
یادداشت 4

 در آستانه سالروز شهادت مبارز 
و آزادی خواه نامدار گیالنی

 میرزا کوچک خان 
و نهضت بزرگ او

گفت وگو با کارگردان و  تهیه کننده 
بازی رایانه ای»فرمانده مقاومت«
روایت شکست داعش 
در یک بازی اکشن

آذر6

 رحلت آیت اهلل 
محمد نهاوندی 
در سال1371 
هجری قمری

قیمت در مشهد و شهرستان ها 2000 تومان - تهران 3000 تومان

45

شــنبه  6 آذر ۱4۰۰     ۲۱ ربیع الثانی  ۱443       ۲7 نوامبر۲۰۲۱       سال سی و چهارم  
ـه ویژه خراســان    ـه رواق            4 صفـح  شــماره 968۱      8 صفحــه           4صفـح

ضرورت توجه به حیات اجتماعی شخصیت های تاریخیرواق2
در نشست پیش همایش بزرگداشت عالم وارسته آیت هللا سید جواد خامنه ای)ره( مطرح شد

وزرایاسبقحوزهآموزشدرگفتگوباقدسازفرصتسوزی10سالهبرایاجرایطرحتحولآموزشوپرورشمیگویند
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فراخوانهابرایالتهابآفرینیدر
اصفهانومشهدبهنتیجهنرسید

ماهیگیری 
ضد انقالب 
از تنش آبی

پسازثبترکورددرگینس

بیرانوند:اینافتخار
متعلقبهمردماست

خراسان
چرادومینپروژهریلیشرق
راهاندازینمیشود؟

راهآهنخواف-هرات
درتونلموانع
قدسجزئیاتمصوبهگازی
دولترابررسیمیکند

ازپاداشبه
صرفهجوهاتاجهش
نرخپرمصرفها

 به یاد 70 سال  شاعری »فدایی هروی«

پیر شعر افغانستان
محمد کاظم کاظمی
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شرح در صفحه 3

آگهی فراخوان تجدیدمناقصه 
عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( 

یک مرحله ای شهرداری تربت جام 
شرکت سهامی برق منطقه ای استان گیالن

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 140011006 

دفتر روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای  گیالن

نوبت اول

و  تعمیر  مناقصه  دارد  نظر  در  گیالن  ای  منطقه  برق  شرکت 
نگهداری ساختمانها و تاسیسات شرکت را از طریق سامانه تدارک 

الکترونیکی دولت به شماره ثبت ستاد  2000001097000015
فرآیند  مراحل  کلیه  نماید.  برگزار  عمومی  مناقصه  طریق  از  و 
مناقصه از دریافت اسناد مناقصه، ارائه پیشنهاد مناقصه گران 
و گشایش پاکت ها از طریق سامانه تدارک الکترونیکی دولت 
به آدرس  www.setadiran.ir   انجام خواهد شد الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه، ثبت نام 
در سامانه و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت 
در مناقصه محقق سازند به پیشنهاد های واصله خارج از سامانه 
تدارک الکترونیکی دولت و همچنین به پیشنهادهایی که بعد از 
انقضاء مدت مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. سایر 

اطالعات مورد نیاز به شرح ذیل اعالم می شود.
ای  برق منطقه  : شرکت  گزار  نشانی دستگاه مناقصه  و  نام   -1
چهارراه  خیابان امام خمینی –  استان گیالن به نشانی رشت – 

قدس – امور تدارکات و قراردادها. تلفن 01333325001-6
2- موضوع مناقصه : تعمیر و نگهداری ساختمانها و تاسیسات 

شرکت 
متقاضیان                     اسناد:  دریافت  محل  و  مبلغ  مهلت،  3-زمان، 
می توانند از تاریخ درج آگهی تا ساعت 16 روز چهارشنبه مورخ 
آدرس  به  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  به   1400/09/10
www.setadiran.ir   مراجعه و با پرداخت مبلغ 500000 ریال از 
طریق درگاه پرداخت اینترنتی در وجه حساب نسیم بانک مرکزی 
گیالن،  ای  منطقه  برق  نام  به    4001106106025220 به شماره 

برای خرید اسناد مناقصه فوق اقدام نمایند.

4- شرایط پیمانکار:  دارای گواهینامه صالحیت از وزارت کار و 
امور اجتماعی در رسته تعمیر و نگهداری.

5- مدت انجام کار: 12 ماه هجری شمسی .
6- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 

یک  و  شصت  پانصدو  و  میلیارد  )یک   1561000000 مبلغ 
واریز  یا  و  معتبر  بانکی  ضمانتنامه  صورت  به  ریال  میلیون( 
4001106107376580 شماره  به  مرکزی  بانک  حساب  به  وجه 

) تمرکز وجوه سپرده – بودجه شرکتهای دولتی ( شماره شناسه 
شبا IR 580100004001106107376580   می باشد.

7- مهلت ارسال پیشنها د ها : تا ساعت 8/30 صبح روز دوشنبه 
مورخ 1400/09/22 می باشد .

8- تاریخ گشایش پیشنهادها : ساعت 9/30 روز دوشنبه مورخ 
1400/09/22 در سالن کنفرانس شرکت می باشد.

تذکر مهم : پیشنهاد دهندگان میبایستی ضمن بارگذاری کلیه 
الکترونیکی  تدارکات  سامانه  در   ) الف،ب،ج   ( پاکتهای  مدارک 
دولت در مهلت مقرر، نسبت به ارسال اصل پاکت الف مطابق 
شرایط درج شده در اسناد مناقصه، در پاکت الک و مهر شده تا 
ساعت 8/30 صبح روز دوشنبه مورخ 1400/09/22  به دبیرخانه 

برق منطقه ای گیالن اقدام نمایند.
9- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است.

مراحل  انجام  جهت  ستاد  سامانه  تماس  شماره  اطالعات   -10
عضویت در سامانه: تلفن مرکز راهبردی و پشتیبانی 1456

شناسه آگهی :32129266 
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آگهی مزایده عمومی فروش 
تجهیزات و لوازم آبرسانی

 به شماره 1400/5   
سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی

نوبت دوم
شناسه آگهی 1228627 م الف 6633

شرح در صفحه 3
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موضوع مناقصات :   
1-تامی���ن خدم���ات تخصص���ی دس���تگاه حف���اری جه���ت راهبری 6 دس���تگاه حف���اری )41 فت���ح ، 55 فت���ح ، 62 فتح ، 63 فت���ح ، 64 فت���ح ،68 فتح( 
مدیری���ت عملی���ات حف���اری درخش���كی -2   )2۰۰۰۰۹3۹85۰۰۰۷58( 2 - تامین خدمات تخصصی دس���تگاه حفاری جهت راهبری 6 دس���تگاه حفاری 
)45 فت���ح ، 4۹ فت���ح ، 5۹ فت���ح ، 66 فت���ح ، 8۰ فت���ح ، 82 فت���ح( و همچنی���ن تامی���ن خدمات جوش���کاری مدیریت عملیات حفاری در خش���كی - 2   
)2۰۰۰۰۹3۹85۰۰۰۷5۹( 3- تامین خدمات تخصصی دستگاه حفاری جهت راهبری 6 دستگاه حفاری  )2۹ فتح ، 31 فتح ، 36 فتح ، 38 فتح ، 3۹ 
فتح ، ۹4 فتح( دیریت عملیات حفاری در خشكی -2   )2۰۰۰۰۹3۹85۰۰۰۷6۰( 4- تامین خدمات تخصصی دستگاه حفاری جهت راهبری 6 دستگاه  

حفاری  )48 فتح ، 54 فتح ، 61 فتح ، 65 فتح ، 6۹ فتح ، ۹2 فتح( مدیریت عملیات حفاری درخشكی -2 )2۰۰۰۰۹3۹85۰۰۰۷61(
مشخصات مناقصه :

نام مناقصه گزار
-------------------

شرکت ملی حفاری ایران
شماره فراخوان سامانه ستاد

مبلغ برآورد یکساله هر مناقصه  )ریال()شماره مناقصات( 
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند 

ارجاع کار )ریال(

شرکت ملی حفاری ایران

000ر000ر۷6۸ر10 ریال000ر000ر400ر343   ریال۲0000۹3۹۸۵000۷۵۸ /1400/33/06
000ر000ر66۵ر11 ریال000ر000ر۲۲۸ر3۸۸  ریال۲0000۹3۹۸۵000۷۵۹ /1400/33/06
000ر000ر۷۸۹ر10 ریال000ر000ر416ر344   ریال33/06/۲0000۹3۹۸۵000۷60/ 1400
000ر000ر۲0۸ر10  ریال000ر000ر3۷3ر31۵   ریال33/06/۲0000۹3۹۸۵000۷61/ 1400

روش ارزیابی: 1-براساس حداقل امتیاز )5۰( مربوط به معیارهای موجود در استعالم های ارزیابی که توسط متقاضیان شرکت در مناقصه تکمیل 
می شود ، انجام می گردد. 

2- هر مناقصه گر صرفا" می تواند حداکثر برنده یک مناقصه مشابه در مدیرت عملیات حفاری خشکی -2 باشد . 
• نحوه دریافت/ تحویل اسناد مناقصه : دریافت و تحویل  اسناد: تاریخ شروع و پایان دریافت اسناد از  14۰۰/۰۹/۰8  لغایت  14۰۰/۰۹/1۷

تاریخ شروع و پایان تحویل  استعالمهای ارزیابی کیفی از 14۰۰/۰۹/18  لغایت  14۰۰/1۰/۰2
آدرس مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات: آدرس – اهواز – بلوار پاس���داران – باالتر از میدان فرودگاه – ش���رکت ملی حفاری ایران - س���اختمان 

پایگاه عملیاتی – طبقه اول – پارت A  - اداره قراردادها 
 شماره تلفن کارشناس پرونده  :  ۰61-34146524

•تضمین شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار( :
انواع تضامین قابل قبول:   ضمانتنامه های مطابق آئین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 1234۰2/ 5۰65۹  ه� تاریخ 13۹4/۰۹/22و اصالحات بعدی آن .

اصل فیش واریز وجه نقد به حس���اب ش���ماره   4۰۰1114۰۰63۷6636  و   ش���ماره  شبا IR 35۰1۰۰۰۰4۰۰1114۰۰63۷6636  نزد بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده شرکت ملی حفاری ایران 

مدت اعتبار پیشنهاد/ تضمین: ۹۰روز ) برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه قابل تمدید باشد(.
 کلیه مراحل  برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه و بازگشایی پاکات پیشنهادی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 

به آدرس   www.setadiran.ir انجام می شود .
.www.nidc.ir ،   http://sapp.ir/nidc_pr  کانال های  اطالع رسانی شرکت ملی حفاری ایران •

شرکت ملی حفاری ایرانشناسه آگهی 122۷522
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آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به روش معمولی )نوبت اول(
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
فراخوان تجدیدارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به 
شرح ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. کلیه مراحل 
برگزاری فراخوان تجدید ارزیابی کیفی از دریافت وتحویل اسناد استعالم 
ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه ، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک 
دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور 
و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . 

تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 1400/09/03 می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه 
عمومی پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه 

ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

-مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 19 روزسه شنبه مورخ 1400/09/09
-مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1400/09/24

هزینه چاپ آگهی به نسبت بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی
شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی
www.abfakhorasan : سایت اینترنتی

خطر کمبود آب در کشور جدی است، در مصرف آب بسیار دقت کنیم

فراخوان تجدید ارزیابی کیفی جهت 
برگزاری مناقصه عمومی  وم

ت د
نوب

مبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصهردیف

1
طرح آبرسانی به شهر فریمان ) احداث 

مخزن 10000 متر مکعبی و اجرای خطوط 
جمع آوری و انتقال آب چاههای قلندرآباد(

۲0000014460001۲۷
1۲6.۹۷3.3۸۸.0۷0ريال

یکصدو بیست و شش میلیاردو نهصدو هفتادو سه 
میلیون و سیصدو هشتادو هشت هزارو هفتادریال

شماره22بچهها!
منتشر
شــــد

  صنعت فضایی
 نفس تازه می کند

شورایعالیفضاییکشور
پساز11سالوقفهتشکیلجلسهداد



مرزهای کشور را 
2 هزار کیلومتر 
دورتر برده ایم

فرمانده نیروی 
دریایی ارتش با بیان 
اینکه امروز مرزهای 
کشور را حداقل 
2هزار کیلومتر 
دورتر برده ایم، گفت: 
هم اکنون ناوگروه 79 
رزمی در عمق اقیانوس 
هند در حال اسکورت 
شناورهایی است که 
در حوزه اقتصادی در 
حال فعالیت هستند. 
به گزارش فارس، 
امیر شهرام ایرانی 
پیش از خطبه های 
نمازجمعه تهران 
گفت: نیروی دریایی 
راهبردی ارتش 
توانسته با بهره مندی 
از دانشمندان و 
صنعتگران عزیز 
تجهیزات  خود را 
به روز نگه دارد.

گزارش

خبر

در حالی که رئیس جمهور سابق 
هیچ اعتقادی به توسعه صنعت 
ــردی فــضــایــی نــداشــت و  ــبـ راهـ
ــورای عالی فضایی،  جلسه شـ
ــار در دولــت هــای  حــتــی یــک بـ
یازدهم و دوازدهم تشکیل نشد، 
سیدابراهیم رئیسی صبح دیــروز پس از بازدید از 
نمایشگاه آخرین دستاوردهای صنعت فضایی کشور 
در محل وزارتخانه ارتباطات، این جلسه را تشکیل 
داد. جلسه ای که در آن وزرای ارتباطات، دفاع، صمت 
و خارجه و البته امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی 

هوافضای سپاه پاسداران حضور داشتند. 
حــجــت االســام والمسلمین رئــیــســی در ایــن 
نشست گفت: اینکه بعد از نزدیک به ۱۱ سال 
نخستین جلسه شــورای عالی فضایی تشکیل 
ــرای  ــــت ب ــزم ایـــن دول مـــی شـــود، نــشــان دهــنــده عـ
ــزارش ایرنا،  توسعه صنعت فضایی اســت. به گ
رئیس جمهور با تأکید بر اهمیت صنعت فضایی 
در جهان در تولید قدرت با مؤلفه های اقتصادی، 
تجاری، امنیتی و تأمین نیازهای بشر به پیشرفت با 
تأثیرات کاربردی و ملموس در زندگی امروز و آینده، 
افــزود: صنعت فضایی دیــروز تنها مظهر اقتدار 
کشورها بود، اما امروز به عنوان یکی از پیشران های 
اقتصادی مطرح است و در آینده نزدیک به عنوان 
بخشی از زیــرســاخــت حکمرانی در حــوزه هــای 

مختلف تجاری و اقتصادی و امنیتی خواهد بود. 
ــروز شرکت های  ــ رئیس جمهور تأکید کـــرد: ام
ــاورزی و  ــنــیــان، صــنــعــت، تـــجـــارت، کـــشـ دانــش ب
گردشگری عبور از مشکات اقلیمی از جمله کم آبی 
و ده ها حوزه دیگر می توانند از خدمات فضایی برای 

توسعه و رشد خود استفاده کنند. 

ضرورت رسیدن به مدار ۳۶ هزار کیلومتری  ◾
رئیس جمهور بر ارزان و بومی سازی صنعت فضایی 

تأکید کرد و گفت: همه بخش های فعال در این 
صنعت باید با هم پوشانی و هم گرایی و استفاده از 
تجربیات یکدیگر و پرهیز از کارهای موازی دست 
به دست هم بدهند و خواسته رهبر معظم انقاب 
را برای رسیدن به مدار ۳۶هزار کیلومتری محقق 
سازند. رئیسی افزود: البته دستیابی به این هدف 
یک مسیر حداقل ۱۰  ساله اســت، امــا مطمئن 
هستیم که به فضل خداوند با روحیه جهادی 
متخصصان کشور و با حمایتی که دولت خواهد 

کرد این مسیر کوتاه و کوتاه تر خواهد شد. 

رئیس جمهور تأکید کــرد: اگــر اراده کنیم، حتماً 
می توانیم به فناوری تثبیت شده برای مدارهای 
LEO برسیم و در گــام بعد باید بــا برنامه ریزی 
دقیق و کار مجاهدانه، به سرعت به سمت مدار 
۳۶هــزار کیلومتری GEO حرکت کنیم. رئیسی 
افـــزود: اگــر در صنعت فضایی حضور نداشته 
باشیم، مجبور خواهیم شد در اتــوبــان ساخته 
شـــدۀ دیـــگـــران حــرکــت کــنــیــم. صنعت فضایی 
ــوع بــازدارنــدگــی بـــرای تعرض دشمنان به  یــک ن
کشور ایــجــاد می کند. وقتی مـــاهـــواره ای پرتاب 

ــان احـــســـاس قـــدرت  ــ ــوان  مـــی شـــود مـــــردم و جــ
و غرور می کنند.  

علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت پس از این 
جلسه با انتشار توییتی نوشت: برگزاری جلسه 
شــورای عالی فضایی پس از ۱۰ ســال نویدبخش 
آینده روشــن فضایی ایــران است که می تواند در 
بهبود کیفیت محیط زیست، مخابرات، مدیریت 
آب و کشاورزی، دریانوردی، هواشناسی و... مؤثر 
باشد. جهرمی همچنین وعده داد: عقب افتادگی 
سال های اخیر کشور در صنعت فضایی، جبران و از 
دانشمندان ایرانی این عرصه حمایت خواهد شد. 
همچنین در حاشیه این جلسه وزیــر ارتباطات 
هم با بیان اینکه ظرفیت های بسیار خوبی در 
حوزه فضایی داریم، گفت: دولت به دنبال ارتقای 
صنعت فضایی کشور اســت. صنعت فضایی 
کشور عاوه بر اقتدار، می تواند مشکات کشور 

را حل کند.

واکنش کاربران به راه افتادن صنعت فضایی  ◾
پس از یک دهه

اینکه عالی ترین مقام دولـــت پــس از یــک دهه 
به این جلسات برگشته است از چشم کاربران 
فضای مجازی دور نماند؛ یک کاربر توییتر در این 
بــاره نوشت: »جــای تأسف دارد که ایــن صنعت 
توسعه آفرین، درآمــدزا و پیشرو در طول سالیان 
گذشته به حال نیمه تعطیل درآمده و شورای عالی 

فضایی بیش از ۱۰سال تشکیل نشده بود«. 
محمد شلتوکی کارشناس مسائل نظامی هم با اشاره 
به یکی از تصاویر بازدید رئیس جمهور از یک ماکت 
طراحی شده در نمایشگاه دیــروز نوشت: به نظر 
می رسد این ماکت طرح نهایی پایگاه فضایی چابهار 
باشد؛ در این ماکت مخازن کرایوژنیک هم دیده 
می شود که نشان از برنامه جدی کشور برای حرکت 

به سمت پیشران های سرمازا )کرایوژنیک( است.

شورای عالی فضایی کشور پس از 11 سال وقفه تشکیل جلسه داد 

 صنعت فضایی
 نفس تازه می کند

خبرخبر
روزروز

پاسخ ۳0 صفحه ای الریجانی به شورای نگهبان ◾
به گــزارش فــارس، علی الریجانی داوطلب عدم احراز 
صاحیت شــده انتخابات ریــاســت جمهوری ۱4۰۰ 
پس از آنکه دالیــل شــورای نگهبان را دریــافــت کرده 
اســت با متنی حــدود ۳۰ صفحه ای به تمام مسائل 
و شبهات مطرح شــده پاسخ داده و آن را بــرای سران 
ــوا و بــســیــاری از شــخــصــیــت هــای ســیــاســی کشور   قـ

ارسال کرده است.

برنامه ریزی برای دیدار اعضای خانه احزاب با رئیسی ◾
ــرای دیــــدار با  ــ ــا بــیــان ایــنــکــه ب حسین کنعانی مــقــدم ب
رئیس جمهور برنامه هایی داریم، گفت: روحانی در هشت 
سال گذشته با مسئوالن احــزاب دیــداری نداشت. دبیر 
ــاره  سیاسی جبهه ایستادگی در گفت وگو با مهر، درب
کاهش فعالیت های سیاسی حزبی و انفعال خانه احزاب 
در ماه های اخیر توضیح داد: از احزاب کشور عمدتاً به عنوان 
ابزاری برای مشارکت مردم در انتخابات استفاده می شود.

آمریکا و تروئیکا بیانیه های متقلبانه صادر می کنند ◾
سخنگوی وزارت امورخارجه ایــران نوشت: در آستانه 
گفت وگوهای وین، آمریکا و تروئیکای اروپایی بیانیه های 
ــا، سعید  ــرن ــزارش ای ــ ــادر می کنند. بــه گ متقلبانه صـ
خطیب زاده افزود: آمریکا و تروئیکای اروپایی بر تحریم ها 
می افزایند، روایت های تحریف  شده سرهم می کنند. در 
مقایسه رویکرد غرب و ایران، کافی است اولویت های دو 

طرف را مقایسه کنید.

خطیب تهران: خودروسازان کشور با تحول بیگانه اند ◾
امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه رسالت رئیس جمهور 
و دستگاه های کلیدی اجرایی و قضایی این است که راه را 
برای ورود فناوری های جدید به عرصه مدیریتی کشور هموار 
کنند تا با یک تحول عظیم روبه رو شویم، گفت: شرکت های 
بزرگ خودروسازی کشور با این مقوله های تحول فناورانه 
تقریباً بیگانه اند.به گزارش فارس، ابوترابی فرد مهم ترین 
اصل در نظام سازی اسامی را شایسته ساالری عنوان کرد.

سخنگوی سازمان انــرژی اتمی 
گفت: سازمان های بین المللی 
تحت نــفــوذ قــدرت هــای بــزرگ 
هستند و رفتار نامناسب آژانس 
با ایــران واقعیتی است که در این مــورد بارها 

تذکر داده ایم.
به گــزارش ایرنا، بهروز کمالوندی با اشــاره به 
سفر مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به 
ایران، اظهار کرد: قدرت های جهانی، بخشی از 
صنعت هسته ای صلح آمیز ایران را سیاسی 
کرده اند، اما ایران به دنبال صنعت هسته ای 
صلح آمیز اســت و تمام تعهدات خــود را در 

چارچوب پادمانی انجام داده است.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی تصریح کرد: باید 
برای احقاق حقوق ایــران تاش و از مخدوش 
کردن چهره کشورمان جلوگیری کنیم که در 
گفت وگوی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی در تهران با وزیر امور خارجه به همه این 

نکات تأکید شد.
کمالوندی با بیان اینکه تمام تولیدات هسته ای 
ــران در چــارچــوب قــانــون اســت امــا عــده ای  ایـ
ــردن ایـــران هستند، گفت:  درصـــدد متهم ک
رسانه های داخلی بــرای خنثی کــردن توطئه 

آن ها باید هوشیار باشند.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران تصریح 
کرد: »در تأسیسات کرج، ما مواد هسته ای 
ــه همین دلــیــل آنــجــا مشمول  نـــداریـــم و ب
پــادمــان نمی شود. ما در آنجا سانتریفیوژ 
تولید می کنیم. آن هـــا می گویند ایـــران در 
تأسیسات کــرج سانتریفیوژهای پیشرفته 
تولید می کند. بله، ما ابایی از ایــن نداریم. 
الحمدلله کشور ما قادر است با ظرفیت باال 
چنین سانتریفیوژهایی را تولید کند و برای 
 این کار ما از کسی اجازه نمی گیریم، براساس 
ــن حــق مــاســت و هیچ  ــاده4 ان پـــی تـــی ایـ ــ مـ

محدودیتی هم ندارد«.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی کشور:

در تأسیسات کرج مواد هسته ای نداریم

عکس نوشتگزارش کوتاه

استراحت پس از مجاهدت

در  حاشيه

پول پاشی 
امارات برای 
رئیس کردن یک 
شکنجه گر!

