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واکنش ها به عکس یادگاری 
امیرعبداللهیان در بغداد

 در صف اّول 
به نفع عزت مّلی

سید اکبر میرجعفری؛ شاعری که 
اشعار عاشورایی بدیعی  می سراید 
با »امان نامه« 
دوباره متولد شدم

شهریور8

قیمت در مشهد و شهرستان ها 1000 تومان - تهران 2000 تومان
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امروز سالگرد رحلت عالمه حلّی است

بازسازی انقالبی 
مشروط به عقالنیت

2امید ادیب

 آموزش و پرورش در حالی که 350 هزار نفر کمبود نیرو دارد
نمی داند با 200 هزار کادر آموزشی مدارس غیردولتی چه کند

آقا معلم؛ غایب!

تاکنون 112 هزار نفر از 21 کشور عمدتاً غربی
 خاک افغانستان را ترک کرده اند

فرار بزرگ

قانون در چه مواردی 
مسئولیت نگهداری طفل را 
از والدین سلب می کند؟

حق وتکلیف 
»حضانت«

روز طالیی کاروان پارالمپیک ایران در توکیو 

تحلیل محتوای توصیه های 
 رهبر انقالب به دولت رئیسی 

در گفت وگو با کارشناسان

اعتمادآفرینی 
به جای گفتاردرمانی

درست همان زمانی که آه مردم ستمدیده 
افغانستان از رنج 20 سال اشغال آمریکا 
بلند شــده اســـت، آمــریــکــا و متحدانش 
برای خارج کردن نیروهای خود و کسانی 
که با آن ها سوابق همکاری دارند از طریق 
فــرودگــاه بین المللی حامد کــرزی کابل تا 
پیش از پایان مهلت ۳۱ آگوست )فــردا( 
عجله دارنـــد. به گــزارش یــورو نیوز، بیش 
از 20 کشور در کنار آمریکا از ۱۴ آگوست 

-یــک روز قبل از ورود طالبان بــه کابل- 
عملیات خــروج اتباع خــود و شهروندان 
افغانستان را آغاز کردند و در بخش های 
مختلف این عملیات گسترده، از مشارکت 
در حمل و نقل هــوایــی گرفته تــا پذیرش 
نیروها همکاری داشتند. طی این عملیات 
خروج، هواپیماهای باری نظامی از جمله 
ســی۱7 گلوب مستر و ســی۱۳0 هرکولس 

استفاده شده است...
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شهادت
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سازمانی در نظر دارد از طریق مزایده به شرح جدول زیر امالك خود را واگذار نماید
پایان  تا  امـالك  از  بازدید  و  بیشتر  اطالعات  توانند جهت كسب  می  متقاضیان  لذا 
وقـت اداری روز چهارشنبه مورخ 1400/06/17 با شماره تلفن 09054867363 تماس 

حاصل نمایند.

مساحت عرصه پالك ثبتینوع واگذاری
)مترمربع(

مساحت 
اعیان 

) مترمربع(
قیمت پایه وضعیت موجود

آدرسكارشناسی ) ریال(

فروش عرصه 
مسكونی - دارای 1673/49135/88270و اعیان

47.300.000.000دستور نقشه
خیابان مالك 

اشتر- بین خوش 
و قصرالدشت 

پالك 768

مفروز از فروش اعیان
170/2416-4179/42

اداری-تجاری
با 95 درصد 

پیشرفت 
فیزیکی

) بازدید از ملک 
الزامی است(

274/000/000/000
باقرشهر- خیابان 

24 متری طالقانی- 
پالک 295

اجاره عرصه و 
نانوایی74/27070210/96اعیان

اجاره ماهیانه
150.000.000

شهرک غرب-
خیابان هرمزان-
خیابان پیروزی 

جنوبی- بین کوچه 
8 و 10

یک باب مغازه 11/25--اجاره سرقفلی
تجاری

اجاره ماهیانه
4.500.000

سه راه افسریه-
جاده خاوران-جنب 

تاالر شادیهای 
زندگی-پاساژ 
بنفشه-طبقه 

همکف-شماره 2

یک باب مغازه 6/44--اجاره سرقفلی
تجاری

اجاره ماهیانه
 6.000.000

سه راه افسریه-
جاده خاوران-جنب 

تاالر شادیهای 
زندگی-پاساژ 
بنفشه-طبقه 

همکف-شماره 6
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شرح در صفحه 6

شرکت خمیرمایه رضویآگهی  مناقصه 

خرید لفاف بسته بندی 

ف
,1
40
49
28

موقوفه سید هادی صدر السادات
شرح در صفحه 6

اطالعیه آگهی مزایده 
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 اداره امالک و اراضی آستان قدس رضوی کاشمر

آگهی مزایده
آس�تان قدس رضوی درنظر دارد محصول پس�ته تر باخوش�ه جمع آوری شده از باغ پس�ته خود واقع در روستای جعفرآباد 
شهرس�تان )کاش�مر( خلیل آباد را از طریق مزایده کتبی و بصورت نقدی بفروش برس�اند ، لذا کلیه متقاضیان میتوانند جهت 
بازدید مورد مزایده و اطالع از ش�رایط آگهی آن به اداره امالک و اراضی آس�تان قدس رضوی  کاش�مر- واقع در کاش�مر 
خیابان 15خرداد – نبش 15خرداد 7 و شماره تلفن 55222028 و 55245828 مراجعه و قیمت پیشنهادی خود را بصورت کتبی 
به همراه مبلغ 1/000/000/000ریال ضمانت نامه بانکی و یا فیش واریزی نقدی بحس�اب ش�ماره 6599396471 بنام آستان 
قدس رضوی نزد بانک ملت مرکزی کاشمر در پاکت سربسته حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1400/6/15 به 
یکی از دبیرخانه های 1 - اداره امالک و اراضی کاش�مر 2 – دبیرخانه معاونت امالک و اراضی واقع در مش�هد میدان بوعلی 

تحویل و رسید دریافت نمایند.
1.آستان قدس رضوی در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود. به پیشنهادات مبهم، مشروط و پیشنهاداتی که 

فاقد سپرده باشد و یا بعد از موعد مقررتحویل گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
2.هزینه های آگهی و کارشناسی ها بعهده برنده مزایده بوده و از سپرده برنده کسر خواهد شد.

3. در صورتیکه برنده مزایده از قبول معامله و امضای قرارداد امتناع ورزد، سپرده وی به نفع سازمان ضبط خواهد شد، کلیه 
کسورات قانونی در صورت تعلق به عهده خریدار می باشد.
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مؤسسه فرهنگی قدس در نظر داردآگهی مناقصه

مؤسسه فرهنگی قدس

توزیع روزنامه قدس را در محورهای خراسان رضوی ، جنوبی و شمالی بشرح عملیات ذیل از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی 
دارای صالحیت و توان کاری واگذار نماید.

از کلیه متقاضیان درخواست میشود رزومه کاری و پیشنهادات قیمت خود را به صورت کتبی و در پاکت در بسته تا تاریخ 1400/06/21 به آدرس : 
مشهد – بلوار سجاد – نبش سجاد یک – ساختمان روزنامه قدس تحویل فرمایند.

شرایط:
1.  تحویل روزنامه از مبدا چاپخانه                                 

2.  توزیع به موقع و تحویل آن به آدرس مشخص
3.  توزیع در شهرستان های استان های خراسان رضوی ، جنوبی و شمالی

4.  روزنامه قدس در رد یا قبول کلیه پیشنهادات کامال مختار است.
5.هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه میباشد.

*جهت کس�ب اطالعات بیش�تر و ش�رایط دقیق تر با شماره تلفن 05137662582 )واحد شهرس�تان ها ( و 05137655774 ) واحد توزیع و اشتراک ( 
تماس حاصل فرمائید.

مادرم با حضرت زهرا، نیمه شب ها گفتگو می کرد
چفیه و رخت برادر را، در نماز صبح بو می کرد

استاد علی محمد مؤدب  درگذشت مادر نازنین تان را به شما و 
خانواده محترم تسلیت می گوییم. از درگاه الهی برای بازماندگان صبر و برای روح 

ایشان رحمت و مغفرت می طلبیم.

مدیرمسئول ، سردبیر و تحریریه روزنامه قدس
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 کوالک جودوکاران
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   وزیر روحانی 
معاون رئیسی شد
رئیس جمهور طی حکمی 
دکتر »محمد اسالمی« 
را به سمت معاون رئیس 
جمهور و رئیس سازمان 
انرژی اتمی منصوب 
کرد. اسالمی متولد 
۱۳۳۵ در شهر اصفهان 
و فوق لیسانس مهندسی 
راه و ساختمان است که 
وزارت راه و شهرسازی 
در دولت دوازدهم، 
استانداری مازندران، 
معاونت امور صنعتی و 
تحقیقاتی وزارت دفاع 
و مدیرعاملی شرکت 
صنایع هواپیماسازی 
ایران را در سوابق 
اجرایی خود دارد. 
حضور اسالمی 
در مراسم دیدار با 
رهبر انقالب موجب 
گمانه زنی هایی از 
انتصاب او به این

 سمت شد. 

یادداشت

خبر

مهدی خالدی    رهبر معظم 
انقالب اسالمی در نخستین 
دیدار اعضای دولت سیزدهم 
کــه صــبــح روز شنبه صــورت 
گــرفــت، بـــرای بهبود عملکرد 
دستگاه اجرایی، به دولتمردان 
چند توصیه مهم داشتند که از میان آن ها در مقطع 
کنونی توجه به دو مورد ضروری به نظر می رسد؛ 
»احیای اعتماد و امید مردم« و »استفاده از خرد 
جمعی و عقالنیت«. برای واکــاوی بیشتر این دو 
توصیه رهبر انقالب و چگونگی تحقق این مطالبه، 
با سه تن از کارشناسان سیاسی گفت و گو کرده ایم 

که در ادامه می خوانید.

رئیسی شهامت نقدپذیری داشته باشد ◾
ــدی پــژوهــشــگــر اجــتــمــاعــی و فعال  ــاس عــب عــب
اصالح طلب در رابطه با دو مطالبه مطرح شده از 
سوی رهبر انقالب می گوید: هر دولتی که روی کار 
می آید مدعی است که تصمیماتش کارشناسی 
شده بوده و از کانال های علمی اتخاذ شده است. پس 
نکته مهم این است که دولت ها باید شهامت این را 
داشته باشند که تصمیماتشان را به معرض عموم 
بگذارند و شهامت نقدپذیری آن را داشته باشند. اگر 
دولت جدید هم این فاکتور را مد نظر قرار دهد بسیار 
اثرگذار خواهد بود. در باره اعتمادسازی هم نکته مهم 
این است که اگر دولت ها نصف وعده هایی که دادند 
را عملیاتی کنند به نظر این اعتماد به جامعه برمی 
گردد. پس دولت سیزدهم عمل به وعده هایش را 

حتما دنبال کند.

اهمیت اعتماد در جامعه شناسی سیاسی ◾
سیدرضا صدرالحسینی تحلیلگر سیاسی هم 
در این باره می گوید: مسئله اعتماد که در بیانات 
رهبرانقالب به آن اشــاره شد، در جامعه شناسی 

سیاسی یک موضوع بسیار مهم اســت، بر این 
اســاس بسیاری از سیاستمداران حفظ اعتماد 
عمومی و تقویت آن را یک اولویت مهم می دانند. 
وی با بیان اینکه اعتماد مردم پشتوانه ای قوی برای 
موفقیت دولت و پیشبرد امور خواهد بود، افزود: 
در برخی کشورها موضوع اعتماد به چارچوب های 
سیاسی بــرمــی گــردد، ولــی در جمهوری اسالمی 
ایــن یک موضوع دینی هم هست و توجه به آن 
حیاتی تر است. تأکید رهبرانقالب بر تالش دولت 
برای بازسازی بخشی از اعتماد از دست رفته هم 
مبتنی بر یک واقعیت و تحت تأثیر عملکرد دولت 
گذشته بوده است. یکی نبودن حرف و عمل آقای 
روحانی آسیب های بسیاری به بار آورد؛ درنتیجه 
الزم است دولت سیزدهم که شعار »دولت مردمی« 
را هم برگزیده، بــرای عملیاتی کــردن توصیه رهبر 

انقالب جدی ورود کند و تالش مضاعفی برای جبران 
اعتمادسوزی ها داشته باشد. صدرالحسینی در 
این باره افزود: به طور مصداقی پیشنهاد می شود در 
حوزه اقتصادی و به ویژه حمایت از بورس اقدامات 
فــوری انجام شــود تا بتوانیم خوش بینی مــردم به 
دولت را افزایش دهیم. این تحلیلگر درباره توصیه 
دوم رهبرانقالب هم گفت: آنچه نباید از یاد برد زمانبر 
و زیربنایی بودن موضوع تحول است. با این وجود 
تأکید رهبرانقالب استفاده از همه ظرفیت هاست. 
یعنی در موضوعاتی که با منافع نظام در ارتباط است، 
جناح بازی معنی ندارد، کسی که می تواند کمک کند 
باید از ظرفیت هایش استفاده شــود. این توصیه 
به ویژه باید توسط وزیران و مشاوران در بدنه دولت 
بیشتر عملیاتی شود تا فواید آن هر چه زودتر نصیب 

کشور و ملت شود.

توصیه رهبر انقالب، ضامن اصالح جامعه ◾
امــا دیــگــر فــعــال اصــالح طــلــب هــم در پــاســخ به 
پرسش ما با اشاره به اظهارات رهبرانقالب برای 
استفاده از همه ظرفیت ها در حوزه تصمیم گیری 
فــارغ از نــوع جهت گیری سیاسی آن فــرد، این 
توصیه را ضامن اصالح و رستگاری یک جامعه 
می داند. محمدجواد حق شناس عضو شورای 
مرکزی حزب اعتماد ملی در این باره می گوید: 
یکی از بدیهیات حکمرانی خــوب استفاده از 
نظرات همه کارشناسان است. این موضوع در 
منش رهبر انقالب هم به خوبی آشکار است و 
ایشان نقدها و نظرات افرادی که بعضاً با انقالب 
هم زاویه دارند، می شنوند و این گونه نیست که 
یکطرفه قضاوت کنند. لزوماً افراد یا مجموعه ای 
از عناصر کــه بــا مــا هـــم رأی، همفکر و دیدگاه 
سیاسی نزدیک دارند، نظر درست ندارند و اگر 

ما یکطرفه عمل کنیم به خطا رفته ایم.  
حق شناس درباره توصیه دیگر رهبرانقالب هم گفت: 
وقتی رهبری دولت جدید را به بازسازی اعتماد از 
دست رفته فــرا می خوانند، ایــن معنی را می دهد 
که اعتماد عمومی به سبب برخی اقدامات دولت 
گذشته آسیب دیــده و بــرای ترمیم آن باید تالش 
کرد. وی در این باره تصریح کرد: اکنون نیاز جدی 
به تجدید نظر در رابطه کارگزاران نظام نسبت به 
مردم احساس می شود. اینکه مردم بدانند دولت 
چیزی از آن ها پنهان نمی کند، در تصمیم گیری ها 
اولویت را بر آن هــا و منافع ملی قــرار می دهد و در 
عین حال منافع مردم را بر منافع شخصی ترجیح 
می دهد، در بازسازی اعتماد عمومی بسیار مهم 
است. این بازآفرینی اعتماد با گفتاردرمانی محقق 
نمی شود، بلکه باید از طریق تغییر در رفتار، نگرش 
و نوع رابطه ای که بین کارگزاران نظام با مردم هست، 
اتفاق بیفتد. اینکه سیاست های اعالمی و اعمالی 

یکسان باشد، مهم است.

 تحلیل محتوای توصیه های رهبر انقالب به دولت رئیسی 
در گفت وگو با عباس عبدی، سید رضا صدرالحسینی و محمدجواد حق شناس

اعتمادآفرینی به جای گفتاردرمانی

خبرخبر
  ویژهویژه  

حجت االسالم و المسلمین مروی دیروز با حضور در ستاد 
فرماندهی نیروی انتظامی خراسان رضوی از تالش های پلیس 
قدردانی و با اشاره به اهمیت نقش نیروهای نظامی و انتظامی 
در تعالی و پیشرفت جامعه، گفت: امیرالمؤمنین علی )ع( 
در روایتی نیروهای نظامی را دژ مردم، زینت زمامداران و مایه 
عزت دین معرفی می کند و این از اهمیت نقش نیروهای 

نظامی در پیشرفت و تعالی جامعه حکایت دارد. نظامیان 
می توانند بسیاری از احکام دین را در جامعه محقق کنند؛ 
احقاق حقوق مردم، اجرای حدود الهی، گسترش عدل و امر 
به معروف و نهی از منکر، از جمله جلوه هایی از مسائل دینی 

است که نظامیان در تحقق آن ها نقش بسیار مهمی دارند.
تولیت آستان قدس رضوی امنیت را نعمتی بسیار ارزشمند 

و بزرگ که کمتر مورد توجه قرار می گیرد، دانست و گفت: قوام 
جامعه به نظامیان است، اگر حکومتی و ملتی از نظامیان 
قدرتمند بی بهره باشد، آن جامعه قوام نخواهد داشت و دچار 

فروپاشی و اضمحالل می شود.
وی افزود: نیرو های نظامی کشور در همه سطوح و بخش ها در 
کنار دفاع و حفظ امنیت کشور، در حوادث غیرمترقبه و بالیای 

طبیعی از جمله سیل و زلزله و به تازگی نیز مقابله با ویروس 
کرونا همواره یاور و همراه مردم بوده اند. تولیت آستان قدس 
رضوی اضافه کرد: هرگاه بحران و حادثه غیرمترقبه و طبیعی 
در کشور رخ می دهد، نیروهای نظامی و انتظامی جلودار 
حرکت خدمت به مردم هستند و بارها در میدان عمل خوش 

درخشیدند و به خوبی ایفای نقش کرده اند.

وزیر خارجه جدید کشورمان حین 
عکس یادگاری نشست بغداد در 
حالی که با رئیس جمهور مصر 
صحبت می کرد، وارد محل عکس 
یادگاری شد اما به سمت نقطه ای که برای وی 
مشخص شده بــود، نرفت تا هم در صف دوم 
تصویر نباشد و هم کنار وزیر خارجه سعودی 
و پشت سر رئیس جمهور فرانسه قرار نگیرد. 
برخی از این حرکت حسین امیرعبداللهیان 
ــالف دســتــورالــعــمــل هــای  بـــاوجـــود ایــنــکــه خــ
دیپلماتیک بــود، تمجید کــردنــد. حمیدرضا 
غــالمــزاده کارشناس مسائل آمریکا نوشت: 
»پروتکل ها قراردادی اند و در اولویت دوم نسبت 
بــه منافع و عــزت مــلــی«. همچنین سیدرضا 
قزوینی غرابی تحلیلگر مسائل عراق پیام این 
حرکت را در این دید که ایران به عنوان همسایه 
مهم و تعیین کننده عراق نمی تواند و نباید در 
ردیف عقب و پشت کشورهای کم تأثیر یا حتی 

فرانسه اروپایی قرار بگیرد.

چند کارشناس هم بحث های گسترده دراین باره 
را زائـــد مــی دانــنــد. امیرعلی ابوالفتح بــا بیان 
اینکه بعضی وقــت هــا بــا شکستن عرف های 
دیپلماتیک، دیپلماسی بهتر پیش می رود، تأکید 
کرد: »محل ایستادن مهم نیست، مهم خروجی 
دیپلماسی اســـت«. رضــا وثــوقــی هــم نوشت: 
»به جای حاشیه ساختن از محل ایستادن، روی 
نتایج اجالس تمركز كنید؛ گفت وگوی مستقیم 
امیرعبداللهیان با رئیس جمهور مصر، توییت 
مثبت شیخ محمد و حسن ظن به بهبود رابطه 
و خبرهای پراكنده از مــذاكــرات خــوب ایـــران و 
ســعــودی. حتی شـــروع ایــن مسیر بـــرای ایــران 
ــرات درخشان دارد«. در فضای شبکه های  اث
اجتماعی هم تعدادی از کاربران به حرکت وزیر 
خارجه انتقاد کردند و عـــده ای آن را مصداق 
دیپلماسی عزتمندانه دانستند. در این بین یک 
کاربر در توییتی جالب نوشت: »برای من اینکه 
امیرعبداللهیان جلو ایستاد عزت نیست؛ اینکه 

کسی جرئت نکرد بهش بگه برو عقب عزته«. 

واکنش ها به عکس یادگاری امیرعبداللهیان در بغداد 

در صف اوّل به نفع عزت ملّی

قابگزارش کوتاه

عبور از سوئز

در  حاشيه

چشم امید 
به چشمان 
خواب آلود جو!

احسان رستگار 
روزنامه نگار و فعال 
فضای مجازی با 
اشاره به چرت طوالنی 
جو بایدن رئیس 
جمهور آمریکا در 
حالی که نفتالی 
بنت نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی 
با او سخن می  گفت، 
نوشت: »یک 
پیرمرد چرتی 
رئیس جمهورشان 
شده و ژست 
خوشبخت ترین کشور، 
سرزمین آرزوها و 
مترقّی ترین دموکراسی 
عالم را هم می گیرند؛ 
آن وقت در ایران، عده ای 
چشم امید داشتند و 
متأسفانه بعضاً هنوز 
هم دارند. این اتفاق 
اگر در ایران افتاده بود، 
هشتگ داغ یک هفته 
غرب زدگان جور بود«.

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9120000865     بیانات رهبر انقالب یک بسته کامل 
برای حل معضالت و ترمیم اعتماد مردم بود. هم 
دعا می کنیم و هم خواهش می کنیم آقای رئیسی 
و دولت مردمی این بسته را دقیق و کامل عملیاتی 
کنند و مزه شیرینش را به مردم و کشور بچشانند.

9020000819     رئیس جمهور محترم پیشنهادی 
برای حقوق یک میلیون و ۵00 هزاری نگهبان 

بانک داشته باشید.
9330000167     در مورد خالف های ساختمانی 

نباید ساختمان پلمب شود زیرا به راحتی پلمب را 

می شکنند و ادامه کار می دهند، بلکه باید مالک و 
سازنده را دستگیر و زندانی کنند.

9360000158    پروژه میدان تقاطع )مصال - بزرگراه 
بسیج(که برای دسترسی مناطق محروم ساخت آن 
آغاز شده بود حاال خودش بزرگ ترین معضل شده 

و چند ماهه که دسترسی معمولی مناطق محروم 
شرق مشهد را به حرم مسدود کرده! شهردار جدید 

ابتدا دسترسی های قبلی ومعمولی را بازگشایی کند 
و اگر احتیاج به باز طراحی دارد در فرصت مناسب با 
رعایت امکان دسترسی محلی آن  را رفع اشکال کند. 

