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روایتی خواندنی از توهمات
آخرین نخست وزیر شاه

بختیار و نقشه 
ُربایش انقالب!

صعود یوزها 
با سرعت برق و باد

امیرعابدزاده 
پسر اراده و ادب

بهمن9

شهادت
 حسن باقری 
مغز متفکر

 دفاع مقدس 
در سال ۱۳۶۱

قیمت در مشهد و شهرستان ها 2000 تومان - تهران 3000 تومان
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 شنبه 9 بهمن 1400     26جمادی الثانی  1443       29ژانویه 2022       سال سی و پنجم  
ـه ویژه خراســان       ـه رواق            4 صفـح شــماره 9734      8 صفحــه           4صفـح

عقد باال سرخراسان1
مراسم عقد دو زوج هندی و پاکستانی از سادات رضوی مقیم کشور استرالیا عصر چهارشنبه ۶ بهمن 

۱400 با سخنرانی حجت االسالم سید ابوالقاسم رضوی، رئیس علمای شیعه استرالیا و حاج حسین 
یکتا توسط حجت االسالم والمسلمین راشد یزدی در رواق دارالرحمه حرم مطهر رضوی برگزار شد... 

دو زوج هندی و پاکستانی زندگی مشترک خود را از حرم رضوی آغاز کردند

در حاشیه 
چند ثانیه خرابکاری

محمد محمدی ثانی

در جوار مضجع نورانی حضرت ثامن الحجج علیه آالف التحیه والثنا از درگاه خداوند متعال برای این بانوی صبور و مجاهد، 
رحمت واسعه الهی و همجواری با فرزندان شهیدش و برای بازماندگان اجر و شکیبایی مسالت می نمایم.

درگذشت بانوی ماجده »حاجیه خانم کوکب تقوی«بانوی ماجده »حاجیه خانم کوکب تقوی« 
مادر شهیدان واالمقام »عادل، خالد و جمال الحداد«»عادل، خالد و جمال الحداد« از شهدای پُرافتخار مشهد الرضا )ع( موجب تأثر و تألم گردید.

این مادر مؤمنه به عنوان الگوی صبر و استقامت، براثر شکنجه های فراوان رژیم بعث عراق ، سه فرزند عزیز خود را در دفاع از انقالب اسالمی 
و نظام مقدس جمهوری اسالمی تقدیم اسالم کرد و بی تردید این انقالب، مرهون زحمات و بردباری چنین مادران با ایمان و فداکاری است.

احمد مروی-تولیت آستان قدس رضوی

ح
/1
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مزایده فروش آپارتمان
شرح در صفحه 8

شركت مسكن و عمران قدس رضوی 

ف
14
10
76
2

    » تجدید آگهی ارزیابی كیفی سازندگان/ تولیدكنندگان كاال «)نوبت اول(
 RND-0016061-TH  فراخوان ارزیابی كیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی یك مرحله ای شماره

 )R-1501  شركت پاالیش نفت امام خمینی )ره( در نظر دارد فراخوان ارزیابی كیفی جهت برگزاری مناقصه  عمومی یك مرحله  ای )قطعات یدكی
به شماره مناقصه )RND-0016061-TH( و شماره فراخوان  2000092447000171 را از طریق سامانه تداركات الکترونیکی دولت برگزار نماید. كلیه مراحل برگزاری 
فراخوان ارزیابی كیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی كیفی تا ارسال دعوت نامه جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تداركات الکترونیکی 
دولت)ستاد( به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت 
گواهی امضای الکترونیکی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ  1400/11/09 می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی 

پس از برگزاری فرآیند ارزیابی كیفی و ارسال دعوت نامه از طریق سامانه ستاد برای مناقصه گران ارسال خواهد شد.

ف
برآورد هزینه انجام موضوع مقدار/ تعدادشرح مختصر كاالشماره مناقصهردی

مناقصه )ریال(
مبلغ تضمین شركت در 
فرآیند ارجاع كار )ریال(

1RND-0016061-TH1501-R     23قطعات یدكیSET15/197/000/000759/850/000
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی كیفی: 5 روز تا تاریخ 1400/11/16 
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی كیفی: 14 روز تا تاریخ 1400/11/30

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: 
آدرس : اراک، كیلومتر 02 جاده بروجرد، سه راهی شازند، شركت پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند، اداره تداركات و امور كاال.  تلفن: 086-33491832

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مركز تماس : 1456-021                                                                                             شناسه آگهی 1265175
WWW.IKORC.IR  :روابط عمومی شركت پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازندآدرس اینترنتی

شركت پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند  
»سهامی عام«

14
10
79
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آگهی مزایده عمومی 
کمپرس�ور  و  دی�زل  ف�روش 

مستعمل به شماره 1400/9
شرح در صفحه 3

شناسه آگهی: 1268484 
میم الف: 9193

14
10
77
1

 گمرک جمهوری اسالمی ایران

آگهی ابالغ اتهام
آقاي مهدی کمالی فرزند محمد

اداره کل منابع انسانی و رفاه
شرح در صفحه 3

شناسه آگهی: 1265441 میم الف: 3672

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

آگهـی مناقصـات عمـومی  
شماره 285/د/400 الی 294/عوارض /400

روابط عمومی  شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

نوبت دوم

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در نظر دارد از محل اعتبارات داخلی و عوارض  نسبت به برگزاری مناقصه به شرح جدول 
ذیل  از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

داوطلبان میتوانند برای دریافت اسناد از تاریخ 1400/11/06 الی 1400/11/12  به سایت http://www.setadiran.ir مراجعه و اسناد 
را دریافت نمایند و قیمت پیشنهادی خود را مطابق شرح مندرج در اسناد مناقصه تنها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
حداکثر تا ساعت 12:00تاریخ 1400/11/23 بارگذاری نمایند.درصورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن056-32400570 

اداره قراردادها تماس حاصل فرمایید .

شرحشماره مناقصهردیف
مبلغ و نوع 

تضمین)ضمانتنامه بانکی یا 
واریز نقدی( )ریال(

تاریخ و ساعت 
افتتاح پاکات 

محل افتتاح 
پاکات

1.250.000.000خرید انواع تیر سیمانی گرد285/د/1400

1400/11/24
 ساعت 8 

خراسان جنوبی صبح
– بیرجند – 
سایت اداری-
شرکت توزیع 
نیروی برق 
خراسان 
جنوبی_ 

سالن جلسات

600.000.000خرید انواع ایگنیتور و چوک مسی286/د/2400

1.400.000.000خرید انواع المپ گازی287/د/3400

3.500.000.000خرید انواع چراغ خیابانی288LED/د/4400

500.000.000خرید ریکلوزر 630 آمپر 20 کیلو ولت 289/د/5400

1.610.000.000خرید انواع یراق گالوانیزه 290/د/6400

1400/11/25
 ساعت 8 

صبح

1.850.000.000خرید کابل مسی فشار ضعیف 1 در6+2916/د/7400

1.075.000.000خرید سیم آلومینیوم روکشدار نمره 29270/د/8400

825.000.000خرید بوستر 200 آمپر293/د/9400

خرید تیر سیمانی چهار گوش )مطابق 294/عوارض/10400
825.000.000نقشه وزارت نیرو(

شناسه آگهی 1267559 ف
, 1
41
07
32

14
10
74
1

آگهی مناقصه)عمومی(
     نوبت دوم

1-مناقصه گذار: شركت گاز استان خراسان رضوی
2-موض�وع مناقصه: اصالح ش�بکه و انش�عابات گاز،ابزاردقی�ق و حفاظت از 

زنگ نواحی گازرسانی گناباد بجستان و شهرها  روستاهای تابعه  
3- شرایط اولیه متقاضیان:

الف- دارا بودن  رتبه در رشته تاسیسات و تجهیزات ازسازمان برنامه و بودجه 
ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع كار

ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی از اداره كار و امور اجتماعی
www.setadiran.ir و دریاف�ت گواه�ی امض�ای  ن�ام در س�ایت  د- ثب�ت 

الکترونیکی
 4- مدت اعتبار پیش�نهادها:از تاریخی كه برای تس�لیم آن در فراخوان ذكر 

شده تا مدت سه ماه می بایست معتبر باشد. 
كار: -/ 1.787.400.000 ارج�اع  فراین�د  مبل�غ تضمی�ن ش�ركت در   -5
 )ی�ک میلی�ارد و هفتصد و هش�تاد و هفت میلی�ون و چهارص�د هزارریال( 
می باش�د كه می بایس�ت بر اساس یکی از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه 
تضمی�ن معامالت دولتی به ش�ماره123402/ت50659 ه مورخ 94/09/22 
تهی�ه گ�ردد و حتما اص�ل آن قبل ازآخرین مهل�ت ارائه پیش�نهاد قیمت به 

صورت دس�تی تحویل دفتر حراس�ت ش�ركت گاز اس�تان خراس�ان رضوی 
واق�ع درمش�ه��د - بلوار خی�ام – نبش تقاطع ارش�اد– طبق�ه همکف گردد.
6- مهلت اعالم آمادگی و دریافت اس�ناد مناقص�ه: از تاریخ 06/ 1400/11 

لغایت آخروقت اداری 13/ 1400/11
7- آخری�ن مهلت بارگذاری اس�ناد و ارائه پیش�نهاد قیمت : س�اعت 14:00 

مورخ 1400/11/23
8- پیش�نهادهای واصله در س�اعت09:30مورخ 1400/11/24دركمیس�یون 
مربوط�ه ب�از و خوانده می ش�ود و حض�ور پیش�نهاد دهندگان و ی�ا یك نفر 
نماینده مجاز آنها با همراه داش�تن معرفینامه ممهور به مهر ش�ركت در جلسه 

آزاد است.
9- ی�ادآور می گردد كلی�ه مراحل مناقصه از طریق درگاه س�امانه تداركات 
الکترونیکی دولت )س�تاد( به آدرسwww.setadiran.ir  انجام خواهد ش�د.
10-رعای�ت قان�ون حداكثر اس�تفاده از ت�وان تولیدی و خدماتی كش�ور و 
خدماتی كشور و حمایت ازكاالی ایرانی الزامی است و ماده 5قانون مذكور 
و صرفا موسس�ات و شركتهای ایرانی ثبت ش�ده در فهرست توانمندی های 

مندرج در سامانه توانیران مجاز می باشد.
  WWW.nigc-khrz.ir شایان ذكر است دسترسی به متن  این آگهی، در سایت
ام�کان پذیرب�وده و در ص�ورت  نی�از ب�ه كس�ب اطالع�ات بیش�تر ب�ا تلفن: 

37072233-051 تماس بگیرید.
شناسه آگهی: 1265110

      روابط عمومی شركت گاز استان خراسان رضوی

شماره فراخوان مناقصه در سامانه ستاد2000092409000175

ح
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مزایده فروش آپارتمان
شرح در صفحه 8

شركت مسكن و عمران قدس رضوی 

ف
14
10
76
2

    » تجدید آگهی ارزیابی كیفی سازندگان/ تولیدكنندگان كاال «)نوبت اول(
 RND-0016061-TH  فراخوان ارزیابی كیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی یك مرحله ای شماره

 )R-1501  شركت پاالیش نفت امام خمینی )ره( در نظر دارد فراخوان ارزیابی كیفی جهت برگزاری مناقصه  عمومی یك مرحله  ای )قطعات یدكی
به شماره مناقصه )RND-0016061-TH( و شماره فراخوان  2000092447000171 را از طریق سامانه تداركات الکترونیکی دولت برگزار نماید. كلیه مراحل برگزاری 
فراخوان ارزیابی كیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی كیفی تا ارسال دعوت نامه جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تداركات الکترونیکی 
دولت)ستاد( به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت 
گواهی امضای الکترونیکی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ  1400/11/09 می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی 

پس از برگزاری فرآیند ارزیابی كیفی و ارسال دعوت نامه از طریق سامانه ستاد برای مناقصه گران ارسال خواهد شد.

