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خطیبزاده
درپاسخبهقدستأکیدکرد

پاسخمنفیتهران
بهتوافقموقت

گفت وگو با مسعود نوذری 
عکاس پیشکسوت رضوی

برق نگاه زائر به ضریح مطهر؛ 
جذاب ترین سوژه
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آغاز بیداری 
اسالمی 
در مصر
)سال ۱۳۸۹(

قیمت در مشهد و شهرستان ها 2000 تومان - تهران 3000 تومان
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شهدای واقعه مسجد گوهرشاد کجا دفن شدند؟رواق2
به بهانه انتشار یک خبر در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی

نخستین همایش ملی »ایران و همسایگان« با حضور وزرای کشور، اقتصاد، خارجه و مدیران اقتصادی برگزار شد

گفتمان سازی برای سیاست  همسایگی
2

8

3

حمله دوباره انصارهللا 
به دبی، ابوظبی و عربستان؛ 
بورس این دو کشور سقوط کرد

توفان یمن 2
قدس دالیل طفره رفتن 
بانک ها از پرداخت وام 
به مردم را بررسی می کند

ضرورت بازآرایی 
نظام بانکی برای 
تأمین مالی خرد

 حضور در خانه 
حراست از جامعه
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  20 زندانی با حضور خادمان حرم امام هشتم j آزاد شدند 

 شمیم مهر رضوی در زندان زنان
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       شركت شهركهای صنعتی فارس 

 ش�ركت شهركهای صنعتی فارس در نظر دارد مناقصه عمومی به ش�ماره 2000001054000078 و 200001054000079  را به 
شرح ذیل به روش یك مرحله ای وفق قانون برگزاری مناقصات از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت واگذار نماید. 

كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس�ناد مناقصه تا ارائه پیش�نهاد مناقصه گران و بازگش�ایی پاكت ها از طریق درگاه سامانه 
تداركات الكترونیكی دولت )س�تاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد ش�د و الزم اس�ت مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاریخ 

انتشار مناقصه در سامانه 1400/11/05 می باشد.

مبلغ برآوردرتبهموضوعردیف
مبلغ تضمین 

شركت در مناقصه
مدت 
)ماه(

محل تامین 
اعتبار

پروژه احداث خط انتقال شبكه فشار متوسط 1
شهرك صنعتی فتح آباد مرودشت

 عمرانی اسناد523.715.681.0501.186.000.0003 نیرو
خزانه اسالمی

2
پروژه ارتقاء مدول اول تصفیه خانه فاضالب 

شهرك صنعتی آباده
  آب و تاسیسات 

جاری7.352.397.870368.000.0004و تجهیزات

1.زمان دریافت اسناد مناقصه از سایت : از 1400/11/05 لغایت 1400/11/10
2.آخرین مهلت تس�لیم پیش�نهاد: در س�امانه تداركات س�اعت 13 مورخ 1400/11/27 و فیزیكی پاكت الف )ضمانت نامه( س�اعت  15:45 مورخ 

1400/11/27  دبیرخانه شركت
3.زمان بازگشایی پاكتها: یكشنبه ساعت 10 مورخ 1400/12/01

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت های الف:
آدرس: شیراز – بلوار زند – روبروی دانشكده پزشكی – شركت شهركهای صنعتی فارس تلفن: 32360570

اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:  مركز تماس: 1456
اطالعات تماس دفاتر ثبت نامه س�ایر اس�تانها ، در سایت س�امانه )www.setadiran.ir( بخش » ثبت نام/ پروفایل تامین كننده/ مناقصه گر« 

موجود است.
شناسه آگهی 1264202

آگهی تجدید فراخوان       
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آگهی فراخوان پیمانکاران 

اداره کل فرودگاههای استان خراسان رضوی

اداره کل فرودگاههای استان 
                            خراسان رضوی در نظر دارد

 بر اس�اس قان�ون برگزاری مناقصات مناقص�ه عمومی یک مرحله ای 
ب�ا ارزیابی کیفی خرید اقالم تاسیس�اتی س�اختمان های جمعی و ... 
فرودگاه مش�هد ب�ه ش�ماره نی�از س�تاد 2000001578000014 را از 

طری�ق س�امانه ت�دارکات الکترونیک�ی دول�ت برگ�زار نمای�د.
کلی�ه مراح�ل برگ�زاری مناقص�ه از دریاف�ت اس�ناد مناقصه ت�ا ارائه 
پیش�نهاد مناقصه گ�ران و بازگش�ایی پاکت ه�ا ازطری�ق درگاه س�امانه 
  www.setadiran.ir ت�دارکات الکترونیکی دولت )س�تاد( ب�ه آدرس
انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 
قبل�ی، مراحل ثبت نام در س�ایت مذکور و دریاف�ت گواهی امضای 
الکترونیک�ی را جه�ت ش�رکت در مناقصه محقق س�ازند. ش�رکت ها 
می بایس�ت دارای توانمن�دی و س�وابق کاری اجرا ش�ده مش�ابه در 

خصوص موضوع مناقصه باش�ند.
1. تاریخ انتش�ار مناقصه در س�امانه مورخ 1400/11/05 می باش�د.

2. مهل�ت زمان�ی دریاف�ت اس�ناد مناقصه از س�ایت س�اعت 19/00 
م�ورخ 1400/11/11

3. مهلت زمانی ارسال پیشنهادات تا ساعت 10 مورخ 1400/11/27
4. زمان بازگش�ایی پاکت ها س�اعت 14 مورخ 1400/11/27

جه�ت دریاف�ت اطالعات بیش�تر در خصوص اس�ناد مناقص�ه و ارائه 
پاک�ت »الف« با ش�ماره و آدرس ذی�ل تماس حاصل گ�ردد. جهت 

دریافت اطالعات بیش�تر با ش�ماره 33108800 هماهنگ گردد .
آدرس مح�ل تحویل پ�اکات ال�ف: دبیرخان�ه ف�رودگاه بین المللی 
شهید هاش�می نژاد مش�هد روبروی ترمینال خارجی جنب ساختمان 

اداری ش�ماره 2.
ش�ماره تماس: 7- 33400001- 051

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 
مرکز س�امانه 27313131

دفت�ر ثبت ن�ام: 88969737- 85193768.
شناس�ه آگهی 1265775 م الف 9074 
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آگهی دعوت به ارزیابی کیفی و مناقصه
 ) بصورت فشرده (  - نوبت اول  

فراخوان عمومی مناقصه شماره  1400-37-22
اداره کل راه آهن خراسان  در نظر دارد

 بناب�ر آیین نامه اجرای�ی بند ج ماده 12 قان�ون برگزاری مناقصات نس�بت به ارزیابی 
کیفی پیمانکاران واجد ش�رایط جهت ش�رکت در مناقصه ،  ازطریق س�امانه تدارکات 

الکترونیکی دولت)ستاد( به نشانی www.setadiran.ir  به شرح زیر اقدام نماید .
مناقص�ه گ�ران  می بایس�ت  در  س�امانه فوق  )س�تاد(   ثبت نام  و پ�س از اخذ  گواهی 
امضاء الکترونیکی نس�بت به   دریافت اس�ناد  از طریق س�امانه مذک�ور اقدام   نمایند.
الزم به ذکراس�ت کلیه مراحل برگزاری مناقصه ازفراخوان ت�ا انتخاب برنده ازطریق 

سایت مزبورانجام می گردد.
1- نام سازمان مناقصه گذار : اداره کل راه آهن خراسان .

2- شرح مختصر موضوع مناقصه :  تکمیل عملیات ساختمانی ایستگاه راه آهن مشهد.
3- مهلت خرید  اسناد ارزیابی و مناقصه : تا ساعت 14:30  روز  دوشنبه  مورخ    1400/11/11 .    
4- ش�ایان ذکراس�ت دریافت اس�ناد و ارائه پاس�خ ،  صرفا"میبایس�ت ازطریق س�امانه 
ت�دارکات الکترونیکی دولت) س�تاد( ص�ورت پذیرد و ش�رکت کنندگانی ) در صورت 
تمایل ( ، مجاز به دریافت  حضوری اسناد می باشند که قبال در سامانه مذکور ثبت نام 

و اسناد را آپلود نموده اند  .
 http:/iets.mporg.ir 5- فراخ�وان  فوق از طریق پایگاه ملی اطالع رس�انی مناقصات 

اطالع رسانی می گردد.
6-  مهل�ت و مح�ل ارائ�ه  اس�ناد ارزیاب�ی و مناقصه : ش�رکت کنن�دگان در  فراخوان 
ف�وق می بایس�ت اس�ناد ارزیاب�ی و مناقص�ه  را  تا س�اعت 14:30 روز دوش�نبه مورخ  
   www.setadiran.ir1400/11/25_ درس�امانه تدارکات الکترونیکی دولت ب�ه آدرس

بارگذاری  نمایند.
7- قیمت اس�ناد مناقص�ه و نحوه واریز وجه: مبل�غ 1.000.000)یک میلیون( ریال به 

شماره حساب IR 710100004001064004005747    با  شناسه واریز 
215064060280500885132310008000   بنام تمرکز درآمد راه آهن .

8- مبل�غ کل ب�رآورد : مبلغ  57.551.695.534   ریال  بر اس�اس فهرس�ت بهای ابنیه  
سال 1400 .  

9- مدت و محل  اجرا : مدت اجرا  پنج /5 ماه می باشد که هفت/ 7 روز  آن به عنوان 
تجهیزکارگاه  بوده و محل  اجراء  طبق اسناد مناقصه میباشد.

10- مبل�غ تضمین  ش�رکت در فرآین�د ارجاع مبل�غ   2.877.584.777  )دو میلیارد و  
هش�تصد و هفت�اد و هفت   میلیون و پانصد و هش�تاد و چهار ه�زار و هفتصد و هفتاد و 
هف�ت (  ریال مطابق ب�ا تضامین معتبر من�درج در آیین نامه تضمی�ن معامالت دولتی 
موضوع مصوبه ش�ماره 123402/ت 50659  مورخ 94/09/22 هیئت محترم وزیران 
و اصالحی�ه آن ب�ا ش�ماره  5211/ت 57592 ه�� م�ورخ 1400/01/22   ،  در صورت 
واری�ز  نق�د  ش�ماره  حس�اب  IR 290100004001064006372624 ب�ا شناس�ه واری�ز " 

984280500111111111111111111111  "نزد بانک مرکزی  اعالم می گردد .
  تذکر: به درخواس�ت مناقصه گذار ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار الزم است 

به مدت سه ماه دیگر قابلیت تمدید داشته باشد.
11- رش�ته و رتب�ه پیمان�کار : داش�تن  حداقل رتبه  5  رش�ته ابنیه  از س�ازمان برنامه و 
بودج�ه الزامی می باش�د. و می بایس�ت به هم�راه اس�ناد مرتبط درس�امانه تدارکات 
الکترونیکی دولت به آدرسwww.setadiran.ir   بارگذاری  نمایند .  در غیر اینصورت 
از فرآیند مناقصه  حذف خواهند گردید و هیچگونه ادعایی از سوی شرکت کننده  در 

اینخصوص قابل استماع نخواهد بود .
تذک�ر1 : ب�ا توجه به گواهی صالحیت در رش�ته و پایه مورد نی�از دارای ظرفیت آزاد 

الزم با توجه به مبلغ برآورد مناقصه باشند.
تذک�ر 2 : بارگ�ذاری تصویر برابر با اصل ش�ده گواهی صالحیت در س�امانه تدارکات 

الکترونیکی دولت به آدرسwww.setadiran.ir  الزامی می باشد . 
تذک�ر 3 " ارائه گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی 
ب�ه موجب مصوب�ه 135943/ ت 55887 ه� م�ورخ 97/10/15  هیئت محترم وزیران 
و  آیی�ن نام�ه ایمنی ام�ور پیمان�کاری" مص�وب 89/03/05  وزیر تع�اون ،کار و رفاه 
اجتماعی علی الخصوص ماده 2 آن  درس�امانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس

www.setadiran.ir  الزامی است.
12- هزینه دو نوبت آگهی مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باشد . 

پ�س از ارزیابی کیفی ، از مناقصه گران واجد ش�رایط که حداقل امتیاز الزم را کس�ب 
نموده باشند جهت شرکت در جلسه مناقصه دعوت بعمل خواهدآمد.

اداره کل راه آهن خراسان

وزارت راه و شهرسازی
شرکت راه آهن

جمهوری اسالمی ایران
)سهامی خاص( 

اداره کل راه آهن خرأسان

آگهی مناقصه شماره 2000001004000304 
در سامانه تداركات الكترونیكی دولت

ضمنا آگهی مناقصه از طریق پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به نشانی http:\\iets.mporg.ir  نیز قابل دسترسی است. 

نوبت اول

بر اساس ماده 13 قانون برگزاری مناقصات عملیات اجرایی پروژه به شرح زیر بصورت مناقصه عمومی دو مرحله ای
 واگذار میگردد:  

1- دستگاه مناقصه گذار : شركت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل كشور به نشانی تهران - بزرگراه مدرس– 
خیابان وحید دستگردی – خیابان فرید افشار - نبش بلوار آرش

2- شرح پروژه: عملیات اجرایی مرزن آباد - كالردشت حد فاصل كیلومتر 000+0 الی 000 + 5 با مدت اجرای كار  24  
ماه در استان مازندران

3-  سیر مراحل دریافت اسناد و برگزاری فرآیند مناقصه: صرفاً از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت )ستاد( 
به آدرس http://www.setadiran.ir   و مهلت دریافت اسناد از سامانه مذكور حداکثر تا تاریخ 1400/11/13 ساعت 
14/30 میسر خواهد بود. ضمناً مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذكور، مراحل ثبت نام در سایت 
فوق و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه به انجام رسانند. تلفن پشتیبانی سامانه : 1456

4- محل تحویل پاکت شرکت در مناقصه )صرفا پاكت الف( اداره كل امور پیمان ها و رسیدگی فنی– شركت ساخت 
و توسعه زیربناهای حمل و نقل كشور و مهلت ارسال پاكت های پیشنهاد در سامانه حداکثر تا ساعت 14/30 روز 

شنبه مورخ 1400/11/23 و تاریخ جلسه مناقصه ساعت 10/30صبح  روز یكشنبه مورخ 1400/11/24 می باشد. 
 مدت اعتبار پیشنهادات 3 ماه از تاریخ فوق می باشد و در صورت لزوم یكبار قابل تمدید می باشد. 

5- برآورد : براساس فهرست بهای پایه راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1400 به مبلغ 631,944,494,788 ریال 
میباشد. 

)ضمنا انعقاد قرارداد بر اساس فهرست بهای تجمیعی می باشد.(
6- مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار 17،000،000،000 ریال تعیین میگردد. 
7- مهندسین مشاور طرح : تدبیر راه  ) تلفن : 011-33347636-33342074 ( 

شناسه آگهی : 1265278    م الف: 3654
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   طیبه رسولی

مستندنگاری مردم ایران زمین
ضمیمه سه شنبه های روزنامه قدس | شمـاره بیست و چهارم | سه شنبه 5 بهمن 1400

33 »گرد به کوه« آیین شکست سرما 
جهان ُگرد همین روزها باید از »رباط  مراد« راهی »الوند« بشود
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نان خورشید سر سفره شهربانو 

اسرار کوه خواجه

زمستان است 

زن های چاه نسری ده سالی می شود که اشتغالی تازه پیدا کرده اند

در دل هامون خشکیده جایی است که درست از دل اساطیر آمده است  

سقز در بیشتر روزهای نیمه دوم سال عنوان سردترین شهر ایران را دارد

ســـالم
 خاله خورشید 

خانهعروسکهای»حاجیبیگی«
گرموشلوغودیدنیاست

ضمیمه سه شنبه های 
روزنامه قدس

رواقرواق



  رئیس جمهور 
 با مردم
  سخن می گوید

حجت االسالم 
والمسلمین سید 
ابراهیم رئیسی 
امروز بعد از خبر 
ساعت ۲۱ در 
گفت وگوی زنده 
تلویزیونی با مردم 
سخن می گوید. 
گفت وگوی 
رئیس جمهور با 
مردم از شبکه یک 
سیما به صورت زنده 
پخش خواهد شد.

یادداشت مهدی خالدی    »سیاست 
ــا مــحــدود  ــت مـ ــ ــی دولـ ــارجـ خـ
ــام نــیــســت؛ در بـُـعــد  بـــه بـــرجـ
ــی اولـــویـــت  ــارجـ ســیــاســت خـ
ارتباط با همسایگان اســت«. 
شاید همین دو جمله کوتاه که 
31 خـــرداد در نخستین نشست خبری حجت 
االســام و المسلمین رئیسی پس از پیروزی در 
انتخابات از زبان رئیس جمهور منتخب بیان شد، 
برای درک دورنمایی سیاست خارجی دولت کافی 
بــود؛ افقی که دو ویژگی داشــت، محدود به غرب 
نبوده و اینکه همسایگان در آن اولویت داشتند. 
در 9 ماه گذشته هم ضــرورت گسترش ارتباط با 
همسایگان به یک گزاره مهم و برجسته در دولت 
تبدیل شــده اســت. انعطاف تهران بــرای برقراری 
روابط با عربستان سعودی و امــارات باوجود همه 
اختافات، نقش آفرینی مثبت در بحران قفقاز و 
افغانستان و همچنین حضور گسترده هیئت های 
سیاسی و تجاری کشورهای همسایه در تهران در 
ایام اخیر گواه این مدعاست. با وجود این ، اتخاذ 
هرگونه راهبرد در زمینه روابط با همسایگان پیش 
از هر چیز به زمینه سازی داخلی و هماهنگی بر 
سر این موضوع نیاز دارد. دولــت نیز با درک این 
موضوع نخستین گردهمایی پنج روزه سفرای ایران 
در کشورهای همسایه را در اواخر آذر برگزار کرد. 
روز گذشته همچنین اولین همایش ملی »ایران و 

همسایگان« برگزار شد.

سیاستهمسایگی؛یکضرورتمنطقهای ◾
در این نشست که در مرکز مطالعات وزارت امور 
خارجه برگزار شد، احمد وحیدی وزیــر کشور در 
سخنانی با اشــاره به اینکه این همایش می تواند 
نقش خوبی در گفتمان سازی در حوزه سیاست 
و همسایگی داشته باشد، گفت: امروز سیاست 
همسایگی یک ضــرورت مهم منطقه ای است. 
وحیدی افزود: همسایگی اگرچه در غرب مورد توجه 
بوده و ادبیات آن ساخته شده، اما نیازمند این است 
که ما با نگاه، برداشت و نیازهای خود این مفهوم را 
دوباره تعریف کنیم و ادبیات آن طراحی شود. وی با 
بیان اینکه سیاست همسایگی یک طرفه نیست 
متذکر شد: مخالفان و دشمنان تاش می کنند 

ملت ها را از هویت خود جدا کنند. اما با همه این 
مسائل امــروز نیز همکاری ها ادامــه دارد و ادامه 

خواهد داشت. 
سرلشکر سید یحیی رحیم صــفــوی، دستیار و 
مشاور فرماندهی معظم کل قوا نیز در نخستین 
همایش ملی ایران و همسایگان با اشاره به راهبرد 
سیاست منطقی و راهبردی ایران برای رسیدن به 
تفاهم مشترک و منافع مشترک در مقابل تهدیدات 
مشترک، گفت: دوران جدیدی در حیات سیاسی 
ایـــران به خصوص سیاست خارجه شــروع شده 
است. در تنظیم سند راهبردی ایران در سال 1424 
هجری شمسی می خواهیم ترسیم کنیم که با هر 
یک از 1۵ کشور همسایه و منطقه چگونه راهبردی از 
نظر اقتصادی، فرهنگی، گردشگری، علمی، محیط 
زیست و سایر حوزه ها به صورت درازمدت و حداقل 
برای 2۰ سال برنامه ریزی کنیم؛ این مهم ترین بحثی 

است که امروز دنبال می شود.
سيد احسان خــانــدوزی، وزیــر اقتصاد نیز طی 

سخنانی خاطرنشان کــرد: اقتصاد مقاومتی 
بــا ویــژگــی آسیب ناپذیر بــودن اقتصادی فوق 
فعال و توسعه ای اســت. خاندوزی ادامــه داد: 
باید پنج مرکز تجاری در مــرز هــای همسایگی 
)مرز های شرقی، شمالی و کرانه های غربی با دو 
نقطه تمرکز بر ترکیه و عراق( در نظر گرفته شود. 
این پنج نقطه کانونی با ایجاد پنج مرکز تجاری 
می توانند نقش آفرینی خوبی در روند فعالیت 
اقتصادی تجار ایرانی و خارجی داشته باشند و 
این از تدابیری است که می تواند در روند تجاری 

همسایگان ایران مؤثر باشد.

نهشرقینهغربیسیاستاصلیماست ◾
وزیـــر امـــور خــارجــه نیز در ایــن نشست بــه مبانی 
سیاست همسایه محور دولت اشاره کرد و گفت: بنا 
به دالیل مختلف تاکنون ظرفیت 1۵ کشور همسایه 
دیده نشده است. حسین امیرعبداللهیان ادامه داد: 
مؤلفه های تاریخی و جغرافیایی به اضافه قرابت های 

دینی و فرهنگی و اشتراکات زبانی با این کشورها 
می تواند فرصت بی نظیر بــرای ملت های منطقه 
براساس فرصت ها و چالش های مشترک به حساب 
بیاید. وی افـــزود: در راســتــای سیاست منطقه ای 
و سیاست همسایه پایه توجه بــه ســازمــان هــای 
منطقه ای از جمله اکو، شانگهای و اوراسیا  و توجه به 
دیپلماسی انرژی و دیپلماسی آب و دیپلماسی علمی 
و فناوری از جمله مباحث فراروی دولت در سیاست 
همسایه پایه و همسایه محور اســت. امــروز ایران 

مسیر مهم ترانزیت جهانی است.
امیرعبداللهیان یـــادآور شــد: البته ایــن روزهــا در 
فضای مجازی به دلیل تحرکاتی که وجــود دارد، 
سعی می کنند درباره سفر رئیس جمهور به روسیه 
حاشیه هایی ساخته شـــود. بــه صــراحــت اعــام 
می کنیم در حوزه روابط خارجی هم با غرب و هم با 
شرق کار می کنیم، ولی در حوزه استقال، سیاست 
نه شرقی نه غربی با قــدرت در جــای خــودش و به 

درستی قرار دارد. 

