
یادداشت 2

 رئیس جمهور:  قهرمانان مدال آور 
باید حمایت شوند

هفتمین بازوبند پهلوانی 
بر بازوی جابرصادق زاده

قدردانی از یک عمر مجاهدت 
حجت االسالم امامی پور

الگویی از یک 
استاد حوزوی مجاهد

آبان3

درگذشت 
عباس میرزا 
قاجار 
در سال 1212

قیمت در مشهد و شهرستان ها 1000 تومان - تهران 2000 تومان

27

دوشنبه  3 آبان ۱4۰۰     ۱8 ربیع االول  ۱443       ۲5  اکتبر ۲۰۲۱       سال سی و چهارم  
 شــماره 9653      8 صفحــه           4صفحــه رواق            4 صفحه ویژه خراســان   

همدردی با مردم، سیره پیامبر  a استرواق1
تولیت آستان قدس رضوی گفت: هر کس نسبت به درد و رنج مردم بی تفاوت 

نباشد، از غم و درد آنان آزرده خاطر شود و کاری برای مردم انجام دهد، به 
سیره و رفتار پیامبر)ص( نزدیک تر است...

تولیت آستان قدس رضوی:

رمز پیروزی 
در وحدت اسالمی

سیداحمد سادات

      صفحه1
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معاونت بهره وری امالک و اراضی در نظر دارد تعدادی از قطعات در سطح شهر مشهد به شرح لیست 
ذیل را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید، لذا متقاضیان محترم می توانند جهت شرکت در مزایده 
در روزهای دوشنبه مورخ 1400/08/03الی چهارشنبه مورخ1400/08/05 از ساعت 9 الی اذان ظهر به 
سالن مزایده زمین، واقع در نبش میدان بوعلی - معاونت بهره وری امالک و اراضی مراجعه و یا از 

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

31437060-31437064 amlak.razavi .ir

شماره ردیف
قطعه

شماره 
مساحت کاربریمحدودهبلوک

مترمربع
قیمت مصوب 
) ریال( مترمربع

شیوه پرداخت 
حقوقات

 60درصد نقد و الباقی60210.000.000تجارت محلهموسوی قوچانی 1115/211
18 ماهه

سیدی - انتهای 2314
 60درصد نقد و الباقی120150.000.000تجارت محلهخیابان ثامن

18 ماهه

نقد262.68270.000.000مسکونیفرامرز عباسی32566/1

نقد22021.000.000مسکونیبلوار حر 42455

نقد291.87160,000,000مسکونیبلوار مصلی572

نقد14020,000,000مسکونیشهر رضویه61751

نقد336140,000,000مسکونیبلوار اندیشه71064

نقد336135,000,000مسکونیبلوار اندیشه8564

سیدی- انتهای 9174
نقد306.67110,000,000مسکونیخیابان ثامن

نقد162.6575,000,000مسکونیسیدی – خیابان قائم103,230

منزل آباد – مجاور11189
نقد30070,000,000مسکونی بلوار الهیه

نقد312250,000,000مسکونیبلوار آموزگار12120

نقد272.28140,000,000مسکونیرضاشهر - بهارستان131319

نقد163.17130.000.000مسکونیبلوار شفا14224
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شرح در صفحه 5

شركت مسكن و عمران آگهی  مناقصه 
قدس رضوی

عملیات خاكبرداری و حمل خ�اک پروژه پاركینگ 
طبقاتی بیمارستان رضوی 

ک
/1
40
69
08

شرح در صفحه 8

آگهی  مناقصه 
سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی
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آگهی تجدید مناقصه  احداث ساختمان اداری 

موسسه بذر و نهال آستان قدس رضوی

موسس�ه بذر و نهال آس�تان قدس رض�وی در نظر دارد جه�ت احداث س�اختمان اداری واقع در 
باغ حس�ینی از طريق تجديد مناقصه اقدام نمايد.لذا بدينوس�یله از افراد حقیقی و حقوقی دعوت 

میگردد جهت دريافت اسناد مناقصه به سايتwww.epf.ir  )قسمت مناقصات ( مراجعه نمايند .
 مهلت ارائه پیشنهادات ساعت 14 مورخ 1400/08/08 می باشد .

ضمنا در صورت نیاز به دريافت اطالعات از طريق شماره 05137607582 ارتباط برقرار نمايید.

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

آگهـی مناقصـات عمـومی  
به شماره 257/د/400 الی 258/د/400

روابط عمومی  شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

نوبت دوم

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در نظر دارد
 از محل اعتبارات داخلی نسبت به برگزاری مناقصه به شرح جدول ذیل  از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.داوطلبان 
میتوانند برای دریافت اسناداز تاریخ 1400/08/01الی 1400/08/08 به سایت http://www.setadiran.ir مراجعه و 
اسناد را دریافت نمایند و قیمت پیشنهادی خود را مطابق شرح مندرج در اسناد مناقصه تنها از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت حداکثر تا ساعت 12:00 تاریخ 1400/08/18 بارگذاری نمایند.در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر 

با شماره تلفن32400570-056 اداره قراردادها تماس حاصل فرمایید.

شرحشماره مناقصهردیف
مبلغ و نوع تضمین

)ضمانتنامه بانکی یا 
واریز نقدی()ریال(

تاریخ و ساعت 
محل افتتاح پاکاتافتتاح پاکات 

257/د/1400
 RMU خرید انواع  تابلو
)طبق مشخصات اسناد 

مناقصه(
4.400.000.000

ساعت 8 صبح 
چهارشنبه 
1400/08/19

خراسان جنوبی  
بیرجند 

 سایت اداری
شرکت توزیع نیروی 
برق خراسان جنوبی

سالن جلسات
258/د/2400

احداث ساختمان مدیریت 
توزیع برق شهرستان 

خوسف
2.000.000.000

شناسه آگهی 1211207 ف
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شرح در صفحه 5

شركت مسكن و عمران آگهی  مناقصه 
قدس رضوی

 عملیات بارگیری و حمل مصالح پروژه قطعه 2 
آزاد راه مشهد – چناران

رهبر انقالب در دیدار جمعی از مسئوالن نظام و میهمانان خارجی، اتحاد شیعه و سنّی را تنها راه ایجاد تمدن  نوین اسالمی دانستند

فلسطین؛ شاخص اصلی وحدت اسالمی

2

حتی اگر تصادف هم نکرده اید 
حتماً این مطلب را بخوانید

عبور عابران 
از خط مسئولیت! 

صفحه یک جشنواره هنری  
مسدود شد

اینستاگرام علیه 
موسیقی نواحی

آیا طرح اصالح قانون مهریه 
در مجلس امکان پذیر است؟

مهریه هست
مهر نیست!

ترکیه سفرای 10 کشور اروپایی 
و آمریکا را اخراج کرد

اردوغان
مقابل غرب

پاسخ دبیر شورای عالی امنیت ملی 
به یاوه گویی های رژیم صهیونیستی

هشدار به تل آویو درباره 
هرگونه خطای راهبردی
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 استادی که از 
جایزه ۵۰۰ هزار 
دالری گذشت!
»کامران وفا« استاد 
فیزیک دانشگاه 
هاروارد، جایزه نقدی 
خود در مراسم »جایزه 
علمی مصطفی« را 
وقف پیشرفت علوم 
پایه در ایران کرد. به 
گزارش مشرق، محمد 
اکبرزاده فعال فضای 
مجازی با انتشار 
اظهارات این استاد 
بزرگ دانشگاه هاروارد 
آمریکا، به نقل از وی 
نوشت: »مسلمانان باید 
عقب ماندگی علمی 
خود از سطح دنیا را 
جبران کنند و به دوران 
طالیی شان بازگردند. 
مبلغ ۵۰۰ هزار دالری 
جایزه مصطفی را به 
جامعه علمی ایران اهدا 
می کنم تا به رشد علوم 
پایه در  ایران کمک کند«.

یادداشت

خبر

در خجسته سالروز والدت با 
سعادت پیامبر اعظم)ص( و 
ــادق)ع(، رهبر  امــام جعفر صــ
معظم انــقــاب اســامــی در 
دیــــدار جمعی از مسئوالن 
نظام و میهمانان شرکت کننده 
در کنفرانس بین المللی وحــدت اســامــی، دو 
وظیفه مهم برای امت اسامی را »تبیین و ترویج 
جامعیت اســام در همه شئون زندگی بشر« و 
»تقویت اتحاد مسلمانان« خواندند و خاطرنشان 
کردند: وحدت اسامی یک امر اصولی و فریضه 
قرآنی است و تحقق هدف واالی ایجاد تمدن نوین 
اسامی بدون اتحاد شیعه و سنّی ممکن نیست.

دو وظیفه مهم امت اسالمی ◾
به گزارش پایگاه اطاع رسانی رهبر انقاب اسامی، 
حضرت آیت هللا خامنه ای با تبریک این دو میاد 
ــران و به همه امــت اسامی و  مسعود به ملت ای
آزادگــان جهان، والدت حضرت ختمی مرتبت را 
حادثه ای بسیار عظیم و سرآغاز دوره ای جدید از 
تفضات الهی در زندگی بشر خواندند و افزودند: 
خداوند با اباغ برنامه کامل سعادت بشر به پیامبر، 
او را مأمور به اجرا و مطالبه این برنامه از پیروان خود 
کرد؛ بنابراین مؤمنین در هر دوره ای از زمان باید 

وظایف خود را بشناسند و به آن عمل کنند.
ایشان، »ادای حق جامعیت اسام« و »اتحاد 
ــورد از مهم ترین وظایف  مسلمین« را دو مـ
امــروز امت اسامی دانستند و در تبیین مورد 
اول گفتند: قــدرت هــای سیاسی و مـــادی، از 
گذشته اصرار دارند اسام را نه یک دین جامع 
و دارای برنامه بــرای همه شئون زندگی بشر، 
بلکه منحصر در عمل فـــردی و عقیده قلبی 
معرفی و با تئوریزه کردن آن از زبان نویسندگان 
و روشنفکران، این گونه القا کنند که اسام در 
مسائل مهمی مانند »تمدن سازی و مدیریت 
جامعه«، »اقتصاد و تقسیم قدرت و ثروت«، 
»جنگ و صلح«، »سیاست داخلی و خارجی«، 
»اقامه عدل و مقابله با ظلم و اشرار« نه مرجع 

فکری است و نه راهنمای عملی.
رهبر انقاب با تأکید بر اینکه متون اسامی 
صریحاً چنین برداشتی از اسام را نفی می کند، 
ادای حق اســام را در گــرو تبیین و ترویج این 
واقعیت مهم برشمردند و افـــزودنـــد: عرصه 
فعالیت و دخالت اسام، همه گستره و شئون 
زندگی بشر از اعماق قلب و مسائل عبادی تا 
مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی 
و بین المللی است و کسی که این معنا را انکار 
کند، قطعاً به بیّنات و آیات متعدد قرآن کریم 

توجه نکرده است.
ــام به  ــت هللا خــامــنــه ای تــأکــیــد اسـ حــضــرت آیـ
مسائل اجتماعی و وظیفه مهم تمدن سازی را 
نشان دهنده اهتمام آن به حاکمیت دانستند 
و گفتند: مطالبه نظم اجتماعی در اسام بدون 
توجه به مسئله حاکمیت و تعیین امام ممکن 
نیست و در قرآن نیز از پیامبران به عنوان امام 
یعنی رهبران و فرماندهان جامعه یاد شده است.
ایشان تبیین جامعیت اسام در همه شئون را 
وظیفه علما، روشنفکران، محققان و استادان 
جهان اسام خواندند و افزودند: البته جمهوری 
اســامــی در ایـــن زمــیــنــه وظــیــفــه سنگین تری 
برعهده دارد و مسئوالن کشور به ویژه مسئوالن 

فرهنگی باید به وظیفه خود عمل کنند.

وحدت امری اصولی نه تاکتیکی ◾
رهبر انقاب در بخش دیگری از سخنانشان 
با تأکید بر مسئله مهم »اتحاد مسلمین«، از 
چند چهره پر تاش در عرصه اتحاد اسامی 
همچون مرحوم تسخیری، مرحوم واعظ  زاده، 
شهید شیخ محمد رمــضــان الــبــوطــی، شهید 
سیدمحمدباقر حکیم، مرحوم شیخ احمد الزّین 

و مرحوم شیخ سعید شعبان تجلیل کردند.
ایشان اتحاد مسلمانان را فریضه ای قطعی و 
دستور قرآنی خواندند و افزودند: وحدت اسامی 
یک امر اصولی است نه امر تاکتیکی و مخصوصِ 
شرایط خاص و این هم افزایی موجب قوی شدن 
مسلمانان می شود تا در ارتباطات با کشورهای 

غیر اسامی نیز با دست پُر وارد تعامل شوند.
رهبر انقاب علت تأکیدهای مکرر بر مسئله 
وحدت را فاصله زیاد بین مذاهب و تاش های 
جدی دشمنان برای افزایش فاصله ها خواندند 
و گفتند: امــروز کلمه شیعه و سنّی در ادبیات 
سیاسی آمریکایی ها هم وارد شده، در حالی که 

آن ها با اصل اسام مخالف و دشمن هستند.
رهبر انقاب با اشاره به تاش های آمریکا و عوامل 
دست آموز آن برای ایجاد فتنه در هر جای دنیای 
اسامی، خاطرنشان کردند: انفجارهای تأسف بار 
و گریه آور اخیر در مساجد افغانستان علیه مردم 
مسلمان و نمازگزار از جمله همین حوادث است 
کــه بــه دســت داعــش انــجــام شــد و آمریکایی ها 
صراحتاً بیان کرده بودند ما داعش را ایجاد کردیم.

 ایجاد تمدن نوین اسالمی  ◾
جز با اتحاد شیعه و سنّی ممکن نیست

ایشان گردهمایی و اجتماعات ساالنه در موضوع 

وحدت را کافی ندانستند و افزودند: در این زمینه 
باید بحث، تبیین، تشویق، برنامه ریزی و تقسیم 
کار دائمی انجام شود و به عنوان نمونه در همین 
قضیه افغانستان، یکی از راه هــای جلوگیری از 
ــوادث، حضور مسئوالن محترم کنونی این  حـ
کشور در مراکز و مساجد و یا تشویق برادران اهل 

سنت به حضور در اجتماعات مشترک است.
حضرت آیت هللا خامنه ای تأمین هدف مهم ایجاد 
تمدن نوین اسامی را جز با اتحاد شیعه و سنّی 
ممکن ندانستند و گفتند: شاخص اصلی برای 
اتحاد مسلمانان قضیه فلسطین است و هر چه 
جدیت بیشتری برای احیای حقوق فلسطینیان 
به خرج داده شود، اتحاد اسامی تقویت می شود.

ایــشــان، اقـــدام بعضی دولــت هــای منطقه بــرای 
عادی سازی روابط با رژیم غاصب صهیونیستی 
را گناه و خطایی بــزرگ خواندند و افــزودنــد: این 
دولــت هــا بــایــد از ایــن حــرکــت و راه ضــد وحــدت 
اسامی برگردند و خطای بزرگ خود را جبران کنند.

امروز بیش از هر چیز به پایداری نیاز داریم ◾
رهبر انقاب سپس خطاب به ملت ایران، پیروی 
از پیامبر عظیم الشأن اسام را در گرو تبعیت و 
الگو قرار دادن از آن حضرت به ویژه درسه موضوع 
»صبر«، »عدل« و »اخاق« دانستند و گفتند: 
صبر یعنی پایداری و مقاومت در مقابل گناه و 
سستی در انجام وظیفه و همچنین مقاومت در 

مقابل دشمن و مصائب گوناگون.
ایشان با تأکید بر اینکه امــروز بیش از هر چیز 
ــایــداری نــیــاز داریـــم، خــطــاب بــه مسئوالن  بــه پ
افزودند: با پایداری و مقاومت و تحمل فشارها 

و مشکات، راه را ادامه دهید و متوقف نشوید.

حضرت آیــت هللا خامنه ای، عدل را مهم ترین 
ــیــامــبــران بــرشــمــردنــد  هـــدف مــیــانــی بــعــثــت پ
ــاره  ــرآن کریم حتی عــدالــت را درب و افــزودنــد: ق

دشمنان الزم می داند.
ایشان خاطرنشان کــردنــد: در مقوله عدالت 
نیز مسئوالن مخاطب اول هستند. در همه 
تصمیمات و مقررات باید مسئله عدالت مورد 
توجه باشد و در مواردی که الزم است پیوست 
عدالت برای تدوین و اجرای آن ها در نظر گرفته 
شود.رهبر انقاب با تأکید بر رفتار عادالنه در 
همه شئون و محدود نکردن آن به تقسیم اموال 
و ثروت ها، به عنوان نمونه به فضای مجازی اشاره 
و خاطرنشان کردند: گاهی در فضای مجازی با 
خاف گویی، تهمت و قول به غیر علم، بر خاف 
عدالت رفتار می شود که هم افرادی که با این فضا 
سروکار دارند و هم کسانی که مسئولیت آن را در 

اختیار دارند باید مراقبت کنند.
ایشان افزودند: باید یاد بگیریم عادالنه رفتار 
کنیم و حتی در موقعیتی که حرف کسی را قبول 
نداریم، مخالفت خود را با تهمت، دروغ و اهانت 

آلوده نکنیم.
»پیروی از اخاق نبوی« آخرین نکته ای بود که 
رهبر انقاب به آن اشاره کردند و گفتند: اخاق 
اســامــی یعنی تــواضــع، گــذشــت، سهل گیری 
در مسائل شخصی، احسان و پرهیز از دروغ، 
تهمت و سوءظن به مؤمنین باید به عنوان یک 
دستورالعمل دائمی مورد توجه قرار داشته باشد.
حضرت آیت هللا خامنه ای تأکید کردند: اینکه 
ما ادعا می کنیم مسلمان و جمهوری اسامی 
هستیم باید با اقدام همراه باشد و در عمل پیرو 

پیامبر عظیم الشأن باشیم.

 رهبر انقالب در دیدار جمعی از مسئوالن نظام ومیهمانان خارجی 
اتحاد شیعه و سّنی را تنها راه ایجاد تمدن  نوین اسالمی دانستند

فلسطین؛ شاخص اصلی وحدت اسالمی

خبرخبر
ویژهویژه

سیاست  رژیم صهیونیستی 
که این روزها تحت تأثیر اختافات 
داخلی میان احزاب بر سر کسب 
قـــــدرت و هــمــچــنــیــن افـــزایـــش 
شکاف های اجتماعی با نوعی بحران هویت 
مواجه شــده، در تاش است با فــرار رو به جلو 
و اتهام زنی به کشورمان افکار داخلی را از این 
حقیقت منحرف کند؛ حماقتی که این بار با 
واکنش تند و سنجیده مقامات کشورمان روبه رو 
شد. چندی پیش کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل 
فاش کرد: تل آویو ۱.۵ میلیارد دالر برای تقویت 
قابلیت حمله به تأسیسات هسته ای ایران 
اختصاص داده است. این موضوع در چند 
روز اخیر به عاملی برای مانور دشمنان علیه 
کشورمان تبدیل شده بود. علی شمخانی دبیر 
شورای عالی امنیت ملی ولی در توییتی با اشاره 
به این موضوع نوشت: رژیــم صهیونیستی 
به جای اختصاص بودجه ۱.۵ میلیارد دالری 
برای شرارت علیه ایران، به فکر تأمین ده ها هزار 

میلیارد دالر بودجه برای بازسازی خسارت های 
ناشی از پاسخ کوبنده ایران باشد. 

شمخانی روز گذشته در توییتی دیگر به سخنان 
تحریک آمیز رجب طیب اردوغان رئیس جمهور 
ترکیه هم واکنش نشان داد. وی با اشاره به گرمی 
ارتباطات پشت پرده میان آنکارا و تل آویو نوشت: 
بزرگ نمایی هیبت پوشالی رژیم صهیونیستی 
توسط حاکمی که داعیه رهبری جهان اسام را 
دارد، نشانه قدرت است یا مسلمانی!؟ وی در 
جواب سخنان تحریک آمیز اردوغان درباره اقوام 
ایرانی هم نوشت: ترس از اقوام، سهم حکومتی 
است که با داغ و درفش با آنان روبه رو می شود نه 

ایران که گلستانی از اقوام است.
اما هشدار دبیر شورای امنیت ملی به رژیم 
صهیونیستی و انــذار ترکیه در حالی است 
که ایران و جمهوری آذربایجان که تحت تأثیر 
مــوش دوانــی این دو دچــار تنش شده بودند 
نیز روز گذشته بر سر حل اختافات در سایه 

احترام متقابل به توافق رسیدند. 

هشدار به تل آویو درباره هرگونه خطای راهبردی 
قابگزارش

دیدار رئیس بنیاد شهید با خانواده شهدای اهل سنت 

در  حاشيه

تودهنی 
کارشناس 
به مجری 
سعودی 
اینترنشنال

میهمان برنامه تلویزیون 
سعودی »ایران 
اینترنشنال« پاسخ 
قاطعی به اظهارات 
گستاخانه مجریان 
این شبکه داد. این 
کارشناس که بنا بود 
اظهاراتی در تأیید 
سیاست های این شبکه 
سعودی ایراد کند، در 
پاسخ به تهدید آمریکا 
و رژیم اسرائیل علیه 
ایران که توسط مجری 
برنامه چندبار تکرار 
شد، گفت: اسرائیل و 
آمریکا جرئت حمله 
نظامی به ایران را ندارند. 
آن ها در مقابل گروه 
کوچکی به نام حزب هللا 
شکست خورده اند. 
ترور شخصیت هایی 
مثل فخری زاده و 
تهرانی مقدم نه تنها 
جلو پیشروی ایران را  
در زمینه هسته ای و 
موشکی نگرفته، بلکه 
پیشرفت آن را چند 
برابر کرده است.