برخی کاربران 
شبکه های مجازی 
دیروز به اخبار مربوط 
به انتخاب رئیس 
جدید اینترپل واکنش 
نشان دادند. »احمد 
ناصر رئیسی« که 
به گفته رسانه های 
مختلف بین المللی 
مأمور شکنجه 
بوده ، با پول پاشی 
گسترده امارات و 
باوجودمخالفت برخی 
سازمان های حقوق 
بشری به مدت چهار 
سال به ریاست اینترپل 
)پلیس بین المللی( 
انتخاب شد. این 
کاربران به شکایت های 
در دست اقدام فراوان 
در دادگاه های چندین 
کشور مختلف از جمله 
فرانسه و ترکیه از رئیس 
جدید اینترپل اشاره 
و از این انتخاب ابراز 
تعجب کرده اند. برخی 
از کاربران هم نوشتند: 
جوری می گید احمد 
ناصر شکنجه گر بوده 
که انگار بقیه رؤسای 
اینترپل این کاره 
نبودند! 

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9150000286      بیش از هفت ماه است پروژه خط۳ 
قطارشهری مشهد تعطیل شده به خاطر بودجه 
شهرداری، چرا شورای شهر و شهردار مشهد به 

فکر بودجه خط۳ مترو نیستند ؟ 
9360000158     برای دریافت واکسن برکت به هر 

مرکز بهداشتی در مشهد مراجعه کردم نداشتند 
و من را به دیگری پاس می دادند؛ خالصه یک 

روزم حرام شد تا توانستم در ساعت۱۶واکسن 
بزنم. از دانشگاه علوم پزشکی مشهد تقاضا 

می شود به این بلبشوی نبود واکسن ایرانی در 

کالنشهر مشهد رسیدگی کند.
9330000215   واقعًا راهنمایی و رانندگی مشهد 

با رانندگان تعارف داره که حتی وقتی جلوی 
چشمشون در خیابان اصلی سوبله پارک کرده اند، 

هیچ واکنشی نشون نمی ده!؟

9350000950   آقای رئیسی! هنوز هم نمی خواهید 
مدیران رده دوم و سومی که همراه مردم نیستند 
و به کارشکنی مشغول اند یا رنگ عوض کرده اند 
را با نیروهای سالم و کاربلد و دلسوز جایگزین 

کنید؟ 

فراخوان ها برای التهاب آفرینی 
در اصفهان و مشهد به نتیجه نرسید

 ماهیگیری ضد انقالب 
از تنش آبی

در حالی که کشاورزان اصفهانی پس از ۱۶ روز 
تحصن با صدور بیانیه ای به کار خود پایان داده 
بودند، اما ظاهراً این اقدام به مذاق عد ه ای خوش 
نیامد! صبح دیروز در شرایطی که تعداد اندکی 
از مــردم در بستر زایــنــده رود حضور داشتند و 
تحصن کشاورزان هم پایان یافته بود، عده ای 
اندک با شعارهای تند، با پلیس درگیر شدند. 
شاهدان می گویند ظاهر این عده به هیچ وجه به 
کشاورزان شباهتی نداشت. بنا بر تصاویری که 
صداوسیما منتشر کرده، پس از آنکه این عده 
اقــدام به آتــش زدن برخی چادرهای کشاورزان 
کردند، پلیس با گاز اشک آور مجبور به متفرق 
کردن آنان شد. همچنین عده ای از افراد به ظاهر 
کشاورز در مقابل صداوسیمای اصفهان تجمع 
کردند و شعارهایی علیه صداوسیما سر دادند 
که این شعارها نیز در گــزارش هــای بخش های 

مختلف خبری صداوسیما منتشر شد. 
به گـــزارش فـــارس، روشــن کــردن آتــش در معابر 
اطــراف، سنگ  پرانی به پلیس و آتــش زدن اموال 
عمومی از جمله یک آمبوالنس، نمونه ای از دیگر 
اقدامات تجمع کنندگان دیروز است که شباهتی 
به تجمعات دو هفته گذشته نداشت. در یکی 
از فیلم هایی که از اتفاقات دیــروز منتشر شده، 
چــادرهــای کــشــاورزان توسط چند نفر به آتش 
کشیده می شود و در این بین یکی از کشاورزان 
می گوید »با این کار ما بدنام می شویم اما افرادی 
که مشغول  آتش زدن چادرها هستند همچنان 

به این کار ادامه می دهند. 
در تصاویری که صداوسیما منتشر کرده افراد 
ضمن تخریب امــوال عمومی، آتش هایی در 

خیابان های اطراف به پا کرده اند. 
این  در حالی است که از روز پنجشنبه ضدانقاب  
بــا پخش شب نامه هایی فــراخــوان هــایــی بــرای 
تجمعات گوناگون در شهرهای بزرگ کشور صادر 
کــرده بــود. فراخوان هایی که در آن هــا ادعــا شده 
است »در حمایت از مردم اصفهان« است اما 
شعارهای آماده شده برای این تجمعات ارتباطی 
به مسئله کم آبی ندارد. در تصاویری که کانال های 
گروهک تروریستی منافقین منتشر کرده ، افرادی 
با صورت های پوشیده شده، خیابان هایی در چند 
شهر را مسدود کرده اند و اجازه عبور و مرور را به 
مردم نمی دهند. این کانال ها همچنین رسماً از 
مردم خواسته اند که با اقدامات مشابه، راه های 
اصلی شهرها را مسدود کنند. روز گذشته از 
سوی حساب های کاربران ضدانقاب در فضای 
مجازی، فراخوان های کوری برای تجمع در مشهد 
نیز منتشر شد که با بی تفاوتی کامل کاربران و 

مردم هوشیار مشهد روبه رو شد. 

آب انتقالی به يزد به خاطر تخریب خط لوله  ◾
انتقال، قطع شد

در این شرایط مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
یــزد، از قطع آب انتقالی به یزد بر اثر تخریب 
تأسیسات خط اول انتقال آب اصفهان به یزد 
خبر داد و گفت:  حوضچه های ۳۳7 و ۳۳۰ با 
لــودر تخریب شده و خسارات زیــادی را ایجاد 
کرده است و آب انتقالی به یزد بر اثر این اتفاق 
در حال حاضر قطع است. همچنین فیلمی از 
لحظه تخریب لوله های انتقال آب اصفهان 
به یــزد با لــودر در فضای مجازی منتشر شده 
که از عامان این حرکت تاکنون خبری واصل 

نشده است.

وزیر اقتصاد : حذف ارز
 ۴۲۰۰ تومانی به تعویق افتاد 

وزیر اقتصاد و امور دارایی از به تعویق افتادن حذف 
ارز ترجیحی خبر داد. احسان خاندوزی دراین  باره 
گفت: دولــت به این نتیجه رسید که با توجه به 
پیامدهای منفی در بخش تولید به سمت حذف 
ارز 4هـــزارو2۰۰ تومانی حرکت کند و با توجه به 
اینکه این الیحه در مجلس به تصویب نرسید به 
تعویق خواهد افتاد. وی این مطلب را در جلسه 
شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی اعام 
و اظهار کرد: بود و نبود ارز ترجیحی در نوع واردات 
و نوع محصوالت تولید داخل تعیین کننده است. 
به گــزارش فارس خاندوزی افــزود: مشکل پنجره 
واحد، سرمایه گذاری داخلی و خارجی را می توانیم 
حل کنیم و وقتی این مسائل نادیده گرفته می شود 

چرخ اقتصاد سخت می گردد.

خبـر
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برجامبرجامقوه قضائيهقوه قضائيه سياست خارجیسياست خارجی

دستور اژه ای برای 
ارفاقات قانونی محکومان آبان 9۸

رئیس عدلیه پس از مطالعه موردی پرونده ها و درخواست های 
متقاضیان، دستورات الزم را جهت رسیدگی شامل بررسی 
عفو، اعمال ارفــاقــات قانونی، مرخصی، استفاده از پابند 
الکترونیک و… صادر کرد. به گزارش مهر، در سلسله برنامه های 
ماقات مردمی اژه ای، وی به مدت دو ساعت با تعدادی از 
خــانــواده هــای محکومان امنیتی، حــوادث آبــان ۹۸ و جرایم 
عمومی دیدار کرد. دستورات  رئیس قوه قضائیه عمدتاً حول 
محورهای »بررسی عفو«، »اِعمال ارفاقات قانونی«، »اعطای 
مرخصی به زندانی«، »اِعمال مجازات جایگزین حبس برای 

زندانی« و همچنین »کاهش مبلغ وثیقه برای متهم« بود.

باقری: موفقیت در وین
 مستلزم لغو همه تحریم هاست

معاون سیاسی وزیر امور خارجه گفت، لغو تحریم ها شرط 
موفقیت مذاکرات هسته ای پیش   رو خواهد بود. به گزارش 
فارس، علی باقری کنی روز پنجشنبه در مصاحبه با روزنامه 
»ایندیپندنت« تأکید کــرد: مــذاکــرات هسته ای در ویــن در 
صورتی نتیجه بخش خواهد بود که تمام تحریم های آمریکا 
لغو شوند. وی افــزود: درخواست برای تضمین از طرف دیگر 
برای عدم خروج از توافق، عدم اعمال تحریم های جدید و عدم 
بازگرداندن یا اعمال دوباره تحریم های قبلی با این هدف دنبال 
می شود که این  احتمال خنثی شود که هرج ومرج سیاسی در 

ایاالت متحده بر رفتارهای بین المللی این کشور تأثیر بگذارد.

وزارت خارجه: رونق تجارت 
خارجی آغاز شده است

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه اعام کرد این 
وزارتخانه برنامه های منسجمی را تدوین و حل مشکات 
و رفــع موانع تجارت خارجی را آغــاز کــرده اســت. به گــزارش 
ایسنا مهدی صفری در نشست هم اندیشی سفارت ایران 
 در ترکمنستان افزود: خوشبختانه قدم های خوبی در بخش 
حمل و نقل، صــدور خدمات فنی - مهندسی و صــادرات 
محصوالت  غیرنفتی برداشته شــده و شاهد شــروع رونق 
تجارت خارجی هستیم. این دیپلمات کشورمان از حل برخی از 
مشکات پیشین در حوزه گاز با ترکمنستان و همچنین اتخاذ 

تصمیمات مهمی برای رونق کریدورهای بین المللی خبر داد.

یک فعال فضای مجازی با انتشار این تصویر نوشت: این وجود دوست  داشتنی که این طور خاکی و ساده 
مشغول استراحت است، سردار مجاهد و خط   شکن حاج مصطفی ربیعی است که زمانی منشأ بسیاری 

از تحوالت مدیریتی در سپاه بود و حاال هم جانشین فرمانده کل سپاه در امر محرومیت زدایی است.



 زمین فروشی 
 در مناطق آزاد 
برای پرداخت 

حقوق کارکنان!
سعید محمد، دبیر 

شورای عالی مناطق 
آزاد با اشاره به فشار 

مضاعف برخی 
دستگاه ها بر مناطق 

آزاد و فعاالن اقتصادی 
اظهار کرد: این فشار 
موجب شده مدیران 

برای جبران هزینه ها 
به سمت زمین فروشی 
در مناطق آزاد بروند و 

حتی حقوق کارکنان 
را از فروش زمین 

تأمین می کنند. باید 
مدیران قوی بگذاریم 

تا نگرانی هایی 
که به دلیل فساد، 

رانت و البی ایجاد 
شده برطرف 

شود و در فضای 
شفاف اقتصادی 

سرمایه گذاران 
بتوانند ورود کنند. 

خبرخبر
خوبخوب

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: بیش از ۸۰۰ 
ردیف بودجه ای در بودجه ۱۴۰۱ متمرکز شده و در ۵۰ ردیف 

بودجه ای تنظیم شده است.
مــحــمــدرضــا مــیــرتــاج الــدیــنــی رویــکــرد دولـــت و ســازمــان 
برنامه وبودجه در تدوین بودجه ۱۴۰۱ را مثبت ارزیابی کرد و 
گفت: بیش از ۸۰۰ ردیف بودجه ای وجود داشت اما دولت 

آن ها را متمرکز کرد و در ۵۰ ردیف بودجه ای تنظیم کرده، 
به طوری که ردیف بودجه ای دستگاه ها و ردیف های فرعی 

که در بودجه دیده می شود متمرکزسازی شدند.
این نماینده مجلس از رویکرد کاهش کسری تراز عملیاتی 
بودجه که در اول بودجه پیش بینی شده ابراز خرسندی 
کرد و گفت: تراز عملیاتی بودجه همیشه یک رشد فزاینده 

داشته به این معنی که اتکای بودجه به منابع پایدار کاهش 
پیدا می کند و هزینه های ضروری کشور باید با منابع پایدار و 
ثابت بودجه تأمین شود. وی با بیان اینکه استفاده از تنخواه 
بانک مرکزی کاهش یافته است، گفت: خوشبختانه در 
چند ماه اخیر هیچ رقمی از بانک مرکزی برای تأمین بودجه 

و هزینه های جاری دولت استقراض نشده است.

زهرا طوسی   قرار است از 
این ماه با صدور قبوض جدید و 
جریمه چهار برابری مشترکان 
پـــرمـــصـــرفِ پــــردرآمــــد، تــرمــز 
مصرف گــاز در کشور کشیده 
شود، در این صورت ۲۵درصد 
از طبقات برخوردار که ۵۰ درصد گاز تولیدی ایران 
را مسرفانه مصرف می کنند باید بخشی از قیمت 

تمام شده این انرژی را از جیب خودشان بپردازند.
همه ســالــه بــا رشــد تقاضای گــاز در بخش های 
مختلف روبــه رو هستیم که به گفته کارشناسان 
به دلیل رشد اقتصادی نبوده بلکه ناشی از مصرف 
بــی رویــه اســت. در روزهـــای اخیر نیز طبق روال 
سال های گذشته؛ مصرف گاز در بخش خانگی، 
تجاری و صنایع غیرعمده به بیش از ۵۱۷ میلیون 
مترمکعب رسیده که در مقایسه با مدت مشابه 

پارسال ۲۲ درصد افزایش داشته است.

تأمین گاز بخش خانگی با محدودیت صنایع  ◾
تجربه نــشــان داده اســت بــا وجـــود آنــکــه تالش 
بــرای نهادینه کــردن فرهنگ مصرف و استفاده 
ــرژی در بلندمدت، نتایج ارزشمندی  بهینه از ان
دارد ولی به کارگیری ابزارهای اقتصادی برای باال 
بردن بهره وری در کوتاه مدت، آثار بهتری بر جای 
می گذارد. در این راستا با تقویت احتمال پیشی 
گرفتن مصرف از تولید، دولت در اقدامی پیشگیرانه 
دســت به اصــالح تعرفه های گــاز بــرای مشترکان 

پرمصرف یا مسرف زده است.
آن طور که اوجی وزیر نفت گفته دولت با محدود 
کردن گاز صنایع سیمانی و ارائه سوخت مایع به 
صنایع، سوخت مصرفی برای بخش خانگی تأمین 
کرده است و مشترکانی که دست به اصالح مصرف 
گاز نزنند بهای این کار را در قبض دی ماه خویش 

مشاهده می کنند و نباید از دولت گله مند باشند.

تعرفه گاز در قبض 75 درصد مردم بدون تغییر ◾
از جایی که به طور متوسط همواره میزان مصرف 
گاز ۷۵ درصــد مــردم در سه پله اول مصرفی قرار 
ــروه نخست مشتریان  مــی گــیــرد قــبــوض ســه گـ

تغییری نمی کند. مقایسه تعرفه گذاری جدید با 
تعرفه ای که پیش از این بــرای ماه های سرد سال 
۱۴۰۰ تصویب شده بود نشان می دهد قیمت گاز 
مصرفی برای سه پله نخست در پنج اقلیم، ثابت 

باقی مانده است. 
البته با ابالغ مصوبه جدید یک چهارم از مشترکان 
گاز کشور در بخش خانگی در صورت ادامه روند 
مصرف به صــورت گذشته، باید منتظر افزایش 
هزینه قبوض گاز خود باشند، مگر آنکه در روند 
مصرف خــود بازنگری کنند. مطابق جـــدول ۱۲ 
پلکانی تعرفه گاز بخش خانگی، از پله ۴ تا ۱۲، به 
ازای هر پله ۴۰ درصد به مبلغ گازبها اضافه شده 
ــع، مشترکان بدمصرف کــه تعرفه  اســت در واقـ
مصرف گــاز آن هــا در پله یازدهم و دوازدهـــم قرار 
می گیرد، هزینه قبض گاز آن ها نسبت به گذشته، 

سه تا چهار برابر خواهد شد.

 جهش نرخ پرمصرف ها ◾
 از 414 به هزار و 995 تومان

براساس آنچه نورموسوی، مدیر امور گازرسانی 
شرکت ملی گاز گفته است در پله دوازدهم مبلغ 
هر مترمکعب گاز به هزارو99۵ تومان رسیده که 
نسبت به پله نخست که ۴۱۴ تومان است حدود 
چهار برابر تفاوت دارد. به گفته وی، در کشور پنج 

اقلیم بندی داریم که براساس آن در اقلیم یک که 
سردترین منطقه کشور است، شرایط آسان تر 

در نظر گرفته شده است. 
بر پایه سخنان ایــن مقام مسئول در اقلیم یک 
مشترکان تا ۵۰۰ مترمکعب مصرف، بدون تغییر 
تعرفه گاز هستند، تعرفه گاز در اقلیم ۲ تا ۴۵۰ 
مترمکعب مصرف و در اقلیم 3 تا ۴۰۰ مترمکعب 

مصرف بدون تغییر خواهد ماند.

 پاداش به مشترکان صرفه جو  ◾
با تخفیف در قبوض

ــرای مشترکان گــاز طبیعی  بــراســاس آیین نامه ب
بخش خانگی که مصرف گاز آن ها در دوره زمانی 
۱6 آبــان  تــا ۱۵ اسفند هــر ســال، نسبت بــه دوره 
مشابه ســال گذشته کاهش پیدا کند بــه ازای 
هر یک واحــد درصــد کاهش، تخفیف یا پاداش 
صرفه جویی در نظر گرفته شده به طوری که معادل 
سه واحد درصد و تا سقف ۴۵ درصد در گازبهای 

صورتحساب دوره مشمول تخفیف می شوند.
مشترکان صنعتی هم در این تخفیف ها از نظر 
دور نمانده اند، برپایه تصمیم دولت، در صورتی 
که مشترکان صنعتی گاز طبیعی با مصرف ۵هزار 
مترمکعب در ساعت و باالتر با درخواست شرکت 
ملی گاز ایــران در دوره زمانی ۱6آبــان تا ۱۵اسفند 

هرسال، حداقل برای پنج روز متوالی، مصرف خود 
را به میزان 3۰درصد نسبت به روزهای مشابه قبل 
کاهش دهند، متناسب با میزان کاهش مصرف 
گاز، مشمول تخفیف معادل ۱۰ درصد گازبهای 

صورتحساب دوره خواهند شد.

گاز رایگان برای کم مصرف ها و اقشار کم درآمد ◾
آن طـــور کــه مــســئــوالن شــرکــت مــلــی گـــاز ایـــران 
می گویند قبض مشترکان در اقلیم های یک، 
۲ و 3 کــه در مــاه هــای ســرد ســال )مــاه هــای دی، 
بهمن و اسفند و نیمه اول فروردین سال آینده( 
کمتر از ۲۰۰ مترمکعب در ماه مصرف گاز داشته 
باشند رایگان خواهد بود. مشترکان اقلیم ۴ نیز 
ــرای هر واحد  در مــاه هــای ســرد ســال چنانچه  ب
مسکونی خود کمتر از ۱۵۰ مترمکعب گاز مصرف 
کنند از بخشودگی ۱۰۰درصدی که شامل؛ گازبها، 
مالیات، عوارض ارزش افزوده و عوارض گازرسانی 
است، برخوردار خواهند شد. میزان مصرف مجاز 
برای اقلیم ۵ نیز ۱۰۰ مترمکعب در هر ماه تعیین 

شده است.
شرکت ملی گاز در خصوص اقشار زیر پوشش 
نهادهای حمایتی نیز برنامه جداگانه ای دارد به این 
صورت که قرار است براساس اطالعات دریافتی، 
تعرفه مشترکان در دامــنــه مــصــرف یــک تــا سه 
خانوارهای محروم زیر پوشش کمیته امداد امام 
خمینی)ره( و سازمان بهزیستی کشور را از ابتدای 

سال به نرخ صفر محاسبه کند. 
خــوب اســت بدانید ایــران با داشتن یک درصد 
جمعیت جهان و سهم ۰/3 درصدی از اقتصاد 
ــاز جــهــان را مصرف  جــهــان، بیش از 6 درصـــد گ
می کند. این در حالی است که آمریکا با 6 درصد 
جمعیت جهان و سهم ۲۵ درصــدی از اقتصاد 
جهانی، ۲۱ درصــد گــاز تولیدی جهان را مصرف 
می کند. چین نیز با داشتن ۱6 درصــد جمعیت 
جهان و سهم ۱۵ درصدی از اقتصاد جهانی، ۵.۸ 
درصد گاز جهان را مصرف می کند. این ناموزونی 
موجب شده ایــران بخشی از گاز مصرفی خود را 
وارد کند که جدا از مالحظات اقتصادی قابل قبول، 

از توجیه الزم برخوردار نیست.

قدسجزئیاتمصوبهگازیدولترابررسیمیکند

ازپاداشبهصرفهجوهاتاجهشنرخپرمصرفها
گفتوگو

 گپی با عضو هیئت مدیره اتحادیه 
کسب و کارهای مجازی

احراز هویت صحیح جایگزین 
مناسب اجباری کردن »ای نماد« 
اسماعیل غالمی    عضو هیئت مدیره اتحادیه و 
انجمن کسب وکارهای مجازی درگفت گو با خبرنگار 
قدس گفت: از طریق احراز هویت صحیح می توان 
نسبت به شناسایی خالفکاران اقدام کرد. کسب و 
کارهای خرد که تازه شروع به کار کرده اند، در موقعیتی 

نیستند که بتوانند درگیر گرفتاری های اداری شوند.
الفت نسب با اشاره به اینکه شرایط فعلی »ای نماد« 
مطلوب نیست، افـــزود: پیشنهاد مــن ایــن است 
کسب وکارها دسته بندی و طبقه بندی شوند و بر 
این اساس کسب وکارهایی که حجم تراکنش ماها نه 
پایینی دارند و کسب وکارشان خرد و خانگی است، 
پس از احــراز هویت دیگر نیازی به مجوز خاصی 
نداشته باشند و بتوانند فعالیت خودشان را تا یک 
مقطع زمانی بدون نماد و جواز ادامــه دهند. به هر 
حال کسب وکارهای خرد که تازه شروع به کار کرده اند، 
در موقعیتی نیستند که بتوانند درگیر گرفتاری های 

اداری شوند. 
وی مــعــتــقــد اســــت اگــــر مـــیـــزان تــراکــنــش هــای 
کسب وکارهای خرد از یک حجم مشخصی باالتر 
رفــت، باید به دنبال دریافت نماد و جــواز بروند اما 
همچنان تأکید می کند باید به کسب وکارهایی که 
حجم تراکنش پایینی دارند، اجازه داده شود کسب  و 
کارشان راه بیفتد و خودشان را امتحان کنند و ببینند 
آیا توان کار در این بازار را دارند یا خیر. اگر این کسب 
و کارها بخواهند درگیر نماد اعتماد شوند، بی تردید با 

موانع بسیاری روبه رو خواهند شد.
وی همچنین با تأکید بر ضـــرورت حمایت دولت 
از کسب وکارهای خرد و سرمایه انسانی به عنوان 
مهم ترین رکن تشکیل دهنده اقتصاد اظهار کرد: من 
نمی گویم برای همیشه ولی معتقدم برای یک دوره 
زمانی مشخص و با حجم تراکنش مشخص و البته 
مشروط به احراز هویت می توان کسب وکارهای خرد 

را از دریافت ای نماد معاف کرد. 
الفت نسب در پایان اظهار کرد: دغدغه حاکمیت 
برای شناسایی افراد یا گروه های متخلف و مبارزه با 
پولشویی و قمار، دغدغه ای کامالً درست و منطقی 
اســت امــا از طریق احـــراز هویت صحیح می توان 
نسبت به رفع این دغدغه ها و شناسایی خالفکاران 

اقدام کرد.