ف
برآورد هزینه انجام موضوع مقدار/ تعدادشرح مختصر كاالشماره مناقصهردی

مناقصه )ریال(
مبلغ تضمین شركت در 
فرآیند ارجاع كار )ریال(

1RND-0016061-TH1501-R     23قطعات یدكیSET15/197/000/000759/850/000
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی كیفی: 5 روز تا تاریخ 1400/11/16 
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی كیفی: 14 روز تا تاریخ 1400/11/30

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: 
آدرس : اراک، كیلومتر 02 جاده بروجرد، سه راهی شازند، شركت پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند، اداره تداركات و امور كاال.  تلفن: 086-33491832

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مركز تماس : 1456-021                                                                                             شناسه آگهی 1265175
WWW.IKORC.IR  :روابط عمومی شركت پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازندآدرس اینترنتی

شركت پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند  
»سهامی عام«

14
10
79
9

آگهی مزایده عمومی 
کمپرس�ور  و  دی�زل  ف�روش 

مستعمل به شماره 1400/9
شرح در صفحه 3

شناسه آگهی: 1268484 
میم الف: 9193

14
10
77
1

 گمرک جمهوری اسالمی ایران

آگهی ابالغ اتهام
آقاي مهدی کمالی فرزند محمد

اداره کل منابع انسانی و رفاه
شرح در صفحه 3

شناسه آگهی: 1265441 میم الف: 3672

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

آگهـی مناقصـات عمـومی  
شماره 285/د/400 الی 294/عوارض /400

روابط عمومی  شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

نوبت دوم

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در نظر دارد از محل اعتبارات داخلی و عوارض  نسبت به برگزاری مناقصه به شرح جدول 
ذیل  از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

داوطلبان میتوانند برای دریافت اسناد از تاریخ 1400/11/06 الی 1400/11/12  به سایت http://www.setadiran.ir مراجعه و اسناد 
را دریافت نمایند و قیمت پیشنهادی خود را مطابق شرح مندرج در اسناد مناقصه تنها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
حداکثر تا ساعت 12:00تاریخ 1400/11/23 بارگذاری نمایند.درصورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن056-32400570 

اداره قراردادها تماس حاصل فرمایید .

شرحشماره مناقصهردیف
مبلغ و نوع 

تضمین)ضمانتنامه بانکی یا 
واریز نقدی( )ریال(

تاریخ و ساعت 
افتتاح پاکات 

محل افتتاح 
پاکات

1.250.000.000خرید انواع تیر سیمانی گرد285/د/1400

1400/11/24
 ساعت 8 

خراسان جنوبی صبح
– بیرجند – 
سایت اداری-
شرکت توزیع 
نیروی برق 
خراسان 
جنوبی_ 

سالن جلسات

600.000.000خرید انواع ایگنیتور و چوک مسی286/د/2400

1.400.000.000خرید انواع المپ گازی287/د/3400

3.500.000.000خرید انواع چراغ خیابانی288LED/د/4400

500.000.000خرید ریکلوزر 630 آمپر 20 کیلو ولت 289/د/5400

1.610.000.000خرید انواع یراق گالوانیزه 290/د/6400

1400/11/25
 ساعت 8 

صبح

1.850.000.000خرید کابل مسی فشار ضعیف 1 در6+2916/د/7400

1.075.000.000خرید سیم آلومینیوم روکشدار نمره 29270/د/8400

825.000.000خرید بوستر 200 آمپر293/د/9400

خرید تیر سیمانی چهار گوش )مطابق 294/عوارض/10400
825.000.000نقشه وزارت نیرو(

شناسه آگهی 1267559 ف
, 1
41
07
32

14
10
74
1

آگهی مناقصه)عمومی(
     نوبت دوم

1-مناقصه گذار: شركت گاز استان خراسان رضوی
2-موض�وع مناقصه: اصالح ش�بکه و انش�عابات گاز،ابزاردقی�ق و حفاظت از 

زنگ نواحی گازرسانی گناباد بجستان و شهرها  روستاهای تابعه  
3- شرایط اولیه متقاضیان:

الف- دارا بودن  رتبه در رشته تاسیسات و تجهیزات ازسازمان برنامه و بودجه 
ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع كار

ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی از اداره كار و امور اجتماعی
www.setadiran.ir و دریاف�ت گواه�ی امض�ای  ن�ام در س�ایت  د- ثب�ت 

الکترونیکی
 4- مدت اعتبار پیش�نهادها:از تاریخی كه برای تس�لیم آن در فراخوان ذكر 

شده تا مدت سه ماه می بایست معتبر باشد. 
كار: -/ 1.787.400.000 ارج�اع  فراین�د  مبل�غ تضمی�ن ش�ركت در   -5
 )ی�ک میلی�ارد و هفتصد و هش�تاد و هفت میلی�ون و چهارص�د هزارریال( 
می باش�د كه می بایس�ت بر اساس یکی از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه 
تضمی�ن معامالت دولتی به ش�ماره123402/ت50659 ه مورخ 94/09/22 
تهی�ه گ�ردد و حتما اص�ل آن قبل ازآخرین مهل�ت ارائه پیش�نهاد قیمت به 

صورت دس�تی تحویل دفتر حراس�ت ش�ركت گاز اس�تان خراس�ان رضوی 
واق�ع درمش�ه��د - بلوار خی�ام – نبش تقاطع ارش�اد– طبق�ه همکف گردد.
6- مهلت اعالم آمادگی و دریافت اس�ناد مناقص�ه: از تاریخ 06/ 1400/11 

لغایت آخروقت اداری 13/ 1400/11
7- آخری�ن مهلت بارگذاری اس�ناد و ارائه پیش�نهاد قیمت : س�اعت 14:00 

مورخ 1400/11/23
8- پیش�نهادهای واصله در س�اعت09:30مورخ 1400/11/24دركمیس�یون 
مربوط�ه ب�از و خوانده می ش�ود و حض�ور پیش�نهاد دهندگان و ی�ا یك نفر 
نماینده مجاز آنها با همراه داش�تن معرفینامه ممهور به مهر ش�ركت در جلسه 

آزاد است.
9- ی�ادآور می گردد كلی�ه مراحل مناقصه از طریق درگاه س�امانه تداركات 
الکترونیکی دولت )س�تاد( به آدرسwww.setadiran.ir  انجام خواهد ش�د.
10-رعای�ت قان�ون حداكثر اس�تفاده از ت�وان تولیدی و خدماتی كش�ور و 
خدماتی كشور و حمایت ازكاالی ایرانی الزامی است و ماده 5قانون مذكور 
و صرفا موسس�ات و شركتهای ایرانی ثبت ش�ده در فهرست توانمندی های 

مندرج در سامانه توانیران مجاز می باشد.
  WWW.nigc-khrz.ir شایان ذكر است دسترسی به متن  این آگهی، در سایت
ام�کان پذیرب�وده و در ص�ورت  نی�از ب�ه كس�ب اطالع�ات بیش�تر ب�ا تلفن: 

37072233-051 تماس بگیرید.
شناسه آگهی: 1265110

      روابط عمومی شركت گاز استان خراسان رضوی

شماره فراخوان مناقصه در سامانه ستاد2000092409000175

قدسدرگفتوگوباکارشناسان»قانونمالیاتبرعایدیسرمایه«رابررسیمیکند
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تولیتآستانقدسرضویدردیداررئیسقوهقضائیه:

 سفرهای استانی فاصله مردم 
 و مسئوالن را کم می کند
دستوررئیسقوهقضائیهدرمشهد
برایرسیدگیسریعبهپروندههایکثیرالشاکی



   احتمال حصول 
تفاهم میان 
تهران و ریاض
سفیر جمهوری 
اسالمی ایران در 
عراق اعالم کرد

 دور پنجم مذاکرات 
میان ایران و عربستان 
به زودی در »بغداد« 
برگزار خواهد شد. 
»ایرج مسجدی« با 
بیان اینکه مذاکرات 
پیشرفت های 
خوبی داشته، افزود: 
ایران و عربستان 
از اراده سیاسی 
برای حل مشکالت 
فیمابین برخوردار 
هستند. به نظر 
می رسد سعودی ها 
پیشنهادهای ارائه 
شده از سوی هیئت 
ایرانی را بررسی کرده 
باشند. بنابراین، 
ممکن است در 
دور آتی مذاکرات، 
تفاهماتی بدست آید.

یادداشت

قدس    نمازگزاران 
تهرانی و مشهدی 
روز گذشته و پس 
از اقامه نماز عبادی 
سیاسی جمعه که 
ــام  ــای امــ ــصـ در مـ
خمینی)ره( بــرگــزار شــد، در اعتراض 
بــه جنایت های ائــتــاف ســعــودی  در 
ــردم در  ــ یــمــن راهــپــیــمــایــی کـــردنـــد. م
 ایـــن راهــپــیــمــایــی شــعــارهــایــی نظیر 
»هللا اکبر«، »مرگ بر آمریکا«، »مرگ 
بر آل سعود«، »مرگ بر صهیونیست« 
و »سکوت در برابر جنایت، خیانت 
است« سر دادند و خشم و انزجار خود 
را از حدود هفت سال کشتار بی وقفه 

مردم یمن اعام کردند. 
از سوی دیگر خطیب نماز جمعه تهران 
هم در فــرازی از سخنانش به موضوع 
یمن اشاره کرد و گفت: در یمن فاجعه 

انسانی در حــال وقــوع اســت و ائتاف 
عبری - عربی مدام این کشور را می زنند 
و به تازگی 60 نفر از زنــان و کودکان به 
شهادت رسیدند و صدها نفر زخمی 
شدند و اینترنتشان را هم قطع کردند تا 
فریاد مظلومیت یمن به جهان مخابره 
نــشــود. آیـــت هللا سیداحمد خاتمی 
تصریح کرد: آنچه مایه تأسف است، 
این است که سازمان  های حقوق بشری 
و ســازمــان همکاری اســامــی خفقان 
گرفته اند.وی ادامــه داد: در ایــن میان 
آنچه مایه افتخار است، مقاومت این 
مـــردم اســـت؛  عربستان می خواست 
دو هفته ای یمن را بگیرد،  اما نزدیک 
هشت سال است مردم یمن با مقاومت 
ــد و ایـــن ملت  ــ دشــمــن را عــقــب زده انـ

شایسته تکریم و احترام است.
پیش از خطبه نماز جمعه تهران، احمد 
الــشــامــی مسئول فرهنگی اتحادیه 

ــران هــم در  ــ دانــشــجــویــان یمنی در ای
سخنانی یمن را کربای زمــان خواند 
و گفت: کربای ایــن زمــان یقیناً یمن 
است، چرا که یزیدیان زمان برای کشتار 
مـــردم یمن دســت بــه دســت یکدیگر 
داده اند. وی بیان کرد: افزون بر ۴۷هزار 
شهید و زخــمــی و از بین رفــتــن تمام 
زیرساخت ها نتیجه تجاوز وحشیانه 
هفت ساله آمریکایی، سعودی است 
ــن در حــالــی اســت کــه آن هـــا حتی  و ای
از بــمــبــاران مجالس عــروســی و عــزا و 

مهدهای کودک هم ابایی ندارند. 
گفتنی است روز پنجشنبه نیز جمعی 
از دانشجویان دانــشــگــاه هــای تهران 
ــران، در  و دانشجویان یمنی مقیم ایـ
اعتراض به سکوت مجامع بین المللی 
در مقابل جنایت های جنگی علیه مردم 
یمن، مقابل دفتر سازمان ملل در تهران 

تجمع کردند. 

