتی 
قرار شد مسببان آن شناسایی و معرفی شوند، 
مسئوالن باز هم تمام کاسه کوزه ها را سر کرونا 
شکستند. چرا که به قول آن ها این کرونا بوده 
که موجب شده نیروهای حفاظتی مجموعه 
تخت جمشید کم شوند و این پارکورکار بتواند 

از روی ستون های تاریخی بپرد. 
آثار  عمدی  تخریب  یا  و  بی احتیاطی ها  ایــن 
باارزش تاریخی در حالی صورت می گیرد که به 
اذعان نویسندگان کتاب قانون، آثار تاریخی و 
فرهنگی، مورد حمایت قانون گذار است و حتی 
مــاده ۵۵۸ تا ۵۶۹ قانون مجازات اسالمی به 
حمایت از اموال تاریخی و فرهنگی اختصاص 
داده شده است و بر اســاس قانون، هر کس 
به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه ها 
و مجموعه های فرهنگی - تاریخی یا مذهبی 
که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده 
خرابی وارد کند عالوه بر جبران خسارت وارده، 

به حبس از یک تا ۱۰ سال محکوم می شود.

کمبود بودجه یا نبود نیروی انسانی کافی؟»
اینجاست حــال که پشتوانه محکم  پرسش 
اینچنینی  اتفاقات  از  بــرای پیشگیری  قانونی 
وجود دارد چرا هر از گاه شاهد انتشار اخباری 

در این خصوص هستیم؟ 
شاید باز هم باید رشته این مشکل را به نبود 
یا کمبود بودجه و یا نیروی انسانی کافی برای 

حفظ این آثار گره زد؟
مؤسس  هیئت  عضو  گهستونی،  مجتبی 
شورای هماهنگی سازمان های غیردولتی میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور در 
گفت وگو با ما ضمن تاکید بر کمبود نیرو برای 
حفظ آثار تاریخی می گوید: این امکان وجود 
ندارد که متولیان میراث فرهنگی برای هر اثر 

تاریخی یک نگهبان در نظر بگیرند. بر اساس 
آمار، ۹۰ شهر دارای بافت تاریخی هستند که 
برای هر یک طبق قانون، ضوابطی تعیین شده 
و این ضوابط توسط اداره کل میراث فرهنگی 
و شهرداری ها باید رعایت شود؛ اگر اینچنین 
بود نیازی به تعیین نگهبان برای هر یک از آثار 

وجود نداشت.
در خصوص  فرهنگی  میراث  کارشناس  ایــن 
وظــایــف ســازمــان هــا در حفظ و حــراســت از 
میراث  می گوید: عــالوه بر شــهــرداری و اداره 
میراث فرهنگی، اداره کل بازآفرینی سازمان راه 
و شهرسازی در استان ها که بخشی از وظیفه 
بر عهده دارد،  را  تاریخی  بافت های  به  توجه 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی نیز وظایفی برای 

حراست از بافت های تاریخی روستاها دارد.
گهستونی اضافه می کند: سازمان هایی از جمله 
شهرداری، دالیلی مانند نداشتن بودجه کافی، 
شفاف نبودن قوانین و نبود توجیه اقتصادی 
را بر رعایت نکردن ضوابط دخیل می دانند و 
از طرفی با توجه به اینکه بسیاری از شهرها 
عالوه بر بافت تاریخی، بافت فرسوده نیز دارند، 

نوسازی  به منظور  شهرداری ها 
و بهسازی و کسب درآمدهای 
پایدار، در حوزه بازآفرینی بناها 
و بافت های تاریخی عمالً گامی 
برنمی دارند. این موضوع نشان 
می دهد قانون، آنــان را مکلف 
به حفظ ۱۰۰ درصــدی ضوابط 
نکرده و چه بسا اگر این اتفاق 
می افتاد بومیان هر شهر نسبت 
به هویت تاریخی شان احساس 

سربلندی بیشتری می کردند.

توجه به بافت های تاریخی سلیقه ای است»
گهستونی ادامــه می دهد: واقعیت این است 
که در بیشتر موارد توجه به میراث فرهنگی و 
بافت های تاریخی سلیقه ای است؛ یعنی اگر 
به ضوابط  توجهی  شهرداری دلش خواست 
میراث فرهنگی می کند در غیر این صورت به 
منظور بهسازی و نوسازی به تخریب آب انبار، 
یــخــچــال، حــمــام تــاریــخــی، کــاروانــســراهــا و... 

می پردازد. 

ــر، کــارشــنــاس  ــا مــحــبــوب فـ امـ
ــوزه مــیــراث  ــ و پــژوهــشــگــر حـ
فرهنگی و عضو انجمن علمی 
گردشگری ایران از زاویه دیگری 
بــه مــوضــوع تــعــداد نگهبانان 
ــار تــاریــخــی اشــــاره می کند  ــ آث
و مــی گــویــد: ســازمــان محیط 
مناطق  ســـراســـر  در  ــســت  زی
ــرادی را به  ــ اف حفاظت شـــده، 
عنوان محیط بان مستقر کرده؛ 
اما با اینکه در وزارت میراث فرهنگی، معاونتی 
با عنوان یگان حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی 
وجود دارد، مأمور حراست و گارد ویژه حفاظت 
در چارت تشکیالتی این سازمان تعریف نشده 

است.

عامالن تخریب »
و  حفظ  دفتر  مدیرکل  احــمــدی ،  سیدهادی 
تاریخی  و محوطه های  بافت ها  بناها،  احیای 
صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  وزارت 
را  کــشــورمــان  باستانی  ــار  آثـ تخریب  دســتــی 

کــردن  اجیر  از  و  مــی دانــد  هدفمند  فرایندی 
ــرای صــدمــه زدن بــه نقش های  خــارجــی هــا بـ
به  دیوارنویسی  می گوید:»متأسفانه  برجسته 
صورت هدفمند و با هدف صدمه زدن به تمدن 
ایرانی اتفاق می افتد و حتی تخریب نقش های 
نیز  اسپانسرهای خارجی  ــران  ای در  برجسته 
آثار  تا  می کنند  اجیر  را  ــرادی  افـ یعنی  دارد، 

تاریخی کشورمان را تخریب کنند«.
این در حالی است که محمدرضا محبوب فر، 
از  بخشی  فرهنگی  مــیــراث  حــوزه  پژوهشگر 
تخریب ها را عمدی و بخش دیگر آن را سهوی 
می داند و اضافه می کند: در سال های اخیر، 
خانه های  از  بسیاری  عمدی  تخریب  شاهد 
تاریخی در تهران، اصفهان یا مشهد بوده ایم 
با هــدف تغییر  از متولیان،  که توسط برخی 
کاربری انجام شده و برخی آثار تاریخی نیز در 
نتیجه کم توجهی، به مرور زمان مستهلک و فرو 
ریخته که این دو نمونه، عامل اصلی در تخریب 
آثار است. به اعتقاد وی بخشی از تخریب ها 
توسط سازمان های متولی صورت می گیرد. از 
جمله اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی در استان ها که قوانین بازدارندگی 
از تخریب را به اندازه کافی در اختیار ندارند و اگر 
قانونی وجود دارد، تنها به دلیل تغییر کاربری 
از سوی خود سازمان نادیده گرفته می شود. 
در برخی موارد به دلیل باال بودن هزینه حفظ 
ــار، میراث به حــال خــود رهــا شــده و توسط  آث

کاوشگران غیرمجاز یا مالکان از بین رفته اند.

چه باید کرد؟»
محبوب فر درباره برخورد بازدارنده در جلوگیری 
از تخریب آثار، معتقد است: باید تشکل هایی 
را که در زمینه میراث فرهنگی و گردشگری 
فعالیت می کنند تقویت و حمایت قانونی کرد. 
این در حالی است که نه تنها حمایت وجود 
ندارد بلکه فعاالن میراث فرهنگی و دوستداران 
تاریخ و تشکل های حوزه گردشگری، در بسیاری 
اوقــات مــورد هجمه قــرار گرفته و قانونی برای 
حمایت از این افراد و تشکل ها اعمال نمی شود. 

کارشناسان از بی توجهی مردم و مسئوالن به حفظ میراث فرهنگی و تاریخی کشور می گویند

نقش تخریب بر پیکر میراث!

