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روایت سردار حاجی زاده 
ازخودکفایی صنعت دفاعی 

 مهندسی معکوس 
به جای خرید خارجی

گفت وگو با علی بحرینی 
هنرمند نقاشی که با هنرش 
چشم ها را به زیارت کربال می برد 
 »رستاخیز« رنگ ها

شهریور1

قیمت در مشهد و شهرستان ها 1000 تومان - تهران 2000 تومان
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زندگی زیر سایه وقف1

رویکرد ایران در قبال اتفاقات 
افغانستان چگونه باشد؟

ابوالفضلظهرهوند

 شهادت 
سید اسداهلل 
 الجوردی 
در سال 1377

صالحیت وزیران پیشنهادی آموزش وپرورش، ارتباطات، اطالعات، اقتصاد و امور خارجه بررسی شد 
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 قدرت یابی طالبان 
 چه تأثیری بر روابط تجاری 
ایران و افغانستان می گذارد؟
بیم و امیدهای روابط 
اقتصادی تهران و کابل
بررسی آخرین وضعیت طرحی که 
قرار بود از اردیبهشت اجرایی شود

»نسخه نویسی 
 الکترونیک« 
در پیچ وخم زیرساخت ها

خراسان 
 رئیس بیمارستان 
فوق تخصصی اکبر مشهد خبر داد

افزایش سه برابری 
بستری کودکان 
مبتال به کرونا

 هنگام خرید زمین و خانه توجه 
به چه جزئیاتی ضروری است؟

 بسته حقوقی 
خرید ملک 
رواق 
 مدیرعامل بیمارستان رضوی 
 از خدمت خالصانه کادر درمان 
در مقابله با کرونا می گوید
 خط مقدم 
 جبهه سالمت را 
خالی نمی کنیم

رواق
دربارهوقفونذرهایجالبیکهکمتربهآنهافکرکردهایم

اسم »وقف« که می آید وسط، البد اول از همه به فکر توانایی باالی مالی و 
اقتصادی واقف می افتید و یا اینکه مثاًل ارثیه و پول قلنبه ای از جایی به دست 

آدم برسد، زخم های زندگی اش را درمان کرده و چاله چوله های اقتصادی و 
قرض و قوله هایش را پر کند و بعد اگر بخشی از آن اضافه آمد...
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پرونده ای جمع وجور درباره بحران این روزهای همسایه شرقی

+ جریان شناسی موضع گیری هادرباره افغانستان در دو ماه گذشته

چرا چنین شد؟ 
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معاونت بهره وری امالک و اراضی در نظر دارد تعدادی از قطعات در سطح شهر مشهد به شرح لیست 
ذیل را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید، لذا متقاضیان محترم می توانند جهت شرکت در مزایده در 
روزهای یکشنبه مورخ1400/05/31الی سه شنبه مورخ1400/06/02 از ساعت 9 الی اذان ظهر به سالن 
مزایده زمین، واقع در نبش میدان بوعلی- معاونت بهره وری امالک و اراضی مراجعه و یا از طریق 

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

31437060-31437064 amlak.razavi .ir

شماره ردیف
قطعه

شماره 
مساحت کاربریمحدودهبلوک

مترمربع
قیمت مصوب 
)ریال( مترمربع

شیوه پرداخت 
حقوقات

موسوی قوچانی 185,1
 60درصد نقد و70230.000.000تجارت محله11

الباقی 18 ماهه

سیدی - انتهای 2414
 60درصد نقد و120150.000.000تجارت محلهخیابان ثامن

الباقی 18 ماهه

 60درصد نقد و120220.000.000تجارت محلهفرامرز عباسی3462
الباقی 18 ماهه

نقد57.77140,000,000تجاریشهر رضویه428107

نقد27.5490,000,000تجاریشهر رضویه535179

نقد236.5280.000.000مسکونیفرامرز عباسی62592

799
منزل آباد – 
مجاور بلوار 

مهدیه
نقد30070,000,000مسکونی

8219
منزل آباد – 
مجاور بلوار 

مهدیه
نقد30070,000,000مسکونی

نقد16019,000,000مسکونیشهر رضویه91351

سیدی - انتهای 1043
نقد243.290,000,000مسکونیخیابان ثامن

همه باید در مصرف آب دقت و صرفه جویی داشته باشیم 

»آگهی تجدید مناقصه عمومی«

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

شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر دارد مناقصه و ارزیابی کیفی زیررا به صورت مناقصه یک مرحله ای عمومی 
طبق جدول و به شرح ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 

www.setadiran.ir  انجام  کلیه مراحل برگزاری فراخوان مناقصه عمومی، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
خواهد شد والزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 1400/05/31  می باشد.

اطالعات واسناد و دعوتنامه مناقصه عمومی موضوع فوق الذکراز طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.
زمان و مهلت اسناد مناقصه:

الف - مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1400/06/06     ب– مهلت تحویل پیشنهادها: 1400/06/16      

میزان تضمین شرکت در مبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصه ردیف
مناقصه

1

تجدید مناقصه برون سپاری فعالیتهای 
بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب 
شرب و خدمات مشترکین شهر ستان 

رشتخوار 
2000001446000079

25.514.964.284ریال
بیست و پنج میلیارد و پانصد و 

چهارده میلیون و نهصد و شصت 
و چهار هزار و دویست و هشتاد و 

چهار ریال 

896.000.000 ريال
هشتصد و نود و شش 

میلیون ريال

2

فراخوان ارزیابی کیفی  خرید لوله 
جدار فوالدی 150 میلیمتر)6 اینچ( آبده 
مانسمان  رزوه شده با وصل  به طول 
564 متر و یک عدد سرتخلیه 6 اینچ 

کلوت شهرستان سبزوار

2000001446000080
10،278،900،000 ريال

ده میلیارد و دویست و هفتاد و 
هشت میلیون و نهصد هزار ریال

514.000.000 ريال
پانصد و چهارده میلیون 

ریال 

www.abfakhorasan : سایت اینترنتی 
هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده / برندگان مناقصه خواهد بود.
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))آگه�ی مناقص�ه عمومی خری�د داروهای 
دامپزشکی((

روابط عمومی مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی 

مؤسسه دامپروری صنعتی قدس 
رضوی در نظر دارد

داروه�ای دامپزش�کی مورد نیاز خ�ود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی انتخ�اب نماید. لذا از تامین کنندگان واجد ش�رایط دعوت به عمل می آید 
جه�ت دریافت لیس�ت داروها به تارنمای www.daqr.ir  منوی بازرگانی بخش مناقص�ه و مزایده یا www.epf.ir  بخش معامالت)مناقصه و مزایده( مراجعه 
و فایل مربوطه را دریافت نمایند و یا به صورت حضوری به نش�انی:  مش�هد، صدمتري، بلوار مفتح ش�رقي )میامي(، بعد از مهدي آباد، جاده روستاي کنه 
بیست، مجتمع دامپروری کنه بیست مراجعه و پاکات پیشنهادی خود را حداکثر تا تاریخ  1400/06/11  به آدرس فوق الذکر تحویل یا به صندوق پستی 

به شماره 9359151695 ارسال نمایند .       
مدارک مورد نیاز شرکت در مناقصه: 

1- پاکت الف( واریز معادل پنج درصد حجم ریالی مورد معامله به ش�ماره حس�اب 3422222311 بانک ملت شعبه آستان قدس به نام مؤسسه دامپروری 
صنعتی قدس رضوی)جهت دریافت شناسه پرداخت با داخلی 239 تماس حاصل فرمائید(.

2- پاکت ب( تصویر کارت ملی اشخاص حقیقی  و تصویر اظهارنامه ثبت شرکت، آخرین آگهی تغییرات شرکت و مجوز بهره برداری شرکت.
3- پاکت ج( اصل پیش فاکتور اعالم قیمت و مشخص نمودن محل و مدت زمان تحویل و شرایط بازپرداخت.

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

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



    تأکید سالمی 
 بر واردات واکسن 
از مبادی مطمئن

  
فرمانده کل سپاه 
گفت: ما از کشورهایی 
واکسن می آوریم که 
از سالمت آن ها اطالع 
داریم و یا خودمان 
تولید می کنیم. سالمی 
افزود: در حالی در 
معرض این بیماری 
مرموز و پیچیده 
جهانی هستیم و 
از تمام پیامدهای 
فیزیولوژیک، انتسابی 
و اجتماعی آن رنج 
می بریم که در معرض 
شدیدترین تحریم 
آمریکا هم هستیم 
تا جایی که حتی 
نمی توانیم با پول 
بلوکه شده خود در 
بانک های جهان برای 
تهیه دارو، واکسن و 
اقالم درمانی استفاده 
کنیم.

يادداشت

خبر

با پایان بررسی کلیات برنامه 
پیشنهادی دولــت سیزدهم، 
مجلس در جلسه عصر شنبه 
خود وارد بررسی صالحیت وزیر 
پیشنهادی آمــوزش و پــرورش 
شد. از آنجا که طبق آیین نامه 
ــران پیشنهادی  بررسی صالحیت هر یک از وزی
طبق حروف الفبای وزارتخانه مربوط انجام می شود، 
درنتیجه حسین باغگلی وزیر پیشنهادی آموزش و 
پرورش نخستین وزیری بود که صالحیت آن در 

مجلس مورد بررسی قرار گرفت. 

 بحث درباره سوابق  ◾
وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش

بنا بر گــزارش خبرگزاری ها ابتدا رضــا حاجی پور 
به عنوان سخنگوی کمیسیون آمــوزش مجلس 
پشت تریبون رفت و مطابق انتظار از مخالفت این 
کمیسیون با وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش خبر 
داد. جالل رشیدی کوچی سخنگوی فراکسیون 
شفافیت نیز به عنوان نخستین مخالف باغگلی 
گفت: انتظار بــود بــرای رفــع ایــن مشکالت فردی 
بزرگ و باتجربه و با تخصص کافی و الزم در حیطه 
آمــوزش و پــرورش معرفی شود که متأسفانه این 

اتفاق رخ نداد.
همچنین جعفر راســتــی نماینده شبستر در 
موافقت با وزیر پیشنهادی، جوان بودن باغگلی 
را یک امتیاز برای این وزارتخانه خواند و گفت وی 
می تواند در وزارت آموزش و پرورش تحول بیافریند. 
صدیف بدری نماینده مردم اردبیل مخالف بعدی 
باغگلی بود که با انتقاد از سوابق ناکافی وی گفت: 
ــرورش را به محل آزمــون و خطا  نباید آمــوزش و پ

تبدیل کنیم. 
در انتها نوبت به وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش 
رسید. حسین باغگلی تأکید کرد: با حفظ وضع 
موجود و محافظه کاری نمی توان انتظار ایجاد تحول 
در نظام آموزشی و تربیتی کشور داشته باشیم. وی  
با بیان اینکه باید فردی سر کار آید که جرئت کند 
روش های جدید را به کار گیرد، افزود: بنده به دنبال 

تحول در این حوزه هستم.

بحث درباره تحصیالت و تخصص زارع پور  ◾
مجلس سپس وارد بررسی صالحیت عیسی 
زارع پــــور وزیـــر پیشنهادی ارتــبــاطــات و فــنــاوری 
اطالعات شد. در ابتدا سخنگویان دو کمیسیون 
فرهنگی و صنایع و مــعــادن مجلس موافقت 
کمیسیون های خود را با وزیر پیشنهادی ارتباطات 

اعالم کردند. علی اصغر عنابستانی نماینده سبزوار 
به عنوان نخستین مخالف زارع پـــور، تأکید کرد: 
وزیر پیشنهادی راهکار عملیاتی برای شبکه ملی 
اطالعات ارائه نکرده است. مالک شریعتی نماینده 
تهران اما زارع پور را نماد دولت جوان حزب اللهی 
دانست و از مجلس خواست رأی قاطع به زارع پور 
بدهد. حسین حاتمی نماینده مردم کلیبر هم در 
مخالفت با وزیــر پیشنهادی ارتباطات و فناوری 
اطالعات گفت: در حالی که فضای مجازی با همه 
حواشی و درآمیختگی سود و زیانش به بخشی 
از زندگی مردم تبدیل شده، وزیر پیشنهادی هیچ 
اعتقادی به پلتفرم های موجود ندارد و خود نیز در 
شبکه های اجتماعی نیست. در مقابل مصطفی 
طاهری نماینده مردم زنجان در موافقت با وی از 

هشت محور از برنامه های زارع پور دفاع کرد. 
در ادامه عیسی زارع پور به دفاع از برنامه هایش برای 
تصدی وزارت ارتباطات پرداخت و گفت: نگرانی 
خانواده ها بابت حضور فرزندانشان در فضای 
مجازی را رفع می کنیم. وی با بیان اینکه از طریق 
این فناوری می توان میلیون ها شغل ایجاد کرد 
وعده داد: در سقف زمانی چهار سال شبکه ملی 
اطالعات را بر اساس مصوبه شورای عالی فضای 
مجازی اجــرا خواهیم کــرد. وی همچنین افــزود: 
متأسفانه شبکه ملی اطالعات را به غلط به معنای 
قطع دسترسی به اینترنت و شبکه های جهانی جا 

انداختند.

موافقت دو کمیسیون با وزارت خطیب ◾
ــپـــس وارد بــــررســــی صــالحــیــت  مـــجـــلـــس سـ
حجت االسالم والمسلمین سیداسماعیل خطیب 
وزیـــر پیشنهادی اطــالعــات شـــد. پــس از اعــالم 
موافقت دو کمیسیون شوراها و امنیت ملی با وزیر 
پیشنهادی اطالعات امیرقلی جعفری نماینده 
بروجن در موافقت با خطیب گفت: وزیر پیشنهادی 
اطالعات از درون مجموعه وزارت اطالعات معرفی 
شــده و پله پله مراحل را طی کــرده است.سپس 
غالمحسین رضــوانــی نماینده مـــردم تــهــران در 
مخالفت با وی گفت: آیا ترک فعل ها در زمینه مبارزه 
با مفاسد در دوران مسئولیت ایشان قابل دفاع 
است؟ محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه نیز در 
موافقت با وزیر پیشنهادی اطالعات گفت: وزرایی 
که در سطوح امنیتی مشخص می شوند نظر مثبت 
رهبری را دریافت می کنند. حسین میرزایی نماینده 
اصفهان دیگر مخالف وزیر پیشنهادی اطالعات بود 
که تأکید کرد نسبت دادن موافقت رهبری با گزینه 

پیشنهادی صحیح نیست. 

توضیحات قالیباف درباره نظر رهبر انقالب  ◾
درباره وزیر پیشنهادی اطالعات 

در ادامه حسین جاللی از عملکرد وزیر پیشنهادی 
اطالعات در اتفاقات سال ۸۸ انتقاد کرد. در این 
بخش از جلسه رئیس مجلس درباره نظر رهبری 
توضیحاتی ارائه کرد. قالیباف گفت: رهبر انقالب 
بــه مــن گفتند مــن به جز بخش هایی کــه قانون 
اساسی مشخص کرده در سایر موضوعات اجرایی 
دخالتی در کار دولت ها نمی کنم. طبق اصول ۱۱۰ 
و ۱۷۶ قانون اساسی مسئولیت حوزه های دفاع، 
امنیت و سیاست خارجی بر عهدۀ رهبری است. 
مجتبی ذوالنوری عضو کمیسیون امنیت ملی نیز 
در موافقت با وزیر پیشنهادی اطالعات گفت: آقای 
خطیب دو بار عزل شد. یک بار با نظر شخصی 

خاتمی و بار دوم با نظر شخصی احمدی نژاد. 
در پایان صحبت های موافقان و مخالفان، وزیر 
پیشنهادی به دفاع از برنامه هایش برای تصدی 
وزارت اطالعات پرداخت. خطیب با ابراز امیدواری 
از اینکه قدم های جدی تری در اجرای مأموریت های 
امنیتی نظام بردارد، گفت: شرایط کشور و امنیت 
منطقه یک منظومه در هم تنیده اســت که به 
طور شتابان همواره در حال تغییر در پدیدارها و 
عرصه های متنوع و متکثر موضوعات امنیتی و 

راهبردی است.

آینده اقتصاد در دستان خاندوزی ◾
نمایندگان سپس وارد بررسی صالحیت احسان 
خــانــدوزی وزیـــر پیشنهادی اقــتــصــاد شدند. 
ابتدا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس 
از موافقت این کمیسیون با وزیــر پیشنهادی 
اقتصاد خبر داد. سپس عباس زاده مشکینی 
به عنوان مخالف خاندوزی گفت: امروز بیشتر 
مطالبات مــردم در حــوزه اقتصادی اســت و ما 
انتظار داشتیم دولت وزیران اقتصادی مقبولی 

به مجلس معرفی کند.
معصومه پــاشــایــی عضو کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس نیز به عنوان موافق گفت: آقای 
خاندوزی از اقتصاد ایران شناخت کافی دارد و اهل 
تعامل و کسب و کار است. همچنین محمدرضا 
پورابراهیمی دیگر موافق خاندوزی گفت: با سالمت 
و کارآمدی خاندوزی مسیر آینده اقتصاد کشور 
را تعریف می کنیم. مهرداد ویس کرمی نماینده 
خرم آباد نیز  به عنوان مخالف تصریح کرد: تا به 
حال نظر شفافی از آقای خاندوزی درباره اقتصاد 

اسالمی نشنیده ام.
ابــراهــیــم عــزیــزی و مــهــدی طغیانی نمایندگان 

کرمانشاه و اصفهان دیگر موافقان وزیر پیشنهادی 
امور اقتصادی و دارایی بودند. سپس سید احسان 
خــانــدوزی پشت تریبون رفــت و گفت: در ایــام 
نبرد اقتصادی خارج و البته تحریم داخلی علیه 
ــودم، صندلی  تولیدکنندگان اگــر عافیت طلب ب
پاسخگویی را نمی پذیرفتم، البته سختی کــار و 
سنگینی بــار را مــی دانــم. وی افــزود: می دانیم که 
چـــاره ای جــز گــذرکــردن موفقیت آمیز جمهوری 
اسالمی از تنگه اقتصادی نداریم، شرط این گذار 
مواجهه صادقانه با ناجی واقعی یعنی مردم است. 

 اظهارات موافقان و مخالفان ◾
 وزیر پیشنهادی امور خارجه 

سپس با اعــالم موافقت کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس با انتخاب حسین 
امیرعبداللهیان، محسن علیزاده موافق وزیر 
پیشنهادی امور خارجه گفت: ایشان در برنامه های 
خود متعهد شدند که برجام و مذاکرات با غرب را 
تعیین تکلیف کند. او ثابت کرده قائل به دوگانه 
میدان و دیپلماسی نیست و میدان را پشتوانه 
دیپلماسی دیــده اســت. ابوالفضل عمویی دیگر 
موافق امیرعبداللهیان گفت: »ما به کسی نیاز 
داریــم که قــدرت هماهنگی دیدگاه های مختلف 
نظامی، سیاسی امنیتی و دیپلماتیک را داشته 
باشد که این ها در شخصیت امیرعبداللهیان جمع 
شده است. او به مذاکرات منطقه ای و بین المللی 

اشراف کافی دارد«.
ــر  ــ ــوان مـــخـــالـــف وزیـ ــ ــنـ ــ ــه عـ ــ عـــنـــابـــســـتـــانـــی بـ
ــاره  پیشنهادی امــورخــارجــه از او خــواســت دربـ
سیاست های منطقه ای توضیح بدهد. حسن 
مــحــمــدیــاری نــمــایــنــده تــالــش هــم در مخالفت 
بــا امیرعبداللهیان گفت: او باید دربـــاره اقــدام 
ــاج قاسم   آمــریــکــا در بــه شــهــادت رســـانـــدن حـ
اعالم موضع کند. سید سلمان ذاکر نماینده ارومیه 
هم با اشاره به سوابق وزیر پیشنهادی تأکید کرد: چرا 
ایشان در دوران مسئولیت های گذشته در مسیر 
تقویت دیپلماسی اقتصادی گام برنداشته است؟

آنگاه امیرعبداللهیان در تشریح رویکردهای 
خود گفت: مذاکره را ابزار دیپلماسی می دانیم 
و هیچ گاه از میز مذاکره منطقی فرار نمی کنیم. 
وی افزود: وزارت خارجه را به برجام گره نمی زنیم 
ــرای بــی اثــرکــردن و لغو  امــا همه تــالش خــود را ب
تحریم ها به کــار می گیریم. وی با بیان اینکه 
سیاست ما آسیامحور خواهد بــود، گفت: در 
سیاست خارجه، توجه به سه اصل حکمت، 

عزت و مصلحت مورد توجه ماست.

صالحیت وزیران پیشنهادی آموزش وپرورش، ارتباطات، اطالعات، اقتصاد و امور خارجه بررسی شد 

وزن کشی وزرا

خبرخبر
ويژهويژه

رئیسی در دیدار وزیر خارجه ژاپن: دارایی های ایران را آزاد کنید
رئیس جمهور در دیــدار وزیــر خارجه ژاپــن با تأکید بر 
ضــرورت آزادســـازی منابع ارزی مسدودشده ایــران در 
توکیو تصریح کرد: تأخیر در آزادسازی دارایی های ایران 

در بانک های ژاپنی توجیه پذیر نیست.
به گزارش قدس آنالین، حجت االسالم والمسلمین سید 
ابراهیم رئیسی با قدردانی از کمک های انسان دوستانه 

ــرای مقابله بــا کــرونــا ابـــراز امــیــدواری کــرد تــدوام  ــن ب ژاپ
همکاری های دو کشور در این زمینه به ریشه کنی بیماری 

عالم گیر کرونا در دو کشور و جهان کمک کند.
وی روابط ایران و ژاپن را خوب و دوستانه توصیف کرد و 
با تأکید بر ضرورت توسعه و تعمیق روابط دوجانبه در 
همه زمینه ها به ویژه روابط اقتصادی و تجاری، گفت: 

بــرای جمهوری اسالمی ایــران، ارتباط با ژاپــن و توسعه 
و تعمیق روابط و مناسبات فی مابین از اهمیت باالیی 

برخوردار است.
رئیس جمهور در پاسخ به اظهارات وزیــر خارجه ژاپن 
مبنی بر ضرورت و اهمیت اجرای برجام به عنوان یک 
توافق بین المللی، خاطرنشان کرد: ایران به همه تعهدات 

خود در برجام پایبند بوده واین آمریکایی ها بودند که 
به تعهدات خود عمل نکردند و یک جانبه از این توافق 
بین المللی خارج شدند و تحریم ها را هم گسترش دادند.
رئیسی با تأکید بر اینکه ایران با اصل مذاکره مشکلی 
ندارد، تصریح کرد: با چه توجیهی تحریم های آمریکا 

علیه ملت ایران باید همچنان ادامه داشته باشد؟

ــدی: لــبــنــان  ــال مــهــدی خ
ــن روزهــا بــا بــحــران اقتصادی  ای
کم سابقه ای روبه رو است که در 
برخی حوزه ها به ویژه سوخت 
و دارو نــمــود بیشتری یــافــتــه و مشکالت 
بسیاری برای مردم این سرزمین ایجاد کرده 
است. آمریکا هم چند صباحی است که به 
بهانه مقابله با حــزب هللا، این کشور را هدف 
تحریم هایی قرار داده که هدف اصلی و غایی 
آن، تحت تأثیر قــرار دادن اراده مــردم و دور 
ساختن آن هــا از محور مقاومت اســت. در 
ایــن میان جمهوری اسالمی نشان داده در 
هر موقعیتی که کشور و مــردم لبنان به آن 
نیاز داشته، وارد عمل شده و از هیچ کمکی 
مضایقه نکرده اســت. احمد دستمالچیان 
سفیر سابق ایران در لبنان در گفت وگو با قدس 
ضمن بیان این نکته، لبیک جمهوری اسالمی 
به ندای کمک مردم لبنان و ارسال نفتکش به 
این کشور را گواه این مدعا و البته حاوی چند 

پیام می داند. وی در این باره گفت: نخستین 
پیام حرکت ایران ثابت شدن شکست سالح 
تحریم به عنوان ابزار فشار واشنگتن علیه ایران 
و کشورهای دیگر است.  دستمالچیان افزود: 
پیام دیگر، اعالم همراهی و همبستگی دوباره 
ایران با مردم لبنان است. تهران نشان داده بر 
خالف آمریکا در هنگام سختی، دوستانش را 
رها نمی کند. وی افزود: پیام سوم، اثبات حاکم 
شدن یک مدل جدید ژئوپلتیکی بر منطقه 
است که آمریکا و رژیم صهیونیستی، دیگر آن 
موقعیت تعیین کننده خود را ندارند. حرکت 
نفتکش ایرانی به سوی لبنان و در مجاورت 
رژیــم صهیونیستی ارســال سیگنال قدرت 
است. امروز معادالت در خاورمیانه به شدت 
تغییر یافته و این مقاومت است که با دست 
برتر میدانی خود سیاست ها را تعیین می کند. 
این طلیعه آن است که در آتیه نزدیک چهره 
ژئوپلتیک و تـــوازن قــوا بــه نفع مقاومت در 

خاورمیانه بیش از حال تغییر خواهد کرد.