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9130000596      لطفاً به داد پروژه هزار واحدی بهارستان 
شهر اصفهان برسید. پس از ۱۰ سال هنوز واحدها 

را تحویل ندادند و برای چندمین بار درخواست پول 
اضافی کردند و تهدید کردند واحد را به کس دیگری 

واگذار می کنند.

9150000071     تو را به خدا پیگیر تبدیل وضعیت 
نیروهای شرکتی جانبازان و ایثارگران باشید. کارمند 

بانک سپه هستم.  
9160000270     می شه پیگیر شهرهایی که جزو طرح 

جهش تولید مسکن نیستند بشید. می ترسم مثل 

جاماندگان سهام عدالت شوند!  
9150000561     سال 96حاشیه کشف رود بستر جاده 

شنی زدند تا انتهای روستای چلقه و پول بیت المال را 
حیف ومیل کردند. خیلی از اراضی کشاورزان از جمله 
بنده را تصرف کردند و هکتارها زمین زیر کشت گندم 

را از بین بردند و اجازه به ثمر رسیدن گندم ها را ندادند و 
تخریب کردند.لطفا پیگیری کنید.

9350000571    حاال که مغازه ها تمایل به ارزان کردن 
اجناس و اقالم اساسی مردم ندارند، دولت از طریق 

شهرداری ها این اقالم را با حداقل قیمت به مردم بدهد.

رمز پیروزی در وحدت اسالمی
سیداحمد سادات، مدیر سابق شبکه العالم   
دنیای اسام در آغاز سده پانزدهم هجری شمسی 
با دو چالش بزرگ روبه رواست؛ نخست دسیسه 
دشمنان در تبلیغ جلوه ای خشن از دین رحمانی 
و در ادامــه تبلیغ چهره ای خنثی از اســام و دوم 
حاکمان مزدور که حیات خود را در ذیل وابستگی 
به استعمار تعریف کرده و موجب اختاف افکنی 
ــن بــیــن ولــی  ــد. در ایـ ــده انـ ــت مــحــمــدی شـ در امـ
آن گونه که رهبر معظم انقاب اسامی در دیدار 
روز گذشته خــود بــا میهمانان شرکت کننده در 
کنفرانس بین المللی وحدت اسامی بیان کردند، 
»تبیین و ترویج جامعیت اسام« و »تقویت اتحاد 
مسلمانان« دو وظیفه مهم برای امت اسامی است 

که می تواند این حمله همه جانبه را خنثی سازد. 
بر ایــن اســاس جامعه اسامی ایــن روزهــا بیش 
از پیش به وحدت نیازمند است و بایسته هایی 
حرکت در این مسیر را ضروری می سازد. استعمار 
به روش نو که می توان آن را استعمار فرانو نام 
نهاد، با مجموعه ای از ابزارها از رسانه ها گرفته تا 
شبکه های اجتماعی و دیگر اقسام فناوری، هجمه 
تمام عیاری را علیه مسلمانان به راه انداخته است. 
البته این روند مدت هاست آغاز شده ولی امروز 
ظهور و بــروز آن متنوع تر شده اســت. به عنوان 
نمونه می بینیم در قضیه فلسطین، آمریکا با 
روی دست گرفتن »طرح ابراهیم« عماً بسیاری 

از کشورهای اسامی را در زاویه قرار داده است. 
از سوی دیگر محور غربی – عبری، امــروز برای 
تضعیف مسلمانان بحث تجزیه سرزمین های 
اسامی را به جد دنبال می کند. این موضوع را ما 
در تقسیم سودان به دو کشور شمالی و جنوبی 
دیدیم. در عراق هم تجزیه این کشور به سه اقلیم 
کــردی، شیعه و سنی را مطرح کردند. در لبنان، 
سوریه، یمن و افغانستان هم این مسئله به شدت 
دنبال می  شود. تقسیم سرزمین های اسامی از 
یک سو با هدف تأمین امنیت رژیم صهیونیستی 
و از سوی دیگر با هدف تضعیف هرچه بیشتر 

مسلمانان صورت می گیرد. 
موضوع سوم بحث خنثی سازی اتهام زنی ها به 
مسلمانان اســت. گــروه هــای تکفیری به اذعــان 
مقامات ایاالت متحده ساخته و پرداخته خودشان 
هستند، ولــی آن هــا می خواهند ایــن گــروه هــا را 
نماینده اســـام جــلــوه دهــنــد. اختاف افکنی 
مهم ترین ابزار غرب برای تاراج ثروت سرزمین های 
اسامی اســت. با وجــود این واقعیت، ما شاهد 
بودیم که برخی پایتخت های اسامی از جمله 
ریاض و همپیمانانش فریب خورده و خاف جریان 
وحدت قرار دارند و این هزینه بسیاری بر منطقه و 

خودشان تحمیل می کند. 
جمهوری اسامی ایران در سال های اخیر نشان 
داده باوجود تبلیغات سوء در این زمینه به خوبی 
عمل کرده و الگوی مناسبی در این زمینه است. 
حضرت آیت هللا خامنه ای هم در بیانات دیروز 
خود با ذکر اینکه وحــدت اسامی بــرای تهران 
ــار دیــگــر این  یــک اصــل اســت و نــه تاکتیک، ب
واقعیت را یادآوری کردند. جمهوری اسامی در 
موضوع حمایت از مسلمانان بوسنی، فلسطین، 
افغانستان و سرتاسر منطقه نشان داد آنچه 
برایش مهم است منافع کلی جامعه اسامی 
است. این رویه همان است که کتاب آسمانی 
ما به ما نشان داده. همان گونه که در قرآن آمده 
َّقُوا« رمز  َّهِ جَمِيعًا واََل تَفَر »وَاعْتَِصمُوا بِحَبْلِ الل
ــیــروزی اســت و اگــر وحـــدت نــداشــتــه باشیم  پ
»وَتَذْهََب رِيحُكُمْ« قدرت ما می رود. این رویه در 
عملکرد ائمه اطهار)ع( هم نمایان است و نشان 
می دهد نگاهی که شیعه و اسام واقعی دارد، 
نگاه روبنایی و ابزاری به وحدت نبوده و نیست؛ 
چــیــزی و حقیقتی کــه در جــمــهــوری اسامی 

جریان دارد. 

نماینده روسیه در سازمان های بین المللی:

خواست ایران برای دریافت 
ضمانت برجامی منطقی است

نماینده روســیــه در ســازمــان هــای بین المللی 
ــران بــرای  ــ مستقر در ویـــن گــفــت، خــواســت ای
تضمین آمریکا درخصوص عدم خروج دوباره 
از بــرجــام، امــری منطقی و قابل توجیه است. 
»میخائیل اولیانوف« در پاسخ به پرسشی در 
این زمینه، در حساب توییتری خود نوشت: »فکر 
می کنم این مسئله به مذاکرات بستگی دارد. این 
خواسته ایرانیان منطقی و قابل توجیه به نظر می 
رسد. این ]خواسته[ نه تنها با عرف دیپلماتیک 
بلکه با عقل سلیم ابتدایی نیز همخوانی دارد«.

خبـر

WWW.QUDSONLINE.IR

پیش از سخنان رهبر انقاب اســامــی، رئیس  جمهور وجــود پیامبر 
اکرم)ص( را بزرگ ترین نعمت و قله تحول برای بشریت خواند و گفت: 
امام تحول خواه ما نیز به تبعیت از رسول اکرم)ص( و با توکل به خدا و اتکا 
به مردم قیام کرد و امروز نیز سند گام دوم انقاب راهنمای تحول در همه 

بخش های کشور و پاسخ به نیاز مردم است.

حــجــت االســام والمسلمین رئــیــســی، ســیــاســت خــارجــی کــشــور را 
تعامل گسترده با دنیا به ویژه همسایگان بیان کــرد و با تأکید بر اینکه 
اقتصاد کشور را به مذاکره و مانند آن گره نمی زنیم، گفت: ما به آنچه 
ــی هــا دچـــار بحران  ــای  تعهد کــردیــم پایبند هستیم امـــا آمــریــکــا و اروپ

در تصمیم گیری هستند.

یم
سن

  ت
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آغاز به کار رسانه آذری دفتر رهبر انقالب  ◾
همزمان با فرارسیدن ایام میاد پیامبر اعظم)ص( و امام 
ــادق)ع( و  هفته وحــدت، فعالیت وب سایت  جعفر صـ
هندی و رسانه آذری پایگاه اطاع رسانی دفتر حفظ و 
 )KHAMENEI.IR( نشر آثار حضرت آیت هللا خامنه ای
برای مخاطبان هندی و حوزه قفقاز آغاز  شد. به گزارش 
ایرنا، رسانه هندی )KHAMENEI.IR(  پیش از این در 

شبکه های اجتماعی فعالیت خود را آغاز کرده بود. 

تجلیل چهره ها از استاندار آذربایجان شرقی ◾
در پــی هتک حرمت یکی از حــاضــران مــراســم معارفه 
استاندار جدید آذربایجان شرقی، سپاه عاشورا، سعید 
جلیلی و وزیــر کشور ضمن محکوم کــردن این ماجرا، از 
سوابق جهادی و انقابی سردار زین العابدین خرم رضوی 
استاندار جدید این استان تجلیل کردند. در این مراسم، 
فردی با انگیزه شخصی استاندار را مورد ضرب و شتم قرار 

داد، اما خرم رضوی از وی گذشت کرد.

اصالح طلبان تکلیف خود را روشن کنند! ◾
یک فعال سیاسی اصاح طلب با انتقاد از سیاست ورزی 
این گروه در سال های اخیر تأکید کرد: معتقدم تکلیف 
عــده ای از اصاح طلبان با اپوزیسیون باید مشخص 
شــود. اسماعیل دوستی در گفت وگو با ایلنا، افــزود: 
به تازگی ما بحث های مختلفی در بعضی از محافل با 
شخصیت های اصاح طلب داشته ایم اما اعضای این 

جریان ابتدا باید بپذیرند شکست خورده اند.

عراق: در نزدیک کردن ایران و عربستان موفق بوده ایم ◾
یک منبع آگاه در دولت عراق تأکید کرد بغداد در ایجاد 
همگرایی میان عربستان سعودی و جمهوری اسامی 
ایران موفق شده است. وی در گفت وگو با »روسیا الیوم« 
تصریح کرد: پایتخت عراق در چند ماه گذشته، میزبان 
چهار نشست میان دو کشور بوده و این همگرایی و توافق 
در نشست ها در مرحله آتی، به اعام پایان تنش میان دو 

طرف از سوی ایران و عربستان منجر خواهد شد.

رئیس جمهور:

اقتصاد را به مذاکره گره نمی زنیم



در حاشیه

ادامه کنترل 
چاپ پول 

 تورم زا 
در دولت 

رئیسی

دولت رئیسی در دو 
ماه نخست فعالیت 

خود، اقدام تورم زا 
و خطرناک دولت 
روحانی در چاپ 

پول برای رفع کسری 
بودجه را متوقف 

کرده است. به گزارش 
نود اقتصادی بر این 
اساس متوسط رشد 

ماهانه پایه پولی 
در ماه های مرداد و 

 شهریور به 
۱۵/۰ درصد سقوط 

کرده که ۱۲ برابر 
کمتر از متوسط رشد 

ماهانه پایه پولی در 
دولت روحانی است.

اسماعیل غالمی   ارز 4هزار 
و ۲۰۰ یا ارز جهانگیری از ابتدای 
ــا افـــزایـــش قیمت  ســـال 97 و ب
ارز در ادبــیــات اقتصادی ایــران 
وارد شــد. در ســال 97 و پس از 
پنج سال سرکوب قیمتی ارز با 
وجود افزایش شدید نقدینگی، دالر طبق مرسوم 
دولت های مختلف، در دولت دوم روحانی نیز شروع 
به افزایش قیمت کرد. با وجود این دولت روحانی با 
رویکرد حمایت از مصرف کننده، اقدام به تعریف 
سازوکاری کرد که نتیجه ای جز تباهی تولید و نابودی 

توان داخل نداشت. 
ارز 4هزار و ۲۰۰ تومانی از بدو ایجاد با مخالفت های 
جــدی کارشناسان همراه بــود و تجربه دولت های 
هاشمی، خاتمی و احمدی نژاد به خوبی نشان از 
شکست زودهنگام این طرح مــی داد. یــارانــه ای که 
قرار بود قدرت خرید مردم را حفظ کند، سر از جیب 
دالالن و واردکنندگان درآورد. دولت به جای اینکه 
زنجیره یارانه را کوتاه کند و مستقیم به مصرف کننده 
یارانه پرداخت کند، تصمیم غیرعاقالنه و غیرهدفمند 
اعطای یارانه ارزی به ابتدای زنجیره را گرفت و از همین 

نقطه شکست این سیاست ارزی شروع شد. 
اعطای ارز 4هزار و ۲۰۰ تومانی و یارانه ارزی به ابتدای 
زنجیره، عمالً به این معناست که تمامی زنجیره نیز 
مشمول قیمت گذاری دستوری شده و برای تحقق 
این نتیجه باید بر مسیر طوالنی واردات تا توزیع، 
از واردات کاال تا رسیدن کاالی مشمول ارز 4هزار و 
۲۰۰ تومانی به دســت مصرف کننده نظارت شود 
و با توجه به بــازار غیرانحصاری تولید ایــن کاالها 
کامالً مشخص بود که به هیچ وجه دولت نخواهد 
توانست این زنجیره را نظارت کند. دولت با وجود 
پرداخت هزینه های سنگین ارز 4هزار و ۲۰۰ تومانی به 
واردکنندگان، مشاهده می کرد هر روز قیمت ارز بازار 
آزاد افزایشی است و تقریباً عمده کاالهای وارداتی با 
قیمت ارز آزاد به دست مردم می رسید و سود اصلی 
به جیب دالالن و واردکنندگان می رفت. از همین رو 
نیز هر سال فهرست کاالهای مشمول ارز 4هزار و 
۲۰۰ تومانی آب می رفتند و در سال ۱4۰۰ تنها کاالهای 
اساسی و برخی داروها مشمول این ارز بودند. حاال 
دولت دوازدهم به اشتباه خود کامالً پی برده بود اما 
شهامت اجرا و تصمیم درست را نداشت. به قول 
معروف »فردی زمین خورد، برای اینکه ضایع نشود، 
تا دم در خونه اش سینه خیز رفت« و دولت دوازدهم 
به هیچ وجه از تصمیم غلط خود بازنگشت. ارز 4هزار 
و ۲۰۰ تومانی تنها جیب دالالن را پر نکرد و ضربات 
جبران ناپذیری نیز به تولید و اقتصاد کشور وارد کرد 

که در ادامه برخی از آن را مرور می کنیم.

نابودی بهره وری تولید کاالهای اساسی ◾
اعطای ارز 4هزار و ۲۰۰ تومانی به واردات کاالهای 
اساسی در طول سه سال گذشته موجب از بین 
بردن تعادل بلندمدت قیمت  در کاالهای اساسی 
شد به نحوی که این کاهش معنادار قیمت سبب 
کاهش صرفه اقتصادی تولید این کاالها و افزایش 
 وابستگی کــشــور بــه واردات کــاالهــای اساسی 

شده است.

نبود حمایت مؤثر از مصرف کننده ◾
ســیــاســت ارز تــرجــیــحــی بـــا هــــدف حــمــایــت از 
مصرف کنندگان به ویژه دهک های پایین درآمدی 
اتخاذ شد. اما بررسی های آماری نشان می دهد 
به واسطه وجود مفاسد مختلف در طول زنجیره، 
یارانه اختصاص داده شده توسط دولت به مقدار 
مــورد انتظار به مصرف کننده نمی رسد. بررسی 

بازار مرغ به خوبی نشان از این دارد که ارز 4هزار 
و ۲۰۰ تومانی به هیچ وجه به هدف نرسیده و در 
حال حاضر مرغ با قیمت نزدیک به دالر آزاد در 

بازار وجود دارد. 
در حال حاضر اگر مرغ با ارز ۲۰هــزار تومانی نیز 
وارد شود، قیمت آن 37 هزار تومان خواهد شد، 
این در حالی است که مرغ در بــازار آزاد هر کیلو 
ــروش مــی رســد و همه  ــاالی 4۰ هــزار تــومــان بــه ف ب
این ها در حالی است که ارز 4هــزار و ۲۰۰ تومانی 
مرغ و نهاده های دامی به طور کامل از طرف دولت 

پرداخت می شود. 

قاچاق معکوس ◾
بــا وجــود افــزایــش واردات کــاالهــای اســاســی در 
سال های اخیر، مصرف دهک های مختلف به 
شدت کاهش یافته است. بررسی آمار مصرف 
مرغ و تخم  مرغ در دهک های مختلف درآمدی 

نمایانگر آن است که در سال 97 مصرف مرغ و 
تخم مرغ در تمام دهک ها کاهش یافته است. 
این اتفاق در حالی رخ داده که واردات نهاده های 
دام و طیور )کــه بخش عمده  هزینه های تولید 
مــرغ و تخم مرغ را تشکیل می دهند( افزایش 
یافته اســـت. ایــن مــوضــوع )افــزایــش واردات و 
کاهش مصرف مــردم در دهــک هــای مختلف( 
نشان می دهد بخشی از نهاده های وارد شده به 
کشور عمالً به کشور های همسایه قاچاق شده 
است. در واقع می توان گفت جمهوری اسالمی 
ایران با سیاست ارز ترجیحی در طول سه سال 
گذشته نیاز های ارزی کشور های همسایه را نیز 

تأمین کرده است. 

 واردکننده شدن در کاالهایی که پیشتر  ◾
خودکفا بودیم

متأسفانه با اتخاذ سیاست ارز چندنرخی و فشار 

دولــت بر تولیدکنندگان کــاالهــای اساسی برای 
قیمت گذاری دستوری، بسیاری از تولیدکنندگان 
کاالهای اساسی و حتی دارو، در سال جــاری به 
دلیل رویکرد سرکوب قیمتی دولت، تولیدی انجام 
ندادند. نتیجه این امر اختصاص بیشتر ارز 4هزار 
و ۲۰۰ تومانی به واردات و وابستگی شدید کشور 
به کاالهای اساسی وارداتـــی بــوده، این در حالی 
است که در بسیاری از کاالهای اساسی و دارو به 
خودکفایی کامل رسیده بودیم و حاال دوبــاره به 
لطف ارز 4هزار و ۲۰۰ تومانی کشور در حوزه گندم 
و بسیاری از کاالهای اساسی واردکننده شده و 

خودکفایی خود را از دست داده است.
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در 
این زمینه گفته است گندم را با ارز 4هزار و ۲۰۰ 
تومانی وارد می کنند، اما حداقل با ارز نیما به 
دست مردم می رسد و فقط قیمت گذاری دستوری 
آن به ضــرر تولیدکننده داخلی بــوده اســت. اگر 

مسئوالن به دنبال رفع مشکل هستند، ارز دولتی 
را باید حذف کنند تا با تک نرخی شدن ارز مشکلی 
ایجاد نشود و در مقابل ارز ترجیحی به واردات 
محصوالتی اختصاص یابد کــه ظرفیت تولید 
آن در داخــل وجــود نــدارد یا میزان تولید کاهش 

یافته است.
همه عوامل بــاال نشان دهنده ایــن اســت که ارز 
4هــزار و ۲۰۰ تومانی به شدت مخل تولید و بازار 
کشور اســت. با روی کــار آمــدن دولــت سیزدهم 
حــذف ایــن ارز بیش از پیش قــوت یافت. یکی از 
اصلی ترین رویکردهای دولت سیزدهم مبارزه با 
مفاسد اقتصادی و رانت های مختلف اقتصادی 
بوده و هست. مهم ترین رانت توزیع شده توسط 
دولت دوازدهم همین ارز 4هزار و ۲۰۰ تومانی بوده 
است که طبقه ای معروف به طبقه جهانگیری را در 
اقتصاد ایجاد کرد. دوشنبه شب رئیس جمهور در 
گفت وگوی زنده تلویزیونی با مردم درباره ارز 4هزار 

و ۲۰۰ تومانی صحبت کرد.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه برای بررسی حذف 
این ارز جلسات مختلفی برگزار کرده ایم تأکید 
کــرد: تاکنون بــررســی هــای الزم را داشــتــه ایــم و با 
متخصصان امر و اقتصاددانان خارج از دولت هم 
مشورت می کنیم و باید پولی که تاکنون به جای 
اینکه به سفره مــردم بــرود، به دســت چند دالل 
رفته را اصالح کنیم، به نحوی که این پول به جیب و 
سفره مردم برود. این موضوع باید اصالح شود؛ ما 
این کار را با غافل گیری دنبال نمی کنیم و به بازار و 

اقتصاد شوک وارد نخواهیم کرد.
روز سه شنبه نیز سیداحسان خــانــدوزی، وزیر 
ــرورت اصـــالح و  ــه ضــ ــاره ب ــا اشــ اقــتــصــاد دولـــت ب
حــذف ارز 4هــزار و ۲۰۰ تومانی و موافقت ستاد 
اقتصادی دولــت با اصــالح ارز ترجیحی، گفت: 
ستاد اقتصادی دولت حتماً با اصالح رویه هایی 
ــود دارد و منافعش  ــرای ارز ترجیحی وجـ کــه بـ
بــه مصرف کنندگان نهایی و مـــردم نمی رسد و 
ــرای کــســانــی اســـت که  ــ مــزیــت هــای رانــتــی آن ب
ــــد، مــوافــق اســت و  دسترسی بــه ایــن منابع دارن
در ایــن رابطه با کارآمدترین روش می توانیم از 

مصرف کننده حمایت کنیم.