در برخی موارد به 
دلیل باال بودن هزینه 
حفظ آثار، میراث به 
حال خود رها شده 
و توسط کاوشگران 

غیرمجاز یا مالکان از 
بین رفته اند
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اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین

"آگهي موضوع ماده3 قانون و ماده 13 آیين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي"

برابر آراء صادره هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان 
هاي فاقد س��ند رس��مي مس��تقر در واحد ثبتي قاین تصرفات مالكانه و بالمعارض 
متقاضيان ذیل در قس��متی از اراضی بخش 11 قاینات بدین ش��رح محرز گردیده 

است:
بخش 11 قاینات

قطعات مفروزه واقع  در اراضی مزرعه کهناب پالک 1266 - اصلی
بنف��ع   1399/ 10/ 17  – 1 -  رای ص��ادره ش��ماره 139960308002001082 
محمدحسين شرعی به شماره شناسنامه 80 و کدملی 0889038538صادره قاین 
فرزند محمدعلی در ششدانگ یكقطعه زمين مزروعی به مساحت 981.56 مترمربع 
در قسمتی از پالک 1266 اصلی بخش 11 قاینات )از محل مالكيت سهام مجهول 

ردیف 17 دفتر توزیع اظهارنامه( مع الواسطه از بی بی آفاق مجتهد زاده.
قطعات مفروزه واقع  در اراضی مزرعه جعفرآباد پالک 1268 - اصلی

بنف��ع   1399/ 11/ 06  - 139960308002001253 ش��ماره  ص��ادره  رای   - 2
س��يدمرتضی ابوالحس��نی  به شناس��نامه ش��ماره 265 وکد ملی 0889036799 
صادره قاین فرزند سيدحس��ين در س��ه دانگ مش��اع از شش��دانگ یكباب منزل و 
محوطه متصل  به مساحت 757 مترمربع در قسمتی از پالک 490 فرعی از 1268 
اصلی واقع در اراضی جعفرآباد بخش 11 قاینات از محل مالكيت آقای س��يدمحمد 

سجادی.
3 - رای صادره ش��ماره 139960308002001252 – 06 /11 /1399 بنفع س��يد 
محمدعلی جاللی نژاد  به شناس��نامه شماره 341 وکد ملی 0889075565 صادره 
قاین فرزند سيدجواد در سه دانگ مشاع از ششدانگ یكباب منزل و محوطه متصل  

به مس��احت 757 مترمربع در قسمتی از پالک 490 فرعی از 1268 اصلی واقع در 
اراضی جعفرآباد بخش 11 قاینات از محل مالكيت سيدمحمد سجادی.

4 -رای صادره شماره 139960308002001290  -11 /11 /1399 بنفع سيدمحمد 
اکبری به شناسنامه شماره 5 وکد ملی 0889221103صادره قاین فرزند علی اکبر 
در شش��دانگ یكباب منزل به مساحت 114.30 مترمربع در قسمتی از پالک 496 
فرع��ی از 1268 اصلی واقع در اراض��ی جعفرآباد بخش 11 قاینات از محل مالكيت 

محمدعلی علی پور.
قطعات مفروزه واقع  در اراضی مزرعه ابوالخيری  پالک 1270 - اصلی

5 - رای ص��ادره ش��ماره 139960308002001245  -05 /11 /1399 بنف��ع علی 
فرنگی  به ش��ماره مل��ی 0889085188 صادره قاین فرزند رمضان در شش��دانگ 
یكب��اب منزل به مس��احت 156.30 مترمربع در قس��متی از پ��الک 467 فرعی از 
1270 اصلی واقع در اراضی ابوالخيری بخش 11 قاینات از محل مالكيت مش��اعی 

خود متقاضی. 
قطعات مفروزه واقع  در اراضی مزرعه قدی  پالک 1587 - اصلی

6 - رای ص��ادره ش��ماره 139960308002001069  -03 /10 /1399 بنفع مجيد 
کاهی به شناس��نامه شماره 718 وکد ملی 0889068216 صادره قاین فرزند زین 
العابدین در سه دانگ مشاع از ششدانگ یكقطعه زمين به مساحت 97.65 مترمربع 
در قس��متی از پ��الک 150 فرعی از 1587 اصلی واق��ع در اراضی قدی بخش 11 

قاینات از محل مالكيت حسين شكری.
قطعات مفروزه واقع  در اراضی مزرعه فرخ آباد پالک 1589 - اصلی

7 - رای صادره شماره 139960308002001078  -10 /10 /1399 بنفع علی اکبر 
صبيانی به شناس��نامه ش��ماره 166 وکد مل��ی 0888942338 صادره قاین فرزند 
اسمعيل در ششدانگ یكقطعه محوطه و گاراژ متصل به مساحت 279.65 مترمربع 
در قس��متی از پالک 980 فرعی از 1589 اصلی واقع در اراضی فرخ آباد بخش 11 

قاینات از محل مالكيت حاج محمدعلی ضيایی.

قطعات مفروزه واقع  در اراضی مزرعه مهموئی پالک 1592 - اصلی
8 -رای صادره شماره 139960308002001020  -16 /09 /1399 بنفع محمدعلی 
کارگ��ر به شناس��نامه ش��ماره 4 وک��د مل��ی 0889327556 صادره قای��ن فرزند 
محمدحس��ن در شش��دانگ یكقطعه زمين مزروعی به مس��احت 908 مترمربع در 
قس��متی از پالک 1592 اصلی واقع در اراض��ی مهمویی بخش 11 قاینات از محل 

مالكيت هفت ونيم سهم مشاع غالمحسن مرتضی پور. 
قطعات مفروزه واقع  در اراضی مزرعه عبدالرحمتی پالک 1577 - اصلی

9 - رای ش��ماره 139960308002001292 -11 /11 /1399 بنفع محمدحس��ين 
عبدی  به ش��ماره شناسنامه 106 کدملی0889005931 صادره قاین فرزند محمد 
علی در ششدانگ یكقطعه زمين بندسار به مساحت 8001.41 مترمربع در قسمتی 
از پ��الک 1577 اصل��ی واقع در اراض��ی عبدالرحمتی بخ��ش 11 قاینات از محل 

مالكيت 460 سهم مالكيت حاج حسن عبدی. 
بنف��ع   1399/ 11/ 12- 139960308002001293 ش��ماره  ص��ادره  رای   - 10
محمدحس��ين عبدی  به ش��ماره شناس��نامه 106 کدملی0889005931 صادره 
قاین فرزند محمد علی در شش��دانگ یكقطعه زمين مزروعی و مش��جر به مساحت 
12045.52 متر مربع در قسمتی از پالک 1577 اصلی واقع در اراضی عبدالرحمتی 

بخش 11 قاینات از محل مالكيت 460 سهم مالكيت حاج حسن عبدی.
بنف��ع   1399/ 11/ 12- 139960308002001297 ش��ماره  ص��ادره  رای   - 11
محمدحس��ين عبدی  به ش��ماره شناس��نامه 106 کدملی0889005931 صادره 
قاین فرزند محمد علی در شش��دانگ یكقطعه زمين مزروعی و مش��جر به مساحت 
1482.84 مترمربع در قس��متی از پالک 1577 اصلی واقع در اراضی عبدالرحمتی 

بخش 11 قاینات از محل مالكيت 460 سهم مالكيت حاج حسن عبدی. 
بنف��ع   1399/ 11/ 12-  139960308002001298 ش��ماره  ص��ادره  12 -رای 
محمدحس��ين عبدی  به ش��ماره شناس��نامه 106 کدملی0889005931 صادره 
قاین فرزند محمد علی در شش��دانگ یكقطعه زمين مزروعی و مش��جر به مساحت 

1559.30 مترمربع در قس��متی از پالک 1577 اصلی واقع در اراضی عبدالرحمتی 
بخش 11 قاینات از محل مالكيت 460 سهم مالكيت حاج حسن عبدی .

قطعات مفروزه واقع  در اراضی مزرعه روشک  پالک 1630 - اصلی
بنف��ع   1399/ 11/ 12- 139960308002001299 ش��ماره  ص��ادره  13 -رای 
محمدحسين آریانمهر به شناسنامه شماره 1 وکد ملی0889238723 صادره قاین 
فرزند محمدعلی در شش��دانگ یكقطعه زمين مشجربه مساحت 923.50 مترمربع 
در قس��متی از پالک 1630 اصلی واقع در اراضی روشک بخش 11 قاینات از محل 

مالكيت علی کماچ کماچی.
بنف��ع    1399/ 11/ 12  - 139960308002001300 ش��ماره  ص��ادره  رای   - 14
محمدحس��ين آریانمهر به شناس��نامه ش��ماره 1 وکد ملی 0889238723صادره 
قاین فرزند محمد علی در ششدانگ یكقطعه زمين مزروعی به مساحت 7556.50 
مترمربع در قسمتی از پالک 1630 اصلی واقع در اراضی روشک بخش 11 قاینات 

از محل مالكيت علی کماچ کماچی.
لذا مش��خصات متقاضيان و امالک مورد تقاضا به ش��رح فوق به منظور اطالع عموم 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی ميش��ود در صورتيكه اش��خاص نسبت به صدور 
سند مالكيت متقا ضيان اعتراضی داشته باشند ميتوانند از تاریخ انتشار اولين آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت 
یكماه از تاریخ تس��ليم اعتراض دادخواس��ت خودرابه مرج��ع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذک��ور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

اسناد مالكيت صادر خواهد شد9912413-0
تاریخ انتشار نوبت اول:   10 /12 /1399  
تاریخ انتشار نوبت دوم:   26 /12 /1399 

 از طرف علی صفاریان 
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

- محمد براتی اسد آباد

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1100766(

آگهی تغییرات شرکت دل آسای توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 23376 و شناسه ملی 10861763671 

1 - به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,11,23 و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399,09,15تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 100,000,000 ریال به مبلغ22,000,000,000 ریال منقسم به 100سهم 220,000,00ریالی عادی با 
نام ازمحل مطالبات حال شده دارائی های شرکت افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح ذیل اصالح گردید :سرمایه شرکت 

