
خراسان 2

 گفت وگوی قدس با
 رئیس پیشین سازمان بورس 
سهامداران در انتظار 

ضوابط شفاف 

 برای یزدانی خّرم 
که آرام از میان ما رفت

معمار گوش شکسته 
والیبال ایران

دی27

قتل
 پاتریس لومومبا 
در سال 
1961 میالدی

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

75

 دوشنبه 27دی 1400     14جمادی الثانی  1443       17ژانویه 2022       سال سی و پنجم  
ـه ویژه خراســان       ـه رواق            4 صفـح شــماره 9724      8 صفحــه           4صفـح

سوگندنامه ای با دو امضارواق4
»دکتر احمد خسروی خراشاد« پزشک متخصص داخلی بیمارستان رضوی 

مشهد در جریان درمان بیماران مبتال به کووید19، جان خود را به علت ابتال به 
بیماری کرونا از دست داد و به مقام شامخ »شهید مدافع سالمت« نائل آمد...

روایت فرزند شهید مدافع سالمت بیمارستان رضوی »دکتر احمد خسروی خراشاد« از والدینش

بررسی مشکالت خوشه صنعتی مبل خراسان رضوی

باغ تاالرها 
جای تولیدی ها  را گرفته اند

      صفحه1

شرکت مخابرات ایران )منطقه چهارمحال و 
بختیاری( در نظ��ر دارد فروش پکیج های 
قدیم��ی مرک��ز ق��دس )در مح��ل( را از 
برس��اند. ف��روش  ب��ه  مزای��ده  طری��ق 
متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات 
بیش��تر به آگهی مزایده در سایت شرکت 

مخابرات ایران مراجعه نمایند.
مهلت تحویل پیشنهاد: تا آخر وقت اداری 
روز چهارشنبه 1400.11.13 آدرس سایت:

 WWW.TCI.IR  و  www.chb.tci.ir 
شرکت مخابرات ایران

)منطقه چهارمحال و بختیاری(

تجدید آگهی 
مزایده 1400.02
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آگهی مناقصات عمومی-  دو مرحله ای  ) نوبت دوم (

 روابط عمومی شركت توزیع نیروی برق مازندران  - اداره مناقصات و مزایده

شرکت توزیع برق مازندران در نظر دارد از بین پیمانکاران، تولید کنندگان و تأمین کنندگان کاالی دارای 
تائیدیه ، برابر الزامات فنی که بهمراه اسناد مناقصه ارائه خواهد شد، کاالهای به شرح ذیل )ردیف های 

یک و دو( را خریداری و پروژه های به شرح ذیل )ردیف های سه و چهار( را واگذار نماید:
1-نام مناقصه گذار : شركت توزیع نیروی برق مازندران

توضیحات:
1- تضمین شرکت در مناقصه قابل قبول کارفرما  برابرآئین نامه تضمین شرکتهای توزیع می باشد.

2- این شرکت از پذیرش چک شخصی، ارائه وجه نقد و...تحت عنوان تضمین شرکت در مناقصه خودداری خواهد نمود .
3- به پیشنهادهای فاقد امضاء مجاز ، مشروط ، مخدوش ، فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر 

و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در این فراخوان واصل شود مطلقاً ترتیب اثرداده نخواهد شد.
5( سایر شرایط و اطالعات در اسناد مناقصه درج شده است .

6( تامین منابع مناقصات  از محل اعتبار داخلی است.

 2 – زمان فروش اسناد :  از روز دوشنبه تاریخ 1400/10/27 لغایت ساعت 19 روز شنبه مورخ 1400/11/02
3 – محل دریافت اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرسsetadiran.ir  . سامانه مناقصه

امیر مازندرانی  بانك ملت شعبه  مبلغ فروش اسناد: مبلغ545.000ریال بحساب جام شماره ۵۲۴۰۳۳۲۴۱۲   –4
ساری)پرداخت از طریق درگاه اینترنتی(

5- مهلت بارگذاری اسناد:
 الف( زمان بارگذاری اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس Stadiran.ir، حداکثر تا ساعت 

19 روز  سه شنبه مورخه 1400/11/12 می باشد.     
ب( زمان تحویل اسناد فیزیکی حداکثر تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخه 1400/11/12 می باشد.

6- زمان گشایش پاکات : ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخه 1400/11/13 انجام می گیرد.
7- محل تحویل اسناد مناقصه: اسناد می بایست در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به صورت اسکن بارگذاری 

گردد.
تبصره: فقط پاکت الف که محتوی اصل ضمانتنامه شرکت در مناقصه می باشد، به آدرس ساری ، بلوار خزر ، بعد 

از خیابان حزب ا ... امور تداركات شركت توزیع برق استان مازندران تحویل گردد.
8-  محل بازگشایی اسناد مناقصه: ساری، بلوار خزر، بعد از خیابان حزب ا ... ، امور تداركات شركت توزیع برق 

استان مازندران
9 – نشانی کسب اطالعات بیشتر :    

 setadiran.irالف- سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
        Tender.Tavanir.org.ir ب- سایت معامالت توانیر به آدرس

 ج- شماره تلفن 33405121- 011 امور تداركات -  اداره مناقصات
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مبلغ تضمین  شرح مناقصهشماره مناقصهردیف
)ریال(

1.430.000.000خرید 2 دستگاه باالبر 17 متری تلسکوپی خط سرد 3   ع 11400
1.550.000.000خرید 1  دستگاه باالبر 18 متری هیدرولیکی خط گرم 4   ع 21400

تعمیرات پیشگیرانه سکسیونرهای هوایی به روش خط گرم 3400110153
715.000.000)به همراه ارزیابی کیفی(

324.000.000اجرای محوطه و حیاط ساختمان جدید امور توزیع برق گلوگاه4400110106

شركت توزیع نیروی برق مازندران
)سهامی خاص(

         )تجدید فراخوان آگهی ارزیابی كیفی 00-67( 
مقاوم سازی خطوط تغذیه 10اینچ جوشان به اندوهجرد و 8 اینچ اندوهجرد به سیرچ

روابط عمومی شركت گاز استان كرمان

شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه 
به  اندوهجرد  اینچ   8 و  اندوهجرد  به  جوشان  10اینچ  تغذیه  خطوط  سازی  )مقاوم 
سیرچ( به شماره 2000093164000142را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد 
طریق  از  مناقصه،  مراحل  سایر  جهت  دعوتنامه  ارسال  تا  کیفی   ارزیابی  استعالم 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام 
خواهد شد الزم است مناقصه گران درصورت 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 تاریخ  00/10/27 می باشد. 
ارسال  و  کیفی  ارزیابی  فرآیند  برگزاری  از  پس  عمومی  مناقصه  اسناد  و  اطالعات 

دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی:1400/11/5
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی:1400/11/19

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار:
شرکت گاز استان کرمان واقع در بلوار 22 بهمن - حد فاصل سه راه ادیب با چهار راه  

شعبانیه شماره تماس: 31326000-034 شماره فکس:034-33239661 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس: 021-41934
دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

مدت زمان اجرا)روز( 180
تعداد مرحله :   یک 

تاریخ چاپ نوبت اول:  1400/10/27
تاریخ چاپ نوبت دوم :       1400/10/28

کد فراخوان      2000093164000142                                     شناسه آگهی : 1259844
مبلغ تضمین)ریال(  1/895/000/000
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نوبت اول
شركت ملی گاز ایران 
شركت گاز استان كرمان

)سهامی خاص( 
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شركت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر دارد مناقصه عمومی 
یک مرحله ای به شرح ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت 
اسناد  از دریافت وتحویل  فراخوان   برگزاری  کلیه مراحل  نماید.  برگزار 
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 1400/10/25 می باشد.

 اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری و ارسال دعوتنامه از 
طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

مراقب چکه كردن های شیرهای آب باشیم،آب بیهوده هدر نرود

فراخوان جهت
 برگزاری مناقصه عمومی

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

مهلت دریافت مبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصه ردیف
اسناد مناقصه

مهلت تحویل 
پیشنهادها

۱
مناقصه عمومی یک مرحله ای  با 
ارزیابی ساده  جهت  تهیه لوله 
و اجرای بخشی از خطوط انتقال 

فاضالب شهر بجستان
۲۰۰۰۰۰۱۴۴6۰۰۰۱۵۳

8.۳6۲.۲86.7۵8 ریال
هشت میلیارد و سیصد 
وشصت و دو میلیون و 

دویست و هشتاد و شش 
هزار و هفتصد و پنجاه و 

هشت ریال

۱۴۰۰/۱۰/۳۰۱۴۰۰/۱۱/۱۰

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
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کارشناسانازپیامدهایاعتراضخطرناکبهتبعیضوشکافطبقاتیمیگویند

کالبد شکافی یک پرونده اجتماعی

قدسراهکاردولتبرای
جلوگیریازیکقانونگریزیرابررسیمیکند

دادگاه ویژه 
فرار مالیاتی

ازچهارمبهمن2هزارناشر
دردومیننمایشگاهمجازیکتاب

شرکتمیکنند

دورهمیآنالین
کتاببازها

توضیحاتمتناقضمسئوالندربارهصدایمهیب
شنیدهشدهدرشهرهایغربیبهشایعاتدامنزدهاست

آزمونجنگروایتها

ترامپدرتجمعانتخاباتی:
تاپسگرفتندوبارهآمریکا
ازبایدن،آرامنمیگیریم

زردنبو
علیهخوابالو

3
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روایتهاییکمترشنیدهشدهاز
حضوررهبرِجمعیتفدائیاناسالمدرمشهد

بهمناسبتسالگردشهادتش

منبرهای خیابانی
»نواب صفوی «

رواقرواق1

2



خروج کاال از 
گمرک شتاب 
می گیرد

رئیس سازمان 
بازرسی به رسوب 
کاالها، خودروها و 
سایر محموله های 
وارداتی دیگر در 
بنادر واکنش نشان 
داد. ذبیح اهلل خدائیان 
روز گذشته در بازدید 
از محوطه عملیاتی 
بندر بوشهر و 
بررسی روند تخلیه 
و بارگیری کاال از 
تسهیل در ورود 
و خروج کاال در 
بندر بوشهر خبر 
داد و بیان کرد: 
تالش می شود با  
برنامه ریزی های 
الزم  شرایط ورود و 
خروج کاال در  بندر 
بوشهر تسهیل 
شود.

گزارش

خبر

مهدی خالدی    شامگاه 
شنبه بـــود کــه شنیده شدن 
صدای مهیبی در برخی مناطق 
غرب کشور بازار گمانه زنی ها را 
داغ کرده و شایعات متعددی 
دربـــاره علت آن منتشر شد. 
برپایه گزارش های غیررسمی این صداها در چهار 
استان کرمانشاه، کردستان، همدان و ایالم شنیده 
شــده اســت. در پی ایــن اتفاق برخی در فضای 
مجازی در شیطنت رسانه ای این رویداد را به وقوع 
انفجار ربط دادند که این موضوع بازتاب بسیاری 
در رسانه های معاند و آنــور آبــی داشــت. امــا در 
محیط داخلی کشور بسیاری فارغ از علت حادثه، 
از کم کاری مسئوالن بابت عدم آگاه سازی و اطالع 

رسانی دقیق درباره این اتفاق گله کردند.  

توضیحات متناقض درباره علت حادثه ◾
هرچند هنوز هم )تا لحظه تنظیم این گزارش( هیچ 
مقام رسمی بلندپایه درباره این ماجرا توضیحی 
نداده، ولی با گذشت ساعاتی از این اتفاق برخی 
منابع خبری به ارائه جزئیاتی در این باره پرداختند.  
سعید کتابی فرماندار شهرستان اسدآباد همدان 
نخستین فردی بود که به اظهارنظر در این باره 
پرداخت. وی درباره شنیده شدن صدای مهیب 
در غرب کشور گفت: »صدایی در حول و حوش 
ساعت ۲۴ شنیده شد. ابتدا گمان رفت صدای 
رعد و برق با توجه به شرایط جوی است، اما این 
امکان رد شد«. این مقام محلی افزود: »هیچ گونه 
انفجاری در سطح شهرستان نداشتیم. امکان 
اینکه صدا به خاطر زلزله باشد هم وجود دارد که 

در حال پیگیری هستیم«. 
در ادامه پایگاه خبری »صابرین نیوز« در خبری 
تأیید نشده مدعی شد صدای انفجار مذکور، 
در نتیجه رزمــایــش پدافند هــوایــی ایـــران بــرای 

آزمایش سامانه های پدافند هوایی جدید است 
که به تازگی به زرادخانه نیروهای مسلح ایران 
پیوسته اند. براساس این خبر، این تمرین های 
ناگهانی و شبانه بخشی از راهــبــرد آمــادگــی 
پدافند کــشــور اســـت. ایــن در حــالــی اســت که 
کمی بعد یک منبع در قرارگاه مشترک پدافند 
هوایی خاتم االنبیا)ص( ادعای مربوط به تمرین 

پدافندی را نیز رد کرده است. 
اما سید مجید میراحمدی معاون امنیتی و انتظامی 
وزارت کشور هم درباره شنیده شدن صدای مهیب، 
گفته اســـت: بــا بــررســی دستگاه های امنیتی و 
انتظامی مشخص شد صدای شنیده شده ناشی 

از رعد و برق بوده و حادثه خاصی رخ نداده است. 
ایــن مقام آگــاه همچنین برخی گمانه زنی ها در 
فضای مجازی که علت صداهای شنیده شده را به 
انجام عملیات خرابکارانه و حمله خارجی نسبت 
می دادند را نیز رد کرد. در نهایت محمود عباس زاده 
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در باره 
این ماجرا اظهار کرد: تا بدین لحظه تماس هایی را 
با نهادهای ذی ربط داشتیم اما هنوز دالیل اصلی 

این موضوع مشخص نشده است.

مضحک مانند آیدی کوهن ◾
بر خالف داخل، در خارج کشور رسانه های معاند از 

همان ابتدا سعی کردند همچون گذشته با انتشار 
اخبار نادرست، افکار عمومی را منحرف کنند. این 
رسانه ها با در پیش گرفتن خطی واحد تالش کردند 
تا صــدای شنیده شــده را به حمله جنگنده های 
رادارگــریــز به تونل های موشکی سپاه و سکوهای 
ــبــاط دهــنــد! در ادامـــه برخی  پــرتــاب موشکی ارت
ــرداز از خالی شدن آسمان غرب  رسانه های دروغ پ
کشور خبر دادند و احتمال مضحک حمله به سمت 
پایگاه های نظامی و موشکی ایران را مطرح کردند. 
برخی دیگر از رسانه های معاند هم سعی کردند 
با بزرگ نمایی ماجرا، فضا را ملتهب کنند، آن ها 
همچنین به دروغ مدعی شدند تعدادی از پاسداران 
در سایت های موشکی به شهادت رسیده اند. این 
در حالی است که معاون سازمان هواپیمایی کشور 
درباره حواشی ایجاد شده درباره توقف پروازها در 
آسمان غرب کشور گفت: تنها دلیل توقف پروازها 

در غرب کشور شرایط جوی است. 
به موازات این خط خبری، جالب ترین اتفاق توییت 
»ایدی کوهن« درباره این ماجرا بود. این شخصیت 
اسرائیلی با انتشار یک ویدئوی قدیمی که ماه ها 
از انتشار آن می گذرد، با انتساب آن به انفجارات 
غرب کشور، مدعی انفجار در ایــران شده است. 
کوهن که ارتباط نزدیکی با سرویس های جاسوسی 
و اطالعاتی رژیــم صهیونیستی )مــوســاد( دارد، 
ــوده و در مواقع  ــر اسرائیل ب مشاور نخست وزی
به خصوصی نقش سخنگوی غیر رسمی این 
رژیم اشغالگر را بازی می کند. کوهن در ژوئیه ۲0۲0 
میالدی در توییتی اظهار کرده بود اسرائیل توانسته 
بزرگ ترین تأسیسات غنی سازی ایــران را توسط 
هواپیما های اف ۱۶ اسرائیلی بمباران و تخریب 
کند. این در حالی است که مسئوالن کشورمان 
انفجار نطنز را خرابکاری دانسته اند. اینکه این 
اتفاق توسط هواپیمای جنگی بوده باشد، تقریباً 

غیر ممکن است.

 توضیحات متناقض مسئوالن درباره صدای مهیب 
شنیده شده در شهرهای غربی به شایعات دامن زده است

آزمونجنگروایتها

خبرخبر
روزروز

روزهای خوب سربازی با طعم اشتغال و مهارت  ◾
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از اعطای تسهیالت برای 
ایجاد اشتغال پس از دوره سربازی خبرداد. به گزارش 
فارس،سرلشکر محمد باقری با بیان اینکه مصوبه قانون 
بودجه ۱۴00 این است که ۲ هزار میلیارد تومان تسهیالت 
قرض الحسنه برای این موضوع توسط بانک های عامل 
پرداخت شود، افزود: براساس گزارش های موجود تنها به 

۱0 درصد از تسهیالت اعطایی عمل شده است.

رد مداخالت فرانسوی ◾
کاظم غریب آبادی، در پاسخ به بیانیه وزارت خارجه فرانسه 
و اظهارات رئیس جمهور این کشور در مورد شرایط فریبا 
عــادل خــواه گفت: خانم عــادل خــواه تبعه ایـــران اســت و 
دخالت سایر کشورها در فرایند قضایی مربوط را کامالً 
محکوم می کنیم. دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان افزود: 
این عنصر ضدامنیتی دوتابعیتی مقررات مربوط به پابند 

الکترونیکی را نقض کرده و به زندان برگردانده شده است.

داللی زنگنه برای مجلس محرز است ◾
طاهری، عضو کمیسیون صنایع مجلس با تأکید بر محرز 
شدن داللی زنگنه در پرونده های نفتی از استمرار زیان های 
کرسنت خبر داد. طــاهــری گفت: کارشناسان بـــرآورد 
۲.5میلیارد دالر ضرر در مراحل بعدی را دارنــد . اسامی 
افرادی در این پرونده مطرح است که به دلیل حساسیت 
موضوع، بیم خــروج آن هــا از کشور وجــود دارد، بنابراین 

قوه قضائیه  باید مراقب این مسئله باشد.

جلسه کارگروه رفع تحریم ها برگزار شد ◾
جلسه کارگروه رفع تحریم  ها با حضور کارشناسان ایران 
و گروه ۱+۴ روزگذشته در هتل کوبورگ وین برگزار شد. به 
گزارش شفقنا، براساس تفاهم انجام شده میان رؤسای 
هیئت ها، مذاکره کنندگان ارشد ایران و سه کشور اروپایی 
عصر جمعه بــرای انجام امــور مربوط به خود و مشورت ، 
موقتاً به مدت دو روز به پایتخت ها بازگشتند و این به معنای 

توقف گفت وگوها نیست.

همزمان با سالروز وفات حضرت 
ام البنین)س( مراسم آیین تجلیل 
از مـــادران و همسران شهدا در 
مرکز همایش های صدا و سیما 
برگزار شد. به گزارش قدس، رئیس جمهور با 
ارســال پیامی به این همایش فرهنگی گفت: 
ملت شهید پرور ایــران به وجود چنین بانوان 
شکیبا و شایسته ای بر خــود می بالد و راه و 
ــان و  ــان را سرمشق همه زن منش و سلوک آن
مادران نسل های کنونی و آتی این سرزمین کهن 
می داند.حجت االسالم والمسلمین رئیسی با 
تأکید براینکه جمهوری اسالمی همواره مدیون 
همت و تالش بانوان با ایمان و صبور است، 
افــزود: به یقین در سایه جایگاه صبر و تقوا ، 
مادران و همسران معظم شهدا از منزلت واالیی 
برخوردارند و پروردگار متعال آنان را که در ایمان 
و ایثار، الگوی همه بانوان ملت شریف ایران 
هستند، در زمره جرعه نوشان کوثر نبی منعمان 

سفره صبر زینبی و از همنشینان صلحا و شهدا 
قــرار خواهد داد. رئیس جمهور با سپاس از 
برگزار کنندگان این همایش، از زحمات معنوی 
و فرهنگی آنان قدردانی کرد. در ادامه این مراسم 
رئیس رسانه  ملی با قدردانی از خانواده معظم 
شهداو ایثارگران گفت: صحبت در جمع برای 
من کار سختی نیست، ولی وقتی فکر کردم در 
جمع همسران و مادران شهید و ایثارگر و بزرگوار 
چه می توان گفت، غیر از ناتوانی و سرگردانی 
در بیان مطالب چیزی ندارم عرض کنم. پیمان 
جبلی با تأکید بر اینکه شهدا ناظر رفتار ما 
هستند، گفت: همان طور که شما رفتار ما را 
تحت نظاره دارید، شهید هم ناظر و نگران رفتار 
و منتظر حرکت ماست. وی خاطرنشان کرد: در 
دوره جدید صدا و سیما افتخار می کنیم قاب 
رسانه ملی دائماً به شهدا مزین شود. امیدوارم 
بتوانیم طوری در این مسیر قدم برداریم که در 

قیامت سربلند باشیم.

پیام رئیس جمهور به مناسبت 
روز تکریم مادران و همسران شهدا

گزارش خبریخبر

در  حاشيه

سند20 ساله 
در دستور کار 
سفر رئیسی 
نیست

همزمان با انتشار 
خبر سفر قریب الوقوع 
رئیس جمهور 
به روسیه برخی 
تحلیلگران و رسانه های 
داخلی و خارجی از 
مذاکرات احتمالی
 حول سند همکاری
 ۲0 ساله ایران و روسیه 
خبر دادند. در واکنش 
به این گمانه زنی ها، 
عباس زاده مشکینی 
سخنگوی کمیسیون 
امنیت ملی گفت: 
سند۲0 ساله ایران و 
روسیه هنوز در مرحله 
ابتدایی قرار دارد و به 
این سفر رئیس جمهور 
به روسیه نخواهد 
رسید.

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9010000419     باسالم خدمت شما. اینجانبان 

اهالی هفت روستای بخش مرکزی کرمانشاه 
دهستان میاندربند هستیم که در سال ۵۷ تا۵۹به 

حکم حضرت امام زمین به ما مستضعفان واگذار 
شد. اکنون ۴0سال است که ما به کار کشاورزی 

روی این زمین ها مشغولیم ولی متأسفانه مالک 
مستبد زمان شاهنشاهی به نام وکیل الدوله حاال 
از کشورهای خارجی برگشته و می خواهد تمام 

زمین های هفت روستا را از ما بگیرد وتاکنون هیچ 
اداره و ارگانی پاسخگوی2هزارو۵00کشاورز این 

روستاها نبوده. ما سند نداریم؛ چرا بعد از۴0 سال 
به ما سند نمی دهند. لطفًا کمک کنید. 

9150000633    همه دولت ها هنگامی که روی کار 
می آیند تأکید دارند می خواهند اقتصاد بدون نفت 

را شکل داده و مدیریت کنند، اما این موضوع همه این 

مدت در حد شعار باقی مانده است. تحریم فرصت 
بسیار خوبی بود که کشور روی درآمدهای داخلی 
متمرکز شود، اما باز هم می بینیم همچنان راهکار 
دولت فروش نفت برای اداره مملکت است. کی قرار 

است این مدیریت تغییر کند، خدا می داند.