جایگزین ارز 4200 چه باشد؟ ◾
ــزار و ۲۰۰  راهــکــارهــای جــدی جایگزین ارز 4هـ
تومانی، انتقال یــارانــه ارزی از ابــتــدای زنجیره 
به سمت انتهای زنجیره اســت؛ به ایــن صورت 
که یارانه به صــورت مستقیم به مصرف کننده 
پرداخت شود. میزان تخمینی اولیه یارانه نقدی 
حاصل از حذف ارز 4هزار و ۲۰۰ تومانی به ازای 
هر فرد به صورت ماهیانه عددی بین 3۰۰ تا 4۰۰ 

هزار تومان است. 
بر اساس آخرین آمار اعالمی بانک مرکزی در پنج 
ماه ابتدای سال ۱4۰۰، بیش از 7.۲ میلیارد دالر 
واردات کاالی ارز 4هزار و ۲۰۰ تومانی انجام شده 
است و این آمار برای 6ماهه با تقریب حداقلی 

برابر با 8 میلیارد دالر خواهد بود.
ــازار آزاد برابر با ۲4هـــزار و  با فــرض اینکه دالر ب
۲۰۰ تومان باشد، ما به التفاوت ارز 4هزار و ۲۰۰ 
تومانی با بازار آزاد برابر با ۲۰ هزار تومان خواهد 
 بود. به همین ترتیب اگر میزان یارانه ارزی 6ماهه 
8 میلیارد دالر باشد؛ یارانه ارزی ماهانه هر فرد 
ایرانی عددی حدود 366 هزار تومان خواهد شد 
که با تغییراتی جزئی به طور قطع یارانه نقدی 
جایگزین ارز 4هزار و ۲۰۰ تومانی به عددی بین 
3۰۰ تا 4۰۰ هزار تومان می رسد و یارانه تجمیعی 

نیز به بیش از 4۰۰ هزار تومان خواهد رسید. 

قدسازعزمدولتبرایپایانیکاشتباهبدونایجادشوکاقتصادیگزارشمیدهد

جایگزین ارز 4200تومانی چه باشد؟

اقتصاد3

در حال حاضر اگر مرغ با ارز ۲۰هــزار تومانی نیز وارد شود، 
قیمت آن 37 هــزار تومان خواهد شــد، ایــن در حالی است 
که مرغ در بــازار آزاد هر کیلو بــاالی 4۰ هــزار تومان به فروش 

مــی رســد و همه ایــن هــا در حالی اســت کــه ارز 4هـــزار و ۲۰۰ 
 تومانی مرغ و نهاده های دامــی به طور کامل از طرف دولت 

پرداخت می شود. 

سیاست ارز ترجیحی با هدف حمایت از مصرف کنندگان به 
ویژه دهک های پایین درآمدی اتخاذ شد. نمودار  زیر بیانگر 
توزیع مصرف مــرغ در دهک های مختلف در سال های 96 

تا 98 اســت. همان طــور که مشخص اســت مصرف مــرغ در 
تمامی دهک های درآمدی در طول سه سال گذشته کاهش 

یافته است.

جدولجدول

قیمت مرغ و تخم مرغ پس از حذف کامل ارز دولتی 

نمودار نمودار 

میزان مصرف مرغ در دهک های مختلف درآمدی
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براساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه  به نقطه 
در مهر ماه ۱4۰۰ به عدد 39.۲ درصد رسیده که نسبت 
به ماه پیش 4.۵ درصد کاهش یافته است. همچنین 
نرخ تورم ساالنه مهر ماه ۱4۰۰ برای خانوارهای کشور 
4۵.4 درصد بوده که نسبت به ماه گذشته، ۰.4 واحد 
درصد کاهش داشته است. البته این توقف به معنی 

ارزان شدن کاالها نیست، بلکه سرعت رشد قیمت ها 
کمتر شده است.

ــوارهــای شــهــری ٣٨,٤  ــرای خــان ــورم نــقــطــه ای بـ نـــرخ تـ
درصد است که نسبت به ماه پیش ٤.٥ واحد درصد 
ــوارهــای روســتــایــی ٤٣.٩ درصــد  ــرای خــان کــاهــش و بـ
 بــوده که نسبت به ماه قبل ٣.٩ واحــد درصــد کاهش 

داشته است.
منظور از نرخ تورم نقطه ای، درصد تغییر عدد شاخص 
قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. منظور از 
نرخ تورم ساالنه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص 
قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره 

مشابه پیش از آن است.

 توقف 
 رشد صعودی تورم 
در مهر ماه

قیمت   خودروهای 

وارداتی در بازار 

   رنو کولئوس 20۱۸
2.1 میلیارد تـومـان

   تویوتا راو 4 مدل 20۱۸ )الفطیم(
2.4 میلیارد تـومـان

   میتسوبیشی ASX فول 20۱۸
1.4 میلیارد تـومـان

   رنو تلیسمان 20۱۸
1.6 میلیارد تـومـان

   کیا اپتیما 20۱۷
1.65 میلیارد تـومـان

بهروز محبی نجم آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه  در گفت وگو با 
خبرنگار قدس درباره آخرین تصمیم مجلس پیرامون سیاست ارز 4هزار 
و ۲۰۰ گفت: شرایط کشور به گونه ای است که ما با تورم رکودی مواجه ایم؛ 
بنابراین ورود به مسئله حذف ارز 4هزار و ۲۰۰ باید به گونه ای باشد که فشار 
مضاعفی به اقشار مختلف مــردم وارد نشود؛ بنابراین ما باید با دقت و 
وســواس و با در نظر گرفتن همه جوانب و آمــاده کردن زیرساخت ها برای 
تغییرات، به سمت حذف تدریجی ارز 4هزار و ۲۰۰ قدم برداریم و این مسئله 

در مجلس عملی خواهد شد.
عضو کمیسیون بودجه به دالیل مخالفت با سیاست ارز 4هزار و ۲۰۰ 

پرداخت و اظهار کرد: برای تمام افرادی که در حوزه اقتصاد، مطالعه و 
پژوهش دارند، مسجل شده که سیاست ارز ترجیحی مفسده انگیز 
است و زمینه های سوءاستفاده را برای ضربه زدن به برپایی عدالت 
فراهم می کند و این در حالی است که هدف از تخصیص ارز 4هزار و 

۲۰۰، برپایی عدالت بود ولی در سه سال گذشته به جیب تولید 
و سفره مردم ضربات جبران ناپذیری وارد کرده است.
وی افزود: در مسئله نهاده های دامی، پس از واردات 

آن بــا ارز 4هـــزار و ۲۰۰، برخی از دالالن اقـــدام به 
سوءاستفاده می کردند و کاالی وارداتی را به جای 

آنکه به تولیدکننده بدهند و زمینه را برای فعالیت مرغداری فراهم کنند، آن 
را با قیمت آزاد در بازار سیاه می فروختند. از سوی دیگر در برخی از موارد به 
قاچاق آن کاال ها پرداختند؛ چرا که برخی از کاال های وارداتی در کشور های 
همسایه با قیمت گزاف خریداری می شد و عمالً کاالهای اساسی با ارز 4هزار 
و ۲۰۰ تومانی به ایران وارد می شد و به کشورهای همسایه قاچاق معکوس 

می شدند.
نماینده سبزوار در مجلس ادامه داد: قطعاً از این دست اتفاق ها به واسطه 
تخصیص ارز 4هزار و ۲۰۰ در کشور بسیار مشاهده می شود. در برخی 
از مــوارد مشاهده شده که عــده ای از واردکنندگان با کمترین 
ارزش افزوده بر کاالی وارداتی، آن را با نرخ آزاد صادر می کنند و 

سود های عجیب و غریبی به جیب می زنند.
محبی نجم آبادی به ارائــه راهکار بــرای حل مشکل تأمین 
کاال های اساسی پرداخت و گفت: بهترین روش برای استفاده 
از ایــن گونه یارانه ها ایــن اســت که در قالب یــارانــه نقدی به 
ذی نفع نهایی که همان مصرف کنندگان هستند، 
برسد. البته در کنار این موضوع باید تالش شود 
 پول ملی قوی تر شود تا ارزش یارانه نقدی 

کاهش نیابد.

عضوکمیسیونبرنامهوبودجهدرگفتوگوباقدسمطرحکرد

یارانه نقدی بهترین روش جایگزین حذف ارز 4200تومانی

دوشنبه 3 آبان ۱4۰۰    ۱8 ربیع االول ۱443   ۲5 اکتبر۲۰۲۱   سال سی و چهارم    شماره 9653

دهک دهم

مصرف مرغ )کیلو( 96مصرف مرغ )کیلو( 9۷مصرف مرغ )کیلو( 9۸

۰

۲۰
4۰

6۰
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۱۰۰
۱۲۰
۱4۰

رم
وگ

کیل

دهک اولدهک دومدهک سومدهک چهارمدهک پنجمدهک ششمدهک هفتمدهک هشتمدهک نهم

3۲/37۵ 37/۰۰۰ 46/۲۵۰ ۱/8۵ مرغ

۱8/۰۲۵ ۲۰/6۰۰ ۲۵/7۵۰ ۱/۰3 تخم مرغ

۱7/۵۰۰ ۲۰/۰۰۰ ۲۵/۰۰۰

قیمت دالر )تومان(  قیمت ارزی

 تعادل بازار

 ایران)دالر (
دامنه قیمت

عنوان

 فراوانی مرغ 
در راه است

دبیر انجمن صنفی 
تولیدکنندگان 
جوجه یکروزه 
به تسنیم گفت: 
تولیدکنندگان 
تاکنون بیش از 

۸25 میلیون جوجه 
یکروزه تولید 

کرده اند. به ویژه از 
آبان ماه به بعد تولید 

جوجه یکروزه به 
اندازه کافی خواهد 

بود و در حال حاضر 
شرایط خوبی بر 
بازار حاکم است. 

سامانه »بازارگاه« 
قیمت نهاده های 

دامی را کنترل کرد؛ 
بی شک این اقدام 
یکی از ایده های 

هوشمندانه وزارت 
جهاد کشاورزی بود.



»هوشنگ 
چالنگی« شاعر 
جنوبی درگذشت
هوشنگ چالنگی، شاعر 
جنوبی اهل مسجد 
 سلیمان که حدود 
60 سال در جامعه 
ادبی کشورمان فعالیت 
داشت در ۸۱ سالگی 
بر اثر سکته درگذشت.

هوشنگ چالنگی متولد 
۲۹ مرداد ۱۳۲0 در 
مسجدسلیمان بود. او 
که فعالیت هنری خود 
را از دهه ۱۳۴0 آغاز 
کرد، از پایه گذاران شعر 
موج نو و شعر دیگر 
شناخته می شود. از 
آثار هوشنگ چالنگی 
می توان به »آنجا که 
می ایستی«، »نزدیک با 
ستاره مهجور«، »زنگوله 
تنبل«، »آبی ملحوظ«، 
 »گزینه اشعار« و... 
اشاره کرد. 

دید هنری و یک سرزمین  ◾
تنوع اقلیمی

برزگر گنجی با اشاره به اینکه 
آثــاری که در این نمایشگاه در 
ــرار  مــعــرض دیـــد مــخــاطــبــان ق
گرفته محدوده گسترده ای از 
جغرافیای ایران را به نمایش می گذارد، می گوید: 
با یک گشت وگذار به اقلیم های متفاوتی در ایران 
می رسیم و از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب 
کشور مناظر طبیعی چشم نوازی دیده می شود 
ــرای تــبــدیــل بــه اثــر   کــه ظــرفــیــت هــای بــســیــاری بـ

هنری دارند.
وی در ادامــه می افزاید: به نظرم تنوع اقلیمی و 
طبیعی ایران ظرفیت قابل توجهی برای هنرمندان 
فراهم می کند تا بتوانند اثر هنری خلق کنند. کافی 
است دید هنری داشته باشند، آن وقت هر تکه ای 
از طبیعت ایران می تواند سوژه یک نقاشی جذاب 

و ارزشمند باشد.
این هنرمند یادآور می شود: من این روزها در یکی 
از مناطق کویری به سر می برم و طبیعتش را شاهد 
این مثال می گیرم که اگر فقط یک روز کویرگردی 
کنیم از مجموعشان 20ـ  10 تابلو نقاشی متفاوت 
خلق می شود. اگر به هر سمتی از جغرافیای ایران 
سفر کنیم دنیایی از شگفتی ها را خواهیم دید و 
این به دلیل تنوع اقلیمی سرزمین ماست. حتی 
این تنوع را در ساختارهای معماری و تاریخ های 
مختلف و حتی بناهای پیش از اسالم داریــم که 
ــرار گیرد.  ــار هنری ق می تواند دستمایه خلق آث
ــر از مسجد  اتــفــاقــاً در همین نمایشگاه یــک اث
امــام اصفهان دارم و عناصر مختلف معماری و 

سازه های گوناگون نیز در آثار من وجود دارد.
وی دربــاره ضــرورت بهره گیری از عکس و ثبت 
تصاویر طبیعت می گوید: در طبیعت این امکان 

ــوم نقاشی بــگــذاریــد و  میسر نیست کــه یــک ب
شروع به کار کنید، شاید بتوان اسکیس زد که آن 
هم حداقل دو سه ساعتی زمان می برد. بنابراین 
باید ایــن تصاویر عکاسی شوند امــا ایــن لزوماً 
به آن معنا نیست که یک عکس را حتماً باید 
به یک تابلو تبدیل کــرد. در یک عکس زوائــدی 
وجـــود دارد کــه بــایــد آن را حــذف کــرد یــا ممکن 
 است با کاستی هایی روبــه رو باشیم که با نگاه و 

انتخاب شخصی هنرمند حذف و جبران می شود. 

کرونا در آثارم جایی ندارد ◾
ــاره بـــه ایــنــکــه بــســیــاری از  ــ بـــرزگـــر گــنــجــی بـــا اشـ
تابلوهایش برگرفته از 5ـ 4 عکس است، می گوید: از 
هرعکس یک تصویری را در اثرم گنجانده ام؛ به طور 
مثال در این نمایشگاه تصویری از یک کوهستان 
دارم که رمه ای هم روبه رویش قرار دارد؛ کوهستان 

به تصویر درآمده متعلق به تنگه واشی است و رمه 
آن برگرفته از پارس مغان و اطراف آذربایجان است 
و در مرکز تابلو نیز سیاه چادرهایی طراحی شده که 
از شیراز وام گرفته شده و آسمانش هم برای عکس 
دیگری است. این یک اثر تلفیقی است و دخل 
و تصرفی توسط خودم در خلق تابلو ایجاد شده 
اما درنهایت به تصویری می رسم که دربردارنده 
نگاه طبیعی من به ایران است. به نظرم خلق یک 
اثر با چنین ویژگی هایی به خالقیت، نوع نگاه و 

ترکیب بندی هنرمند بازمی گردد.
ــاره تأثیرات کــرونــا در خلق تابلوهایش  وی دربـ
می گوید: من سعی کردم تأثیر کرونا را در آثارم 
کمرنگ کنم و هرکسی که تاکنون از این نمایشگاه 
بــازدیــد کــرده احساس خوبی از ایــن سرزندگی 
و طبیعت گرایی داشــتــه و تابلوها تأثیر خوبی 
ــام و  در روحــیــه بیننده دارد. بــه نظرم در ایــن ای
به دلیل شیوع کرونا، فشارهای اقتصادی و... 
ــرار داریـــم کــه مــردم تحت فشار  در موقعیتی ق
هستند و بازدید از این نمایشگاه حکم یک زنگ 
 تفریح دارد و موجب می شود حال روحی آن ها 

بهتر شود. 

نقاش پرتره شهدا ◾
ایــن هنرمند با بیان اینکه نزدیک به 40 سال 
است نقاشی را به صورت حرفه ای تجربه می کند، 
ادامه می دهد: من خودم را پرتره ساز می دانم و 
وامــدار شهدا هستم و صرف نظر از تعارف های 
معمول هرآنچه به عنوان اثر هنری از من وجود 
دارد تجربه سال ها کار در سپاه و بنیاد شهید 
است. من هشت سال متوالی در این دو ارگان 
تصویر شهدا را نقاشی کردم و تمام آن ها متعلق 
به دورانــی اســت که دستگاه چــاپ در دسترس 
نبود و همه این پرتره ها نقاشی می شدند. من 

از سال 61ـ  60 در خدمت شهدا بودم و یکی از 
افتخاراتم طراحی پرتره این عزیزان اســت. من 
افزون بر 10 هزار تصویر از شهدا طراحی کردم و 
هریک از آن ها کافی بودند تا به صورت میلیمتری 
رنگ گذاری را به من آموزش دهند و این خودش 

یک دنیا تجربه است.

خودم را به چالش دعوت می کنم  ◾
وی با بیان اینکه نمایشگاه بــعــدی اش به پرتره 
اختصاص خواهد داشت، درباره اهمیت طراحی 
می گوید: من همیشه خودم را به چالش دعوت 
می کنم و هیچ گاه دست از طراحی نمی کشم و آن 
را همچنان ادامه می دهم و با وجود دستگاه های 
مختلفی که به طراحی کمک می کنند امــا همه 
 آن هـــا را کــنــار گذاشته و از نقطه اول شـــروع به 

طراحی می کنم.
ــرورت تــوجــه بــه طــراحــی در میان  وی دربـــاره ضـ
هنرجویان تأکید می کند: نخبه هایی میان جوانان 
در حـــال شــکــل گــیــری اســـت و نــمــی تــوان گفت 
همه از طراحی فــراری هستند بلکه آن هــا فقط 
ابزارهایشان را تغییر دادند و به سمت دیجیتالی 
و کامپیوتری شدن سوق پیدا کردند. به طور مثال 
در میان هنرمندان جوان »حسن روح االمین« 
آثار قابل تأمل و بسیار خوبی دارد. به نظرم اگر 
کسی عرق هنری نداشته باشد نمی تواند از این 
ابــزار استفاده کند و چنین هنرمندانی حتماً 
طراحی را هم تجربه کردند و این مراحل را پشت 

سر گذاشته اند.
عالقه مندان برای تماشای این آثار می توانند از 
2۸ مهر تا 10 آبــان روزهــای شنبه تا چهارشنبه 
از ساعت ۹ تا 1۸ به گالری ابوالفضل عالی به 
نشانی خیابان سمیه، نرسیده به خیابان حافظ 

مراجعه کنند.

 گزارشی از نمایشگاه نقاشی »نور، نگاه، رنگ« 
که این روزها در »گالری عالی« برپاست 

چهار گوشه ایران روی بوم

خبرخبر
روزروز

  صبا کریمی      مرکز هنرهای تجسمی حوزه 
هنری در ادامه برپایی سلسله نمایشگاه های هنری 

خود این بار میزبان آثاری از »عباس برزگر گنجی« 
 شده و نمایشگاه نقاشی »نور، نگاه، رنگ« در روزهای 
پایانی هفته گذشته در گالری ابوالفضل عالی افتتاح 

شد.برزگر گنجی در این نمایشگاه 60 تابلو نقاشی 
با تکنیک رنگ  روغن و اکریلیک را در معرض دید 

عالقه مندان گذاشته؛ این آثار با محوریت مناظر طبیعی 
ایران با شیوه رئال و با نیم نگاهی به سبک امپرسیونیست 

خلق شده است.از مهم ترین آثار عباس برزگر گنجی 

می توان به نقاشی اثر »رزم نخست رستم و افراسیاب« 
از آثار نگارگری شاهنامه شاه تهماسبی که به مناسبت 

سالروز بزرگداشت فردوسی در ۷00 مترمربع در میدان 
فردوسی اجرا شده، اشاره کرد. در ادامه گفت وگو با این 

هنرمند را درباره آثارش می خوانید.

WWW.QUDSONLINE.IR

و هنر فرهنگ 

عباس برزگر گنجی
نقاش

 4 صفحه
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اطالعیه اداره کل راه وشهرسازی خراسان رضوی 
فراخوان طرح جهش تولید مسکن

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

به اطالع کلیه شهروندان، انبوه سازان و سرمایه گذاران محترم استان خراسان رضوی می رساند 
در اجرای قانون جهش تولید مسكن مصوب 1400/05/17 مجلس محترم شورای اسالمی، اداره كل راه 
و شهرسازی خراسان رضوی، برنامه تولید حداقل 93 هزار واحد مسكونی شهری و روستایی را در 
استان در دست تهیه و اجرا دارد. بدین منظور كلیه افراد دارای زمین )خود مالك( و یا سرمایه كافی 
جهت اجرای طرح های تولید مسكن می توانند با استفاده از مشوق های اعالم شده زیر از مزایای طرح 

مزبور بهره مند شوند:
- تسهیالت 2500میلیارد ریال )250 میلیون تومان( به ازای هر واحد

- دوره تنفس دو ساله برای باز پرداخت تسهیالت
- دوران بازپرداخت 20 ساله

- پیش بینی سود 18 درصد )با احتمال برگشت 6 درصد از صندوق حمایت تولید ملی مسكن(
- 50  درصد تخفیف عوارض صدور پروانه شهرداری و تقسیط دو ساله

- 50 درصد تخفیف خدمات نظام مهندسی
كلیه سرمایه گذاران و افرادی كه امكان تأمین زمین برای پروژه های مسكن در فرآیند نهضت ملی 

مسكن )اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی( را دارا می باشند می توانند در این طرح نیز شركت كنند.
و  ساختمان  مسكن،  معاونت  به  بیشتر  اطالعات  اخذ  با  درخواست  ارائه  برای  توانند  می  متقاضیان 
بلوار  تقاطع  خیام،  بلوار   « به آدرس  خراسان رضوی   و شهرسازی  راه  كل  اداره  بازآفرینی شهری 

فردوسی« و در شهرستان ها به ادارات راه و شهرسازی همان شهرستان مراجعه نمایند.

اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران در نظر دارد در راستای تحقق برنامه اجرایی سال 1400 با قیمت کارشناسی روز تعیین شده توسط هیات 
3 نفره کارشناسان رسمی دادگستری استان و با مجوز شماره 01612،0000121 مورخ 1400،07،25 هیات نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن در 
استان مازندران ، 5 قطعه زمین با کاربری تجاری واقع در بابل )سلطان محمد طاهر بابل( به شرح مشخصات جدول ذیل را از طریق مزایده و شرایط 

ذیل، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )setadiran.ir( و با شماره مزایده 2000003377000010 به فروش برساند.

جدول مشخصات 
مساحتپالکردیف    

)متر مربع(
   قیمت کلکاربری

 ) ریال (    
مبلغ تضمین 

)ریال(
شماره مال 

در سامانه ستاد
توضیحات

بخشاصلیفرعیقطعه

2.530.000.000126.500.0002100003377000033تجاری1348730،863،151548722126.49
ملک دارای 

سندتک برگ  
با مالکیت 

دولت جمهوری 
اسالمی ایران 
با نمایندگی 
سازمان ملی 

زمین و مسکن 
می باشد.

2.480.000.000124.000.0002100003377000034تجاری2349730،863،151648722124.24

2.460.000.000123.000.0002100003377000035تجاری3350730،863،151748722117.13

2.767.000.000138.350.0002100003377000036تجاری4353730،863،152048722131.77

2.775.000.000138.750.0002100003377000037تجاری5354730،863،152148722132.16
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آگهی مزایده امالک اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران

شرایط:
متقاضیان محترم جهت شرکت در مزایده می بایست 5 درصد قیمت پایه مزایده را بعنوان تضمین شرکت در مزایده بصورت ضمانت نامه بانکی و یا فیش واریزی ارائه 

نمایند.
کلیه امالک با وضع موجود و با توجه به مفاد درج شده در دعوتنامه مزایده به فروش می رسند و متقاضیان می توانند جهت ارائه پیشنهاد، از امالک بازدید نمایند.

فروش بصورت نقدی می باشد.
پیشنهاد دهنده نبایستی مشمول قانون منع مداخله در معامالت دولتی باشد.
مهلت دریافت اسناد تا ساعت 14 روز پنج شنبه مورخ 1400،08،13 می باشد.
مهلت ارسال پیشنهاد تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 1400،08،23 می باشد.

زمان بازگشایی پیشنهادها راس ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1400،08،25 در محل این اداره کل خواهد بود.
زمان بازدید، همه روزه در ساعت اداری میسر می باشد.

متقاضیان محترم مي توانند براي کسب اطالعات بیشتر به اداره راه و شهرسازی شهرستان بابل و معاونت امالک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی مراجعه نمایند.
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:

1-برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت می باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل دریافت اسناد مزایده، پرداخت تضمین شرکت در 
مزایده )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.

2-کلیه اطالعات امالک و مستغالت شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.
3-عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 021-41934 
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه setadiran.ir بخش »ثبت نام پروفایل مزایده گر« موجود است.

 MT اصل برگ س���بز خودروی س���واری ه���اچ بک
کوئیک به ش���ماره انتظامی 74 ایران 537 ه� 84 
به ش���ماره موتور M159067002 و ش���ماره شاسی 
NAPX212AAL1011585 متعل���ق ب���ه خان���م 
س���میرا آذین فر مفقود گردی���ده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد. ف
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ب���رگ س���بز خ���ودرو س���واری پرای���د 141 م���دل  1387 
ب���ه رن���گ س���فید ب���ه ش���ماره پ���اک 732ق16 ایران 
74 ب���ه  ش���ماره موتور 2676602  و ش���ماره شاس���ی 
مریم���ی  ب���رات  مالکی���ت  ب���ه   1482287276480
مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبارس���اقط م���ی گردد.
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 )ب���رگ س���بز ( خ���ودرو س���واری تیب���ا ب���ه رن���گ 
س���فید – روغن���ی م���دل 1394 ب���ه ش���ماره موتور 
NAS811100E5801228به شماره شاسی 8164101 به 
شماره پاک 451ج12 – ایران 32 بنام محمد حسین 
اکرمی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . ک
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»نقاش بهشت« در میدان آرژانتین مانا شد  ◾
جشن امضای کتاب »عاشق درختان بهشت؛ گفت وگو 
با حسین محجوبی نقاش بهشت های گمشده« برگزار 
 شد. در حاشیه این مراسم، نام »حسین محجوبی« نقاش 
۹1 ساله کشورمان بر یکی از کوچه های خیابان احمد قصیر 
نقش بست. در این رویداد که هنرمندانی همچون علی 
خسروی و داوود حیدری هم حضور داشتند، از تابلو کوچه 

استاد حسین محجوبی پرده برداری شد.

ساخت »صورت فلکی« با حضور  زارعی و بهروز شعیبی ◾
ــی فیلم سینمایی »صـــورت فلکی« را در  حسین دارابـ
سکوت خبری با حضور بازیگرانی همچون بهروز شعیبی 
و مریال زارعی کلید زد.دارابــی سال گذشته در نخستین 
اثر سینمایی خود یعنی »مصلحت«، سراغ یک سوژه 
سیاسی رفت. اکنون پیش بینی می شود »صورت فلکی« 
نیز همچون اثر قبلی این کارگردان، به ســوژه ای خاص و 

ملتهب پرداخته باشد.

اینستاگرام علیه موسیقی نواحی ◾
سومین شب از جشنواره موسیقی نواحی ایران با اجرای 
کم نظیر اقوام و نواحی ایران و یک حاشیه برگزار شد.از 
آنجایی که روز دوم ایــن رویــداد با تجدید میثاق اهالی 
موسیقی با سردار حاج قاسم سلیمانی بر سر مزار ایشان 
همراه بود و این دیــدار در صفحه اینستاگرام جشنواره 
پوشش داده شد، اینستاگرام این پست را تعلیق و عالوه بر 

تذکر، اجرای الیو این رویداد را نیز مسدود کرد.

»سرجوخه« به آنتن بازگشت ◾
سریال »سرجوخه« که پیش از این تیزرهای آن، پخش از 
2۷ مهرماه را نوید می داد و سپس به دالیلی به تعویق افتاد، 
قــرار است از امــروز به آنتن بازگردد.به گــزارش مهر، این 
سریال یک درام امنیتی- اجتماعی است و دو شخصیت 
اصلی سریال از دو قشر جامعه یکی از اراذل و دیگری از 
میان اینفلوئنسرها هستند که به کارگردانی احمد معظمی 

از شبکه سه سیما پخش می شود.



موافقت رهبر 
معظم انقالب با 
عفو تعدادی از 

محکومان 
رهبر معظم انقالب به 

 مناسبت میالد 
پیامبر اکرم )ص( و 

امام جعفر صادق)ع( 
با پیشنهاد عفو و 
تخفیف مجازات 

۳ هزار و ۴۵۸ تن 
از محکومان محاکم 

قضایی موافقت 
کردند. در نامه 

رئیس دستگاه قضا 
به حضرت آیت اهلل 

خامنه ای، پیشنهاد 
عفو یا تخفیف 

مجازات محکومان 
مورد اشاره که در 

کمیسیون عفو، واجِد 
شرایط تشخیص داده 

شده اند، ارائه شد که 
در اجرای از اصل ۱۱۰ 

قانون اساسی مورد 
موافقت قرار گرفت. 

خبرخبر
روزروز

حتی اگر تصادف هم نکرده اید حتماً این مطلب را بخوانید

عبور عابران از خط مسئولیت! 
یادداشت

کالهبرداری در معامالت لیزینگ
امید ادیب قراردادهای لیزینگ از پیش  فروش 
وسایل نقلیه توسط شرکت های سازنده خودرو، 
پیش فروش ساختمان ها، کاالهای صنعتی و 
غیره تا تهیه لوازم منزل را در بر می گیرد. در این 
قرارداد عین مال تا پایان مدت در اجاره مستأجر 
است و پس از پرداخت آخرین قسط به ملکیت 
مستأجر در می آید. برای پیشگیری از متضرر 
ــرارداد لیزینگ طرفین می توانند  ــ شــدن در ق
با توافق یکدیگر ضمانت اجرایی شــرط کنند 
عمده وصف کیفری بر معامالت لیزینگ، جرم 
کالهبرداری است که در آن متقلبانه محسوب 
شدن  وسایلی که مجرم از آن ها برای بردن مال 
ــرخــوردار اســت؛  غیر بهره مــی بــرد از اهمیت ب
مانند اینکه شــرکــت ساختمانی لیزینگ به 
لــحــاظ جــذب سرمایه مـــردم و تحریک ذائقه 
آن ها به سرمایه گذاری، خود را وابسته به نهاد 
هــای معتبر نشان دهــد. همچنین وقــوع این 
جــرم متضمن  یک سلسله صحنه سازی ها و 
مانورهای متقلبانه از نصب تابلوهای گول زننده 
و تبلیغات بدون اساس است. البته اثبات توسل 
به وسایل و صحنه سازی های متقلبانه  برعهده 
شاکی و مرجع رسیدگی ابتدا دادسرا و متعاقباً 
بنا به قانون آیین دادرسی کیفری در برخی موارد 
دادگاه های کیفری یک است. بنابراین عمليات 
متقلبانه مهم ترین شرط الزم برای تحقق عنوان 
کالهبرداری است. نکته مهم این است که اگر 
بر اثر نیرنگ فروشنده، حقيقت امر پوشیده یا 
وارونه جلوه  داده شود، شرایط به هم زدن معامله 
یا به اصطالح حقوقی اعمال حق فسخ فراهم 

می شود.
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حقوق5

مال مسروقه خریدید، مسئولید!  ◾
اگر فرد نسبت به مالک نبودن فروشنده، علم دارد یا 
با وجود قرائن دال بر این موضوع باز هم اقدام به خرید 
مال  کند، مطابق ماده 662 قانون مجازات فرد به حبس 
از 6 ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شالق محکوم خواهد 
شد. کسی هم که معامله اموال مسروقه را حرفه خود 

قرار دهد به اشد مجازات محکوم می شود.

برای هر بار تفتیش خودرو، حکم بخواهید  ◾
به موجب ماده 13 سند امنیت قضایی هرگونه بازرسی 
اماکن، اشیا و ورود به منازل تنها با دستور مقام قضایی 
ممکن است؛ پس شما می توانید برای هر بار بازرسی 
منزل یــا خــودروخــود از ضابط مــربــوط، حکم قضایی 
بخواهید. همچنین برای بازرسی از محل کار برخی افراد 

نظیر وکال و پزشکان ترتیبات خاصی وجود دارد.

مشاعات ساختمان شامل چه مواردی است؟ ◾
بر اساس ماده 3 قانون تملک آپارتمان ها قسمت هایی 
از ساختمان که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم مورد 
استفاده تمام شرکا است مشترک محسوب می گردد و 
نمی توان  حق انحصاری بر آن ها قائل شد. بنا بر این قانون 
گذاشتن میز و صندلی و هر نوع اشیای دیگر و همچنین 
نگهداری حیوانات در قسمت های مشترک ممنوع است.

دیدگاه قوه قضائیه درباره اجرای حکم اعدام ◾
اداره حقوقی قــوه قضائیه در پاسخ به پرسشی دربــاره 
تبصره ماده 47۸ قانون آیین دادرسی کیفری تأکید کرد اگر 
درخواست اعاده دادرسی توسط محکوم به اعدام یا وکیل 
وی، پس از قطعیت حکم به دیوان عالی واصل نشود یا 
دستور توقف اجرای رأی، به قاضی اجرای حکم، واصل 
نشود، وی تکلیفی جز اجرای رأی قطعی الزم االجرا ندارد. 

  استعالم ملک

گروه حقوق   اگر تا به حال 
تصادف هم نکرده باشید حتماً 
 در اطــرافــیــان خـــود افــــرادی را 
دیـــده ایـــد کــه درگــیــر مسائل 
ــودرو با  حقوقی تــصــادفــات خـ
عابر پیاده بوده اند. متأسفانه 
آشنا نــبــودن طرفین ایــن حــادثــه بــه ویــژه عابران 
پیاده با ریزه کاری حقوقی ماجرا موجب می شود 
عــالوه بر رنــج حــادثــه، در دریــافــت خسارت های 
خود متحمل ضرر و زیان هم بشوند. در اکثر موارد 
افسران راهنمایی و رانندگی که مسئول ارائه نظریه 
کارشناسی هستند، عابر و رانــنــده را به صورت 
توأمان مقصر می دانند. مثالً عابر پیاده از محل 
غیرخط کشی عبور کرده و راننده نیز احتیاطات 
الزم را نداشته اســت. در ایــن حالت كارشناس 
فنی با بررسی محل وقوع حادثه و ارزیابی مدارك 
و اظــهــارات شــاهــدان، درصــد تقصیر هر كــدام را 
تعیین می كند و ممكن است درصد تقصیر راننده 
50 درصد و عابر 50 درصد باشد. در این صورت 
عابر پیاده فقط نصف خسارت خود را می تواند 

دریافت كند.

فرض تقصیر صرف عابر پیاده  ◾
به موجب ماده 504 قانون مجازات اسالمی جدید 
هرگاه راننده ای که با داشتن مهارت و سرعت مجاز 
و مطمئن و رعایت سایر مقررات در حرکت است در 
حالی که قادر به کنترل وسیله نباشد و به کسی که 
حضورش در آن محل مجاز نیست، بدون تقصیر 
برخورد نماید، ضمان منتفی در غیر این صورت 
راننده ضامن اســت. پس هم راننده نباید هیچ 
گونه تقصیری داشته باشد و هم عابر پیاده باید 
مقصر باشد. عــالوه بر آن در تبصره همین ماده 
مقرر داشته، در موارد فوق هرگاه عدم رعایت برخی 

از مقررات رانندگی تأثیری در حادثه نداشته باشد 
به گونه ای که تقصیر مرتکب علت جنایت حاصله 
باشد، راننده ضامن نیست. پس اگر در تصادفی 
عابر پیاده فوت کند اما خودش مقصر باشد و در 
عین حال راننده هم هیچ تقصیری نداشته باشد، 
راننده مسئولیتی ندارد. عبارت قانون در این زمینه 
تصریح دارد : »چنانچه کسی که ارتکاب به او 
نسبت داده شده هیچ گونه خالفی مرتکب نشده 
باشد و وقوع قتل هم صرفاً به لحاظ تخلف مقتول 
باشد، راننده مسئول نیست«. مطابق مقررات 
جــاری عابران پیاده موظف اند در محل هایی که 
پیاده رو وجود دارد، از داخل سواره رو عبور نکنند، 
در محل هایی که پیاده رو وجود ندارد یا در صورت 
وجــود به جهاتی قابل استفاده نباشد، هنگام 
حرکت، از سواره رو از منتهی الیه سمت چپ خود 

به طوری که حرکت وسایل نقلیه در خالف جهت 
ایشان انجام گیرد، عبور کنند، بــرای گذشتن از 
 عرض راه حتماً از گذرگاه های پیاده عبور کنند و 
در پایان هنگام عبور از گذرگاه های پیاده مراقب 
حرکت وسایل نقلیه باشند و ناگهان از پیاده رو به 

سواره داخل نشوند.

سرعت مجاز و مطمئنه ◾
یکی از تکالیفی که معموالً توسط رانندگان رعایت 
نمی شود، مسئله سرعت مجاز و مطمئنه است. 
در خیابان های شهری این سرعت، 50 کیلومتر در 
ساعت و در کوچه ها و میادین و پیچ ها 20 کیلومتر 
و در خارج از شهرها و مناطق غیر مسکونی روزها 
95 کیلومتر در ساعت و در شب ها ۸5 کیلومتر در 
ساعت است. البته ممکن است بنا به اتفاقاتی 

این سرعت کاهش یابد؛ مثالً در هــوای مه آلود 
 یا سطح لغزندگی معابر رانــنــده اجـــازه نـــدارد با 
سرعت های گفته شده حرکت کند. برای مطالعه 
جزئیات سرعت مطمئنه می توان به مواد 3 و 19 
قانون ایمنی راه ها و راه آهن و اصالحیه های بعدی 
آن و نیز تبصره 3 ماده 126 آیین نامه راهنمایی و 
رانندگی مصوب سال 13۸4 هیئت وزیران مراجعه 
کرد. همچنین نداشتن چراغ های جلو و عقب 
خودرو یا نامیزان بودن آن ها، نقص فنی در فرمان 
خودرو، حساس نبودن ترمز پایی، نداشتن عاج 
در سطح اتکای الستیک چرخ، نداشتن برف پاک 
کن در هنگام بارندگی و زنجیر چرخ در یخبندان از 
جمله مواردی هستند که در رویه قضایی دادگاه 
های ما به عنوان نقص فنی مورد اشاره قرار گرفته 
و موجب محکومیت رانندگان شده انــد. البته 
نکته مهم این است که افسر راهنمایی و رانندگی 
باید بین این نقص فنی و حادثه، رابطه سببیت را 
احراز کند. مثالً خراب بودن چراغ های عقب در 
تصادف سپر جلو یک خودرو با عابر پیاده نقشی 
ندارد و در صورت مقصر بودن عابر پیاده و رعایت 
سایر نکات از سوی راننده، او مسئول شناخته 

نمی شود.
ــروض تصادفات حالتی است  یکی دیگر از ف
که قتل عابری بر اثر تصادف دو یا چند خودرو 
صــورت پذیرد، در این حالت اگر وقــوع حادثه، 
به همه این خودروها قابل استناد باشد، همه 
آن هــا مسئول خسارت هستند. یکی دیگر از 
باورهای غلط در بحث تصادفات این است که 
اگــر راننده دارای گواهی نامه نباشد، در فرض 
قتل، قصاص می شود. ایــن درحالی اســت که 
نداشتن گواهی نامه یا بیمه نامه یا حتی مست 
بودن راننده موجب قتل عمد نشده و تنها در 

تشدید مجازات حبس وی تأثیرگذار است.

خریدار هر ملکی قبل از انجام معامله باید با 
استعالم سند ملکی از اوضاع حقوقی ملک مورد 

نظر و معتبر بودن سند آن از لحاظ قانونی اطمینان 
حاصل نماید. نخستین اقدام برای استعالم مراجعه 

 به سامانه ثبت اسناد و امالک کشور است.

  افراد با استفاده از شناسه یکتای استعالم یا
 کد پیگیری می توانند از طریق سامانه الکترونیکی 

سند را استعالم کنند.  آدرس سایت سامانه ثبت 
اسناد و امالک کشور ssaa.ir است. در این سایت 

سامانه های مختلفی وجود دارد و افراد با اطالعاتی 

مانند شناسه ملک، کد پیگیری و شناسه یکتای 
استعالم می توانند از وضعیت اعتبار و صدور سند 

خود اطالع پیدا کنند. اما عالوه بر این به صورت 
حضوری نیز می توان به مراکز ثبت اسناد و امالک 

مراجعه کرد و مراحل استعالم سند را انجام داد. 

در روش حضوری باید به همراه مدارک شناسایی 
خود به یکی از دفاتر ثبت اسناد و امالک رسمی 

بروید و از وضعیت سند ملک خود اطالعات الزم را 
بدست آورید. پیگیری سند با کد ملی فقط از طریق 

همین مراجعه حضوری انجام می شود. 
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مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری و حمل خاک
 پروژه پارکینگ طبقاتی بیمارستان رضوی

شركت مسكن و عمران قدس رضوی

ش�ركت مس�كن و عمران قدس رضوی در نظ�ر دارد اجرای عملی�ات خاكبرداری و 
حم�ل خاک پ�روژه پاركینگ طبقاتی بیمارس�تان رضوی را ب�ه روش مناقصه عمومی 
كتبی اقدام نماید . لذا از اش�خاص حقیقی و حقوقی عالقمند دعوت میشود از تاریخ 
1400/08/03 لغای�ت 1400/08/07 جه�ت دریاف�ت اطالع�ات  مناقص�ه به س�ایت 

www.omqo.com مراجعه نمایند. 
پیش�نهاد دهندگان محترم درصورت دریافت اس�ناد از سایت با شماره 051-38422669 
)بازاریابی و تداركات ش�ركت( تماس گرفته و اعالم آمادگی نمایند ، تا درصورت وجود 

الحاقیه اطالع رسانی شود .

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
م��ورخ 1400,07,17 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 
شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم و آقای 
ناصر نیکخواه به شماره ملی 0056098431 به 
سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل 
تصفیه تهران – کهریزک – جاده واوان – شهرک 
فاطمیه – خیابان امام – کوچه فاطمی– شقایق 4 

پالک 74 کدپستی 1817114115 می باشد.
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
تهران )1211582( 

آگهی انحالل شرکت سازه پژوهان 

پویا طرح شرکت سهامی خاص به شماره

 ثبت 520997 و شناسه ملی 14007324120
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مناقصه اجراي عملیات بارگیري و حمل مصالح
 پروژه قطعه 2 آزادراه مشهد – چناران

شركت مسكن و عمران قدس رضوی

ش�ركت مس�كن و عمران ق�دس رضوی در نظ�ر دارد اجرای عملی�ات بارگیری و حمل 
مصال�ح پروژه قطعه 2 آزاد راه مش�هد – چناران را به روش مناقص�ه عمومی كتبی اقدام 
نماید . لذا از اش�خاص حقیقی و حقوقی عالقمند دعوت میشود از تاریخ 1400/08/03 
 www.omqo.com لغای�ت 1400/08/07 جه�ت دریاف�ت اطالع�ات  مناقصه به س�ایت

مراجعه نمایند. 
پیش�نهاد دهندگان محترم درصورت دریافت اس�ناد از سایت با شماره 051-38422669 
)بازاریابی و تداركات ش�ركت( تماس گرفته و اعالم آمادگی نمایند ، تا درصورت وجود 

الحاقیه اطالع رسانی شود .