الزاماتتحققسیاستهمسایگی ◾
همان گونه که گفته شد ارتباط با همسایگان به 
عــنــوان یکی از مهم ترین اولــویــت   هــای سیاست 
خارجی ایران تعریف شده است. تنها چیزی که ما 
در سیاست و نظام بین الملل    نمی توانیم آن را تغییر 
دهیم، همسایگان هستند. چه به لحاظ سیاسی، 
چه به لحاظ امنیتی، چه به لحاظ ژئوپلتیک و 
ژئواستراتژیک، همسایگان حائز اهمیت بسیار 
زیادی هستند.  در این مسیر برگزاری رویدادهای 
علمی مانند همایش ملی ایـــران و همسایگان 
می تواند به سیاست های راهبردی و کان کشور 
جهت دهی ویژه ای دهد. از سوی دیگر هم می تواند 
آن روایــت    نادرست را تصحیح کند و ضمن ارائــه 
روایــت   هــای درســـت، بسیاری از سوء   تفاهم ها و 
سوءبرداشت   های ناشی از عدم شناخت درست 
از جمهوری اسامی را برطرف کنیم. در نهایت 
اینکه همسایگان فی   نفسه برای ایران حائز اهمیت 
هستند. اگر ما بتوانیم در شرایط تحریم و در حالی 
که اقدامات خصمانه غرب علیه ما همچنان ادامه 
دارد، تــوازن و تعادل میان سیاست بین الملل و 
منطقه   ای برقرار کنیم، گام مؤثری برای تحقق و تأمین 

منافع خود برداشته   ایم. 

 نخستین همایش ملی »ایران و همسایگان« 
 با حضور وزرای کشور، اقتصاد، خارجه و مدیران اقتصادی برگزار شد

گفتمان سازی برای 
سیاست  همسایگی 

خبرخبر
روزروز

....

اشتغالپایداردر۱۷استانمرزیبهثمرمینشیند ◾
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت با انتشار مطلبی در 
صفحه شخصی خود از تصویب برنامه ملی تقویت کسب 
و کار و معیشت مرزنشینان خبر داد. وی در این باره نوشت: 
وضعیت اقتصادی مناطق مــرزی شایسته مرزنشینان 
غیور نیست. با همراهی مردم و جدیت دولت در اجرای این 
مصوبه، ان شاءهللا اشتغال پایدار و زودبازده در 1۷ استان 

مرزی به ثمر خواهد نشست.

تخریبساختمانقوهقضائیهدرسعبرتیبرایمتجاوزان ◾
حجت االسام منتظری دادستان کل کشور در جلسه شورای 
معاونان دادستانی کل کشور، تخریب ساختمان قوه قضائیه 
در چالوس را درس عبرتی برای متجاوزان دانست. منتظری 
گفت: در حوزه صیانت از حقوق عامه نیازمند عزم همگانی 
هستیم و قوه قضائیه برخورد با تجاوزگران را شروع کرده است. 
همه باید بدانند دستگاه قضا در برخورد با مجرمان و متخلفان 

اراده جدی داشته و این عزم را از خود شروع کرده است.

اُمیکروندرکشورسویهغالبشد ◾
ابــراهــیــم قــــادری، رئــیــس اداره مــراقــبــت مــرکــز مدیریت 
بیماری های واگیر وزارت بهداشت از غالب شدن سویه 
اُمیکرون در بین مبتایان به ویروس کرونا خبرداد و گفت: 
بین 2۰  تا ۸۰ درصد مبتایان، به عنوان بیماران خاموش 
اُمیکرون شناخته می شوند. قادری گفت: علت اینکه هنوز 
سویه کرونا اُمیکرون در کشور شدت نگرفته، به دلیل رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی پیک پنجم و واکسیناسیون است. 

حقرأیایراندرسازمانمللازروزدوشنبهاحیامیشود ◾
»مجید تخت روانچی« نماینده دائم ایران در سازمان 
ملل متحد با تأیید پرداخت حق عضویت ایران اعام 
کــرد ایـــران اســامــی حــق رأی خــود را در ایــن سازمان 
باردیگر بدست آورد. به گزارش ایرنا، وزارت دارایی کره 
جنوبی در بیانیه ای در این زمینه گفته بود این پرداخت 
ــران از کــره جنوبی   روز جمعه پــس از درخــواســت ایـ

انجام شد.

آرش خلیل خانه     سخنگوی 
وزارت امــور خارجه کشورمان در 
واکنش به طــرح پیشنهاد توافق 
موقت هسته ای با تأکید بر اینکه 
جمهوری اسامی ایران پایدار و قابل اتکاست و 
هیچ چیزی را کمتر از این نمی پذیرد، به خبرنگار 
قدس گفت: توافق موقت یا چیزهای شبیه این، 
هیچ گاه در دستورکار ما نبوده اســت. سعید 
خطیب زاده در نشست خبری هفتگی خود 
با اصحاب رسانه افــزود: موضع ما دربــاره آنچه 
در وین در حال گفت وگو است، روشن و ثابت 
است. ماهیچ چیزی را کمتر از یک توافق پایدار 
نمی پذیریم؛ زیــرا آن چــه بــرای ما اصالت دارد، 

کیفیت آن چیزی است که توافق می شود.

پیششرطنمیپذیریم ◾
ــن دیپلمات ارشـــد کــشــورمــان همچنین در  ای
واکنش به اظهارات اخیر رابرت مالی نماینده ویژه 
آمریکا در امور ایران که گفته است حصول توافق 
هسته ای بدون آزادی چهار تن از اتباع دوتابعیتی 
که به اتهام جاسوسی در ایران دوران محکومیت 

خود را می گذرانند ممکن نخواهد بود، تصریح 
کرد: ایران هیچ پیش شرطی را از روز اول نپذیرفته 
و نخواهد پذیرفت و طــرح ایــن موضوعات اگر 
برای مسائل داخلی و رسانه ای باشد از آن عبور 
می کند، ولی معتقدیم مذاکرات به اندازه کافی 
پیچیده است و نباید با چنین اظهاراتی آن را 
پیچیده تر کرد. سخنگوی دستگاه دیپلماسی 
کشورمان با اشــاره به بازداشت و گروگان گیری 
اتباع ایرانی در آمریکا به اتهام واهــی دورزدن 
تحریم های غیر قانونی و یک جانبه ایاالت متحده 

یادآور شد: درباره وضعیت اتباع ایرانی بازداشت 
شده در آمریکا نگرانی خود را از ابتدا اعام کردیم 
و بــه خاطر موضوعیت انسانی ایــن داستان 
چه به صورت مستقیم چه غیرمستقیم و چه 
پیش از مــذاکــرات و چه همراه با ایــن مذاکرات 
این موضوع در دستورکار ما بــوده، ولی طبیعی 
است که دو مسیر مختلف است. خطیب زاده 
درباره مذاکرات وین افزود: در حوزه راستی آزمایی 
پیشرفت ها قابل توجه تر از حوزه تضامین بوده 
ــه شــده در دست  و ایده ها و پیشنهادهای ارائ

بررسی است، اما همچنان موضوعات مهم باقی 
مانده اند. ولی باید تصمیم سیاسی در واشنگتن 
درباره برخی از این موضوعات گرفته شود تا شاهد 
پیشرفت توافق باشیم. خطیب زاده تأکید کرد: 
اکنون از هر زمان دیگری به توافق نزدیک تریم در 
عین حال به همان میزان به نقطه ای که آمریکا 
تصمیم سیاسی الزم را اتخاذ نکند و توافق با 

مشکل روبه رو شود، نزدیک هستیم.

مذاکرهباطالباندربارهحقابهایران ◾
سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره رهاسازی 
آب سد کمال خان و مذاکرات با طالبان در مورد 
حقابه ایــران نیز با اشــاره به اینکه در سال های 
گذشته تنها ۵ درصد از این حقابه توسط حاکمان 
افغانستان پرداخت شــده، اظهار کــرد: اصول 
حقوق بین الملل شامل وفــای به عهد و اصول 
حسن همجواری تأکید می کند که هر کس در 
افغانستان حاکم است این حقابه را برای ایران 
و مردم منطقه و طبیعت منطقه قائل شود و در 
گفت وگوهای اخیر با مقامات هیئت سرپرستی 

افغانستان نیز بر این موضوع تأکید شد.

خطیب زاده در پاسخ به قدس تأکید کرد

پاسخ منفی تهران به توافق موقت 

خبر مشروح

در  حاشيه

واکنش 
آخوندی 
به اظهارات 
بروجردی

عاءالدین بروجردی 
رئیس سابق کمیسیون 
امنیت مجلس به تازگی 
از خسارت ۵۰ میلیارد 
یورویی آخوندی به 
اقتصاد کشور خبرداده 
و دلبستگی او به فرانسه 
و اروپا را عامل عدم قبول 
فاینانس مهم چینی ها 
دانسته است. عباس 
آخوندی سرانجام روز 
گذشته در گفت وگو با 
خبرگزاری مهر درباره 
اظهارات بروجردی 
گفت: به هیچ وجه 
حاضر به صحبت در 
این خصوص نیستم 
و همه آنچه الزم بود 
را یکی از معاونانم و 
فخریه کاشان مشاور 
من در آن زمان، اعام 
کرده اند.

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9220000239     باز نشدن سیستم ایربگ در رویداد 
برخورد بیش از 50 خودرو در مسیر بهبهان در 

حد جنایت است که منجر به مرگ و نقض عضو 
بسیاری از افراد شد. این ارابه های مرگ همچنان 

می تازند. چرا به این امور رسیدگی نمی شود.

9360000158    یک طلبه جامعه المصطفی العالمیه 
اهل رواندا که از تکنولوژی دور بوده برای تحصیل 

با مشقت یک ساعت درس استادش در ایران را آنالین 
گوش می دهد و تالش می کند تا موفق شود، آن وقت 

سخنگوی سازمان نظام پزشکی می گوید پزشکان از 

کار با سیستم آنالین ناتوان هستند!! مشخص است 
که برای سرپیچی از نسخه نویسی آنالین چند ماه 
است کارشکنی می کنند تا درآمدشان آشکار نشود و 

به ثروت اندوزی غیرقانونی شان ادامه دهند و مالیات 
بر درآمد که حق بیت المال است را پرداخت نکنند!؟ 

91500000017  متأسفانه چشم و هم چشمی حتی 
به روز مادر هم رسیده و باعث شده بسیاری که به 

لحاظ مالی کمی ناتوان تر هستند در مقابل زن و 
خانواده شان سرشکسته شوند. ای کاش به همان 

سادگی گذشته بازگردیم.

مجلس مانع ادامه خام فروشی 
پتروشیمی ها می شود؟

مهدی پناهی     یکی از راهکارهای 
کان برای حل مشکات و ایجاد رونق 
اقتصادی حذف خام فروشی از منابع 
طبیعی کشور اســـت. موضوعی کــه رهبر معظم 
انقاب از آن به »نهضت کاهش خام فروشی« تعبیر 
کــرده انــد. ایشان در سال 94 و در جــوار حرم مطهر 
علی بن موسی الرضا )ع( فرمودند: »اینکه من چندی 
پیش راجــع به وابسته بــودن اقتصادمان به نفت 
اعتراض کردم و در سخنرانی گفتم، ناظر به این است. 
ما باید کاری کنیم خام فروشی به تدریج کاهش پیدا 
کند تا اینکه به کلی از بین برود؛ باید ارزش افزوده ایجاد 
کرد«. باوجود صراحت و اهمیت موضوع باید پرسید  
آیا زمانش نرسیده مسئوالن و فعاالن اقتصادی برای 
عملی شدن این خواسته اقدام کنند؟ این روزها دولت 
و مجلس در حال بررسی بودجه سال 14۰1 کشور 

هستند و کمیسیون تلفیق آوردگاه این شعار است.
در الیحه بودجه سال آینده با هدف کاهش یارانه 
پنهان انرژی، افزایش درآمد دولت و تک نرخی شدن 
گاز طبیعی تحویلی به صنعت پتروشیمی، مقرر شده 
است نرخ سوخت گاز پتروشیمی ها، پاالیشگاه ها 
و صنایع پایین دستی و مجتمع های احیای فوالد 
افزایش یابد. از سوی دیگر بر محصوالت صادراتی 
همچون قیر، متانول، اوره، پلی اتیلن و غیره عوارض 

بیشتری بسته شود.
تکمیل زنجیره ارزش یکی از شعارهای همیشگی 
مــســئــوالن وزارت نفت و شــرکــت ملی صنایع 
پتروشیمی بوده است، به زبان ساده محصوالتی 
ــن محصوالت  ــری همانند اوره جــزو کــم ارزش ت
پتروشیمیایی هستند، اما عمده صادرات صنایع 
پتروشیمی مربوط به همین محصوالت است. با 
وجود مزیت اقتصادی توسعه صنایع تکمیلی 
ــای پتروشیمی  پــتــروشــیــمــی، بیشتر واحـــدهـ
کــشــور در بــخــش بــاالدســتــی ســاخــتــه شــده و 
توسعه یافته اند و سایر زنجیره ارزش افزوده مورد 

غفلت قرارگرفته است.
ــاف پتروشیمی ها جــزو کــم بــازده تــریــن  بــا ایــن اوصـ
بخش های اقتصاد نفت و انرژی کشور شده اند که 
به جای تحول، به دنبال رانت خوراک ارزان هستند 

تا از این طریق سود باالی خودشان را تضمین کنند.
برای همین دولت با ایجاد مالیات به دنبال ترغیب 
پتروشیمی ها برای ادامه زنجیره ارزش تولید و خلق 
ــاارزش اســـت. از طــریــق مالیات هم  ــ محصوالت ب
درآمدی برای دولت تأمین می شود و هم مهم تر از آن 
پتروشیمی ها را وادار می کند دست از خام فروشی 
برداشته و وارد تولید سایر محصوالت بــاارزش هم 
بشوند. با بررسی ارزش تناژ وارداتــی و صادراتی در 
پتروشیمی کشورمان متوجه می شویم ارزش هر تناژ 
صادراتی 36۰ دالر است اما ارزش واردات محصوالت 

پتروشیمی 2 هزار دالر است!
بــرای همین مالیات های تنظیم گری نیاز اســت که 
پتروشیمی ها را مجبور به تغییر رویه کند. از سوی 
دیگر درآمـــد حاصله از ایــن مــوضــوع می تواند در 
ــزوده پتروشیمی  ــ سایر بخش های زنجیره ارزش اف
ســرمــایــه گــذاری شـــود. البته ایــن درآمـــد صــرفــاً در 
چند ســال اول بــرای دولــت وجــود دارد و بــعــدازآن 
نفعی بــرای دولــت نــدارد، بلکه هدف اصــاح فرایند 

پتروشیمی هاست.
در چنین شرایطی همزمان با بررسی موضوع در 
کمیسیون تلفیق مجلس، صنایع پتروشیمی 
البی های مختلفی را برای تغییر ریل دولت انجام 
ــد. آن هــا با ژســت حمایت از بــورس مدعی  ــ داده ان
هستند با افزایش نرخ خوراک گاز صنایع پتروشیمی 
و مالیات محصوالت صــادراتــی، ســهــام داران خرد 
متضرر می شوند! هرچند این مالیات از سایر صنایع 
نیز گرفته می شود، اما پتروشیمی ها بیشترین سهم 
را در خام فروشی دارند. برای فهم اهمیت موضوع 
پتروشیمی ها و نرخ خــوراک آن می توان به دعوای 
وزیــر نفت و وزیــر صمت در دولــت روحانی اشــاره 
کرد؛ جایی که زنگنه به دنبال افزایش نرخ خوراک 
بود و از سوی دیگر نعمت زاده مخالف آن. دعوای 
این دو وزیر در سال 94 منجر به دوئل در بهارستان 
شد و درنهایت نرخ خوراک گاز صنایع پتروشیمی 
افزایش یافت. البته هدف اصلی نه توسعه صنعت 
پتروشیمی بلکه صرفاً افزایش درآمدهای دولت 
با کاهش سود صنایع پتروشیمی بــود. اما اکنون 
هدف دولت اصاح رویه و عمل به وعده حذف خام 
فروشی اســت. در چنین شرایطی خــرج کــردن از 
جیب مردم به بهانه حمایت از بورس، صرفاً حاکی 
از منافع بخشی است. صنایع پتروشیمی معتقدند 
با تصویب بودجه 14۰1 ســهــام داران ایــن صنایع 
متضرر می شوند، اما باید اشاره کرد بخش عمده 
این صنایع متعلق به بخش خصولتی و شبه دولتی 

است نه مردم.

خبـر
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حقوق بشرحقوق بشرعدليهعدليه دولتدولت

مأموریت اژه ای به دادستان و 
سازمان بازرسی درباره رمزارزها

حجت االسام محسنی اژه ای، روز گذشته در نشست  
شــورای عالی قوه قضائیه، دستور کارهای مهم این قوه را 
بررسی و اعام کرد. موضوع »رمزارزها« و خطراتی که ممکن 
است از این ناحیه درآینده دارایی های مردم را تهدید کند و 
برای دولت دردسرآفرین شود، از مقوله های مطرح  شده از 
جانب رئیس عدلیه بود. به گزارش فارس، رئیس دستگاه 
قضا بر همین اساس دادستان کل کشور و سازمان بازرسی 
را مأمور کرد تا از بانک مرکزی بخواهند هر چه زودتر در قبال 
مسئله رمزارزها و همچنین تشریح وظایف دستگاه های 

مختلف در این رابطه شفاف سازی کند.

48 هزار کشته
  دستاورد حقوق بشر آمریکایی!

دبیر ستاد حقوق بشر و معاون امور بین الملل قوه قضائیه 
از اقدامات ضدانسانی آمریکا در سال های گذشته پرده 
برداشت. کاظم غریب آبادی، در توییتر نوشت: آمریکا به 
بهانه مبارزه با تروریسم در دو دهه گذشته 14هزار حمله 
پهپادی در هفت کشور انــجــام داده اســـت؛ نتیجه چه 
بود؟4۸هزار غیر نظامی کشته و ده ها هزار خانه ویران شد. 
الزم به توضیح است ۵۰ نماینده کنگره آمریکا در نامه ای به 
جو بایدن رئیس جمهور این کشور در چند روز گذشته، با 
اشاره به خسارات سیاست مبارزه با تروریسم این کشور 

برای غیرنظامیان، خواهان تغییر در این سیاست شدند.

مهار رشد اجاره بها 
در دستور کار دولت

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست 
دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشورمان برگزار 
شد، سه موضوع مهم در اقتصاد مورد بررسی قرار گرفت. 
به گــزارش مهر در این جلسه، گــزارش مرکز آمــار در مورد 
تورم دی ماه و اجاره مسکن در سبد هزینه خانوار مطرح 
و پــس از بــررســی مقرر شــد ستاد هماهنگی اقتصادی، 
سیاست حمایتی در این زمینه را با هدف کنترل رشد اجاره 
بها و حمایت از اجاره نشینان تدوین و ارائه کند. در ادامه 
رئیس جمهور بانک مرکزی را ملزم به اتخاذ سریع  راهکار 

درست برای مدیریت رشد نقدینگی کشور کرد.



صنعت خودرو 
را دوساله 

متحول می کنیم
فاطمی امین گفت: 

صنعت خودرو 
پیچیده ترین صنعت 
ماست. روزانه ۴هزار 

خودرو در کشور 
تولید می شود که 

برای هرکدام از 
آن ها نزدیک به 

۳هزار قطعه باید 
تولید شود و این 
یعنی انبوهی از 
پیچیدگی های 

مدیریتی و فناوری. 
۹۰پروژه را در 

وزارت صمت تعریف 
کرده ایم ازجمله 

صنعت خودرو. قول 
می دهم تا دو سال 

آینده صنعت خودرو 
را کامل تغییر دهیم.

خبرخبر
روزروز

رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: کمیسیون 
تلفیق مصوب کرد وزارت تعاون،  کار و رفاه اجتماعی با 
همکاری سازمان هدفمندسازی یارانه ها و با استفاده 
 از پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان موظف شد حداکثر طی 
سه ماه پس از ابالغ این قانون ضمن دهک بندی درآمدی 
تمامی خانوارهای یارانه بگیر، درخصوص حذف یارانه 

معیشتی و نقدی خانوارهای پردرآمد اقدام کند. به گزارش 
ایسنا، وی افزود: همچنین کمیسیون تلفیق تصویب کرد 
منابع ارزی مندرج در تبصره۱۴ مربوط به منابع هدفمندی 
یارانه ها بالفاصله توسط شرکت های تابع وزارت نفت 
به حساب ارزی افتتاح شده توسط خزانه داری کل کشور 
نزد بانک مرکزی به نام سازمان هدفمندی یارانه ها واریز 

شود و به محض وصول توسط بانک مرکزی به نرخ سامانه 
معامالت الکترونیکی )ای.تی.اس( تسعیر شده و مستقیم 
به حساب ریالی سازمان هدفمندی واریــز شــود. دولت 
پیش بینی کرده بود منابع هدفمندی یارانه ها ۴۷۰هزار 
میلیارد تومان باشد که کمیسیون تلفیق این میزان را به 

۵۴۷ هزار میلیارد تومان افزایش داد.

ــا تصمیم  ــرا طوسی   بـ زه
دولت قرار است وام های خرد زیر 
صدمیلیون تومان، تسهیل و بدون 
ضامن  ارائه شود.حاال این پرسش 
مــطــرح مـــی شـــود کـــه آیـــا دولـــت 
می تواند وعده خود را محقق کند؟

 جای خالی تأمین مالی خرد  ◾
در آرایش فعلی نظام بانکی

دکتر ایمان اسالمیان، کارشناس و تحلیلگر حوزه 
بانکی در گفت وگو بــا خبرنگار قــدس می گوید: 
مشکالت بحث وام دهی به دو قسمت یکی تأمین 
مالی کالن و متوسط که هدفش بخش مولد اقتصاد 
است و دیگری تأمین مالی خرد تقسیم می شود. 
ــال از تاریخ بانکداری  در کشور ما با اینکه ۱۰۰سـ
مدرن و ۴3سال از بانکداری اسالمی می گذرد هنوز 
نتوانستیم یک سازوکار دقیق و کارا برای تأمین مالی 

خرد ایجاد کنیم.
اسالمیان در پاسخ به اینکه آیا منابع مالی بانک ها 
صرف ناترازی خودشان می شود، می افزاید: نه، اصوالً 
آرایش نظام بانکی ایران برای تأمین مالی خرد چیده 
نشده است. نظام بانکی کشور باید برای تأمین مالی 
خرد بازآرایی بشود. شما در نظر بگیرید به جای تأمین 
مالی یک پروژه چندین هزار میلیارد تومانی به راحتی 
می شود چند هزار تأمین مالی خرد انجام داد ولی این 
رویه را توسعه ندادیم به طوری که افراد برای یک تأمین 
مالی کوچک و ناچیز حتی مجبور می شوند کارهای 
غیرشرعی بکنند مثالً با وام خرید کاال تعمیرات خانه 

را انجام دهند یا با وام مسکن ماشین بخرند.