راهپیمایی نمازگزاران جمعه  علیه بیدادگری   ائتالف سعودی  در یمن

اعتراض به جنایات ریاض

خبرخبر
روزروز

تولیت آستان قدس رضوی در دیدار رئیس قوه قضائیه: سفرهای استانی فاصله مردم و مسئوالن را کم می کند 
تولیت آستان قدس رضوی سفرهای استانی مسئوالن 
را موجب کاهش فاصله میان مسئوالن و مــردم، کسب 
اطاعات دقیق تر و در نهایت اتخاذ تصمیمات بهتر و مؤثرتر 
دانست. به گزارش آستان نیوز، حجت االسام والمسلمین 
احمد مروی در دیدار رئیس قوه قضائیه که با حضور نماینده 
ولی فقیه در استان، استاندار خراسان رضوی و جمعی از 

علمای برجسته مشهد مقدس در حرم مطهر رضوی برگزار 
شد، با بیان اینکه امیرالمؤمنین على)ع( پیامبر اکرم)ص( 
را با عبارت »طبیب دوّار بطبّه« یعنی طبیبی که خود به 
دنبال نیازمندان به طبابت می گردد، توصیف کرده اند، 
اظهار کرد:  رهبر معظم انقاب همواره نسبت به سفرهای 
استانی مسئوالن و لمس مشکات مردم از نزدیک توسط 

تصمیم گیرندگان تأکید داشته اند. تولیت آستان قدس 
رضوی در ادامه به تأکیدات رهبر معظم انقاب در خصوص 
از بین رفتن فاصله میان مسئوالن و آحاد مختلف جامعه 
اشــاره و تصریح کــرد: کاهش فاصله و ارتباط بی واسطه 
مسئوالن ارشد با مردم موجب کسب اطاعات دقیق تر از 
مشکات شده و ذهنیتی روشن از معضات به آن ها برای 

تصمیم گیری های بهتر و مؤثرتر می دهد.
حجت االسام والمسلمین مروی گفت: خداوند را شاکریم 
که در دوران کنونی تأکید مدیریتی رهبر معظم انقاب 
در خصوص سفرهای استانی مسئوالن محقق شده و 
ان شاءهللا این سفرها موجب گشایش بهتر و فعال تر در 

کارهای مردم که حقیقتاً ولی نعمت ما هستند؛ شود.

رئــیــس جــمــهــور کــشــورمــان در 
پانزدهمین مقصد سفر استانی 
خـــود بــه خطه سرسبز گیان 
رفــت. دیـــدار با خــانــواده شهدا 
و جمعی از اقشار مــردم، حضور در نشست 
شورای اداری گیان و بازدید از زیرساخت های 
استان از محورهای برنامه های سفر رئیس 
دولـــت بــه دیـــار مــیــرزا بـــود. حجت االســـام 
والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در بدو ورود 
به این استان با اشــاره به ظرفیت های گیان، 
گفت: با اقتصاد دریا و گردشگری بسیاری از 
مشکات حل می شود. امیدواریم این سفر 
به دنبال کــارهــای خوبی که در گیان انجام 
شــده، نقطه عطفی بــرای رفــع مشکات در 
استان باشد و مسئوالن پیگیری کنند تا دیگر 
مشکات فعلی استان را شاهد نباشیم . رئیس 
جمهور پیش از ظهر روز گذشته در بازدید از 
پروژه در دست احداث راه آهن قزوین -رشت 

-انزلی، با اشــاره به نقش راه آهن در افزایش 
ارتباطات مثبت برای صادرات و واردات، گفت: 
بهره برداری از کریدور شمال- جنوب زمینه 
تقویت تولید در کنار رشد صــادرات و واردات 
را فراهم می کند. رئیسی همچنین در حاشیه 
بــازدیــد از رودخــانــه هــای زرجـــوب و گــوهــررود 
بر ساماندهی و رفع آلودگی این رودخانه ها 
تأکید کــرد. بازدید از کارخانه »پوشش« که 
به صــورت ســرزده صــورت گرفت دیگر برنامه 
رئیس جمهور بود. این کارخانه بزرگ ترین و 
مجهزترین کارخانه نساجی خاورمیانه بود 
که در سال ۸۴ به بخش خصوصی نا کارآمد 
واگذار شد و هزار و ۵00 کارگر آن بیکار شدند. 
رئیس جمهور همچنین با حضور بر آرامگاه 
میرزا کوچک خان با بیان اینکه وی مجاهدانه 
در مقابل استعمار خارجی و استبداد داخلی 
ایستادگی کرد، گفت: باید رشادت وی به نسل 

جوان و آینده به خوبی شناسانده شود.

رئیسجمهور:بهرهبرداریازراهآهنشمالزمینهسازرشدصادراتووارداتمیشود

دیارسردارجنگلپانزدهمینمقصدرئیسی

قابگزارش خبری
اعزام هشتادمین ناوگروه نیروی دریایی ارتش 

به آب های بین المللی

در  حاشيه

10 ثانیه 
پارازیت 
هیچ است

مالک شریعتی نماینده 
تهران در مجلس در 
صفحه شخصی خود 
در توییتر، در واکنش 
به هک صدا و سیما 
و پخش تصاویر و 
شعارهای سرکرده 
منافقین، نوشت: وسط 
سفرهای استانی، 
قرارداد ترکمنستان، 
پیگیری لغو تحریم ها 
در وین، سفر روسیه 
و چین، حذف ضامن 
وام های خرد، قرارهای 
خدمت تهران، تحوالت 
خوب قضایی، اعتراف 
به شکست فشار 
حداکثری و صعود 
مقتدرانه تیم ملی 
فوتبال؛ 10 ثانیه پارازیت 
هیچ است.

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9150000567     حاال که قیمت نان این قدر باال رفته 
لطفًا جلو کم فروشی و گران فروشی برخی نانوایان را 
بگیرید. مقدار کنجد روی نان آن هم به اجبار می زنند 

و نان را با قیمت گزاف به مردم قالب می کنند.
9150000479 در میان ناهماهنگی و سکوت وزارت 

بهداشت و شهرداری، گروهی به بهانه جداسازی، 
آشغال ها را در مسیر رفت و آمد مردم ولو می 
کنند. این کار عالوه بر اینکه چهره نازیبایی به 

شهر می دهد، موجب افزایش حیوانات موذی هم 
می شود. از این کار جلوگیری شود.

9360000955 در میان سکوت خفت بار جامعه جهانی، 
آل سعود در وحشی گری و کشتار مردم یمن از هیچ 

چیزی کم نمی گذارد. خدا به دادشان برسد.
9150000986 راه  مهم  بام  عنبران  که  خط  دوم   طرقبه , 
جاغرق  است، از 10  سال   قبل  به حال خود رها شده 

 و مسئوالن  شهرداری  و اداره  راه  شهرستان   مسئول 
هستند؛ زیرا بیماران  ما در ترافیک  راه  قدیمی، 

ازدست  می روند و زوار امام  رضا)ع( و مجاوران  هم  
در ترافیک سنگین تنهامنطقه گردشگری  نزدیک 

 به مشهد، اذیت  می شوند.

درحاشیهچندثانیهخرابکاری
محمد محمدی ثانی، تحلیلگر سیاسی   
روز پنجشنبه بود که یک اتفاق خبری به سرعت 
ــرار گــرفــت. گروهک  در صــدر اخــبــار رسانه  ها ق
تروریستی منافقین موفق شــده بــود تصویر و 
صدای سرکرده معدوم خودش را برای مدت هفت 
ثانیه روی آنتن تعدادی از شبکه های سیما پخش 
کند. گروهکی که از همان روزهــای اول پیروزی 
انــقــاب اســامــی همیشه مسیر اپوزیسیون 
شــدن را بــه غلط پــیــمــوده اســـت. از کشتار 1۷ 
هــزار نفر از مــردم بی گناه در کوچه و خیابان ها 
تا همکاری با صدام متجاوز، از انجام اقدامات 
تروریستی و جاسوسی در داخل کشور تا همکاری 
با سرویس های اطاعاتی دشمن بــرای اعمال 
تحریم های بیشتر علیه ملت ایران، این گروهک 
تروریستی را تبدیل به یکی از منفورترین دشمنان 
ــران نموده اســت. به نظر می رسد آن ها  ملت ای
این بار نیز از هوشمندی الزم برخوردار نبوده اند و 
بدون در نظر گرفتن میزان نفرتی که در بین مردم 
نسبت به این گروهک وجود دارد، صرفاً به پخش 
چند تصویر هنجارشکنانه بسنده کرده اند که 

در عمل هیچ ثمره ای برای آن ها نخواهد داشت.
از این مسائل که بگذریم باز هم طبق معمول 
ــن اقــــدام و  گــمــانــه زنــی هــا از شــیــوه انــجــام ایـ
پیگیری ها بــرای مشخص شدن عوامل آن از 
همان ابتدا در دستور کــار مسئوالن ذی ربــط 
قرار گرفت. فرضیه هک شدن سرورهای پخش 
ســازمــان صداوسیما از همان ابــتــدا از سوی 
برخی مطرح می شد، امــا برخی معتقدند با 
توجه به ایزوله بودن محیط قرارگیری سرورها 
ــا از طریق  و عـــدم امــکــان دســتــرســی بــه آن هـ
اینترنت، باید سهمی از گمانه زنــی هــا را به 
نفوذ عوامل انسانی در سازمان صداوسیما 
بدهیم. مسئله نفوذ سایبری یکی از روش های 
اقدامات ضدایرانی از سوی دشمنان ملت بوده 
و همواره دستگاه های نظارتی و پدافندی به 
دنبال بستن راه های بروز چنین اقداماتی بوده 
اند. حتی پررنگ شدن بحث ملی شدن شبکه 
خــدمــات و درگــاه هــای مهم مرتبط بــا حیات 
روزمره مردم و مسائل امنیتی کان کشور نیز بر 
مدار جلوگیری از نفوذ سایبرنتیک بوده است.
اما مسئله نفوذ فیزیکی در دستگاه های جمهوری 
اسامی مسئله ای است که رهبر معظم انقاب 
نیز در سال های گذشته بارها نسبت به آن هشدار 
ــد و پــس از برشمردن انـــواع نــفــوذ، نفوذ  ــ داده ان
فرهنگی را خطرناک ترین نوع نفوذ ذکر نموده اند. 
امــام خمینی)ره( دربــاره اهمیت رادیــو تلویزیون 
می فرمایند: »اهمیت رادیو- تلویزیون بیشتر از 
همه است. این دستگاه ها دستگاه های تربیتی 
اســت. باید تمام اقشار ملت با این دستگاه ها 

تربیت بشوند: یک دانشگاه عمومی است«.
از مهر امسال که تیم جدیدی در رأس مدیریت 
ســازمــان صداوسیما قــرار گرفت، امیدها برای 
ــاح ســاخــتــار اداری و تحقق آرمـــان هـــای  اصــ
صداوسیما دوباره زنده شده و تحوالت خوبی نیز 
در همین مدت انــدک پدیدار گشت. صراحت 
در پرداخت به مشکات مــردم و شنیده شدن 
صدای آن ها در رسانه  ملی، واکنش و پرداخت 
به موقع به حوادثی همچون هک سامانه های 
سوخت رسانی، مطالبه گری از مسئوالن و... 
اتفاقات مثبتی بود که نشان دهنده وجود اراده ای 
ــرای انــجــام اصــاحــات در دوره جدید  جــدی بـ
مدیریتی سازمان صداوسیماست. باید به این 
نکته نیز اشاره کرد که طبیعی است هر تحولی 
مخالفانی دارد که سعی می کنند در مقابل روند 
تحوالت کارشکنی کنند. بعید نیست در صورت 
ادامــه روند اصاحات در سازمان، در آینده نیز 
شاهد اتفاقات مشابه اینچنینی باشیم و این 
هزینه ای است که باید برای جراحی های دردناک 
پرداخت و مستلزم همراهی و درک متقابل از 
سوی دستگاه های باالدستی و مراقبت بیشتر 

از سوی اداره صیانت سازمان صداوسیماست.
در پایان به نظر می رسد توجه جــدی به مقوله 
ــر کــردن  آســیــب پــذیــری سایبرنتیک و لـــزوم پ
حفره های امنیتی و حراستی از یک سو و گزینش 
نــیــروی انــســانــی متعهد، اهــتــمــام بــه تربیت و 
تعالی نیروی انسانی، تقویت و عمق بخشی 
ــه ســرفــصــل هــای درســـی و جــایــگــاه دانــشــگــاه  ب
صداوسیما، بهبود وضعیت معیشتی کارکنان، 
رفـــع آســیــب پــذیــری هــای فــنــی و زیــرســاخــتــی، 
توانمندسازی و استفاده از ظرفیت های مردمی 
در جهت تولید محتوا و در نهایت ایستادگی 
و پایداری در مسیر تحول سازمان صداوسیما 
اصولی است که در صورت رعایت آن ها می  توان 

به تحقق آرمان دانشگاه عمومی امیدوار بود.