مبلغ22,000,000,000 ریال منقسم به 100سهم 220,000,00ریالی عادی با نام که تماما پرداخت شده است 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری چناران )1101862(

آگهی تغییرات شرکت داروسازی آرمان دارو خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 815 و شناسه ملی 14005924015 

به عنوان مدیرعامل و  به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,11,02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : نسیم واحدی به کد ملی 0902395211 
مهدی توسلی به کدملی 0901142689 به عنوان رئیس هیئت مدیره و محمدتقی یاراحمدی به کد ملی 0934125368 به عنوان نائب رئیس هیئت 
مدیره و مجید میثاقی به کد ملی 0901325724 و احمد واحدی به کد ملی 0900099682 و رامین رضایی به کد ملی 0921681917 و فرجاد امان 
الهی به کدملی 2993930923 به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل 

چک ، سفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسالمی با امضاء خانم نسیم واحدی به کدملی 0902395211 همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1101851(

آگهی تغییرات شرکت خدمات مهندسی توس وندیک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 16171 و شناسه ملی 10380317842 

با کد  العاده مورخ 1398,08,16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - علی سهرابیان  به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق 
برای مدت یکسال  البدل  بازرسان اصلی و علی  به سمت  به ترتیب  با کد ملی 0888243642  ملی 0937813036 و سید علی مکی 
تعیین گردیدند. - روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال 
تعیین گردیدند: غالمرضا افشاری کدملی 0889012660 و علیرضا شکری کدملی 0889029954 و سولماز صحرانورد شیرازی کدملی 

 . 2298480478
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سمنان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان )1101919(

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل پدیده کویر قومس با مسئولیت محدود به شماره ثبت 7014 و شناسه ملی 10480138796 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,08,20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تغییر محل فعالیت خارج از حوزه ثبتی و پس از 
بحث و بررسی مقر گردیده شد که محل فعالیت شرکت از آدرس قدیم به آدرس جدید استان سمنان ، شهرستان سرخه ، بخش سرخه 
، دهستان هفدر ، آبادی جهنم دره، محله جهنم دره ، خیابان قبل ازورودی جهنم دره ، خیابان کیلومتر 16جاده فیروزکوه ، پالک 0 

، طبقه همکف کدپستی 3567136112 تغییر یافت و ماده مذکور به شرح فوق اصالح گردید . 
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آگهی تغییرات شرکت تولیدی شاهرود سفال 
سهامی خاص به شماره ثبت 1529 و شناسه 

ملی 10480072340 

عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
تصمیمات   1399,08,17 مورخ  العاده  فوق 
شرکت  سرمایه  افزایش   : شد  اتخاذ  ذیل 
مبلغ  به  ریال   10020000000 مبلغ  از 
سهم   120 به  منقسم  ریال   21000000000
به  شرکاء  طلب  محل  از  ریالی   175000000

اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت.  

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سمنان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری شاهرود )1101918(
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آگهی تغییرات شرکت خدمات مهندسی توس 
وندیک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

16171 و شناسه ملی 10380317842 

مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
1398,08,16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : غالمرضا 
افشاری به کد ملی 0889012660 به سمت رئیس 
هیئت مدیره و مدیر عامل علیرضا شکری به کد 
نائب رئیس هیئت  به سمت  ملی 0889029954 
ملی  کد  به  شیرازی  صحرانورد  سولماز  مدیره 
مدیره  هیئت  عضو  سمت  به   2298480478
و  اوراق  کلیه  گردیدند.  انتخاب  مدیره  هیئت 
اسناد رسمی و تعهد آور و بانکی با امضای منفرد 
اعتبار  دارای  شرکت  مهر  با  همراه  عامل  مدیر 

خواهد بود.  
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1101850(
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آرمان  داروسازی  شرکت  تغییرات  آگهی 
دارو خراسان شرکت سهامی خاص به شماره 

ثبت 815 و شناسه ملی 14005924015 

عمومی                       مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
تصمیمات   1399,11,02 مورخ  العاده  فوق 
ذیل اتخاذ شد : تعداد اعضا هیئت مدیره 
ماده  و  یافت  افزایش  7 عضو  به  3 عضو  از 
مربوطه در اساسنامه به شرح مزبور اصالح 

گردید.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری چناران 

)1101965(
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س���ند خودروی پراید مدل 1389 رنگ سفید - روغنی 
به شماره انتظامی 416 ص 21 ایران 74  شماره موتور 
3494885 و ش���ماره شاسی S1412289484684 به 
مالکی���ت مه���دی ریحانی مفق���ود گردی���ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ س���بز تراکتور کش���اورزی تیپ 285  رنگ قرمز 
روغنی  مدل 90 به ش���ماره انتظامی 59 ایران 633 
ک 12 ب���ه ش���ماره موت���ور LFW11232W  و ش���ماره 
شاس���ی J13547  مفقود گردی���ده و از درجه اعتبار 

ساقط می گردد .
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گواهینام���ه پای���ان تحصیالت پیش دانش���گاهی 
اینجانب نس���یمه حیدرزهی فرزند آسا به شماره 
توحی���د  دبیرس���تان  از   3580855026 مل���ی 
ایرانش���هر رشته علوم تجربی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد
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۳ بازیکن جدید در شهرخودرو
تیم فوتبال شهرخودرو فعالیتش در پنجره نقل و انتقاالت زمستانی را با سه 
خرید در این هفته آغاز کرد. به گزارش سرویس ورزش یوسف وکیا و حسام 
پورهاشم، بازیکنان سابق گل گهر سیرجان و مهرداد بایرامی، مهاجم نیم فصل 
نخست نساجی مازندران با عقد قراردادی شاگرد مهدی رحمتی در شهرخودرو 

شدند.

مدافع مدنظر سرخ ها 
غایب بزرگ تمرینات گل گهر

علیرضا ابراهیمی مدافع میانی تیم فوتبال گل گهر چند روزی است که به شکل 
عجیبی در تمرینات این تیم حضور ندارد. به گزارش تسنیم این بازیکن با چند 
پیشنهاد لیگ برتری از جمله پرسپولیس و تراکتور مواجه شد و البته بحث هایی 
هم در خصوص معاوضه این بازیکن با باشگاه هایی که خواهان جذب ابراهیمی 

بودند مطرح شد. 

دشتی شاگرد قلعه نویی شد
به نقل از روابط عمومی باشگاه گل گهر سیرجان، علی دشتی با عقد قراردادی 
1.5 ساله به جمع شاگردان امیر قلعه نویی پیوست. دشتی در نیم فصل اول لیگ 
بیستم در ذوب آهن اصفهان توپ می زد و سابقه بازی در تیم های استقالل، 

پارس جنوبی جم و سایپا را در کارنامه دارد.

پرسپولیس پولدار شد
شرکت آتیه  داده برتر، کارگزار اقتصادی پرسپولیس مبلغ 86 میلیارد ریال به 
حساب این باشگاه واریز کرد. پرسپولیس که درگیر پرونده بدهی های خودش با 
شکایت چند نفر از بازیکنان سابق خود با پنجره بسته نقل و انتقاالت روبه رو 

شده نیاز دارد هرچه سریع تر با این افراد تسویه حساب کند.

رأی کمیته استیناف علیه تبریزی
رأی کمیته استیناف در پرونده شکایت مرتضی تبریزی به نفع استقالل اعالم 
شد. به گزارش ایلنا، مدتی قبل قــرارداد تبریزی و استقالل به پایان رسید اما 
او راهی گل گهر سیرجان رسید و آن را تمدید نکرد. در همین راستا از قرارداد 
مرتضی تبریزی با آبی پوشان مبلغی به عنوان حق کارگزار از او کم شده بود و 

مهاجم سابق این تیم نسبت به آن اعتراض داشت. 

w w w . q u d s o n l i n e . i r
7روزنامـه صبـح ایـرانورزشورزش

i n f o @ q u d s o n l i n e . i r

ضد حمله

ورزش روی آنتن

ورزش جهان

 یکشنبه 10 اسفند 1399 16 رجب 1442 28 فوریه 2021  سال سی و چهارم  شماره 9477  

قایدی سرانجام در تمرین استقالل حضور یافت  مهاجم تیم فوتبال استقالل پس از مدت ها غیبت در تمرینات استقالل در محل تمرین دیروز آبی پوشان آفتابی شد. به گزارش سرویس ورزش 
مهدی قایدی، مهاجم جوان تیم فوتبال استقالل که به دلیل اختالف در بحث قراردادش با باشگاه در تمرینات این تیم شرکت نمی کرد، پس ازحدود 10 روز غیبت، دیروز در تمرین استقالل حضور یافت. 

با توجه به غیبت قایدی در تمرینات، باید دید این بازیکن امروز همراه آبی پوشان برای بازی روز دوشنبه با مس رفسنجان به کرمان می رود یا نه.