ادامه واکنش ها به گاف رئیس پیشین
 بانک مرکزی درباره صادرات نفتی

»همتی« دقت کن!
حسین محمدی    بررسی آمــارهــای صــادرات 
نفت ایران نشان می دهد در دولت سیزدهم رقم 
صادرات جهش چشم گیری داشته است. رئیس 
جمهور هفته گذشته در حاشیه سفر استانی 
خود به هرمزگان با اشاره به راهکارهای دولت برای 
دورزدن تحریم ها گفت: ما دیگر نگران صادرات آن 
نیستیم، صــادرات نفت ۴0 درصد افزایش یافته 
و پــول حاصل از صـــادرات نیز در حــال بازگشت 
به کشور اســت. امــا در واکنش به ایــن اظهارات 
رئیس جمهور، عبدالناصر همتی رئیس پیشین 
بانک مرکزی ، نقش دولت سیزدهم در بی اثر کردن 
تحریم را بی تأثیر خواند و اظهار کرد: قیمت جهانی 
نفت و فراورده  های نفتی در سال ۲0۲۱ نسبت به 
سال ۲0۲0 بیش از ۶0 درصد افزایش داشته است. 
حال سؤال این است که سهم تالش دولت رئیسی 
در خنثی سازی تحریم )و افــزایــش ۴0 درصــدی 

درآمدهای نفتی( چقدر بوده است؟
نکته جالب توجه اینکه همتی منظور رئیس 
جمهور از افزایش ۴0 درصــدی صــادرات نفت را 
متوجه نشده است؛ زیرا تأکید رئیس جمهور بر 
افزایش »رقم« صادرات نفت است، ولی برداشت 
همتی بر افزایش ۴0 درصدی »درآمــد« صادرات 
نفت بوده اســت.در واقع همتی عمدی یا سهوی 
گاف بزرگی درباره موضوع صادرات نفت ایران در 
دولت سیزدهم داده که سوژه برخی کاربران فضای 

مجازی شده است.

صادرات نفت به چین در اوج! ◾
به عنوان مثال براساس گزارش شرکت کپلر، چین 
در ماه نوامبر حدود ۱8 میلیون بشکه نفت از ایران 
وارد کرده  است. این رقم حدود ۴0 درصد باالتر از ماه 
اکتبر و باالترین رقم از اواسط تابستان است.البته 
باید توجه داشت هیچ یک از اعداد و ارقام ذکر شده 
رسمی و دقیق نیست؛ زیرا صادرات چراغ خاموش 
نفت ایران به کشورهای مختلف امکان رهگیری و 
شناسایی همه محموله های صادراتی ایران را از بین 
برده است. بنابراین ارقام صادرات نفت ایران طبیعتاً 
رقمی باالتر از گــزارش مؤسسات خارجی است. 
برخی گزارش ها حاکی از آن است که رقم صادرات 
نفت و میعانات ایران به بیش از یک میلیون بشکه 
در روز رسیده است و در برخی ماه های بعد از روی 
کار آمدن دولت سیزدهم صادرات نفت و میعانات 
گازی به عدد روزانــه ۱.۲ میلیون بشکه در روز نیز 
رسیده است. اطمینان دولت به صادرات حداقل 
۱.۲ میلیون بشکه ای نفت سبب شده رقم صادرات 
نفت ایران در الیحه بودجه ۱.۲ میلیون بشکه در 
روز ذکر شود. روز گذشته جواد اوجی وزیر نفت 
در حاشیه جلسه کمیسیون تلفیق الیحه بودجه 
سال ۱۴0۱ در مجلس شورای اسالمی در مورد میزان 
تحقق تولید و فروش یک میلیون و ۲00 هزار بشکه 
نفت در بودجه سال آینده، بیان کرد: با استفاده از 
تمامی ظرفیت ها و شناسایی بازارهای مختلف، 

تمام تالش ما این است که این عدد تحقق یابد.

پول نفت وصول می شود ◾
محسن خجسته مهر مدیرعامل شرکت ملی نفت 
ایران درباره وصول تمامی درآمدهای نفتی حاصل 
از صــادرات نفت می گوید: درآمدهای حاصل از 
ــادرات نفت هــم  بــه کشور بــرمــی گــردد، یعنی  صـ
وصول مطالبات انجام می شود.  وی ادامه می دهد: 
از موقع روی کارآمدن دولت آقای رئیسی که بنده در 
جزئیات کار هستم، پول نفت دریافت می شود. 
در مجموع تمامی آمارهای رسمی و غیررسمی 
از افزایش درآمدهای نفتی و وصول این درآمدها 
حکایت دارد. دراین بین برخی سعی می کنند با 
تعبیر وارونه، دستاورد دولت سیزدهم در بازارسازی 
برای نفت ایران را زیرسؤال ببرند، ولی اعداد و ارقام 

خود گویای همه چیز است.

هیئت ازبکستانی در راه ایران
مهدی صفری مــعــاون اقــتــصــادی وزارت امــور 
ــاره بــه بــرگــزاری  خــارجــه در گفت وگویی بــا اشـ
جــلــســه ســتــاد هــمــاهــنــگــی روابــــط اقــتــصــادی 
خارجی با موضوع مناطق آزاد تصریح کرد: در 
آینده هیئتی از ازبکستان به ایران می آید و به 
چابهار که یکی از مکان های صادرات و واردات 
است، سفر خواهند کرد. این مناطق از تحریم 
مستثناست و ما می توانیم از ایــن امتیاز در 
جهت ترانزیت کاال از کشورهایی مانند هند 
و چین، سریالنکا و بنگالدش به سمت شمال 

استفاده کنیم. 

خبـر
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ادامه شیطنت های رسانه ای 
درباره علت درگذشت هاشمی

پنج سال از خبر درگذشت آیــت هللا رفسنجانی می گذرد و 
هنوز برخی تالش می کنند آن را سیاسی کنند. حتی برخی، 
پا را فراتر از این گذاشته و نظام را متهم به ترور و حذف فیزیکی 
رفسنجانی کردند. این درحالی است که محمد هاشمی ایست 
قلبی  مرحوم را تأیید می کند و پس از آن نیز محسن هاشمی 
با استناد به گزارش پزشکی درمانی بر ضرورت کالبد شکافی 
و بررسی تصریح می کند. اما امــروز، برخی اعضای خانواده 
رفسنجانی، بر خالف آنچه قبالً به آن اذعان کرده بودند تالش 
ــاره ای از شایعه را درباره  می کنند تا در فضای کشور موج دوب

کیفیت فوت پدر خود مطرح کنند.

واگذاری سهام دولت در هلدینگ 
خلیج فارس متوقف شود

۱00 تن از نمایندگان مجلس شورای اسالمی در نامه ای خطاب 
به رئیس دولت، خواستار لغو واگذاری سهم ۱8درصدی دولت 
در هلدینگ خلیج فارس شدند. در بخشی از این نامه آمده 
است: چنین حجمی از واگذاری، نه در فروش مستقیم و نه در 
فروش های رد دیون سابقه نداشته است و زمان کوتاه تصمیم 
و اجرای آن نیز موضوعی قابل تأمل می باشد. نکته قابل توجه 
آن است که عرضه ۱5 درصــدی آن به صورت بلوکی صورت 
می پذیرد و این بدان معناست که تعداد کمی از سهامداران 
بورسی امکان خرید این حجم از سهام هلدینگ )که قریب به 

۲ میلیارد دالر می باشد( را دارا خواهند بود.

کاهش سقف فروش اوراق اسالمی 
در بودجه ۱۴0۱ 

رحیم زارع در تشریح نشست روز گذشته کمیسیون تلفیق 
بودجه، گفت: تبصره یک الیحه بودجه سال ۱۴0۱ کل کشور 
در حوزه نفت و روابط مالی آن با دولت مورد بحث و بررسی 
قرار گرفت و دولت مکلف شد در صورت افزایش منابع حاصل 
از فروش نفت، به همان میزان سقف فروش اوراق اسالمی 
را کاهش دهد. وی اظهار کرد: دولت مکلف شد در صورت 
فــروش مــازاد نفت خام تا سقف 5/5 میلیارد یــورو، منابع 
حاصله را صرف تولید مسکن، رفع تنش آبی، اشتغال زایی، 
حمایت از تولید و پــروژه هــای پیشران جدید مانند بنادر 

راهبردی، توسعه میادین و افزایش نیروگاه ها کند.

قدس    بحران سوریه رو به پایان 
نهاده و خبرها حکایت از تالش 
همه جانبه دولت ها و سازمان های 
بین المللی در جهت ثبات هرچه 
بیشتر ایــن کشور دارد. در همین راستا روز 
گذشته »گیر پدرسون« نماینده ویژه دبیرکل 
سازمان ملل متحد در امور سوریه به منظور 
گفت وگو در خصوص تحوالت سوریه در محل 
وزارت امور خارجه با حسین امیرعبداللهیان 

وزیر امور خارجه دیدار و گفت وگو کرد.
امیر عبداللهیان در ایــن دیــدار ضمن تأکید 
ــد برقراری  ــرای موفقیت رون بر تــالش تهران ب
صلح و ثبات در سوریه با تصریح بر دیدگاه 
جمهوری اسالمی در خصوص راه حل سیاسی 
بحران سوریه، سازمان ملل متحد را بخشی از 
روند حل بحران این کشور دانست. وزیر امور 
خارجه کشورمان حضور غیرقانونی نیروهای 
آمریکایی در سوریه و همچنین حمالت رژیم 

صهیونیستی به این کشور را عامل ایجاد خلل 
در روند حل بحران ها دانست و بر ضرورت توجه 
جامعه بین الملل و سازمان ملل به سوریه تأکید 
کرد. امیرعبداللهیان اضافه کرد، بدون توجه 
به مسئله آوارگــان و تحریم های اعمالی علیه 
سوریه، نمی توان بحران این کشور را در مسیر 

درست راهبری و هدایت کرد.
گیر پدرسون نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل 
متحد در امور سوریه نیز در این دیدار اوضاع 
سوریه را باثبات توصیف کرد و افزود، در شرایط 
حاضر هیچ یک از طرف ها از تغییر رژیم در این 
کشور صحبت نمی کنند. پدرسون همچنین 
با مشاور ارشد وزیر امور خارجه در امور ویژه 
سیاسی دیدار کرد. علی اصغر خاجی در دیدار 
پدرسون بر ضرورت استمرار تالش سازمان ملل 
برای رفع تحریم ها علیه سوریه، کمک رسانی 
به مردم، بازگشت آوارگــان و آغاز بازسازی این 

کشور تأکید کرد.

حل بحران دمشق؛ 
همه راه ها به تهران ختم می شود



وضع بازار ارز 
سال آینده 

بهتر از امسال 
خواهد بود

علی صالح آبادی، 
رئیس کل بانک 
مرکزی درباره 

چشم انداز ثبات نرخ 
ارز در بازار گفت: با 

فرض تداوم شرایط 
فعلی و با مفروضاتی 

که در بودجه پیش 
بینی شده است سال 
آینده وضع از امسال 

بهتر خواهد بود.

خبرخبر
خوبخوب

سخنگوی گمرک گفت: تجارت ایران و روسیه در ۹ ماه 
سال ۱۴۰۰، از 3/5 میلیون تن و ارزش یک میلیارد و 
۶5۶ میلیون دالر گذشت و نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته ۱۲درصــد در وزن و ۴۱درصــد در ارزش افزایش 
داشته اســت. به گــزارش ایرنا، سیدروح اله لطیفی در 
آستانه سفر رئیس جمهوری کشورمان به روسیه، در 

تشریح روابـــط تجاری تهران با مسکو اظهار کــرد: از 
تجارت 3میلیون و 55۸ هــزار و ۴۹۱ تنی کشورمان با 
روسیه به ارزش یک میلیارد و ۶5۶ میلیون و ۹۹۷ هزار 
و 3۲۲ دالر تا پایان آذرمــاه، ۸3۸ هزار و ۶۰۲ تن کاال به 
ارزش ۴3۲ میلیون و ۸۷۷ هزار و 3۹۲ دالر سهم صادرات 
از ایران به روسیه و ۲ میلیون و ۷۲۹ هزار و ۸۸۹ تن کاال 

به ارزش یک میلیارد و ۲۲۴ میلیون و ۱۱۹هزار و ۹3۰ دالر 
نیز سهم واردات از روسیه بوده است. روسیه یکی از 
همسایگان مهم کشورمان است که توسعه روابط تجاری 
و اقتصادی و سیاسی برای ۲ کشور اهمیت به سزایی 
دارد، از همین رو در سال های اخیر با افزایش روابط 

سیاسی، شاهد افزایش تجارت نیز بین طرفین بودیم.

ــرا طــوســی   رئــیــس  زهـ
ســازمــان امـــور مالیاتی كشور 
بــه تــازگــی اعــام کــرده اســت از 
میان هزار فرد شناسایی  شده 
ــرار  ــد دارای ف ــ حـــدود ۶۰درصـ
مالیاتی بوده اند. این آمار بدان 
معناست که با وجــود برخی قوانین بــازدارنــده 
بــســیــاری از مــؤدیــان و پــردرآمــدهــا همچنان با 
سندسازی و ارائه آمار غلط از پرداخت مالیات 
کــســب وکــار خــود امتناع می کنند. همین امر 
موجب شد تا دولت برای جلوگیری از فرار مالیاتی 
و تضییع حقوق بیت المال، با جرم انگاری این 
پدیده اقتصادی و به تبع آن تشکیل دادگاه های 
ــژه مالیاتی راه تکرار خطا را بر ایــن دســت از  وی

مؤدیان ببندد.

ــاه ویــژه مالیاتی نقطه عطفی در تاریخ  ◾ دادگـ
مالیاتی کشور

سیاووش غیبی پور، کارشناس حوزه مالیاتی در 
گفت وگو با خبرنگار ما می گوید: مجوز دادگــاه 
مالیاتی در ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم 
مصوب 3۱ تیرماه ۹۴ و همچنین در مــاده ۱۶۹ 
ــدازی این دادگاه ها را  دیده  شده است. وی راه ان
نقطه عطفی در تاریخ مالیاتی کشور می داند که 
می تواند در تقابل با موضوع فرار مالیاتی نقش 

بازدارنده و مؤثری ایفا کند.
این تحلیلگر اقتصادی راه اندازی این دادگاه ها را 
بهترین راهکار مقابله با افراد دارای فرار مالیاتی 
مــی دانــد که تا پیش  از ایــن در تــور مالیاتی قرار 
نگرفته اند. وی با اشاره به یک نوع فرار مالیاتی 
که در آن افــراد مبادرت به فروش فاکتور صوری 
می کنند می افزاید: در فضای کسب وکار مالیاتی، 
ساده ترین دادگــاهــی که تشکیل می شود و در 
تــبــصــره هــای مـــاده ۱۶۹ نیز بــه آن اشـــاره  شــده، 
تخلفی است که در آن عده ای از فاکتور خودشان 
برای دیگران یا از فاکتور دیگران برای خودشان در 
حد کان سوءاستفاده می کنند. در حال حاضر 
استفاده از صورتحساب صوری به عنوان یکی از 
موارد مذکور در ماده ۲۷۴، به  عنوان یک جرم و 
فرار مالیاتی مطرح  شده و بُعد کیفری آن در این 

دادگاه ها بررسی خواهد شد.
وی بــا بــیــان اینکه مــدت هــای مــدیــد در فضای 
کسب وکار جرایمی از قبیل فروش کد اقتصادی و 
استفاده از کارت بازرگانی دیگران شایع شده بود 

می افزاید: با وجود پیگیری های قانونی، امکان 
اقامه دعوی علیه این افراد وجود نداشت. حاال با 
ظرفیت های قانونی جدید ذیل ماده ۲۷۴ ضمن 
بازدارندگی ایجاد شده، می توان با این افراد نیز 

طبق قانون مقابله کرد.
نوع دیگر فرار مالیاتی مربوط به کسانی می شود 
که کتمان درآمد دارند. این افراد با وجود اینکه 
اغلب تراکنش بانکی باالیی داشته و ارز، سکه 
و ماشین نیز خرید و فروش می کنند از پر کردن 
اظهارنامه مالیاتی طفره مــی رونــد و طبق روال 
عــادی دولــت نمی توانست به حقوق خــودش از 
درآمد این افراد دست پیدا کند که با فعال شدن 
دادگاه های مالیاتی به نظر می رسد این دادگاه ها 

بتوانند نقش بازدارندگی خوبی در ایــن زمینه 
ایفا کنند.

ــرورت پــیــشــگــیــری از فــرســایــشــی شــدن  ◾ ــ ضــ
دادگاه های مالیاتی

وی می گوید: به خاطر اینکه ایــن دادگــاه هــا هنوز 
به  درستی شکل نگرفته و نتایج کــارکــردش قابل 
مشاهده نیست، شاید قضاوت کردن آن زود باشد، 
خطراتی هــم در کمین اســت کــه باید بــرای آن هــا 
چاره اندیشی کرد از جمله اینکه کارهای دادرسی 
معموالً زمانبر و طوالنی مدت هستند و ممکن است 
ایــن دادگــاه هــا با بروکراسی اداری و مالیاتی روند 

رسیدگی به پرونده ها را پیچیده تر بکنند. 

به هر ترتیب اگر مالیات ستانی از گروهی که فرار 
مالیاتی دارند طوالنی شده و موضوع تدریجی و 
فرسایشی بشود، این دادگاه ها هم خیلی نتایج 

مطلوبی نخواهند داشت.
وی می افزاید: باید ببینیم کارکرد این دادگاه ها 
از لــحــاظ زمـــان رســیــدگــی بــه پــرونــده هــا، میزان 
سیستمی بودن، عدالت محور بودن و... چگونه 
اســت، ایــن هــا همه موضوعاتی اســت کــه بــرای 
مشاهده نحوه تحقق یافتنشان باید تا دهه فجر 
۱۴۰۰ که وعده تشکیل این دادگاه های مالیاتی را 

دادند منتظر باشیم.

ــیــاتــی بــــرای صــاحــبــان  ◾ ــده مــال ــرونـ تــشــکــیــل پـ
دستگاه های کارت خوان

وی بــا بیان اینکه کسانی کــه کــارت خــوان خود 
را اجــاره داده یا به دلیل قرابت فامیلی آن را در 
ــد، باید بدانند که در  اختیار دیگران قرار داده ان
دام مالیات ستانی قرار دارند می افزاید: در پورتال 
ســازمــان مــالــیــاتــی، بخش جــدیــدی بــا موضوع 
دستگاه پوز ایجاد شده که افراد باید اطاعاتشان 
را در آنجا ثبت کنند، چــون پــس از دی  مــاه با 
تغییری که ایجاد می شود، برای تمام کسانی که 
دستگاه کارت خوان به نامشان ثبت  شده پرونده 
مالیاتی تشکیل خواهد شد و این تراکنش ها در 

پرونده مالیاتی آن ها ثبت می شود.
وی با اشــاره به اینکه ۲ تا 3میلیون کارت خوان 
بدون هویت مالیاتی در کشور در حال تراکنش 
بانکی هستند می گوید: نصب چند دستگاه  
ــه متصل  کـــارت خـــوان در مــحــل کــســب وکــار ک
ــؤدی مــالــیــاتــی نیستند مــصــداق  بــه  حــســاب مـ
واقعی فرار مالیاتی است و بسیاری از واحدهای 
تــجــاری بــه همین شــیــوه قــانــون را دور زده و از 
ــزوده کاالها امتناع   پرداخت مالیات و ارزش  اف

می کنند. 
غیبی پور با تأکید بر اینکه در سال ۱۴۰۱ ما شاهد 
یک انقاب در گسترش پایه های مالیاتی و یک 
تحول عظیم در نرخ های مالیاتی خواهیم بود 
ــادآور مــی شــود: در قــانــون بــودجــه چند نکته  ــ ی
کلیدی هست کــه البته بــایــد ارزیــابــی بشود؛ 
ــیــات هــای  ــانـــون مــال ــورد اجـــــرای ۱۴5 قـ ــ یـــک مـ
مستقیم اســـت کــه در بــنــد ه تــبــصــره ۶ قــانــون 
بودجه ۱۴۰۱ آمــده اســت: سپرده های اشخاص 
حــقــوقــی مــشــمــول مــالــیــات مـــی شـــود بـــه ایــن 
نحو کــه یک چهارم ســودشــان را باید به عنوان 

مالیات پرداخت کنند. از آنجایی که ۴۰درصد 
سپرده های بانکی متعلق به شرکت ها و اشخاص 
ــد مالیاتی خوب  ــن  یــک درآمـ حقوقی اســت ای
بــرای دولــت ایجاد می کند ولــی خطری که دارد 
این است که ممکن است بخشی از این پول ها 
از بانک ها خــارج و راهــی بــازارهــای ارز، سکه و 

مسکن شود. 
وی می افزاید: با ابــاغ اصاحیه قانون مالیات 
بر ارزش  افــزوده که از سیزدهم این ماه در حال 
اجــراســت، بلیت هواپیما و بخشی از کاالهای 
ــی مثل برنج و قند مشمول ارزش  افــزوده  واردات
شده است که به این ترتیب از یک  سو مالیات 
بر مصرف افزایش پیدا می کند و از سوی دیگر 
فشارهایی از بخش تولید برداشته می شود این ها 
همه اقدام های خوبی هستند که از سال آینده 

می توان پیامدهای آن را رصد و ارزیابی کرد. 
وی یادآوری می کند سازمان امور مالیاتی در تاش 
برای کاهش مالیات بر شرکت های تولیدی است. 
این کارشناس مالیاتی می گوید: فرار مالیاتی دو 
عرصه دارد که یکی فرارهای عامدانه و دور زدن 
قانون توسط مؤدیان است، نوع دیگر فرار مالیاتی 
از خأل قانونی نشأت می گیرد مثل کارت خوان های 
بدون هویت مالیاتی که چون قانونی برای آن نوشته  
نشده، زمینه ساز فرار مالیاتی گسترده ای شده بود. 
وی توضیح می دهد: دو اقدام باید انجام بشود؛ 
در برخی موارد باید راه هــای فرار بسته شود و از 
آن  طرف کیفیت رسیدگی به مــاده ۹۷ افزایش 
پیدا کند. اگر این دو بخش راه بیفتد، به لحاظ 

مصداقی فرار مالیاتی کمتر می شود.
وی مــی افــزایــد: بــا بحث های کــان، کلی گویی و 
آرمــانــی به جایی نمی رسیم. باید از جزئیات و 
ساختار یــک شغل بــا همکاری همان اصناف 
شــروع بشود و به عدد و رقم برسیم، با این کار 

مبارزه با فرار مالیاتی رقم خواهد خورد.
وی مــی گــویــد: خوشبختانه امــســال نسبت به 
ســال هــای گذشته افــزایــش مالیاتی نــزدیــک به 
5۰ درصد داشتیم. از همین افزایش 5۰درصدی 
آن بخشی که قــرار بــود تا پایان مــاه آذر وصول 
بشود به لحاظ آماری حدود ۸ درصد هم بیشتر 
بوده است. چون این سه ماه پایانی نیز عملیات 
تسویه و وصول مطالبات، واریــز مالیات حقوق 
ــاداش آخــر ســال هم هست، به نظر  و مالیات پ
می رسد امسال هم از ۱۰۰ درصد تحقق بیشتر 

شود.