ش��رکت مخاب��رات ای��ران – منطق��ه ف��ارس در نظ��ر دارد نس��بت به 
اج��رای ط��رح حفاری و کابلکش��ی خاکی فیبر ن��وری   BTS هم��راه اول در
 دو محور)ناحیه یک و ناحیه دو ش��یراز( بر اس��اس  مش��خصات موجود در 
اس��ناد و دستورالعمل های اجرایی از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. 
لذا از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت 

بعمل می آید.متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس های  
WWW.TCI.IR و  FARS.TCI .IR مراجعه نمایند.

 روابط عمومی مخابرات منطقه فارس

آگهي تجدید  مناقصه شماره 1400/9
) یک مرحله ای از طریق ارزیابی کیفی (
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برگ س���بز خودرو سواری پراید GTXi مدل 1385 
رن���گ stdn روغن���ی به ش���ماره موت���ور 1697973 
و ش���ماره   S141228525167 و ش���ماره شاس���ی
انتظامی 776 ص 22 ایران 12 به مالکیت حسین 

برئی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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مدرک فارغ التحصیلی اینجان���ب فروغ تاج فرزند 
مهدی    صادره از مشهد  شماره ملی 0941117650 
در مقطع کارشناسی پیوسته  رشته  علوم سیاسی  
صادره از مشهد به شماره 148511103908 سریال 
دانش���نامه 0391899 مفقود گردیده است و فاقد 

اعتبار می باشد. 
از یابن���ده تقاض���ا می ش���ود اص���ل م���درک را ب���ه 
دانش���گاه آزاد اسالمی مش���هد به نشانی: مشهد 
بلوار امامیه، امامیه42 س���ازمان مرکزی دانشگاه 
آزاد اسالمی مش���هد  اداره امور فارغ التحصیالن 

ارسال نمایید. 
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ی���ک فقره س���ند مخص���وص خری���دار موتور 
س���یکلت لوتوس به رنگ مش���کی به شماره 
موت���ور NEA*0966276  و ش���ماره شاس���ی 
NEA***125L8916269 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبارساقط می گردد.
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برگ س���بز و س���ند کمپانی س���واری بی ام و تیپ518 
مدل 1978 رنگ سبز روغنی شماره موتور : 4679291 
و شماره شاسی : 4679291 به شماره پالک انتظامی 
87 ای���ران 574 ج 31 ب���ه مالکیت مرتضی مرادی کد 
مل���ی 4284424051 مفقود و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ح
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تراکتور فرگوسن 285- مدل 1389پالک 15 
 LFW10282Wایران 778ک13شماره موتور
 J09359 شاس���ی  ش���ماره  قرم���ز  رن���گ 
مفقودگردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ س���بز خودرو س���واری پراید مدل  1384 به رنگ 
سفید - شیری روغنی  به شماره پالک 971ص18 ایران 
32 به  ش���ماره موتور 01285507   و ش���ماره شاسی 
S1412284640224 به مالکیت غالمرس���ول رحمانی 
فورگ  مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط می گردد.
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برگ س���بز خودرو س���واری سمند س���ورن مدل 1386 
رنگ مشکی متالیک به شماره موتور 12486225228 
و شماره شاس���ی 70902391 و شماره انتظامی 313 
ط 63 ای���ران 12 ب���ه مالکی���ت حس���ین امینی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

ک
/1

40
69

17
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

برگ سبز)شناس���نامه( خودرو س���واری پراید صبا 
)جی تی ایکس(  مدل 1379 به ش���ماره انتظامی 
ایران 52- 366 ب 49 و ش���ماره موتور 00167052 
و شماره شاس���ی S1412279644425  بنام امید 
رنجبر مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است .
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ب���رگ س���بز  و س���ند محض���ری خ���ودرو پرای���د    تیپ   
نس���یم دی ام   رن���گ س���بز یش���می متالی���ک   مدل 
1379 به  شماره موتور 00180533  و شماره شاسی 
S1442279154258 ب���ه ش���ماره پ���الک 952 ل 24  
ای���ران 12 مالکیت  احمد ش���هدیز مفقود گردیده و از 

درجه اعتبارساقط می گردد.
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س���ند کمپانی موتور س���یکلت دلتا 125cc مدل 1391 
رنگ قرمز به شماره انتظامی 767 / 55586  شماره 
موتور 81231625 و شماره تنه 9120825 به مالکیت 
سیدس���جاد محمودی هاش���می مفقود گردی���ده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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م���درک فارغ التحصیل���ی  موق���ت اینجان���ب مریم 
فیوجی  فرزندحس���ین  صادره از مش���هد   شماره 
مل���ی 0940008440 در مقطع کارشناس���ی ارش���د 
ناپیوس���ته رش���ته تربی���ت بدن���ی و علوم ورزش���ی  
ص���ادره از مش���هد ب���ه ش���ماره  126732 مفق���ود 

گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابن���ده تقاض���ا می ش���ود اص���ل م���درک را ب���ه 
دانش���گاه آزاد اسالمی مش���هد به نشانی: مشهد 
بلوار امامیه، امامیه42 س���ازمان مرکزی دانشگاه 
آزاد اسالمی مش���هد  اداره امور فارغ التحصیالن 

ارسال نمایید. 
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پروان���ه  اش���تغال ب���ه کار مهندس مصطفی 
ب���ه ش���ماره عضوی���ت  درب���ان  زاده  کاظ���م 
اش���تغال  پروان���ه  ش���ماره  و   191000303
01910000192 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
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مدرک فارغ التحصیلی اینجانب امید دولتی  
فرزن���د فض���ل احمد  ص���ادره از افغانس���تان  
شماره ملی 0921837 در مقطع کارشناسی 
ارش���د ناپیوس���ته رش���ته مهندس���ی زراع���ت 
صادره از مش���هد به شماره  32903 مفقود 

گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابنده تقاضا می ش���ود اص���ل مدرک را به 
دانش���گاه آزاد اس���المی مش���هد به نش���انی: 
مش���هد بل���وار امامی���ه، امامیه42 س���ازمان 
مرکزی دانش���گاه آزاد اس���المی مشهد  اداره 

امور فارغ التحصیالن ارسال نمایید. 
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م���درک فارغ التحصیل���ی اینجان���ب تران���ه ش���املو  
فرزند ابوالقاس���م   صادره از مش���هد  شماره ملی 
0943398381 در مقطع کارشناس���ی ناپیوس���ته  
رشته مهندسی کامپیوتر  گرایش نرم افزار صادره 
از مشهد به شماره 128511105915 مفقود گردیده 

است و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابن���ده تقاض���ا می ش���ود اص���ل م���درک را ب���ه 
دانش���گاه آزاد اسالمی مش���هد به نشانی: مشهد 
بلوار امامیه، امامیه42 س���ازمان مرکزی دانشگاه 
آزاد اسالمی مش���هد  اداره امور فارغ التحصیالن 

ارسال نمایید. 
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م���درک  موق���ت فارغ التحصیل���ی اله���ام ناص���ری 
فرزن���د محمدعل���ی   ص���ادره از قوچ���ان  ش���ماره 
شناس���نامه 1234 در مقطع کارشناس���ی پیوسته  
رشته  مدیریت دولتی  صادره از مشهد به شماره 
111006631 مفق���ود گردی���ده اس���ت و فاق���د اعتبار 

می باشد. 
از یابن���ده تقاض���ا می ش���ود اص���ل م���درک را ب���ه 
دانش���گاه آزاد اسالمی مش���هد به نشانی: مشهد 
بلوار امامیه، امامیه42 س���ازمان مرکزی دانشگاه 
آزاد اسالمی مش���هد  اداره امور فارغ التحصیالن 

ارسال نمایید. 
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اینجان���ب س���ید فری���د  م���درک فارغ التحصیل���ی 
گلدوزیان    فرزند س���ید محمود  صادره از مشهد  
ش���ماره شناس���نامه 12079 در مقطع کارشناس���ی 
پیوسته رشته  مهندسی معماری صادره از مشهد 
به ش���ماره 148911101964 مفقود گردیده اس���ت و 

فاقد اعتبار می باشد. 
از یابن���ده تقاض���ا می ش���ود اص���ل م���درک را ب���ه 
دانش���گاه آزاد اسالمی مش���هد به نشانی: مشهد 
بلوار امامیه، امامیه42 س���ازمان مرکزی دانشگاه 
آزاد اسالمی مش���هد  اداره امور فارغ التحصیالن 

ارسال نمایید. 
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محم���د  اینجان���ب  فارغ التحصیل���ی  م���درک 
آهنچیان   فرزند ابوالقاسم صادره از مشهد  
شماره شناسنامه 51402 در مقطع کارشناسی 
ناپیوسته رشته مهندس���ی کشاورزی زراعت  
و اصالح نباتات صادره از مش���هد به ش���ماره 
95577 731111 مفقود گردیده است و فاقد 

اعتبار می باشد. 
از یابن���ده تقاضا می ش���ود اصل م���درک را به 
دانش���گاه آزاد اس���المی مش���هد به نش���انی: 
مش���هد بول���وار امامی���ه، امامیه42 س���ازمان 
مرکزی دانش���گاه آزاد اس���المی مشهد  اداره 

امور فارغ التحصیالن ارسال نمایید. 
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مدرک  موقت فارغ التحصیلی اینجانب شکیبا 
حبیب���ی ف���ر  فرزند عل���ی  صادره از بهش���هر 
ش���ماره شناس���نامه 7 در مقطع کارشناس���ی 
ناپیوس���ته رش���ته آموزش ابتدایی  صادره از 
مشهد به ش���ماره 6/23772 مفقود گردیده 

است و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابن���ده تقاضا می ش���ود اصل م���درک را به 
دانش���گاه آزاد اس���المی مش���هد به نش���انی: 
مش���هد بول���وار امامی���ه، امامیه42 س���ازمان 
مرکزی دانش���گاه آزاد اس���المی مشهد  اداره 

امور فارغ التحصیالن ارسال نمایید. 
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پ����ژو  س����واری  خ����ودرو   ) س����بز  )ب����رگ  شناس����نامه 
ب����ه   1390 م����دل  روغن����ی   – س����فید  رن����گ  ب����ه  پ����ارس 
شاس����ی  ش����ماره  ب����ه   12489336065 موت����ور  ش����ماره 
493581BK1CA01NAAN به ش����ماره پالک 262ج15 – 
ایران 95 بنام بی بی ناز محمد زهی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد / ایرانشهر  ک
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   تست روزانه 
پی سی آر برای 
 کارمندان 
تکذیب شد
به گزارش ایسنا، 
 بهرام عین اللهی 
در خصوص  اظهارات 
یکی از مسئوالن 
وزارتی درباره 
 ضرورت انجام

 ۷۲ ساعت یک بار 
تست پی سی آر برای 
کارمندانی که واکسن 
نزده اند، بیان کرد: 
این ادعا می تواند 
شخصی باشد و چنین 
مصوبه ای در ستاد 
ملی مقابله با کرونا 
اظهار نشده است و 
چنین کاری شدنی 
نیست. البته برخی 
دوستان الگوهای 
خارجی مطرح 
می کنند اما انجام 
روزانه تست پی سی آر 
شدنی نیست و 
هزینه بر است.

ــی   ــرانـ ــیـ ــم طـ ــظـ  اعـ
»باید ۱۵ میلیارد تومان مهریه 
ــط   بــــدهــــم، از هـــســـتـــی ســاق
شده ام. چند سال پیش که این 
تــعــداد سکه را تعیین کردیم 
از کــجــا مــی دانــســتــیــم سکه 
ایــن همه افــزایــش قیمت خواهد داشــت؛ چوب 

ندانم کاری های دولت را ما باید بخوریم؟!«.
»این شکل از مهریه کالهبرداری و فقط به نفع 
وکالست. باید میزان سکه از ۱۱۰  سکه به پنج و در 

نهایت ۱۴ سکه کاهش پیدا کند«.
این ها بخشی از سخنان جمعی از مــردان و زنان 
مخالف مهریه اســت کــه چندی پیش در برابر 
ساختمان مجلس شورای اسالمی پالکارد به دست 
پیشنهاد می کردند میزان مهریه بر اساس قیمت 
سکه در زمان انعقاد عقد به عالوه نرخ تورم سالیانه 
بانک مرکزی محاسبه شود؛ آن ها معتقد بودند در 
این صورت عدالت برقرار شده و میزان مهریه ها و 

قسط های پرداختی آن ها منطقی می شوند.
با ایــن حــال قــانــون گــذاران و نمایندگان مــردم در 
مجلس شورای اسالمی می گویند به جای تغییر 
قانون فعلی باید نگاه و نگرش فرهنگی جامعه را در 

این خصوص تغییر داد.

با تجمع و اعتراض  قانون تغییر نمی کند    ◾
سید مــوســی احــمــدی نماینده مجلس شــورای 
اسالمی در گفت و گو با ما اظهار می کند: مهریه 
دِین مرد به زن است و باید ادا شود، اما در برخی 
مــواقــع بــه ویــژه زمــانــی کــه مهریه های بــاال تعیین 
می شود مهریه فقط ثبت می شود، به طوری که از 
یک سو خانم ها به حقشان نمی رسند و از سوی 
دیگر آقایان به دلیل ناتوانی در پرداخت آن راهی 
زندان می شوند، به همین دلیل مجلس به دنبال 

راهــکــاری اســت تــا موجودیت مهریه بــه عنوان 
پشتوانه واقعی خانم ها مشخص شود و این گونه 
نباشد که فقط مهریه باالیی برای آن ها تعیین شود 

و در عمل به حقوق خود دست پیدا نکنند.
وی که سابقه ریاست دادگستری شهرستان های 
فیروزآباد و مرودشت را دارد، ادامه می دهد: اینکه 
آیــا مهریه در عقدنامه ها عندالمطالبه نوشته 
شود یا عنداالستطاعه نیازمند اظهار نظر شرعی 
است که مراجع نیز نگاه های متفاوتی به این مهم 
دارنــد و موضوعی نیست که عده ای با تجمع و 
اعتراض بخواهند آن را تغییر دهیم و این به معنای 

فمنیستی بودن قانون نیست. 
احمدی در پاسخ به این پرسش که آیا طرح اصالح 

قانون مهریه در مجلس امکانپذیر است یا خیر 
می گوید: امکان طرحِ اصالح هر قانونی در مجلس 
امکانپذیر است؛ چرا که مجلس محل قانون گذاری 
است، اما طرح اصالح قانون مهریه باید با تلفیقی 
از مباحث کارشناسانه، فقهی و حقوقی، شرعی 
و حمایتی مورد بررسی قرار گیرد تا ضمن دست 
یافتن به مبنایی منطقی، هیچ یک از دو طرف 
متضرر نشوند و هر یک از زوجین بتوانند منافع 

خود را در قالب قانون تأمین کنند.  

مردها باید از قوانین مهریه آگاه باشند ◾
ــی مــهــر، وکــیــل پــایــه یک  مــحــمــدعــلــی ســهــراب
دادگــســتــری نیز بــه مــا مــی گــویــد: تنها جایی که 

حکمرانی قانون نمی تواند به صورت کامل باشد، 
 خــانــواده اســت. ما باید بدانیم در جامعه قوای 
سه گانه چه وظایفی دارند و وظیفه مردم چیست. 
قانون ایــن وظیفه را نــدارد در توافقات شخصی 
مــردم دخالت کند. در مــاده ۱۰ قانون مدنی نیز 
آمده است؛ اگر توافقاتی بین مردم انجام شود که 
خالف شرع و قانون نباشد این توافق محترم و برای 
طرفین الزم االجراست. بنابراین با توجه به اینکه 
در فقه و اسالم برای مهریه سقفی تعیین نشده 
است، طبق ماده ۱۰78 قانون مدنی هر چیزی را 
که مالکیت داشته باشد می توان مهر قــرار داد. 
حتی فقهای متقدم مثل مرحوم شیخ انصاری و 
شیخ طوسی نیز عنوان کرده اند به لحاظ شرعی 
تعیین سقف برای مهریه مجاز نیست. بنابراین 
مهریه حق زن و حتی پس از مــرگ زن هــم، مرد 
مکلف به پرداخت آن به وارث زن است و مردها 
هنگام امضای سند ازدواج  باید از همه این موارد 

آگاه باشند.

تمام مهریه مشخص باید پرداخت شود ◾
 ســـهـــرابـــی مــهــر در پـــاســـخ بـــه ایــــن پــیــشــنــهــاد 
تجمع کنندگان معترض به قانون مهریه در مقابل 
مجلس شــورای اسالمی مبنی بر اینکه »میزان 
مهریه بر اساس قیمت سکه در زمان انعقاد عقد 
به عالوه نرخ تورم سالیانه بانک مرکزی محاسبه 
شــود تا عدالت بــرقــرار شــود و میزان مهریه ها و 
قسط های پرداختی آن هــا منطقی  شــونــد« نیز 
می گوید: حدود ۵۰ سال قبل مهریه بیشتر خانم ها 
پول بوده است، اما یکی از دالیل تعیین سکه و یا 
هر جایگزین دیگر به جای پول به عنوان مهریه، 
ــوده اســت و عین مشخص  کاهش ارزش پــول ب
مهریه باید پرداخت شود و مردها زمــان تعیین 

مهریه باید به این مسئله توجه داشته باشند.

ــه و  ــب ــمــطــال ــدال ــاوت عــن ــفــ ــ ــوص ت ــصـ وی در خـ
عنداالستطاعه اظهار می کند: در عمل در دادگاه 
خانواده تفاوتی ندارد در عندالمطالبه زوجه مهریه 
را ثبت و پس از استعالم از اداره ثبت و بررسی 
ــوال زوج توقیف مــی شــود، در  دادگـــاه خــانــواده ام
عنداالستطاعه نیز روال به همین صورت است. 
امــا به لحاظ حقوقی در عندالمطالبه زوج باید 
ثابت کند که توان پرداخت مهریه را ندارد، اما در 
عنداالستطاعه  زوجه باید ثابت کند که مرد توان 

پرداخت مهریه را دارد. 

باید مهریه به لحاظ فرهنگی اصالح شود ◾
این وکیل پایه یک دادگستری ادامه می دهد: با 
توجه به میزان باالی مطالبه مهریه در مقایسه با 
چند دهه گذشته، بهتر است هنگام عقد نکاح، 
مهریه با توجه به تــوان مالی زوج تعیین شود تا 
از این مسئله به عنوان اهــرم فشار بــرای طالق و 
یا پشتوانه مالی زوجه در صورت طالق استفاده 
نشود. البته قوه قضائیه راهکارهایی برای کمک 
به زوجین  پیش بینی کرده است. به عنوان نمونه 
به دفاتر ازدواج و طالق اعالم شده قبل از امضای 
عقدنامه حتماً مفاهیم مهریه، عندالمطالبه 
و دینی را که مــرد زیــر بــار آن قــرار می گیرد، برای 
ــن اتفاق  زوجــیــن تشریح و تفهیم کنند. امــا ای
نمی افتد. برخی از دفترخانه ها این شروط را روی 
کاغذهایی پرینت می گیرند و به دست عروس و 
دامــاد می دهند تا بخوانند. زوجی که از مفاهیم 
حقوقی مطلع نیست و دسترسی به حقوقدان هم 

ندارد، از بسیاری از شروط سردر نمی آورد.
به اعتقاد سهرابی مهر، قانون مهریه، جامع و 
ــدارد، آنچه باید  کامل است و نیازی به اصــالح ن
تغییر کند اصالح نگاه فرهنگی به موضوع مهریه 

است.   

آیا طرح اصالح قانون مهریه در مجلس امکان پذیر است؟

مهریه هست،مهر نیست!

ددستچينستچين

مهریه باید نقدی 
پرداخت شود

حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی 
و قضایی مجلس می گوید: مهریه به عنوان یک 

هدیه است و هرچه که می خواهد باشد ولی باید 
شرط عنداالستطاعه از مهریه برداشته شود و 

مهریه در ابتدای ازدواج نقدی پرداخت شود. 

اگر زوجین شرط عنداالستطاعه را نپذیرفتند 
و بعدها به مشکل برخوردند دیگر حق مراجعه 
به مراجع قضایی و دادگاه خانواده را نخواهند 

داشت و زوجه باید به اجرای احکام سازمان ثبت 
نسبت به مال زوج اقدام و حقش را دریافت کند.

وی می گوید: مراجع فقیه با زندانی محکومان 
مهریه مخالف هستند و مجلس هم به دنبال 

اصالح قانون مهریه است که امیدواریم این قانون 
در روزهای آینده با بررسی دقیق و بیشتر به 

صحن علنی مجلس بیاید.
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 همه معلمان در رتبه بندی دیده شده اند ◾
رضــا حــاجــی پـــور، سخنگوی کمیسیون 
آمــوزش مجلس به میزان گفت: موضوع 
قــابــل تــوجــه و از نــکــات مثبت در طــرح 
رتبه بندی معلمان ایــن اســت کــه همه معلمانی که 
اســتــخــدام شــده آمـــوزش و پـــرورش هستند و حکم 
ــژه تری  ــده شـــده و جــایــگــاه ویـ ــد در ایـــن طـــرح دیـ ــ  دارن

پیدا کرده اند.

 بزرگ ترین آفت مدیریت کرونا در کشور ◾
محمد وجگانی، عضو کمیته علمی کشوری 
کرونا به ایسنا گفت: قــرار بــود مدیریت 
هوشمند کرونا، به شکل پایلوت اجرا شود؛ 
ولی به دلیل تعدد مراجع تصمیم گیری می بینیم پیش 
از اینکه نتیجه  یک اقــدام کشوری تأیید شود، جایی 
دیگر تصمیماتی می گیرند. این ناهماهنگی بزرگ ترین 

آفت مدیریت کرونا در کشور است.