اقتصاد3
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 قیمت انواع 
آون توستر

  تکنو
Te459 مدل 

۲,۳99,۰۰۰ تومان

  آژینه 
مدل 6۰۲۰

1,97۰,۰۰۰ تومان

  کومتای 
مدل 5۰45

۲,۰7۳,۰۰۰ تومان

  لوکستای 
مدل ۳1۰۰

1,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  درنیکا 
DS4۰۰4 مدل

1,599,۰۰۰ تومان

  برتینو 
ROMANO -LR 5۰مدل

۲,44۲,67۰ تومان

54.900.000نیم سکه37.850.000ربع سکه1,394,095بورس 288.080دالر )سنا(54,130,000 مثقال طال 18.817دینار عراق )سنا(125.710.000سکه12.504.000 طال  1۸ عیار1,796 اونس طال 74.777درهم امارات )سنا(

 استقراض 
 از بانک مرکزی 
صفر شده است

      صفحه 3

 ش��رکت تعاونی مس��کن شماره 2 کارکنان ش��رکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه شماره ثبت 
434181 بدینوسیله از اعضای محترم دعوت بعمل می آید در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
نوبت اول که راس ساعت 14:00 تا 17:00 روز یک شنبه مورخ 28/ 1400/09 درمحل ساختمان همایش های 
حوزه هنری واقع در انتهای خیابان سمیه نرسیده به پل کالج  تشکیل می گردد با به همراه داشتن کارت 

شناسایی و دفترچه عضویت حضور بهم رسانند.  ارائه کارت واکسن جهت حضور در جلسه الزامیست .
دستور جلسه :

      1 –گزارش عملکرد هیات مدیره .
    2- گزارش بازرسین موضوع ماده 35 .

    3- گزارش و تصویب بیالن مالی 1398 و 1399 .
    4- بررسی مجدد وضعیت تعدادی از اعضای تعاونی با توجه به مصوبه مجمع  11/02/ 1396.

    5- تصمیم گیری در خصوص بررس��ی عملکرد 3 دوره گذش��ته هیات مدیره توس��ط کارش��ناس رس��می 
دادگستری .

    6- تصمیم گیری در خصوص قدردانی از افرادی که به هر نحوی به تعاونی خدمات ارائه نمودند.
    7- انتخابات هیات مدیره .

    8- انتخابات بازرس .
 توضیحات: آن دس��ته از اعضای محترم که قادر به حضور در مجمع نمی باش��ند، می توانند با تکمیل فرم 
مربوطه )که هم در س��ایت تعاونی به نش��انی www.tm2metro.ir  و هم از طریق اتوماس��یون اداری ارسال 
خواهد شد( تا تاریخ 1400/09/24 با همراه نماینده خود در محل شرکت حاضر و پس از تائید بازرس نسبت 
به تفویض وکالت به یکی از اعضای حاضردرجلس��ه اقدام نمایند. الزم بذکر اس��ت اعضاء نماینده، اوراق 
وکالت را به همراه دفترچه عضویت موکل جهت حضوردرجلسه ارائه نمایند. ضمنَا حداکثر رأی وکالتی برای 

هر عضو تعاونی 3 برگ و برای افراد غیر عضو، یک برگ می باشد.
 اف��رادی ک��ه تمایل به نامزدی در انتخابات هیات مدیره و  بازرس��ی را دارند میتوانند تایک هفته بعد از 
تاریخ آگهی ) تاپایان وقت اداری روز شنبه 1400/09/13( به دفتر تعاونی مراجعه و نسبت به ارائه مدارک 

و تکمیل فرم های ثبت نام اقدام نمایند.
شایان ذکر است جلسه نوبت اول با حضور اکثریت )نصف+1( اعضاء رسمیت خواهد داشت.  
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 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول

بدین وس��یله از کلیه سهامداران شرکت فوق 
دعوت می ش��ود در جلسه مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده شرکت در تاریخ   1400/9/18 
س��اعت 17 در محل مش��هد نبش خیاب��ان امام 
خمین��ی 28 - برج مرم��ر- ورودی یک - طبقه 

11 - شماره چهار حضور به هم رسانند .
دس��تور جلس��ه :انتخاب ب��ازرس اصلی و علی 

البدل 
هیئت مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
به طور فوق العاده شرکت زعفران گلبال بین الملل 

)سهامی خاص( به شماره ثبت 1969 
و شناسه ملی10861043152  

/ر
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 ش��هرداری تربت جام در نظر دارد نسبت به واگذاری 
خدمات ش��هر و فضای سبز  به صورت حجمی به بخش 

خصوصی اقدام نماید .130 -9/3
از کلیه ش��رکت های واجد ش��رایط دعوت به همکاری                   
م��ی گ��ردد   ک��ه دارای صالحی��ت از وزارت کار و رفاه 

اجتماعی می باشد.
- مبلغ برآورد :

خدمات شهر : 158/129/761/988 ریال 
فضای سبز : 89/684/917/324 ریال

- مدت پیمان یک سال می باشد .
- مهل��ت مراجع��ه ب��ه س��امانه س��تاد جه��ت دریافت 
لغای��ت   1400/09/13 تاری��خ  از  اس��نادمناقصه 

1400/09/23
- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات پایان وقت اداری 

مورخ 1400/09/23 می باشد .

- پیشنهادات ساعت  10:00 صبح  مورخ 1400/09/24 
در کمیسیون  عالی معامالت بازگشایی می گردد .

- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .
- حق داوری برای شهرداری محفوظ است .

- تسلیم ضمانت نامه بانکی به مبلغ : 
خدمات شهر : 15/812/976/199 ریال 

فضای سبز : 8/968/491/732 ریال
دارای سه ماه اعتبار و قابل تمدید تا سه ماه دیگر .

- در صورتیکه نفرات اول تا س��وم از انعقاد قرارداد 
خود خودداری نمایند س��پرده آنان به نفع ش��هرداری 

ضبط می گردد.
- هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .

- سایر موارد در اسناد مناقصه ذکر گردیده است .
- جهت کسب اطالعات بیشتر به شماره 52527911-12 

امور قراردادها –امور مالی تماس حاصل فرمایید .
 

مهدی رضایی
سرپرست شهرداری تربت جام

»متن آگهی فراخوان تجدیدمناقصه 
عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( 

یک مرحله ای شهرداری تربت جام«
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سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی

سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در نظر دارد  
تجهیزات و لوازم آبرسانی مازاد خود بالغ بر ۲۹0 قلم کاال شامل 
: اتصاالت و لوازم پلی اتیلن و ملزومات آبیاری ، لوله پلی اتیلن ، شیرآالت و لوازم چدنی و آهنی ، الکتروپمپ و فیلتراسیون و 
ایستگاه پمپاژ واقع در شهرستان قوچان در قالب نه گروه و یازده  قلم به ارزش حدود ۱۱ میلیارد تومان را از طریق مزایده عمومی با مشخصات 
مندرج در اسناد مزایده به فروش برساند . لذا از کلیه متقاضیان دعوت می شود جهت دریافت اسناد مزایده از تاریخ ۱400/۹/۲ لغایت ۱400/۹/8 

به سایت سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد(با کد فراخوان ۱000003۲66000004 مراجعه نمایند.
 زمان بازدید اموال: از تاریخ۱400/0۹/۲ لغایت ۱400/0۹/۱8از ساعت 8 صبح الی ۱3 )غیر از روزهای تعطیل(

 شماره تلفن376۲833۹ در ساعات اداری جهت پاسخگویی به سواالت مزایده 
آدرس محل بازدید: قوچان بلوار جمهوری اسالمی غربی - تقاطع خیابان تالشگران ، پشت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قوچان تلفن 

تماس جهت هماهنگی بازدید 0۹۱558۱7۱37 آقای جلیل تقدیسی 
ضمنا هزینه درج آگهی به عهده برندگان مزایده می باشد .

                                                                                                  شناسه آگهی ۱۲۲86۲7 م الف 6633

آگهی مزایده عمومی فروش تجهیزات و لوازم 
آبرسانی به شماره 1400/5 )نوبت دوم(   

شرکت خدمات حمایتي کشاورزي استان خراسان شمالی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در نظر دارد عملیات 
بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 4419 تن انواع نهاده های کشاورزی   از دو مبداء 1- انبارهای سازمانی بجنورد به میزان 3400 

تن  2- انبار های سازمانی شیروان به میزان 1019 تن  ، به سایر نقاط در داخل و خارج استان را از طریق برگزاري مناقصه عمومي یک 
مرحله ای به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از "دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهادو...." در 
بسترسامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی)توکن( را جهت  شرکت در مناقصه محقق سازند، 

1-شماره فرآخوان و تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: برای مبداء شماره 1 :  2000004144000008 مورخه 1400/9/4
2-شماره فرآخوان و تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: برای مبداء شماره 2 :  2000004144000009 مورخه 1400/9/4

3- نام و نش��انی مناقصه گذار: ش��رکت خدمات حمایتی کشاورزی اس��تان خراسان شمالی به آدرس: بجنورد بلوار مدرس 
بین مدرس 19 و 21 پالک 555

4-هزینه خریداسناد مناقصه:مبلغ 500.000ریال می باشد که از درگاه بانکی موجود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می گیرد.
5-مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه:از روز پنج شنبه مورخه 1400/9/4  لغایت ساعت 18:00روزسه شنبه مورخه 1400/9/9
6- آخرین مهلت ارائه پاکت های پیشنهادی بارگذاری  در سامانه ستاد)به صورت PDF( : تا ساعت18:00روز یکشنبه مورخه 1400/9/21

*الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالی باید حداقل 45روز از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشند. 
7-تاریخ گش��ایش پیشنهاد ها:روز دوش��نبه مورخه1400/9/22ساعت09:00 صبح برای مبداء شماره 1 و ساعت 10:30 برای 

مبداء شماره 2  درمحل سالن جلسات استان می باشد.
8-مبلغ و نوع تضمین فرآیند ارجاع کار: برای مبداء شماره 1 مبلغ 330/000/000 ریال و مبداء شماره 2 مبلغ 97/686/000 

 IR 250100004001039704005791 ریال که به دو صورت ضمانتنامه بانکی  و یا فیش واریزی به شماره  حساب  شبای
ی��ا  با  ن��زد بان��ک مرکزی جمهوری اس��المی ای��ران بنام خزانه داری کل از طریق دس��تور پرداخت س��اتنایا پا

شناسه  واریز  30 کاراکتری340039779263500650000000000006  قابل ارائه می باشد.
9-آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار )پاکت الف(عالوه بر 
بارگذاری در س��امانه، می بایس��ت بصورت فیزیکی و در پاکت دربسته و ممهور ، حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخه 

1400/9/21به دبیرخانه کمیسیون معامالت مناقصه گذار در آدرس فوق الذکر تحویل و رسید دریافت شود.
ضمنا جهت کس��ب اطالعات بیش��تر مي توانید ضمن تماس با  ش��ماره تلفن 32244119-058  به  آدرس اینترنتی ش��رکت 

www.assc.ir و آدرس  پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات  http://iets.mporg.ir نیز مراجعه فرمائید.
-شماره تماس پشتیبانی سامانه : 1456  تماس بادفتر ثبت نام در سامانه اداره کل صنعت ،معدن و تجارت استان خراسان 

شمالی31552510 – 058  آقای مروتی 

مناقصه عمومی یک مرحله ای 
شرکت خدمات حمایتي کشاورزي  استان خراسان شمالی )نوبت دوم(
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وزارت جهاد کشاورزی
شماره :55/75/00/1888

تاریخ : 1400/09/03



   کمی 
دستمزدها را 
باال ببرید!  
منوچهر والی زاده، 
مدیر دوبالژ و گوینده 
پیشکسوت، برای 
بهتر شدن وضعیت 
دوبله خطاب به 
رئیس صداوسیما 
گفت: مسئوالن به 
فکر باشند، حقوق 
بچه ها را به موقع 
واریز کنند و کمی 
دستمزدها را باال 
ببرند؛ به خصوص 
برای جوانان چون 
به هر حال آن ها با 
امیدی وارد این کار 
می شوند. بهتر است 
کمی بیشتر هوای 
جوانان را داشته 
باشند. 

یاد 

درباره جزئیات ساخت  ◾
بــازی »فرمانده مقاومت، نبرد 

آمرلی« برایمان بگویید؟
ــی درســـــــت از  ــ ــتـ ــ ارائــــــــه روایـ
ــازان مدافع  جانفشانی ســرب
حــرم در جبهه مقاومت برای 
مخاطب کودک و نوجوان از دغدغه های همیشگی 
ما بــوده اســت. اینکه بیش از 35 میلیون نفر از 
افراد جامعه روزانه بیش از 90 دقیقه از زمانشان 
را صرف رسانه بــازی می کنند ما را به این سمت 
می برد که اگر قــرار است روایتی را بــرای مخاطب 
خودمان بازگو کنیم باید با ادبیات و زبان خودش با 
او صحبت کنیم و امروز این زبان، زبان بازی است. 
اینکه چرا ســراغ چنین ســوژه ای رفتیم ماجرا به 
سخنرانی رهبر معظم انقالب برمی گردد که در 
ایام پس از شهادت حاج قاسم سلیمانی به بیان 
گــوشــه ای از رشــادت هــای ایشان پرداختند و به 
دالورمردی های این سردار آسمانی در شهری که 
از همه طرف در محاصره داعش بود اشاره کردند؛ 
اینکه حاج قاسم با بالگرد وارد شهر می شوند و به 
کمک نیروهای مردمی، محاصره شهر را شکسته 
و آنجا را آزاد می کنند. چنین موضوعی برای من 
که سال ها در صنعت گیم فعالیت می کنم چه 
در جایگاه گیمر و چه سازنده، یک سوژه جذاب 
برای ساخت بازی است. تصمیم گرفتیم از همین 
خاطره رهبری وام بگیریم و قصه ای را در منطقه 
آمرلی تعریف کنیم. در مرحله نخست نیاز به 
پژوهش داشتیم و تحقیقاتمان را درباره این شهر 
تکمیل کردیم. شهری که 10 ماه در محاصره داعش 
بود و مــردم با جان و دل مقاومت کردند تا اجازه 
سقوط شهر را ندهند، در نهایت با ورود حاج قاسم 
به شهر و بسیج نیروهای مردمی به شکل منظم، 
مــحــاصــره اش شکسته مــی شــود؛ ایــن موضوع 
به داستان بــازی تبدیل شد. ساخت بــازی نیز از 
اسفندماه 98 آغاز شد و اکنون تکمیل شده است.

دربــاره جزئیات بــازی و جذابیت های بصری و  ◾
روایی آن هم توضیح می دهید؟

ما برخالف دیگر دوستانی که آثــاری با محوریت 
مقاومت و حاج قاسم سلیمانی تولید می کردند 
تصمیم گرفتیم اسلحه را به دست سردار مقاومت 
ندهیم بلکه گیمر با قهرمان دیگری، قصه بازی را 
دنبال کند و حاج قاسم به عنوان فرمانده میدان 
در بازی حضور داشته باشد بنابراین روی یکی از 
شخصیت های مقاومت مردمی در شهر آمرلی 
متمرکز شدیم. البته با روایت نویسنده، قهرمانی 
معرفی شد که این شخصیت با حمله داعش به 
شهر، همسر و فرزندانش را از دست می دهد. این 
اتفاق متأثرکننده قهرمان داستان را مجاب می کند 
که اسلحه به دست بگیرد و از شهر و مردمش دفاع 
کند. البته قصه جزئیات بیشتری دارد که برای لو 
نرفتن آن توضیحات بیشتری نمی دهم تا مخاطبان 

در حین بازی از آن لذت ببرند.

تریلر بازی هم نشان می دهد کار از گرافیک خوب  ◾
و قابل رقابت با بازی های استاندارد جهانی برخوردار 

است؛ به ویژگی های فنی بازی هم اشاره می کنید؟
روایــت بــازی در سه فصل پاییز، زمستان و بهار 
جریان دارد و برای طراحی دقیق این محیط ها از 
هــزاران قطعه عکس و فیلم های واقعی استفاده 
کردیم تا بتوانیم در کنار گیم پلی مهیج، یک روایت 
درست و دقیق را به مخاطبان ارائه دهیم. بازی با 
ضرباهنگی تند، فراز و فرودهای زیادی دارد. این 
بازی 6 ساعت گیم پلی دارد و در ساخت شهر آمرلی 
هم تالش شده معماری ها با دقت انجام شود اما 
ابعاد شهر در بازی بسیار وسیع تر از شهر آمرلی 
است، چون باید داستان طوری روایت می شد که 
گیمر بتواند در آن شهر بــازی کند و مراحل آن را 
پیش ببرد. دقت باالیی در معماری ها و جلوه های 
بصری شده است و بازی از گرافیک چشم نواز و 

گیم پلی جذاب و پرکششی برخوردار است. 

به هرحال آغاز جذاب و ریتم تند برای گیمرهای  ◾
ــازی در  امــروز بسیار اهمیت دارد و معموالً آغــاز ب
بازی های ایرانی کمی کند است؛ افتتاحیه نبرد آمرلی 

ریتم تندی دارد؟
بله، البته گاهی در بازی های ایرانی شروع قصه 
ایجاب می کند فصل افتتاحیه کمی کندتر باشد 
تا بتواند برخی مضامین را به مخاطب منتقل 
کند امــا از آنجا کــه کــارگــردانــی بــازی »فرمانده 
مقاومت« به عهده خودم است و از بازخوردهای 
بازی »سفیر عشق« و »قیام مختار« به مسیری 

رسیدیم که نظر مخاطب برایمان اولویت دارد 
بنابراین برای احترام به مخاطب از گیمرها برای 
ــازی »فرمانده مقاومت؛ نبرد آمرلی«  تست ب
دعوت کردیم. ضمن اینکه  پیش از انتشار بازی 
ــه روز شــده »سفیر« را هم  »مــخــتــار« نسخه بـ
منتشر کردیم که در آن نظرات کــاربــران لحاظ 
شده بود و بازی مختار با اشکاالت بسیار کمتری 
نسبت به سفیر منتشر شد. فصل سوم این بازی 
هم که فصل انتقام است با بازخوردهایی که از 
بازی مختار گرفتیم، اثری به مراتب ارزشمندتر 
از دو اثر قبلی خواهد بود. ما همه این تجربیات را 
همراه با اعمال نظرات مخاطب در ساخت بازی 
»فرمانده مقاومت« لحاظ کردیم. این بازی که 
پنجشنبه هفته گذشته رونمایی شد، درنهایت 
تــا دو هفته آیــنــده در بـــازار عرضه مــی شــود. در 
ــازی کــه در سبک تــیــرانــدازی اول شخص  ایــن ب
)First Person Shooter( اســت، ضرباهنگ 
تندتر است و گزینه ای را بــرای مخاطب در نظر 
گرفتیم که اگر گیمر خواست سینماتیک هایی 
که 40 دقیقه انیمیشن سینمایی دارد را نبیند، 
از سینماتیمک ها عبور کرده و بازی را ادامه دهد. 

زمانی که اخبار انتشار این بــازی منتشر شد،  ◾
رسانه های بیگانه سخن پراکنی هایی علیه آن داشتند، 

دلیلش را چه می دانید؟
ــازی تــوســط فرمانده  وقــتــی خبر رونــمــایــی ایــن بـ
ســازمــان بسیج اعــالم شــد، رسانه های بیگانه با 
نگاه تمسخرآمیزی به آن پرداختند و گفتند قرار 

است یک بــازی ضعیف وارد بــازار شود ولی پس 
از اینکه تریلرهای آن پخش شد جیغ بنفششان 
برآمد! حتی یکی از شبکه های سعودی این بازی 
را با Call of Duty مقایسه و از اینکه قرار است 
وارد بــازار شود ابــراز نگرانی کرد. در جهان امروز، 
بازی یکی از مهم ترین و مؤثرترین ابزارهای انتقال 
پیام به مخاطب اســت. چند سال پیش یکی از 
مسئوالن رژیم صهونیستی در واکنش به دیده 
شدن یک بــازی ایرانی در جشنواره های جهانی 
گفته بود به همان میزان که دستیابی ایران به دانش 
هسته ای خطرناک است، دستیابی اش به دانش 
گیم می تواند خطرناک باشد! این یعنی بازی یکی 
از مهم ترین ابزارهای انتقال پیام است و با این ابزار 
رسانه ای می توان وارد خانه های مردم و افکارشان 
شد. در فضای رسانه ای امروز جهان که از انتشار 
عکس حاج قاسم در شبکه اینستاگرام ممانعت 
می شود، وقتی یک بــازی باکیفیت با محوریت 
حاج  قاسم تولید می شود، حتماً صدای رسانه های 
بیگانه بلند می شود چون احساس خطر می کنند. 

انتشار این بازی در سطح بین المللی بسیار مهم  ◾
است برای این مورد چه برنامه ای دارید؟

بخشی از تولیدات که محتوای راهبردی ندارند 
و بیشتر جنبه سرگرمی دارنــد می توانند وارد 
بــازار جهانی شوند و به صــورت غیرمستقیم 
ــاری مانند  ــد. آثـ ــازار جهانی شــده ان هــم وارد بـ
»فرمانده مقاومت« که قرار است یک مجموعه 
ــازی باشد و قسمت دوم  آن دربـــاره دو شهر  ب
»نُبل« و »الــزهــرا« است و اتفاقات دیگری که 
در سال های اخیر در جبهه مقاومت رخ داده، 
ــازار جهانی  شرایط سخت تری بــرای ورود به ب
دارند. اساساً هرچه جلوتر می رویم به این نتیجه 
می رسیم غرب آسیا و شمال آفریقا نیاز به یک 
بستر و پلتفرم برای عرضه بازی های متناسب با 
فضای این منطقه دارد یعنی کشورهایی مثل 
ــران، افغانستان  سوریه، عــراق، لبنان، یمن، ای
و بخشی از کشورهای آسیای میانه و شمال 
آفریقا نیاز به فضای مشترکی برای عرضه این 
بازی ها دارند. همان طور که برای عرضه جهانی 
بازی »سفیر عشق« کارهایی را انجام دادیم و در 
آینده ای نزدیک درباره آن اطالع رسانی می شود 
برای عرضه چنین آثاری هم برنامه داریم. برای 
دوبله و زیرنویس این بازی به زبان های عربی، 
انگلیسی، فرانسوی و اسپانیولی برنامه ریزی 
کردیم تا در زمــان مناسب آن را در کشورهای 

منطقه مقاومت عرضه کنیم.