قدسراهکاردولتبرایجلوگیریازیکقانونگریزیرابررسیمیکند

دادگاه ویژه فرار مالیاتی

 فــرار مالیاتی دو عرصــه دارد که یکی فرارهــای عامدانــه و دور زدن قانون 
توسط مؤدیان است، نوع دیگر فرار مالیاتی از خأل قانونی نشأت می گیرد مثل 

کارت خوان های بدون هویت مالیاتی.
گزيدهگزيده

اقتصاد3
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 قیمت
 ظرفشویی

  سامسونگ 
D175 مدل

17,۸71,۶۰۰ تـومـان

  دوو
25۶۰-DWK مدل
2۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان

  پاکشوما 
153۰3-MDF مدل
15,۴۰۹,۰۰۰ تـومـان

  کندی 
1513 CDM مدل

15,1۰۹,۰۰۰ تـومـان

  آ ا گ 
۸3۸ FFB مدل

۴2,5۰۰,۰۰۰ تـومـان

  سام 
1۸۰-DW مدل

12,۸7۰,۰۰۰ تـومـان

66.700.000نیم سکه37.450.000ربع سکه1.310.805بورس 257.990دالر )سنا(52.050.000 مثقال طال 176دینار عراق )سنا(118.300.000سکه12.014.000 طال  1۸ عیار1.818اونس طال 70.250درهم امارات )سنا(

 رشد ۴۱ درصدی 
تجارت ایران و روسیه 
در ۹ ماهه ۱۴۰۰
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جعفرصائمی نسب- سرپرست شهرداری سبزوار

به اطالع کلیه همشهریان عزیز می رساند شهرداری سبزوار در نظر دارد در راستای 
اجرای قانون نوسازی وعمران شهری مصوب 1347/9/7نسبت به ممیزی اراضی 
وامالک ومستحدثات وساختمانهای واقع درمحدوده شهر مصوب 1391اقدام نماید.
لذاوفق مواد2و5قانون مذکور ازکلیه مالکین ویا نمایندگان قانونی آنهاکه امالک 
ایشان طبق نقشه در محدوده شهر واقع گردیده تقاضا داردظرف مدت حداکثرشش 
ماه از تاریخ انتشار این آگهی نسبت به دریافت فرم مخصوص ممیزی ملک جهت 
اعالم مشخصات کامل ملک خود وتعیین بهای آن وتحویل آن به شهرداری اقدام 

نماینددرغیراینصورت شهرداری وفق تبصره3ماده4این قانون اقدام خواهد نمود.
جهت کسب اطالعات بیشتر  ودریافت فرم از طریق غیرحضوری به سایت الکترونیکی 
شهرداری سبزوار به آدرس:www.sabzevar.ir  وجهت دریافت حضوری فرم به 

شهرداری های مناطق مراجعه فرمایید.

آگهی ممیزی اراضی و امالک واقع در محدوده شهر سبزوار

با صرفه جویی در مصرف آب به فکر سالهای آینده خودمان و فرزندانمان  باشیم .

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی

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

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

1 -کارفرما : شرکت آب و فاضالب مشهد.                2- محل تأمین اعتبار : بودجه غیرعمرانی.
3- تاریخ دریافت اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه : از تاریخ 1400/10/26 لغایت  1400/10/29 و یا در سایت اینترنتی http://iets.mporg.ir  قابل دریافت می باشد.

4- تاریخ و محل تسلیم پاکات ارزیابی کیفی و مناقصه تکمیل شده : پایان وقت اداری ساعت 14 مورخ 1400/11/16 به آدرس مشهد، خیابان فلسطین، فلسطین 26 ، دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضالب مشهد.
5- الزم به توضیح می باشد پاکات ارزیابی کیفی و مناقصه همزمان با هم دریافت و پس از ارزیابی ، پیشنهاد قیمت مناقصه گرانی که امتیاز الزم را اخذ نمایند بازگشایی خواهند شد .

6- مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت سه ماه می باشد.
7- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 
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موضوع
مدت 
اجرا 
)ماه(

مبلغ برآورد اولیه
به ریال

مبلغ تضمین شرکت 
نوع تضمین شرکت حداقل رتبه و رشته مورد نیازدرفرآیند ارجاع کار به ریال

در فرآیند ارجاع کار

بهره برداری، نگهداری، رفع اتفاقات و 
اقدامات اصالحی و پیشگیرانه شبکه و 

انشعابات آب شرب و همچنین عملیات 
مرمت آسفالت، موزائیک، بتن و جدول 
چاله های محل اتفاق نواحی 2 و 6 و 7 
و مهرگان همراه انجام عملیات تعمیرات 

پیشگیرانه وارائه خدمات جانبی 
مشترکین 

12 187/034/969/7853/300/400/000

گواهینامه صالحیت بهره برداری 
ونگهداری از تاسیسات آب پایه 3 

رسته تامین ، انتقال و توزیع صادره 
از شرکت مهندسی آب و فاضالب 

کشور 

1- واریز نقدی به حساب جاری 
شماره 100050004 بانك پاسارگاد

شعبه آبفای مشهد
2- ضمانتنامه بانکی

3 – اوراق مالی اسالمی دولت
4- چک تضمین شده بانکی

ف
,1
40
98
90

آگهی مزایده )نوبت دوم(
شهرداری س��بزوار در نظر دارد به اس��تنادبند)ه(تبصره4بودجه مصوب سال1400نسبت به فروش 
قس��متی ازپالک 8 فرعی از 5 اصلی قلعه نو را ازطریق مزایده عمومی وبا جزئیات مندرج دراس��ناد 
مزایده با بهره گیری از س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت)www.setadiran.ir(و با شماره مزایده 

2000093676000031بصورت الکترونیکی اقدام نماید.
زمان انتشار درسایت: 1400/10/20

آخرین مهلت شرکت در مزایده: 1400/11/9
مبلغ شرکت در مزایده: 5درصدقیمت پایه

ضمنًا رعایت مواردذیل الزامی است:
1.برگ��ذاری مزای��ده صرف��ا از طریق س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دول��ت میباش��د و کلیه مراحل 
فرآیندمزای��ده ش��امل خری��د ودریافت اس��نادمزایده،پرداخت تضمین ش��رکت در مزایده ارس��ال 

پیشنهادقیمت واطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر است.
2.کلی��ه اطالعات مورد اجاره ش��امل مشخصات،ش��رایط ونحوه ف��روش در برد اعالن عمومی س��امانه 

مزایده،قابل مشاهده،بررسی وانتخاب می باشد.
3.عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام ودریافت گواهی الکترونیکی)توکن(

به شماره02141934مرکز پشتیبانی وراهبری سامانه تماس حاصل نمایند.
اطالعات تماس دفاترثبت نام اس��تان ها،در س��ایت )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام/پروفایل 

مزایده گر موجود است.
جعفرصائمی نسب- سرپرست شهرداری سبزوار 



    تازه ترین دفتر شعر
 سیدعلی صالحی

مجموعه شعر »به تو 
فکر می کنم؛ مثل مسافر 
به خواب و نرگس به 
اردیبهشت« سروده 
سیدعلی صالحی 
توسط انتشارات تهران 
منتشر شده است.

صالحی متولد 
یکم فروردین ۱۳۳۴ در 
ایذه استان خوزستان 
است.

پیشگو و پیاده شطرنج، 
مثلثات و اشراق ها، 
نامه ها، نشانی ها، عاشق 
شدن در دی ماه، ُمردن به 
وقت شهریور، آسمانی ها، 
رؤیای قاصدک غمگینی 
که از جنوب آمده بود، 
سفر بخیر مسافر غمگین 
پنجاه و هشت، 
آخرین عاشقانه های 
ری را  و... از جمله 
کتاب های این شاعر 
هستند. 

یاد

نشست  کریمی    صبا 
خبری دومین نمایشگاه مجازی 
کــتــاب تــهــران بــا حــضــور یاسر 
احمدوند؛ معاون امور فرهنگی 
وزیـــر ارشــــاد، علی رمضانی؛ 
ــن نــمــایــشــگــاه  ــیـ رئـــیـــس دومـ
مــجــازی کتاب تــهــران، رمضانعلی سبحانی فر؛ 
مدیرعامل شرکت ملی پست و حجت اله صیدی؛ 
مدیرعامل بانک صادرات یکشنبه 26 دی  ماه در 

خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار شد.
یاسر احمدوند، معاون وزیر در ابتدای این نشست 
ــرد: خوشبختانه نشانه هایی از عبور  عــنــوان کـ
دوران رخوت و رکود در حوزه فرهنگ را می بینیم. 
در ســال جــاری تعداد عناوین منتشر شــده رشد 
۱۹درصــدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
نشان می دهد که امیدواریم در نمایشگاه امسال 
نیز رشــد 2۰درصـــدی در شاخص های مختلف را 

داشته باشیم.
وی در ادامه با بیان اینکه این نمایشگاه عرصه ای از 
پیوند خدمات در بخش های پشتیبانی، مالی و توزیع 
توسط بانک صادرات، ناشران و شرکت ملی پست 
است، از تمام نهادهای حاکمیتی دعوت کرد سقفی 

برای خرید کتاب کارکنان خود اختصاص دهند.

امسال طرح زمستانه نداریم ◾
به گفته احمدوند با توجه به برگزاری نمایشگاه 
در این فصل طرح زمستانه را نخواهیم داشت، 
با وجود این فروشگاه ها می توانند تخفیف هایی 

داشته باشند.
در ادامه رئیس دومین نمایشگاه مجازی کتاب 
تهران از استقبال مردم از نخستین نمایشگاه 
مجازی کتاب یاد کرد و گفت: با توجه به استقبال 
قابل توجهی کــه مــردم از نخستین دوره این 
نمایشگاه داشتند، دومین نمایشگاه مجازی را به 
وسعت ایران گسترده ایم به گونه ای که هر فردی 
از هر نقطه ای در کشور که اراده کند می تواند با 
مراجعه به سایت نمایشگاه، کتاب مورد نظرش 

را خریداری کند.
 
رســانــدن کــتــاب بــا ابـــزارهـــای نــویــن بــه دست  ◾

مخاطب
 به گفته رمضانی؛ حرکت فعاالن نشر از فضای 

سنتی به کسب و کارهای نوین و رساندن کتاب 
با ابــزارهــای نوین به دســت مخاطب با برپایی 
نمایشگاه مجازی فرهنگ سازی شد و ناشران 
انگیزه پیدا کردند در این قالب آثارشان را عرضه 
کنند این یک فرصت برابر و بدون دغدغه برای 

عرضه آثار است.
مــدیــرعــامــل مــؤســســه خــانــه کــتــاب و ادبــیــات 
ایران با بیان اینکه یکی از امتیازات قابل توجه 
نمایشگاه کــتــاب، تحقق عــدالــت فرهنگی یا 
عدالت دسترسی به کتاب است، عنوان کرد: در 
نخستین نمایشگاه مجازی کتاب از 3هزار نقطه 
روستایی و هــزار نقطه شهری مخاطبان برای 
خرید کتاب به سایت نمایشگاه مراجعه کردند 

بدون اینکه ذره ای متحمل ضرر شوند. 

حضور 150 ناشر خارجی ◾
رئیس دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران 
در بخش دیگری از سخنان خود به آمار ناشران 
ــرای حضور در دومین نمایشگاه مجازی  که ب
ثبت نام کرده اند اشــاره کرد و گفت: نام نویسی 
ــزار و ۱4نــاشــر بـــرای حــضــور در ایــن دوره از  2هـ

نمایشگاه قطعی شده است. در حالی که سال 
گذشته هــزار و 847ناشر در نمایشگاه حضور 
داشتند. ۱5۰ ناشر از ۱5 کشور خارجی در این 
دوره حضور دارند و از کشورهای عربی 2۰هزار 

اثر در این دوره عرضه خواهد شد. 
رمضانی با بیان اینکه جلسات متعددی با 
دستگاه های مختلف از جمله بانک صادرات در 
حوزه اطالع رسانی و تخصیص بن خرید کتاب 
برگزار شــده، دربــاره فرایند ارســال بسته های 
خرید مخاطبان از نمایشگاه مجازی کتاب 
تهران گفت: با برگزاری نشست های مشترک با 
شرکت ملی پست تعامالت قابل توجهی برای 
تسریع در ارســال بسته ها ایجاد شده است. 
ناشران نیز آمادگی الزم برای این نمایشگاه و 

بسته بندی سفارشات را دارند.

سایت چهار روز پیش از آغــاز نمایشگاه در  ◾
اختیار مخاطبان است

وی تصریح کرد: از 2۹ دی مــاه یعنی چهار روز 
پیش از آغاز رسمی نمایشگاه، سایت در اختیار 
ــود تــا بتوانند کتاب های  مخاطبان خــواهــد ب

مدنظر خود را جست وجو و به صفحه شخصی 
اضافه کنند تا با راه انــدازی رسمی نمایشگاه، 

کتاب ها را خریداری کنند.
سبحانی فر، مدیرعامل شرکت ملی پست 
نیز در ادامه گفت: این شرکت با 7هزار نیروی 
توزیع کننده، هزار و 5۰۰ خط شهری و استانی 
و ۱۱ هزار دفتر قبولی در خدمت مردم و ناشران 
در دومین نمایشگاه مجازی کتاب خواهد بود. 
در استان هایی مانند تهران، قم و مشهد که 
تــراکــم بیشتری داریـــم در کنار دفــاتــر قبولی، 

شعب ثابت و سیار راه اندازی کردیم.
وی تأکید کــرد: زمانی که بسته تحویل پست 
شــود پیامکی بــه مخاطب ارســـال مــی شــود و 
ــاره پیامکی ارســال  ــ در زمـــان تحویل نیز دوب
خواهد شــد. مــردم با کد رهگیری بسته های 
خود می توانند در سامانه پست تمام روند را 
پیگیری کنند و حتی شماره تلفن توزیع کننده 

را هم دریافت کنند. 
از نــاشــران خــواســتــارم بسته ها را بــراســاس 
استاندارد لفاف بندی آمــاده کنند تا بسته ای 

پاره نشود.

از چهارم  بهمن 2 هزار ناشر در دومین نمایشگاه مجازی کتاب شرکت می کنند 

دورهمیآنالینکتاببازها

خبرخبر
روزروز

فردوسی پور کارمند صدا و سیماست  کار کردن عوامل سینما در اسنپ!
زهره کهندل   ارسالن امیری، فیلم نامه نویس و کارگردان 
سینما با بیان اینکه کمک به رونق تولیدات شبکه نمایش 
خانگی کمک به اهالی سینماست، گفت: در دوران کرونا 
بسیاری از پــروژه هــای سینمایی به مرحله تولید نرسید و 
تهیه کنندگان هم به دلیل مشکالت مالی عالوه بر پرداخت 
نکردن دستمزدهای معوق عوامل، پروژه جدید نیز نداشتند به 

همین دلیل بسیاری از افراد متخصص و فنی سینما همچون 
صدابردار، فیلم بردار، گریمور و... بیکار شدند. به گفته وی، 
عده ای هم برای گذران زندگی مجبور به مسافرکشی در اسنپ 
شدند اما با رونق گرفتن شبکه نمایش خانگی، آن ها سرکار 
آمدند. به باور امیری، کمک به تولیدات شبکه نمایش خانگی 

و رونق بخشی به آن، کمک به معیشت اهالی سینماست. 

پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیما در نشست خبری 
ــاره نتیجه  روز گذشته در پاسخ به پرسش خبرنگاران درب
مذاکره با وزارت ارشاد برای نظارت بر شبکه خانگی گفت: به 
صورت طبیعی نظارت بر محتوای نمایش خانگی و انتشار 
محتوای خانگی بر عهده ساتراست اما حتماً وزارت ارشاد به 
عنوان دستگاه فرهنگی بسیار مهم در کشور در این فرایند 

نقش مؤثر خود را خواهد داشت. وی درباره بازگشت عادل 
فردوسی پور به تلویزیون نیز گفت: هر بار که این پرسش مطرح 
می شود جواب من همان است؛ عادل فردوسی پور کارمند 
صدا و سیماست. از نظر ما نیروی سازمان صدا و سیما 
هستند و هیچ گونه منعی وجود ندارد و ما در خدمت ایشان 

هستیم. حضور عادل فردوسی پور بالمانع است.

  یادداشت های مطبوعاتی محمدسرور رجایی
 در »خون  شریکی«  

کتاب »خون  شریکی« مجموعه یادداشت های مطبوعاتی 
محمدسرور رجایی، نویسنده و شاعر افغانستانی به کوشش پژمان 
عرب و توسط انتشارات »راه یار« منتشر شد. در بخشی از مقدمه این 

کتاب به قلم امیر سعادتی می خوانیم: »... حاال که دوباره یادداشت های 
او را می خوانم، بیشتر در حسرت از دست دادن او جگرم می سوزد. 
عمق نگاه و گستره و تعدد حوزه های فعالیت او در میان مهاجران 

افغانستانی کم نظیر و بهتر است بگویم بی نظیر بود. سرور به  لحاظ باز 
کردن جبهه های جدید و مرزگستری در فرهنگ، هنر و ادبیات انقالب 

اسالمی نیز آدم ویژه ای بود. با خودم فکر می کنم باری را که سرور 
رجایی برداشته بود دوباره چه کسی بلند می کند؟ مسئولیتی را که او 
بر دوش کشیده بود، چه کسی بر عهده خواهد گرفت؟ معلوم نیست 

حتی یک بنیاد و سازمان جدید، اگر عقل و شعوری برای تأسیس 
چنین مجموعه ای باشد، هم بتواند این حجم از کار را پیش ببرد...«.  

هنرمند مکتب »هنر نوگرا« 
درگذشت  

حسین واالمنش، هنرمند ایرانی ساکن استرالیا، 
شنبه 25 دی ماه دار فانی را وداع گفت.

الیاس علوی، شاعر و هنرمند افغانستانی و از 
دوستان این هنرمند با تأیید این خبر در صفحه 
اینستاگرامش نوشت: »حسین واالمنش یکی از 
هنرمندان بزرگ زمانه ما از میان ما رفت. حسین 
یکی از خاکی ترین کسانی بود که می شناختم. 
هفتاد و چند ساله بود اما با همه آن قدر رفیق بود 
که تنها با نام کوچکش صدا می کردیم. شیفته 
»موالنا« بود و بیشتر کارهایش از شعرهای موالنا 

تأثیر می گرفت«.
حسین واالمنش ۱۱ اسفند ۱327 در تهران به دنیا 
آمد. او از هنرمندان مکتب هنر نوگرا بوده است. 
او سال ۱352 به شهر پرت در استرالیا کوچ کرد و 
سپس ساکن شهر آدالید در استرالیای جنوبی 
شد. حضور واالمنش در استرالیا مصادف شد 
با ظهور جریان های هنر مفهومی و این هنرمند 
نیز از این موقعیت بهره برد و آثار شاخصی را در 
این حیطه ارائه کرد. او به عنوان یکی از هنرمندان 
مطرح این کشور محسوب می شد و آثــارش در 

بسیاری از موزه های جهان وجود دارد.
واالمنش در آثار خود موضوع هایی مانند عشق به 
طبیعت و معنویت را مورد توجه قرار می داد و برای 
این کار از رسانه های مختلف هنری بهره می گرفت. 
آثــار این هنرمند با الهام از ریشه های سرزمین 
مادری و فرهنگ کشوری که در آن زندگی می کرد، 

شکل گرفت و زبانی جهانی داشت.
ــران در خاطرات  ایــن چهره  بین المللی هنر ایـ
بسیاری از دوستداران هنر به وسیله فعالیت های 
تئاتری اش ماندگار شده است. او با بازی در نقش 
منوچهر )فــیــل( شهر قصه اثــر بیژن مفید در 

یــادهــا مــانــده و سابقه 
حـــضـــور در کـــارگـــاه 
نمایش و همکاری با 
هنرمندانی همچون 
آربــــی آوانـــســـیـــان و 

عــبــاس نعلبندیان را 
دارد.

WWW.QUDSONLINE.IR  دوشنبه 27 دی 1400   14 جمادی الثانی 1443  17 ژانویه 2022   سال سی و پنجم    شماره 9724

و هنر فرهنگ 

تازه های نشر

آگهی تاریخ   27 / 10  / 1400      صفحه 4

))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 مستقر در بخش 14 مشهد 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 میگردد:

آقای غالم صادقی به شناسنامه شماره 2545 کدملی 0748698728 صادره تایباد فرزند محمد در دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب منزل به مساحت 544/1 مترمربع پالک شماره 522 فرعی از 276 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 
14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت محمد صادقی و قسمتی از پالک** کالسه 212- 1400
خانم سهیال خسروانی به شناسنامه شماره 0 کدملی 0740011715 صادره تایباد فرزند غالم حسن در دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب منزل به مساحت 544/1 مترمربع پالک شماره 522 فرعی از 276 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 
14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت محمد صادقی و قسمتی از پالک** کالسه 213- 1400
آقای ایمان صادقی به شناسنامه شماره 0 کدملی 0740371576 صادره تایباد فرزند رجب در دودانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب منزل به مساحت 544/1 مترمربع پالک شماره 522 فرعی از 276 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 14 
مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت محمد صادقی و قسمتی از پالک** کالسه 214- 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 کثیراالنتش��ار منتش��ر 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 رسید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه اس��ت 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.آ1410282
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/27                           تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/12

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 مستقر در بخش 14 مشهد 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 عبدالس��خی س��االری س��منگانی ب��ه شناس��نامه ش��ماره 542 کدمل��ی 0749056584 ص��ادره تایباد 
فرزن��د عل��ی در شش��دانگ یکب��اب من��زل ب��ه مس��احت 140 مترمرب��ع پ��الک ش��ماره 2501 فرع��ی از 
194 فرع��ی از 251 اصل��ی واق��ع در خراس��ان رض��وی بخ��ش 14 مش��هد حوزه ثب��ت ملک تایب��اد از محل 

قس��متی از مالکی��ت رس��می آق��ای غ��الم س��رور تاجی��ک و قس��متی از پ��الک** کالس��ه 315- 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 کثیراالنتش��ار منتش��ر 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 تس��لیم و رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است و در صورتیکه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت 

می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ1410283
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/27                   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/12

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140060319078009535 هیات دوم مورخه 1400/10/07موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم صغری مشایخی فرزند محمدرحیم 
بش��ماره شناس��نامه 36 صادره از جیرفت درشش��دانگ یک باب خانه به مساحت 206/6 مترمربع 
تحت پالک 16790فرعی از 3968 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 899 فرعی از 3968 اصلی 
بخش2کرمان واقع در کرمان ش��هرک صنعتی بعدازکارخانه طورطناب نبش شرقی 13خریداری از 
مالک رس��می آقای حسین احمدی نژاد محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ1410306  شناسه آگهی 1259278
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/10/27                       تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/11/11

برگ  س���بز پرای���د هاچ  ب���ک H30TU5-A  به  رنگ  
   FA173BOO20749 سفید روغنی  و  به  شماره موتور
وش���ماره  شاس���ی  NAAE4CFZ7HXO   وش���ماره  
پالک   52  ص  461   ایران  52   به  نام  سید محمد  
جواد موسوی  نژاد  به  شماره  ملی  0880523875  

مفقود واز درجه  اعتبار  ساقط  می باشد. 
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  CARA2000i اصل برگ س���بز خودروی سواری   مزدا
م���دل 1400 به ش���ماره انتظامی 74 ای���ران 186 ی32 
به ش���ماره موت���ور  E2N3A3801و ش���ماره شاس���ی 
NAGP2PC31MA525624 متعل���ق به خانم نجمه 
ای���زدی   مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتب���ار س���اقط 

می باشد. 
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برگ س���بز و سند کمپانی س���واری سیستم دوو تیپ 
اسپرو 2000 مدل 1994 رنگ بژ روشن متالیک شماره 
موتور : 067552 و شماره شاسی : 724172 به شماره 
پالک انتظامی 97 ایران 922 ب 94 به مالکیت عزت 
خالقی دوس���نگانی کد ملی 5899960493  مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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خانم ایراندخت خانجانی دارای شماره شناسنامه 
 1373 متول���د  مش���هد  از  0922901074ص���ادره 
فرزند  اردش���یر اظهار می دارد که دانشنامه پایان 
تحصی���الت مقطع کارشناس���ی رش���ته مهندس���ی 
مکانیک ایش���ان مفقود شده است لذا به موجب 
ای���ن آگهی دانش���نامه مذکور ابطال می ش���ود از 
یابن���ده تقاض���ا می ش���ود مدرک ف���وق را از طریق 
پست به نشانی مشهد پردیس دانشگاه فردوسی 
مش���هد مدیریت امور آموزشی اتاق 204 ارسال و 

یا در صورت امکان تحویل نمایند .
مدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد

دی
قو

مف
هی 

آگ

برگ س���بز و کارت خودروی  کوییک مدل 1399 رنگ 
س���فید- روغنی به ش���ماره انتظام���ی 237ه94 ایران 
74  ش���ماره موتور M15/9090279 و ش���ماره شاسی 
NAS841100L1089008 به مالکیت مروارید خاکشور 
خاکس���تر مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ح
, 1
41
02
92

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

 کارت خ���ودروی وان���ت تویوت���ا 1600  م���دل 1984 به 
ش���ماره انتظام���ی 42ای���ران 288 ص 19 ب���ه ش���ماره 
موتور  0090281و شماره شاسی 032474 متعلق به 
آقای عطا محمد هزاری س���رابی مفق���ود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 

14
10
30
0

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز، کارت و کلیه اسناد خودرو سواری پیکان 
مدل 1383 رنگ سفید به شماره موتور 11284010534 
و شماره شاسی 11007098 و شماره انتظامی 494 ب 
53 ایران 74 بنام مصطفی بذرافشان مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

14
10
29
6

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

14
10
30
4

م���درک  دانش���نامه پای���ان تحصیالت آق���ای حامد 
علوی نژاد فرزندعبدالحس���ین ص���ادره از بجنوردبه 
ش���ماره شناس���نامه2101در مقط���ع کارشناس���ی ن���ا 
پیوس���ته  رش���ته مهندس���ی برق الکترونیک صادره 
م���درک  ش���ماره  ب���ا  بجن���ورد   آزاد   دانش���گاه  از 
68818200466 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار 

می باش���د. 
از یابنده تقاضا می ش���ود اصل مدرک را به دانش���گاه 
آزاد اس���المی بجنورد به نش���انی:  اس���تان خراس���ان 
شمالی  ، شهرستان بجنورد،خیابان دانشگاه نرسیده 
به بلوار س���عدی دانش���گاه آزاد اسالمی  بجنورد اداره 

امور فارغ التحصیالن ارسال نمایید.