خبـر
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»محمد بن عبدالرحمن آل ثانی« وزیــر خارجه قطر که به 
تهران سفر کرده بود، روز پنجشنبه با رئیس جمهور و همتای 
ایرانی اش دیدار کرد؛ دیــداری که در آستانه سفر پیش روی 
تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی امیر این کشور به ایاالت 
متحده مهم ارزیابی شده است. روایتی که الجزیره از این سفر ارائه کرده 
نشان می دهد مسائل دوجانبه، منطقه ای و به ویژه بحران یمن در رأس 
موضوعات رایزنی شده مقام قطری با مقامات کشورمان قرار داشته است. این 
شبکه قطری آورده: در هفته های گذشته، گروه انصارهللا چندین موشک به 
سمت امارات متحده عربی که یکی از اعضای ائتاف تحت رهبری عربستان 
سعودی است شلیک کرده اند و جلوگیری از حادتر شدن این تقابل می تواند 

یکی از موضوعات دیده شده در این دیدار باشد.
این در حالی است که این سفر را صابر گل عنبری تحلیلگر سیاسی در راستای 
میانجیگری دوحه میان تهران و واشنگتن ارزیابی کرد. وی در یادداشتی آورده:  
قرار است شیخ تمیم، امیر قطر دوشنبه آینده میهمان بایدن در کاخ سفید 
شود. به نظرمی رسد پرونده ایران از جدی ترین مباحث مطرح در مذاکرات میان 
بایدن و امیر قطر خواهد بود. از این رو، به گفته»منابع عربی« قطر که در دو سال 
اخیر پیام های متعددی میان تهران و واشنگتن در جهت کاهش تنش، مذاکره 
و رسیدن به راه حلی، رد و بدل کرده است، قبل از سفر امیر خود به واشنگتن 
خواسته آخرین جمع بندی و ارزیابی ها از مواضع طرف ایرانی هم دربــاره 
مذاکرات هم برخی مسائل منطقه ای را داشته باشد. در واقع، دو تماس اخیر 
وزیران خارجه قطر و ایران در این باره و در راستای انتقال پیام هایی میان تهران و 
واشنگتن و همچنین با پرداختن به مسائل جدید و گفت وگوهای منطقه ای بود. 
در ادامه آمده: گفته می شود آنچه مطرح )پیشنهاد( بوده و هست، انجام مذاکره 
مستقیم میان دو هیئت آمریکایی و ایرانی در وین و »مذاکراتی محرمانه« در 
سطوح دیگری در مکانی غیر از وین است.  به هر حال، گفته می شود سفر شیخ 

تمیم به آمریکا می تواند به برآمدن دود سفید از وین کمک کند.

دستورکاروزیرخارجهقطر
درسفربهتهرانچهبود؟

گزارش دو

کروناکرونادهه فجردهه فجر برجامبرجام

آغاز به کار پویش »پرچم افتخار« 
به   نام شهید اقتدار

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، در آستانه چهل و 
سومین سالگرد پیروزی انقاب اسامی پویش پرچم افتخار 
پایگاه اطاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقاب 
آغاز به کار کرد. پایگاه اطاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر 
معظم انقاب، با تأکید بر برگزاری هرچه باشکوه تر ایام دهه فجر 
1۴00 و ضمن اعام آغاز به کار پویش » #پرچم_افتخار«، از 
مردم ایران دعوت کرد از نصب پرچم ایران در سردرخانه ها یا 
معابر عمومی عکس بگیرند و آن را به یکی از شهدای کشورمان 
که پیشگامان اقتدار ایران هستند، تقدیم کرده و با هشتگ 

#پرچم_افتخار و نام آن شهید عزیز منتشر کنند. 

وزیر بهداشت:
 وارد پیک ششم شده ایم

وزیر بهداشت در پیامی توییتری با اشاره به افزایش موارد 
بستری و سرپایی از ورود کشور به پیک ششم کرونا خبر 
داد. بهرام عین اللهی اضافه کرد: توصیه اکید ما استفاده 
درست از ماسک، رعایت شیوه نامه های بهداشتی و تزریق 
واکسن به ویژه دز سوم است . گفتنی است هفته گذشته 
تنها شهرستان اردکان در استان یزد در شرایط قرمز کرونایی 
قــرار داشــت ولی با غالب شدن سویه اُمیکرون در کشور 
حاال با گذشت دو روز، قم، کاشان و پنج شهرستان دیگر به 
آن افزوده شد. همچنین تهران، مشهد، اصفهان، شیراز 

و ۳۹شهرستان دیگر در وضعیت نارنجی قرار گرفته اند. 

در موضوع لغو تحریم ها منافع 
کامل ایران باید محقق شود

حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان با تأکید 
دوباره بر بی اعتمادی به آمریکا در توییتر نوشت: برای ما ماک 
هرگونه قضاوتی، مشاهده رفتار عملی آمریکا خواهد بود. 
در موضوع لغو تحریم ها نیز باید منافع کامل ایران محقق 
شود. این در حالی است که روز گذشته هماهنگ کننده امور 
خاورمیانه کاخ سفید گفته بود ایران و آمریکا در آستانه یک 
توافق احتمالی برای بازگشت به برجام هستند. »برت مک 
گرک« در عین حال با بیان اینکه مذاکرات به»نقطه اوج«  
نزدیک شده، مدعی شد واشنگتن آماده این احتمال است 

که مذاکرات بدون دستیابی به یک توافق شکست بخورد.

صبح روز گذشته با بدرقه فرماندهان نظامی نداجا، هشتادمین ناوگروه نیروی دریایی ارتش از 
بندرعباس عازم آب های آزاد و بین المللی شد. به گزارش تسنیم، در این مأموریت ناو لجستیکی 

تنب، ناو لجستیکی بندرعباس و ناوشکن کاس الوند حضور دارند.



نباید تابلو سبز 
بورس را فدای 

رانت ها کنیم
حسین ُدر، رئیس 

اتحادیه صنایع 
پایین دست پتروشیمی 

درخصوص دریافت 
مالیات از پتروشیمی ها 

گفت: با وضع مالیات و 
حتی افزایش آن موافق 

هستیم ولی به شرط 
آنکه درآمد مالیاتی 
آن در یک صندوقی 

جمع شود تا به توسعه 
صنایع پایین دست 
پتروشیمی منجر 

شود. وی افزود: ما 
نباید تابلو سبز بورس 
را فدای رانت ها کنیم، 
کما اینکه بسیاری از 
افراد به خاطر رانت 
خودشان مسئوالن 

دولتی را از اصالحات 
می ترسانند.

خبرخبر
خوبخوب

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد گفت: یکی از اقدام های 
دولت برای بهبود اوضاع اقتصادی، افزایش صادرات 
نفت و میعانات گازی کشور بود. افزایش 40درصــدی 
رقم صادرات نفت ایران در شرایطی رقم خورد که هیچ 
توافقی با آمریکا صــورت نگرفته است و این موضوع 
ثابت می کند که ادعای دولتمردان سابق و معطل کردن 

صادرات نفت به مذاکرات تحلیل اشتباهی بوده است. 
به گزارش فارس، وی گفت: همان طور که رئیس جمهور 
محترم گفتند رویکرد دولت این نیست که معیشت 

مردم را به مذاکرات گره بزند. 
تعامل با کشورهای دوست و همسو تاکنون دستاوردهای 
ــرای کــشــور داشــتــه اســت و رویــکــرد  قابل توجهی را بـ

منطقه گرایی دولت در حال ثمر دادن است. خاندوزی 
تأکید کـــرد: به عنوان مثال نخستین ثــمــره گسترش 
تعامالت با روسیه رخ داد و آن ها در نامه رسمی به وزارت 
اقتصاد اعالم کردند نخستین بخش از خط اعتباری برای 
احداث نیروگاه سیریک تخصیص داده شده است و این 

ادامه خواهد داشت.

ــران تنها  ــ زهــرا طوسی   ای
کشور دنیاست که افــراد بابت 
ســود داللــی یــک ریــال مالیات 
پرداخت نمی کنند همین امر 
ــا در چــنــد ســال  مــوجــب شــد ت
اخیر بــر سراشیبی نقدینگی 
موجود در کشور به سمت فعالیت های غیرمولد 
افزوده شود و سرمایه های مردم به جای به گردش 
درآمــدن در فعالیت های تولیدی تبدیل به دالر، 

طال، سکه، رمزارز، مسکن و... شود.
طرح مالیات برعایدی سرمایه از خردادماه ۱۳۸۸ 
بــرای اخــذ مالیات از ســوداگــری مسکن مطرح و 
سپس به دیگر بازارهای موازی تسری داده شد، 
ولــی تاکنون بــاوجــود مطرح شدن در دولت های 
مختلف، هنوز به تصویب نرسیده و همچنان 
در مجلس منتظر ارائــه در صحن علنی است. 
این مالیات در بیش از ۱۸0 کشور و اقتصادهای 
توسعه یافته جهان در حال اجراست ولی هنوز 
برای مردم در کشور ما ناشناخته است و شبهات 
زیادی درباره آن وجود دارد که مهم ترین آن، این 
اســت کــه همه امـــوال و دارایـــی مــردم قــرار است 
ــه زودی مشمول مالیات شود درصورتی که این  ب
نوع پایه مالیاتی به مالیات اغنیا معروف است و به 

مردم اصابت نمی کند.

هدف؛فقط 5 درصد مردم ◾
یک کارشناس مالیاتی در گفت وگو با خبرنگار 
قدس با تأکید بر اینکه سازوکار این پایه مالیاتی 
به گونه ای است که گروه هدف آن، تنها سوداگران 
هستند، می افزاید: آن طــور که از متن ایــن طرح 
برمی آید بیش از ۹۵درصد مردم مشمول مالیات 
برعایدی سرمایه نمی شوند و فقط سوداگران در 
ذیــل ایــن قانون موظف به پــرداخــت ایــن مالیات 

می شوند، آن هم در شرایطی که بر انجام فعالیت 
داللی و سفته بازانه خود اصرار داشته باشند. در 
طرح مالیات برعایدی سرمایه با سالم سازی بازار 
در سمت عرضه و تقاضا و معافیت تولیدکنندگان 
واقعی شامل سازندگان مسکن، فروشندگان مجاز 
طال، ارز و خودرو، به افرادی که فعالیت مولد انجام 
می دهند و رفتار سوداگرانه ندارند معافیت داده 

شده است.