یعنی مانند اتحادیه رادیو و تلویزیون های اسالمی  ◾
نیاز به اتحادیه رسانه های دیجیتال اسالمی داریم؟

 بله باید چنین بستری مهیا شود و به اتحادیه 
رسانه های دیجیتال اسالمی نیاز اســت. ایجاد 
چنین بستری ضروری است تا بتوانیم تولیداتمان 

را به دست مخاطبان در منطقه برسانیم.

گفت وگو با مهدی جعفری جوزانی، کارگردان و تهیه کننده بازی رایانه ای »فرمانده مقاومت«

روایت شکست داعش در یک بازی اکشن

خبرخبر
روزروز

رونق دوباره نگارخانه ها در هفته دوم آذرماهافسوس از نقش حذف شده »رفسنجانی« در »منصور«
کیومرث مــرادی، بازیگردان فیلم سینمایی »منصور« 
دربــاره سکانس مرحوم هاشمی رفسنجانی این فیلم 
عنوان کــرد: ما بــرای نقش آقــای هاشمی رفسنجانی 
وقت زیــادی گذاشتیم؛ تست های زیــادی گرفتم چون 
شخصیت برای ما مهم بود و فردی را می خواستیم که 
بتواند به لحاظ شباهت الگوهای رفتاری به وی نزدیک 

باشد. 
ــادری در نقش آقــای  متأسفانه بـــازی خــوب اتــابــک نـ
هاشمی حــذف شــد؛ در حــالــی کــه بـــرای نقش بسیار 
زحمت کشید؛ با یک گریم سخت 6-5 ساعته، این 
کاراکتر تاریخی را به لحاظ صــدا و الگوهای رفتاری و 

شیوه حرکت، باکیفیت بسیار باالیی اجرا کرد.

آرتیبیشن: نمایشگاه آثار علی اکبر صنعتی با عنوان »آن 
درختان، آن مردمان« تا 14 آذر

آرگو: نمایشگاه آثار محسن وزیری مقدم با عنوان »پروژه 
تحقق نیافته« تا ۲۲ بهمن

ثالث: نمایشگاه گرافیتی های محسن دایی نبی تا ۲3 آذر
شکوه: نمایشگاه آثار پردیس شفیعیون با عنوان »خاطرات 

فصل سرد« تا 16 آذر
کهفی: نمایشگاه گروهی خوشنویسان جوان تا 9 آذر
نقش نگار: نمایشگاه آثار بهزاد شیشه گران تا 14 آذر

ــار مریم طباطبایی با عنوان »میان  نیان: نمایشگاه آث
تاریکی« تا ۲۲ آذر

گل های داوودی: نمایشگاه گروهی »اوژن« تا 10 آذر.

  زهره کهندل       بازی »فرمانده مقاومت؛ نبرد آمرلی« یک 
بازی PC مهیج در ژانر اکشن است که روایتگر محاصره 80 روزه 

شهر آمرلی توسط داعش و آزادسازی آن به فرماندهی شهید حاج 
قاسم سلیمانی است. تولید این بازی به کارگردانی و تهیه کنندگی 

»مهدی جعفری جوزانی« از حدود دو سال پیش آغاز شد. سازندگان 

بازی برای ارائه روایتی جذاب به سراغ ساخت یک بازی اول شخص 
رفتند تا رشادت های رزمندگانی که علیه تروریست های داعشی 
جنگیده اند را به مخاطب نشان دهند. این اثر محصول مرکز متنا 

سازمان فضای مجازی بسیج است که توسط شرکت منادیان تولید 
و به بازار عرضه می شود. پنجشنبه هفته گذشته و در حاشیه 

آیین پایایی سومین رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج از 
بازی »فرمانده مقاومت، نبرد آمرلی« رونمایی شد. درباره جزئیات 
ساخت این بازی رایانه ای با مهدی جعفری جوزانی که پیش از این 

تهیه کنندگی بازی های »سفیر عشق« و »قیام مختار« را به عهده 
داشته است، گفت وگو کردیم که می خوانید. 

به یاد 70 سال  شاعری »فدایی هروی«

پیر شعر افغانستان
محمد کاظم کاظمی، شاعر و پژوهشگر  

من آن چکامه  سرا عندلیب خوش  نفسم
که صحن گلشن قدس است صحنه   قفسم

به اوج قاف قناعت عدیل عنقایم
َّت نشسته چون مگسم نه بر بساط مُذِل

این بیت ها از آنِ شاعری است که روز پنجشنبه 
از این جهان رفــت؛ براتعلی فدایی هــروی، شاعر 
پیشکسوت افغانستان. کسی که با نزدیک به 
70سال شاعری و شاعرپروری، همواره در شعر این 
کشور و به خصوص در شهر هرات فعال بوده است. 
او متولد 1307 ش. در هرات بود و بیشتر عمرش در 
این شهر گذشت، جز ایامی که در سال های جنگ 
و جــهــاد، بــه ایـــران مهاجر شــده بــود و در مشهد 

می زیست.
از نظر فن شاعری، پیش از همه چیز باید قریحه 
ادبــی و تسلط استاد بر اسلوب های شعر کهن را 
یــادآور شد. او شاعری بود آشنا به اصــول و فنون 
سخنوری، البته با همان معیارهایی که در ادب 
ــاور مــن پــس از  ــت. بــه بـ ــوده اسـ ــج بـ سنتی مــا رایـ
درگذشت استاد خلیل هللا خلیلی تاکنون در جریان 
شعری امروز افغانستان، شاعری با این مایه تسلط 

بر اصول و فنون شعر سنتی خویش نداشته  ایم.
ولی شاعر ما با همه گرایش و وفاداری به قالب ها 
و معیارهای بالغت قدیم، کوشیده در محتوای 
ــارش پایبند مضامین مکرر و مفاهیم کهن  آث
نماند و تا حدی که سبک کارش اجازه می  دهد، 
همپای تحوالت زمانه حرکت کند. شعرهایش 
اغلب به مسائل و مضامین مطرح در جامعه 
امروز ارتباط دارد و در آن ها تصویری از حوادث 
هر مقطع تاریخی را می  توان دید. اما از این ها 
ــم، یـــک ویـــژگـــی شــخــصــیــت اســتــاد  ــگــذری کـــه ب
فــدایــی، آزادمنشی او بــود. او هیچ  گاه در جوار 
مراکز قــدرت نزیست و ستایشگر هیچ  یک از 
قدرتمداران عصر نبود. طبیعتاً در همین مسیر، 
محرومیت های مادی و معنوی بسیاری چشید.
مذهبی  سرایی یکی از دیگر زمینه  های جدی کار 
فدایی هروی است. او شاعری بود شیفته بزرگان 
دین و در همان قالب های سنتی، منقبت  های 
بسیاری بــرای آنــان ســروده اســت. افــزون بر آن، 
خود او نیز یک منقبت خوان برجسته بود و در 

این زمینه شاگردانی داشت.
یک ویژگی مهم شعرهای مذهبی براتعلی فدایی، 
جنبه های انقالبی و مبارزاتی ایــن شعرهاست، 
چیزی کــه در شعر سنتی 
ــاب  ــای مــذهــبــی مـــا ن
بــــــوده و در بــیــن 
شــاعــران مذهبی 
ــان،  ــ ــت ــســ ــ ــان ــغــ ــ اف
جـــــــــــــز عــــــالمــــــه 
سیداسماعیل بلخی، 
شاعری را نمی توان یافت 
تا بدین مایه از جنبه های 
انقالبی و مبارزاتی دین گفته 

باشد.

WWW.QUDSONLINE.IR شنبه 6 آذر 14۰۰   ۲1 ربیع الثانی 1443  ۲7 نوامبر۲۰۲1   سال سی و چهارم    شماره 9681

و هنر فرهنگ 

مهدی جعفری جوزانی

کارگردان و تهیه کننده

محض���ری  س���ند  و  کمپان���ی  س���ند  و  س���بز  ب���رگ 
خ���ودرو س���واری پ���ژو پ���ارس م���دل  1393 ب���ه رنگ 
س���فید ب���ه ش���ماره پ���اک 254م82 ای���ران 74 ب���ه  
ش���ماره موت���ور 124K0470026  و ش���ماره شاس���ی 
NAAN01CA8EH138103 به مالکیت حسن بابایی 
یوسفی مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط می گردد.
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بدی���ن وس���یله به اطاع همگان می رس���اند 
ک���ه ب���رگ س���بز خ���ودرو فری���دون هرمزدی 
ب���ه ش���ماره مل���ی 2992315702 مرب���وط به 
اتومبیل س���واری پرای���د  تیپ جی ال ایکس 
آی رن���گ س���فید روغن���ی مدل س���ال 1385 
ب���ه ش���ماره پاک 45 ای���ران 938 ب 49  به 
ش���ماره موت���ور 1811205 و ش���ماره شاس���ی  
S1412285013588  مفق���ود گردی���ده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.
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م���درک  فارغ التحصیلی توکتم ظریف س���رباز 
سفیدگر فرزند محمود صادره از مشهد   شماره 
مل���ی   0934554331 در مقط���ع کارشناس���ی 
پیوسته  رش���ته روانشناسی عمومی  صادره از 
تربت جام  مفقود گردیده اس���ت و فاقد اعتبار 

می باشد. 
از یابن���ده تقاض���ا می ش���ود اصل م���درک را به 
دانش���گاه آزاد اس���امی تربت جام به نش���انی: 
تربت جام کیلومتر 5 جاده فریمان ، س���ازمان 
مرکزی دانش���گاه آزاد اسامی تربت جام اداره 

امور فارغ التحصیان ارسال نمایید. 
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کارت خ���ودرو  کامیون���ت یخچالدار  ب���ه رنگ آبی  – 
 z24772266z روغنی مدل 1397 به  ش���ماره موتور
و شماره شاسی NAZPL140BJ0506332 به شماره 
پاک 36 – 512 ن 96 به مالکیت الهه بشاش کنگ 
علیا مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط می گردد.
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سندمالکیت وکارت وکارت سوخت برگ سبزوبرگ فروش 
موتورس����یکلت ایران����ا 125 : پ����اک : 52 642 ط 13م����دل 
موتوIR1004515ش:شاس����ی:   مش����کی ش:  رن����گ   1384
NFA125A8414790 به مالکیت محمدشمس الدین زاده 
داوری ف :حس����ن کدملی0934455511س����اکن بش����رویه 

مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط است .  14
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م���درک فارغ التحصیل���ی اینجان���ب ابراهی���م ب���ک 
چالک���ی فرزند حس���ین به ش���ماره شناس���نامه 19  
ص���ادره از قوچ���ان در مقط���ع کارشناس���ی رش���ته 
مهندس���ی ش���یمی -صنای���ع گاز ص���ادره از واح���د 
دانش���گاه آزاد اس���امی واح���د قوچان به ش���ماره 
138820600630 مفق���ود گردی���ده اس���ت و فاق���د 
اعتبار می باش���د.از یابن���ده تقاضا می ش���ود اصل 
مدرک را به دانشگاه آزاد اسامی واحد قوچان به 
نشانی : قوچان -کیلومتر 4 جاده قوچان - مشهد 
- مجتم���ع دانش���گاه آزاد اس���امی واح���د قوچان 

ارسال نمایید. 

ک
/1

40
81

84
لی

صی
تح

ک 
در

ن م
دا

فق
ی 

گه
آ

اصل برگ سبز و فاکتور خرید کارخانه خودروی سواری 
پ���ژو 405SLX مدل 96 به ش���ماره انتظام���ی  52 ایران 
625 ج 46  به ش���ماره موتور 181B0044275 و شماره 
شاس���ی NAAM31FE2HK151982 متعل���ق ب���ه آقای 
محمد اکب���ری مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  14
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اینجان���ب حس���ین علیمیرزایی مالک خ���ودروی 206 
تیپ 2 نوک مدادی به ش���ماره ش���هربانی 421س78 
ایران 74 و شماره بدنه NAAP03EE2JJ544010 و 
ش���ماره موتور 182A0026415 به علت فقدان اس���ناد 
ف���روش تقاض���ای رونوش���ت المثنی اس���ناد مذکور را 
نموده اس���ت ل���ذا چنانچه هر کس ادعای���ی در مورد 
خ���ودروی مذک���ور دارد ظ���رف م���دت 10 روز ب���ه دفتر 
حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در 
پیکان ش���هر ساختمان س���مند مراجعه نماید بدیهی 
است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد
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اصل سند خودروی سواری پراید صبا جی تی ایکس رنگ 
س����بز متالیک مدل 1380 با ش����ماره موت����ور 00239799 
و ش����ماره شاس����ی s1412280708354 و ش����ماره پ����اک 
759ص15 ای����ران 36 بن����ام خانم زه����را محمودی فرزند 
محمد بش����ماره ملی 1819641643 مفق����ود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 14
08
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 132SL برگ س���بز و س���ند کمپان���ی خودروی  س���ایپا
م���دل 1391 رنگ س���فید- روغنی به ش���ماره انتظامی 
992ج13 ایران 36  شماره موتور 4696986 و شماره 
شاس���ی S5420091709155 به مالکیت سیدحسین 
حس���ینی راد مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ح
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ب����رگ س����بز )شناس����نامه ( س����ند و فاکتور ف����روش )برگ 
گمرکی( خودرو وانت – وانت تویوتا هایلوکس مدل 1991  
به رنگ س����فید – متالیک به ش����ماره موتور 3091803 به 
ش����ماره شاس����ی 5029487 به ش����ماره پاک 972ص34 
بن����ام یعقوب رئیس����ی مفقود گردی����ده و از درج����ه اعتبار 

ساقط می باشد /ایرانشهر 
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برگ سبز مالکیت تراکتور کش����اورزی ITMتیپ475_4*4 
MT4A2W5549Fرنگ:قرمز- روغنی مدل ش����ماره موتور
ش����ماره شاس����ی N3HkTAD2CJETO3963به مالکیت 
الهوردی میری مقدم کاهو به شماره پاک 12 ایران 916 ک 

35  مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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 405SLX-TU5پ���ژو س���واری  کمپان���ی  س���ند 
69-451و84  ای���ران  پ���اک  ش���ماره   1394 م���دل 
شاس���ی  ش���ماره   139B0092322 موت���ور  ش���ماره 
NAAM31FE2FK711769 به نام ناصر رخشانی مفقود 

گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
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برگ سبز خودرو سواری پراید جی تی ایکس آی مدل  
1386 ب���ه رنگ نوک مدادی متالیک به ش���ماره پاک 
179ه28 ایران 42 به  شماره موتور 1940014  و شماره 
شاس���ی S1412286327541 ب���ه مالکی���ت منص���وره 
ایزدی مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط می گردد.
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برگ س���بز و س���ند کمپانی و س���ند محض���ری خودرو 
س���واری رنو لوگان ال 90 م���دل  1389 به رنگ نوک 
مدادی متالیک به شماره پاک 964ج84 ایران 42 به  
شماره موتور K4MA690D103870  و شماره شاسی 
NAPLSRALD91073721 به مالکیت منوچهر یزدی 
مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتبارس���اقط می گردد.
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برگ س���بز و س���ند کمپانی و س���ند محضری  خودرو 
ب���ه  ب���ه رن���گ س���فید  پی���کان وان���ت م���دل  1389 
ش���ماره پ���اک 847س55 ای���ران 74 ب���ه  ش���ماره 
شاس���ی  ش���ماره  و    11489074681 موت���ور 
NAAA46AA9BG158834 به مالکیت سید شهاب 
حسینی مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط می گردد.
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م���درک  فارغ التحصیل���ی محمد برات���ی باقرآبادی  
فرزن���د احم���د ص���ادره از مش���هد  ش���ماره مل���ی  
0945557426 در مقط���ع کارشناس���ی پیوس���ته  
رش���ته  مهندسی کش���اورزی علوم دامی صادره از 
مش���هد به ش���ماره 129211103619 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 اسامی مش���هد به نشانی: مشهد 
بلوار امامیه، امامیه42 س���ازمان مرکزی دانشگاه 
آزاد اسامی مش���هد  اداره امور فارغ التحصیان 

ارسال نماید. 
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برگ س���بز و س���ند کمپانی خودرو پژو جی ال ایکس 
405ب���ه ش ش���هربانی 469ص48ای���ران 87ب���ه ش 
موتور 22527603751ش شاس���ی 76305923بنام 
مس���عود بهرام���ی ب���ه ش مل���ی 4271050105مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط است. 
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برگ سبز و سند کمپانی خودرو سواری هاچ بک مدل  1395 
به رنگ نوک مدادی متالیک به ش���ماره پاک 726ه83 
ایران 32 به  ش���ماره موتور M135692372  و ش���ماره 
شاسی NAS431100G5883280 به مالکیت حمیدرضا 
فروغی مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط می گردد.
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استاد 
عبدالباسط 

محمد 
عبدالصمد 

)1367 - 1308ش(
از مشهورترین 

قاریان مصری تاریخ 
معاصر است. پس 
از حفظ قرآن در 

12سالگی، به تالوت 
آن در مجامع و محافل 

مختلف پرداخت و 
خیلی زود با استفاده 

از نعمت خدادادی 
صوت و توانایی باالی 

استفاده از آن در 
تالوت قرآن، به شهرت 
رسید و از 19 سالگی، 
به عنوان قاری رادیو 
دولتی مصر برگزیده 

شد. وی به کشورهای 
زیادی سفر کرد و 

در 9 آذر سال 1367 
دارفانی را وداع گفت.

حکایت حکایت 
تاریخیتاریخی

 محمدحسین نیکبخت 
ــاه هــر ســـال، یـــادآور  ــ  11 آذرم
شهادت مردی است که برای 
آزادی و استقالل وطن و نجات 
آن زیر یوغ استعمار و اجانب، 
از جــان گذشت و مظلومانه 
ــادی استعمار، به شهادت رسید.  به دســت ای
میرزاکوچک خان جنگلی، یکی از ستاره های 
درخشان تاریخ معاصر ماست؛ ستاره ای که برای 
مردم ایران، الگویی برای وطن دوستی و شهادت 
در راه میهن است. یکی از فرازهای جالب زندگی 
کوچک جنگلی که باید در آن با دقت بیشتری 
نگریست، واکنش و نگاه او به اقدامات حکومت 
کمونیست شوروی است؛ نیروهای تحت فرمان 
لنین که روسیه را تحت تسلط درآورده و مدعی 
بودند که می خواهند همه رنجبران و زحمتکشان 
عالم را نجات دهــنــد. شاید در آن شــرایــط که 
ــای استبداد و استعمار بــه دســت و پای  اژدهـ
ملت های محروم دنیا پیچیده بود، شنیدن این 
ادعای فریبنده می توانست دل خوش کن باشد 
و چنین نیز بود؛ اما افرادی مانند کوچک جنگلی 
که خیلی زود به ماهیت کمونیست ها پی بردند 
و دریافتند که آن ها، هیچ تفاوتی با استعمارگران 
پیشین ندارند و فقط رنگ و لعاب عوض کرده اند، 
زیاد نبودند. میرزا و یاران او، احتماالً نخستین 
گروه مبارزی در ایران بودند که با کمونیست ها 
ــرار کــردنــد و حتی بــه کمک آن هــا  ــرق ــاط ب ــب ارت
 امیدوار بودند، اما خیلی زود به ماهیت آن ها 

پی بردند. او دریافت کمونیست های مدعی 
آزاد کــردن خلق های تحت ستم، خود 

ــی  ــگــران اســـتـــعـــمـــارگـــران و غــارت
ــای  ــ ــ ــت ه ــ ــ ــگ دول ــ ــن ــم ســ هــ

امپریالیستی هستند.

گام اول برای آزادی ◾
از جــمــلــه اســنــادی 
که می تواند بر این 
ادعا صحه بگذارد 
ــای  ــاه هــ ــ ــدگ ــ و دی
میرزاکوچک خان 
و  ــر  ــ ــ ــت ــ ــ ــه ــ ــ ب را 
روشـــن تـــر نــشــان 
ــامــه هــای  ــد، ن ــ دهـ

بـــه  خــــــطــــــاب  او 
مسئوالن حکومت 

شــــــوروی اســـــت. وی 
پس از آنکه با پیشنهاد 

شـــــــرم آور کــمــونــیــســت هــا 
ــتـــن مــــرام  ــرفـ ــذیـ مـــبـــنـــی بــــر پـ

مارکسیستی و یکی شــدن گیالن 
با شــوروی و در واقــع، تجزیه ایــران روبــه رو شد، 
خطاب بــه لنین، رهبر وقــت شـــوروی نوشت: 
ــران  ــدم اول را بـــرای آزادی ای ــا معتقدیم ق »م
برداشته ایم، لیکن خطر از جانب دیگر به ما 
روی آورده است، یعنی اگر از مداخله خارجی در 
امور داخلی جلوگیری نشود، معنیش این است 

که هیچ وقت به مقصودمان نخواهیم رسید؛ 
زیـــرا بــه جــای مداخله یــک دولتی 
خــارجــی کــه تــاکــنــون وجــود 
داشت، مداخله خارجی 
دولت دیگری شروع 
شـــــده اســــــت. مــا 
ــم  ــ ــی ــ ــوان ــ ــی ت ــمــ ــ ن
ــارات  ــ ــخــ ــ ــ ــت ــ ــ اف
انــقــالبــی خود 
را کــه طــی 1۴ 
سال کوشش 
ــاری  ــ ــداک ــ و ف
بــــــــدســــــــت 
آورده ایــــــــــــم، 
یــکــبــاره محو 
ــه  ــم و ب ــ ــی ــ ــن ــ ک
ــوق مــلــت  ــ ــقـ ــ حـ
ــانــت  ایــــــــران خــی

ورزیم«. 

نامه های شدیداللحن ◾
مــیــرزا در نامه شدیداللحنی 
به مدیوانی، نماینده شوروی در گیالن 
به رفتارهای تجاوزکارانه آن ها اعتراض کرد و به 
صراحت نوشت: »اگر این اقدامات شما دوام 
پیدا کند، ناچاریم به هر وسیله باشد به تمام 
احرار و سوسیالیست های دنیا حالی کنیم که 
وعده های شما همه اش پوچ و عاری از صحت 

ــام سوسیالیسم اعمالی  و صــداقــت انــد. بــه ن
ــد کــه الیــق قــشــون مستبد  را مرتکب شــده ای
نیکال و قشون سرمایه داری انگلیس است. با 
یک فرقه آزادی طــلــب و یک جمعیت انقالبی 
که مشقت های متوالی چندین ساله دیــده و 
هنوز هم محصور دشمنان است آیا این نوع 
معامله می کنند؟«. میرزا ماهیت قیام جنگل 
را با انقالب کمونیستی یکی نمی دانست؛ او 
معتقد بــود که بر اســاس مبانی دیــن شریف، 
باید با هر تسلط بیگانه ای بر خــاک مملکت 
اسالمی مقابله کــرد. او در ادامــه نــامــه اش به 
مدیوانی می نویسد: »در قانون اســالم مدون 
است که کفار وقتی به ممالک اسالمی مسلط 
شــونــد، مسلمین باید بــه مدافعه برخیزند« 
ــا قـــدم هـــای مقدس  و ســپــس مـــی افـــزایـــد: »مـ
انقالبی را با راستی و درستی بــدون هیچ گونه 
ــش بـــرداشـــتـــه ایـــم. انــگــلــیــس هــا و دولـــت  ــ آالی
نیکالئی به من حکومت، سلطنت، امتیازات 
و ریاست می دادند و من به اتکای توجه مردم و 
احساسات عمومی و مقبولیت عامه که همین 
چیزها آخــراالمــر فــســاد و دروغگویی هایتان 
را برمال خواهند ســاخــت، بــه آن پیشنهادها 
پشت  پا زدم. رفقای شما غارتگری و آدم کشی را 
مسلک نام گذاشته، این کارها را به نام کمونیزم 
مرتکب می شوند و حاال می خواهند همان کارها 
را در ایــران انجام دهند. ما به شرافت زیست 
ــم و بــا شــرافــت مــراحــل انــقــالبــی را طی  کــرده ای

کرده ایم و با شرافت خواهیم مرد«.

