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 ضرورت شناساندن  دانشمندان2
 وعلمای بزرگ به  عنوان الگوی  جامعه

حجت االسالم والمسلمین احمد مروی در دیدار پدیدآورندگان کتاب زندگی نامه 
مرحوم آیت اهلل حاج شیخ غالمحسین تبریزی که با عنوان »مرزبان عقیده و 

ایمان« در تاالر والیت حرم مطهر رضوی انجام شد، با بیان اینکه شناسایی و...

تولیت آستان قدس رضوی تأکید کرد

مدیرکلروابطعمومیوزارتنفتازاهمیتارسالنفتکشایرانیبهلبنانمیگوید

مهندسی نفت در مدیترانه
2

2

5

2

گفتوگویقدس
بارئیسپیشیندبیرخانه
ستادتوسعهسواحلمکران

از اقتصاد دریا 
بی بهره ایم!
تاپایانسال20میلیون
واکسنفخراتولیدمیشود

ایران؛رتبهدوم
واکسیناسیون
هفتگیدردنیا
سخنگویوزارتامورخارجه
درپاسخبهپرسشقدس:

توافقجدیدبا
آژانسکامالً
منطبقبامصوبه
مجلساست

تشکیل کابینه لبنان و 
دشواری های پیش رو

علیرضاتقوینیا
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سازمان موقوفات ملک 

آگهی مزایده فروش گاو ذبح شده و دام حذفی  )زنده اضطراری ( 
تاریخ مزایده چهارشنبه مورخ 1400/06/31 ساعت 11 

آخرین مهلت ارائه پیش�نهادات : س�اعت 10 صبح روز چهارش�نبه 1400/6/31 جهت کس�ب اطالعات بیشتر و دریافت فرم 
شرکت در مزایده با تلفن 05138421523 تماس حاصل و یا به آدرس بلوار بعثت احمدآباد ، بین رضا و طالقانی پالک 50 

مراجعه فرمایید و پیشنهادات مبهم - مشروط و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد .
سازمان موقوفات ملک در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

تصفیه فاضالب ، حیات مجدد آب است 

آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار 
به منظور واگذاری بخشی از تاسیسات فاضالب شهر مشهد به روش بیع متقابل )مزایده(

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مشهد

شرکت آب و فاضالب مشهد در نظر دارد براساس ماده 37 قانون 
و  آب  های  شرکت  تشکیل  قانون   2 ماده  و  توسعه  ششم  برنامه 
فاضالب مصوب سال 1369، تکمیل بخشی از تاسیسات جمع آوری و 
تصفیه فاضالب شهر مشهد را در ازای تخصیص پساب تصفیه شده 
زمانی محدود  برای دوره  با حجم مشخص  کاربری معین  به منظور 
و معین به روش بیع متقابل و با شرایط ذیل به سرمایه گذار واجد 

شرایط واگذار نماید. 
الف- شرح مختصری از پروژه: 

مشهد  شهر  فاضالب  تاسیسات  از  بخشی  تکمیل  پروژه:  موضوع   -
 234000 ظرفیت  به  فاضالب  های  خانه  تصفیه  احداث  شامل: 
مترمکعب در شبانه روز و اجرای شبکه جمع آوری و خطوط انتقال 

فاضالب به میزان 1755 کیلومتر 
- سرمایه پذیر: شرکت آب و فاضالب مشهد

- دوره احداث: بر اساس نیاز و میزان فاضالب تولیدی تا پایان دوره 
طرح )سال 1420( بر اساس برنامه زمان بندی مندرج در اسناد مزایده

- دوره بهره برداری تجاری: با ارائه مدل مالی   
- حجم پساب قابل واگذاری: 34 میلیون مترمکعب در سال

- راندمان تصفیه: 95 درصد
- محل اجرا: شهر مشهد

ب- شرایط کلی براي سرمایه گذاري:
- سرمایه گذار به صورت شخص حقیقی یا حقوقی با داشتن سابقه 
مدیریتی قابل قبول، تامین و تخصیص سرمایه مورد نیاز را به عهده 

خواهد داشت.
گذاران  سرمایه   : ارزیابی   اسناد   دریافت  محل  و  مهلت  تاریخ،   -
واجد شرایط می توانند از تاریخ 1400/6/22 لغایت پایان وقت اداري 
نامه  داشتن  دست  در  با  ارزیابی  اسناد  دریافت  1400/06/27جهت 
اعالم آمادگی جهت سرمایه گذاري در طرح به معاونت برنامه ریزی 
وتوسعه سرمایه گذاری شرکت آب و فاضالب مشهد مراجعه نمایند.
- محل و زمان تحویل مدارك درخواستی: مهلت تحویل اسناد ارزیابی 
آدرس  به   1400/07/10 مورخ  شنبه  روز   14 ساعت  تا  شده،  تکمیل 
مشهد، خیابان فلسطین، نبش فلسطین 26،  دبیرخانه  شرکت آب 

و فاضالب مشهد می باشد . 
- بدیهی است پس از بررسی مدارك ارزیابی که توسط شرکت کنندگان
جهت  شرایط  واجد  گذاران  سرمایه  از  شود،  می  تحویل  و  تکمیل   

مذاکرات قراردادي دعوت بعمل خواهد آمد.
- سرمایه پذیر در رد یا قبول پیشنهادات فنی یا مالی سرمایه گذاران 

در تمام مراحل اختیار تام دارد.
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شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی 

فراخوان مناقصه  عمومی دو مرحله ای

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی

نوبت دوم

برابر مشخصات فنی  و  به شرح جدول ذیل  ای  دارد مناقصه عمومی دو مرحله  آذربایجانغربی در نظر  برق  نیروی  توزیع  شرکت 
پیوست اسناد مناقصه را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد 
مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد( به آدرس:
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور 

و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : روز دوشنبه  مورخ 1400/06/22

آخرین مهلت  زمانی دریافت اسناد مناقصات از سایت : ساعت 19 روز چهارشنبه  مورخ 1400/06/31
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد : ساعت 19 روز دوشنبه مورخ 1400/07/12

زمان بازگشایی پاکت های الف و ب :  روز چهارشنبه  مورخ 1400/07/14 ساعت 11)یازده صبح( خواهد بود.
تاریخ تشکیل جلسه افتتاح پاکات ج ) پیشنهاد قیمت ( پیشنهاد دهندگان ، با ملحوظ قراردادن زمان جهت بررسی مشخصات فنی 
پیشنهاد دهندگان توسط کمیته فنی بازرگانی ، در جلسه گشایش پاکات الف و ب به اطالع شرکت کنندگان در مناقصه خواهد 

رسید.
توضیح : پیشنهاددهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده شرکت در مناقصه ، تضمینهای معتبر ) بر اساس شرایط مندرج در اسناد 
مناقصه ( تهیه و تسلیم نماید و به پیشنهاد های فاقد امضا ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در 

فراخوان واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مبلغ  کل تضمین شرکت موضوع  مناقصه و شماره فراخوانشماره مناقصه
نوع اعتباردر مناقصه) به ریال(

خرید  انواع المپ سدیمی1400-186
منابع داخلی2.000.000.000)شماره فراخوان2000009003000140  (

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: 
آدرس : ارومیه – بلوار ارتش-سربازان گمنام-ارتش.شرکت توزیع نیروی برق استان ،  تلفن 3110-044 داخلی 4305  

اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
مرکزتماس : 021-27313131

دفترثبت نام : 88969737-021و021-85193768
دفتر ثبت نام ارومیه : 09144443544 - 04432232113

اطالعات تماس دفاترثبت نام سایر استانها در سایت سامانه www.setadiran.ir  »بخش ثبت نام /پروفایل تامین کننده /مناقصه گر «
موجود است.

برق  نیروی  توزیع  شرکت  وسایت   ) توانیر  شرکت   ( برق  معامالت صنعت  رسانی  اطالع  های  سایت  در  مناقصه  فراخوان  ضمناً 
آذربایجانغربی و سایت ملی مناقصات  به ترتیب به آدرس های :

Iets.Mporg.ir   ,WWW.Waepd.ir     ,WWW.tavanir. org.ir  قابل مشاهده است .                        شناسه آگهی:1189387
توضیح : سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه  مندرج است. ف
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  سهیل فرجی

مستندنگاری مردم ایران زمین
1515 میراث عروس و دامادهای کرد

1212 رازهای  معبد آناهیتا
روایتیازگشتوگذاردربزرگترینتکبنایتاریخیایرانزمین

4نسلازُخسبیهادرمریواندرپیشهکهنشانمشغولهستند

66 میانشه؛ یک عاشقانه آرام 
شرحسفربهدریاچـهایکهدردلجنـگلهایبکـرشمالکشورقراردارد

88 گشتوگذارمیانمقبرههاییکهشاعرانایرانزمینرادرخودجایدادهاند

از توس تا توس 

ضمیمه سه شنبه های روزنامه قدس | شماره ششم| سه شنبه 23 شهریور 1400

چی چست هر سال این روزها
میزبان انگوردارهایی است که دور هم جمع می شوند 
تا خدا را به خاطر برکت باغ هایشان ستایش کنند

شانی در بایرامی
جشن شکرگزاری 

»قاف«ضمیمهسهشنبههای
روزنامهقدس

آیااحیای»جهادسازندگی«کهقراراستدردولتپیگیریشود
میتواندمشکالتحوزهروستارابرطرفکند؟
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  الگوی توسعه مهم تر از نهادسازی

فرارسیدن سالروز شهادت امام حسن مجتبی علیه السالم)به روایتی( را تسلیت می گوییم



   تسلیت 
رهبر انقالب 
برای درگذشت 
قاضی زرگر 
حضرت آیت اهلل 
خامنه ای در پیامی 
درگذشت حجت االسالم 
زرگر رئیس دادگاه انقالب 
تهران و از قضات 
با سابقه را تسلیت 
گفتند. به گزارش 
پایگاه اطالع رسانی 
رهبر انقالب، در پیام 
ایشان ضمن تسلیت 
درگذشت این روحانی 
مجاهد به  بازماندگان و 
همکاران وی آمده است: 
»شجاعت و صراحت 
در مقام قضا و تالش 
مجاهدانه در مقام امر 
به معروف و نهی از منکر، 
بخشی از خصوصیات 
ممتاز آن مرحوم بود. از 
خداوند متعال رحمت و 
مغفرت و حشر با اجداد 
طاهرینش را برای 
ایشان مسألت می کنم«.

خبر

انتصابات 

مهدی خالدی   آن گونه که 
منابع خبری گزارش داده اند 
کشتی حامل ۲۹ میلیون لیتر 
سوخت )گازوئیل( جمهوری 
اسالمی ایران که چندی پیش 
توسط تجار لبنانی خریداری 
ــود، پــس از ورود بــه بــنــدر »بــانــیــاس«  شــده بـ
سوریه، محموله آن آماده حمل به سمت لبنان 
ــدام را باید به فــال نیک گرفت.  اســت. ایــن اق
حرکت نفتکش ایرانی به سوی لبنان آن هم 
در بیخ گوش رژیم صهیونیستی، در چند روز 
اخیر سر و صدای زیادی به پا کرده و بسیاری 
از تحلیگران آن را رودســـت ایـــران، ســوریــه و 
حزب هللا به آمریکا و ایادی منطقه ای اش تعبیر 
کردند. سید هاشم صفی الدین رئیس شورای 
اجرایی حزب هللا نیز با اشاره به همین موضوع 
گفته بود: »با این حرکت، محاصره اقتصادی 
ایـــران، ســوریــه و لبنان درهـــم شکسته و این 
نخستین قدم است و این گام را با گام های دیگر 
کامل می کنیم«. به همین بهانه در گفت و گو با 
علی فروزنده شهرکی تحلیلگر مسائل منطقه 
که همین دو روز پیش به عنوان مدیرکل روابط 
عمومی وزارت نفت نیز انتخاب شــده، ابعاد 
اهمیت اقدام ایران را به بحث گذاشته ایم که 

در ادامه می خوانید.

ــود رجـــزخـــوانـــی مـــکـــرر، رژیـــم  ◾ ــاوجــ ــ چــــرا ب
صهیونیستی در مقابل حرکت این نفتکش هیچ 

واکنشی از خود نشان نداد؟ 
من فکر می کنم دو دلیل عمده و محکم برای 
ایــن مــوضــوع وجـــود داشـــت. نخست مــوازنــه 
وحشت و منفی ای بــود که حــزب هللا مقابل 
رژیم صهیونیستی ایجاد کرد. نصرهللا هنگام 
اعــالم حرکت نفتکش ایــرانــی به ســوی لبنان 
ایــن نفتکش را بخشی از خــاک ایــن کشور 
خوانده و آسیب زدن به آن را خط قرمز خواند. 
صهیونیست ها به خوبی می دانند سید حسن 
به وعده هایش صادق است. همین موضوع تل 

آویو را از هرگونه ماجراجویی بازداشت. نکته 
بعدی هم این بود که موضوع سوخت مستقیماً 
با زندگی مردم لبنان در ارتباط بود و آسیب به 
آن وجهه صهیونیست ها را در افکار عمومی 
بی اعتبارتر از امــروز می کرد و همین مسئله 

مانع واکنش آن ها شد.

 در صورت ارسال نفتکش های بعدی باز هم  ◾
رژیم صهیونیستی همین گونه عمل خواهد کرد؟
من تصور می کنم تا وقتی معادالت به صورت 
کنونی است تغییری در رفتار صهیونیست ها 
اتفاق نخواهد افتاد. ما در سوختی که برای 
ونزوئال فرستادیم معادله کشتی در برابر کشتی 
را برای آن تعریف کردیم و به خاطر این موضوع 
ــاره  کسی وارد چالش بــا ایــن ایـــران نشد. درب
لبنان که از ســوی حــزب هللا معادله واضحی 

تعریف شده که همان اعالم نفتکش به عنوان 
ــود. مــن تــصــور مــی کــنــم تا  خـــاک ایـــن کــشــور بـ
وقتی این معادله برقرار باشد و تغییری در آن 
 حاصل نشود موضع رژیم غاصب هم تغییر 

نخواهد کرد. 

یکی از رویکردهایی که ایــران به جد دنبال  ◾
ــادالت بین المللی و  می کند حــذف دالر از مــب
همچنین تشکیل بلوک کشورهای ضد تحریمی 
است. فروش نفت به لبنان چقدر در این راستا 

مهم است؟ 
اکنون قــراردادهــای بسیاری بین اقتصاد های 
بــزرگ دنیا بــرای مبادالت با پول ملی دو طرف 
بسته شــده اســت. به طور نمونه چین و ژاپن 
ــوان اقــتــصــاد دوم و ســـوم دنــیــا چنین  ــه عــن ب
قــــراردادی دارنـــد. دلیل آن هــم ایــن اســت که 

ایاالت متحده به علت جهان روایی دالر عمالً 
هزینه چالش های اقتصادی و تورم خود را به 
کشورهایی که از دالر استفاده می کنند سرریز 
می کند. بــه همین دلیل کشورها عالقه مند 
هستند تا جای ممکن از ارز دالر فاصله بگیرند 
و شیوه های مختلفی را هم بــرای آن در پیش 
می گیرند. ایــران هم سال هاست که استفاده 
از دالر را در مبادالت خارجی خود به حداقل 
رسانده است. فروش مواد سوختی به لبنان با 
لیر هم جدا از همین بحث نیست. البته باید 
توجه کرد حذف دالر از مناسبات جهانی راحت 
نخواهد بود، با این وجود پیش بینی کارشناسان 
اقتصادی ایــن اســت که حداقل در آسیا طی 
چند ســال آیــنــده مــا شاهد ایــن خواهیم بود 
که یــوان چین تا حد زیــادی جایگزین دالر در 

مبادالت شود.
در مورد بخش دوم پرسشتان هم باید بگویم 
آمریکا به دالیل مختلف در حال از دست دادن 
سنگرهای اقتصادی خود در دنیاست و تالش 
دارد با تحریم، جنگ های تعرفه ای و امثال این 
جایگاه خود را حفظ کند. با توجه به این رویکرد 
تحریم مداوم که کشورهای کوچکی هم هدف 
آن نیستند من جمله روسیه و چین، بسیاری از 
کشورها ترجیح می دهند که مبادالت مستقل 
خود را توسعه دهند و نیازهای دو طرف را تأمین 
کنند. ایــن مسئله هــم بــه دور شــدن از دایــره 
تحریم پذیری کمک می کند و هم کمک می کند 
به اینکه اقتصاد آن ها سرپا بماند. ارسال نفت 
به لبنان هم می تواند یک گام مهم در این زمینه 
باشد، ولی این گام می تواند بزرگ تر باشد و تنها 
در مسئله سوخت باقی نمانده و به این منجر 
شود که ایــران در دریــای مدیترانه به موضوع 
اکتشاف و استخراج نفت لبنان کمک کند، 
همان گونه که ممکن است در سوریه این اتفاق 
بیفتد. ما برای اینکه بتوانیم چنین باشگاهی 
را شکل دهیم بــه هیچ وجــه نباید در فــروش 
محصول متوقف شویم، بلکه باید وارد بازارها 

شده و معادله برد – برد شکل دهیم.

 مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت
 از اهمیت ارسال نفتکش ایرانی به لبنان می گوید

مهندسی نفت در مدیترانه

خبرخبر
روزروز

ضرورت شناساندن  دانشمندان وعلمای بزرگ به  عنوان الگو ی  جامعه
حــجــت االســالم والمسلمین احــمــد مـــروی در دیـــدار 
پدیدآورندگان کتاب زندگی نامه مرحوم آیت هللا حاج شیخ 
غالمحسین تبریزی که با عنوان »مرزبان عقیده و ایمان« 
در تاالر والیت حرم مطهر رضوی انجام شد، با بیان اینکه 
شناسایی و معرفی بزرگان و اسوه های کشور به جامعه 
امری ضروری بوده و به هیچ عنوان جنبه تشریفاتی ندارد، 

اظهار کرد: اگر بخواهیم به جریان روحانیت در طول تاریخ 
امتداد دهیم، باید زندگی نامه بزرگان و علمای دین را که 
مزین به تقوا، پرهیزگاری و تهذیب نفس بودند به جامعه 

و به ویژه جوانان و طالب معرفی کنیم.
وی با تأکید بر اینکه هیچ چیز برای تربیت اخالقی طالب 
از خواندن زندگی نامه علما بهتر و مؤثرتر نیست، عنوان 

کرد: نگارش، مطالعه و ترویج زندگی نامه علمای بزرگ 
دین از جمله موضوعاتی است که رهبر معظم انقالب بر 
آن تأکید دارند و همچنین آیت هللا بهجت)ره( نیز بر این 

معنا توجه ویژه و توصیه مؤکد داشتند.
ــرد: ائــمــه  ــ ــوی تــصــریــح ک تــولــیــت آســـتـــان قـــدس رضــ
معصومین)ع( در قله سبک زندگی اسالمی هستند 

ــده ای بگویند آن حــضــرات در اوج  و ممکن اســت عـ
ــد بــودنــد و ما  ــژه خــداون ــورد عنایت ویـ عــبــودیــت و مـ
نمی توانیم مانند آن هــا شویم؛ امــا زندگی نامه علما 
این حقیقت را اثبات می کند که انسان های عادی نیز 

می توانند به کماالت برسند.
متن کامل خبر در صفحه ۲ رواق

مراسم آغــاز فاز سوم کارآزمایی 
بالینی واکسن ایــرانــی »فخرا« 
روز گذشته در شرایطی برگزار 
شد که وزیر دفاع قول داد تا پایان 
ســال ۲0 میلیون دز از ایــن واکسن به وزارت 
بهداشت تحویل داده می شود. همچنین در 
ایــن مراسم بهرام عین اللهی وزیــر بهداشت 
از ثبت رکـــورد هفتگی واکسیناسیون کرونا 
خبر داد و گفت: ما در هفته گذشته رتبه دوم 
جهانی در واکسیناسیون را داشتیم؛ آلمان با 
تزریق هفتگی ۶ میلیون دز در رتبه نخست و 
ایران در رتبه دوم قرار دارد و تالش می کنیم رکورد 
جهانی تزریق واکسن در هفته را بشکنیم.  در 
این مراسم امیر سرتیپ محمدرضا آشتیانی با 
اشاره به تالش های شهید فخری زاده از اسفند 
13۹8 به بعد برای تولید واکسن ایرانی کرونا، 
اظهار کــرد: نیروهای مسلح و وزارت دفــاع در 
راستای مأموریت های ذاتی که بر عهده دارند 

در جهت مواجهه با تهدیدات به ویژه توسعه 
سالمت دفاعی و پدافند زیستی که قطعاً در 
آینده کشورها را مورد تهدید قرار خواهند داد، 
اقداماتی را انجام می دهند. به گــزارش ایلنا 
وزیــر دفــاع با اشــاره به اینکه ما در مرحله اول 
موفق شدیم حدود یک میلیون دُز واکسن در 
ماه تولید داشته باشیم که به وزارت بهداشت 
تحویل داده خــواهــد شــد، توضیح داد: در 
ادامه هم تا سه ماه آینده با توسعه ای که داده 
شده تولید را به 5 میلیون دُز در ماه افزایش 
خواهیم داد و تا پایان امسال، ۲0 میلیون دُز 
واکسن به وزارت بهداشت تحویل خواهیم داد. 
همچنین در این مراسم دکتر اله ورن رئیس 
اداره بهداشت، امـــداد و درمـــان وزارت دفاع 
پس از تزریق واکسن فخرا گفت: نتایج نشان 
داد این واکسن در مرحله اول و دوم عوارض 
جدی نداشته و مردم با اطمینان می توانند آن 

را تزریق کنند. 

تاپایانسال20میلیونواکسنفخراتولیدمیشود

ایران؛رتبهدومواکسیناسیونهفتگیدردنیا

قابگزارش

زیارت  بامدادی نخست وزیر عراق در حرم امام رضا)ع(

در  حاشيه

تشکر از تیم 
ملی فتوشاپ 
اینترنشنال!