3 پیام حرکت نفتکش ایرانی به لبنان 
قابگزارش تحليلی

نصب درجه دریاداری فرمانده نیروی دریایی ارتش

در  حاشيه

 غیبت
  53 نماینده

 در حساس ترین 
روزهای مجلس!

 غیبت 53 نفر از
 29۰ نماینده مجلس 
در روزهایی که یکی از 
مهم ترین اتفاقات در 
پارلمان رخ می دهد و 
نمایندگان باید درباره 
اعضای کابینه دولت 
برای چهارسال آینده 
نظر بدهند، از عجایبی 
است که نظر کاربران 
فضای مجازی را هم 
به خود جلب کرده و 
آنان نیز در این باره ابراز 
تأسف کرده اند. یکی 
از کاربران در این باره 
نوشت: آن 53 نفر 
اگر نمی خواستند 
در مهم ترین جلسه 
چهارساله مجلس 
شرکت کنند، برای 
چه نماینده شده اند و 
حقوق مردم را پایمال 
می کنند؟

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9100000599     نیروهای مسلح االن از 7 میلیون حقوق 
مرحوم پدرم تنها 2میلیون به من می دن و می گن دیگه 

از بقیه اش محرومی چون جدیداً تشکیل پرونده 
دادی شامل قانون جدید شده ای، دیگه مثل بقیه کل 

حقوق شاملتون نمی شه. در حالی که اصالً چنین 

قانونی وجود نداره و تخلف دارند. تو روخدا پیگیری 
کنید حقم داره ضایع می شه.

 9360000158     کمبود تخت بیمارستانی مشهد که 
جوابگوی جمعیت رو به رشدش هم نیست با بیمارستان 

صحرایی وموقت حل نمی شود، شهردار و شورای 

جدید پیگیر ساخت دو بیمارستان مصوب وزارت 
بهداشت درشرق )شهرک شهید رجایی( ومنطقه 

آبکوه باشند و هربار که وزیر بهداشت به استان آمد او 
را به ساخت آن ها ترغیب کنند، تا حداقل کمبودهای 

بهداشتی جمعیت فعلی مشهد تأمین شود. 

9020000151    چرا بیشتر داروهای گران تحت پوشش 
تأ مین اجتماعی نیستند؟

9330000167    بیمه تکمیلی و طالیی برای بعضی 
بازنشستگان لشکری و کشوری اجرا می شود. چرا در 

مورد بازنشستگان تأمین اجتماعی اجرا نمی شود؟

رویکرد ایران در قبال اتفاقات 
افغانستان چگونه باشد؟

ابوالفضل ظهره وند
)سفیر سابق ایران در افغانستان(

افغانستان یــک هــفــتــه ای مــی شــود کــه شاهد 
فروپاشی مؤلفه های ساختاری به عنوان یک 
ــا همسایه شرقی  کشور اســـت. حــال ایــن روزهـ
تحوالت عجیبی را از سر می گذراند و اینکه با توجه 
به این واقعیات میدانی جمهوری اسالمی ایران در 
تعامل با طالبان و آینده افغانستان چه رویکردی را 

باید اتخاذ کند؟ پرسشی بزرگ است.
باید توجه داشت ایران به طور سنتی از نفوذ باالیی 
در افغانستان برخوردار بوده و در بین هزاره های 
شیعه و تاجیک های فارسی زبــان از محبوبیت 
باالیی برخوردار است. پس نوع سیاست کنونی 
ما در قبال این همسایه شرقی می تواند مؤلفه های 
قدرت ما را باال برده و یا تصمیم گیری غلط می تواند 
در بلند مدت به ضرر منافع ما تمام شود. ولی پیش 
از توجه کردن به موضع ایران در قبال افغانستان 
ذکر چند نکته، حیاتی به نظر می رسد. نخست 
اینکه ما نباید گــروه طالبان را به عنوان نماینده 
همه پشتون ها بدانیم. به جرئت می توان گفت 
بیشتر از 2۰ درصد قوم پشتون از طالبان حمایت 
نمی کنند. امــا نکته ای که نباید غافل شــد، این 
است که اگر همین پشتون ها بخواهند بین طالب 
و دولت با محوریت سایر اقوام انتخابی کنند، به 
دلیل رویکردهای قومی قطعاً طالبان را برمی گزینند 
و این یک مصیبت بوده و مانع آن شده که یک 

هویت ملی در افغانستان شکل بگیرد.
نکته دیگر اینکه هر چند ما نمی توانیم تغییر 
در طالبان را رد کنیم، اما این در جنبه تاکتیک، 
گفتمان و ادبیات است و به نظر می رسد منظومه 
 فکری و معرفتی آن هـــا همان هست کــه مــا در 
2۰ سال گذشته شاهد آن بودیم. طالبان در این 
مقطع دو هدف را دنبال می کنند؛ یک، متغیر 
وابسته که از طرف حامیان بیرونی آن ها حمایت 
می شود و آن تسلط کامل بر افغانستان ومنابع و 
معادن آن است. دیگر، رویکرد ایدئولوژیک است 
که شاکله فکری این گروه را تشکیل داده است. 
واقعیت آن است که طالبان نشان داده به لحاظ 
مذهبی به هیچ عنوان اهــل تسامح و تساهل 
نیست. پس نگرانی عده ای از ظاهر سازی ابتدایی 
آن هــا در راستای رسیدن به قــدرت و سپس سر 
ستیز برداشتن با دیگر اقــوام و مذاهب خطری 
واقعی است که در بلند مدت نباید از آن غافل بود.
با این اوصاف حال رویکرد جمهوری اسالمی در 
قبال اتفاقات افغانستان چگونه باید باشد؟ راهبرد 
حاکم بر سیاست خارجی ایــران همچنان که در 
گذشته هم وجود داشته بر دو محور استوار است؛ 
حمایت از مردم افغانستان و حفظ یکپارچگی 
این کشور. بر این اساس تهران هیچ گونه دخالت 
مستقیمی در امور این کشور نداشته و نخواهد 
داشــت. مسیر تعامل و یا تقابل ما با طالبان به 
مسیر مــردم افغانستان بــرمــی گــردد. اگــر مردم 
این کشور این گروه را به عنوان حاکمان آتی خود 
پذیرفته و به رسمیت بشناسند جمهوری اسالمی 
هم به این خواست و نظر احترام می گذارد اما اگر 
ــران هم به تأمل و تفکر  مقاومت مردمی شد ای
بیشتر در باب اتخاذ نوع رویکرد در قبال همسایه 

شرقی نیاز خواهد داشت. 

علیزاده طباطبایی:

اصالح طلبان رابطه خود را با 
مذهب و مردم اصالح کنند

چهره سیاسی اصالح طلب گفت: اصالح طلبان 
باید از آقای رئیسی استقبال کنند؛ قطعاً آقای 
رئیسی از اصالح طلبان استفاده نمی کند، اما 
اصالح طلبان باید از موضع انتقادات سازنده 
ورود کنند نه انتقاد مخرب و دولت نیز از انتقاد 
آن هــا استقبال کند.علیزاده طباطبایی افــزود: 
جریان اصالحات باید رابطه اش را با مردم اصالح 
کند. جــریــان اصــالحــات یــک جــریــان متدین، 
مذهبی و انقالبی بود که از ابتدای انقالب با آرای 
امام موافق بود اما امروزه کم کم از این پیشه خود 
فاصله گرفته اند. اصالح طلبان باید با مردم و به 
خصوص جمعیت انقالبی و مذهبی رابطه اش 
را اصالح کند. ما چه بخواهیم و چه نخواهیم 
مردم اعتقاداتی دارند. اسالم دین مردم است 
و نمی شود مـــردم را از فرهنگشان جــدا کــرد. 
اصالحات این فاصله را میان مردم ایجاد کرد. 
اصالح طلبان باید بازنگری کرده و در جمع های 
مذهبی حضور پیدا کنند و به اصالح رابطه  خود 

با مردم و مذهب بپردازند.

خبـر
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 افزایش 
مصرف برق 

با از سرگیری 
فعالیت اداره ها

مصطفی 
رجبی مشهدی، 

سخنگوی صنعت 
برق کشور گفت: 

با از سرگیری 
فعالیت اداره ها 

طبق روال عادی، 
پیش بینی می شود 
که یک هزارمگاوات 
به شبکه برق کشور 

اضافه شود. به 
گزارش باشگاه 

خبرنگاران جوان، 
وی ادامه داد: کم کم 

با کاهش تدریجی 
دما متناسب با 

کاهش مصرف، 
محدودیت ها در 

بخش کشاورزی و 
صنعت کاهش پیدا 

می کند.

خبرخبر
خوبخوب

اقتصاد3
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 قیمت 
خودروهای داخلی

  سمندLX)ساده(۱400
242.000.000تومان

GLX405پژو  
227.000.000تومان

  پژو۲0۶تیپ5)ساده(
295.000.000تومان

E۲90رنوتندر  
342.000.000تومان

  سایپا۱۱۱
150.000.000تومان

  ساینا۱400
147.000.000تومان

نشریه اویل پرایس در یک گزارش تحلیلی به کشف 
اخیر یک میدان گازی در آب های شمالی ایران اشاره 
و تأکید کــرد ایــن کشور قــادر خــواهــد بــود دست کم 
۲۰درصد گاز مورد نیاز اروپا را تأمین کند و این موضوع 

جغرافیای سیاسی منطقه را تغییر می دهد. 
ــران از یــک مــیــدان گـــازی بـــزرگ در  هفته گذشته ایـ

آب های این کشور در دریای خزر رونمایی کرد. میدان 
ــرار اســت بــا هــدف ایــجــاد یــک قطب  گــازی چــالــوس ق
جدید گازی در شمال ایران برای تکمیل قطب جنوبی 
گاز این کشور با محوریت میدان عظیم پارس جنوبی 

ساخته شود. 
به گــزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اویل پرایس، 

توسعه دهنده اصلی میدان گــازی چالوس، شرکت 
نفت خزر)KEPCO(است اما کمک های فنی و مالی 
نیز از روسیه و چین دریافت می شود. اگر برآوردهای 
اولیه از ذخایر گاز موجود در میدان چالوس درست 
باشد، گاز ایران  قادر خواهد بود حداقل ۲۰درصد گاز 

مورد نیاز اروپا را تأمین کند.

تغییر جغرافیای سیاسی 
منطقه با کشف میدان 
گازی جدید ایران در خزر

مینا افرازه   با تسلط نیروهای 
طـــالـــبـــان بـــر عـــرصـــه ســیــاســی 
افغانستان، نگرانی هایی درباره 
مــراودات اقتصادی ایــران با این 

کشور مطرح شده است.
افغانستان یکی از کشورهای 
راهبردی در تبادالت تجاری ایــران است که سال 
گذشته سهم این کشور از کل صادرات ایران، حدود 
۸درصــد بــوده، آمــاری که به  خوبی بیانگر جایگاه 
افغانستان در صادرات غیرنفتی ایران با همسایگان 
خود اســت. همچنین براساس آمارها تا پیش از 
تحوالت اخیر 4۰درصــد از کل واردات افغانستان 
مربوط به کاالهای ایرانی بوده است. این در حالی 
است که قدرت یابی طالبان و مسائل ناشی از آن 
موجب شده تا سرنوشت ادامه و گسترش مبادالت 
ایران با این کشور در وضعیت مبهمی قرار بگیرد و 
صادرکنندگان ایرانی با احتیاط بیشتری گام بردارند.

موادغذاییومصالحساختمانی؛بیشترین◾
کاالهایصادراتیبهافغانستان

بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند به دلیل 
نیازهای مردم افغانستان از یکسو و نیز مصرفی بودن 
کاالهای صادراتی به افغانستان و ضرورت واردات این 
کاالها از سوی دولت متبوع آنان، قطعاً در بلندمدت 
شاهد بــرقــراری روابـــط تــجــاری گسترده تر ایـــران با 
افغانستان خواهیم بود. چنانکه رئیس اتاق مشترک 
ایران و افغانستان در همین باره می گوید:»بیشترین 
کــاالهــای صــادراتــی بــه افغانستان، مــوادغــذایــی و 
مصالح ساختمانی از نظر مقداری است. البته در 
خصوص سوخت نیز مصرف سوخت افغانستان 
از طریق ایــران است که دولت طرف حساب است. 
با این  حال، افغانستانی ها در آینده نیاز به سوخت، 
موادغذایی، مصالح ساختمانی و لوازم زندگی دارند. 
اگر روابط  حسنه باشد، سرانجام دولت افغانستان 

نیاز به کاالهای ایرانی خواهد داشت و روابط  تجاری 
در نهایت ادامه خواهد داشت«.

جدای از تحوالت اخیر، گرچه به  طورکلی تجارت میان 
ایران و افغانستان در موقعیت مطلوبی به سر می برد، 
اما این موقعیت دستخوش نوسان های بسیاری بوده 
که تالش ها و اقدام های دیگر رقبا همچون پاکستان 
از جمله علل آن محسوب می شود. در واقع براساس  
گزارش های منتشرشده، ایران در سال ۲۰۱۹میالدی 
در جایگاه نخست تأمین کننده کاالهای مورد نیاز 
افغانستان بوده است و چین، پاکستان، هند، روسیه 
و امارات متحده عربی در رده های بعدی قرار گرفته اند؛ 
اما در سال ۲۰۲۰ سهم ایران به ۱۷درصد کاهش  یافته 

و پاکستان پیشرفت قابل  توجهی داشته است؛ 
بنابراین همین موضوع حساسیت و توجه بیشتر 

طرف ایرانی را می طلبد.

نقشبازارهراتدرخنثیسازیتحریمها◾
آنچه در تــداوم روابــط اقتصادی ایــران و افغانستان 
اهمیت دارد و ضرورت برنامه ریزی بلندمدت برای 
پیگیری و توسعه ارتباطات تجاری را پررنگ می کند، 
نقش بازار افغانستان در کاهش اثرات تحریم های 
اقتصادی است. نکته ای که سعید لیالز، تحلیلگر 
مسائل اقتصادی نیز صراحتاً درباره آن بر این باور 
است که »در دوران تحریم اولیه و ثانویه، بازار ارز هرات 

و بازار سلیمانیه نقش بسیار مهمی در خنثی سازی 
تحریم آمریکا داشتند. همین اثرگذاری باال سبب 
شد ما در ایران هیچ گاه دچار قحطی دالر و به تبع آن 
دچار قحطی صادرات و واردات نشویم، در حقیقت 
این دو بازار نقش بازار دبی را برای ایران کمرنگ کردند 
و خود این نشان می دهد مقداری از صادرات رسمی و 
غیررسمی ایران، چه دولتی و غیردولتی ایران از همین 
محل بوده و در یک  کالم نقش این بازار در خنثی  کردن 

تحریم غیرقابل  چشم پوشی است«.
وی می افزاید: »تنها بندر ایــران که رسماً از شمول 
تحریم ها مستثنا بوده است، بندر چابهار است. ما 
در جاده و راه آهنی که در این بندر در حال ساخت 
است میلیون ها دالر سرمایه گذاری کردیم و این ها 
یک داالن مطمئن برای خنثی کردن تحریم ها تابه  
حال بوده اند و منابع ارزی قابل توجهی را سرازیر ایران 

می کنند«.

دربلندمدت،تجارتمیاندوکشوربهسود◾
ایرانخواهدبود

پیرمحمد مالزهی، کارشناس مسائل افغانستان 
در گفت وگو با قدس اظهار کرد: در وهله نخست 
باید گفت بازار افغانستان به  شدت نیازمند کاالهای 
ایرانی است و یکی از راه های نقش آفرینی ایران در 
افغانستان، تأمین نیازمندی های مردم آن از طریق 
تجارت است. بنابراین یک مشکل وجود دارد و آن 
این است که وقتی طالبان گمرکات مرزی میان ایران 
و افغانستان را به دست گرفتند، این مسئله مطرح 
شد که پرداخت پول گمرکی ایران باید به کدام طرف 
افغانستانی صورت بگیرد. واقعیت این است در 
حال حاضر طالبان در پی تسلط بر گمرکات است و 
اجازه نخواهد داد محموله های ایران بدون پرداخت 

حق الحساب به افغانستان بروند.
مالزهی ادامه داد: علت اینکه طالبان پیش از هر 
اقدامی ابتدا گمرکات را تصاحب کردند، به این دلیل 

بود که منابع مالی دولت قطع شود؛ بنابراین به نظر 
می رسد ممکن است همین موضوع تجار ایرانی را در 
برقراری روابط تجاری با طرف افغانستانی دچار تردید 
و احتیاط کند که در شرایط فعلی چه اقدامی را انجام 
بدهند. ایران قاعدتاً باید بتواند تعادل را ایجاد کند 
یا حداقل بتواند تاجران ایرانی را برای ادامه تجارت 
قانع سازد. باید مذاکراتی میان طرفین شکل بگیرد 
تا هر چه سریع تر روند تبادالت به حالت عادی و 

سابق برگردد.
این کارشناس مسائل افغانستان تصریح کرد: قطعاً 
در نگاه بلندمدت، تجارت میان دو کشور به سود 
ایــران خواهد بود. از سوی دیگر افغانستان نیز به 
 شدت دچار تنگنای موادغذایی و نیازهای اساسی 
است؛ بنابراین در چنین شرایطی، تحلیل ها بر این 
است که نه تنها تغییری در کم و کیف مبادالت دو 
کشور پیش نخواهد آمد بلکه حجم تجارت افزایش 

می یابد.
وی همچنین گفت: البته ایران تنها کشوری نیست 
که با افغانستان دارای تبادالت اقتصادی و تجاری 
اســـت و در ایـــن مسیر رقــبــای تــجــاری متعددی 
وجود دارند. در واقع بسیاری از رقبای تجاری ایران 
منتظرند ارتباط کشورمان با افغانستان قطع شود، 
به ویژه پاکستانی ها که به دنبال توسعه تجارت 
خــودشــان هستند. همچنین برخی دولــت هــای 
آسیای مرکزی و چینی ها نیز درصــدد پیشتازی 
در بــازار افغانستان هستند. حتی ترک ها نیز در 
زمینه های تجاری و ساخت شرکت های اقتصادی 
فعال اند. در چنین شرایطی، هر یک از این کشورها 
تالش دارنــد رقبای دیگر را از صحنه خــارج کنند؛ 
بنابراین ایرانی ها باید عرصه خالقیت و فعالیت را در 
دست بگیرند و در حفظ موقعیت خود بکوشند. در 
حال حاضر نیازهای افغانستان از نظر موادغذایی 
و دیگر محصوالت باالست و ایران باید با رفع این 

نیازمندی ها به دنبال تأمین منافع خود باشد.

قدرتیابیطالبانچهتأثیریبرروابطتجاریایرانوافغانستانمیگذارد؟

بیم و امیدهای روابط اقتصادی 
تهران و کابل

ف
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40
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آگهی تمدید مناقصه عمومی
پیرو آگهی منتشره در مورخ 1400/5/23 در خصوص پروژه های مندرج در 

ذیل  )باتوجه به تعطیالت ابالغی ستاد مقابله کرونا( به اطالع میرساند مهلت جدول 
فروش و تحویل پاکات اسناد مناقصه تا ساعت 13:00 مورخ 1400/6/14 تمدیدگردید.

شرح پروژه ردیف

پروژه خرید تجهیزات،اجرا،حفظ ونگهداری تقاطعات چراغدار
معاونت حمل و نقل و ترافیک

1

خرید و ساخت و تجهیز وتحویل یک دستگاه خودروی پیشرو آتش نشانی 2

خرید و ساخت و تجهیز وتحویل یک دستگاه خودروی نیمه سنگین 
آتش نشانی

3

خرید،حمل،نصب واجرا دیوارپیش ساخته به متراژ تقریبی 2100 مترمربع 
ماده 110- معاونت خدمات شهری

4

اداره امور قراردادها و پیمان ها- شهرداری کرج

پی��رو آگه��ی مناقص��ه خدمات ش��هر 
ای��ن   1400/5/12-2468 ش��ماره 
ش��هرداری، ب��ا عنای��ت ب��ه تعطی��ات                                       
پیش  بینی نش��ده اعام ش��ده توسط 
ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، مهلت 
دریافت پیش��نهادات مناقصه خدمات 
ش��هر به م��دت 10 روز تا پای��ان وقت 
اداری 1400/6/10 تمدی��د م��ی گردد. 

محمد رضا علی اکبری بیدختی
سرپرست شهرداری بیدخت

تمدید مهلت مناقصه

ف
/1
40
46
54

ف
14
04
66
0

مهدی دلبری- رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

مشاغل  ساماندهی  سازمان 
شهری و فرآورده های کشاورزی 

شهرداری سبزوار  در نظر دارد
غرفه های شماره1و 2و 3و 4و 5و 6و 7 بازارچه سربداران وغرفه های شماره 1و 2و 

3 ابتدای خیابان شهداءوغرفه شماره 7بازارچه امامزاده شعیب)ع(رابرای مدت2سال وغرفه بلوارکشاورز و 
چهاردیواری ماشین آالت سبک ونیمه سنگین وسنگین )جاده حارث آباد(و پارکینگ ماشین آالت سنگین 
و  نیمه سنگین ساختمانی رابرای مدت1سال از طریق مزایده کتبی وباقیمت کارشناسی بصورت رهن واجاره 
اولویت مشاغل محلی واگذارنماید.متقاضیان واجد شرایط می توانند برای کسب اطالع بیشتربه ساختمان 
اداری سازمان به نشانی خراسان رضوی-سبزوار-میدان کارگر-ضلع شرقی پارک جانبازان مراجعه و یا با 
شماره تلفن های 44291311-44291141تماس حاصل نمایند.آخرین مهلت تحویل پیشنهادها به دبیرخانه 
سازمان تا پایان وقت اداری روز پنج  شنبه1400/6/18می باشد.پیشنهادات واصله روز شنبه1400/6/20رأس 

ساعت 15ظهربازگشایی می گردد.