 دشواری شرایط دسترسی ◾
 به منابع تسهیالتی خرد

این کارشناس بانکی با تأکید بر اینکه ما چارچوب 

ــران نداشتیم،  تأمین مالی خــرد را هیچ گاه در ایـ
می افزاید: در تأمین مالی خرد اوالً توزیع فرصت های 
مالی عادالنه نیست و از آن مهم تر شرایط دسترسی 

به منابع تسهیالتی هم خیلی دشوار است. 
ــــن اســــت کـــه یـــک نــظــام  ــــن مـــوضـــوع ای راه حـــــل ای
اعتبارسنجی جامع و چابک مثل همه دنیا داشته 
باشیم که براساس آن، افراد بتوانند به صورت عادالنه 

از منابع بانکی بهره مند شوند. 

در غیر این صــورت باید با همین رویــه پیش برویم 
که نخست باید اعتبار تخصیص پیدا کند یعنی 
به نقطه ای برسیم که یک واحد تسهیالت بانکی 
بــه متقاضی وام تخصیص پیدا کند سپس این 
وام به متقاضی پــرداخــت شــود، چراکه وقتی وام 
به فرد تخصیص پیدا می کند تــازه اول ماجراست 
چون متقاضی برای تهیه وثایق موردنظر به مشکل 

برمی خورد.

تسهیل اعتبارسنجی باوجود نظام های اطالعاتی  ◾
در کشور

ــاره بــه اینکه بــا شفاف تر شــدن نظام های  وی بــا اشـ
اطالعاتی کشور، پیاده کردن نظام اعتبارسنجی دور 
از دسترس نیست، مــی افــزایــد: اکنون چند بانک 
خصوصی و قرض الحسنه توانسته اند با تأمین مالی 
خرد به شیوه اعتبارسنجی نفس تازه ای به کالبد نظام 
بانکی بدمند ولی هنوز هم تا رسیدن به نقطه بهینه راه 
زیادی داریم. وی تأکید می کند: تا زمانی که این ساختار 
در نظام بانکی کشور ایجاد می شود باید از تمرکزگرایی 
در پرداخت تسهیالت هم استفاده کرد که براساس 
آن بانک ها سهمیه مشخصی برای وام خرد در نظر 
بگیرند تا مشتریان با نام نویسی در یک سامانه متمرکز 
بتوانند از تسهیالت تخصیصی بهره مند شوند. در 
حال حاضر این شیوه برای وام های ازدواج رایج است، 
ولی این قابلیت خوبی است که می تواند برای وام دهی 
و برطرف کردن سایر حوائج مردم نیز طراحی شود تا 
به یک تعادلی در اختصاص وام هــای خرد در کشور 
برسیم. در غیر این صورت بانک ها خیلی خود را ملزم 

به پرداخت وام خرد نمی دانند.

بی رغبتی مردم به سپرده گذاری قرض الحسنه ◾
معصومی، کارشناس حــوزه پولی و بانکی نیز در 
گفت وگو با خبرنگار قدس می گوید: در پرداخت وام 
خرد به مــردم دو مقوله وجــود دارد؛ نخست اینکه 
تجربه گذشته بانک ها نشان می دهد پرداخت 
وام های ۱۰ و ۱۵میلیونی صرف هزینه های جاری شده 
و بــرای سرمایه گذاری از آن استفاده نمی شود به 
همین علت امکان برگشت آن کم است. بانک ها اگر 
بخواهند این را جزو مطالبات معوق در آینده پیگیری 
کنند امکان وصول آن خیلی ضعیف است و دولت 
هم هیچ راهکاری برای برگشت منابع بانک ها ندارد.

معصومی در پاسخ به اینکه این وام دهی می تواند از 

محل منابع ۵۰۰ هزارمیلیاردی قرض الحسنه اتفاق 
بیفتد، یادآور می شود: اکنون این سپرده ها مثل دهه 
۷۰ و 8۰ نیست و مردم راغب نیستند پول خود را 
به عنوان سپرده قرض الحسنه نزد بانک ها بگذارند؛ 
به همین دلیل بانک ها درباره تخصیص این منابع 
بــا محدودیت مــواجــه هستند. ضمن اینکه یک 
تعهدات تکلیفی نیز برای پرداخت وام های ازدواج 
و قرض الحسنه دارند که باید از این محل پرداخت 
شود و عمالً برای بانک ها میسر نیست این منابع را 

به صورت اعتبارات خرد بین مردم توزیع کنند.

 ترجیح بانک ها اختصاص وام  ◾
به بنگاه های اقتصادی فعال

ــر ایــنــکــه مــاهــیــت بانک ها  ــا تــأکــیــد ب معصومی ب
تسهیالت دهی است و ۷۰درصد درآمد آن ها از محل 
پرداخت تسهیالت تأمین می شود، تأکید می کند: 
بانک ها ترجیح می دهند منابع مــحــدود خــود را 
بیشتر در جهت تولید و به بنگاه های اقتصادی فعال 
اختصاص دهند که هم برگشت منابع تضمین شده 
باشد هم بتوانند تسهیالت را با وثایق مورد اعتبار 
بگیرند. این کارشناس بانکی با اشــاره به موضوع 
اعتبارسنجی بــرای پرداخت وام خرد و با انتقاد از 
کلی گویی درباره این نوع وام دهی تأکید می کند: آقایان 
می خواهند وام دهی از طریق سهام و اعتبارسنجی 
اتفاق بیفتد ولــی ایــن اعتبارسنجی ازنظر بانکی 
به درستی تعریف نشده و اینکه چه تعهداتی برای 
مردم در نظر گرفته می شود، تأمین اعتبار بانک ها 
چطور باید باشد و بازپرداخت طی چه دوره ای و 
با چه نرخی قــرار است اتفاق بیفتد. از طرف دیگر 
اعتبارسنجی بــه بحث درآمـــد مــربــوط مــی شــود و 
حقوقی که به مردم پرداخت می شود با هزینه های 
خانوار آن ها تطابق ندارد. با دقت در برخی جزئیات 
به نظر می رسد عملیاتی شدن آن قابل تأمل هست.

قدسدالیلطفرهرفتنبانکهاازپرداختوامبهمردمرابررسیمیکند

 ضرورت بازآرایی نظام بانکی 
برای تأمین مالی خرد

اقتصاد3

WWW.QUDSONLINE.IR9731 سه شنبه 5 بهمن 1400   22 جمادی الثانی 1443  25 ژانویه 2022   سال سی و پنجم    شماره

قیمت 
شوفاژ برقی

  سانفورد 
SF1211OH مدل

2,۵۷۰,۰۰۰ تـومـان

  ایوولی 
13MW_EVOH مدل

2,۴3۰,۰۰۰ تـومـان

  سانفورد 
SF1212OH مدل

3٫3۵۰٫۰۰۰ تومان

  دلونگی
KH۷۷۰92۰CB مدل 

3,۸۴۰,۰۰۰ تـومـان

  آدیسان 
مدل A-11 دیجیتال
2,۷33,۵۰۰ تـومـان

  نوا 
NH12۵۴ مدل

2,۵۷۰,۰۰۰ تـومـان

69.100.000نیم سکه39.000.000ربع سکه1.234.688بورس 253.718دالر )سنا(54.040.000 مثقال طال 173دینار عراق )سنا(123.210.000سکه12.464.000 طال  1۸ عیار1.840اونس طال 69.086درهم امارات )سنا(

 یارانه خانواده های 
پردرآمد حذف می شود
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روابط عمومی شركت شهرك های صنعتی چهارمحال و بختیاری

ش�ركت ش�هرك های صنعتی چهارمحال و بختیاری در نظر دارد به اس�تناد قوانین و مقررات معامالت دولتی، مناقصه ی عمومی مطابق شرایط زیر را با بهره گیری از سامانه ی تداركات 
الكترونیكی دولت برگزار نماید. كلیه ی مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس�ناد تا ارائه ی پیش�نهاد مناقصه گران و بازگش�ایی پاكت ها از طریق درگاه سامانه ی تداركات الكترونیكی 

دولت )ستاد( به آدرس http://www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی 
را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز  1400/11/04 می باشد.

نوع فراخوانمحل اجرا  نام پروژه
مبلغ برآورد  
اولیه )ریال(

آخرین مهلت دریافت 
اسناد از سایت

آخرین مهلت  
محل تأمین زمان بازگشاییارائه پیشنهاد 

اعتبار

مبلغ تضمین 
)میلیون 

ریال( تاریخساعتتاریخساعتتاریخساعت

تهیّه   مصالح و اجرای شبكه ی برق 
فشار متوسط  ناحیه ی صنعتی 

تخّصصی بادام

ناحیه   صنعتی 
تخّصصی بادام

مناقصه   
عمومی 

یك مرحله ای
8/950/581/150 141400/11/07141400/11/178:301400/11/18

داخلی و عمرانی 
استانی 

448

شناسه آگهی 1265325

آگهی مناقصه )نوبت دوم(       

بدون آب همه چیز خشک می شود .

» آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای «

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شركت آب و فاضالب مشهد

شرکت آب و فاضالب مشهد در نظر دارد با رعایت مفاد آئین نامه معامالت شرکت های 
آب و فاضالب شهری و استانی و از طریق مناقصات 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 و محل دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ  1400/11/4 لغایت  6 /1400/11 از محل دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب مشهد یا در سایت اینترنتی http://iets.mporg.ir  قابل دریافت 
می باشد.

4- تاریخ و محل تسلیم پاکات مناقصه : پایان وقت اداری مورخ  1400/11/17 به آدرس مشهد، خیابان فلسطین، فلسطین 26 ، دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضالب مشهد.
5- مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت سه ماه می باشد. 

6- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 
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ف
مدت اجرا موضوعردی

)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

1
خدمات پشتیبانی وامور فنی مهندسی 
ادارات امداد و حوادث شبکه توزیع آب 

مشهد ))تجدید((
هفت اداره کار اموراجتماعی 1249/340/417/6901/611/000/000 

در رشته خدمات وپشتیبانی  
- واریز نقدی به حساب 
جاری شماره 100050004 

بانك پاسارگاد
 شعبه آبفای مشهد
2- ضمانتنامه بانکی

3 – اوراق مالی اسالمی 
دولت

2
اجرای عملیات احداث 9 باب حوضچه 
بتنی درخروجی مخازن آب وایستگاه 

های پمپاژ ))تجدید((
46/883/177/487337/000/000

حداقل پایه 5 آب یا ابنیه 
از سازمان مدیریت و                 

برنامه ریزی 

3
اجرای عملیات اصالح شبکه آب ونصب 

مجددپراکنده فاز3 درسطح محدوده 
مدیریت منطقه چهار

حداقل پایه 5 آب از سازمان 1214/047/801/302552/000/000
مدیریت وبرنامه ریزی
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جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی چاه سادات چناران رأس 
ساعت 12 روز شنبه مورخ 1400/11/16 در محل باغ همجوار شرکت تعاونی چاه سادات واقع در جاده سیدان تشکیل 
می گردد. لذا از کلیه اعضاء دعوت میشود با در دست داشتن کارت یا دفترچه عضویت رأس ساعت مقرر در محل 
مذکور حضور بهم رسانند و یا وکیل / نماینده خود را کتبًا معرفی نمایند. به اطالع می رساند به موجب ماده 18 
آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی، تعداد آرائ وکالتی هر عضو 3 رأی و هر شخص غیر عضو تنها یک رأی خواهد 
دفتر  محل  در   1400/11/15 تاریخ  تا  حداکثر  خود  وکیل  همراه  به  بایست  می  وکالت  اعطای  متقاضی  اعضائ  و  بود 
شرکت تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت و تایید وکالت برگه ورود به مجمع را دریافت نمایند. ضمنًا افرادی که 
نامزد تصدی سمتهای بازرسی می باشند حداکثر 4 روز قبل از زمان برگزاری مجمع عمومی درخواست خود را به 

دفتر تعاونی ارائه نمایند.
دستور جلسه:

1- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل              2- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس
3- طرح و تصویب صورتهای مالی سال 1399    4- طرح و تصویب بودجه سال 1400

5-  طرح و تصویب بودجه سال 1401
ضمنًا جلسه مجمع عمومی با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار میگردد

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم شركت تعاونی تولیدی توزیعی چاه سادات 
چناران به شماره ثبت 312 )تاریخ انتشار: 1400/11/05(

هیئت مدیره شرکت تعاونی
تولیدی توزیعی چاه سادات چناران



   چگونه شعیبی 
به »مستور« 
رسید؟ 
بهروز شعیبی، 
کارگردان فیلم 
سینمایی »بدون 
قرار قبلی« درباره 
اقتباس از داستان های 
مصطفی مستور، 
توضیح داد: از 
فروردین ۱۳۹۹ 
جلسات مختلفی 
داشتیم و روی قصه 
حرف زدیم و سراغ 
طرح های مختلف 
رفتیم تا اینکه به 
یکی از داستان های 
مصطفی مستور 
رسیدیم. از آقای 
مستور اجازه گرفتیم و 
ایشان به عنوان مشاور 
فیلم نامه در کنار ما 
بودند. من فکر می کنم 
خیلی از قصه هایی که 
خانم ها نقش اصلی آن  
هستند هنوز مغفول 
واقع شده اند. 

چهره خبر

خبر

آغاز عکاسی از حرم  ◾
مسعود نوذری پس از اینکه 
دیپلمش را گرفت راهی بازار 
کار شد و به دنبال عالقه اش 
رفت. او چند سالی عکاسی 
آموخت و به گفته خودش 
شاگرد عکاسی ب��ود. نوذری 
می گوید: از سال 64 عکاسی را شروع کردم و 
اپراتور دستگاه چاپ بودم. آن زمان عکس ها 
آنالوگ بود و دوستان در روزنامه قدس عکس ها 
را می آوردند و من چاپ میکردم. همان موقع 
که آقای چرمساز مسئول واحد عکس روزنامه 
بود به من پیشنهاد کار داد و گفت به عکاس 
نیاز داریم و اگر عالقه مندی بیا. من هم خدمت 
آقای فیاضی رفتم و از روزهای پایانی سال 75 
کارم را شروع کردم. دو سال و اندی در روزنامه 
مشغول ب��ودم تا اول تیرماه 78 که جایگزین 

عکاس بازنشسته آستان قدس شدم.
نوذری با یادآوری خاطراتش از صفحه »رواق« 
می گوید که به روزنامه افزوده شد و عکاس ویژه 
آن بود. او ادام��ه می دهد: برای این صفحه به 
عکس های حرم نیاز داشتیم و به همین خاطر 
م��ج��وزی از آس��ت��ان ق��دس گرفته ش��د ک��ه ب��رای 
تصاویر مورد نیاز این صفحه، از حرم عکاسی 
کنم. بعدها که به آستان منتقل شدم نیز عالوه 
بر پوشش خبری، تصاویر هنری از حرم مطهر 

و معماری آن را هم ثبت می کردم.

شکار لحظه های ناب زیارت ◾
او درب����اره عکاسی از ح��رم م��ی  گ��وی��د: یکی از 
تفاوت هایی که کار کردن در آستان قدس دارد 
این است که فرد از آن خسته نمی شود و این به 
دلیل شرایط معنوی آن است و هرچقدر بیشتر 

آنجا باشد وابسته تر می شود.

نوذری شرایط ویژه ای را در حرم مطهر حضرت 
رضا)ع( تجربه کرده است، در ساعات و شرایطی 
که شاید کمتر کسی توفیق حضور در این بارگاه 
معنوی را داشته، توانسته عکاسی و با صاحب 
دستگاه خلوت کند. او درباره احساسش از این 
اتفاق این طور می گوید: اتفاقاً یکی از محرک هایی 
که برای من وجود داشت همین حضور زائران بود 
که می آمدند و نجوا می کردند و حالت روحانی 
حرم با زمزمه های آن ها دو چندان می شد و من 
می توانستم عکس هایی بگیرم ک��ه معنویت 
بیشتری را منتقل کند. از طرفی واکنش های 
مردم نیز برای من حکم تشویق را داش��ت، چرا 
که می دانستم بسیاری از مردم در اقصی نقاط 
کشور دلشان به همین عکس ها خوش است 
و این وظیفه من را خیلی سنگین تر می کرد که 
بیشتر در جست وجو و شکار لحظه های ناب 
زیارت باشم. از طرفی چیزی که در حرم مطهر 
مغفول مانده بود معماری بسیار ویژه آن بود. 
حرم مطهر معماری نفیسی دارد که من آن را به 
تصویر کشیدم و در دید عموم قرار دادم و اتفاقاً 

از آن بسیار هم استقبال شد.

»روضه منوره« از همه جا جذاب تر است ◾
از او درباره جذاب ترین و متفاوت ترین بخشی 
از حرم مطهر که عکاسی کرده سؤال می کنم. 
او معتقد اس��ت همه ف��ض��ای ح��رم مطهر از 
معنویت ب��االی��ی ب���رخ���وردار اس���ت و حضور 
زائ��ران ای��ن معنویت را دوچ��ن��دان می کند. اما 
درب���اره ج��ذاب ت��ری��ن ج��ای��ی ک��ه از آن عکاسی 
ک���رده م��ی گ��وی��د: »روض���ه م��ن��وره« ب���رای م��ن از 
همه جا ج��ذاب ت��ر اس��ت، وقتی ب��رق نگاه زائر 
به ضریح مطهر می افتد خیلی دیدنی است 
و م��ی ت��وان عکس های ج��ذاب��ی از ای��ن صحنه 
گرفت. ضمن اینکه این بخش قدمت بسیار 

و معماری ممتازی دارد و از لحاظ فیزیکی هم 
نزدیک ترین مکان به آرامگاه حضرت است و 

طبیعتاً جذابیت های بصری دارد.

عکسی که آیت هللا طبسی را مدهوش کرد  ◾
او صحبت هایش را این طور تکمیل می کند: 
ال��ب��ت��ه از آن��ج��ا ب��ه��ت��ر ه���م ه��س��ت ک���ه توفیق 
عکاسی اش دست نداده و آن سرداب حضرت 
اس��ت. ی��ک ب��ار زم��ان تعویض ضریح مطهر، 
م��رح��وم آق���ای طبسی دس��ت��ور دادن����د ضریح 
فوالدی که داخل ضریح قبلی بود دور سرداب 
قرار بگیرد. مسیر سرداب باز شده بود و ایشان 
اجازه دادند کارکنان آنجا دعای توسل بخوانند 
و من هم این افتخار را داشتم و همراه خدام 
در سرداب دعای توسل خواندیم. او همچنین 
م��ی گ��وی��د در بیشتر غ��ب��ار روب��ی ه��ا و تعویض 

ضریح ها حضور داشته و عکاسی کرده است.
ن��وذری را با انتخاب عکس  م��ورد ع��الق��ه اش به 
چالش می کشیم. او می گوید طبیعی است 
هر عکاسی به همه عکس هایش عرق خاصی 
دارد و ب��ه خ��ص��وص ع��ک��س ه��ای ح��رم ه��رک��دام 
جذابیتی ویژه دارد اما به عکس خاصی اشاره 
می کند که برایش معنا و پیام متفاوتی داشته 
است. او در این باره این گونه توضیح می دهد: در 
یکی از آیین های غبارروبی منتظر بودیم مرحوم 
آقای طبسی بیایند. در همان حین که کنار درِ 
دارالسرور ایستاده بودم متوجه شدم این فضا 
و آینه کاری های پشت سر ک��ادر جالبی به من 
می دهد، یک شات سریع زدم و وقتی به آن نگاه 
کردم یک عکس معمولی به نظرم آمد. پس از آن 
نمایشگاهی در مشهد برگزار کردیم وعکس کم 
آوردم و به ناچار آن عکس را در نمایشگاه شرکت 
دادم اما واکنش های عجیبی از بازدیدکنندگان 
دی���دم؛ خ��اط��رم هست ش��ب ه��ای عید ب��ود که 

همین عکس را به عنوان هدیه خدمت مرحوم 
طبسی بردم و از دفتر ایشان با من تماس گرفتند 
و گفتند حاج آقا مدهوش این عکس شده است. 
پس از آن بود که عالقه مند شدم این عکس را در 
شرایط حرفه ای بگیرم و در غبارروبی های بعدی 
تالش کردم و چندین بار با همان دوربین از همان 
زاویه عکس گرفتم اما هیچ گاه از لحاظ کیفیت و 

جذابیت مانند عکس اول نشد.

 عکسم زودتر از خودم به پابوس  ◾
حضرت ابوالفضل)ع( رفت

ج���ال���ب اس����ت ب��گ��وی��م آن ع��ک��س در همه 
ف��رودگ��اه ه��ا، مساجد بین راهی و حتی در 25 
کشور از جمله آمریکا وج��ود دارد و خودش 
همه جا می چرخد و حتی مقدمه ای بر نوحه و 

مدیحه سرایی های زیادی هم شده است. 
یادم است اولین باری که به کربال و زیارت حرم 
حضرت ابوالفضل)ع( رفتم، غرفه ای ویژه خدام 
مستقر ب��ود و عکسم را آنجا دی��دم و بسیار 
خوشحال شدم، با خودم گفتم عکسم زودتر 
از خ��ود من به پابوس حضرت ابوالفضل)ع( 

آمده است. 
ام���ا از ای��ن ه��ا ک��ه ب��گ��ذری��م ح��ض��رت رض���ا)ع( 
می خواستند این پیام را به من بدهند که این 
تو نیستی که انتخاب می کنی، این ماییم که 
انتخاب می کنیم و اگر بنا بر جلوه گری یک اثر 
باشد ما هستیم که به آن کمک می کنیم. من 
در چندین سال خدمتم به این نتیجه رسیده ام 
ه��ی��چ م��وف��ق��ی��ت��ی در آس���ت���ان ق����دس ح��اص��ل 
نمی شود مگر با اذن و اراده حضرت رض��ا)ع(. 
این عکس هم برایم خیلی ارزشمند است زیرا 
عنایت حضرت را به خودم و آن می بینم. گویی 
برخی سوژه ها با حساب و کتاب جلو آدم قرار 

می گیرد و ما مأمور به ثبت آن هستیم. 