رسانه اینترنشنال 
سعودی باز هم گل 
کاشت! در حالی که 
چندی پیش کاربران 
با ارسال یک نقاشیِ 
چهره به این رسانه و 
ادعای لو رفتن چهره 
یکی از مأموران سپاه، 
این رسانه سعودی را 
سر کار گذاشته بودند، 
این بار فتوشاپ چهره 
روی تصویر حسن 
یزدانی و جانمایی سر 
نوید افکاری به جای 
سر وی، گاف دیگری 
از این رسانه را به جا 
گذاشت. کاربران در 
توییت های متعددی 
با اشاره به این اقدام 
عجیب شبه رسانه 
سعودی که برای جلب 
ترحم مخاطبان انجام 
شده، عبارت »تشکر 
از تیم ملی فتوشاپ 
اینترنشنال« 
در توییتر بارها
تکرار شد. 

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9150000110     اعالم پایان محدودیت های شبانه 

بیماری کرونا هر چند به طور کامل اجرایی نشده 
با وجود این، نشان دهنده مدیریت درست دولت 
سیزدهم در ریشه کنی این بیماری مهلک است. 

دولت قبلی که فقط به ما وعده سر خرمن می داد و 

کاری  برای انجام واکسیناسیون سریع انجام نداد.  
9370000777   مطالبه ما از آقای رئیسی و دیگر 
دولتمردان بهبود وضعیت معیشتی و ارزانی 

کاالهای مصرفی است. از ایرانی هر کاری بر میاد؛ 
اگر دولت درست مدیریت کند، همان گونه که نشان 

داده گوشت قرمز، مرغ و لبنیات ارزان تر خواهد شد.
9150000855   افزایش قیمت قبض برق بسیاری 

از مشترکین فیوز از سر ملت پرانده! دلیل 
این موضوع چیست؟ لطفًا پیگیری کرده و 

اطالع رسانی کنید. 

9360000158   حوض های کوچک مصنوعی که در 
بیشتر بولوارها و پارک ها نصب شده با آبنماهای 

برقی مجهز شده که احتمال برق گرفتگی وجود 
دارد. شهرداری یا همه را ایمن سازی کند یا برای 

همگی تابلو اخطار شنا ممنوع نصب کند. 

ابالغلغواجرایسند2030
توسطرئیسجمهور

دبير شــورای عالی انقالب فرهنگی اعالم کرد 
هفت مصوبه مهم ايــن شــورا کــه مــدت هــا بر 
ــود، از ســوی رئيس جمهور به  زمين مــانــده ب
عنوان رئیس شــورای عالی انقالب فرهنگی 
برای اجرا به دستگاه های مربوط ابالغ شد. به 
گفته حجت االســالم سيد سعيدرضا عاملی 
حدود ۲۹ مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی 
در سال های گذشته به دليل ايراد های حقوقی، 
ايــراد هــای دستگاه مجری ذی نفع و يا داليل 
نامشخص در دولت قبل برزمين مانده بود و 
ابالغ نشده بود که مجموعه اين مصوبات در 
اختيار حجت االســالم و المسلمین رئيسی، 
رئيس جديد شــورای عالی انقالب فرهنگی 
قـــرار گــرفــت و بعد از طــی کـــردن يــک فرايند، 
هفت مصوبه ابالغ و ديگر مصوبات در دست 
بررسی است و انتظار می رود بيش از ۹0 درصد 
مصوبات ابالغ شود. عاملی افزود: لغو اجرای 
سند ۲030 از مهم ترين مصوباتی اســت که 
توسط رئيس جمهور به دستگاه های اجرايی 

ابالغ شد.

دیدارقریبالوقوع
وزیرانخارجهایرانوعربستان؟

منابع هندی از سفر آتی وزیران خارجه ايران 
و عربستان به دهلی نو جهت رايزنی دربــاره 
تحوالت منطقه از جمله اوضاع در افغانستان 
ــد.  ــاض خبر دادن و بــررســي روابـــط تــهــران و ري
به گــزارش فــارس به نوشته روزنــامــه »هندو« 
يــر امــور خارجه  حسين اميرعبداللهيان وز
کشورمان قرار بود روز دوشنبه به دهلی نو سفر 
کند، اما به دليل مسائل مربوط به برنامه ريزی 
و اجــالس آينده سازمان همکاری شانگهای، 
ــه تــعــويــق افــتــاد. در همين حــال،  ســفــر وی ب
»فيصل بن فرحان آل سعود« وزيــر خارجه 
ســعــودی قـــرار اســت آخــر هفته در دهــلــی نو 

حضور داشته باشد.

رئیسیدراجالسشانگهای
شرکتمیکند

پایگاه خبری نورنیوز اعالم کرد رئیس جمهور 
بــرای شرکت در اجــالس ســران شانگهای به 
تاجیکستان سفر می کند. به گزارش خبرگزاری 
صدا و سیما به نقل از نور نیوز با درخواست 
روسیه، موضوع پیوستن دائم ایران به سازمان 
همکاری های شانگهای یکی از دستور های این 
نشست خواهد بــود. پیش تر علی شمخانی 
از برطرف شدن موانع سیاسی جهت حضور 

ایران در مجموعه شانگهای خبر داده بود. 

تعهدعملیانگلیسبرای
بازپرداختمطالباتایران

دومنیک راب وزیــر خارجه انگلیس در تماس 
تلفنی با همتای ایرانیش بر تعهد عملی این 
کشور در بازپرداخت مطالبات کشورمان تأکید 
کـــرد. بــه گـــزارش مــهــر، بــن واالس، وزیـــر دفــاع 
انگلیس بــه تــازگــی بدهی ایــن کشور بــه ایــران 
درخصوص پرونده تانک های چیفتن در سال 
1350 را رسما پذیرفت. حسین امیرعبدالهیان 
نیز در این گفت و گو به انتظار جمهوری اسالمی 
ایران در لغو تمامی تحریم های غیرقانونی تأکید 
کرد و یــادآور شد: دولت سیزدهم به رغم آنکه 
طبیعتاً در ابــتــدای کــار در حــال مشورت های 
داخلی در مورد نحوه ادامه مذاکرات وین است، 
تصریح کــرده که به مذاکراتی که دارای نتایج 
ملموس بوده و حقوق و منافع مردم را تأمین کند 

اقبال خواهد داشت.

   هیئت دولــت در نشستی به ریاست رئیس 
جمهور، »حسین مدرس خیابانی« را به عنوان 

استاندار سیستان و بلوچستان انتخاب کرد.
   رئيس جمهور با صــدور حکمی، دکتر احمد 
وحيدی وزير کشور را به عنوان »فرمانده قرارگاه 
عملياتی ستاد ملی مبارزه با کرونا« منصوب کرد. 

   وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی، با صدور احکامی، 
محمود شالويی را به عنوان مشاور وزير و مديرکل 
حوزه وزارتی، مهدی محمدی را به سمت مشاور 
وزير و دبير و عضو هيئت رسيدگی به امور مراکز 
فرهنگی و سيد مجيد پوراحمدی را به سمت 

مديرعاملی صندوق اعتباری هنر منصوب کرد. 

خبـر
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آرش خلیل خانه     سخنگوی وزارت امور 
خارجه کشورمان در نشست خبری روز گذشته 
خود و در پاسخ به قدس آنالین تأکید کرد توافق 
ایران و آژانس برای سرویس و جابه جایی حافظه 
دوربــیــن هــای نظارتی کــامــالً مطابق بــا مصوبه 
مجلس اســـت؛ وی همچنین از آغـــاز دوبـــاره 
گفت وگوهای برجامی در وین در آینده نزدیک 
هم سخن گفت. سعید خطیب زاده  درباره این 
شبهه مطرح شده که توافق روز یکشنبه میان 
ــرای سرویس  ســازمــان انـــرژی اتمی و آژانـــس ب
دوربین های نظارتی و تعویض کارت های حافظه 
این دوربین ها منطبق با قانون اقــدام راهبردی 
برای لغو تحریم ها نیست و عقب نشینی از این 
قانون بوده و همچنین این ابهام که تصاویر این 
دوربین ها برای همیشه از دسترس آژانس خارج 
خواهد ماند یا تحت شرایطی می تواند در اختیار 
این نهاد قرار گیرد؟ گفت: مصوبه مجلس کامالً 
روشــن و الزم االجــرا اســت و دولــت از روزی که 
این قانون تصویب شد، تمامی دسترسی های 

فراپادمانی بازرسان را متوقف کرده است. 
خطیب زاده با اشاره به اینکه دسترسی های 

ــی و بــر مــبــنــای پــروتــکــل الــحــاقــی  ــان ــادم ــراپ ف
همچنان برای آژانس مسدود هستند، افزود: 
ــورت آفــالیــن مانند  ــیــن هــا بــه صـ ایــنــکــه دورب
ــه بدهند بر  گذشته بــه تصویر بـــرداری ادامـ
اساس پادمان انجام می شده و مطابق با قانون 

مصوب مجلس است .
وی تأکید کــرد: فعالً ما با حسن نیت اجــازه 
ــرداری ادامه  می دهیم دوربین ها به تصویر ب
بدهند، اما هیچ دسترسی برای آژانس وجود 
ــدارد. آژانــــس تــنــهــا در چـــارچـــوب پــادمــان  ــ نـ
هسته ای می تواند بــه بــازرســی هــای خــودش 
ادامــه بدهد و و مطابق مصوبه مجلس هیچ 
دسترسی فراتر از این پادمان به بازرسان داده 

نخواهد شد. 
وی در عین حال با بیان اینکه گفت وگوهای 
ــزود:  بــاالخــره  ــ ویــن از ســر گرفته مــی شــود، اف
دولتی رفته ودولت جدیدی آمده است. دولت 
ضمن اینکه اعالم کرده گفت وگوهای وین را 
در تاریخ نزدیک از سر می گیرد و قطعاً انتظار 
داریم طرف های دیگر وقتی به وین می آیند با 

رویکردی واقع بینانه بیایند. 

 ستاد عالی افغانستان  ◾
در وزارت خارجه تشکیل شد

سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان در 
بخش دیگری از سخنانش در مورد امکان شرکت 
ایران در مراسم تشکیل دولت طالبان و شرایط 
به رسمیت شناختن آن ها هم تصریح کرد: ایران 
جزو معدود کنشگرانی است که با همه طرف ها 
در افغانستان روابط خود را دارد. با برخی  فراگیرتر 
و با برخی محدودتر، و هــمــواره به آن هــا تأکید 
کردیم مسیری که به برادرکشی در افغانستان 
بینجامد مسیر درستی نیست و تنها راه حل 
ممکن تشکیل دولــت فراگیر و گفت وگوهای 
بین االفغانی اصیل است. خطیب زاده با اشاره 
به اینکه به تازگی ستاد عالی افغانستان در وزارت 
خارجه ذیــل نماینده ویــژه شکل گرفته است، 
گفت: زود است در زمینه دولت طالبان و شرکت 
در مراسم تشکیل آن صحبت کنیم، باید ترکیب 
دولت آینده افغانستان را ببینیم و بعد در مورد 
موضوعات دیگر تصمیم می گیریم و براساس 
عملکرد طالبان، در خصوص درخواست و دعوت 

آن ها تصمیم خواهیم گرفت.

گزارش گزارش 

سخنگوی وزارت امور خارجه 
در پاسخ به پرسش قدس:

توافق جدید با آژانس 
کامالً منطبق با 

مصوبه مجلس است



برنامه ای برای 
واردات خودرو 

نداریم
سیدرضا فاطمی امین، 
وزیر صمت گفت: دولت 

در حال حاضر برنامه ای 
برای واردات خودرو 
ندارد. از سویی دیگر 

نیز وزارت صمت برای 
صنعت خودروسازی 

کشور دو برنامه 
6ماهه و دوساله با توان 

داخلی مشخص کرده 
است. وی کاهش قیمت 

همزمان با افزایش 
تولید و کیفیت و اجرای 

تعهدات خودروسازان 
را از جمله اهداف 

وزارت صمت برشمرد و 
گفت: رسیدن به تولید 

ساالنه 3میلیون خودرو 
برای افق چهارساله 
خودروسازی کشور 

ترسیم شده است.

مینا افرازه   وزارت جهاد 
ســازنــدگــی در حــالــی از ســال 
ــدف رفــع  ــا هــ ــون و بـ ــن ــاک 79 ت
ــای بــخــش  ــــی هــ ــان ــ ــام ــســ ــ ــاب ــ ن
کشاورزی و روستایی و حذف 
موازی کاری غیرضروری با وزارت 
کشاورزی ادغام شده و مشغول فعالیت بوده که 
به گفته وزیر کشاورزی، بناست احیای آن در دوره 

کاری دولت سیزدهم پیگیری شود. 
به گفته ساداتی نژاد، »یکی از دالیل مهاجرت از 
حوزه های روستایی در سال های اخیر ادغام وزارت 
جهاد سازندگی با وزارت کشاورزی، کاهش حمایت 
از حوزه تولید و توجه ناکافی به روستاها بوده است. 
در برهه کنونی نیز با توجه به قانون های مختلف، 
حضور چندین دستگاه  در حوزه روستاهای کشور 
مشاهده می شود که سبب چالش توسعه پایدار 

روستایی با محوریت کشاورزی شده است«.
این موضوع در حالی است که برخی نمایندگان 
مجلس نیز در ابتدای مرداد ماه امسال در دیدار 
با رئیس جمهور، خواستار احیای وزارت جهاد 
سازندگی در دولت سیزدهم شدند. البته پیش 
 از ایــن نیز تالش هایی در راستای احیای جهاد 
سازندگی صورت گرفته بود که از جمله آن می توان 
به تهیه طــرح احیای جهاد سازندگی در سال 
98 از سوی برخی گروه های جهادی و اقدام های 
سیدرضا تــقــوی، نماینده ولی فقیه در وزارت 
جهاد کشاورزی اشاره کرد. بر اساس قانون برنامه 
ســوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، 
ادغــام وزارت جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی 
در یکدیگر با هدف اصــالح نظام اداری، کاهش 
تصدی های غیرضروری، ارتقای بهره وری و کارایی 
نیروی انسانی و مدیریت دستگاه های اجرایی، 
حــذف مــوازی کــاری هــا و تجمیع امــور کشاورزی، 
دام، توسعه و عمران روستایی صورت گرفت؛ اما 
در ادامــه، برخی مسائل و مشکالت پیش  آمده 
در ارتــبــاط با اقــدام هــای عمرانی، توجه بیش  از 
حد به بخش کشاورزی و مغفول ماندن بخش 
گسترده ای از ظرفیت های جهاد سازندگی و توسعه 
روستایی موجب شد بسیاری از صاحبنظران و 
کارشناسان بر ضرورت یکپارچه سازی مدیریت 
حــوزه کــشــاورزی و جهاد سازندگی تأکید کنند. 
چنان کــه ســـردار علیرضا افــشــار، عضو شــورای 
مرکزی جهاد سازندگی سابق در گفت وگویی گفته 
است: »جهاد سازندگی نیز پس از مدتی فعالیت 
دولتی شد و در این شرایط بود که روحیه جهادی 
و مردمی در این وزارتخانه به  تدریج از دست رفت 
و وظایف آن نیز محدود شد و فعالیت های این 
وزارتخانه به سمت منابع طبیعی و شیالت رفت؛ 
با ایــن امــر عمالً مــوازی کــاری با وزارت کشاورزی 

ایجاد کرد و شرایط ادغام آن مهیا شد. اگر نهاد 
جهاد سازندگی ادامه می یافت، دستاوردهای آن 
در عرصه سازندگی حتی بیشتر از حوزه دفاعی 

کشورمان بود«.
همچنین محمدرضا جهانسوز، رئیس سازمان 
بسیج مهندسین کشاورزی نیز در اظهارنظری 
ادغــام وزارت جهاد سازندگی با وزارت کشاورزی 
را بزرگ ترین آسیب به توسعه روستایی دانسته 
و تأکید کرد: »عمالً دوگانگی و تزاحم بین این دو 
وجــود نداشت. وزارت کــشــاورزی یک وزارتخانه 
تخصصی در حوزه کشاورزی است اما وزارت جهاد 
سازندگی پرچمدار بحث توسعه و عمران روستایی 
بود و منحصر به بحث کشاورزی نشده بود. در آن 
دوره بخشی از بار زحمات وزارت کشاورزی بر عهده 
وزارت جهاد سازندگی بود و عالوه بر این به علت 
تجمیع همه مسائل توسعه روستایی اعم از برق، 
آب، مسکن و… در یکجا، یکپارچگی و وحدت رویه 

در امر توسعه روستایی وجود داشت«.

الگوی توسعه روستایی وجود ندارد ◾
بــا ایــن  حــال کمال اطــهــاری، پژوهشگر اقتصاد 
توسعه نیز دیدگاه دیگری در این رابطه داشته و 
معتقد است: دلیل اصلی بروز مسائل حوزه وزارت 
کشاورزی به این برمی گردد که الگوی توسعه ای 
وجود ندارد و برنامه ها به صورت پروژه محور بوده و 
تعریف کارکردهای مجزا و برنامه ریزی های فضایی 

و بخشی صورت نمی پذیرد.
اطهاری در گفت وگو با قــدس اظهار کــرد: رابطه 
تشکیل ســرمــایــه در بخش کــشــاورزی بــا رونــد 
تولید آن معکوس اســت، بدین  صــورت که وقتی 
مجموعه نــهــادی الزم بــا الــگــوی توسعه مرتبط 
تدارک و ساماندهی نشود، بنابراین همین موضوع 
موجب تخلیه کل روستا می شود و در نهایت تمامی 
سرمایه ها به باد می رود. بدین ترتیب، باید تدوین 
و اجرای الگوی توسعه روستایی را بر اساس توجه 
به این مسئله در نظر گرفت و منابع کمیاب را به آن 
اختصاص داد. باید تمامی نهادها و سازمان های 
مسئول بتوانند توسعه را در قالب برنامه های 
آمایشی یا منطقه ای در روستاها، مناطق کمتر 
توسعه یافته، سکونتگاه های غیررسمی و صنایع 
به ارمغان بیاورند؛ اما منفعت طلبی، رانت جویی 
و نــبــود دانـــش کــافــی مــوجــب شــده مسئوالن بر 
تمرکز اختیارات و نهادها تأکید کنند. متأسفانه 
مخارج هنگفتی که از سال 79 تاکنون در راستای 
توسعه روستایی صورت گرفته، بر اساس چارچوب 
منظومه توسعه روستایی نیست. به تازگی پس از 
20 سال چندین طرح روستایی تهیه شده اما هنوز 

اجرایی نشده است.

 مسئوالن با طرح احیای جهاد سازندگی  ◾
به دنبال پاک سازی صورت مسئله اند

ایـــن پــژوهــشــگــر اقــتــصــاد تــوســعــه روســتــایــی 

گــفــت: فــکــری کـــه تــوســعــه را نــمــی شــنــاســد و 
سازمان گراست، به دنبال جداسازی وزارتخانه ها 
از یکدیگر است. این در حالی است که اگر جهاد 
سازندگی از وزارت کــشــاورزی تفکیک شــود، 
کماکان تفاوت چندانی در پی نخواهد داشت زیرا 
طرح و الگوی توسعه روستایی مدون و مشخصی 
در کشور وجود ندارد. اجرای این موضوع در واقع 
مانند این است که بار دیگر اصالحات ارضی 
را احیا کرده و به تقسیم زمین ها پرداخته اند، 
در حالی  که باید ابتدا ساماندهی شرکت های 
تعاونی را در دستور کــار قــرار بدهند. بایستی 
شبکه های روستایی در دل منظومه توسعه 
روستایی با هم پیوند بخورند و تقسیم  کار داشته 
باشند و حفاظت از آبــخــیــزداری و جنگل ها 
و تقسیم بندی آب بــه  خــوبــی صـــورت بگیرد. 
قطعاً دستیابی به  تمامی این امور با تعاونی ها 
و شبکه روستایی قابل تحقق است اما احیای 
جهاد سازندگی عمالً ارتباطات چندانی با این 
اقدام ها ندارد و در واقع مسئوالن با احیای جهاد 
سازندگی به دنبال پــاک ســازی صورت مسئله 

هستند.
ــن، ریشه  ــالوه بــر ایـ ــت: عـ اطــهــاری معتقد اسـ
بــســیــاری از نــابــســامــانــی هــای روســـتـــا یـــا بـــروز 
ــاشــی از عــدم  ســکــونــتــگــاه هــای غــیــررســمــی، ن
ساماندهی مطلوب و تنوع بخشی اقتصادی 
است و یا اقدامی در راستای دانش بنیان کردن 
روستاها صورت نمی گیرد. تأخیر یا وقت کشی 
در اجرای این اقدام ها موجب می شود تا هر چه 
زمان می گذرد اقتصاد روستا رو به نابودی رفته 
و مهاجرت روستایی به  صورت کامل رخ بدهد، 
البته چون اقدام های قبلی به صورت کامل اجرایی 
نشده تأثیرات تغییرات اقلیمی نیز چندین برابر 
شده است. برای حل مسائل باید کار را از نظام 
بهره برداری در درون روستا آغــاز کرد و آن را به 
سمت تعاونی ها پیش برد، به  ویژه این اقدام باید 
در رابطه با روستاهای کوچک یا پراکنده در مناطق 

کوهستانی آغاز شود.
وی تصریح کـــرد: همان  طــور کــه مــی دانــیــد هر 
روستایی که با پدیده مهاجرت و تخلیه ساکنان 
روبــه رو می شود همانند بازی دومینو، روستای 
همجوار آن نیز در معرض خطر قــرار می گیرد. 
ــروز مسائل و چالش های  مــوضــوعــی کــه در بـ
سیستان و بلوچستان، لرستان، کردستان و 
خراسان جنوبی نیز آن را شاهد بودیم؛ بنابراین 
بهتر است به جای اقدام های جدید، الگوهای 
توسعه به کار گرفته شود و تدوین الگوی توسعه 
دانش بنیان روستایی در دستور کار قرار گیرد. 
حتی نهادسازی یا تفکیک وزارتخانه ها نیز باید 

بر اساس چارچوب مدل های توسعه باشد.