در آستانه سالروز شهادت مبارز و آزادی خواه نامدار گیالنی

میرزا کوچک خان و نهضت بزرگ او
تاریخ در هفته پیش رو

به یاد »حماسه ملبورن«
دوشنبه این هفته، مصادف با هشتم آذرمــاه، 
ــازی تاریخی فوتبال ایـــران و استرالیا  ســالــروز ب
در مقدماتی جام جهانی 1998 فرانسه است؛ 
یــک بــازی تاریخی در 8 آذر 1376 کــه آخرین 
ــرای دومــیــن حــضــورش در جــام  ــ  امــیــد ایــــران ب
ــود. تیم ما در تهران نتیجه را یک بر  جهانی ب
یک مساوی کرد تا کارش در استرالیا و ورزشگاه 
کــریــکــت مــلــبــورن ســخــت شـــود. در آن بـــازی، 
استرالیایی ها از هیچ توهین و آزاری دربـــاره 
ملی پوشان ایران فروگذار نکردند؛ حتی در ابتدای 
کار، استرالیا با دو گل از ایــران جلو افتاد. فشار 
جمعیت 85 هزار نفری حاضر در ورزشگاه بر روی 
بازیکنان ایران بسیار زیاد بود. اما آن ها با اعتماد 
به نفس و ارائــه یک بازی منطقی و کم اشتباه، 
توانستند نتیجه را تغییر دهند؛ کریم باقری در 
دقیقه 71 و خــداداد عزیزی در دقیقه 75 دروازه 
ــان وقــت استرالیا را باز  ــ مــارک بوسنیچ، دروازه ب

کردند تا همه چیز به نفع ایران تغییر کند. 
با اینکه داور مسابقه، ساندرو پل مجارستانی، 

هــشــت دقــیــقــه هم 
وقــت اضافه گرفت، 
اما تیم ایران با دفاع 
مـــنـــســـجـــم، مــانــع 
گلزنی استرالیا شد 
و بــا قــانــون گــل زده 
بــیــشــتــر در زمــیــن 
ــواز  ــ ــف، جــ ــ ــ ــری ــ حــ
حـــضـــور در جـــام 
جهانی فرانسه را 

گرفت.
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تاریخ5

پیش بینی عجیب شهید مدرس درباره عاقبت رضاشاه
چهارشنبه این هفته، 10 آذرماه، هشتاد و ششمین سالروز 
شهادت عالم مبارز  شهید آیت هللا سیدحسن مدرس 
است. یکی از جالب ترین و قابل  تأمل ترین سخنان شهید 
مــدرس، پیش بینی او دربـــاره عاقبت پهلوی اول است؛ 
موضوعی که آن را از طریق یکی از مأموران وی به گوش 
رضاشاه رساند. دکتر سیدعبدالباقی مدرسی فرزند شهید 

مدرس نقل می کرد: »وقتی آقا در خواف تبعید بودند، با 
مشقت زیاد توانستم به دیدنشان بــروم. در دومین روز 
اقامت در خواف به آقا عرض کردم: نمی شود کاری کنید که 
از این زندان بیغوله رهایی یابید. آقا فرمودند: چرا، خیلی هم 
آسان! همین یک ماه پیش رضاخان به وسیله مأموری پیغام 
داده بود که من دخالت در سیاست نکنم و به عتبات بروم 

و آن جا ساکن شوم. گفتم: به رضاخان بگو مدرس گفت: 
من وظیفه خود را دخالت در سیاست می دانم. این جا هم 
جای خوبی است و به من خوش می گذرد. تو را هم روزی 
انگلیسی ها کنار گذاشته و به گوشه ای پرتاب می کنند. 
اگر قدرت داشتی و توانستی، بیا همین جا )خواف(؛ هرچه 
باشد بهتر از تبعیدگاه ها و زندان های خارج از ایران است. 

ولی می دانم که من در وطنم به قتل می رسم و تو در غربت 
و سرزمین بیگانه خواهی مرد«. رضاشاه بعد از شهریور 
1320، با امید حمایت انگلیسی ها از ایــران گریخت، اما 
آن ها او را ابتدا به جزیره موریس و سپس به ژوهانسبورگ 
 تبعید کردند و چنان که شهید مدرس پیش بینی کرده بود، 

شاه پهلوی در سرزمین بیگانه مُرد.

خواندنی های تاریخ
 عاقبت حرص و طمع آقای ماژالن!      
بعد از آ نکه اروپایی ها با سفر کریستف کلمب 

فهمیدند که آن سوی اقیانوس اطلس یک قاره دیگری 
هم هست، به طمع افتادند که بروند و مسیرهای 

جدید تجارت، با چاشنی غارت پیدا کنند! یکی از این 

افراد آقای فرناندو ماژالن بود که توانست در جنوب 
آمریکای جنوبی، یک تنگه پیدا کند و به عنوان 

نخستین اروپایی خودش را به اقیانوس پهناور آرام 
برساند. اما همین که پای این پرتغالی به جزیره سبو 
ازمجمع الجزایر فیلیپین رسید، مردم جزیره با همان 

سالح های سنتی که داشتند افتادند به جان ماژالن و 
نیروهایش.  ماژالن در یکی از این درگیری ها، هدف 

تیر زهرآگین یکی از مردم بومی قرار گرفت و ُمرد! این 
هم شد عاقبت کاشف شهیر اروپایی که این قدر ُپزش 

را می دهند.

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای مهدی مختاری وکالتاً مع الواس��طه از طرف لیال تنها به ش��ماره وکالت 19935 مورخ 1400/6/30 دفتر 352 
مشهد با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست 1400/24559 مورخ 1400/7/28 تقاضای صدور 
سند مالکیت المثنی مالکیت میزان 1127/5 سهم مشاع از 56628 سهم ششدانگ پالک 58 فرعی از 181- اصلی 
بخش 10 طرقبه شاندیز را نموده که پالک فوق الذکر به نام لیال تنها ذیل دفتر 1361 صفحه 68 ثبت و سند به شماره 
با 497146 صادر و فاقد بازداشت و رهن می باشد حسب اعالم وکیل مالک متقاضی سند مالکیت در اثر سهل انگاری 
مفقود شده در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی 
انجام معامله یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت 
مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات 

اقدام به صدور سندج مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود. آ- 1408150 م.الف 926
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

از طرف محمد ایرانی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای مهدی مختاری وکالتاً از طرف احمد بابائی مقدم به شماره وکالت 39257- 1400/09/01 دفتر 201 مشهد 
با ارائه استش��هاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواس��ت 24558/1400 مورخ 1400/7/28 تقاضای صدور سند 
مالکیت المثنی میزان مالکیت میزان 1127/5 سهم مشاع از 56628 سهم ششدانگ پالک 58 فرعی از 181- اصلی 
بخش 10 طرقبه ش��اندیز را نموده که پالک فوق الذکر به نام احمد بابائی مقدم ذیل دفتر 1345 صفحه 378 ثبت 
224693 ثبت و سند به شماره 492325الف/83 صادر شد و دارای بازداشت به شماره 32568 مورخ 1396/12/17 
توس��ط اداره کل امور مالیاتی خراس��ان رضوی در قبال مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال بازداشت گردید و 
فاقد رهن می باش��د حس��ب اعالم وکیل مالک متقاضی سند مالکیت در اثر سهل انگاری مفقود شده در اجرای ماده 
120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل 
سند مالکیت نزد خود می باشندظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت 

المثنی به نام مالک خواهد نمود. آ- 1408151 م.الف 927
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

از طرف محمد ایرانی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای حاجی محمود مردانی وکالتاً بصورت مع الواسطه از طرف اسداله نژاد حسین به شماره وکالت 203077 مورخ 
1400/4/29 دفترخانه 24 مش��هد با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست 16548/1400 مورخ 
1400/05/16 تقاضای صدور س��ند مالکیت المثنی مالکیت 500 سهم مشاع از 90000 سهم ششدانگ پالک 16 
فرعی از 165- اصلی بخش 10 طرقبه شاندیز را نموده که پالک فوق الذکر به نام اسداله نژاد حسین ذیل دفتر 1526 
صفحه 115 به ش��ماره ثبت 248271 ثبت و سند ش��ماره 629851 صادر گردید و فاقد بازداشت و رهن می باشد 
حسب اعالم متقاضی سند المثنی در اثر سهل انگاری مفقود شده در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت 
مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اش��خاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل س��ند مالکیت نزد خود می باشند 
ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه 
تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد 

نمود. آ- 1408153 م.الف 928
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

از طرف محمد ایرانی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای حسین منصوری نیا وکالتاً از طرف تعدادی از ورثه به شماره وکالت 83837- 1400/8/25 دفتر 34 طرقبه با 
ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست 5004/1400 مورخ 1400/2/16 تقاضای صدور سند مالکیت 
المثنی میزان مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک 1103 فرعی از 27- اصلی بخش 6 طرقبه شاندیز را نموده 
که ششدانگ پالک فوق الذکر به نام ابراهیم قره قلی ذیل دفتر 194 صفحه 259 ثبت و سند به شماره 449617/2 
صادر شد که میزان سه دانگ آن برابر سند قطعی 133173- 1370/12/22 به غیر منتقل گردید حسب اعالم مالک 
متقاضی سند مالکیت در اثر سهل انگاری مفقود شده در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در 
یک نوبت آگهی تا چنانچه اش��خاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل س��ند مالکیت نزد خود می باشند ظرف 10 
روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب 
صورت جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
یا س��ند معامله ارائه نش��ود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور س��ند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود. 

آ- 1408155 م.الف 929
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

از طرف محمد ایرانی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظ��ر به اینکه آقای محمد احس��نی براب��ر وکالتنامه ش��ماره 33756-1399/08/01 و تفوی��ض وکالت 37554- 
1400/08/19 دفتر 211 مشهد بوکالت از طرف خانم سعیده نوروزی باستناد 2 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم 
تعهد جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت ششدانگ 
واحد تجاری به شماره پالک 2213 فرعی از 973 فرعی از 226 اصلی بخش 9 مشهد که متعلق به نامبرده میباشد 
به علت سهل انگاری مفقود گردیده است. با بررسی دفتر امالک، معلوم شد ششدانگ مالکیت نامبرده در ذیل شماره 
دفتر امالک الکترونیک 139520306003033018 ثبت و سند به شماره چاپی 101553 د 94 صادر گردیده است. 
دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. و این بخشنامه به استناد ماده 120 آئین نامه قانون ثبت امالک صادر گردید. 

دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد.....
لذا به استناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک مورد 
آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد، بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 

آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است 
در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت 

به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. آ- 1408156 م.الف 931
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- سیدمحمدباقر حسینی جهانگیر

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم فهیمه محمدی آبقله وکالتاً از طرف سایر ورثه غالمرضا محمدی آبقله به شماره وکالت 15299 – 1395/7/6 
دفتر 241 مش��هد با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواس��ت 20505/1400 مورخ 1400/06/22 
تقاضای صدور سند مالکیت المثنی میزان مالکیت 250 سهم مشاع از 500 سهم از کل 22742 سهم مشاع از کل 
277267 سهم نیم دانگ مشاع از ششدانگ پالک باقیمانده 178- 179- اصلی بخش 10 طرقبه شاندیز را نموده 
که پالک فوق الذکر به نام غالمرضا محمدی آبقله به میزان 250 سهم مشاع از 500 سهم از کل 22742 سهم مشاع 
از کل 277267 س��هم نیم دانگ مشاع از ششدانگ ثبت و س��ند به شماره 185305 ذیل دفتر 400 صفحه 433 
در سهمش معتبر گردید حسب اعالم متقاضی سند مالکیت المثنی در اثر سهل انگاری مفقود شده در اجرای ماده 
120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل 
سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت 

المثنی به نام مالک خواهد نمود. آ- 1408158 م.الف 930
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

از طرف محمد ایرانی

آگهی موضوع ماده۳قانون وماده۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سندرسمی

براب��ررای ش��ماره 140060306022000562 هی��ات اول موض��وع قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
جعفرس��الم فریمانی فرزند حسن بشماره  شناس��نامه1056صادره ازفریمان دریک قطعه زمین مزروعی بمساحت 
7397،57مترمرب��ع پ��الک فرعی از275اصلی واقع دربخش13خریداری ازمالک رس��می آق��ای علی اصغرعرفانی 
محرزگردیده است. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15روزآگهی می شوددرصورتی که اشخاص 
نس��بت به صدورسندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند    می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه  
اعتراض خودرابه این اداره تس��لیم وپس ازاخذرسید ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست  خودرابه 
مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادرخواهدشد. آ-1408197
تاریخ انتشارنوبت اول:1400,9,6

تاریخ انتشارنوبت دوم:1400,9,20
محمدرضارجایی مقدم-رئیس ثبت اسنادوامالک

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  )م.الف768(
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی نظر به دستور مواد 1 و 3 و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
1390/09/20 و براب��ر رای ش��ماره 140060306005006658 م��ورخ 1400/08/30 هیات اول موضوع ماده یک 
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای امین انتظاری  فرزند محمود   نسبت 
به ششدانگ یکباب محوطه مشتمل بر بنا  به مساحت 203/35 متر مربع از پالک شماره 258 فرعی   از 234 اصلی  
واقع در اراضی حدیره بخش 2 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از محل مالکیت مشاعی متقاضی  محرز گردیده 
است..لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 ائین 
نامه مربوطه این اگهی در دونوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها و در روستاها 
از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض 
باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی 
تقدی��م دادخواس��ت را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در ای��ن صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی 
دادگاه اس��ت و در صورتی ک اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه 
عمومی محل رذا ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست . آ-1408198
 تاریخ انتشار نوبت اول 1400/09/06                            تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/09/21   

علی امینی-ریی�س ثب�ت اس�ناد و ام�الک نیش�ابور

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  )م.الف769(
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد 
س��ند رس��می نظر به دس��تور مواد 1 و 3 و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی 
مصوب 1390/09/20 و برابر رای ش��ماره 140060306005005152 مورخ 1400/06/29 و رای اصالحی شماره 
140060306005006395 م��ورخ 1400/8/22 هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی 
نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای مجتبی نظام دوست  فرزند علی   نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 252/50 متر مربع از پالک شماره 235 اصلی واقع در اراضی زینل بیک   بخش 2 حوزه ثبت ملک نیشابور 
خریداری از محل س��هم االرث عزت زراعتی از مورث صادق زراعتی محرز گردیده اس��ت..لذا بموجب ماده 3 قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 ائین نامه مربوطه این اگهی در دونوبت 
به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت 
محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی ک اعتراض 
در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل رذا ارائه نکند اداره ثبت 

مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .1408201
 تاریخ انتشار نوبت اول 1400/09/06 تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/09/21   

علی امینی-ریی�س ثب�ت اس�ناد و ام�الک نیش�ابور

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  )م.الف770(
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی نظر به دستور مواد 1 و 3 و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
1390/09/20 و براب��ر رای ش��ماره 140060306005006769 م��ورخ 1400/09/01 هیات اول موضوع ماده یک 
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای رضا بتوئی   فرزند عبداله  نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 112/92 متر مربع از پالک شماره 140 فرعی   از  52 اصلی  واقع در اراضی 
زین آباد بخش 12 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای غالمعلی حلیمی  محرز گردیده است..

لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 ائین نامه 
مربوطه این اگهی در دونوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتش��ار در ش��هرها و در روستاها 
از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض 
باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی 
تقدی��م دادخواس��ت را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در ای��ن صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی 
دادگاه اس��ت و در صورتی ک اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه 
عمومی محل رذا ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست . آ-1408202
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/09/06                            تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/09/21   

علی امینی-ریی�س ثب�ت اس�ناد و ام�الک نیش�ابور

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان آپارتمان پالک 8130 فرعی از 4 اصلی بخش 10 به شماره 
الکترونیکی 139920310006006996 و ش��ماره سریال 091910 به نام فاطمه رضایی ثبت و سند صادر تسلیم 
گردید اینک آقای محمد علیپور طی وکالت نامه شماره 1400321515910000112 مورخ 1400،02،22 از طرف 
فریبا نیازی با ارایه مدارک حصر وراثت و گواهی واریز مالیات بر ارث اعالم داشت که مالک فوق فوت شده است که 
اصل سند مالکیت مرقوم در ید احدی از ورثه )رضا نیازیان ( است لذا در اجرای تبصره 3 ماده 120 به شخص مورد 
نظر اخطار شد که در فرجه مقرر پس از ابالغ سندی ارائه نشد لذا پس از آگهی چنانچه هر کسی مدعی انجام معامله 
نسبت به سند مذکور و یا مدعی وجود سند مالکیت در نزد خود باشد ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه س��ند مالکیت تس��لیم و رسید دریافت نماید بدیهی است در صورت 
عدم وصول اعتراض در مدت مقرر اداره ثبت طبق مقررات نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد کرد. 

آ-1408203      م الف 1230140    تاریخ انتشار : 1400،09،06
علی سعادتی سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان نور

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

نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390،09،20 
امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد نیتي آمل مورد رسیدگی و تصرفات 

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

32- اصلی ) قریه پلک غربی(      4314 فرعی آقای باقر کاوه در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به 
مساحت 117 مترمربع خریداری شده بالواسطه از روح اله کوهستانی

لذا به موجب ماده 3- قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 - ایین 
نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی و کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در 
روستاهارایی حیات الصاق تا در صورتیکه اشخامی ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار 
اولین آگهی فر روستاها از طریق الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید 
اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات نبت موکول به ارائه حکم 
قلمی ش��ادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض به گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل ارائه نکنند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از 
مراجعه متضرر به دادگاه نیست بدیهی است برابر ماده 13 آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار 
نامه ثبتی پذیرفته نشده ، واحد تیتی با رای هیات پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدود ، مراتب را در اولین 
آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه 
تحدید حدود ، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می   نماید.1408204م الف 1229169        

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400،09،06                        تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400،09،20
فیض اله ذبیحی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل

)) آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ((
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390،9،20 و 
برابر رای شماره 140060310013013521 مورخ 1400،07،26 هیات قانون تعیین تکلیف موضوع ماده یک قانون 
مذکور مستقر در واحد ثبتی چمستان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای /خانم نیره شفیعی ینگابادی فرزند 
ناصر نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 311.6 مترمربع به شماره پالک 239 فرعی از 
29 فرعی از 21 اصلی واقع در قریه ورازده علیا بخش یک خریداری شده از آقای / خانم مسعود شایگان مالک رسمی 
محرز گردیده است لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
وماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی / سراسری در شهرها 
منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید 
از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت 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.1408206      م الف 1230117
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400،09،06                                تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400،09،20

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان - عین اله تیموری

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

آگهی موضوع ماده 3 ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی: 
برابر رای شماره 1400060310006004943مورخ 1400،06،09 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان نور تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضی بنام آقای / خانم عباس شاه حسینی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مساحت 1556.85 متر مربع به 
پالک 1023 فرعی از 10 اصلی واقع در اوزکال مازندران بخش 6 ثبت نور محرز گردیده ست. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز در روزنامه سراس��ری و محلی آگهی می گردد در صورتی که اش��خاص 
ذی نفع به آراء اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی است 

در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.1408207
م الف 1230152

تاریخ انتشار اول: 1400،09،06
تاریخ انتشار دوم: 1400،09،20

علی سعادتی سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان نور

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه ۱400040۳۱05۱00۱047/۱
بدینوس��یله به پری اکبرنژاد صدرآهن بده��کار پرونده کالس��ه 140004031051001047/1 که برابر گزارش 
مامور ابالغ شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر سند ازدواج: شماره سند382، تاریخ سند1371/03/29 
،دفترخانه صادرکننده:دفترخانه ازدواج ش��ماره 62 شهر کرج استان البرز بینمورث شما وسعیده خبازی اسکوئی 
مبلغ ده میلیون ریال رایج ایران بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه 
نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر بکالسه فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 18/19 آئین 
نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است 
فقط یک نوبت در روزنامه چاپ درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ودر 
غیر اینصورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.آ-1408211

اگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود شش��دانگ یکباب منزل به پالک 29 فرعی از 11– اصلی ملکی  اقای امیر نورزهی واقع در 
قطعه یک بمپور  از بخش12 بلوچستان مورد تقاضای نامبرده در تاریخ 1400/09/27  راس ساعت 8 صبح شروع 
و بعمل خواهد آمد لذا بر حسب ماده 14 قانون ثبت به مالکین و صاحبان امالک فوق الذکر اعالم می گردد تادر 
محل حضور بهم رسانند و چنانچه هریک از صاحبان  امالک یا نماینده قانونی انهادر موقع تحدید حدود در محل 
حاضر نباشند تحدید حدود امالک فوق بر طبق ماده 15 قانون ثبت با حضور و معرفی مجاورین بعمل خواهد امد و 
اعتراض انها برابر ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تحدید حدود بمدت 30 روز پذیرفته خواهد شد ضمنا برابر تبصره 2 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی و مواد 74و86 ائین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین 
از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم 
و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی 
وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت 

بدون توضیح به اعتراض عملیات ثبتی را بارعایت مقررات ادامه دهد .آ-1408212
تاریخ انتشار : 1400/9/6  

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  ایرانشهر 
 اردشیر محمودی 

رونوشت اگهی انحصاروراثت
اقای خلیل بامری به ش��ماره ملی 3580415093 به ش��رح دادخواس��ت به کالس��ه 525/1400 از این ش��ورا 
درخواس��ت نموده چنین توضیح داده اس��ت که ش��ادروان پیربخش بامری  به ش��ماره ملی 3590972165 در 
تاری��خ 1400/03/27 در اقامتگاه دائمی خویش بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر اس��ت 
به 1- متقاضی با مشخصات فوق فرزند متوفی 2- علی بامری بشماره ملی 3591542113     3- عباس بامری 
بشماره ملی 3580212664    4- جلیل بامری بشماره ملی 3580697961 فرزندان ذکور متوفی 5- آمنه بامری 
بش��ماره ملی 4709864446     6- عاطفه بامری بش��ماره ملی 3580563955    7- فاطمه بامری بشماره ملی 
3580922009 فرزندان اناث متوفی 8- میرخاتون بامری نور بشماره ملی 3591236381 همسر متوفی . متوفی 

ورثه دیگری ندارد . 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا 
وصیت نامه نزد او باشد از تاریخ نشر اگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .1408213

رئیس شورای حل اختالف شعبه یک دلگان – عظیم بامری

اجرائیه
مشخصات محکوم علیه:  نام و نام خانوادگی: رحمان اسماعیلی -نام پدر:جانعلی -شغل:آزاد- نشانی محل اقامت: 

مجهول المکان
مشخصات محکوم له :نام و نام خانوادگی: علیرضا ولی محمدی -نام پدر: حیدر- شغل: آزاد- نشانی محل اقامت: 

تایباد- روستای پلبند
محکوم به

محکوم علیه محکوم اس��ت به: تنظیم سند رسمی یک دستگاه اتومبیل سواری پراید به شماره پالک ایران 84-
237ب 71 مقوم به 4500000 تومان به انضمام هزینه دادرسی به مبلغ 67750 تومان و همچنین پرداخت نیم 

عشر دولتی در حق صندوق دولت.
محکوم علیه مکلف است

پ��س از اب��الغ این ب��رگ اجرائی ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگ��ذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به و یا انجام تعهد و مفاد رای بدهد.در غیر اینصورت برابر مواد 66،64،38،35،34،24 قانون اجرای احکام مدنی 
و مواد 526،523،522 قانون آیین دادرس��ی مدنی اقدام قانونی از س��وی اجرای احکام دادگس��تری صورت می 

پذیرد.آ-1408214
امضاء و مهر مسئول دفتر شورا - شیخ احمدی



 درباره 
دو قرص جدید 
ضدکرونا امروز 
تصمیم گیری 
می شود  
حمیدرضا جماعتی، 
دبیر کمیته علمی 
کشوری مقابله با 
کرونا به ایسنا گفت: 
چند شرکت داخلی 
در حال ساختن 
قرص مولنیپیراویر 
هستند و حتی یکی از 
شرکت ها مولکول این 
قرص را هم ساخته 
است. فایزر هم 
امیدوار است تأییدیه 
FDA پکسلووید را 
برای درمان کووید 
دریافت کند.  ان شاءاهلل 
در جلسه امروز 
زیر کمیته درمان 
کمیته علمی کشوری 
کرونا، درباره آن 
تصمیم گیری 
می شود.