گفت وگو با مسعود نوذری، عکاس پیشکسوت آستان قدس رضوی که این روزها بازنشسته شده است

برق نگاه زائر به ضریح مطهر؛ جذاب ترین سوژه 

خبرخبر
روزروز

»مرد عنکبوتی« ششمین فیلم پرفروش تاریخ سینما»خوشنام« گزینه احتمالی شبکه یک برای ماه رمضان 
»علیرضا نجف زاده« کارگردان سریال »خوشنام« درباره 
قصه این سریال به فارس گفت: درونمایه داستان این 
سریال توبه و بازگشت است که در مسیر درام قصه اتفاق 
می افتد. ما به دور از شعارزدگی و اغراق چنین سوژه ای را 
پیش بردیم و امیدوارم مردم هم با آن ارتباط برقرار کنند.
این کارگردان درباره زمان پخش سریال »خوشنام« نیز 

گفت: این سریال ۳۰ قسمتی است و زمانی که کار را 
کلید زدیم مناسبت خاصی در ذهنمان نبود اما موضوع 
داستان طوری است که می تواند ماه رمضان هم پخش 
شود. هومن حاجی عبداللهی، حمید لوالیی، عباس 
جمشیدی و اغلب بازیگرانمان در خوشنام با نقش هایی 

متفاوت از گذشته ظاهر شدند. 

»م��رد عنکبوتی: راه��ی ب��ه خانه نیست« ب��ا رساندن 
فروش جهانی خود به ۱.6۹ میلیارد دالر )بدون در نظر 
گرفتن تورم( با عبور از »دنیای ژوراسیک« در رتبه ششم 

پرفروش ترین فیلم های تاریخ سینما قرار گرفت.
اکنون در فهرست پرفروش ترین فیلم های تاریخ سینما 
»آواتار« ساخته »جیمز کامرون« با 2.84 میلیارد دالر 

در صدر است و پس از آن نیز فیلم های »انتقام جویان: 
آخر بازی« )2.7۹7 میلیارد دالر(، »تایتانیک« )2.۱87 
میلیارد دالر(، »جنگ س��ت��ارگ��ان: نیرو برمی خیزد« 
)2.۰68میلیارد دالر(، »انتقام جویان: جنگ ابدیت« 
)2.۰48میلیارد دالر(، »م��رد عنکبوتی: راه��ی به خانه 

نیست« )۱.6۹میلیارد دالر(قرار دارند.

او به تازگی از خدمت بازنشسته 
ش��ده و ب��ا اینکه چند روزی از 
آن ن��م��ی گ��ذرد ام���ا همچنان 
دلتنگ ک��ار و حضور در حرم 
مطهر است. نوذری که عالقه و ارادت قلبی 
بسیاری به حضرت دارد حرف دلش را می زند 
و می گوید: اگ��ر بگویم ج��دا ش��دن از آستان 
همچون جان کندن سخت است حرفی به 

گزاف نگفته ام. برای امثال من که سال ها در 
این فضا بوده ایم وابستگی به وجود آمده، 
به خصوص من که با چشم خ��ودم شاهد 
ب��س��ی��اری از ع��ن��ای��ت ه��ای ح��ض��رت ب���وده ام، 
شفایافته دی����ده ام، خ���ودم از آن ه���ا عکس 
گرفته ام و مستنداتش در شفایافتگان حرم 
وجود دارد، همین چیزهاست که ایجاد عالقه 

می کند و دل کندن را بسیار مشکل. 

م��ی خ��واه��م نکته ای ب��ه رفقای 
جوان بگویم که قدر کار کردن در 
آستان قدس را بدانند. خدمت 
در این فضا یک فرصت است و 
نباید این فرصت را از دست بدهند، طوری کار 
کنند که در آینده شرمنده دستگاه حضرت 
رضا)ع( نباشند. فراموش نکنیم برای حضرت 
کار می کنیم و این حق امام رضا)ع( است که 

بهترین ها در این مجموعه باشند و بهترین ها 
را هم ارائ��ه دهند. دوستان ما نباید کوتاهی 
کنند زیرا خدمت در آستان می تواند انسان 
را عاقبت به خیر کند و به جاودانگی برساند. 
م��ن ه��م چیزی ن���دارم ک��ه در دن��ی��ای باقی به 
محضر حضرت دوست ارائه کنم و همه امید 
و دلخوشی ام همین نوکری حضرت رضا)ع( 

است.

روزهای بازنشستگی  همه دلخوشی ام 

نمایشگاه

فروش 
۱۳۰هزار 
نسخه کتاب 
در نخستین 
روز نمایشگاه 
مجازی

علی رمضانی، رئیس 
دومین نمایشگاه 
مجازی کتاب تهران 
از فروش ۱2۹ هزار و 
448 نسخه کتاب در 
نخستین روز از دومین 
نمایشگاه مجازی کتاب 
تهران خبر داد.
رمضانی با تأکید بر 
اینکه تغییری در میزان 
و مبلغ تعرفه های 
پستی برای ارسال 
کتاب از سوی ناشران 
صورت نگرفته، گفت: 
حمل ونقل پستی 
بسته های با قیمت 
فاکتور کمتر از 5۰ هزار 
تومان برای ناشران 
رایگان است و برای 
بسته های تا وزن 
2کیلوگرم، مبلغ 7 هزار 
تومان دریافت می شود. 
همچنین کرایه پستی 
بسته های با وزن بیش 
از 2 کیلوگرم شامل 
تخفیف ۱۰ درصدی 
خواهد بود.
عالقه مندان برای بازدید 
و خرید کتاب می توانند 
به ketab.ir مراجعه 
کنند.

  صبا کریمی      بر کسی پوشیده نیست که توفیق 
حضور و خدمت در آستان حضرت رضا)ع(، شایستگی و 
لیاقتی می خواهد که برآمده از اتصال قلبی با صاحب نور 

است و چه خوشبخت کسی که هم این توفیق حضور را 
دریابد و هم با هنر بی مثالش ارتباط دوستداران حضرت را 

از هر نقطه و مکانی بی واسطه فراهم کند. مسعود نوذری، 
عکاس پیشکسوت از جمله این افراد است.  هنرمندی که 
سه دهه افتخار خدمتگزاری در آستان قدس رضوی را 
داشته و از دریچه دوربینش لحظات ناب و بی مانندی را 

خلق کرده که دل هر بیننده ای را به سوی حرم می کشاند و 

حال و هوای زیارت را در روح و جانش جاری می کند. او حاال 
پس از سال ها کار و تالش برآمده از عالقه قلبی، به دوران 
بازنشستگی رسیده است. گرچه خودش می گوید به جز 

بودن در رکاب حضرت جای دیگری ندارد اما مسیر تازه  ای 
با خلق آثاری ماندگار پیش روی او است.

 مراسم تجلیل از »مسعود نوذری« 
برگزار شد

 خدمت قبول 
»عکاس باشی حرم« 

مسعود نوذری، عکاس پیشکسوت آستان قدس 
رضوی پس از ۳۰ سال خدمت در این آستان، به 
دوره پایان خدمت خود رسید، هرچند لباس زیبای 

خادمی حرم همچنان بر تن او خواهد بود.
به گزارش آستان نیوز، به پاس سه دهه خدمت این 
عکاس باشی حرم، عصر دیروز مراسم تجلیل از او 
در مرکز همایش های آستان قدس رضوی برگزار 
ش��د. ب��رای تجلیل از هنرمندی که همه زائ���ران و 
مجاوران آقا، با عکس های زیبای او از حرم حضرت 
رض��ا)ع( خاطره دارن��د، م��دی��ران، شخصیت های 
فرهنگی و فعاالن رسانه ای شهر مشهد خود را به 

محل برگزاری مراسم رسانده بودند.

به حال امام رضایی نوذری غبطه می خوریم ◾
در این مراسم حجت االسالم والمسلمین حجت 
گنابادی نژاد، معاون زی��ارت استانداری خراسان 
رض���وی ب��ا تبریک ب��ه ن���وذری ب��ه خاطر ۳۰ سال 
خدمت آبرومند و با برکت در ج��وار حرم مطهر 
رض��وی، گفت: ما ب��رای ق��دردان��ی و تجلیل از این 
هنرمند دستگاه حضرت رضا)ع( به این گردهمایی 
آمده ایم؛ چرا که مطابق فرمایش حضرت رضا)ع( 
هر کس از مخلوقی تشکر کند، زمینه تشکر از 
خالق را فراهم کرده است. مسعود نوذری ۳۰ سال 
در جوار حرم و بارگاه امام هشتم، گل چید و تقدیم 
نگاه و دل زائران و دلدادگان کرد. به حال خوش و 

عیار امام رضایی آقای نوذری غبطه می خوریم. 

عاشق خدمت در حریم رضوی ◾
ف��رام��رز ع��ام��ل ب���ردب���ار، از ع��ک��اس��ان و هنرمندان 
پیشکسوت مشهد نیز روی سن رفت و خاطره ای 
را از اولین روزه���ای ورود ن��وذری به دستگاه نورانی 
ثامن الحجج)ع( تعریف کرد تا نوبت به استاد مسعود 
نوذری برسد و دقایقی از خدمات ۳۰ ساله خود در 
صحن و سرای رضوی بگوید: »من سال 75 توفیق 
پیدا کردم وارد اداره رواب��ط عمومی آستان مقدس 
رضوی شوم. انگار همین دیروز بود، چه زود گذشت. 
به صحن گوهرشاد رفتم و زانو زدم و از خود حضرت 
رض��ا)ع( خواستم به حق لطف و کرمشان، عزت و 
آبرومندی و توفیق خدمت صادقانه به من عطا 
فرمایند. حاال هم خوشنودم که ۳۰ سال ریزه خوار 
خوان با کرامت امام رئوف بودم و امید دارم این خدمت 
مقبول حضرت ب��وده باشد و به اینجا ختم نشود 
و ت��داوم پیدا کند. اگر ما در چنین فضای نورانی ای 
توفیق کار و خدمتگزاری پیدا کردیم باید قدرشناس 
این نعمت بزرگ باشیم«. نوذری همچنین با مرور 
خاطرات این سال ها گفت: »26 سال توفیق حضور و 
عکاسی از آیین غبارروبی را داشتم ولی خاطره حضور 
سردار شهید سلیمانی و آن آخرین زیارت عارفانه و 

آسمانی اش برایم ماندگار شد«. 
در پایان مراسم نیز با حضور جمعی از مسئوالن 
فرهنگی شهر مشهد و متولیان آستان قدس رضوی، 

از تصویر نقاشی مسعود نوذری رونمایی شد.

جایزه »کتاب سال شعر 
خبرنگاران« فراخوان داد

شانزدهمین دوره  جایزه  کتاب س��ال شعر ای��ران 
به انتخاب خبرنگاران، همچون دوره های گذشته 
در سه بخش »کتاب س��ال«، »وی���ژه« )شاعران 
بدون کتاب شعر( و »تجلیل« )از یک عمر فعالیت 
شعری( با داوری جمعی از ش��اع��ران خبرنگار و 
فعال رسانه  در ح��وزه فرهنگ و ادب��ی��ات، برگزار 
می شود.دبیرخانه  این دوره از جایزه  کتاب سال 
شعر خبرنگاران ب��ا دب��ی��ری علیرضا بهرامی، از 
ش��اع��ران و ناشرانی که در س��ال ۱۳۹۹ مجموعه 
شعر منتشر کرده اند، دعوت کرده با توجه به این 
شرایط، در بخش کتاب سال جایزه شرکت کنند: 
کتاب در سال ۱۳۹۹ منتشر و در شناسنامه  آن 
درج شده باشد، چاپ اول و به زبان فارسی در ایران 
منتشر شده باشد و برگزیده  اشعار یا مجموعه  
گ��روه��ی نباشد.عالقه مندان ب��ه شرکت در این 
بخش، باید یا پنج نسخه از اثر خود را تا تاریخ ۳۰ 
بهمن ماه ۱4۰۰ به نشانی تهران، صندوق پستی 
۱۳۳55۱87، دبیرخانه  جایزه  کتاب س��ال شعر 
خبرنگاران بفرستند، یا یک نسخه از کتاب خود را 
به همین نشانی ارسال کنند و در عین حال، فایل 
پ���ی دی اف کتاب را در سامانه  »واش���ه« )سامانه  
مدیریت جشنواره ها و رویدادهای ایران - سمجرا( 

در نشانی vasheh.ir بارگذاری نمایند.
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سکوتمان 
عاقالنه و 

عامدانه است
قیس الخزعلی دبیر 

کل عصائب با انتشار 
پیامی در صفحه 

توییتر خود تأکید 
کرد، چارچوب 

هماهنگی، نماینده 
میلیون ها نفر از ملت 
عراق است و مواضع 

آرام و پیام های 
این کمیته برای 

مصالحه، بدین علت 
است که از طرح های 
خصمانه علیه عراق 

و ملت این کشور 
اطالع داریم. او در 
ادامه خاطرنشان 

کرد، چارچوب 
هماهنگی به اتحاد 
و ایفای نقش خود 

ادامه می دهد تا 
عراق و ملت این 
کشور، به امنیت 

برسند.

خبرخبر
روزروز

 انتخابات گذشته عــراق  ◾
با استقبال نه چندان زیــاد مردم 
مواجه شد. این چه پیام هایی برای 
ــن کشور  جــریــان هــای سیاسی ای
بــه خــصــوص گـــروه هـــای سیاسی 

شیعه داشت؟
بله، شاهد ضعف مشارکت مردم 
بودیم و در این میان سه دلیل مهم وجود دارد که برای 
فهم بهتر قضایا به آن هــا به کمک می آیند. اولین 
دلیل ضعف مشارکت شیعیان و جریانات شیعی 
عراق به مقوله اصالح و تغییر برمی گردد؛ جریانات 
و احــزاب سیاسی شیعی که در رسانه ها باعنوان 
»بیوت الشیعی« شناخته می شود به مرورزمان 
امکان ایجاد و شکل گیری تغییر به نفع خودشان و 
مردم را از دست داده اند و به همین خاطر توان اصالح 
رویه های سیاسی خود را به نمایش نگذاشتند. بر این 
اساس شاهد ریزش مشارکت مخاطبان و حامیان 
آن ها بودیم. مسئله عدم  اصالح گرایی در جریانات 
شیعی به نگاه های بسته و عدم توسعه گفت وگوها 
و تعامالت اجتماعی آن ها برمی گردد و همین قضیه 
موجبات افول سیاسی آن ها را فراهم کرد که نتیجه آن 

در اوضاع عراق و ایام انتخابات مشهود بود.
ــه جــای  نــکــتــه دوم مــصــلــحــت گــرایــی جــنــاحــی ب
ــت. این  ــردم اسـ مصلحت گرایی به نفع عــمــوم مـ
جریانات به دلیل عدم در نظر گرفتن مصالح مردم 
و عمل نکردن به وعده هایی که به مردم می دهند و 
عمل نمی کنند از چشم مردم افتاده اند. مردم عراق 
در سال های گذشته باتوجه به دسترسی گسترده 
به رسانه ها و مشاهدات میدانی و همچنین نگاه به 
آینده به این نتیجه رسیده اند جریانات سیاسی فعلی 
پاسخگوی نیازهای آن ها نیستند، به همین خاطر 
از صندوق های رأی روی برگردانده اند. آن ها وقتی 
ــی می کنند و حجم  ــاب شــرایــط زنــدگــی خــود را ارزی

گسترده محرومیت ها و مشکالت بهداشتی و 
عمرانی را می بینند 

به این جمع بندی می رسند که اگر رأی ما اثرگذار 
اســـت، پــس چـــرا نتیجه آن در زنــدگــی شــهــری و 
اجــتــمــاعــی مـــا منعکس نـــمـــی شـــود؟! جــریــانــات 
سیاسی فعلی عــراق به دلیل ضعف ساختاری و 
قبیله گرایی، سیاست مصلحت گرایی جناحی 
اتخاذ می کنند و همین موجب غفلت آن ها از مردم 
می شود. نکته سوم اقدام جریانات سیاسی در حذف 
شخصیت های مستعد از عرصه سیاسی برای هموار 

کــردن راه جهت به قــدرت رسیدن شخصیت های 
مدنظر خودشان است. اینکه بخش قابل توجهی 
از استعدادهای سیاسی و مدیران متعهد پشت 
در وزارتخانه ها ایستاده اند و مجال کمک به ملت 
عــراق را پیدا نمی کنند، بــرآمــده از سیاسی کاری و 
عدم خواست جریانات سیاسی این کشور به حفظ 
حقوق مردم است. اینکه امروز در کشور عراق ساختار 
اعمال قدرت به شکل از پیش تعیین شده و بر اساس 
خــواســت احـــزاب و دســت هــای پشت پــرده شکل 
می گیرد، بــرای نخبگان عــراق تلخ و دردآور است. 

روی گــردانــی نخبگان از صندوق های رأی موجب 
هدایت بخش قابل توجهی از مردم از سیاست دولت 
و حاکمیت اســت و به مرورزمان موجب بی قراری 

جامعه می شود.

ــه پـــس از  ◾ ــراق را کـ ــ ــاع مــجــلــس کــنــونــی عـ ــ اوضــ
کش وقوس های زیاد دایر شد، چگونه ارزیابی می کنید؟
در جریان انتخاب ریاست مجلس عراق نیز شاهد 
چالش هایی بودیم که برآمده از بی نظمی سیاسی 
و سیاسی کاری ها و اقدامات نمایشی بــه دوراز عرف 
سیاسی بود. به عنوان مثال در جلسه انتخاب رئیس 
مجلس محمد المشهدانی به عنوان رئیس جلسه 
بر اساس سن بیشتر اقــدام به اداره جلسه کرد که 
با هجوم برخی حاضران در جلسه به وی و متشنج 
شــدن فضا حــال عمومی او بد شد و از جلسه به 
بیمارستان منتقل شد و جلسه با این ترفند تعلیق 
شد. انتخاب آقای الحلبوسی به ریاست مجلس عراق 
با مدیریت آقای خالد الدراجی به عنوان دومین عضو 
کهنسال مجلس در فضایی اتفاق افتاد که برخی به 
دنبال فضا سازی و اقدامات روانی علیه روند انتخاب 
رئیس مجلس بودند. عراق نیازمند هم افزایی، احترام 
متقابل و شکل گیری ساختار منظم و اصالح شده 
روابط سیاست داخلی است، درغیر این صورت با 
این اوصاف شاهد قهر هرچه بیشتر مردم نسبت به 

مشارکت ها خواهیم بود.

 هدف جریان صدر از اقدامات گسترده سیاسی و  ◾
همراه کردن بقیه جریانات با خود چیست؟

هدف جریان صدر در عراق کسب قدرت حداکثری 
برای استیال بر عراق است. او می خواهد کنترل مرکز 
قدرت را در دست بگیرد و به این شکل با قدرتی که 
در حقیقت قانون محسوب می شود، آنچه در نگاه 
او اصالح است را رقم بزند. در این میانه 70کرسی را 

نیز از آن خود کرده و با همراه سازی دیگر جریان ها تا 
امروز توانسته دررسیدن به قدرت بیشتر موفق باشد. 
اما فقط تسلط بر نهاد قانون گذاری برای صدر کافی 
نیست؛ اصلی ترین ایراد همه جریانات سیاسی عراق 
نبود برنامه مدون اصالحات کشور پس از رسیدن 
به قدرت کالن است. جریان صدر نیز از این قاعده 
مستثنا نیست. نداشتن راهبرد و برنامه موجب 
چالش های هرچه بیشتر در آینده سیاسی عراق 

خواهد شد.

 برنامه مقاومت برای ادامه مسیر چیست؟ ◾
این روزها موضع مقاومت عراق ثابت و صریح است. 
اوالً در مواجهه با آمریکا و اسرائیلی های غاصب و 
دشمنان عراق محکم ایستاده ایم. درثانی اینکه گاهی 
از خلع سالح مقاومت عراق صحبت می شود؛ این از 
اساس غلط است؛ زیرا هنوز عراق تحت تجاوز و نفوذ 
تروریست ها و آمریکای جنایتکار است و این مسئله 
که ممکن است ملت عراق دست از مقاومت بردارد و 
خلع سالح شود هرگز محتمل نیست؛ زیرا مردم عراق 
قدر امنیت و تالش برای حفظ آن را می دانند. هدف 
مقاومت سامان گیری و استقالل عراق است. جریان 
مقابل جبهه مقاومت عــراق آن جریانی حداقل 
مشکوکی است که می خواهد با همه کشورهایی که 
طی این سال ها به عراق آسیب زده اند، سازش کند. 
حتی به تازگی برخی از این اشخاص از عادی سازی 
روابط با رژیم صهیونیستی صحبت کرده اند! جریان 
مقاومت در مقابل چنین اشخاصی سکوت نکرده 
و هرگز عادی سازی و سازش رخ نخواهد داد. محور 
مقاومت و جمهوری اسالمی ایران در راستای حفظ 
امنیت کشور عراق و منطقه ایستاده اند و ان شاءهللا 
تــالش مقاومت منجر بــه خـــروج هــرچــه سریع تر 
متجاوزان آمریکایی از عراق و شکل گیری ثبات هرچه 

بیشتر خواهد شد.

مسئول دفتر سیاسی کتائب حزب اهلل عراق در گفت وگو با قدس:

برای استقالل عراق 
ایستاده ایم
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گفتوگوی5
ویژه

زیباری و صالح، نامزدهای ریاست جمهوری عراق
ــار دیگر  ــورای رهــبــری اتــحــادیــه میهنی کــردســتــان ب  شـ
برهم صالح را نامزد این حزب بــرای ریاست جمهوری 
ــاه به  ــرد. روز گذشته یــک منبع سیاسی آگـ ــراق کـ عـ
خبرگزاری شفق نیوز گفته است: شورای رهبری اتحادیه 
میهنی کردستان یکشنبه در استان سلیمانیه جلسه 
غیرعلنی به ریاست  بافل طالبانی، رئیس مشترک 

ــزود: در این جلسه دربــاره  این حزب برگزار کــرد. وی اف
نامزدی صالح برای پست ریاست جمهوری عراق بحث 
شد و به اتفاق آرا تصویب شد برهم صالح تنها نامزد 
ریاست جمهوری باشد. اتحادیه میهنی کردستان در 
انتخابات پارلمانی ۱7کرسی بدست آورد. پیش از این 
نیز ریــزان الشیخ از رهبران اتحادیه میهنی کردستان 

اعالم کرده بود احزاب کرد عراق روی برهم صالح توافق 
دارند. براساس عرف سیاسی در دوره های قبل، نامزدی 
از اتحادیه میهنی کردستان، سمت ریاست جمهوری را 
بر عهده گرفته بود. باوجود این، حزب دموکرات کردستان 
که در انتخابات پارلمانی عراق ۳۱کرسی را بدست آورده، 
کاندیداتوری هوشیار زیباری را برای ریاست جمهوری 

اعــالم کــرده اســت. هیئت رئیسه پارلمان جدید عراق 
محدوده زمانی را تا ۱۹بهمن ماه برای دریافت نامزدهای 
ریاست جمهوری تعیین کــرده اســت. از ســال ۲00۳، 
منصب ریاست جمهوری در عــراق متعلق به کردها، 
منصب نخست وزیری متعلق به شیعیان و منصب 

ریاست پارلمان متعلق به اهل تسنن است.