کالهبرداری دکتر ژنتیک از داوطلبان رشته پزشکی! ◾
ــردار علیرضا لطفی،  ــزارش ایــلــنــا،  سـ بــه گـ
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از انهدام 
ــا طــراحــی سایت  بــانــد کــالهــبــرداری کــه ب
جعلی دانشگاه، از متقاضیان قبولی در رشته پزشکی 
کالهبرداری کرده بودند، خبر داد. یکی از دستگیرشدگان 
دارای مدرک دکترای ژنتیک، نفر دوم مدرس آموزشگاه 

کنکور و نفر سوم هکر حرفه ای سایت بود.

پیک ششم دور از ذهن نیست ◾
ــمــام  ــاد ت ــ ــت ــاجــــی،اســ ــ ســـیـــد عــلــیــرضــا ن
ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی در گفت و گو با میزان اظهار 
کرد: حدود ۱۰ روز است در برخی از شهر ها با افزایش 
موارد ابتال به این بیماری مواجه هستیم و از این رو به 
نظر می رسد نزدیک شدن به پیک ششم دور از ذهن 

نباشد.
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آگهی تاریخ   03 / 08  / 1400 صفحه 6      
آگهی موضوع ماده3قانون و ماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای ش��ماره 139960306339000477-1399/12/24 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سندرس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خوش��اب تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای/خانم معصومه موس��وی فرزند میرزامحمدبش��ماره شناس��نامه4430صادره از سبزوار در 
یک قطعه باغ پس��ته به مس��احت 130849/21مترمربع قسمتی از پالک 469اصلی اراضی صدرآباد واقع در بخش 
5خوشاب خریداری از مالک رسمی ورثه آقای صبرخان کلمیشی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دونوبت به فاصله15روزآگهی می ش��وددرصورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهدشد.
)م الف 1400/967( آ1406371

تاریخ انتشار نوبت اول:1400/07/18                                     تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/08/03
علیرضا میرزائی-رئیس ثبت اسنادوامالک خوشاب

آگهی موضوع ماده3قانون و ماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای ش��ماره 139960306339000480-1399/12/24 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سندرس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خوش��اب تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای/خانم معصومه موس��وی فرزند میرزامحمدبشماره شناسنامه4430صادره از سبزوار در یک 
قطعه زمین مزروعی به مساحت 94152/70مترمربع قسمتی از پالک 469اصلی مفروز واقع در اراضی صدرآبادبخش 
5خوشاب خریداری از مالک رسمی ورثه آقای صبرخان کلمیشی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دونوبت به فاصله15روزآگهی می ش��وددرصورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهدشد.
)م الف 1400/968( آ1406372

تاریخ انتشار نوبت اول:1400/07/18                                            تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/08/03
علیرضا میرزائی-رئیس ثبت اسنادوامالک خوشاب

آگهی موضوع ماده3قانون و ماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای ش��ماره 140060306339000143-1400/06/14 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خوشاب تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای/خانم معصومه موسوی فرزند میرزامحمدبشماره شناسنامه4430صادره از سبزوار در یک قطعه زمین 
مزروعی به مس��احت 128655/6 مترمربع قسمتی از پالک469اصلی مفروز واقع در اراضی صدرآباد واقع در بخش 
5خوشاب خریداری از مالک رسمی ورثه آقای صبرخان کلمیشی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دونوبت به فاصله15روزآگهی می شوددرصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهدش��د.)م الف 1400/969( آ1406379

تاریخ انتشار نوبت اول:1400/07/18                                        تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/08/03
علیرضا میرزائی-رئیس ثبت اسنادوامالک خوشاب

آگهی موضوع ماده3قانون و ماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 140060306339000150-1400/06/22 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خوشاب تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای/خانم معصومه موسوی فرزند میرزامحمدبشماره شناسنامه4430صادره از سبزوار در یک زمین مزروعی به 
مساحت 144183/75مترمربع قسمتی از پالک 469اصلی مفروز واقع در اراضی صدرآبادبخش 5خوشاب خریداری از 
مالک رسمی آقایان محسن کلمیشی وامیرکلمیشی وعفت کلمیشی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دونوبت به فاصله15روزآگهی می شوددرصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهدش��د)م الف 1400/970( آ1406380

تاریخ انتشار نوبت اول:1400/07/18                                        تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/08/03
علیرضا میرزائی-رئیس ثبت اسنادوامالک خوشاب

آگهی موضوع ماده3قانون و ماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139960306339000476-1399/12/20هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خوشاب تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای/خانم معصومه موسوی فرزند میرزامحمدبشماره شناسنامه4430صادره از سبزوار در یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت139829/04مترمربع قسمتی ازپالک 469 اصلی مفروز واقع در اراضی صدرآباد بخش 5خوشاب 
خریداری از مالک رسمی ورثه آقای صبرخان کلمیشی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت 
به فاصله15روزآگهی می شوددرصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهدش��د.)م الف 1400/974(آ1406381

تاریخ انتشار نوبت اول:1400/07/18                       تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/08/03
علیرضا میرزائی-رئیس ثبت اسنادوامالک خوشاب

آگهی موضوع ماده3قانون و ماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای ش��ماره 139960306339000478-1399/12/24 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خوشاب تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای/خانم معصومه موسوی فرزند میرزامحمدبشماره شناسنامه4430صادره از سبزوار در یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 85064/87مترمربع قسمتی از پالک 469اصلی واقع دراراضی صدرآبادبخش 5خوشاب خریداری 
از مالک رس��می ورثه آقای صبرخان کلمیشی محرز گردیده اس��ت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به 
فاصله15روزآگهی می شوددرصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهدش��د.)م الف 1400/973( آ1406382

تاریخ انتشار نوبت اول:1400/07/18                          تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/08/03
علیرضا میرزائی

رئیس ثبت اسنادوامالک خوشاب

آگهی موضوع ماده3قانون و ماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای ش��ماره 139960306339000144-1400/06/14 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خوشاب تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای/خانم معصومه موسوی فرزند میرزامحمدبشماره شناسنامه4430صادره از سبزوار در یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 296191/23مترمربع قسمتی از پالک 469اصلی مفروز واقع در اراضی صدرآباد واقع در بخش 
5خوشاب خریداری از مالک رسمی ورثه آقای صبرخان کلمیشی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دونوبت به فاصله15روزآگهی می شوددرصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهدش��د)م الف 1400/972( آ1406383

تاریخ انتشار نوبت اول:1400/07/18                               تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/08/03
علیرضا میرزائی

رئیس ثبت اسنادوامالک خوشاب

آگهی موضوع ماده3قانون و ماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای ش��ماره 139960306339000481-1399/12/24 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سندرس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خوش��اب تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای/خانم معصومه موس��وی فرزند میرزامحمدبشماره شناسنامه4430صادره از سبزوار در یک 
قطعه باغ پسته به مساحت 221796/03 مترمربع قسمتی از پالک 469اصلی واقع دراراضی صدرآبادبخش 5خوشاب 
خریداری از مالک رسمی ورثه آقای صبرخان کلمیشی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت 
به فاصله15روزآگهی می شوددرصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهدش��د.)م الف 1400/971( آ1406384

تاریخ انتشار نوبت اول:1400/07/18                                     تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/08/03
علیرضا میرزائی

رئیس ثبت اسنادوامالک خوشاب

آگهی آراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

 در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در 
هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شیروان رسیدگی و تایید قرار گرفته جهت اطالع در دو نوبت به فاصله 15 

روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیر االنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد.
1-برابرکالس��ه 231-1399 ورأی شماره 140060307114002001خانم سارا کفاش فرزند غضنفر در ششدانگ 
یک باب س��اختمان به مس��احت97/50 متر مربع قسمتی از پالک شماره 3776فرعی  از2اصلی مزرعه حصار واقع 

دربخش 5قوچان ناحیه 2شیروان  از محل مالکیت رضانوروزی فتح آباد
2- برابرکالسه 397-99ورأی شماره 140060307114002039 آقای نظرشیردل   فرزند قربان نظر درششدانگ 
یک باب منزل  به مساحت 242/23 متر مربع قسمتی از  پالک شماره 98فرعی  از7فرعی از5اصلی واقع در خراسان 

شمالی بخش5قوچان ازمحل مالکیت مشاعی خودمتقاضی 
-3 برابرکالسه 109-1400ورأی شماره 140060307114002016آقای قدیر بهاری فرزندمحمدیوسف درششدانگ 
یکباب منزل به مساحت 110/62مترمربع قسمتی ازپالک شماره 75اصلی واقع در خراسان شمالی بخش5قوچان 

ازمحل مالکیت مشاعی خودمتقاضی
-4 برابرکالس��ه 110-1400ورأی ش��ماره 140060307114002017آق��ای قدی��ر بهاری فرزندمحمدیوس��ف 
درشش��دانگ یکباب منزل به مساحت 219/92مترمربع قس��متی ازپالک شماره 75اصلی  واقع درخراسان شمالی 

بخش5قوچان ازمحل مالکیت مشاعی خودمتقاضی
   به این وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چنانچه اعتراضی 
دارند باید از انتش��ار آگهی و در روس��تاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهند. در صورتی که اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت 

به صدور سند خواهد نمود .ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.آ1406369
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/18                     تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/08/03

اکبراقبالی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

آگهی آراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعی ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یادشده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در 
هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک فاروج مورد رسیدگی و تایید قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به 

فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی)کثیراالنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد:
بخش سه قوچان پالک 3 اصلی-اراضی تیول

شش��دانگ یک باب دامداری دارای پالک ... فرعی از 3 اصلی فوق به مس��احت 2359/30 متر مربع ابتیاعی آقای 
علی متدین فاروجی فرزند برات از محل مالکیت رس��می مش��اعی آقای فرزانه علی نقدی دالنجان برابر رای شماره 

140060307003000883 -1400/06/10 کالسه 14- 1400 هیات
بخش سه قوچان پالک 16 اصلی-اراضی کالته مستوفی

شش��دانگ یکباب دامداری دارای پالک ... فرعی از 16 اصلی فوق به مس��احت  5038/72 متر مربع ابتیاعی آقای 
محمدحس��ین اس��المی مهر فرزندنوروز محمد از محل مالکیت رسمی آقای علی اکبرش��کاری وبابامحمد کمالی 

مرغزاربرابر رای شماره 140060307003000889 -1400/06/10 کالسه 110 -1399هیات
بخش سه قوچان پالک 24 اصلی-اراضی کالته ولی آباد

ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک ...فرعی از24 اصلی فوق به مساحت 11745/28 متر مربع ابتیاعی 
آقای حسن عادل نسب فرزندعلی اصغر  از محل مالکیت رسمی مشاعی متقاضی و آقای علی اکبر خاکشور برابر رای 

شماره  140060307003000888 -1400/06/10 کالسه 50-1400 هیات
بخش سه قوچان پالک 25 اصلی-اراضی جعفرآبادسفلی

 شش��دانگ یک قطعه زمی��ن مزروعی دارای پالک ... فرع��ی از25اصلی به مس��احت 5574/19متر مربع ابتیاعی 
آق��ای عباس اس��المی نس��ب فرزند عل��ی اکبر از محل مالکیت رس��می آقای رمض��ان اخالقی برابر رأی ش��ماره 

140060307003000976 -1400/06/28 کالسه 7-1400 هیات
 شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک ... فرعی از25 اصلی فوق به مس��احت5628/51متر مربع ابتیاعی 
آقای علی اکبرسعیدی روان بخش فرزند رمضان از محل مالکیت رسمی آقای فرج اله کوهستانیان برابر رای شماره 

140060307003000885 -1400/06/10 کالسه35-1400 هیات
شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک ... فرعی از25 اصلی فوق به مساحت 1934/61 متر مربع ابتیاعی 
آقای علی اکبرسعیدی روان بخش فرزند رمضان از محل مالکیت رسمی آقای فرج اله کوهستانیان برابر رای شماره 

140060307003000886 -1400/06/10 کالسه 25-1400 هیات
شش��دانگ یکقطعه زمی��ن مزروعی دارای پ��الک ...فرعی از204فرع��ی از25اصلی ابتیاعی خان��م فاطمه دالوری 
جعفرآب��اد فرزندقربان ازمحل مالکیت رس��می آقای قربان دالوری برابررأی ش��ماره 140060307003000939- 

1400/06/21کالسه52- 1400
بخش سه قوچان پالک 30 اصلی-اراضی مرغزار

سه دانگ مشاع ازششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک....فرعی از 30 اصلی فوق به مساحت 21384/72متر 
مربع ابتیاعی آقای اس��کندریعقوبیان فرزند ابراهیم از محل مالکیت رس��می آقای ابراهیم یعقوبیان برابر رای شماره 

140060307003000993 -1400/06/30 کالسه74-1400 هیات
سه دانگ مشاع ازششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک....فرعی از 30 اصلی فوق به مساحت 21384/72متر 
مربع ابتیاعی آقای حیدریعقوبیان فرزند ابراهیم از محل مالکیت رس��می آقای ابراهیم یعقوبیان برابر رای ش��ماره 

140060307003000992 -1400/06/30 کالسه73-1400 هیات
سه دانگ مشاع ازششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک....فرعی از 30 اصلی فوق به مساحت 6999/02متر 
مربع ابتیاعی آقای اس��کندریعقوبیان فرزند ابراهیم از محل مالکیت رس��می آقای ابراهیم یعقوبیان برابر رای شماره 

140060307003000990 -1400/06/30 کالسه76-1400 هیات
سه دانگ مشاع ازششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک....فرعی از 30 اصلی فوق به مساحت 6999/02متر 
مربع ابتیاعی آقای حیدریعقوبیان فرزند ابراهیم از محل مالکیت رس��می آقای ابراهیم یعقوبیان برابر رای ش��ماره 

140060307003000991 -1400/06/30 کالسه75-1400 هیات
شش��دانگ یک قطع��ه زمین مزروع��ی دارای پالک....فرع��ی از 30 اصلی ف��وق به مس��احت 8565/12متر مربع 
ابتیاع��ی آق��ای ابوالفض��ل کرانی فرزند جعفر از محل مالکیت رس��می آقای عباس��علی بهادری برابر رای ش��ماره 

140060307003000887 -1400/06/10 کالسه57-1400 هیات
بخش سه قوچان پالک 50 اصلی-اراضی نجف آباد

شش��دانگ یکقطع��ه زمین مزروع��ی  دارای پ��الک .. فرعی از 50 اصلی ف��وق به مس��احت 20341/29متر مربع 
ابتیاعی آقای حس��ن ش��رافت فرزند علی اکبرازمحل مالکیت رس��می آقای  شیرمحمدش��رافت برابر رای ش��ماره  

140060307003001029 -1400/07/03 کالسه91-1400 هیات
بخش سه قوچان پالک 64 اصلی-اراضی خبوشان

شش��دانگ یکباب ساختمان پرورش شتر دارای پالک ....فرعی از64اصلی فوق به مساحت 1200مترمربع  ابتیاعی 
آق��ای دانیال عصمت پناه تیتکانلو فرزند علیرضا ازمحل مالکیت رس��می آقای حس��ین کریمی برابررأی ش��ماره 

140060307003001030- 1400/07/03کالسه21-1400هیأت
بخش سه قوچان پالک 121 اصلی-اراضی چوکانلو

شش��دانگ یک قطعه باغ و زمین متصل دارای پالک 124 فرعی 121 اصلی فوق به مس��احت 1721/13متر مربع 
که مقدار 367مترمربع درحریم رودخانه واقع شده است  ابتیاعی خانم زهرا حیدری فرزند سهراب از محل مالکیت 
رس��می آقای عباس نوروزیان وخانم بنفش��ه پری برابر رای ش��ماره 140060307003000994 -1400/06/30 

کالسه24-1400 هیات
بخش سه قوچان پالک 271 اصلی-اراضی کالته اصالن

شش��دانگ ی��ک قطعه زمی��ن مزروعی دارای پالک .. فرع��ی از  271 اصلی فوق به مس��احت 7706/36 متر مربع 
ابتیاعی آقای  موس��ی الرضا کیوان فرزند ججواز محل مالکیت رس��می آقای حس��ن س��جادی برابر رای ش��ماره 

140060307003000884 -1400/06/10 کالسه45-1400 هیات
لذا بدینوسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چنانچه اعتراضی 
دارند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند.معترضین باید ةرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد در صورتی که اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت 
به صدور سند خواهد نمود.ضمناً صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه عمومی نخواهد بود.آ1406395
محمداسماعیل فرهمندتاریخ انتشار نوبت اول : 1400/07/18                                                 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/03

رئیس اداره ثبت اسناد وامالک فاروج

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

ذیل آگهی می گردد:
خانم س��ودابه حسنی به شناسنامه شماره 0740169505 کدملی 0740169505 صادره تایباد فرزند قربانعلی در 
ششدانگ یکباب منزل به مساحت 101/12 مترمربع پالک شماره 357 از 213 فرعی از 251 اصلی واقع در خراسان 
رضوی بخش 14 مش��هد حوزه ثبت ملک تایباد از محل تمامت مالکیت رس��می و مش��اعی خانم سودابه حسنی 

)متقاضی( و قسمتی از پالک**کالسه 1400-88
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است و در صورتیکه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ1406389
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/7/18                                                    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/8/3

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد
غالمرضا آقازاده

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

برابررای شماره 140060321006000857هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تفت تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی اقای غالم حسین 
اسالمی نصرت ابادی فرزند محمد علی بشماره شناسنامه 935 صادره از یزد در ششدانگ زمین محصورمتصل به خانه 
به مساحت 17/90 مترمربع قسمتی از پالک 67فرعی از77 اصلی بخش 16 واقع در دشتک علیا سانیج خریداری 

مع الواسطه از مالک رسمی حاجیه ربابه حکیمی نصرابادی 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.آ1406388

تاریخ انتشارنوبت اول: 1400/07/18                         تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400/08/03
امیرحسین جعفری ندوشن
رئیس ثبت اسناد و امالک 

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

برابر رای شماره 139660326009000284 مورخه 96/5/7هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان فامنین تصرفات مالکانه و بال معارض آقای محمود 
دولتی فرزند مهرعلی بش��ماره شناسنامه 5174 شماره ملی 29442375 50در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
پانصد و چهل و هفت متر مربع و شصت و پنج صدم مربع قسمتی از پالک 104 اصلی واقع در بخش پنج همدان اراضی 
فامنین خریداری از آقای رضا ناصری 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 اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فامنین تسلیم و پس از 
اخد رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.)179( آ1406303

تاریخ انتشار نوبت اول:1400/7/17                                     تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/8/3
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فامنین 

 رضا بیات
 

اگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

 نظر به دس��تور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب 
1390/09/20 وبرابر رای ش��ماره 140060306006003246 هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای حسن خاکسار فرزقی فرزند 
غالمعلی بشماره شناسنامه 1923 صادره از تربت حیدریه نسبت به ششدانگ یک قطعه  زمین مزروعی به مساحت 
2230 متر مربع  دو هزار و دویست و سی متر مربع  از پالک 31 و32 فرعی اراضی فراوق فرزق پالک 144 اصلی 
دهستان اربعه واقع در بخش یک تربت حیدریه خریداری مع الواسطه از مالکین رسمی شهربانو عزتی و عفت عزتی 
محرز گردیده است .  لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
و ماده 13 آئین نامه مربوطه این اگهی در دونوبت به فاصله 15 روز ازطریق روزنامه محلی و کثیراالنتش��ار در ش��هر 
ها منتشر ودر روستاها رای هیات الصاق تادر صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید 
از تاریخ انتش��ار اولین اگهی ودر روس��تا ها از تاریخ الصاق درمحل 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 وگواهی 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 را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور 

سند مالکیت  مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ1406931
تاریخ انتشار نوبت اول = 1400/08/03                         تاریخ انتشار نوبت دوم = 1400/08/19 

 محمد کاظم باقر زاده 
رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه



طیبی با گل، به 
پرتغال بازگشت
در هفته چهارم لیگ 

برتر فوتسال پرتغال، 
تیم بنفیکا که به دلیل 

مصدومیت برای 
نخستین بار در فصل 
جدید حسین طیبی 

را در فهرست مسابقه 
داشت، به مصاف تیم 

قعرنشین ویسئو 
رفت. ستاره ایرانی 
بنفیکا در دقیقه ۶ 

دیدار مقابل ویسئو 
پاس رو به عقب از 

اوت کنار زمین را با 
شوت محکم تبدیل 

به گل کرد و در دقیقه 
۲۷ نیز یک گل دیگر 
به ثمر رساند تا در 

هر دو نیمه گل های 
نخست تیمش را زده 

باشد. بنفیکا موفق 
شد به پیروزی ۵ بر 
صفر مقابل ویسئو 

دست پیدا کند و۹ 
امتیازی شود.

در  حاشيه

فسخ قرارداد 
شرکت 

 VAR جنجالی

شرکت طرف قرارداد 
با فدراسیون فوتبال 

ایران از ادامه  همکاری 
برای تأمین تجهیز 

داور ویدئویی در تهران 
امتناع و در نامه ای 

به فیفا اعالم کرد 
دیگر به این همکاری 

ادامه نخواهد داد. 
حاشیه های مرتبط 
با این قرارداد و بروز 
شائبه هایی مبنی 
بر حضور مدیران 

صهیونیستی در رأس 
این شرکت سبب شد تا 
این موضوع به حاشیه 

برود. لغو همکاری 
فدراسیون فوتبال ایران 

 SIMOLY با شرکت
LIVE می تواند بهانه ای 

برای گرفتن میزبانی 
از فدراسیون فوتبال 

ایران در ادامه بازی های 
انتخابی جام جهانی 

قطر شود.