بازسازی انقالبی 
مشروط به عقالنیت 

امید ادیب       1.اهالی اصول فقه، قیدی را که بر 
یک مفهوم می نشیند به دو دسته تقسیم بندی 
می کنند؛ قید توضیحی و قید احترازی. منظور 
ــره یک  از قید توضیحی، عبارتی اســت که دای
مفهوم را محدود نمی کند و فقط به توضیح آن 
می پردازد. اما قید احترازی برخی از مصادیق 
مفهوم را از دایـــره بحث خــارج می کند. رهبر 
انــقــالب در نخستین بیانات خــود خطاب به 
کابینه دولـــت ســیــزدهــم، »بــازســازی انقالبی 
همه عرصه های مدیریتی کشور« را مأموریت 
اصلی دولت عنوان و این مهم را به اموری چون 
کار شبانه روزی، ارتباط با مردم و اخالص مقید 
کردند. اما به جز این شــروط، قیدی به مفهوم 
انقالبی گری اضافه کردند که همواره بر آن تأکید 
داشــتــه انــد و آن را جــزو ذات انــقــالبــی گــری در 

انقالب اسالمی دانسته اند. 
2.تاریخ 43 ساله جمهوری اسالمی مسئوالنِ 
انقالبیِ مخلص و پــای کــاری را به چشم دیده 
که در برخی موارد نتیجه اقداماتشان چنان که 
باید به تحقق اهداف انقالب منجر نشده است. 
متقابالً مسئوالنی را هم دیده که محافظه کاری 
و عقب گرد از اصول انقالب را به اسم عقالنیت 
توجیه کرده اند. آخرین نمونه زنده ای که می توان 
اثر فاکتور عقالنیت را در خروجی فوق العاده کار 
او مشاهده کرد، حاج قاسم سلیمانی است که 
رهبر انقالب در چند مقطع پس از شهادت وی 
به محوریت عقالنیت در اقدامات ایشان اشاره 
کردند و چه بسا همین عقالنیت موجب ثبات 
ایران در منطقه پرآشوب غرب آسیا شده است. 
3.سبک آیت هللا خامنه ای در نخستین دیدار 
ــن اســت کــه مهم ترین  ــت هــا، ای بــا اعــضــای دول
آسیب محتمل در آن دولت را در قالب توصیه ای 
گوشزد می کنند. به عنوان نمونه به دولت احمدی 
نژاد خطر انحراف از عدالت و به دولت روحانی 
اهمیت توجه به ظرفیت های داخلی را گوشزد 
کردند. رهبر انقالب در نخستین دیدار با اعضای 
دولــت سیزدهم هم مسئله عقالنیت در عین 
تحول در ساختار اداره کشور را انتخاب کردند که 
به نظر می رسد این انتخاب به این دلیل بود که با 
توجه به جوان و با انگیزه بودن دولت سیزدهم و 
برخی مواضع غیرواقع بینانه، احتمال تشتت 
در مدیریت کشور و به هم ریختن ساختارها و 
جایگزین نشدن ساختارهای صحیح وجود دارد. 
4.رهـــبـــر انــقــالب در مــنــاســبــت هــای مختلف 
اعم از سخنرانی سالگرد رحلت امــام خمینی، 
سخنرانی های قبل از انتخابات و دیدار با مسئوالن 
گوناگون، عقالنیت در اداره کشور را جزء الینفک 
انقالبی گری صحیح عنوان کرده و اساساً حرکتی 
ــردورزی و حکمت باشد را از دایــره  کــه فاقد خــ
انقالبی گری خــارج می دانند. ایشان در دیــدار 
اخیر با دولــت جدید هم باردیگر به ایــن نکته 
اشــاره کــردنــد؛ نکته ای که به نظر می رسد الزم 
است تا پایان دولت سیزدهم به عنوان مهم ترین 
دستورالعمل، نصب العین مسئوالن اجرایی 
کشور باشد؛ »حرکت انقالبی یعنی خردمندانه و 
عاقالنه. معنای انقالبی بودن بی هوا حرکت کردن و 
بی حساب حرکت کردن نیست. حرکت، انقالبی 
باید باشد، بنیانی باید حرکت بشود، در عین حال 

برخاسته  از اندیشه و حکمت باشد«. 

چارچوب مذاکرات وین
 ایراد دارد

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره روند 
مذاکرات ایــران و 1+4 در دولــت سیزدهم، اظهار 
کرد: روش مذاکره در دولت روحانی ایراد داشت و 
باید پلتفرم و روش جدیدی در مذاکرات هسته ای 
دنبال شود، همان طور که رئیس جمهور در زمان 
انتخابات و در برنامه خود به مجلس مطرح کرد، 
دولــت به دنبال بــرقــراری یک سیاست خارجی 
متوازن و متعادل با اولویت ارتباط با کشورهای 
همسایه و آسیاست. وحید جالل زاده در گفت و گو 
با مهر در این باره تصریح کرد: البته تعیین تکلیف 
مذاکرات موضوع مهمی بوده که از دولت قبل به 
دولت رئیسی به ارث رسیده است و مذاکرات وین 
قطعاً باید به سرانجام برسد. وی تصریح کرد: بر 
ایــن اســاس اولویت اول سیاست خارجی ما در 
دولت جدید روشن کردن و تعیین تکلیف موضوع 
مــذاکــرات اســت. همچنین مــا باید بــه دوستان 
خود در منطقه پالس مثبت دهیم و با کشورهای 

همسایه یک رابطه جدی را تعریف کنیم.

خبـر
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سياست خارجیسياست خارجیدفاعیدفاعی دولتدولت

سرلشکر باقری: آمریکا با شکست 
خفت بار افغانستان را ترک کرد

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: آمریکا با تصرف 
افغانستان و با قتل و غارت و جنایت فراوان اما با شکست 
خفت بار این کشور را ترک کرد. به گزارش فارس، سرلشکر 
محمد باقری در مراسم تکریم و معارفه وزیران سابق و جدید 
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه بودجه بسیار 
اندکی را در مقایسه با سایر کشورها در اختیار نیروهای مسلح 
قرار دادیم، تأکید کرد: اما خروجی و نتیجه کار نیروهای مسلح 
ما هم قابل قیاس با سایر کشورها نیست. اتفاقاتی در این 
وزارتخانه افتاده است که ما خودمان هم باور نمی کردیم. مثالً 

نقطه زنی موشکی »بالستیک« کار آسانی نیست.

 دیدار وزیر جدید  امور خارجه
 با بشار اسد

وزیر امور خارجه کشورمان که روز شنبه در اجالس بغداد از 
عدم دعوت از سوریه گالیه کرده بود، روز گذشته به دمشق 
سفر و با  بشار اسد رئیس جمهور و فیصل المقداد وزیر 
امور خارجه سوریه گفت وگو کرد.به گزارش تسنیم، حسین 
امیرعبداللهیان با تأکید بر اینکه روابط ایران و سوریه و عراق 
راهبردی است، افــزود: امــروز در دمشق هستیم تا در همه 
حوزه ها اعم از اقتصادی، تجاری و فرهنگی و همه حوزه های 
مورد عالقه دو کشور روابط را یک بار دیگر با هم مرور کنیم.
وی گفت: امروز خون مشترک مدافعان ایرانی و سوری حرم، 

ضامن قوی برای تداوم روابط دو کشور است.

تأکید رئیسی بر انسجام در عملکرد 
و تصمیمات تیم اقتصادی دولت

رئیس جمهور در نخستین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولــت بر پیگیری جدی محورهای اقتصادی توصیه شده از 
سوی رهبر انقالب از طریق دبیرخانه ستاد و هریک از اعضای 
تیم اقتصادی دولت تأکید کرد. به گزارش ایرنا، سید ابراهیم 
رئیسی بر توجه به پیوست عدالت در تصمیمات دولت، تکیه 
بر نیروهای جوان و نخبه، بهره مندی بیشتر دهک های پایین 
جامعه از یارانه، بهبود فضای کسب و کار و اصالح و تقویت 
نظام بانکی، اجرای دقیق سیاست های اصل 44 قانون اساسی 
و برطرف کردن موانع خصوصی سازی، تقویت ارزش پول ملی، 

انسجام در تصمیم گیری تیم اقتصادی دولت تأکید کرد.

شبکه »ال بی سی« لبنان   کشتی های حامل سوخت ایــران برای لبنان که »سید حسن 
نصرهللا« دبیر کل حزب هللا خبر آن ها را رسانه ای کرد، اکنون در آستانه ورود به کانال سوئز و در 

حال حرکت به سمت آب های سرزمینی لبنان هستند.

تولیت آستان قدس رضوی:  نیروهای نظامی و انتظامی جلودار خدمت به مردم در بحران ها هستند



با اشراف بر کاالی 
مصرفی خانوار 

قیمت ها را کنترل 
می کنیم

سیدرضا فاطمی امین، 
وزیر صمت در 

گفت وگویی تلویزیونی، 
طرح صندوق 

مکانیزه فروش را 
شکست خورده اعالم 
کرد و گفت: اطمینان 
می دهم با اشراف بر 

کاالی مصرفی خانوار 
قیمت ها را کنترل و 
مدیریت کنیم. وی 
حضور بازرسان و 
ناظران بر عملکرد 

بنگاه های اقتصادی 
را غیرحرفه ای خواند 
و گفت: اگر جریان کاال 

و مالی کنترل شود 
سازمان حمایت به 

طور خودکار به آسانی 
می تواند اعمال قانون 
کرده و با گران فروشی 

برخورد کند.

اقتصاد3

WWW.QUDSONLINE.IR

خبرخبر
خوبخوب

63.500.000نیمسکه38.870.000ربعسکه1.573.406بورس 269.852دالر)سنا(51.200.000مثقالطال 18.492دینارعراق)سنا(117.320.000سکه11.820.000طال۱۸عیار1.817اونسطال 73.479درهمامارات)سنا(

قیمت روز 
خودروهای خارجی 

  رنوکولئوس
۲۰۱۸

2/1 میلیاردتـومـان

  رنوتلیسمان
۲۰۱۸

1/6 میلیارد تـومـان

  میتسوبیشی
ASXفول۲۰۱۸

1/4 میلیارد تـومـان

  تویوتا
CH-Rچرخمتحرکالنچ۲۰۱۸

1/38 میلیارد تـومـان

  کیاسورنتو
۲۰۱۸

3/4 میلیارد تـومـان

  نیسانجوک
)اسپورت(

1/3 میلیاردتـومـان

زارع پور، وزیر ارتباطات »شتاب دهی به رشد صنعت 
فضایی« را یکی از محورهای مهم برنامه خود عنوان 
کرده است. به گفته وی از سال ۸۵ با تدوین برنامه 
ــه در دو بــخــش تــوســعــه مـــاهـــواره و پرتابگر،  ۱۰ســال
رویکردها به اتکا به توان داخلی در کنار تأمین نیاز 
فوری از خارج تغییر کرد. این برنامه ها نه به صورت 

کامل اما تا سال ۹۳ ادامه داشت. به گزارش ایرنا، وزیر 
ارتباطات معتقد است می توان گام های خوبی در این 
حــوزه برداشت که اهدافی نیز بــرای افق سال ۱۴۰۴ 
ترسیم شده اســت. از جمله آن می توان به افزایش 
توان داخلی فناوری ساخت ماهواره های سنجشی-
مخابراتی مدار باال به میزان ۸۰درصد، خرید،ساخت 

و بــهــره بــرداری ســه مــاهــواره مخابراتی و سنجش از 
ــزوده فضایی،  دور، ارائه ۱۵ خدمت نوین و با ارزش اف
ساخت ماهواره سنجش از دور با رزولوشن زیر ۱۰متر، 
ساخت یک ماهواره عملیاتی مخابراتی و قراردادن آن 
در مدار و ایجاد حداقل یک اپراتور ماهواره مخابراتی 

اشاره کرد.

بهره برداری از سه ماهواره 
مخابراتی و سنجش از دور 
تا چهار سال آینده

دوشنبه 8 شهریور ۱400    ۲۱ محرم الحرام ۱443   30 آگوست ۲0۲۱   سال سی و چهارم    شماره 9609

مینا افرازه   با مشخص شدن 
تیم اقتصادی دولــت سیزدهم 
و راهــیــابــی وزرا بــه کابینه، این 
پـــرســـش مـــطـــرح مـــی شـــود که 
دولت با توجه به مسائل عدیده 
اقتصادی باید کار خود را ابتدا 
از چه حــوزه ای آغــاز کند؟ گرچه مسائلی همچون 
رفع تورم، کنترل قیمت کاالهای اساسی و بازگشت 
کسب و کارها به رونــد طبیعی به عنوان اولویت 
نخست این روزها مطرح می شود، اما از سوی دیگر 
کارشناسان بسیاری بر این باورند که دولــت باید 
به مــوازات توجه به مسائل جــاری، رویکرد بنیادی 
و اصالحگرایانه نسبت به ساختارها و روندهای 
 کــالن اقــتــصــادی داشــتــه بــاشــد. بــر همین اســاس 
غالمحسین شفاعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در 
اظهارنظری گفته است: »مهم تر از انتخاب افرادی که 
آقای رئیسی در کابینه خود معرفی کرده و رأی اعتماد 
گرفته اند، اصالح ساختار اقتصادی در کشور است. 
اگر ساختار اقتصادی کشور اصالح نشود حتی افراد 
توانمند هم در آینده نمی توانند انتظارات اقتصادی 
را برآورده کنند. اهداف اقتصاد کشور باید مشخص 
باشد، ساختارها براساس هدف کلی تغییر کند و در 
نهایت آدم های توانمند و دانایی برای رساندن کشور 

به آن هدف انتخاب شوند«.
بــه گفته وی، »اگـــر بخش خصوصی بــه  عنوان 
ــرار گیرد، خیلی از  مشاور امین مــورد پذیرش ق
مشکالت اقتصادی حل خواهد شد. دولت بدون 
بخش خصوصی قــادر به نجات اقتصاد کشور 

نخواهد بود«.

ضرورتبرقراریارتباطمیانبرنامههایتیم◾
اقتصادیبانقشهراهدولت

البته دستیابی به این هدف نیز در گرو همسویی 

و هماهنگی تیم اقتصادی در ابتدای راه است، 
مــوضــوعــی کــه ســاســان شــاه ویــســی، تحلیلگر 
اقتصادی نیز بر آن تصریح کرده و می گوید:»نیاز 
ــکــردی مبتنی بــر تــعــادل، تـــوازن،  اســت یــک روی
همراهی و همگرایی بین اولویت های تیم اقتصادی 
جدید وجود داشته باشد. در عین حال، ارتباط 
برقرارکردن بین تک تک برنامه های اعضای تیم 

اقتصادی با برنامه اصلی که به عنوان نقشه راه 
دولت سیزدهم است، مورد نیاز است که از ابتدا 
بنا را باید بر این بگذاریم هر کسی ساز خودش 
را نزند و نگاه های بخشی که تاکنون حاکم بوده، 

اتفاق نیفتد«.
وی افـــزوده اســـت:»در همین آغــاز کــار دولــت که 
خشت اول را بنا می نهد، ستاداقتصادی دولت 

ــن مــیــان باید  نقش هماهنگ کننده ای را در ای
برعهده بگیرد که ما بتوانیم از تصمیم های بخشی 
ــروز اقتصاد  کــه سهم بــزرگــی از چــالــش هــای امــ
به خصوص در این چند سال محسوب می شده 
و شدیداً گریبان گیر نظام اقتصادی ما بوده است، 

رهایی یابیم و به اصالح ساختار برسیم«.
به نظر می رسد موفقیت دولت در حل مشکالت 
زمانبر ساختاری و ریل گذاری صحیح سیاست های 
اقتصادی، با کاهش تبعات ناشی از کرونا قابل 
تحقق اســت تا در نتیجه کاهش توقعات فعلی 
جامعه، بتواند وعده های بلندمدت خود همچون 
اصالح  ساختاربودجه، وعده ساخت یک میلیون 
مسکن در سال، رفع فسادها و رانت های اقتصادی 

و... را پیگیری کند.

خروجازخامخواریوتوسعهپتروپاالیشگاهها؛◾
اولویتهاینفتیدولت

حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه 
مجلس در گفت وگو با قدس اظهار کرد: یکی از 
مهم ترین حــوزه هــای کــاری و اولویت های دولت 
سیزدهم باید به کارگیری و فعال سازی ظرفیت های 
وزارت نــفــت در دوران تــحــریــم هــا و فــشــارهــای 
اقتصادی باشد. بین افرادی که برای تصدی پست 
وزارت نفت مطرح بودند، جواد اوجی گزینه کارآمد 
و خوبی بود که خوشبختانه توانست رأی اعتماد 

مجلس را کسب کند.
حاجی دلیگانی تصریح کرد: امیدواریم با توجه 
ــفــت  ــوزه وزارت ن بــه ســابــقــه ای کــه ایــشــان در حـ
داشــتــه انــد، از عهده ایــن مسئولیت بربیایند. 
همان طور که در برنامه های وزیر، موضوع خروج 
از خــام خــواری نفت و توسعه پتروپاالیشگاه ها 
مــطــرح شـــده، انتظار مـــی رود ایــن وزارتــخــانــه از 
رویکرد قبلی خود فاصله گرفته و بتواند کشور را 

از وابستگی نفتی خارج کند.
 وی افزود: بنابراین ضروری است تولیدات نفتی 
ــزوده در دستور کار قــرار بگیرد و با  دارای ارزش افـ
توسعه پتروپاالیشگاه ها شاهد رونق اقتصادی و 
اشتغال باشیم. همچنین نیاز است به قوانین و 
دستورالعمل های حمایتی نیز توجه شود تا بتوان 
بخش خصوصی را به حضور و سرمایه گذاری در 

این حوزه تشویق کرد.

فعالیتهایاقتصادیدولتبایدآثارشرادر◾
معیشتمردمنشاندهد

عباس مقتدایی، نایب رئیس کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس نیز بر این باور 
اســت که باید بحث معیشت مــردم و رسیدگی 
به چشم اندازهای پیشرفت اقتصادی کشور در 
دستور کار قــرار بگیرد. همچنین نیازمندی های 
فعلی اقتصادی کشور به سرعت مرتفع گردد تا 

رفاه و شاخص های معیشتی مردم تأمین شود.
مقتدایی به قــدس گفت: ایــن اولویت ها زمانی 
دامنه تخصصی پیدا می کنند که هماهنگی میان 
بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سایر وزارتخانه های 
اقتصادی کشور به عنوان اصــل ضــروری مطرح 
شود. در چنین شرایطی، هماهنگی تیم اقتصادی 
ــرای دستیابی توسعه اقتصادی، رفــع مسائل  ب
و ارتــقــای ارزش پــول ملی کشور ضـــروری است. 
همچنین در گام های ابتدایی، دولت باید نقدینگی 

موجود کشور را کنترل کند.
ایــن نماینده مجلس بیان کــرد: بنابراین تمامی 
فعالیت های تیم اقتصادی دولت باید آثار و نتیجه 
خود را در معیشت مردم و تحقق اهداف اقتصادی 
نشان دهد، بدین صورت که بتوانیم حد اعالیی از 
میزان تولید، صادرات، بهره وری، کارآمدی و نظایر 

این ها را در کشور داشته باشیم.

 بررسی اولویت های کاری تیم اقتصادی پاستور 
در گفت وگو با نمایندگان بهارستان

 نقشه راه دولت 
در گام های ابتدایی

گرچه مســائلی همچون رفع تــورم و کنترل قیمت کاالهای اساســی به عنوان 
اولویت نخست این روزها مطرح می شود، اما از سوی دیگر کارشناسان بسیاری 
بر این باورند که دولت باید به موازات توجه به مســائل جاری، رویکرد بنیادی و 

اصالحگرایانه نسبت به ساختارها و روندهای کالن اقتصادی داشته باشد.
گزيدهگزيده

14
04
94
4

1-نام و نشانی مناقصه گذار: موسسه صنعتی گوشت مشهد، 
کیلومتر 14 جاده مشهد-فریمان، انتهای روستای تپه سالم

2- موضوع مناقصه :انجام خدمات پیمانکاری سالن بسته 
بندی موسسه صنعتی گوشت مشهد از قبیل:قطعه کاری: 
بی خس��ی، چربی گیری، بسته بندی گوشت قرمز بصورت 
فله پالس��تیکی مظروف و بصورت کارتنی،قیمه ای کردن 
گوشت قرمز ، شامل: ) گوسفند، گاو،شتر،شترمرغ( ، انجام 
عملیات راس��ته شیشلیکی و راسته مغزی ،شیرینگ پک 
محصوالت ، مطابق با اسناد مناقصه و قرارداد پیوست آن.
3-سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ  1/000/000/000 ریال 
)یک میلیارد ریال( بصورت سپرده نقدی یا ضمانت نامه 

معتبر بانکی
4-محل دریافت اس��ناد مناقصه: )حراس��ت موسس��ه به 

آدرس مندرج در بند1( با ارائه معرفی نامه معتبر
5-زم��ان و مهل��ت دریاف��ت اس��نادمناقصه :  از تاری��خ  
1400/6/8  لغایت  1400/6/10 در ساعات اداری میباشد ،

6- تحویل مدارک و اس��ناد مناقصه: از مورخ  1400/6/11  
لغایت  1400/6/20 میباشد.

7- زمان بازگش��ایی پاکات نیز روز یکش��نبه 1400/6/21 
میباشد.

موسسه صنعتی گوشت مشهد

فراخوان مناقصه انجام خدمات پیمانکاری
 سالن بسته بندی موسسه صنعتی گوشت مشهد

14
04
94
6
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14
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 X7 اینجانب حمید محمودی مالک خودروی س���مند
بژ مدل 1384 به ش���ماره بدنه 14505800 و ش���ماره 
موتور 12484000557 به علت فقدان اس���ناد فروش 
)س���ند کمپان���ی ( تقاضای رونوش���ت المثنی اس���ناد 
مذکور را نموده است لذا چنانچه هر کس ادعایی در 
مورد خودروی مذکور دارد ظرف مدت 10 روز به دفتر 
حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در 
پیکان ش���هر ساختمان س���مند مراجعه نماید بدیهی 
است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد

دی
قو

مف
هی 

آگ

س����ند مالکیت و شناس����نامه )برگ س����بز( موتور سیکلت 
سیس����تم ش����باب تی����پ CDI 150 ب����ه رنگ مش����کی نوک 
مدادی مدل 1393 به شماره موتور 4009205 به شماره 
شاس����ی 9330596 به ش����ماره پالک 59845 ایران 822 
بن����ام غالمق����ادر رئیس����ی به ش����ماره مل����ی 6458800991 
مفق����ود گردی����ده و از درج����ه اعتب����ار س����اقط م����ی باش����د. ف

,1
40
49
22

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز، س���ند کمپانی، س���ند محض���ری و کارت 
خودروی  وانت مزدا مدل 1369 رنگ زیتونی- متالیک 
به ش���ماره انتظامی 733و98 ایران 12  شماره موتور 
190100 و ش���ماره شاس���ی 69605685 ب���ه مالکی���ت 
غالمرضا محمدپور تلخ آبی  مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.  ح
, 1
40
49
17

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

کارت هوش���مند ماش���ین سیس���تم ماک به رنگ 
قرم���ز روغن���ی کارب���ری ده چ���رخ کمپرس���ی مدل 
1354 )1975 می���الدی( به ش���ماره انتظامی 31 _ 
218 ع 82 و ش���ماره هوش���مند 4198258 مفقود 
گردی���ده و از درج���ه اعتب���ار س���اقط م���ی باش���د.