 فعالیت غیرمولدترین بازارها  ◾
در کشور بدون مالیات

جبرئیلی با اشاره به اینکه تاکنون در کشور ما از 
غیرمولدترین و پربازده ترین امور مالیات گرفته 

نمی شد، می افزاید: قانون مالیات برعایدی سرمایه 
سبب می شود تا انگیزه سرمایه گذاری در بازارهای 
موازی و سفته بازی و دارایی های غیرمولد کاهش 
یابد و بخشی از این سرمایه گذاری از جبهه رقیب 

به بخش تولیدی هدایت شود.
در غیاب قانون و جذابیت سوددهی سرمایه گذاری 
در بازارهای مــوازی همچون ملک، خــودرو، طال و 
ارز آن هم بدون پرداخت مالیات سبب شد تا این 
بازارها به رقیب جدی تولید در کشور بدل شوند. 
پس از باال رفتن غیرمنطقی حجم نقدینگی در 
اقتصاد، پدیده ای به نام سرمایه های سرگردان 
در کشور شکل گرفت که هرروز به سمت یکی از 
بازارها هجوم می بردند. با ادامه این وضع خیلی 

از شرکت های تولیدی نیز از بیم ورشکستگی 
ترجیح دادند سرمایه های این بخش را به سمت 

فعالیت های سفته بازانه هدایت کنند.

دالالن برای فرار از مالیات قولنامه ای کار می کنند ◾
آن طور که جبرئیلی می گوید اصلی ترین منابع 
مــالــیــات بــرعــایــدی ســرمــایــه، مــالــیــات برعایدی 
مسکن اســت، چراکه از هر ۱0خــریــدار مسکن 
ــــدام به  ــرای اســتــفــاده شخصی اق تنها ۳نــفــر بـ
خریداری واحد مسکونی می کنند و بقیه به قصد 
افزایش دارایــی خود در این بازار سرمایه گذاری 

می کنند. 
ــاال از تقاضای  وی مــی گــویــد: ورود ایــن حجم ب
ســرمــایــه ای، تقاضای مؤثر خرید خانه شامل 
تقاضای زوج های جوان و خانوارهای فاقدمسکن 
را از بازار خارج می کند. وی درباره تأثیر این طرح 
بر بازار مسکن می گوید: هنوز این طرح اجرایی 
نشده بسیاری از دالالن در ایــن حــوزه حساب 
کار دستشان آمده و دارنــد به شکل قولنامه ای 
کار می کنند تا بتوانند به کارشان ادامــه دهند. 
به همین دلیل اگــر قــرار اســت قانون به درستی 
اجرا شود، باید به شکلی باشد که جلو راه های 
فرار گرفته شود. جبرئیلی در پاسخ به این پرسش 
که نگاه دولت به درآمدهای حاصل از این بخش 
چگونه اســـت، مــی افــزایــد: یکی از راهــکــارهــای 
دولت های دنیا برای کنترل تقاضای سرمایه ای، 
استفاده از مالیات های تنظیمی است و دولت 
زیاد روی درآمدهای این بخش حساب نمی کند. 
اصوالً این نوع مالیات به قصد تنظیم گری اقتصاد 
و حمایت از تولید و درنهایت بــرقــراری عدالت 
مالیاتی دریــافــت مــی شــود. بــا اجـــرای ایــن طرح 
سرمایه های ســرگــردان کنترل  شــده و شکست 

تولید در سنوات گذشته جبران می شود.

هدایت سرمایه های راکد به سمت تولید ◾
ــی، کــارشــنــاس مالیاتی نیز در گــفــت وگــو با  ــ رزاق
خبرنگار ما با بیان اینکه کشورهای جهان برای 
تنظیم اقتصاد، تضعیف فعالیت های غیرمولد و 
هدایت سرمایه ها به سمت فعالیت های تولیدی، 
از ابزار مالیات استفاده می کنند، می افزاید: از هر 
مالیاتی درآمد بدست می آید ولی نقش مالیات 
برعایدی سرمایه در این میان بیش از آنکه نقش 

درآمدی باشد، نقش تنظیمی و اصالحی است.
این کارشناس مالیاتی هدف این مالیات را هدایت 
ســرمــایــه هــای راکـــد بــه ســمــت تــولــیــد دانــســتــه و 
می افزاید: جلوگیری کردن از سوداگری در بخش 
مسکن، سکه و ارز نیز از دیگر اهداف دولت برای 

وضع کردن مالیات برعایدی سرمایه است.
وی با تأکید بر اینکه مالیات برعایدی سرمایه 
درحقیقت اصالحیه قانون مالیات های مستقیم 
حساب می شود و طرح جدیدی نیست، می افزاید: 
در این اصالحیه سعی شده برخی مــوارد مبهم 
قانون روشن و برخی نیز اصالح شود و بیشتر جنبه 

تنظیم گری دارد.

ضرورت در نظر گرفتن تخفیف مالیاتی برای تولید ◾
محمدهادی سبحانیان، اقتصاددان و معاون سابق 
مرکز پژوهش های مجلس نیز دراین باره می گوید: 
همان طور که در حال غیرجذاب کردن سوداگری 
هستیم باید فضای کسب وکار را تسهیل کنیم و 
موانعی که بر سر شروع کار اقتصادی قرار دارد را از 
جلو کسب وکارها برداریم. حتی تخفیفات مالیاتی 
بـــرای فعالیت های اقــتــصــادی و تولیدی درنظر 
گرفته شود و به طور مثال نرخ مالیاتی آن ها را از 
۲۵درصد به نرخ پایین تری کاهش دهیم. مجموع 
ایــن اقــدام هــا کمک خــواهــد کــرد تــا فعالیت های 

اقتصادی در کشور جذاب شود.

قدسدرگفتوگوباکارشناسان،قانون»مالیاتبرعایدیسرمایه«رابررسیمیکند

نقطه زنی مالیاتی به نفع تولید

اقتصاد3
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موضـوع منـاقصه:
SHIRINK FILM-FFS  خرید2,700 تن

PIS-000590 :شماره مناقصه
شرکت پتروشیمی ایالم به استناد مجوز صادره از کمیسیون معامالت،  در نظر دارد 
مقدار  2,700 تن  SHIRINK FILM-FFS مطابق مش�خصات درج شده در اسناد 
استعالم ارزیابی کیفی را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای خریداری نمایند.

لذا جهت ارزیابی کیفی مناقصه گران  بدینوس�یله از ش�رکت های  واجد  شرایط  دعوت  
میگ�ردد در صورت تمایل به ش�رکت در این مناقصه، از تاریخ 1400/11/06 به س�امانه 
الکترونیکی معامالت ش�رکت پتروش�یمی ایالم به  نش�انی samim-ilampetro.ir مراجعه و 
نس�بت به دریافت اسناد اقدام و حداکثر تا س�اعت 16:00 مورخ 1400/11/23 مدارک 

ارزیابی کیفی را تکمیل و در سامانه مذکور بارگذاری نمایند. 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق درگاه سامانه الکترونیکی معامالت شرکت پتروشیمی 
ایالم انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، جهت 
ثبت نام، دریافت نام کاربری و کلمه عبور س�امانه و راهنمایی، با ش�ماره تلفن های ذیل 

تماس حاصل نمایند. 
اس�ناد مناقصه پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و ارس�ال دعوتنامه، از طریق سامانه 

الکترونیکی معامالت به مناقصه گران واجد صالحیت ارسال خواهد شد.
مناقصه گر الزم است توانایی تودیع ضمانتنامه شرکت در مناقصه به میزان  30 میلیارد ریال 

را داشته باشد )در مرحله ارزیابی کیفی نیاز به ارایه ضمانتنامه نمی باشد(.
آدرس:   ایالم- چوار- نرسیده به روستای آبزا- مجتمع پتروشیمی ایالم 

samim-ilampetro.com   :پورتال اطالع رسانی و برگزاری الکترونیکی معامالت
تلفن:    3839-084      داخلی:  3003   یا   4215

تلفکس:   08432723948   
کدپستی:   6936159700 

سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه آمده است.

روابط عمومی شرکت پتروشیمی ایالم
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فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی مناقصه گران

ف
, 1
40
51
10

آگهی ابالغ اتهام
بدينوسيلهبهآقايمهدیکمالیفرزندمحمدبهشمارهشناسنامه1ابالغميگردد:

پروندهاتهاميشمابهشماره2250مورخ1400/10/15درشعبهسومهيأتبدویرسيدگي
بهتخلفاتاداريکارکنانگمرکايرانبهنشانيتهران،باالترازميدانولیعصر)عج(،

نرسيدهبهسينماآقريقاساختمانشماره2،طبقهچهارمدرحالرسيدگیمیباشد.مقتضیاستظرفده
روزازدرجاينآگهیدفاعياتخودرابههيأتمذکورجهترسيدگیارسالنماييد.ضمناًالزمبهيادآوری
استدرصورتیکهدرمهلتمقرردفاعياتراارائهننماييدپسازمهلتمقرر،بهصورتغيابیبهموضوع

اداره کل منابع انسانی و رفاه             رسيدگیورأیصادرخواهدشد.

گمرک جمهوری اسالمی ایران

شناسهآگهی:1265441ميمالف:3672
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آگهی مزایده عمومی فروش دیزل و کمپرسور مستعمل
 به شماره 1400/9 

س�ازمانجهادکشاورزیخراسانرضویدرنظرداردلوازممستعملخودشامل:ديزلژنراتوريکدستگاه،
کمپرسوربادیيکدستگاهوموتورديزلدودستگاهراازطريقمزايدهعمومیبامشخصاتمندرجدراسناد

مزايدهبهفروشبرساندلذاازکليهمتقاضياندعوتمیشودجهتدريافتاسنادمزايدهازتاريخ1400/11/09لغايت1400/11/24باکد
فراخوان1000003266000006بهسايتسامانهتدارکاتالکترونيکدولت)ستاد(مراجعهنمايند.

شمارهتلفن6و37016605درساعاتاداریجهتپاسخگويیبهسؤاالتمزايده.
زمانبازديداموال:ازتاريخ1400/11/09لغايت1400/11/23ازس�اعت8صبحالی12)غيرازروزهایتعطيل(جهتبازديدباش�ماره

09384660243آقایلعلثانیوشماره37016605آقایامينیتماسگرفتهشود.
ضمنًا هزینه  درج آگهی و کارشناسی به عهده برندگان مزایده می باشد.

شناسهآگهی:1268484ميمالف:9193

68.200.000نیم سکه38.100.000ربع سکه1.229.368بورس 249.873دالر )سنا(53.350.000 مثقال طال 171دینار عراق )سنا(121.080.000سکه12.324.000 طال  ۱۸ عیار1.785اونس طال 68.040درهم امارات )سنا(



   سطحی سازی  
 در سینما متوقف 
خواهد شد  
محمود گبرلو، 
کارشناس و منتقد 
سینمایی در صفحه 
اینستاگرامش از رخ 
دادن اتفاقات بزرگ و 
مهم در سینمای ایران 
خبر داد و نوشت: 
فیلم سازان جدید با 
نگرش جدید در راه اند، 
مضامین متفاوت 
خواهد شد، تماشاگر 
افزایش خواهد یافت، 
سطحی سازی متوقف 
خواهد شد. متولیان 
جدید تأکید دارند به 
ترویج اندیشه انقالبی 
و دینی از طریق 
پرده سینما بپردازند 
و در این راه با هم 
متحد شده اند. طبیعتًا 
این کار شدنی است 
همچنان که در گذشته 
این اتفاق افتاد.