خبرخبر
روزروز

  رودی ژستد
روزنامه یونانی گاتزتا مدعی شد 
که رودی ژستد با سران استقالل 

به توافق رسیده و به زودی به این 
تیم می پیوندد. این مهاجم 33 ساله 

متولد فرانسه است.

  سردار آزمون
سایت اسپورت اکسپرس روسیه 

نوشت مبلغ ۷ تا 8 میلیون یورویی 
که باشگاه لیون به مهاجم تیم ملی 

فوتبال ایران پیشنهاد داده است 
برای چهار فصل است.

  مهدی طارمی
 مهاجم ایرانی پورتو گفت چون روز خوش 

شانسی اش بوده، توانسته برابر توندال 
هت تریک کند. طارمی پس از این بازی توانست 

عنوان بهترین بازیکن را از آن خود کند.

رئــــیــــس جــمــهــور 
ــدای  ــراســم اهـ در م
بـــازوبـــنـــد پــهــلــوانــی 
سال ۱۴۰۰ و تجلیل 
از مــــــــــــــدال آوران 
الـــــــمـــــــپـــــــیـــــــک و 
پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیوبازوبند پهلوانی 
کشور را به جابر صادق زاده دارنده لقب 

»پهلوان باشی« اهدا کرد.
حــجــت االســالم والمسلمین سید 
ــن مــراســم  ــ ابـــراهـــیـــم رئــیــســی در ای
کـــه بـــا مـــولـــودی خـــوانـــی و رعــایــت 
شیوه نامه های بهداشتی همراه بود، 
از محل جایگاه ویژه به بخش عادی 

رفت و در کنار ورزشکاران نشست.
در مسابقات ساالنه کشتی پهلوانی 
کشور، نفر برتر بازوبند پهلوانی را 
ــدد. پــهــلــوان »جــابــر  ــن ــازو مــی ب ــ بـــه ب
صادق زاده« پنجاه و ششمین بازوبند 
پــهــلــوانــی ایــــران و ســی و ششمین 
ــد پــهــلــوانــی پـــس از انــقــالب  ــن بــازوب
اســالمــی را از دســت رئیس جمهور 
دریافت کرد.صادق زاده پیش از این 
نیز ۶ مرتبه پهلوان ایــران شــده بود. 
پــس از ایـــن مـــبـــارزه، امــیــر محمدی 
چوخه کار بجنوردی که سابقه حضور 
در پیکارهای جهانی کشتی را نیز 
دارد صادق زاده را روی شانه های خود 

گذاشت و دور افتخار زد. 

ایــن رقــابــت هــا بــا عــنــوان بزرگداشت 
شهید حاج قاسم سلیمانی با حضور 
بیش از ۳۰۰ شرکت کننده از مدعیان 
کسب عنوان برتری و قهرمانی از ۳۱ 

استان کشور برگزار شد.

وعــده رئیس جمهور به پهلوانان  ◾
و قهرمانان

همچنین  حجت االسالم والمسلمین 
ــل از  ــی ــجــل ــیـــســـی در مــــراســــم ت رئـ
ــدال آوران المپیک و پارالمپیک با  مـ
تأکید بر اینکه باید ورزش پهلوانی 
تقویت شود و همراه با ورزش پهلوانی 
بــایــد قهرمانان مـــدال آور در کشور 
حمایت شوند،  تصریح کرد: کشور ما 
جوانان برومندی دارد که می توانند 
نام آور شوند و باید به ورزش حرفه ای 
توجه شود و همراه با آن باید ورزش 

همگانی نیز حمایت شود. 
وی با بیان اینکه از همه شمایی که دل 
مردم را شاد کردید و تبسم بر لبان زن 
و مرد این کشور نشاندید و نام ایران 
اسالمی را در جهان سربلند کردید و 
افتخار آفریدید تشکر می کنم،  افزود: 
در موضوع امــر به معروف و نهی از 
منکر، یکی از امر به معروف های مهم 
دعــوت بــه ورزش اســت و باید کــاری 
کنیم که به ورزش در همه خانواده ها، 
سازمان ها و ادارات توجه جدی شود.

رئــیــس جــمــهــور بــا اشــــاره بــه توجه 
ورزشــکــاران کشورمان به ارزش هــای 
ــی، گــفــت:  ــالمــ دیـــنـــی و اخـــــالق اســ
بسیاری از قهرمانان و پهلوانان ایران 
کــه در عــرصــه جهانی مـــدال کسب 
ــدا را  مــی کــنــنــد، بــالفــاصــلــه شــکــر خـ
به جــای مــی آورنــد و مــدال خــود را به 
شهیدان و ائمه اطهار اهدا می کنند و 
این نشانه توجه به قدرت الهی است 
و امیدوارم جوانان با توکل به خدا و 
اعتماد به نفس همچنان در مسیر 
رضـــای الــهــی و بلند آوازه کـــردن نام 

ایران عزیز بدرخشند.
حجت االسالم والمسلمین رئیسی 
در پایان این مراسم، جوایز مدال آوران 
المپیک و پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو را 

اهدا کرد.

سجادی: 160 مدال کسب کردیم ◾
وزیر ورزش اعالم کرد در دو ماهی که 
خودش بر مسند وزارت نشسته، ۱۶۰ 
مدال رنگارنگ برای ایران بدست آمده 
است. سجادی گفت: این افتخارات 
که با پیام هــای محبت آمیز و دیــدار 
صمیمانه بــا رهــبــر معظم انــقــالب و 
ســـران محترم قـــوای ســه گــانــه همراه 
شــد، انـــرژی و انگیزه قهرمانانمان را 
صــدچــنــدان کــرد و مــوجــب دلگرمی 

ورزشکاران و مربیان عزیزمان شد.

رئیس جمهور: قهرمانان مدال آور باید حمایت شوند

هفتمین بازوبند پهلوانی 
بر بازوی جابر صادق زاده

زیر ذره بين

خبر

نماینده مشهد مقابل حریف حاضر نشد
سکوت شرم آور 

در شهرخودرو
سینا حسینی    وضعیت تیم شهرخودرو در 
بدترین حالت ممکن قرار دارد، تا حدی که ممکن 
است با تصمیم سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال 
امتیاز این تیم از درجه اعتبار ساقط شود و تنها 
باشگاه لیگ برتری شرق کشور به واسطه شرایط 
نابه سامان مدیریتی اش از  چرخه مسابقات 

خارج شود.
قــرار بود کــاروان شهر خــودرو بــرای انجام دومین 
ــازی خــود در رقابت هــای لیگ برتر ظهرشنبه  ب
راهی تهران شود اما وقتی اطالعات پرواز فرودگاه 
شهید هاشمی نژاد مسافران را برای سوار شدن 
به هواپیما به سالن انتظار دعوت کرد اعضای کادر 
فنی شهرخودرو تنها افراد حاضر در فرودگاه بودند 

و خبری از بازیکنان نبود!
بازیکنان شهرخودرو که از چند روز قبل تر و پس از 
بازی برابر آلومینیوم اراک دست به اعتصاب زده 
بودند و در تمرینات شرکت نمی کردند به مدیران 
باشگاه اعالم کردند در صورتی که پیش پرداخت ها 
به آن ها اعالم پرداخت نشود، قطعاً از حضور در 
سفر به رفسنجان خودداری خواهند کرد، معمایی 
و دیگر مدیران باشگاه تالش کردند با وعده های 
همیشگی آن ها را راهی رفسنجان کنند اما این 
وعده های تو خالی خریداری نداشت و بازیکنان 

قید سفر به رفسنجان را زدند.
با این اتفاقات همان طور که انتظار می رفت واکنش 
هواداران به شدت تند بود، به همین دلیل رئیس 
هیئت فوتبال خراسان رضوی دست به کار شد 
و با ارســال نامه ای به سرپرست سازمان لیگ از 
آن ها خواست در صورت امکان این بازی به تعویق 
بیفتد تا ضربه ای دیگر به نماینده استان خراسان 
رضوی وارد نشود اما سازمان لیگ پاسخ روشنی به 
این اتفاق نداد تا اینکه سهیل مهدی با استناد به 
آیین نامه برگزاری مسابقات از سه بر صفر شدن 
این بازی خبر داد و عنوان کرد پرونده شهرخودرو 
به کمیته انضباطی ارجاع خواهد شد و در صورت 
تکرار این اتفاق آن هــا از چرخه مسابقات خارج 
خواهند شد و امتیاز لیگ برتری از این باشگاه 

سلب خواهد شد.
حاال مسئوالن ورزشی استان تصمیم گرفته اند 
برای بررسی شرایط موجود تنها نماینده لیگ برتری 
استان تشکیل جلسه دهند. هرچند هیچ یک از 
مدیران این باشگاه تاکنون اظهارنظری نسبت به 
شرایط موجود نداشته اند، اما به نظر می رسد با 
تداوم این شرایط و تکرار اتفاقات تلخ ۴8 ساعت 
گذشته بعید است بازیکنان و کادر فنی حاضر به 

ادامه همکاری با این باشگاه شوند.
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آخرین میخ ها بر تابوت 
کومان در ال کالسیکو

جواد رستم زاده    در یکی از جــذاب تــریــن 
بازی های فوتبال اسپانیا و اروپــا دو تیم بارسلونا 
و رئــال مــادریــد در ورزشــگــاه نوکمپ بــه مصاف 
یکدیگر رفتند که این بازی با نتیجه دو بر یک به 
سود رئالی ها تمام شد. در این ال کالسیکو اگرچه 
دیگر شاهد حضور مسی و رونالدو در ترکیب دو 
تیم نبودیم اما باز هم نبرد جذابی از آب درآمد و 
تا دقیقه 9۳ که واسکز تیر خالص را شلیک کرد پر 
از التهاب بود. بازی دیروز با برتری نسبی بارسلونا 
آغـــاز شــد امــا رفته رفته رئـــال مــادریــد توانست 
موقعیت هایی روی دروازه حریف خود ایجاد کند تا 
اینکه باالخره در دقیقه ۳۲ اولین گل بازی برای این 
تیم به ثمر رسید. داوید آالبا ستاره اتریشی رئال 
مادرید که به تازگی و در تابستان از بایرن مونیخ به 
این تیم پیوسته موفق شد برای رئال مادرید گلزنی 
کند. حرکت فوق العاده وینیسیوس جونیور با پاس 
او برای هموطنش یعنی رودریگو همراه شد. این 
ستاره برزیلی نیز با یک پاس بهتر آالبا را صاحب 
توپ کرد و این بازیکن با ضربه ای فوق العاده و مهار 
نشدنی دروازه بارسا را باز کرد تا رئال ۱-صفر پیش 
بیفتد. اما این پایان کار نبود و در حالی که بارسا 
برای جبران گل خورده به آب و آتش می زد، واسکز 
روی یک ضد حمله گل دوم را هم به ثمر رساند.در 
این بین تنها آگرو بود که با گل دقیقه 9۶ سنگینی 
شکست را کم کرد.در پایان این دیدار آالبا بهترین 
بازیکن زمین انتخاب شــد. ایــن شکست برای 
کومان به طور حتم گــران تمام می شود و او را به 
درهای خروج نزدیک تر می کند. رئال با این پیروزی 

۲۰ امتیازی شد و بارسا ۱5 امتیازی ماند.

WWW.QUDSONLINE.IR 9653 دوشنبه 3 آبان ۱4۰۰    ۱8 ربیع االول ۱443   ۲5 اکتبر۲۰۲۱   سال سی و چهارم    شماره

امروز نخستین آزمون مهدوی کیا در تیم امید ◾
تیم زیر ۲۳ سال ایران در بازی های مقدماتی قهرمانی 
زیر ۲۳ سال آسیا در شهر دوشنبه در اولین بازی خود 
به مصاف نپال می رود.این نخستین بازی رسمی کیا در 
قامت سرمربی تیم ملی است. وی گفت» با ترکیبی از 
بازیکنان لیگ برتر و لیگ یک هدف اصلی ما صعود به 
المپیک پاریس است اما تالش خواهیم کرد سه بازی 

خوب در شهر دوشنبه داشته باشیم«.

دستمزد نجومی بکام برای تبلیغ جام جهانی قطر ◾
دیوید بکام اسطوره فوتبال انگلیس و ستاره سابق منچستر 
یونایتد و رئال مادرید رقمی باورنکردنی برای تبلیغ جام 
جهانی ۲۰۲۲ از قطر دریافت کرده است. بکام برای تبلیغ 
جام جهانی قطر مبلغ ۱5۰ میلیون پوند از قطری ها دریافت 
کرده است. بکام وظیفه دارد تا در مدت ۱۰ سال پیش رو 
به صورت منظم به این کشور بیاید و تبلیغ این کشور را در 

زمینه های مختلف و به خصوص در فوتبال کند.

استقالل و پرسپولیس در آستانه حذف از لیگ قهرمانان ◾
 از میان ۱۶ باشگاهی که در لیگ برتر فوتبال ایران فعالیت 
می کنند فقط دو باشگاه توانستند مجوز حرفه ای را دریافت 
کنند و ۱۴ باشگاه از جمله استقالل و پرسپولیس به این 
مهم دست پیدا نکردند. این کمیته با بررسی تمام شرایط 
باشگاه ها تنها سپاهان و گل گهر را مجاز به کسب مجوز 
حرفه ای دانست تا باشگاه هایی نظیر استقالل، پرسپولیس 
و فوالد در آستانه حذف از لیگ قهرمانان آسیا قرار بگیرند.

اخراج مدافع پرسپولیس از سوی یحیی  ◾
اواخــر تمرین دیــروز سرخپوشان، علیرضا ابراهیمی 
ــار دیــگــر جــایــی در تاکتیک های دفاعی  ــد ب وقــتــی دی

پرسپولیس ندارد نسبت به این موضوع اعتراض کرد.
گل محمدی از ابراهیمی خواست سکوت کند و نه تنها 
دیگر درباره جایگاه خود در ترکیب پرسپولیس نپرسد، 
بلکه حق نـــدارد فعالً با ایــن تیم تمرین کــنــد.او فعالً 

تصمیم به بخشش ابراهیمی ندارد.

هفته دوم لیگ برتر عصر دیروز در حالی شروع شد که با 
انصراف شهرخودرو از رویارویی با مس رفسنجان به دلیل 
مشکالت مالی شاهد عجیب ترین اتفاق ممکن در لیگی 
حرفه ای بودیم. اتفاقی که شاید در این سطح از مسابقات 
در تمام آسیا بی سابقه باشد. در مورد نتیجه این دیدار باید منتظر 
حکم کمیته انضباطی و تصمیم سازمان لیگ باشیم که به نظر می رسد 
طبق قوانین ۳ بر صفر به نفع رفسنجانی ها خواهد بود مگر اینکه 
تصمیم عجیب تری در این خصوص گرفته شود.در دیگر بازی دیروز اما 
سپاهان همچنان کوبنده لیگ را ادامــه داد و مقابل نفت مسجد 

سلیمان با نتیجه پر گل سه بر صفر آتش بازی کرد.
در ادامه این دیدارها امروز استقالل در اصفهان میهمان ذوب آهن 
است. تیمی که با مهدی تارتار فصل را رؤیایی شروع کرده و سه امتیاز 
خارج از خانه در نخستین دیدار برای تیمی که فصل گذشته تا هفته 
پنجم سه امتیاز گرفته بود نتیجه ای مطلوب محسوب می شود اما بازی 
با استقالل یک فینال زودرس برای سبزپوشان اصفهانی محسوب 
می شود. آن ها باید تیم قدرتمند استقالل را شکست بدهند. تیمی که 
در هفته اول مقابل هوادار پیروز شد اما فرهاد مجیدی از شیوه بازی 
تیمش به خصوص در نیمه اول انتقاد کرد. آبی پوشان اگر به شیوه نیمه 
دوم بازی با هــوادار در اصفهان ظاهر شوند برد دور از دسترس شان 
نیست. استقالل حدود پنج سال است که مقابل ذوب آهن برد نداشته 
و اگر امروز پیروز شود یک رکورد خوب برای تیم مجیدی خلق خواهد 
شد. فجری ها هم بعد از سال ها در حافظیه شیراز در لیگ برتر به 
میدان خواهند رفت. زردپوشان شیرازی هفته گذشته مقابل نساجی 
شکست خوردند هرچند معتقدند گل حریف در شرایط آفساید به ثمر 
رسید. حریف آن ها یک تیم قدرتمند است که در هفته اول با برد ۴ بر 

یک تراکتور در قواره یک مدعی در لیگ ظاهر شده است.
گل گهر اگرچه امیر قلعه نویی را روی نیمکت ندارد اما این تیم قطعاً با 
دستورهای تاکتیکی وتمرینات او برای لیگ آماده شده است. در این 
بازی فجر سپاسی شانس زیادی برای برد روی کاغذ ندارد مگر اینکه 

جوانان شایسته فجر شگفتی خلق کنند.
دوشنبه سوم آبان            ◾

هوادار تهران – پیکان / ذوب آهن – استقالل
فجر سپاسی – گل گهر سیرجان / تراکتور – صنعت نفت 

چهارشنبه پنجم آبان      ◾
آلومینیوم اراک – فوالد خوزستان

پرسپولیس – نساجی مازندران

آتش بازی سپاهان در هفته دوم

استقالل میهمان نصف جهان 

ضد حمله

ستارگان ورزش

مهاجم مصری لیورپول ابراز امیدواری کرد بتواند تا روز آخر فوتبالش در لیورپول بماند.به نقل از سان، 
تمدید قرارداد زودهنگام با محمد صالح در لیست کارهای لیورپول قرار دارد. مذاکرات باید از قبل 
در خانه انجام شود. ظاهراً فوق ستاره مصری دستمزد بزرگی خواسته است. این بازیکن ۲9 ساله از 

آینده خود در "Sky Sports” صحبت کرد.
محمد صالح در حال حاضر در بهترین فرم است. ستاره تهاجمی لیورپول هفت گل در لیگ برتر به 
ثمر رسانده است. یورگن کلوپ سرمربی سرخ ها به تازگی این بازیکن ۲9 ساله را با ستاره های جهان 
مقایسه کرده است. سرمربی آلمانی دوست دارد صالح را در چند سال آینده در تیمش داشته باشد.  

صالح به تازگی به اسکای اسپورتس گفت: اگر از من بپرسید، دوست دارم 
تا آخرین روز فوتبالم اینجا بمانم. اما نمی توانم چیز زیادی در مورد 

آن بگویم. این از دست من خارج است. در حال حاضر نمی توانم 
خودم را مقابل لیورپول قرار دهم. این باعث ناراحتی من خواهد 
شد. من نمی خواهم در مورد آن صحبت کنم، این واقعاً من 
را ناراحت می کند. قرارداد این ستاره مصری تا تابستان ۲۰۲۳ 

ادامه دارد. روزنامه انگلیسی میرور به تازگی گزارش داده است 
که مشاور صالح قــراردادی معادل تقریباً ۶۰۰هــزار یورو در هفته 

ارائه کرده است. رامی عباس یک هفته پیش برای گفت وگو 
در انگلیس بــود. انتظار مــی رود در ماه های آینده 

توافقی صورت گیرد.  ستاره مصری در تابستان 
۲۰۱۷ پس از دو فصل 
حضور در رم به مرسی 
ساید رفت. او پیش از 

ایــن مــدت هــا بــا چلسی 
قرارداد داشت اما هرگز با 

لندنی ها پیشرفت نکرد.  
ــرای تیم یورگن  ــازی بـ او ۲۱۴ بـ

کــلــوپ انــجــام داد و ۱۳۷ گــل بــه ثمر 
رساند و 5۱ پاس گل داده است.  

پیروز قربانی، سرمربی تیم رایکا می گوید آینده خوبی را برای فوتبال ایران نمی بیند. او در همین مورد به نکته 
جالبی اشاره می کند:» متأسفانه دو دسته مربی به فوتبال ایران اضافه شده اند که مربی پولی هستند که 
اسپانسر و پول می آورند و مربیان میوه تره باری که به جای اینکه روی هنر خودشان کار کنند روی گلویشان و 
داد زدنشان کار می کنند و می توانند امتیاز بگیرند. این سبک و این نسل از مربی باید حذف بشود و فوتبال 
ایران به سمت فوتبال روز دنیا برود. من ندیدم در فوتبال دنیا بگویند گواردیوال اسپانسر آورده باشد. او ادامه 
داد: متأسفانه آینده خوبی را برای فوتبال ایران نمی بینم و امیدوارم یک جایی بتوانیم این را درست کنیم. 
من به عنوان یک مربی جوان هدفم این است که فوتبال باید فوتبال پاکی شود و اگر پیروز قربانی مشکلی 
دارد و از لحاظ فنی در سطح مربیگری در لیگ یک نیست باید در خانه اش 
بنشیند نه اینکه با توسل به بقیه و نمایندگان مجلس و دیدن آدم های 
سیاسی تیم بگیرد و یا اینکه ۱۰ تا دالل داشته باشد و تیم بگیرد این 
فوتبال به بیراهه می رود و این باید درست بشود. حتی اگر حذفم کنید تا 
روزی که باشم این حرف ها را می زنم. فوتبال باید پاک شود 
و این کار را به خاطر پسرم انجام 
می دهم که وقتی فردا 
وارد فوتبال شد چهارتا 

زالو به او نچسبند. 
او درباره شرط بندی و دیگر 
مسائل در فوتبال ادامــه داد: 
باید درست شود. فساد در 
فوتبال از داخــل ما شکل 
می گیرد. اگر پیروز قربانی 
به جایی وابسته است که 
این وابستگی ایجاد فساد 
می کند بــایــد بــا او بــرخــورد 
شود. هیچ کسی هم غیر از خود 
ما فوتبالی ها نمی تواند این کار را انجام بدهد. می گوییم 

نهاد باالدستی اما اصالً به آن نهادها ربطی ندارد. 