ف
,1
40
49
24

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز و سند قطعی خودرو سواری سمند سورن  
مدل 1387 به رنگ سفید روغنی به شماره انتظامی 
41 _ 158 د 38 و ش���ماره موت���ور 12487150369 
 NAACC1CF39F408908 شاس���ی  ش���ماره  و 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط می باشد.
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برگ س���بز و سند کمپانی خودروی  تاکسی پژو مدل 
1390 رنگ سبز- روغنی به شماره انتظامی 926ت52 
ایران 12  شماره موتور 11890001627 و شماره شاسی 
ش���رکت  مالکی���ت  ب���ه   NAAB41PM5BH352095
تعاونی چند منظوره کارکنان ش���اهد ش���رق خراسان 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  ح
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تیبا مدل 97 رنگ سفید
برگ سبز خودروی  

 به شماره انتظامی 621 ق33 ایران 74 
 ش���ماره موت���ور M15/8658716 و ش���ماره شاس���ی 
NAS811100J5816616 ب���ه مالکی���ت بهروز عرفانیان 
واث���ق مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتب���ار س���اقط 

می باشد.  ,ر
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 اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه عمومی 
یک مرحله ای با موضوع  عملیات خاکی،آس��فالت و ابنیه فنی باند دوم محور دیهوک - 
راور باق��ی مانده قطعه 5 و 6 )محدوده کیلومتر 74 الی 104( هم زمان با ارزیابی کیفی 
را برگ��زار نماید، لذا پیمانکاران واجد ش��رایط از تاریخ  1400/06/08 س��اعت 14 جهت 
دریافت اسناد می توانند از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir  اقدام نمایند. ضمنًا کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد 
مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه ستاد انجام خواهد 

اداره ارتباطات و اطالع رسانی-  اداره کل راه وشهرسازی استان خراسان جنوبیشد. 

تجدید آگهی فراخوان مناقصه 
اداره كل راه وشهرسازی استان خراسان جنوبی )نوبت اول(
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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 دوم(
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مدیریت پشتیبانی آستان قدس رضوی 

 آگهی فراخوان عمومی شناسایی پیمانکاران واجد شرایط جهت 
تامین ظرفیت خدمات تولید و توسعه نرم  افزار سفارش مشتری

آس�تان قدس رضوي در نظر دارد نسبت به شناس�ایی، ارزیابی و تعیین اولویت پیمانکاران واجد شرایط درخصوص » تامین 
ظرفیت خدمات تولید و توسعه نرم  افزار سفارش مشتری « اقدام نماید.

 لذا واجدین شرایط جهت مشاهده کامل متن آگهی و شرایط به آدرس http://dev.razavi.ir بخش مناقصات مراجعه و حداکثر 
تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1400/06/20 مدارک و مستندات مربوطه به آدرس : مشهد، چهارراه شهدا، سازمان مرکزی 

آستان قدس رضوی، دبیرخانه معاونت مالی و پشتیبانی آستان قدس رضوی کد پستی 9133743588 تحویل نمایند.
 در صورت هرگونه سوال با شماره تلفن های 05132009200 یا 05132001420 تماس حاصل نمایید. 

 اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه عمومی 
یک مرحله ای با موضوع  عملیات خاکی،آس��فالت و ابنیه فنی باند دوم محور دیهوک - 
راور باق��ی مانده قطعه 5 و 6 )محدوده کیلومتر 74 الی 104( هم زمان با ارزیابی کیفی 
را برگ��زار نماید، لذا پیمانکاران واجد ش��رایط از تاریخ  1400/06/08 س��اعت 14 جهت 
دریافت اسناد می توانند از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir  اقدام نمایند. ضمنًا کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد 
مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه ستاد انجام خواهد 

اداره ارتباطات و اطالع رسانی-  اداره کل راه وشهرسازي استان خراسان جنوبيشد. 

تجدید آگهي فراخوان مناقصه 
اداره كل راه وشهرسازي استان خراسان جنوبي )نوبت اول(
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شرکت تولید نیروی برق 
منطقه ش��رق در نظ��ر دارد مناقصه تعمیرات فوق را بر اس��اس اطالعات ذیل 
و از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به ش��ماره ثبت ستاد 

2000004211000018 برگزار نماید.
1- نوع مناقصه:عمومی دو مرحله ای

2- ش��رایط اولیه:کلی��ه تامین کنندگان ک��ه دارای گواهی تایی��د صالحیت از 
ش��رکتهای زی��ر مجموعه  مادر تخصص��ی تولید نیروی برق حرارتی یا ش��رکت 

توانیر باشند.
3-زمان دریافت اسناد:از تاریخ 1400/06/09 لغایت 1400/06/11

4-نحوه دریافت اس��ناد و ثبت نام در س��امانه:واجدین شرایط می توانند  به 
سامانه ستاد به آدرسWWW.SETADIRAN.IR مراجعه نموده و با واریز مبلغ 

500.000 ریال به صورت الکترونیکی یک نسخه از اسناد را دریافت نمایند.
برای ثبت نام در سامانه با شماره 41934-021 تماس حاصل نمایید.

5-مبلغ تضمین ش��رکت در فرآیند ارج��اع کار:750،000،000 ریال )هفتصد و 
پنجاه میلیون ریال(

6-آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها:ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 1400/06/21
7-زمان گشایش پیشنهادها:ساعت 14:15 روز یکشنبه مورخ 1400/06/21

8-تسلیم پیشنهادها:کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارایه 
پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق سامانه ستاد انجام خواهد شد.
9-نشانی و شماره تماس دستگاه مناقصه گزار:یزد، بلوار دانشجو، کوچه جنب 
دانش��گاه پیام نور )چهل و یکم(، شرکت تولید نیروی برق منطقه شرق، دفتر 

بازرگانی 035-38254812-13
10-توضیحات: سایر مشخصات در اسناد مناقصه درج شده است.در ضمن به 
پیش��نهادات مشروط، مبهم، مخدوش، فاقد سپرده و پیشنهاد هایی که بعد از 

موعد مقرر ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
معاونت مالی و پشتیبانی ف
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آگهي مناقصه خدمات تعمیرات اساسی توربوست واحد اول نیروگاه زرند
به شماره 14200/07 )نوبت اول( وزارت نیرو

شرکت تولید نیروی برق منطقه شرق



   قطعه هوشنگ 
کامکار برای 
مردم افغانستان  
هوشنگ کامکار از 
آهنگسازان شناخته 
شده موسیقی 
کشورمان قطعه 
»فغانستانی دیگر« 
را برای ارکستر 
سمفونیک و ساز 
عود تولید و آن را 
به مردم ستمدیده و 
رنج کشیده افغانستان 
تقدیم کرده است. 
این آهنگساز 
پیشکسوت درباره  این 
قطعه نوشته است: 
»گویا، غمی که در 
دل داشتم را فقط با 
موسیقی می توانستم 
بیان کنم. امیدوارم 
که با تالش جمعی و 
پایداری مردم صلح و 
آشتی ملی در آن دیار 
پرفغان هر چه زودتر 
برقرار شود«.

ادبیات جهان  شما در کــتــاب »چند  ◾
مجلس از دهه اول« شعرهای 
نویی دربــاره عاشورا نوشتید که 
بیانگر یک نوع نگاه تازه و بدیع 
به شعر عاشورایی اســت. ابتدا 
می خواهم بدانم این نگاه از کی 

در شما قوت گرفت؟ 
 البته من پیش از این مثنوی عاشورایی دارم، غزل 
دارم، تعدادی رباعی دارم اما نکته ای که در شعرهای 
من هست، این است که من در شعرهای خودم 
چندان به سویه ســوگ نپرداختم و به وجوهی 
توجه داشتم که شعر سوگ محسوب نمی شدند. 
این یک نکته و دیگر اینکه این نگاهی نبود که من 
بخواهم مبدعش باشم، خیلی از شاعران از این 
نمونه ها داشتند. اما خود من هم پیش از این ها 
کتابی داشتم به اسم »پایان رنگ های جهان« که 
آن مجموعه  شعر، شعرهای دینی من است که در 
آن هم چندین شعر سپید عاشورایی دارم. در واقع 
می خواهم بگویم در این کتاب ها این نوع نگاه ها به 
بسامد بیشتری رسیده اند و این طور نیست که 

بگویم من مبدع این نگاه هستم. 

 ایده تلفیق شعر کالسیک و سپید، آن هم با فرم  ◾
فعلی در کتاب »امان نامه« از کجا آمد؟ 

 واقعیتش این است که من چند تا شعر سپید 
عــاشــورایــی گفته بــودم کــه ایــن هــا فقط در قالب 
ــاالی این  نامه معنا پیدا مــی کــرد؛ یعنی اگــر در ب
نامه ننویسم از فالنی به فالنی، این شعر ناقص 
می ماند. چندین شعر به همین شیوه گفته بودم 
و این شعرها را برای چندین نفر خواندم. بعضی 
از دوستان مثل سیداحمد نــادری من را تشویق 
کردند و گفتند روی اینکه این شعرها شکل نامه 
بگیرند، تمرکز بیشتری بگذارم. این تمرکز موجب 
شد نامه نوشتن یک شخصیت امــروزی به یک 
شخصیت تاریخی و برعکس اتفاق بیفتد. نحوه 
جمع کردن شعرهای این کتاب هم این گونه نبود که 
من شعرهای گذشته ام را جمع کنم و در این کتاب 
استفاده کنم. این شعرها در یک حال و هوا اتفاق 
افتادند و در مدت زمان تقریباً هشت ماهه نوشته 
شدند. جالب این است که من پس از اینکه پرونده 
این کتاب را بستم، دیگر از این نامه ها ننوشتم و از 

این نوع شعرها نسرودم! 

بسیاری از منتقدان ادبی معتقدند شعرهای  ◾
عاشورایی کلیشه ای و تکراری شده اند، هم در فرم و 
هم در محتوا. شما چگونه توانستید از این کلیشه ها 
فاصله بگیرید و نگاه جدیدی به شعر عاشورایی 

ارائه دهید؟ 
 به پرسش شما از دو منظر می توان جواب داد؛ هم از 
منظر ادبی و هم از منظر اعتقادی. از منظر اعتقادی 
من در مقامی نیستم که مثالً بگویم شعر یک شاعر 

جوان که حتی ایراد محتوایی هم دارد نباید سروده 
می شد و چون در چنین مقامی نیستم به تمام 
گونه های شعر عاشورایی احترام می گذارم. مگر 
آن هایی که متضمن توهینی باشد یا خارج از ادب 
اهل بیتی باشد. ســوای ایــن، هر شعری بــرای من 
محترم است، اما از دید ادبی واقعیت این است که 
اگر مخاطبمان را دست کم بگیریم، آن موقع برایمان 
خیلی مهم نیست که شعر ما چقدر در حوزه 
ادبیات جلو آمده است و همین قدر که مخاطب با 
شعر ما گریه می کند و خودمان فکر می کنیم حالی 

به مخاطبمان دادیم، خودمان را راضی می کنیم.  
اگر فرض کنیم یک شاعر تازه کار بیاید به من بگوید 
می خواهد راجع به امام رضــا)ع( شعر بگوید، به 
او می گویم به این نشانه هایی که مربوط به امام 
رضــا)ع( است دقت کند، مثالً ضامن آهو، گنبد، 
صحن حرم و غریب بــودن حضرت رضــا)ع( و بر 
مبنای همین ها مضمون سازی کند و شعر رضوی 
بگوید. اما وقتی این شاعر جوان از حوزه نو بودن 
درآمد، آن موقع به او می گویم حاال سعی کن این 
نشانه ها را کنار بگذاری و شعر رضوی بگویی. کسی 

که می خواهد شعر آیینی شروع کند می تواند با 
همین نشانه ها شــروع کند اما بــرای اینکه شعر 
خیلی تــازه و جدیدی بنویسد، باید بتواند بدون 
ایــن نشانه ها شعر بنویسد. شاید بشود با این 
نشانه های خاص در هر زمینه شعر تازه و جدیدی 
گفت، اما من می گویم نه، به خودت تکلیف کن 
تا بتوانی بدون آن کلمات و کلیشه ها شعر آیینی 

بنویسی.

 بیشتر شعرهای »امــان نــامــه«، آزاد و سپید  ◾
هستند و در کنار آن ها چند غزل هم هست. چرا این 
فرم را حفظ نکردید و غزل ها را حذف نکردید تا کتاب 

یکدست باشد؟ 
 من با آن غزل ها همان رفتاری را کردم که با شعر 
سپید و آزاد انجام داده ام. در واقــع من چیزی 
خارج از آن فرمی که در ذهنم بوده عمل نکرده ام. 
درست است که بعضی از این شعرها وقتی از 
این ساخت و از این فرم خارج می شوند، شاید 
غزل مستقلی باشند. کما اینکه شما می توانید 
از شعرهای اخوان و نیما یوشیج هم تکه هایی 

را خارج کنید و به عنوان شعری مستقل به آن 
نگاه بکنید. در این کتاب هم من سعی کردم با 
این غزل ها مثل شعر سپید رفتار کنم و معتقدم 
این غزل ها مثل شعر سپید شده اند و در بافت 

کتاب قرار گرفته اند. 

 نوشتن، جمع آوری و قرار دادن این شعرها در  ◾
کنار هم وقت و انرژی زیادی از شما گرفته است؟ 

 بــلــه. شــایــد ایـــن حـــرف مــن مــایــه خــودســتــایــی و 
خودبینی باشد، امــا واقعیت ایــن اســت که این 
کتاب برای من خیلی ارزشمند است و روزی که این 
کتاب منتشر شد احساس کردم با این کتاب باری 
دیگر متولد شدم. حس خودم راجع به کتاب همین 
بود. البته مثل هر کتابی این کتاب را هم می شود 
اصالح کرد و بهتر و زیباترش کرد، اما خودم از کتاب 

راضی هستم.

بسیاری از مخاطبان شعر و ادبیات با کتاب ها  ◾
و شعرهای عاشورایی ارتــبــاط نمی گیرند. واکنش 

مخاطب به کتاب شما چگونه بود؟ 
 اتفاقاً این کتاب را برخالف کتاب قبلی به خیلی 
از مخاطب هایی که شعرخوان هستند و حتی 
شعرخوان حرفه ای نیستند هدیه دادم و واکنش 
خوبی گرفتم. یعنی این گونه نبود که نتوانند با 
کتاب ارتباط بگیرند، اما با این حال شعری که 
طرفدار دارد و مخاطب عام هم دنبالش هست، 
همان فضایی است که در هیئت های ما طرفدار 
دارد. اما من معتقدم شاعر باید کار خــودش را 
بکند. درست است مخاطب اهمیت دارد، اما 
وظیفه ما به عنوان شاعر این است که مخاطبمان 
را باالتر از آن چیزی که هست ببریم، نه اینکه 
خــودمــان را پایین بــیــاوریــم و مخاطب بـــرای ما 
تصمیم بگیرد که چه بگوییم و نگوییم. نکته دیگر 
هم این است که کتاب خوب راه خودش را پیدا 
می کند. شاید دیــر، ولی اگر کتاب کتاب خوبی 

باشد مخاطب را جذب می کند.

 ظاهراً از مشورت بزرگان ادبیات آیینی کشور برای  ◾
اصالح و تکمیل کردن این کتاب استفاده کرده اید. این 
اتفاق چقدر به ارتقای کتاب و شعرهای آن کمک کرد؟ 
ــان را آورده ام.   مــن آخــر کــتــاب اســم ایــن دوســت
خوشبختانه این کتاب به رؤیت تمام این دوستان از 
ابتدا تا انتها رسیده است. بعضی دوستان تشویق 
کردند یا توصیه های کوچکی داشتند، اما بعضی 
دوستان کل کتاب را خواندند و ایرادهای کتاب را 
برطرف کردند. مثالً اگر من در بعضی از موضوعات 
دقت الزم را نکرده بودم آن ها را گوشزد و مشکل 
را حل کردند. بعضی از اسامی که می بینید تنها 
شاعر نیستند بلکه پژوهشگر دینی هم هستند. 
این مشورت ها خیلی کمک کننده بود و توانست 

سطح فنی و کیفی کتاب را ارتقا دهد.

 گفت وگو  با  سید اکبر میرجعفری
 شاعری که اشعار عاشورایی بدیعی  می سراید 

با »امان نامه« 
دوباره متولد شدم 

خبرخبر
روزروز

کدام آلبوم های عاشورایی مجوز گرفتند؟»سرو نوش« جایزه ای برای شعر و داستان زنان  
به همت انجمن شعر و ادب بانوان ادیــب، نخستین 
جایزه ادبی شعر و داستان زنان استان گلستان با عنوان 
»ســرو نــوش« برگزار می شود. به گفته محبوبه طاری 
دشتی؛ دبیر این جایزه، »سرو نوش« در دو بخش آزاد 
و ویژه برگزار می شود. وی گفت: نگاه به توانمندی های 
بانوان استان گلستان در عرصه های مختلف اجتماعی، 

تحکیم و تقویت بنیان خانواده و تأثیر زنان در مدیریت 
آسیب های اجتماعی محورهای بخش ویژه این جایزه 
ادبی است. ارسال اثر در تمامی قالب های شعری آزاد 
است و در بخش داستانی نیز آثار داستانی باید در قالب  

داستان کوتاه و کوتاه کوتاه ارسال شوند.
وی مهلت ارسال اثر را 30 شهریور سال جاری اعالم کرد. 

دفتر موسیقی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی در دو هفته پایانی مرداد ماه مجوز ۱۴۲ تک آهنگ و 
۱۵ آلبوم را صادر کرده است. در دو هفته گذشته آلبوم هایی 
از جمله »آوای نینوا« به خوانندگی و آهنگ سازی مصطفی 
فخرایی با محوریت قیام عاشورا و قطعاتی در وصف این 
واقعه و مدح امام حسین)ع( و یارانش مجوز انتشار گرفته 

که تعدادی از این قطعات از اشعار قدیمی و فولکلور و به 
صورت مداحی اجرا شده است. آلبوم سنتی »روشنی خانه 
تویی« به آهنگ سازی و خوانندگی آرش شهریاری و آلبوم 
»شب های دلتنگی« که شامل ۵۵ قطعه از مداحانی از جمله 
نریمان پناهی، محمود کریمی، محمدرضا طاهری، حسین 
خلج، مجید بنی فاطمه و... است نیز مجوز انتشار گرفته اند. 

حاشیه

مشکالت 
هنرمندان 
دوخت های 
سنتی

رزا همراز از مدرسان و 
هنرمندان پیشکسوت 
عرصه دوخت های 
سنتی و سوزن دوزی های 
ایرانی به فرصت طلبی 
برخی افراد در ارائه 
خدمات آموزشی 
مجازی در دوران کرونا 
انتقاد کرد و گفت: 
بسیاری همکاران من 
سال هاست که تحت 
نظر سازمان آموزش 
فنی و حرفه ای کشور 
فعالیت می کنند و با 
پیشینه تجربی بسیار 
باال قادرند آموزش هایی 
در سطوح عالی ارائه 
دهند در حالی  که گاه 
شاهد هستیم به دلیل 
نبود نظارت کافی بر 
عملکرد مربیان در 
فضای مجازی، این 
حوزه به دست افرادی 
هدایت می شود که 
اشراف بسیار اندکی بر 
مبانی نظری و عملی 
دوخت های سنتی 
دارند.

  جواد شیخ االسالمی      سیداکبر میرجعفری شاعری 
است که در سکوت و بی هیاهویی خویش، راه خودش را 

می رود و کار خودش را می کند. پس چندان عجیب نبود که 
در پس این سکوت، بارقه هایی از خالقیت در حال رشد و نمو 

باشد. کتاب های »چند مجلس از دهه اول« و سپس کتاب 

»امان نامه« هر دو مجموعه  شعرهایی عاشورایی بودند که 
توجه مخاطبان خاص و عام ادبیات را به خودشان جلب کردند.  

»امان نامه« کار بدیعی در ادبیات عاشورایی به شمار می رود 
که دربرگیرنده نگاه متفاوت شاعر به مضامین واقعه کربال در 

قالب اشعار کالسیک است.

شعرهای این کتاب در قالب نامه سروده شده است که بخشی از 
عناوین آن ها عبارت اند از: از حسین بن علی به زبان های زنده 

دنیا، از عبیداهلل بن ُحّر جعفی به حسین بن علی)ع( و... . 
در صفحه امروز با این شاعر درباره آثار و شیوه تازه او در 

سرودن اشعار عاشورایی به گفت وگو نشستیم که می خوانید. 

گفته های کازوئو ایشی گورو درباره
 آخرین اثرش »کالرا و خورشید« 

یک رمان کرونایی! 
ترجمه- زهرا زمانیان   کازوئو ایشی گــورو، 
برنده جایزه نوبل و نویسنده ای است که قرار نبود 
رمان نویس شود. او در سال ۱۹۶0 به همراه گیتارش 
به امید اینکه خواننده و ترانه سرا شــود به سان 
فرانسیسکو آمد. همه چیز طبق برنامه پیش نرفت 
و یک ماه بعد گیتارش را دزدیدند، از این رو به نوشتن 
روی آورد اما او به موسیقی پشت نکرد و در آثارش 

همیشه به هنر موسیقی ادای دین می کند. 
آخرین رمان ایشی گورو »کالرا و خورشید« نام دارد. 
داستان توسط روباتی شبیه انسان روایت می شود. 
نویسنده در این اثر آینده ای را روایــت می کند که 
کودکان به مدرسه نمی روند، از یکدیگر جدا هستند 
و توسط موبایل درس می خوانند. »کالرا و خورشید« 
راجع به جامعه ای صحبت می کند که دستخوش 
تغییرات عمیقی شده و نمی داند چگونه خود را 
سازماندهی کند. دنیایی که ایشی گورو در کتابش 

تصور کرده چیزی شبیه دنیای امروز ماست.  
چندی پس از انتشار رمان »کالرا و خورشید« رادیو 
عمومی ملی ان پی آر )npr( مصاحبه کوتاهی را با این 

نویسنده انجام داده است.  