علی العبودی
مسئول دفتر سیاسی 
 
کتائب حزب اهلل عراق

  حسین محمدی اصل    این روزها عراق 
درگیر کش وقوس های سیاسی پس از انتخابات 

مجلس است و شرایط خاصی بر این کشور حاکم 
شده. مسئله ای که بر همه روشن است پررنگ بودن 

نقش جریانات سیاسی شیعه، سنی و کردی در 

داخل کشور عراق و اثرگذاری دولت های منطقه ای 
و غربی از خارج بر شکل گیری ساختار سیاسی 

جدید است. احزاب سیاسی شیعه در این برهه از 
تاریخ عراق در دو گروه، حزب سیاسی سید مقتدی 
صدر و ائتالف دولت قانون به رهبری نوری المالکی 

ظاهر شده اند و آنچه روشن است میل جریانات 
سنی و کردی به ائتالف با جریان صدر است. اما 

جدای از نتایج حاصله در انتخابات آنچه در این 
دوره بیش از همه چیز خودنمایی کرد، قهر مردم 

عراق به ویژه شیعیان با صندوق رأی بود. به سراغ 

دکتر علی العبودی مسئول دفتر سیاسی کتائب 
حزب اهلل عراق در ایران رفته ایم تا ضمن نگاهی 
دقیق تر به اوضاع این روزهای کشور همسایه، 

برخی پرسش ها از فضای سیاسی موجود را از او 
بپرسیم.

برگ س���بز خودرو س���واری پژو تیپ PARSXU7رنگ 
ش���ماره  ب���ه   1394 س���ال  روغن���ی  س���فید 
بدن���ه  ش���ماره  و   74 61م284ای���ران  ش���هربانی 
موت���ور  ش���ماره  و   NAAN01CE3FH238298
124K0654042به مالکیت س���ید حسین فانی یزدی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می گردد
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 ITM285 ب���رگ س���بز تراکت���ور ت���ک دیفرانس���یل
م���دل 1383 ش���ماره پ���اک ای���ران59-477ک22 
شاس���ی  ش���ماره   LFW4324N موت���ور  ش���ماره 
C00419 ب���ه ن���ام قرب���ان محم���د طغان���ی مفقود 
گردی���ده و از درج���ه اعتب���ار س���اقط م���ی باش���د.
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م���درک فارغ التحصیل���ی خانم  نس���یم داوری جو  
فرزند محس���ن صادره از مش���هد به ش���ماره ملی 
0920848915 در مقط���ع کارشناس���ی ناپیوس���ته  
رش���ته  مهندس���ی تکنولوژی معماری  به ش���ماره 
م���درک 2857931 ص���ادره از واح���د دانش���گاهی  
مش���هد  مفق���ود گردی���ده اس���ت و فاق���د اعتب���ار 

می باشد. 
از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اس���امی مشهد به نش���انی:  استان خراسان 
رضوی   ، شهرس���تان مشهد ،امامیه 42 سازمان 
مرکزی دانش���گاه آزاد اس���امی مشهد   اداره امور 

فارغ التحصیان ارسال نمایید. 
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م����درک گواهینام����ه موق����ت ف����ارغ التحصیل����ی اینجانب 
وحی����د غامی چنان����ی فرزند رضا به ش����ماره شناس����نامه 
2580138838 در مقطع کارشناس����ی رش����ته مهندس����ی 
عم����ران ص����ادره از واحد دانش����گاهی یزد مفق����ود گردیده 
اس����ت و فاقد اعتبار می باش����د از یابنده تقاضا می ش����ود 

مدرک را به دانشگاه آزاد یزد ارسال نمایید.
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ب���رگ س���بز وس���ند کمپان���ی خ���ودرو س���واری ریو 
ال اس )1500 س���ی س���ی( م���دل  1388 ب���ه رنگ 
سفید روغنی به شماره پاک 569ل 57 ایران22 
و ب���ه ش���ماره موتور 1073963و ش���ماره شاس���ی 
ن���ام حام���د گل���دار  ب���ه   NAS610022A1175395

مفقوده گردیده واز درجه اعتبار ساقط است.

ف
,1

41
06

86
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

ب���رگ س���بز س���واری هاچ ب���ک تیبا 2 م���دل1397 
ش���ماره  ای���ران36-367م82  پ���اک  ش���ماره 
شاس���ی  ش���ماره   M15/8544727 موت���ور 
NAS821100J1140501 به نام عزت حسین آبادی 
مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار س���اقط می باشد.

ف
,1

41
06

82
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

برگ س���بز موتورس���یکلت برزین به ش���ماره 
موت���ور  ش���ماره  و   42241-769 پ���اک 
05031148 و ش���ماره تن���ه 8403514 بن���ام 
نادر اردالن شهرنوی مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد. ف
,1

41
06

57
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

برگ س���بز خ���ودرو س���واری پرای���د م���دل 1387 رنگ 
زرشکی به ش���ماره موتور 2429072 و شماره شاسی 
S1412287763265 و ش���ماره انتظام���ی 624 ن 89 
ای���ران 74 به مالکی���ت حامد منص���وری جهان بیگی 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز و اصل س���ند کارخانه خودروی وانت مزدا 
مدل 1389 رنگ آبی نفتی- متالیک به شماره انتظامی 
 FE549472 موت���ور  ش���ماره    12 ای���ران  576ی94 
ب���ه   NAGCPX2PC18D25722 و ش���ماره شاس���ی
مالکی���ت صبا خلیلی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  ح
, 1

41
06

19
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

ب����رگ سبزوس����ند کمپان����ی   ن����وع س����واری   سیس����تم 
پرایدتیپ صباGLXIمدل 1388 به شماره پاک12ایران 
شاس����ی  موتور3260707ش����ماره  ش����ماره  559ه59 
S1412288113394 نام مالک غامرضا نعمانی   مفقود 

گردیده از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز خ���ودرو کامیون���ت ون زامیاد م���دل 1398 
رنگ آبی به ش���ماره موتور Z24785423Z و شماره 
شاس���ی NAZPL140BK0520908 و شماره انتظامی 
885 ج 83 ای���ران 26 ب���ه مالکی���ت آس���یه گریوانی 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز ،س���ند کمپانی و کارت خودروی  هیوندای 
اکس���ل م���دل 1992 رنگ س���فید به ش���ماره انتظامی 
623ص99 ای���ران 36  ش���ماره موت���ور 0000429901 
و ش���ماره شاس���ی 00600517 به مالکیت محمدعلی 
محس���نی نیا مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ح
, 1

41
06

35
دی

قو
مف

ی 
گه

آ
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دانشنامه پایان تحصیات آقای علیرضا نعمتی فرزند 
مراد علی صادره از اهواز به ش���ماره شناس���نامه274 
و کد ملی 1756089991 در مقطع کارشناس���ی رش���ته 
مهندسی کش���اورزی)زراعت و اصاح نباتات( صادره 
از دانشگاه آزاد  بجنورد  مفقود گردیده است و فاقد 

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

امور فارغ التحصیان ارسال نمایید.

دی
قو

مف
هی 

آگ

14
10
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اینجانب س���ید حسین فانی یزدی مالک خودروی 
سواری پژو  تیپ PARS XU7  رنگ سفید روغنی  
س���ال 1394  به شماره ش���هربانی 61م 284ایران 
74 و ش���ماره بدن���ه NAAN01CE3FH238298و 
ش���ماره موت���ور 124K0654042 به عل���ت فقدان 
اس���ناد فروش تقاضای رونوش���ت المثنی اس���ناد 
مذکور را نموده است لذا چنانچه هر کس ادعایی 
در مورد خودروی مذکور دارد ظرف مدت 10 روز به 
دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو 
واقع در پیکان ش���هر س���اختمان س���مند مراجعه 
نماید بدیهی اس���ت پس از انقضای مهلت مزبور 

طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد

دی
قو

مف
هی 

آگ

ش��هرداری بردس��کن در نظر دارد مغازه واقع 
در بل��وار ولیعصررا از طریق مزایده عمومی به 

متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.
لذاجهت اخذ اطالعات بیشتر به سایت شهرداری 

مراجعه نمایید.
www. Bardaskan.ir :آدرس سایت

تلفن تماس:051-55422166
محمد حسین مدیح - شهردار بردسکن

آگهی مزایده )نوبت دوم(

14
10

32
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بدون آب همه چیز خشک می شود .

» آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای «

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مشهد

     شرکت آب و فاضالب مشهد در نظر دارد با رعایت مفادآیین نامه معامالت 
شرکت های آب و فاضالب شهری و استانی و از طریق مناقصه عمومی کاالی 

مشروحه ذیل را از تولید کننده یا تأمین کننده ذیصالح خریداری نماید  .

1. کارفرما : شرکت آب و فاضالب مشهد
2. محل تأمین اعتبار : اعتبارات غیر عمرانی 

3. تاریخ و محل دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ 1400/11/5 لغایت 1400/11/7 از محل دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب یا در سایت اینترنتی http://iets.mporg.ir  قابل دریافت می باشد .
4. آخرین مهلت عودت پاکات اسناد مناقصه : ساعت 14 مورخ 1400/11/17 می باشد .

5. محل تسلیم پاکات مناقصه : مشهد ، خیابان فلسطین ، فلسطین 26 ، دبیرخانه شرکت آب و فاضالب مشهد و در صورت ابهام با شماره 05137008132 تماس حاصل نمایید .
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.   

14
10

68
7

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند استاندارد تولید / سایر مشخصاتموضوع
ارجاع کار به ریال

نوع تضمین شرکت 
در فرآیند ارجاع کار

خرید لوله چدن تایتون سایز 400 
و 500 و 600  )کالس C( به همراه 
واشر تایتون سایز 400 و 500 و 600

 (INSO 3723) ISO 2531:2009 و 
(ISIRI 12445-2) ISO 8179-2  و

     ISO 4179 =) INSO18136)
2/830/000/000

1.واریز نقدی به حساب جاری شماره 100050005 بانكی 
پاسارگاد شعبه آبفای مشهد

2. ضمانتنامه بانکی        3.اوراق مالی اسالمی دولت .   
4. چک تضمین شده بانکی.

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 140060306012003852 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمرتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای / خانم 
راضیه قوام  فرزند هاشم بشماره شناسنامه 13 صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 604/90 متر مربع از پالک 2728، 2729 و 3139 اصلی واقع در بخش یک کاشمر به آدرس کاشمر – خیابان 17 شهریور 10 
خریداری از مالک رسمی آقای/ خانم مالکیت مشاعی متقاضی ،جالل ناصری ، نیره جاللی و محمدرضا ناصری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 

مراجع قضائی تقدیم نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ 1410010
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/10/20                                 تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/11/05                                                       احمد جهانگیر -قائم مقام رئیس واحد ثبتی 

 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 140060306012003408 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمرتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای / خانم 
محسن محمد نژاد  فرزند حبیب اله بشماره شناسنامه 3872 صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 123 متر مربع از پالک 1فرعی از 2888 اصلی واقع در بخش یک کاشمر به آدرس خیابان 17 شهریور 13/3پالک 
1 خریداری از مالک رسمی آقای/ خانم محمد حسین جاللی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم نماید بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ1410011 
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/10/20                                                                                                                                                           تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/11/05                                                      

 احمد جهانگیر -قائم مقام رئیس واحد ثبتی 

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای ش��ماره 140060306012003723و140060306012003726 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمرتصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای / خانم مهدیه اسماعیلی  فرزند کاظم بشماره شناسنامه 0890304254 صادره از کاشمر در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان  و مهدی اسماعیلی فرزند رمضان به شماره شناسنامه 0890086850صادره 
از کاشمر در چهار دانگ مشاع ششدانگ  یکباب ساختمان مساحت 81/29 متر مربع از پالک 1033فرعی از 58 اصلی واقع در بخش سه کاشمر به آدرس خیابان نسترن شمالی خریداری از مالک رسمی آقای/ خانم غالم رضا رجبی 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.آ1410013 
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/10/20                                                                                                                                                           تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/11/05                                                    

احمد جهانگیر -قائم مقام رئیس واحد ثبتی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابررای شماره 140060321006002932هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تفت تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای عباس غیرتمند 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 1254 صادره ازیزد دریک باب خانه و باغ به مساحت 841.5 مترمربع بطورمفروزقسمتی از پالک 1479 اصلی بخش 12 یزد واقع درده باال خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی آقای حسین خواج 
افضلی محرزگردیده است .لذا به منظوراطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.آ1410690
 تاریخ انتشارنوبت اول سه شنبه : 11/05/ 1400                                                                                                                                            تاریخ انتشارنوبت دوم چهارشنبه : 1400/11/20

امیرحسین جعفری ندوشن-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت



   واکسیناسیون 
با تزریق ُدز سوم 
کامل می شود  
به گزارش مهر، یونس 
پناهی، معاون وزیر 
بهداشت در خصوص 
دالیل استقبال نشدن 
از تزریق دز سوم 
واکسن کرونا، گفت: 
دالیل مختلفی را 
می توان برشمرد که 
یکی از موضوعات، 
فرهنگ سازی است.

وی تأکید کرد: 
کسانی که سه دز 
واکسن کرونا دریافت 
کنند، ۹۰درصد در 
برابر امیکرون ایمن 
می شوند. یعنی 
اگر مبتال شوند، 
میزان بستری 
در بیمارستان و 
همچنین ابتالی 
دوباره، کاهش 
خواهد یافت.

محمود مصدق آلودگی هوا 
و پیامدهای زیانبار آن، خشک 
شدن بخش قابل مالحظه ای از 
تاالب ها و درياچه های کشور، از 
بين رفتن جنگل های منحصر 
بـــه فـــرد و... تــنــهــا بــخــشــی از 
معضالتی است که باید یکی از دالیل چرایی ادامه آن 
را در ضعف مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست 
دانست؛ مجموعه ای که به منظور حفاظت از محیط 
زیست و تضمین بهره مندی صحیح و مستمر از آن 
ایجاد شده، اما مدیرانش همواره از جایی خارج از 
این مجموعه برای سکان داری آن انتخاب و معرفی 
شده اند. پرسشی که باید به آن پاسخ گفت این است 
که آیا بدنه این سازمان آن قدر خالی از نیروی انسانی 
توانمند است که همواره ناچاریم معضالت محیط 
زیستی را با تدبیر مدیرانی ناآشنا با سازمان محیط 

زیست حل کنیم؟ 

نیروهای متخصص بسیار قوی داریم ◾
معصومه حسین پور، مدیر کل سابق دفتر حقوقی 
و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست در 
پاسخ به قــدس می گوید: معموالً رؤســای سازمان 
محیط زیست خارج از بدنه کارشناسی این سازمان 
انتخاب و در پی آن، بیشتر معاونان ارشد سازمانی 
نیز از خــارج این سازمان منصوب می شوند. البته 
مـــواردی از انتصاب معاونان ایــن ســازمــان از بدنه 
مدیران با سابقه خود مالحظه شده است. در حالی 
که ایــن سازمان دارای نیروهای متخصص بسیار 
قوی و گاه شناخته شده در سطح بین المللی است 
اما چندان در امور مدیریتی کالن از آن ها استفاده 
نشده و اگر هم این افراد به صورت موردی به سمت 
معاونت سازمان حفاظت محیط زیست برسند 
بــاوجــود ظرفیت های تخصصی منحصربه فرد، 

به عنوان ریاست سازمان انتخاب نمی شوند و حتی 
پس از مدتی از این منصب هم کنار گذاشته شده و با 
مدیرانی خارج از بدنه کارشناسی سازمان جایگزین 
می شوند.  وی سپس به پیامدهای موضوع یاد شده 
می پردازد و می افزاید: طبیعی است وقتی مدیری 
دارای سوابق تجربی و اجرایی مرتبط نباشد حتی با 
وجود سوابق علمی درخشان، در چاره اندیشی برای 
برون رفت از چالش های زیست محیطی با مشکل 

روبه رو است و در نتیجه نمی تواند تأثیرگذار باشد. 
حسین پور در خصوص راهکارش برای رفع مشکل 
یاد شده هم می گوید: انتخاب مدیریت کالن این 
سازمان از بدنه کارشناسی راهگشا خواهد بود. فضای 
موجود و دوره کوتاه مدیریتی مدیران منصوب شده 

خارج از بدنه کارشناسی، فرصت الزم برای کسب 
تجربه و تصمیم گیری کاربردی در زمینه های مورد 

نیاز را نمی دهد. 

هیچ الگوی علمی برای انتخاب مدیران وجود ندارد ◾
دکتر اسماعیل کهرم که بیش از 20 ســال سابقه 
حضور در سازمان حفاظت محیط زیست دارد و 
به عنوان مشاور رئیس این سازمان در دوره دولت 
تدبیر و امید نیز ایفای نقش کــرده در ایــن بــاره به 
قدس می گوید: سیستم انتخاب مدیران و معاونان 
در ســازمــان محیط زیست شرایط و سختی های 
خاص خود را دارد. به همین دلیل رشته انتخاب 
مدیران و معاونان آن قــدر باریک می شود که به دو 

تا سه نفر می رسد. موضوعی که گاهی مدیران را با 
دردسرهایی روبــه رو می کند؛ به طوری که معموالً از 
بستگان خودشان برای معاونت ها انتخاب می کنند 
و یا به سطح استان می روند و با پیدا کردن کسانی که 
هم ردیف سازمانی دارنــد، آنان را به مقام معاونت 
سازمان منصوب می کنند و معموالً هم این افراد 
از میان شیالتی ها و نیروهای حفاظتی انتخاب 
می شوند.  وی با تأکید بر اینکه سازمان حفاظت 
محیط زیست کشور هیچ الگو و معیار علمی برای 
انتخاب مــدیــران نـــدارد، می گوید: یعنی نه میزان 
تحصیالت و نه سابقه فعالیت در رسیدن به پست 
معاونت و یا ریاست سازمان محیط زیست تأثیرگذار 
نیست.  وی در خصوص پیامدهای موضوع یاد شده 
هم می گوید: با این سیستم انتصاب مدیران هیچ 
بارقه امیدی در بهبود شرایط محیط زیست کشور 
دیده نمی شود. یعنی اگر مدیری انتخاب شود که 
بتواند کوچک ترین تغییر مثبتی در وضعیت موجود 
سازمان ایجاد کند آن وقت فعاالن زیست محیطی از 

خوشحالی دو متر به هوا می پرند.

در انتخاب مدیران، اولویت باید بدنه کارشناسی  ◾
سازمان باشد

محمد هــادی حــیــدرزاده، مشاور معاون خدماتی 
سازمان شهرداری تهران و مدیر کل پیشین حفاظت 
محیط زیست استان تهران هم با اشــاره به اینکه 
مدیران سازمان حفاظت محیط زیست به ویژه در 
رده معاونان در دوره هــای گذشته خارج از بدنه این 
سازمان بوده اند، می گوید: ریشه این مشکل هم به 
دو موضوع برمی گردد؛ نخست اینکه پرورش افراد در 
سطح مدیر خیلی مورد توجه سازمان نبوده است. 
دوم سازمان حفاظت محیط زیست فرایند و الگوی 
مشخصی بــرای شناسایی و ارزیابی مستمر افراد 
بــرای انتخاب مدیران نــدارد. در نتیجه فــردی که به 

عنوان رئیس سازمان انتخاب یا منصوب می شود در 
بعضی از پُست ها با کمبود نیرو مواجه می شود و به 
ناچار از بیرون بدنه، مدیر می آورد. این درحالی است 
که مثالً سازمان شهرداری تهران با بخش دانشگاه 
قراردادی منعقد کرده که افراد از لحاظ هوش، رفتاری، 
فنی و پارامترهای دیگر مورد ارزیابی قرار می گیرند و در 
نهایت مشخص می شود چه کسانی برای پست های 
مدیریتی مناسب هستند.  وی تهیه مدلی مشخص 
برای ارزیابی و انتخاب افراد برای مدیریت در سازمان 
حفاظت محیط زیست را ضروری می داند و می گوید: 
این سازمان باید بــرای انتخاب مدیر در هر پستی 
شاخص هایی مثل میزان تخصص، سابقه فعالیت، 
برخورداری از ارتباطات کافی و ظرفیت های بین المللی 
و... تعریف کند تا افراد بر اساس آن ها انتخاب شوند. 
البته اولویت انتخاب باید با افراد داخل سازمان باشد 
و اگر با شاخص های مورد نظر کسی در سازمان نبود 

آن وقت باید دنبال گزینه های بیرون از سازمان بود. 
حیدرزاده بزرگ ترین مشکل انتخاب مدیران خارج از 
بدنه سازمان حفاظت محیط زیست را زمانبر شدن 
انجام امور می داند و می گوید: ما این مشکل را فقط در 
هسته معاونان سازمان مشاهده می کنیم که گاهی از 
بیرون وارد سازمان می شوند و اگر این افراد بتوانند با 
خود افکار و ایده های نو بیاورند و ظرفیت های تازه ای 
ایجاد کنند و ارتباطات سازمان را توسعه بدهند برای 
سازمان خوب است. ضمن اینکه مدیرانی که از خارج 
از سازمان می آیند چون نسبت به گذشته سازمان 
تعصب و پیش داوری ندارند بهتر عملکرد سازمان 
را مورد نقد و ارزیابی قرار می دهند و نقاط ضعفش را 
می بینند و اگر توانمند باشند درصدد اصالح آن ها 
برمی آیند.اما اگر این گونه مدیران فقط بر اساس 
روابـــط انتخاب شــده باشند آن وقـــت تــا بخواهند 
سازمان و ظرفیت هایش را بشناسند زمان زیادی را 
از دست می دهند و بهره وری کاریشان پایین می آید.