دی
قو

مف
هی 

آگ

برگ  س����بز و س����ند کمپان����ی خ����ودرو mvm x33 اتومات 
مدل 1394 رنگ نوک مدادی متالیک به شماره انتظامی 
 mvm484FBDE002018664د41 ایران 36 شماره موتور
ش����ماره شاس����ی NATGBAYL1E1001969 ب����ه مالکی����ت 
س����یده س����حر رضای����ی مفقود گردی����ده و از درج����ه اعتبار 

ساقط می باشد. 

ح
, 1
41
01
60

دی
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مف
ی 

گه
آ

م���درک تحصیل���ی  اینجان���ب خانم مینا 
ذاک���ری اس���فیوخی فرزن���د حس���ین به 
ش���ماره مل���ی 0703973576 در مقطع 
کاردان���ی - هوش���بری ص���ادره از واح���د 
دانشگاهی علوم پزشکی بیرجند مفقود 
گردیده است. از یابنده تقاضا می شود 
اصل مدرک را   به نشانی استان خراسان 
جنوب���ی - بیرجن���د - خیاب���ان غف���اری - 
دانش���گاه علوم پزش���کی بیرجن���د واحد 
ام���ور ف���ارغ التحصیالن تحوی���ل دهد.

ح
, 1
40
96
58

لی
صی

تح
ک 

در
ن م

دا
فق

ی 
گه

آ

س���پندپی.کی  س���واری  س���ندکمپانی  و  س���بز  ب���رگ 
مدل1383 ش���ماره پالک ایران32-442ج12 ش���ماره 
موتور M13-703287 ش���ماره شاسی 3031599 به 
نام احم���د منتصری مفقود گردی���ده و ازدرجه اعتبار 

ساقط می باشد.

14
10
30
2

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س���ند و فاکتور فروش خودرو و شناسنامه )برگ سبز( 
ن���وع س���واری سیس���تم پراید تیپ جی ت���ی ایکس آی  
ب���ه رنگ نقره ای متالیک مدل1385 به ش���ماره موتور 
1652052 ب���ه ش���ماره شاس���ی S1412285247498 به 
شماره پالک 683ب97ایران16 بنام ولی اله شعبانیان 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .
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9
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آ

تعداد دو پالک انتظامی به شماره  ایران14-714ل93 
مرب���وط ب���ه پراید132 مدل 1390 به ش���ماره ش���ماره 
 S1422290291299 موتور 4240807 شماره شاس���ی
به نام محمدرضا صفائی زاده مفقود گردیده وازدرجه 

اعتبار ساقط می باشد.
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ب����رگ  س����بز موت����ور س����یکلت  انژکت����وری  لیف����ان  تی����پ  
PK135 م����دل  1398  ب����ه  رن����گ  قرم����ز  ب����ه  ش����ماره 
تن����ه  ش����ماره   و      0135NC5097694 موت����ور  
NC5GBLMEEKAZ80079        و  شماره  پالک  777 
– 19239  ب����ه  ن����ام  احم����د  طحانپ����ور  به  ش����ماره  ملی  
0880106182مفقود واز درجه  اعتبار  ساقط می  باشد. 
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3
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گه
آ

ب���رگ س���بز خ���ودروی  تیب���ا 2 م���دل 1395 رنگ نوک 
انتظام���ی 787ی21  ب���ه ش���ماره  م���دادی- متالی���ک 
ش���ماره  و   8288657 موت���ور  ش���ماره    12 ای���ران 
شاس���ی NAS821100G1045818 ب���ه مالکی���ت میثم 
خراش���ادیزاده مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.  ح
, 1
41
03
07

دی
قو

مف
ی 

گه
آ



بودجه 1401 
حامی تولید

علی رضایی عضو 
کمیسیون تلفیق 

بودجه با بیان اینکه 
دولت در الیحه 

بودجه اهدافی را 
دنبال می کند که 

حتی اگر بخشی از آن 
محقق شود، اثرات 

اقتصادی خوبی 
به همراه خواهد 

داشت، گفت: احکام 
الیحه بودجه 1401 
نشان از هدف گذاری 

حمایت از تولید و 
کاهش نرخ مالیات 

برای بنگاه های 
تولیدی دارد.  یکی از 

ویژگی های الیحه 
بودجه 1401 
این است که از 

انعطاف پذیری برای 
اعطای تسهیالت 
به تولیدکنندگان 

برخوردار است.

زومزوم

در ســطــح کــــان، دولـــت  ◾
چطور می تواند در بـــازار سرمایه 

حضور مؤثرتر داشته باشد؟
ــر دولــت هــا  ــ ــان اگ ــ در ســطــح ک
چند نکته را رعایت کنند، بازار و 
فعاالن، توقعاتی بیش از آن ندارند 
و حتی خرسند و راضی هستند، در غیر این صورت 
مورد انتقاد واقع می شوند. سهامداران انتظار دارند 
دولت اجازه ندهد این بازار به دالیل غیراقتصادی 
متحمل زیــان شود و آسیب ببیند. البته در ایران 
دولت نقش دیگری هم در قبال بازار سرمایه دارد و 
آن  اینکه مدیریت بسیاری از شرکت های بورسی را 
در دست دارد. 78 درصد بازار سرمایه ما متعلق به 
دولت است، پس دولت باید در قبال این شرکت ها 
مدیریت صحیح را اعمال کند و سهامدار انتظار دارد 
مدیری انتخاب شود که هدفش حداکثر کردن ثروت 
سهامدار باشد، نه اینکه دولت از طریق شرکت های 
تحت مدیریتش سیاست های دیگری را اجرا کند. 
دولـــت مــی تــوانــد از محل بــودجــه عمومی هــر نوع 
هزینه ای را که به نفع عموم مردم است، انجام دهد، 
اما اجازه ندارد از محل درآمد شرکتی که 20 یا حتی 
بیش از 50 درصــدش متعلق به سهامداران خاص 
است برای عموم هزینه کند و حق ندارد محصوالت 
آن شرکت ها را به صورت دستوری، پایین تر از قیمت 
بازار تعیین یا اینکه محصوالت آن شرکت را به صورت 
یــارانــه ای توزیع کند و بعد اختاف بها را پرداخت 
نکند. یا اینکه نباید انتظار داشته باشد مدیر آن 
شرکت نیروی مــازاد استخدام کند. متأسفانه این 
اتفاقات به وفور در شرکت های دولتی رخ می دهد و 
بخشی از منافع سهامداران را منحرف می کند. این 
یعنی ضربه مهلکی از سمت سیاست گذاری دولت 
به سهامداران وارد شده که در کوتاه مدت ظالمانه 
است و در بلندمدت هم به بنیان های سرمایه گذاری 

در کشور آسیب می زند؛ چون مــردم دیگر به بازار 
سرمایه اعتمادی ندارند و چنین مسئله ای به شدت 
خطرناک اســت. البته خوشبختانه دولــت متوجه 
اشتباه خود شده و با بسته 10 بندی می خواهد آن را 
اصاح کند و امیدواریم مجلس هم عیناً این بسته را 
در بودجه تصویب کند. سهامدار انتظار دارد دولت 
ضوابط اقتصادی خود با شرکت ها را شفاف، با نگاه 
بلندمدت و مبتنی بر حمایت از سرمایه گذاری وضع 
کند نه اینکه بخشی از سود این شرکت ها را که متعلق 
به مردم است، منحرف و برای جبران کسری استفاده 
کند. ضمن اینکه این کار برای دولت هم مضر است 
و در بلندمدت به خاطر تضعیف سرمایه گذاری در 
کشور، عماً درآمدهای دولت را کاهش می دهد و فقر 

و عدم توسعه یافتگی را تشدید می کند.

 با توضیحات مبسوطی که ارائه کردید، استقبال از  ◾
بازار در ماه های آتی را چطور می بینید؟

 من امروز به عنوان یک کارشناس اقتصادی مستقل 
اظهار نظر می کنم و طبعاً نظرات کارشناسان بازار 
سرمایه لــزومــاً درســـت و تحقق پذیر نیست. آن 
چه مهم است اینکه سهامداران و سرمایه گذاران 
منطقی ترین استدالل ها را ماک تصمیم گیری خود 
قــرار می دهند. با این توضیح وضعیت بسیاری از 
سهم های بازار، از نظر سودآوری نسبت به گزینه های 
 رقیب مانند بــانــک، اوراق بــدهــی، ملک، طــا، ارز 
و... بازدهی قابل توجه و قابل رقابتی دارنــد. پس 
انتظار داریــم بــازار با استقبال خوبی روبــه رو شود و 
قیمت سهام رشد داشته باشد، اما در عمل شاهدیم 

بــازار مقداری افزایش پیدا می کند و بعد کاهشی 
می شود؛ چون سرمایه گذاران هنوز نسبت به رفتار 
دولت نسبت به بازار سرمایه اطمینان پیدا نکرده اند. 
اطمینان با این وعده ها که پول به صندوق تثبیت 
بــازار سرمایه می ریزیم و... بدست نمی آید. رفتار 
دولــت در قانون بودجه مشخص می شود. چشم 
بــازار امــروز به دست دولــت و مجلس است که چه 
نرخی در قانون بودجه برای خوراک و  انرژی تعیین 
می کنند. آیا با این نرخ ها سر بنگاه ها را می برند؟ یا 
به تقویت سرمایه گذاری در کشور کمک می کنند؟  
اگــر قانون بودجه عــادالنــه و در راســتــای حمایت و 
تشویق سرمایه گذاری باشد، بازار سرمایه آمادگی 
رشد خیلی خوب و بازدهی مناسب را دارد، اما اگر 
دولــت و مجلس دچــار اشتباه شوند و بنیان های 
سرمایه گذاری را با خطر مواجه کنند، نمی توانیم 
توقع بازدهی متناسب با ظرفیت و پتانسیل بازار را 

داشته باشیم.

 یکی از موضوعاتی که در چشم انداز بازار سرمایه  ◾
وجــود دارد و ممکن اســت روی تحلیل آن هــایــی که 
می خواهند به این بــازار ورود کنند، تأثیرگذار باشد، 
مقوله تحریم اســت. در خصوص تأثیر تــداوم یا رفع 

تحریم ها روی آینده بازار تحلیلتان چیست؟ 
  در نگاه اول برای برخی افراد این تلقی وجود دارد 
که اگر تحریم ها رفع شود و توافقی با کشورهای 
طرف مذاکره صورت بگیرد و مثاً برجام احیا شود، 
به دلیل افزایش فــروش نفت و دسترسی بیشتر 
دولت به منابع ارزی، قیمت ارز کاهش می یابد و 
کاهش نــرخ ارز منجر به کاهش درآمــد صادراتی 
ــان مــی شــود. با  ــودآوری شـ شرکت ها و کــاهــش سـ
ایــن نگاه برخی ممکن اســت چنین مسئله ای را 
ریسک تلقی کنند. در مقابل نگاه دیــگــری هم 
وجود دارد و آن اینکه شرکت های بورسی که در امر 

صادرات فعال هستند از چند ناحیه هزینه هایی را 
متحمل می شوند. یکی اینکه چون باید در شرایط 
تحریم کاال بفروشند مجبورند به طرف های خارجی 
تخفیف های قابل توجه ارائه کنند، دوم اینکه برای 
بازگشت ارز به کشور باید هزینه های زیادی برای 
نقل و انتقال بدهند.  این هزینه ها در شرایط بدون 
تحریم کمتر از نیم درصد و یا کمتر از دو دهم درصد 
اســت، اما در دوران تحریم بعضاً این هزینه به 8 
درصد تا 11 درصد هم می رسد! نکته دیگر اینکه 
صادرکنندگان ما بدون تحریم می توانند عاوه بر 
خریداران پیشین، خریداران جدید  هم پیدا کنند 
و بازارشان را توسعه دهند، عاوه بر این ها برخی 
شرکت های صادرکننده ما برای دور زدن تحریم ها 
به عملیاتی متوسل می شوند که هزینه های زیادی 
برایشان دارد، همچنین بانک مرکزی در شرایط 
بدون تحریم دیگر صادرکننده را مجبور نمی کند ارز را 
با نرخ پایین در سامانه نیما عرضه کند و اصوالً دیگر 
ضرورت منطقی و کارکردی برای وجود این سامانه 
نیست و فروش ارز در بازار آزاد منعی ندارد. عاوه 
بر این ها دولت امروز چون با کمبود منابع و درآمد 
مواجه شده، سعی می کند از محل خوراک، سوخت 
و... برای خود منابعی را دست و پا کند و اگر منابع 
اصلی مورد نظر دولت تأمین شود قطعاً نگاهش به 
سرمایه گذاری و تقویت آن بیشتر خواهد شد و با 
شرکت های بورسی می تواند ارتباط بهتری داشته 
باشد. پس اگر سهامداران این 7 امتیاز مثبت را در 
کنار یک امتیاز منفی کاهش نرخ ارز بگذارند -هر 
چند همین یک امتیاز منفی هم از نظر کارشناسی 
حــرف و حدیث های زیــادی دارد و گفته می شود 
امکان کاهش زیاد نرخ ارز نه امکان پذیر است و نه 
منطقی- متوجه می شوند رفع تحریم ها و  احیای 
برجام می تواند نکته مثبتی برای بازار سرمایه باشد 

و به تحلیل سهامداران کمک می کند.
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ورود به بازار سرمایه یعنی آمادگی برای ریسک پذیری
محمد علی دهــقــان دهــنــوی رئیس پیشین سازمان 
بــورس و اوراق بــهــادار در پاسخ بــه ایــن پرسش قدس 
که عموم مــردم قبل از ورود به بــازار سرمایه باید چه 
نکاتی را مدنظر قــرار دهند، می گوید: در بــازار سرمایه 
ــان هــمــواره وجــود دارد، پس کسی  ریسک، ســود و زی
که به این بــازار وارد می شود، باید آمادگی پذیرش این 

ریسک ها را هم داشته باشد. روندهای قیمتی در بازار، 
تحت تأثیر عوامل اقتصادی و غیراقتصادی و عوامل 
خرد درون صنعتی و درون بنگاهی اســت. بــرای مثال 
وضعیت تورم و نرخ رشد اقتصادی در این زمینه مؤثر 
است، یا در کشور ما تحریم ها عامل مهمی در فعالیت 
ــودآوری بنگاه هاست. نکته دیگر ایــن اســت که  و ســ

بسیاری از شرکت های بورسی ما درآمد قابل توجهی از 
محل صــادرات دارنــد؛ درنتیجه نرخ ارز روی درآمد این 
شرکت ها به شدت تأثیرگذار اســت. بر همین اساس 
اینکه در برهه ای از زمان، فعاالن بازار سرمایه چه انتظاری 
از آینده دارند، بر روند قیمت سهام تأثیرگذار است. اگر 
اکثر سهامداران فکر کنند در ماه های آتی قیمت ارز 

باال می رود، قاعدتاً امروز حاضرند قیمت باالتری برای 
خرید سهام شرکت های صادراتی بپردازند و برعکس 
اگر معتقد باشند نرخ ارز پایین می آید، تاش می کنند 
فروشنده سهام باشند. ایــن مکانیسم، رونــد عرضه 
ــازار را شکل می دهد و قیمت ها را تعیین  و تقاضای ب

می کند. 

محمد علی دهقان دهنوی

رئیس پیشین سازمان بورس

 فرزانه غالمی     حدود یک سال و نیم پیش، 
سناریوی سقوط تاریخی بورس کلید خورد؛ سقوطی 
که رویای شیرین فعاالن بازار را برای کسب سودهای 

طالیی به بهت و احتیاط تبدیل کرد. شاخص کل 
دماسنج اقتصاد که تا نیمه های مرداد سال گذشته، 

قله 2 میلیون واحدی را هم فتح کرده بود، این روزها 
را با افت و خیز نسبی در کانال یک میلیون و 300 هزار 

واحد از سر می گذراند و به نظر می رسد با توجه به 
واقع بینی و رفتارهای محتاطانه سهامداران و فعاالن 

بازار، نامعلوم بودن نتیجه نشست و برخاست های 

سیاسی و بین المللی و سرنوشت نهایی بودجه 1401 
در مرحله انتظار و ابهام فرو رفته است. در گفت و گویی 

با محمد علی دهقان دهنوی رئیس پیشین سازمان 
بورس و اوراق بهادار اوضاع این روزهای بورس را 
بررسی کرده ایم. این گفت وگو را در ادامه بخوانید.
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 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی 

در اجرای  مواد مذکور بدین وسیله  امالکی  که برابر آراء هیأت های  حل اختالف  موضوع 
قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبت�ی  ناحی�ه یک  کرمان  تقاضای ثب�ت آن ها پذیرفته و ادامه عملی�ات ثبتی آن ها مطابق 
قانون مذکور تجویز گردیده اس�ت، به ترتیب ش�ماره پالک فرعی از اصلی  و بخش محل  
وق�وع  ملک و مش�خصات مالک یا مالكین ) متقاضیان ثب�ت ( واقع در بخش های  )1 -4 -8(  
ثبتی شهرس�تان کرمان  به ش�رح ذیل آگهی  می ش�ود تا  در صورتی که  شخص  یا اشخاصی  
نس�بت به صدور س�ند مالكیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند بتوانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
ی�ک ماه از تاریخ تس�لیم اعتراض، دادخواس�ت خ�ود را به مراجع قضای�ی تقدیم نمایند. 
بدیهی اس�ت در صورت انقض�ای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س�ند 
مالكیت صادر خواهد ش�د. ش�ایان ذکر اس�ت صدور و تسلیم س�ند مالكیت بر اساس قانون 

مذکور مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 1 کرمان

57 فرعی از 4248 اصلی  - خانم عفت علی زاده نعتو فرزند حسینعلی به شناسنامه شماره 2110 
صادره از کرمان در ششدانگ یكباب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 25 /218 متر مربع 
به آدرس کرمان ابتدای بلوار سیدی خیابان شهید نجیب زاده غربی اول انتهای کوچه سمت 
راس�ت درب آخر خریداری از محل مالكیت محمد و رخس�اره حاج ملک  - ردیف  0599
3683 فرعی از 4776 اصلی مجزی شده از 154 فرعی از 4776 اصلی  - آقای رضا ابراهیمی 
دارسینوئی فرزند نعمت اله به شناسنامه شماره 1 صادره از کرمان در ششدانگ یكباب خانه 
مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 79 /136 متر مربع که موازی 47 /5 متر مربع از ششدانگ 
عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس کرمان خیابان فیروزآباد 
شرقی 2 سمت چپ درب سوم خریداری از محل مالكیت اکبر رشیدفرخی  - ردیف  0651
12846 فرعی از 4776 اصلی  - آقای ایمان پورشاهدوس�تی فرزند اکبر به شناس�نامه شماره 
2980347711 صادره از کرمان در شش�دانگ یكباب خانه به مس�احت 44 /185 متر مربع به 
آدرس کرمان بزرگراه آیت اله خامنه ای کوچه 35 بعد از چهار کوچه اول درب اول سمت 

چپ خریداری از محل مالكیت بی بی نیره بهرامپور  - ردیف  1425
17899 فرعی از 4776 اصلی مجزی شده از 11 فرعی از 4776 اصلی  - آقای محمدحسین 
توس�لی مجد فرزند حسن به شناسنامه ش�ماره 2980445851 صادره از کرمان در ششدانگ 
یكباب خانه به مساحت 200 متر مربع به آدرس کرمان بزرگراه آیت اله خامنه ای کوچه 29 

خریداری از محل مالكیت کیخسرو و فریدون کیانیان  - ردیف  0380
17911 فرعی از 4776 اصلی مجزی شده از 34 فرعی از 4776 اصلی  - آقای مهدی صانعی 
فرزند مجید به شناس�نامه ش�ماره 457 صادره از کرمان در ششدانگ یكباب خانه به مساحت 
275 متر مربع به آدرس کرمان بلوار آیت اله خامنه ای خیابان امام سجاد انتهای کوچه 17 

خریداری از محل مالكیت رضا رشیدفرخی  - ردیف  1579
17915 فرع�ی از 4776 اصلی مجزی ش�ده از 137 فرعی از 4776 اصلی  - آقای امید ولی 
آبادی تكابی فرزند احمد به شناس�نامه ش�ماره 4037 صادره از کرمان در شش�دانگ یكباب 
س�اختمان به مس�احت 3 /77 متر مربع که موازی 09 /3 متر مربع از شش�دانگ عرصه مورد 
تقاض�ا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده ق�رار دارد به آدرس کرمان بزرگراه آیت اله خامنه 