انتخاب راوی هوشمند ◾
ایشی گورو در این گفت وگو در خصوص انتخاب 
ــرای کتابش گفته اســت:  یــک راوی هوشمند بـ
ــژه ای در  »مــن جــذب راوی ای شــدم که توانایی ویـ
مشاهده اطراف خود و یادگیری سریع درباره جهان 
انسان ها دارد. به طور خاص و ویژه برای رمانم تحقیق 
نکردم، مدتی بود که هم به هوش مصنوعی و هم به 
فناوری های ژنتیکی عالقه مند شده بودم. همیشه با 
خود می گفتم چگونه باید خودمان را با فرصت ها و 
خطرات ناشی از چنین تحوالت عمیقی که گوشه 
گوشه دنیاست وفق دهیم. در اینجا باید اضافه 
کنم شانس این را داشته ام که در سال های اخیر، 
با افــرادی که اطالعات کافی در این زمینه داشتند 

گفت وگوهایی انجام دهم«. 

آیا ایشی گورو دست به پیش بینی زده است؟   ◾
فضایی که ایشی گــورو در رمانش توصیف کرده 
ــروز مــا پــس از همه گیری  بسیار شبیه دنــیــای امـ
ویروس کووید ۱۹ است. اما آقای نویسنده »کالرا و 
خورشید« را پیش از این بیماری تمام کرده و به گفته 
خودش هر گونه همزمانی کامالً تصادفی است. او 
توضیح می دهد: »باید بگویم این همه گیری من را هم 
غافلگیر کرد، حتی در خواب هم نمی دیدم که ممکن 
است چنین اتفاقی رخ دهد. این اثر به موضوعات 
تنهایی و انزوای انسانی می پردازد. کالرا یک روبات 
است که هدفش جلوگیری از این انزوا و تنهایی است 
و از آنجا که تمایل زیادی به یادگیری فراتر از عملکرد 
خود دارد تنهایی را به چیزی بدل می کند که به عنوان 

یک ویژگی انسانی به دنبالش می گردد«.
  
موسیقی و داستان ◾

ایشی گورو در خصوص تأثیر موسیقی بر آثارش 
هم این طور توضیح می دهد: »من احساس می کنم 
به عنوان یک رمان نویس، ترانه می سرایم. به همین 
دلیل با یک هدف نسبتاً سنجیده و حساب شده 
بالفاصله به ایــن حرفه روی آوردم. فکر می کنم 
نخستین رمان من مثل یک رمان معمولی نیست. 
هنوز هم بسیاری از مردم فکر می کنند »بازمانده 
روز« بهترین اثر من است که آن را در اوایل 30سالگی 
نوشته ام چون در این اثر به موسیقی توجه ویژه ای 
داشته ام. حاال هم چیزهای جدیدی راجع به ترانه ها، 
آهنگ ها و سیستم ارزشی که هنگام نوشتن آهنگ 
اهمیت دارد کشف می کنم البته هر چه از سنم 
بیشتر می گذرد متوجه می شوم چرا من به عنوان 

یک نویسنده موفق تر هستم تا یک موزیسین«. 
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و هنر فرهنگ 

سیداکبر میرجعفری
شاعر

خواندنی هاخواندنی هاهنرهای تجسمی هنرهای تجسمی  ادبیات ایران ادبیات ایران 

 نمایشگاه گروهی 
 NFT چندرسانه ای

نمایشگاه گروهی چندرسانه ای NFT با کیوریتوری شیدا شهباز 
توسط گالری اکنون شهر اصفهان برگزار شد. شهباز در گفت وگو 
با هنرآنالین دربــاره این نمایشگاه گفت: این نخستین دوره 
نمایشگاه  NFT در اصفهان است و ما تصمیم گرفتیم در هر 
دوره ۱0 هنرمند را انتخاب کنیم و از هر کدام یک اثر به نمایش 
بگذاریم.   شهباز درباره آثاری که در این مجموعه به نمایش 
درآمــد گفت: در این نمایشگاه روی موضوع خاصی تمرکز 
نداشتیم و هر هنرمند بر اساس سبک کاری خودش به انتخاب 
خود اثری در زمینه انیمیشن، پرتره، ویدئو، نقاشی کالسیک 
و... به ما تحویل داد. هنرمندان این مجموعه در داخل یا خارج 
از کشور حضور دارنــد و سعی می کنیم در دوره هـــای بعدی 

نمایشگاه هنرمندان خارجی را هم معرفی کنیم. 
این هنرمند ادامه داد: هر کسی می تواند هر آنچه را که 

 NFT   خلق کرده است به
تبدیل کــنــد، امــا قوانین 
کپی رایت به شدت در این 
فضا پیگیری مــی شــود و 
اگــر کسی کــار کپی را در 
پــلــتــفــرم هــای NFT قــرار 
دهــد بــا توجه بــه رقابت 
خیلی شدیدی که وجود 
دارد بــه ســرعــت از این 

جامعه حذف می شود.

فقط کتاب های نویسندگان زن  
فروخته می شود!

»ریچل وود« ششم آگوست سال گذشته کتاب فروشی 
در شهر ادینبورگ اسکاتلند افتتاح کــرده اســت و تنها 
کتاب هایی را به فــروش می رساند که توسط نویسندگان 
زن نوشته شــده بــاشــنــد. ریــچــل خـــودش مــی گــویــد تنها 
انگیزه اش حمایت از نویسندگان زن در کشورش بوده 
است . به گزارش ایبنا، این مالک کتاب فروشی در گفت وگو 
با روزنامه ساندی پست اسکاتلند گفت: هنوز هم تعصب 
جنسیتی در ادبیات موج می زند ولی مأموریت من حمایت 
از نویسندگان زن اســت چــون از دوران دانشگاه متوجه 
ایــن مسئله شــده بــودم که فهرست پرفروش ها همیشه 
بــا نویسنده های مــرد اشــغــال شــده ولــی نویسندگان زن 
توانایی های زیــادی دارنــد که تا امــروز نادیده گرفته شده 
است. ریچل می گوید از زمان تأسیس این کتاب فروشی در 

یــک ســال گذشته حــدود 
ــدِ فــروش  ــد رشـ ــ ۲0۴درصـ
داشته و استقبال زیادی 
از کــتــاب هــای مــوجــود در 
ایــن کــتــاب فــروشــی شده 
ــد هر  ــوی اســــت. او مــی گ
ــرای  ــم بـ ــا هـ ــردهـ چــنــد مـ
خرید کتاب می آیند ولی 
ــد مشتری ها را  ۹7درصـ

زنان تشکیل می دهند.

آخرین اثر  زنده یاد 
 »حمیدرضا صدر« منتشر  شد

نشر چشمه کتاب »از قیطریه تا اورنج کانتی« که آخرین 
کلمات زندگی زنده یاد حمیدرضا صدر است را منتشر کرد.
این کتاب آخرین کلمه های حمیدرضای محبوب ماست 
پیش از مرگش. آخرین جمالت انسانی که در حال دست  و 

پنجه نرم کردن با مرگ است.
حمیدرضا صــدر در ایــن کتاب از عشقش به فوتبال، به 
موسیقی و خودِ خودِ زندگی گفته است. خواندن این کتاب 
برای خیلی از ما ضروری است. ما که آن  قدر در مشکالت 
غرق شده ایم که از یادمان رفته، زنده  بودن، سالم بودن و 

زندگی چه نعمت بزرگی است. 
آخرین کتاب حمیدرضا صــدر، که وصیت کــرده بود بعد 
از رفتنش منتشر شود، روایتی است بی وقفه و پرشتاب 
از جنگیدن با بیماری، هراس ها و امیدها و البته تصویر 

مـــردی کــه سرخوشانه به 
ــد،  ــوی زنـــدگـــی آری مــی گ
حــتــی در ســخــت تــریــن و 
نزدیک ترین لحظه ها به 
مــرگ. از قیطریه تا اورنج 
کــانــتــی مملو از کلماتی 
است که تاریخ وجود یک 
ــت  ذهــن شگفت را روای
می کنند، ذهن مردی که 

می خندد.  



افزایش برخورد با تخلفات در سازمان زندان ها ◾
رئیس سازمان زندان ها اعالم کرد، روند نظارتی در طول دو 
سال گذشته و در دوره تحول و تعالی، رشد کمی و کیفی 
قابل توجهی داشته و برخورد با تخلفات درون این سازمان 
در سال ۹۹، ۳۰ درصد بیشتر شده است. حاج محمدی 
با اشاره به انتشار تصاویر زندان اوین افزود: نظارت ها در 
سازمان زندان ها همیشگی است و هیچ ارتباطی با رسانه ای 

شدن یک تخلف ندارد. 

فرصت نام نویسی آزمون وکالت و کارشناسی رسمی  ◾
پــیــرو درخــواســت هــای مــکــرر داوطــلــبــان آزمــــون وکــالــت و 
کارشناسی رسمی ۱۴۰۰ با پیگیری های مرکز وکال، کارشناسان 
رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، فرصت نام نویسی 
ــاره بــرای داوطلبان این دو آزمــون ایجاد شد. به گزارش  دوب
فارس متقاضیان نام نویسی این دو آزمون می توانند از دهم تا 
سیزدهم شهریور با مراجعه به سایت سازمان سنجش در 

آزمون های وکالت و کارشناسی رسمی ۱۴۰۰ ثبت نام کنند.

آزادی ۲۰ زندانی کرمانشاهی توسط حقوقدانان بسیجی ◾
آیین پنجمین مرحله نهضت آزادسازی زندانیان در سال 
۱۴۰۰ به همت سازمان بسیج حقوقدانان استان کرمانشاه 
در زنـــدان مرکزی کرمانشاه بــرگــزار شد و در ایــن مرحله 
۲۰زندانی کرمانشاهی با جرایم غیرعمد آزاد شدند. به 
گزارش ایرنا رسول بهرامی پور با بیان اینکه در چهار مرحله 
قبل نیز تعداد ۲۸ نفر آزاد شده اند، افزود: از ابتدای سال 

۱۴۰۰ تاکنون تعداد ۴۸ زندانی کرمانشاهی آزاد شده اند.

کاهش ۶۰ درصدی اطاله دادرسی در تهران ◾
رئیس کل دادگستری استان تهران از کاهش ۶۰ درصدی 
اطاله دادرسی در برخی از حوزه های قضایی استان تهران خبر 
داد. محمد جواد حشمتی، رئیس کل دادگستری استان 
تهران با اشاره به مدیریت نسبی اطاله دادرسی گفت: آمار 
پرونده های قضایی در دادگاه های تجدیدنظر از ۵۰ هزار فقره 
به حدود ۳۰ هزار پرونده کاهش یافته است. وی افزود: انتظار 

می رود روند رسیدگی به پرونده های جاری تسریع شود.

مهلت یک ماهه 
برای تبیین 

سازوکار اعاده 
دادرسی

رئیس قوه قضائیه به 
معاونت قضایی خود 

دستور داد درمدت 
یک ماه با بررسی 

پرونده های ماده ۴۷۷ 
سازوکاری برای نحوه 
پذیرش درخواست ها 

و روش رسیدگی به 
آن ها طراحی کند. 

دستور حجت االسالم 
و المسلمین محسنی 

اژه ای به اعاده 
دادرسی عام یا همان 

درخواست بررسی 
دوباره پرونده از طرف 

رئیس قوه قضائیه 
مربوط می شود که 

یکی از ظرفیت هایی 
است که طرف بازنده 

دعوا همیشه به آن 
استناد می کند و 

همواره موجب اطاله 
دادرسی می شود. 

خبرخبر
روزروز

گـــروه حــقــوق    مـــوضـــوع 
نــگــهــداری و تربیت اطــفــال در 
ــیــن مختلف مـــا از جمله  قــوان
مواد ۱۱۶۸ تا ۱۱۷۹ قانون مدنی و 
مواد ۴۰ تا ۴۷ فصل پنجم قانون 
حمایت خــانــواده آورده شــده، 
بند های ۴۳ و ۴۶ منشور حقوق و مسئولیت های 
زنان در نظام جمهوری اسالمی ایران )۱۳۸۳( و نیز 
سیاست های کلی نظام جمهوری اسالمی ایــران 
تشریح شده اســت. در این قوانین اشــاره شده که 
حضانت هم »حــق« و هم »مسئولیت« والدین 

محسوب می شود.
ــاره حضانت طفل معموالً پس  تصمیم گیری  درب
از طالق والدین یا فوت آن هــا مطرح می شود. پس 
از طــالق والدین اگــر ایــن طــالق توافقی باشد، باید 
درباره حضانت به توافق برسند. برای همین ممکن 
اســت توافق کنند که پس از هفت سالگی هم باز 
مادر حضانت طفل را عهده دار باشد. البته با توجه 
به اینکه حضانت حق و »تکلیف« والدین است 
نمی توانند توافق کنند که شخص ثالثی عهده دار 

حضانت باشد. 
در حالت عادی حضانت طفل بر اساس قانون مدنی 
و قانون حمایت خانواده برای پسر و دختر تا هفت 
سالگی حق و تکلیف مــادر و پس از آن تا رسیدن 
به سن بلوغ برعهده پدر است. پس از سن بلوغ )۹ 
سالگی دختران و ۱۵ سالگی پسران( خود فرزند تعیین 
می کند که با چه شخصی زندگی کند. در صورت فوت 
یکی از والدین، حضانت کودک با پدر و یا مادری که 
زنده است خواهد بود، مثالً با فوت پدر، حضانت 
طفل با مادر است؛ نه پدربزرگ طفل و اگر پدر و مادر 
هر دو فوت کرده باشند، حضانت با جد پدری و پس 
از آن با سایر خویشاوندان طفل بر مبنای ترتیبات 

ارث است. 

 سلب حق حضانت  ◾
در صورت اثبات »انحطاط اخالقی« 

اما گاهی ممکن است پس از تعیین حضانت، 
به علت سوء رفتار شخصی که وظیفه نگهداری 
از کــودک را به عهده دارد، مصلحت و سالمت 
طفل یا نــوجــوان در معرض آسیب و لطمه قرار 
گیرد، در این حالت قانون گذار برای حفظ کودک و 
 نوجوان شرایط سلب حضانت را پیش بینی کرده 

است. 

براساس مــاده ۱۱۷۳ قانون مدنی »هرگاه در اثر 
عدم مواظبت یا انحطاط اخالقی پدر یا مادری که 
طفل تحت حضانت اوســت، صحت جسمانی 
و یا تربیت اخالقی طفل در معرض خطر باشد، 
محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل )مانند 
خــالــه، عمه، دایـــی، مــادر بـــزرگ، خــواهــر یــا بــرادر 
بزرگ تر(، به تقاضای قیم او یا به درخواست رئیس 
حوزه قضایی، هر تصمیمی را که برای حضانت 

طفل الزم بداند بگیرد«. 

مصادیق انحطاط اخالقی  ◾
موارد انحطاط اخالقی و مواظبت نکردن از طفل 
حصری نیست، یعنی قانون مصداق های آن را 
محدود نکرده پس می توان رفتار های دیگری را 
نیز مصداق مراقبت نکردن یا انحطاط اخالقی 
ــواع رفــتــاری  بــه شــمــار آورد، البته شایع ترین انـ
که انحطاط اخالقی یا عــدم مواظبت محسوب 
می شوند، عبارت اند از اعتیاد به مــواد مخدر، 
مشروبات الکی و قرص های روان گردان، سوءرفتار 
ــردن طــفــل به  ــ مــانــنــد کــتــک زدن و فــحــاشــی، ب
مکان هایی کــه تأثیر بــد و جــبــران نــاپــذیــری روی 
شخصیت طــفــل مـــی گـــذارد و مــراقــبــت نــکــردن 
ــرای  ــودک بـ ــ ــنــد تــنــهــا گــذاشــتــن کـ از طــفــل مــان
ساعات طوالنی در خانه در حالی که پرستار یا 
 شخصی بــرای نگهداری او در نظر گرفته نشده 

باشد. 
عــالوه بر این ها مصادیق دیگری مانند ابتال به 
بیماری های روانــی با تشخیص پزشکی قانونی 
ــودک بــا اجــبــارکــردن او به  و ســوء اســتــفــاده از کـ
شغل هایی مانند تکدّی گری را نیز می توان تحت 
عنوان انحطاط اخالقی به دادگاه معرفی کرد، اما 
در نهایت علم قاضی تعیین می کند کدام رفتار یا 
وضعیت را می توان از جمله دالیل عدم مواظبت 

یا انحطاط اخالقی محسوب کرد.
در هر صــورت دادگـــاه امکان حــذف مالقات پدر 
ــدی که حضانت طفل با او  ــدارد و وال یا مــادر را ن
نیست، می تواند با کودک دیدار کند؛ چرا که این 

حق مسلم والدین و فرزند است. 
در قــانــون ســاعــت مــالقــاتــی از ســوی قــانــون گــذار 
مشخص نشده، همچنین ممکن است قاضی بر 
اساس شرایط رأی به کم یا زیاد شدن فاصله زمانی 
و کاهش یا افزایش ساعات مالقاتی که از پیش 

تعیین شده، دهد. 

ــا وقـــوع آن هـــا مـــی تـــوان از دادگـــاه  ــه ب ــواردی ک ــ مـ
ــدار را خــواســتــار شــد، همان  کــاهــش ســاعــات دیـ
 شرایطی است که در ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی آمده 

است. 
نکته  قابل توجه اینجاست کــه احــکــام صــادره 
ــاره سلب حضانت و کاهش ساعت مالقات  درب

قابل اعتراض است.

نفقه طفل، مسئله ای جدا از حضانت است  ◾
نکته ای را که دانستن آن خالی از لطف نیست 
این است کسی که حضانت طفل را برعهده دارد 
حتماً به این معنا نیست که باید نققه طفل را 
بدهد؛ زیــرا طبق قانون نفقه بر عهده پدر است 
پــس اگــر حضانت بــر عــهــده مـــادر بــاشــد بازهم 
هزینه های طفل را پدر باید پرداخت کند که برای 

این مسئله دادگاه عرف را در نظر می گیرد.
ــدر زنـــده نباشد یــا تــوانــایــی نداشته   حتی اگــر پ
ــر عــهــده  ــ ــن هـــزیـــنـــه هـــا ب ــ ــد، پــــرداخــــت ایـ ــاشــ ــ ب
ــادر بـــایـــد مــطــابــق  ــ ــتــه مـ ــب ــت. ال ــ ــدری اسـ ــ ــدِّ پـ جــ
ــواده و  ترتیبات مـــاده ۴۷ قــانــون حمایت از خــان
 تــبــصــره آن درخـــواســـت الزم را بــه دادگــــاه ارائـــه 

کند. 
با توجه به ماده ۴۱ قانون حمایت از خانواده اگر 
دادگاه تشخیص بدهد توافقات والدین راجع به 
مالقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به 
طفل برخالف مصلحت او است یا در صورتی که 
مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری 
کند و یــا مــانــع مــالقــات طفل تحت حضانت با 
ــاه[ مــی تــوانــد در  ــ اشــخــاص ذی حــق شــود، ]دادگ
خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به 
دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود 
نــظــارت وی بــا رعــایــت مصلحت طفل تصمیم 

مقتضی اتخاذ کند.

قانوندرچهمواردیمسئولیتنگهداریطفلراازوالدینسلبمیکند؟

حق و تکلیف »حضانت« 
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حقوق5

 اطاله دادرسی
 نایب رئیس کانون وکالی دادگستری مرکز تأکید کرد: 

کاهش فرایندها و زمان دادرسی اثر بسیار مهمی در نظام 
عدالت خواهد گذاشت. کارن روحانی در گفت وگو با ایسنا 
درباره تأکید رئیس قوه قضائیه بر کوتاه کردن فرایندهای 
اداری و کاهش وقت دادرسی گفت: کاهش فرایندها و زمان 

دادرسی اثر بسیار مهمی را در نظام عدالت خواهد گذاشت. 
برای روشن تر شدن مطلب بهتر است میان دادرسی کیفری 
و دادرسی مدنی تفکیک قایل شد و هریک را جداگانه تحلیل 
کرد؛ زیرا سرعت در هریک از آن ها تأثیر متفاوتی را خواهد 

داشت، هر چند در نهایت نتیجه مشابهی که همانا تحقق 

عدالت و نظم اجتماعی است را در بر خواهد داشت.
وی افزود: در نظام دادرسی مدنی اطاله دادرسی در وهله 

نخست موجب تضییع حق دارنده حق می شود و عالوه برآن 
در روابط خصوصی افراد ایجاد مشکل می کند زیرا بسیاری 

از مسائل حقوقی با هم گره خورده اند.