درنگ

تکیه بر توانایی فردی ◾
کــارگــردان مجموعه مستند 
»در ســرزمــیــن ســرگــرمــی« با 
بــیــان اینکه »افــســون« یک 
پــویــانــمــایــی خـــوب  و دیــدنــی 
با محوریت خــانــواده است، 
مــی گــویــد: مــاجــرای تــوانــایــی هــایــی جــادویــی و 
ابرقهرمانی در انیمیشن های دیزنی و کمیک های 
ــارول« و »دی ســـی« پیشینه ای طوالنی  ــ »مـ
دارد. در encanto یــا افــســون، قصه دختری 
به نام میرابل را می بینیم که در یکی از مناطق 
آمریکای جنوبی زندگی می کند و همه اعضای 
خانواده اش، قدرت جادویی مختص خودشان 
را دارند اما او هیچ توانایی خارق العاده ای ندارد. 

به گفته یادگاری، این انیمیشن با محوریت تکیه 
بر توانایی فردی و اعتماد به نفس میرابل، تالش 
می کند نهاد خانواده ای که رو به از هم پاشیدن 

است را حفظ کند. 
ــواده در ایــن  ــانـ ــه مــی کــنــد: خــانــه و خـ او اضــاف
پویانمایی یک مفهوم کلیدی است و شخصیت 
اصلی قصه بدون داشتن مهارتی خارق العاده  
مــی تــوانــد بــر مشکالت فــائــق آیـــد درحــالــی کــه 
دیگر اعضای خانواده اش با داشتن قدرت های 

ابرقهرمانی از توانایی حل این مشکل عاجزند.

ارزش مفهوم خانواده ◾
یادگاری معتقد است خانواده یکی از نهادهای 
مهم هر جامعه ای است اما در جوامع مختلف، 
این اهمیت به شیوه های مختلفی نمود می یابد 
و توضیح مــی دهــد: در فیلم های آمریکایی از 
دید صنعت رسانه ای به این نتیجه رسیده اند 
که احترام به نهاد خانواده به ویژه برای مخاطب 
کودک و نوجوان موجب جذب  بیشتر تماشاگر 
ــنــکــه خــــانــــواده، مــفــهــوم  مـــی شـــود. ضــمــن ای
ارزشمندی است به ویژه برای جامعه آمریکایی 
چــون به نسبت جوامع اروپــایــی و شــرق آسیا، 
جامعه اخالق مدارتری است، توجه کنید که این 
مقایسه را با کشورهای خاورمیانه ندارم بلکه به 

نسبت جوامع اروپایی می گویم. 
او می افزاید: از نظر قوانین حمایت از خانواده، 
اسباب رفاه و تعریف خانواده، جامعه آمریکایی 
به نسبت جوامعی که ذکر کردم قوی تر است 
چون نهاد خانواده جزو امنیت ملی آن حساب 
می شود و برایش برنامه ریزی و هزینه می کند، 

در واقــع نهاد خــانــواده را در سیاست گذاری 
ــادی خـــودشـــان  ــتـــصـ ــگــی، هـــنـــری و اقـ ــرهــن  ف

می ببیند.
نویسنده کتاب »ابرقهرمانان آمریکایی چگونه 
ساخته می شوند؟« با بیان اینکه نهاد خانواده و 
حتی خانواده با تعاریف مدرن آن )خانواده های 
تک والــد( نه فقط در انیمیشن های کــودک و 
نوجوان که در فیلم های ژانر بزرگسال آمریکا هم 
مورد توجه است، می گوید: از این منظر ممکن 
اســت در سینمای هالیوود، اخــالق زیرسؤال 
ــرود امــا منافع ملی اش زیــرســؤال نــمــی رود و  ب

مفهوم خانواده جزو منافع ملی آمریکاست.

 نقشه دیزنی برای جهان ◾
به گفته این پژوهشگر، والت دیزنی به دنبال 
تصویرسازی از کل جهان اســت چــون دنیای 
ــی، جــهــان سینمایی دی ســی و دنــیــای  ــزن دی
سینمایی مارول داریم. االن که کمپانی مارول، 
موضوع Multiverse یا جهان های مــوازی را 
به میان مــی آورد هنوز کمپانی دیزنی وارد این 
حیطه نشده اســت امــا حرفش ایــن اســت که 
من بــرای جهان، نقشه و دنیایی را می سازم 
که همه رنــگ هــا، ادیـــان، نــژادهــا و ملیت ها را 
دربرمی گیرد. یادگاری توضیح می دهد: مثالً اگر 
شخصیت »نمو« برای استرالیاست، »موالن« 

را بـــرای چین و »آنــاســتــازیــا« را بـــرای روسیه 
طراحی می کند، شخصیت »عــالءالــدیــن« را 
برای خاورمیانه می سازد و »گربه های اشرافی« 
را بــرای انگستان، »گوژپشت نــتــردام« را به 
فــرانــســه نــســبــت مـــی دهـــد و »شـــیـــرشـــاه« را 
بــه آفــریــقــا، در جــدیــدتــریــن انیمیشنش هم 

»میرابل« یک دختر کلمبیایی است. 
در واقـــع دیــزنــی دارد یــک تــصــویــرســازی کلی 
برای دنیا انجام می دهد و نقشه جهان دیزنی 
هم وجــود دارد، نقشه ای که بــرای همه جهان 
تصویرسازی می کند و به بهترین شکل هم 

کارش را انجام می دهد.
او دربــاره اینکه چــرا شخصیت »میرابل« در 
افسون، وجوه ابرقهرمانی ندارد و توانایی هایش 
در حد یک انسان واقعی است، می گوید: یکی 
از دالیل در بحث انسانی شدن شخصیت های 
دیزنی این است که تولیدات این کمپانی بنا 
داشــت نسل های مختلف مخاطبانش را با 
تصویر جادو و قدرت های ابرقهرمانی به زندگی 
فانتزی نزدیک کند اما به این نتیجه رسید که 
نمی شود و »افــســون« نشان می دهد جهان 
ــا ممکن اســت تــو فــانــتــزی و  فــانــتــزی اســت ام
ابرقهرمان نباشی ولی می توانی در این جهان 

فانتزی، انسان تأثیرگذاری باشی.

5 جهانی آشنا برای مخاطب ◾
به گفته این کارشناس رسانه بــرای سازندگان 
این انیمیشن بحث همذات پنداری مخاطب 
ــادی دارد تا تماشاگر بتواند  با اثــر، اهمیت زی
ارتباط بهتری با محتوا برقرار کند، ضمن اینکه 
شرکت دیزنی هم با بیشتر شدن مخاطبانش 
می تواند فروش بیشتری از اکران این محصول 

داشته باشد.
یــادگــاری در پایان یـــادآور می شود: بسیاری از 
نوجوان های جهان در تصوراتشان دوست دارند 
عنکبوتی آن هــا را نیش بزند و بــه قــدرت هــای 
جادویی برسند و شبیه اسپایدرمن شوند اما 
چنین اتــفــاقــی در جــهــان واقـــع رخ نمی دهد، 
وقــتــی چنین اتفاقی نمی افتد کمپانی هایی 
مانند دیزنی برای نگه داشتن مشتری هایشان، 
قــصــه ای مــی ســازنــد کــه مخاطب بــا جــهــان آن 
همذات پنداری بیشتری کند؛ یک جهان فانتزی 
کــه شخصیت هایی بــا تــوانــایــی هــای انسانی 

می توانند در آن اثرگذار باشند.

درباره پویانمایی »افسون« جدیدترین ساخته والت دیزنی

قدرت جادویی خانواده

خبرخبر
روزروز

معرفی داوران چهلمین جشنواره فیلم فجر ◾
ــردان و  ــ ــارگ ــ ــی نــویــســنــده، ک مــســعــود جــعــفــری جــوزان
تهیه کننده، مجید انتظامی آهنگساز، شهاب حسینی 
بازیگر و تهیه کننده، محمدعلی باشه آهنگر نویسنده 
و کارگردان، محمد داوودی مدیر فیلم برداری، مهدی 
سجاده چی فیلم نامه نویس و پژمان لشکری پور منتقد و 
تهیه کننده به عنوان اعضای هیئت داوران بخش سودای 

سیمرغ چهلمین جشنواره فیلم فجر معرفی شدند.

ضبط فصل دوم مسابقه »دورهمی«، به زودی ◾
صفحه رسمی برنامه دورهمی با انتشار یک پست، 
فراخوان حضور تماشاچیان در فصل دوم مسابقه بزرگ 
دورهمی را منتشر کرد. در این فراخوان از تماشاگران 
برای ضبط مسابقه در هفته آینده دعوت شده است. 
تاکنون یک فصل از این برنامه در قالب یک مسابقه 
تلویزیونی با اجرای مهران مدیری روی آنتن شبکه نسیم 

رفته است.

ارسال رایگان کتاب به سراسر ایران ◾
علی رمضانی، رئیس دومین نمایشگاه مجازی کتاب 
تهران با تأکید بر اینکه این نمایشگاه دسترسی مردم 
به کتاب را در نقطه به نقطه کشور فراهم کرده ، گفت: 
تمامی هزینه های ارسال کتاب از سوی وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اسالمی، ناشران و حامیان مالی تأمین شده 
و ناشران بــرای ارســال کتاب ها هزینه ای از خریداران 

دریافت نمی کنند.

داوران جایزه ادبی افشین یداللهی مشخص شدند ◾
سیامک عباسی، روزبه بمانی، رستاک حالج و مهرداد 
نصرتی اعضای هیئت داوران چهارمین دوره جایزه ادبی 
افشین یداللهی شدند. جایزه ادبی افشین یداللهی هر 
سال با هدف ارتقای سطح کیفی ترانه  های قطعه های 
موسیقی ، ایجاد انگیزه برای رقابت در میان عالقه مندان 
این حوزه و حفظ یاد و خاطره  زنده یاد افشین یداللهی 

برگزار می شود.

  زهره کهندل     پویانمایی »افسون« یکی از جدیدترین 
تولیدات کمپانی والت دیزنی است که توانسته دور ماراتن 

جشنواره های جهانی فیلم را با موفقیت طی کند و در آخرین 
رویداد هم جایزه بهترین انیمیشن گلدن گلوب را بگیرد. نکته مهم 

درباره این انیمیشن این است قهرمان های دیزنی به انسان های 

معمولی نزدیک تر شده اند و »افسون« قصه دختری کلمبیایی به 
نام »میرابل« را تعریف می کند که با وجود قدرت های جادویی دیگر 

اعضای خانواده ، او از این موهبت بی بهره است اما خانواده اش را 
از خطر گسستگی نجات می دهد. نگاه به خانواده و اهمیت روابط 
خانوادگی در این پویانمایی از قدرت های جادویی هم فراتر نشان 

داده شده است؛ در واقع این پویانمایی می گوید جادوی اصلی در 
خانواده است. درباره توجه والت دیزنی به مفهوم  خانواده و اینکه 

چرا خانواده در تولیدات نمایشی جهان غرب، مفهومی باارزش 
نشان داده می شود با »محمدحسن یادگاری« کارشناس رسانه و 

پژوهشگر حوزه ابرقهرمانی گفت وگو کردیم که می خوانید.