دنیای ورزش

تلگرامی

 سینا حسینی  ظهر امروز پس از ماه ها 
فــدراســیــون  جــدیــد  رئــیــس  بالتکلیفی 
سکان  تا  شد  خواهد  رونمایی  فوتبال 
ایران  فوتبال  آینده  سال  چهار  هدایت 
امــا به  او و کابینه اش سپرده شــود،  به 
اعتراف بسیاری از اهالی فوتبال انتخابات 
و  عجیب  از  یکی  فدراسیون  دوره  ایــن 
قریب ترین انتخابات ادوار اخیر فوتبال 
ایـــران اســت؛ چــون در آستانه بــرگــزاری 
انتخابات مشخص نیست نام چه کسی 

از صندوق رأی گیری بیرون خواهد آمد.

نقش آرای خاکستری»
چهار کاندیدای پست ریاست فدراسیون 
برای  اخیر،  روز  پانزده  در طول  هر یک 
ایــن صندلی خبرساز به  نشستن روی 
واسطه روابط خود با اعضای مجمع بارها 
البی و رایزنی کردند تا شانس خود را برای 
باالبردن آرای موافق تشدید کنند، در این 
میان اما نکته حائز اهمیت این است که 

سرنوشت رئیس فدراسیون توسط آرای 
خاکستری مجمع روشن خواهد شد.

ائتالف ها و انصراف ها»
در میان چهار نامزد به نظر می رسد دو 
موفقیت  بـــرای  بیشتری  شانس  نــامــزد 
دارنــــــد، بـــر هــمــیــن اســــاس پیش بینی 
کشیده  دوم  دور  به  انتخابات  می شود 
شود و کیومرث هاشمی و شهاب الدین 
عزیزی خادم در مرحله دوم برای تصاحب 
با  فوتبال  فــدراســیــون  ریــاســت  صندلی 
یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.البته 
گمانه زنی ها حکایت از این دارد که برخی 
نزدیکان مصطفی آجورلو و شهاب الدین 
عــزیــزی خــادم در تــالش انــد دو نــامــزد را 
متقاعد کنند لحظه آخر پیش از رأی گیری 
با یکدیگر اجماع کنند و یک نفر به سود 
تا  بکشد  کنار  رقابت  عرصه  از  دیگری 
شانس پیروزی اش افزایش یابد. اگر این 
کار به سرانجام برسد ممکن است نتیجه 

انتخابات در مرحله نخست روشن شود.
چنانچه انتخابات فدراسیون فوتبال به 
دور دوم کشیده شود آن وقت احتمال 
پیش گرفتن شهاب الدین عزیزی خادم 
بیشتر از کیومرث هاشمی خواهد بود؛ 
چــون بــرابــر پیش بینی هــا بــه احتمال 
قریب به یقین آرای علی کریمی و آجورلو 
نیز در سبد آرای خادم قرار خواهد گرفت 
و به این ترتیب او با سبقتی قابل توجه از 

هاشمی عبور خواهد کرد.

مهندسی انتخابات؟»
ــن مــیــان دغــدغــه مهندسی  ایـ ــا در  امـ
انتخابات از ســوی طیف هــای مختلف 
این  مــبــادا  کــه  فوتبالی مطرح مــی شــود 
تغییر  را  انتخابات  سرنوشت  مسئله 
ــن طــیــف مــعــتــقــدنــد بــرخــی  ــ ــد،ایـ ــ دهـ
دخالت های بیرونی ممکن است جریان 
حاکم بر انتخابات را تغییر دهد؛ اتفاقی 
که واکنش رسمی مهدی علی نژاد را به 

دنبال داشــت تا او به صراحت از عدم 
دخالت وزارت ورزش در جریان انتخابات 
و حمایت از یک کاندیدا خاص سخن 
بگوید، با این حال عده ای بر این باورند 
حمایت های کمیته ملی المپیک و وزارت 
احتمال  نامحسوس  شکل  بــه  ورزش 
پیروزی یکی از گزینه ها را نسبت به سه 

گزینه دیگر افزایش خواهد داد.

پیش بینی غیر رسمی»
شاید برای اهالی فوتبال جالب باشد که 
در مقطع کنونی یک پایش غیر رسمی 
از چگونگی آرای مجمع نشان می دهد 
جنجالی  نــامــزد  کریمی  علی  احــتــمــاالً 
فدراسیون فوتبال یک ششم آرای مجمع 
را بدست خواهد آورد و مصطفی آجرلو 
نیز حدود یک ششم دیگر و عزیزی خادم 
و کیومرث هاشمی حجم قابل توجهی 
از آرا را در دور اول انتخابات از آن خود 

خواهند کرد.

سرپرست پیکان تهران درباره نقل و انتقاالت و شرایط تیمش توضیحاتی را ارائه کرد.به 
گزارش سرویس ورزش علی اصغر مدیرروستا درباره جدایی شاهین طاهرخانی از پیکان 
خاطرنشان کرد: او در ابتدای فصل با نظر کادرفنی به جمع 
نفرات ما اضافه شد و در مسابقات ابتدایی نیز برای تیم به 
میدان رفت.   او خودش با توجه به اینکه می خواهد در تیمی 
باشد که بازی کند، درخواست جدایی داده است. باشگاه 
پیکان هیچ مشکلی با طاهرخانی و هیچ بازیکن دیگری ندارد 
و حاال که خودش هم درخواست جدایی داده ما به او سخت 
نمی گیریم و سعی می کنیم این جدایی در نهایت دوستی 
صورت بگیرد«. گفتنی است پرسپولیس در ابتدای فصل دنبال این بازیکن بود و حاال به 

نظر می رسد با توجه به نیاز به مدافع برای جذب وی مشکلی نداشته باشد.

مربی پیشین تیم فوتبال ذوب آهــن ایران و دستیار کارلوس کی روش در تیم 
ملی کلمبیا به طرز مشکوکی درگذشت. به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های 

نوشتند: جسد  خبر  ایــن  اعـــالم  ایــرلــنــدی ضمن 
» دز مک آلینان« مربی دروازه بان های ذوب آهن و 
دستیار کی روش در تیم ملی کلمبیا در خانه اش در 
ایرلند پیدا شده است و طی چند ساعت گذشته 
اخباری شنیده شده است که این مربی دست به 

خودکشی زده است.
این مربی که در تیم ملی کلمبیا دستیار کارلوس 

کی روش سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران بود، سابقه حضور در کادر فنی 
تیم ذوب آهن و دستیاری امید نمازی در این تیم را هم دارد.

جسد دستیار کی روش در خانه اش پیدا شدطاهرخانی در اتوبان سرخ

و  مــدت ها پیش بحث  از  که  همان طور 
گمانه زنی درخصوص آینده کاری شهریار 
مغانلو مهاجم ایرانی سانتاکالرا پرتغال و 
ایــران مطرح شده  بازگشت او به فوتبال 
و  نقل  در  قامت  بلند  بازیکن  ایــن  ــود،  ب
انتقاالت زمستانی به پرسپولیس خواهد 
جمع  در  دوم  فصل  نیم  در  تــا  پیوست 
شاگردان یحیی گل محمدی حضور پیدا 

کند.
به گزارش »ورزش سه«، قــرارداد شهریار 
مدت  به  و  قرضی  پرسپولیس  با  مغانلو 
ــن بازیکن کــه در فصل  6 مــاه اســـت. ای

ــود، با  ــ گــذشــتــه عــضــو تــیــم پــیــکــان ب
عملکرد  ــازان  ــودروســ خــ لــبــاس 

قابل توجهی داشــت و موفق 
شد 14 گل برای این تیم به 
ثمر برساند. این درخشش 
مغانلو موجب شد تا او در 
تابستانی  انتقاالت  و  نقل 

راهـــی فــوتــبــال پــرتــغــال و تیم 
سانتاکالرا شود.

حـــضـــور  از  ــــش  ــی ــ پ
فــوتــبــال  در  مــغــانــلــو 
مدنظر  او  ــغــال،  ــرت پ
محمدی  گــل  یحیی 
قـــــــــــرار داشـــــــــــت و 
پرسپولیس  سرمربی 

ایــن  از  قــصــد داشــــت 
تــیــمــش  در  بـــازیـــکـــن 

اســتــفــاده کــنــد امــا 
مــغــانــلــو راهــی 

پــرتــغــال 
ــد و  ــ ــ شـ

ایــن تیم در  بــرای  بــار  اینکه 13  از  پس 
رقابت های لیگ و جام حذفی به میدان 
ــا پیراهن  ــار ب ــک بـ رفـــت، مــوفــق شــد ی
کند.در حالیکه بحث  گلزنی  سانتاکالرا 
به  ایـــران  فــوتــبــال  بــه  بــازگــشــت مغانلو 
تراکتور  باشگاه  ــود،  ب رسیده  خــود  اوج 
این  به جذب  از عالقه مندان  نیز یکی 
مهاجم بود ولی علیرضا رحیمی معاون 
استوری  یک  ارســال  با  تراکتور  باشگاه 
بود  نوشته  خــود  شخصی  صفحه  در 
که با وجود ارائه یک پیشنهاد خوب به 
مغانلو، او به دلیل عالقه شخصی تیم 

دیگری را انتخاب کرده است.
پس از مذاکرات مدیران باشگاه 
خود  همتایان  با  پرسپولیس 
حضور  سرانجام  پرتغال،  در 
تا  پــرســپــولــیــس  در  مــغــانــلــو 
حــدود زیـــادی قطعی شــده و 
وارد  دیــروز  بازیکن صبح  ایــن 
تهران شد و اگر اتفاق خاصی 
از  پــس  او  نــدهــد،  رخ 
ــی،  ــ ــراب ــ ــهــــدی ت مــ
دومـــیـــن خــریــد 
ــی  ــ ــان ــ ــت ــســ ــ زم
ســرخــپــوشــان 
خواهد بود. 