آگهـی مـزایده 
)نوبت اول(

    دهیاری روستای منزل آباد از توابع بخش مرکزی  
شهرس��تان مشهد بر اساس مصوبه ش��ورای اسامی 
روس��تا در نظ��ر دارد اج��رای عملیات جدولگ��ذاری و 
هدایت آبهای سطحی معابر روستا را از طریق مناقصه 
عمومی به شرکتهای واجد شرایط دارای حداقل پایه 5 صاحیت پیمانکاری در رشته راه و ترابری با رعایت 

ظرفیت کاری واگذار نماید.  
مبلغ برآورد اولیه بر اساس فهرست بهای راه و باند 1400 : 36،353،437،677 ریال         

مدت زمان اجرای کار : 8 ماه 
مهلت خرید اسناد: تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 1400/06/08

مبلغ خرید اسناد : مبلغ 1,000,000 ریال به حساب جاری شماره  0107689462002 نزد بانک ملی ایران شعبه 
استانداری بنام دهیاری منزل آباد  

مهلت تسلیم پیشنهادات: تا ساعت 14 روز چهارشنبه  1400/06/10
زمان بازگشایی پیشنهادات: ساعت 10 روز پنجشنبه  1400/06/11

مبلغ سپرده شرکت درمناقصه:   1،818,000,000 ریال )یک میلیارد و هشتصد و هجده میلیون ریال(
محل خرید اسناد و تحویل پیشنهادات : مشهد ، بلوار توس ، توس 120 ، پاک 2 ، طبقه دوم ، شرکت تعاونی 

دهیاریهای غرب بخش مرکزی مشهد ، کارشناس مالی دهیاری منزل آباد
دهیاری در رد یا قبول پیشنهادها مختار است . هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .

دهیاری منزل آباد

تجدید مناقصه عمومی
 یک مرحله ای 

ف
/1
40
46
53

ف
, 1
40
46
82

آگهــی استخدام
یک شرکت معتبر عمرانی

جهت سرپرستی کارگاه پروژه س��اختمانی خود واقع در شهر قائن نیاز به یک 
در ساختمانهای  نفر مهندس عمران با حداقل ۵ سال سابقه کار اجرایی ترجیحا ٍ

درمانی را دارد.
متقاضیان خواهشمند است با شماره تلفن 09021598404 تماس حاصل نمایند.

برگ  س���بز خودروی  رنو L90 مدل 1389 رنگ سفید 
ش���یری-روغنی به ش���ماره انتظام���ی 255ی56 ایران 
13  ش���ماره موتور 7702035322D108502 و شماره 
مالکی���ت  ب���ه   NAALSRALDAA060916 شاس���ی 
عبدالمنصور ایروانی محمدآبادی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.  ح
, 1
40
46
72

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز خودروی  405 مدل 1393 رنگ خاکستری-
متالی���ک به ش���ماره انتظام���ی 343ه38 ای���ران 74  
ش���ماره موت���ور 124K0381730 و ش���ماره شاس���ی 
س���میرا  مالکی���ت  ب���ه   NAAM01CA4EK636653
عبدال���ه زاده مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ح
, 1
40
46
57

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
14
04
69
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تدارکات  سامانه  طریق  از  را  ذیل  ای  مرحله  یک  عمومی  های  مناقصه  دارد  نظر  در  رضوی  خراسان  شهرسازی  و  راه  کل  اداره 
الکترونیکی دولت و طبق شرایط ، مدارک و برنامه زمانی مندرج در سامانه مذکور برگزار نماید.

الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مناقصه، از دریافت و تحویل اسناد و سایر مراحل مرتبط با آن، تنها از طریق درگاه سامانه 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و دریافت و تحویل اسناد از سایر محل ها  تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( به آدرس 

امکان پذیر نخواهد بود.

اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی

اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی آگهي فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

شماره 
مناقصه

مبلغ برآوردموضوع مناقصه
 به ریال

شماره فراخوان سامانه ستاد

خرید خدمات مالی کنترلی و نظارتی سازمان 1400-15
ملی زمین و مسکن خراسان رضوی

7،983،939،2172000003374000019

تجدید دوم مناقصه انجام نازک کاری 1400-3
پژوهشکده موسیقی تربت جام

8،804،480،4902000003374000017



   چهره ماندگار 
هنر معرق 
درگذشت

صالح الدین 
عالمه زاده، 
پیشکسوت و چهره 
ماندگار هنر معرق 
در سن ۷۶ سالگی 
درگذشت.

عالمه زاده از طریق 
یکی از دوستان خود 
با هنر معرق آشنا 
شد و تحت نظر 
استادان آموزش 
دید و به  علت عالقه 
فراوان به این هنر 
تصمیم گرفت 
تدریس معرق را به  
عنوان شغل اصلی 
خود برگزیند. 
عالمه زاده از 
چهره های ماندگار 
کشور بود . از 
کارهای ماندگار وی 
تعلیم هنر معرق به 
نابینایان جوان است.

چــطــور شـــد بـــه نقاشی  ◾
عالقه مند شدید و از چه زمانی 
متوجه شــدیــد مــی خــواهــیــد به 

صورت حرفه ای نقاشی کنید؟ 
از کودکی، زیرا این دوران زندگی 
مــن پــر از ســـودای طــرح و رنگ 
بــود، هیچ چیز برایم لذت بخش تر از پرداختن 
بــه نقاشی نــبــود. همیشه آرزو داشــتــم بتوانم 
ایده هایی که ذهن سیال و پرهیاهوی من را به 

بازی گرفته اند، نقاشی کنم.
چه شب ها که تا صبح پــای نقاشی هایم بیدار 
ماندم و چه مــرارت هــایــی کشیدم، زیــرا مرحوم 
پــدرم اعتقاد داشــت با نقاشی کسی به جایی 
نمی رسد، ولی من عاشق نقاشی بودم و هیچ چیز 

راه من را سد نکرد.

 با توجه به اینکه شما بیشتر با موضوعات  ◾
ــد تــاکــنــون  ــی ــر مــی زن ــ مــذهــبــی دســــت بـــه خــلــق اث
ــی هــم  ـــارجــ  فـــرصـــت بـــــرگـــــزاری نـــمـــایـــشـــگـــاه خـ

داشته اید؟ 
ــار من  هــمــان طـــور کــه گفتید چـــون مــوضــوع آثـ
دینی است و سعی دارم در آثــارم هم نگاهی به 
واقع گرایی و هم دستمایه ای از امپرسیونیسم 
باشد تــا بــه حــال پیگیر حضور در رویــدادهــای 
هنری خارجی نبودم، اما دوســت دارم بستری 
فــراهــم شــود تــا بــتــوانــم در کــشــورهــای دیــگــر به 
خصوص در کشورهای مسلمان نمایشگاه هایی 

داشته باشم. 

 آثاری که با موضوعات دینی خلق می شوند چه  ◾
ویژگی هایی دارند؟

در خلق یک اثر دینی باید محورهای واقع نگاری، 
باورپذیری، شأنیت و جایگاه شناسی مورد توجه 
هنرمند باشد. یعنی مخاطب با دیــدن یک اثر 

دینی باید متوجه شود موضوع خلق شده مربوط 
به کدام برهه تاریخی است. 

بنابراین باید در به کارگیری فرم، هارمونی رنگ 
و چیدمان موضوع دقــت الزم صــورت گیرد و با 
پرداخت های خاص موضوع مورد تأکید، پیام الزم 

را شفاف تر به مخاطب منتقل کند. 
هنرمند برای رسیدن به این ویژگی ها باید مطالعه 
ــوژه اش داشــتــه باشد.  دقیقی در خــصــوص ســ
آناتومی را به خوبی اجرا کند تا مخاطب به آسانی 

به باورپذیری موضوع دست یابد.

یکی از مهم ترین مجموعه آثار شما مجموعه  ◾
»رســتــاخــیــز« اســت کــه بــا مــوضــوع عــاشــورا خلق 

شده اند. در مورد این مجموعه توضیح دهید. 
 بله »رستاخیز« آخرین مجموعه من است که 

محرم سال گذشته از آن رونمایی شد.
 این مجموعه شامل ۱۰ تابلو دو در سه متر است 
که با تکنیک رنگ روغن اجرا شده و دربرگیرنده 

وقایعی از حادثه عاشوراست.
البته »رستاخیز« دارای سه قسمت است که 
تاکنون توفیق اجرای یک قسمت از آن را داشته ام 
و اجرای دو مجموعه دیگر به دلیل هزینه های باال 

فعالً عملیاتی نشده است. 
قسمت دوم وقایعی از حادثه عظیم عاشورا و 
قسمت سوم روایتگر اسارت اهل بیت)ع( است 

که امیدوارم به زودی اجرا شوند. 
ــاه« که  ــن، مجموعه »مهر و م البته پیش از ای
شامل ۲۰ تابلو با موضوع زندگی حضرت علی)ع( 
و حضرت فاطمه زهرا)س( است را در مدت پنج 
ســال اجـــرا کـــردم )۱397- ۱393( و پیشتر نیز 

مجموعه فصل ســرخ را از واقــعــه عــاشــورا خلق 
کردم.

از خلق ایــن آثــار چــه احساسی داریـــد و چرا  ◾
دوباره مجموعه ای با موضوع عاشورا آفریدید؟ 

من همواره دوست داشته ام در حد بضاعت خود 
به بازآفرینی واقعه عاشورا بپردازم چون معتقدم 
عاشورا گنجینه ای از اتفاق هایی است که لحظه 
به لحظه آن برای همه تاریخ پیام دارد. متأسفانه 
هنرمندان در ایــن مقوله بــه ســاحــت حضرت 
سیدالشهدا)ع( ادای دین نکرده اند، کارهایی 
صورت گرفته اما خیلی ناچیزند، حتی بسیاری 

از این آثار شأنیت هنری الزم را ندارند. 
نخستین مجموعه موضوع عاشورا را در دهه ۸۰ 
اجرا کردم اما نتیجه کار، برای من راضی کننده 

نبود تا اینکه در دهه 9۰ مجدد به خلق مجموعه 
عاشورایی با عنوان »رستاخیز« پرداختم البته 

این بار با نگاهی نو و پرداختی خاص. 
امیدوارم »رستاخیز« مجموعه جامع و کاملی 
در عرصه هنرهای تجسمی بــرای عصر حاضر 
ــرای دیگر  ــ ــود و مــحــرکــی ب و نــســل هــای بــعــد شـ
هنرمندان ایــن عرصه تــا نهضت پرداختن به 
وقایع دینی با قــدرت ادامــه یابد چون ما به آثار 

هنری فاخر در این زمینه سخت نیاز داریم.

مردم چقدر از آثار هنری که با موضوعات دینی  ◾
خلق می شود، استقبال می کنند؟ 

ــر هــنــری دارد. مــن سعی    حتماً بستگی بــه اث
می کنم در آثارم حسم را به بیننده انتقال دهم 
ــوع نــگــاه بــه مــوضــوع، انتخاب   ــار را بــا ن ــن ک و ای
هارمونی رنــگ خــاص و پرداخت های مفهومی 
روی شخصیت های کارم اجرا می کنم و به همین 
ــارم ارتــبــاط خــوبــی بــرقــرار  دلــیــل مخاطبان بــا آثـ
می کنند البته مخاطبان بیشتر در فضای مجازی 
کارهای من را می بینند، چون به خاطر شرایط 
 کــرونــایــی فعالً نمایشگاه های حــضــوری برگزار 

نمی کنم. 
ســال گذشته مجموعه رستاخیز در نگارخانه 
ابوالفضل عالی حوزه هنری به مدت دو هفته به 
نمایش گذاشته شد که به خاطر کرونا کمتر دیده 
شــد، ولــی بــازخــورد آن در فضای مجازی بسیار 

خوب بود.
در همین فضا کارهای غیردینی اقبال آنچنانی 

ندارند، اما آثار دینی بسیار متفاوت است.
متأسفانه به طــور کلی هنر در کشور ما اقبالی 
ــدارد و همین امــر مــوجــب شــده مــا آثـــار فاخر  نـ
ــی هــنــرمــنــدان  ــاشــیــم، گــوی کــمــتــری را شــاهــد ب
ــرار مـــکـــررات   در یـــک مــســیــر دایـــــــره ای بـــه تـــکـ

مشغول اند.

گفت وگو با علی بحرینی، هنرمند نقاشی که با هنرش چشم ها را به زیارت کربال می برد 

»رستاخیز«رنگها

خبرخبر
روزروز

برگزاری نمایشگاه مجازی »یوریک کریم مسیحی« اعطای گواهی نامه درجه یک هنری به دو هنرمند موسیقی
گواهی نامه درجه یک هنری که از سوی شورای ارزشیابی 
ــه علی  هــنــرمــنــدان، نــویــســنــدگــان و شــاعــران کــشــور ب
جهاندار، خواننده موسیقی دستگاهی و محمدسعید 
شریفیان، پژوهشگر موسیقی و آهنگساز اعطا شده 
است، با حضور معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی و مدیرکل دفتر موسیقی وزارت ارشاد به این 

هنرمندان تقدیم شد.
محمدسعید شریفیان در این دیدار گفت: طرحی ارائه کردم 
که آهنگسازان جوان در ارکستر سمفونیک حضور داشته 
باشند که خوشبختانه این طرح اجرا شد و تأثیر بسزایی نیز 
داشت.  تاکنون ۵7 قطعه برای ارکستر سمفونیک توسط 

آهنگسازان جوان ساخته شده است. 

یوریک کریم مسیحی نویسنده، طراح گرافیک، عکاس 
و پژوهشگر در یک نمایشگاه مجازی با عنوان »دختر 
 نارنجی« آثاری از خود را به شیوه NFT  به نمایش گذاشته 

است. 
کریم مسیحی در گفت وگو با هنر آنالین درباره تبدیل 
اثرش بهNFT  گفت: در دنیای دیجیتال هر کاری که در 

این فضا منتشر می شد می توانست بارها کپی شده و 
 NFT در دسترس همگان قرار گیرد، اما حاال در شیوه
آثار دیجیتال با اضافه کردن یک کد به آن ها تبدیل به 
اثری تک نسخه ای می شوند که فقط همان یک نسخه 
قابل خرید و فروش است و حتی اگر نسخه های دیگر 

از آن کپی شود دارای ارزش نیست.

  مهدیه قمری       استاد علی بحرینی، نقاش و خطاط 
جزو معدود هنرمندانی است که به صورت تخصصی با 

موضوع عاشورا دست به خلق اثر هنری می زند. 
علی بحرینی متولد بوشهر است. او حدود ۳۰ سال است 

که به صورت حرفه ای به هنر نقاشی مشغول است و 

تاکنون ۱۸ نمایشگاه انفرادی در بوشهر و حدود ۱۱ 
نمایشگاه انفرادی در سراسر کشور برپا کرده است.

خلق تابلوهای غدیر خم، غربت حضرت فاطمه)س(، 
غربت حضرت علی)ع(، میالد یاس و تجلی ظهور عنوان 

برخی از آثار این هنرمند است.  

این هنرمند مجموعه ای با موضوع عاشورا به نام 
»رستاخیز« خلق کرده که مورد توجه قرار گرفته است.

 با توجه به این روزها و شب ها سراغ استاد بحرینی 
رفتیم تا در خصوص آثارش صحبت کند. گفت وگوی ما 

را بخوانید. 

WWW.QUDSONLINE.IR دوشنبه ۱ شهریور ۱400    ۱4 محرم الحرام ۱443    ۲3 آگوست ۲0۲۱   سال سی و چهارم    شماره 9603

و هنر فرهنگ 

علی بحرینی
نقاش

دلتا م���دل 1394 
ب���رگ س���بز و کارت موتور س���یکلت 

رن���گ آلبالویی به ش���ماره انتظام���ی 773 / 85331  
تن���ه  ش���ماره  و   0125NC5040860 موت���ور  ش���ماره 
NC5***125D9428962 ب���ه مالکی���ت اصغر وفائی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

ح
, 1
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دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز خودرو سواری پراید مدل 1382 رنگ سفید 
شیری روغنی به شماره موتور 00436737 و شماره 
شاس���ی S1412282902047 و ش���ماره انتظامی 565 
س 78 ایران 36 به مالکیت سید جواد رضوی گوش 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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ی 
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آ

ب���رگ س���بز س���واری پ���ژو 206 بش���ماره پ���اک 52؛ 
393ط 15 م���دل 1385رن���گ خاکس���تری متالی���ک 
ش: موتور 13085044068ش، شاس���ی: 10869756 
ب���ه مالکی���ت زین���ب خان���زاده چماچائ���ی ف: محمد 
حس���ین ک���د مل���ی 2593841532 رش���ت مفق���ود 
گردی���ده اس���ت و از درج���ه اعتب���ار س���اقط اس���ت.  ف
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ی 
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کارت پ����اک مین����ی ب����وس –مین����ی ب����وس سیس����تم بنز 
تیپ س����قب بلن����د 508 مدل1373 به رنگ س����فید قرمز 
نارنجی روغنی ظرفیت 1+19به ش����ماره پاک 733ع89-

ایران85به ش����ماره موتور 42360400105472 به شماره 
شاس����ی 37930218009506 بن����ام ابراهی����م زردکوه����ی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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کارت  و  خ���ودرو  کمپان���ی،کارت  سبز،س���ند  ب���رگ 
خ���ودروی  پرای���د مدل 1379 رنگ س���فید ش���یری به 
ش���ماره انتظامی 358ی35 ایران 99  ش���ماره موتور 
 S14122779632422 00126758 و ش���ماره شاس���ی
به مالکیت علی حسن زاده مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.  ح
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س���واری  خ���ودرو  س���بز  ب���رگ  و  مالکی���ت  س���ند 
پرای���د 111SE م���دل 1395 رن���گ س���فید روغن���ی ب���ه 
ش���ماره شاس���ی  و   M135614147 موت���ور  ش���ماره 
NAS431100G5866988 و شماره انتظامی 373 و 
24 ای���ران 74 ب���ه مالکیت جواد رباط جزی مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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سند کمپانی و برگ سبز خودرو سواری سیستم سپند 
، تی���پ پی کی، م���دل 1380 رنگ زرش���کی - متالیک 
ش���ماره پاک 87 ایران 853 س 21 به شماره موتور

M11100393 و شماره شاسی PSW68F0000389 به 
مالکیت حافظ الماس���ی به کد مل���ی 4285953129 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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صنایع  شرکت  سهامداران  کلیه  از  بدینوسیله 
ماشین افزار خراسان )سهامی خاص( به شماره 
تا در جلسه فوق  ثبت 3863 دعوت می گردد 
به   10 ساعت  رأس   1400/06/13 تاریخ  در  که 
کوچه  قوچان  جاده   18 کیلومتر  مشهد،  نشانی 
ماشین  صنایع  شرکت  خراسان  افزار  ماشین 
بهم  حضور  گردد  می  تشکیل  خراسان  افزار 

رسانند.
دستور جلسه :

1- انتخاب بازرسین شرکت
2-تصویب صورتهای مالی منتهی به سال 1399

3- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
هیئت مدیره شرکت
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دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت 
صنایع ماشین افزار خراسان )سهامی خاص( بشماره 

ثبت 3863 

  آگهی مجدد ارزیابی کیفی مناقصه گران شماره 2000091701000101 مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره : 14010
موضوع مناقصه:قطعات مربوط به دیگ بخار ثابت پاالیشگاه داالن شماره تقاضای خرید : SAD-0000003 )نوبت دوم(

س
/1
40
46
09

روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

)سهامی خاص(
ش��رکت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي مس��تقر در شیراز در نظردارد 
مطابق ش��رایط و مش��خصات ذیل، قطعات مربوط به دیگ بخ��ار ثابت مورد نیاز 
منطق��ه عملیاتی آغار و داالن خود را از ش��رکتهاي واجد ش��رایط تامین نماید. 
از متقاضیان ش��رکت در مناقصه دعوت می شود با مراجعه به سامانه تدارکات 
الکترونی��ک دولت )س��تاد( پس از مطالعه دقیق ش��رایط عموم��ی و اختصاصی 
مناقص��ه و مش��خصات فنی کاالی مورد نیاز، در صورتیک��ه توانایی تهیه کاال را 
داشته باشند, نسبت به تکمیل و ارسال فرم ارزیابی کیفی مناقصه گران واقع 

در سایت فوق اقدام نمایند. 
1- شرح مشخصات فنی کاال : )شرح کامل مشخصات فنی کاالها  به همراه همین 

آگهی در سایت فوق الذکر موجود می باشد.(
قطع��ات مربوط ب��ه دیگ بخار ثابت پاالیش��گاه داالن  )کیفی��ت و کمیت کاال در 

سامانه ستاد بارگزاری شده است.(
2- کلیه مراحل برگزاری فرآیند مناقصه، از دریافت و بارگزاری اسناد ارزیابی 
کیفی تا  ارس��ال دعوتنامه جهت س��ایر مراحل، صرفا از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس http://www.setadiran.ir میسر خواهد 
بود. ضمنا مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور، الزم 
اس��ت مراحل ثبت نام در س��ایت فوق و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 
جهت ش��رکت در مناقصه به انجام رس��انند. صرف ارائه پیشنهاد مالی از طرف 

مناقصه گران در سامانه، به منزله تایید کلیه اسناد مناقصه می باشد. 
3- مهلت تحویل : آخرین مهلت بارگزاری فرمهای تکمیل ش��ده ارزیابی کیفی 
تا پایان وقت اداری روز  1400/06/13 می باش��د.الزم به ذکر اس��ت که مهلت 
دریافت اس��ناد ارزیابی کیفی در س��امانه س��تاد، 14 روز قبل از تاریخ مذکور 

می باشد.
4- ارسال اسناد مناقصه :

1-4 ( پ��س از انج��ام ارزیاب��ی کیف��ی، ش��رکتهای تایید ش��ده ملزم ب��ه ارائه 
پ��اکات ضمانتنام��ه ش��رکت در فرآیند ارج��اع کار معتبر بانکی ش��ش ماهه یا 
س��ه ماهه قابل تمدید و یا رس��ید واریز وجه نقد)ش��ماره حس��اب جهت واریز 
وجه ب��ا هماهنگی امور مالی مش��خص می گردد( به مبل��غ 000ر000ر360 ریال 
به نام ش��رکت بهره ب��رداری نفت و گاز زاگ��رس جنوب��ی، پیش��نهاد فنی 
و پیش��نهاد مالی از طریق س��امانه س��تاد می باش��ند. در غیر این صورت 

امکان ادامه حضور در روند مناقصه وجود نخواهد داشت . 
2-4( تاریخ گش��ایش ضمانتنامه های شرکت در فرآیند ارجاع کار، پشنهادات 

فنی و پیش��نهادات مالی پس از مشخص شدن نتایج ارزیابی 
کیفی شرکتها, توسط کمیسیون مناقصات اعالم خواهد شد.

5- کلیه ش��رکت کنندگان در مناقصه الزم است در فهرست بلند منابع تامین 
کاالی دستگاه مرکزی وزارت نفت ) AVL ( باشند.

6-رعایت کلیه موارد مندرج در فرم الزامات و دامنه بازرسی فنی کاال الزامی 
می باشد.