اعــظــم طیرانی یـــکـــی از 
مهم ترین دغدغه های آمــوزش 
ــرای سند  و پـــرورش مــوضــوع اجـ
تحول این نظام است. موضوعی 
 که وزرای سابق باوجود گذشت

10 سال از تصویب آن، در اجرای 
کامل ایــن سند توفیقی نداشته اند و حــال به نظر 
می رسد یکی از مطالبات مهمی که نمایندگان در 
جلسه رأی اعتماد فــردا، یکشنبه از یوسف نوری، 
سومین گزینه پیشنهادی این وزارتخانه خواهند 
 داشـــت، ضـــرورت پیگیری و چگونگی اجـــرای این 

مهم است.  
محمدمهدی زاهـــدی، عضو کمیسیون آمــوزش و 
تحقیقات مجلس شــورای اسالمی معتقد است 
برخی از وزرای پیشین آموزش و پرورش نخواستند 
و برخی به دلیل موانع متعددی که پیش روی آن ها 
گذاشته می شد نتوانستند سند تحول بنیادین 

آموزش و پرورش را اجرایی کنند.

تأخیر در تصویب و ابالغ سند ◾
زاهدی در گفت وگو با ما ضمن بیان اینکه این سند 
خیلی دیر تصویب و ابالغ شد و باید همان سال های 
اولیه پس از پیروزی انقالب تدوین و تصویب می شد، 
می افزاید: در سند تحول چند زیرنظام مطرح شده، 
ــرای هر چه سریع تر به  امــا متأسفانه اراده قــوی ب
تصویب رسیدن این زیرنظام ها وجود نداشته است. 
در خود سند به صراحت قید شده این زیرنظام ها 
باید پس از یک سال به تصویب برسند و بستر الزم 
را برای عملیاتی شدن راهکارهای ارائه شده در سند 
فراهم کنند، به طــوری که بند ب فصل 8 سند به 
صراحت بیان می کند آموزش و پرورش که مسئولیت 
نهادینه سازی و اجرای سند ملی آموزش و پرورش 
)شامل بنیان های نظری و سند تحول راهــبــردی و 

طراحی و تدوین( برنامه های اجرایی سند تحول 
راهبردی را بر عهده دارد، باید حداکثر در مدت یک 
سال پس از تصویب این سند برنامه های خود به ویژه 
برنامه های زیرنظام های اصلی را به تصویب شورای 

عالی آموزش و پرورش برساند. 
این در حالی است که بنا به اعالم وزیر سابق آموزش 
و پــرورش اقداماتی که قرار بود در یک سال انجام 
شود سال گذشته کار تدوینشان به پایان رسیده و 
تصویب شده! یعنی انجام یک وظیفه و مأموریت 
یک ساله دست کم 9 سال زمان برده است. بنابراین 
با ایــن رونــد کُند بــرای عملیاتی کــردن اقــدامــات و 

راهــکــارهــای اعـــالم شــده در سند تــحــول بــایــد ۴0 
سال منتظر باشیم!؟ در چنین شرایطی با توجه به 
تحوالت پیش روی دنیای دیجیتال و تحوالت ایجاد 
شده در عرصه علم و فناوری و آموزش و پژوهش که 
از نظر فرهنگی نیز بسیار تأثیر گذار است در عمل 

اقدام مؤثری انجام نمی شود. 

ضربه ای جدی به سند تحول  ◾
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان 
اینکه این سهل انگاری، این قصور و یا اقدام عامدانه 
ضربه ای جدی بر اجرای سند تحول بنیادین آموزش 

و پرورش بوده است، می گوید: متأسفانه عزم جدی 
ــرورش در هشت سال  برخی از وزرای آمــوزش و پ
گذشته برای اجرای این سند وجود نداشته است، 
حتی در مقطعی بــه صـــورت محرمانه موضوع 
سند 2030 را مطرح کردند و کارگروه هایی برای 
اجـــرای آن تشکیل دادنـــد کــه نحوه اجـــرای سند 
2030 در آمــوزش و پــرورش را تعیین کنند. به این 
ترتیب سند تحول به طور کامل کنار رفت و سند 
2030 محور قرار گرفت، این نشان می دهد دولت 
گذشته و برخی وزیران آموزش و پرورش تمایلی به 
اجرای سند تحول نداشتند و سند 2030 که سندی 
با تفکر اومانیستی و لیبرالی است را جایگزین آن 
کردند در حالی که سند تحول ریشه در ارزش هــا و 
بنیان های اعتقادی، مذهبی و مکتب و جهان بینی 
توحیدی داشته و بر این اساس تدوین و تصویب 
ــران آمــوزش وپــرورش  شده بــود. البته برخی از وزی
هم مصمم به اجرای سند بودند که به بهانه نامزد 
شدن در انتخابات مجلس محترمانه عزل شدند 
و جالب است  خبری از نامزدی ایشان در انتخابات 
هم نشد. یکی از دالیل کمرنگ شدن اجرای سند، 
وجود وزیران متعدد آموزش و پرورش در دو دولت 
گذشته بود که موجب فرصت سوزی برای اجرایی 
شدن سند تحول شد. در کنار این مــوارد برخی از 
اجـــزای سند که تأکید جــدی بر معلم محوری در 
مدارس داشت مثل اجرای نظام رتبه بندی معلمان 
در 10 سال گذشته بازیچه قرار گرفت، به طوری که 
باوجود فشارهای مجلس برای اجرایی شدن آن، 
دولت در وقت اضافه حقوقی را برای معلمان تعیین 
و آن را به عنوان اجرای نظام رتبه بندی توجیه کرد، 
در حالی که این افزایش حقوق ارتباطی به نظام 
رتبه بندی نــداشــت.  به گفته زاهــدی اگــر تکلیف 
وزیر آمــوزش و پــرورش در دولت انقالبی و مردمی 
مشخص شود و عزم آهنین در این وزارت و سایر 

دستگاه های اجرایی که باید این وزارت را یاری دهند 
 به وجود آیــد، امید است این سند در یک برنامه 

10 تا 12 ساله عملیاتی شود.

وزیرانی که شناختی از سند تحول نداشتند ◾
محمود فرشیدی؛ وزیر آموزش و پرورش دولت نهم 
نیز به ما می گوید: با توجه به اینکه اغلب وزیــران 
ــم  ــرورش دولــت هــای یــازدهــم و دوازدهـ ــوزش و پـ آمـ
شناختی نسبت به سند تحول بنیادین آمــوزش و 
پرورش نداشتند همان الگوهای غربی انسان سکوالر 
را ترجیح دادند و به بهانه های مختلف از اجرای این 

سند سر باز زدند.
 وی می افزاید: متأسفانه بیشتر وزیــرانــی که در
 10 سال گذشته منصوب شدند دیدگاه های خود 
را به سند تحمیل می کردند و یا بــاوری به اجرای 
آن نداشتند و سند 2030 را به این سند ترجیح 
می دادند به طوری که طی 6 ماه نامه آن را نوشتند 
و به سراسر کشور ابالغ کردند. حتی تعدادی از 
اعضای شورای عالی آموزش و پرورش با اصل سند 
مخالف هستند و به همین دلیل تحریف هایی 
در سند ایــجــاد کــردنــد، مثالً اهـــداف پیش بینی 
شده برای دوره هــای تحصیلی و یا نیروی انسانی 
که در تعارض کامل با سند اســت.  به گفته وی 
ــدازی دو جریان است  اجــرای سند نیازمند راه انـ
که جریان نخست باید از وزارتخانه آغاز شود و 
جریان دوم نیازمند حرکت مردمی است که باید 
از سوی مــدارس و خانواده ها مطالبه شود. امید 
مــی رود این دولت که با شعار تحول خواهی روی 
 کار آمــده از فــردی جــوان و انقالبی به عنوان وزیر 
ــرورش اســتــفــاده کند تــا بــا پیشقدم  ــوزش و پـ آمـ
ــرورش و حمایت دولت  شــدن وزارت آمــوزش و پ
 و مجلس، در همین دولـــت شــاهــد اجـــرای این 

سند باشیم.

 وزرای اسبق حوزه آموزش در گفت گو با قدس از فرصت سوزی 10 ساله 
برای اجرای طرح تحول آموزش و پرورش می گویند

سند تحول مبنای انتخاب وزیر

ددستچينستچين

 ابراهیم سحرخیز

کارشناس آموزش و پرورش

متأسفانه با مطرح شدن سند 2030، دولت 
یازدهم و دوازدهم سند تحول بنیادین را کنار 

گذاشت و به اجرای این سند که در تعارض 
کامل با سند تحول بود پرداخت. نتیجه این 
رویکرد، طبقاتی شدن آموزش و پرورش و 

تبدیل آن به کاالیی تجمالتی بود، به طوری که 
صندلی های دانشگاه های دولتی را که تنها 15 
درصد دانشگاه های کشور را تشکیل می دهند 

دانش آموزان پولدار تصاحب کرده و مدارس عادی 
کشور تنها 3 درصد رتبه های برتر کنکور را بدست 

آوردند. بنابراین به نظر می رسد تنها راه نجات 
آموزش و پرورش و برقراری عدالت آموزشی 

اجرای سندتحول بنیادین است که امید می رود با 
انتخاب وزیری متعهد در این دولت شاهد اجرای 

آن باشیم. 
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 پیش بینی رأی باال به وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش ◾
حــســیــن مــحــمــدصــالــحــی دارانــــــی، عضو 
کمیسیون امــور داخلی کشور و شوراهای 
مجلس شــورای اسالمی با اشــاره به اینکه 
بیشتر نمایندگان موافق انتخاب آقای نوری به عنوان 
وزیر آموزش و پرورش هستند، به پانا گفت: وقتی ایشان 
حضور پیدا کرده و برنامه های خود را ارائــه دهند، فکر 

می کنم باالی 60 درصد نمایندگان موافق خواهند بود.

60 درصد معتادان در تهران هستند ◾
ــی،  ــانـ ــزارش ایــســنــا، عــلــیــرضــا زاکـ ــ ــ ــه گ بـ
 شــــــهــــــردار تـــــهـــــران اظـــــهـــــار کــــــــرد: از
 21 هــــــزار مـــعـــتـــاد 60 درصــــــد آن در 
تهران اســت که یک هــزار نفر آن هــا بــانــوان هستند. 
ــن، در ادامــــه مــعــضــالت اجــتــمــاعــی نیز  ــ ــر ای ــالوه ب عــ
 باید بگویم 30 هــزار زنــدانــی داریــم که خــانــواده آن ها 

در تهران هستند. 

تفاوت تربیت پزشک با مهندس ◾
احــمــد چــهــل دایــی، عضو هیئت  علمی 
دانشگاه علم و صنعت به آنا می گوید: از 
نظر تعداد پزشک نسبت به کشورهای 
پیشرفته در جایگاه یک دهم هستیم ولی تقریباً 20 تا 
30 برابر ژاپن و آلمان، مهندس تولید کرده ایم! عده ای 
در وزارت بهداشت برنامه ریزی کرده اند ۵0 نفر در مطب 

پزشک منتظر ویزیت باشند.

جمعیت سالمندان دو برابر می شود! ◾
حــســام الــدیــن عــالمــه، رئــیــس دبیرخانه 
شـــورای ملی سالمندان کشور بــه میزان 
گفت: از ســال 1398 تا ســال 1۴21 یعنی 
فقط در 23 سال جمعیت سالمندان ما دو برابر می شود 
و از 10 درصد به 20 درصد افزایش پیدا می کند. براساس 
سناریو های فعلی، حدود سال 1۴3۵ این جمعیت به 

یک سوم می رسد.

جامعه

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 
براب��ررای ش��ماره 140060301046000702تاریخ 1400.6.10هی��ات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای محس��ن نوری جم فرزندمحمود بش��ماره شناس��نامه 478 صادره ازورامین دری��ک باب گلخانه به 
مس��احت 5080مترمربع ازپالک 97فرعی از162-اصلی خریداری ازمالک رسمی علی اصغررضائی مقدم نسبت به 
5000مترومالکیت خودمتقاضی به نس��بت 80مترمحرزگردیده است لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به 
فاصله15روزآگهی می ش��وددرصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی 
توانند ازتاریخ انتش��اراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم پس ازاخذرسید.ظرف مدت یک 
ماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض.دادخواس��ت خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت 

مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.م الف/149 آ1407459
تاریخ انتشارنوبت اول : 1400.9.6                                        تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400.9.21

رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان پیشوا

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 
برابررای شماره 140060301046000717تاریخ 1400.6.11هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای احمدهاشمی فرزندمرتضی بشماره شناسنامه 147 صادره ازاستهبان دردامداری به مساحت3152.70مترمربع 
پ��الک فرعی از210-اصلی واقع درحوزه ثبت ملک پیش��واخریداری ازمالک رس��می آق��ای زین العابدین علیکائی 
)ش��ریف(محرزگردیده اس��ت.لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله15روزآگهی می شوددرصورتی که 
اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خودرابه این اداره تس��لیم پس ازاخذرس��ید.ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض.دادخواست 
خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سندمالکیت صادرخواهدشد.م الف/155  آ1407460
تاریخ انتشارنوبت اول : 1400.9.6                                               تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400.9.21

رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان پیشوا

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 
برابررای شماره 140060301046000715تاریخ 1400.6.11هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای حامدشهراب فرزند یوسف بشماره شناسنامه 2852 صادره ازتهران دریک باب مغازه به مساحت77.24مترمربع 
پالک 158-اصلی واقع درحوزه ثبت ملک پیش��واخریداری ازشهرداری محرزگردیده است. لذابه منظوراطالع عموم 
مراتب دردونوبت به فاصله15روزآگهی می شوددرصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشندمی توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم پس ازاخذرسید.ظرف 
مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض.دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای 

مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.م الف/197 آ1407554
تاریخ انتشارنوبت اول : 1400.9.6                           تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400.9.21

رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان پیشوا

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می برابر رأی ش��ماره 3553 - 1400 هیات به کالسه پرونده شماره 237- 1400موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی مستقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنوردتصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حمیدرضا کاملی فرزند حسین بشماره شناسنامه 193صادره از بجنورد در ششدانگ 
یک باب انباری به مساحت 168 متر مربع از پالک 907فرعی از 163 اصلی واقع در اراضی پنبه زار بخش دو بجنورد 
خریداری از مالک رسمی شهرداری بجنورد محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به  فاصله 
15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت  متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت  دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت 
یک ماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای 

مدت مذکورو عدم وصول اعتراض طبق مقررات  سند مالکیت صادرخواهد شد.آ1408233 
تاریخ انتشار نوبت اول :  1400/09/06                           تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/09/21   

   احمد اصغری شیروان   - رئیس ثبت اسناد و امالک  
                                               

      هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آگه��ی موض��وع ماده 3 قان��ون و ماده 13 آئین نامه قان��ون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای 
فاقد س��ند رس��می برابر رأی ش��ماره 3550 - 1400 هیات به کالسه پرونده ش��ماره 469- 1399موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی مستقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو 
بجنوردتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عباسعلی ایزانلو فرزند رمضانعلی بشماره شناسنامه 800صادره از 
بجنورد در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 172.80 متر مربع از پالک 155 اصلی واقع در اراضی کهنه کند 
بخش دو بجنورد خریداری از مالک رسمی شهرداری بجنورد محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به  فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت  متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت  دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رس��ید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 

درصورت انقضای مدت مذکورو عدم وصول اعتراض طبق مقررات  سند مالکیت صادرخواهد شد. آ1408234
تاریخ انتشار نوبت اول :  1400/09/06                                     تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/09/21   

   احمد اصغری شیروان   - رئیس ثبت اسناد و امالک 
                                                

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 

امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در بخش 14 مش��هد واحد ثبتی شهرستان 
تایباد مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح 

ذیل آگهی می گردد:
آقای اس��ماعیل غالمی یوسف آبادی به شناسنامه ش��ماره 9 کدملی 0749644311 صادره تایباد فرزند خداداد در 
ششدانگ یکباب منزل به مساحت 181/59 مترمربع پالک شماره 1551 فرعی از 222/23 فرعی از 256 اصلی واقع 
در خراسان رضوی بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل تمامت مالکیت رسمی و مشاعی آقای اسماعیل 

غالمی یوسف آبادی و قسمتی از پالک** کالسه 242- 1400
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 صورتی که اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ1408188
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/9/6                         تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/9/21

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

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

ذیل آگهی می گردد:
آقای سعید ماالنی به شناسنامه شماره 7 کدملی 0749531861 صادره تایباد فرزند حبیب اله در ششدانگ یکباب 
منزل به مساحت 346/85 مترمربع پالک شماره 534 فرعی از 276 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 14 مشهد 

حوزه ثبت ملک تایباد از محل تمامت مالکیت متقاضی و قسمتی از پالک** کالسه 363- 97
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 صورتی که اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ1408189
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/9/6                                  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/9/21

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

آگهی تحدید حدود عمومی قسمتی از امالک تایباد واقع در بخش 14 مشهد
حوزه ثبتی تایباد سال 1400

بموجب ماده 14 قانون ثبت تحدید حدود شماره های زیر بخش چهارده مشهد
251- اصلی اراضی مهروس

539 فرعی
ششدانگ یکباب منزل پالک 539 فرعی از 251- اصلی بنام خانم رعنا باجرات فرزند نورمحمد

روز یکشنبه مورخ 1400/10/5 قبل از ظهر در محل انجام خواهد شد.
لذا بموجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار 
میگردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور بهم رسانید، چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی 
آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین 
تحدید حدود خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع 
مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و در اجرای 
تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضین میبایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت اسناد 
تایباد ظرف یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به 

این اداره تسلیم نمایند. آ1408191                      تاریخ انتشار: روز شنبه مورخ 1400/9/6
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم خدیجه ابراهیمی دارای شناس��نامه ش��ماره 9 به شرح دادخواس��ت به کالسه 3/0000408ح از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبداللطیف خادمی به شناسنامه 
0749794089 در تاری��خ 1400/7/18 در اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
1- خدیجه ابراهیمی فرزند صدیق ش ش 9 متولد 1336/9/1 صادره از تایباد مادر متوفی

2- عمر خادمی فرزند عبداللطیف ش ش 0740800671 متولد 1389/10/28 صادره از تایباد فرزند متوفی
3- زینب اسالم خواه فرزند عثمان ش ش 0740104391 متولد 1370/2/22 صادره از تایباد همسر متوفی

4- محمد عامر خادمی فرزند عبداللطیف ش ش 0740868381 متولد 1391/10/5 صادره از تایباد فرزند متوفی
5- عایشه خادمی فرزند عبداللطیف ش ش 0741116995 متولد 1398/8/12 صادره از تایباد فرزند متوفی

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

واال گواهی صادر خواهد شد.آ1408192
قاضی شورا- شعبه سه شورای حل اختالف شهرستان تایباد- محمد باری

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای حسین پزشکی بهلولی دارای شناسنامه شماره 0740368095 به شرح دادخواست به کالسه 3/0000406ح 

از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمرضا پزشکی بهلولی به شناسنامه 
23 در تاریخ 1400/7/23 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:

1- فاطمه گلثومی فرزند غالمرضا ش ش 0748415084 متولد 1354/6/20 صادره از تایباد همسر متوفی
2- حسین پزشکی فرزند غالمرضا ش ش 0740368095 متولد 1377/3/3 صادره از تایباد فرزند متوفی

3- احمدرضا پزشکی فرزند غالمرضا ش ش 0740667262 متولد 1385/11/30 صادره از تایباد فرزند متوفی
4- زهرا پزشکی فرزند غالمرضا ش ش 0740270265 متولد 1374/3/15 صادره از تایباد فرزند متوفی

5- کوثر پزشکی فرزند غالمرضا ش ش 0740869663 متولد 1391/10/20 صادره از تایباد فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.آ1408193
قاضی شورا- شعبه سه شورای حل اختالف شهرستان تایباد- محمد باری

آگهی اختصاصی موضوع ماده ۳ و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی: 
برابر رای ش��ماره 140060310006006561 مورخ 1400،07،21 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرس��تان نور تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضی بنام آقای / خانم حلیمه بور و ایرج نصیری هر یک س��ه دانگ مش��اع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی مساحت 150.00 متر مربع به پالک 18111 فرعی از 4 اصلی واقع در نور مازندران بخش 10 ثبت نور محرز 
گردیده ست. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز در روزنامه سراسری و محلی آگهی می 
گردد در صورتی که اش��خاص ذی نفع به آراء اعالم ش��ده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی تا دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست رابه اداره ثبت محل 
تحویل دهد. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر 

خواهد شد.م الف 1219578  آ1407619
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400،08،22                               تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400،09،06

علی سعادتی- سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان نور

آگهی موضوع ماده ۳ و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

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

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

13- اصلی ) قریه پیت کت(
2737 فرعی از 35 فرعی آقای پرویز محمدی نیا در شش��دانگ یک قطعه زمین با س��اختمان احداثی به مساحت 
329.09 مترمربع خریداری شده بالواسطه از کاظم فالح و مع الواسطه از مالک رسمی پرویز محمدی نیا و حسین 