پرونده سوشا  باشگاه پرسپولیس پیگیر 
مکانی شــده تا مشخص شــود او چطور 
توانسته حکم محکومیت ٨٠٠ میلیونی 

علیه این باشگاه بگیرد.
به گزارش ایسنا، سوشا مکانی به خاطر 
مطالبات مربوط به سال های ٩٣ تا ٩5 از 
باشگاه پرسپولیس شکایت کرده که پس 
از رأی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون 
ادامــه رأی کمیته استیناف  فوتبال و در 
این فدراسیون، باشگاه پرسپولیس را به 
پرداخت حدود ٨٠٠ میلیون تومان محکوم 
کرد، اما حاال این باشگاه پیگیری موضوع 
شده که چطوری رأی ١45 میلیون تومانی 

ابتدایی به ٨٠٠ میلیون تومان 
رسیده است؟

بر اساس اطالعاتی که 
در  مطلع  مقام  یک 
پرسپولیس  باشگاه 
در اختیار ایسنا قرار 
مکانی  ســوشــا  داد، 

آخرین  در 

پرسپولیس  باشگاه  در  فعالیتش  ســال 
قــرارداد ٨٠٠ میلیونی داشت که در ادامه 
به خاطر محرومیت 6 ماهه که از سوی 
کمیته اخالق فدراسیون برای این بازیکن 
اعمال شد، مدیران وقت باشگاه 5٠ درصد 
از قــرارداد این بازیکن را کسر کردند و از 
4٠٠ میلیون باقیمانده، حدود ٢٠٠ میلیون 
بــه او پــرداخــت کــردنــد. بــه خاطر همین 
کمیته  در  توانست  مکانی  هم  موضوع 
وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال علیه 
میلیون   ١45 ــدود  حـ حکم  پرسپولیس 
تومانی بگیرد و با امضای ابراهیم شکوری 
)دبیر کل وقت فدراسیون فوتبال( این رأی 
ابالغ شد.  حاال مدیران پرسپولیس مدعی 
هستند که چطور رأی ١45 میلیونی که 
پیش از این فدراسیون ابــالغ کــرده بود 
به حدود ٨٠٠ میلیون رسیده و از این 
جهت پیگیر موضوع هستند. باشگاه 
پرسپولیس بر این باور است که با توجه 
به حرکت غیر اخالقی سوشا مکانی و 
محرومیت 6 ماهه او از سوی فدراسیون 
فوتبال، پرسپولیس نباید نیمی از دستمزد 

او را بپردازد.
پرونده سوشا مکانی و چند پرونده 
دیگر این روزها مشکل بزرگی برای 
پرسپولیس ایجاد کرده است. حاال 
پرسپولیس  دیگر  جــوان  بازیکن  دو 
یعنی ابوالفضل درویشوند و شاهین 
عباسیان هم به شاکیان اضافه شدند و 
پنجره سرخ ها را محکم تر از قبل قفل 

کرده است.

مغانلو در تهران

جدیدترین خرید یحیی از پرتغال می آید
دو بازیکن دیگر هم شکایت کردند 

ماجرای عجیب سوشا مکانی و پرسپولیس!

امروز انتخابات فدراسیون به دور دوم می رود؟امروز انتخابات فدراسیون به دور دوم می رود؟
رقابت میلی متری برای صندلی داغ فوتبالرقابت میلی متری برای صندلی داغ فوتبال  

هفته بیست و ششم لیگ برتر انگلیس

چلسی  -  منچستریونایتد
یکشنبه 5 اسفند -  20:00 از شبکه ورزش

لبرون جیمز پاسخ انتقاد زالتان را داد

 در مورد برخورد پلیس آمریکا 
با سیاهان ساکت نمی مانم

لبرون جیمز، اسطوره دنیای بسکتبال پاسخ زالتان، ستاره سوئدی میالن 
را داده است.به گزارش سرویس ورزش لبرون جیمز در سال های اخیر و 
به خصوص در دوران ریاست دونالد ترامپ اظهار نظرهای سیاسی تندی 
داشته و بارها به شرایط موجود در ایالت متحده آمریکا اعتراض کرده 
است. اوج این اعتراض ها در مورد تبعیض نژادی و رفتار خشن نیروهای 
پلیس آمریکا در برخورد با افراد سیاه پوست بود و مرگ جورج فلوید 

عصبانیت لبرون جیمز را به اوج رساند.
اما زالتان، ستاره گلزن میالن به تازگی در مصاحبه ای مدعی شد ورزشکاران 
هنگام رسیدن به شهرت نباید در مورد مسائل سیاسی ابراز عقیده کنند؛ زیرا 
در این مسئله تخصص ندارند و ممکن است مرتکب اشتباه شوند. عقیده ای 

که به مذاق لبرون جیمز خوش نیامده و او پاسخ زالتان را داده است.
لــبــرون جیمز  بــه  تلویزیونی گــفــت: »مــن  ــان در یــک گــفــت و گــوی  زالتـ
نباید  افــراد مشهور  من  نظر  به  اما  اســت،  فوق العاده  او  و  عالقه مندم 
زیرا  بازی می کنم  فوتبال  در مورد مسائل سیاسی صحبت کنند. من 
بهترین بازیکن این رشته نام دارم و سیاستمدار نیستم. اگر من یک 
سیاستمدار بودم، در این رابطه فعالیت می کردم. این نخستین اشتباهی 

است که افراد مشهور هنگام رسیدن به شهرت مرتکب می شوند«.
در امــــــــــا لـــــبـــــرون  هرگز  »مــن  گفت:  ــان  زالت به  پاسخ  در  جیمز 

شد. مـــــــــــــــــــورد  نخواهم  ساکت  اشتباه  و  غلط  شرایط 
مردم  برابری، من  مــورد  در  و  کــرده  راهنمایی  را  خــود 

سرکوب  و  نــژادپــرســتــی  اجتماعی،  عــدالــت 
جامعه  در  کــه  مـــواردی  و  دهــنــدگــان  رأی 
ــم. مــن از  مــا وجـــود دارد حــرف مــی زن
بــرای شــفــاف ســازی در  پلتفرم خــود 
خصوص آنچه در این کشور و جهان 
هیچ  به  می کنم.  استفاده  می گذرد، 
وجه نمی توانم فقط به دنبال ورزش 
و  روش  این  که  می دانم  زیــرا  باشم؛ 

صدای من چقدر قدرتمند است«.
مردی  ــان  »زالت گفت:  جیمز  لبرون 
مورد  در  زبــان سوئدی  به  که  اســت 
ــرا  ــرده؛ زی ــ ــوارد صــحــبــت ک ــ هــمــیــن م
نبود  سوئدی  سنتی  او  خانوادگی  نام 
در  نژادپرستی  کــرد  احساس  نیز  زالتــان  و 
باال  درک  با  ذهنیتی  با  من  اســت.  جریان 
واقــع  در  مــن  مــی کــنــم.  آگــاهــانــه صحبت  و 
کار  ایــن  دارم  که  هستم  بــدی  پسر  نوعی  به 
صحبت  مشکالت  مــورد  در  و  داده  انــجــام  را 

می کنم؛ زیرا حس می کنم وظیفه ام است«.

 خورخه سامپائولی 
سرمربی مارسی شد

باشگاه المپیک مارسی تأیید کرد خورخه 
سامپائولی، سرمربی سابق تیم ملی آرژانتین 
را به عنوان سرمربی تیم اول این باشگاه به  

خدمت گرفته است.
به گزارش »ورزش سه« پس از جدایی آندره 
ویالس بواس از مارسی به دلیل اختالف با 
مدیران باشگاه بر سر خریدهای زمستانی، 
سامپائولی به عنوان گزینه اول هدایت این 
سرانجام  و  شــد  مطرح  فرانسوی  باشگاه 
امشب این مربی آرژانتینی به طور رسمی به 

عنوان سرمربی مارسی معرفی شد.
ــورت، مالک  ــ ک فــرانــک مــک  اینکه  ضمن 
مارسی، اعالم کرد پابلو لونگوریا، مدیر فوتبال 
باشگاه، از این به بعد به عنوان رئیس باشگاه 

فعالیت خواهد کرد.