7- در ص��ورت حض��ور س��ازندگان داخل��ی در مناقص��ه، فرآین��د مناقص��ه با 
س��ازندگان داخلی ادامه می یابد. در غیر این صورت، در بین تامین کنندگان، 

اولویت با پیشنهاد تامین کاال از سازندگان داخلی می باشد.
8-اقالم مربوط به درخواس��ت خرید SAD-0000003 باید به صورت پیشکرایه 
به آدرس : اس��تان فارس- شهرستان فراشبند- منطقه عملیاتی آغار و داالن 

-انبار تدارکات کاال  ارسال گردد. 
9- درصورت برنده ش��دن ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات به میزان 10 درصد 

مبلغ معامله الزامیست.
10- برنده مناقصه می تواند با ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر حداکثر به میزان 

50% کل مبلغ معامله پیش پرداخت دریافت نماید.
11- قیمت تراز ش��ده باتوجه به امتیازات فنی ارایه ش��ده توس��ط کمیته فنی 

بازرگانی وضریب تاثیر40 درصد محاسبه ومالک تعیین برنده خواهد بود.
توجه : هرگونه تغییر در شرایط و زمان مناقصه به اطالع کلیه شرکت کنندگان 

در مناقصه خواهد رسید.
در ص��ورت ضرورت ب��ا ش��ماره تلف��ن 32138402 و 32138657-071 تماس 

بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.
ش��رکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی مس��تقر در شیراز در نظردارد 
مطابق ش��رایط و مش��خصات ذیل، قطعات مربوط به دیگ بخ��ار ثابت مورد نیاز 
منطق��ه عملیاتی آغار و داالن خود را از ش��رکتهای واجد ش��رایط تامین نماید. 
از متقاضیان ش��رکت در مناقصه دعوت می شود با مراجعه به سامانه تدارکات 
الکترونی��ک دولت )س��تاد( پس از مطالعه دقیق ش��رایط عموم��ی و اختصاصی 
مناقص��ه و مش��خصات فنی کاالی مورد نیاز، در صورتیک��ه توانایی تهیه کاال را 
داشته باشند, نسبت به تکمیل و ارسال فرم ارزیابی کیفی مناقصه گران واقع 

در سایت فوق اقدام نمایند.
شناسه آگهی 1177186
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فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای  
شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی

ش�رکت توزی�ع نی�روی برق آذربایجانغرب�ی در نظر دارد مناقصات عمومی  به ش�رح ج�دول ذیل را از طریق س�امانه تدارکات 
الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها
 از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد( به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه 
گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در س�ایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش�رکت 

در مناقصه محقق س�ازند.
توضیح: فقط ش�رکتهایی مجاز به ش�رکت در مناقصه خواهند بود که دارای تاییدیه صالحیت از سازمان برنامه و بودجه  در رشته 

نی�رو  و تاییدی�ه صالحی�ت ایمن�ی  از اداره کار و رف�اه اجتماع�ی باش�ند.
تاریخ انتش�ار مناقصات در س�ایت : روز دوش�نبه  مورخ 1400/05/25

آخرین مهلت  زمانی دریافت اس�ناد مناقصات از س�ایت : س�اعت 19 روز  ش�نبه  مورخ 1400/06/06
مهلت زمانی ارائه پیش�نهاد : س�اعت 19 روز س�ه ش�نبه  مورخ 1400/06/16

زمان بازگش�ایی پاکت های الف و ب و ج : روز چهارش�نبه  مورخ 1400/06/17 و به ش�رح ذیل خواهد بود.
توضیح : پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده شرکت در مناقصه ، تضمینهای معتبر ) بر اساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه (
 تهیه و تس�لیم نماید و به پیش�نهاد های فاقد امضا ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل 

ش�ود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد ش�د.

شماره 
مبلغ  کل تضمین شرکت موضوع مناقصه و شماره فراخوانمناقصه

نوع اعتباردر مناقصه) به ریال(

 1400-55

تهیه بخشی از مصالح و اجرای برونسپاری بی نام طرحهای رفع حریم وجابجایی در 
حوزه فعالیت مدیریت های توزیع برق  باهنر-ولیعصر و ایثار  در شهرستان ارومیه 
بصورت ترکیبی برابر استاندارد های وزارت نیرو و بر اساس فهرست بهاء توسعه و 

احداث 1400/1  شرکت  توزیع نیروی برق آذربایجان غربی
)شماره فراخوان  ۲۰۰۰۰۰۹۰۰۳۰۰۰۱۱۵(

منابع داخلی664.۰۰۰.۰۰۰

اطالعات تماس دس�تگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیش�تر در خصوص اس�ناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: 
آدرس : ارومیه – بلوار ارتش-س�ربازان گمنام-ارتش.ش�رکت توزیع نیروی برق اس�تان ،  تلفن 3110-044 داخلی 4339  

اطالعات س�امانه س�تاد جهت انجام مراحل عضویت در س�امانه :
مرکزتم�اس : 021-27313131

دفترثب�ت ن�ام : 88969737-021و 021-85193768
دفت�ر ثب�ت ن�ام ارومی�ه : 09144443544 - 04432232113

اطالع�ات تم�اس دفاترثبت نام س�ایر اس�تانها در س�ایت س�امانه www.setadiran.ir  "بخ�ش ثبت ن�ام /پروفایل تامی�ن کننده / 
مناقصه گر " موجود اس�ت.

ضمنًا فراخوان مناقصه در س�ایت های اطالع رس�انی معامالت صنعت برق ) ش�رکت توانیر ( وس�ایت ش�رکت توزیع نیروی برق 
آذربایجانغرب�ی و س�ایت مل�ی مناقص�ات  ب�ه ترتی�ب ب�ه آدرس ه�ای :

Iets.Mporg.ir   ,WWW.Waepd.ir     ,WWW.tavanir. org.ir  قابل مش�اهده اس�ت . 

توضیح 5 : س�ایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اس�ناد مناقصه  مندرج اس�ت. 
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربیشناس�ه آگهی 1177469

نوب�ت دوم



طرح »زندگی در 
زندان« توسعه 

می یابد 
رئیس سازمان 

زندان  ها با اشاره به 
حضور تبلیغی برخی 
طالب در زندان ها، از 
توسعه طرح »زندگی 

در زندان« به عنوان 
یک مدل تبلیغی 
متفاوت و مؤثر 

خبر داد. به گزارش 
فارس، محمدمهدی 
حاج محمدی رئیس 

سازمان زندان  ها 
تأکید کرد: »طرح 

زندگی در زندان، مدل 
تبلیغی متفاوت و 

مؤثری برای طالب 
عزیز است که به یاد 

و نام و تأسی از سیره 
سید آزادگان، مرحوم 

آقای ابوترابی آغاز 
شده و ان شاء اهلل در 
زندان های سراسر 

کشور توسعه خواهد 
یافت«.

خبرخبر
روزروز

WWW.QUDSONLINE.IR9603 دوشنبه ۱ شهریور ۱400    ۱4 محرم الحرام ۱443    ۲3 آگوست ۲0۲۱   سال سی و چهارم    شماره
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تعویق آزمون وکالت مرکز وکالی قوه قضائیه  ◾
با اوج گیری کرونا در شهریور ماه آزمون ورودی مرکز وکال، 
کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به 
تعویق افتاد. زمان جدید برگزاری آزمون هنوز اعالم نشده 
است. به گزارش فارس پیش از این بر اساس اعالم مرکز 
وکال، قرار بود آزمون وکالت دادگستری مرکز در روز ۱۹ 
شهریور ۱۴۰۰ و آزمون کارشناسی رسمی مرکز در روز ۱۸ 

شهریور ۱۴۰۰ برگزار شود.

انتقال پنج محکوم بولیوی به کشور متبوعشان ◾
معاون وزیر دادگستری از انتقال پنج محکوم بولیوی به 
کشور متبوعشان خبر داد. محمود عباسی در گفت وگو  با 
صداوسیما، افزود: این اتباع خارجی با درخواست و رایزنی 
مقامات وزارت امور خارجه و دادگستری بولیوی و بررسی 
و تصویب آن در کمیته انتقال محکومان به کشورشان 
 منتقل شدند. وی گفت: با انتقال این محکومان، دوران 

محکومیت آن ها در زندان های کشورشان خواهد شد. 

آغاز واکسیناسیون سردفتران از هفته جاری ◾
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران از آغاز واکسیناسیون 
سردفتران و دفتریاران از هفته جاری خبر داد. علی خندابی، 
بیان کرد: مجوز آغاز واکسیناسیون سردفتران و دفتریاران از 
سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر و جهت 
طی مراحل اجرایی به معاونت بهداشت آن وزارتخانه ابالغ 
شد. به گفته خندابی از هفته جاری واکسیناسیون عمومی 
سردفتران و دفتریاران سراسر کشور عملیاتی خواهد شد. 

رسیدگی به بیش از ۱۰ هزار پرونده در تعطیالت  ◾
رئیس محاکم عمومی و انقالب تهران گفت: در تعطیالت 
یک هفته ای کرونایی، قضات تهرانی به ۱۰ هزار فقره پرونده 
رسیدگی کردند. یحیی جعفری ضمن اعالم این مطلب 
افــزود: آنچه موجب اراده همکاران جهت حضور در ایام 
تعطیل در محل کار می شود، چیزی جز خدمت به خلق هللا 
و امور مربوط به آنان نیست و قطعاً این امر رضایت مندی 

عمومی و اداری را در پی خواهد داشت.

اقدام »روبیکا« 
غیرقانونی است

 کامبیز نوروزی حقوقدان در واکنش به اعالم بسیاری 
از کاربران مبنی بر ساخت حساب کاربری به اسم آن ها 

در اپلیکیشن روبیکا با بیان اینکه اتفاقی که توسط روبیکا 
افتاده است مغایر با حقوق شخصی افراد است، گفت: 

صفحاتی به نام افراد در این اپلیکیشن ایجاد شده است که 

می تواند مصداق جعل باشد. این حقوقدان در پاسخ به این 
پرسش که آیا دادستان به عنوان مدعی العموم می تواند 

برای دفاع از حقوق اشخاص وارد شود نیز گفت: به اعتقاد 
من چون این وضعیت جنبه عمومی دارد دادستان این 

اجازه را دارد که وارد شود و دستور تحقیق دهد.

 بسیاری از کاربران فضای مجازی از روز گذشته اعالم 
کرده اند که اپلیکیشن روبیکا حساب کاربری به نام این 

اشخاص در برنامه خود ایجاد و محتوای صفحات آن ها 
در شبکه اجتماعی اینستاگرام را در صفحات روبیکا نیز 

منتشر کرده است.

ــی از  ــکـ گـــروه حــقــوق   یـ
قرارداد های مهم در جامعه که 
عموم افــراد در طول عمر خود 
ممکن است بار ها با آن روبه رو 
شوند، قــرارداد هــای مربوط به 
ــروش مــلــک اعـــم از  خــریــد و فـ
مسکونی، تجاری یا زمین کشاورزی و صنعتی 
است. هرکس که مبادرت به خرید و فروش ملکی 
می کند، باید با نکات مهم و اولیه ای درمورد این 
نوع از قرارداد ها آشنا باشد تا پس از معامله با 

مشکل برخورد نکند. 
همان طور که می دانید، معامله ملک و زمین کار 
ســاده ای نیست و خیلی از افــراد نمی دانند در 
هنگام خرید و فروش ملک باید به چه نکات و 
موارد مهمی توجه کنند. البته به دلیل ناآشنایی 
عمده افراد با نکات حقوقی در معامالت امالک، 
اختالفات زیادی در این مورد ایجاد می شود که 
به ایجاد پرونده های متعددی در مراجع قضایی 

منجر می شود.
شما با خرید خانه، از شر مستأجری خالص 
می شوید و حتی می توانید وجهی که بابت اجاره 
خانه پرداخت می کردید، برای دادن اقساط بانکی 
خرید خانه  خود پرداخت کنید. برای این کار باید 
ابتدا فکر کنید چه خانه ای مناسب اســت؟ با 
مبلغی که جهت خرید خانه در نظر گرفته اید، آن 
را انتخاب کنید. پس از پیدا کردن مسکن مورد 
نظر، نوبت به قولنامه و سند می رسد. نوشتن 
قولنامه از کارهای مهم است که به دلیل آگاهی 
نداشتن نسبت به مسائل و مباحث حقوقی 
مرتبط با آن، در برخی مــوارد موجب اختالف، 
درگــیــری و حتی تشکیل پــرونــده هــای قضایی 
می شود. نکات مهم حقوقی، هنگام خرید ملک، 

عبارت اند از:

 قولنامه

 فروشنده  ملک باید مالک آن باشد

 ملک باید سند داشته باشد

 سند تک برگی

 پرداخت مالیات و عوارض نوسازی شهرداری از 
سوی فروشنده

 در رهن نبودن ملک

 تصریح به انتقال دادن انباری و پارکینگ

قولنامه ◾
زمانی که خریدار و فروشنده با یکدیگر بر سر خرید 
ملکی به توافق برسند، توافق خود را درون برگه ای 
ثبت می کنند. به این توافق نامه، قولنامه می گویند. 
یکی از نکات مهم حقوقی، هنگام خرید ملک، 
توجه به قولنامه  آن اســت. زمانی که قولنامه ای 
نوشته می شود، فروشنده نمی تواند ملک خود را 
به فرد دیگری بفروشد. همچنین، خریدار نیز باید 

بر اساس زمانی که در قولنامه تعیین شده است، 
پول را بپردازد. 

البته باید توجه داشته باشید در زمان قولنامه، 
خریدار باید تنها یک سوم مبلغ کل را بپردازد و 
بقیه آن را زمان ثبت کردن سند، پرداخت کند. 
خریدار باید بداند که هنگامی مالک تام االختیار 
به حساب می آید که وجه خرید ملک را به طور 
کــامــل در دفــتــر ثــبــت، پــرداخــت و سند ملک را 

دریافت کرده باشد.
 
فروشنده  ملک باید مالک آن باشد ◾

حتما هنگام خرید ملک، توجه کنید که فروشنده  
آن، مالک آن باشد. این از دیگر نکات مهم حقوقی 
است. چنانچه ملکی مشاع باشد، همه  اعضا باید 
هنگام فروش خانه، حضور داشته باشند. حتی 
ممکن است فردی که زمان خرید خانه می بینید، 
وکیل مالکین یا مالک باشد. در این حالت نیز باید 
به اعتبار برگه  وکالت، توجه کنید. یکی از نکات 
مهم حقوقی، هنگام خرید ملک، این است که 
باید سند داشته باشد. زمــان خرید آپارتمان یا 
خانه یا هر ملک دیگر، توجه داشته باشید که 

ملک، سند داشته باشد.
در شهر های کوچک و همچنین، بیشتر شهر های 
شمالی، امــالک، سند مــادر دارنــد. در این مــوارد، 
یک زمین بزرگ به قطعات کوچک تقسیم شده 
است. این زمین های کوچک با قولنامه، معامله 
می شوند. در حقیقت، این زمین ها بــدون سند 
قطعی هستند. جهت جابه جایی سند در هنگام 
خرید آپارتمان، باید سند دفترچه ای به تک برگی 
تبدیل شــود. همچنین فروشنده باید پیش از 
سندزدن، به شهرداری برود و اقــدام به پرداخت 
عــوارض نوسازی شهرداری کند. او باید به اداره  

مالیات نیز برود و مالیات ملک خود را بپردازد.

در رهن نبودن ملک ◾
یکی از نکات مهم حقوقی، هنگام خرید امالک، این 
است که ملک مورد نظر آزاد باشد و در رهن بانک 
نباشد. گاهی اوقات، ممکن است که فروشنده ای 
خانه خود را جهت وام گرفتن در رهن بانک بگذارد 
یا اینکه خانه او در اجــرای حکمی از سوی مراجع 
قضایی ضبط شــده باشد. در ایــن حالت، فروش 
خانه با تنظیم مبایعه نامه ای امکان پذیر بوده، اما 
تنظیم کردن سند به نام خریدار، تنها با فک رهن، 
امکان پذیر است. یکی از بهترین کار ها این است 
که فروشنده وکالت، فک رهن را به خریدار دهد و 
خریدار نیز قسمتی از پول خانه را جهت این کار 
بگذارد. یعنی به جای اینکه همه  پول ملک را به 
فروشنده بدهد، قسمتی از آن را جهت فک رهن 

نگه دارد و صرف پرداخت آن کند.

تصریح به انتقال دادن پارکینگ و انباری ◾
هر گاه طرفین به این توافق برسند که ملک با انباری 
و پارکینگ به فــروش می رسد، باید این موضوع 
همراه با مشخصات دقیق انباری و پارکینگ آن 
در سند یا مبایعه نامه ملک، نوشته شــود. این 
نیز از دیگر نکات مهم حقوقی، هنگام خرید 
ملک است. چنانچه ملکی بیشتر از یک انباری و 
پارکینگ داشته و قرار باشد که همه  آن ها منتقل 
شوند، این موضوع باید به طور روشــن در سند، 
قید شود. اگرچه این موارد به عهده  صاحب بنگاه 
یــا سردفتری اســت کــه بــه تنظیم سند مبادرت 
می ورزد، اما در پاره ای مالحظات نیاز است خریدار 
نیز این موارد را کنترل کند. کار خرید ملک را باید 
در دفترخانه به پایان برسانید. پس از تهیه  مدارک 
الزم و همچنین، شرح توافقات، مدارک موجود در 
دفتر اسناد رسمی ثبت می شوند و مراحل سند 

قطعی به پایان می رسند.

هنگام خرید زمین و خانه توجه به چه جزئیاتی ضروری است؟

بسته حقوقی خرید ملک 

 چنانچه ملکی مشاع باشد، همه  اعضا باید هنگام فروش خانه، حضور داشته 
باشند. حتی ممکن است فردی که زمان خرید خانه می بینید، وکیل مالکین یا 
مالک باشد. در این حالت نیز باید به اعتبار برگه  وکالت، توجه کنید. یکی از نکات 

مهم حقوقی، هنگام خرید ملک، این است که باید سند داشته باشد.
گزيدهگزيده

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

 برابر کالس��ه 1400/27,56,57 ورای شماره 140060307114001541  هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیروان تصرفات مالکانه 
بالمعارض به متقاضی آقایان رضارحمانی،عباس رحمانی،وعلی رحمانی رزمقان فرزندان براتعلی بالسویه   درششدانگ 
یک باب منزل به مس��احت 400/25 متر مربع قس��متی از پالک 595 فرعی از 13 اصلی باغات واقع در بخش 5 
قوچان ازمحل مالکیت براتعلی رحمانی محرز گردیده است. 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 تصمیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه 
از  تصمیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. یکی از در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ1404374
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/05/17                                   تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/06/01

اکبر اقبالی
 رئیس ثبت اسناد و امالک شیروان

آگهي نوبتي )سه ماهه اول سال ۱400(
حوزه ثبتي سبزوار

به دستور ماده 12 قانون ثبت و ماده 56 آئین نامه مذکور اسامي اشخاصي که نسبت به امالک مجهول المالک واقع 
در بخشهاي تابعه حوزه ثبتي سبزوار که تا آخر خرداد ماه1400  تقاضاي ثبت نموده اندبا نوع ملک مورد تقاضا براي 

اطالع عموم به شرح ذیل آگهي مي گردد:
پالک 6- اصلی، اراضی کلوت:

20248فرعی، مریم سلیمی فرزند علی ششدانگ یک باب منزل به مساحت 89/57 متر مربع
 پالک 55- اصلی اراضی سنگ سفید:

2635فرعی، رجبعلی مدنی زاده فرزند محمد نسبت به 3 دانگ و امیرمسعود نسبت به2 سهم و سمانه و سارا و سیما 
هرکدام نس��بت به 1 س��هم مشاع از 10 سهم ششدانگ بااستثناء بهای ثمنیه اعیانی3دانگ شهرت همگی بهادران 
فرزندان محمدرضا و طاهره ذوالجاللی باهوش فرزند حسین نسبت به بهای ثمنیه عرصه و اعیانی 3دانگ ششدانگ 

یک قطعه زمین به مساحت5236/41 متر مربع
 پالک 162- اصلی، اراضی ایزی:

 5440 فرعی، هادی بقایی نژاد فرزند رجبعلی ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 2458/42متر مربع
 5956 فرعی، محمد ابراهیم فتاحی نس��ب فرزند محمدرضا ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 4535/20متر 

مربع
بخش 11 سبزوار

 پالک 51- اصلی، اراضی حسن آباد سبه:
598 فرعی، محمد مرادی فرزند امامقلی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 36227/45متر مربع

لذا در اجراي ماده 16و17 قانون ثبت هر کس نسبت به امالک آگهي شده در باال معترض مي باشد و یا اینکه بین 

متقاضیان ثبت و دیگري اقامه دعوي در دادگاه شده و در جریان رسیدگي است مي بایستي گواهي مشعر بر جریان 
دعوي یا اعتراض خود را از تاریخ انتشار نوبت اول این اگهي ظرف 90 روز و در مورد اگهي اصالحي به مدت 30 روز 
به این اداره تسلیم ورسید دریافت نماید و معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتي دادخواست 
خود را به مرجع قضایي ذیصالح تقدیم در غیر اینصورت متقاضي یا نماینده قانوني وي مي تواند به دادگاه مربوطه 
مراجعه و گواهي عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به این اداره ثبت تسلیم نماید .اداره ثبت بدون توجه به اعتراض 

عملیات ثبتي را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.)م الف  1400/907 ( آ1403882
تاریخ انتشار نوبت اول :  شنبه 1400/05/02                      تاریخ انتشار نوبت دوم :   شنبه 1400/06/01

  علی آب باریکی
رئیس ثبت اسنادو امالک سبزوار 

آگهی نوبتی سه ماهه اول   سال ۱400 شمسی حوزه ثبتی شهرستان تربت جام
به دستور ماده 12قانون ثبت وماده 59 آیین نامه قانون مذکور اسامی اشخاصی که نسبت به امالک مجهول المالک 
واقع در حوزه ثبتی تربت جام تا آخر   خرداد    ماه یکهزار و چهار صد  و نه   هجري  شمسي تقاضای ثبت نموده 

اند  با نوع ملک مورد تقاضا برای اطالع عموم بشرح ذیل آگهی می گردد:
1- ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت ششصد متر مربع )600 متر مربع( به شماره پالک هشت  فرعی 
از یکه��زار و هفت��اد و دو  اصل��ی ) 8-فرعی از 1072-اصلی ( واقع در بخش 13 مش��هد مورد تقاضای آقای محمد 

عباد عسکری 
2- شش��دانگ قس��متی از یک باب منزل به مس��احت دویس��ت متر و پنجاه و پنج صدم  متر مربع )200/55 متر 
مربع( به ش��ماره پالک یکهزار و یکصد و س��ی و پنج اصلی )1135–اصلی ( واقع در بخش 13 مشهد مورد تقاضای 

خانم  فرخ تخاوی
لذا بدستورمواد 16و17قانون ثبت هرکس نسبت به امالک آگهی شده فوق معترض میباشد ویا اینکه بین متقاضیان 
ثبت و دیگری اقامه دعوی شده و یا در جریان است می بایست از تاریخ انتشار اولین نوبت آگهي  به مدت   نود  روز 
اعتراض خویش را به ثبت اسناد تربت جام تسلیم و رسید دریافت نمایند و در اجرای تبصره 2ماده واحده قانون تعیین 
تکلیف پرونده های ثبتی از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت  ظرف  مدت یک ماه دادخواست اعتراض خود را به 

مراجع ذیصالح قضایی تقدیم وگواهی الزم از مراجع مذکور  اخذوبه این اداره تسلیم نمایند.آ1403876
 تاریخ انتشار نوبت اول : شنبه 1400/05/02               تاریخ انتشار نوبت دوم : دوشنبه 1400/06/01

فاطمه حیاتی-سرپرست  اداره ثبت اسناد وامالک تربت جام

آگهی نوبتی سه ماهه اول سال ۱400 حوزه ثبت ملک شهرستان درگـز
بر اساس مواد 11 )اصالحی 1317/07/10( و 12 )اصالحی 1330/03/10(  قانون ثبت و ماده 59 آئین نامه اجرایی 
قانون مذکور امالکی که در سه ماهه اول سال 1400 پذیرش درخواست ثبت شده و همچنین امالکی که طبق ماده 
13 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی و آیین نامه مربوطه در هیات حل 