آیا احیای »جهاد سازندگی« که قرار است در دولت پیگیری شود 
می تواند مشکالت حوزه  روستا  را  برطرف کند؟

  الگوی توسعه 
مهم تر از نهادسازی

اخبار کوتاه 
ــا بیان  ــابــت ب ــورای رق  رضـــا شــیــوا، رئــیــس شــ

اینکه پیش فروش خــودرو باید نفعی هم برای 
مصرف کننده داشته باشد، به ایسنا گفت: 
خــودروســازان توجه داشته باشند که وقتی در 
پیش فروش هیچ امتیازی از سوی خودروساز 
به مصرف کننده ارائه نمی شود و سودی برای آن 
ندارد چرا باید برای پیش خرید اقدام کند و در 
این حالت استقبال مصرف کننده نیز کاهش 

پیدا خواهد کرد.

 وزارت امــور اقتصادی و دارایــی در واکنش به 

شایعه ترخیص لوازم خانگی خارجی در سال 
پشتیبانی از تولید داخل! تأکید کرد تاکنون هیچ 
گونه دستوری از سوی این وزارتخانه مبنی بر 
ترخیص کاالهای اشاره شده صادر و ابالغ نشده 
و هیچ کاالیی از محموله های مذکور از گمرک 

ترخیص نشده است.

 رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار 

استان تهران به فــارس گفت: افزایش قیمت 
ــازار به دلیل سیاست های غلط  تخم مرغ در ب
دولت گذشته است اما در بهمن و اسفند سیلی 
از تخم مرغ به بازار می آید که تولیدکنندگان برای 

فروش التماس خواهند کرد.

ــت از حــقــوق  ــی حــمــای ــل ــجــمــن م  رئـــیـــس ان

ــرای نقل  مصرف کنندگان گفت: مــردم دیگر ب
و انتقال سند خــودرو به دفترخانه ها مراجعه 
نکنند و در صــورتــی کــه دفترخانه ای بــه بهانه 
ــزام ثبت نقل و انتقال سند خــودرو از تنظیم  ال
 وکالت نامه خودداری کند مراتب را به این انجمن 

گزارش دهند.

 غالمرضا مرحبا در گفت وگو با ایلنا با اشاره 

به بخشی از اعترافات »میالد حاتمی« یکی از 
سرشاخه های سایت قمار درباره انتقال پول از 
ایران از طریق کارت های اجاره ای، دستگاه های 
پوز یا صرافی های غیرمجاز اظهار کرد: واقعیت 
ایــن اســت که در گذشته هیچ نظارتی بر این 
موضوعات وجود نداشت و بدون ضابطه انواع 
دستگاه های کــارتــخــوان ) پــوز( بــه افـــراد ارائــه 
شــده و کــارت هــای بانکی کنترل نمی شدند.
ســخــنــگــوی کــمــیــســیــون اقــتــصــادی مجلس 
افـــزود: به تازگی بانک ها چند هــزار دستگاه 
کــارتــخــوانــی کــه در خـــارج کــشــور فــعــال بودند 
یــا بــه دســتــگــاه هــای مالیاتی متصل نبودند 
 و نظارتی بــر کــارکــرد آن هــا نــبــوده، غیرفعال و

 مسدود کردند.

اقتصاد3

WWW.QUDSONLINE.IR
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60.3000.000نیم سکه36.250.000ربع سکه1.475.274بورس 264.017دالر )سنا(49.680.000 مثقال طال 18.084دینار عراق )سنا(112.320.000سکه11.467.000 طال  ۱۸ عیار1.790اونس طال 71.891درهم امارات )سنا(

سه شنبه 23 شهریور ۱4۰۰    7 صفر ۱443   ۱4 سپتامبر2۰2۱   سال سی و چهارم    شماره 9622

خبرخبر
مدیر کل دفتر امور طیور معاونت تولیدات دامی وزارت 
جهاد کشاورزی گفت: با توجه به احساس نیاز بازار به 
جوجه ریزی و در راستای اجرای مصوبه هفته گذشته 
هیئت وزیــران، واردات 9۵ میلیون تخم مرغ نطفه دار 

برنامه ریزی شده است.
به گزارش وزارت جهاد کشاورزی؛ غالمرضا ملک نیا، 

مدیر کــل دفتر امــور طیور معاونت تــولــیــدات دامــی 
وزارت جهاد کشاورزی گفت: در تیر و مردادماه حدود 
2۳۴ میلیون قطعه جوجه ریزی اتفاق افتاده که ۱۱7 
میلیون قطعه در تیر و ۱۱7 میلیون قطعه در مــرداد 
بــوده اســت. در شهریورماه هم پیش بینی می کنیم 
حــدود ۱۱7 میلیون قطعه جوجه ریزی انجام شود که 

با این میزان جوجه ریزی تولید گوشت مرغ به 200 تا 
2۱0 هــزار تن در ماه خواهد رسید. ملک نیا در رابطه 
با میزان جوجه ریزی در مــدت مشابه ســال گذشته 
گفت: در مجموع در تابستان سال جاری نسبت به 
مــدت مشابه ســال گذشته حــدود ۱0 درصــد افزایش 

جوجه ریزی داشته ایم.

 برنامه ریزی 
 برای واردات 
تخم مرغ نطفه دار 

 قیمت  
گوشی سامسونگ

A0۱                     
حافظه داخلی ۱6

2.050.000 تومان

 M02   
حافظه داخلی 32

2.900.000 تـومـان

  M۱۱   
حافظه داخلی 32

3.400.000 تـومـان

  M۱2   
حافظه داخلی 64

4.350.000 تـومـان

 NOTE  20- ULTRA          
حافظه داخلی 256

24.100.000 تـومـان

   A32 -          
حافظه داخلی ۱2۸

6.300.000 تومان

4G5G CORE

همه باید در مصرف آب دقت و صرفه جویی داشته باشیم 

»فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی «

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

شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر داردارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصات عمومی یک مرحله ای به شرح ذیل از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان  ارزیابی کیفی از دریافت وتحویل اسناد استعالم 
ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه ، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم 
است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه 
محقق سازند . تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 1400/06/23 می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و 

ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.   

ف
مبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصهردی

طرح آبرسانی مجتمع گلستان ) فاز 7 ( 1
2000001446000091شهرستان مه والت

19.729.147.825 ريال
نوزده میلیارد و هفتصدو بیست و نه میلیون و یکصدو چهل و هفت 

هزارو هشتصدو بیست و پنج ريال
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 19 روزسه شنبه مورخ 1400/06/30
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1400/07/14

هزینه چاپ آگهی به نسبت بر عهده برنده / برندگان مناقصه خواهد بود.
www.abfakhorasan : سایت اینترنتی 

نوبت اول

ف
, 1
40
54
97

همه باید در مصرف آب دقت و صرفه جویی داشته باشیم 

»آگهی مناقصه عمومی«

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

شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر دارد یک فقره مناقصه عمومی با موضوع برون سپاری فعالیتهای بهره برداری 
و نگهداری از تاسیسات آب شرب و خدمات مشترکین در شهرستان گناباد طبق جدول و به شرح ذیل از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیک دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان مناقصه عمومی، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهی 
امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار فراخوان در سامانه1400/06/22  می باشد.اطالعات واسناد و دعوتنامه 

مناقصه عمومی موضوع فوق الذکراز طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

میزان تضمین شرکت در مناقصهمبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصه ردیف

1

برون سپاری فعالیتهای بهره برداری 
و نگهداری از تاسیسات آب شرب و 

خدمات مشترکین
شهر ستان گناباد

2000001446000090

9.561.010.376
)نه میلیارد وپانصد وشصت ویک 
میلیون وده هزار وسیصد وهفتاد 

وشش ریال(

 417.000.000ریال
)چهارصد وهفده میلیون ریال(

زمان و مهلت اسناد مناقصه:
الف - مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1400/06/28     ب– مهلت تحویل پیشنهادها:         1400/07/07

هزینه چاپ آگهی به نسبت بر عهده برنده / برندگان مناقصه خواهد بود.
www.abfakhorasan : سایت اینترنتی 

نوبت اول

ف
, 1
40
54
99

وزارت نیرو
شرکت تولید نیروی برق منطقه شرق

شرکت تولید نیروی برق منطقه شرق در نظر دارد 
مناقصه خرید فوق را بر اس�اس اطالعات ذیل و از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
شماره ثبت ستاد 2000004211000021 برگزار نماید.

1- نوع مناقصه:عمومی دو مرحله ای
2- ش�رایط اولیه:کلیه تامی�ن کنندگان که دارای 
گواهی تایید صالحیت از ش�رکتهای زیر مجموعه  
مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی یا شرکت 
توانیر یا شرکت های س�ازنده معتبر برای موضوع 

مناقصه باشند.
3-زم�ان دریافت اس�ناد: از تاری�خ 1400/06/23 

لغایت 1400/06/25
4- نح�وه دریافت اس�ناد و ثبت نام در س�امانه: 

واجدین ش�رایط می توانند  به س�امانه س�تاد به 
مراجع�ه   WWW.SETADIRAN.IRآدرس
نم�وده و با واریز مبل�غ 500.000 ری�ال به صورت 
الکترونیک�ی ی�ک نس�خه از اس�ناد را دریاف�ت 
نماین�د. ب�رای ثب�ت ن�ام در س�امانه با ش�ماره

 41934-021 تماس حاصل نمایید.
5- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:

350.000.000 ریال )سیصد و پنجاه میلیون ریال(
6-آخرین مهلت تس�لیم پیش�نهادها: ساعت 14 

روز سه شنبه مورخ 1400/07/06
7-زمان گش�ایش پیشنهادها:س�اعت 14:30 روز 

سه شنبه مورخ 1400/07/06
8-تسلیم پیشنهادها:کلیه مراحل برگزاری مناقصه 

از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد 
مناقصه گران و بازگشایی پاکات 

از طریق سامانه ستاد انجام خواهد شد.
9- نشانی و ش�ماره تماس دستگاه مناقصه گذار: 
یزد، بلوار دانش�جو، کوچه جنب دانشگاه پیام نور 
)چهل و یکم(، ش�رکت تولید نی�روی برق منطقه 

شرق، دفتر بازرگانی 035-38254812-13
10- توضیحات: سایر مشخصات در اسناد مناقصه 
درج شده است. در ضمن به پیشنهادات مشروط، 
مبهم، مخدوش، فاقد س�پرده و پیشنهاد هایی که 
بع�د از موعد مقرر ارس�ال گردد ترتی�ب اثر داده 

نخواهد شد.
معاونت مالی و پشتیبانی ف

,1
40
54
50

آگهی مناقصه انجام خدمات تعویض لوله های گاز مولدهای کرافت و آلستوم
 نیروگاه سیکل ترکیبی یزد به شماره 14200/10  - نوبت دوم



آلبوم جدید
»کیهان کلهر« 
در آبان ماه
منتشر می شود

کیهان کلهر به زودی 
آلبوم »آبی همچون 
شب فیروزه ای« را 
منتشر خواهد کرد.

»آبی همچون شب 
فیروزه ای« عنوان 
تازه ترین آلبوم 
کیهان کلهر است که 
۱۲ نوامبر ۲۰۲۱ 
)۲۲ آبان ۱۴۰۰( 
منتشر می شود.

این آلبوم که شامل 
هشت قطعه است به 
زودی در دسترس 
مخاطبان قرار 
می گیرد.

رمان »سایه هیوال« پیش   ◾
از ایــن  برگزیده جوایز داخلی بوده 
و به تازگی لوح افتخار IBBY برای 
ــال2020 را  کــتــاب هــای منتخب ســ
دریافت کرده است. به نظرتان آنچه 
در این کتاب موجب توجه مجامع 

بین المللی شده چیست؟
به نظرم چندین مؤلفه سبب ایــن توجه شــده که 
یکی از آن هــا نو بــودن موضوع اســت؛ پیش از این 
کتاب داستانی بــا محوریت محیط زیست و به 
ویــژه انقراض ببر مــازنــدران به عنوان باشکوه ترین 
ببر جهان در حوزه ادبیات نداشته ایم. عالوه بر این 
تأکید بر پــارک ملی گلستان به عنوان بزرگ ترین 
باغ وحش خاورمیانه و حوادث مرتبط با محیط   بانان 
موجب این توجه شده است، ضمن اینکه گلستان 
موقعیت و طبیعت بسیار خوبی دارد و داستان 
در بستر خوبی پیش مــی رود. نکته دیگر تکنیک 
آن است که برای نخستین بار تکنیک موازی را در 
داستان نویسی و در حوزه نوجوان به کار بردم، البته 
ایــن تکنیک در داســتــان بزرگسال وجــود دارد اما 
تاکنون در ادبیات داستانی نوجوان تکنیک موازی 
نداشته ایم، در »سایه هیوال« دو داستان مارال و الله 
که یکی متعلق به امروز و دیگری داستانی است که 
60 سال پیش گذشته روایت می شود و به طور موازی 
با هم جلو می روند و هر دو روایت تا پایان نزدیکی و 
پیوستگی هایی با یکدیگر دارنــد. فکر می کنم زبان 
داستان از دیگر ویژگی هایی است که به دیده شدن 
آن کمک کرده و همراه خود یک موسیقی پنهان دارد 
که این ها در نهایت دست به دست هم می دهند. از 
طرفی دیگر محیط زیست بیش از گذشته دغدغه 

مردم جهان شده و به آن توجه می کنند.
شاید ایــن انتظار مـــی رود کــه پرداختن بــه محیط 
زیست انعکاس بیشتری در آثــار مستند، فیلم و 
سریال داشته باشد امــا پرداختن به آن در کتاب 

اتفاق مهمی است.اتفاقاً یکی دیگر از ویژگی های 
این کتاب برخورداری از سبک »نما داستان« است. 
سبک نما داستان به گونه ای است که وقتی خواننده 
رمان می خواند انگار در حال تماشای یک فیلم هم 
هست. البته در »هامون و دریا«، »ترکه انار« و... هم 
این سبک کار شده اما اوج سبک »نما داستان« که 

ترکیبی از فیلم نامه و رمان است را در »سایه هیوال« 
تجربه کردم.

یکی از مشخصه های بــارز داستان نویسی شما  ◾
توجه به جغرافیا، بومی گرایی و محیط زیست است.
چقدر ضرورت این بومی گرایی را  به عنوان پل ارتباطی با 

جهان  می توان به کار گرفت؟
من تا 18سالگی در قم زندگی کردم و به همین دلیل 
بستر داستانی سه چهار کتاب من در قم می گذرد، اما 
پس از آن دست به تجربه زدم و نگاهم به این سمت 
رفت که سرزمین پهناور ایران قابلیت ها و ظرفیت های 
بسیاری برای داستان نویسی دارد و چه دلیلی دارد 
که فقط در قم و تجربه زیسته خودم کار کنم! پس 
از آن نمایش نامه »هنگام که گریه می دهد ساز« 
را نوشتم که کرمانشاهی است یا »هامون و دریا« 
که شخصیت های خراسانی دارد، شخصیت های 
»جنگ که تمام شد بیدارم کن« خوزستانی است و 
یا »سایه هیوال« در گلستان می گذرد. در واقع سعی 
می کنم اقلیم های مختلف را در آثــارم تجربه کنم و 
اگر آن منطقه ای که برای داستان انتخاب می کنم 
را بشناسم مــی دانــم مشکلی پیش نمی آید. من 
برای نگارش »سایه هیوال« چندین سفر به گلستان 
داشتم تا با محیط و فضا بیشتر آشنا شوم و تمام این 
اطالعاتی که در رمان وجود دارد برای کسانی که آنجا 
را می شناسند آشناست. در نتیجه معتقدم نویسنده 
اگــر می خواهد از زادگـــاه خــودش دور شــود و به هر 

منطقه ای که می خواهد برود باید آنجا را بشناسد.

حــضــور آثـــاری از ایـــران در کنگره IBBY چقدر  ◾
می تواند در شناساندن ادبیات ما به جهان مؤثر باشد؟

ــاد! در بسیاری از کشورها دولــت هــا از  بسیار زیـ
نویسندگان حمایت می کنند و برایشان مهم است 
که نام کشورشان در مجامع بین المللی مطرح شود اما 
متأسفانه با تبلیغاتی که نسبت به ایران شکل گرفته 
آن را به گونه دیگری معماری کرده اند و دولت های ما 
هم تالش نمی کنند این معماری را تغییر بدهند و بر 
پیشینه تمدنی تمرکز داشته باشند. البته در دوره 
پیش، از نامزدهای جوایز بین المللی مانند آسترید 
لیند گــرن و هانس کریستین آنــدرســن حمایت 
شد. اگر سازمان فرهنگ و ارتباطات که بخشی از 

وظایفش همین است کارش را به درستی انجام دهد 
شرایط بهتر خواهد شد. به طور مثال این پرسش 
همیشه مطرح اســت که رایــزن هــای فرهنگی چه 
کسانی هستند و چه پیشینه ادبی و فرهنگی دارند، 
این ها در کشورهای  مختلف به عنوان نماینده ایران 
چه می کنند و چرا گزارش کارنامه فعالیت های چند 
ساله خودشان را به مردم نمی دهند؟ چرا با محافل 
فرهنگی تعامل برقرار نمی کنند و ادبیات کودک و 
نوجوان را به مخاطبان فرامرزی معرفی نمی کنند، 
متأسفانه سازمان فرهنگ و ارتباطات با نهادهای 
دیگر تعاملی ندارد که بتوانند در این زمینه از ادبیات 
کودک و نوجوان حمایت کنند. به نظرم باید یک اراده 
ملی وجود داشته باشد و تا این اراده نباشد اتفاقی 
نمی افتد. ما نیم قرن است که در حال معرفی نامزد به 
جوایزی همچون آسترید لیند گرن، هانس کریستین 
آندرسن و... هستیم اما چرا اتفاقی نمی افتد؟ زیرا آن 

اراده جمعی وجود ندارد.

به نظرتان تأثیر این جوایز در ادبیات داستانی ما  ◾
چیست؟

ــن اســت کــه آثـــار آن  ــن جــوایــز در داخـــل ای تأثیر ای
نویسنده بیشتر خــوانــده می شود و ممکن است 
فیلم سازان سراغ آن اثر بروند و الگوسازی صورت 
می گیرد و نسل های بعدی که می خواهند بنویسند 
تحت تأثیر آثاری قرار می گیرند که پیشتر مورد توجه 
قرار گرفته است. یک زمانی آثار صمد بهرنگی در 
دهه 60  الگوی ادبیات کودک بود، بعدها این الگو 
تبدیل به ده ها الگوی دیگر شد و نویسندگان دیگری 
پس از انقالب شروع به نوشتن کردند و مطرح شدند 
و هر کــدام از این ها مانند هوشنگ مــرادی کرمانی 
آثاری را خلق کردند و نویسندگانی مانند حمیدرضا 
شاه آبادی، فرهاد حسن زاده، جمشید خانیان و... 
نامزدهای سال های اخیر بودند که بیشتر دیده شدند 

و در نتیجه آثارشان بیشتر خوانده می شود.

 گفت وگو با عباس جهانگیریان، نویسنده »سایه هیوال« 
 IBBY به انگیزه دریافت لوح افتخار جایزه

ادای دین داستان 
به محیط زیست 

خبرخبر
روزروز

»نقد، نظریه و ادبیات کودک« روانه بازار نشر شد5۰ خاطره از نیروهای نگهدارنده اسیران عراقی در »نگاهبان«  
کتاب »نگاهبان« 50 خاطره از نیروهای نگهدارنده اسیران 
عراقی در ایران به قلم نسرین ساداتیان و با همکاری اصغر 
عزیزی توسط نشر سوره مهر به چاپ رسید.این کتاب به 
توصیف خاطراتی از اردوگاه های اسیران عراقی در ایران 
می پردازد که از زبان نگهبانان و فرماندهان این اردوگاه ها 
روایت می شود. اصغر عزیزی که عضو کمیسیون نگهداری 

از اسیران عراقی بود واسطه آشنایی و گردآوری اطالعات و 
مصاحبه نویسنده با نیروهای نگهدارنده اسرای عراقی در 
دفتر ادبیات و مقاومت حوزه  هنری می شود. آن ها می آیند 
و ساعت ها می نشینند و از خاطرات اسیران عراقی حرف 
می زنند؛ نویسنده پرسش هایی مطرح می کند که راوی ها با 

کمک آقای عزیزی جواب می دهند.

»نقد، نظریه و ادبیات کودک« عنوان کتابی نظری  است 
که به دبیری مرتضی خسرو نژاد با هدف نشان دادن نقش 
مهم ادبــیــات کــودک در رشــد نظریه  ادبــی منتشر شده 
است.»نقد، نظریه و ادبیات کــودک« به قلم پیتر  هانت 
با ترجمه ای از سهراب رضوانی و امین ایزدپناه با هدف 
فراهم  آوردن زمینه  گفت و گو میان پژوهشگران، منتقدان و 

صاحبنظران ادبیات کودک ایران و جهان و همچنین برای 
پاسخگویی به نیاز دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای 
دانشگاه های کشور منتشر و روانه بازار نشر شده است. در 
این پروژه مرتضی خسرونژاد دبیر مجموعه و فریده پورگیو 
از طریق مشورت با پیتر هانت، 20 کتاب مهم در حوزه  نظری 
ادبیات کودک در دنیا را برگزیدند تا به فارسی ترجمه شوند. 