هرگاه صحت جسمانی و یا تربیت اخالقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه 
می تواند به تقاضای اقربای طفل، به تقاضای قیم او یا به درخواســت رئیس 

حوزه قضایی، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل الزم بداند بگیرد. گزيدهگزيده

      صفحه 12

رونوشت آگهی حصر وراثت 
نظر به اینکه خانم نجمه رستمی دارای شناسنامه شماره ۰۷۲۰۰۳۶۵۳۴به شرح دادخواست به کالسه 
۳،۰۰۰۰۲۳۲ح ازاین ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
غالمعلی مالعبدالعزیزی به شناسنامه ۷۵۳در تاریخ ۱۳۹۹،۶،۲۹در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
۱-گلجان حکیمی فرزند غالمحسین شماره شناسنامه ۱۰۰متولد ۱۳۴۹،۱،۵صادره از تایباد همسر متوفی
۲-فاطمه مالعبدالعزیزی فرزند غالم علی شماره شناسنامه ۱۰۵متولد ۱۳۶۴،۹،۲۵صادره از تایباد فرزند متوفی
 ۳-زهرا مالعبدالعزیزی فرزند غالم علی شماره شناسنامه ۲۷۲متولد ۱۳۶۵،۹،۱صادره از تایباد فرزند متوفی 
۴-رامین مالعبدالعزیزی فرزند غالم علی شماره شناسنامه ۰۷۴۰۰۵۵۵۳۴متولد ۱۳۶۹،۱،۲۷صادره 

از تایباد فرزند متوفی
 ۵-عبدالباسط مالعبدالعزیزی فرزند غالم علی شماره شناسنامه ۰۷۴۰۱۱۹۲۷۳متولد ۱۳۷۰،۶،۲صادره 

از تایباد فرزند متوفی
 ۶-سعید مالعبدالعزیزی فرزند غالم علی شماره شناسنامه  ۰۷۴۰۲۹۴۵۶۳متولد ۱۳۷۲،۱۰،۵صادره 
از تایباد فرزند متوفی ۷-شیما مالعبدالعزیزی فرزند غالم علی شماره شناسنامه ۰۷۴۰۴۰۰۱۲۶متولد 

۱۳۷۴،۸،۶صادره از تایباد فرزند متوفی
 ۸-معراج مالعبدالعزیزی فرزند غالم علی ش��ماره شناسنامه ۰۷۴۰۴۰۰۱۳۴متولد ۱۳۷۷،۱،۳صادره 

از تایباد فرزند متوفی
 ۹-محمد مالعبدالعزیزی فرزند غالم علی شماره شناسنامه ۰۷۴۰۴۶۵۲۳۶متولد ۱۳۷۹،۹،۲۶صادره 

از تایباد فرزند متوفی
 ۱۰-ثریا مالعبدالعزیزی فرزند غالم علی شماره شناسنامه ۰۷۴۰۶۲۱۸۴۱متولد ۱۳۸۲،۱۲،۲۵صادره 

از تایباد فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده ۳۶۲ ق امور حسبی یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 

ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.آ۱۴۰۴۹۱۶
قاضی شورای حل اختالف شعبه سه شهرستان تایباد- محمد باری

  رونوشت آگهی حصر وراثت 
نظر به اینکه خانم طیبه مرشدلو  دارای شناسنامه شماره ۵۷۴۹۴۳۰۹۷۹ به شرح دادخ.است به کالسه ۲۴۰ از این شورا 
درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  خمسه  رحمانی به شناسنامه ۵۷۴۹۱۸۵۱۱۷ 
در تاریخ  ۱۳۹۹/۸/۲۴  در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 

۱.طیبه مرشدلو  فرزند محمد  کد ملی ۵۷۴۹۴۳۰۹۷۹ ت.ت  ۱۳۴۱/۸/۵ نسبت  همسر مرحوم 
۲.زهره رحمانی فرزند خمسه کد ملی  ۵۷۴۰۱۲۱۰۲۷ ت.ت  ۱۳۷۹/۲/۱ نسبت فرزند مرحوم 

۳.مجتبی رحمانی فرزند خمسه  کد ملی ۵۷۴۰۰۲۲۰۷۱ ت.ت  ۱۳۷۱/۴/۲۷ نسبت فرزند مرحوم 
۴.محمد رضا رحمانی فرزند خمسه  کد ملی ۵۷۴۹۹۵۴۸۵۴ ت.ت  ۱۳۶۴/۵/۲  نسبت فرزند مرحوم 

۵.لعبا رحمانی فرزند  محمد   ش.ش ۳۴۱۸ ت.ت  ۱۳۱۰/۷/۲۵ نسبت  مادر مرحوم 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را باستناد ماده ۳۶۲ ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد . آ۱۴۰۴۹۱۳
سید حسن سامغانی قاضی شورا شعبه هفتم شورای حل اختالف زبرخان

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت باخرز
نظر به دستور مواد۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰.۹.۲۰ امالک 
متقاضیان که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در بخش ۱۴ باخرز واحد ثبتی شهرستان باخرز مورد 
رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهي میگردد.

خانم لیال هدایتي ب ش شماره ۴۰۴۷کدملي۰۷۴۹۱۳۵۳۹۵صادر تایباد فرزند رحمت اله در شش دانگ یک باب 
منزل و مغازه ب مس��احت۸۶.۲۰متر مربع پالک ش��ماره ۵۱۷فرعي از ۱۲۵ اصلي واقع در خراس��ان رضوي بخش 

۱۴مشهد حوزه ثبت ملک تایباد ازمحل قسمتي ازمالکیت غالم حسین پرورش وقسمتي ازپالک کالسه۹۲-۶۸۸
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی و ماده ۱۳ آئین 
نامه مربوط به این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتیکه اشخاص 
ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و رسید اخذ نمایند .معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است و در صورتیکه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارئه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ۱۴۰۴۹۱۲
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰.۶.۸                        تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۰.۶.۲۳

رئیس ثبت اسناد و امالک باخرز-هادی رضائی

رونوشت اگهی حصروراثت
خانم زینب بزمانی فرزند رستم  بشماره ملی ۳۵۹۰۸۴۹۰۴۱ به شرح دادخواست کالسه پرونده شماره ۳۲/۱/۱۴۰۰ 
در  این ش��ورا درخواس��ت نموده چنین توضیح داده اس��ت که  شادروان عیسی س��هرابزاده فرزند محتاج  بشماره 
مل��ی ۳۵۹۱۰۸۰۶۷۵ در تاری��خ ۱۴۰۰/۵/۳ در زادگاهش بزمان بعلت کرونا فوت نموده اس��ت  وورثه حین الفوت 
وی عبارتند  از :۱-متقاضی با مش��خصات فوق همس��ر مرحوم  ۲-مجتبی سهرابزاده  بشماره ملی ۳۵۸۰۴۴۴۰۶۹    
۳-علی سهرابزاده  بشماره ملی ۶۸۲۰۰۳۴۳۴۲   ۴-محمد فاضل سهرابزاده  بشماره ملی ۶۸۲۰۰۸۷۳۸۱   ۵-فائزه 
س��هرابزاده  بش��ماره ملی ۶۸۲۰۰۱۷۳۲۴    ۶-فاطمه سهرابزاده  بشماره ملی ۶۸۲۰۰۵۱۶۵۴    ۷-فاطمه معصوم 
س��هرابزاده  بش��ماره ملی ۳۵۹۲۱۱۱۷۶۰    ۸-فاطمه زهرا سهرابزاده  بش��ماره ملی ۶۸۲۰۰۶۹۱۶۳   متوفی ورثه 

دیگری ندارد ......
اینک با اتمام  تشریفات قانونی  درخواست مزبور دریک نوبت اگهی  نمائید تا هرکس اعتراض یا وصیت نامه ای از 
متوفی  نزد او ست از تاریخ نشر اگهی  ظرف  اگهی ظرف مدت یکماه  )۳۰روز ( به دادگاه عومی بخش بزمان تقدیم 

دارد واال گواهی صادر خواهد شد .آ۱۴۰۴۹۱۱ 
رئیس شورای حل اختالف شماره یک دلگان –عظیم بامری

آگهی تحدید حدود اختصاصی
حوزه ثبتی قاینات

پیرو اگهی تحدید حدود قبلی که به موجب مقررات ماده ۱۴ قانون ثبت منتشر گردیده، اینک بر حسب 
درخواست واصله مستند به ماده مذکور و ماده ۶۱ آئین نامه قانون ثبت تحدید حدود قسمتی از امالک 

واقع دربخش ۱۱ حوزه ثبتی این واحد به شرح ذیل:
بخش ۱۱قاینات

 قطعات مفروزه اراضی مزرعه قدی پالک ۱۵۸۷-اصلی:  
۱۱۹۵ فرعی از ۴۸۷ فرعی زهرا رضایی نژاد ششدانگ یک قطعه زمین مشجر   

 قطعات مفروزه مزرعه فرخ آباد پالک ۱۵۸۹-اصلی:  
۳۷۸۲ فرعی از ۹۹۹ فرعی زهرا رضایی نژاد ششدانگ یک قطعه زمین مشجر در روز  ۱۴۰۰،۰۸،۰۳ 
انجام خواهد شد لذا به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین شماره فوق الذکر به 
وسیله این آگهی اخطار میگردد؛ که در موعد مشخص شده فوق ساعت ۸ الی ۱۰ صبح در محل وقوع 
ملک حضور به هم رسانند، چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقررحاضر 
نباش��ند؛ مطابق ماده ۱۵ قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار ش��ده از طرف مجاورین تحدید 
خواهد شد.و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود وحقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر 
حاضر نبوده اند؛ مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت فقط تا ۳۰ روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد. و 
برابر ماده ۸۶ آیین نامه اصالحی قانون ثبت ، معترضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض خود به اداره 
ثبت اسناد و امالک قاینات ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و 
گواهی الزم از مرجع مذکور أخذ و به این اداره تسلیم نمایند، در غیر این صورت متقاضی 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 می دهد.آ۱۴۰۴۹۱۰        
تاریخ انتشار:  ۱۴۰۰،۰۶،۰۸

 علی  صفایی  فر-رئیس  اداره ثبت  اسناد وامالک  شهرستان قاین

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

براب��ررای ش��ماره ۱۴۰۰۶۰۳۲۱۰۰۶۰۰۱۱۱۶ 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 عالیه همتی فرزند ماشااهلل بشماره شناسنامه ۷۳۹ صادره از در یک باب خانه باغچه به مساحت ۹۱۰ مترمربع 
بطور مفروز قس��متی از پالک ۱۱۸۵ – اصلی بخش ۶ یزد واقع درتفت در ازای مالکیت رس��می مش��اعی متقاضی 

محرزگردیده است. 
لذا به منظوراطالع عموم دردو نوبت به فاصله ۱۵ 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.آ۱۴۰۴۹۰۴

تاریخ انتشارنوبت اول: دوشنبه : ۱۴۰۰/۰۶/۰۸          تاریخ انتشارنوبت دوم: سه شنبه : ۱۴۰۰/۰۶/۲۳
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 ۱۴۰۰۶۰۳۲۱۰۰۶۰۰۰۸۶۵هیات 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 محمد حسین  
صادقی حجه آبادی فرزند محمد علی بشماره شناسنامه ۳۵۷ صادره از دریک باب خانه به مساحت ۳۳۲/۵۰ مترمربع 
بطور مفروز قس��متی از پالک ۳ فرعی از ۲۶۶۸- اصلی بخش ۷ یزد واقع درباقی آباد طزرجان خریداری عادی مع 

الواسطه از مالک رسمی آقای منصور سرکارنساج محرزگردیده است. 
لذا به منظوراطالع عموم دردو نوبت به فاصله ۱۵ 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.آ۱۴۰۴۹۰۶

تاریخ انتشارنوبت اول: دوشنبه : ۱۴۰۰/۰۶/۰۸          تاریخ انتشارنوبت دوم: سه شنبه : ۱۴۰۰/۰۶/۲۳
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 ۱۴۰۰۶۰۳۲۱۰۰۶۰۰۰۹۷۰ 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 
آقای مظفر احمدی محمد آباد فرزند محمد علی بشماره شناسنامه ۲۰۵ صادره از دریک باب خانه باغچه به مساحت 
۷۵۸متر مربع بطورمفروز قسمتی از پالک ۳ فرعی از ۲۶۶۸- اصلی بخش ۷ یزد واقع درطزرجان خریداری عادی از 

منصور سرکارنساج مالک رسمی محرزگردیده است. 
لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵ 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.آ۱۴۰۴۹۰۷

تاریخ انتشارنوبت اول: دوشنبه : ۱۴۰۰/۰۶/۰۸          تاریخ انتشارنوبت دوم: سه شنبه : ۱۴۰۰/۰۶/۲۳
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 ۱۴۰۰۶۰۳۲۱۰۰۶۰۰۰۸۲۶ 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 مهدی افشاری 
فر فرزند محمد جواد بشماره شناسنامه ۲۲۵ صادره از در یک باب خانه به مساحت کل۱۴۰/۵۰مترمربع بطور مفروز 

قسمتی از پالک ۳۵ فرعی از ۱۲۹- اصلی واقع درتفت برابر مالکیت رسمی مشاعی  متقاضی محرزگردیده است 
لذا به منظوراطالع عموم دردو نوبت به فاصله ۱۵ 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.آ۱۴۰۴۹۰۸

تاریخ انتشارنوبت اول: دوشنبه : ۱۴۰۰/۰۶/۰۸          تاریخ انتشارنوبت دوم: سه شنبه : ۱۴۰۰/۰۶/۲۳
امیرحسین جعفری ندوشن-رئیس ثبت اسناد و امالک

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

براب��ر رأی ش��ماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۲۳۷۹ م��ورخ ۰۴/۳۱/ ۱۴۰۰ هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم خیرالنساء برزگران فرزند محمدحسن بشماره شناسنامه ۶۲۶ صادره از بیرجند در ششدانگ 
یک قطعه باغ مش��جر و مزروعی به مس��احت ۸۲۹/۲۸ مترمربع پالک شماره ۱۵۲۸- فرعی از ۲۲۲- اصلی واقع در 
خرسان جنوبی بخش سه حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت فاطمه جودی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ۱۴۰۴۵۲۹
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه ۱۴۰۰/۰۵/۲۳               تاریخ انتشار نوبت دوم : دوشنبه  ۱۴۰۰/۰۶/۰۸                         

حسین براتی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند

»آگهي موضوع ماده3 قانون  و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي«

برابر راي ش��ماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۸۰۰۲۰۰۰۴۲۳  -۱۶  /۴  /۱۴۰۰ هیأت اول موضوع قانون تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضي آقای حسن گچ سوزمقدم به شماره شناسنامه ۱۸ و کد ملی ۰۸۸۸۹۲۸۵۹۱۸ صادره از قاین فرزند 
غالمرضا در  ششدانگ یکقطعه باغ به مساحت ۰۶  /۴۰۹ مترمربع در قسمتی از پالک ۹۲  فرعی از ۱۲۷۰ 
  -اصلی  واقع اراضی ابوالخیری  بخش ۱۱ قاینات ازمحل مالکیت خانم سکینه صرفی محرز گردیده است۰
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود و در صورتیکه اشخاص 
نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باش��ند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 
ب��ه م��دت دو م��اه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف م��دت یک ماه از 
تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي اس��ت در صورت 
انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد شد.آ۱۴۰۴۵۴۳

تاریخ انتشار نوبت اول:  ۲۳  /۰۵  /۱۴۰۰                         تاریخ انتشار نوبت دوم: ۰۸  /۰۶  /۱۴۰۰
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

»آگهي موضوع ماده3 قانون  و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي«

براب��ر راي ش��ماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۸۰۰۲۰۰۰۳۶۲ -۸ /۴ /۱۴۰۰ هی��ات اول موض��وع قان��ون تعیی��ن 
تکلی��ف وضعیت ثبتي اراضي و س��اختمان هاي فاقد س��ند رس��مي مس��تقر در واح��د ثبتي قاین 
تصرف��ات مالکان��ه و بالمع��ارض متقاضي  مه��دی پورمحمدنژاد به ش��ماره شناس��نامه ۱۴کد ملی 
۰۸۸۸۹۸۵۰۵۳ ص��ادره ازقای��ن فرزن��د زی��ن العابدی��ن در  شش��دانگ یک قطعه زمی��ن مزروعی  
ب��ه مس��احت ۰۶ /۴۰۹مت��ر مرب��ع درقس��متی از پ��الک۳۹۸ فرع��ی از ۱۵۸۴ اصلی  واق��ع اراضی 
دس��تجرد بخ��ش ۱۱ قای��ن ازمح��ل مالکی��ت خانم معصوم��ه مهدی پ��ور محرز  گردیده اس��ت۰

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود و در صورتیکه اشخاص 
نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باش��ند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 
ب��ه م��دت دو م��اه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف م��دت یک ماه از 
تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي اس��ت در صورت 
انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد شد.آ۱۴۰۴۵۴۴

تاریخ انتشار نوبت اول ۲۳ /۰۵ /۱۴۰۰                          تاریخ انتشار نوبت دوم ۰۸ /۰۶ /۱۴۰۰
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

 »آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی وساختمان های  فاقد سندرسمی«  

برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۸۰۰۲۰۰۰۴۳۲-   ۱۴۰۰،۴،۱۶  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضی زینت ابراهیم زاده به شماره شناسنامه ۱۰۵کد ملی ۰۸۸۸۹۵۵۷۰۷ صادره از قاین 
فرزند سید حسن در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  ۱۸۰۷،۵۰  متر مربع در قسمتی 
از پ��الک ۵۸ فرعی و تمامی پالک ۴۲ فرعی از ۱۲۷۰ اصلی واقع اراضی ابوالخیری بخش ۱۱ قاین از 

محل مالکیت رسمی خودش و مالکیت سید علی اکبر سید زاده محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود و در صورتیکه اشخاص 

نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ۱۴۰۴۵۴۶
تاریخ   انتشار نوبت اول :  ۲۳/ ۱۴۰۰/۰۵                  تاریخ انتشار نوبت دوم :   ۱۴۰۰/۰۶/۰۸   

 علی  صفایی  فر
رئیس  اداره ثبت  اسناد وامالک  شهرستان قاین

کرونا ویروس با آموزش و خودمراقبتی، قابل پیشگیری است.
»آگهي موضوع ماده3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي«
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و س��اختمان هاي فاقد سند 
رس��مي مستقر در واحد ثبتي قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل در قسمتی از اراضی 

بخش ۱۱ قاینات بدین شرح محرز گردیده است:
بخش ۱۱ قاینات

قطعات مفروزه واقع  در اراضی مزرعه قدی  پالک ۱۵۸۷    - اصلی
۱   - رای صادره ش��ماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۸۰۰۲۰۰۱۵۱۸     -۲۶    /۱۲    /۱۳۹۹ بنفع س��ید محمد علی هاشمی 
نیا به شناسنامه شماره ۱۸۵ وکد ملی ۰۸۸۹۱۱۸۸۵ صادره قاین فرزند سید علی اکبر در ششدانگ 
یکقطعه زمین  مزروعی به مساحت ۸۵۵.۸۵مترمربع در قسمتی از پالک۴۸۷  فرعی از ۱۵۸۷ اصلی 

واقع در اراضی قدی بخش ۱۱ قاینات از محل مالکیت حسین شاملو عیدگاهی
 ۲   - رای صادره شماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۸۰۰۲۰۰۱۵۱۳     -۲۶    /۱۲    /۱۳۹۹ بنفع سید جلیل الدین هاشمی نیا 
به شناس��نامه شماره ۲۸۹۹ وکد ملی ۰۸۸۹۸۵۶۷۶۱ صادره قاین فرزند سید علی اکبر در ششدانگ 
یکقطعه زمین  مزروعی به مساحت ۶۸۱.۸۲مترمربع در قسمتی از پالک۴۸۷  فرعی از ۱۵۸۷ اصلی 

واقع در اراضی قدی بخش ۱۱ قاینات از محل مالکیت حسین شاملو عیدگاهی
 ۳   - رای صادره شماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۸۰۰۲۰۰۱۵۱۴     -۲۶    /۱۲    /۱۳۹۹ بنفع سید سید محمد رضا  هاشمی 
نیا به شناسنامه شماره ۱۵۱ وکد ملی ۰۸۸۹۰۰۶۳۸۵ صادره قاین فرزند سید علی اکبر در ششدانگ 
یکقطعه زمین  مزروعی به مساحت ۸۴۸.۷۹مترمربع در قسمتی از پالک۴۸۷  فرعی از ۱۵۸۷ اصلی 

واقع در اراضی قدی بخش ۱۱ قاینات از محل مالکیت حسین شاملو عیدگاهی
 ۴   - رای صادره ش��ماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۸۰۰۲۰۰۱۵۱۵     -۲۶    /۱۲    /۱۳۹۹ بنفع س��ید قائم هاش��می نیا به 
شناسنامه شماره ۱۶ وکد ملی ۰۸۸۹۰۲۶۵۸۰ صادره قاین فرزند سید علی اکبر در ششدانگ یکقطعه 
زمین  مزروعی به مس��احت ۶۴۰.۵۳مترمربع در قسمتی از پالک۴۸۷  فرعی از ۱۵۸۷ اصلی واقع در 

اراضی قدی بخش ۱۱ قاینات از محل مالکیت حسین شاملو عیدگاهی
 ۵   - رای صادره ش��ماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۸۰۰۲۰۰۱۵۱۶     -۲۶    /۱۲    /۱۳۹۹ بنفع سید عبدالحسین هاشمی 
نیا به شناسنامه شماره ۱۷۹وکد ملی ۰۸۸۹۰۲۳۵۳۰ صادره قاین فرزند سید علی اکبر در ششدانگ 
یکقطعه زمین  مزروعی به مساحت ۸۵۱.۵۷مترمربع در قسمتی از پالک۴۸۷  فرعی از ۱۵۸۷ اصلی 

واقع در اراضی قدی بخش ۱۱ قاینات از محل مالکیت حسین شاملو عیدگاهی
 ۶   - رای صادره ش��ماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۸۰۰۲۰۰۱۵۱۷     -۲۶    /۱۲    /۱۳۹۹ بنفع س��ید مجتبی هاشمی نیا 
به شناس��نامه شماره ۶۲۶۴ وکد ملی ۰۸۸۸۲۵۱۶۵۳ صادره قاین فرزند سید علی اکبر در ششدانگ 
یکقطعه زمین  مزروعی به مساحت ۷۲۶.۰۴مترمربع در قسمتی از پالک۴۸۷  فرعی از ۱۵۸۷ اصلی 

واقع در اراضی قدی بخش ۱۱ قاینات از محل مالکیت حسین شاملو عیدگاهی
لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح فوق به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز آگهی میشود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقا ضیان اعتراضی داشته 
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرابه مرجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر 

خواهد شد۰آ۱۴۰۴۴۹۹
تاریخ انتشار نوبت اول:  ۲۳  /۰۵  /۱۴۰۰                     تاریخ انتشار نوبت دوم: ۰۸  /۰۶  /۱۴۰۰

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات
علی   صفایی  فر

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای ش��ماره ۱۴۰۰۶۰۳۳۱۰۰۹۰۰۰۷۸۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۶ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وس��اختمان های فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج- ناحیه یک تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا ترکاشوند فرزند رحمت اله به شماره شناسنامه ۴۴۲ به صورت ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت ۱۲۹/۳۶ مترمربع مفروز از پالک ۴۳ فرعی از ۱۵۶ اصلی واقع در حاجی 
آباد خریداری از مالک رسمی آقای محمدعلی ایزدیار طبق قولنامه عادی که مالکیت نامبرده در دفتر ۱۱۱۹ صفحه 
۷۵ محرز گردیده است..لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند ماکلیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.آ۱۴۰۴۵۸۰
تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۰/۵/۲۴                              تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۶/۸

عباسعلی شوش پاشا 
رییس ثبت اسناد وامالک – از طرف کالنتری



 افزایش مستمری 
زنان سرپرست 
خانوار 
حبیب اهلل مسعودی 
فرید، معاون اجتماعی 
سازمان بهزیستی 
گفت: امسال مستمری 
زنان سرپرست 
خانوار افزایش پیدا 
کرده به گونه ای که 
مستمری یک خانواده 
زن سرپرست تک نفره 
به ۳۵۰ هزار تومان و 
مستمری یک خانواده 
زن سرپرست پنج 
نفره به یک میلیون و 
۱۰۰ هزار تومان در 
ماه رسید اما نیاز داریم 
مستمری خانواده های 
زن سرپرست همچنان 
افزایش پیدا کند 
چرا که این مبلغ 
کفاف زندگی آن ها را 
نمی دهد.