ای شهرک بنی هاشم خریداری از محل مالكیت اکبر رشیدفرخی  - ردیف  1241
17921 فرعی از 4776 اصلی مجزی شده از 205 فرعی از 4776 اصلی  - خانم زهرا نخعی 

س�رموری فرزند حسین به شناسنامه شماره 3090 صادره از کرمان در ششدانگ یكباب خانه 
مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 2 /180 متر مربع به آدرس کرمان بلوار بلداالمین کوچه 9 بعد از 
فرعی دوم سمت راست ساختمان دوم خریداری از محل مالكیت رستم آمیغی  - ردیف  0803
17927 فرع�ی از 4776 اصلی مجزی ش�ده از 139 فرع�ی از 4776 اصلی  - آقای غالمرضا 
ناصری فرزند رمضان به شناس�نامه ش�ماره 93 صادره از کرمان در شش�دانگ یكباب خانه به 
مساحت 125 متر مربع به آدرس کرمان بزرگراه آیت اله خامنه ای بلوار پردیس کوچه 4 چهار 
کوچه دوم خریداری از محل مالكیت س�یدجالل عمرانی فرزند سیدعباس  - ردیف  0397
17928 فرع�ی از 4776 اصل�ی مجزی ش�ده از 139 فرع�ی از 4776 اصل�ی  - خانم اطهره 
ابوالحسن زاده فرزند علی به شناسنامه شماره 72 صادره از کرمان در ششدانگ یكباب خانه به 
مساحت 124 متر مربع به آدرس کرمان بزرگراه آیت اله خامنه ای بلوار پردیس کوچه 4 چهار 
کوچه دوم خریداری از محل مالكیت س�یدجالل عمرانی فرزند سیدعباس  - ردیف  0398
17936 فرعی از 4776 اصلی  - آقای محمدعلی س�االری سعیدی فرزند حسین به شناسنامه 
ش�ماره 2980287636 ص�ادره از کرمان در شش�دانگ یكباب خانه به مس�احت 3 /321 متر 
مرب�ع که موازی 04 /10 متر مربع از شش�دانگ عرصه مورد تقاض�ا متعلق بوقف و در اجاره 
نامبرده قرار دارد به آدرس کرمان بلوار سیدی بلوار شهدای غدیر کوچه 21 کوچه شهدای 

1 درب دوم خریداری از محل مالكیت جلیل رشیدفرخی  - ردیف  0108
17943 فرع�ی از 4776 اصل�ی مجزی ش�ده از 236 فرع�ی از 4776 اصل�ی  - خانم مهدیه 
محمدی گنوئی فرزند علی به شناس�نامه ش�ماره 3484 صادره از کرمان در ششدانگ یكباب 
خانه به مساحت 47 /175 متر مربع به آدرس کرمان بزرگراه امام رضا خیابان آسمان شهرک 

یاس کوچه ابوالفضل خریداری از محل مالكیت سیدجالل عمرانی  - ردیف  0768
125 فرعی از 4831 اصلی  - آقای اس�ماعیل نیكنام فرزند حس�ین به شناسنامه شماره 4630 
صادره از کرمان در شش�دانگ یكباب خانه مش�تمل بر طبقه فوقانی به مساحت 04 /311 متر 
مربع به آدرس کرمان خیابان سده کوچه 17 جنوبی 1 خریداری از محل مالكیت کیخسرو 

کیانیان  - ردیف  1251
353 فرع�ی از 4861 اصل�ی  - خانم صغری پورنامداری فرزند رمضان به شناس�نامه ش�ماره 
555 ص�ادره از کرمان در شش�دانگ یكباب خانه به مس�احت 02 /398 مت�ر مربع به آدرس 
کرمان خیابان شهداء انتهای کوچه 23 درب قهوه ای خریداری از محل مالكیت ابوالحسن 

ضیاء ابراهیمی  - ردیف  1200
3107 فرع�ی از 5209 اصل�ی  - آق�ای محمدرض�ا الهام فر فرزند رضا به شناس�نامه ش�ماره 
37 ص�ادره از ش�هداد در شش�دانگ یكباب خانه به مس�احت 18 /259 مت�ر مربع که موازی 
36 /45 متر مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد 
ب�ه آدرس کرم�ان خیابان مدیریت کوچه 28 س�مت چپ درب پنجم خری�داری از محل 

مالكیت فاطمه مشیرزاده مهرابی  - ردیف  0781
3108 فرعی از 5209 اصلی  - آقای ماش�اءاله کواروئی فرزند علی به شناس�نامه شماره 127 
صادره از بم در شش�دانگ یكباب خانه به مس�احت 9 /220 متر مربع که موازی 66 /38 متر 
مربع از شش�دانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس 
کرم�ان خیابان حكی�م کوچه 6 بعد از تقاطع دوم س�مت چپ من�زل 9 خریداری از محل 

مالكیت عزت اله ساالرکالنتری  - ردیف  0333
6 فرع�ی از 5296 اصل�ی  - آق�ای حامد ناظری رضاآباد فرزند حس�ن به شناس�نامه ش�ماره 
2980124974 ص�ادره از کرم�ان در شش�دانگ یكباب کارگاه و س�اختمان مش�تمل بر طبقه 
فوقانی به مس�احت 91 /312 متر مربع به آدرس کرمان بلوار شهدای خانوک بین کوچه 30 

و 32 خریداری از محل مالكیت حسن ناظری  - ردیف  0459
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 4 کرمان

430 فرعی از 1 اصلی  - خانم اکرم قاسمی پورتیكدری فرزند رضا به شناسنامه شماره 1610 
صادره از کرمان در شش�دانگ یكباب خانه به مس�احت 90 /87 متر مربع که موازی 18 /38 
مت�ر مربع از شش�دانگ عرصه مورد تقاض�ا متعلق بوق�ف و در اجاره نامبرده ق�رار دارد به 
آدرس کرمان شرف آباد بلوار قائم 22 خیابان فردوسی اولین کوچه سمت چپ خریداری 

از محل مالكیت ماشااله ایرانمنش فرزند غالمعلی  - ردیف 1335
2744 فرعی از 5 اصلی  - خانم زکیه کاربخش راوری فرزند ماشااله به شناسنامه شماره 230 

صادره از راور در ششدانگ یكباب خانه به مساحت 293 متر مربع به آدرس کرمان بلوار امام 
حسن کوچه 9 بن بست سمت چپ خریداری از محل مالكیت مهدی نظریان  - ردیف 0330
5820 فرعی از 5 اصلی  - آقای محس�ن معصومی عیش آبادی فرزند غالمرضا به شناس�نامه 
ش�ماره 1027 صادره از کرمان در شش�دانگ یكباب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 
89 متر مربع به آدرس کرمان بلوار امام حس�ن کوچه 5 غربی 2 خریداری از محل مالكیت 

فاطمه کرباسی  - ردیف 0542
5821 فرعی از 5 اصلی  - آقای علی رشیدیان پورثباتی فرزند کریم به شناسنامه شماره 1188 
صادره از کرمان در ششدانگ یكباب خانه به مساحت 55 /161 متر مربع به آدرس کرمان بلوار 
امام حسن کوچه 11 جنوبی 2 خریداری از محل مالكیت محمدحسین نظریان  - ردیف 0604
4266 فرع�ی از 8 اصل�ی مجزی ش�ده از 8 فرع�ی از 8 اصلی  - آقای یاس�ر میرزائی فرزند 
حبیب اله به شناسنامه شماره 3629 صادره از کرمان در ششدانگ اعیانی یكباب خانه مشتمل 
بر طبقه فوقانی به مساحت 28 /217 متر مربع که عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره 

نامبرده قرار دارد به آدرس کرمان بلوار جمهوری کوچه 27 شرقی 4  - ردیف 1477
4267 فرع�ی از 8 اصل�ی مجزی ش�ده از 8 فرعی از 8 اصلی  - خانم فرش�ته میرزائی فرزند 
حبیب اله به شناسنامه شماره 269 صادره از کرمان در ششدانگ اعیانی یكباب خانه مشتمل 
بر طبقات فوقانی به مساحت 5 /198 متر مربع که عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره 

نامبرده قرار دارد به آدرس کرمان بلوار جمهوری کوچه 27 شرقی 4  - ردیف 1489
4268 فرع�ی از 8 اصلی مجزی ش�ده از 8 فرعی از 8 اصلی  - خان�م نصرت میرزائی فرزند 
عزیزاله به شناس�نامه ش�ماره 33 صادره از راین در شش�دانگ اعیانی یكباب خانه مشتمل بر 
طبقات فوقانی به مس�احت 2 /345 متر مربع ک�ه عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره 

نامبرده قرار دارد به آدرس کرمان بلوار جمهوری کوچه 27 نبش غربی 5  - ردیف 1490
6330 فرع�ی از 10 اصل�ی مج�زی ش�ده از 81 فرع�ی از 10 اصلی  - آق�ای روح ا      هلل علی 
آقامحمدی فرزند ابراهیم به شناس�نامه شماره 15870 صادره از کرمان در ششدانگ یكباب 
خانه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 88 /176 متر مربع به آدرس کرمان بلوار امام حسن 

کوچه 33 خریداری از محل مالكیت آرمان سپنتا  - ردیف 1156
1539 فرع�ی از 12 اصل�ی  - خانم اس�ماء ناصری فرزند علیرضا به شناس�نامه ش�ماره 5060 
صادره از بم در شش�دانگ یكباب خانه مش�تمل بر زیرزمین و طبقه فوقانی به مس�احت 198 
مت�ر مربع ک�ه موازی 45 /118 متر مربع از شش�دانگ عرصه مورد تقاض�ا متعلق بوقف و در 
اج�اره نامبرده ق�رار دارد به آدرس کرمان بلوار جمهوری خیابان خوارزمی کوچه 16 بعد 
از سه راه سمت چپ درب سوم خریداری از محل مالكیت رمضان ایالقی  - ردیف 0744

1542 فرعی از 12 اصلی  - آقای محمدحس�ین رش�یدی کیا فرزند اکبر به شناس�نامه شماره 
14496 صادره از کرمان در ششدانگ یكباب کارگاه به مساحت 80 /670 متر مربع که موازی 
51 /401 مت�ر مربع از شش�دانگ عرصه مورد تقاض�ا متعلق بوقف و در اج�اره نامبرده قرار 
دارد ب�ه آدرس کرمان جاده تهران بعد از نس�اجی خریداری از محل مالكیت غالمحس�ین 

ایالقی  - ردیف 1671
758 فرع�ی از 16 اصلی  - آقای مهدی ابراهیمی فر فرزند محمدعلی به شناس�نامه ش�ماره 
2980445241 صادره از کرمان در ششدانگ یكباب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 
25 /127 متر مربع که موازی 21 /21 متر مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و 
در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس کرمان خیابان شهید شیروانی کوچه 7  - ردیف 1235

امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 8 کرمان
1491 فرعی از 1 اصلی مجزی ش�ده از 818 فرعی از 1 اصلی  - خانم مرضیه ش�یخ مظفری 
فرزند محمد به شناس�نامه ش�ماره 9 صادره از کرمان در شش�دانگ یكباب خانه به مس�احت 
05 /176 مت�ر مرب�ع ب�ه آدرس کرم�ان  - چت�رود خیاب�ان ولیعصرکوچ�ه 8 کوچه عاش�ورا 

خریداری از محل مالكیت محمد شیخ مظفری  - ردیف 1582
تاریخ انتشار نوبت اول : دوشنبه 13 /10 /1400
تاریخ انتشار نوبت دوم : دوشنبه 27 /10 /1400

آگهی مرحله پانزدهم سال 1400) منطقه یک کرمان (
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان

اداره ثبت اسناد و امالک  ناحیه یک شهرستان کرمان
هیأت موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمان های فاقد سند رسمی

عیسی حافظی فر
رئیس ثبت اسناد و امالك منطقه 1 كرمان

رئیس پیشین سازمان بورس در گفت وگو با قدس مطرح کردرئیس پیشین سازمان بورس در گفت وگو با قدس مطرح کرد

 سهامداران  سهامداران 
در انتظار ضوابط شفافدر انتظار ضوابط شفاف  



 نمی توانیم مانع 
توسعه مدارس 
غیردولتی شویم   
به گزارش ایسنا، 
یوسف نوری، وزیر 
آموزش وپرورش 
گفت: ماهیت مدارس 
غیردولتی باید 
به سمت ماهیت 
غیرانتفاعی تغییر 
کند. ما نمی توانیم 
با توجه به قانون، 
مانع توسعه مدارس 
غیردولتی شویم، 
اما در کشورهایی 
مثل فنالند شمار 
مدارس خصوصی  در 
سال های اخیر کاهش 
یافته، زیرا کیفیت 
مدارس دولتیشان 
رشد کرده است.

بیشتر مدارس در 
تهران غیردولتی 
شده؛ شاید به دلیل 
تقاضای اجتماعی 
بوده است.

ــدق  ــصـ ــود مـ ــمـ ــحـ  مـ
یک پــرونــده: جوانی 25 ساله با 
کاله مشکی و صورت پوشیده با 
ریختن مواد اشتعال زا روی پنج 
خودرو بنز و یک دستگاه خودرو 

بی ام و آن ها را به آتش می کشد.
متهم جوان در کالنتری ضمن اشاره به وضعیت مالی 
ضعیف خانوادگی اش، انگیزه خود را از انجام این 
اعمال، حسادت به داشتن خودروهای گرانقیمت 

بیان می کند.
پرونده ای دیگر:  مردی حدود ۴5ساله با پرتاب 
ــواری در  مرگبار سنگ بــه سمت دو خـــودرو سـ
بزرگراه های یادگار امام و نواب صفوی در پایتخت 
مرگ دو تن و دست کم جراحت 6 تن و آسیب 
دیــدن هشت خــودرو ســواری را رقم می زند. این 
مـــرد پــس از دســتــگــیــری مــی گــویــد خــودروهــای 
گرانقیمت را هدف می گرفته تا بگوید شما خودرو 
ــار را  ــن ک ــدارم. ای ــ ــد و مــن هیچ چیز ن گـــران داریـ
می کردم تا خودم را خالی کنم. آن طور که سردار 
حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ در 
تشریح حوادث اینچنینی گفته است پلیس در 
 همین مدت زمان تقریباً یک و نیم ماهه حدود
ــرده و حــتــی یــکــی از ایــن   ۱۰ نــفــر را دستگیر کـ
افـــراد بــا سنگی 5۰ کیلوگرمی دستگیر شده 
اســـت. پــدیــده هــایــی مثل سنگ پرانی و حمله 
به خــودروهــای لوکس شهروندان ریشه در چه 
عواملی دارد؟ آیا فقر و فاصله طبقاتی در بروز 
و ظهور آن نقش دارد؟ اگر پاسخ مثبت است، 
آیا سیاست گذاری ها در کشور به نفع محرومان 
و کاهش فقر اســت یــا برعکس بــه نفع اغنیا؟ 
و ســرانــجــام اینکه اگــر فــکــری بـــرای رفــع عوامل 
شکل گیری چنین پدیده هایی نشود باید منتظر 

چه عواقبی باشیم؟

پدیدهنوکیسگانوتازهبهدورانرسیدهها ◾
مجید ابهری، پژوهشگر و متخصص علوم رفتاری، 
فقر را مهم ترین عامل شکل گیری پدیده سنگ پرانی 
و تخریب خودروهای شهروندان می داند و به قدس 
می گوید: گسترش فاصله طبقاتی و تبعیض های 
اجتماعی مــوجــب بـــروز آسیب هایی در جامعه 
می شود که برخی از آن ها مادی و برخی دیگر عاطفی 
و فرهنگی است.  وی با اشاره به اینکه افزایش فاصله 
طبقاتی و بــروز تبعیض های اجتماعی در جامعه 
به ویژه در میان نوجوانان و جوانان گاهی نتایج شومی 
به دنبال دارد که جامعه را با چالش های واقعی روبه رو 
می سازد، می گوید: در واقع ما با پدیده نوکیسگان و 

تازه به دوران رسیده هایی روبه رو هستیم که هزینه 
غــذای سگ و گربه شان از درآمــد یک خانواده پنج 
نفره بیشتر است؛ کسانی که میهمانی های خود را در 
برج های آنچنانی برگزار می کنند و در فضای واقعی و 
مجازی تلفن همراه، ساعت مچی، کفش و لباس های 
خود را که قیمت هرکدام از آن ها گاهی به چند صد 
میلیون تومان می رسد، به نمایش    می گذارند و به 
این شکل جامعه را با خطر فساد اخالقی و رشد آن 
مواجه می کنند. در نتیجه بعضی از جوانان و افرادی 
که باوجود داشتن تحصیالت، بیکار هستند و حتی 
توان خرید یک موتورسیکلت و یا دوچرخه را ندارند 
وقتی می بینند فردی کم سن و سال تر از آن ها پشت 

فرمان اتومبیلی نشسته که بیش از یکی دو میلیارد 
تومان قیمت دارد دچار جنون تبعیض اجتماعی 
می شوند که کمترین پیامدش افسردگی، اعتیاد، ورود 
به باندهای قمار و قاچاق و اقدام به خودکشی است 
یا اگر توان تحلیل و پذیرش این راهکارها را نداشته 
باشند دست به اقدامات خطرناک و جنون آمیزی 
مثل پرتاب کردن سنگ های 5۰ کیلویی و تکه های 
بلوک سیمانی به سمت خودروهای لوکس می زنند.  

موضوع،حسادتنیست ◾
جعفر بای، آسیب شناس اجتماعی نیز چنین نگاهی 
دارد و به قدس می گوید: چنین اقداماتی یک واکنش 

و رفتار جنون آمیز و سادیسمی است که ریشه در 
توزیع نامناسب ثروت و شکاف شدید طبقاتی در 
جامعه دارد. یعنی در اینجا موضوع حسادت مطرح 
نیست؛ بلکه این افراد تعادل روانی ندارند و به لحاظ 
 شخصیتی هــم مشکالتی دارنـــد و از ســوی دیگر 
بد بودن شرایط اقتصادی هم به آنان فشار روانی وارد 
می کند. به عبارت دیگر مسائل اجتماعی عقده های 
روانی ایجاد می کند که همه این موارد موجب می شود 
دست به رفتارهای جنون آمیز و سادیسمی بزنند. 
البته به باور آن ها این گونه رفتارها، انتقامی و واکنشی 
اعتراضی هستند که به بهبود وضعیت جامعه 
کمک می کند.  وی با اشــاره به اینکه سنگ پرانی 
موضوع تازه ای نیست، تصریح می کند: ما قبالً هم 
با چنین رفتارهایی روبه رو بودیم فقط االن با توجه به 
تورم، گرانی افسارگسیخته و همچنین تشدید فاصله 
طبقاتی در جامعه، توسعه یافته و کمی عمیق تر 
و خشن تر شــده اســت. مثالً از خط کشیدن روی 
خودروهای مردم رسیدیم به آتش زدن خودروهای 
لوکس.  این محقق آسیب های اجتماعی درزمینه 
رشد خشونت در نسل جوان جامعه هشدار می دهد 
و با اشاره به اینکه سیاست گذاری ها و قوانین چندان 
در راستای کاهش فقر و محرومیت زدایی و در پی آن 
کاهش فاصله طبقاتی نبوده است، می افزاید: گاهی 
برآیند مصوبات، عکس فقرزدایی بــوده اســت. در 
واقع بعضی سیاست گذاری ها مثل پرداخت نقدی 
یارانه ها بسیار سطحی بوده و موجب افزایش فقر در 
دهک های پایین جامعه و افزایش فاصله طبقاتی 
شده است. بنابراین برای رفع چنین مشکالتی در 
وهله نخست دولتمردان و مسئوالن باید تالش کنند 
جلو تورم افسار گسیخته را بگیرند و به جای تزریق 
نقدینگی در جامعه، درآمدهای ملی را وارد عرصه 
تولید و صنعت کنند تا همه طبقات جامعه از منافع 

آن بهرمند شوند. 

کارشناسانازپیامدهایاعتراضخطرناکبهتبعیضوشکافطبقاتیمیگویند

کالبد شکافی یک پرونده اجتماعی

ددستچينستچين

مجید ابهری
پژوهشگر و متخصص علوم رفتاری

 افرادی که دست به اقدامات خطرناکی مثل 
سنگ پرانی می زنند از مشکالت روحی و روانی 

رنج می برند و در واقع دچار نوعی سندروم روانی 
هستند و برای تخلیه خود مرتکب اقدامات 

جنون آمیزی می شوند. چنین افرادی »هولیگان 

اجتماعی« نامیده می شوند که برخالف وندال ها 
که فقط به اموال و تأسیسات عمومی آسیب 

می زنند، هیچ حد و مرزی در تخریب ندارند و 
جنون رفتاری آنان ممکن است به هر حرکتی منجر 
شود. ضمن اینکه هیچ دلیلی جز فاصله طبقاتی و 

تبعیض اجتماعی برای رفتارشان ندارند.  بهبود 
وضعیت اقتصادی و اجرای یکسان قانون بهترین 
راهکار برای کاهش فاصله طبقاتی است؛ در غیر 

این صورت نتیجه چندانی در کاهش محرومیت ها 
در جامعه عایدمان نخواهد شد. 
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 بیشتریننواقصدرخودروهایایرانیاست ◾
ســردار حمیدی، رئیس پلیس راهــور تهران 
بزرگ به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برخی 
خودرو ها که از کارخانه می آیند، با سرعت زیاد 
چرخشان از جا خارج می شود، ایربگ که جای خود دارد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ افزود: بیشترین نواقص 
در خودرو های ایرانی است و آمار آن در راهور ناجا موجود 

است.

اشتباهسازمانسنجش ◾
حجت االســـالم حسن شجاعی، رئیس 
کمیسیون اصل 9۰ مجلس به ایرنا گفت: 
ــرای  ــاره کــنــکــور ب ــ ــون دوبـ ــ درخـــواســـت آزم
دانشجویان به دلیل طرز کار اشتباه سازمان سنجش 
بود که با پیگیری های کمیسیون اصل 9۰، مسئله حل 
شد. سازمان سنجش موظف شد آیین نامه تازه ای برای 

جلوگیری از تکرار این پدیده ها ارائه دهد.

44هزارچاهغیرمجازدرتهران ◾
علی بیت اللهی؛ رئیس بخش زلزله شناسی 
مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه 
و شهرسازی به تسنیم گفت: وزارت نیرو 
باید هرچه سریع تر برای مسدود و پر کردن چاه های 
غیرمجاز اقدام کند؛ صرفاً در تهران حدود ۴۴هزار چاه 
غیرمجاز داریم! همچنین برای چاه های مجاز نیز باید 

سقف بهره برداری تعیین شود.

حسابکشیازدستگاههابرایاجراییکقانون ◾
فــاطــمــه محمدبیگی، عــضــو کمیسیون 
ــهــداشــت و درمـــــان مــجــلــس و رئــیــس  ب
فراکسیون حمایت از خــانــواده و جوانی 
جمعیت مجلس به خانه ملت گفت: تمام دستگاه ها 
پیش از شــروع ســال نــو؛ یعنی تا تاریخ 2۴ بهمن ماه 
مکلف می شوند قانون حمایت از خــانــواده و جوانی 

جمعیت را اجرایی کنند.