  صبا کریمی       در دومین روز از سی و هفتمین 
کنگره  جهانی ادبیات کودکان IBBY که امسال به 

میزبانی روسیه در مسکو در حال برگزاری است، 
لوح های افتخار به آثار نویسندگان و تصویرگران 

کشورهای مختلف برای فهرست کتاب های منتخب 

سال ۲۰۲۰ اهدا شد که در این میان، »سایه  هیوال« از 
انتشارات کانون نیز در میان دریافت کنندگان این لوح 

افتخار بود. عباس جهانگیریان این رمان را با تمرکز بر 
ضرورت حفاظت از حیوانات در حال انقراض در سال 

۱۳۹5 به رشته تحریر درآورده و مورد توجه جهانیان 

نیز قرار گرفته است. به بهانه دریافت این جایزه 
بین المللی و نخستین حضور کتاب »سایه هیوال« 
در رویدادهای فرهنگی جهانی با این پژوهشگر 

و نویسنده ادبیات کودک و نوجوان به گفت وگو 
پرداختیم که در ادامه می خوانید.
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و هنر فرهنگ 

عباس جهانگیریان
نویسنده

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم سوده عربانی مستقیم ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است که سند مالکیت ششدانگ 
یکدس��تگاه آپارتمان مس��کونی واقع در طبقه سوم قطعه چهارم تفکیکی بمساحت 75/2 مترمربع بشماره 24620 
فرعی از 157 اصلی مفروز ومجزی شده از پالک 1652 فرعی از اصلی مذکور واقع در اراضی حوزه ثبتی شهرستان 
کرج به نام متقاضی ثبت و س��ند بشماره چاپی 724761 و دفتر الکترونیکی بشماره 139720331009034033 
صادر وتسلیم شد وبرابر اسناد رهنی بشماره 46015و 46014 مورخ 1397/8/10 دفتر 97 کرج در رهن بانک تجارت 
قرار میگیرد که سند مالکیت بعلت سهل انگاری وجابجایی مفقود گردیده است تقاضای صدور سند مالکیت المثنی 
نموده است. لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی به ماده 120آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود 
تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ این آگهی 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد بدیهی 
است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی 

طبق مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد.آ1405470
عباسعلی شوش پاشا-رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک کرج-از طرف اسماعیل کالنتری

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه آقای اسداله  قدمیاری   دارای شناسنامه   5749206531  به شرح دادخواست به کالسه   259  از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه رحمانی     به شناسنامه 3672   

در تاریخ   1400/2/2 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به   
1.  اسداله   قدمیاری    فرزند  موسی  کد ملی 5749206531   ت.ت  1356/6/1   نسبت فرزند   مرحوم  

2.  شکراله قدمیاری   فرزند موسی کد ملی 5749194469  ت.ت  1352/9/3  نسبت فرزند   مرحوم 
3. عبداله  قدمیاری    فرزند موسی  کد ملی 5749687856   ت.ت  1341/4/7   نسبت فرزند  مرحوم     

4.  نبی اله  قدمیاری  فرزند  موسی کد ملی 5749747417  ت..ت  1354/4/5    نسبت فرزند  مرحوم
5 . مریو قدمیاری      فرزند  موسی  کد ملی 5749644601   ت.ت   1335/10/2    نسبت فرزند   مرحوم 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید  
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهی صادر خواهد شد.آ1405471                                                                                                              

  سید حسن سامغانی  قاضی شورا شعبه   هفتم دشورای حل اختالف شهر خرو 

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم زینب شکل زهی فرزند جان محمد به شماره ملی 3590132795 باستناد دو برگ استشهاد محلی که به امضاء 
ش��هود و به گواهی دفتر اس��ناد رسمی شماره 36-  ایرانشهررسیده  مدعی است  که سند مالکیت ششدانگ پالک 
2043  فرعی از 766 -  اصلی واقع در بخش 5 بلوچستان شهر ایرانشهر که سند مالکیت ان بشماره دفتر الکترونیک 
139920322004004168 بشماره سریال چاپی 402229سری ب98 بعلت اسباب کشی  منزل مفقود گردیده و 
مالک  درخواست صدور سند مالکیت  المثنی نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک ماده 120 ائین نامه ثبت در یک 
نوبت اگهی  می شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود یا انجام معامله نسبت به ملک مرقوم می 
باشد از تاریخ نشر این   اگهی ظرف ده روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل سند مالکیت یا سند معامله  باین اداره  
اعالم و رسید دریافت نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد واال پس از انقضای مدت مذکور و نرسیدین واخواهی و یا در 
صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود نسبت به صدور سند منالکین المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.آ1405472 

اردشیر محمودی-رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ایرانشهر

آگهی مزایده اموال غیر منقول و رسمی مرحوم رجبعلی نواب
به موج��ب پرونده اجرایی 1399040060920005854 به ش��ماره بایگانی 9900157 اجرای ثبت زبرخان فاطمه 
دهباشیان به استناد سند نکاحیه شماره 27318 مورخه 86/01/18 دفتر ازدواج شماره 46 و طالق شماره 43 مشهد 
اقدام به صدور اجرایی به مبلغ تعداد بیست وپنج عدد سکه تمام بهار آزادی علیه ورثه مرحوم رجبعلی نواب و غیره 
)مهدی –اکرم- معصومه- فاطمه- زهره -شهرت همگی نواب ( را نموده است که پس از ابالغ اجراییه و طی مراحل 
قانونی حسب درخواست بستانکار اموال غیرمنقول ذیل: مقدار دوسیرونیم مشاع از مدار 12سهم هرسهم چهل سیر 
سیر ه سیر 18 مثقال و هر مثقال 24 نخود( ششدانگ قنات مجدآباد پالک 172 اصلی واقع در بخش 3 زبرخان که 
مقدار 1783 متر بابت عرصه اعیان خانه باغ با امتیاز آب و برق و گاز روستایی بانضمام دو ساعت و ربع آب از قنات 
سرچشمه جمعاً توسط کارشناس رسمی به مبلغ نه میلیارد و هفتصد میلیون رال  معادل نهصدوهفتاد میلیون تومان 
ارزیابی گردیده است که پس از قطعیت ارزیابی جلسه مزایده در روز یکشنبه مورخه یازدهم مهرماه هزاروچهارصد 
از س��اعت 9 الی 12 ظهر در محل اداره ثبت اس��ناد و امالک زبرخان با حضور مسئولین اجرا و نماینده مقام قضایی 
دادگستری زبرخان تشکیل می گردد و مبلغ مزایده از نه میلیارد و هفتصد میلیون رالو معادل نهصدوهفتاد میلیون 
تومان شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد ضمناًچنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده 
روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد نیمعشر اجرایی و حق حراج و نیز بدهی 
مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده 

مزایده خواهد بود.   آ1405473                                                      انتشار 1400/06/23
سید حسن پور موسوی - رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زبرخان

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

نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 20، 1390،9 
امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی آمل مورد رسیدگی و تصرفات 

مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
امالک متقاضیان واقع در بخش ده ثبت آمل - دهستان اهلمرستاق

26- اصلی ) قریه دارابکال(
289 فرعی خانم ام لیال سیفی برسمنانی در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی با کاربری زراعی به مساحت 
215.15 مترمربع خریداری شده بالواسطه سید مهدی حسینی و مع الواسطه از سید نعمت اله حسینی ایمنی مالک 
نسق زراعی. لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 
– آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی و کثیر االنتشار در شهرها منتشر 
و در روستاهارای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ 

انتشار اولین آگهی در روستاها از طریق الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و 
رسید اخذ نمایند . معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از 
مراجعه متضرر به دادگاه نیست . بدیهی است برابر ماده 13 آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار 
نامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی 
نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید 
حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.   آ1405479   م الف 1187258

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400،06،23                      تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400،07،06
فیض اله ذبیحی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل

آگهی موضوع ماده۳قانون وماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابرکالس��ه309 /99ورأی ش��ماره 140060307114001586هیئت اول موض��وع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک شیروان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای امید پاسبان قریه صفا فرزند موسی الرضا بشماره شناسنامه 7632صادره ازشیروان درششدانگ یکباب 
منزل به مس��احت 123/04مترمربع قس��متی ازپالک ش��ماره 1114فرعی از13اصلی باغات وحومه واقع در بخش 
5قوچان حوزه ثبت ملک ش��یروان ازمحل مالکیت مش��اعی خود متقاضی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس 
ازاخذرسید ،ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است 

درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.آ1405474
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/06/22                             تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/07/06

اکبراقبالی-رئیس ثبت اسناد و امالک شیروان

آگهی موضوع ماده۳قانون وماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابرکالسه 99/284ورأی شماره 140060307114001628هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک شیروان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم سمانه قهرمانلو  فرزند حیدرعلی بشماره شناسنامه 0820095710صادره ازشیروان درششدانگ یکباب منزل به 
مساحت 89/95مترمربع قسمتی ازپالک شماره 352و351فرعی از2اصلی مزرعه حصار واقع در بخش 5قوچان حوزه 
ثبت ملک ش��یروان ازمحل مالکیت ابراهیم راستگو محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت 
به فاصله 15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس ازاخذرسید ،ظرف مدت 
یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت انقضای مدت 

مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.آ1405475
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/06/22                       تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/07/06

اکبراقبالی-رئیس ثبت اسناد و امالک شیروان

آگهی موضوع ماده ۳ قانون وماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی

براب��ررای ش��ماره 140060321006000861هی��ات اول موض��وع قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تفت تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی خانم 
فاطمه دهستانی ده جمالی فرزند محمد بشماره شناسنامه 6 صادره از بافق نسبت به 105 سهم مشاع از 310سهم 
ششدانگ یک باب خانه و باغچه به مساحت کل 313 مترمربع بطورمفروز قسمتی از پالک 1 فرعی از 2010 – اصلی 
بخش 7 یزد واقع در طزرجان  در ازای مالکیت مشاعی متقاضی محرزگردیده است. لذا به منظوراطالع عموم دردو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ1405476
تاریخ انتشارنوبت اول: سه شنبه : 1400/06/23                 تاریخ انتشارنوبت دوم: چهارشنبه : 1400/07/07

امیرحسین جعفری ندوشن-رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون وماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابررای شماره 140060321006000863هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تفت تصرفات مالکانه بال معارض متقاضیآقای محمد رضا خان 
زاده فرزند اکبر بشماره شناسنامه 54507 صادره از یزد نسبت 205سهم مشاع از 301سهم ششدانگ یک باب خانه 
باغچه به مس��احت کل 313 مترمربع بطورمفروز قس��متی از پالک 1 فرعی از 2010 – اصلی بخش 7 یزد واقع در 
طزرجان  در ازای مالکیت رسمی مشاعی متقاضی محرزگردیده است. لذا به منظوراطالع عموم دردو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند 
از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه 
از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضائی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ1405477
تاریخ انتشارنوبت اول: سه شنبه : 1400/06/23                 تاریخ انتشارنوبت دوم: چهارشنبه : 1400/07/07

امیرحسین جعفری ندوشن-رئیس ثبت اسناد و امالک  

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

 براب��ر رای ش��ماره 140060306012002230 هی��ات اول موضوع قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض آقای / خانم 
زهرا کریمی فرزند عبداله بشماره شناسنامه 34240صادره از تربت حیدریه در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
100 متر مربع از پالک 1028 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش سه کاشمر به آدرس خیابان قائم – نسترن شمالی 
خریداری از مالک رسمی آقای/ خانم عزیزاله جعفری  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم نماید بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ1405478 
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/06/23                     تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/07/07

احمد جهانگیر -قائم مقام رئیس واحد ثبتی 

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه 
شهرستان ساری منطقه سه

برابر رای شماره 140060310457003205 مورخه 1400،05،23 که در هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه سه ساری تصرفات مالکانه آقای مجید قربانی 
خوارخونی فرزند رمضان بشماره ملی 2080017012 بشماره پرونده 114 - 1400 نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت 81.10 ) هشتاد و یک متر و ده( متر مربع قسمتی از پالک شماره 143 اصلی واقع 
در بخش 3 ثبت ساری خریداری مع الواسطه از مالک رسمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 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.آ1405480 م الف 1189590 

تاریخ انتشار نوبت اول: 23، 1400،06                         تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400،07،06
فریبرز یوسفیان حمیدی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساری منطقه 3

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

برابر رای شماره 2453-1400 مورخه1400/06/07 هیات به شماره کالسه 570-1399 موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ایوب صحرائی فرزند علی بش��ماره شناس��نامه 225 صادره از اسفراین در 
ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت 112/60 متر مربع از پالک 2216 باقیمانده فرعی از 173 اصلی واقع 
در اراضی معصوم زاده خراسان شمالی بخش دو خریداری از مالک رسمی شخص متقاضی . دالل الیاسی فرزند بابا 
علی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم وپس از اخذ رس��ید. ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم 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.آ1405490 
تاریخ انتشار نوبت اول  1400/06/23                         تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/07/07

احمد اصغری شیروان-رئیس ثبت اسناد و امالک

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

برابر رای ش��ماره 140060308002000655– 1400/06/9  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 اسماعیل ساالری به شماره شناسنامه 79کد ملی 0888982984 صادره از قاین 
فرزند محمد حسین در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  182،37  متر مربع در پالک 
860 فرعی از 1269 اصلی واقع اراضی شاهیک شهر قاین بخش 11 قاین از محل مالکیت حاج محمد 

حسین ساالری محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 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.آ1405496 
تاریخ انتشار نوبت اول :    1400/06/23                      تاریخ انتشار نوبت دوم :     1400/07/08      

علی  صفائی فر-رئیس  اداره  ثبت  اسناد وامالک قاینات 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون وماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی

براب��ررای ش��ماره 140060321006001116 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 739 صادره از در یک باب خانه باغچه به مساحت 910 مترمربع 
بطور مفروز قس��متی از پالک 1185 – اصلی بخش 6 یزد واقع درتفت در ازای مالکیت رس��می مش��اعی متقاضی 
محرزگردیده اس��ت. لذا به منظوراطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتی که اش��خاص 
نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره 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.آ1404904
تاریخ انتشارنوبت اول: دوشنبه : 1400/06/08          تاریخ انتشارنوبت دوم: سه شنبه : 1400/06/23

امیرحسین جعفری ندوشن-رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون وماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابررای شماره 140060321006000865هیات 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 357 صادره از دریک باب خانه به مساحت 332/50 مترمربع 
بطور مفروز قس��متی از پالک 3 فرعی از 2668- اصلی بخش 7 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 
15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند 
از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه 
از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضائی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ1404906
تاریخ انتشارنوبت اول: دوشنبه : 1400/06/08          تاریخ انتشارنوبت دوم: سه شنبه : 1400/06/23

امیرحسین جعفری ندوشن-رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی موضوع ماده ۳ قانون وماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی

براب��ررای ش��ماره 140060321006000970 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 205 صادره از دریک باب خانه باغچه به مساحت 
758متر مربع بطورمفروز قسمتی از پالک 3 فرعی از 2668- اصلی بخش 7 یزد واقع درطزرجان خریداری عادی 
از منصور سرکارنساج مالک رسمی محرزگردیده است. لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ 
انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ1404907
تاریخ انتشارنوبت اول: دوشنبه : 1400/06/08          تاریخ انتشارنوبت دوم: سه شنبه : 1400/06/23

امیرحسین جعفری ندوشن-رئیس ثبت اسناد و امالک

 آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت باخرز
نظر به دستور مواد1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390.9.20 
امالک متقاضیان که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در بخش 14 باخرز واحد ثبتی شهرستان باخرز 
مورد رس��یدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به ش��رح ذیل 
آگهی میگردد.خانم لیال هدایتی ب ش شماره 4047کدملی0749135395صادر تایباد فرزند رحمت اله در شش 
دانگ یک باب منزل و مغازه ب مس��احت86.20متر مربع پالک ش��ماره 517فرعی از 125 اصلی واقع در خراسان 
رضوی بخش 14مش��هد حوزه ثبت ملک تایباد ازمحل قس��متی ازمالکیت غالم حس��ین پرورش وقسمتی ازپالک 
کالسه688-92     لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
و ماده 13 آئین نامه مربوط به این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتش��ار منتش��ر 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.آ1404912
تاریخ انتشار نوبت اول:1400.6.8                              تاریخ انتشار نوبت دوم:1400.6.23

رئیس ثبت اسناد و امالک باخرز-هادی رضائی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون وماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابررای شماره 140060321006000826 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 225 صادره از در یک باب خانه به مساحت کل140/50مترمربع بطور مفروز 
قسمتی از پالک 35 فرعی از 129- اصلی واقع درتفت برابر مالکیت رسمی مشاعی  متقاضی محرزگردیده است. لذا 
به منظوراطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم نمایند.بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ1404908

تاریخ انتشارنوبت اول: دوشنبه : 1400/06/08          تاریخ انتشارنوبت دوم: سه شنبه : 1400/06/23
امیرحسین جعفری ندوشن-رئیس ثبت اسناد و امالک

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

برابر رای ش��ماره 140060318015001487مورخ 1400/05/13 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خمام تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای رشید ذوقی چوکامی فرزند محمد بشماره شناسنامه 127 صادره از خمام در ششدانگ یک بابخانه و 
محوطه به مساحت 177/80 متر مربع بشماره پالک 1891 فرعی از 28 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 
28 اصلی واقع در چوکام خریداری از مالک رسمی آقای حسین ذوقی چوکامی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 1578آ1404962

تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/6/9                                      تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/23
محمد رجب پور دموچالی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک
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گفتوگوی5
ویژه

دولت باید زیرساخت های مکران را توسعه دهد نه سرمایه گذاری ها را
ــت ســیــزدهــم بــایــد بــا جدیت  ــ  ایــرج تاج الدین   دول
زیرساخت های منطقه را توسعه دهــد نه سرمایه گذاری 
در منطقه را. متأسفانه دولـــت تاکنون بــه جــای توسعه 
زیرساخت ها، در حال سرمایه گذاری در مکران بــوده. مثالً 
پتروشیمی ایجاد کــرده در حالی که اولــویــت ایــن منطقه 
پتروشیمی نیست بلکه ایــن اســت کــه مــکــران از انـــزوای 

جغرافیایی خارج شود، شبکه راه ها، به خصوص شبکه ریلی 
باید توسعه یابد. این منطقه شبکه انتقال آب ندارد و وقتی 
چنین زیرساخت هایی در مکران نیست، توسعه پتروشیمی 
خنده دار ترین کاری است که می شود به نام توسعه برای این 
منطقه  انجام داد! در واقع با ایجاد پتروشیمی، سرمایه گذاری 
به جــواب نمی رسد  و چندین ســال اســت ایــن »بــه جواب 

نرسیدن«، محرز شده است چون زیرساختی وجود ندارد. 
سرمایه گذاری تا زمانی که زیرساخت ایجاد نشود، با مشکل 
مواجه می شود و به معنی هزینه کرد بی خود و نابود کردن پول 
است! توسعه راه ها و مسیرهای ترانزیتی مهم ترین اولویت 
برای توسعه مکران است. ایجاد فرودگاه بین المللی در چابهار، 
توسعه بنادر و شبکه ریلی منطقه چه شرق به غرب و چه 

شمال به جنوب، توسعه انرژی و زیر ساخت های آن )آب، گاز، 
برق( و... برای مکران، حیاتی است. در واقع برای توسعه واقعی 
مکران باید وزارتخانه های زیرساختی تمام تالششان را به این 
معطوف کنند که زیرساخت های منطقه حداقل به میانگین 
کشوری برسد اگر زیر ساخت باشد مکران به قدری جذّاب 

است که می تواند سرمایه های انبوهی را جذب کند.

 ایرج تاج الدین
رئیس پیشین دبیرخانه

 ستاد توسعه سواحل مکران

  فرزانه غالمی     اگر گذرتان به سواحل مکران افتاده باشد، 
بی شک این منطقه وسیع را » زیبارویی خشن« خواهید یافت 

که با وجود سختی معیشت و محرومّیت مردمانش، می تواند به 
یکی از مراکز مهم اقتصادی جنوب شرق ایران تبدیل شود.

منطقه راهبردی، وسیع، بکر و غنی سواحل شمالی دریای عمان  

)مکران( به دلیل مجاورتش با آب های آزاد بین المللی در سرتاسر 
مرز جنوبی، همسایگی مستقیم با کشورهای پاکستان و 

افغانستان و غیر مستقیم با کشورهای آسیای مرکزی )از طریق 
ترکمنستان(، راهی است غیر قابل انکار برای دسترسی این 

کشورهای محصور در خشکی )به جز پاکستان( به دریاهای 

آزاد. ما برای بررسی پتانسیل ها و ظرفیت های سواحل مکران، 
دالیل اهمّیت این منطقه برای ایران و آنچه باید دولت سیزدهم 

برای تبدیل این پتانسیل ها به ثروت و قدرت مّلی انجام دهد، 
با  ایرج تاج الدین رئیس پیشین دبیرخانه ستاد توسعه سواحل 

مکران گفت وگویی داشته ایم که در ادامه می خوانید.

بـــــا تــــوجــــه بـــــه ســـوابـــق  ◾
ــــن حـــوزه  و مــســئــولــیــتــی کـــه در ای
داشته اید، می خواهیم دقیق تر از 
ظرفیت های سواحل مکران بگویید.
ــوزه هـــای مختلف   مــکــران در حـ
قـــابـــلـــیـــت هـــای جـــهـــانـــی شـــدن 
را دارد؛ حوزه هایی مانند حمل و نقل و ترانزیت، 
انــرژی، شیالت و کشاورزی و گردشگری. مهم ترین 
و اصلی ترین ظرفیت مکران، در حــوزه ترانزیت و 
لجستیک است که می تواند برای کشورهای منطقه 
بسیار مهم باشد. شک نکنید توسعه مکران، کلید 
توسعه ایران است. در واقع سواحل مکران یکی از 

مزیّت های رقابتی ما در منطقه است.