حسنی و یداله صادقی و مالک رسمی حبیب اله احمدی الریجانی.
لذا به موجب ماده 3- قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 – آیین 
نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی و کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در 
روستاهارای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار 
اولین آگهی در روس��تاها از طریق الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و 
رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از 
مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده 13 آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار 
نامه ثبتی پذیرفته نشده ، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین 
آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه 
تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.م الف 1218900  آ1407605

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400،08،22                         تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400،09،06
فیض اله ذبیحی- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل

آگهی موضوع ماده ۳ و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

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

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

58- اصلی ) قریه سائیج محله(
590 فرعی از 407 فرعی از 58 اصلی و باقیمانده 58 اصلی آقای محمدرضا مرادی در ششدانگ یک قطعه زمین با 

ساختمان احداثی به مساحت 110.35 مترمربع خریداری شده بالواسطه از علی تقی پور. 
لذا به موجب ماده 3- قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 – آیین 
نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی و کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در 
روستاهارای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار 
اولین آگهی در روس��تاها از طریق الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و 
رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از 
مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده 13 آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار 

نامه ثبتی پذیرفته نشده ، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین 
آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه 
تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.م الف 1219401  آ1407620

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400،08،22                     تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400،09،06
فیض اله ذبیحی- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل

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

براب��ر رای ش��ماره ه��ای 140060310001002864 و 140060310001002866 و 60310001002856 و 
60310001002860 و 60310001002862 و 60310001002858 مورخه 1400،07،08

که در هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
منطقه یک ساری تصرفات مالکانه آقای /خانم امیر حسین - علی رضا-محمدرضا - زهرا- زهره - لیال- همگی فیضی 
فرزندان محمدحسین که سهم هر کدام نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان 
به مساحت 466.50 مترمربع قسمتی از پالک 3422 اصلی واقع در بخش یک ثبت ساری خریداری از مالک رسمی 
محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خ��ود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای م��دت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. کالسه 545-99           م الف 1221457   آ1407621
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400،08،22                     تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400،09،06

مهدی داودی-رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک ساری

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

براب��ر رای ش��ماره ه��ای 140060310001002342 و 140060310001002351 و 60310001002341 و 
60310001002345 مورخ��ه 1400،05،31 ک��ه در هیات موضوع قانون تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه یک ساری تصرفات مالکانه آقای /خانم امیر حسین - علی 
رضا - محمدرضا همگی فیضی فرزندان محمدحسین و سیده کبوتر سیدی المشیری فرزند سید موسی که سهم امیر 
حس��ین و علی رضا و محمد رضا نس��بت به 78.30 سهم مشاع از 339.90 سهم و سیده کبوتر 105 سهم مشاع از 
339.90 سهم ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 339.90 مترمربع قسمتی از پالک 3422 
اصلی واقع در یک بخش یک ثبت س��اری خریداری از مالک رس��می محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد شد. کالسه 

548-99 م الف 1221458  آ1407622
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400،08،22                     تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400،09،06

مهدی داودی- رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک ساری

آگهی ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون  تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 140060318001002083 مورخ  1400/08/11 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک رشت ، تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم زهرا اس��کندری یاور به شماره شناس��نامه 1991846533 کد ملی 1991846533 صادره ازدزفول 
فرزند علی یار درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه و محوطه  به مساحت 802/64  مترمربع به شماره  پالک 
فرعی 26 از پالک شماره 3  فرعی از اصلی  26  واقع درچوکده بخش 9  گیالن حوزه ثبت ملک ناحیه یک رشت 
به نام مالک رسمی اولیه ذکریا تقی پور یوسفی، احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از 

مالک رسمی به متقاضی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م الف 2383   آ1408194
تاریخ انتشار نوبت اول :  1400/09/06                          تاریخ انتشار نوبت دوم :  1400/09/21 

سید محمد فرزانه شال-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  ناحیه یک رشت

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 1400603190050000394 مورخ 1400/06/23 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهداد تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای حس��ین توصیفیان فرزند علی بشماره شناس��نامه 42 صادره از شهداد در ششدانگ باغ به مساحت 
2523/84 مترمربع پالکهای 1795 و 1792و 1789 اصلی واقع در بخش 23 کرمان به آدرس شهداد- بلوار باهنر 
کوچه شهید عبدالهی خریداری از مالک رسمی خانم ها ناهید نجف پور ، صغری اکبرزاده و علی پور افغانی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 1195 م/الف   آ1408196
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 1400/9/6                          تاریخ انتشار نوبت دوم: شنبه 1400/09/20

ابراهیم سیدی 
 رییس ثبت اسناد و امالک



بازگشت 
امیدوارکننده 

نعمتی 
هافبک - مدافع شماره 
88 پرسپولیس که به 

دلیل مصدومیت از 
ناحیه همسترینگ 

در بازی با آلومینیوم 
سه بازی تیمش برابر 
گل گهر، مس و صنعت 

نفت را از دست داد، 
حاال به نظر می رسد 
به وضعیت مطلوبی 

رسیده و در دوره 
آسیب دیدگی احسان 

پهلوان، با بازگشت 
به ترکیب می تواند 

کارگشا باشد.بازگشت 
نعمتی در حالی اتفاق 

افتاده که باتوجه 
به حضور احتمالی 

صفروف در هفته های 
آینده رقابت جالبی 

برای حضور در پست 
دفاع راست شکل 

خواهد گرفت. 

در  حاشيه

سایه حذف 
از آسیا بر سر 

سرخ آبی ها

یک مقام مسئول 
در فدراسیون فوتبال 

عربستان مدعی شد که 
AFC همچنان مشغول 

بررسی مجوز آسیایی 
استقالل و پرسپولیس 

است.با وجود اینکه 
چند هفته قبل 

فدراسیون فوتبال ایران 
از صدور مجوز حرفه 

ای دو باشگاه استقالل 
و پرسپولیس خبر داده 
بود ولی هنوز این مجوز 
در کنفدراسیون فوتبال 

آسیا مورد تأیید قرار 
نگرفته است و حضور 
سرخابی های پایتخت 
در لیگ قهرمانان آسیا 

2022 قطعی نشده 
است.

خبرخبر
روزروز

  استفانو پیولی 
سرمربی میالن قراردادش را تا 
2023 تمدید کرد و یک سال و 

نیم دیگر روی نیمکت این باشگاه 
است. گفته می شد قرار است 

رالف رانگنیک جای او را بگیرید.

  زیدان 
نشریه »موندو دپورتیوو« اسپانیا 
خبر داد پسرعموی مالک باشگاه 
پاری سن ژرمن به صورت رسمی 

امضای قرارداد این باشگاه با زیدان 
را تأیید کرد.

  کوتینیو 
ستاره گران قیمت بارسا دست به دامان 

روان شناس شد. آاس نوشته است که 
شرایط ذهنی کوتینیو بسیار بهتر از 
هفته های گذشته شده و او اکنون در 

دسترس ژاوی است. 

سینا حسینی  
تنش لفظی میان 
مدیران استقالل و 
مسئوالن سازمان 
لیگ بــه حــدی اوج 
گرفته کــه سمیعی 
و درودگــر با حضور در برنامه ورزش و 
مــردم مناظره ای را به اجــرا در آوردنــد 
تا زوایایی پنهان این پرونده جنجالی 

فاش شود.
صادق درودگر در این برنامه تلویزیونی 
مــدعــی شــد هیچ اتــفــاق غیر قانونی 
خاصی رخ نداده بلکه این سازمان برابر 
مــقــررات و ضوابط صرفا مسئولیتی 
کــه بــه وی ســپــرده شــده را اجـــرا کــرده 
و باشگاه دیگر حق اجــرای تبلیغات 

محیطی خود را ندارند.
اما در آن طرف معاون حقوقی باشگاه 
استقالل با ارائه اسناد و مدارکی اعالم 
کرد سازمان لیگ کارشکنی کرده و به 
رغــم اعــالم آمادگی کــارگــزار استقالل 
ــه ضمانت نامه های بانکی،  بــرای ارائ
ســـازمـــان لــیــگ از مــعــرفــی حــســاب 
خـــــودداری کـــرده و نــامــه نــگــاری هــای 

استقالل را بی پاسخ گذاشته است.
ــه مــعــاون  ــود ک نکته جــالــب ایــنــجــا بـ
حقوقی استقالل بــرای نخستین بار 
فاش کرد در جلسه کارگروه تبلیغات 
محیطی که در وزارت ورزش و جوانان 

بــرگــزار شــده مسئوالن ســازمــان لیگ 
قراردادهای این باشگاه با شرکت های 
تبلیغاتی را دریــافــت کـــرده و پــس از 
آن جلسه ایــن ســازمــان با رقبای این 
شرکت ها وارد مذاکره شده و با آن ها 
توافق کــرده تا به نوعی فرصت طلبی 
کنند در حالی که طبق اعالم بهاروند 
در آن زمــان تنها 32 میلیارد تومان 
قــرارداد مالی امضا شده بود که هیچ 
خبری از یکی از اپراتورهای تلفن همراه 
نبود اما در اوج ناباوری سازمان لیگ 
با شرکت رقیب اسپانسر استقالل 
وارد مذاکره شد و تبلیغات محیطی 
را به صورت انحصاری به آن ها واگذار 

کرده است.
صادق درودگر با رد این ادعا اعالم کرد 
استقالل هیچ قــراردادی با اپراتورهای 
تلفن همراه امضا نکرده و ادعــا کرد 
اعضای هیئت مدیره شرکت مذکور 
ــالم کــردنــد مــا قـــــراردادی با  بــه وی اعـ
استقالل نــداریــم و اگــر استقاللی ها 
راست می گویند قراردادهای خود را به 

ما ارائه دهند.

مجیدی: آقــایــان دنبال لجبازی با  ◾
استقالل هستند

فــرهــاد مجیدی دربــــاره ایـــن مناظره 
ــر از  ــای درودگـ گفت:  جالب اســت آق
آبروی باشگاه ها در آسیا می گویند اما 

یــادشــان رفته که همین سه مــاه قبل 
تیم استقالل مجبور شد با الهالل در 
ورزشگاه آزادی بازی نکند. آیا آن موقع 

کسی نگران هواداران استقالل نبود؟
آقـــای درودگـــر می گوید کــه الــهــالل با 
چــهــار قهرمانی پــرافــتــخــارتــریــن تیم 
آسیاست. خب معلوم اســت با این 
میزان از لیاقت؛ الهالل باید قهرمان 
بشود. مجیدی درباره بحث تبلیغات 
ــوع مــحــرومــیــت  ــوضــ مــحــیــطــی و مــ
بازیکنان خــارجــی تیم استقالل در 
بازی با گل گهر تاکید کرد: این آقایان 
بدانند که تبلیغات محیطی تازه گام 
اول ماست. قدم بعدی حق محتوای 

تصویری باشگاه استقالل است. 
ــاظــره امـــــروز و  ــت مـــن از مــن ــرداشـ بـ
ــای گــذشــتــه ایــن  ــ صــحــبــت هــای روزه
ــان دنــبــال لــجــبــازی با  ــای اســت کــه آق
استقالل هستند. آقــایــان حرفه ای 
پاسخ بدهند که حق پخش تلویزیونی 

چه شد؟ 
حــاال شنیده مــی شــود وزیـــر ورزش و 
جوانان قرار است ظرف روزهای آینده 
جلسه فوق العاده ای را در این خصوص 
تشکیل دهد و تصمیم گیری نهایی را 
در ایــن ارتباط انجام دهــد چــون برابر 
اســنــاد مــوجــود نــهــادهــای نــظــارتــی و 
قضایی به تازگی اجازه صدور ضمانت 

نامه بانکی را صادر کردند.

مجیدی آتش جنگ را شعله ور کرد

دوئل تبلیغات محیطی
زیر ذره بين

عسگری: نامه داوران به 
رئیس جمهور جعلی است

کارشناس داوری فوتبال کشور گفت: نامه ای 
که در قالب نامه داوران به رئیس جمهور تنظیم 
شده جعلی و ساختگی است و حتی قواعد اولیه 

نامه نویسی گروهی در آن رعایت نشده است.
ــارس، در  ــ حــســیــن عــســگــری در گــفــت وگــو بــا فـ
خصوص نامه ای که گفته می شود توسط داوران 
برای ورود  VAR به رئیس جمهور نوشته شده است 
اظهار داشــت: اگر کسی متن این نامه را درست 
بخواند از اول تا آخــر آن کــذب محض و جعلی 
اســت. متأسفانه افشاریان در حال عوام فریبی 

است و با این کارها فرار رو به جلو می کند.
وی افـــزود: واقــعــا نــمــی دانــم چــه بگویم ولــی آیا 
 VAR رئیس جمهور آنقدر فرصت دارد که سراغ
و ورود آن برود؟ رئیس جمهور کشور مشغله های 
ــادی دارد امــا بــا یــک نــامــه ساختگی  بسیار زیـ
می خواهند فضا را به سمت و سویی ببرند که 
اشتباهات داوری در هفته گذشته بــه چشم 

نیاید.
کارشناس داوری فوتبال کشور گفت: حداقل 
اگـــر مــی خــواهــنــد یــک نــامــه ساختگی درســت 
کنند قواعدش را رعایت کنند و تنظیم آن را به 
کسی بدهند که بداند تاریخچه VAR چیست. 
ــه داد:در آسیا 47 کشور عضو  عسگری ادامـ
کنفدراسیون هستند که فقط 7 الی 8 کشور از 
این سیستم پیشرفته استفاده می کنند. چگونه 
 VAR با وقاحت می گویید اکثر کشورهای دنیا

دارند؟
وی خاطرنشان کــرد: افشاریان 8 مــاه اســت به 
کمیته داوران آمده اما هنوز این کمیته تشکیل 
نشده است. قانون می گوید کمیته باید رئیس، 
نایب رئیس و چند عضو داشــتــه باشد امــا نه 
کمیته ای وجود دارد و نه عضوی. چند ماه پیش 
هم در این مورد صحبت کردم ولی آقایان ترش 

کردند. 

 واکنش بیرانوند 
به حضورش در کتاب رکورد های گینس

 این افتخار 
متعلق به مردم است

ــان ملی پوش کشورمان به خاطر پرتاب  ــ دروازه ب
دست ۶۱ متر و ۶۶ سانتی متری اش در بازی بین 
تیم های ایران و کره جنوبی در تاریخ ۱۱ اکتبر 20۱۶ 
)20 مهر ۱3۹۵( در مرحله انتخابی جام جهانی 
20۱8 روسیه، گواهینامه مربوط به این رکورد را از 

مسؤالن گینس دریافت کرد.
بیرانوند در واکنش به این موضوع گفت: خیلی 
خوشحالم که رکورد »بلندترین پرتاب دست در 
یک مسابقه رسمی فوتبال« به نام بنده ثبت شد. 
کسب این افتخار با لباس تیم ملی خاطره ای است 
ماندگار و متعلق به شما مردم عزیز که همیشه با 
دعای خیر به من انرژی داده اید. از همه عزیزانی که 
به طرق مختلف تبریک گفته اند بسیار سپاسگزارم 
امیدوارم با انرژی مثبت و دعای خیر شما، خداوند 
توفیقی دوباره دهد تا لحظاتی هر چند کوتاه باعث 

خوشحالی تان شوم.
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شوک منفی صدری به سرخ ها ◾
در حالی که مجید صدری در ادعای جذاب دیگری وعده 
تازه ای داد و اعالم کرد تا قبل از بازی با نفت آبادان در 
روز چهارشنبه ۱۵ درصد از قرارداد این فصل بازیکنان 
را پرداخت می کند اما این اتفاق رخ نداد.این درحالی 
است که کادرفنی و بازیکنان با ناراحتی شدید از عملی 
نشدن وعـــده تـــازه ای از سرپرست خــود راهـــی زمین 

مسابقه شوند.

مهدی: معلوم نیست بازی ها با تماشاگر باشد! ◾
مسئول برگزاری مسابقات لیگ برتر گفت: یک طرح 
آزمایشی 2 هفته انجام شد و برای هفته هفتم یا همه 
تیم ها تماشاگر دارند و یا هیچ تیمی این اجازه را نخواهد 
داشت.سهیل مهدی گفت:در باره حضور تماشاگران در 
استادیوم ها و تعداد تماشاگران حاضر وزارت بهداشت، 
وزارت کشور و ستاد مبارزه با کرونا تصمیم گیری می کنند 

و هر تصمیمی که آن ها بگیرند ما تابع هستیم. 

مرادمند در خطر از دست دادن دربی ◾
تیم فوتبال استقالل 8 روز دیگر در هفته هفتم لیگ برتر به 
مصاف پرسپولیس می رود.از بین بازیکنان استقالل فقط 
محمدحسین مرادمند است که اگر برابر صنعت نفت در 
هفته هفتم لیگ برتر کارت زرد بگیرد بازی با پرسپولیس 
را از دست خواهد داد.البته طبیعی است سایر بازیکنان 
استقالل هم باید مراقب باشند که از بازی اخراج نشوند تا 

شانس بازی برابر پرسپولیس را از دست ندهند.

کمالوند: خلع سالح شدیم ◾
فراز کمالوند، سرمربی نفت مسجدسلیمان می گوید: 
هــر کــس مظلوم تر اســـت، بدبختی بیشتری دارد و 
نمی دانیم فریاد خود را به کجا ببریم. بودجه تیم های 
صنعتی هفت بــرابــر ماست و آن هــا از داوری لطمه 
نمی خورند. ما از لحاظ بودجه ای، آخرین تیم لیگ برتر 
هستیم و میانگین قرارداد اعضای تیم ما ۶۵0 میلیون 

تومان است. ما را خلع سالح کردند.

مرد لهستانی دوباره آقای فوتبال جهان شد. فدراسیون بین المللی تاریخ 
و آمار فوتبال، مهاجم بایرن مونیخ و تیم ملی لهستان را به عنوان بهترین 
بازیکن سال 202۱ جهان انتخاب کرد. رابرت لواندوفسکی برای دومین 
سال پیاپی این جایزه را از آن خود کرد. او در کسب امتیاز برای رسیدن 
به این عنوان فاصله زیادی با نزدیک ترین رقبای خود یعنی لیونل مسی 
و جورجینیو قهرمانان آمریکای جنوبی و اروپــا در سال 202۱ داشت. 
لواندوفسکی در فصل 20-20۱۹ روزهای فوق العاده و بی نظیری را در بایرن 
مونیخ سپری کرد. او با نمایش های درخشان و فوق العاده خود موفق شد 
به باواریایی ها در راه فتح سه گانه لیگ قهرمانان اروپا، بوندسلیگا و جام 
حذفی آلمان کمک کند. این درخشش خیره کننده ستاره لهستانی 
باعث شد که او جایزه بازیکن سال فیفا در سال 2020 را از آن خود کند. در 
حالی که انتظار می رفت جایزه توپ طال نیز به لواندوفسکی داده شود اما 
همه گیری ویروس کرونا باعث شد که نشریه فرانس فوتبال تصمیم بگیرد 
که در سال 2020 مراسمی برگزار نکرده و این جایزه را به بازیکنی ندهد؛ 
اتفاقی که هنوز هم بسیاری از آن به عنوان یک بی عدالتی یاد می کنند چرا 

که لوا در سال 2020 واقعا شایسته این جایزه بود.
اما نمایش های خیره کننده روبرت لواندوفسکی در فصل گذشته نیز ادامه 
داشت و این بازیکن با به ثمر رساندن 4۱ گل عالوه بر کمک کردن به بایرن 
در راه قهرمانی در بوندسلیگا، موفق شد رکورد گرد مولر افسانه ای از حیث 
بیشترین گل زده در طول یک فصل از این مسابقات را بشکند. این مهاجم 
لهستانی می تواند روز دوشنبه نیز اولین توپ طالی دوران حرفه ای خود را 
بدست بیاورد و فاتح این جایزه فردی شود. سه روز پیش توتواسپورت هم 
لواندوفسکی را به عنوان مرد طالیی سال 202۱ معرفی کرده بود پیش از 
این نام سردار آزمون و مهدی طارمی 2 مهاجم تیم ملی فوتبال ایران نیز در 

میان نامزدهای کسب این جایزه اعالم شده بود

رده بندی ۱۰ بازیکن برتر فوتبال جهان در سال ۲۰۲۱  ◾
۱- رابرت لواندوفسکی )لهستان/بایرن مونیخ( ۱۵0 امتیاز

2- لیونل مسی )آرژانتین/بارسلونا-پاریسن ژرمن( ۱0۵ امتیاز
3- جورجینیو )ایتالیا/چلسی( 40 امتیاز

4- کوین دی بروینه )بلژیک/منچسترسیتی( 3۵ امتیاز
۵- محمد صالح )مصر/لیورپول( 20 امتیاز

۵- کیلیان امباپه )فرانسه/
پاریسن ژرمن( 20 امتیاز

7- کــریــســتــیــانــو رونـــالـــدو 
)پـــرتـــغـــال/یـــوونـــتـــوس-
منچستر یونایتد( ۱۵ امتیاز
8- انگولو کانته )فرانسه/

چلسی( ۱0 امتیاز
۹- جیانلوئیجی دوناروما 
ــا/آ.ث مــیــالن- ــیـ ــالـ ــتـ )ایـ

پاریسن ژرمن( ۱0 امتیاز
۱0- ارلیگ هالند )نروژ/
ــا دورتـــمـــونـــد( ۵  ــوروســی ب

امتیاز

بهترین بازیکن سال فوتبال جهان

 دومین توپ طال 
زیر پای لواندوفسکی 

فوتبال جهان

ستارگان ورزش

رونالدینیو ستاره بی همتای فوتبال جهان که لقب شاعر فوتبال را هم داشت این روزهــا در 
قهقهرای حاشیه ها سیر می کند. حاال به جای پخش تصاویر شعبده های برزیلی دندان خرگوشی 
باید منتظر خبرهای زندانی شدن او به دالیل مختلف باشیم.او پس از پایان فوتبالش دیگر هیچ 
گاه به روزهای خوب قبل برنگشت و مدام درگیر حاشیه های مختلف بود. حاال خبر آمده ستاره 
برزیلی سابق بارسلونا ممکن است یک بار دیگر راهی زندان شود.رونالدینیو نزدیک به دو سال 

پیش 6 ماه در آسونسیون پایتخت پاراگوئه زندانی بود. 
دلیل زندانی شدن او و برادرش استفاده از پاسپورت تقلبی بود و مدت ها 
تالش شد تا او از زندان آزاد شود. طبق ادعای دیلی میل، پریسلیا 
کوئلیو نامزد سابق رونالدینیو از وی شکایت کرده و مدعی شده 
است که رونالدینیو به وی مبلغی را بدهکار است. او تنها یک 
هفته دیگر برای پرداخت بدهی خود زمان دارد در غیر این 
صــورت باید راهــی زنــدان شــود. برونو مــدرادو، وکیل کوئیلو، 
گفته است که مهاجم سابق ۴۱ ساله حق درخواست تجدید 
نظر ندارد زیرا پرداخت نفقه موقت ۱۷۷۰۰ دالر  در ماه قبالً 
توافق شده بود و رونالدینیو شروع به پرداخت آن کرده است. 
رونالدینیو مدتی است در قطر آفتابی شده و اتفاقا در مراسمی 
که با حضور جیانی اینفنتینو رئیس فیفا، شیخ جووان آل ثانی 
وزیر ورزش قطر و جمعی از  بازیکنان سابق ملی پوش در دوحه قطر 

به انجام رسید کنار اتوئو دیده شد.
وکیل پریسیال ضمن تأکید بر این نکته اضافه کرد که در انتظار پاسخ 
به موقع رونالدینیو هستند چرا که دوست ندارند در نهایت او 
زندانی شود. باید دید واکنش اسطوره فوتبال برزیل چه خواهد 
بود. این تحوالت  مجموعه جدیدی از مسائل حقوقی را برای 

دریافت کننده تــوپ طــالی ۲۰۰۵ رقم 
می زند.