جامعه

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

برابر آراء هئیت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی اسفراین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و 
امالک مورد تقاضا به ش��رح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز در دو نش��ریه آگهی های 

ثبتی)کثیر االنتشار و محلی( به شرح ذیل آگهی می شود. 
بخش5

پالک 56 - اصلی امین آباد :
1.کالسه 1400114407116000414 آقای محمد دولتیاری فرزند حسین شش دانگ  منزل به مساحت 

52 /1229 متر  از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت ورثه حسن دولت یاری )حسین( برابر رای4438 /1400
پالک 60 - اصلی پشت جوی :

2.کالس��ه 1399114407116000289 خانم معصومه نوعی آجقان فرزند حس��ن ش��ش دانگ  منزل به 
مساحت 84 /283 متر  از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت محمد  محسنی بهشتی برابر رای4173 /1400

3.کالس��ه 1399114407116000631 آقای علیرضا طاهر فرزند علی اصغر شش دانگ  منزل به مساحت 
71 /187 متر  از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت سلیمان روشنی  برابر رای4552 /1400

4.کالس��ه 1400114407116000263 آقای محمد خالقی فرزند خالق ش��ش دانگ  منزل به مس��احت 
38 /126 مت��ر  از پ��الک 38 فرعی  از محل مالکیت ورثه محمد حنیف��ه جعفری) خانم قمر جعفری( برابر 

رای4535 /1400
5.کالس��ه 1400114407116000408 آقای محمد خالقی فرزند خالق ش��ش دانگ  منزل به مس��احت 

24 /51 متر  از پالک 38 فرعی  از محل مالکیت ورثه محمد حنیفه جعفری برابر رای4537 /1400
پالک 63 - اصلی قلعه کریم :

6.کالس��ه 1399114407116000700 آق��ای محم��د رض��ا  راض��ی فرزن��د محم��د 2 دانگ وکالس��ه 
1399114407116000701 آقای حمید راضی اردغان فرزند قمبر علی 4 دانگ  مغازه به مساحت 47 /35 
مت��ر  از پالک 0 فرع��ی  از محل مالکیت نامدار نوروزی ، محمد و بابامحمد محمدپور، گل خانم محمد پور 

،غالمعلی داروغه برابر رای4432 /1400
7.کالس��ه 1400114407116000225 خانم فرزانه همتی فرزند نعمت اله شش دانگ  منزل به مساحت 
194 متر  از پالک 142 فرعی  از محل مالکیت حس��ین انارکی به نمایندگی ش��رکت جین اس��فراین  برابر 

رای4178 /1400
8.کالسه 1400114407116000320 آقای جالل رزقی فرزند علی شش دانگ  منزل به مساحت 27 /131 

متر  از پالک 2296 فرعی  از محل مالکیت اشرف نامنی برابر رای4186 /1400
9.کالس��ه 1400114407116000388 خانم آرزو جوان فرزند رمضانعلی ش��ش دانگ  منزل به مساحت 

03 /172 متر  از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت علیرضا فیاض برابر رای4541 /1400
پالک 64 - اصلی خرینان :

10.کالس��ه 1399114407116000323 آقای اکبر س��لیمانی چش��م فرزند مراد علی شش دانگ  منزل 
به مس��احت 44 /281 متر  از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت س��اره رحمانی وخیرالنس��اء رس��تگار  برابر 

رای4159 /1400
11.کالس��ه 1400114407116000272 آقای حبیب اله صالح آبادی فرزند سلیمان شش دانگ  منزل به 

مساحت 24 /127 متر  از پالک 5404 فرعی  از محل مالکیت اسماء صفامنصوری برابر رای3971 /1400
12.کالس��ه 1400114407116000303 خان��م س��میه مف��رح فرزن��د حس��ین 3 دان��گ وکالس��ه 
1400114407116000304 خانم طیبه جهدی خرق فرزند رجبعلی 3 دانگ  مغازه به مس��احت 18 /19 

متر  از پالک 835 فرعی  از محل مالکیت علیرضا حلمی  برابر رای3978 /1400
13.کالسه 1400114407116000362 آقای برات محمدپور فرزند بابامحمد شش دانگ  منزل به مساحت 

02 /80 متر  از پالک 220 فرعی  از محل مالکیت رمضانعلی حقانی رزمی برابر رای4163 /1400
14.کالسه 1400114407116000390 آقای حسین شفیعی فرزند غالمعلی شش دانگ  منزل به مساحت 
65 /93 متر  از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت عباسعلی حسن زاده ورثه خانم گل اندام حقانی فرزند موسی 

الرضا برابر رای4161 /1400
15.کالس��ه 1400114407116000398 آقای علی اصغر رفیعی علی آباد فرزند پیرحس��ین ش��ش دانگ  
منزل به مساحت 36 /78 متر  از پالک 437 فرعی  از محل مالکیت مشاعی علی اصغر رفیعی علی آباد برابر 

رای4446 /1400
پالک 65 - اصلی حسن آباد قصبه :

16.کالس��ه 1399114407116000458 آقای حمید رضازاده چوبدار فرزند حس��ین ش��ش دانگ  مغازه 
ب��ه مس��احت 5 /59 متر  از پالک 8 فرعی  از محل مالکیت ورثه غالمحس��ین لعل ع��وض پور )طیبه( برابر 

رای3965 /1400
17.کالسه 1400114407116000316 آقای ملک محمد کوهستانی کوشکی فرزند ناصر شش دانگ  منزل 
به مساحت 96 /357 متر  از پالک 112 فرعی  از محل مالکیت حسن ناظری فرزند غالمحسین و455 فرعی  

از محل مالکیت سند رسمی خود متقاضی  برابر رای3980 /1400
18.کالس��ه 1400114407116000323 خانم خیرالنس��اء ش��اگردی فرزند اس��معیل شش دانگ  منزل 
ب��ه مس��احت 86 /109 مت��ر  از پ��الک 170 فرعی  از محل مالکیت مش��اعی خیرالنس��اء ش��اگردی برابر 

رای3982 /1400
19.کالسه 1400114407116000327 خانم شهربانو رضائی فرزند حسین شش دانگ  منزل به مساحت 

43 /264 متر  از پالک 113 فرعی  از محل مالکیت ورثه حاتم حاتمی  برابر رای4165 /1400
20.کالس��ه 1400114407116000333 آق��ای غالمعلی غالم زاده فرزند آدینه علی ش��ش دانگ  مغازه 
و زمی��ن متصل به مس��احت 19 /54 مت��ر  از پالک 1407 فرع��ی  از محل مالکیت مرادعل��ی مهری برابر 

رای3984 /1400
پالک 67 - اصلی قریه قصبه :

21.کالس��ه 1399114407116000324 آقای اکبر س��لیمانی چشم فرزند مراد علی شش دانگ  منزل و 
مغازه متصل به مس��احت 31 /220 متر  از پالک 33 فرعی  از محل مالکیت فرج اله وملوک وقمر وفاطمه   

فالح  برابر رای4169 /1400
22.کالس��ه 1399114407116000325 آقای اکبر س��لیمانی چشم فرزند مراد علی شش دانگ  منزل و 
مغازه متصل به مساحت 93 /179 متر  از پالک 33 فرعی  از محل مالکیت فرج اله وملوک وقمر وفاطمه ، نام 

خانوادگی همگی فالح  برابر رای4171 /1400
23.کالسه 1399114407116000680 خانم فاطمه لعل حقانی فرزند شعبان شش دانگ  منزل به مساحت 

100 متر  از پالک 23 فرعی  از محل مالکیت محمد روشنی زعفرانلو برابر رای3196 /1400
24.کالسه 1400114407116000141 خانم طیبه محمد پور یزدی فرزند محمد علی شش دانگ  منزل به 

مساحت 2 /150 متر  از پالک 23 فرعی  از محل مالکیت عبدالرضا روشنی برابر رای4167 /1400
25.کالسه 1400114407116000264 آقای علی رضاپور فرزند جان محمد شش دانگ  منزل به مساحت 

202 متر  از پالک 33 فرعی  از محل مالکیت حسن حقانی نوری  برابر رای4533 /1400
26.کالس��ه 1400114407116000315 خانم مرضیه حاتمی فرزند محمدحس��ن ش��ش دانگ  منزل به 
مساحت 62 /99 متر  از پالک 23 فرعی  از محل مالکیت فرخ لقا محمدی  کوشکی  برابر رای4182 /1400

27.کالس��ه 1400114407116000344 آقای حس��ن قره چش��مه ئی قهرمانلو فرزند حس��ینعلی شش 
دانگ  منزل به مس��احت 49 /199 متر  از پالک 23 فرعی  از محل مالکیت محمد محمدی کوش��کی  برابر 

رای4180 /1400
28.کالسه 1400114407116000365 آقای محمدابراهیم قاسمی فرزند قهار شش دانگ  منزل به مساحت 

35 /129 متر  از پالک 33 فرعی  از محل مالکیت عیسی خان حاتمی فرزند حاتم برابر رای3963 /1400
29.کالسه 1400114407116000418 خانم مهسا جان محمدی فرزند محمد علی شش دانگ  منزل به مساحت 
200 متر  از پالک 23 فرعی  از محل مالکیت بهادر محمدی کوشکی و محمد روشنی زعفرانلو برابر رای4221 /1400

پالک 68 - اصلی کبوتر خانه :
30.کالس��ه 1399114407116000568   موقوفه مال غالمعلی  - کبوتر خانه ش��ش دانگ   عرصه مدرسه 
به مس��احت 79 /1852 متر  از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت خیرالنس��اخانم عشقی بعنوان تولیت دروقف 

برابر رای4216 /1400
31.کالس��ه 1399114407116000569   موقوف��ه م��ال غالمعل��ی  - کبوتر خانه ش��ش دانگ  مزرعه به 
مس��احت 69 /3058 متر  از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت خیرالنس��ا خانم عش��قی تولیت در وقف برابر 

رای4149 /1400
32.کالسه 1399114407116000570   موقوفه مال غالمعلی  - کبوتر خانه شش دانگ  مزرعه به مساحت 

23 /4701 متر  از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت خیرالنسا عشقی تولیت در وقف برابر رای4147 /1400
33.کالس��ه 1399114407116000571   موقوف��ه م��ال غالمعل��ی  - کبوتر خانه ش��ش دانگ  مزرعه به 
مس��احت 03 /12386 متر  از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت خیرالنس��ا خانم عش��قی تولیت دروقف برابر 

رای4145 /1400
34.کالس��ه 1399114407116000572   موقوف��ه م��ال غالمعل��ی  - کبوتر خانه ش��ش دانگ  مزرعه به 
مس��احت 65 /15864 متر  از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت خیرالنس��ا خانم عش��قی تولیت در وقف برابر 

رای4143 /1400
35.کالس��ه 1399114407116000573   موقوف��ه م��ال غالمعل��ی  - کبوتر خانه ش��ش دانگ  مزرعه به 
مس��احت 5 /18461 متر  از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت خیرالنس��ا خانم عش��قی تولیت دروقف برابر 

رای4139 /1400
36.کالسه 1399114407116000574   موقوفه مال غالمعلی  - کبوتر خانه شش دانگ  مزرعه به مساحت 
44 /15619 متر  از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت خیرالنساخانم عشقی تولیت دروقف برابر رای4141 /1400

پالک 71 - اصلی میان آباد :
37.کالسه 1399114407116000101 اداره سپاه جواد االئمه اسفراین شش دانگ  ساختمان اداری به مساحت 
08 /109 متر  از پالک 340 فرعی  از محل مالکیت ورثه میرزاحبیب اله سیدنژاد)زینب( برابر رای4539 /1400

38.کالس��ه 1400114407116000080 خانم صدیقه حس��ینی فر فرزند سید ابراهیم شش دانگ  منزل 
ب��ه مس��احت 32 /111 مت��ر  از پالک 179 فرع��ی  از محل مالکیت می��رزا محمد ولد میرزا حس��ن برابر 

رای3967 /1400
39.کالس��ه 1400114407116000260 آقای قربان پرواز فرزند رجبعلی ش��ش دانگ  منزل به مساحت 

29 /197 متر  از پالک 403 فرعی  از محل مالکیت ورثه حسینقلی پرواز  برابر رای4452 /1400
40.کالسه 1400114407116000352 آقای سیدمرتضی شریفیان فرزند سیدهاشم شش دانگ  مغازه به 

مساحت 7 /35 متر  از پالک 2564 فرعی  از محل مالکیت سید هاشم شریفیان  برابر رای3850 /1400
پالک 72 - اصلی کالته کاهی :

41.کالس��ه 1399114407116000713 آق��ای حس��ین فدای��ی میالنلو فرزند برات محمد ش��ش دانگ  
من��زل و مغ��ازه به مس��احت 91 /317 متر  از پالک 0 فرع��ی  از محل مالکیت علی اکب��ر منصوریان برابر 

پالک 73 - اصلی قریه حسین :رای4307 /1400
42.کالس��ه 1400114407116000224 آق��ای ابراهی��م ع��رب عام��ری فرزند محمدرضا ش��ش دانگ  
من��زل به مس��احت 200 متر  از پالک 2449 فرعی  از محل مالکیت مش��اعی ابراهی��م عرب عامری برابر 

رای4153 /1400
43.کالسه 1400114407116000298 خانم فاطمه کشاورزکالته سنجر فرزند علیجان شش دانگ  منزل 
به مساحت 43 /115 متر  از پالک 125و126 فرعی  از محل مالکیت محمدعلی امیری فرزند فیض محمد 

برابر رای4440 /1400
44.کالسه 1400114407116000343 آقای جعفر عیدیان فرزند علی اصغر شش دانگ  منزل به مساحت 

71 /162 متر  از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت بابا محمد حاتمی  برابر رای3986 /1400
45.کالسه 1400114407116000389 آقای علیرضا عاقبتی فرزند محمد شش دانگ  منزل به مساحت 09 /105 
متر  از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت امیر محمد اکبری و زهرا صدقی و رحیم علیزاده برابر رای4436 /1400

پالک 74 - اصلی قریه خواجه ها :
46.کالسه 1400114407116000129 آقای علیرضا پیری فرزند قربانعلی شش دانگ  منزل به مساحت 

141 متر  از پالک 30 فرعی  از محل مالکیت طاهر حاتمی فرزند حاتم برابر رای3974 /1400

47.کالسه 1400114407116000167 آقای یوسف گلی فرزند رضا شش دانگ  منزل به مساحت 84 /178 
متر  از پالک 26 فرعی  از محل مالکیت اکرم بانو حاتمی میالنلو فرزند اسماعیل  برابر رای4224 /1400

48.کالسه 1400114407116000330 خانم ام البنین شرفی فرزند عبدالعلی شش دانگ  منزل به مساحت 
142 متر  از پالک 54 فرعی  از محل مالکیت مهدی حسین پور اتکانی برابر رای4175 /1400

49.کالس��ه 1400114407116000332 آقای احمد ثقفی فرزند ش��کراله شش دانگ  منزل به مساحت 
29 /229 متر  از پالک 28 فرعی  از محل مالکیت حسین رحیمی قلعه نو برابر رای4450 /1400

پالک 165 - اصلی بیدواز :
50.کالس��ه 1400114407116000294 آقای امان اله حق ش��ناس فرزند محمدرضا ش��ش دانگ  باغ به 
مس��احت 48 /4456 مت��ر  از پ��الک 130 فرع��ی  از محل مالکی��ت محمد رضا  و ربابه حق ش��ناس  برابر 

رای4157 /1400
پالک 172 - اصلی کالته سارکانلو :

51.کالس��ه 1400114407116000101 آقای غالمرضا ملکی فرزند ملک ابراهیم ش��ش دانگ  منزل به 
مساحت 25 /582 متر  از پالک 13 فرعی  از محل مالکیت نوراله حیدری برابر رای3284 /1400

پالک 176 - اصلی قزاقی :
52.کالس��ه 1399114407116000677 آقای حس��ن اس��ماعیل زاده فرزند قربانعلی 3 دانگ وکالس��ه 
1399114407116000678 آقای حسین اسمعیل زاده فرزند قربانعلی 3 دانگ  باغ به مساحت 76 /12326 

متر  از پالک 309 فرعی  از محل مالکیت قربانعلی ونبات اسماعیل زاده    برابر رای4135 /1400
پالک 187 - اصلی قلعه سفید :

53.کالسه 1399114407116000297 آقای حامد محمدی فرزند محمد شش دانگ  منزل و دامداری به 
مساحت 89 /327 متر  از پالک 41 فرعی  از محل مالکیت امیرخان ولد شیرخان برابر رای4454 /1400

بخش13
پالک 129 - اصلی صفی آباد :

54.کالس��ه 1397114407116000431 آقای سیدحس��ین  حسینی فرزند س��ید احمد شش دانگ  باغ 
به مس��احت 26116 متر  از پالک 648 فرعی  از محل مالکیت حاج محمد وحاج اس��معیل قربانی فرزندان 

قربانعلی برابر رای4554 /1400
55.کالس��ه 1399114407116000511 آق��ای محم��د علی خان��ی فرزند غالمرضا ش��ش دانگ  باغ به 
مس��احت 28 /29270 مت��ر  از پ��الک 0 فرعی  از مح��ل مالکیت محمد جعفر ارغیان��ی فرزند محمد برابر 

رای4283 /1400
56.کالسه 1399114407116000726 آقای محمد علی خانی فرزند غالمرضا شش دانگ  باغ به مساحت 
63 /38403 متر  از پالک 803 فرعی  از محل مالکیت اسماعیل ارغیانی فرزند احمد برابر رای4430 /1400

57.کالس��ه 1400114407116000310 آقای حس��ین اصغری فرزند براتعلی شش دانگ  باغ به مساحت 
30244 متر  از پالک 648 فرعی  از محل مالکیت حسین ارغیانی برابر رای4155 /1400

لذا به این وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ میگردد چنانچه 
اعتراضی دارند باید از تاریخ انتشاراولین اگهی و در روستاها از تاریخ الحاق درمحل تا 2 ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و رس��ید اخذ نمایند معترضین باید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت 
محل تحویل دهند در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل ارایه ننماید اداره ثبت محل  برابر مقررات مبادرت به صدور سند خواهد نمود .ضمن 

اینکه صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد . آ1409644    
تاریخ انتشار نوبت اول : شنبه 11                                         /10                                         /1400                تاریخ انتشار نوبت دوم : دو شنبه 27                                         /10                                         /1400

اردالن محمدی    کوشکی               -   رییس اداره ثبت اسناد و امالک اسفراین

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

امالک واقع دربخش 16 یزد –  سانیج و توابع
333 فرعی از 59 - اصلی – آقای مرتضی باغیانی نسبت به 132 سهم مشاع از 324 سهم ششدانگ  بانضمام  ثمن  
بهای اعیانی 21 سهم از 324 سهم  ششدانگ زمین مشجر پالک ثبتی برابر به مساحت  ششدانگ 635.30متر مربع 
بموجب  رای شماره 140060321006002328مورخه 1400/09/07 واقع در روستای سانیج تفت خریداری عادی 

مع الواسطه از سکینه  ایزد پناه و بمانعلی باغیانی مالکین رسمی
337 فرعی از 59 - اصلی – آقای مرتضی باغیانی نسبت به 132 سهم مشاع از 324 سهم ششدانگ  بانضمام ثمن 
بهای اعیانی 21 س��هم از 324 سهم  ششدانگ زمین مشجر پالک ثبتی برابر به مساحت  ششدانگ 119مترمربع 
بموجب  رای شماره 140060321006002326مورخ 1400/09/07 واقع در روستای سانیج تفت خریداری عادی 

مع الواسطه از سکینه ایزد پناه و بمانعلی باغیانی مالکین رسمی

 387 فرعی از 59 - اصلی – آقای مرتضی باغیانی نس��بت به 132 س��هم مش��اع از 324 سهم ششدانگ  بانضمام 
ثمن بهای اعیانی 21 س��هم از 324 س��هم  ششدانگ زمین محصور مشجر پالک ثبتی برابر به مساحت  ششدانگ 
373.60 مترمربع بموجب  رای ش��ماره 140060321006002324مورخ 1400/09/07 واقع در روس��تای سانیج 

تفت خریداری عادی مع الواسطه از وراث شیخ مرتضی شیخ االسالمی وتابنده پاپلیان مالکین رسمی
431 فرعی از 59 - اصلی – آقای مرتضی باغیانی نس��بت به 132 س��هم مش��اع از 324 سهم ششدانگ  بانضمام 
ثمن بهای اعیانی 21 س��هم از 324 سهم  ششدانگ زمین مزروعی مشجر پالک ثبتی برابر به مساحت  ششدانگ 
1034مترمربع بموجب  رای شماره 140060321006002321مورخ 1400/09/07 واقع در روستای سانیج تفت 

خریداری عادی مع الواسطه از سکینه ایزد پناه و بمانعلی باغیانی مالکین رسمی
436 فرعی از 59 - اصلی – آقای مرتضی باغیانی نسبت به 132 سهم مشاع از 324 سهم ششدانگ  بانضمام ثمن 
بهای اعیانی 21 سهم از 324 سهم  ششدانگ زمین مشجر پالک ثبتی برابر به مساحت  ششدانگ 439 مترمربع 
بموجب  رای شماره 140060321006002368مورخ 1400/09/09 واقع در روستای سانیج تفت خریداری عادی 

مع الواسطه از سکینه ایزد پناه و بمانعلی باغیانی مالکین رسمی
447 فرعی از 59 - اصلی – آقای مرتضی باغیانی نسبت به 132 سهم مشاع از 324 سهم ششدانگ  بانضمام ثمن 
بهای اعیانی 21 س��هم از 324 سهم ششدانگ زمین مشجر پالک ثبتی برابر به مساحت  ششدانگ 350 مترمربع 
بموجب  رای شماره 140060321006002371مورخ 1400/09/09 واقع در روستای سانیج تفت خریداری عادی 

مع الواسطه از سکینه ایزد پناه و بمانعلی باغیانی مالکین رسمی
553 فرعی از 59 - اصلی – آقای مرتضی باغیانی نسبت به 132 سهم مشاع از 324 سهم ششدانگ  بانضمام ثمن 
بهای اعیانی 21 سهم از 324 سهم  ششدانگ خانه و باغچه پالک ثبتی برابر به مساحت  ششدانگ 204.60 مترمربع 
بموجب  رای شماره 140060321006002373مورخ 1400/09/09 واقع در روستای سانیج تفت خریداری عادی 

مع الواسطه از سکینه ایزد پناه و بمانعلی باغیانی مالکین رسمی
556 فرعی از 59 - اصلی – آقای مرتضی باغیانی نسبت به 132 سهم مشاع از 324 سهم ششدانگ  بانضمام ثمن 
بهای اعیانی 21 سهم از 324 سهم  ششدانگ خانه و باغچه پالک ثبتی برابر به مساحت  ششدانگ 591.20 مترمربع 
بموجب  رای شماره 140060321006002323مورخ 1400/09/07 واقع در روستای سانیج تفت خریداری عادی 

مع الواسطه از وراث شیخ مرتضی شیخ االسالمی وتابنده پاپلیان مالکین رسمی
لذا به منظوراطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتی که اش��خاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی 

تقدیم نمایند.
بدیه��ی اس��ت در صورت انقض��ای مدت مذکوروع��دم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکی��ت صادر خواهد 

شد.آ1410244
 تاریخ انتشارنوبت اول: دوشنبه 1400/10/27                      تاریخ انتشارنوبت دوم: سه شنبه 1400/11/12

علی محمد شبانیان تفتی        
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت

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

براب��ررای ش��ماره 140060321006002255هی��ات اول موض��وع قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تفت تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی خانم 
زهرا دهقانی س��انیج فرزند بمانعلی بشماره شناس��نامه 15435 صادره ازیزد درششدانگ خانه و باغچه به مساحت 
177.3 مترمربع پالک 594 فرعی از24 اصلی بخش 16 یزد واقع درس��انیج خریداری عادی مع الواس��طه از مالک 

رسمی آقای اصغرمنتظری سانیچی محرزگردیده است . 
لذا به منظوراطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتی که اش��خاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی 

تقدیم نمایند.
بدیه��ی اس��ت در صورت انقض��ای مدت مذکوروع��دم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکی��ت صادر خواهد 

شد.آ1410251
تاریخ انتشارنوبت اول: دوشنبه 1400/10/27              تاریخ انتشارنوبت دوم: سه شنبه 1400/11/12

علی محمد شبانیان تفتی        
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی« 

براب��ر رای ش��ماره 140060308002000992 -  1400/08/16  هی��ات اول موض��وع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم فاطمه حس��ین زاده فرزند صفر به ش��ماره شناسنامه 46 کد ملی 
0888738481 صادره از آرین شهر در ششدانگ یک قطعه زمین مشجر به مساحت 2713 مترمربع 
در تمامی پالکهای 1 و 2 فرعی از 155-اصلی واقع در اراضی مزرعه عباس آباد کالته کربالئی علی ، 

بخش 9 قاینات )از محل مالکیت آقای ابوطالب طالبی( محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود و در صورتیکه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ1409690
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/12                         تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/27 

علی  صفائی فر
رئیس  اداره  ثبت  اسناد وامالک قاینات 

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

 برابر رای ش��ماره 140060327008000473مورخ 1400/09/14هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سلطانیه تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی ش��هرداری سلطانیه شش��دانگ یک باب کارخانه آس��فالت تحت پالک 79 فرعی از 58 اصلی 
بخش س��ه زنجان به مساحت 34488/21 متر مربع واقع در روستای اولنگ شهرستان سلطانیه خریداری از مالک 
رس��می آقایان اروجعلی حاتمی فرزند رضا علی و حس��ن مرادی فرزند حیدر امامعلی مرادی فرزند ش��عبان محرز 

گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را 
به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ،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.آ1409703
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/10/12                                تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/10/27

 علیرضا حسن زاده -رئیس ثبت اسناد و امالک



 حسین 
ساوه شمشکی 

المپیکی شد
 حسین 

ساوه شمشکی 
سهمیه المپیک 

زمستانی پکن را 
بدست آورد.