سولسشر: از مبارزه با 
میالن لذت می بریم

ــی  ــربـ ــرمـ ــر، سـ ــشــ ــــســ ــول اولـــــــــه گــــنــــار ســ
منچستریونایتد، مدعی است مسابقه با 
میالن می تواند یک بازی چمپیونزلیگ باشد 
و همچنین از عملکرد زالتان در روسونری 

تمجید کرده است.
سولسشر  ورزش  ســـرویـــس  گـــــزارش  بـــه 
گفت:»برای ما خوب است که این بازی ها 
را در پیش داشته باشیم. این تیم به چالش 
نیاز دارد و از مبارزه لذت می برد و ما از آن ها 
استقبال می کنیم. سنت و تاریخچه میالن 
نشان می دهد که آن ها یک باشگاه بزرگ 
هستند و سن سیرو استادیومی عالی است 
که ما قرار است به آنجا برویم و منتظر این 

دیدار هستیم«.

زندگی مسی فیلم می شود
کمپانی نتفلیکس به زودی داستان زندگی 
بارسلونا  آرژانتینی  ستاره  مسی،  لیونل 
را مــی ســازد. شبکه نتفلیکس اعــالم کرد 
قصد دارد در یک مینی سریال 6 قسمتی، 
و  را ساخته  لیونل مسی  زندگی  داستان 
برای هــواداران پخش کند. نام این سریال 
GOAT و به معنای بهترین بازیکنان همه 
ادوار فوتبال است و نتفلیکس می خواهد 
اتفاقاتی که در 20 سال اخیر برای لیونل 
مسی رخ داده را با جزئیاتی جالب و جدید 

پوشش بدهد.

کاسانو: 

رونالدو در یوونتوس 
شکست خورده است

رئــال مادرید معتقد است  مهاجم سابق 
ستاره پرتغالی در یوونتوس شکست خورده 
کرد:  اظهار  کاسانو  آس،  از  نقل  است .به 
کریستیانو در این سه سال هیچ کاری نکرده 
است و تا زمانی که لیگ قهرمانان فتح نشود 

شایسته چنین جمله ای است.

رئیس فدراسیون والیبال اطمینان داد س
کاپیتان تیم ملی ایران با آمادگی باال در 

المپیک توکیو حاضر می شود.
نــخــســتــیــن ســالــگــرد درگـــذشـــت س در 

ــرار اســـت بخش  ــ ســیــامــنــد رحـــمـــان، ق
و  المپیک  ورزش،  مـــوزه  در  سیامند 

پارالمپیک افتتاح شود.
بر اساس تصمیم کمیته فنی واترپلو س

واترپلو  برتر  لیگ  رقابت های  مقرر شد 
ــا حــضــور پــنــج تــیــم و به  ســـال 13۹۹ ب
قهرمانی  استخر  در  متمرکز  ــورت  صـ

استادیوم آزادی تهران برگزار شود.
سمیع هللا قاصد آبادی از ورزشکاران س

شاملی  علیرضا  با  رقابت  در  اسکواش 
دست به حرکت جوانمردانه ای زد و در 
مصدوم  حریف  با  مسابقه  طــول  تمام 

خود مدارا کرد.
با منفی شدن تست کرونای برادران س

عالمیان، آن ها نخستین جلسه تمرینی 
خود را در قطر برگزار کردند.

پس از پیگیری های فدراسیون جودو س
دادگــاه  CAS سرانجام  دادگــاه  از طریق 
حکمیت ورزش 26 شهریور ماه تشکیل 
جلسه داد، بعد از آن جلسه قرار بر این 
مــاه فرصت که به  از یک  بــود که پس 
طرفین داده شده بود، رأی نهایی صادر 
شود اما بعد از به پایان رسیدن فرصت 
توافق دوبار به مدت دو ماه و نیم و دفعه 
بعد برای یک ماه رأی دادگاه حکمیت 

ورزش تمدید شد.
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا ذاالجالل واالکرام

دولت آمریکا گزارش ترور را منتشر کرد؛ بن سلمان آمر قتل خاشقچی

 شیردوشی 
به سبک دموکراتیک!

گزارش  سرانجام  آمریکا  جدید  دولت  عــلــوی    
خاشقچی،  جمال  قتل  دربــاره  آمریکا  اطالعاتی 
را منتشر کرد که در آن گفته  روزنامه نگار سعودی 
مجوز  عربستان  ولیعهد  سلمان،  بن  محمد  شده 
کرده  صادر  را  او  قتل  یا  دستگیری  برای  عملیاتی 
است. به گزارش فارس، گزارش آمریکا تصریح دارد 
ولیعهد سعودی، خاشقچی را تهدیدی مستقیم برای 
پادشاهی عربستان می دید و از اقدامات خشن برای 
این  از  او حمایت می کرد. در بخشی  ساکت کردن 
گزارش، از افرادی که به نیابت از محمد بن سلمان 
در قتل خاشقچی ایفای نقش کرده اند نام برده شده 
در  هم  آمریکا  خارجه  وزیر  بلینکن،  آنتونی  است. 
بیانیه ای اعالم کرد علیه ۷۶ تبعه سعودی که گمان 
خارج  در  حکومت  مخالفان  تهدید  به  اقدام  می رود 
از مرزهای این کشور کرده اند محدودیت هایی برای 
صدور روادید در نظر گرفته است. منابع خبری عالوه 
بر این گفته اند وزارت خزانه داری آمریکا قصد دارد 
در  که  سعودی  مقامات  برخی  علیه  را  تحریم هایی 
این،  وجود  با  کند.  اعمال  داشته اند  دست  قتل  این 
ولیعهد  گفته اند  آمریکا  خزانه داری  وزارت  مقام های 
قتل جمال  دستور  باوجود صدور  عربستان سعودی 

خاشقچی مشمول تحریم های جدید نخواهد شد. در 
واکنش به گزارش اطالعاتی آمریکا، وزارت خارجه 
سعودی شامگاه جمعه در بیانیه ای اعالم کرد آنچه 
اهانت آمیز و  نتیجه گیری های  در گزارش ذکر شده 
که  بوده  کشور  ارشد  مقام های  درباره  غیرصحیح 
همچنین  کرد؛  قبول  را  آن  نمی توان  وجه  هیچ  به 
و  اطالعات  از  مجموعه ای  شامل  گــزارش  این 

نتیجه گیری های غیرصحیح است.
جمعه  روز  آمریکا  جمهور  رئیس  حال،  همین  در 
پادشاه  با ملک سلمان،  تلفنی  تماس  در  گفت وی 
تعامل  برای  شرطی  پیش  عنوان  به  گفته  سعودی 
با آمریکا، عربستان باید با نقض حقوق بشر در این 
کشور مقابله کند. جو بایدن افزود: این را برای وی 
شفاف ساختم که قوانین در حال تغییر بوده و ما قصد 
با حاکم  کنیم.  اعالم  را  تغییرات چشمگیری  داریم 
شدن دولت جدید در واشنگتن، فشارها روز به روز 
به هیئت حاکمه سعودی افزایش یافته تا در نهایت، 
امتیازی شیرین توسط سلمان ها به دولت دموکرات 
برای پذیرش حضور آن ها در قدرت داده شود. امری 
به  آل سعود  عنوان دوشیدن شیر  با  رسانه ها  در  که 

سبکی جدید تعبیر می شود.

دبیر کل کتائب سیدالشهدای عراق:

سخنان وقیحانه »فؤاد 
حسین« عجیب است

کتائب  کـــل  ــر  ــی دب
ــدای  ــهـ ــشـ ــدالـ ــیـ سـ
واکــنــش  در  ــراق  عــ
بـــه ســخــنــان وزیـــر 
کشور  ایــن  خارجه 

نوشت:  خــود  توییتر  در  مقاومت  علیه 
حمله آمریکا به مواضع گروه های مقاومت 
ما تعجب آور نبود و قابل پیش بینی بود. 
]زیـــرا[ ما در حــال نبرد بــرای آزادســـازی 
اراضی خود از دست اشغالگر هستیم که 
کوردالن کشورمان می گویند وجود ندارد. 
ابـــواالء الــوالئــی افـــزود: امــا سخنان وزیر 
خارجه ما و هجمه وقیحانه او به مقاومت 
و تشکیک در نقش شریف آن در دفاع 
از میهن عجیب بود. آشکار است مشکل 
آن ها تنها در تعلق به عراق نیست بلکه 

حتی تاریخ را نیز مطالعه نمی کنند.
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 یک سال پس از امضا

دیوار کج توافق آمریکا و طالبان
یک سال پیش در چنین روزی توافق نامه صلح میان آمریکا و طالبان با هیاهو و 
تبلیغات سیاسی گسترده به امضا رسید. در همان هنگام برخی به ضعف ها و 
اشکاالت موجود در این توافق توجه نشان دادند و بر سنگینی کفه ترازو به سود 
نیمه خالی لیوان تأکید داشتند. اکنون و با گذشت یک سال از اجرایی شدن توافق 
آمریکا و طالبان به نظر می رسد این منتقدان حق داشته اند و این توافق نه تنها در 
اندازه تبلیغات و هیاهوی سیاسی اش مفید واقع نشده بلکه حتی از برخی جهات 
معضالت و پیچیدگی های جدید و بیشتری نیز بر سر راه صلح در این کشور قرار داده 
است. در این راستا و در وهله نخست باید به تأثیر پیامدهای امضای توافق سیاسی 
مستقیم میان آمریکا و طالبان بر عملکرد یک سال اخیر این گروه و به ویژه بر نحوه 
حضور آن ها در مذاکرات بین االفغانی اشاره کرد. اعطای امتیازهای مهم اگر چه این 
گروه را به پای میز مذاکره با دولت کشاند، اما اعتمادبه نفس و سطح توقع طالبان را 
به شدت باال برد و در مذاکرات، آن ها را در موضع تهاجمی و نمایندگان دولت را در 
وضعیت تدافعی قرار داد. این موضوع، کار را حتی برای طالبان هم دشوار کرد، چراکه 
مقاومت الیه های درونی و به ویژه فرماندهان نظامی را در برابر هرگونه امتیازدهی 