 کارشناسان در گفت وگو با قدس 
از نحوه انتخاب مدیران یک سازمان مهم انتقاد کردند

 مدیریت محیط زیست 
بدون معیار علمی

ددستچينستچين

سمیه رفیعی 
رئیس فراکسیون محیط زیست 

مجلس شورای اسالمی

سازمان محیط زیست ضعیف نگه داشته شده است، 
با اینکه این جنس سازمان ها با تعاریف نظارتی 

باید کارکنانشان از یک آرامش و امنیت برخوردار 
باشند تا از منافع به درستی حمایت کنند، یعنی باید 

سطح پرداختیشان از دیگر دستگاه های اجرایی 

باالتر باشد. ضعیف ماندن سازمان محیط زیست یک 
سیاست نانوشته است، ارتباطی به جایگاه قانونی اش 

ندارد، اما انگار یک سیاست نانوشته وجود دارد 
که کارکنان این سازمان باید مدام در فقر امکانات و 

بودجه به سر ببرند، حتی از لحاظ آموزشی نیز دچار 

نواقصی است. اینکه در اغلب تغییر و تحوالت اخیر 
این سازمان می بینیم مدیران و معاونانش از بیرون 

مجموعه سازمانی انتخاب می شوند هم نشانه ای از 
این بی توجهی به توانمندسازی کارکنان است و اصاًل 

اتفاق خوبی نیست.
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 ۶ تا ۸ میلیون نفر در کشور بیمه درمانی ندارند ◾
مــهــدی رضــایــی، مــعــاون بیمه و خدمات 
سالمت سازمان بیمه سالمت به ایسنا 
گفته است: از جمعیت افراد بیمه نشده 
 آمار متفاوتی ارائــه می شود؛ پیش بینی می کنیم بین 
ــزو جمعیت  ۶ تـــا ۸ مــیــلــیــون نــفــرِ بــــدون بــیــمــه، جــ
ــنــد ســایــر  ــه مــان ــاشــنــد کـ حــاشــیــه نــشــیــن شــهــرهــا ب

بیمه شدگان با داشتن یک کد ملی بیمه می شوند. 

اگر وزارت بهداشت تعرفه ها را افزایش دهد...  ◾
محمد حسن آصفری، عضو کمیسیون 
امــور داخلی کشور و شــوراهــا در مجلس 
با اشــاره به پیشنهاد افزایش ۶0درصــدی 
تعرفه پزشکان در سال آینده، به ایسنا گفت: اگر وزارت 
بهداشت تعرفه های پزشکی را افزایش دهــد، قطعاً 
مجلس از همه ابزارهای خود برای ممانعت از این اقدام 

استفاده خواهد کرد.

گرفتن مالیات از برخی پزشکان بی انصافی است  ◾
مالک فاضلی، عضو کمیسیون بهداشت 
و درمـــان مجلس بــه فـــارس گــفــت: روش 
دریافت مالیات از پزشکان در الیحه بودجه 
ــادی را ایــجــاد می کند. این  1401 قطعاً مشکالت زیـ
بی انصافی است از پزشکی مالیات گرفته شود که در 
پنج سال گذشته در مناطق صفر مرزی خدمت می کند 

و تنها 15میلیون تومان دستمزد دارد.

چرا مسئوالن از اجرای قانون طفره می روند؟!  ◾
محمدرضا واعظ مهدوی، کارشناس اقتصاد 
سالمت به فارس گفت: مسئوالن اجرایی 
مــدام از اجــرای نسخه نویسی الکترونیک 
طفره می روند و از انجام اقدامات پیشینی مورد نیاز سر باز 
می زنند. چرا در وزارت بهداشت از بسترهای الکترونیک 
استفاده نمی شود؛ شاید یکی از دالیلش این است که کار 

به کاردان سپرده نشده است.

جامعه

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی بابل
نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب۱۳۹۰،۰۹،۲۰، 
امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی بابل مورد رسیدگی و تصرفات 

مالکانه و بال معارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
امالک متقاضیان بخش یکشرق بابل

اراضی واقع در کمانگرکال پالک ۲۸۲۰ - اصلی
۳۱۶۳ فرعی : قاسم حسینعلی زاده نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن که ۵.۵ دانگ مشاع از 

ششدانگ عرصه آن وقف می باشد به مساحت ۲۵۰ مترمربع خریداری آمنه نریمانی کشتلی محرز گردید
اراضی واقع در موزیکله پالک ۲۷۹۹ - اصلی

۲۸فرعی : سیدحیدر مدرس تنکابنی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی که ۳دانگ و۱۶ سیرو ۴ 
مثقال عرصه آن وقف می باشد در آن به مساحت ۲۳۳۵ مترمربع خریداری جواداصغری سلیمانی محرز گردید

امالک متقاضیان بخش دوغرب بابل
اراضی واقع در بندر کال پالک ۴۸۶۵-اصلی

۴۰۳۶ فرعی مفروزومجزی از ۱۴ فرعی : مجید ضرابیان نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با احداثی در آن به 
مساحت ۴۰.۳۹ مترمربع خریداری از درویشعلی ضرابیان محرز گردید.

اراضی واقع در آغوزبن پالک ۴۸۶۶-اصلی: 
۱۸۷ فرعی : علی جعفرزاده مایوان نسبت به ششدانگ اعیانی یک باب خانه به انضمام ۱۶ سیر و ۵ مثقال و ۸ نخود 
مشاع از ششدانگ عرصه که باقیمانده عرصه آن معادل ۵ دانگ و ۲۲ سیر و ۸ مثقال وقف هالل احمر و ۱ سیر و ۲ 

مثقال و ۱۶ نخود آن ثلث باقی است به مساحت ۱۳۲.۵۶ مترمربع خریداری از عبداله حق نواز بازیر محرز گردید.
اراضی واقع در حیدرکال پالک ۴۸۶۹- اصلی

۳۰۴۲ فرعی : عباس حسن زاده نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۵۷.۹۵ مترمربع 
خریداری از عادل محمدزاده محرز گردید.

۳۰۴۳ فرعی : مریم قربانی حیدری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۰۳.۲۵ مترمربع 
خریداری از محمدحسین همتی محرز گردید.

۳۰۴۴ فرعی : قربانعلی س��لیمی نس��بت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۳۱.۸۰ مترمربع 
خریداری از علی قاسمپور و غیره محرز گردید

۳۰۴۶ فرعی : علی میرزاپور علمداری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱۷۳ مترمربع 
خریداری فریدون شکرالهی محرز گردید.

امالک متقاضیان بخش ۶ بابل
اراضی واقع در روستای روشن آبادپالک ۱-اصلی

۱۷۸ فرعی : صبورا حامدنژاد نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی که ۹۲ سیر مشاع از ۲۴۰سیر 
ششدانگ عرصه وقف میباشد به مساحت ۲۱۵.۵۰ مترمربع خریداری صدیقه حامدنژاد محرز گردید

اراضی واقع در روستای ارمک پالک ۲-اصلی
۱۱۲۶ فرعی : محمدتقی ابراهیم پور ارمکی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احدائی ۶ سهم مشاع از ۸۲۹ 

سهم عرصه وقف میباشد به مساحت ۱۸۱۹.۱۹ مترمربع خریداری ابراهیم ابرهیم پور ارمکی محرز گردید
امالک متقاضیان بخش ۷ بابل

اراضی واقع در روستای نجارکال پالک ۱۰-اصلی
۷۴ فرعی : وحیده نبی زاده اطاقسرا نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت ۲۶۱۰ 

متر مربع خریداری از مفید بهمنش محرز گردید
امالک متقاضیان بخش ۸ بابل

اراضی واقع در روستای شیردارکال پالک ۷-اصلی
۷۶۷ فرعی : رضاجعفری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱۳۹۲ متر مربع خریداری 

از علی جعفری محرز گردید.
اراضی واقع در روستای قرآن تاالر پالک ۳۵-اصلی

۱۲۷ فرعی : رضابذری نس��بت به شش��دانگ یک باب ساختمان به مس��احت ۶۹۷.۹۰ مترمربع خریداری از جعفر 
بذری محرز گردید.

امالک متقاضیان بخش ۱۱ بابل
اراضی واقع در موزیرج پالک ۵۳ اصلی ۵۳۲۵ فرعی : قاسم حسن زاده داودی نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان 
که ۴ سهم از ۱۳ سهم ششدانگ عرصه وقف می باشد به مساحت ۲۶.۱۸ مترمربع خریداری از حجت حسن زاده 
گردید. ۵۳۲۶ فرعی : حس��ام حس��ن زاده داودی نس��بت به ششدانگ یک باب س��اختمان که ۴ سهم از ۱۳ سهم 

ششدانگ عرصه وقف می باشد به مساحت ۲۶.۶۴ مترمربع خریداری از حجت حسن زاده گردید. 
اراضی واقع در ترک محله پالک ۵۷ اصلی

۱۱۲۱ فرعی : صندوق قرض الحسنه توسعه عصر شمال نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن 
به مساحت ۹۱۸.۶۷ مترمربع خریداری از حسین اسدی گردید.

۱۱۲۲ فرعی : علی محمد زاده نقارچی نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مس��احت 
۱۵۰.۲۰مترمربع خریداری از احمدمحمدزاده نقارچی گردید.

لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه محلی / کثیراالنتش��ار در ش��هرها منتشر و در 
روس��تاها عالوه بر انتشار آگهی، رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته 
باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می 
نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده ۱۳ آئین نامه مذکور در 
مورد قس��متی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نش��ده، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه 
حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رس��اند و 
نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی 

منتشر می نماید.  م الف ۱۲۶۳۴۱۲   آ۱۴۱۰۶۴۱
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰،۱۱،۰۵                                            تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰،۱۱،۲۰

سید مهدی حسینی کریمی
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک بابل

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 ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و 

ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۷۸۰۰۹۵۲۹ هیات دوم مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۰۷موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي آقاي حسن تاجیک فرزند مراد بشماره شناسنامه ۶ صادره از کهنوج در ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت ۱۰۵.۲ مترمربع تحت پالک۲۴۷۶۸ فرعي از ۲۷۸۷ اصلي بخش۳کرمان واقع در کرمان مالک اشتر جنوبي 
کوچه۲۴ خریداري از مالک رسمي آقاي حسن ودیعتي محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 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 قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت 

انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ۱۴۱۰۶۳۹
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۱۱/۰۵                              تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۰/۱۱/۲۰

محمود مهدی زاده 
رئیس ثبت اسناد وامالک ناحیه ۲شهرستان کرمان

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 ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و 

ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۷۸۰۰۹۷۵۹ هیات دوم مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۱۳موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي خانم نجمه ندیمي سیرچي فرزند محمد بشماره شناسنامه ۱۹۶۷ صادره از کرمان در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت ۲۱۹ مترمربع تحت پالک ۱۶۶۳۹ فرعي از ۳۹۶۸ اصلي مفروز و مجزي شده از پالک ۸۹۹ 
فرعي از ۳۹۶۸ اصلي بخش۲کرمان  واقع در کرمان سراسیاب میدان بیرم اباد بزرگراه امام صادق کوچه۳ سمت راست 
خریداري از مالک رسمي آقاي محمدعلی باخدادکرمانی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 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 قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت 

انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ۱۴۱۰۶۴۰
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۱۱/۰۵                                  تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۰/۱۱/۲۰

محمود مهدی زاده 
رئیس ثبت اسناد وامالک ناحیه ۲شهرستان کرمان

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

برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۲۴۰۰۹۰۰۲۰۸۷ -۱۴۰۰/۹/۱۴هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بوش��هر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم زینب 
اس��المیان    فرزند رضا  بش��ماره شناس��نامه ۲۵۸۲۳صادره ازبوشهربه ش��ماره ملی ۳۵۰۰۲۵۸۳۹۵ درقسمتی از 
ششدانگ یکباب خانه  به مساحت ۲۰۰ مترمربع پالک۱۱۳ فرعی از ۳۳۸۲اصلی مفروز و مجزی شده از  اصلی واقع 

در بخش دو بوشهر خریداری از مالک رسمی  گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ند 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 مرجع 
قضایی تقدیم نمایند بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق س��ند مالکیت صادر 

خواهد شد. م الف:۶۲۵   آ۱۴۱۰۶۴۲
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۱۱/۵                              تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۰/۱۱/۲۰

شکراهلل سعادتی -سرپرست  اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوشهر

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک همدان- ناحیه یک 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگه��ی موض��وع ماده ۳ قان��ون و ماده ۱۳ آئین نام��ه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت��ی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۲۶۰۰۱۰۰۱۲۱۴- ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ هیات اول 
/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک همدان -ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای قنبرعلی سعیدیان 
فرزند سلطانعلی بشماره شناسنامه ۲۹۳ صادره از همدان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱۸۵ 
متر مربع قسمتی از پالک ۹/۱۵۱ اصلی واقع در حومه بخش یک همدان به نشانی، خیابان نایب احمد، 
انتهای ۱۸ متری شهید قاسمی ۲ خریداری از مالک رسمی آقای حسین خلیلیان محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت 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.
) م الف ۱۵۱۶(             آ۱۴۰۹۹۵۲                شناسه آگهی ۱۲۵۶۷۱۴

 تاریخ انتشار نوبت اول :۱۴۰۰/۱۰/۱۹                              تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۰/۱۱/۵
ثبت اسناد و امالک همدان - رضا شیرخانی خرم

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

برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۳۱۰۵۷۰۰۱۰۶۰ هیات اول/دوم موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر درواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج – ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای /خانم احمد محمدی فرزند محمود بشماره شناسنامه ۴۹۵ صادره از بهار در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مس��احت ۶۳.۳۰ مترمربع پالک ۱۲۹۳ فرعی از ۳۶۲ اصلی واقع در محمدش��هر- همایون ویال- خیابان 
الله ۶ – کوچه رازقی- پالک ۶ خریداری از مالک رس��می آقای مظهر اله اقدس��ی میاندواب محرز گردیده است.لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند.بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر 

خواهد شد.آ۱۴۰۹۹۹۱
تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۰/۱۰/۱۹                                             تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۵

مهران رشیدی رییس ثبت اسناد وامالک 

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

نظر به دس��تور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب 
۱۳۹۰/۰۹/۲۰ و برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۰۶۰۰۴۶۱۱ هیات اول موضوع یک قانون مذکور مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای میالد کموش فرزند احمد بشماره 
شناسنامه ۰۹۲۳۱۲۹۷۴۱ صادره از تربت حیدریه نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۰۶۴ متر مربع 
) یکهزار و شصت و چهار متر مربع ( قسمتی از پالک ۱۴۱ فرعی از اراضی ملکی پالک ۵ اصلی دهستان اربعه واقع 
در خراس��ان رضوی بخش یک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه خریداری از ورثه مالک رس��می قربانعلی کاظم زاده 
محرز گردیده است . لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهر 
ها منتشر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند . معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت 
محل تحویل دهد که دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت 

به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .آ۱۴۰۹۹۵۵
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۱۰/۱۹                 تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۱۱/۱۵
سید امین موسوی -رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه 

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

نظر به دس��تور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب 
۱۳۹۰/۰۹/۲۰ و برابر رای ش��ماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۰۶۰۰۳۹۷۰ هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در 
واح��د ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی مرکز آموزش فنی و حرفه ای به 
شماره شناسه ملی۱۴۰۰۰۲۰۹۷۲۴ نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۳۰۶/۰۳ متر مربع )سیصد و 
شش متر و سه صدم متر مربع ( قسمتی از پالک ۷۴۸ متصل به ۲۹۱  فرعی از اراضی برقی پالک ۷ اصلی دهستان 
اربعه واقع در خراس��ان رضوی بخش یک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه از مالکیت رسمی  متقاضی محرز گردیده 
است . لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین 
نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهر ها منتشر تا در 
صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند . معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل 
دهد که دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور 

سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .آ۱۴۰۹۹۵۹
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۱۰/۱۹                تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۱۱/۰۵

سید امین موسوی
رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه 

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

نظر به دس��تور مواد ۱ و ۳ موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می 
مص��وب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان تصرف��ات مالکانه بالمعارض متقاضی اداره 
آموزش و پرورش منطقه زبرخان ۱- ششدانگ یک باب ساختمان ) دبیرستان دخترانه سلسله الذهب ( به مساحت 
۲۵۸۹/۳۷مترمربع در قسمتی از پالک شماره ۷۱ – فرعی از ۱۳۷ – اصلی واقع در خراسان رضوی بخش ۳- حوزه 
ثبت ملک زبرخان از محل مالکیت معصومه هاش��می فرد فرزند س��ید حس��ین ۲- ششدانگ یک باب ساختمان ) 
هنرستان ابراهیم ۴ ( به مساحت ۱۹۴۵/۳۳ مترمربع در قسمتی از پالک شماره ۷۱ فرعی از ۱۳۷ – اصلی واقع در 
خراسان رضوی بخش ۳ – حوزه ثبت ملک زبرخان از محل مالکیت معصومه بیگم هاشمی فرد فرزند سید حسین 
۳ – شش��دانگ یک باب س��اختمان ) انباری آموزش و پرورش( به مساحت ۳۴۵/۶۴ مترمربع در قسمتی از پالک 
شماره ۱۳۸ – اصلی واقع در خراسان رضوی بخش ۳ – حوزه ثبت ملک زبرخان از محل مالکیت ابوالقاسم قانعی 
نیا ) پوس��ت فروش��ان ( فرزند سید معصوم ۴- شش��دانگ یک باب ساختمان ) دبیرستان حضرت معصومه )س( ( 
به مس��احت ۱۹۵۴/۹۵ متر مربع در قسمتی از پالک ش��ماره ۱۹۳ فرعی از ۱۳۵ – اصلی واقع در خراسان رضوی 
بخش ۳ – حوزه ثبت ملک زبرخان از محل مالکیت س��ید حس��ن قدمگاهی فرزند سید محمد ۵- ششدانگ یک 
باب س��اختمان ) دبستان شهید سید احمد قدمگاهی ( به مساحت ۴۰۲۸/۱۶ مترمربع در قسمتی از پالک شماره 
۱۳۴ – اصلی واقع در خراسان رضوی بخش ۳ – حوزه ثبت ملک زبرخان از محل مالکیت سید اسماعیل فرجامی 
فرزند سید محمد ۶- ششدانگ یک باب ساختمان ) هنرستان شهید مظلوم بهشتی ( به مساحت ۲۳۵۱/۲۱ مترمربع 

در قسمتی از پالک شماره ۴۱۵ فرعی از ۱۳۵ – اصلی واقع در خراسان رضوی بخش ۳ – حوزه ثبت ملک زبرخان 
از محل مالکیت حاج غالمرضا برومند و میرزا حسن نیکزاد فرزندان حاج رمضان ۷- یک باب ساختمان ) دارالقرآن 
قدمگاه ( به مس��احت ۵۷۵/۲۵ متر مربع در قس��متی از پالک شماره ۲۷ – فرعی از ۱۳۵ – اصلی واقع در خراسان 
رضوی بخش ۳- حوزه ثبت ملک زبرخان از محل مالکیت سید علی قدمگاهی فرزند سید یوسف ۸- ششدانگ یک 
باب ساختمان ) دبستان استثنایی امید زبرخان ( به مساحت ۱۷۰۳/۸۷ مترمربع در قسمتی از پالک شماره ۴۱۵ 
فرعی از ۱۳۵ – اصلی واقع در خراسان رضوی بخش ۳ – حوزه ثبت ملک زبرخان از محل مالکیت حاج غالمرضا 
برومند و میرزا حسن نیکزاد فرزندان حاج رمضان ۹- ششدانگ یک باب ساختمان ) کانون شهید مطهری قدمگاه 
( به مس��احت ۲۱۲۵/۹۶ مترمربع در قس��متی از پالک شماره ۴۱۵ فرعی از ۱۳۵ – اصلی واقع در خراسان رضوی 
بخش ۳-حوزه ثبت ملک زبرخان از محل مالکیت حاج غالمرضا برومند فرزند حاج رمضان ۱۰- ششدانگ یک باب 
س��احتمان ) آموزشگاه نورایمان ۲ ( به مس��احت ۱۷۴۰/۷۴ مترمربع در قسمتی از پالک شماره ۱۹ فرعی از ۱۳۵ 
– اصلی واقع در خراس��ان رضوی بخش ۳ – حوزه ثبت ملک زبرخان از محل مالکیت حس��ن نیکزاد فرزند رمضان 
۱۱- ششدانگ یک باب ساختمان ) ساختمان اداره آموزش و پرورش زبرخان ( به مساحت ۳۴۱۹/۸۶ مترمربع پالک 
های ش��ماره ۳۶ و ۳۷ فرعی از ۱۳۷ – اصلی واقع در خراس��ان رضوی بخش ۳- حوزه ثبت ملک زبرخان از محل 
مالکیت ثبتی سید حسین محیطی فرزند سید هاشم و اکبر قدمگاهی فرزند سلیمان می باشد . لذا به موجب ماده ۳ 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه مربوطه این آگهی 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق روزنامه محلی / کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رأی هیأت الصاق 
تا در صورتی که اش��خاص نس��بت 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 تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند و در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم 
قطعی دادگاه است و بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد برابر ماده ۱۳ آیین نامه مذکور پس 
از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود بصورت همزمان باطالع عموم 
می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را بصورت 

اختصاصی منتشر می نماید . آ۱۴۱۰۰۲۶
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۱۰/۲۰                               تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۱۱/۰۵

سید حسن پور موسوی-رئیس ثبت اسناد و امالک زبرخان

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي

براب��ر راي ش��ماره ۱۳۹۸۶۰۳۲۷۰۰۱۰۰۰۰۶۹هی��ات اول موض��وع قانون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي آقای س��ید اقدم حسینی فرزند سید سیف الدین به شماره شناس��نامه ۸۶۲صادره از در یک باب خانه به 
مس��احت ۵۶.۲۸متر مربع پ��الک فرعی از اصلی مفروز و مجزی ش��ده از پالک ۸۶۹۴فرع��ی از ۴۲اصلی واقع در 
بخش۷زنجان خریداری مع الواسطه از مالک رسمی موقوفه ناصر خدیو محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 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 قضایي تقدیم نمایند.بدیهي 
است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ۱۴۱۰۰۱۶

تاریخ انتشار نوبت اول :۱۴۰۰/۱۰/۲۰                         تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۰/۱۱/۵
محمدرضا حسنی - رئیس ثبت اسناد و امالک

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

برابررای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۲۱۰۰۶۰۰۲۲۵۸هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تفت تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای علی مدرسی 
راد فرزند یوسفعلی بشماره شناسنامه ۱۷۳۱ صادره تفت در ششدانگ زمین محصور مشتمل بر ساختمان نیمه ساز 
به مس��احت ۵۶۳ مترمربع پالک ۲ فرعی از۱۷۰۷ اصلی بخش ۶ یزد واقع در تفت خریداری عادی مع الواس��طه از 

مالک رسمی آقای سید حسین مرتضایی محرزگردیده است . 
لذا به منظوراطالع عموم دردو نوبت به فاصله ۱۵ 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.بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر 

خواهد شد.آ۱۴۱۰۰۱۵
تاریخ انتشارنوبت اول: دوشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۰                   تاریخ انتشارنوبت دوم: سه شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۰۵

 امیرحسین جعفری ندوشن-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تفت

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

براب��ر رأی ش��ماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۱۲۰۰۳۳۵۸ هی��أت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی و 
س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای / خانم سید مهدی باقرپور فرزند سید غالمرضا  به شماره شناسنامه ۱۱۹۷ صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت ۱۴۷/۰۷ مترمربع از پالک یک فرعی از ۱۳۳۹ اصلی واقع در بخش یک شهر کاشمر به آدرس 
خیابان ۱۵ خرداد ۵ خریداری از مالک رسمی            آقای / خانم کلیه ورثه سید علی محمد حسینی یزدی محرز 
گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 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 . آ۱۴۱۰۰۱۴
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۱۰/۲۰                                   تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۱۱/۰۵

احمد جهانگیر
رئیس اداره  ثبت اسناد و امالک کاشمر



 بابایی
  از پرسپولیس 

دور شد
باشگاه تراکتور با 
پرداخت درصدی 

از قرارداد برخی 
بازیکنان این تیم 

مانع از فسخ قرارداد 
آن ها شد که پیمان 

بابایی یکی از این 
نفرات است. 