وزارت  مصدق   محمود 
آمـــوزش و پـــرورش بــه شــدت با 
کمبود نــیــروی انسانی به ویژه 
نـــیـــروی مــعــلــم روبـــــه رو اســـت. 
ــراســاس گـــزارش هـــای رسمی  ب
مدت هاست ایــن وزارتخانه از 
کمبود حدود 200 هزار معلم رنج می برد و متأسفانه 
روند جذب نیرو نیز به گونه ای است که تا مدت ها با 
این بحران دست به گریبان خواهد بود. بر اساس 
قانون، جــذب معلم باید به صــورت رسمی تنها 
از طریق آزمــون استخدامی و از محل دانشگاه 

فرهنگیان و شهید رجایی انجام شود.
این وزارتخانه بخشی از کسری نیروی انسانی خود 
را از نیروهای معلمان مدارس غیردولتی یا همان 

غیرانتفاعی ها تأمین می کند.
معلمانی که بسیاری از آن ها باوجود برخورداری 
از تحصیالت عالی و تجربه کــار آمــوزشــی، بیمه 
نیستند، قــراردادشــان غیررسمی و حتی سفید 
امضاست و حقوق و مزایای ناچیزی در حد 300 تا 
800 هزار تومان در ماه دریافت می کنند و مهم تر 
اینکه بــرای جذب در وزارت آمــوزش و پــرورش به 
عنوان یکی از خواسته های اساسی شان راهی جز 

شرکت در آزمون استخدامی ندارند. 

دولتحمایتنمیکند ◾
مجتبی زینی وند، رئیس سابق سازمان مدارس 
غیردولتی مشکالت حوزه یاد شده را عمدتاً در 
حمایت نکردن دولت از مــدارس غیرانتفاعی و 
بــاال رفتن هزینه های آن هــا مــی دانــد و به قدس 
می گوید: در تبصره ذیل ماده 25 قانون مدارس 
غیردولتی آمده پس از تأسیس صندوق حمایت 
از توسعه مدارس غیردولتی دولت موظف است 
از محل ایــن صــنــدوق بخشی از بیمه معلمان 

مدارس غیردولتی را تأمین کند. به همین دلیل 
ــودم پیشنهاد دادم و حتی  وقتی در ســازمــان ب
پیگیری کردم کمک هایی که دولت از محل ردیف 
بودجه برای صندوق حمایت می کند فقط برای 
تأمین بیمه معلمان مدارس غیردولتی اختصاص 
پیدا کند. چون در بحث بیمه، مؤسسان مدارس 
غیردولتی باید الزامات قانونی پیش بینی شده 
را رعایت کنند و سهم خــود از بیمه معلمان را 
بپردازند بنابراین فقط حق معلم از بیمه می ماند 

که صندوق حمایت باید کمک کند تا این سهم 
پرداخت شــود. تا آنجا که اطــالع دارم حمایت 
دولت در این قضیه به حد صفر رسیده و سال 
تحصیلی گذشته هیچ بودجه ای برای صندوق 
حمایت از توسعه مدارس غیردولتی تخصیص 
ــوزه تنها  نیافته در حــالــی کــه معلمان ایـــن حـ
شاغالن دولتی هستند که باالترین میزان حق 

بیمه را می پردازند. 
ــدارس  ــ ــکــه بـــرخـــی از م ــن ــه ای ــا اشــــــاره بـ وی بـ

غیرانتفاعی نیز نسبت به پرداخت بیمه معلمان 
به قانون تمکین نمی کنند، می افزاید: در واقع 
مشکل االن دوطرفه است؛ یعنی هم مؤسسان 
مـــدارس غیردولتی بــه دلــیــل کــم شــدن تعداد 
دانش آموزان و باال بودن هزینه هایشان مشکل 
پیدا کرده اند و هم دولت از مدارس غیردولتی 

حمایت نمی کند. 

 سامانهمدرسهشیشهای ◾
نخستینگامشفافسازی

سعید صالح؛ مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی 
وزارت آموزش و پرورش اما عوامل تضییع حقوق 
معلمان مــدارس غیردولتی را در بخش بیمه و 
حقوق دریافتی مختلف می خواند و به قدس 
می گوید: یکی از دالیــل آن به شرایط اشتغال 
دانش آموختگان دانشگاهی در کشور برمی گردد. 
در واقــع تقاضای زیــادی از سوی این افــراد برای 
تــدریــس در مـــدارس غیر دولــتــی وجــود دارد به 
طوری که منحنی عرضه و تقاضا را از حالت عادی 
خارج کرده تا جایی که برای هر فرصت شغلی در 
این گونه مدارس ده ها، صدها و حتی شاید هزاران 
متقاضی وجـــود دارد کــه حاضرند بــا کمترین 
حقوق و حتی غیررسمی و با قرارداد سفید امضا 
ــراردادی  مشغول به کــار شوند و یا بــدون هیچ ق
فعالیت کنند که رصــد آن هــا هم بسیار دشــوار 
است چون طرفین در این مــورد توافق می کنند 
و اگــر بــازرســی هم به سراغشان بــرود به راحتی 

شناسایی نمی شوند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا تأیید می کند 
بخشی از مشکالت معلمان غیردولتی در دو 
بخش بیمه و پایین بودن حقوق و مزایای دریافتی 
ریشه در ضعف نظارت در اجــرای قانون توسط 
وزارت آمــوزش و پــرورش دارد، می گوید: براساس 

قانون، پرسنل شاغل در مدارس غیرانتفاعی تابع 
قانون کار هستند؛ یعنی معلم و مؤسس بر اساس 
قانون باید اقدام به عقد قــرارداد کرده و وضعیت 
پرداختی های بیمه معلمان این مراکز هم مشمول 
ضوابط بیمه تأمین اجتماعی می شود. بنابراین 
دستگاه نخست رسیدگی به تخلفات در حوزه 
قراردادهای کاری طرفین مشخص است و ادارات 
کار در سطح استان ها به این گونه مدارس مراجعه 
و قراردادها را بررسی می کنند و اگر تخلفی صورت 
گرفته باشد جریمه های سنگینی را برای مدارس 

تعیین می نمایند. 
وی در خصوص اجرای تبصره یک ماده 25 قانون 
هم می گوید: طبق این ماده بخشی از حق بیمه 
معلمان مـــدارس غیردولتی از محل اعتبارات 
صندوق حمایت از توسعه مـــدارس غیردولتی 
قابل پرداخت است؛ اما تا کنون اعتباری برای این 
موضوع به صندوق تخصیص پیدا نکرده تا برای 

بیمه معلمان پرداخت شود.
ــدازی سامانه الکترونیکی یکپارچه  وی از راه انـ
مدیریت، نظارت و ارزیابی تمام مدارس و مراکز 
ــا عــنــوان مــدرســه شــیــشــه ای خبر  غــیــردولــتــی ب
می دهد و می گوید: ایــن سامانه نخستین گام 
در راســتــای شــفــاف ســازی اســت و از ایــن طریق 
تالش می کنیم تا فعالیت ها در این حوزه را کنترل 
کنیم. در واقــع آمــار مــدارس و قـــرارداد معلمان 
و حقوق و دستمزدشان در ایــن سامانه ثبت 
می شود. به طوری که امسال بیش از 200 هزار 
قرارداد توسط معلم در سامانه ثبت شده است. 
این قرارداد ها در اختیار معلمان قرار می گیرد تا 
قــرارداد منعقد شده را تأیید کنند.ضمن اینکه 
هیچ اجباری برای رد و یا تأیید آن نیست؛ یعنی 
 اگر قراردادشان مناسب نیست می توانند آن را 

تأیید نکنند. 

 آموزش و پرورش در حالی که 350 هزار نفر کمبود نیرو دارد
نمی داند با 200 هزار کادر آموزشی مدارس غیردولتی چه کند

آقا معلّم؛ غایب!

ددستچينستچين

فرهاد بشیری
عضوکمیسیون آموزش و 

تحقیقات مجلس

فرهاد بشیری، عضو کمیسیون آموزش و 
تحقیقات مجلس ریشه اصلی مشکالت معلمان 
مدارس غیردولتی را اجرا نشدن صحیح قانون 

مدارس غیرانتفاعی می داند و به قدس می گوید: 
حدود 2۰۰ هزار کادر آموزشی در این حوزه 

مشغول به فعالیت هستند که مشکالت زیادی 
دارند. در واقع مدارس غیردولتی باید به معلمان 

خود حقوق کافی بدهند؛ اما خیلی از آن ها 
این کار را نمی کنند و تعداد زیادی از معلمان 

این حوزه استثمار می شوند. این درحالی است 

که قانون در خصوص چگونگی بیمه شدن و 
پرداخت حقوق این گونه معلمان کاماًل شفاف 
است اما به آن عمل نمی شود و به همین دلیل 

 معلمان به حقوق خود نمی رسند و به آن ها
 ظلم می شود. 

WWW.QUDSONLINE.IR

یکزن،وزیرآموزشوپرورششود ◾
ــزارش ایسنا، زهـــره الهیان نماینده  بــه گـ
تهران در مطلبی در صفحه توییتر خود 
نوشت:»جای خالی حضور زنان در کابینه 
محسوس است. آقای رئیسی یک زن را به عنوان وزیر 
آموزش و پرورش معرفی کند. حضور یک وزیر زن در 
عرصه تعلیم و تربیت منشأ اتفاقات خوب برای آینده 

فرزندانمان است«.

دغدغههایزنانشاغل،پساززایمان ◾
ــان هللا قــرائــی مــقــدم، آســیــب شــنــاس  ــ امـ
اجتماعی به برنا گفت: متأسفانه همه زنان 
شاغل نمی توانند از مرخصی  زایمان ۶ تا ۹ 
ماهه در مجموعه های دولتی استفاده کنند و می ترسند 
اگر پس از مرخصی به کار بازگشتند، کسی جایگزین 
آن ها شده باشد. حتی نمی توانند از محدودیت ساعت 
کاری برای حمایت از فرزندان تا ۶ سالگی استفاده کنند.

کمبود۳۵۰هزارمعلمدرچهارسالآینده ◾
عبدالوحید فیاضی، نماینده اسبق مجلس 
به فارس گفت: در چهار سال آینده آموزش 
و پــرورش کمبود 350 هــزار معلم را حس 
می کند. این حجم عظیم کمبود نیروی انسانی چگونه 
جــبــران مــی شــود؟ مــوضــوع مشکالت کمی و کیفی 
دانشگاه فرهنگیان و کمبود نیروی انسانی با رویکرد 
علمی و تربیتی باید مدنظر وزیر آموزش و پرورش باشد.

برایداروسازیدندانتیزمیکنند ◾
زهــرا جعفری آذر، رئیس دانشکده علوم 
دارویـــی دانشگاه علوم پزشکی تهران در 
گــفــت وگــو بـــا آنـــا اظـــهـــار مــی کــنــد: گاهی 
ــازی هستم. یــک بحث  دل نــگــران آیــنــده رشته داروســ
اقتصادی در داروســازی است که سبب می شود خیلی 
از افراد سرمایه دار برای پست ها و شغل هایی که خاص 

داروسازان است دندان تیز کنند که نگران کننده است.

جامعه

دوشنبه 8 شهریور ۱400    ۲۱ محرم الحرام ۱443   30 آگوست ۲0۲۱   سال سی و چهارم    شماره 9609

آگهی موضوع ماده3 قانون  و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی و اراضی   و ساختمان های فاقد سند رسمی
براب��ر رای ش��ماره 140060308002000362 -8 /4 /1400 هی��ات اول موض��وع قان��ون تعیی��ن تكلی��ف وضعی��ت ثبت��ی اراض��ی و س��اختمان های فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واح��د ثبتی قاین 
تصرف��ات مالكان��ه و بالمع��ارض متقاض��ی  س��ید مه��دی ذبیحی به ش��ماره شناس��نامه 5688ک��د مل��ی 0888245882 ص��ادره ازقاین فرزند س��ید رمض��ان در  شش��دانگ یک باب من��زل مخروبه  
ب��ه مس��احت 20 /499مت��ر مربع درتمامی پ��الک 823 اصلی  واقع اراضی ش��هر قاین بخش 11 قاین ازمحل مالكیت 5 /4 دانگ مش��اعی خودش و5 /1 دانگ س��ید علی نقی نقوی محرز  گردیده اس��ت0
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود و در صورتیكه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.آ1404545
تاریخ انتشار نوبت اول 05/23 /1400                                              تاریخ انتشار نوبت دوم 06/08 /1400        رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

 رونوشت اگهی حصروراثت
خانم معصوم جهانگیری فرزند علی  بشماره ملی 3591777773 به شرح دادخواست به کالسه 33/1/1400 در این شورا درخواست گواهی انحصاروراثت نموده و چنین توضیح داده است که شادروان سجاد 
زیرک زاده فرزند مرادبخش بشماره ملی 3580577646 در تاریخ 98/08/19 در زادگاهش بزمان فوت نموده است و ورثه حین الفوت وی عبارتند از : 1 – متقاضی با مشخصات فوق همسر متوفی 2- فضه 

زیرک زاده بشماره ملی 6820098391    3- آرزو زیرک زاده بشماره ملی 6820102259  ،  متوفی ورثه دیگری ندارد . 
اینک با انجام تشریفات قانونی  درخواست مزبور  در یک نوبت اگهی نمائید تا هرکس اعتراض یا وصیت نامه ای از متوفی  نزد اوست از تاریخ نشر اگهی ظرف مدت یكماه )30 روز( به دادگاه عمومی بخش 

بزمان  تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد . آ1404921
رئیس شورای حل اختالف  بزمان      اکبر گلشن  

نی��روی  تولی��د  ش��رکت 
برق منطقه ش��رق در نظر دارد مناقصه خرید فوق را بر اس��اس اطالعات ذیل 
و از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به ش��ماره ثبت ستاد 

2000004211000017 برگزار نماید.
1-نوع مناقصه: عمومی دو مرحله¬ای

2-ش��رایط اولی��ه: کلیه تامین کنندگان ک��ه دارای گواهی تایی��د صالحیت از 
شرکتهای زیر مجموعه  مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی یا شرکت توانیر 

یا شرکت های سازنده معتبر برای موضوع مناقصه باشند.
3-زمان دریافت اسناد: از تاریخ 1400/06/08 لغایت 1400/06/11

4- نحوه دریافت اس��ناد و ثبت نام در س��امانه:واجدین شرایط می توانند  به 
سامانه ستاد به آدرسWWW.SETADIRAN.IR مراجعه نموده و با واریز مبلغ 

500.000 ریال به صورت الکترونیکی یک نسخه از اسناد را دریافت نمایند.
برای ثبت نام در سامانه با شماره 41934-021 تماس حاصل نمایید.

5- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 1.500.000.000 ریال )یک میلیارد 
و پانصد میلیون ریال(

6-آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 1400/06/21
7- زمان گشایش پیشنهادها:ساعت 14:30 روز یکشنبه مورخ 1400/06/21

8- تسلیم پیشنهادها:کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارایه 
پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق سامانه ستاد انجام خواهد شد.

9- نشانی و شماره تماس دستگاه مناقصه گزار: یزد، بلوار دانشجو، کوچه جنب 
دانش��گاه پیام نور )چهل و یکم(، شرکت تولید نیروی برق منطقه شرق، دفتر 

بازرگانی 035-38254812-13
10- توضیحات: سایر مشخصات در اسناد مناقصه درج شده است.در ضمن به 
پیش��نهادات مشروط، مبهم، مخدوش، فاقد سپرده و پیشنهاد هایی که بعد از 

موعد مقرر ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
معاونت مالی و پشتیبانی ف
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 آگهی مناقصه خرید لوازم یدکی مولد آنسالدو G15 نیروگاه سیکل ترکیبی یزد
به شماره 14200/06 - )نوبت دوم( وزارت نیرو

شركت تولید نیروی برق منطقه شرق

آگهی مزایده فروش 
نوبت اول

اداره اوقاف و امورخیریه  ناحیه یك مش�هدبه تصدی موقوفه سیدهادی 
صدر السادات درنظر دارد دو واحد آپارتمان مسكونی را بفروش برساند.

متقاضی�ان جه�ت کس�ب اطالع�ات بیش�ترمیتوانند ب�ه اداره اوق�اف واقع 
در می�دان تختی،خیاب�ان آبكوه،مقاب�ل پم�پ بنزی�ن س�عد آب�اد،اداره 
اوق�اف ناحیه یک واح�د اجارات  غی�ر متصرفی مراجعه یا با ش�ماره تلفن 
05138432011 داخل�ی 3224 یا با ش�ماره  09352262561 متولی موقوفه 

آقای مجاوریان تماس حاصل نمایند.

مهلت شرکت درمزایده تا روز سه شنبه مورخ 16 /06 /1400  پایان 
وقت اداری میباش�د ، مزایده روز چهارشنبه مورخ 17 /06 /1400 
ساعت 10 صبح در محل اداره اوقاف ناحیه یک با حضور متقاضیان 

شرکت کننده و اعضای کمیسیون مزایده بازگشایی خواهد شد.

ف
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آدرس محلپایه کارشناسی )فروش(متراژ)مترمربع(موردفروشردیف

یکواحد آپارتمان 1
خیابان 17 شهریور شمالی یک پالک 21 طبقه 000 /000 /300 /24 ریال42 /121مسکونی -نوبت دوم

اول روی پیلوت

یکواحد آپارتمان 2
خیابان 17 شهریور شمالی یک پالک 21 طبقه 000 /000 /300 /23 ریال82 /105مسکونی -نوبت دوم

پنجم روی پیلوت

شرکت خمیرمایه رضوی

آگهی مناقصه شرکت خمیرمایه رضوی
شرکت خمیرمایه رضوی در نظر دارد 10 تن لفاف بسته بندی 4 الیه مورد نیاز خود برای محصول 
100 گرمی را از طریق برگزاری مناقصه خرید نماید ، لذا از فروش�ندگان و تامین کنندگان محترم 
دع�وت می ش�ود از تاریخ درج آگه�ی به مدت یک هفت�ه جهت اخذ فرمهای ش�رکت در مناقصه 
با مراجعه به ش�رکت یا پایگاه های اینترنتی ش�رکت به آدرس http://Razaviyeast.com و سازمان 
اقتص�ادی رضوی ب�ه آدرس  http://www.reo.ir قس�مت مناقصه و مزای�ده ، فرم های مربوطه را 
دریاف�ت و پ�س از بررس�ی و تكمیل دقیق فرم ها ، پیش�نهادات خود را از طریق پس�ت به آدرس 

شرکت بین نشانی : کیلومتر 67 جاده مشهد - قوچان ، شرکت خمیرمایه رضوی ارسال نمایند . 
آخری�ن مهلت ارس�ال فرمهای مناقصه از طریق پس�ت ، ت�ا پایان وقت اداری روز یكش�نبه مورخ 
1400/6/14م�ی باش�د ، ضمن�ا جه�ت دریاف�ت اطالع�ات تكمیل�ی مناقصه ش�ماره تلف�ن تماس 

46126622-051 داخلی 147 و 148 می باشد.
 جلسه بازگشایی پاکت ها در ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1400/06/17 در محل کارخانه 

انجام خواهد گرفت .
در صورت ضرورت و بنا به تشخیص کمیسیون معامالت شرکت ، مناقصه به صورت حضوری برگزار 

خواهد شد .
شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .

ف
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ش��هرداری شاندیز در نظر دارد به استنادمصوبه ش��ماره 178مورخ 1400/01/22شورای محترم 
اس��المی 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 بانکی 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 وتاریخ بازگش��ائی اس��ناد مناقصه : س��اعت     14/30   روز یکش��نبه  مورخ 1400/6/21                 

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

8.سایر اطالعات 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 دوم(
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برگ س���بز و سند خودرو س���واری تیبا مدل ۱۳9۳ 
ب���ه رنگ س���فید به ش���ماره انتظام���ی ۳2 _ 547 
ط 49و ش���ماره موتور 8۱286۱0 و ش���ماره شاسی 
از  و  گردی���ده  مفق���ود   NAS8۱۱۱00E57784۳8

درجه اعتبار ساقط می باشد.
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ی 
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برگ س���بز خ���ودروی  پراید ۱۳۱ مدل ۱۳9۱ رنگ س���بز 
زیتونی به شماره انتظامی 98۱ب ۱۱ ایران 74  شماره 
 S۱4۱229۱086۳87 موتور 458۱499 و شماره شاسی
به مالکیت حس���ین حجی زاده هدایت آبادی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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س���ند کمپانی خ���ودروی  خاور 608 م���دل ۱۳65 رنگ 
س���بز به ش���ماره انتظامی ۱42ع69 ایران 45  شماره 
موت���ور ۱0۱۱7472 و ش���ماره شاس���ی ۱6406200 ب���ه 
مالکی���ت رضا مظلوم  ش���هرآباد مفق���ود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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دانشگاه فردوسی مشهد در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( یک 
مرحله ای خرید و نصب تلویزیون ش��هری 24 متر مربعی ) با صوت سینمایی ( دانشگاه فردوسی مشهدبه 
ش��ماره )2000091579000028( را از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها ازطریق درگاه 
س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است 
مناقص��ه گ��ران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 تاریخ انتشار مناقصه درسامانه: تاریخ1400/06/06 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19مورخ 1400/06/13
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد : ساعت 10مورخ 1400/06/24

زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 10:01مورخ 1400/06/24
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای 

الف:مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، سازمان مرکزی) تلفن 051-38802265( 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس : 41934-021       دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام س��ایر اس��تانها، در س��ایت س��امانه )www.setadiran.ir( بخش »ثبت نام/ 

پروفایل تامین کننده/ مناقصه گر« موجود است.
هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه است.