رونالدینیو؛در سراشیبی انحطاط
جواد رستم زاده: با آن چهره معصومانه ای که همیشه لبخندی دلنشین ضمیمه آن است 
روبه روی دو مجری حرفه ای برنامه نشسته است و بدون تکلف و دک و پزی شمرده شمرده به تمام 
سواالت ساده و سخت و موزیانه جواب می دهد. برخالف ستاره های کاغدی این روزها اهل مارک 
بازی نیست و حتی آرایــش سری کامال ساده و مردانه دارد. کت و شلواری به غایت ساده بر تن 
دارد که در عین سادگی بسیار دلبرانه است.امیری از همه بزرگان با احترام یاد می کند و برخالف 

و خیلی از ستاره ها که سعی دارنــد در فضای مجازی بــرای  خود نام و نشانی دست 
پا کنند به بازیکنانی که تازه وارد این فضاها شده اند درس بزرگی می دهد 

»فضای مجازی برایم اولویت و اهمیت نــدارد. مهم این است که با 
تمام تــوان بــازی کنیم تا پولمان حالل شــود. راه موفقیت از مسیر 
دیگری می گذرد.«او که این روزها ستاره بی چون و چرای تیم ملی 
و پرسپولیس است انقدر صادقانه از هــواداران معذرت خواهی 
می کند که نمونه اش را در میان بازیکنان پرطمطراق امروزی کمتر 
ســراغ داریــم. »جدایی من از پرسپولیس رفتن خوبی نبود و از 
هواداران عذرخواهی می کنم. هواداران با رفتن من کنار آمده اند، اما 
من هنوز کنار نیامدم، چون پرسپولیس شرایط سختی داشت. 
مصدومیت های مداوم در ترکیه باعث شد دوران خوبی نداشته 
باشم.«وحید امیری که در دوره قبل جــام جهانی با بازی های 

درخشان و البته تونلی که برای پیکه در بازی با اسپانیا باز کرد برای 
جام جهانی قطر هم امید اول سرمربی و تمام ایرانی ها خواهد بود. 
»نتایج تیم ملی خودش گویای همه چیز است؛ فراموش نکنیم فوتبال ما 

داشت به سمت نابودی می رفت که اسکوچیچ در یک شرایط سخت آمد. 
ویلموتس هم همین بازیکنان را داشت و امیدوارم صاحب نظران 

فوتبال حمایت کنند. دوست دارم در جام 
جهانی بــا برزیل 

ــروه  ــ ــ ــگ ــ ــ ــم ــ ــ ه
شویم.«

منفی روز مثبت روز

ورزش7

وحید امیری؛ستاره ای ساده و با صداقت

لژیونرها



   درس های 
سختی 
گرفته ایم!  
مسئول هماهنگی 
امور غرب آسیای 
کاخ سفید گفت: 
آمریکا در منطقه 
درس های سختی 
گرفته و سیاست های 
واشنگتن در قبال 
این منطقه به مبانی 
خود برمی گردد. برت 
مک گورک افزود: 
اهداف زیاده خواهانه 
دولت های قبلی 
به ضرر منافع 
آمریکا و به »گرفتن 
درس هایی سخت« 
منجر شد. وی در 
عین حال مدعی 
شد: دولت فعلی بر 
»مبانی ایجاد، حفظ 
و تقویت شراکت و 
اتحاد در منطقه« 
تمرکز دارد.

عکسنوشت

بدونتیتر

اثــر عكاس زن فلسطينى بهترين عكس سال 
٢٠٢١ مجله تايم شد. عكس فاطمه شبير، عكاس 
ــزه، دخــتــرى فلسطينى در شهر  ــوار غـ  ســاكــن نـ
بيت هانون در این باریکه را نشان مى دهد كه در 
خانه ويران شده خود بر اثر حمله هوایی وحشیانه 

رژیم صهیونیستی ايستاده است.

ــورد خــشــن پــلــیــس تــرکــیــه با  ــرخـ ــود بـ ــاوجـ  بـ
معترضان به گرانی و تورم و سقوط ارزش پول 
ایــن کشور، هــزاران نفر از مــردم استانبول بار 
دیگر تظاهرات گسترده ای در این زمینه به راه 
انداختند. آن ها با سر دادن شعارهایی نظیر 
»دولت مرگ بر تو« خواستار استعفای دولت 

اردوغان شدند.
 هزاران اردنی در مخالفت با عادی سازی روابط 
با رژیم صهیونیستی به ویژه پس از زمزمه های 
اخــیــر دربـــاره تــوافــق جــدیــد امـــان و تــل آویــو به 

خیابان ها آمدند. 
 نیکوالس مادورو، رئیس جمهور ونزوئال روز 
پنجشنبه در سالگرد فوت »فیدل کاسترو« در 
سفری غیرمنتظره وارد هاوانا پایتخت کوبا شد.
 بر اساس آمارهای رسمی، نرخ قتل در سال 
2020 میالدی در کانادا به باالترین میزان خود 

در 15 سال گذشته رسید.
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جهان

ــوی روبــــــــاه  ــل ع
پــیــر پـــس از خـــارج 
شـــدن از اتــحــادیــه 
اروپــــــا در ســــودای 
افــزایــش مداخالت 
بین المللی خود در 
نقاط مختلف جهان است. در همین 
راستا، انگلیس بر اســاس یک برنامه 
منتشر شده از سوی وزارت دفــاع این 
کشور، قصد افــزایــش حضور نظامی 
ــزارش  ــود در جــهــان را دارد. بــه گـ خـ
ایــســنــا، پــایــگــاه »ای ان آی« در طــرح 
مدرنیزه سازی با عنوان »سرباز آینده« 
ــزارش داده اســـت: تــعــداد ســربــازان  گـ
بیشتری از ارتـــش در ســراســر جهان 
برای مدت زمان بیشتری استقرار پیدا 
خواهند کرد. حضور نظامی بیشتر در 
خط مقدم، قابلیت ما را برای پیش بینی 
بحران ها ارتــقــا خــواهــد داد و مــا بــرای 
رقابت در سطح درگیری علنی آمــاده 
خواهیم بود. این طرح جلو جنگ را با 
اطمینان بخشی به همپیمانان و شرکا 
و بازداشتن رقبا می گیرد. همچنین 

وزارت دفاع انگلیس به اعالم افزایش 
ســرمــایــه گــذاری در زمینه تجهیزات 
نظامی بــه مــیــزان ۸.۶ میلیارد پوند 
)11.۴۶ میلیارد دالر( در یک دهه آینده 
پــرداخــت. قــرار اســت ایــن مــورد منجر 
به رسیدن مجموع این سرمایه گذاری 
نــظــامــی انــگــلــیــس بــه ۴1.۳ میلیارد 
پوند در همین دوره مشابه شــود. بن 
واالس، وزیر دفاع انگلیس اظهار کرد: 
ــروژه ای اســت که  ــ طــرح ســربــاز آیــنــده پ
به موجب بلندپروازی در نظر گرفته 
شده در سند فرماندهی دفاعی با هدف 
تبدیل ارتش به یک نیروی یکپارچه تر، 
مرگبار تر، چابک تر و با قابلیت بیشتر 
بــرای اعــزام تقویت می شود. او اضافه 
ــرد: مــا ایــن اقـــدام نسل جــدیــد را با  کـ
یک بودجه ۸.۶ میلیارد پوندی برای 
ــرده و  ــ ــــش حــمــایــت کـ تــجــهــیــزات ارتـ
مجموع سرمایه گذاری در ایــن حوزه 
را بــه ۴1.۳ میلیارد پوند می رسانیم. 
ــای ایــن وزارتــخــانــه  ــرآوردهـ ــراســاس بـ ب
درمجموع بیش از 100 هــزار سرباز تا 
سال 2025 در ارتش انگلیس خدمت 

خواهند کــرد، به این ترتیب که ارتش 
عــادی انگلیس شامل ۷۳هــزار سرباز 
مشغول به خدمت و ۳0هـــزار سرباز 
ذخیره خواهد شد. همچنین یکی از 
اساسی ترین نوآوری ها مربوط به یگان 
جدید تکاور است که از اول دسامبر 
2021 آغاز به کار می کند. قرار است این 
یگان به عنوان زیرمجموعه یک واحد 
دیگر مــوســوم بــه واحـــد عملیات های 
ویژه ارتش به طور معمول کنار نیروهای 
شــریــک در ســراســر جــهــان بــا هــدف 
مقابله با سازمان های تندرو و تهدیدات 
دولــت هــای متخاصم اســتــقــرار یابد. 
واالس گفت:  ارتش ما در سراسر جهان 
مجهز به توانمندی هایی مخصوص 
مقابله با مجموعه تهدیداتی اعــم از 
جنگ سایبری تا نبرد در میدان جنگ 
به اجــرای عملیات خواهد پرداخت. 
تحرکات اخیر انگلیس در حالی است 
که ایــاالت متحده در ضعف روزافــزون 
خــود در حــال رهــا کــردن منطقه غرب 
آسیا و تمرکز بیشتر بر شــرق آسیا و 

چین است.

انگلیس با تزریق بودجه به دنبال افزایش حضور نظامی در جهان طی 10 سال آینده است

بلند پروازی استعمار پیر
حسن هانی زاده، تحلیلگر مسائل غرب آسیا  
محمد بن زایــد آل نهیان، ولیعهد ابوظبی و رجــب طیب 
ــان رئیس جمهور ترکیه باالخره دشمنی ها را کنار  اردوغـ
گذاشته و پس از تقریباً یک دهه قهر دیپلماتیک، در آنکارا با یکدیگر 
دور یک میز نشستند؛ دیــداری که براساس آنچه گفته شده گسترش 
همکاری های اقتصادی سرفصل آن بوده است. محور اخوانی ترکیه و 
قطر در سال های اخیر با محور سلفی سعودی، اماراتی تقریباً در سرتاسر 
 منطقه سرشاخ بودند؛ پس چه چیزی این دشمنان خونی را به سوی هم 

کشانده است؟ 
امارات متحده عربی به تازگی براساس مالحظاتی تمام سیب های سیاست 
خارجی خود را در سبد همکاری با سعودی قرار داده بود. این شراکت ادامه 
داشت تا اینکه طرفین در میدان یمن با هم گالویز شده و حتی تا درگیری 
نظامی میان نیروهای نیابتی پیش رفتند. همین شکاف سیاسی، حاکمان 
ابوظبی را بر آن داشته احتیاط بیشتری به خرج داده و کمی در محاسبات 
سیاسی خود تجدیدنظر کنند. آن ها اکنون درصدد ترمیم پل های شکسته 
رابطه با همسایگان از جمله با قطر و سوریه برآمده اند. سفر بن زاید به 
آنکارا در همین زمینه قابل تحلیل است. همین دو روز پیش هم اخباری 
از گفت و گوی علی باقری کنی، معاون سیاسی وزیر خارجه کشورمان با 
انور قرقاش، وزیر مشاور در امورخارجه امارات هم منتشر شد. همه این 

تحرکات از تالش ابوظبی برای کاهش وابستگی به ریاض حکایت دارد.
اما این دیدار از ادامه سیاست پارادکسیکال و منفعت طلبانه اردوغان نیز 
حکایت دارد، یعنی همچنان که روابط وی با جریان اخوانی منطقه گرم 
است به سمت گفت وگو با امارات رفته است. واقعیت این است نگاه ترکیه 
به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس کامالً اقتصادی است. این روزها 
سلطان ترکیه تحت تأثیر کاهش شدید ارزش پول ملی خود با وضعیت 
ناپایداری روبه رو شده است. در این شرایط اردوغان برای فرار از انتقادهای 
داخلی مانند همیشه به یک مانور سیاسی نمایشی روی آورده، به این 
امید که با مطرح کردن موضوع سرمایه گذاری 10 میلیارد دالری ابوظبی 
بتواند از انتقادها بکاهد. با این اوصاف نمی توان انتظار بهبود سریع روابط 
میان دور محور اخوانی - سعودی را داشت بلکه همین نیاز دوجانبه است 
که دو ماجراجوی منطقه را به هم رسانده است. در نهایت از نقش برخی 
قدرت های منطقه و فرامنطقه ای از جمله آمریکا و رژیم صهیونیستی 
در تشویق امارات برای کمک اقتصادی به ترکیه هم نباید غافل شد. این 
موضوع از یک اراده پشت پرده برای حفظ اردوغان حکایت دارد؛ دولتی که 

سیاست های ماجراجویانه اش باب میل صهیونیست هاست.

ترکیه و امارات از تخاصم تا تفاهم
یادداشت

صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

سردبیر:
امیر سعادتی

 رحلت شیخ محمد نهاوندی در سال1371 قمری
حاج شیخ محمد نهاوندی )1۲۹1ـ  1371ق(، فقیه، 
قرآن پژوه و مفسر نامدار جهان تشییع می باشد. وی 

هفت سال از عمر خود را صرف نگارش تفسیر قرآن 
نمود. اثر معروف ایشان در این باره »نفحات الرحمان فی 

تفسیر القرآن«  نام دارد. ایشان شاعر خوبی هم بود و 
در شعر با نام »تجلی« تخلص می نمود. بیشتر در مدح 

اهل بیت )علیهم السالم( شعر سروده است؛ کتاب دیوان 
زبدة المصائب از آثار شعری اوست.

اوقاتشرعیبهافقتهران

اذان صبح فردا

اذان ظهر

11:52

05:24

اذان مغرب

17:12

غروب خورشيد

16:52
 نیمه شب شرعی

23:08
طلوع فردا

06:53

اوقاتشرعیبهافقمشهد

اذان صبح فردا

اذان ظهر

11:19

04:52

اذان مغرب

16:38

غروب خورشيد

16:18
 نیمه شب شرعی

22:35
طلوع فردا

06:21

  ارتباطات مردمی:                           37610086 )051(
  امور مشترکین:                          37618044-5 )051(
)051(   روابط عمومی:                            37662587 
)051(   تلفنخانه:                 37610087 - 37684004 
  سازمان آگهی ها:             37628205 - 37088 )051(
فاکس: 37610085  )051(
  سفارشات چاپی:                         37676596 )051(
  چاپ مشهد:                     مجتمع چاپ و نشر قدس
  چاپ همزمان تهران:                           چاپخانه جوان

  آدرس دفتر مرکزی مشهد:
بولوار سجاد، نبش سجاد 1
  صندوق پستی:                               577 - 91735  
  تلفن:                                    14- 37685011 )051(

  دفترتهران:        
بولوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره 336 
 تلفن:                                       66937575  )021(

)داخلی226(  66430122  )021(   نمابر:                     
 پیامک:                                                 30004567
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آگهی تجدید مزایده عمومی
          شهرداری شاندیز)نوبت اول(

مورخ�ه   874 ش�ماره  اس�تنادمصوبه  ب�ه  دارد  نظ�ر  در  ش�هرداری  مزای�ده:  تجدی�د  موض�وع 
1400/6/11شورای محترم اسالمی شهر شاندیز نسبت به فروش امالک خود واقع در شهر شاندیز  

به شرح جدول پیوست اقدام نماید. 

شرایط تجدید مزایده :
1.واری�ز مبلغ س�پرده )مطاب�ق جدول پیوس�ت(  به ش�ماره حس�اب 0204880582008 نزد بانك 
ملی ش�عبه شاندیز بنام سپرده شهرداری شاندیزبعنوان سپرده ش�ركت در تجدید مزایده و یا ارائه 
ضمانتنامه بانكی در وجه ش�هرداری با اعتبار حداقل 3 ماه از تاریخ تس�لیم پیش�نهادها و 3 ماه دیگر 

قابل تمدید باشد. 
2. در ص�ورت امتن�اع برن�ده تجدید مزای�ده از عقد قرارداد مبل�غ س�پرده تجدیدمزایده به نفع 

شهرداری ضبط خواهد شد.

3. توزیع اسناد از طریق سامانه ستاد از تاریخ 1400/09/06 لغایت 1400/09/14 
4. مهلت بارگزاری پیشنهادها در سامانه ستاد تا روز پنجشنبه مورخ1400/09/25 

5. بازگشائی اسناد از طریق سامانه، مورخ 1400/09/27 ساعت 13 در محل شهرداری 
6. هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

7.سایر اطالعات و جزئیات مربوط به تجدید مزایده در اسناد تجدیدمزایده درج شده است 
8.كلیه مراحل برگزاری تجدید مزایده از طریق سامانه ستاد به آدرس https:// setadiran.ir انجام 

می گردد.جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن : 05131422 تماس حاصل فرمایند.

ف
تضمین شرکت  كاربری طرح جامعمدرك مالكیتمساحت )مترمبع(آدرسردی

درمزایده
قیمت پایه شركت در 

سطح اشغال و تراكم مجازمضایده

مشاعی باپالك ثبتی1943فرعی 319.25فرش 17كوچه اول سمت راست قطعه 11
60درصد سطح اشغال13.700.000.000 ریال685.000.000 ریال8متری از شمالسكونت یك یادوخانواراز93اصلی

دوطبقه روی پیلوت

مشاعی باپالك ثبتی1943فرعی 320.04فرش 17كوچه اول سمت راست قطعه 22
60درصد سطح اشغال13.750.000.000 ریال687.500.000 ریال8متری از شمالسكونت یك یادوخانواراز93اصلی

دوطبقه روی پیلوت

مشاعی باپالك ثبتی1943فرعی 400.32فرش 17كوچه اول سمت راست قطعه 33
60درصد سطح اشغال17.200.000.000 ریال8.600.000.000 ریال8متری از شمالسكونت یك یادوخانواراز93اصلی

دوطبقه روی پیلوت

16 متری ازشمالسكونت  چند خانواربنچاق یا صلح حقوقی176.05مطهری، مطهری415
پایانكار دارد27.300.000.000 ریال1.365.000.000 ریال8 متری ازجنوب

مجتمع شقایق5
20 درصد سطح اشغال22.500.000.000 ریال1.125.000.000 ریال10 متری از شرقمسكونی موقتبنچاق- صلح حقوقی553.22انتهای شقایق 6

40 درصد تراكم

10متری ازجنوبسكونت چندخانواریمششاعی با پالك ثبتی 90 اصلی538.31حصارسرخ،شهرك مروارید،قطعه629
50درصد سطح اشغال30.000.000.000 ریال1.500.000.000 ریال24متری ازشمال

دو طبقه روی پیلوت

مشاعی باپالك ثبتی378فرعی 571.15بلوارامام رضا)ع(انتهای امام رضا74
20 درصد سطح اشغال28.000.000.000 ریال1.400.000.000 ریال12متری از جنوبمسكونی موقتاز87اصلی

40 درصد تراكم

مشاعی باپالك ثبتی378فرعی 2030.84بلوارامام رضا)ع(انتهای امام رضا84
از87اصلی

حرائم وعوارض طبیعی وبخشی 
10 درصد سطح اشغال80.000.000.000 ریال4.000.000.000 ریال12متری از جنوبمسكونی موقت

40 درصد تراكم

جاده شهرك صنعتی توس نمایشگاه دائمی 9
توضیحات: یك باب غرفه عرضه گل و گیاه  دارای پارکینگ وانشعاب مستقل برق وگازوانشعاب 102گل وگیاه ایرانیان بلوك4 غرفه 84

در اختیار مستاجر تا پایان مدت 10.000.000.000ریال500.000.000ریالاشتراکی آب، با مدرك مالكیت وكالت فروش با پاركینگ مشاعات متراژ 102 مترمربع
قرارداد اجاره

»تبصره:شرایط صدور مجوز عندالزوم با اعمال ماده واحده تعیین وضعیت امالک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها از واحد شهرسازی و درآمد و بابت اخذ مختصات و جهت بازدید ملک از واحد امالک استعالم گردد.«

14
08
22
9

برگزار کننده مناقصه: شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی
این شرکت در نظر دارد نسبت به خرید کاال از محل منابع داخلی سال 
1400، با مشخصات زیر اقدام نماید. لذا از تمامی تولیدکنندگان و تامین 
کنندگان واجد شرایط دعوت می گردد جهت دریافت، تکمیل و تحویل 

اسناد مناقصه به شرح زیر اقدام فرمایند.
موضوع مناقصه: مناقصه خرید انواع مقره سیلیکونی میانی )اتکایی( و 

انتهایی)کششی( )عمومی دو مرحله ای - توام با ارزیابی کیفی(
تاریخ  تا   1400/09/06 تاریخ  از  اسناد:  تحویل  و  اسناد  فروش  مهلت   *
1400/09/11 بوده و تاریخ تحویل پاکتهای مناقصه تا ساعت 13:00 روز شنبه 
1400/09/27 می باشد تاریخ گشایش پاکات ساعت 13:00 روز سه شنبه 
1400/09/30 می باشد . مناقصه گران می توانند اسناد را از طریق سامانه 
مبلغ  واریز  قبال  در    http://setadiran.ir دولت  الکترونیکی  تدارکات 
500.000 ریال به حساب سپرده سپهر صادرات به شماره 0101806120009 

به نام تمرکز سایر درآمدهای این شرکت، دریافت نمایند.
الزم به ذکر است مالک شناخت مناقصه گر بارگزاری اسناد بصورت کامل 

و بدون نقص در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بوده و در تحویل اسناد 
فیزیکی )پاکت الف( نیز مالک زمان تحویل اسناد به دبیرخانه شرکت توزیع 

نیروی برق استان خراسان شمالی می باشد.
نامه  آئین  برابر   : کار  ارجاع  فرایند  در  شرکت  تضمین  نوع  و  *مبلغ 
تضمینات دولتی مبلغ 2.465.000.000ریال  به صورت ضمانتنامه بانکی 
)فرآیند ارجاع کار( به نفع خریدار و یا صورت وجه نقد, واریز به شماره 
نام  به  صادرات(  )بانک  حساب   800190000000100696938003IR شبا 

شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی ارائه گردد.
 _ غربی  طالقانی  خیابان   _ بجنورد   _ شمالی  خراسان   : آدرس 
تدارکات                                                        امور   _ شمالی  خراسان  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت 

) تلفن 31777413.10 -058( 
به پیشنهادهای فاقد سپرده و امضـاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی 
که بعد از انقضـاء مدت مقرر در فراخوان واصـل می گردد، مطلقاً ترتیب 

اثر داده نخواهد شد. 
باشد. می  مندرج  مناقصه  اسناد  در  مربوط  جزئیات  و  اطالعات  سایر 

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی

 خورشید روشنایی بخش جهان است ، با استفاده از نور طبیعی شکر گذار این نعمت الهی باشیم. 

آگهی مناقصه عمومی ) عمومی دو مرحله ای - توام با ارزیابی کیفی( شماره 400/319-نوبت اول
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