اختالف منجر به صدور رای گردیده به شرح ذیل برای اطالع عموم آگهی می گردد.
 پالک یک اصلی اطراف شهر قطعه سه درگز بخش 7 قوچان

1.پالک 5177 فرعی مجزی شده از 107 فرعی از یک اصلی خانم فاطمه ارژنگ نه سهم مشاع از ده سهم ششدانگ 

یک باب منزل مسکونی به مساحت ششدانگ 100/06 متر مربع
2.پالک 5178 فرعی مجزی ش��ده از 130 فرعی از یک اصلی آقای علی ش��عیبی جشن آبادی نه سهم مشاع از ده 

سهم ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت ششدانگ 485/44 متر مربع
پالک 96 � اصلی قریه دودانلو قطعه شش درگز بخش 7 قوچان

3.پالک 73 فرعی مجزی شده از 96� اصلی آقای عباسعلی قادریان ششدانگ یک قطعه باغ مشجر به مساحت 216/54  متر مربع
پالک 216 � اصلی قریه سنقز قطعه هشت درگز بخش 7 قوچان

4.پالک 182 فرعی مجزی شده از 216� اصلی آقای ابراهیم جعفری زنگالنلو اصالتاً از طرف خود و والیتاً از طرف 
آقای جمشید جعفری زنگالنلو فرزند خود بالسویه نسبت به دو سهم 2� گل محمد باباگل زاده زنگالنلو 3� طاهرخان 
طاهری زنگالنلو 4� حسن مهدی زنگالنلو 5� اسماعیل غالمی 6� محمدعلی علیزاده زنگالنلو 7� گل محمد پریزادخانی 
8� محمد اس��عدی زنگالنلو 9� غالمرضا کاربین 10� حس��ین شریفی زنگالنلو 11� اسماعیل شریفی زنگالنلو 12� 
رضاقلی رضاپورزنگالنلو 13� اللهیار علیزاده زنگالنلو 14� محمدیار فاطمی 15� علی خدادوست زنگالنلو 16� علی 
رضاپور17� حسن خان ترخانی زنگالنلو 18� اسماعیل زرگری 19� محمد رشیدی زنگالنلو 20� گل حسن موسائی 
زنگالنلو 21� موسی شادیانی زنگالنلو 22� فریدون باباگل زاده زنگالنلو 23� سلیمان شعبانی ششدانگ یک قطعه 
زمین دیمی و چشمه واقع در آن متصل به زمین شماره 402 فرعی از 214� اصلی پالک شماره 182 فرعی معروف 
به )قرچی)و( چهل قوطی(. با این توضیح که اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان درگز طی نامه شماره 1315 
مورخه 1400/3/17 منضم به مدارک مربوطه شامل: برگ تشخیص ماده 56 مورخه 30 و48/5/31� آگهی منتشره 
در جراید محلی و کثیراالنتشار � گواهی شماره 48 مورخه 86/8/15 دبیرخانه ماده واحده دال برعدم وصول اعتراض 
نس��بت به نظریه جنگلداری � اوزالید و فایل فشرده ملک مس��احت کل محدوده پالک فوق را معادل 19551621 
مترمربع اعالم و تمامی مساحت فوق را بدون مستثنیات ملی تشخیص و درخواست اجرای مادتین 13 و 39 قانون 
منابع طبیعی به منظور صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی سازمان جنگلهاو مراتع 
و آبخیزداری کش��ور نموده اس��ت. مراتب با در نظر گرفتن مفاد بند 348 مجموعه بخش��نامه های ثبتی آگهی، لذا 
افرادی که مدعی مالکیت سابق مورد تقاضا می باشند به منظور استفاده از مقررات ماده 9 قانون ملی شدن جنگلها 
میتوانند در موعد مقرر اعتراض خود را تس��لیم دارند و وصول اعتراضات احتمالی مانع صدور س��ند مالکیت نیست.

پالک های 1315 و 1316 و 1325 � اصلی شهر درگز قطعات یک و دو درگز بخش 7 قوچان
5.پالک های تجمیعی 1315 و 1316 و 1325 � اصلی ش��هر خانم یغماناز س��لیمانی ششدانگ یک باب منزل به 

مساحت 1204/38  متر مربع
 لذا اش��خاصی که نس��بت به رقبات درخواست ثبت شده مندرج در این آگهی اعتراضی داشته باشند می توانند به 
استناد ماده 16 قانون ثبت از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی تا 90 روز درخواست واخواهی خود را کتباً به دبیرخانه 
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان درگز تسلیم و رسید اخذ نمایند و یا هرگاه بین متقاضیان و دیگری قبل از انتشار 
این آگهی دعوی در مراجع قضایی اقامه شده و یا در جریان باشد معترض بایستی گواهی مشعر بر جریان دعوی خود 
را تسلیم و رسید دریافت دارند و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت، ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خ�ود را به 
مراجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند ضمناً حقوق ارتفاقی در 
موقع تحدید حدود و در صورت مجلس تحدیدی قید میگردد و از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز 

قابل اعتراض خواهد بود.آ1403875
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/02                      تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/01

ناصر حسن زاده-رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان درگز

آگهی نوبتی سه ماهه اول سال ۱400 حوزه ثبتی تایباد- بخش ۱4 مشهد
به دستور ماده 12 قانون ثبت و ماده 59 آئین نامه قانون مذکور اسامی اشخاصی که نسبت به امالک مجهول المالک 
واقع در بخش 14 مشهد حوزه ثبتی تایباد تا آخر خردادماه سال 1400 تقاضای ثبت نموده اند و همچنین مواردی 
که آگهی نوبتی آن برابر تبصره یک ماده 25- اصالحی قانون ثبت به تجدید گردد با نوع ملک مورد تقاضا برای اطالع 

عموم بشرح ذیل آگهی می گردد.
539 فرعی از 250- اصلی اراضی ریگستان

ششدانگ یکباب منزل پالک 539 فرعی 250- اصلی اراضی ریگستان بنام خانم رعنا باجرات فرزند نور محمد
لذا به دس��تور 16 و 17 قانون ثبت هر کس نس��بت به امالک آگهی ش��ده در باال معترض میباش��د و یا اینکه بین 
متقاضیان ثبت و دیگری اقامه دعوی شده و در جریان است میبایستی اعتراض و یا گواهی مشعر در جریان دعوی 
خود را از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی نسبت به آگهی نوبتی ظرف نود روز و در مورد آگهی اصالحی در مدت 
سی روز به اداره ثبت اسناد و امالک تایباد تسلیم و رسید دریافت نموده و در اجرای تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین 
تکلیف پرونده های معترض ثبتی معترضین از تاریخ تس��لیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه دادخواست اعتراض 
خود را به مراجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نماید ضمناً حقوق 
ارتفائی موقع تحدید حدود و در صورتمجلس تحدیدی منظور می گردد و از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 

سی روز قابل اعتراض خواهد بود. آ1403330
تاریخ انتشار نوبت اول: روز شنبه مورخ 1400/5/2    
تاریخ انتشار نوبت دوم: روز دوشنبه مورخ 1400/6/1

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد
 غالمرضا آقازاده

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

برابر رای شماره 140060326002000210 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کبودرآهنگ تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای علی 
بهمنی فرزند شعبانعلی به شماره شناسنامه 2658 صادره ازکبودراهنگ یک باب مغازه به مساحت 22/80متر مربع 
مفروز و مجزی ش��ده اس��ت از پالک 579 فرعی از 286 اصلی واقع در شهر کبودراهنگ خریداری از مالک رسمی 
آقای سیفعلی نجاری محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب  دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت  به صدورسند ، مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. )م الف193(آ1404387
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/5/17                                                         

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/6/1
رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان  کبودرآهنگ 

 محمد صادق بهرامی

ف
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40
46
22

 ش��هرداری شاندیز در نظر دارد به استنادمصوبه شماره 178مورخ 1400/01/22 شورای محترم 
اس��امی شهر شاندیز نس��بت به واگذاری امور حفظ، نگهداری، انتظامات و تامین امنیت اماکن، 

تاسیسات و ساختمانهای شهرداری اقدام نماید.
شرایط تجدید مناقصه :

1- مبلغ س��پرده شرکت در مناقصه : 1.160.000.000ریال می باشد و می بایستی طی فیش نقدی 
به شماره حساب 0204880582008 نزد بانك ملی شعبه شاندیز بنام سپرده شهرداری شاندیز 
واریز  و یا اخذضمانتنامه بانكی در وجه شهرداری شاندیز صورت پذیرد. ضمانتنامه ها باید به 

مدت 3 ماه از تاریخ تسلیم پیشنهادها معتبر و 3 ماه دیگر قابل تمدید باشد. 
3-  در صورت امتناع از عقد قرارداد مبلغ سپرده  برندگان اول و دوم وسوم مناقصه به ترتیب 

به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
4.زمان توزیع اسناد: از تاریخ   1400/6/1 لغایت 1400/6/14

5.زمان تسلیم پیشنهاد: تا پایان ساعت اداری روز شنبه مورخ1400/6/20
6.زمان و تاریخ بازگشائی اسناد مناقصه : ساعت   14/30  روز یكشنبه  مورخ 1400/6/21 درمحل 

شهرداری
7. هزینه درج آگهی ها به عهده برنده مناقصه می باشد.

8.سایر اطاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج شده است .
9.محل فروش اسناد مناقصه: شاندیز- خ صدررضوی - شهرداری شاندیز واحد امور قراردادها 

  شماره تماس : 051-34283004  

آگهی تجدید مناقصه عمومی 
شهرداری شاندیز) نوبت اول(
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شهرداری كاشمر در 
نظر دارد 

 موارد زیر را از طریق مزایده و مناقصه کتبی واگذار نماید.
1- مزایده واحد شماره 6 مجتمع تجاری سیدمرتضی بصورت اجاره ای )تجدید(

2- مزایده سوئیتهای اقامتی مجتمع تجاری سیدمرتضی بصورت اجاره ای )تجدید(
3- مزایده فروش 3 قطعه زمین واقع در خیابان اردیبهشت )تجدید(

4- مناقصه نگهداری و پشتیبانی شبکه روشنایی سطح شهر )تجدید(
5- مزایده تعدادی از واحدهای طبقه همکف و طبقه اول مجتمع تجاری امام به شرح پیوست اسناد

6- مزایده غرفه تنقالت واقع در فاز دوم بولوار سیدمرتضی
7- مزایده کانکس فست فود خیابانی واقع در ابتدای فاز 2 بولوار سیدمرتضی بصورت اجاره ای )تجدید(

شرایط: 1- دریافت اسناد : از مورخه 1400/6/8 لغایت پایان وقت اداری 1400/6/18  می باشد 
2- سپرده شرکت در مزایده و مناقصه: حداقل 5 درصد مبلغ کل پیمان می باشد 

3- هزینه انتشار آگهی برعهده برنده مزایده و مناقصه می  باشد .
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  شنبه مورخه 1400/6/20

7- محل دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر ، اداره امور قراردادهای شهرداری با تلفن تماس : 
4-55227701 – 55229899  می باشد .

8- باقی شرایط در اسناد مزایده مندرج است .
روابط عمومی شهرداری کاشمر ف
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آگهـی  مزایده و  مناقصه 
)نوبت اول(

برگ س���بز خودروی  پراید مدل 1386رنگ س���فید 
روغن���ی ب���ه ش���ماره انتظام���ی 717 ج 92 ای���ران 
93  ش���ماره موتور 2037832 و ش���ماره شاس���ی 
S1412286146491 به مالکی���ت رقیه وحدانی پور 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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 گالیه دوباره 
 هالل احمر؛ از 
 ظرفیت واکسنی ما

 استفاده کنید! 
مدیرعامل جمعیت هالل 
احمر استان تهـران گفت : 
هالل احمر آمادگی دارد 
تا عالوه بر در اختیار قرار 
دادن مراکز واکسیناسیون 
خود با تغییر کاربری 
برخی از فضا ها در شهر 
تهران و تجهیز آن به کمک 
خیران، آن ها را به عنوان 
پایگاه هایی برای کمک 
به تسریع واکسیناسیون 
شهروندان وارد کند. 
شاهین فتحی تأکید کرد: 
هالل احمر  این توانایی 
را دارد که در هر زمان 
اعالم نیازی از سوی 
مجموعه های بهداشتی 
کشور صورت گیرد 
همچون موضوع احداث 
بیمارستان سیار در حومه 
تهران  با تمام توان حاضر 
شود.

ــرار بــود  ــ ــ ــروه جامعه   ق گ
به  الکترونیکی  نسخه پیچی 
ــی تا  ــون ــان عـــنـــوان یـــک الـــــزام ق
پایان اردیبهشت مــاه امسال 
به صــورت کامل توسط دولت 
اجرایی شــود. اما باوجود همه 
وعــده و وعیدهایی که مقامات وزارت بهداشت 
به ویژه محمدمهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان 
بیمه سالمت دادند، این اتفاق نیفتاد. البته به باور 
کارشناسان حوزه نظام سالمت، اقدامات خوبی در 
این زمینه انجام شده اما همچنان در هر دو بخش 

زیرساخت و اجرا مشکالتی وجود دارد. 
مدیر داروخــانــه ای در خیابان جمالزاده شمالی 
تهران درخصوص میزان استقبال پزشکان، مراکز 
درمانی و داروخانه ها از این طرح نسخه نویسی 
الکترونیکی و چالش های آن به قدس می گوید: 
به جز در حوزه ارتش که نسخه ها همچنان به روش 
قدیمی و با دفترچه انجام می شود در سایر بیمه ها 
نسخه نویسی به صــورت الکترونیکی و کاغذی 
صورت می گیرد. البته قبالً مشکالت زیادی برای 
دسترسی به سامانه سازمان های بیمه گر داشتیم 
چون خیلی قطع و وصل می شدند اما االن این 
گونه مشکالت کمتر شــده اســت. ضمن اینکه 
گاهی بــرق قطع مــی شــود و سرعت اینترنت به 
حداقل می رسد که این موارد هم سبب می شود 

به راحتی نتوانیم به سامانه بیمه ها دست پیدا 
کنیم، اما در مجموع نسبت به گذشته وضعیت 
بهتر شــده اســت. مسئول یــک داروخــانــه دیگر 
در مــحــدوده بــولــوار کــشــاورز امــا نگاه دیــگــری به 
موضوع دارد و به قدس می گوید: نسخه نویسی 
الکترونیکی هنوز به خوبی نزد پزشکان و مراکز 
درمانی ما جا نیفتاده است. در واقع فقط بیشتر 
دندانپزشکان از ایــن روش استفاده می کنند و 
پزشکان بخش های دیگر اغلب روی سربرگشان 
البته با کد ملی بیمار نسخه نویسی می کنند که 
داروخانه ها با وارد کردن کد مورد نظر، نسخه را 

می پیچند و به بیمار تحویل می دهند. 

این طرح شروع خوبی داشته است ◾
یک عضو کمیسیون بهداشت و درمــان مجلس 
ــه ایــنــکــه نسخه نویسی الکترونیک  ــاره ب ــا اشــ ب
مشکالت متعدد نسخه نویسی کــاغــذی را رفع 
کــرده و موجب صرفه جویی و کاهش هزینه های 
مــراقــبــت، کــاهــش اشــتــبــاه هــای نسخه نویسی، 
 خطا های دارویی، عوارض ناخواسته دارویی و بهبود 
دارو درمــانــی و سالمت بیمار مــی شــود، به قدس 
مــی گــویــد: ایــن طــرح بــاوجــود جدید بـــودن شــروع 
خوبی در اجرا داشته است. همایون سامه یح نجف 
آبـــادی، تمایل بیشتر پزشکان به نسخه نویسی 
کاغذی را کامالً طبیعی می خواند و می افزاید: به نظر 

می رسد این طرح تا پایان بهمن ماه امسال کامالً 
اجرایی شــود. وی سامانه های ایجاد شده توسط 
سازمان های بیمه گر را مناسب توصیف می کند و 
مدعی می شود: داروخانه ها و مراکز درمانی تهران 
و دیگر شهرها بــرای دسترسی به ایــن سامانه ها 
مشکل خاصی نــدارنــد و به راحتی می توانند به 

سامانه ها متصل شوند و ارائه خدمات کنند. 

پیشرفت تنها 20 درصدی در برخی استان ها  ◾
دکتر سیدمحمد دریجانی، عضو کمیته سالمت 
سازمان بیمه سالمت ایران هم در خصوص آخرین 
وضعیت اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیکی و 
چالش های آن به قدس می گوید: اجرای این طرح 
در استان های مختلف متفاوت است. در بعضی 
از استان ها برنامه نسخه نویسی الکترونیکی 
تا 90 درصــد استقرار پیدا کــرده و در حال انجام 
است، در برخی از استان ها هم خیلی کم و شاید 
تا 20 درصد اجرایی شده است. وی از استقرار و 
آماده شدن کامل زیرساخت های نسخه نویسی 
در کشور خبر می دهد و می گوید: یعنی نرم افزارها 
نصب شده و امکانات و یا آموزش هایی که باید 
به پزشکان بدهیم انجام شده است؛ در بعضی 
استان ها  پزشک و مؤسسات درمانی همکاری 
خوبی نداشته اند اما به صورت میانگین برنامه 
نسخه نویسی الکترونیکی تا 50 درصــد اجرایی 

شده است. 

اجرای این برنامه در دنیا 10 سال طول کشید  ◾
دریجانی تصریح می کند: شاید پزشکی مسن 
باشد و خیلی با کامپیوتر کار نکرده باشد، چنین 
فـــردی در قــیــاس بــا پــزشــکــان جـــوان کــه آشنایی 
بیشتری با این سیستم دارند کمی زمان نیاز دارند 
تا آماده نسخه نویسی الکترونیکی شوند یا گاهی 
مشکل قطع اینترنت و برق داریم که در این مواقع 

کار بیمار نمی تواند معطل بماند، بنابراین پزشک 
روی ســربــرگ و بــا کــد بیمار نسخه می نویسد. 
البته گاهی هم بــرای بیمار نسخه الکترونیکی 
نوشته می شود اما در حال انتقال به داروخانه یا 
آزمایشگاه برق یا اینترنت قطع می شود که در این 
صورت چون موضوع اورژانسی نیست بیمار باید 
یکی دو ساعت صبر کند. البته تا همین حاال هم 
پیشرفت کشور در اجرای این برنامه بسیار خوب 
بوده؛ اجرای این برنامه در دنیا 10 سال طول کشید 
ولی ایران در یک بازه زمانی دو ساله تا 50 درصد آن 

را عملیاتی کرده است. 
ــامــه  ــرن ــه ب ــ ــه ایـــــن پـــرســـش ک ــ وی در پـــاســـخ ب
نسخه نویسی الکترونیکی چه زمانی به صورت 
کامل اجــرا مــی شــود، می گوید: بر اســاس قانون 
بودجه 1400 ســازمــان هــای بیمه گر فقط تا آبان 
ماه امسال نسخه کاغذی را پذیرش می کنند و 
تمام تالش ما این است تا زمان یاد شده این طرح 
به صورت کامل عملیاتی شود. وی در خاتمه در 
پاسخ به این پرسش که اگر بعضی از پزشکان و 
مؤسسات تشخیص و درمانی و داروخانه ها در 
اجرای طرح یاد شده همکاری الزم را نکنند تکلیف 
چیست، می گوید: »باید ببینیم آن موقع شرایط 
چگونه است و چند درصد از پزشکان این برنامه را 

پیاده نکردند و بعد تصمیم بگیریم«. 
در روزهــای اخیر افــراد زیــادی بوده اند که از مراکز 
طرف قرارداد تأمین اجتماعی نسخه الکترونیک 
دریافت کرده اند، اما به خاطر مشکالت زیرساختی 
موفق به دریافت فوری داروی خود نشده اند. به 
نظر می رسد با توجه به سرگردان بودن مردم در 
موارد متعدد و همین طور عواملی مانند سرعت 
ضعیف اینترنت، قطعی بی برنامه بــرق و البته 
شرایط بحرانی کرونا باید عالوه بر اجرای هر چه 
کامل تر طرح، به فکر تقویت زیرساخت های آن 

نیز بود.

بررسی آخرین وضعیت طرحی که قرار بود از اردیبهشت ماه اجرایی شود

 »نسخه نویسی الکترونیک« 
در پیچ وخم زیرساخت ها

ددستچينستچين

محمد جهانگیری
معاون نظام پزشکی

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی از تشکیل 
یک ساختار جدید درباره نسخه نویسی الکترونیک 

خبر داده است. محمد جهانگیری در گفت وگو با 
باشگاه خبرنگاران تأکید کرد: امروزه در خصوص 

نسخه نویسی الکترونیکی کمیته و دبیرخانه ای در 

سازمان نظام پزشکی تشکیل شده تا فرایند های 
مختلف با هدف هماهنگی بیشتر بین دستگاه ها 

اصالح شود همچنین کار های خوبی در زمینه 
اصالح فرایند های مختلف با صندوق های بیمه گر 

شده است.

وی افزود: در حوزه نظام ارجاع و پزشک خانواده 
کار های خوبی در زمینه مشارکت بخش خصوصی 

انجام شده؛ برنامه هایی در بستر نسخه نویسی 
الکترونیکی در سازمان های بیمه گر طراحی و  در 
چهار استان به صورت پایلوت اجرایی شده است.
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رکورد مرگ روزانه بر اثر کرونا شکسته شد ◾
طبق گــزارش مرکز اطالع رسانی وزارت بهداشت، در 
طول 24 ساعت منتهی به ۳1 مردادماه 1400 و بر اساس 
معیارهای قطعی تشخیصی، ۳۶هزار و 419 بیمار جدید 
 مبتال به کووید19 در کشور شناسایی شد که 5 هزار و
 ۷ نفر از آن ها بستری شدند. متأسفانه ۶۸4 نفر هم در 
این بازه زمانی جان خود را از دست دادند و رکورد مرگ 

روزانه بر اثر این ویروس در کشور شکسته شد.

هزینه هزار میلیاردی برای یک داروی بی اثر! ◾
عضو کمیته ملی واکسن کرونا گفت: مجله نیچر به 
عنوان برترین مجله پزشکی دنیا، پس از بررسی چند 
مطالعه درباره فاویپیراویر صراحتاً اعالم کرده فاویپیراویر 
هیچ اثر و خاصیتی در درمان کرونا ندارد. دکتر مصطفی 
قانعی همچنین گفت: هزینه های انجام شده مردم برای 
این دارو حدود هزار میلیارد بوده و بدون شک کاسبی 

پشت مصرف این دارو است!

آخرین وضعیت حقوق پرداختی به سربازان ◾
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای 
مسلح در پی بروز برخی شایعه هایی درباره کاهش حقوق 
سربازان اعالم کرد هیچ تغییری در رقم حقوق پرداختی به 
سربازان ایجاد نشده و پرداخت ها مطابق قانون بودجه در 
حال انجام است. غالمرضا رحیمی پور اظهارکرد: پرداخت 
حقوق سربازان بر اساس قانون بودجه سال 1400 در حال 

انجام است و هیچ تغییری در آن ایجاد نشده است.

ساخت هزار و 500 مرکز فرهنگی  توسط»بنیاد  برکت«  ◾
معاون عمرانی و طرح های زیربنایی بنیاد برکت اعالم 
کرد: تعداد مساجد و مراکز فرهنگی مذهبی بنیاد برکت 
ستاد اجرایی فرمان امام تا پایان امسال به یک هزار و 
500 واحد می رسد. محمد مهجوری با اعالم این خبر 
افزود: بنیاد برای تکمیل یک هزار و ۷۷0 مرکز فرهنگی 
مذهبی در کشور قرارداد دارد که از این تعداد، تا به امروز 

یک هزار و 450 واحد به بهره برداری رسیده است.