اطالع رسانی صحیح و سریع 
دشمن را ناکام می گذارد

عصر پنجشنبه ای که گذشت، در میان پخش 
آنونس برنامه ها به مدت 10 ثانیه تصاویری از سران 
منافقین و صوت یکی از سخنرانی های آن ها روی 
آنتن شبکه یک دیده شد و اتفاقاتی شبیه به این 
ــو پیام و جــوان هم رخ داد که  در شبکه قــرآن، رادی
نشان از تالش مذبوحانه منافقین برای خراب کاری 
و حمله هکری در رسانه ملی کشورمان داشــت. 
اکبر نصراللهی معتقد است کشور با مخاطرات 
نوظهور مواجه است و باید برای جلو گیری از این نوع 

مخاطرات تدابیری اندیشیده شود.
رئیس دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه 
دانشگاه آزاد اسالمی دراین باره به فارس گفت: اقدام 
اخیر منافقین با توجه به کثرت شبکه های رادیو و 
تلویزیونی ابررسانه سازمان صدا و سیما و سابقه 
نفوذ در زندان اوین و حمله سایبری آبان گذشته به 
جایگاه های سوخت، عجیب و غیرقابل انتظار نبوده 
اســت. نویسنده کتاب »مدیریت پوشش اخبار 
بحران در رسانه های حرفه ای« با قدردانی از سرعت 
عمل نسبی صداوسیما در اطالع رسانی و مدیریت 
موضوع، بیان کرد: کشور با مخاطرات و بحران های 
نوظهور روبه رو است؛ باید تدابیری اندیشیده شود 
تا جلو تبدیل این نوع مخاطرات به بحران گرفته شده 
و درصــورت وقوع، با اطالع رسانی صحیح و سریع 
و روایــت اول، دشمن را در حمله به افکار عمومی 

ناکام گذاشت. 
وی اظهار کرد: منافقین حرف ها و شعارهای بی اثری 
را که پنجشنبه گذشته در چند ثانیه از شبکه یک 
ــد، هر روز در رسانه هایی که با  سیما انتشار دادن
پول آمریکا و رژیم صهیونیستی تأسیس کرده اند، 
پخش می کنند. گروهک تروریستی منافقین با پناه 
بردن به صدام و ترور و به شهادت رساندن چند هزار 
نفر از مردم بی گناه و مسئوالن کشورمان، جایگاهی 
در ایــران نــدارد و این گونه اقدامات، مــردم را به یاد 

جنایت های آنان در گذشته می اندازد.
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و هنر فرهنگ 

محمدحسن یادگاری

کارشناس رسانه

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

آگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی: 
برابر رای شماره ۱۴۰۰۰۶۰۳۱۰۰۰۶۰۱۰۷۴۲مورخ ۱۴۰۰،۱۰،۲۸ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرس��تان نور تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضی بنام آقای /خانم علی اسدی ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت ۲۳۰.۰۰ مترمربع به پالک 
۴۶۷ فرعی از ۲۳ اصلی واقع سرکاج مازندران بخش ۱۰ ثبت نور محرز گردیده ست. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز در روزنامه سراس��ری و محلی آگهی می گردد در صورتی که اش��خاص ذی نفع به آراء 
اعالم ش��ده اعتراض داش��ته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک 
تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست رابه اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف ۱۲۶۴۸۲۰ آ۱۴۱۰۷9۲
تاریخ انتشار اول: ۱۴۰۰،۱۱،۰9                  تاریخ انتشار دوم: ۱۴۰۰،۱۱،۲۳

علی سعادتی سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان نور

آگهی اختصاصی تحدید حدود حوزه ثبتی شهرستان نور
پیرو آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می و به استناد تبصره ذیل 
م��اده ۱۳ قان��ون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون اخیر الذکر  تحدید حدود پ��الک ۱۳۳ فرعی از ۱۴ اصلی واقع در زرین 
کالی سفلی بخش ۵ ثبت نور ثبت نور به نام آقای/ خانم سید مهر علی حسینی فرزند سید جمال ششدانگ یک 
قطع��ه زمین با بنای احداثی به مس��احت ۲۲۴.۵۶ مترمربع طبق رای ش��ماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۰۰۰۶۰۰9۸۰۱ مورخ 
۱۴۰۰،۱۰،۱۴ هیئت قانون تعیین تکلیف در س��اعت 9 صبح روز چهار ش��نبه مورخ ۱۴۰۰،۱۲،۰۴ در محل وقوع 

ملک به عمل خواهد آمد.
لذا از متقاضی و مالکین امالک مجاور و صاحبان حقوق ارتفاقی دعوت می شود در وقت مقرر در محل وقوع ملک 
حضور به هم رسانند بدیهی است در صورت عدم حضور متقاضی و یا نماینده قانونی آنان طبق ماده ۱۵ قانون ثبت 
ملک مورد تقاضا با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد معترضین می توانند به استناد ماده ۲۰ 
قان��ون ثب��ت و مواد ۷۴ و ۸۶ آئین نامه قانون ثبت ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود 
اعتراض خود را کتبا به این اداره تسلیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به واحد ثبتی مبادرت به تقدیم 
دادخواست به مرجع قضائی نمایند در غیر اینصورت با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست توسط متقاضی و یا نماینده 
قانونی وی و بدون توجه به اعتراض واصله عملیات ثبتی با رعایت مقررات ادامه می یابد.م الف ۱۲۶۵9۴۲  آ۱۴۱۰۷9۶

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰،۱۱،۰9
علی سعادتی سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان نور

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

نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۲۰، ۱۳9۰،9 
امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی آمل مورد رسیدگی و تصرفات 

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

۲۷- اصلی ) قریه سنگ بست(
۳۱۵ فرعی آقای حمید ش��کری در شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی با کاربری باغی به مس��احت ۱۶۷ 
مترمربع خریداری ش��ده بالواسطه از علی اکبر پاش��ائیان و مع الواسطه از عزت اله شهابی و عالیه عبدی و صاحب 

نسق زراعی غالمرضا عبدی.
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 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 و کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در 
روستاهارای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار 
اولین آگهی در روس��تاها از طریق الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و 
رسید اخذ نمایند . معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست 

به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از 
مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده ۱۳ آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار 
نامه ثبتی پذیرفته نشده ، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدود ، مراتب را در اولین 
آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه 
تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید. م الف ۱۲۶۶۰۷۸  آ۱۴۱۰۷9۷

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰،۱۱،۰9                 تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰،۱۱،۲۳
فیض اله ذبیحی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی 
قائم شهر

نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب۲۰/9/۱۳9۰، 
امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی قائم ش��هر مورد رس��یدگی و 

تصرفات مالکانه و بال معارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
امالک متقاضیان واقع در قریه چمازکتی ۵9 اصلی بخش ۱۶

۱۲۱۵۴فرعی بنام آقای رضا طالبی نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا ش��ده است که ده 
سیر عرصه وقف می باشد به مساحت ۱۸۰ مترمربع خریداری مع الواسطه از وراث آقای محمد غالمی مالک رسمی

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 اکثیراالنتش��ار در ش��هرها منتش��ر 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 قسمتی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده، 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 رساند و نسبت به 
امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می 

نماید. آ۱۴۱۰۷9۸         م الف ۱۲۶۸۰۵۴
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰،۱۱،۰9                تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰،۱۱،۲۳

رحمت سلمانی قادیکالئی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر

)) آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ((
نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۲۰، ۱۳9۰،9 و 
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۰۰۱۳۰۱۸9۵۴ مورخ ۱۴۰۰،۱۰،۰۴ هیات قانون تعیین تکلیف موضوع ماده یک قانون 
مذکور مستقر در واحد ثبتی چمستان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای / خانم رویا بستان فرزند رجبعلی 
نس��بت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت ۲9۱.۰۷ مترمربع به شماره پالک ۲۳۳ فرعی از 
۲۸ اصلی واقع در قریه رمش��ی بخش یک واگذاری ش��ده از آقای / خانم محمد یوسفی مالک رسمی محرز گردیده 
است لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده ۱۳ آئین 
نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه و محلی / سراسری در شهرها منتشر و در 
روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار 
اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و 
رسید أخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست. آ۱۴۱۰۸۰۲م الف ۱۲۶۸۳۲۲ 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰،۱۱،۰9                                تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰،۱۱،۲۳

عین اله تیموری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون وماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رس��می برابر رای ش��ماره ۱۲۰۰۳۷۵۷ مورخ ۱۴۰۰،۰9،۱۰ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نکا تصرفات مالکانه بالمعارض مالکیت 
دولت جمهوری اس��المی ایران با نمایندگی اداره آموزش و پرورش شهرس��تان نکا ) مدرسه شهید بهرام علی بهرام 
منصوری ( به شماره شناسه ۱۴۰۰۲۰۲9۷۲۱ در ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین با بنای احداثی )مدرسه( 
به مساحت ۱۸۱۸.۷۵ مترمربع پالک ۵۵ - اصلی واقع در مازندران بخش ۱۸ ثبت نکا به کالسه ۳۰،99 مالکیت از 
طریق استشهاد محلی محرزگردیده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود تا 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض 
دادخواست اعتراض برثبت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ۱۴۱۰م الف ۱۲۶۸۴۷۲ آ۱۴۱۰۸۰۳
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰،۱۱،۰9                   تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰،۱۱،۲۳

امیر خندان رباطی
 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نکا

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی 
نوشهر

نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب۱۳9۰،9،۲۰ 
امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نوشهر مورد رسیدگی و تصرفات 

مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد
امالک متقاضیان واقع در قریه خشکرود غربی پالک ۳ اصلی بخش ۲ قشالقی

۱9۵ فرعی آقا/ خانم طاهره عزیزآبادی فراهانی فرزند اسمعیل وعزت اله گرگین فرزند محمد نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲9۵ متر مربع خریداری بدون واسطه / باواسطه از بهرام زاد شم

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 اکثیراالنتش��ار در ش��هرها منتش��ر 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 ۱۲۵۶۶۳۷  آ۱۴۱۰۱9۷
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰،۱۰،۲۵                  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰،۱۱،۰9

صفر رضوانی
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

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

برابر رای شماره ۷۵۵۴ تاریخ ۱۴۰۰،۰۸،۱۶ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهشهر تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی دولت جمهوری 
اس��المی ایران به نمایندگی اس��تانداری مازندران بخشداری یانه سر شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 

مساحت ۱۲۷۵.۰9 متر مربع قسمتی از پالک ۳۸
اصلی به ش��ماره کالس��ه ۱۱۸۲ /۱۳99 واقع در اراضی بیش��ه بنه بخش ۲۴ ثبت بهشهر محرز گردیده است لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۴ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 

مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند بدیهی اس��ت در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر 

خواهد شد. م الف ۱۲۵۷۲۱۱   آ۱۴۱۰۱99
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰،۱۰،۲۵                        تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰،۱۱،۰9

سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک بهشهر
محمد مهدی قلیان

)) آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ((
نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳9۰،9،۲۰ و 
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۰۰۱۳۰۱۶۶۳۷ مورخ ۱۴۰۰،۰9،۰۱ هیات قانون تعیین تکلیف موضوع ماده یک قانون 
مذکور مستقر در واحد ثبتی چمستان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای / خانم هاشم نبی پور فرزند رجب 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۱۲.۴۶ مترمربع که مقدار ۶۰ سیر مشاع عرصه وقف 

می باشد به شماره پالک ۸۰ فرعی از ۵ اصلی واقع در قریه افراده بخش ۲ خریداری شده از
آقای / خانم سمیه راعی مالک رسمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضیعت 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 و محلی / سراسری در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به 
آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند . معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل 
تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه 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.
م الف ۱۲۵۸۴۴۳  آ۱۴۱۰۲۰۱

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰،۱۰،۲۵                     تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰،۱۱،۰9
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان 

 عین اله تیموری

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 ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و 

ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي ش��ماره ۱۴۰۰۶۰۳۱9۰۷۸۰۰9۲۷۸ هی��ات دوم مورخه ۱۴۰۰/9/۲۸موضوع 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 عصمت جهانشاهي کوه جفتاني فرزند محمد بشماره شناسنامه ۶۳ 
صادره از کرمان درشش��دانگ  یک باب خانه به مساحت ۱۲۸ مترمربع تحت پالک ۱۶۵۷۸ فرعي از ۳9۶۸ 
اصلي مفروز و مجزي ش��ده از پالک ۸۴۱ فرعي از ۳9۶۸ اصلي بخش۲کرمان واقع در کرمان بلوارش��هیدان 
ماهانی کوچه۱۸داخل کوچه س��مت راست اولین کوچه شهید جهانش��اهی خریداري از مالک رسمي آقاي 
ماشااهلل گنجعلیخانی 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 تس��لیم 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.
آ۱۴۱۰۱9۱ شناسه آگهی :۱۲۵۸۰۲۲

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵                             تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۰/۱۱/۰9



سیدحسن 
تقی زاده)1257 

تا1348ش(
یکی از مشکوک ترین 

و مرموزترین 
سیاستمداران دوره 
قاجار و پهلوی و از 

 اعضای 
لژ فراماسونری بود. 