پیمان بابایی یکی از 
مهاجمان مورد نظر 
یحیی گل محمدی 

است که روی جدایی 
او  از تراکتورحساب 
زیادی باز کرده بود.

در  حاشيه

قهرمانی 
تاریخی وفایی 

در اسنوکر 
جهان

حسین وفایی با پیروزی 
برابر مارک ویلیامز به 
اولین ایرانی قهرمان 

در رقابت های حرفه ای 
اسنوکر جهان تبدیل 

شد.او دیروز موفق 
شد عنوان قهرمانی 

رقابت های شوت اوت 
را با 71 امتیاز اختالف 
بدست آورد .قهرمانی 

وفایی در این مسابقات 
باعث شد نخستین 

جام ورزشکاران ایرانی 
در رویداد حرفه ای های 

اسنوکر جهان رقم 
بخورد. حسین وفایی 
عالوه بر این قهرمانی 

موفق شد با کسب 
1۲۳ امتیاز در نخستین 

رویداد جایزه باالترین 
امتیاز)بریک( را نیز 

کسب کند.پسر آبادانی 
اسنوکر ایران با این 
قهرمانی موفق شد 

در مجموع به ۵۵ هزار 
پوند انگلستان جایزه 

مسابقات و به باالترین 
امتیاز این رویداد 

اسنوکر جهان دست 
پیدا کند.

خبرخبر
روزروز

  جوردی آلبا 
»سال هاست در این سیرک فقط از من 

انتقاد می شود« مدافع بارسلونا این 
جمله را بعد از انتقادات شدید گفت 
و افزود: »یک روز بد بازی کنم، مرا 

خواهند کشت«. 

  مهدوی کیا  
موشک ایرانی در آلمان با بازنشر کردن 

استوری سردار آزمون که مربوط به انتقالش 
به بایرلورکوزن است، حضور سردار در 

بوندس لیگا را خوشامد گفت.مهدوی کیا در 
بوخوم و هامبورگ سال ها درخشید.

  کوین یامگا 
بازیکن خارجی استقالل بعد از منفی 

شدن دو تست کرونای خود با موافقت 
سرمربی تیم فوتبال استقالل و به 

دلیل محرومیت )چهار اخطاره( جهت 
تعطیالت نیم فصل از ایران خارج شد.

 سینا حسینی  
 بــا افـــزایـــش سویه 
جدید ویروس کرونا 
ــیــکــرون به  حـــاال اُم
جدی ترین تهدید 
برای تعطیلی و لغو 
مسابقات ورزشی تبدیل شده است، 
امــا بــا وجــود ابــتــالی برخی بازیکنان 
ــران و عــراق به این  تیم ملی فوتبال ای
ویــروس همچنان بــرگــزاری ایــن دیــدار 
بــه قــوت خــود باقی اســت مگر اینکه 
در دو روز منتهی به این دیــدار تعداد 
اُمـــیـــکـــرونـــی هـــای دو تــیــم بـــه شکل 
قابل توجهی افزایش پیدا کند تا فیفا 
تصمیمی جدید در رابطه با انجام این 

بازی بگیرد.
سهم ایرانی ها نسبت به عراقی ها در 
ابتال به کرونا کمتر است، اما این به این 
معنا نیست که سایر بازیکنان از ابتال 
به این ویــروس در امان هستند، نتایج 
تست های اولیه بازیکنان دعوت شده 
به اردو منفی بوده و تنها احمد نوراللهی 
به دلیل ابتال به کرونا حضور در اردو را 
از دست داد تا کمال کامیابی نیا که در 
فهرست ذخیره حضور داشت جای او 

را در تیم ملی پر کند.
البته گفته مــی شــود ســـردار آزمــون 

بازیکن زنیت نیز گرفتار این ویروس 
شده اما به دلیل حضور این بازیکن در 
اردوی زنیت این مسئله هنوز برای کادر 
پزشکی تیم ملی ایران مسجل نشده و 
آن ها منتظر اطالعات تکمیلی در این 
ارتباط هستند. با وجــود ایــن، زمزمه 
عدم حضور این بازیکن در رسانه های 
خبری منتشر شده تا حدی که مجتبی 
خــورشــیــدی،مــدیــر تــیــم مــلــی در ایــن 
ارتــبــاط عــنــوان کــرده زنیت بــا حضور 
ســردار مخالف است و معتقد است 
ممکن است با حضور این بازیکن در 
اردوی تیم ملی بیماری او حاد شود و 
در خطر تشدید مصدومیت قرار گیرد.

عراق اسیر اٌمیکرون ◾
ــوال  ــرف اوضـــــاع و احــ ــا از آن طــ ــ ام
عراقی ها به مراتب بدتر از اردوی تیم 
ملی ایـــران اســت، مقامات مسئول 
در اردوی عراق اعالم کردند 6 بازیکن 
آن هــا بــه کــرونــا مبتال شدند و نتایج 
تست آن هــا در تــهــران مثبت شــده، 
حــاال باید دیــد آیــا ایــن بازیکنان در 
تست های بعدی نیز با همین نتیجه 
مواجه خواهند شد یا اینکه سرمربی 
عــراق باید 6 بازیکن جانشین را به 

تهران فرا بخواند.

البته مسئوالن فــدراســیــون عـــراق با 
نگاه انتقادی از وضعیت موجود در 
اردوی تــهــران خــود گالیه کــردنــد، اما 
کامالً مشخص اســت آن هــا به دلیل 
آمار باالی کرونایی های خود به شدت 
کالفه و تمرکز خود را از دست داده اند.

براساس اعالم فدراسیون عراق تست 
دو بازیکن به نــام هــای یاسر قاسم و 
مناف یونس مثبت شــد. همچنین 
ــای احــمــد جــاســم مربی  ــرون تست ک
دروازه بان های عراق، غیث مهنا مدیر 
اداری و یاسین خبیر پــزشــک  تیم 

مثبت شده است.
مدیر هماهنگ کننده تیم ملی عراق 
در این رابطه گفت: پتروویچ سرمربی 
تیم ملی عراق تصمیم گرفته تنها یک 
بازیکن جایگزین به جای دو کرونایی 
تیم ملی به تهران دعــوت کند. اخبار 
رسیده در زمینه دعــوت شــدن سعد 

ناطق مدافع الشرطه صحت ندارد.
وی افــزود: پتروویچ تصمیم گرفته در 
صورت مثبت شدن تست دوباره یاسر 
قاسم و مناف یونس تنها برای یونس 
جایگزین انتخاب کند. میثم جبار تنها 
ــرای مناف یونس خواهد  جایگزین ب
بود و بازیکن دیگری به اردوی تیم ملی 

اضافه نمی شود.

نوراللهی جایش را به کامیابی نیا داد

»اُمیکرون« نقش اول بازی ایران و عراق
زیر ذره بين

منهای فوتبال

باشگاهعربستانیکلپاداشرامیخواهد

نقشهشومالنصربرای
ذخیرهارزیپرسپولیس!

در فاصله سه روز تا مشخص شدن حکم دادگاه 
عالی ورزش، گمانه زنی درباره رأی نهایی پرونده 

شکایت النصر باال گرفته است.
کمیته انضباطی ای اف سی آن طور که در گراندز 
رأی توضیح داد، پــس از جمع آوری اســنــاد و 
تماس با فیفا، به این نتیجه رسید که پرسپولیس 
ــرارداد  ســه روز پیش از اعــمــال محرومیت، قـ
بازیکنانش را ثبت کــرده و از ایــن جهت هیچ 

اقدام غیرقانونی صورت نگرفته است. 
با این وجود النصر در ادعای تازه خود که البته 
پرسپولیس در جلسه استماع به آن پاسخ داد، 
نکته جدیدی را مطرح کــرده اســت. به اعتقاد 
باشگاه النصر، چــون هیچ کــدام از بازیکنان 
پرسپولیس FIFA Number ندارند، بنابراین 
بازیکن غیرمجاز هستند و نمی توانسته اند در 

یک تورنمنت رسمی به میدان بروند. 
اگرچه این ادعای النصر می تواند درست باشد 
اما پرسپولیس پاسخ خاص خود را به این پرونده 
داشته و به گفته یکی از اعضای سابق کمیته 
حقوقی این باشگاه »با تأیید قاضی های حاضر 
در جلسه« همراه بوده است. قرمزها می گویند 
اوال باتوجه به مرسوم نبودن استفاده از این 
سامانه در لیگ عربستان، بسیاری از بازیکنان 
النصر هم فیفا نامبر ندارند و درثانی »دادگــاه 
عالی ورزش، صالحیت رسیدگی به شکایتی با 

مدارک جدید را ندارد«. 
با این حال اگرچه باشگاه پرسپولیس از پیروزی 
قطعی خود در این پرونده خبر می دهد اما اگر 
حکم به سود النصر صادر شود، هیچ جریمه 
خاصی در آیین نامه ای اف سی وجود نــدارد و 
تنها ممکن است بازی ۳ برصفر شود که در این 
صورت کلیت برگزاری لیگ قهرمانان آسیا هم 
زیر سؤال خواهد رفت اما با این حال در صورتی 
که چنین حکمی صــادر شــود، کل پــاداش ۲.7 
میلیون دالری پرسپولیس در خزانه ای اف سی، 

به النصر می رسد.
نکته مهم اینکه پرسپولیس پـــاداش خــود را 
بــه دلیل پایبندی ای اف ســی بــه تحریم های 
بین المللی دریافت نکرده امــا به پشتوانه آن 
توانسته رقم هنگفتی را استقراض کند و حاال 
اگر النصر پرونده را به سود خود خاتمه دهد، این 
ذخیره ارزی قرمزها از بین خواهد رفت؛ هرچند 
که به جز برخی شایعات نه چندان موثق، همه 
شــواهــد حکم بــه پــیــروزی پرسپولیس در این 

پرونده می دهد.

هندبالقهرمانیآسیادرعربستان

هندبالایرانجهانیشد
شاگردان مانوئل در دومین دیدار مرحله اصلی 
مسابقات هندبال قهرمانی مردان آسیا به برتری 
رسیدند تا صعودشان به مسابقات جهانی 

قطعی شود.
ــدار خود  ــران در دومین دی تیم ملی هندبال ای
از مــرحــلــه اصــلــی مــســابــقــات قــهــرمــانــی آسیا 
عربستان مقابل کویت به میدان رفت و این بازی 
سرنوشت ساز با نتیجه ۲7 بر ۲6 به سود ایران 
به پایان رسید تا با کسب چهار پیروزی پیاپی، 
هندبال ایـــران سهمیه حضور در مسابقات 
ــار ایـــران در  ــن ب ــریـ جهانی را بــدســت آورد.آخـ
مسابقات قهرمانی جهان ۲۰1۵ به میزبانی قطر 

راهی مسابقات جهانی شده بود.
این مسابقه در شهر دمام عربستان برگزار شد. 
دیدار بعدی ایران روز چهارشنبه 6 بهمن مقابل 

بحرین انجام خواهد شد.
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هوادارـ  استقالل لغو شد  ◾
دیــدار تیم های هــوادار و استقالل از هفته شانزدهم 
لیگ برتر که قرار بود چهارشنبه 6 بهمن در ورزشگاه 
 انــقــالب بــرگــزار شـــود، لــغــو  و بــه زمـــان دیــگــری موکول 

شد.
 این دیدار به دلیل ابتالی بسیاری از بازیکنان استقالل 
ــه روز چهارشنبه مــوکــول شــده  ــا ب ــروس کــرون ــ ــه وی  ب

بود.

سومین پیروزی زنان فوتسال ایران در آسیای مرکزی ◾
ــدار از  ــ ــران در سومین دی ــ ــان ای تیم ملی فــوتــســال زنـ
مسابقات فوتسای آسیای مرکزی موسوم به دیــروز 
مقابل قرقیزستان به میدان رفت و با 1۰ گل به پیروزی 

رسید. 
ــن هــم ازبکستان را بــا حــســاب پنج  ــران پیش از ای ایـ
 بــر دو و تاجیکستان را 1۲ بــر صفر شکست داده 

بود. 

ایران به دنبال میزبانی لیگ قهرمانان  ◾
نشریه »الوطن« قطر در گزارشی به میزبان احتمالی 
مسابقات لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۲ به صورت متمرکز 
پرداخت. براساس گــزارش این رسانه قطری تیم های 
ایرانی یعنی سپاهان و فوالد در این رقابت ها خواهان 
میزبانی در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا شدند.
عربستان و قطر نیز خواهان میزبانی از مسابقات غرب 

آسیا در لیگ قهرمانان هستند.

کریمی: دلم برای مشهدی ها می سوزد ◾
امیرحسین کریمی بعد از یک و نیم فصل حضور در 
پدیده مشهد در نهایت قــراردادش را با این تیم فسخ 
کرد. او درباره این اتفاق می گوید: به هر حال شرایطی 
رقم خــورد که ترجیح دادم از این تیم جدا شــوم. فقط 
امیدواری من این است که در نهایت آن ها بتوانند در 
لیگ برتر به کار خود ادامــه دهند. دلم برای هــواداران 

مشهد می سوزد.

پی اس جی در پارک دو پرنس میزبان رنس بود و به راحتی 
توانست ایــن حریف را از پیش رو بـــردارد. در شبی که 
پی اس جی به یک برتری پر گل رسید، پای سرخیو راموس 

نیز سرانجام به گلزنی باز شد. 
این چهارمین بازی راموس در لیگ فرانسه بود و توانست نخستین 
گلش با پیراهن پی اس جی را به ثمر برساند. آخرین گل راموس 1۰ ماه 
پیش در بازی لیگ قهرمانان بین رئال و آتاالنتا بود و او سپس با یک 
مصدومیت شدید مواجه شد و ادامه فصل را از دست داد.رامــوس 
در ابتدای فصل جاری نیز به دلیل مصدومیت فرصت بازی برای تیم 
جدیدش را پیدا نکرد و پس از بهبودی نیز بیشتر روی نیمکت حضور 

داشت.
سرخیو راموس، مدافع باتجربه اسپانیایی، تأیید کرد دوران سختی را 

پس از پیوستن به پی اس جی سپری کرده است.
سرخیو تابستان امسال به عنوان بازیکن آزاد از رئال مادرید جدا 
شده و در نهایت تصمیم گرفت به پاری سن ژرمن ملحق شود.راموس 
گفت:» من از این پیروزی و اولین گلی که برای پی اس جی به ثمر 
رساندم بسیار خوشحال هستم. از اینکه توانستم 9۰ دقیقه کامل 
بازی کنم راضی هستم. اینکه حمایت هواداران را دارم باعث رضایت 

خاطر من است«.
این بازیکن اسپانیایی درباره عملکردش در این بازی اضافه کرد:» این 
اولین گل من با پیراهن پی اس جی است و امیدوارم گل های زیاد دیگری 
در راه باشد. اینکه چنین چیزی به عادت تبدیل شود اتفاق خوبی 
است. من سه هفته است که بار دیگر به جمع بازیکنان برگشته ام و در 

حال پیدا کردن ریتم بازی هستم«.
او درباره شرایطش در پارک دو پرنس اظهار کرد:» من بسیار خوشحالم 
چون برای مدتی طوالنی از زمین بازی که خانه من است دور بودم. 
درباره شهر پاریس باید بگویم احساس بهتری دارم چون قبالً زمان 
زیادی را در مادرید سپری کرده بودم. همه چیز در ابتدا سخت بود اما 
حاال کمی احساس بهتری دارم.«وی در مورد انتقاداتی که این روزها به 
مسی می شود هم گفت:»کسانی که از مسی انتقاد می کنند چیزی از 
فوتبال نمی فهمند. او بهترین بازیکن تمام دوران است و در هر تیمی 
باشد می تواند حریف را تحت تأثیر خود قرار دهد. من بارها در رئال 
مقابل او بازی کرده ام و می دانم که سایه او هم چقدر برای مدافعان 

رعب آور است«.

راموسپسازدرخششدرپیاسجی

سایهمسیهم
مدافعانرامیترساند

فوتبال جهان

ستارگان ورزش

رستم زاده   روز اولی که به ایران هم آمد با کلی حاشیه آمد. عکس های او در صفحه شخصی اش 
نشان می داد که شهرخودرویی ها قبل از اینکه یک مهاجم توانا خریده باشند یک مانکن خریده اند 
که اولویت اولش فوتبال نیست. با این حال حمیداوی از خرید خارجی اش دفاع می کرد و به 
هشدارهای فنی اطرافیانش توجه نمی کرد. مدیران شهر خودرو برای جذب »میروسالو« قراردادی 
به ارزش 4۵۰ هزار دالر برای سه سال امضا کردند. )سال اول 1۰۰ هزار دالر، سال دوم 1۵۰ هزار دالر، 

سال سوم ۲۰۰ هزار دالر(.
اما عمر حضور این مهاجم اوکراینی در جمع عنابی پوشان مشهدی 
به نیم فصل نرسید و او که تنها ۵۰ هزار دالر از قرارداد سال 
اول خود را دریافت کرده بود، بعد از سه ماه عدم دریافت 
حقوق خود، تصمیم به جدایی از شهر خودرو گرفت 
و بالفاصله به فیفا علیه باشگاه ایرانی شکایت کرد. 
فیفا حق را به این مهاجم اوکراینی ۳1 ساله داد و حکم 
4۰۰ هزار دالری علیه باشگاه شهر خودرو صادر کرد. 
با این وصف، شهر خودرو موظف به پرداخت 4۰۰ هزار 
دالر که به نرخ روز دالر چیزی حــدود 11 میلیارد تومان 
می شود، شده و در نامه فیفا مهلتی چند هفته ای برای 
توافق و پرداخت مطالبات میروسالو تعیین شده و در صورت 
عدم پرداخت مطالبات او، با توجه به صــدور حکم قطعی 
می تواند در مراحل جرایم بیشتری برای باشگاه مشهدی نظر 
گرفته شود. جالب آنکه بعد از خروج از شهر خودرو، وی حضور 
کوتاه مدت در لیگ دسته چهارم اتریش و در تیم کِرمِسر داشت و 
سپس تصمیم گرفت تا فعالیت خود را در حوزه مدلینگ ادامه بدهد 

و در حال حاضر در حوزه فوتبال فعالیتی ندارد.
او در زمــان حضورش در شهر خـــودرو حــدود 9۰ دقیقه 

ــرای تیمش به میدان رفــت و  ب
حاال این چنین توانسته تیم 

سابقش را محکوم کند.

میروسالو؛11میلیاردبرای90دقیقهبازی!
پیشکسوت استقاللی ها این روزها در بستر بیماری است و نیازمند توجه و حمایت؛ به خصوص 
اینکه در این روزها هزینه های درمان به شدت افزایش پیدا کرده و علی چینی دست تنها و نگران 
روزهای پیش رو است و اعتقاد دارد باید برای او همه دست به دعا بشوند تا اتفاق بدی رخ ندهد؛ چون 
با این مخارج و هزینه های سرسام آور دیگر توانایی ادامه دادن  درمان خودرا ندارد. وی می گوید:» حال 
عمومی ام را می توان گفت هم خوب است و هم خوب نیست و نوسان زیادی دارم. یک آن خوب 

می شوم و یک آن هم بد. فعالً باید منتظر باشم تا پاسخ آزمایش ها بیاید.
دوستانی که به عیادت آمدند به من گفتند تا آخر درکنارت هستیم 

و نگران هیچ چیزی نباش و ان شــاءهللا درکنار هم این بیماری 
را شکست می دهیم. وی ادامــه داد: اول از هر چیز برایم 

ــه قـــول حــضــرت عــلــی)ع(  ســالمــتــی مــهــم اســـت چـــون ب
سالمتی تاجی است بر سر مؤمن که قدرش را نمی داند 
و زمانی که بیمار می شود تازه می فهمد  سالمتی چقدر 
حائزاهمیت اســت. پس از همه چیز واجــب تــر فعالً 
سالمتی است و همه دوستان و بیشتر از همه خودم 
باید دعا و تالش کنیم و دست به دست هم بدهیم و 
این بیماری را شکست بدهیم و بعد از آن هر اتفاقی که 
افتاد، دم همه گرم و دست همه آن هایی را که پیگیری 

کردند، می بوسم.
وی که روحیه خــودش را حفظ کــرده در مــورد استقالل 
هم می گوید:»استقالل خانه ماست و مگر می شود ما 

وضعیت خانواده خود را دنبال نکنیم. استقالل 
جزوی از بدنه ماست و هنوز هم با بردهای 

این تیم می خندیم و شاد می شویم و با 
باخت هایش گریه می کنیم و غصه 

می خوریم اما در هر 
صـــورت پشت تیم 

خود هستیم«.

منفی روز مثبت روز

ورزش7

چینی:بیماریراشکستمیدهم



    کردها
 محور مشکل ما 
با آمریکاست  
وزیر دفاع ترکیه 
بزرگ ترین مشکل 
این کشور با آمریکا 
را حمایت های 
واشنگتن از 
شبه نظامیان کُرد 
»یگان های مدافع 
 خلق« )ی.پ.گ( 
در شمال سوریه 
 معرفی کرد.