بــرای بهره گیری حداکثری از این ظرفیت ها باید  ◾
به چه شکل حرکت کنیم تا هم به تعبیر رهبر معظم 
انقالب، از سیستان و بلوچستان، فقرزدایی شود و 

هرمزگان و کل کشور به توسعه واقعی برسد؟
 بله... قابلیت های منحصر به فرد مکران می تواند 
سبب توسعه منطقه، استان سیستان و بلوچستان، 
استان هرمزگان و درنهایت کل کشور شود اما توسعه 
این منطقه الزاماتی دارد که اگر فراهم و اجرایی نشود، 
توسعه این منطقه کماکان فقط در حد حرف باقی 
می ماند. اینکه رهبر معظم انقالب، رئیس جمهور 
فعلی و رؤسای جمهوری پیشین همه در کالم دوست 
دارند این منطقه توسعه یابد، برای توسعه یافتگی 
کفایت نمی کند. برای توسعه سواحل مکران اول باید 
با کشورهای همسایه و کشورهای قدرتمند منطقه 
منافع مشترک ایجاد کنیم. یعنی اگــر فکر کنیم 
به تنهایی و با پول ایــران، امکان توسعه این منطقه 
وجود دارد سخت در اشتباهیم. ما باید با کشورهای 
قدرتمند منطقه منافع مشترک ایجاد کنیم تا هم 
امنیت منطقه تأمین شود و هم سرمایه گذاری در 

آن رونق بگیرد.

در صحبت هایتان به لزوم ایجاد منافع مشترک با  ◾
کشورهای منطقه برای توسعه مکران اشاره کردید.  این 

منافع مشترک باید به چه شکل تعریف شود؟
 ما برای توسعه واقعی و نه صرفاً در حد شعار منطقه 
مکران باید راه کشورهایی را برویم که توسعه منطقه ای 
و ایجاد مناطق آزاد را مبنای کار خود قرار داده اند. مثالً 
دولت عمان بندر دقوم را به شرکت بین المللی روتردام 
واگـــذار کــرده اســت. ایــن شرکت یکی از بزرگ ترین 
شرکت های لجستیک و ترانزیت بار است و شاید 
بشود گفت دو سوم بار منطقه آسیا در اختیار این 
شرکت است و مسئولیت توسعه منطقه دقوم را به 
عهده گرفته اســت. بدین ترتیب چون یک شرکت 

بین المللی، مسئولیت توسعه منطقه را بر عهده دارد، 
سرمایه گذار خارجی با اعتماد به آن شرکت در منطقه 
سرمایه گذاری می کند. پس تا زمانی که طرح توسعه 
منطقه مکران توسط یک شرکت بین المللی نوشته 
نشود، هیچ سرمایه گذاری خارجی در آن رخ نمی دهد. 
به هر روی هر کــاری، قــاعــده ای دارد و الزمــه جذب 
سرمایه گذاری خارجی این است که یک شرکت مورد 
اعتماد بین المللی طرح توسعه و بیزینس پلن منطقه 
را نوشته باشد تا به اعتبار آن شرکت، بدون دغدغه 
بتوان سرمایه گذاری کرد. وقتی شرکتی مانند روتردام 
در دقوم سرمایه گذاری می کند، یعنی به طور قطع برای 
اینکه طی 25 سال بتواند اصل سرمایه و سودش را 

برگرداند، آن جا را به هاب تزانزیت و لجستیک دریایی 
منطقه تبدیل می کند. پس این گونه است که کشوری 
مانند عمان، منافع مشترک خود را با یک شرکت 
بــزرگ گــره زده که ایــن شرکت هم خــودش سرمایه 
گذاری و امنیت ایجاد می کند و هم به کشتی ها این 
پیام را منتقل می کند که برای تخلیه بار و ترانزیت 
بیایید به سمت دقوم چون ما برای شما امکانات فراهم 
می کنیم. به این شکل، سودش هم محقق می شود. 
عالوه بر ایجاد منافع مشترک با کشورهای منطقه، 
منطقه مکران باید از سرزمین اصلی کامالً مستقل 
شود. یعنی یک منطقه آزاد باشد با اختیارات کامل 
اما چون در هیچ جای دنیا منطقه آزادی با این وسعت 
نداریم باید نقاطی مشخص شود به عنوان مناطق 
آزاد با اختیارات کامل و ویژه و مستقل و متفاوت از 
سرزمین اصلی تا بتوان گفت منطقه مکران به توسعه  
واقعی رسیده است. مکران ظرفیت های عجیبی دارد 
به گونه ای که چینی ها، هندی ها و کشورهای منطقه 
ــد. نمونه اش  آمــادگــی سرمایه گذاری در آن را دارنـ
همایشی بــود که ســال 1394 خــود بنده در مکران 
برگزار کردم و از 40 کشور جهان در آن شرکت کردند 
آن هم در حالی که آن منطقه از نظر امنیتی از سوی 
سفارتخانه ها منطقه قرمز اعالم شده بود، اما مدیران 
ارشد این 40 کشور آمده بودند و همان زمان 3 میلیارد 
دالر تفاهم نامه امضا شد. پس  این منطقه ظرفیت 

باالیی دارد.

 چرا علیرغم تأکیدات رهبری و رؤسای جمهور  ◾
در ادوار مختلف حتی بخشی از کار توسعه مکران 

به درستی جلو نمی رود؟
ــارســی داریــــم که   یــک ضـــرب الــمــثــل مــعــروف ف
می گوید: »آن قدر سمن هست که یاسمن توش 
گمه«... ما در این کشور آن قدر مشکل و مسئله 
داریم که کسی نمی تواند روی توسعه مکران تمرکز 
کند. به همین دلیل است که بنده تأکید می کنم 

این منطقه باید متولی خاص خود را داشته باشد. 
شما فکر نکنید رئیس جمهور یا فالن وزیر و مقام 
مسئول می تواند توسعه مکران را اجرایی کند چون 
ما در این کشور به قدر کافی مسئله داریم جوری که 

نمی شود روی مکران تمرکز کرد.

صرف نظر از تأکید صریح رئیس جمهور مبنی بر  ◾
لزوم توسعه مکران در همین روزهــای ابتدایی دولت، 
آیــا نشانه و عزمی بــرای توسعه واقعی ایــن منطقه و 
بهره مندی آبرومندانه و متناسب با مرزهای آبی مان 
از اقتصاد دریا را در مدیران انتخابی دولت سیزدهم 

می بینید؟  
 البته هنوز دولت کارش را به طور جدّی شروع نکرده 
اما از تأکید کالمی که بگذریم آن چه مهم است اینکه 
چقدر بخواهد به طور عملی کار را پیش ببرد و در عمل 
تا چه حد پشت منطقه مکران و توسعه آن بماند. 
آن چه در ظاهر دیده می شود این است که مدیران 
دولت سیزدهم، دغدغه این کار را دارند و امیدواریم 
این دغدغه فقط روی کاغذ باقی نماند. من در پاسخ 
به این پرسش شما الزم می دانم بار دیگر این نکته 
را یــادآوری کنم که ما برای توسعه کشور، راهی جز 
توسعه مکران نداریم. این بزرگ ترین فاجعه است 
که تقریباً یک سوم مرزهای کشورمان، آبی است اما از 
اقتصاد دریا کامالً بی بهره ایم! در تمام دنیا بیشترین 
توسعه در کنار آب ها انجام می شود اما ما در طول نوار 
دریایی جنوب کشور از خلیج گوادر تا خرمشهر یک 
برج و ساختمان بلند مرتبه و حتی اسکراپ )صنعت 
اوراق کشتی ها بعد از صرف عمر مفید( نداریم. این 
همه ساحل در خلیج فارس و دریای عمان داریم اما 
کشتی های ما برای اسکراپ یا باید به هند بروند یا 
دبی و این کشورها درآمدهای میلیاردی از قِبَل این 
کــار دارنـــد! من شخصاً امــیــدوارم دولــت سیزدهم 
که در همین مدت کوتاه روی مقوله توسعه مکران 

صحبت هایی داشته، در عمل کاری از پیش ببرد.

گفت وگوی قدس با رئیس پیشین دبیر خانه ستاد توسعه سواحل مکران

ازاقتصاددریابیبهرهایم!
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آگهي ابالغ اوراق مالياتي
دراجراي مادة 208 قانون مالياتهـاي مستقيم مصوب اسفندماه  1366 بدينوسيله آگهى اوراق مالياتى با مشخصـات زيربه مؤديان نامبرده ابالغ مي گردد تا در زمان و مكان تعيين شده 

مراجعه و نسبت به رفع اختالف احتمالي برابر مقررات اقدام نمايند ، بديهي است در صورت عدم مراجعه طبق موازين قانوني رفتار خواهد شد .

روابط عمـومى اداره كل امور مالـياتى خراسـان رضوى ( سامانه ارتباطات مردمى 1526 )

سالنام موديكالسهرديف
عملكرد

شماره  وتاريخ 
منبع نوع برگبرگ

مالياتى
مبلغ ماليات

محل مراجعهتاريخ مراجعهبه ريال

1398672775سوسن قربانى120695
تشخيص1400/05/13

ارزش 
افزوده 

چهار دوره
اداره فكورىتا بيست روز بعد از ابالغ9,758,964,754

1398672440سوسن قربانى220695
اداره فكورىتا سى روز بعد از ابالغ1,604,029,886مشاغلتشخيص1400/05/13

على انفرادى 35367
1396على آباد

100112009
اداره فكورىتا بيست روز بعد از ابالغ770,154,000مشاغلراى هيات1400/04/29

139471831مهدى كوچكى4410/003
اداره فكورىتا بيست روز بعد از ابالغ68,181,750مشاغلراى هيات1398/06/06

139471829احسان گلمكانى5410/003
اداره فكورىتا بيست روز بعد از ابالغ68,181,750مشاغلراى هيات1398/06/06

139571832مهدى كوچكى6410/003
اداره فكورىتا بيست روز بعد از ابالغ169,805,000مشاغلراى هيات1398/06/06

139571830احسان گلمكانى7410/003
اداره فكورىتا بيست روز بعد از ابالغ169,805,000مشاغلراى هيات1398/06/06

1390115575هادى محمديان82967/005
اداره فكورىتا بيست روز بعد از ابالغ4853640مشاغلراى هيات1399/10/23

جواد نجاتى يزدى 9420/001
1393زاده

5328
اداره فكورىتا بيست روز بعد از ابالغ17,680,800مشاغلراى هيات1400/01/25

جواد نجاتى يزدى 10420/001
1392زاده

5327
اداره فكورىتا بيست روز بعد از ابالغ67,493,420مشاغلراى هيات1400/01/25

1393مهدى تسليم1195000/040
126983

اداره فكورىتا ده روز بعد از ابالغ26,814,040مشاغلراى هيات 1398/10/04

جواد نجاتى يزدى 12420/001
1391زاده

5326
اداره فكورىتا بيست روز بعد از ابالغ37,218,740مشاغلراى هيات1400/01/25

سعيد فرامرزى 1312
13951917777255اصل و شركا

ارزشبرگ مطالبه1398/06/09
 افزوده

اداره فكورىتا بيست روز بعد از ابالغ342,000,000

139260859مجيد مجيدزاده144000/004
1400/06/17

برگ بدوى 
دراجراقرار
رسيدگى

238,854,2351400/07/14مشاغل
ساعت 9صبح

سه راه جم اداره كل 
امور مالياتى

1394محمدعلى شريفى154000/010
60823

1400/06/17
برگ بدوى 
دراجراقرار
رسيدگى

92,468,0001400/07/10مشاغل
ساعت 9صبح

سه راه جم اداره كل 
امور مالياتى

على اصغر 161000/003
13944347حضرتى

3015 روز پس از چاپ آگهى7482160مشاغلتشخيص 1400/03/30 كريمى

1394مهدى  دلدار171000/054
4578

3015روزپس ازچاپ آگهى24890250مشاغلتشخيص1400/3/30 كريمى

1394حسن تربتى181000/016
4323

3015روزپس از چاپ آگهى85440000مشاغلتشخيص1400/3/31 كريمى

رضا خيرخواه 191000/037
1394خيرآبادى

4588
3015روزپس از چاپ آگهى22627500مشاغلتشخيص1400/3/31 كريمى

13944321جالل خاكى201000/028
3015روزپس از چاپ آگهى39221000مشاغلتشخيص1400/3/30 كريمى

13944786حميد راهبر211000/066
3015روزپس از چاپ آگهى12068000مشاغلتشخيص1400/03/30 كريمى

13944341غالمرضا يوسفى221000/006
3015روزپس از چاپ آگهى35924024مشاغلتشخيص1400/3/30 كريمى

1394رضا ديونگاهى231000/025
4339

3015روزپس ازچاپ آگهى45255000مشاغلتشخيص144/3/30 كريمى

1394حميد جوان241000/007
4349

3015روزپس ازچاپ آگهى12068000مشاغلتشخيص1400/3/30 كريمى

13944331اكبر درى سقى251000/020
3015روزپس ازچاپ آگهى4525500مشاغلتشخيص1400/3/30 كريمى

13944794يعقوب مواليى261000/069
3015روزپس ازچاپ آگهى38014200مشاغلتشخيص1400/03/31 كريمى

13944784محمد منصورى271000/065
3015روزپس ازچاپ آگهى19610500مشاغلتشخيص1400/3/31 كريمى

13944313مهدى ابلوچ281000/034
3015روزپس ازچاپ آگهى49026250مشاغلتشخيص1400/3/30 كريمى

13944313حسين كريمى291000/035
3015روزپس ازچاپ آگهى15688400مشاغلتشخيص1400/3/30 كريمى

13943866رامين قربانى305581/001
اداره امور مالياتى خوافتا يك ماه پس از ابالغ17,536,310مشاغلتشخيص1400/03/19

زهره صمدى 315000/099
13944208تيگاب

اداره امور مالياتى خوافتا يك ماه پس از ابالغ1,527,355مشاغلتشخيص1400/03/30

13943542برهان سنندجى325165/001
اداره امور مالياتى خوافتا يك ماه پس از ابالغ614,562,500مشاغلتشخيص1400/03/11

سيده مليحه 331286/001
13943521عبدالهى اسكندر

اداره امور مالياتى خوافتا يك ماه پس از ابالغ9,051,000مشاغلتشخيص1400/03/10

13943872على جوانفرد345577/001
اداره امور مالياتى خوافتا يك ماه پس از ابالغ21,722,400مشاغلتشخيص1400/03/19

على اكبر حسنى 355416/001
139413700حسين آباد

اداره امور مالياتى خوافتا يك ماه پس از ابالغ37,712,500مشاغلتشخيص1399/10/21

139413708ابراهيم رازقى365570/001
اداره امور مالياتى خوافتا يك ماه پس از ابالغ51,666,120مشاغلتشخيص1399/10/21

سالنام موديكالسهرديف
منبع نوع برگشماره  وتاريخ برگعملكرد

مالياتى
مبلغ ماليات

محل مراجعهتاريخ مراجعهبه ريال

139413692ياسر جوانمرد375382/001
اداره امور مالياتى خوافتا يك ماه پس از ابالغ145,680,000مشاغلتشخيص1399/10/21

احسان زارع 385574/001
139413716دوست شيزنى

اداره امور مالياتى خوافتا يك ماه پس از ابالغ47,140,620مشاغلتشخيص1399/10/21

محسن زابلى 395421/001
13941302مقدم

اداره امور مالياتى خوافتا يك ماه پس از ابالغ25,342,800مشاغلتشخيص1399/10/21

غالمرضا 402065/001
1394اعتمادى خواه

13680
اداره امور مالياتى خوافتا يك ماه پس از ابالغ20,364,750مشاغلتشخيص1399/10/21

415161/001
منوچهر 

جهانگيرى 
الدوزگه

1398100000098217199
1400/03/23

اداره امور مالياتى خوافتا يك ماه پس از ابالغ114,060,800مشاغلتشخيص

محمد يوسف 425175/001
1398100000099335996مخدومى

اداره امور مالياتى خوافتا يك ماه پس از ابالغ2,481,516مشاغلتشخيص1400/04/14

1398100000099003732سجاد محرك435174/001
اداره امور مالياتى خوافتا يك ماه پس از ابالغ142,832,000مشاغلتشخيص1400/04/09

13943527مجتبى حيدرى445401/001
اداره امور مالياتى خوافتا يك ماه پس از ابالغ51,289,000مشاغلتشخيص1400/03/10

13944353محمد آب پيكر453015/001
اداره امور مالياتى خوافتا يك ماه پس از ابالغ10,785,780مشاغلتشخيص1400/03/31

هادى ظفر ى 461000/046
13944560گنابادى

كريمى3015 روز پس از چاپ آگهى7482160مشاغلتشخيص 1400/03/30

1394ياسر وارسته471000/063
4780

كريمى3015روزپس ازچاپ آگهى29415750مشاغلتشخيص1400/3/31

هادى حسن 481000/062
13944778زاده

1400/3/31
كريمى3015روزپس از چاپ آگهى22627500مشاغلتشخيص

كبرى بخشى 491000/061
13944775باغچه

1400/3/31
كريمى3015روزپس از چاپ آگهى11616450مشاغلتشخيص

1394محمد غفوريان501000/042
4590

كريمى3015روزپس از چاپ آگهى15085000مشاغلتشخيص1400/3/30

محسن اسلمى 511000/032
1394نژاد

4309
كريمى3015روزپس از چاپ آگهى13274800مشاغلتشخيص1400/03/30

13944351ابوذر بردبار521000/008
كريمى3015روزپس از چاپ آگهى9051000مشاغلتشخيص1400/3/30

13936960مجيد كريمى537419000/900
اداره ميرزا كوچك خانتا 10 روز پس از تاريخ ابالغ87363530مشاغلقطعى1400/05/09

محمدحسين 547419001/114
رحيمى

متمم 
1393

6963
اداره ميرزا كوچك خانتا 10 روز پس از تاريخ ابالغ372/293/020مشاغلقطعى1400/05/09

13936967عزيز طغرلى557419001/140
اداره ميرزا كوچك خانتا 10 روز پس از تاريخ ابالغ404/377/500مشاغلقطعى1400/05/09

دانيال بريچى 567419000/244
13936969صفا

اداره ميرزا كوچك خانتا 10 روز پس از تاريخ ابالغ95/662/220مشاغلقطعى1400/05/09

جعفر مزدگير 577417000/010
13946971روزانه

اداره ميرزا كوچك خانتا 10 روز پس از تاريخ ابالغ47/652/300مشاغلقطعى1400/05/09

13936973اله نور نورائى587419001/189
اداره ميرزا كوچك خانتا 10 روز پس از تاريخ ابالغ115/865/000مشاغلقطعى1400/05/09

سيدحجت 597419000/243
13936975موسوى كالت

اداره ميرزا كوچك خانتا 10 روز پس از تاريخ ابالغ350/580/000مشاغلقطعى1400/05/09

متممامين شكارى607419001/205
1393

6977
اداره ميرزا كوچك خانتا 10 روز پس از تاريخ ابالغ1/507/171/750مشاغلقطعى1400/05/09

13936979امين شكارى617419001/205
اداره ميرزا كوچك خانتا 10 روز پس از تاريخ ابالغ100/880/000مشاغلقطعى1400/05/09

غالمحسين 627419000/235
13936981سرايى

اداره ميرزا كوچك خانتا 10 روز پس از تاريخ ابالغ350/580/000مشاغلقطعى1400/05/09

انسيه هاشمى 634717000/001
13943896آرانى

اداره ميرزا كوچك خانتا 10 روز پس از تاريخ ابالغ114/060/800مشاغلقطعى1400/05/09

غالمرضا ايزدى 647439000/001
13952104بربرى

اداره ميرزا كوچك خانتا 10روز پس از تاريخ ابالغ505/461/170مشاغلقطعى1400/02/28

13932007حسين اكبرى657419000/468
اداره ميرزا كوچك خانتا 10 روز پس از تاريخ ابالغ176/284/520مشاغلقطعى1400/05/10

13937004رضا تيمورى667419001/210
اداره ميرزا كوچك خانتا 10 روز پس از تاريخ ابالغ88/999/890مشاغلقطعى1400/05/10

13937008مهدى يعقوبى677419001/130
اداره ميرزا كوچك خانتا 10 روز پس از تاريخ ابالغ44/571/870مشاغلقطعى1400/05/10

13937011بخشى مقدم687419001/176
اداره ميرزا كوچك خانتا 10 روز پس از تاريخ ابالغ455/475/000مشاغلقطعى1400/05/10

متمم عباسميع افضلى697419001/155
1393

7014
اداره ميرزا كوچك خانتا 10 روز پس از تاريخ ابالغ141/399/500مشاغلقطعى1400/05/10

707419001/200
عبدى دشتى 

13937016نوقاب
اداره ميرزا كوچك خانتا 10 روز پس از تاريخ ابالغ60/300/620مشاغلقطعى1400/05/10

متمم مصطفى انورى71741900/900
1393

7019
اداره ميرزا كوچك خانتا 10 روز پس از تاريخ ابالغ153/627/200مشاغلقطعى1400/05/10

727419000/445
عبدالبصير 

13947021ريگى
اداره ميرزا كوچك خانتا 10 روز پس از تاريخ ابالغ1/188/872/619مشاغلقطعى1400/05/10



پلتفرم های 
 خوبی 
در کشور داریم

عیسی زارع پور، 
وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات 
با تأکید بر اینکه از 
پلتفرم های داخلی 
به عنوان یکی از 
مؤلفه های قدرت 
کشور حمایت 
می کنیم، گفت: 
ما در حال حاضر 
پلتفرم های خوبی 
در کشور داریم که 
بدون وابستگی و با 
دانش و تخصص 
نیروی داخلی به 
مرحله بلوغ خود 
رسیده اند و بسیاری 
از مشکالت کشور در 
حوزه های متعدد 
را حل و تحریم ها 
را بی اثر و تبدیل به 
فرصت کرده اند.