جامعه

دوشنبه ۱ شهریور ۱400    ۱4 محرم الحرام ۱443   ۲3 آگوست ۲0۲۱   سال سی و چهارم    شماره 9603

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

براب��ررای ش��ماره 140060321006000873 هی��ات اول موض��وع قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تفت تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای 
علیرضا احرار فرزند محمدعلی بش��ماره شناسنامه 2065 صادره از در دو دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه باغ 
به مس��احت کل 1187مترمربع بطورمفروزقسمتی از پالک 641 فرعی از 59 - اصلی بخش 16 یزد واقع درسانیج 

خریداری عادی مع الواسطه از مالک رسمی آقای سید محمد مدرسیه محرزگردیده است. 
لذا به منظوراطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم نمایند.بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ1404665

تاریخ انتشارنوبت اول: دوشنبه : 1400/06/01                   تاریخ انتشارنوبت دوم: سه شنبه : 1400/06/16 
امیرحسین جعفری ندوشن-رئیس ثبت اسناد و امالک 

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

براب��ررای ش��ماره 140060321006000877 هی��ات اول موض��وع قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی 
وس��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تفت تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی 
خانم فاطمه احرار فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 0 صادره از در دو دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه باغ 
به مس��احت کل 1187مترمربع بطورمفروزقسمتی از پالک 641 فرعی از 59 - اصلی بخش 16 یزد واقع درسانیج 

خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی آقای سید محمد مدرسیه محرزگردیده است. 
لذا به منظوراطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم نمایند.بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ1404669

تاریخ انتشارنوبت اول: دوشنبه : 1400/06/01                   تاریخ انتشارنوبت دوم: سه شنبه : 1400/06/16 
امیرحسین جعفری ندوشن-رئیس ثبت اسناد و امالک 

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

برابررای شماره  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردر 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تفت تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای امیرجواد احرار فرزند محمدعلی بشماره 
شناس��نامه 2149 ص��ادره از در دو دانگ مش��اع ازشش��دانگ یک ب��اب خانه باغ به مس��احت کل 1187مترمربع 
بطورمفروزقس��متی از پالک 641 فرعی از 59 - اصلی بخش 16 یزد واقع درس��انیج خریداری عادی مع الواسطه از 

مالک رسمی آقای سید محمد مدرسیه محرزگردیده است. 
لذا به منظوراطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم نمایند.بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ1404674

تاریخ انتشارنوبت اول: دوشنبه : 1400/06/01                   تاریخ انتشارنوبت دوم: سه شنبه : 1400/06/16 
امیرحسین جعفری ندوشن-رئیس ثبت اسناد و امالک 

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

براب��ررای ش��ماره 140060321006000884 هی��ات اول موض��وع قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تفت تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای 
محمد حسین  بالل زاده تفتی فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه 55904 صادره از در ششدانگ یک باب خانه و 
باغچه به مساحت 342.5 مترمربع بطورمفروزقسمتی از پالک 1 فرعی از 2064 - اصلی بخش 12 یزد واقع درده باال 

تفت خریداری عادی مع الواسطه از مالک رسمی آقای سید محمد رضا میر آتشی  محرزگردیده است. 
لذا به منظوراطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتی که اش��خاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی 
تقدیم نمایند.بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر 

خواهد شد.آ1404670
تاریخ انتشارنوبت اول: دوشنبه : 1400/06/01                   تاریخ انتشارنوبت دوم: سه شنبه : 1400/06/16 

امیرحسین جعفری ندوشن-رئیس ثبت اسناد و امالک 

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

براب��ررای ش��ماره 140060321006001036هی��ات اول موض��وع قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تفت تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای 
مسعود دهقان منشادی فرزند احمد بشماره شناسنامه 221 صادره از در یک باب خانه و باغچه به مساحت 316.4 
مترمربع بطورمفروزقس��متی از پالک 1 فرعی از 2064 - اصلی بخ��ش 12 یزد واقع درده باال  خریداری عادی مع 

الواسطه از مالک رسمی آقای سید محمد رضا میر آتشی محرزگردیده است. 
لذا به منظوراطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتی که اش��خاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی 
تقدیم نمایند.بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر 

خواهد شد.آ1404671
تاریخ انتشارنوبت اول: دوشنبه : 1400/06/01                   تاریخ انتشارنوبت دوم: سه شنبه : 1400/06/16 

امیرحسین جعفری ندوشن-رئیس ثبت اسناد و امالک 

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

براب��ررای ش��ماره 140060321006006000807 هیات اول موضوع قان��ون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تفت تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی خانم 
زهرا دهقانی سانیج  فرزند حسن بشماره شناسنامه 48 صادره از در یک باب خانه باغچه به مساحت کل1761/70 
مترمربع پالک ثبتی 1486 و1698 فرعی از 24 – اصلی بخش 16 یزد واقع درسانیج خریداری عادی مع الواسطه از 

مالک رسمی آقای سید محمد صفوی سانیجی  وربابه صفوی زاده محرزگردیده است 
لذا به منظوراطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم نمایند.بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ1404673

تاریخ انتشارنوبت اول: دوشنبه : 1400/06/01                   تاریخ انتشارنوبت دوم: سه شنبه : 1400/06/16 
امیرحسین جعفری ندوشن-رئیس ثبت اسناد و امالک 

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای احمد ابراهیمی ارزنه ئی دارای شناس��نامه شماره 0740331426 به شرح دادخواست به کالسه 
0000224 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رمضان ابراهیمی به شناسنامه 
1606 در تاریخ 1400.5.8 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :
1.صوفی��ه ابراهیم��ی ارزنه ئی متولد 65.6.1 به ش مل��ی 0749896167 فرزند متوفی     2.اس��ماعیل ابراهیمی 
ارزن��ه ئ��ی  متول��د 68.1.27 به ش مل��ی 0740007793 فرزند متوف��ی       3.نرگس ابراهیم��ی ارزنه ئی متولد 
70.11.30 ب��ه ش مل��ی 0740136879 فرزن��د متوفی   4.احم��د ابراهیمی ارزنه ئی متول��د 75.4.1 به ش ملی 
0740331426 فرزند متوفی      5.گلثوم ابراهیمی ارزنه ئی متولد 79.3.20 به ش ملی 0740467956 فرزند متوفی          
  6.داود ابراهیمی ارزنه ئی متولد 59.6.27 به ش ملی 0748873211 فرزند متوفی           7.زهرا نوروزی متولد 

45.1.7 به ش ملی 0748861459 همسر متوفی می باشد.
اینکه با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق 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 و 

االگواهی صادر خواهد شد.آ1404664
دبیر شورا – شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان باخرز-خدادادی

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

برابررای شماره140060306022000217هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدرضا حقایق 
فرزندحسن به شماره شناسنامه1207صادره ازفریمان کدملی 0849870178 دریک باب ساختمان بمساحت 184 
مترمربع پالک فرعی ازباقیمانده276اصلی  واقع در بخش13خریداری ازمالک رسمی بنیاد علوی محرز گردیده است. لذابه 
منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود درصورتی که  اشخاص نسبت بصدورسندمالکیت 
متقاضی اعتراضی  داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم 
وپس ازاخذ رسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهدشد.آ1404662                                      

 تاریخ انتشارنوبت اول:1400،6،1                                  تاریخ انتشارنوبت دوم:1400،6،15
محمدرضارجایی مقدم-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک

آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1400 حوزه ثبتی تربت حیدریه
بدستور ماده 12 قانون ثبت و ماده 59 ائین نامه قانون مزبور اسامی اشخاصی که نسبت به امالک مجهول المالک 

واقع دربخشهای  
حوزه ثبتی شهرستان تربت حیدریه که تا اخر خرداد ماه سال 1400 تقاضای ثبت نموده اند و همچنین مواردی که 
آگهی نوبتی آن برابر تبصره یک ماده 25 اصالحی قانون ثبت باید تجدید گردد با نوع ملک مورد تقاضا برای اطالع 

عموم بشرح ذیل آگهی میشود .
دهستان اربعه بخش یک تربت حیدریه

اراضی شاهده پالک 129- اصلی
 2735 مجزی شده از 900 متصل به 6 فرعی 1- محمد مهر آمیز 2- بتول مهر آمیز 3- طلعت مهر آمیز 4- مرضیه 
مهر آمیز 5-راضیه مهر آمیز 6-عصمت مهرآمیز مشاعا کما فرض اله نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 

20/22 – مترمربع
 2736 مجزی شده از 900 متصل به 6 فرعی 1- محمد مهر امیز 2- بتول مهر امیز 3- طلعت مهر امیز 4- مرضیه 
مهر امیز 5- راضیه مهر امیز 6- عصمت مهر امیز مشاعا کما فرض اله نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 

75/20 – متر مربع 
اراضی قندشتن پالک 225- اصلی

 3286 فرعی س��ید وحید س��ید الحسینی شش��دانگ یکباب ساختمان بمس��احت 137 متر مربع که برابر نظریه 
شهرداری مساحت  10/10 متر مربع در مسیر قرار دارد که در تجدید بناو نوسازی اینده بایستی رعایت گردد.

اراضی بنی پالک 229- اصلی
569 فرعی حسن بختیاری اغویی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی و مشجر بمساحت 5293/70 – مترمربع 

لذا بدس��تور ماده 16 و 17 قانون ثبت هر کس نس��بت به امالک آگهی شده در باال معترض میباشد ویا اینکه بین 
متقاضیان ثبت و دیگری اقامه دعوی ش��ده ودر جریان است می بایستی اعتراض ویا گواهی مشعربر جریان دعوی 
خود را از تاریخ انتش��ار نوبت اول این آگهی نس��بت به اگهی نوبتی ظرف مدت 90 روز ودر مورد آگهی اصالحی در 
مدت 30 روز به اداره ثبت اس��ناد و امالک تربت حیدریه تس��لیم  و رس��ید دریافت نموده و در اجرای تبصره 2 ماه 
واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هالی معترض ثبتی معترضین از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت 
یک ماه دادخواس��ت اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم را از مرجع مزبور اخذ و به این 
اداره تسلیم نمایند ضمنا حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود ودر صورت مجلس تحدیدی منظور میگردد واز تاریخ 

تنظیم صورت مجلس تحدید حدود تا 30 روز قابل اعتراض خواهد بود.آ1403902
تاریخ انتشار نوبت اول = 02/ 1400/05                       تاریخ انتشار نوبت دوم =1400/06/01
محمد کاظم باقر زاده-رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه

 آگهی نوبتی سه ماهه  اول سال 1400حوزه ثبتی زیرکوه
به دستور ماده 12 قانون ثبت و ماده 59 آئین نامه قانون مذکور اسامی اشخاصی که نسبت به امالک 
مجهوال¬المالک واقع در بخشهای تابعه حوزه ثبتی زیرکوه تا آخر خرداد ماه سال یکهزار و چهارصد 
شمسی تقاضای ثبت نموده¬اند و همچنین مواردی که آگهی نوبتی آن برابر تبصره یک ماده 25   -اصالحی 
قانون ثبت باید تجدید گردد، با نوع ملک مورد تقاضا برای اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می شود:

بخش14 زیرکوه:
قطعات مفروزه حاجی اباد پالک 49   -اصلی 

  1 -پالک933فرعی آقای کاظم آزادگان  ششدانگ  یک باب مغازه  به نشانی حاجی آباد بلوار امام رضا )ع(
2 - پالک3167فرعی آقای محمد وحید پور   شش��دانگ  یک قطعه زمین دایر مزروعی    به نش��انی 

حاجی خیابان سردار زارعی 
3 -پالک3187فرعی آقای مازیار نهتانی   ششدانگ  یک قطعه زمین  دایر مزروعی به نشانی–خیابان 

جهاد 12
4 -پالک3213فرعی آقای ابراهیم پرسال ششدانگ  یک قطعه زمین دایر مزروعی به نشانی حاجی آباد 

بلوار امام رضا )ع( ابتدای ورودی شهر از سمت شاهرخت
5 - پالک3248فرعی آقای کماچعلی غالمی    ششدانگ  یک قطعه زمین دیمه زار    به نشانی شمال 

حاجی آبادکنار راه بمرود به ابیز قدیم  
6 -پالک3249فرعی آقای کماچعلی غالمی    ششدانگ  یک قطعه زمین دیمه زار    به نشانی شمال 

حاجی آبادکنار راه بمرود به ابیز قدیم  
قطعات مفروزه مزرعه آبیز پالک83   -اصلی

7 -پالک3697فرعی آقای ملیحه یاری   شش��دانگ  یک باب منزل   به نش��انی –ابیز –خیابان حافظ 
8-پالک3702فرعی آقای زیور مهدی پور   ششدانگ  یک قطعه زمین مزروعی به نشانی زیرکوه –ابیز –
9 -پالک3703فرعی آقای مریم مهدی پور   ششدانگ  یک قطعه زمین مزروعی به نشانی زیرکوه –ابیز –

قطعات مفروزه مزرعه فندخت  پالک87  -اصلی 
10 -پالک1918فرعی آقای محمد فلک حاجی زاده   ششدانگ  یک قطعه زمین مزروعی   به نشانی 

زیرکوه -روستای فندخت 
11    -پالک1919فرعی آقای محمد فلک حاجی زاده   ششدانگ  یک قطعه زمین مزروعی   به نشانی 

زیرکوه -روستای فندخت
قطعات مفروزه مزرعه شیرگ پالک241  -اصلی

12 -پالک700موقوفه حاج میر قاسم عرب زهانی بتولیت محمد سیاری شناسه ملی 14001004357 
ششدانگ یک قطعه باغ به نشانی زیرکوه روستای شیرگ 

13 -پالک702موقوفه حاج میر قاسم عرب زهانی بتولیت محمد سیاری شناسه ملی 14001004357 
ششدانگ یک قطعه باغ به نشانی زیرکوه روستای شیرگ 

14 -پالک703موقوفه حاج میر قاسم عرب زهانی بتولیت محمد سیاری شناسه ملی 14001004357 
ششدانگ یک قطعه باغ به نشانی زیرکوه روستای شیرگ 

15 -پالک704موقوفه حاج میر قاسم عرب زهانی بتولیت محمد سیاری شناسه ملی 14001004357 
ششدانگ یک قطعه باغ به نشانی زیرکوه روستای شیرگ 

16 -پالک705موقوفه حاج میر قاسم عرب زهانی بتولیت محمد سیاری شناسه ملی 14001004357 
ششدانگ یک قطعه باغ به نشانی زیرکوه روستای شیرگ 

17 -پالک706موقوفه حاج میر قاسم عرب زهانی بتولیت محمد سیاری شناسه ملی 14001004357 
ششدانگ یک قطعه باغ به نشانی زیرکوه روستای شیرگ 

18 -پالک707موقوفه حاج میر قاسم عرب زهانی بتولیت محمد سیاری شناسه ملی 14001004357 
ششدانگ یک قطعه باغ به نشانی زیرکوه روستای شیرگ 

19 -پالک708موقوفه حاج میر قاسم عرب زهانی بتولیت محمد سیاری شناسه ملی 14001004357 
ششدانگ یک قطعه باغ به نشانی زیرکوه روستای شیرگ 

20 -پالک709موقوفه حاج میر قاسم عرب زهانی بتولیت محمد سیاری شناسه ملی 14001004357 
ششدانگ یک قطعه باغ به نشانی زیرکوه روستای شیرگ 

21 -پالک710موقوفه حاج میر قاسم عرب زهانی بتولیت محمد سیاری شناسه ملی 14001004357 
ششدانگ یک قطعه باغ به نشانی زیرکوه روستای شیرگ 

22 -پالک711موقوفه حاج میر قاسم عرب زهانی بتولیت محمد سیاری شناسه ملی 14001004357 
ششدانگ یک قطعه باغ به نشانی زیرکوه روستای شیرگ 

23 -پالک712موقوفه حاج میر قاسم عرب زهانی بتولیت محمد سیاری شناسه ملی 14001004357 
ششدانگ یک قطعه باغ به نشانی زیرکوه روستای شیرگ 

قطعات مفروزه مزرعه زهان پالک299   -اصلی
24 -پالک3076فرعی خانم حکیمه جانی   ششدانگ  یک باب مغازه  به نشانی زهان بلوار امام رضا )ع(
لذا به موجب ماده16 و17 قانون ثبت هرکس نسبت به امالک آگهی شده در باال معترض می باشد ویا 
اینکه بین متقاضیان ودیگری اقامه دعوی شده ودر جریان است می بایست اعتراض و یا گواهی مشعر بر 
جریان دعوی خود را از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی نسبت به آگهی نوبتی ظرف90روز و به استناد 
تبصره یک ماده 25   -اصالحی قانون ثبت در مورد آگهی اصالحی در مدت 30 روز به اداره ثبت اسناد 
وامالک زیرکوه تسلیم و رسید دریافت نموده،و برابر ماده74 و86 آئین نامه قانون ثبت، معترضین می 
بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت،ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح 
قضائی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.در غیر این صورت متقاضی 
ثبت و نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت 
و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه خواهد  
داد. ضمناً حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود در صورت مجلس تحدیدی منظور می گردد و از تاریخ 

تنظیم صورت مجلس تحدید تا 30 روز قابل اعتراض خواهد بودآ1403866
تاریخ انتشارنوبت اول :02  /05  /1400                    تاریخ انتشارنوبت اول :01  /06  /1400 

غالمرضا صادقیان
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زیرکوه

آگهی نوبتی و تحدید حدود اختصاصی تقاضای ثبت ملک حوزه ثبتی سوادکوه شمالی
امالکی که مطابق ماده 13 قانون تعیین تکلیف اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی و آیین نامه 
مربوطه در هیئت حل اختالف ، هیئت منجر به صدور رای می گردد به ش��رح زیر آگهی می ش��ود
امالک متقاضیان واقع در قریه نو آباد پالک 47 فرعی 209- اصلی بخش 15حوزه ثبت سوادکوه شمالی 
به مالکیت رضا قلی رضائی سلطان آبادی نسبت به یک دانگ ونیم دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت 254.88 مترمربع خریداری بدون واسطه از آقای محمدرضاهدایتی 
مالک رسمی.    لذا کسانی که نسبت به امالک فوق اعتراض دارند می توانند به استناد ماده 16 قانون 
ثبت از تاریخ اولین انتشار به مدت 90 روز درخواست واخواهی خود را به این اداره تسلیم و رسید دریافت 
دارند. اگر بین تقاضا کننده و دیگری، قبل از انتشار این آگهی دعوایی در مراجع قضایی اقامه شده باشد، 
معترض باید گواهی تقدیم دادخواست را به این اداره تحویل دهد. در این صورت اقدامات ثبت موکول 
به ارائه حکم قطعی دادگاه است. در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی تسلیم نگردد و یا گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل، به این اداره تحویل نشود، اداره ثبت اقدام به صدور سند مالکیت می 
نماید. این آگهی در 2 نوبت به فاصله 30 روز منتشر خواهد شد. ضمنا امالک مذکور که طبق ماده 13 
فوق آگهی گردید، تحدید حدود آن به صورت هم زمان انجام می شود.  آ 1403867م الف 1158333

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400.05.02                              تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400.06.01
مهدی آزاد رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سوادکوه شمالی

آگهی نوبتی سه ماهه اول سال1400 اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فامنین
به استناد ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالک و مواد 59 و64 آئین نامه قانون ثبت و تبصره یک از ماده 25 اصالحیه 
قانون مصوب بهمن ماه  1351  اسامی اشخاصی که در سه ماهه اول سال 1400 درخواست ثبت نموده اند بشرح 
ذیل آگهی می شود . این آگهی در دو نوبت به فاصله 30روز منتشر می شود و مدت اعتراض و واخواهی از تاریخ اولین 
انتشار بمدت 90روز خواهد بود. لذا با استناد ماده 16 قانون ثبت اسناد وامالک هر کس نسبت به امالک مندرج در 
این آگهی اعتراض دارد می بایست واخواهی خود را از تاریخ اولین انتشار بمدت 90 روز به اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان فامنین تسلیم نموده و رسید اخذ نماید و نیز چنانچه قبال بین متقاضی و معترض دعوایی در دادگاه مطرح 
شده باشد می بایست گواهی مبنی بر جریان دعوی از دادگاه اخذ و به این اداره تسلیم گردد در غیر اینصورت پس از 

سپری شدن مهلت فوق الذکر این اداره برابر مقررات نسبت به صدور سند مالکیت اقدام خواهد نمود.
1- پالک 33 فرعی مجری شده از پالک 236 اصلی آقای اسماعیل یوسفی فرزند ابراهیم نسبت به دو پانزدهم شعیر 
مشاع از 96 شعیر ششدانگ یکباب خانه بمساحت 1400/43 متر مربع )هزار چهارصدمتر مربع وچهل و سه صدم 

متر مربع( واقع در اراضی قریه خواجه حصار بخش پنج همدان.
2- پالک 34 فرعی مجازی شده از پالک 236 اصلی آقای مهدی یوسفی فرزند اسماعیل نسبت به دو پانزدهم شعیر 
مشاع از 96 شعیر ششدانگ یکباب خانه بمساحت 345/15 متر مربع )سیصدوچهل و پنج متر مربع و پانزده صدم 

متر مربع( واقع در اراضی قریه خواجه حصار بخش پنج همدان
 3- پالک 35 فرعی مجازی شده از پالک 236 اصلی آقای بهروزیوسفی فرزند ابراهیم نسبت به دو پانزدهم شعیر 
مشاع از 96 شعیر ششدانگ یکباب خانه بمساحت 1468/65  متر مربع )هزار چهارصدوشصت وهشت متر مربع و 

شصت و پنج متر مربع( واقع در اراضی قریه خواجه حصار بخش پنج همدان
4- پالک 36 فرعی مجزی شده از پالک 236 اصلی آقای عباسعلی یوسفی چهرقانی فرزند سلطانعلی نسبت به دو 
پانزدهم شعیر مشاع از 96 شعیر ششدانگ یکباب خانه بمساحت 716/74 متر مربع )هفتصد و شانزده متر مربع و 

هفتاد و چهار صدم متر مربع( واقع در اراضی قریه خواجه حصار بخش پنج همدان
5- پالک 37 فرعی مجزی ش��ده از پالک 236 اصلی آقای محمد چهرقانی فرزند حسینعلی نسبت به دو پانزدهم 
ش��عیر مشاع از 96شعیر شش��دانگ یکباب خانه بمس��احت 881/76 متر مربع )هشتصدوهش��تادویک متر مربع 

وهفتادوشش صدم متر مربع( واقع در اراضی قریه خواجه حصار بخش پنج همدان
 6- پالک 38 فرعی مجازی شده از پالک 236 اصلی آقای ابوالقاسم چهرقانی فرزند حسینعلی نسبت به دو پانزدهم 
ش��عیر مشاع از 96 ش��عر ششدانگ یکباب خانه بمس��احت 628/75 متر مربع )ششصدوبیست و هشت متر مربع 

وهفتادوپنج صدم متر مربع( واقع در اراضی قریه خواجه حصار بخش پنج همدان
 7- پالک 39 فرعی مجزی شده از پالک 236 اصلی آقای ابوالفضل چهرقانی فرزند حسینعلی نسبت به دو پانزدهم 
ش��عیر مش��اع از 96 شعیر شش��دانگ یکباب خانه بمس��احت 548/85  متر مربع )پانصدوچهل و هشت متر مربع 

وهشتادوپنج صدم متر مربع( واقع در اراضی قریه خواجه حصار بخش پنج همدان.
 8- پالک 40 فرعی مجازی شده از پالک 236 اصلی آقای ابوالفضل چهرقانی فرزند حسینعلی نسبت به دو پانزدهم 
شعیر مشاع از 96 شعیر ششدانگ یکباب خانه بمساحت 170/52 متر مربع )صدوهفتاد متر مربع و پنجاه و دو صدم 

متر مربع( واقع در اراضی قریه خواجه حصار بخش پنج همدان
9- پالک 41 فرعی مجازی شده از پالک 236 اصلی آقای ابوالقاسم چهرقانی فرزند حسینعلی نسبت به دو پانزدهم 
ش��عیر مش��اع از 96 شعیر ششدانگ یکباب خانه بمس��احت 734/97 متر مربع )هفتصدو س��ی و چهار متر مربع 

ونودوهفت صدم متر مربع( واقع در اراضی قریه خواجه حصار بخش پنج همدان                 آ1403879
 تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/5/2                         تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/6/1
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فامنین – رضا بیات

 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی
 برابر رای شماره 140060327008000252مورخ  1400/04/28 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سلطانیه  تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای محمد بهروزی   فرزند اصغر  بش��ماره شناس��نامه 171 صادره از میانه ششدانگ یک باب 
عم��ارت تح��ت پالک  4898 فرعی از 64 اصل��ی خریداری از خود متقاضی محمد بهروزی  محرز گردیده اس��ت.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ1404376

تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/05/17                          تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/06/01
علیرضا حسن زاده- رئیس ثبت اسناد و امالک



عالیشاه با 
پرسپولیس 
تمدید کرد 

کاپیتان دوم 
پرسپولیس دو فصل 

دیگر با قرمزها 
خواهد بود.امید 

عالیشاه که یکی از 
بازیکنان مدنظر 

یحیی گل محمدی 
برای تمدید قرارداد 

محسوب می شد، 
بعد از وحید امیری و 

مهدی شیری سومین 
بازیکنی بود که دیروز 

به باشگاه رفت و 
پای میز مذاکره با 

مدیران پرسپولیس 
نشست. عالیشاه پس 
از توافق با مسئوالن 
پرسپولیس قرار داد 

خود را برای دو فصل 
دیگر تمدید کرد و 

حداقل تا سی و یک 
سالگی پیراهن سرخ 
را بر تن خواهد کرد.