فراخوان مناقصه عمومی 
همزمان با ارزیابی کیفی)فشرده(یک مرحله ای )نوبت دوم(

خرید و نصب تلویزیون شهری 24 متر مربعی ) با صوت سینمایی( دانشگاه فردوسی مشهد 
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جهانبخش 
مقابل 

صهیونیست ها 
بازی نمی کند

در مرحله گروهی 
لیگ کنفرانس 

اروپا تیم فاینورد 
در گروهE  با مکابی 
حیفا بازی خواهد 

کرد. علیرضا 
جهانبخش به مدیران 

فاینورد اعالم کرده 
مقابل این تیم رژیم 

صهیونیستی به 
میدان نخواهد رفت.او 

البته زمانی هم که در 
آلکمار عضویت داشت 
مقابل صهیونیست ها 

به میدان نرفت.
در ماه های اخیر 

ورزشکاران مطرحی 
در رشته های مختلف 

برای حمایت از 
فلسطینی ها با 
صهیونیست ها 

مبارزه نکرده اند.

در  حاشيه

پرسپولیس 
بدون پول خرید 
و تمدید می کند

پرسپولیس در شرایطی 
در بحث جذب و تمدید 
بازیکن در حال فعالیت 

است که به دلیل نبود 
نقدینگی، فقط برای 
دریافت رضایت نامه 

اسدی از باشگاه سنت 
پولتن هزینه  کرده است. 

این طور که پیگیری ها 
نشان می دهد سایر 

نفراتی که تاکنون با این 
تیم قرارداد بستند و 

البته چهار بازیکنی که 
قراردادشان را تمدید 

کردند، تاکنون یک 
ریال هم نگرفتند.

این در حالی است که 
گلمحمدی درخواست 
خرید بازیکن خارجی 

هم دارد.

خبرخبر
روزروز

  افشین قطبی 
اگر سرمربی اسبق پرسپولیس و تیم 

ملی را به عنوان سرمربی شهرخودرو 
در مشهد دیدید تعجب نکنید. او که 

ظاهراً در چین اوضاع خوبی ندارد به 
حمیداوی وعده اسپانسر هم داده است.

  مهدی ترابی
با پایان فرصت کاربران برای رأی 

دادن در سایت AFC، هافبک تهاجمی  
پرسپولیس باالتر از عبداهلل عطیف از 

الهالل و مادو بارو از جئونبوک به عنوان 
بهترین هافبک مسابقات انتخاب شد.

  آبراموویچ
مالک روس چلسی در این پنجره 

نقل و انتقاالت توانسته با بیش 
از181 میلیون دالری  که از فروش 

بازیکنان خود بدست آورد یک 
رکورد عالی به ثبت رساند.

روز پنجم پارالمپیک 
ــرانــی هــا روز  بـــرای ای
طالیی از آب درآمد. 
جــودوکــاران کــوالک 
کردند و موفق شدند 
ــگ  ــه رنـ ــ ــم سـ ــرچــ ــ پ
ــار به اهتزاز  کشورمان را در توکیو  دوب
ــوری و محمدرضا  در آورنــــد. وحــیــد نـ
خـــیـــرهللا زاده صــاحــب مــــدال طــال در 
ــارا جـــودو شــدنــد، حــامــد صلحی پور  پـ
در وزنــه بــرداری نقره گرفت و علیرضا 
مختاری در پرتاب وزنه هم به نقره بسنده 
کرد. دیروز همچنین تیم میکس کامپوند 
در دیــدار رده بندی شکست خورد و از 
دستیابی به برنز بازماند. تیم بسکتبال با 

ویلچر نیز مقابل بریتانیا باخت.

نقره با ارزش ◾
ــا چــشــم بــاز  ــروز صــبــح ســاعــت 5 ت ــ دی
کــردیــم یــک طالیمان پــریــد. علیرضا 
مختاری ملی پوش پرتاب وزنه ایــران از 
ساعت 5:05 در کالس F53 با حریفانی 
از جمهوری چــک، لهستان، یونان، 
آذربایجان، کرواسی، آمریکا، فلسطین 

و مکزیک رقابت کرد.
مختاری در این رقابت رکوردهای 7.86 
متر، 8.48 متر، 8.36 متر و 6.86 متر 
در پرتاب های اول، سوم، چهارم و ششم 
را به ثبت رساند و در پرتاب های دوم و 
پنجم نیز مرتکب خطا شد، وی بدین 
ترتیب با بهترین رکوردش یعنی 8.48 

متر به مقام دوم رسید و صاحب مدال 
نقره شد.

طال پشت طال ◾
ــد نــــوری در وزن 90ـ کــیــلــوگــرم  وحــی
پاراجودو در نیمه نهایی مقابل هلیوس 
الچومانایا از فرانسه قــرار گرفت و در 
امتیاز طالیی با یک وازاری به برتری 
دســت یافت و راهــی فینال شــد. وی 
در فینال برابر »الیوت استیوارت« از 
بریتانیا قــرار گرفت و حریف را ایپون 
کرد تا قدرتمندانه صاحب مدال طال 
ــران در  شـــود. ایــن نخستین طــالی ایـ
تاریخ پارالمپیک در رشته جودو بود. 
ــوری بعد از قهرمانی گــفــت:» تمام  ن
رقابت های من سخت بود هر چند در 
گذشته با این حریفان مبارزه کردم اما 
شرایط پارالمپیک متفاوت اســت و 

همه به دنبال مدال هستند«.
اما محمدرضا خیرهللا زاده هم راه نوری 
را ادامه داد و در وزن 100+ کیلوگرم، برای 
صعود به فینال »گئون چوی گوانگ« از 
کره جنوبی را پیش رو داشت. ملی پوش 
کم بینای کشورمان در فینال به مصاف 
»رِواز چیکویدزه« از گرجستان رفت و 
حریفش را ایپون کرد و سومین طالیی 
کاروان ایران شد. خیرهللا زاده در مورد 
این مــدال گفت:» مثل تمام رشته ها 
زحمت کشیدم و خدا را شکر با حمایت 
فدراسیون جودو توانستم موفق شوم. 
امیدوارم که تعلیق جودو برداشته شود. 

این فدراسیون برای در اختیار گذاشتن 
 حـــریـــف تــمــریــنــی کــمــک زیــــــادی به 

ما کرد«.

نقره سنگین ◾
وزنه برداری هم البته از ریل مدال آوری 
خارج نشد .سید حامد صلحی پور  در 
دسته 97 کیلوگرم از ساعت 14 به روی 
صحنه رفت. وی در تالش های اول و 
دوم در مهار وزنه های 222 کیلوگرمی 
ناکام ماند، اما در بار سوم همین وزنه را 
با موفقیت مهار کرد تا صاحب مدال 

نقره شود.

برنامه رقابت های امروز  ◾
تیراندازی: 4:00 رقیه شجاعی

ــه  تـــیـــرانـــدازی بــا کــمــان: 4:30 فــرزان
عسگری

 دو و میدانی: 5:00 امیر خسروانی، 
پرش طول

14:40 الناز دارابیان ، پرتاب دیسک
15:14 مهدی اوالد  و نور محمد آرخی، 

پرتاب وزنه
 وزنه برداری: 6:30 سامان رضی 107- 

کیلوگرم
ــرزایـــی107+  ــیـ ــورمـ 14:00 مــنــصــور پـ

کیلوگرم
بسکتبال با ویلچر: 6:45 آلمان- ایران

 تیراندازی با کمان: 13:00 محمدرضا 
زرندی

 والیبال نشسته: 16:00 ایران- برزیل

روز طالیی کاروان پارالمپیک  ایران در توکیو

کوالک جودوکاران
یادداشت

هشدار به وزیر ورزش و جوانان

شکست خورده های 
دورنگ بازنگردند

هــمــزمــان  حسینی    سینا 
ــاب حــمــیــد ســـجـــادی  ــخـ ــتـ ــا انـ ــ ب
ــر ورزش و جــوانــان  بــه عــنــوان وزیـ
دولت سیزدهم برخی مدیران گذشته ورزش 
بــه ویــژه مــدیــران فوتبالی که در کارنامه آن ها 
شکست های متعددی به ثبت رسیده تالش 
می کنند خود را به نوعی به وی نزدیک کنند تا 
شاید از این اتفاق، مسیر بازگشتشان به حوزه 
مدیریت ورزش را فراهم آورنــد. بنابراین باید 
به وزارت ورزش و جوانان و شخص وزیــر این 
هشدار را داد که مراقب برخی موج سواری های 
روزهــای اخیر توسط افــراد ناکارآمد در فضای 

مجازی باشد.
این طیف همیشه در روزهای ابتدایی فعالیت 
سران دستگاه ورزش و آغاز به کار آن ها درصدد 
بودند تا به نوعی خود را همراه سیاست های 
کاری آن ها نشان دهند اما به واقع این طیف 
صرفاً برای قدرت گرفتن در حوزه ورزش مواضع 
ــد تا به ایــن شکل به  خــود را بارها تغییر دادن

کرسی مدیریتی دست پیدا کنند.
برای این طیف اهمیتی ندارد که رئیس دستگاه 
ورزش چه تفکرات و نگرشی به حوزه مدیریت 
دارد، بلکه آن هــا صــرفــاً بــه یــک مــوضــوع فکر 
می کنند که چگونه خود را گزینه ای شایسته 
نشان دهند،البته که حنای ایــن طیف برای 
ــرا که  ــدارد، چـ ــ افــکــار عــمــومــی دیــگــر رنــگــی نـ
عالقه مندان به حوزه ورزش و هواداران فوتبال 
به خوبی به یاد دارنــد که این دسته از مدیران 
چــگــونــه در ســال هــای اخــیــر بــا چــرخــش هــای 
ناگهانی و اخذ مواضع غیرمنتظره عرصه را 

خالی کردند.
اگــر ســری بــه آرشــیــو رســانــه هــای نــوشــتــاری و 
تصویری بزنید مطمئناً رفتارهای متناقض و 
دوگانه این افراد را به عینه مشاهده خواهید 
ــر دوربــیــن هــای  ــراب کـــرد، جــایــی کــه آن هـــا در ب
تلویزیونی بــرای رسیدن به کرسی مدیریتی 
بهترین فرد را رئیس دستگاه ورزش معرفی 
می کردند تا شاید با چــراغ سبز وزیــر بتوانند 
ــا فــدراســیــون  ــاره مــدیــریــت در بــاشــگــاه ی ــ دوبـ
موردنظر را بدست آورنــد اما پــس از جدایی و 
کنار رفتن از مسئولیت جمالت خود را به شکل 
ناباورانه ای تغییر می دهند و به عنوان یکی از 
منتقدان سرسخت وزیــر و معاونان وزیــر در 

رسانه های گروهی اظهارنظر می کنند.
مطمئناً حمید سجادی به عنوان وزیر ورزش و 
جوانان دولت سیزدهم به رفتارهای این طیف 
ــن رو توقع مــی رود وی  کامالً آشنایی دارد، ازای
در برابر این جریان سازی ها و اعمال فشارهای 
کاذب مقاومت کند و صرفاً شایسته ساالری 
را مالک انتخاب مدیران آتی ورزش ایران قرار 

دهد.
ــران در ســال هــای اخــیــر بــه واســطــه  ــ ورزش ای
دخالت های بی مورد و بحث برانگیز مدیران 
غیرورزشی لطمات جبران ناپذیری را متحمل 
شــده و اگــر ایــن رونــد معیوب همچنان تــداوم 
داشــتــه بــاشــد، آیــنــده خوشایندی در انتظار 
ورزش ایران نیست؛ اشتباهات دوره مدیریتی 
مسعود سلطانی فر و محمود گودرزی در جریان 
دولت های یازدهم و دوازدهــم می تواند نقشه 

راه ایده آلی برای حمید سجادی باشد.
سهم خواهی های فعلی با ایجاد فشار رسانه ای 
و راه انــدازی کمپین جمع آوری امضا و ارسال 
پیامک های تبلیغاتی برای روی کار آمدن یک 
مدیر ناکارآمد نه تنها مورد تأیید جامعه ورزش 
نیست، بلکه بــدونــه شــک بــا سیاست های 
دولت ابراهیم رئیسی نیز کامالً در تضاد است.
این روزها در محافل ورزشی افراد متعددی خود 
را نامزد پست های مدیریت در ورزش معرفی 
می کنند که هیچ یک نکته امیدوارکننده ای 
ــود بـــه هـــمـــراه نـــدارنـــد،امـــا با  در کـــارنـــامـــه خــ
اعتمادبه نفس مــثــال زدنــی تــالش می کنند 
خود را گزینه مورد اعتماد وزیر ورزش و جوانان 
معرفی کنند، درحالی که تا این لحظه حمید 
ســجــادی در رابــطــه بــا نــامــزدهــای پست های 
مدیریتی خود هیچ اظهارنظر رسمی نداشته 
و بعید به نظر مــی رســد وی بــخــواهــد چنین 

اشتباهی را مرتکب شود
به نظر می رسد حمید سجادی در برهه کنونی و 
روزهای آغازین فعالیتش به عنوان وزیر ورزش 
و جوانان دولــت سیزدهم بایدفکری به حال 

فرصت طلبان کند.
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 معجزه گر ایرانی مأمور انتقال امباپه به رئال ◾
پاری سن ژرمن به دو پیشنهاد رئال برای امباپه پاسخ نداده 
و حاضر به مذاکره نیست. رئال به عنوان آخرین راهکار، 
کیا چورابچیان را مأمور کرده تا راهی برای رهایی دادن امباپه 
از پاریس پیدا کند. ایجنت ایرانی به این مشهور است که 
در مذاکرات به بن بست خورده، معجزه می کند و در این راه 
تخصصی ویژه دارد. او که مدیر برنامه های فیلیپ کوتینیو، 

ریاض محرز و بسیاری دیگر از ستاره های فوتبال است.

پاکدل به پرسپولیس پیوست ◾
در شرایطی که کمتر کسی ایــن انتقال را پیش بینی 
می کرد اما حامد پاکدل به پنجمین خرید پرسپولیس 
در تابستان تبدیل شد.مهاجم فصل گذشته تیم 
آلومینیوم اراک که فصل گذشته 10 گل به ثمر رساند، در 
حالی به پرسپولیس پیوست که با حضورش فهرست 
بزرگساالن پرسپولیس تنها یک جای خالی دیگر دارد 

که شاید با بازیکن خارجی پر شود.

خرید پرتغالی آبی ها ◾
یــکــی از بــازیــکــنــان مــدنــظــر فــرهــاد مــجــیــدی، جعفر 
یــکــن ایــرانــی تیم پورتیموننزه پرتغال   سلمانی بــاز

است. 
استقالل با باشگاه پورتیموننزه به توافق مالی برای 
گرفتن رضایت نامه رسیده و مذاکراتی هم با خود 
سلمانی انــجــام داده اســت. سلمانی ایــن انتقال را 

تأیید کرد.

۱۲ ملی پوش خط خوردند! ◾
با اعالم رسمی فدراسیون فوتبال، 10 ملی پوش از مینی 
کمپ در لیست تیم ملی باقی ماندند.اسامی 12 بازیکن 
خط خورده:سیدحسین حسینی ،محمدرضا اخباری، 
آرمین سهرابیان، محمدحسین مرادمند ، سعید آقایی، 
مهدی تیکدری ، احمد زنده روح ، فرشید اسماعیلی، 
فرشاد احــمــدزاده ، مهدی عبدی ، ارســالن مطهری و 

شهریار مغانلو.

سینا سپهر   هرچند گفته می شود درآمد حدود 1.8 میلیون 
دالری باشگاه استقالل از محل فروش مهدی قایدی به باشگاه 
شباب االهلی، یک رکورد در فوتبال ایران محسوب می شود و 
تا امــروز هیچ باشگاهی در ایــران با فروش بازیکن به چنین 
درآمدی دست نیافته بود، اما شنیدیم این مبلغ تقریباً به اندازه بدهی باشگاه 
استقالل به استراماچونی سرمربی ، میلیچ و دیاباته دو بازیکن خارجی این 
باشگاه است! به عبارت ساده تر این رقم باید به این سه خارجی پرداخت شود، 
مگر آنکه مدیران کنونی باشگاه استقالل بخواهند برخی از این بدهی ها را به 

تعویق بیندازند که آن هم تبعاتی درپی خواهد داشت.
نکته جالب توجه دراین میان مسئله توقع بیش از اندازه بازیکنان آبی های 
پایتخت است که حاال با استناد به ماجرای فروش مهدی قایدی به یکی از 
تیم های اماراتی توقع دارند رقم قرارداد آن ها نیز به شدت افزایش یابد تا به 

نوعی جبران مافات فصول گذشته شود.
از طرفی هواداران باشگاه استقالل که تا به امروز به صورت شفاف در جریان 
چگونگی فروش مهدی قایدی قرار نگرفتند، بر این باورند که باید باشگاه 
با استفاده از درآمــد حاصل از فروش او در فصل نقل وانتقاالت حسابی 
ریخت وپاش کند تا آبی های پایتخت ستارگان مورد عالقه سرمربی را به 
استخدام خود درآورنــد، اما مسئله اصلی اینجاست که درآمد حاصل از 
فروش مهدی قایدی صرفاً جوابگوی بدهی های خارجی باشگاه استقالل 
است و مشخص نیست مدیران باشگاه در صورت پروسه جذب بازیکن 
خارجی یا ستارگان نام آشنای فوتبال ایران از کجا و چگونه می توانند منابع 

مالی را فراهم کنند تا دستمزد آن ها را پرداخت کنند.
نبود شفافیت موجود از سوی مدیران باشگاه استقالل دغدغه های بسیار 
زیادی را برای پیشکسوتان باشگاه استقالل نیز به وجود آورده تا جایی که 
برخی از پیشکسوتان این باشگاه به صورت خصوصی به مدیرعامل باشگاه 
پیغام دادند تداوم این شرایط می تواند سبب بحران جدیدی برای مجموعه 
تیم شود ازاین رو بهترین حالت ممکن این است که احمد مددی به صورت 
شفاف ریز جزئیات قرارداد فروش مهدی قایدی به الشباب االهلی امارات را 
در دسترس افکار عمومی قرار دهد تا به این ترتیب سطح توقعات هواداران 
استقالل فروکش کند. با در نظر گرفتن پرونده شکایت های بازیکنان و مربیان 
خارجی از باشگاه استقالل باید دید آیا مسئوالن باشگاه استقالل می توانند از 
محل درآمد حاصل از فروش مهدی قایدی زمینه مختومه شدن شکایت های 
بین المللی خود را فراهم آورند یا اینکه سود حاصل از فروش مهدی قایدی 
بابت خریدهای جدید استقالل هزینه خواهد شد و پرونده هایی نظیر 
استراماچونی،میلیچ و دیاباته همچنان به شکل کابوس وار استقاللی ها را در 

طول فصل آینده تهدید خواهد کرد.

گزارش قدس از هرج مرج مالی استقالل

پول قایدی در جیب
دیاباته، میلیچ و استراماچونی 

ذره بين

ستارگان ورزش

ورزش7

امــیــر عـــابـــدزاده پــس از فصل 
درخــشــانــی کــه در ماریتیمو 
داشت، تصمیم به ترک فوتبال 
پرتغال بــرای نزدیک تر شدن 
به رؤیای اصلی خود شد؛ او طی 29 بازی در 
فصل گذشته 102 سیو انجام داد. امیر اما 
رؤیای حضور در بارسا و رئال را در سر دارد. او 
می داند باید پله پله باال رود. پس پونفرادینا 

که در اللیگای2 حضور دارد را برای 
ادامه فوتبال خود انتخاب کرد.

پونفرادینا بــا ســه دروازه بــان فصل 
گذشته خــود قطع همکاری کــرد و 
در کنار امیر عابدزاده، لوچو گارسیا، 

دروازه بــان کلمبیایی الکرونیا را 
هــم بــه خــدمــت گــرفــت. پرز 

بولو، سرمربی پونفرادینا 
از هـــمـــان آغـــــاز فصل 

بـــا اعـــتـــمـــاد بـــه امــیــر 
عــابــدزاده او را درون 
دروازه تیمش قرار 
داد. دروازه بــان 
ایرانی پونفرادینا به 

خوبی از این فرصت 
استفاده کرد و طی سه بازی 
ــازی هــای  ــه ب ــ ــا ارائ اخــیــر ب
خــوب، سیوهای نجات 
بخش و رقم زدن 2 کلین 

شیت، نقش بسیاری در صدرنشینی تیمش 
داشته است؛ صدرنشینی که تداوم آن تا پایان 
فصل می تواند به آرزوی هواداران این باشگاه 
که یک قرن سابقه دارد، پایان داده و رؤیای 
بازی در اللیگا را هم برای عابدزاده به حقیقت 

پیوند دهد.
دریافت 50 گل در 42 بــازی فصل گذشته 
نشان از ضعف پونفرادینا در خط دروازه 
و دفــاع داشــت؛ ضعفی که در سه 
بازی نخست به لطف درخشش 
امیر عابدزاده تا حد زیادی پوشش 

داده شده است. 
یکه تــازی پونفرادینا در جــدول 
رده بندی اللیگا2 با سه برد متوالی، 
تــنــهــا بـــرتـــری مــحــســوس ایــن 
تیم در ایــن فصل نیست؛ 
امیر عابدزاده، دروازه بان 
ایرانی پونفرادینا در سه 
ــازی اخیر آمـــاری قابل  ب
توجه از خــود به جای 
ــت. او  ــ گــذاشــتــه اسـ
سیو،  بیشترین  ــا  ب
بـــیـــشـــتـــریـــن کــلــیــن 
شــــیــــت، کــمــتــریــن 
میانگین گل خورده باالتر 
از همه گلرهای اللیگا 2 ایستاده 

است.

مهدی طارمی در بــازی با آروکا 
نخستین گل فصل را برای تیم 
پورتو به ثمر رساند و به همراه 
تیمش به صدر جدول رده بندی 

لیگ برتر پرتغال رفت.
در این بازی پورتو با نتیجه 3-0 پیروز شد که 
مهدی طارمی در دقیقه 34 زننده دومین گل 

پورتو در این بازی بود. نمایش او در جریان 
بازی به گونه ای بود که در پایان به عنوان 

بهترین بازیکن زمین انتخاب شد. 
ــران گفت:  مهاجم تیم ملی فوتبال ای
ــازی خیلی  »در مصاف با آروکـــا یک ب

خــوب را پشت ســر گذاشتیم به 
این دلیل که شانس های گل 

زیـــادی داشــتــیــم و از سه 
موقعیت بــهــره بــردیــم و 
به یک پــیــروزی شیرین 
دست پیدا کردیم. می 

خــواهــم از هــم تیمی 
هایم به خاطر ایجاد 
موقعیت گل تشکر 
کــنــم. گــلــی کــه در 
ایــــن بـــــازی زدم 

ــرای  بــســیــار بـ
من مهم بود 
به این خاطر 

که به من اعتماد 

به نفس می دهد که در بازی های بعدی هم 
دروازه حریفان را بــاز کنم و نقش مؤثری در 
موفقیت های پورتو و امتیازاتی که بدست 

می آید، داشته باشم«. 
مــهــدی طــارمــی در ادامـــه مصاحبه اش این 
چنین گفت:» روند پیروزی های ما برای ادامه 
حضور در صدر جدول باید ادامه داشته باشد. 
اکنون بازی های تیم ملی است و باید بعد از 
بازی های تیم ملی به بازی های خوب و 
پیروزی های بعدی ادامه دهیم. حضور 
محدود تماشاگران در استادیوم برای 
من اصالً لذت بخش نیست و این را 
دوست ندارم. دوست دارم به زودی 
همه مشکالت حل شود و 
همه تماشاگران بتوانند 
بــه اســتــادیــوم بیایند 
ــازی را از نــزدیــک  ــ و ب

ببینند«. 
ســرمــربــی پـــورتـــو از 
عــمــلــکــرد مهاجم 
تــیــم مــلــی فــوتــبــال 
ایــران رضایت کامل 
دارد. مهدی طارمی به زودی 
وارد تهران خواهد شد تا با 
حضور در اردوی تیم ملی 
برای بازی با سوریه آماده 

شود.