محمود مصدق   شکستن 
انحصار آموزش زبان انگلیسی 
ــدارس کـــشـــور مــوضــوع  ــ ــ در م
ــاری  ــســی تـــــــــازه ای نـــیـــســـت. ب
ــوالن و کــارشــنــاســان  از مــســئ
ــی از یـــک دهــــه پیش  ــوزشـ آمـ
ــاره ضــرورت ایجاد تنوع در آمــوزش زبان های  درب
خارجی در نظام آموزش و پرورش سخن می گویند. 
پنج سال پیش هم رهبر معظم انقالب در جمع 
فرهنگیان کشور بــر ایــن مــوضــوع تأکید دوبــاره 
کردند. حتی پیش از این برنامه هایی در این زمینه 
ــرورش قــرار گرفته بود.  در دستور کــار آمــوزش و پ
به طوری که ســال 1391 مهدی نوید ادهــم، دبیر 
وقت شورای عالی آموزش و پرورش رسماً از آموزش 
پنج زبان آلمانی، فرانسوی، اسپانیولی، ایتالیایی و 
روسی در مدارس مورد نظر وزارت آموزش و پرورش 

خبر داد. 
باالخره یکشنبه این هفته رئیس سازمان پژوهش 
و برنامه ریزی آموزشی از اجرای آزمایشی تدریس 
زبان آلمانی و فرانسوی در دوره تحصیلی امسال 
خبر داد و گفت: اجرای آزمایشی دروس آلمانی و 
فرانسوی در پایه هفتم از جمله اقدامات جدید 

این سازمان است. 
ــان پـــژوهـــش و  ــازمـ ــیــس سـ بـــا حــســن مــلــکــی، رئ
برنامه ریزی آموزشی در همین زمینه گفت وگو 

کرده ایم که تقدیم حضورتان می کنیم.

موضوع تدریس زبان های فرانسوی و آلمانی که  ◾
به تازگی به آن اشاره کردید از چه زمان مورد توجه 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی قرار گرفته 

است؟
از سال های پیش محتوای آموزشی دو زبان آلمانی 
و فرانسوی در قالب كتاب تدوین شده و در حال 

حاضر نیز این دو زبان در برخی مدارس آموزش 
داده می شوند و در آزمــون نهایی پایه دوازدهــم و 
آزمون كنكور نیز این دو زبان، سنجش و ارزشیابی 
می شوند. به عبارت دیگر دانش آموزان می توانند 
بین سه زبان خارجی انگلیسی، آلمانی یا فرانسوی 

انتخاب كنند. البته به دالیــل مختلف از جمله 
استقبال نکردن دانش آموزان و همچنین فراهم 
نبودن برخی زیرساخت ها استقبال چندانی از 
آموزش این دو زبان از طرف دانش آموزان و مدارس 

به عمل نیامده است.

 برای تولید محتوا و برنامه درسی زبان های ◾
 یاد شده چه اقداماتی انجام شده است؟

با توجه به قدیمی بودن محتوای كتاب های آلمانی 
و فرانسوی موجود كه حدود سه دهه از تألیف آن ها 
گذشته اســت، بازتألیف ایــن كتاب ها در دستور 
كارگروه زبان های خارجی دفتر تألیف قــرار گرفت 
و كتاب نونگاشت آلمانی و فرانسوی پایه هفتم 
در حال حاضر تألیف شده و قرار است به اجرای 
آزمایشی درآید. كتاب های جدید با رویكرد ارتباطی 
فعال و خودباورانه و با تأكید بر هویت اسالمی ایرانی 
فراگیران تألیف شده و دارای كتاب دانش آموز، كتاب 

كار، كتاب راهنمای معلم و فایل صوتی هستند. 
در ضمن سازمان قصد دارد در سال های آینده 
تألیف بسته های تربیت و یادگیری سایر زبان های 
مصوب را نیز پس از هماهنگی و ایجاد بستر 
آموزشی و فرهنگی الزم در سطح مدارس و جامعه 
)مانند تأمین نیروی انسانی و معرفی ویژگی های 
این زبان ها به جامعه و والدین و دانش آموزان( آغاز 
کند و حسب استقبال و ایجاد زمینه،  دامنه حق 
انتخاب دانش آموزان را گسترش دهد كه البته در 
این بین همكاری سایر معاونت ها و بخش های 

وزارت آموزش و پرورش ضروری است.

در حال حاضر چند درصد دانش آموزان کشور  ◾
این امکان را دارند که بتوانند غیر از انگلیسی 
و عربی زبان های خارجی دیگر را برای آموزش 

انتخاب کنند؟ مثالً آیا دانش آموزان مدارس دولتی 
شهرستان رودهن در شرق تهران هم می توانند زبان 

فرانسوی یا آلمانی را بیاموزند؟ 
یكی از مهم ترین موانع گسترش زبان های خارجی 
غیر انگلیسی تأمین نیروی انسانی یعنی دبیر 
تخصصی ایـــن دروس از یــک ســو و همچنین 
استقبال كم دانش آموزان از دیگر سو است. اما 

سازمان پژوهش قصد دارد كتاب های نونگاشت 
آلمانی و فرانسوی را در قالب آموزش های مجازی و 
الكترونیک بر بستر سامانه هایی مانند شاد و رشد 
ارائه دهد تا دانش آموزان سراسر كشور بتوانند این 
حق انتخاب را داشته باشند كه آزادانه و عادالنه 

زبان خارجی مورد نظر خود را برگزینند. 
اســتــفــاده از ظــرفــیــت هــای فــنــاورانــه در آمــوزش 
راهكار اصلی برون رفت از بن بست كمبود منابع 
انسانی و مالی در این زمینه است وگرنه جذب 
تعداد زیادی دبیر زبان های خارجی غیر انگلیسی 
مستلزم منابع مالی و همین طور رونــد طوالنی 
جذب نیرو خواهد بود كه شانس توفیق این طرح 
را كم می كند. همچنین باید این حق را به همه 
دانــش آمــوزان در سراسر كشور بدهیم كه زبان 
خارجی دلخواه خود را انتخاب كنند و نباید این 
انتخاب تنها به برخی مــدارس یا برخی شهرها 
و مناطق مــحــدود شــود. راه حــل ایــن تنگنا هم 
استفاده از بسترهای آموزش الكترونیک است 
كه شمول و فراگیری ســراســری دارنــد و در این 
دو سال اخیر نیز بسترها و الزامات آن ها تا حد 

زیادی فراهم آمده است.

وزارت آموزش و پرورش برای تدریس زبان های  ◾
یاد شده با چه چالش های عمده ای روبه رو است؟ 

مهم ترین چالش ما همان فقدان معرفی درست 
زبــان هــای غیر انگلیسی و مــزایــای آموختن این 
زبان هاست. در واقع وقتی خانواده ها و دانش آموزان 
با مزایای یادگیری زبانی مثل فرانسوی یا اسپانیایی و 
یا روسی به عنوان زبان خارجی آشنا نباشند بدیهی 
است از انتخاب آن استقبالی نمی شود و آموزش این 
زبان ها مغفول می ماند. اما هرچه كار فرهنگی در 
این زمینه جدی تر دنبال شود و جامعه آگاه تر شود 

این خواست عمومی تقویت می شود.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی از تدریس زبان های 
آلمانی و فرانسوی در پایه هفتم سال جدید تحصیلی خبر می دهد

 انحصار زبان انگلیسی 
در مدارس می شکند؟

ددستچينستچين

حسن ملکی
رئیس سازمان پژوهش و 

برنامه ریزی آموزشی

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 
می گوید:اجرای آزمایشی دروس آلمانی و 

فرانسوی در پایه هفتم از جمله اقدامات جدید 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی است، 

زیرا بر اساس برنامه درسی ملی و سند تحول 

بنیادین باید امکانی فراهم کنیم که دانش آموزان 
عالوه بر زبان انگلیسی، بتوانند زبان دیگری را نیز 
بنا بر عالقه و اختیار خود بخوانند.در اجرای این 
طرح، محدودیت هایی در معلم داریم که درصدد 
رفع آن هستیم؛ بنابراین برنامه ای برای اجرای 

آزمایشی همین دو درس آغاز شده است. همراه با 
این ها ما با رویکرد چند تألیفی نیز پیش رفته ایم 

یعنی عالوه بر زبان انگلیسی در پایه هفتم یک کتاب 
دیگر نیز تألیف شده است. پیش از این چند تألیفی 

در درس »مدیریت خانواده« نیز انجام شده بود.

 مهم ترین چالش آمــوزش زبان های دیگر معرفی نشــدن درســت زبان های 
غیر انگلیسی و مزایای آموختن این زبان هاست. وقتی خانواده ها و دانش آموزان 

با مزایای یادگیری این زبان ها آشنا نباشند از آن استقبال نمی کنند.
گزيدهگزيده
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مراکز فنی و حرفه ای چرا تعطیل شدند؟ ◾
محمد وحیدی، عضو کمیسیون آموزش 
مجلس بــه ایسنا مــی گــویــد: اصـــالً سال 
گذشته چرا مراکز فنی و حرفه ای را تعطیل 
کردیم؟ در بسیاری از کارگاه هایی که بازدید کــردم با 
سقف های 1۰ متری بلند هنرجوها پنج متر از هم 
فاصله داشتند، ولی با مصوبه ستادملی مبارزه با کرونا 

تعطیل شدند.

ضرورت تبدیل وضعیت پرستاران ◾
مریم حضرتی، مــعــاون پرستاری وزارت 
بهداشت به ایرنا گفت: بیش از 2هــزار و 
2۰۰ پرستار شرکتی و نزدیک به 9هزار و 96۰ 
پرستار قــراردادی باالی 1۰ سال سابقه خدمت داریم، 
بــرای پیشگیری از ترک خدمت احتمالی و مهاجرت 
آنان به کشورهای دیگر ضرورت دارد نسبت به تبدیل 

وضعیت این عزیزان اقدام سریع صورت گیرد.

طب ایرانی مطالب خرافی مطرح نمی کند ◾
به گزارش ایرنا محمود خدادوست، عضو 
هیئت  علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی گفت: معرفی مکتب طب ایرانی، 
جامعه پزشکی رایج را به این باور می رساند که استادان 
و پزشکان متخصص این طب به دنبال مطرح کردن 
مطالب خرافی بدون پشتوانه و شواهد علمی نیستند، 

هرگز بدون منابع معتبر سخن نمی گویند.

تعطیلی نظام آموزشی به هیچ وجه قابل قبول نیست ◾
مهدی اسماعیلی، رئیس کمیته آموزش و 
پــرورش کمیسیون آمــوزش مجلس گفت: 
باید وضــع را مدیریت کنیم امــا تعطیلی 
نظام آموزشی به هیچ وجه قابل قبول نیست، چراکه 
 خسارت های جبران ناپذیری در پی دارد. متأسفانه 
3.5 میلیون نفر به سامانه آموزش آنالین دسترسی ندارند. 

تعطیلی را باید حل و چرخه نظام آموزشی را بچرخانیم.

جامعه
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 بنا ب��ه تصمیم متخ��ذه در مجم��ع عمومی فوق 
الع��اده م��ورخ1400/06/01 مبن��ی ب��ر تصوی��ب 
افزایش س��رمایه ش��رکت از مبل��غ 50،000،000 
ریال به 100،000،000،000 ریال به ارزش اس��می 
50،000 ری��ال ب��ا ن��ام از طری��ق )آورده نق��دی 
س��هامداران و یا موارد دیگر من��درج ماده 158 
الیح��ه اصالح��ی قان��ون تج��ارت( مق��رر گردید 
افزایش یاب��د لذا  از کلیه س��هامداران محترم 
ش��رکت درخواست می ش��ود از تاریخ نشر این 
آگهی به مدت 60 روز از حق تقدم خود نس��بت 
به خرید س��هام اس��تفاده نمایند و کس��ر مبلغ 
رسمی خرید سهام را نسبت به مطالبات خود به 
حساب ش��ماره 180185057612271 شرکت نزد 
بانک اقتصاد نوین ش��عبه سجاد مشهد حداکثر 
ظ��رف م��دت 60 روز واریز و فیش مربوطه را به 
همراه موافقت کتبی خود برای اس��تفاده از حق 
تق��دم به دفتر ش��رکت واقع در مش��هد-محله 
ایثارگران-پیامبر اعظ��م 55)آزادی 107(کوچه 
گلریز 1-طبقه همکف –کد پستی 9198153528 
تسلیم نمایند بدیهی است پس از انقضای مهلت 
مقرر هیئت مدیره می تواند سهام باقیمانده را 

به سایر متقاضیان واگذار نماید. 
هیات مدیره شرکت 

آگهی حق تقدم در خصوص افزایش 
سرمایه در شرکتهای سهامی خاص

شرکت پخش سراسری توسعه آرمان 
گلریز)سهامی خاص( به شماره ثبت 

77173و شناسه ملی14005745897
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مهسا  شرکت  سهامداران  کلیه  از  بدینوسیله 
شناسه  و   21756 ثبت  شماره  به  طوس  کفش 
در  تا  گردد  می  دعوت   10380372446 ملی   
العاده   فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  جلسه 
صبح    10:00 ساعت  راس  که  فوق  شرکت 
مشهد  نشانی:  به   1400/07/03 تاریخ  در 
عبدالمطلب 44پ207 تشکیل می گردد حضور 

بهم رسانند . 
دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  : 

1- انتخاب مدیران شرکت
2- انتخاب بازرسین شرکت 

3- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
هیئت مدیره شرکت 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق 
العاده  شركت مهسا كفش طوس به شماره ثبت 

21756 و شناسه ملی   10380372446
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   كاظم خلیلی دارینی
  رئیس سازمان سیما،منظر و فضای سبزشهری    شهــرداری سبــزوار 

سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهرداری سبزوار 
در نظر دارد نسبت به  واگذاری به اجاره سایت تفریحی 
وسازه های تبلیغاتی از طریق مزایده كتبی به افراد 
واجد شرایط اقدام نماید . لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مربوطه به امور قراردادهای سازمان مراجعه و یا 

جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 44641000-051 تماس حاصل فرمایند .

مدت مكان ردیف
اجاره

مبلغ اجاره سالیانه
)ریال(

مبلغ شركت در 
مزایده )ریال(

1240.000.00024.000.000 ماهتلویزیون شهری میدان حكیم1

7 عدد سازه تبلیغاتی بلوار 2
سربداران 

2021.000.00024.000.000 ماه

مكان سایت بادی پارك ارم 3
)ترامپولین(

2415.000.00020.000.000 ماه 

مبلغ سپرده شركت در مزایده به صورت واریز نقدی یا ضمانت نامه بانكی می باشد . ضمناً سازمان در رد یا قبول هر 
یك از پیشنهادها مختار است . آخرین مهلت شركت در مزایده و تحویل پاكت های پیشنهادی به دبیرخانه سازمان 
پایان وقت اداری روز شنبه1400/07/10 می باشد . مزایده رأس ساعت 14 ظهر روز  یكشنبه 1400/07/11 در محّل سازمان 

برگزار می گردد .

آگهی تجدید  مزایده
)نوبت اول(

برگ س���بزو سند مالکیت  س���واری سیستم پراید 
تی���پ ال ایکس به رنگ س���فید ش���یری – روغنی 
مدل 1387 به  ش���ماره موتور 00112103 و ش���ماره 
شاسی S1412278591301 به شماره پالک 54 –  
921 ص 28 مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط 

می گردد.
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سالنام موديكالسهرديف
منبع نوع برگشماره  وتاريخ برگعملكرد

مالياتى
مبلغ ماليات

محل مراجعهتاريخ مراجعهبه ريال

حكيمه 737438000/904
139326471حميديان فر

اداره ميرزا كوچك خانتا 20 روز پس از تاريخ ابالغ665/265/000مشاغلبدوى1400/03/05

امير كارگر 747419000/596
13937023نژاد

اداره ميرزا كوچك خانتا 10 روز پس از تاريخ ابالغ877/755/000مشاغلقطعى1400/05/10

غالمحسين 757419000/515
13957025سرايى

اداره ميرزا كوچك خانتا 10 روز پس از تاريخ ابالغ39/000/000مشاغلقطعى1400/05/10

محمود بخشى 767419000/639
13957027مقدم طوفال

اداره ميرزا كوچك خانتا 10 روز پس از تاريخ ابالغ42/857/100مشاغلقطعى1400/05/10

محمود بخشى 777419000/639
13937029مقدم طوفال

اداره ميرزا كوچك خانتا 10 روز پس از تاريخ ابالغ101/000/000مشاغلقطعى1400/05/10

صنايع رنگ 781051
100000098701657 1398توس

نبش آزادى 21 تا30روز پس از تاريخ ابالغ8,683,806,440عملكردتشخيص1400/04/02

فريمان اداره امور مالياتىتا30روز پس از تاريخ ابالغ29,510,260مشاغلتشخيص1394498محمد يوسفى794259/003

فريمان اداره امور مالياتىتا30روز پس از تاريخ ابالغ1,210,628,080مشاغلتشخيص1394496مريم نجفى804259/001

ولى 812040/001
فريمان اداره امور مالياتىتا30روز پس از تاريخ ابالغ118,217,360مشاغلتشخيص1394492كوهستانى

جواد 823000/010
فريمان اداره امور مالياتىتا30روز پس از تاريخ ابالغ20,192,290مشاغلتشخيص13943464صادقين

فريمان اداره امور مالياتىتا30روز پس از تاريخ ابالغ4,611,180مشاغلتشخيص13943448آرش رحمتى833000/005

عباسعلى 843000/006
فريمان اداره امور مالياتىتا30روز پس از تاريخ ابالغ9,068,320مشاغلتشخيص13943450عباسى

فريمان اداره امور مالياتىتا30روز پس از تاريخ ابالغ17,382,280مشاغلتشخيص13943462جواد مهدوى853890/001

سميه 864325/004
فريمان اداره امور مالياتىتا30روز پس از تاريخ ابالغ13,899,060مشاغلتشخيص13943516حسينى

872000/017
محمدحسن 

رمضانى 
كاريزنوئى

فريمان اداره امور مالياتىتا30روز پس از تاريخ ابالغ12,285,410مشاغلتشخيص13943534

على اكبر 882000/018
فريمان اداره امور مالياتىتا30روز پس از تاريخ ابالغ17,876,830مشاغلتشخيص13943536تقوى

فريمان اداره امور مالياتىتا30روز پس از تاريخ ابالغ45,601,580مشاغلتشخيص1394473حسن منهمى89793/054

عليرضا 902000/015
فريمان اداره امور مالياتىتا30روز پس از تاريخ ابالغ7,674,330مشاغلتشخيص13943488رحمت پور

مسعود 912000/003
فريمان اداره امور مالياتىتا30روز پس از تاريخ ابالغ13,746,450مشاغلتشخيص13943498فدائى

سيدسهيل 923000/008
فريمان اداره امور مالياتىتا30روز پس از تاريخ ابالغ11,416,410مشاغلتشخيص13943504رضوى

آگهي ابالغ اوراق مالياتي
دراجراي مادة 208 قانون مالياتهـاي مستقيم مصوب اسفندماه  1366 بدينوسيله آگهی اوراق مالياتی با مشخصـات زيربه 
مؤديان نامبرده ابالغ مي گردد تا در زمان و مكان تعيين شده مراجعه و نسبت به رفع اختالف احتمالي برابر مقررات اقدام 

نمايند ، بديهي است در صورت عدم مراجعه طبق موازين قانوني رفتار خواهد شد .

روابط عمـومی اداره كل امور مالـياتی خراسـان رضوی (سامانه ارتباطات مردمی 1526)

وزارت نیرو
شرکت تولید نیروی برق منطقه شرق

ش�ركت تولید نیروی برق منطقه شرق در نظر دارد 
مناقص�ه خرید فوق را بر اس�اس اطالعات ذیل و از 
طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت )ستاد( به 

شماره ثبت ستاد 2000004211000019 برگزار نماید.
1-نوع مناقصه: عمومی دو مرحله ای

2-ش�رایط اولیه: كلیه تامی�ن كنندگان كه دارای 
گواهی تایید صالحیت از ش�ركتهای زیر مجموعه  
مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی یا شركت 
توانیر یا شركت های س�ازنده معتبر برای موضوع 

مناقصه باشند.
3-زم�ان دریافت اس�ناد: از تاری�خ 1400/06/23 

لغایت 1400/06/25
4-نح�وه دریاف�ت اس�ناد و ثبت نام در س�امانه: 

واجدین ش�رایط می توانند  به س�امانه س�تاد به 
مراجع�ه   WWW.SETADIRAN.IRآدرس
نم�وده و با واریز مبل�غ 500.000 ری�ال به صورت 
الكترونیك�ی ی�ك نس�خه از اس�ناد را دریاف�ت 
نمایند.ب�رای ثب�ت ن�ام در س�امانه ب�ا ش�ماره

 41934-021 تماس حاصل نمایید.
5-مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار:

1.500.000.000 ریال )یك میلیارد و پانصد میلیون ریال(
6-آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها:

 ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1400/07/06
7-زمان گشایش پیش�نهادها: ساعت 14:30 روز 

سه شنبه مورخ 1400/07/06
8-تس�لیم پیش�نهادها: كلی�ه مراح�ل برگزاری 

مناقص�ه از دریاف�ت اس�ناد تا 
ارائ�ه پیش�نهاد مناقصه گران 

و بازگش�ایی پاكات از طریق س�امانه ستاد انجام 
خواهد شد.