المپیک زمستانی 
۲۰۲۲ پکن از ۱۵ 

بهمن ماه سال جاری 
آغاز خواهد شد. 

 حسین 
ساوه شمشکی 

که پیش از این نیز 
تجربه حضور در 

المپیک را دارد، 
سهمیه المپیک 

زمستانی ۲۰۲۲ را 
کسب کرد.

پیش از این سید 
ستار صید در 

صحرانوردی و 
عاطفه احمدی 

در آلپاین سهمیه 
بازی های پکن را 
بدست آورده اند.

در  حاشيه

ممنوعیت 
اردوی خارجی 

 برای
 لیگ برتری ها

رقابت های لیگ 
برتر فوتبال ایران 

در شرایطی پس از 
برگزاری مسابقات 

هفته شانزدهم تعطیل 
می شود و حدود ۲۰ 
روز به دلیل برگزاری 
بازی های ملی دچار 
وقفه خواهد شد که 
برخی تیم ها قصد 

برپایی اردوی خارجی 
داشتند،اما فدراسیون 
فوتبال اعالم کرده هیچ 

تیمی اجازه برگزاری 
اردوی خارجی را ندارد. 

به همین منظور، 
تیم های لیگ برتری که 

قصد داشتند اردوی 
خارجی برگزار کنند، 

برنامه های خود را لغو 
کردند.

خبرخبر
روزروز

  پائولو دیباال 
گاتزتا مدعی است تاتنهام شانس 
زیادی برای جذب دیباال، مهاجم 

یوونتوس در تابستان ۲۰۲۲ دارد. 
این بازیکنً  در پایان قرارداد در ماه 

ژوئن، باشگاه تورینی را ترک می کند.

  آنتونی مارسیال 
ستاره فرانسوی منچستریونایتد پاسخ 

اتهامات سرمربی تیم را داد:»هیچ وقت از 
بازی برای منچستر سر باز نزده ام. هفت 
سال است که اینجا هستم و هرگز به این 

تیم بی احترامی نکرده ام«. 

  مکس آلگری 
 سرمربی یوونتوس از روش جالبی 

برای هشدار دادن به آدرین رابیو 
استفاده کرده و در بازی با یووه به 
او گفته»ریسک نکن، اگر توپ را از 

دست دادی، تو را می ُکشم«.

جواد رستم زاده   »روزگاری آرزویمان گرفتن 
یــک ســت از تیم های کــره و ژاپــن در والیبال 
بود«.این جمله معروف البته متعلق به دوران 
پیش از مدیریت مرحوم یزدانی خرم است. 
تاریخ والیبال ایران را می توان به دوران پیش 
از مدیریت یــزدانــی خــرم و پــس از مدیریت 
او تقسیم کــرد. پیرمرد در سال هایی که کشور پس از روزهــای 
دفاع مقدس برای ارائه مدل و الگوی مدیریت ایرانی – اسالمی 
ــود، بــا یــک برنامه ریزی ســاده و مدیریت  در ورزش ســردرگــم ب
هوشمندانه، در والیبال انقالبی به پا کــرد که هنوز که هنوز 
است نان آن را می خوریم.او ورزش را از نوجوانی در باشگاه آقا 
تختی با کشتی شــروع و با ریاست بر فدراسیون کشتی تمام 
کرد اما ردپایش در والیبال ایــران جاودانه ماند. نخستین بار 
در زمــان ریاست محمد حسن غفوری فرد بر سازمان تربیت 
بدنی بود که پای این سیاستمدار اقتصادی به ورزش باز شد. 
غفوری فرد قصد داشــت ورزش ایــرانِ پس از جنگ را از حالت 
آماتوری خارج و حرفه ای کند. پس سراغ یزدانی خرم و گروهی 
از مدیران صنعتی کشور رفت تا با تزریق پول روح حرفه ای گری 
را در کالبد ورزش بدمند. همزمان با پیرمرد مؤتلفه چی، مدیران 

سیاسی و اقتصادی دیگری هم پا به عرصه مدیریت 
ورزش گذاشتند، اما هیچ کدامشان به سان یزدانی خرم 
کامیاب و سربلند نشدند. او عالوه بر پول هنر استفاده 
از استعدادهای دیده نشده ورزش ایران را هم رو کرد تا 

والیبال کشورمان سرآمد والیبال قــاره ای شود که سالیان 
سال حرف اول را در دنیا می زد.

ــودش در مــصــاحــبــه ای  در خــصــوص هـــدف ورود مــدیــران  خـ
صنعتی به ورزش، گفته بود: »تا قبل از حضور ما در 

فــدراســیــون هــای مختلف می گفتند ورزشــکــاران 
ایرانی فقط در رشته های انفرادی مدال آور هستند و 

نمی توانند در رشته های جمعی مقامی بدست بیاورند. 
ما آمده بودیم این تابو را در ورزش ایران و این باور را در 

ورزش دنیا بشکنیم«.

ورود علم و پول ◾
محمدرضا یزدانی خرم در نخستین قدم با ایوان 
بوگانیکف صحبت و کــار را بــه صـــورت کامالً 

علمی آغــاز کرد .او با استعدادیابی از سطح 
مــدارس و پــرورش این استعدادها بازیکنان 

قدبلند بسیاری را جــذب والیبال کشور کرد. 
در ادامــه حضور مربی بدنساز، مربی تکنیک، 

مربی تاکتیک و سایر عوامل 
کادر فنی در تمرینات تیم های 

بـــزرگ الـــزامـــی شـــد. نتیجه 
این الزامات و دقت ها را در 
نتایج تیم ملی در رقابت های 

ــه چشم  آســیــایــی و جــهــانــی ب
دیدیم و به خود بالیدیم. 

یزدانی خرم که از سال ۱۳۶۸ تا سال ۱۳۸۵ سکان هدایت فدراسیون 
والیبال را بر عهده داشت با برگزاری لیگ های منظم، آوردن مربیان 
خارجی برای تیم ملی جوانان و نوجوانان و گرفتن بودجه و تجهیزات 
برای فدراسیون والیبال توانست پیشرفت پایه ای را متوجه والیبال 
ایران سازد. در دوره ریاست وی، فدراسیون والیبال در سال های 
۱۳۷۸ و ۱۳۷۹ و ۱۳۸۱ به عنوان بهترین فدراسیون ورزشی ایران 
انتخاب شد.او البته در کنفدراسیون والیبال آسیا هم پست گرفت 

تا ضریب نفوذمان در جوامع بین المللی هم افزایش یابد. 

 از فدراسیون قدبلندها به فدراسیون گوش شکسته ها ◾
حاال توفان والیبال ایــران با وجود وی قاره کهن را در می نوردید و 
به دروازه هــای جهانی نزدیک می شد. با این حال علی آبادی در 
زمــان ریاست جمهوری احمدی نــژاد در سیاستی عجیب این 
روبان موفقیت را به بهانه بلند کردن کشتی کشور از خاک ناکامی 
قیچی کرد و یزدانی خرم را از فدراسیون قدبلندها به فدراسیون 
گوش شکسته ها مأمور کرد. او با اکراه این مأموریت را قبول کرد تا 

شاید به جای یک مــدال والیبال، ورزش کشور بتواند ۱4 مدال 
کشتی در میادین بین المللی کسب کند. اتفاقاً آنجا هم یزدانی 
خرم در حالی کارنامه موفقی داشت که کفگیر کشتی به ته دیگ 
خورده بود.او بنا را به کشتی فرنگی به عنوان سرمربی برگرداند تا 
در المپیک لندن کشتی ما کوالک کند. شاید اگر حاجی یزدانی 
در فدراسیون کشتی با دولتی ها بر سر احتمال تعلیق فدراسیون 
توسط فیال سرشاخ نمی شد، کارنامه درخشان تری در حد والیبال 

هم از خود به جای می گذاشت.

 خط مقدم مبارزه با رژیم صهیونیستی ◾
پیرمرد سیاستمدار البته همیشه در خط مقدم مبارزه با رژیم 
ــود و قــویــاً اعــتــقــاد داشـــت مــبــارزه با  صهیونیستی در ورزش ب
نمایندگان اشغالگران خط قرمز ورزشکاران ماست و باید به اصول 
انقالب و آرمان های امام)ره( در حمایت از مردم مظلوم فلسطین 
پایبند بمانیم. در زمــان مدیریت وی به خصوص در فدراسیون 
کشتی همه گاه بر این اصل پافشاری شد. یزدانی خرم را البته 
یک مصاحبه انتقادی در نقد انحصارگرایی دولت در ورزش زمان 
احمدی نژاد از مدیریت جدا و از ورزش خارج کرد. بهانه عزل او دو 
شغله بودن عنوان شد.مدل مدیریت پیرمرد سیاستمدار البته 
بعدها در چند فدراسیون امتحان و اجرا شد که با موفقیت هایی 
همراه گردید تا نام یزدانی خرم به عنوان معمار والیبال ایــران تا 

همیشه در یاد و خاطره ها بماند.

حرف طالیی ◾
 در اولین و آخرین هم صحبتی که با مرد کارکشته ورزش 
ایــران داشتم در سالن شهید بهشتی مشهد در حالی 
ــران  ــود گفت: »ورزش ای کــه بـــرای نماز وضــو گرفته ب
پــر از جــواهــر اســت. اگــر مــدیــران فقط بــه فکر 
خودشان نباشند و پول سفرهای بیهوده 
شان را خرج استعدادیابی کنند، این 
بچه ها خــودشــان خــودکــار روی 
سکو می روند«.  مدیر متولد 
ــروز در  ــ ــهــران دی تــوپــخــانــه ت
حالی در سن ۷۵ سالگی 
بــه دلــیــل بــیــمــاری عروقی 
و کهولت ســن در منزلش 
دارفانی را وداع گفت که 
همچنان رئیس کارگروه 
ورزش حــزب مؤتلفه 
ــود و بـــرای کمیته  ب
مـــلـــی الــمــپــیــک 
ــور  ــظــ ــ ــن ــ بــــــــه م
ــقــیــت در  مــوف
پاریس نسخه 

می پیچید.

برای یزدانی خّرم که آرام از میان ما رفت

معمار گوش شکسته والیبال ایران
زیر ذره بين

ضدحمله

»درویش« و بهانه قدیمی بدهی های قبل
 مدیرعامل پرسپولیس 

راه فرار را باز کرد
سینا سپهر  مدیرعامل پرسپولیس صبح 
دیروز در گفت وگو با رسانه های خبری مدعی 
شد من وارث یک دنیا بدهی هستم و بدون شک 
کــار آسانی نخواهم داشــت، پس باید با درک 

صحیح از شرایط، از من توقع داشته باشید.
درویــش همانند تمام مدیران پیشین باشگاه 
پرسپولیس از یک تاکتیک نخ نما شــده بهره 
گرفت تا اگر نیاز به بهانه تراشی برای پوشش 
ناکامی هایش شد، بتواند موضوع بدهی های 
سنگین ایــن باشگاه را به عنوان راه فــرار خود 
انــتــخــاب کــنــد، در حــالــی کــه هـــــواداران باشگاه 
پرسپولیس با ایــن ترفند کامالً آشنایی دارنــد 
و به خوبی به خاطر دارنــد تا به امــروز موضوع 
بدهی های باشگاه پرسپولیس روشی برای مخفی 
کردن ناتوانی مدیران وقت این باشگاه بوده است.

دقیقاً جمالتی که امروز رضا درویش به آن متوسل 
شده را پیش از این صدری، سمیعی،رسول پناه، 
انصاری فرد، طاهری، عرب و حبیب کاشانی نیز 
بیان کرده بودند و به نوعی توانستند زیر سایه 
این اتفاق عملکرد پر حرف و حدیث خود را پنهان 
کنند و از طرفی بر حجم این بدهی ها بیفزایند و 
بدون تأمین منابع مالی از این باشگاه خارج شوند.
 اما یک پرسش ساده و مهم برای عالقه مندان به 
فوتبال و هــواداران باشگاه پرسپولیس به وجود 
آمده که آیا مدیران باشگاه پرسپولیس که قبل از 
انتخاب برای سمت مدیرعاملی به هزاران روش 
متوسل مــی شــونــد، متوجه مــیــزان بدهی این 
مجموعه نشدند که بالفاصله پس از انتخاب از 

آن به عنوان یک میراث شوم نام می برند؟
ــر ورزش و اعضای  ــرای وزی و مهم تر از آن آیــا ب
هیئت مدیره، بررسی توانمندی های مدیرعامل 
دارای اهمیت نیست که هر فــردی به عنوان 
متولی و مدیرعامل این مجموعه انتخاب می 
شود از حجم بدهی ها و مطالبات معوقه گالیه 
می کند؟ اگر قــرار به انتخاب یک فرد معمولی 
بــرای مدیریت باشگاه پرسپولیس باشد که 
قطعاً از رضا درویــش و امثال او هــزاران و شاید 
میلیون ها نفر توانمندتر وجــود دارد، پس چه 

ضرورتی به انتخاب آن هاست؟ 
درویــش یا می تواند یا نمی تواند، اما حقیقت 
تلخ اینجاست که انتخاب چنین گزینه ای نشان 
می دهد آقــای وزیــر با انتخابی دم دستی صرفاً 
تالش کرد هــواداران پرسپولیس را از سر خود باز 
کند تا شاید میزان انتقادها به وی و دستگاه ورزش 

کاهش یابد.

مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی
امروز برگزار می شود

 نصف جهان 
میزبان پرسپولیس

مسابقات مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی 
ــاز مــی شــود و  ــروز بــا انــجــام چــهــار مسابقه آغـ امــ
بقیه بــازی هــا فــردا بــرگــزار خواهد شــد. در یکی از 
حساس ترین مسابقات این مرحله پرسپولیس 
از ساعت ۱۵:۳۰ در اصفهان به مصاف ذوب آهن 
می رود. این مسابقه به نوعی دیدار تکراری هفته 
یازدهم لیگ برتر است زمانی که ذوب آهن در تهران 
با وجود انجام یک بازی نسبتاً خوب با دو گل مغلوب 
پرسپولیس شد. سرخپوشان تهرانی نسبت به 
آن مسابقه تغییراتی داشته اند که مهم ترین آن 
مصدومیت شدید عیسی آل کثیر است و حضور 
رضا درویــش مدیرعامل جدید باشگاه که ظاهراً 
برخی بازیکنان رابطه صمیمی با این مدیر جدید 
ندارند. حتی گل محمدی گفته مدیرعامل از شنیدن 
مشکالت باشگاه متعجب شده است. پرسپولیس 
در نیم فصل اول اگــر چــه بــه گفته گل محمدی 
مشکالت زیادی مثل نداشتن زمین تمرین داشته 
اما توانسته سایه به سایه استقالل را تعقیب کند 
و پشت سر آبــی پوشان صدرنشین قــرار بگیرد.
سرخپوشان قهرمان پنج دوره لیگ برتر از جام 
حذفی خاطرات خوشی ندارند! باید دید این مرتبه 
قرمزپوشان پایتخت سنت شکنی خواهند کرد یا 

بازهم از جام حذفی کنار می روند.
برنامه مسابقات / دوشنبه ۲۷ دی

آلومینیوم اراک - فوالد مبارکه سپاهان 
خیبر خرم آباد - صنعت نفت آبادان 

مس کرمان - فوالد خوزستان 
ذوب آهن اصفهان - پرسپولیس
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پیروزی فرش آرا درمشهد ◾
هفته هجدهم لیگ برتر فوتسال عصر دیروز برگزار شد 
که فرش آرا موفق شد در مشهد مقابل میهمانش ملی 
حفاری به پــیــروزی ۵بــر4 برسد و خــود را به رتبه ششم 
برساند. چیپس کامل نیز با نتیجه ۷بریک مغلوب زندی 
بتن کالردشت در مشهد شد. در مهم ترین بازی دیروز اما 
کراپ ۶بر4 گیتی پسند صدرنشین را مغلوب کرد تا در روز 
شکست مس مقابل مقاومت البرز به رده دوم صعود کند.   

انصراف خاکپور از مدیریت در پرسپولیس ◾
پس از شایعه پیشنهاد پست قائم مقامی باشگاه 
پرسپولیس از ســوی رضــا درویـــش مدیرعامل این 
 باشگاه به محمد خاکپور، مدافع سابق تیم ملی، 
ــن پــســت گفت:  ــالم انـــصـــراف از قــبــول ایـ وی بــا اعــ
مدیریت یک امــر کامالً تخصصی و قابلیتی است 
 که اینجانب خود را در این زمینه به اندازه کافی قابل 

نمی دانم.

طارمی دومین مهاجم برتر نیم فصل پرتغال ◾
سایت گل پوینت از ۳۳ بازیکن برتر نیم فصل اول 
لیگ پرتغال پرده برداشت. این رسانه از هر ۱۱ پست، 
سه بازیکن را به ترتیب مشخص کــرد و رتبه اول تا 
سوم را به آن ها داد مهدی طارمی از سوی این رسانه 
ــرد تــا پــس از دارویـــن،  آمـــاری نــمــره ۶.۷۸ را کسب ک
 مهاجم بنفیکا دومین مهاجم نــوک برتر نیم فصل 

نام گیرد.

رضاییان از السیلیه جدا شد ◾
مدیران باشگاه السیلیه رامین رضاییان را در لیست 
خروج گذاشتند و این بازیکن با توافق با باشگاه الدحیل 

قطر می تواند به هر تیمی برود. 
ــازیــکــن  ــذب ب ــ ــیــس خــــواهــــان جـ ــول ــرســپ بـــاشـــگـــاه پ
ــاشــگــاه الــدحــیــل  ــد ب ــ ــی بــایــد دی ــ ســابــقــش اســــت ول
ــو قــــــــــــراردادش مــــی خــــواهــــد یــا  ــغـ ــی بـــــــرای لـ ــمــ ــ  رق

خیر.

ستارگان ورزش

بـــاشـــگـــاه  ــران  ــ ــدیـ ــ مـ سینا حسینی    
شهرخودرو که چندی پیش با حکم کمیته 
تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال محکوم 
بــه پــرداخــت حــدود ۲/۵ میلیارد تــومــان به 
سرمربی سابق این تیم شدند، برای فرار رو به 
جلو در این پرونده و اعتراض به حکم صادره 
از ســوی کمیته تعیین وضعیت ادعــا کردند 
هیئت فوتبال باید اسناد و مــدارک مالی را 
در اختیار ما قــرار دهــد تا متوجه شویم چه 
مبالغی در غیاب ما به رحمتی پرداخت شده 

است.
البته مدیران این باشگاه از روزهــای نخست 
بازگشت دوبــاره خود این ادعا را مطرح کرده 
بــودنــد کــه هیئت فوتبال اســنــاد مــالــی را در 
اختیارشان  قــرار نمی دهد، به همین دلیل 
مشکالتی برایشان به وجود آمده است، در 
حالی که هیئت فوتبال تا به امروز بارها اعالم 
کرده رونوشت تمام سندهای مالی را به آن ها 
ارائه کردیم، اما اصل سندها را به دلیل دستور 
قضایی قادر نیستیم به مدیران این باشگاه 

ارائه دهیم.
با ایــن حــال مــدیــران شهرخودرو ادعــا دارنــد 
به دلیل عــدم دسترسی به اسناد و مــدارک 
نمی تــوانــنــد بــه صـــورت روشـــن در خصوص 
رأی صــادره کمیته تعیین وضعیت تجدید 
ــا در  ــن ادعــ نــظــرخــواهــی داشــتــه بــاشــنــد، ایـ
شرایطی مطرح شــده اســت کــه بنا بــه گفته 

مهدی رحمتی وی به جز مبلغ ۳۰ میلیون 
تــومــان هیچ دریافتی از هیئت فوتبال 

نداشته است و اسناد و مدارک این 
اتفاق هم موجود است.