در  حاشيه

ادامه شکایت 
 النصر 

از پرسپولیس 
 CAS در

مدیر امور بین اللمل 
باشگاه پرسپولیس 
می گوید امروز قرار 

است جلسه استماع 
شکایت باشگاه النصر 
در دادگاه عالی ورزش 

برگزار شود.
امیرعلی حسینی 

درباره پیگیری شکایت 
باشگاه النصر عربستان 

از پرسپولیس هم 
گفت: احتمال اینکه 

این شکایت به نتیجه 
برسد بسیار ضعیف 
است. ان شاءهللا رأی 

دادگاه عالی ورزش 
به سود پرسپولیس 

خواهد بود. امروز قرار 
است جلسه استماع 
برگزار شود و بعد رأی 

صادر خواهد شد.

خبرخبر
روزروز

  عمر السومه
باشگاه االهلی عربستان اعالم 
کرد که آسیب دیدگی السومه 

جدی است و این بازیکن رسمًا 
دیدار برابر ایران را در انتخابی 

جام جهانی از دست داد.

  مهدی ترابی
سایت رسمی )AFC( فهرستی 10نفره 
از بهترین هافبک های مرحله گروهی 

لیگ قهرمانان را منتشر کرده که در 
این لیست نام مهدی ترابی، بازیکن 
پرسپولیس هم به چشم می خورد. 

  جهانبخش
صفحه فاینورد در توییتر با انتشار 

عکسی از شادی »علیرضا جهانبخش« 
که به گوش هایش اشاره کرده نوشت: 

آیا ما اهل روتردام هستیم؟ )صدای ما 
را از روتردام می شنوید؟(

جـــــــــــــواد 
 رســـتـــم زاده  

ســرانــجــام تکلیف 
تــیــم یــتــیــم مشهد 
مـــشـــخـــص شــــد و 
دستانش دوباره در 
دستان حمیداوی قرار گفت. پدیده 
نیامده رفــت تا بــاز شهرخودرو شود 
ولـــی دَم تیم. بــا توجه بــه مستندات 
مــوجــود البته دور از ذهــن نــبــود که 
ــاوی اخیر  ــن دعـ حــمــیــداوی بــرنــده ای
ــدرک مکتوب  ــ بـــاشـــد؛ چـــرا کـــه او م
داشـــت و طـــرف مــقــابــل تنها از سر 
خــیــرخــواهــی در روزگــــار تنگدستیِ 
نماینده خراسان، آستین باال زده بود 

تا سهمیه حفظ شود.
از »سر خیرخواهی« البته که مدرک 
مــحــکــمــه پــســنــدی نــیــســت و درهـــر 
دادگاهی رأی به نفع آن کسی است 

که سند به نامش است. 
حاال در جلسه ای که دیروز در همین 
خــصــوص در اســتــانــداری خــراســان 
رضوی برگزار شد، قرار به ادامــه کار 
با مجموعه شهرخودرو اســت و آن 
هم به شرط دادن تضمین های الزم. 
شـــرط »تــضــمــیــن هــای الزم « البته 
بــرای تیمی که مالک خصوصی اش 
 تــأیــیــد و تعیین شـــده اســـت، کمی 

قابل تأمل است. 
در واقع اگر قرار بر »تضمین الزم« بود 
مسئوالنی که نگران سرنوشت این 
تیم هستند باید محکم تر پای حفظ 

تیم می ایستادند. 
به هر حال وقتی مالکیت تیم تأیید 
می شود مالک مختار است هر کاری 
ــد. 20 بازیکن  بــا تیمش انــجــام دهـ
بفروشد و 30 بازیکن بخرد. سرمربی 
تیمش را عوض کند و کسی نمی تواند 
به او بگوید باالی چشمت ابرو است. 
دقیقاً مثل همین حــاال کــه رحمتی 
با وجــود همه خدمات و قــرارداد سه 
ساله اش باید عطای کار در مشهد را 
به لقایش ببخشد و احتماالً جایش 

را به مهاجری بدهد. 

بهترین تصمیم؟ ◾
ــالـــب ایــــن بــــود کـــه در خـــــارج از  جـ
اســتــانــداری و در حــالــی کــه دو طرف 
دور یک میز بــرای آینده تیم چک و 
ــواداران در شرایط  ــ چانه مــی زدنــد ه
کرونایی از مسئوالن می خواستند 
که بهترین تصمیم را بــرای تیمشان 
ــعــاً  بــگــیــرنــد.بــهــتــریــن تــصــمــیــم؟ واق
بهترین تصمیم برای تیمی با این همه 
بدهی چه می تواند باشد؟ مجموعه 
شهرخودرو با این همه طلبکار و این 

همه اتــفــاقــات تلخ بـــرای مدیریتش 
چــگــونــه مــی خــواهــد از پــس مــخــارج 
تیم داری در میان غول های صنعتی 
ــد؟ مجموعه اســتــان کــه تــاش  ــرآی ب
می کرد تیم را به حمیداوی ندهد از 
محل کـــدام اعــتــبــارات می توانست 
تیم با این همه مشکات مالی را سرو 
سامان دهــد؟ با فــروش چند بازیکن 
می توان تمام چاله های مالی تیم را پر 
کرد؟ با مرور خاطرات پیام و ابومسلم 
ــدرت بدبینی مــا بــر خوش بینی ما  ق
می چربد. اینکه مارگزیده از ریسمان 
و ســیــاه و ســفــیــد مــی تــرســد دقــیــقــاً 

حکایت امروز ماست. 

خانه تکانی اساسی ◾
آنچه از قراین پیداست از امروز باید 
شاهد خانه تکانی اساسی در صدر 
و ذیــل بــاشــگــاه بــاشــیــم. الیــه باالیی 
مدیریت که در تقابل های اخیر در 
ارکستر حمیداوی نمی نواختند باید 
بروند و تیم با چارت جدید مدیریتی 
با رهبری احتمالی مهاجری در بحث 
فنی وارد فضای رقابتی در بــازار نقل 
و انــتــقــاالت مــی شــود.پــیــش بینی ها 
ــوع نعمتی و  ــوق از جــدایــی قــریــب ال
قاسمی نژاد و تغییر کامل کادر فنی 

هم حکایت دارد. 

رأی به نفع حمیداوی صادر شد

تعویض پالک دوباره شهرخودرو!
همراه با پارالمپیک توکیو

منهای فوتبال

 نگاهی به کارنامه ایران 
در لندن و ریو

رقابت های پارالمپیک در حالی از دوم شهریور 
افتتاح می شود که کــاروان ایران با 62 ورزشکار 
امید بسیاری به صید مدال های رنگارنگ در 
ایــن آوردگـــاه دارد. پارالمپیک همیشه محل 
درخشش ایرانی ها بوده و ورزشکاران کشورمان 
طی دوره های اخیر مدال ها و رکوردهای زیادی را 

از ان خود کرده اند.

پارالمپیک ۲۰۱۲ لندن ◾
کاروان ایران با ۷۹ ورزشکار در لندن صاحب ۱0 
مدال طا، هفت نقره و هفت برنز بود و با کسب 
رده یازدهم بهترین عنوان جدولی خــود را در 

پارالمپیک بدست آورد.
طا: پیمان نصیری، جلیل باقری جدی، جواد 
حردانی، محسن کائدی و محمد خالوندی )دوو 
ــادر مـــرادی، علی حسینی، مجید  میدانی(، ن

فرزین و زنده یاد سیامند رحمان )وزنه برداری(
نقره: محسن کائدی، مهرداد کرم زاده، سجاد 
نیک پرست، کامران شکری و عبدالرضا جوکار 
)دو و میدانی(، روح هللا رستمی )وزنه برداری( و 

تیم ملی والیبال نشسته
برنز: جــواد حــردانــی، علی محمدیاری، فــرزاد 
ــادق زاده  ســپــهــونــد )دوومـــیـــدانـــی(، عــلــی صــ
)وزنـــه بـــرداری(، ســاره جوانمردی )تــیــرانــدازی(، 

فوتبال هفت نفره و تیم ریکرو بانوان

پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو ◾
در پارالمپیک ریو کمیته پارالمپیک ایــران ۱۱۱ 
ورزشکار را با خود به برزیل برد و با هشت طا، ۹ 
نقره و هفت برنز در نهایت در رده پانزدهم جدول 

توزیع مدالی ایستاد.
طال: ساره جوانمردی )دو طا تیراندازی(، محمد 
خالوندی )پرتاب نیزه(، غامرضا رحیمی و زهرا 
نعمتی )تیراندازی با کمان(، زنده یاد سیامند 
رحمان و مجید فرزین )وزنه برداری( و تیم والیبال 

نشسته مردان
نــقــره: ســامــان پــاکــبــاز و حــامــد امــیــری، سجاد 
مــحــمــدیــان، علیرضا قــلــعــه نــاصــری، عبدهللا 
حیدری و سجاد نیک پرست )دوومــیــدانــی(، 
نعمتی و رنجبر )میکس ریــکــرو تیمی(، تیم 

فوتبال هفت نفره و تیم فوتبال پنج نفره
برنز: پیمان نصیری، محسن کائیدی، جاوید 
احــســانــی شکیب، جـــواد حــردانــی و اســدهللا 
عظیمی )دوومیدانی(، ابراهیم رنجبر )تیراندازی 

با کمان( و علی صادق زاده )وزنه برداری(

فرنگی کاران جوان ایرانی 
نایب قهرمان جهان شدند

تیم ایــران با کسب یک طا، یک نقره و 5 برنز 
بــه عــنــوان نایب قهرمانی رقــابــت هــای کشتی 
فرنگی جوانان جهان در روسیه دست یافت. 
رقــابــت هــای کشتی فرنگی جــوانــان قهرمانی 
جهان روزهــای 2۹، 30 و 3۱ مردادماه در شهر 
اوفا روسیه برگزار شد  که در نهایت تیم ایران 
با کسب یک مــدال طــای امیررضا ده بزرگی 
در وزن 55 کیلوگرم، یــک مـــدال نــقــره سعید 
اسماعیلی در وزن 60 کیلوگرم و پنج مــدال 
ــمــان مــحــمــدی در وزن 63 کــیــلــوگــرم،  بــرنــز ای
محمدحسین آذرم دخت در وزن ۷۷ کیلوگرم، 
محمد ناقوسی در وزن 82 کیلوگرم، مرتضی 
القوسی در وزن ۹۷ کیلوگرم و امیرمحمد بیات 
در وزن ۱30 کیلوگرم و با ۱30 امتیاز به عنوان 
نایب قهرمانی دست یافت. در این مسابقات 
تیم روســیــه بــا ۱83 امتیاز به عنوان قهرمانی 

رسید و تیم آذربایجان با ۱0۱ امتیاز سوم شد.
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خانزاده شاگرد قلعه نویی شد ◾
مدافع پیشین پرسپولیس و تراکتور شاگرد قلعه نویی شد. 
محمدرضا خانزاده مدافع تیم تبریزی پس از توافق کامل با 
مدیران باشگاه گل گهر سیرجان، به طور رسمی به تیم فوتبال 
این باشگاه ملحق شد.مدافع 30 ساله جدید گل گهر سابقه 
بازی در پرسپولیس، فوالد، پدیده و ذوب آهن را هم در کارنامه 
دارد. گل گهر بتازگی با پارگی رباط صلیبی ایمان سلیمی، 

مدافع جدید خود روبه رو شده است.

 داوران ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا  ◾
داوران ایرانی بــرای قضاوت در مرحله یک هشتم لیگ 
قهرمانان آسیا 202۱ دعوت شدند.  به نقل از سایت رسمی 
فدراسیون فوتبال، موعود بنیادی فر، علی میرزابیگی، 
سعید قاسمی و حسن اکرمی طی نامه رسمی از سوی 
کنفدراسیون فوتبال آسیا، اباغ های خود را جهت قضاوت 
در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا در منطقه 

شرق دریافت کردند.

دروازه بان استقالل در تراکتور ◾
حسین پورحمیدی، دروازه بان استقال که فصل گذشته به 
صورت قرضی در آلومینیوم اراک بازی کرد، دیروز با حضور در 
باشگاه استقال نامه فسخ قراردادش را از این باشگاه گرفت 
تا به طور رسمی بازیکن تراکتور شود. پورحمیدی ابتدای 
فصل گذشته به صورت قرضی از استقال به آلومینیوم 
اراک پیوست اما پس از مدتی آبی های پایتخت او را با سعید 

مهری، بازیکن تراکتور معاوضه کردند. 

سروش رفیعی در سپاهان ماندنی شد ◾
سروش رفیعی، هافبک طراح تیم فوتبال سپاهان و آقای 
پاس گل لیگ بیستم قــراردادش به پایان رسیده و بازیکن 
آزاد محسوب می شود. این بازیکن چند پیشنهاد خوب از 
تیم های لیگ برتری از جمله استقال داشت ولی با مسئوالن 
سپاهان برای ماندن به توافق اولیه رسیده و مذاکرات نهایی 
او به بازگشتش به اصفهان و صحبت حضوری با مسئوالن 

باشگاه موکول شده است. 

لیونل مسی این تابستان با ترک بارسا پس از 2۱ سال و 
پیوستن به پاری سن ژرمن با قراردادی دو ساله، جهان 
فوتبال را تکان داد. اما اکنون به نظر می رسد که اینتر 
میامی و لیگ آمریکا آخرین صحنه ای باشد که این 
فوق ستاره آرژانتینی برنده 6 توپ طا پیش از بازنشستگی در سال 

2023 روی آن به خیره کردن چشم جهانیان خواهد پرداخت.
دیوید بکام در حال مذاکره با لیونل مسی است تا ستاره آرژانتینی را 

راضی به پایان دادن دوران بازی خود در اینتر میامی کند.
مالک اینتر میامی که قول داده است یک فوق ستاره را به فلوریدای 
جنوبی ببرد، عاوه بر مسی کریستیانو رونالدو را نیز در نظر دارد.
مسی پس از خداحافظی اشکبار با بارسلونا با قراردادی دو ساله به 

پاری سن ژرمن پیوست.
اما Mirror Sport فاش کرده است چند هفته پیش، این مهاجم 
34 ساله در میامی در حال خرید 6 آپارتمان لوکس پنت هاوس 
در شهر بــود.بــه نظر مــی رســد کــه او پیش از ایــن بــا بکام بــه توافق 
ــود، پــس از اتــمــام  ــرای حــرکــت بــعــدی خـ ــزی بـ رســیــده و بــرنــامــه ریـ
ماجراجویی اش در پاریس را آغاز کرده است و مثل زمانی که بکام با 
LA Galaxy قرارداد بست، این احتمال وجود دارد مسی هم پس از 
 بازنشستگی در آینده فرصت خرید یک باشگاه در لیگ آمریکا را 

بدست بیاورد.
اینتر میامی با هدایت فیل نویل برای رسیدن به پلی آف پایان فصل 
به مشکل خورده است و بکام مصمم است که نام های بزرگی را برای 
کمک به تیم خود و تغییر وضعیت آن به میدان بیاورد. اما مسی نه 
تنها در اندیشه های بکام، بلکه در برنامه های سایر مالکان اینتر 
میامی، به ویژه خورخه ماس، مالک اصلی نیز نقش اول را دارد و 

هدف اصلی است.
ماس گفت: »من خوشبین هستم مسی با پیراهن اینتر میامی بازی 
خواهد کرد؛ زیرا فکر می کنم این میراث بزرگ ترین بازیکن نسل ما 
را تکمیل خواهد کرد و با بلندپروازی صاحبان اینتر میامی برای 

ساختن یک تیم در سطح جهانی همسو است«.
فوق ستاره 34 ساله آرژانتینی در تاش است تا به آمادگی کامل 

برسد.
اولین بــازی مسی بــرای PSG می تواند هفته آینده برابر ریمز رقم 

بخورد.

ستاره آرژانتینی در میامی خانه خرید

تور »بکام« برای شکار »مسی«

فوتبال در جهان

ستارگان ورزش

ورزش7

سینــا حسیـنی    همزمان با 
بازگشت احمد مددی از امارات به 
تهران طلسم نقل  وانتقاالت باشگاه 
استقال شکسته شد و بازیکنان 
جدید برای عقد قــرارداد رسمی با این باشگاه به 
سعادت آباد رفتند تا هــواداران شاهد رونمایی از 

خریدهای جدید فرهاد مجیدی باشند.

جوان گرایی ◾
اســتــخــدام امــیــرحــســیــن حــســیــن پــور و زبیر 
نیک نفس در شامگاه شنبه و محمدرضا آزادی 
در ظهر یکشنبه این واقعیت را به اثبات رساند 
که مجیدی نیم نگاه ویــژه ای به جذب بازیکنان 
تازه نفس و جوان لیگ بیستم دارد،اما این اتفاق 
زیاد به مذاق هــواداران خوش نیامد تا حدی که 
بسیاری از هواداران استقال با انتقاد از سیستم 
مدیریتی باشگاه تأکید کردند استقال برای 
رسیدن به عنوان قهرمانی نیاز به بازیکن کلیدی 
و ستاره تعیین کننده دارد.هرچند فرهاد مجیدی 
پس از اتمام مذاکرات شنبه شب باشگاه استقال 
در جمع خبرنگاران حاضر شد و از افزایش نرخ 
قرارداد بازیکنان انتقاد کرد، اما توقع هواداران برای 
تمدید قــرارداد و حفظ ستاره های لیگ بیستم 

پابرجا بود.
بااین حال صبح روز یکشنبه روند فعالیت مدیران 
آبی برای جذب ستاره های تازه وارد ادامه یافت تا 
جایی که آبی های پایتخت پس از زبیر نیک نفس 

عارف آغاسی را نیز از فوالد صید کردند.خرید 
ــان  ــ بعدی آبــی هــا علیرضا رضــایــی دروازه ب
بیست و یک ساله پیکان تهران بود تا این 
احتمال نزد هــواداران قوت گیرد که از بین 

رشید مظاهری و سیدحسین حسینی 
تنها یک نفر در ترکیب استقال 

خواهد ماند.

پیشنهاد به دژاگه ◾
اما شاید جذاب ترین خبر مرتبط با حوزه 

نقل وانتقاالت استقال حضور احتمالی 
اشکان دژاگــه در ترکیب استقال بود.
هرچند هیچ یک از مسئوالن باشگاه 
به صورت رسمی خبر حضور اشکان 
دژاگه را تأیید نکردند اما به گفته  برخی 
منابع خبری فرهاد مجیدی تمایل 
بسیار زیادی برای جذب این بازیکن 
دارد.حــاال باید منتظر ماند و دید 
احمد مــددی توانمندی جذب 

اشکان دژاگــه را دارد یا اینکه 
این بازیکن نیز از دسترس 
استقالی ها خارج خواهد 

شد.
استقال برای استخدام 
ایــن بــازیــکــن سرشناس 
ــزرگ و  ــ یـــک مــشــکــل بـ
اساسی دارد آن ها در 

صورتی می توانند موفق به جذب اشکان 
دژاگـــه شوند که با وی قـــرارداد مالی 
براساس ارز خارجی منعقد کنند. 
گفته می شود اشکان بــرای حضور 
در استقال رقم 350 هزار دالر را 
تعیین کرده است که این رقم 
با توجه به افزایش نرخ 
ارز در برهه کنونی یکی 
از ارقام نجومی باشگاه 
استقال خــواهــد بود 
کـــه بــــدون شـــک مــی تــوانــد 
ــرای سیستم  ــ تبعاتی را ب
مدیریتی باشگاه به دنبال 

داشته باشد.
فـــــــرزاد مــجــیــدی،کــمــک 
ســـرپـــرســـت آبــــی هـــا در 
خصوص جــذب اشکان 
دژاگــــه و لــوســیــانــو پــریــرا 
تــوســط استقال اظهار 
کرد: اجازه بدهید هر زمان 
که قرارداد بازیکنان جدید 
رسمی شد، رسانه رسمی 
باشگاه آن را اعــام کند 
ولی تمام مجموعه تاش 
خــود را انــجــام می دهند 
تــا بهترین اتفاقات 
بیفتد چون ما 

به این هواداران بدهکار هستیم و به ویژه بخاطر 
بازی جام حذفی شرمنده آن ها شدیم.

تمدیدهای مهم ◾
در کنار این مسائل هـــواداران باشگاه استقال 
منتظرند تا واکنش مــدیــران باشگاه استقال 
درقبال ماجرای تمدید قرارداد بازیکنان فصل قبل 
را نیز شاهد باشند در حال حاضر موضوع تمدید 
قرارداد با ارسان مطهری، مسعود ریگی و سید 
حسین حسینی برای جامعه هواداری استقال 

بسیار دارای اهمیت است.
با این تفاسیر باید دید آیا پلن فرهاد مجیدی 
بـــرای بستن اســتــقــال بــه مــنــظــور حــضــور در 
ــت هــای لــیــگ بیست و یــکــم بــه درســتــی  ــاب رق
انــجــام شــده اســت کــه بــه واســطــه آن استقال 
ــاکــامــی هــای فــصــول اخــیــر خـــود در  ــتــوانــد ن ب
رقابت های لیگ برتر را جبران کند یا اینکه برای 
چندمین فصل بازهم مشکات فنی گریبان گیر 

تیم آبی پوش خواهد شد.
قرار بود تمرینات استقال از دیروز شروع شود اما 
شلوغی مربوط به نقل و انتقاالت باشگاه سبب 
شد تا مجیدی تصمیم به شروع تمرینات از روز سه 
شنبه هفته جاری بگیرد.بر این اساس آبی پوشان 
عصر سه شنبه کارشان را بــرای دیــدار با الهال 
عربستان در لیگ قهرمانان آسیا از سر خواهند 
گرفت.گفتنی است؛ دیدار استقال و الهال روز 

22 شهریورماه در امارات برگزار می شود.