9-نشانی و شماره تماس دستگاه مناقصه گذار:
یزد، بلوار دانش�جو، كوچه جنب دانشگاه پیام نور 
)چهل و یكم(، ش�ركت تولید نی�روی برق منطقه 

شرق، دفتر بازرگانی 035-38254812-13
10-توضیحات: سایر مش�خصات در اسناد مناقصه 
درج ش�ده اس�ت.در ضمن به پیشنهادات مشروط، 
مبهم، مخدوش، فاقد سپرده و پیشنهاد هایی كه بعد 
از موعد مقرر ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

معاونت مالی و پشتیبانی ف
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آگهی مناقصه تأمین دیافراگم مرحله 11 توربین بخار نیروگاه زرند
به شماره 14200/08  -  نوبت دوم

در راستای اجرای مفاد ماده 225 الیحه اصالحی 
قس��متی از قان��ون تج��ارت از کلیه اش��خاص 
حقیقی و حقوقی که هرگونه ادعائی نسبت به 
ش��رکت موج سازان آریا ش��رق )سهامی خاص( 
در حال تصفیه به شماره ثبت 29515 و شناسه 
ملی 10380447648 دارند دعوت می ش��ود با 
در دس��ت داشتن اصل اس��ناد و مدارک ظرف 
مدت حداکثر 6 ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به نش��انی اس��تان خراس��ان شهرستان مشهد 
محله ارشاد خیابان پیام )شهید دستغیب 37- 
)ارشاد 8( خیابان بیس��تون 14 )پیام 4( پالک 
48 طبقه اول واحد ش��مالی شرکت موج سازان 
آریا ش��رق مراجعه نمایند بدیهی است شرکت 
در قب��ال هرگون��ه ادعای احتمالی ک��ه خارج از 
مهلت فوق به شرکت منعکس گردد هیچگونه 

مسئولیتی نخواهد داشت. 
مدیر تصفیه شرکت- شهرام طالب پور

 دعوت از بستانکاران نوبت سوم
شرکت موج سازان آریاشرق )سهامی 

خاص( در حال تصفیه شماره ثبت 
29515 شناسه ملی 10380447648
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س��ازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری ش��هرداری سبزوار در نظر دارد مناقصه 
عمومی احداث پارک مسکن مهر را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه 
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسنادتاارائه پیشنهادمناقصه گران و بازگشایی پاکت ها 
  )www.setadiran.ir( به آدرس)از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیک��ی دولت)س��تاد
انجام خواهد ش��د و الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضوی��ت قبلی مراحل ثبت نام 
در سایت مذکور ودریافت گواهی الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ 

انتشار مناقصه در سامانه 1400/06/16 می باشد.
مهلت دریافت اسنادمناقصه :دوشنبه:1400/06/22 ساعت14

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:شنبه:1400/07/03ساعت14
زمان بازگشائی پاکت ها:یکشنبه:1400/07/04ساعت14

مبلغ شرکت در مناقصه:245.000.000 ریال 
عالقه مندان به شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام ودریافت گواهی الکترونیکی)توکن(

به شماره02141934مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه تماس حاصل نمایند.
کاظم خلیلی دارینی

رئیس سازمان سیما،منظر و فضای سبزشهری  شه��رداری سب��زوار 

»آگهی مناقصه یک مرحله ای فراخوان 
شماره 2000094457000001  « نوبت دوم
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قلی زاده 
نقش اول 

برد شارلوا 
یاران قلی زاده در 

شبی که او هم گل زد 
و هم اخراج شد، برد 
دراماتیکی را کسب 

کردند.
شارلوا در چارچوب 

هفته هشتم لیگ 
بلژیک مقابل خنت 

قرار گرفت و در حالی 
که علی قلی زاده را 

در ترکیب اصلی خود 
داشت با نتیجه سه بر 

دو به پیروزی دست 
یافت. ستاره ایرانی 
شارلوا در این دیدار 
نقش اول بود؛ او هم 

گل زد و هم اخراج 
شد تا تأثیر زیادی 
در جریان مسابقه 

داشته باشد. شارلروا 
در حالی پیروز میدان 

شد که تا دقیقه 
5+90 بازی 2-2 

مساوی بود.

در  حاشيه

 یک بازیکن 
اشتباهی  
در تیم  امید

 مهدی مهدوی کیا 
در بدو ورود به تهران 
از فدراسیون فوتبال 

اسامی تیم ملی جوانان 
در اردوی قبلی و 

همچنین بازیکنانی که 
فصل گذشته در لیگ 

برتر و لیگ یک بازی 
کرده اند را تقاضا کرد 
که به اشتباه نام امیر 

محمد منصف بازیکن 
تیم رایکا جز بازیکنان 

متولد 1377.10.11 
لیست شد .

 در حالی که این بازیکن 
متولد 1375 است و به 
همین خاطر از اردوی 

تیم امید خط خورد.

خبرخبر
روزروز

  نواک جوکوویچ
تنیسور صرب که برابر مدودف از کسب 

قهرمانی باز ماند.او از شدت هیجان 
اختیار خود را از دست داد و به شدت 

گریست. تصاویری که پیش از این 
هرگز ندیده بودیم.

  محمدصالح 
ستاره مصری با گلی که به لیدز 
زد به رکورد 100 گل زده در لیگ 
برتر رسید. صالح بعد از دروگبا 

دومین آفریقایی لیگ برتر محسوب 
می شود که به این رکورد رسید.

  بنزما 
مهاجم رئال 3 گل و یک پاس گل 

مقابل سلتا ثبت کرد. بنزما با 
تأثیر مستقیم روی 4 گل از 5 

 گل تیمش به رکورد رونالدو
 رسید.

 سینا حسینی  
ــات امــشــب  ــ ــاق ــ م
شــــــــــــــاگــــــــــــــردان 
ــدی  ــمــ ــحــ ــ گــــــــل م
بـــــــــا اســـــتـــــقـــــال 
تـــاجـــیـــکـــســـتـــان 
ــوان یکی  در ســاعــت 19:30 را مــی ت
از مرموزترین بــازی هــای ایــن مرحله 
از رقابت هــای لیگ قهرمانان آسیا 
دانست، ازبک ها پیش از ایــن بازی 
هیچ خــروجــی درســتــی از تیم خود 
منتشر نــکــردنــد، حتی بــه آنــالــیــزور 
باشگاه پرسپولیس هم اجازه ندادند 
بازی این تیم در لیگ تاجیکستان را 

از نزدیک تماشا کند.
با این وجود پرسپولیسی ها امیدوارند 
با استفاده از پتانسیل ستاره های 
خود به ویژه بازیکنان تازه وارد مسیر 
ــد تا  پــیــروزی را بــرای خــود فراهم آورن
در این فضای ترسناک به عنوان تیم 
صعود کننده جواز حضور در مرحله 
ــد، البته یحیی  ــ بعد را بــدســت آورن
گل محمدی بــرای عــادی جلوه دادن 
شــرایــط و حفظ روحــیــه تیم خــود به 
بازیکنانش اعام کرد اگر شجاعانه 
ــازی  ــده ایـــن ب ــرن بـــازی کنند قــطــعــاً ب
خــواهــنــد بــود امــا کیست کــه نداند 
یحیی و هــمــکــارانــش در کـــادر فنی 
پرسپولیس نگرانند ایــن تیم مرموز 
همان بایی را که بر سر الهال آورد 

برای پرسپولیس دوباره رقم نزد.

بــا تــوجــه بــه اینکه پرسپولیس پس 
از پــایــان لیگ بیستم بـــازی رسمی 
ــداده، بازیکنانی از دست  ــ انــجــام ن
داده و نــفــرات جــدیــدی هــم خریده 
است، خیلی ها کنجکاوند که بدانند 
یحیی گل محمدی با چه ترکیبی برابر 
استقال تاجیکستان صــف آرایــی 

می کند؟ 
ــال شــنــیــده هــا از اردوی  ــن حــ ــ ــا ای بـ
ــه  ــب پــرســپــولــیــس در شـــهـــر دوشــن
تاجیکستان حکایت از آن دارد که 
ــه احــتــمــال فــــراوان پــرســپــولــیــس با  ب
ترکیب حامد لک ، حسینی و فرجی، 
ــری ،  ســیــامــک نعمتی ، وحــیــد امــی
سرلک،رضا اسدی ، احسان پهلوان ، 
ترابی، مهدی عبدی  و عیسی آل کثیر 

به میدان خواهد رفت

900 روز بازی خارج از خانه ◾
یـــحـــیـــی گــــل مـــحـــمـــدی،ســـرمـــربـــی 
پرسپولیس در مــورد شرایط تیمش 
ــال اســـت که  گــفــت: بــیــش از دو سـ
پرسپولیس بــه عــنــوان تیم میزبان 
در لیگ قهرمانان آسیا بــازی نکرده 
است و نزدیک 900 روز است که به 
خــاطــر بحث تحریم ها و هــم بحث 
ویــروس کرونا بــدون بــازی خانگی در 
این رقابت ها حاضر بودیم. این شرایط 
را بـــرای هــر تیمی ســخــت می کند.  
پرسپولیس پر هــوادارتــریــن باشگاه 
آسیا است و قطعاً نبود این هواداران 

بیشترین آسیب را به تیم ما خواهد 
زد. ما پرسپولیس هستیم و همیشه 
برای بردن و کسب افتخار جنگیده ایم 
و همان هــوادارانــی که در استادیوم 
نیستند، برای آن ها مبارزه می کنیم و 
می جنگیم. بازیکنان هم در چند سال 
گذشته نشان دادنــد چقدر تفکرات 
بــزرگ و ذهنیت برنده دارنــد. ما تیم 
استقال تاجیکستان را از فیلم هایی 
که در مرحله گروهی لیگ قهرمانان 
آســیــا بـــازی کــردنــد، شناخت داریــم 
و متأسفانه بــازی هــای اخیرشان از 
تلویزیون پخش نمی شد و نمی دانم 
ــا ایـــن حــال  دربــــاره آن چــه بــگــویــم. ب
استقال تیم خــوبــی اســت و خوب 
دفاع می کند و قطعاً بازی راحتی برای 

ما نیست.
سیدجال،کاپیتان ســرخ هــا هــم در 
ــه ایــن  کــنــفــرانــس خــبــری در پــاســخ ب
سؤال که به عنوان بازیکن 39 ساله 
چــه حسی از بـــازی مقابل جــوان هــا 
ــرد: فــوتــبــال بـــازی  ــ ــنـــوان کـ دارد، عـ
ــردن همیشه سخت اســت. مــا در  ک
تیمی بــزرگ و پرافتخار می کنیم که 
مسئولیت بازی در آن سخت است. 
ما تنها کــاری که بردیم این است که 
خوب تمرین کنیم و خوب بازی کنیم. 
بازی هم برای هر دو تیم بازی سختی 

است. 
ــرای همه  ــ ــار ب بــا چــمــن مــصــنــوعــی کـ

بازیکنان سخت خواهد است.

استقالل تاجیکستان - پرسپولیس ایران،  ساعت 30 :19 امشب

دربی فارسی زبانان آسیا
منهای فوتبال

سرپرست کاروان ایران در پارالمپیک:

 ورزش معلوالن 
باید شخم بخورد

ــران در بــازی هــای  سرپرست کـــاروان ورزش ایـ
ــر ایــنــکــه دیگر  ــا تــاکــیــد ب پــارالــمــپــیــک تــوکــیــو ب
مسئولیتی در کمیته پارالمپیک ندارد، گفت: 
ــرای بــازی هــای فرانسه باید مجموعه ورزش  ب

معلوالن تغییر کرده و شخم زنی شود.
ــادآوری  هــادی رضایی در گفت وگو با مهر با ی
کسب ۲۴ مــدال )1۲ مــدال طــا، 11 نقره و یک 
برنز( در این بازی ها گفت: پیش بینی هیچ وقت 
به صورت مطلق نیست، با در نظر گرفتن این 
مسئله پیش بینی هایی که برای پارالمپیک توکیو 
داشتیم به طور نسبی محقق شد. مدال هایی 
که فکر می کردیم باید بدست بیاوریم، از آنِ 
ایران شد اما در برخی رشته ها و ماده ها تغییر 
رنــگ داشتیم. تیم و ورزشــکــارانــی هم که فکر 
می کردیم نتیجه ای نمی گیرند هم عملکردشان 
به همین صورت شد.در برخی رشته ها موفقیت 
نسبی بدست آمد و ناکامی مطلق هم در برخی 

رشته ها کاماً گویا و مشخص بود.
وی افزود: به نظرم اگر خواهان حضور پررنگ تر 
ــر در پــارالــمــپــیــک فرانسه  و نتیجه بــخــش ت
هستیم باید سخت گیرانه تر عمل کنیم و روی 
سیاست های مان پافشاری بیشتری داشته 
باشیم به خصوص که نتایج بدست آمــده در 
توکیو نشان داد که هرجا از جریان کیفی گرایی 

عدول کردیم ، اشتباه بوده است.
بعد از پایان بازی ها مسئولیت من هم در این 
کـــاروان تمام شد و در کمیته ملی پارالمپیک 
هم مسئولیتی نـــدارم. بنابراین برنامه ای در 
این زمینه یا هر مورد دیگر نداریم. کمیته ملی 
پارالمپیک باید پیگیر این موضوع باشد و برای 

آن طرح برنامه و راهکار کند.
وی در عین حال به یک مسئله اشاره داشت و 
اینکه ورزشکاران معلوالن نیازمند تغییر و تحول 
اساسی و بنیادی است. رضایی در این زمینه 
گفت: ایــن تغییر در همه زمینه ها و در میان 
مدیران، مربیان و ورزشکاران نیاز است. منظورم 
از مدیریت اصاً ریاست کمیته ملی پارالمپیک 
نیست امــا در مدیریت مــربــوط بــه رشته ها، 
تیم ها، انجمن ها و در میان مربیان و ورزشکاران 

باید این تغییر با شخم زنی ایجاد شود.

 پیروزی راحت تیم ملی 
در والیبال قهرمانی آسیا 

تایلند هم تاب نیاورد
تیم ملی والیبال ایـــران در ادامـــه رقابت های 
قهرمانی آسیا دیروز از ساعت 10:30 مقابل تیم 
ملی تایلند قرار گرفت و با نتیجه 3 بر صفر با 
اقتدار از سد حریف گذشت.ست ها به ترتیب 
با نتایج) ۲5 بر 17 ()۲5 بر 1۲ ()۲5 بر 1۸ ( به سود 

مردان عطایی تمام شد.
ملی پوشان امروز در سومین و آخرین بازی مرحله 
گروهی مقابل تیم پاکستان صف آرایی خواهند 
کــرد. رحمان محمدی راد مربی ایرانی هدایت 
پاکستان را بر عهده دارد و هر دو بــازی خــود را 
نیز مانند ایـــران با پــیــروزی پشت سر گذاشته 
است.رقابت های والیبال قهرمانی آسیا از روز ۲1 
شهریور با حضور 1۶ تیم برتر قاره آسیا در چهار 
گروه چهار تیمی به میزبانی ژاپن آغاز شده و تا ۲۸ 

شهریورماه ادامه خواهد داشت.

عطایی و تاکتیک جدید ◾
بهروز عطایی بعد از برد تیم ملی والیبال ایران 
بــرابــر تیم تایلند گفت: بــا توجه بــه اینکه بــازی  
تدارکاتی نداشتیم، سعی کردیم از بازی دیروز برابر 
هنگ کنگ به عنوان یک فرصت در جهت منظم تر 
شدن و بازی تمرینی استفاده کنیم که خوشبختانه 
تا حدی هم اثرگذار بود. همچنین به واسطه بازی 
روز گذشته تایلند با پاکستان، از تایلند تا حدودی 
شناخت پیدا کــردیــم. سعی کــردیــم در اواســط 
مسابقه به بازیکنان دیگر هم مهلت بازی دهیم تا 

آمادگی بیشتری داشته باشند.
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۶ غایب قطعی النصر برابر تراکتور ◾
هم تراکتور و هم النصر در حالی به مصاف هم می روند 
که غایبان زیــادی دارنــد تا جایی که نماینده عربستان در 
ایــن بــازی ۶ بازیکن اصلی خــود را در اختیار نـــدارد. نایف 
الماس، عبدالمجید الصلیهم و عبداالله العمری به خاطر 
مصدومیت قادر به همراهی النصر نیستند. این درحالی 
است که عبدالرزاق حمدهللا، عبدهللا مادو و علی الجامی  
هم به خاطر محرومیت قادر به همراهی تیم منزس نیستند.

پیروز ی پونفرادینا با کلین شیت عابدزاده  ◾
پونفرادینا از هفته پنجم رقابت های لیگ دسته اول فوتبال 
اسپانیا در مصاف با آلمریا به پیروزی دست یافت. از هفته 
پنجم رقابت های لیگ دسته اول فوتبال اسپانیا، پونفرادینا 
میزبان آلمریا بود و با یک گل پیروز شد. تک گل این بازی 
را پاریس آدوت در دقیقه ۶9 به ثمر رساند. در این بازی امیر 
عابدزاده در ترکیب اصلی پونفرادینا حضور داشت و موفق 

به ثبت کلین شیت شد.

ستاره ایرانی االصل جانشین آرین روبن ◾
داالهو ایراندوست بازیکن ایرانی االصل تیم هکن سوئد که 
سابقه بازی در تیم های گایس و بالترپس در لیگ سوئد را هم 
دارد، تصمیم به پایان حضورش در سطح اول فوتبال سوئد 
گرفت و با امضای قــراردادی پنج ساله رسماً به خرونیخن 
در لیگ هلند پیوست. او پیراهنی که فصل گذشته بر تن 
آرین روبن و او با این شماره از دنیای فوتبال خداحافظی 

کرد را می پوشد.

مهدوی کیا با سه دستیار خارجی در تیم ملی امید  ◾
میرشاد مــاجــدی، رئیس کمیته جــوانــان گفت: مهدی 
مهدوی کیا به عنوان سرمربی تیم امید سه دستیار خارجی 
به ما معرفی کرده است که دو دستیار کمک فنی هستند و 
یکی هم مربی بدنساز. در تاش هستیم تا شروع تمرینات 
کارهای ویزا و تهیه بلیت برای این مربیان انجام شود و در 
خدمتشان باشیم. وی  همچنین از دعوت ۶۶ بازیکن به 

اردوی تیم ملی فوتبال خبر داد.

مسابقات جام جهانی ۲0۲1 فوتسال به میزبانی کشور لیتوانی آغاز شد 
و این مسابقات تا 11 مهر ادامه خواهد داشت.تیم ملی فوتسال در گروه 
ششم این رقابت ها با آرژانتین، آمریکا و صربستان همگروه است. 
ملی پوشان کشورمان با هدایت سیدمحمد ناظم الشریعه کار خود را 

از ساعت 19:30 امشب برابر صربستان شروع می کنند.
صربستان پیش از شروع این رقابت ها، دو دیدار تدارکاتی با برزیل 
برگزار کرد و در یکی از این مسابقات موفق شد حریف قدرتمند خود 
را با نتیجه تساوی متوقف کند.کادر فنی و بازیکنان تیم ملی ایران در 
مصاحبه های خود از بازی با صربستان به عنوان »کلید« صعود به دور 
بعد یاد کرده اند؛ دیداری که نتیجه آن می تواند تأثیر زیادی در تعیین 
تیم های صعود کننده به مرحله بعد داشته باشد. ایران در حالی که 
9 بازیکن از جام جهانی ۲01۶ کلمبیا را برای این دوره از مسابقات هم 

حفظ کرده، با دغدغه مصدومیت ملی پوشان مواجه است.
حسین طیبی یکی از ستاره های تیم ملی فوتسال ایــران به دلیل 
شکستگی دنــده، قطعاً تا پایان مرحله مقدماتی نمی تواند ایــران را 
همراهی کند. قوزک پای احمد اسماعیل پور هم در تمرینات ایران در 
کشور لیتوانی آسیب دید تا حضورش در دیدار مهم برابر صربستان 

در ابهام باشد.
در دیگر بازی این گروه، تیم آرژانتین به مصاف آمریکا می رود.

در این دوره از مسابقات جام جهانی ۲۴ تیم حضور دارند که در ۶ گروه 
۴ تیمی با هم رقابت می کنند. دو تیم برتر هر گروه به صورت مستقیم 
راهی مرحله یک هشتم می شوند و چهار تیم برتر رده سوم هم به این 
جمع اضافه خواهند شد.تیم ملی فوتسال کشورمان در جام جهانی 
۲01۶ کلمبیا موفق شد در رده سوم قرار بگیرد و به همین دلیل انتظارات 

از این تیم برای قرار گرفتن روی سکوی این مسابقات باال است.

ناظم الشریعه: جام جهانی متفاوتی در پیش داریم ◾
محمد ناظم الشریعه، سرمربی تیم ملی گفت: باید تمام تاش مان  را 
در این بازی بکنیم. بازی اول در هر تورنمنتی سخت است اما جدا از 
این عامل این دیدار برای نحوه صعود ما بسیار تعیین کننده است و 
این مورد را بین بازیکنان جا انداختیم.سرمربی تیم ملی فوتسال ایران 
ادامه داد: فیلم بازی های اخیر صربستان را دیدیم. همه چیز را چک 

کردیم و به شناخت کامل از این تیم رسیدیم.
ناظم الشریعه با بیان این که در جام جهانی همه چیز متفاوت است 
گفت: دوره قبل کسی تصور نمی کرد ما برزیل را حذف کنیم و در این 

دوره نیز به یک تاریخ سازی دیگر فکر می کنیم.

امروز آغاز جام جهانی فوتسال برای تیم ملی 

صربستان؛کلید صعود ایران؟ 

ضد حمله

ستارگان ورزش

ورزش7

ــان والـــیـــبـــال نشسته  ــهــرم ق
پارالمپیک توکیو گفت: رمز 
موفقیت تیم تــاش، اتحاد و 
همدلی بوده ما برای خودمان 
ــرای همدیگر بــازی  ــازی نــکــردیــم بلکه بـ بـ

کردیم.
مرتضی مهرزاد قهرمان پارالمپیک توکیو در 
گفت وگو با ایلنا در خصوص شرایط تیم قبل 
از اعزام به مسابقات اظهار کرد: خداراشکر 
همه ما آمادگی خیلی خوب و باالیی داشتیم 
نتایج خیلی خوبی کسب کردیم. ما محکوم 
به قهرمانی بودیم و تاحدودی پیش بینی 
ــرای کــســب ایـــن مــدال  طــا را داشــتــیــم و بـ

ارزشمند تاش کردیم.
ــاره آنــالــیــز  ــ ــ ــه دربـ ــ ــ وی در ادام
حـــریـــفـــان افـــــــزود: حــریــف هــا 
همان تیم هــای قبل بودند که 
می شناختیم و آن هــا هم از ما 
شناخت کافی داشتند، مانند 

برزیل، بوسنی، روسیه و ...
مــــهــــرزاد دربــــــاره 

شرایط برگزاری 
ــا  اردوهــــــــــــا ب
وجـــــــــــــــــود 
ویـــــــــروس 
 کــــــرونــــــا 
ــان  ــ ــ ــی ــ ــ ب

کرد: اردوها خیلی دیر آغاز شد اما رفته رفته 
همه چیز خوب پیش رفت و شرایط خوبی 
را گذراندیم.وی در مورد حمایت های مالی 
توضیح داد: قبل از اعزام تمام حقوق و مزایا 
را به موقع و کامل پرداخت کردند، ولی پس 
از بازگشت به ایران توقع داریم پاداش ها 
داده شود تا خستگی همه در برود و انگیزه 

برای تاش دوباره ایجاد شود.
قهرمان والیبال نشسته در مــورد سقف 
آرزوهــایــش گفت: آرزوهــایــم سقف نــدارد، 
پارالمپیک پاریس هم رؤیــای بزرگی است 
بــه آن هــم فکر می کنم و در حــال حاضر 
استراحت می کنیم و کم کم تمرینات را آغاز 
می کنیم چرا که مسابقات قهرمانی جهان 
ــم اسفندماه کــه برایمان  چین را داریـ

خیلی اهمیت دارد.
وی درخصوص کار کردن کنار هادی 
رضـــایـــی ســـرمـــربـــی تــیــم ملی 
والــیــبــال گفت: ممنونم از 
زحمات و حمایت هایی که 
انجام دادند. همیشه 
خــــــوب بـــــــودن و 
تـــــاش کـــردنـــد 
بـــــرای تــیــم تا 
ــت  ــیـ ــقـ ــوفـ مـ
ــل  ــ ــاصــ ــ حــ

شد. 