به دولت در پی  داشت.
اما صرف نظر از موضوع »مسیر آغاز مذاکرات صلح« تحوالت یک ساله اخیر ابعاد 
عملی و عینی ابهامات موجود در توافق میان آمریکا و طالبان را هم آشکار کرد. 
به کارگیری مفاهیمی مبهم مانند »کاهش خشونت ها« که جایگزین بحث مهم و 
اساسی »برقراری آتش بس سراسری« شد، در این مدت ناکارآمدی خود را نشان 
داد. سرنوشت مبهم توافق امنیتی واشنگتن و کابل و بالتکلیفی حاصل از تضاد 
آن با توافق آمریکا و طالبان، موجب شد واکنش های متفاوت و گاهی متناقض از 
سوی واشنگتن در قبال اقدامات نظامی طالبان انجام گیرد. از سوی دیگر توافق 
آمریکا و طالبان برای خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان، آن هم در وضعیتی 
که هیچ هماهنگی با دیگر متحدان و به ویژه ناتو انجام نگرفته بود، سایر نیروهای 
ائتالف در افغانستان را با بالتکلیفی روبه رو کرد. اجالس اخیر ناتو و ناکامی آن ها برای 
تصمیم گیری در قبال تعهدات آمریکا و طالبان، مصداقی برای همین سردرگمی است. 
بــرای اجرایی  را هم روشــن ساخت؛  تحوالت یک سال اخیر نکته مهم دیگری 
شدن مفاد توافق آمریکا و طالبان هیچ ضمانت اجرایی در نظر گرفته نشده است. 
گزارش های سازمان ملل حکایت از آن دارد که خشونت ها به هیچ وجه کاهش نیافته 
و طالبان همچنان با القاعده در ارتباط هستند. آمریکایی ها در یک سال گذشته در 
برابر تمامی این نقض تعهدات مماشات به خرج داده و تنها به برنامه خود برای خروج 

هرچه سریع تر از افغانستان اندیشیده اند. 
در نهایت باید گفت توافق آمریکا و طالبان از همان ابتدا بر بنیانی نادرست پایه ریزی 
شد و تحوالت یک سال گذشته این نادرستی و کجی را آشکار کرد. اکنون که ظاهراً 
بایدن تصمیم به ترمیم گرفته معلوم نیست این دیوار تاب تحمل این اصالحات را 

دارد و یا اینکه باید شاهد ریزش و فروپاشی آن باشیم.
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تیر غیب!تیر غیب!
ارتــش رژیــم صهیونیستی اعــالم کــرد یک نظامی ایــن رژیــم در پی 
اصابت یک تیر از مکانی نامعلوم مجروح شده است. این ارتش در 
حساب توییتر خود در این خصوص اعالم کرد: این نظامی شامگاه 
جمعه در پی تیراندازی کور از سمت مرزهای مصر مورد اصابت قرار 
گرفته است. در پایان این بیانیه آمده است: ارتش در حال تحقیق 
در خصوص این حادثه است. در حادثه ای مشابه، سه روز پیش هم 
روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارانوت گزارش داده بود یک نظامی 
این رژیم در یکی از پایگاه های نظامی در غور اردن )شرق فلسطین 

اشغالی( بر اثر یک تیراندازی از مبدأ نامعلومی مجروج شده است.
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بدون تیتر
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 میراحمدرضا مشرف، کارشناس مسائل افغانستان

دریـچـه

روزنامه وال استریت ژورنال چاپ آمریکا عکس اصلی صفحه 
نخست خود را به اتفاق جالب توجه در کره شمالی اختصاص 
داده که به خاطر همه گیری ویروس کرونا، دیپلمات های روس 
مقیم این کشور مجبور شدند بسیاری از مسیر برای خروج از 
این کشور را با واگن های دستی طی کنند! این روزنامه همچنین 
کمک 1.9 تریلیارد دالری ایاالت متحده به مردم این کشور برای 

کرونا را موجب افزایش 10 درصدی میزان درآمد ساالنه مردم این کشور دانسته و می گوید با 
خرج این پول ها توسط مردم بسیاری از کسب و کارهای راکد نیز دوباره رونق خواهند گرفت.

خود  شماره  تازه ترین  در  آلمان  چاپ  اشپیگل  هفته نامه 
در پرونده ای به ضربه هایی که همه گیری ویروس کرونا به 
کشور آلمان چه از لحاظ مالی و چه از لحاظ روانی وارد 
کرده می پردازد. این مجله بر همین اساس در طرح جالب 
توجه جلد خود، نشان ملی کشور آلمان یا همان عقاب 
فدرال را مجروح و آسیب دیده و از ماسک زدن خسته 

آلمان »کشور خسته« در نظر گرفته  نیز  پرونده  این  تیتر  و آشفته تصویر کرده است. 
شده است.

اشپیگلوال استریت ژورنال

ترجمه و تنظیم: امیر محمد سلطان پور

ــم س ــ شـــبـــکـــه تـــلـــویـــزیـــونـــی کــــــان رژیـ
آسیب  کشتی  کرد  فاش  صهیونیستی 
دیــــده در ســـواحـــل عــمــان مــتــعــلــق به 

نزدیکان رئیس موساد است.
در پی انفجاری در شهرستان بگرامی س

والیت کابل یک تن کشته شد و دو تن 
دیگر زخمی شدند.

آرا عیواضیان، رئیس دستگاه دیپلماسی س
ارمنستان بر ضرورت سریع خروج مزدوران 

خارجی از قره باغ کوهستانی تأکید کرد.
نـُـَجــبــاء بــا انتشار س مــقــاومــت اســالمــی 

بیانیه ای رسمی حمله هوایی آمریکا به 
کرد  تأکید  و  را محکوم  عراقی  مرزبانان 
مقاومت عراق این جنایت را بدون پاسخ 

نمی گذارد.

ع 9
91
24
60

کمیته امداد امام خمینی )ره( استان خراسان رضوی در نظر دارد تعدادی از 
امالک زراعی ، مسکونی و آموزشی متعلق به خود را از طریق برگزاری مزایده 

کتبی با شرایط نقد و اقساط و بدون دریافت کارمزد به فروش برساند.
ل��ذا متقاضی��ان خرید م��ی توانند برای بازدی��د از امالک مورد نظر و کس��ب 
اطالعات بیشتر از نحوه برگزاری مزایده ، اخذ برگ شرایط شرکت در مزایده 
و اس��ناد مزایده و تحویل پاکت پیش��نهادات از تاریخ 1399/12/10 تا تاریخ 
1399/12/23هم��ه روزه ب��ه جز ایام تعطیل از س��اعت 8 لغای��ت 14 به دفتر 
ف��روش امالک ام��داد به آدرس ذی��ل مراجعه فرمایند و یا م��دارک ، نمونه 
ق��رارداد فروش ) مبایع��ه نامه ( و فرم های مربوطه ) اس��ناد مزایده ( را از 
سایت معرفی شده اخذ نمایند. ضمنًا آخرین مهلت تحویل پاکت پیشنهادات 

حداکثر ساعت 14 مورخ 1399/12/23 می باشد.
مالحظات :

1( متقاضی��ان ب��رای ش��رکت در مزایده می بایس��ت س��پرده ای ب��ه میزان                         

پن��ج درصد قیم��ت پایه مزای��ده ملک مورد نظ��ر خود را طی چ��ک بانکی در 
وجه اداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره( خراس��ان رضوی با شناس��ه ملی 
14001913795 تهیه و تحویل دفتر فروش امالک نموده و رسید دریافت نمایند. 
2( متقاضیان می بایس��ت رسید س��پرده ماخوذه به همراه برگ تکمیل شده 
پیش��نهاد قیمت و برگ امضاء شده شرایط ش��رکت در مزایده را داخل پاکت 
مخص��وص پیش��نهادات ق��رار داده و پ��س از درج فقط نام و ن��ام خانوادگی 
متقاضی بر روی آن پاکت حداکثر تا ساعت 14 روز شنبه 23/ 1399/12 داخل 

صندوق پیشنهادات بیاندازند.
3( فروشنده در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله و همچنین تمدید 

مهلت مزایده یا ابطال آن به هر شکل مجاز و مختار است.
4( پیش��نهادات فاقد سپرده ، مخدوش ، مبهم و یا مش��روط از درجه اعتبار 
س��اقط و تکمیل و رعایت مفاد فرم های ش��رکت در مزایده که از طریق دفتر 

فروش ارائه می گردد الزامی است.