نگاهی به خریدهای پر شمار مجیدی برای استقالل 

از دژهای جوان تا دژاگه !



طالبان را 
به رسمیت 
نمی شناسیم

ژان ایو لودریان، وزیر 
امور خارجه فرانسه در 
خصوص قدرت گرفتن 
طالبان در افغانستان 
گفت: »ما قدرت طالبان 
که افغانستان را به 
زور تصرف کرده به 
رسمیت بشناسیم؟ در 
خصوص این سؤال، 
صراحتًا پاسخ می دهم: 
خیر«. وی سپس 
ادامه داد: »طالبان از 
خواسته های پاریس 
آگاه است« و تأکید 
کرد: یکی از مهم ترین 
این خواسته ها این 
است که به آن دسته 
از افغان هایی که در 
افغانستان در خطر 
به سر می برند، اجازه 
خروج از کشور بدهد و 
همچنین ارتباطش را با 
تروریست ها قطع کند.

یادداشت علوی   حال و روز این روزهای 
افغانستان از یک سو بسیار 
دردآور و از سوی دیگر بسیار 
حــســاس اســـت. کــشــوری که 
روزی زمین درگیری غرب و شرق 
بود، روزی دیگر وارد دوران 20 
ساله اشغال شد که متعاقب آن، قرار بود دولتی 
کارآمد از سوی نظام لیبرال دموکراسی بر آن حاکم 
شود و با قدرت بتواند زمام امور را در دست گیرد، اما 
این دولت امروز حتی از حفظ پایتخت رسمی خود 
هم عاجز است. در همین راستا علل مشخصی 
دربــاره بحران امــروز افغانستان وجود دارد که در 

گزارش حاضر به آن خواهیم پرداخت.

ضعف های بسیار دولت و شخص اشرف غنی ◾
ناکارآمدی دولت اشرف غنی احمدزی در بهبود 
مشکالت مردم و ضعف در رفع اصلی ترین امور، 
شاید محوری ترین دلیل بحران حاضر به نظر 
برسد. این مسئله به همراه نبود پایگاه مردمی 
شخص اشـــرف غنی در هــر دو دوره انتخاباتی 
کــه بــرگــزار شــد، مزید بــر علت اســت. چــرا کــه در 
آن دو انتخابات  هم مشارکت خیلی پایین و هم 
شبهه تقلب بسیار پررنگ بود. همچنین در دوره 
غنی امنیت کاهش یافت و شاید استقبال مردم 
بخش هایی از افغانستان از طالبان هم ریشه در 
همین ترجیح امنیت بــر آزادی هــــای اجتماعی 
داشته باشد. در انتخابات 6 مهر 98 این کشور، 
اشـــرف غنی تنها بــا 923 هـــزار رأی بــه ریاست 
جمهوری رسید. از سوی دیگر، تصمیم های غلط 
بسیار اشــرف غنی به عنوان رئیس حکومت در 
برهه های گوناگون صــدارت وی بر افغانستان و 
تشخیص اشتباه دوست از دشمن هم حکم تیر 

خالص را داشت.

بلبشوی نظام حکومتی در افغانستان ◾
علت دوم بحران کنونی افغانستان، شلختگی 
و بلبشوی حاکم بر نظام حکومتی ایــن کشور 

است. طبیعی است در زمانی که شرایط بحرانی 
اســـت، نباید لــحــظــه ای مسئولیت های مهم 
بــدون مسئول باقی بماند، اما جالب است که 
در همین مدت اخیر، طی هفت ماه، این کشور 
وزیر دفاع نداشت و سه ماه هم بدون وزیر کشور 
بود. به این مسئله، ناکارآمدی جدی نیروهای 
نظامی و امنیتی به عنوان دو بــال ثبات برای 
کنترل وضعیت را هم اضافه کنید که ریشه در 
بی انگیزگی و نوع آموزش دارد. طالبان چریکی 
و پارتیزانی عمل می کند، اما ارتــش کالسیک 
اســت. افغانستان 220 هــزار پرسنل ارتــش و 
80 هــزار پلیس دارد. امــا در سمت مقابل، در 
بهترین وضعیت، نیروهای طالبان به 90 هزار 

نفر می رسند.

پیامدهای یک خروج غیرمسئوالنه ◾
علت سوم، خروج غیرمسئوالنه ایاالت متحده 

ــران همیشه از خروج  از افغانستان اســت. ای
آمریکا از این کشور دفاع می کرد؛ اما همیشه 
در اظــهــار نظرهای رســمــی، بــر پسوند خــروج 
مــســئــوالنــه هــم تــأکــیــد مــی نــمــود. بــدیــن معنا 
که خــروج نظامیان آمریکا از ایــن کشور باید 
تدریجی، برنامه ریزی شــده و با آمــاده ســازی 
کامل نیروهای بومی انجام شود تا به فروپاشی 
نظام منجر نــشــود. امــا آمریکایی ها ناگهان 
تصمیم گرفتند افغانستان را خــالــی کنند. 
درباره علت این اقدام هم برخی بر این عقیده 
هستند که آمریکا به دنبال تولید یک کانون 
بحران جدید در منطقه غرب آسیا با هدف گیری 
روسیه، چین و ایران است. هر چه که هست، 
بــا ایــن سبک خـــروج آمریکایی ها، نظامیان 
افغانستانی آمادگی تــداوم مدیریت صحنه 
نبرد را ندارند که این موضوع در پیشروی های 

ساده طالبان کامالً روشن شد.

تابوی بدی که آمریکا شکست ◾
علت آخر بحران کنونی نیز واگرایی بین کشورهای 
منطقه در قبال افغانستان است. تا پیش از این، 
همه طرف ها بر این عقیده بودند که بایستی با 
دولت افغانستان هماهنگ شوند و کار کنند. اما 
زمانی که واشنگتن با طالبان سر یک میز نشست 
و شروع به مذاکره کرد، بقیه هم این رویه را به طور 
مستقل آغاز کردند. طالبان هم در یک تصمیم 
هوشمندانه از این فضای مناسب و رقابت بین 
کشورها کامالً به نفع خود استفاده و تالشش را 

معطوف به سه حوزه کرد:
 1. در مذاکرات به توفیقات سیاسی دست یابد. 
2. خود را به عنوان یک طرف مذاکره کننده با 

قدرت میدانی جا بیندازد.
 3. موقعیت دولت کابل را تضعیف کند که به هر 

سه هم دست یافت.
در این میان، مسئله  دیگری که کارها را برای کابل 
ــاالت متحده در  سخت مــی کــرد، ایــن بــود که ای
مذاکرات خود با طالبان خیلی دولت را در جریان 
نمی گذاشت و بدتر از این، امتیازها را برای خود 
می گرفت امــا قول هایی مــی داد که باید دولت 
افغانستان اجرا می کرد، نمونه واضح آن، آزادی 

5 هزار زندانی طالب بود.
این روزها سخت می توان درباره آینده افغانستان 
ــا طالبان  و بــحــران کنونی آن سخن گــفــت. آی
می تواند تمامیت کشور را اداره کند، به گونه ای 
که مانند دولت اشرف غنی احمد زی به بحران 
ناکارآمدی دچار نشود؟ آیا طالبان می تواند مردم 
و تمام قومیت های افغانستان را راضی نگه دارد یا 
تنها با زور اسلحه آن ها را ساکت خواهد کرد؟ آیا 
همسایگان افغانستان و کشورهای فرامنطقه ای 
رویه موجود خود را ادامه خواهند داد یا اینکه 
شاهد تحوالتی خواهیم بود؟ فعالً سخن گفتن 
درباره این مسائل سخت است و تنها گذر زمان 
است که می تواند پاسخ این پرسش ها را برای 

همگان روشن کند.

پرونده ای جمع وجور درباره بحران این روزهای همسایه شرقی

چرا چنین شد؟

در  حاشيه

پدافند 
ضدهوایی 
غزه!

به دنبال حمالت هوایی 
رژیم صهیونیستی 
به مناطقی از غزه 
برخی خبرگزاری ها از 
واکنش پدافند هوایی 
غزه خبر دادند! بله، 
پدافند هوایی! اگرچه 
ما هم تعجب کردیم 
ولی این خبرگزاری ها 
اصرار دارند این اتفاق 
افتاده است. در ادامه 
این خبرگزاری ها اعالم 
کردند گلوله های این 
پدافند تا شهرک های 
صهیونیست نشین هم 
رسیده! اما در نهایت 
معلوم شد این پدافند 
صرفاً ضدهوایی کالیبر 
سنگینی هستند 
که مقاومت از آن ها 
برای ایجاد خط آتش 
استفاده می کند. 
البته در نتیجه این 
حمالت رژیم اشغالگر، 
پایگاه های موشکی 
غزه واکنش نشان 
داده و شلیک هایی 
به شهرک های 
صهیونیست نشین 
داشتند که موجب 
روشن شدن آژیر اخطار 
گنبد آهنین هم شد.

جریانشناسیموضعگیریها
دربارهافغانستاندردوماهگذشته

یککشور،هزارهشتگ
مهدی زارع   یکی دوماه گذشته را باید 
شرقی ترین ایام تاریخ کشورمان بدانیم. 
روزهایی که قلب ایران برای افغانستان 
تپید و دو ملت بیش از هر زمانی احساس کردند با هم 
»خون شریک« هستند و این نشد جز به مدد رسانه. 
همه گیری و فراگیری رسانه های مجازی موجب شد 
در دوماه گذشته ایرانی ها بیش از افغانستانی ها اخبار 
همسایه شرقی را رصد کنند. همین فراگیری سبب 
شد در همین دوماه چندین جریان فکری و تحلیلی 
نسبت به افغانستان هم در فضای فعاالن فرهنگی و 

اجتماعی کشورمان رونمایی شود. 

چرا ایران ورود نمی کند؟ ◾
در منتهاالیه جریان های مخالف طالبان برخی از 
اصالح طلب های فعال با ترند کردن هشتگ »تا قیامت 
تاوان این خون هست بر ما« معتقد بوده و هستند 
که ایران باید به نفع مردم افغانستان به ماجرای این 
کشور ورود کند. در رأس فعاالن این گــروه می شود 
از حسین دهباشی نام بــرد. این گــروه تالش کردند 
با بازنشر صحنه هایی از برخی حــوادث خونین در 
افغانستان توجه احساسات عمومی را علیه این گروه 
برانگیزند. اگرچه موضع گیری بیشتر این افــراد در 
جای خودش موجب تحریک احساسات عده ای از 
فعاالن اینستاگرامی و توییتری شد، اما باورود بزرگانی  
از جامعه مهاجران مثل محمدکاظم کاظمی و یادآوری 
رفتار گذشته ایــن گـــروه، فعالیت آن هــا به حاشیه 
 رفت. کاظمی در پاسخ به این افــراد اشــاره کرد: شما 
همان هایی هستید که روزی شعار »نه غزه، نه لبنان« 
را  مطرح کــردیــد و از ایـــران خواستید خــودش را از 
ماجراهای منطقه بکشد بیرون، چه شده که امروز 

طرفدار مردم افغانستان شده اید؟

تطهیر طالبان تا کی؟ ◾
مخالفان طالبان فقط اصالح طلب های آمریکافیل 
نبوده و نیستند. در بین دوستداران انقالب اسالمی 
هم برخی از متفکران و فعاالن حوزه شرق را می توان نام 
برد که با ترند هشتگ »تطهیر طالبان« فعالیت کرده و 
می کنند. افرادی مثل محمدحسین جعفریان، زهیر 
مجاهد، روح هللا رضوی و دیگرانی را می توان در این 
دسته جا داد. برخی دیگر مثل رضا امیرخانی، محمد 
صمصامی، هدیه موالیی و... را هم با کمی تفاوت 
می شود در همین دسته جای داد. این گروه معتقدند 
طالبان باید بر مبنای عملکرد گذشته اش قضاوت شود 
نه وعده های آینده اش؛ حرفی که منطقی و عقالنی 
است. این گروه اما با احساسی کردن فضای اجتماعی 
و سیاسی، مسیری را در پیش گرفته و می گیرند که 
ممکن بــود سرانجام آن ورود نپخته کشورمان به 
ماجرای افغانستان باشد. دال مرکزی اندیشه این 
عده در طول یکی دوماه گذشته مدام به روز شده است. 
در ابتدای شروع تصرفات طالبان، این گروه خواستار 
تقابل جدی جمهوری اسالمی با طالبان شدند تا مانع 
از تصرفات بیشتر این گروه شود، اما در ادامه و پس از 
سقوط کابل، احمد مسعود، پسر احمدشاه مسعود 
از سوی فعاالن این دسته به عنوان راه نجات افغانستان 
معرفی شد. این گروه امروز به این نتیجه رسیده که 
کشورمان باید با استفاده از ظرفیت های موجود خود 

برای قانع کردن طالبان به دموکراسی اقدام کند.

بگذاریم روند طبیعی در افغانستان طی شود ◾
در این بین، در طول یکی دو ماه گذشته یک جریان 
میانه هم فعالیت داشت. جریانی که معتقد است 
باید بگذاریم افغانستان روند طبیعی خود را طی کند. 
سعید لیالز را باید جزو فعاالن این طیف در نظر گرفت. 
این گروه با نگاهی پراگماتیک به موضوع افغانستان 
معتقدند 20ســال پیش هم که جمهوری اسالمی 
به نفع آمریکا به ماجرای افغانستان ورود کرد اشتباه 
کرده است )بماند که آن زمان همین افراد در مصدر 
امور بودند( اما حاال باید اجازه بدهیم افغانستان روند 

خود را طی کند و کیک قدرت بین همه تقسیم شود.

طالبان بخشی از افغانستان است ◾
در منتها الیه دیگر نیز جریانی در دومــاه گذشته 
رونمایی شد که معتقد اســت طالبان یک گروه 
اســالم گــرا و بخشی از افغانستان اســت. افــرادی 
مثل محسن اســالم زاده و حسام رضوی را باید در 
این گروه قرار داد. این گروه که در سال های اخیر 
سفرهای زیادی به افغانستان داشته اند، معتقدند 
بــا تــوجــه بــه واقــعــیــت هــای روز افغانستان باید 
دولت فراگیر با حضور همه گروه های افغانستان 
تشکیل شود. متفکران این گروه معتقدند تشکیل 
افغانستان مستقل و دولــت فراگیر تنها راه حــل 
پیشرفت افغانستان، از بین رفتن دائمی جنگ 
ــروج غـــرب و استعمار از منطقه  و همچنین خـ
است. این گروه هم معتقد است عملکرد دستگاه 
سیاست خارجی کشورمان در قبال افغانستان و 
طالبان تاکنون اثری نداشته و زمان آن رسیده که 
جمهوری اسالمی ایران با استفاده از ظرفیت های 
خود نقشی پررنگ تر در همسایه شرقی بازی کند.
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 شهادت سید اسداهلل الجوردی در سال 1377
سید اسداهلل الجوردی در جنوب تهران متولد 

شد. او پیش از انقالب چندین بار به زندان افتاد و 
در نتیجه شکنجه های مداوم جراحت های عمیق 
برداشت. پس از انقالب در قوه قضائیه مشغول به 

کار شد. معروف است او به بندهای مختلف زندان ها 
سر می زد و آن ها را که اسیر تبلیغات منافقین شده 

بودند آگاه می کرد. سرانجام در سال 1377 به دست 
منافقین به شهادت رسید.
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طالبان گروهی است که برخی از 
آن به عنوان »گروهک تروریستی« 
یــاد کــرده و برخی هم آن را »یک 
جنبش اصیل مردمی« می نامند. 
برخی معتقدند باید کامالً طالبان را طرد و هر 
نوع ارتباطی را با آن قطع کرد و از سمت مقابل، 
برخی نیز بر این عقیده اند که باید ضمن ارتباط 
گیری با طالبان، با ابــزارهــای مختلف از جمله 
دیپلماسی و قدرت میدانی، رفتار آن را مدیریت 
کرد. به طور کلی، مردم افغانستان از طالبان سه 
خاطره خــوش بــرقــراری امنیت، کاهش تولید 
موادمخدر و برخورد با مفاسد اقتصادی و سه 
خاطره تلخ محدودیت های اجتماعی به خصوص 
در حوزه زنان و رسانه، استبداد مذهبی و تحمیل 
ــزوای سیاسی دارنــد  ــ اعــتــقــادات مذهبی و ان
به طوری که در دهه 90، غیر از عربستان، پاکستان 
و امــارات کسی آن هــا را به رسمیت نشناخت. 
امــروز هم عربستان دوبـــاره سیطره طالبان بر 
افغانستان را به رسمیت شناخته است. کمترین 
میزان تولید مواردمخدر هم زمان مالعمر بود که 
فتوای حرام بودن کشت تریاک را داده بود. اما 
ایــاالت متحده که وارد افغانستان شد، تولید 

تریاک از 7 هزار تن به 80 هزار تن رسید. 
مشخصاً طالبان امــروز هم تفکری اســت که 
تحرکات آن بر اســاس ایــن شاکله اســت و هم 

تشکل و ساختارهایی دارد که افکار آن از طریق 
همین ساز و کار عملیاتی می شود. این طالب 
مـــدارس دینی پاکستان آمـــوزش نظامی هم 
گذرانده اند و در یگان های مختلف، سازمان دهی 
شده اند. البته طالبان در مرور زمان انشعابات 
زیادی را هم تجربه کرده است. شبه نظامیان 
طالبان، گروهی مبتنی بر قوم پشتو هستند و 
پیش بینی می شود حمایت 75درصد آن ها را به 
همراه دارد. در همراهی سایر قومیت ها از جمله 

هزاره ها، ازبک ها و... تردیدهایی وجود دارد. 
تدبیر نظامی طالبان و کارگزاری حدود 6 تا 7هزار 
نیرو در داخل کابل به منظور حمایت از داخل در 
زمان الزم مانند محاصره پایتخت، خود نشان 
از تعمیق بلوغ نظامی آن ها دارد. از سوی دیگر، 

طالبان تجربه دهه 90 را نیز به همراه دارد. در آن 
دوران بیش از 95 درصد از خاک افغانستان را به 
تصرف خود درآورد، اما توسط کشورهای دیگر 
به عنوان یک دولت شناسایی نشد که به همین 

خاطر نتوانست کاری از پیش ببرد. 

طالبان امروز ◾
طالبان امروز، زیرک شده و به دنبال شناسایی 
در وهله اول از سوی همسایگان و در مرحله 
دوم از سوی کشورهای فرا منطقه ای است. 
به همین خاطر هم سفرهای مختلفی را به 
همسایگان افغانستان از چین تا ایران داشت 
تا زمینه های همگرایی و تفاهم را ایجاد کند.به 
طور مشخص، طالبان همان طالبان گذشته 

اســت امــا روحــیــات عــمــل گــرایــی و تعامل با 
واقعیات و عقب نشینی های تاکتیکی در میان 
ــروز پیدا کــرده اســت. آن هــا می دانند  آن هــا ب
نیازهای اقتصادی افغانستان تنها از پاکستان، 
ایران و بخش کوچکی از آسیای میانه تأمین 
می شود و از همین رو بود که اعــالم کردند به 
دنبال روابــط سازنده با همسایگان هستند. 
آن هــا می دانند پیشرفت افغانستان نیاز به 
سرمایه دارد. بــه همین خاطر اعــالم کردند 
 آمــادگــی پــذیــرش ســرمــایــه گــذاری خارجی ها 
را دارنــد.اتــاق فکر و عملیات طالبان در شهر 
راولپندی پاکستان است نه در افغانستان. 
ــروه هــم از هــمــان جا  ــه ایـــن گــ ــودجــه ســاالن ب
تخصیص پیدا می کند. طالبان تــا پیش از 
تصرف افغانستان سالح سنگین نداشت و 
با موتورسیکلت و حداکثر آر پی جی عملیات 
مــی کــرد. عموماً هــم هــر جــا کــه مــی رســیــد، با 
ارتش معامله می کرد. ارتش سالح سنگین را 
می گذارد و می رود. همه این تجهیزات هم تازه 
و جدید هستند که اهدایی آمریکایی هاست. 
بودجه طالبان نیز از سه مأخذ موادمخدر، 
غنیمت جنگی و عوارض و زکاتی که از جاده ها 
می گیرند و یا از خارج کشور به آن ها می رسد، 
تأمین می شود. البته در مجموع، این گروه و 

اعضای آن، بسیار کم خرج هستند.

اطالعاتیبیشترازشبهنظامیانیکهظرفدوماهافغانستانراتصرفکردند

ازطالبانچهمیدانیم؟

گزارش

ذره بین

مالعمر
مــحــمــد عـــمـــر مـــعـــروف 
بــه مــال عمر، زاده ۱339 
ــنــدهــار اســت  والیــــت ق
که ۴ اردیبهشت ۱392 
در ســن 53 ســالــگــی به 
دالیــلــی کــه هــیــچ وقــت 
به طور مشخص اعالم 
ــذشــــت. او  ــ نـــشـــد، درگ
طی سال های ۱996 تا 
اواخــــر 200۱ مــیــالدی 

حکومت را در افغانستان در اختیار داشــت تــا اینکه با 
حمله ائتالف بین المللی به رهبری ناتو در ســال 200۱ به 
افغانستان پس از حمالت ۱۱ سپتامبر سقوط کــرد و پس 
از آن در اختفا به رهبری طالبان ادامــه داد. دولــت آمریکا 
 در آن زمـــان، ۱0 میلیون دالر پـــاداش بـــرای دستگیری او 

گذاشته بود.

مال اختر محمد منصور
اختر محمد منصور، 
ــه مــال اختر  مــعــروف ب
مــتــولــد ۱3۴7 والیــت 
ــار اســــــت کــه  ــدهــ ــ ــن ــ ق
پــس از مــرگ مالعمر 
توسط شورای طالبان 
بــه رهــبــری ایـــن گــروه 
ــده شــــد. وی  ــزیـ ــرگـ بـ
پــیــش از آن مــعــاون 
مالعمر بود و در زمان 

حاکمیت طالبان بر افغانستان، سرپرست وزارت هوانوردی 
ملی شد. رهبر گروه طالبان در تاریخ یکم خــرداد 95، پس 
از بازگشت از ایران و برگزاری جلساتی در تهران، در مسیر 
بلوچستان پاکستان در حــالــی کــه بــر یــک خـــودرو ســوار 
 بــود، هــدف حمله قــرار گرفت و همراه با سایر سرنشینان 

کشته شد.

مال هبت اهلل
ــنــدزاده یا  هبت هللا آخُ
ــدزاده  ــونـ هــبــت هللا آخـ
ــت  ــد ۱96۱ والیـ ــول مــت
قــنــدهــار، امــیــر کنونی 
طـــالـــبـــان اســـــــت. در 
ــدن مال  پــی کــشــتــه شـ
اختر محمد منصور، 
سخنگوی طالبان در 
ــیــه ای هــبــت هللا  ــیــان ب
ــدزاده را رهبر و  آخــون

فرمانده جدید خود اعالم کرد. همچنین سراج الدین حقانی 
فرمانده شبکه حقانی و بــازوی نظامی طالبان و مال محمد 
یعقوب به عنوان معاونان او معرفی شدند. مال هبت هللا که 
حدود 60 سال سن دارد، در میان طالبان بیشتر یک چهره 
مذهبی اســت و ظــاهــراً تجربیات زیـــادی در زمینه مسائل 

نظامی ندارد.

رهبرانطالبانازنماینزدیک
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