هــزارمــیــن بـــازی رســمــی ژوزه 
مورینیو، برای او خوش یمن 
ــه لــطــف گل  بـــود و گــرگ هــا ب
دقیقه 91 الشعراوی دو بریک 
از سد سوسولو گذشته و به صدر جدول 
ــاز اســتــارت  رســیــدنــد.گــل الــشــعــراوی آغـ
انفجاری مورینیو بود. سرمربی پرتغالی 
رمی ها که با دو تعویض طایی نتیجه بازی 
را برگردانده بود، با شادی وصف ناپذیری 
همچنان دونــدگــان دوی صــد مــتــر کنار 
زمین را طی می کرد و از گل برتری تیمش 

در پوست خودش نمی گنجید. 
ــریـــب و  خـــوشـــحـــالـــی عــجــیــب و غـ

ــو بـــا هم  ــی ــن ــوری ــــوصــــف م ــــدال زای
آغوشی او و شاگردانش همراه 
شد. جایی که این مربی پرتغالی 
ــادی  ــقــه شــ ــه حــل ــ ــودش را ب ــ خــ

بازیکنانش رساند و پا به پای آن ها 
بـــه جــشــن و پــایــکــوبــی 

پرداخت. او سابقه 
ــن کـــارهـــا را در  ــ ای

زمــان حضور در 
پـــورتـــو و ایــنــتــر 
را در کــارنــامــه 
دارد. همین 
کـــارهـــاســـت 
ــه او را به  کـ

ــای خــاص دنــیــای فوتبال تبدیل کــرده  آق
است. این نتیجه، منجر به خلق پیروزی 
شماره ۶3۸ مورینیو در هزارمین تجربه 
ــود کــه بــا کسب ۲5 جام  مــربــیــگــری اش ب

همراه شده است.
او پس از پــیــروزی شیرین برابر ساسولو 
گفته اســت: »بــه همه دروغ گفتم! من 
روزهــا بــه تیم می گفتم کــه ایــن هزارمین 
بـــازی بــرایــم مهم نــیــســت... امــا مــن یک 
ــاخــت داشــتــم!  ــاور نــکــردنــی از ب ــ ــرس ب تـ
خوشبختانه ما برنده شدیم و من امروز 
مثل یک کودک می دویدم زیرا احساس 

می کردم 1۴ سال دارم ، نه 5۸ سال!
مــن از دیونیسی آلسیو، سرمربی 
ساسولو به خاطر خوشحالی خودم 
بعد از گل عذرخواهی کردم، آن ها 

بازی فوق العاده ای انجام دادند.«
رم در دیدار بعدی خود باید در اولین 
دیــــــدار مــرحــلــه گــروهــی 
لیگ اروپــا به مصاف 
ــفــســکــی صــوفــیــه  ل
بلغارستان 

برود.

مرتضی مهرزاد: 

پارالمپیک پاریس رؤیای بزرگی است 
دیوانگی آقای خاص در پایان هزارمین مسابقه

من مورینیو 14 سال دارم!



 سال هاست 
در کابل هستم
ذبیح اهلل مجاهد، 
سخنگوی طالبان 
گفته سال هاست در 
کابل سکونت دارد، 
درست بیخ گوش 
»دشمنانی« که در 
دوران جنگ او را 
شخصیتی »شبیه به 
روح« می پنداشتند. 
این سخنگوی 
طالبان ماه گذشته 
برای نخستین بار 
یک کنفرانس خبری 
برگزار کرد. مجاهد 
که سال ها فعالیت 
مخفیانه داشت، 
همچنین گفته در 
دارالعلوم حقانیه 
واقع در شمال غرب 
پاکستان به تحصیل 
پرداخته که به 
دانشگاه طالبان یا 
دانشگاه جهاد هم 
شناخته می شود.

WWW.QUDSONLINE.IR

صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

سردبیر:
امیر سعادتی

 درگذشت استاد احمد کمال در سال 1379
شادروان استاد احمد کمال پور که همه عمر در مشهد 

زندگی کرد، یکی از مشاهیر ادب خراسان در دوران 
معاصر به شمار می آید که در قصیده سرایی از شاعران 

توانمند روزگار خویش بوده است. پس از فوت استاد 
فرخ، استاد کمال تا آخرین روزهای زندگی، مسئولیت 

انجمن ادبی آستان قدس رضوی را در صحن جمهوری 
حرم مطهر امام رضا )ع( عهده دار شد. او سرانجام در 

٢3 شهریور1379 بر اثر عارضه قلبی درگذشت.
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خبر

بدون تیتر

 تظاهرات علیه امارات 
در جنوب یمن 

صــدهــا نــفــر از شـــهـــرونـــدان جــنــوب یــمــن در 
محکومیت شورای انتقالی جنوب مورد حمایت 
امارات، در استان »أرخبیل سقطری« تظاهرات 
برپا کردند. به گــزارش ایسنا، شاهدان عینی 
اعــام کــردنــد، معترضان بــا در دســت داشتن 
پاکاردهایی ضد شورای انتقالی جنوب خواستار 
برکناری رأفــت الثقلی، رئیس شــورای انتقالی 

جنوب در جزیره سقطری شدند.
از مأرب هم خبر می رسد ائتاف سعودی در این 
شهر در موضع انفعال شدید قرار گرفته است. 
به گزارش تسنیم، منابع یمنی از نبرد شدیدی 
که در دروازه هــای مأرب میان نیروهای ارتش و 
کمیته های مردمی یمن و نیروهای وابسته به 
ائتاف سعودی جریان دارد، خبر دادنــد. این 
منابع افــزودنــد: نیروهای ارتــش و کمیته های 
مــردمــی یمن پــس از نــبــردی سنگین موفق به 
تسلط بــر منطقه »القاعد االســفــل« شدند. 
همچنین نــبــرد شــدیــدی در مناطق »نــخــا و 
القاعد االعلی« هم جریان دارد. نیروهای صنعا 
عاوه براین موفق شدند تجهیزات نظامی از 
جمله خودروهای زرهی ائتاف سعودی را پس از 
فرار نیروهای آن در منطقه »القاعد االسفل« به 

غنیمت بگیرند.

ــی تـــعـــدادی از افــســرانــی که    مــقــامــات عــراق

نــامــزدهــای انتخابات را هــمــراهــی مــی کــردنــد، 
بازداشت کردند تا مقامات نظامی از انتخابات 

دور بمانند.
ــوزرای    ما عبدالغنی بـــرادر، معاون رئیس ال

طالبان با صدور پیامی صوتی شایعات مربوط 
به کشته شدنش را تکذیب کرد.

  نیروهای مسلح ترکیه، آذربایجان و پاکستان 
رزمایش مشترک نظامی با عنوان »سه برادر 

۲۰۲۱« را در باکو آغاز کردند.

علوی   پـــس از 
ــد روزی  آنـــکـــه چــن
از خـــاصـــی مـــردم 
آمــریــکــا از طــوفــان 
ــدا و خــرابــی هــای  آیـ
گـــــــســـــــتـــــــرده آن 
ــه جــان  مــی گــذشــت، ایـــن بـــار آتـــش ب
بــخــشــی از جــنــگــل هــای ایـــن کــشــور 
افتاده است. در همین راستا، رئیس 
ــا اعـــام وضعیت  جــمــهــور آمــریــکــا ب
فاجعه در ایالت کالیفرنیا، قصد دارد 
به مرکز این ایالت که به شدت درگیر 
آتش سوزی های گسترده است، سفر 
کرده و شدت خسارات آتش سوزی ها 
را ارزیابی کند. سخنگوی کاخ سفید 
ــن بـــاره گــفــت: »رئــیــس جمهور  در ای
بایدن اعــام کــرد فاجعه عظیمی در 
ایــالــت کالیفرنیا رخ داده و دستور 
اســتــفــاده از کــمــک هــای فـــدرال بــرای 
حمایت از تاش ها در سطح ایالتی، 
منطقه ای و محلی را صادر کرده و این 

در حالی است که آتش سوزی کالدور از 
چهاردهم آگوست )بیستم مرداد( آغاز 
شده و همچنان ادامــه دارد«. بایدن 
هفته گذشته اعام کرد آتش سوزی ها، 
طوفان ها و سیاب های اخیر به نقاط 
مختلف آمریکا آسیب های جدی وارد 
کرده و تابستان امسال زندگی بیش از 
۱۰۰ میلیون آمریکایی را تحت تأثیر 

قرار داده است.
ــال »گـــویـــن نــیــوســام«  در هــمــیــن حــ
فرماندار دموکرات کالیفرنیا که پیش 
از ایــن نیز بابت بحران های مختلف 
نظیر شیوع گسترده ویـــروس کرونا 
ــه رو بــود، از  با انتقادهای گسترده روب
سوی رقبای انتخاباتی خود به کم کاری 
در قبال کنترل آتش سوزی ها متهم 
ــن کــیــلــی« رقیب  شـــده اســـت. »کــوی
جــمــهــوری خــواه او در ایــن بــاره گفته 
ــن نشانگر ناتوانی دولــت  اســت: »ای
ما در انجام اساسی ترین کارها مانند 
مدیریت جنگل هاست«. در نتیجه 

این آتش سوزی های گسترده، صدها 
منزل مسکونی تخریب و هــزاران نفر 
مجبور به ترک خانه های خود شده اند. 
اسکان این افــراد نیز بحران دیگری را 
برای نیوسام رقم زده است. کالیفرنیا 
در حال حاضر با بیش از 6هزار و 8۰۰ 
آتش سوزی بزرگ  و کوچک دست به 
گریبان اســت کــه چیزی حــدود 7۰۰ 
هزار هکتار از زمین های این ایالت را 
سوزانده است. عاوه بر آتش سوزی 
کالدور، »دیکسی« دومین آتش سوزی 
بزرگ در تاریخ کالیفرنیا در شمال این 
ایالت بیش از 3هــزار و 8۰۰ کیلومتر 
مربع از اراضــی را به خاکستر تبدیل 
کرده است. پیش از این نیز براساس 
گـــزارش اداره محافظت از جنگل ها 
در کالیفرنیا آتــش ســوزی موسوم به 
»ریور« حدود ۵66 هکتار را در مناطق 
»پاسر« و »نوادا« سوزانده که حدود 
۴۰۰ هکتار از مناطق یاد شده در همان 

دو ساعت اول در آتش سوخت.

مقام آمریکایی: در مدیریت جنگل هم ناتوانیم

جهنم  کالیفرنیا
يادداشت

دکتر علیرضا تقوی نیا   کارشناس مسائل منطقه
سرانجام پس از ۱3 ماه خأل سیاسی، دولت جدید لبنان تشکیل شد. این 
رخداد برای مردم عروس خاورمیانه نوید وضعیتی بهتر را خواهد داد؛ زیرا 
مشکل فعلی این کشور معیشت و تأمین خدمات عمومی است که با 
تشکیل کابینه تا حد زیادی برطرف می شود. صرف رسمیت یافتن کابینه، 
اگر چه اثرات آنی خود را مانند حل مشکل کمبود عرضه کاالهای اساسی 
و باال رفتن ارزش لیر خواهد گذاشت، ولی مهم تر از آن عملکرد نجیب 
میقاتی و کابینه اش است. شانس نجیب میقاتی این است کابینه وی در 
زمانی شروع به کار می کند که تحریم های آمریکا با تاش های حزب هللا و 
حمایت ایران تا اندازه ای شکسته شده است. همچنین دولتمردان حاکم 
بر کاخ سفید که در سال های گذشته با پرداخت وام صندوق بین المللی 
پول به لبنان مخالفت می کردند، با احساس خطر از ناحیه نفوذ بیشتر 
ایران در این کشور و همچنین پیشنهادهای جذاب چین، به تازگی مجوز 
آن را صادر کرده اند. دولت جدید در حالی تشکیل می شود که لبنان با 
آنچه بانک جهانی آن را یکی از بدترین بحران های اقتصادی جهان از 
دهه ۱8۵۰ توصیف کرده دست و پنجه نرم می کند. اکثریت قریب به اتفاق 
لبنانی ها برای گذران زندگی در بحبوحه تورم شدید، کمبود سوخت و دارو 
و قطع برق شبانه روزی تاش می کنند. بخش عظیمی از مردم در فقر فرو 
رفته اند، در حالی که هزاران تن از مردم، کشور را ترک کرده اند. وجود چنین 
زمینه هایی از بحران مسیر ناهموار دولت جدید برای پیشبرد اهداف و 
برنامه ها و بهبود شرایط بر اساس خواست مردم را نشان می دهد.  در این 
میان میقاتی در سخنرانی احساسی روز جمعه خود وعده داد در تاش برای 
نجات این کشور مدیترانه ای هیچ سنگی بر دوش نخواهد گذاشت. وی در 
مورد برنامه های دولت جدید برای اجرای اصاحات مورد انتظار جامعه و 
طرف های خارجی گفت یک گروه کاری ایجاد کرده تا وظایف خاصی را برای 
دستیابی به یک برنامه اصاحات جامع با هدف نجات لبنان از بحران های 
موجود دنبال کند. نجیب میقاتی می داند بــرای کاهش بحران کنونی 
لبنان، باید اقداماتی فراتر از سخنرانی در پیش گیرد. بدون تردید هنوز برای 
پیش بینی توانایی دولت جدید در عبور از قله سخت گذر مشکات لبنان 
بسیار زود است اما میقاتی می داند فرصت  چندانی نیز وجود ندارد. در 
نهایت به نظر می آید لبنان آرام آرام در حال خارج شدن از شرایط بحرانی 
است و سیاست های آمریکا و سعودی که در تاش بودند با فشارهای 
شدید مالی و اقتصادی، مردم این کشور را به شورش علیه مقاومت و ساح 
آن وادار کنند با شکست جدی مواجه شده و آینده روشن تری برای عروس 

خاورمیانه پیش بینی می شود.

تشکیل کابینه لبنان و دشواری های پیش رو
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اسالم محمدی -سرپرست شهرداری باغستان 

به  نسبت  دارد  نظر  در  باغستان  شهرداری 
زیرسازی و آسفالت معابر نصیرآباد مجاور کانال محمدیه از 

طریق مناقصه عمومی اقدام نماید .
بدین وسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط )دارا بودن 

حداقل رتبه ۵ در رشته راه و باند از سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی ( جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل 
می آید. شرایط شرکت در مناقصه به شرح ذیل می باشد.

1-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد .
تاریخ  تا   1400/6/30 تاریخ  از   : اسناد  توزیع  تاریخ   -2
دبیرخانه  به  و تحویل  اسناد  1400/07/08مهلت دریافت 

شهرداری می باشد.
3- مبلغ برآورد قرار داد تا سقف 6.000.000.000 ریال 

4-سپرده شرکت در مناقصه 300.000.000 ریال 
۵-برندگان اول و دوم و سوم مناقصه در صورت حاضر نشدن 
جهت انعقاد قرارداد ، سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد .
6-مشروح جزئیات شرایط مناقصه در اسناد مندرج است .

7- هزینه چاپ دو نوبت آگهی در روزنامه به عهده برنده 
مناقصه می باشد.

تاریخ  تاریخ تشکیل کمیسیون معامالت عمده در   -8
1400/7/10روز شنبه 

9-محل دریافت اسناد : شهریار- باغستان - بلوار امام 
خمینی)ره(- بلوار ولی عصر )عج( خیابان الله دوم اصلی - 
شهرداری باغستان - امور قراردادها تلفن 021-6۵238006 

baghestan.ir :سایت شهرداری

مناقصه عمومی 
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بدینوس��یله اع��ام میگردد پی��رو آگهی 
بط��ور  ع��ادی  عموم��ی  مجم��ع  دع��وت 
ف��وق الع��اده من��درج در روزنام��ه قدس 
شماره 9596 مورخ 1400/05/18 با دستور 
جلس��ه ترمیم هی��ات مدیره ، ب��ا توجه به 
فوت مدیر عامل شرکت و ابهام در میزان 
سهام وراث جلسه فوق الذکر لغو گردیده 
و پس از تعیین تکلیف در امورفوق مجددا 

جلسه آگهی و برگزار خواهد شد.
 محمود توکلی – رئیس هیئت مدیره

آگهی لغو جلسه مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 

1400/06/24 شرکت صنعتی الما 
الکترونیک سهامی خاص شماره ثبت 7494
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آب ، نعمت بزرگ الهی است ، آن را هدر ندهیم 

»آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای «

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مشهد

شرکت آب و فاضالب مشهد در نظر دارد با رعایت مفاد آئین نامه معامالت شرکت های آب و فاضالب شهری 
و استانی و از طریق مناقصه عمومی عملیات مشروحه ذیل را به پیمانکار ذیصالح واگذار نماید.

مدت موضوع
اجرا

مبلغ برآورد اولیه
به ریال

مبلغ تضمین
شرکت در فرآیند 
ارجاع کار به ریال

حداقل رتبه و رشته 
مورد نیاز

نوع تضمین شرکت در 
فرآیند ارجاع کار

بهره برداری، نگهداری، رفع نواقص 
و  اتفاقات ، بازدید تعمیرات و ارتقاء 
سامانه تله متری تاسیسات تحت 

پوشش شرکت آب و فاضالب مشهد.

12
19/490/267/490974/550/000ماه

گواهی نامه صالحیت 
پایه 5 رشته صنعت 
و معدن یاتاسیسات 
وتجهیزات یا  نیرو از 
سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی

1- واریز نقدی به 
حساب جاری شماره 

100050004 بانك 
پاسارگاد

شعبه آبفای مشهد
2- ضمانتنامه بانکی
3 – اوراق مالی 
اسالمی دولت

1 -کارفرما : شرکت آب و فاضالب مشهد
2- محل تأمین اعتبار : بودجه غیرعمرانی

3- تاریخ و محل دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ 1400/06/23 لغایت 1400/06/27 از محل دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب 
مشهد یا در سایت اینترنتی http://iets.mporg.ir  قابل دریافت می باشد.

4- تاریخ و محل تسلیم پاکات مناقصه: ساعت 14 مورخ 1400/07/10 به آدرس مشهد ، خیابان فلسطین، فلسطین26 ، دبیرخانه 
مرکزی شرکت آب و فاضالب مشهد.

5- مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت سه ماه می باشد. 
6- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 
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وزارت نیرو
شرکت تولید نیروی برق منطقه شرق شرکت تولید نیروی برق منطقه شرق در نظر دارد 

مناقصه خرید فوق را بر اس�اس اطالعات ذیل و از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
شماره ثبت ستاد 2000004211000020 برگزار نماید.

1-نوع مناقصه:عمومی دو مرحله ای
2-ش�رایط اولیه: کلیه تامی�ن کنندگان که دارای 
گواهی تایید صالحیت از ش�رکتهای زیر مجموعه  
مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی یا شرکت 
توانیر یا شرکت های س�ازنده معتبر برای موضوع 

مناقصه باشند.
3-زم�ان دریافت اس�ناد: از تاری�خ 1400/06/23 

لغایت 1400/06/2۵
4-نح�وه دریاف�ت اس�ناد و ثبت نام در س�امانه: 

واجدین ش�رایط می توانند  به س�امانه س�تاد به 
مراجع�ه   WWW.SETADIRAN.IRآدرس
نم�وده و با واریز مبل�غ ۵00.000 ری�ال به صورت 
الکترونیک�ی ی�ک نس�خه از اس�ناد را دریاف�ت 
نمایند.ب�رای ثب�ت ن�ام در س�امانه ب�ا ش�ماره

 41934-021 تماس حاصل نمایید.
۵-مبل�غ تضمی�ن ش�رکت در فرآین�د ارج�اع 

کار:4.000.000.000 ریال )چهار میلیارد ریال(
6-آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها:

 ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1400/07/06
7-زمان گشایش پیشنهادها:

ساعت 14:30 روز سه شنبه مورخ 1400/07/06
8-تسلیم پیشنهادها:کلیه مراحل برگزاری مناقصه 

از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد 
مناقصه گران و بازگشایی پاکات 

از طریق سامانه ستاد انجام خواهد شد.
9-نشانی و شماره تماس دستگاه مناقصه گذار:

یزد، بلوار دانش�جو، کوچه جنب دانشگاه پیام نور 
)چهل و یکم(، ش�رکت تولید نی�روی برق منطقه 

شرق، دفتر بازرگانی 03۵-382۵4812-13
10-توضیحات: سایر مشخصات در اسناد مناقصه 
درج شده است.در ضمن به پیشنهادات مشروط، 
مبهم، مخدوش، فاقد س�پرده و پیشنهاد هایی که 
بع�د از موعد مقرر ارس�ال گردد ترتی�ب اثر داده 

نخواهد شد.
معاونت مالی و پشتیبانی ف
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آگهی مناقصه خرید لوازم یدکی مولدهای نیروگاه سیکل ترکیبی یزد 
به شماره 14200/09  - نوبت دوم
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