قربانی: گواردیوال اسپانسر می آورد؟

مربیان میوه تره باری را حذف کنید!
صالح: 

دوست دارم تا روز آخر در لیورپول بمانم

گفت وگوی روزمصاحبه خارجی
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   حرف خلیل زاد 
بی اساس است  
سخنگو و معاون 
وزارت اطالعات و 
فرهنگ طالبان گفت 
 اظهارات 
»زلمی خلیل زاد« 
مبنی بر حضور 
اعضای شبکه 
 القاعده 
در افغانستان 
نادرست و بی اساس 
است و چنین چیزی 
 وجود ندارد. 
ذبیح اهلل مجاهد 
تأکید کرد: »من نه 
چنین خطری را 
می بینم و نه کسی 
اینجا وجود دارد و 
نه اطالعاتی به ما 
رسیده که در این 
سطح باشد«.

گزارش جیبی

عــلــوی ســلــســلــه 
تقابل های اردوغــان 
با اروپایی ها کماکان 
ــه دارد. رئیس  ادامـ
ترکیه پس  جمهور 
ــه ســفــیــران ــکـ  از آنـ
 10 کشور اروپایی خواستار آزادی یک 
ــدانــی شــده در این  تــاجــر تــرکــیــه ای زن
کشور شده بودند، گفت دستور داده 
ایــن 10 نفر اخـــراج شــونــد. بــه گــزارش 
ــان افـــزود:  ــارس، رجــب طیب اردوغــ فـ
ســفــیــران 10 کــشــور از جمله آلــمــان و 
ــاالت مــتــحــده کــه خــواســتــار آزادی  ــ ای
»عثمان کـــاواال« شــده بــودنــد، عنصر 
نامطلوب اعالم خواهند شد و این بدین 
معناست که درمدت 72 ساعت باید 
خاک این کشور را ترک کنند، درغیر 
این صورت مصونیت دیپلماتیک آن ها 

لغو خواهد شد. 
ــاره بـــه اصــطــالحــی کـــه در  ــ وی بـــا اشـ
دیپلماسی به کار مــی رود و به معنای 
نخستین قــدم پیش از اخــراج است، 
گفت: من به وزیــر خارجه کشورمان 
دستور داده ام این 10 سفیر را در اسرع 

وقت به عنوان عناصر نامطلوب اعالم 
کند. اردوغــان پیش تر روز پنجشنبه 
سفیران آلمان، آمریکا و هشت کشور 
غربی دیگر را که در امور داخلی ترکیه 
مداخله کــرده  بودند به اخــراج تهدید 

کرده بود.
در همین راســتــا، وزارت امــور خارجه 
ترکیه شامگاه دوشنبه ضمن احضار 
سفیران ایــن 10 کــشــور، در بیانیه ای 
تأکید کــرد هیچ دولـــت یــا هیچ طرف 
دیــگــری نــمــی تــوانــد در مـــورد مــراحــل 
قــانــونــی بــه دادگـــاه هـــای ترکیه تحکم 
کند. فرایند قضایی در مــورد عثمان 
کــاواال، که توسط دادگاه های مستقل 

انجام شده، ادامه دارد. 
همه باید به ایــن فرایندهای قضایی 
ــرام بـــگـــذارنـــد. »عــمــر چلیک«  ــتـ احـ
سخنگوی حزب حاکم ترکیه )عدالت 
و توسعه( نیز در توییتی نوشت: »این 
ــزام اســـت کــه هــمــه نــهــادهــای  ــ یــک ال
دیپلماتیک به حاکمیت کشور ما و 
استقالل دستگاه قضایی ترکیه احترام 
بگذارند و از مداخله در امور داخلی ما 

خودداری کنند«.

سه شنبه هفته پیش سفارتخانه های 
ــســه، فــنــالنــد،  ــران ــادا، ف ــانـ ــکــا، کـ آمــری
ــمــان، هلند، نیوزیلند،  دانـــمـــارک، آل
نـــروژ و ســوئــد خــواســتــار آزادی کــاواال 
شدند کــه بــه دلیل نقش ادعــایــی در 
اعتراضات سال 201۳ و تظاهرات های 
بعدی آن، چهار سال است در زندان به 
سر می برد. اردوغان روز پنجشنبه در 
جمع خبرنگاران گفت: »من به وزیران 
خارجه ]این کشورها[ گفتم نمی توانم 

میزبانی شان را بپذیرم«.
در همین حــال، رئیس پارلمان اروپــا 
شامگاه شنبه در پیامی توییتری به 
ــرای اخـــراج 10 سفیر از  اقـــدام ترکیه ب
ایــن کشور واکنش نشان داد. دیوید 
ــر آزادی  ــیــد بـ ــأک ســـاســـولـــی ضــمــن ت
فــوری کــاواال، افــزود: »اخــراج 10 سفیر 
نشانه حرکت مستبدانه دولت ترکیه 
ــت. مــا مــرعــوب نــخــواهــیــم شــد«.  اسـ
تقابل های دولت آنکارا با اتحادیه اروپا 
پــس از آن شــدت گرفت کــه مقامات 
ــن اتــحــادیــه بــر ســر عضویت کامل  ای
ــای  ــدازی هـ  تــرکــیــه در اروپــــا ســنــگ انـ

مختلفی می کردند.

ترکیه سفرای 10 کشور اروپایی و آمریکا را اخراج کرد

اردوغان مقابل غرب

WWW.QUDSONLINE.IR دوشنبه 3 آبان ۱4۰۰   ۱8 ربیع االول ۱443  ۲5 اکتبر۲۰۲۱   سال سی و چهارم    شماره 9653

باوجود واکسیناسیون گسترده در قاره سبز 
همه گیری کووید 19 شدت گرفته است

 اروپا در آستانه 
موج جدید کرونا

باوجود واکسیناسیون گسترده در اروپا و همزمان 
با آغاز فصل سرما موارد ابتال به کووید-1۹ در این 
قاره دوباره روبه فزونی گذاشته است. به گزارش 
یورونیوز، در آلمان برای نخستین بار از نیمه ماه 
مه )اواخر اردیبهشت( تعداد مبتالیان افزایش 
ــت آلــمــان روز شنبه به طور  یــافــت. به گفته دول
میانگین هــزار مــورد ابتال به ازای هر 100 هزار 
نفر مشاهده شده اســت. مقام های این کشور 
ــروز یــک مــوج جدید ابـــراز نگرانی کــرده انــد.  از ب
مشابه همین وضعیت از حدود دو هفته پیش 
در فرانسه روی داده اســـت. بــا ایــن حــال وزیــر 
بهداشت این کشور گفته است با توجه به پایین 
بــودن آمــار در حال حاضر جای نگرانی نیست 
اما محدودیت ها کمتر نمی شود. در بلغارستان، 
کشوری که پایین ترین میانگین واکسیناسیون 
در اروپا را دارد، وضعیت آنچنان سخت شده که 
احتمال فرستادن مبتالیان به کووید-1۹ به خارج 
قوت گرفته است. بلغارستان عمالً با موج چهارم 
ویروس کرونا درگیر شده و توان خدماتی بخش 
درمــان این کشور به شدت فرسوده شده است. 
روسیه روز شنبه بار دیگر رکورد تازه ای در موارد 
مرگ ومیر ناشی از بیماری کووید-1۹ ثبت کرد. 
مقام های بهداشتی این کشور از مرگ 107۴ نفر 
ــد. والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری  خبر دادن
روسیه هفته گذشته دستور تعطیلی 11 روزه ای را 
برای جلوگیری از بدتر شدن وضعیت صادر کرد.

صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

سردبیر:
امیر سعادتی

 درگذشت عباس میرزا قاجار در سال 1212
عباس میرزا قاجار متولد 1168ش و تقریبا تنها 
شخصیت با کفایت این سلسله است.  اوتوانست 

قدم های اصالحی بزرگی بردارد؛ اعزام دانشجو به 
اروپا و تحصیل علوم جدید، ورود ابزارآالت صنعتی 

مدرن، اصالحات نظامی فقط بخشی از اقدامات اوست. 
او سرانجام در 3آبان 1212 بر اثر بیماری در مشهد 
درگذشت و در حرم امام رضا)ع( دفن گردید. بیشتر 

مداوا کنندگان او به هنگام مرگ انگلیسی بودند.

اوقات شرعی به افق تهران

اذان صبح فردا

اذان ظهر

11:48

04:56

اذان مغرب

17:35

غروب خورشيد

17:17
 نیمه شب شرعی

23:06
طلوع فردا

06:21

اوقات شرعی به افق مشهد

اذان صبح فردا

اذان ظهر

11:16

04:24

اذان مغرب

17:02

غروب خورشيد

16:43
 نیمه شب شرعی

22:33
طلوع فردا

05:49

  نمابر تحریریه:                     37610087 -37684004  )051(
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آگهی فراخوان  مناقصه عمومی همراه با ارزیابی كیفی 
)مناقصه عمومی و  یك مرحله ای شماره  53098587()نوبت اول(

ن��ام و نش��انی دس��تگاه مناقص��ه گ��ذار : ش��ركت گاز 
اس��تان خراس��ان جنوب��ی )س��هامی خ��اص(- بیرجند- 
س��ایت اداری- بل��وار پیامب��ر اعظ��م )ص(- ابت��دای خیاب��ان ش��هدای 
نیروی انتظامی- ش��ركت گاز اس��تان خراس��ان جنوبی- طبقه اول- امور 
قرارداده��ا- كدپس��تی : 9719866838 - تلف��ن :  056-32392000 ، 

نماب��ر قرارداده��ا :  056-32400523
موضوع مناقصه : انجام خدمات امداد ، بهره برداری ، مشتركین ، گازبانی  
قرائت كنتور و توزیع صورتحس��اب مشتركین ، وصول مطالبات ، بازرسی 
و نظارت بر توزیع گاز در س��طح ناحیه فردوس )شامل شهرهای فردوس ، 
اسالمیه ، باغستان علیا ، سرایان ، آیسک ، سه قلعه و روستاهای تابعه ( 
از طریق س��امانه ت��داركات الکترونیکی دولت )س��تاد( به آدرس 

)www.setadiran.ir( و به شماره فراخوان )2000091444000067(
نوع و مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار : تضمین های اعالم شده 
در آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی به شماره 123402/ت50659 
ه- مورخ 1394/09/22- مبلغ تضمین 7.000.000.000 ریال )هفت میلیارد 
ریال(- ارائه هر گونه چك به عنوان تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار 

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

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

استان خراسان جنوبی 
ش��رایط متقاضی��ان : •دارا ب��ودن حداقل پایه 4 در رش��ته تأسیس��ات و 

تجهیزات و یا پایه 5  در رشته نفت و گاز 
•ارائه گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعی
•داشتن ظرفیت خالی ارجاع كار و دارا بودن سابقه كاری مشابه و مرتبط

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

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

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

بازگشایی پیشنهادها الزامی است .
برنامه زمانی مناقصه : 

•مهلت دریافت اسناد اسناد ارزیابی كیفی: از تاریخ 1400/08/03 لغایت 
ساعت 08:00روز دوشنبه مورخ 1400/08/10 

•آخری��ن مهلت بارگذاری اس��ناد ارزیابی كیفی بر روی س��امانه س��تاد : 
ساعت 08:00 روز دوشنبه مورخ 1400/08/24

•اعالم نتایج ارزیابی كیفی :  1400/08/25 
•مهل��ت دریافت اس��ناد مناقص��ه : از تاریخ 1400/08/25 لغایت س��اعت 

09:30 مورخ 1400/08/27
•آخرین مهلت بارگذاری اس��ناد مناقصه بر روی س��امانه س��تاد : س��اعت 

09:30 مورخ 1400/09/07
•زم��ان و م��کان بازگش��ایی پ��اكات : س��اعت 10:00روز یکش��نبه م��ورخ 

1400/09/07- سالن جلسات شركت گاز استان خراسان جنوبی
كلیه اس��ناد مناقص��ه و ارزیابی كیف��ی از طریق درگاه س��امانه تداركات 
الکترونیک��ی دول��ت )س��تاد( ب��ه آدرس )www.setadiran.ir( توزیع 
خواه��د ش��د و هر ی��ک از مناقصه گ��ران جه��ت دریافت و عودت اس��ناد 
مناقصه و ارزیابی كیفی ، بایس��تی اسناد را تا آخرین مهلت ذكر شده در 

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

محرمانه واحد حراست شركت گاز استان خراسان جنوبی نمایند.
 ،  www.nigc-skgc.ir  ، www.shana.ir این آگهی در س��ایتهای
http://iets.mporg.ir  و www.setadiran.ir قابل رؤیت می باشد.
                                                                               شناسه آگهی 1209569

روابط عمومی شركت گاز استان خراسان جنوبی
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شهرداری بجنورد در نظر دارد آگهی مزایده فروش 18 قطعه زمین-نوبت اول

شهردار ی بجنورد

 18 قطعه زمین را به شماره مزایده 2000005297000002 به شرح جدول ذیل از طریق مزایده به فروش رساند لذا 
متقاضیان می توانند جهت دریافت و تحویل اسناد از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس

 www.setadiran.ir اقدام نمایند
کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد قیمت و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد شد لذا ضروری است متقاضیان در صورت عدم عضویت قبلی نسبت به ثبت نام در 

سامانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی جهت شرکت در مزایده اقدام نمایند.

1-تاریخ انتشار مزایده درسامانه 1400/8/3 می باشد
2-مهلت زمان دریافت اسناد مزایده از سامانه : از ساعت 7:15 صبح تاریخ 1400/8/3 لغایت ساعت 14:15 تاریخ 1400/8/13

3-مهلت زمان ارائه پیشنهادات تا ساعت 14:15 تاریخ 1400/8/23
4-زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 17 تاریخ 1400/8/23

اطالعات دستگاه مزایده گزار بجنورد بلوار دولت شهرداری بجنورد و تلفن 32222110-14

تضمین )ریال(مبلغ پایه) ریال (محل ملککاربریمتراژ )متر مربع(ردیف
مسکونی1203.5

شهرک امام عدل 9گذر 10 متری
9.564.500.000480.000.000

9.439.480.000480.000.000مسکونی2200.84

مسکونی3199.63
شهرک امام عدل 7 گذر 10 متری

8.983.350.000450.000.000

8.910.000.000446.000.000مسکونی4198

10.503.200.000526.000.000ضلع غربی باغ مطهری گذر 10 و 20 متریمسکونی با قابلیت تجاری5262.58

11.962.500.000600.000.000گلستان 20 گذر 8 متریمسکونی6159.50

21.532.500.0001.080.000.000حاشیه خاقانی گذر 24 متریمسکونی با قابلیت تجاری7195.75

14.850.000.000750.000.000خاقانی 2/3 گذر 8 متریمسکونی8198

7.009.280.000351.000.000گذر 8و16 متری نیایش تفکیکی گلزاریمسکونی9219.04

5.295.250.000265.000.000گذر 10 متریمسکونی10211.81

5.029.500.000252.000.000گذر 8 متری و دور برگردونمسکونی11201.18

4.410.000.000221.000.000گذر10متری و دور برگردون جاده مشهد محدثی تفکیکی کریمی فضلیمسکونی12176.40

4.020.750.000202.000.000گذر10متری و دور برگردونمسکونی13160.83

4.206.000.000220.000.000گذر 8 متری مسکونی14168.24

4.620.510.000232.000.000گذر 8 و 10متریمسکونی15171.13

مسکونی16247.67
مقابل کشتارگاه قدیم  تفکیکی جفاکش گذر 10 متری

4.953.400.000250.000.000

4.032.800.000202.000.000مسکونی17201.64

تجاری18546.98
بلوار شهید صیاد شیرازی، نرسیده به تقاطع خیابان 

سیدجمال الدین اسدآبادی- گذر 32 متری
92.986.600.0004.650.000.000

 یک شركت معتبر عمرانی
در نظر دارد یک دستگاه خودرو وانت 
دو كابی��ن كاپرا م��دل 1391 م��ازاد بر 
نیاز خود را از طریق مزایده به فروش 
برس��اند. متقاضیان م��ی توانند جهت 
كسب اطالعات بیشتر با شماره همراه 
09371897809 تم��اس حاص��ل و یا به 
نش��انی مشهد، بلوار ش��هید قرنی 41 
كوچ��ه واحدی 2 پ��الک 12 طبقه هفتم 

مراجعه نمایند. 

آگهی مزایده 
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سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی  در نظر دارد
اجرای عملیات کرگیری و برش در س�ازه های آجری و بتنی جهت پروژه توس�عه زیرس�طحی 

محدوده بست شیخ بهایی ) بخش های شرقی ، مرکزی و غربی ( واقع در محدوده حرم مطهر حضرت رضا ) ع ( را از طریق 
مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

 ل�ذا متقاضیان می توانند تا پایان وقت اداری روز ش�نبه م�ورخ08/ 1400/08 ضمن مراجع�ه ب�ه آدرس اینترنت�ی
 http://sem.aqr-harimeharam.org ) تلفن:  31305243 - 32257085-051( نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند .  

آگهی مناقصه

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی 
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اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی

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

اداره كل راه و شهرسازی خراسان رضوی در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای 
ذیل را از طریق سامانه تداركات الکترونیکی دولت طبق شرایط، مدارك و  برنامه 

زمانی مندرج در سامانه مذكور برگزار نماید:

الزم به ذكر است كلیه مراحل برگزاری مناقصه، از دریافت و تحویل اسناد و سایر 
مراحل مرتبط با آن، تنها از طریق درگاه سامانه تداركات الکترونیکی دولت )ستاد( 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و دریافت و تحویل اسناد از سایر  به آدرس 

محل ها امکان پذیر نخواهد بود.      

شماره 
مناقصه

مبلغ برآوردموضوع مناقصه
 به ریال

شماره فراخوان 
سامانه ستاد

1400-15
تجدید مناقصه خرید خدمات حسابداری 

)مالی( كنترلی و نظارتی سازمان ملی زمین و 
مسکن در اداره كل راه و شهرسازی استان

7،983،939،2172000003374000026

یادداشت

تبدیل استثنا به قاعده
 سجاد عــلــی زاده؛ کارشناس مسائل منطقه  
شامگاه چهارشنبه هفته گذشته بــود که خبری مبنی بر 
حمله پهپادی به پایگاه تروریست های آمریکایی در منطقه 
»التنف« واقع در محدوده مرزی عراق و سوریه منتشر شد. در گزارش های 
تکمیلی اضافه شد 5 یا 6 پهپاد از نوع انتحاری از دو مسیر از عمق عراق 
و از عمق خاک های سوریه از دو جهت مختلف، این پایگاه غیر قانونی 
نظامیان ایاالت متحده را هدف قرار دادند. همزمان، تصاویر متعددی از 
خسارت های قابل توجه به پایگاه التنف هم منتشر شد که نشان از دقت 
و شدت تخریب پهپادهای انتحاری داشت. این اتفاق در حالی از سوی 
فرماندهی نیروهای مرکزی آمریکا موسوم به سنتکام تأیید نشده که تصاویر 
خسارت های وارده خود گویای همه چیز است. هر چند تاکنون هیچ گروه 
یا جریان خاصی مسئولیت مستقیم انجام این حمالت را بر عهده نگرفته 
اما به طور حتم نیروهای مقاومت سوری که مخالف اشغالگری واشنگتن 

هستند، عامل چنین اقدامی بوده اند.
حمله پهپادی به التنف در شرایطی است که پایگاه های آمریکا در میدان  
نفتی العمر و میدان گازی کنیکوی استان دیرالزور در ماه های گذشته 
چند بار هدف حمالت راکتی قرار گرفته اند. در این میان، نکته مهم این 
است که این نخستین حمله پهپادی به پایگاه استقرار نیروهای آمریکا 
در سوریه بوده و همین امر، اهمیت این عملیات را بیش از پیش افزایش 
می دهد. موج جدید حمالت مقاومت به تروریست های آمریکایی در 
مرحله اول، به این نکته اشاره دارد که برنامه مقاومت برای تولید فشار 
علیه ایاالت متحده، موکول به کل مناطق تحت نفوذ این محور است. 
بدین معنا که واشنگتن نه تنها باید از عراق اخراج شود، بلکه در سوریه 
 هم باید روشی مشابه در پیش گیرد. اما مسئله مهم تر، رونمایی از به 
روز رسانی تاکتیک جدید محور مقاومت در قبال پایگاه های آمریکا در 
عراق و سوریه است. اگر تا دو سال قبل، مراقبه ای جدی در هدف قرار ندادن 
پایگاه های متعلق به ایاالت متحده در منطقه وجود داشت، اکنون اما 
تالشی عمیق برای هدف قرار دادن دقیق این پایگاه ها مد نظر است. بدین 
معنا که حمله به پایگاه های نظامی آمریکایی از»استثنا« به »قاعده« 
تبدیل شده است. زمانی این قاعده پر اهمیت به نظر می رسد که بدانیم در 
دهه های گذشته حمله به نظامیان آمریکا در غرب آسیا، شمال آفریقا یا هر 
منطقه دیگری یک استثنا، امر غیرممکن و خط قرمزی برای تمامی بازیگران 
دولتی و غیردولتی در نظر گرفته می شد که با واکنش شدید واشنگتن همراه 
بود. اما اکنون نیروهای مقاومت همچون یک نیروی برهم زننده تمامی 
قوائد سنتی امنیتی، قدرت و هیبت نظامی آمریکا را در مسیر شکل دهی 

به اهدافی راهبردی کامالً درهم شکسته اند.
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