ــد مـــدیـــران ایــن  ــه نــظــر مــی آی ــا ب امـ
باشگاه بــرای خرید زمــان بیشتر 
برای خود در عدم پرداخت جریمه 
اعمال شده، این بازی رسانه ای را 

راه انــداخــتــه انــد، در حالی 
کـــه آن هــــا بـــه خــوبــی 

مـــی دانـــنـــد مــاجــرا 
از چــه قـــرار است 
و پـــرداخـــتـــی هـــا 

غـــــیـــــاب  در 
ــه چه  ــا ب آن هــ
 ترتیبی بــوده 

است .
نـــکـــتـــه مــهــم 
دیــگــر ایــنــکــه 
ــر اســنــاد  ــراب ب
مـــــــــدارک  و 
مـــــــــوجـــــــــود 
مـــــــــدیـــــــــران 
شــهــرخــودرو 
در بــدو ورود 

دوبـــــــاره خــود 
ــه بــاشــگــاه با  ب

علم بر اینکه نیمی از بازیکنان طبق مفاد 
قـــرارداد می توانند قـــرارداد خــود را به دلیل 
عدم پرداخت مطالبات فسخ کنند، 
بــالفــاصــلــه بـــه آن هـــــا پــرداخــتــی 
داشتند تا بند فسخ قرارداد فعال 

نشود.
از سویی دیگر قرارداد سید مهدی 
رحمتی در دوره حضور حمیداوی به 
عــنــوان مدیرعامل و مالک 
صورت گرفته، به همین 
دلیل مالک باشگاه 
ــه  شـــــهـــــرخـــــودرو ب
ــی در جــریــان  خــوب
ــز اتـــفـــاقـــات  ــ ریـ
دارد،  قــــــــرار 
امــــــا حــــــاال بــا 
ــط  ــ ــرای ایـــــــن شــ
مــدعــی شــدنــد 
بــــایــــد اســـنـــاد 
ــی از  ــ ــ ــت ــ ــرداخــ ــ ــ پ
ســـوی هــیــئــت فــوتــبــال 
ــرار  ــا قـ در اخـــتـــیـــار مـ
گـــیـــرد، در غــیــر ایــن 
صــورت نمی توانند 
رونـــــــــــد اجـــــــــرای 
پیگیری  را   حکم 

کنند.

فقط 30 میلیون  ◾
نکته مبهم دیگر اینکه براساس شنیده ها در 
دورانی که مالکان باشگاه توان پرداخت پول را 
نداشته اند، رحمتی با پرداختی که به امثال 
قاسمی نژاد و صادقی و بازیکنان جوان داشته 
مانع خروج و خالی شدن تیم از ستاره ها شده 
است. این موضوع را دبیر هیئت فوتبال هم 
تأیید کرده و می گوید ما به جز ۳۰ میلیون هیچ 
پرداختی به رحمتی نداشته ایم و او هرگاه 
دنبال پول آمده برای پرداخت به بازیکنان و 
راضی نگه داشتن ستاره های تیم بوده است. 
حیدری می افزاید: رحمتی چیزی برای خودش 
نمی خواست و فقط دنبال پول بازیکنان بود 
که پرداخت ما هم به بازیکنان کامالً شفاف و 

دارای سند است.

تجمع هواداران ◾
همزمان با این اتفاقات اما دیــروز در مشهد 
هواداران باشگاه  شهرخودرومقابل ساختمان 
اداره کل ورزش و جوانان ایــن استان تجمع 
کردند و خواستار ورود دستگاه های ذی ربط به  
پرونده این باشگاه شدند تا شاید تنها نماینده 
استان خــراســان رضــوی در رقابت های لیگ 
برتر باقی بماند، تعدادی از هواداران باشگاه با 
حضور در این تجمع علیه مالک باشگاه شعار 
دادنــد و خواستار ورود دستگاه های نظارتی 

به نحوه عملکرد مدیران این باشگاه شدند.

ورزش7

تصویرگر: مصطفی شفیعی کدکنی - قدس

رحمتی؛ سرمربی ای با تنها 30 میلیون دریافتی

وقت کشی به سبک مدیران شهرخودرو



    مقصر
  آب و هوای 
 بد اوکراین
 هم هستیم!  
سخنگوی کاخ 
کرملین ضمن رد 
ارتباط روسیه با 
حمالت سایبری 
به وب سایت های 
دولتی اوکراین، گفت: 
مقامات کی یف، مسکو 
را مقصر همه چیز 
می دانند. دیمیتری 
پسکوف تصریح کرد: 
روسیه هیچ ارتباطی 
با حمالت سایبری به 
وب سایت های دولتی 
اوکراین ندارد. وی 
افزود: تقریبًا به این 
واقعیت عادت کرده ایم 
که اوکراینی ها همه 
چیز حتی آب و هوای 
بد خود را به گردن 
روسیه می اندازند.

یادداشت
 آزمایش موشکی کره شمالی 

و آمریکای بی راهبرد
ــی  ــ ــالم ــ مــــــهــــــدی س
کارشناس مسائل شرق آسیا  
جمعه گذشته در چهاردهمین روز از 
سال 2022، کره شمالی سومین آزمایش موشکی 
خود را در سال جدید با پرتاب دو موشک دیگر با 
ــه اجـــرا درآورد. واشــنــگــتــن هــم روز  موفقیت ب
چهارشنبه هفته گذشته پنج مقام کره شمالی فعال 
در روسیه و چین را به بهانه دســت داشتن در 
دسترسی به فناوری و تجهیزات برای برنامه های 
موشکی اخیر کره شمالی در لیست تحریم خود 
قرار داد و البته به دنبال تحریم های دیگری از طریق 

سازمان ملل هم بوده است.
به باور کارشناسان روابط بین الملل، این آزمایش 
موشکی، پاسخی سریع به اقدام ایاالت متحده در 
تحریم های جدید اعمال شده علیه پیونگ یانگ 
بوده است. کیم جونگ اون قبالً در این مورد هشدار 
داده بــود اگــر ایــاالت متحده دســت به اقدامات 
تحریمی جدیدی بزند، واکنش قاطعانه ای نشان 
خــواهــد داد. در بیانیه ای کــه توسط خبرگزاری 
رسمی کره شمالی منتشر شده، یکی از سخنگویان 
وزارت خارجه این کشور این پرتاب ها را به عنوان 
عملی بحق در دفــاع از خود خطاب کــرده است. 
وی همچنین به این نکته اشاره کرد که واشنگتن 
از طرفی در پی منزوی کردن کره شمالی از طریق 
روش های خصمانه بوده و از جهتی ادعای بازگشت 
به مذاکرات دیپلماتیک در مورد رفع تحریم ها و 
مسائل هسته ای را دارد. سخنگوی کره شمالی 
آمریکا را متهم کرده که به شکل گانگسترها رفتار 
می کند و آزمایش های اخیر صرفاً برای نوسازی 
ارتش بوده و به منظور تهدید هیچ کشوری انجام 
نشده است. به نظر می رسد واشنگتن به شدت 
نگران دستیابی پیونگ یانگ به فناوری موشک 
بالستیک مافوق صــوت شــده و سرعت و مانور 
آن هــا را چالشی جــدی بــرای سیستم های دفاع 
موشکی خود می داند. کشورهای چین، روسیه 
و آمــریــکــا از جمله توسعه دهندگان این گونه 
موشک ها هستند. مذاکرات صلح میان واشنگن 
و پیونگ یانگ از زمان نشست صلح هانوی در سال 
2019 در دوران دونالد ترامپ تاکنون متوقف شده 
و جو بایدن هم تا این مقطع عمالً کاری در تسهیل 
این روند صورت نداده است. نکته مهمی که نباید 
از آن غفلت کــرد، ایــن اســت که به نظر می رسد 
راهبرد »نگاه به شرق« ایاالت متحده، صلح پایدار 
را در این منطقه برنمی تابد. صلح پایدار در منطقه 
شرق آسیا مساوی خواهد بود با پایان مأموریت 
نظامیان آمریکایی و به ناچار خروج نظامیان این 
کشور از پایگاه های نظامی خود در ژاپن و کره جنوبی 
که در صورت وقوع احتمالی، جای پای مهم و دلیل 
قابل توجیه حضور آمریکا در این منطقه راهبردی و 
رقابت با چین نیز به مرور کمرنگ شده و کشورهای 
میزبان، خواهان اخراج ایاالت متحده از خاک خود 

خواهند شد.
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جهان

در بحبوحه تــنــش فــزایــنــده مــیــان روســیــه و 
اوکراین، رئیس جمهور جمهوری آذربایجان 
در سفر روز شنبه خــود بــه کــی یــف، حمایت 
ــرایـــن را ابــــراز داشــــت. به  ــود از اوکـ کــامــل خـ
گـــزارش فـــارس، الــهــام عــلــی اف در کنفرانس 
ــری مــشــتــرک بـــا »ولـــودمـــیـــر زلــنــســکــی«   خــب
رئــیــس جمهور اوکــرایــن از حــق حاکمیت و 
تمامیت ارضی این کشور اعالم حمایت کرد. 
وی در این کنفرانس خبری گفت: »در آینده ای 
نزدیک، ما سی امین سالگرد روابط دیپلماتیک 
خود را جشن خواهیم گرفت. من می خواهم 
بگویم اوکراین و آذربایجان همواره از یکدیگر 
و استقالل، تمامیت ارضــی و حق حاکمیت 
یکدیگر حمایت کرده و این حمایت در بیانیه 

مشترکی که به امضا رساندیم نیز منعکس 
شده است«.

 سفر رئیس جمهور آذربــایــجــان بــه اوکــرایــن 
در حالی انجام می شود که تنش میان مسکو و 
کی یف در ماه های اخیر به شدت افزایش یافته 
است. جنگ سال گذشته میان ارمنستان و 
جمهوری آذربایجان هم با میانجی گری مسکو 

به آتش بس منتهی شده است. 
باکو و ایروان سال گذشته بر سر منطقه قره باغ 
کوهستانی یک جنگ ۴۴روزه را تجربه کردند 
و ایــن جنگ با میانجی گری مسکو به توافق 
آتــش بــس ختم شــد. بــاوجــود آتــش بــس بین 
جمهوری آذربایجان و ارمنستان، اختالفات و 
تنش های دو کشور بر سر موضوعاتی از قبیل 

ــرز و دادن  تعیین مـ
جــاده و گذرگاه های 

ــاطــی هــنــوز  ــب ارت
حــــــل نـــشـــده 
اســــت. تــرکــیــه 

نیز که از حامیان 
الـــهـــام عـــلـــی اف به 

شمار می آید، تاکنون 
حـــق حــاکــمــیــت روســیــه 

ــره کــریــمــه را  ــر شــبــه جــزی ب
کــه درپـــی همه پرسی به 
روســیــه الــحــاق شــده،  به 

نشناخته  رســمــیــت 
است. 

گزارش گزارش 

 اظهارات رئیس جمهور آذربایجان 
در اوکراین به مذاق روسیه خوش نیامد

سفر پر دردسر 
»الهام«

 عــــــلــــــوی 
در مــیــان گــاف هــا و 
ضــعــف هــای جــدی 
جو بایدن که ترامپ 
بـــه او »خـــوابـــالـــو« 
مـــــــــی گـــــــــفـــــــــت، 
ــای ســیــاســی و انــتــخــابــاتــی  ــالش هـ تـ
رئــیــس جــمــهــور ســـابـــق و جــنــجــالــی 
ایــن کشور آغــاز شــده اســت. دونالد 
ترامپ در جمع حامیانش در شهر 
»فلورانس« ایالت آریزونا سخنرانی 
خود را با حمالت لفظی به رسانه های 
آمریکایی و تکرار ادعــای خود درباره 
پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری 
ســال2020 بر جو بایدن آغاز کرد. وی 
ــرات  ــوک ــــت دم ــه دول ضــمــن تــاخــتــن ب
گفت: رئیس جمهور فعلی، آمریکا 
را در جهان حقیر کــرده و اکنون این 
کشور مضحکه جهان شــده اســت. 
ترامپ با تاختن به عملکرد جو بایدن 
و تمسخر اظــهــارات او، بــه گاف های 
رئیس جمهور کنونی دموکرات طعنه 
زد و سپس به وضعیت بد اقتصادی، 

تورم، خالی بودن فروشگاه ها از کاالها 
ــاالی ابتال بــه ویـــروس کرونا  و شمار ب
در آمریکا اشــاره کــرد. رئیس جمهور 
پیشین آمریکا سپس بــه وضعیت 
کــنــونــی آمــریــکــا در جــهــان پــرداخــت 
و گــفــت: »پوتین نــه تنها تهدید به 
حمله به اوکراین کرده که اکنون گفته 
ــی رود. ایــن  ــ ــه کــوبــا و ونـــزوئـــال هــم مـ ب
بــه معنای فــقــدان احــتــرام گذاشتن 
)بــه آمریکا( اســت. ما قبالً هرگز این 
مشکل را نداشتیم، درست است؟« 
بــه ادعـــای تــرامــپ »مــا هیچ مشکلی 
با پوتین و اوکراین نداشتیم، ما هرگز 
مشکلی در ارتباط با رئیس جمهور 
شــی )رئیس جمهور چین( و تایوان 
نداشتیم. چین، روسیه و ایــران وارد 
اقــدامــات تهاجمی و تحریک آمیزی 
شده اند که تنها یک سال پیش )دوره 
ــرامــپ( جرئت  ریــاســت جــمــهــوری ت
انجام این اقدامات را نداشتند. آن ها 
دارند سر ما بازی درمی آورند«. رئیس 
ــاالت مــتــحــده با  ــ جــمــهــور پیشین ای
تشویق حامیان خود برای شرکت در 

انتخابات مــیــان دوره ای 2022 کنگره 
آمریکا اعـــالم کـــرد: »ایـــن انتخابات 
بسیار مهم اســت امــا مهم تر از آن، 
انتخابات ریــاســت جمهوری 202۴ 
ــاره کنترل کنگره را به  اســت. مــا دوبـ
دســت خواهیم آورد، ما کــاخ سفید 
را پس خواهیم گرفت، ما آمریکا را 

دوباره پس خواهیم گرفت«.
در همین حـــال، گــزارش هــا حــاکــی از 
افــت شدید اعتماد مــردم آمریکا به 
ــن کشور  دمــوکــراســی مــوجــود در ایـ
است. بر اساس نتایج یک نظرسنجی 
جدید، بیشتر آمریکایی ها معتقدند 
دموکراسی در ایاالت متحده در خطر 
از بــیــن رفــتــن اســـت و مـــردم اعتماد 
ــه انــتــخــابــات ایـــن کــشــور از  خـــود را ب
دســت داده انـــــد. بــه نوشته روزنــامــه 
»نــیــویــورک پــســت«، فقط 2۶ درصــد 
شرکت کنندگان گفته اند دموکراسی 
در ایاالت متحده برای نسل های آینده 
تضمین می شود و تنها 21درصد موافق 
بــودنــد دمــوکــراســی در آمــریــکــا ایمن 

است.

 تحوالت سیاسی در عراق با گره های زیــادی روبــه رو شده است. پس از 
حواشی تشکیل جلسه روز اول پارلمان عراق که منجر به درگیری طرفداران 
مقتدی صدر با رئیس ِسنی شد، منابع امنیتی عراقی اعالم کردند منزل 
یک نماینده پارلمان و مقر حزب رئیس پارلمان این کشور در بغداد با 
نارنجک هدف حمله قرار گرفته است. کانال خبری صابرین نیوز در خبری 
فوری ضمن اشاره به جزئیات این حادثه نوشت: احتماالً انفجار در یکی 
از مقرهای حزب »محمد الحلبوسی« رئیس پارلمان عراق و به وسیله 
نارنجک های دستی رخ داده است. صابرین نیوز با بیان اینکه منزل و دفتر 
نماینده پارلمان عراق نیز از ناحیه در و پنجره تخریب شده، افزود: »عبطان 
در زمان حادثه در منزل نبود اما پدر وی به شدت زخمی شده است«. پیش 
از این هم منزل برخی نمایندگان پارلمان به طور مشابهی هدف حمالت 

کور قرار گرفته بود.
در همین حال، در ادامه تالش ها برای سر و سامان دادن به اوضاع سیاسی 
این روزهای عراق، رئیس ائتالف الفتح در نجف اشرف با رهبر جریان صدر 
دیدار و گفت وگو کرد. در همین زمینه، »کاظم الحیدری« عضو ائتالف 
دولة القانون تأکید کرد: حمالت اخیر به نمایندگی های دیپلماتیک در 
سایه روند سیاسی برای تشکیل کابینه نشان می دهد بازی کثیفی برای 
ایجاد شکاف میان گروه های شیعی عراق دنبال می شود. گروه های مقاومت 
عصائب اهل الحق و کتائب حزب هللا در دو روز اخیر با صدور بیانیه هایی 
تأکید کردند این حمالت مشکوک با هدف سنگ اندازی در روند پیشبرد 
فرایند سیاسی پس از انتخابات عراق انجام می شود. وی دربــاره تالش 
برخی برای ایجاد اختالف بین صدر و کمیته هماهنگی شیعیان گفت: 
»هدف از این حمالت پی در پی این روزها، ایجاد شکاف بین جریان صدر و 
االطار التنسیقی)چارچوب هماهنگی( و قطع کردن راه های گفت وگو بین 
طرف های سیاسی برای تشکیل کابینه است«. وی با تأکید بر مخالفت 
همه گروه های مقاومت با این حمالت گفت: این زمان بندی برای حمالت و 
رویه فعلی نشان می دهد طرف های پشت آن به دنبال دامن زدن دوباره به 
تنش ها هستند، در حالی که همه گروه های چارچوب هماهنگی مخالفت 

خود را با این گونه اقدامات اعالم کردند.
جریان صدر به عنوان حزب سیاسی پیروز در انتخابات پارلمانی اخیر 
عراق طی هفته های گذشته در حال رایزنی با دیگر گروه های شیعی 
ــود؛ امــا به عقیده  عضو االطـــار التنسیقی )چــارچــوب هماهنگی( ب
کارشناسان تالش های پشت پرده ای برای به انزوا کشاندن چارچوب 

هماهنگی و شریک نکردن آن در دولت آینده عراق جریان دارد.

حمالت مشکوک به منزل نمایندگان پارلمان عراق

سنگ اندازی علیه همگرایی 

گزارش

صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

سردبیر:
امیر سعادتی

 قتل پاتریس لومومبا در سال 1961 میالدی
پاتریس امری لومومبا، سیاستمدار و اولین 

نخست وزیر کشور جمهوری دموکراتیک کنگو بود. 
او با مبارزات خود  راه را برای استقالل زئیر از بلژیک 
فراهم کرد و دست بلژیکی ها را از منابع و بانک های 

کنگو کوتاه ساخت. اما پس از مدتی بر اثر توطئه 
سرویس اطالعاتی سیای آمریکا از نخست وزیری عزل 
و در 17 ژانویه 1961 میالدی توسط دیکتاتور موبوتو 

قطعه قطعه و در اسید سولفوریک انداخته شد. 

اوقات شرعی به افق تهران

اذان صبح فردا

اذان ظهر

12:14

05:45

اذان مغرب

17:36

غروب خورشيد

17:16
 نیمه شب شرعی

23:30
طلوع فردا

07:13

اوقات شرعی به افق مشهد

اذان صبح فردا

اذان ظهر

11:42

05:13

اذان مغرب

17:02

غروب خورشيد

16:42
 نیمه شب شرعی

22:57
طلوع فردا

06:41
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شهرداری تربت حیدریه 
در نظر دارد نسبت به واگذاری تاالر و رستوران 

پارک ملت بصورت اجاره از طریق برگزاری مزایده 
عمومی به متقاضیان واجدالشرایط اقدام نماید . لذا از کلیه متقاضیان جهت شرکت در این 
مزایده دعوت بعمل می آید جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد به اداره امالک 
شهرداری ) واحد مستغالت ( مراجعه فرمایند . یا با شماره 52222082 تماس حاصل فرمایند .

خرید اسناد : از تاریخ 1400/10/28 لغایت 1400/11/10
تسلیم پیشنهادات : تا مورخ 1400/11/14 پایان وقت اداری به دبیرخانه حراست شهرداری 

می باشد .
بازگشایی پاکت ها : 1400/11/16 در کمیسیون معامالت شهرداری تربت حیدریه .

* هزینه دو نوبت نشر آگهی روزنامه بعهده برنده مزایده می باشد .
* اطالعات بیشتر و شرایط مزایده در اسناد مزایده قید گردیده است .

وحید فرخ تبار - شهردار تربت حیدریه 14
10
28
5

 آگهـی مـزایده
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره م��ورخ 1400،09،17 و بنا به تفویض اختی��ار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده م��ورخ 1400،09،17  )نوبت اول( 

تصمیمات ذیل اتخاذ گردید : سرمایه شرکت از مبلغ 20 میلیارد ریال به مبلغ 60 میلیارد ریال منقسم به 6 میلیون سهم 10 هزارریالی 
با نام از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت در نتیجه هیئت مدیره افزایش سرمایه را عملی دانسته و ماده مربوطه در 
اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید: ب: سرمایه شرکت مبلغ 60 میلیارد ریال منقسم به 6 میلیون سهم 10 هزارریالی با نام که تماما 

پرداخت شده است .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1261236(

آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی روستره شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 7210 و شناسه ملی 10380230190
14
10
28
4

دانش��گاه بین المللی امام رضا )ع( 
در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی 
نسبت به خرید سیستم رایانه اقدام 
نماید.  از متقاضیان دعوت می شود 
جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت 
اسناد مناقصه به سایت دانشگاه به 
)www.imamreza.ac.ir(:آدرس

مراجعه نمایند.
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آگهی مناقصه عمومی 
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آگهی فراخوان مزایده عمومی دو مرحله ای
شرکت آب منطقه ای اردبیلشماره مزایده : 02/س/1400 - نوبت دوم

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اردبیل

در راستای اجرای شیوه نامه اجرایی فعالیتهای گردشگری و تفریحی در منابع و تأسیسات آبی و پیرامون آنها، شرکت آب منطقه ای اردبیل در نظر 
دارد مخزن و اراضی در اختیار در پیرامون مجاز دریاچه شهید غفاری مغان با رعایت کلیه مقررات زیست محیطی و غیره را برابر شرایط مندرج در 
اسناد مزایده جهت انجام فعالیت های گردشگری حداکثر برای مدت 20 سال به متقاضیان واجد صالحیت به صورت اجاره پس از ارزیابی واگذار 
نماید. متقاضیان باید برای دریافت اس�ناد مزایده از تاریخ انتش�ار آگهی تا 1400/11/02 به دفتر قراردادهای ش�رکت واقع در طبقه دوم ساختمان 
شماره 1، مراجعه و اسناد تکمیل شده را در پاکت در بسته تا تاریخ 1400/11/13 به دفتر حراست شرکت واقع در اردبیل، میدان ارتش، ساختمان 
ش�ماره 1، طبقه س�وم تحویل دهند. مراحل نهایی برگزاری مزایده از دریافت تا بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت 
)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و 

دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
»انتخاب برنده با حضور یک متقاضی سرمایه گذار نیز انجام خواهد شد«

موضوع مزایده : مخزن و اراضی در اختیار در پیرامون دریاچه شهید غفاری مغان جهت فعالیتهای تفریحی و گردشگری برای مدت 20 سال شمسی
مبلغ فروش اسناد مزایده : 2 میلیون ریال، پرداخت هزینه آگهی به عهده متقاضی نهایی است.

زمان و مهلت دریافت اسناد ارزیابی اولیه برای برگزاری مزایده از دفتر قراردادها : تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 1400/11/02
آخرین مهلت ارائه پیشنهاد به دفتر حراست : ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1400/11/13

زمان بازگشایی پاکات ارزیابی : ساعت 9 صبح روز پنج شنبه مورخ 1400/11/14
اطالعات تماس دس�تگاه مزایده گذار جهت دریافت اطالعات بیش�تر در خصوص اس�ناد مزایده و ارائه پاکتهای ارزیابی : آدرس : اردبیل – میدان 

ارتش – شرکت آب منطقه ای اردبیل - دفتر قراردادها
تلفن : 31746243 و 31746246-045                                                       م الف:22  شناسه آگهی 1260901

آب منطقه ای

ترامپ در تجمع انتخاباتی :  تا پس گرفتن دوباره آمریکا از بایدن، آرام نمی گیریم

زردنبو علیه خوابالو
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