عابدزاده بهترین دروازه بان اللیگای2

ماتادورها اسیر بچه عقاب ایرانی 
این گل به من اعتماد به نفس داد

ادامه آتش بازی طارمی در پرتغال 



 از چهره های 
محبوب استفاده 
می کنیم

ذبیح اهلل مجاهد 
)سخنگوی طالبان( 
در یک نشست خبری 
از رایزنی و مذاکره 
با حامد کرزی، 
عبداهلل عبداهلل، 
یونس قانونی و 
ژنرال عبدالرشید 
دوستم خبر داد و 
تصریح کرد: نظرات 
و توصیه های آن ها 
نیز مورد توجه 
قرار گرفته است. 
به گفته مجاهد، 
طالبان می خواهد 
کسانی که از حمایت 
و محبوبیت مردم 
برخوردار هستند، 
بخشی از دولت بوده 
و از ورود افرادی که 
در گذشته در مرکز 
درگیری ها بودند، 
اجتناب کند.

خبر

بدون تیتر

عــلــوی   درســـــــت هــمــان 
زمانی که آه مــردم ستمدیده 
افــغــانــســتــان از رنـــج 20 ســال 
اشغال آمریکا بلند شده است، 
آمریکا و متحدانش برای خارج 
کردن نیروهای خود و کسانی 
که با آن ها سوابق همکاری دارند از طریق فرودگاه 
بین المللی حامد کرزی کابل تا پیش از پایان مهلت 
۳۱ آگوست )فردا( عجله دارند. به گزارش یورو نیوز، 
بیش از 20 کشور در کنار آمریکا از ۱۴ آگوست -یک 
روز قبل از ورود طالبان به کابل- عملیات خروج 
اتباع خود و شهروندان افغانستان را آغاز کردند 
و در بخش های مختلف این عملیات گسترده، از 
مشارکت در حمل و نقل هوایی گرفته تا پذیرش 
نیروها همکاری داشتند. طی این عملیات خروج، 
هواپیماهای باری نظامی از جمله سی۱7 گلوب 
مستر و سی۱۳0 هرکولس استفاده شده است.
در همین حال اخبار رسیده از افغانستان حاکی 
است که آمریکا و کشورهای عضو ائتالف او همه 
تجهیزاتی را که قابلیت انتقال نــدارنــد منهدم 
می کنند. یکی از دالیلی که در توجیه این اقدام 
ذکر شده است ممانعت از در اختیار گرفتن این 
تجهیزات توسط طالبان است. اتفاقی که تاکنون 
فراوان رخ داده و بایدن این روزها تحت فشار زیادی 
از سوی منتقدان خود قرار گرفته است. در ادامه 

جزئیات فرار غربی ها از افغانستان را می خوانید.

ایاالت متحده ◾
وزارت دفــاع آمریکا اعــالم کرد ارتــش این کشور 
ــراد از فــرودگــاه کابل را  در صــورت لــزوم تخلیه اف
ــه خــواهــد داد؛ امـــا خــروج  ــ تــا ۳۱ آگــوســت ادام
نــیــروهــای آمــریــکــایــی و تــجــهــیــزات نــظــامــی در 
اولــویــت نخست قـــرار دارد. کــاخ سفید نیز در 
بیانیه ای اعــالم کــرد: واشنگتن از ۱۴ آگوست 
تاکنون 5هــزار و ۱00 شهروند آمریکایی را خارج 
ــزارو 500 شهروند  کـــرده اســـت. هنوز حـــدود هـ
آمریکایی در افغانستان حضور دارنــد و دولت 
ایـــاالت متحده در تــالش اســت بــا آن هــا تماس 
بگیرد و دستورالعمل هایی درباره نحوه رسیدن به 
فرودگاه کابل به آن ها بدهد. یک مقام آمریکایی 
روز شنبه به خبرگزاری رویــتــرز گفت: در حال 
حاضر کمتر از ۴ هزار سرباز همچنان در فرودگاه 
باقی مانده اند؛ شمار نظامیان آمریکایی در خاک 

 افغانستان پیش از این در اوج مأموریت تخلیه 
5هزارو 800 نفر بود.

بریتانیا ◾
انــگــلــیــس آخــریــن مــرحــلــه از عــمــلــیــات تخلیه 
غیرنظامیان را روز شنبه انجام داد. این کشور در 
مجموع طی دو هفته اخیر حدود ۱5 هزار نفر از 
شهروندان افغان و بریتانیا را با هواپیما از خاک 
افغانستان خارج کرد. با وجود این، لندن اذعان کرد 
هنوز صدها شهروند افغان که در 20 سال گذشته 
با نیروهای بریتانیایی همکاری می کردند در خاک 
افغانستان باقی مانده اند. بریتانیا افــزود شمار 
بسیار کمی از نظامیان این کشور همچنان در کابل 
حضور دارند که آن ها نیز به زودی خاک افغانستان 
را ترک خواهند کرد. به گفته سخنگوی وزارت دفاع 

این کشور، آخرین دسته از نیروهای مسلح در 
حال آماده شدن برای خروج از کابل هستند و فقط 
تعداد کمی از شهروندان افغان را نیز در آخرین 
پــروازهــای باقی مانده در ایــن آخــر هفته با خود 
خواهند برد. بین 800 تا هزارو ۱00 افغانستانی که 
با انگلیس کار می کرده اند و واجد شرایط خروج 
 از کشور هستند، نتوانستند خاک افغانستان را 

ترک کنند. 

فرانسه ◾
امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه اعالم کرد 
این کشور از ۱7 آگوست تا کنون 2هزار و8۳۴ نفر 
را از افغانستان خــارج کــرده اســت. او روز شنبه 
گفت: از این تعداد ۱۴2 نفر شهروندان فرانسه، 
۱7 نفر شهروندان دیگر کشورهای اروپایی و بیش 

از 2هــزارو600 نفر نیز اتباع افغانستان بوده اند. 
ــرای انجام عملیات تخلیه، حدود  ــزود: ب وی افـ
ــارات عربی متحده انجام   ۱5 پـــرواز از مسیر امـ

شده است.

کانادا ◾
ــرال وایــنــه ایــر، سرپرست ستاد دفــاع کانادا  ژنـ
اعالم کرد: نیروهای کانادایی حاضر در کابل، روز 
پنجشنبه به تالش ها برای تخلیه شهروندان کانادا 
و افغانستان پایان داده اند. او افزود: کانادا حدود 
۳ هزار و 700 شهروند کانادایی و افغان را از این 
کشور خارج و یا عملیات تخلیه آن ها را تسهیل 

کرده است.

آلمان ◾
آلمان نیز روز پنجشنبه پروازهای تخلیه را پایان 
داد. ارتش آلمان در این مدت 5هــزارو ۳۴7 نفر 
از جمله بیش از ۴هزار و ۱00 افغان را از این کشور 
خارج کرد. آلمان پیشتر اعالم کرده بود هویت ۱0 
هزار نفر را که باید خارج شوند، شناسایی کرده 
است؛ از جمله کارکنان محلی دولت، خبرنگاران 
و فعاالن حقوق بشر. به گفته سخنگوی وزارت 
خارجه آلمان در روز جمعه، هنوز حــدود ۳00 

شهروند آلمانی در افغانستان باقی مانده اند.

ایتالیا ◾
لوئیجی دی مایو، وزیر خارجه ایتالیا روز پنجشنبه 
اعــالم کــرد تا 26 مــاه آگوست در مجموع ۴هــزار 
و8۳2 افغان را از این کشور خــارج کــرده و تا این 

مرحله ۴هزارو 575 نفر وارد ایتالیا شده اند. 
کشورهای دیگری هم هر کدام تالش داشته اند تا 
هر چه سریع تر نیروها و دیپلمات های خود را به 
همراه خانواده هایشان از افغانستان خارج کنند. 
سوئد که هزار و۱00 نفر، بلژیک هــزارو ۴00 نفر، 
ایرلند ۳6 نفر، لهستان 900 نفر، مجارستان 5۴0 
نفر، دانمارک هزار نفر، اوکراین 600 نفر، اتریش 
89 نفر، سوئیس 292 نفر، هلند 2هزار و500 نفر، 
اسپانیا هزار و 898 نفر، ترکیه هزارو۴00 نفر، هند 
565 نفر، استرالیا ۴هزار و۱00 نفر و نیوزیلند 276 
شهروند خود را از افغانستان خارج کرده اند و این 
روند خروج تا روز مهلت طالبان کماکان ادامه دارد. 
بیگانگان رفتند و این افغانستانی ها هستند که 

ماندند تا تاوان اعتماد کامل به غرب را بدهند.
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فرار بزرگ
 آمریکا آخرین پایگاه سیا 

در افغانستان را تخریب کرد

عملیات در پوشش داعش!
نیروهای ایـــاالت متحده آخــریــن پایگاه سیا 
در افغانستان را همزمان با عملیات انتحاری 
داعش، منهدم کردند تا تجهیزات و اطالعات 
حساس را از طالبان دور نگه دارنــد. این خبر 
از ســوی نــیــویــورک تایمز بــه نقل از مقامات 
آمریکایی منتشر شده است. اسناد و مدارک 
مهم نــیــروهــای آمریکایی و افغانستانی در 
ــن پــایــگــاه نــگــهــداری مــی شــده اســـت. بنابر  ای
این گــزارش، طرح تخریب این پایگاه از مدتی 
پیش برنامه ریزی و عصر پنجشنبه در روزی 
که دو انفجار انتحاری در فرودگاه کابل روی 
داد، اتفاق افــتــاد! ایــن همزمانی سبب شده 
 اهــالــی کــابــل نسبت بــه عملیات داعـــش هم 

مشکوک شوند.

20 هزار آمریکایی علیه قوانین انتخاباتی

بگذارید ما هم رأی بدهیم!

هزاران آمریکایی روز شنبه به وقت محلی در 
واشنگتن دی.ســی و دیگر شهرهای آمریکا، 
علیه قوانین محدودکننده حق رأی تظاهرات 
کــردنــد. بــه نوشته رویــتــرز، ایــن معترضان با 
حضور گسترده در خیابان ها، محافظت از حق 
رأی شهروندان و مقابله با قوانین مربوط به 
محدودیت های انتخاباتی در ایالت های تحت 
کنترل جمهوری خواهان را خواستار شدند. 
معترضان واشنگتن که تعدادشان بیش از 
ــزار نفر ذکــر شــده و پــالکــاردهــای »جــان  20هــ
سیاه پوستان اهمیت دارد« در دست داشتند، 
ــد  ــت هــا هـــشـــدار دادنـ ــال ــذاران ای ــون گـ ــانـ بـــه قـ
تصویب قوانین ایالتی محدودیت انتخابات، 
ــان منتج  ــوســت ــن پ ــگــی ــه تــبــعــیــض عــلــیــه رن  بـ

خواهد شد.

 سباستین کورتس )صــدر اعظم اتــریــش( با 
ــد آرا بــار دیگر به عنوان رئیس حزب  99درصـ

محافظه کار مردم این کشور انتخاب شد.
ــرای نخستین بـــار در اســتــونــی، فقط یک   بـ
نفر نامزد ریاست جمهوری شده و قــرار است 

نمایندگان این کشور به او رأی دهند.
 وزیر دفاع عراق که برای شرکت در نمایشگاه 
صنایع نظامی ترکیه در استانبول بــود، اعالم 
کرد برای خرید پهپاد بیرقدار، ۱2 فروند بالگرد 
نظامی آتاک و 6 سامانه جنگ الکترونیکی کُرال 

تفاهم هایی با طرف ترک داشته است.

6غیرنظامی شامل چهار خردسال در حمله پهپادی آمریکا در کابل کشته شدند

کودک کشی در دقیقه 90
آمریکا در آخرین لحظات هم دســت از ســر مردم بی گناه افغانســتان برنداشته است. به 
 گزارش فارن پالیسی، در حمله موشــکی آمریکا به یک منزل مسکونی در کابل روز گذشته،

 6 غیرنظامی از جمله چهار کودک کشته و سه نفر مجروح  شدند. دو مقام آمریکایی ادعا 
کرده اند هدف هواپیمای بدون سرنشین حمله به چند انتحاری داعش بوده، اما این ساختمان 
مسکونی به اشتباه مورد حمله قرار گرفته است. آمریکا در طول 20 سال جنگ در افغانستان 

حدود 50هزار شهروند غیرنظامی را کشته است.

WWW.QUDSONLINE.IR

صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

سردبیر:
امیر سعادتی

 شهادت رجایی و باهنر در سال 1360
 انفجار در دفتر نخست وزیری کشورمان در تاریخ 
۸ شهریور 1360 برگی دیگر بر دفتر جنایت های 

منافقین اضافه کرد. در این انفجار  که طی برگزاری 
جلسه شورای عالی امنیت ملی کشور رخ داد، 

محمدعلی رجایی )رئیس جمهور( و محمدجواد 
باهنر )نخست وزیر( و همچنین عبدالحسین دفتریان 

مدیرکل مالی اداری نخست وزیری و یک عابر در بیرون از 
ساختمان ریاست جمهوری به شهادت رسیدند.

اوقات شرعی به افق تهران

اذان صبح فردا

اذان ظهر

13 :05

5 :08

اذان مغرب

19 :53

غروب خورشيد

19 :34
 نیمه شب شرعی

00 :21
طلوع فردا

6 :36

اوقات شرعی به افق مشهد

اذان صبح فردا

اذان ظهر

12 :32

4 :34

اذان مغرب

19 :21

غروب خورشيد

19 :02
 نیمه شب شرعی

23 :48
طلوع فردا

6 :02
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در پی حمله موشکی به یکی از پایگاه های هوایی 
ائــتــالف ســعــودی در جــنــوب یمن دســت کــم ۳0 
نظامی کشته و 60 نفر دیگر زخمی شدند. به 
گزارش فارس، روز گذشته هنگام صف صبحگاه 
نظامیان وابسته به ائتالف سعودی در پایگاه 
هوایی العند استان لحج، سه موشک بالستیک 
به سمت این پایگاه شلیک شد. محمد النقیب، 
سخنگوی نظامی شورای انتقالی جنوب وابسته 
ــارات در گفت وگو با شبکه الحدث اعالم  به امـ
کرد: تعداد کشته های این حمله به ۳0 و تعداد 
مجروحان به 90 نفر رسیده است. این حمله در 
حالی انجام می شود که ایــاالت متحده به تازگی 
بخشی از نیروهای خود را از افغانستان به جنوب 
یمن و به طور مشخص از فرودگاه عدن به استان 

ــرده اســت. همچنین آمریکا در  لحج منتقل ک
تاریخ 2۱ تیرماه ده ها خودرو نظامی، پهپاد، سامانه 
پاتریوت و اتاق عملیات میدانی را به پایگاه العند 

منتقل کرده است. 
در همین حال، معاون وزیر خارجه دولت نجات 
ملی یمن با اشــاره به اینکه محاصره یمن برای 
انتقام گیری از ملت این کشور است، تأکید کرد: 
محاصره بر توان ارتش و کمیته های مردمی تأثیری 
نداشته است. حسین العزی در حساب توییتری 
خود نوشت: اینکه علت محاصره را قاچاق سالح 
مطرح می کنند، خنده دار است چرا که این ادعاها 
واقعیت ندارد و آنچه وارد یمن می شود به دقت 
بازرسی می شود؛ همچنان که کشتی ها، شناورها 
و گشتی های ائتالف سعودی در دریا حضور دارند 

و ماهواره ها نیز در حال رصد هستند. وزیر خارجه 
دولت نجات ملی یمن همچنین تأکید کرد: صنعا 
نیازی به قاچاق یا خرید سالح از خارج ندارد چرا که 
کارخانه های جنگی داخلی برای نیازهای جنگی از 
گلوله گرفته تا موشک، خودرو و هواپیما پاسخگو 
اســت و عــالوه بر آن برخی جنگ افزارها نیز در 
نبردها غنیمت گرفته می شود، گذشته از آن، 
مزدوران سعودی سالح های خود را با قیمت ناچیز 
می فروشند و انبارهای ما پر از غنایم میدانی است. 
وزیر خارجه دولت نجات ملی یمن همچنین گفت: 
هفت سال محاصره کافی است تا بتوان درک کرد 
محاصره یک ابزار شکست خورده و بیهوده است 
و کوچک ترین تأثیری بر توان جنگی نداشته بلکه 

آن را گسترش داده است.

گزارشگزارش

حملهموشکیبهپایگاهائتالفسعودی
همزمانبااستقراریانکیها

درجنوبیمن

یک پذیرایی 
شیرین از آمریکا!

دوشنبه 8 شهریور ۱400    ۲۱ محرم الحرام ۱443   30 آگوست ۲0۲۱   سال سی و چهارم    شماره 9609

آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی همراه با ارزیابی كیفی 
)تجدید مناقصه عمومی و  یك مرحله ای شماره  53090985()نوبت اول(

نام و نش��انی دس��تگاه مناقصه گزار : شركت گاز استان 
خراس��ان جنوب��ی )س��هامی خ��اص(- بیرجن��د- س��ایت 
اداری- بلوار پیامبر اعظم )ص(- ابتدای خیابان شهدای نیروی انتظامی- 
ش��ركت گاز اس��تان خراس��ان جنوب��ی- طبق��ه اول- ام��ور قرارداده��ا- 
كدپس��تی : 9719866838 - تلف��ن :  32392000-056، نمابر قراردادها:  

056-32400523
موضوع تجدید مناقصه : انجام خدمات امداد ، بهره برداری ، مشتركین ، 
گازبانی ، قرائت كنتور و توزیع صورتحساب مشتركین ، وصول مطالبات ، 
بازرس��ی و نظارت بر توزیع گاز در سطح شهرستان های طبس ، بشرویه ، 
عشق آباد ، دیهوک ، ارسک  و روستاهای تابعه از طریق سامانه تداركات 
الکترونیکی دولت )س��تاد( به آدرس )www.setadiran.ir( و به ش��ماره 

فراخوان )2000091444000046(
نوع و مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار : تضمین های اعالم شده 
در آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی به شماره 123402/ت50659 
ه- مورخ 1394/09/22- مبلغ تضمین 7.000.000.000 ریال )هفت میلیارد 
ریال(- ارائه هر گونه چك به عنوان تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار 

مورد قبول نمی باشد.
نکته : اصل تضمین ش��ركت در فرآیند ارجاع كار تا قبل از آخرین مهلت 
عودت اسناد مناقصه در سامانه ستاد عالوه بر بارگذاری از طریق سامانه 
مذكور بایس��تی به امور قراردادهای ش��ركت گاز اس��تان خراسان جنوبی 

ارائه گردد .
مح��ل تأمین اعتب��ار پیمان : اعتب��ارات جاری )منابع داخلی ( ش��ركت گاز 

استان خراسان جنوبی 
شرایط متقاضیان :

•دارا بودن حداقل پایه 4 در رشته تأسیسات و تجهیزات و یا پایه 5  در 
رشته نفت و گاز 

•ارائه گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعی
•داشتن ظرفیت خالی ارجاع كار و دارا بودن سابقه كاری مشابه و مرتبط

•ارائ��ه م��دارك معتبر ثبتی مناقصه گر و مدارك و مس��تندات مذكور در 
اسناد ارزیابی كیفی 

•ارائه صورت های مالی حسابرس��ی ش��ده س��ال 99 و یا حداقل س��ال 98 
توس��ط مؤسسات حسابرس��ی معتبر مطابق بخش��نامه26510/ت39039ك 

مورخ 1388/2/9 
نکت��ه 1: ارائ��ه اص��ل و یا كپی برابر اص��ل مدارك فوق االش��اره در زمان 

بازگشایی پیشنهادها الزامی است .
برنامه زمانی مناقصه :

•مهل��ت دریاف��ت اس��ناد مناقص��ه و اس��ناد ارزیاب��ی كیف��ی: از تاری��خ 
1400/06/08 لغایت ساعت 08:00روز یکشنبه مورخ 1400/06/14 

•آخری��ن مهلت بارگذاری اس��ناد مناقصه و اس��ناد ارزیابی كیفی بر روی 
سامانه ستاد : ساعت 08:00 روز یکشنبه مورخ 1400/06/28

•اعالم نتایج ارزیابی كیفی :  1400/06/29 
•زمان و مکان بازگشایی پاكات مناقصه : ساعت 10:30روز سه شنبه مورخ 

1400/06/30- سالن جلسات شركت گاز استان خراسان جنوبی
كلیه اس��ناد مناقص��ه و ارزیابی كیف��ی از طریق درگاه س��امانه تداركات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس )www.setadiran.ir( توزیع خواهد 
ش��د و ه��ر یک از مناقصه گ��ران جهت دریافت و عودت اس��ناد مناقصه و 
ارزیابی كیفی ، بایس��تی اس��ناد را تا آخرین مهلت ذكر شده در آگهی از 

طریق سامانه ستاد دریافت و یا بارگذاری نمایند. 
مناقصه گران تایید ش��ده در ارزیابی كیفی می بایس��ت اسناد مناقصه را 
پس از بارگذاری در س��امانه تداركات الکترونیکی دولت تا قبل از شروع 
جلس��ه كمیس��یون مناقصات بصورت فیزیکی نیز تحویل دبیرخانه رمز و 

محرمانه واحد حراست شركت گاز استان خراسان جنوبی نمایند.
www.nigc-skgc.ir   ، www.shana.ir    ، http:// این آگهی در سایتهای

iets.mporg.ir  و www.setadiran.ir قابل رؤیت می باشد.
                                                                              شناسه آگهی 1180277

روابط عمومی شركت گاز استان خراسان جنوبی
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