 »خلوصی آکار« 
در عین حال ابراز 
امیدواری کرد 
می توان این مشکالت 
را از طریق گفت وگو 
حل نمود. وی افزود: 
ما از متحدانمان 
انتظار داریم هر چه 
زودتر این موضوع 
را درک کنند و 
پشتیبانی ها به ویژه 
ارسال تسلیحات و 
مهمات به ]ی.پ .گ[ 
را قطع کنند«.

خبر
استعفای رئیس جمهور ارمنستان

برخی منابع خبری از استعفای رئیس جمهور 
ارمنستان پس از چهار سال خدمت در این سمت 
خبر دادنــد. به گزارش فارس، »آرمن سرکیسیان« 
در پیامی که در این باره در وبگاه ریاست جمهوری 
ارمنستان منتشر شده، اعالم کرده است: »من مدت 
زیادی فکر کردم و پس از تقریباً چهار سال کار فعال 
تصمیم گرفتم از پست ریاست جمهوری ارمنستان 
استعفا کنم. ایــن مطلقاً یک تصمیم احساسی 

نیست و از منطق خاصی ناشی می شود«.

اخراج پس از رفع نیاز
پس از تسلط شبه نظامیان طالبان بر افغانستان 
و عدم نیاز جدی به نیروی نظامی جوان، بر اساس 
دستور وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان 
افرادی که زیر سن قانونی هستند از این گروه اخراج 
می شوند. به گزارش فارس، این موضوع را مولوی 
رازمحمد، رئیس منکرات وزارت امر به معروف و 
نهی از منکر طالبان در دیدار با منسوبان نظامی 
این گروه در داراالمان شهر کابل مطرح کرده است. 
طالبان همچنین برای تصفیه  صفوف خود از »افراد 
نامطلوب و استفاده جو« یک کمیسیون نیز ایجاد 
و تاکنون 3هزار نفر از اعضای خود را به اتهام فساد 

اخراج کرده است.

سنگ پراکنی به مقر اروپایی
رســانــه هــا از درگــیــری پلیس شــهــر بــروکــســل در 
بلژیک بــا معترضان ضــد قرنطینه و حمله به 
ــا در ایــن شهر خبر  دفتر نمایندگی اتحادیه اروپ
ــزارش اسپوتنیک، در ایــن تظاهرات  دادنـــد. به گ
ضد محدودیت های کرونایی در پایتخت بلژیک، 
معترضان در ورودی مقر دیپلماتیک اتحادیه 
اروپــا را شکسته و به سوی این مکان سنگ پرانی 
کردند. معترضان همچنین پرچم اتحادیه اروپا 

را آتش زدند.

 ابتکار کویت شامل 
هیچ شرطی نیست

ــاره ابتکار کویت بــرای رفع  وزیــر خارجه لبنان درب
اختالف میان بیروت با کشورهای عربی حاشیه 
خلیج فارس گفت: این ابتکار شامل هیچ شرطی 
ــارس، »عبدهللا بو حبیب«  ــزارش ف نیست. به گ
با بیان اینکه سفر وزیر خارجه کویت به لبنان به 
صورت کامالً محرمانه از سوی دو کشور پیگیری 
شده بود، گفت: با این حال ما در لبنان از پیامی که 
وزیر خارجه کویت حامل آن بود، اطالع نداشتیم. 
ــاره اینکه چــرا کویت این  ــر خــارجــه لبنان دربـ وزی
ابتکار را به لبنان ارائــه کــرد، گفت: کویت حامل 
این ابتکار بوده است، زیرا ما با آن موافقیم و این 
کشور مورد عالقه و احترام همه طرف های لبنانی 
است و همچنین به این دلیل که کویت هم لبنان 

را دوست دارد.
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جهان

در ادامه تنش زایی های آمریکا و کشورهای غربی 
در شرق آسیا، روز گذشته دو ناوگروه نیروی دریایی 
آمریکا وارد دریای جنوبی چین شدند. به گزارش 
فارس، پنتاگون اعالم کرد دو فروند ناو هواپیمابر 
»یو.اس.اس کارل وینسون« و »یو.اس.اس آبراهام 
لینکلن« با شناورهای همراه خــود وارد دریــای 
جنوبی چین شده اند تا آنچه »مقابله با نفوذ 
شرورانه« به عنوان مأموریت آن ها گفته شده را 
انجام دهند. یکی از فرماندهان ارشد نیروی دریایی 
آمریکا می گوید: این اقدام با هدف اطمینان دادن 
به متحدان و نشان دادن عــزم ایــن کشور برای 

»مقابله با نفوذ شرورانه« است.
 ایــن منطقه آبــی مــورد مناقشه، یکی از مناطق 

پر تنش بین آمریکا و چین است، جایی که پکن 
می گوید بخش بــزرگــی از ایــن آبـــراه جــزو قلمرو 
سرزمینی آن هاست و پایگاه های نظامی در جزایر 
مصنوعی آنجا ساخته است. کشتی های نیروی 
دریایی آمریکا با هدف آزار دادن چین و نقض 
حاکمیت این کشور در این آبراه به طور معمول در 

نزدیکی این جزایر حرکت می کنند.
در سمت مقابل نــیــز، ده هـــا فــرونــد جنگنده و 
هواپیمای نظامی چین بار دیگر سیستم پدافندی 

تایوان را به چالش کشیدند. نیروی هوایی 
تایوان با به پرواز درآوردن سریع جنگنده های 

رهگیر خود به 3۹ هواپیمای نظامی چینی هشدار 
داد و آن ها را از منطقه پدافندی جزیره دور کرد. 

گزارش گزارش 

39 جنگنده و بمب افکن چینی با ورود به 
حریم هوایی تایوان به آمریکا هشدار دادند

خط و نشان 
اژدهای زرد

علوی انــصــارهللا 
بــار دیگر نشان داد 
اگر تهدید کند، پای 
حرف خود ایستاده 
و آن را عملی خواهد 
کرد. یمنی ها بامداد 
ــرای ساکنان  دوشنبه کابوس تلخی ب
امــارات متحده عربی و عربستان رقم 
زدنــد. سخنگوی نیروهای مسلح یمن 
جزئیات عملیات روز گذشته علیه 
ابوظبی و سعودی با عنوان »اعصار 
الیمن ۲« )طوفان یمن ۲( را که با موشک  
بالستیک »ذوالفقار« و پهپاد »صماد« 
انجام شد، اعالم کرد. به گزارش فارس، 
ــرال »یحیی ســریــع« گفت: پایگاه  ژنـ
هوایی الظفره و اهــداف حساس دیگر 
در ابوظبی بــا تــعــداد زیـــادی موشک 
بالستیک »ذوالــفــقــار« هــدف گرفته 
شد. سریع تصریح کرد: اهداف حیاتی 
و مهم دیگری در دبی با پهپاد »صماد 
3« مــورد هــدف قــرار گرفت. همچنین 
تعدادی از پایگاه های نظامی در عمق 
عربستان در منطقه »شروره« و مناطق 

دیگر با پهپادهای »صماد ۱« و »قاصف 
k۲« در هم کوبیده شد. یحیی سریح 
ادامـــه داد: مــراکــز حــســاس و حیاتی 
»جازان« و »عسیر« در جنوب سعودی 
با تعداد زیادی موشک های بالستیک 
هدف قرار گرفت و اهداف این عملیات 
که با دقت باال انجام شده، محقق شد. 
وی افزود: نیروهای مسلح یمن بار دیگر 
به شرکت های خارجی و سرمایه گذاران 
در »کشورَک« امارات توصیه می کند آن 
را ترک کنند زیرا دیگر ناامن شده است. 
سریع تأکید کــرد: تا زمانی که تجاوز 
امــارات به یمن و محاصره یمن ادامــه 
داشته باشد این کشور مورد هدف قرار 

خواهد گرفت.
این دومین عملیات ارتش و کمیته های 
مردمی یمن به ابوظبی در یک هفته 
اخیر اســت؛ عملیات هایی که پس از 
هشدارهای مکرر صنعا به امارات مبنی 
بر ضرورت توقف تعرض به یمن انجام 
مــی شــود. در عملیات قبلی در هفته 
گذشته بــا عــنــوان »اعــصــار الیمن ۱« 
پاالیشگاه نفت در منطقه المصفح و 

فرودگاه ابوظبی با چهار موشک هدف 
گرفته شدند.

شدت حمله روز گذشته به حدی بود 
کــه ســفــارت آمریکا در ابوظبی بــرای 
آمریکایی های مقیم امـــارات هشدار 
امنیتی سطح باال صادر کرد. همچنین 
این عملیات مقاومت یمن سبب شد 
بورس ابوظبی ۲.۲درصــد و بورس دبی 
0.3 درصد کاهش پیدا کند. در همین 
راستا، در معامالت روز گذشته شاخص 
کل بورس ابوظبی 70 واحد فرو ریخت و 
به 3هزارو۱40 واحد افت کرد. شاخص 
ــورس دبــی هــم بــه 8هــــزارو675 واحــد  ب
ــرد. آن  چــیــزی کــه به  عقب نشینی کـ
ــارات را  صـــورت جــدی امنیت ملی  امــ
تهدید می کند، لزوماً اصابت موشک 
یا پهپاد یمنی به زمین نیست. همین 
که آسمان ابوظبی و شهرهای توریستی 
و اقتصادی این کشور کوچک، هر روز 
شاهد هجوم پهپادها و موشک های 
مهاجم و شلیک موشک های پدافندی 
باشد، یعنی  یمن به هدفش رسیده 

است.

تنش ها در شرق اروپا به گونه ای در حال افزایش است که رسانه های ایاالت 
متحده اعالم کردند وزارت خارجه این کشور رسماً به خانواده دیپلمات های 
خود که در کی یف مستقر هستند و برخی از کارکنان غیرضروری دستور 
داده خاک اوکراین را ترک کنند. به گزارش اسپوتنیک، دستگاه دیپلماسی 
آمریکا در بیانیه خود علت صدور این دستور را تهدید اقدام نظامی روسیه 
علیه اوکراین خوانده است. همزمان با ایاالت متحده، انگلیس هم اعالم کرد 
به دلیل تهدیدهای رو به رشد مسکو علیه کی یف، خروج دیپلمات هایش از 
اوکراین را آغاز کرده است. جوسازی آمریکا علیه روسیه در حالی است که 
جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیش از جلسه مجازی 
با وزیر امور خارجه ایــاالت متحده گفت: فعالً دلیلی برای خارج شدن 
دیپلمات های این اتحادیه از اوکراین نمی بینیم مگر اینکه آنتونی بلینکن به 
ما اطالعاتی ارائه دهد که چنین کاری را توجیه کند. در حالی که یک مسئول 
ارشد وزارت خارجه آمریکا بیان کرده تشدید تنش ها حول موضوع اوکراین 
قابل اجتناب است، اما این کشور با خروج کارکنان غیرضروری نمایندگی 
دیپلماتیک خود در حال دامن زدن به این تنش است؛ اقدامی که با انتقاد 
اوکراین روبه رو شده است. وزارت خارجه این کشور با بیان اینکه تصمیم 
واشنگتن برای خارج کردن خانواده های دیپلمات هایش در کی یف، اقدامی 
عجوالنه و نابهنگام بود، گفت: هیچ تغییری در امنیت اوکراین رخ نداده 
که این تصمیم گرفته شود. در بحبوحه این تنش ها، روزنامه آمریکایی 
نیویورک تایمز گزارش کرد: جو بایدن رئیس جمهور آمریکا درصدد استقرار 
حدود 5هزار نظامی و کشتی های جنگی و هواپیما برای همپیمانان ناتو خود 
در شرق اروپا و بالتیک است. گمانه زنی درباره تدارک جو بایدن برای تقویت 
حضور نظامی آمریکا در شرق اروپا و حوزه دریای بالتیک در حالی صورت 
می گیرد که مسکو در خصوص اقدامات غرب به ویژه واشنگتن در تحریک 
تنش ها در مرز اوکراین و روسیه هشدار داده بود. ناتو هم در بیانیه ای اعالم 
کرد اعضای این پیمان نظامی جنگنده ها و کشتی های جنگی بیشتری را به 
شرق اروپا اعزام می کنند و یک روزنامه ایتالیایی مدعی شمارش معکوس 
حمله روسیه به اوکراین شد. ناتو در وب سایت خود مدعی شد این اقدامات 
با هدف تجدید قوا و دفاع و بازدارندگی در برابر روسیه انجام می شود که »به 
استقرار نیروهای خود پیرامون مرزهای اوکراین ادامه می دهد«. اقدامی که 
با واکنش تلویحی مسکو مواجه شد. الکساندر گروشکو، معاون وزیر امور 
خارجه روسیه ضمن محکوم کردن تحرکات جدید ناتو در شرق اروپا گفت: 
ناتو تنها زبان تهدید و فشار نظامی را می فهمد. این اقدامات برای ما چیز 

جدیدی محسوب نمی شود.

آمریکا و انگلیس برخی از دیپلمات های خود را از اوکراین خارج کردند

شمارش معکوس حمله؟ 

گزارش

صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

سردبیر:
امیر سعادتی

 سالگرد آغاز بیداری اسالمی در مصر
بیداری اسالمی عنوان سلسله قیام هایی است که از نیمه 

دوم سال 89 شمسی در کشورهای عربی رخ داد. در 
مصر نیز خیزش مردم از ۵ بهمن ۱۳89 آغاز شد که در 

پی آن، ده ها هزار مصری در چارچوب حرکتی که فعاالن 
اینترنتی آن را روز خشم نامیدند، علیه دولت تظاهرات 

کرده و در مقابل شورای عالی قضایی، شعار مرگ بر 
حسنی مبارک، دیکتاتور این کشور را سر دادند که در 

نهایت، منجر به سرنگونی دولت حاکم شد.

اوقات شرعی به افق تهران

اذان صبح فردا

اذان ظهر

12:17

05:42

اذان مغرب

17:44

غروب خورشيد

17:24
 نیمه شب شرعی

23:33
طلوع فردا

07:09

اوقات شرعی به افق مشهد

اذان صبح فردا

اذان ظهر

11:44

05:10

اذان مغرب

17:10

غروب خورشيد

16:50
 نیمه شب شرعی

23:00
طلوع فردا

06:37

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

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

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

)داخلی226(  66430122  )021(   نمابر:                     
 پیامک:                                                 30004567

حمله دوباره انصاراهلل به دبی، ابوظبی و عربستان؛ بورس این دو کشور سقوط کرد

توفان یمن 2

 اداره کل امور عشایر خراسان رضوی در نظر داردازطریق  فراخوان نسبت به برگزاری تجدید مناقصه 
عمومی همزمان با ارزیابی )فش��رده( عملیات اجرایی احداث خط انتقال و ش��بکه توزیع )چهچهه به چشمه 

شور - چهل کمان و...( شهرستان کالت  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.        
کلیه مراحل برگزاری فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت )ستاد( به آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد شد.   
1- مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1400/11/07  ساعت 10:00 لغایت تاریخ 1400/11/11  ساعت 13:00

2- آخرین مهلت تکمیل و بارگذاری اسناد مناقصه از سوی مناقصه گران در سامانه ستاد و تحویل پاکت 
)الف( به دبیرخانه اداره کل ساعت 13:00 مورخ  1400/11/23 می باشد)تاریخ بازگشایی ساعت 09:00 صبح 

یکشنبه مورخه   1400/11/24 می باشد.(
3- مبلغ برآورد اولیه 87.034.073.358 ریال می باشد.

4- تضمین ش��رکت در فرایندارجاع کار  می بایس��ت بصورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز نقد به حساب 
شماره  310100004060039007655738 شناسه واریز 962149660200000000000000000000  حساب تمرکز 
وجوه س��پرده بانک مرکزی بنام اداره کل امور عش��ایر خراس��ان رضوی و یا سایر تضامین معامالت دولتی 

مندرج در اسناد مناقصه )تضامین مندرج در آیین نامه معامالت دولتی ( به مبلغ 4.352.000.000 ریال
5- مدت اجراء :4 ماه

6- مدت اعتبار پیشنهاد از سوی مناقصه گران 3 ماه می باشد.
7- اطالع��ات تم��اس دس��تگاه مناقص��ه گ��ذار38595016-17-19 آدرس خیاب��ان آخون��د خراس��انی بین                             

آخوند خراسانی 26 و 28 پالک 1096داخلی 17
11-مستندات تامین مالی اسنادخزانه بانمادمعامالتی اخزا 001 مورخه 1403/08/21می باشد .                                        

آگهی تجدید مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی
 )مناقصه شماره  14003(- نوبت اول 
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بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت صنایع پیشرفته رضوی )سهامی خاص( دعوت می شود 
تا در جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده در س��اعت 10صبح م��ورخ 1400/11/16 که درمحل قانونی 

شرکت واقع در بلوارتوس – توس10- انتهای توس10 تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستورات جلسه:

اتخاذ تصمیم در خصوص:
1- تغییر موضوع شرکت

2- تصویب اساسنامه جدید
3 – ادغام

4- سایر صالحت مجمع عمومی فوق العاده
 هیئت مدیره ومدیرعامل شرکت صنایع پیشرفته رضوی

آگهی دعوت سهامدارن شرکت صنایع پیشرفته رضوی )سهامی خاص( ثبت 
شده به شماره  628  و شناسه ملی 10380079861 

جهت تشکیل  مجمع عمومی فوق العاده.
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اصالحیه آگهی مناقصه شماره 1400-42 
• مناقصه گذار : شرکت توزیع نیروی برق سیستان وبلوچستان

• نوع مناقصه : عمومی  یک  مرحله ای 
• موضوع مناقصه : موضوع مناقصه عبارت است از خرید انواع یراق آالت بشرح جدول ذیل )تحویل در انبار خریدار (

تعدادواحدشرح کاالردیف

1000اصله کراس ارم 1/80 جهت حائل )شبکه یکطرفه 20کیلو ولت ( 1
6000اصلهکراس ارم 22/40
2000عددصفحه اتصال زمین 5*۵۰۰*3۵۰۰
4000عددتسمه بازوئی 4

امور تدارکات و قراردادها
شرکت توزیع نیروی برق سیستان وبلوچستان ف
,1

41
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58

شركت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان

زمان , مهلت ,مبلغ و نحوه دریافت اسناد مناقصه:
متقاضیان می توانند ازتاریخ 1400/11/05 لغایت  1400/11/10 به سامانه 
الکترونیک��ی تدارکات دولت ب��ه آدرس www.setadiran.ir  مراجعه و 

نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
اطالعات تماس مناقصه گذار :

تلفن  31137340-054  و 31137348 فکس 054-31137050 
پیام کوتاه 9307280200 

www.sbepdc.ir : وب  sbepdc@gmail.com : پست الکترونیک
مبل��غ و نوع تضمین ش��رکت در مناقصه: ضمانتنام��ه بانکی یا واریز مبلغ  
1,874,000,000 ری��ال به حس��اب ج��اری103403815002 بان��ک صادرات  
ش��عبه برق زاه��دان بن��ام س��ایر در آمدها ش��رکت توزیع نی��روی برق 

سیستان وبلوچستان
زم��ان و محل تحویل تضمین ش��رکت در فرایند کار : پیش��نهاددهندگان 
می بایس��ت ضمن بارگذاری تصاویر کلیه مدارک پاکات )الف,ب و ج ( در 
س��امانه الکترونیکی دولت تا س��اعت 15 روز یکشنبه  مورخ 1400/11/24 
نسبت به ارس��ال اصل مدارک مطابق شرایط درج شده در اسناد مناقصه 
در پاکات الک و مهر ش��ده تا مهلت تعیین ش��ده فوق به دبیرخانه شرکت 
آدرس نشانی زاهدان خیابان دانشگاه حدفاصل دانشگاه 37و39شرکت 
توزیع نیروی برق سیستان وبلوچستان اقدام نمایند. الزم به ذکر تمامی 

فرایند مناقصه از طریق سامانه تدارکات دولت صورت می پذیرد. 
تاری��خ  و مح��ل بازگش��ایی  پاکات :  پیش��نهادات ارائه ش��ده در س��امانه 

ت��دارکات دولت در س��اعت 10:30 روز دو ش��نبه م��ورخ 1400/11/25 در 
س��الن کنفرانس شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان گشایش 

خواهد شد.
در ضمن مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه تدارکات 
دول��ت  می بایس��ت به س��ایت یاد ش��ده مراجعه و نس��بت به ثب��ت نام و 
دریاف��ت امضاء الکترونیکی اق��دام نمایند جهت اطالعات بیش��تر در این 

خصوص می توانید با شماره تلفن 41934-021 تماس حاصل فرمایید.
مدت قرارداد : 4 ماه  

متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت معامالت صنعت 
برق به نش��انی Tender.tavanir.org.ir یا س��ایت شرکت توزیع نیروی 
برق سیستان و بلوچستان به نش��انی www.sbepdc.ir همچنین پایگاه 
مل��ی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.irمراجعه فرمایند. بدیهی 
است این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .» سایر اطالعات 

و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است «.  
به پیشنهاداتی که فاقد سپرده یا امضاء ، مشروط ومخدوش و سپرده های 
کمتراز میزان مقرر ، چك ش��خصی و نظایرآن و پیش��نهادهایی که پس از 
انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد . 
در ضمن ارائه گواهی های مطابقت با اس��تاندارد تولید کاالهای تخصصی 
صنعت برق از شرکت توانیر برای کاالهای موضوع مناقصه الزامی است.

برگ س���بز و سند کمپانی خودرو س���واری پراید مدل  
1385 به رنگ نوک مدادی به شماره پالک 956ص22 
ایران 12 به  شماره موتور 1735260  و شماره شاسی 
S1412285266033 ب���ه مالکی���ت مهدی نیک منش 
مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبارس���اقط م���ی گردد.

/ر
14

10
60

8
دی

قو
مف

ی 
گه

آ
ح

,  1
40

94
13

م���درک موق���ت فارغ التحصیل���ی ج���واد محمدی  
فرزند محمد حس���ین صادره از بجنورد  به شماره 
ملی 5249693849 درمقطع کارشناس���ی  ارش���د 
ناپیوس���ته  رش���ته   مهندس���ی مناب���ع طبیع���ی - 
آبخیزداری صادره از واحد دانشگاهی  تربت جام 
با شماره مدرک 1727270  مفقود گردیده است و 

فاقد اعتبار می باشد. 
از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اس���المی ترب���ت ج���ام  ب���ه نش���انی:  اس���تان 
خراس���ان رض���وی، تربت ج���ام، ش���هرک ولیعصر 

صندوق پستی 140
 سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی  تربت جام 

اداره امور فارغ التحصیالن ارسال نمایید. 
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سازمان آگهی ها
روزنــامه قــــدس
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