5( متقاضیان دارای شخصیت حقوقی می بایست ذیل فرم شرایط شرکت در 
مزایده را به مهر و امضاء مسئولین قانونی برسانند.

6( حضور کلیه شرکت کنندگان یا نماینده آنان در جلسه مزایده آزاد است و 
عدم حضور هر یک یا کلیه شرکت کنندگان موجب هیچ ادعایی از طرف آنان 

نخواهد بود.
7( مذکورًا توصیه می شود متقاضیان محترم به اطالعات مندرج در ردیف هر 
ملک توجه و ضمن رعایت مفاد مندرج در برگ ش��رایط ش��رکت در مزایده از 

ملک مورد نظر حتمًا بازدید به عمل آورند.
8( اقس��اط ط��ی چک ه��ای ) صیاد ( صادره از س��وی بانک ه��ا )به جز صندوق              

قرض الحسنه( قابل دریافت و از اخذ سفته معذور می باشیم.
9( در صورت پرداخت نقدی الباقی ثمن معامله مشمول سالیانه  هفده درصد 

تخفیف به صورت روز شمار خواهد شد.
10( درصورت برنده نشدن در مزایده سپرده متقاضی حداکثر ظرف مدت ده 

روز کاری عودت داده خواهد شد.
11( عقد قرارداد و تحویل چک های اقس��اط در فاصل��ه زمانی ده روز کاری از 

تاریخ برگزاری مزایده الزامی است.

12( کلیه امالک با وضع موجود ارزیابی ش��ده و به فروش می رسند و رعایت 
حقوق ارتفاقی و هرگونه گذربندی احتمالی برابر ضوابط و مقررات به عهده 

خریدار می باشد.
دفتر فروش امالک امداد به نشانی :

مشهد مقدس بلوار شهید مدرس – مدرس 12- اداره کل کمیته امداد امام 
خمینی ) ره ( طبقه سوم- اتاق 307 تلفن تماس 32241179

 تلفن های تماس : فیض آباد 56723090 )ردیف یک( کاشمر 55234362) 
ردیفهای 2 و 3 ( خلیل آباد 57727332 ) ردیف 4 ( بجس��تان 56526934 
) ردیف 5( و س��بزوار 9- 44298236 داخلی 1802 ) ردیف 6(  پاسخگوئی در 

ساعات اداری  
http:// www.emdadimam.ir : آدرس اینترنتی

زمان برگزاری مزایده : روز یک شنبه مورخ 1399/12/24 ساعت 8 صبح .
محل برگزاری مزایده : 

    مشهد مقدس بلوار شهید مدرس – مدرس 12- اداره کل کمیته امداد امام 
خمینی ) ره ( طبقه سوم- اتاق 307

فروش فوق العاده امالک )مزایده شماره 99/57 خراسان رضوی(   
ف

وضعیت  مساحت عرصه )مترمربع(آدرسشهرردی
نوع میزان مالکیتوضعیت سندنوع کاربرینوع ملکملک

سپرده شرکت در قیمت پایه )ریال(شرایط پرداختانتقال 
مزایده )ریال(

در اختیار 2000 میدان خرمشهر فیض آباد1
دو هزار سهم مشاع از 9/3394 داردزراعیزمینامداد

50 درصد نقد مابقی 12 ماهه تحویل پس از وصول قطعیسهم ششدانگ
6011,000,000,000550,000,000 درصد ثمن معامله

در اختیار 78/72خیابان امام موسی صدر 26 کاشمر2
زمینامداد

مسکونی از ضلع غرب 
10/2 متر در مسیر معبر 

قرار دارد
50 درصد نقد مابقی 12 ماهه تحویل پس از وصول قطعیششدانگدارد

60727,800,00037,000,000 درصد ثمن معامله

کاشمر3
بلوار بعثت بعد از چهارراه طالقانی 
سمت راست قطعه سوم شمالی 

مقابل پالک 58
06/334 عرصه و 126 اعیان 

با سقف ضربی
در اختیار 

امداد
مسکونی قدیمی 

دارای پروانه و فاقد 
پایان کار

50 درصد نقد مابقی 18 ماهه تحویل پس از وصول وکالتیششدانگداردمسکونی 
7035,000,000,0001,750,000,000 درصد ثمن معامله

کیلومتر یک جاده بردسکن مجتمع خلیل آباد4
فرهنگی مرحوم مرتضوی

4917 عرصه حدود 922 
اعیان با متعلقات طبق 

کارشناسی
در اختیار 

خارج از محدوده و حریم مجتمع فرهنگیامداد
50 درصد نقد مابقی 18 ماهه تحویل پس از وصول وکالتیششدانگداردشهر

7066,790,000,0003,340,000,000 درصد ثمن معامله

حاشیه خیابان 12 فروردین  بین بجستان5
9 و 11

40/399 عرصه و حدود 120 
اعیان سقف ضربی و 123 

سفق سبک ایرانیتی
در اختیار 

امداد
مسکونی قدیمی 

فاقد پروانه و               
پایان کار

مسکونی
اجاره )اوقافی( 

پرداخت حق پذیره 
اوقاف با خریدار است

40 درصد نقد مابقی 24 ماهه تحویل پس از وکالتیششدانگ
7,000,000,000350,000,000وصول 60 درصد ثمن معامله

سبزوار6
سجاد شهر بلوار دانشگاه پشت 

فرماندهی نیروی انتظامی خوابگاه 
پسران امام سجاد)ع(

72/5243 عرصه و 1055 
اعیان )930 متر اعیان دارای 

پروانه ( فاقد پایان کار 
در اختیار 

50 درصد نقد مابقی 24 ماهه تحویل پس از وکالتیششدانگقرارداد واگذاریآموزشیخوابگاهامداد
69,726,040,0003,487,000,000وصول 60 درصد ثمن معامله

برگ س���بز خودرو پژو مدل ۲۰۷ به ش شهربانی 
۸۷-۲۴۹س۴۷ به ش موت���ور۰۰۲۳۱۲۰B۱۷۷ به 
بن���ام   NAAR  ۶۵۲۰۶۵FEXJJ۱۳ شاس���ی  ش 
س���ریه حس���نی مفق���ود ش���ده و از درج���ه اعتبار 

ساقط است. ,ع
99
12
45
7

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

گواهینامه موق���ت پایان تحصی���ات اینجانب مریم 
حیدرزهی فرزند آس���ا به ش���ماره ملی ۳۵۹۱۸۵۱۶۳۹ 
رش���ته ام���وزش ابتدای���ی مقطع کارشناس���ی اموزش 
و پ���رورش از دانش���گاه ازاد اس���امی واحد ایرانش���هر 

مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

,ع
99
12
39
8

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز سواری سمند ب شماره پاك ٧١ه٥٩٤-
ش  و   ١٤٧H٠٣٧١١٤١ موت���ور  ش  و  ای���ران   ٣٢
شاس���ی NAACJ۱JE۸JF۴۱۱۴۰۶ ب���ه نام محمد 
ش���هزاد اش���تیوانی مفقود و از درجه اعتبارساقط 

می باشد. ,ع
99
12
39
4

دی
قو

مف
ی 

گه
آ
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شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو در نظر 
دارد اجرای سازه نگهبان پروژه جواداالئمه)ع( 
از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار  مشهد را 

واجد شرایط واگذار نماید. 
ریال  800.000.000 مناقصه:  در  تضمین شرکت   مبلغ 

نوع تضمین شرکت در مناقصه: چک یا سفته
جهت دریافت اسناد مناقصه نماینده آن شرکت 
تا   99/12/10 تاریخ  از  نامه  معرفی  همراه  به 
طبرسی،  بلوار  مشهد،  آدرس:  به   99/12/15
شهید  )شارستان(،  شوشتری  شهید  خیابان 
مراجعه  فاطمیه  پروژه  فنی  واحد   ،7 شوشتری 
مناقصه                    برنده  بعهده  آگهی  هزینه  نماید. 

می باشد.           شماره تماس:
09376777449 آقای مهندس طاهری

آگهی مناقصه عمومی

,ع
99
12
44
9

,ع
99
12
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 ش�رکت مس�کن و عمران ق�دس رضوی در نظر دارد نس�بت 
ب�ه فروش لوازم مازاد س�اختمانی ، تاسیس�اتی ، لوازم یدکی     

ماشین آالت و ضایعات به روش مزایده عمومی کتبی اقدام نماید.
 لذا از اش�خاص حقیق�ی و حقوقی عالقه مند به خرید دعوت می ش�ود از 
تاریخ 1399/12/10 لغایت 1399/12/14 به جز ایام تعطیل جهت دریافت 
اطالع�ات مزای�ده ب�ه  واح�د بازاریابی و تدارکات این ش�رکت به نش�انی 
مشهد - خیابان دانش�گاه - بین خیابان کفایی و میدان شریعتی شماره 439 
)تلفن05138422669( مراجعه و یا به سایت www.omqo.com  مراجعه نمایند. 

مزایده فروش لوازم مازاد ساختمانی ، تاسیساتی ، لوازم یدکی 
ماشین آالت ، آجر،  پوکه و ضایعات
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