براساس شواهد 
تاریخی، در ترور 
و شهادت آیت اهلل 

بهبهانی، از مراجع 
تقلید طرفدار 

مشروطه، نقش داشت. 
او مشاور رضاشاه 

و وزیر مالیه او بود. 
تقی زاده بعدها به 

عنوان استاندار 
خراسان و مدتی نیز، 

به عنوان سفیر پهلوی 
در اروپا منصوب شد. 

وی در دوره محمدرضا 
پهلوی، رئیس مجلس 

سنا بود. تقی زاده 
در 9 بهمن 1348 

درگذشت.

نکته نکته 
تاریخیتاریخی

 محمدحسین نیکبخت 
ــاره  ــ  آنــچــه بــیــش از هــمــه درب
شخصیت شــاپــور بختیار، 
آخــریــن نــخــســت وزیــر شــاه، 
قابل بررسی به نظر می رسد، 
رفتارهای نامتوازن و سخنان 
ناسنجیده و بــدون محاسبه او اســت. حسین 
ــاه، در خــاطــرات  فــردوســت، دوســـت و نــدیــم شـ
خود به مسئله اعتیاد شاپور بختیار به تریاک 
اشــاره می کند و معتقد اســت که وی، به دلیل 
همین اعتیاد، دچــار توهماتی بود که گاه حتی 
دوستان و اطرافیانش را به خنده می انداخت. 
احــتــمــاالً همین تــوهــم کــه سبب تقویت حس 
خودبرتربینی او می گردید، سبب شد در دی ماه 
سال 1357، پیشنهاد نخست وزیری پهلوی را 
بپذیرد. شاه پیش از بختیار، این پیشنهاد را به 
سیاستمداران کهنه کاری مانند علی امینی و 
ــود؛ اما آن ها زرنگ تر از آن  کریم سنجابی داده ب
بودند که با طناب پوسیده شاه، به درون چاه بروند 
و نقش محلل را برای عبور رژیم وی از بحران بازی 
کنند؛ تقریباً همه این سیاستمداران در سقوط 
محمدرضاپهلوی و رژیــم او تردیدی نداشتند، 
اما انگار بختیار، در این حال و هوا نبود؛ گویی نه 
چیزی از ایران می دانست، نه ایران را می شناخت 
و نه اصالً درکی از انقالب و ریشه های اقتصادی و 

فرهنگی آن داشت. نتیجه این اعوجاج، ورود وی 
با طناب پوسیده پهلوی به داخل چاهی بود که 

باید آن را زباله دان تاریخ بدانیم.

مرغ طوفان و مسئله بودن یا نبودن! ◾
بختیار عمالً از 26 دی مـــاه ســال 1357، یعنی 
ــاه، ســکــان نــخــســت وزیــری را به  ــرار شــ ــ ــان ف زمــ
 دست گرفت و تا 22 بهمن همین ســال، ظاهراً 
همه کاره بود. او ادعا می کرد شرطش برای قبول 
این مسئولیت، خــروج شاه از ایــران بــوده است! 
در حالی که می دانیم شاه عمالً از آذرماه به فکر 
فرار از ایران افتاده بود و حتی فرح، اقدام به انتقال 
برخی از لوازم و جواهرات سلطنتی، طی روزهای 
پیش از پیشنهاد نخست وزیری به بختیار کرد. 
بنابراین، آنچه بختیار در عالم توهم خود، مدعی 
ــود کــه از مدت ها  ــروژه ای ب ــ انجامش مــی شــد، پ
قبل و با توجه به وضعیت روحی و ذهنی شاه و 
ناتوانی او در مقابله با امواج مخالفت ملت رقم 
خــورد. بختیار که در ابتدا مدعی بــود با قدرت 
وارد عرصه می شود و »مــرغ طوفان« است و از 
»موج نمی گریزد!« وقتی پس از اعالم تعطیلی 
فرودگاه ها در پنجم بهمن 1357، برای جلوگیری 
از ورود امام خمینی)ره( به ایران، با مخالفت های 
گسترده مردم روبه رو شد و خشم ملت را مشاهده 
کرد، به فاصله کمتر از یک روز، دستور بازگشایی 

فــرودگــاه هــا را داد و عمالً رویــکــردی انفعالی را 
پیش گرفت. با این حال، ماجرای توهم و افکار 
مالیخولیایی، هیچ وقــت بختیار را رهــا نکرد. 
او در مقابل سفرای خارجی و به ویــژه سفیران 
آمریکا و انگلیس، دائم دم از قدرت و طرح های 

هوشمندانه اش برای کنترل اوضاع می زد.

گزارش عجیب سولیوان ◾
ویلیام سولیوان، سفیر وقت آمریکا در تهران، 
دربـــاره نــوع فکر بختیار به موضوع عجیبی در 
خاطراتش اشاره می کند که بسیار خواندنی و قابل 
بررسی اســت: »با وجــود اینکه از گفت وگوهای 
خود با شاه این طور استنباط کرده بودم که بختیار 
بیشتر نقش یک محلل را برای خروج قانونی شاه 
از کشور بازی می کند، از مذاکرات خود با بختیار 
در کمال شگفتی به این نتیجه رسیدم که او خود 
را چیز دیگری می پندارد. او با لحنی پراحساس از 
نقشه هایی که برای دولت خود داشت صحبت 
می کرد و از طرح های خود برای »ربودن انقالب« از 
دست آیت هللا خمینی سخن می گفت. او تصور 
می کرد با خروج شاه از ایران می تواند رهبری ملت 
ایران را به دست خود بگیرد. بختیار قدرت و نفوذ 
آیت هللا خمینی را دست کم گرفته بود و در یکی 
از مالقات ها به من گفت در نظر دارد برای مالقات 
آیت هللا به پاریس برود و به او پیشنهاد کند که 

به داشتن یک مقام مذهبی در خــارج از قلمرو 
قدرت دولت اکتفا کند و کار سیاست و امور دولت 
را به او واگذار نماید. من سخنان بختیار را در این 
مورد با ناباوری گوش کردم و پس از بازگشت به 
ــاره گفت وگوهای  سفارت گـــزارش مفصلی دربـ
ــاره او  خود با بختیار و عقاید شخصی خود درب
به واشنگتن مخابره کردم. در آن گزارش نوشتم 
بختیار به نظر من، دون كيشوتی بیش نیست و 
نمی داند که پس از بازگشت آیت هللا خمینی به 
ایران سیل انقالب او و دولتش را با خود خواهد 
برد«. واقعاً هم بختیار با توهم ربودن انقالب، به 
دُن کیشوتی شباهت داشت که در عالم رؤیاهای 
عجیب و غریبش، خود را فاتح میدان های بزرگ 
فرض می کرد! این در حالی بود که حتی هم قطاران 
سیاسی او در جبهه ملی نیز، حاضر به پذیرش 
ــاره بختیار نبودند و در واقــع نمی خواستند  دوب
ننگی که بختیار بدان آلوده بود، گریبان آن ها را هم 
بگیرد. بختیار تا پایان عمر، دست از این توهمات 
برنداشت و همچنان خودش را میدان دار عرصه 
سیاست فرض می کرد! شاید همین توهم بود 
که او را به بغداد کشاند تا با صدام، دشمن بزرگ 
مردم ایران، پشت یک میز بنشید، مذاکره کند و 
در خیالش، سیاستمدار محبوب ملتی باشد که 
او را با خواری و خفت، از منصب اعطایی پهلوی 

پایین کشیده بودند.

ناشنیده های تاریخی

 قاتل هستم
 این هم نمونه کارم!

ــقـــب بــه  ــلـ ــان حـــــاجـــــب الـــــدولـــــه، مـ ــی خــ ــ ــل ــ ع
 ضــیــاءالــمــلــک و اعــتــمــادالــســلــطــنــه، یــکــی از 
دور و بری های میرزاآقاخان نــوری، صدراعظم 
دســـیـــســـه گـــر نــــاصــــرالــــدیــــن شــــاه و عـــامـــل 
 اصــلــی اجـــــرای نــقــشــه قــتــل مــیــرزاتــقــی خــان 
ــان در دی مــــــاه  ــــی خــ ــل ــیـــر بـــــــــود.  عــ ــبـ ــیـــرکـ  امـ
سال 1230 خورشیدی، با دستوری که از سوی 
ناصرالدین شاه صادر گردید، شبانه و به سرعت 
راهـــی کــاشــان شــد و بــی درنــگ، امیرکبیر را در 
حمام فین به قتل رساند. این جنایت غیرقابل 
بخشش، سبب شد علی خان حاجب الدوله 
ــران، بــه عــنــوان فــردی شریر و  در میان مــردم ایـ
قاتل خــادمــان وطــن شناخته شــود و لکه ننگ 
 جنایت او، هرگز از دامــن خاندان و فرزندانش 
پاک نگردد. پسرش، عبدالعلی خان ادیب الملک 
در نامه ای به حاجب الدوله از این رفتار وی انتقاد 
می کند و می نویسد: »با این کار خانواده ما را 
 بدنام کرده اید و بعد از این نمی توانیم میان مردم
 سر بلند کنیم«. امــا نکته جالب این جاست 
که خود حاجب الدوله تا پایان عمرش، هرگز از 
قتلی که مرتکب شده بود، اظهار ندامت نکرد 
ــاره کــارهــا و خــدمــاتــش بــرای  ــ و حتی وقــتــی درب
میرزاآقاخان نوری سخن می گفت، قتل امیرکبیر 
 را به عنوان شاخص ترین اقدامش مورد تأکید 
ــود اینکه پــس از عزل  ــی داد.  او بــا وجـ ــ ــرار مـ قـ
ــاخــان نــــوری، مــدتــی تبعید شـــد، امــا  ــرزاآق مــی
مهدعلیا، مادر ناصرالدین شاه هوای او را داشت 
و بــا پادرمیانی وی، حکومت خــوزســتــان را به 
حاجب الدوله دادند.  با این حال، او در اواخر عمر 
 بر اثر زیاده روی در عیاشی، حتی داد حامیانش 
در  مـــهـــدعـــلـــیـــا  درآورد.   را 
ــه وی مــی نــویــســد:  ــه ای بـ ــامــ ــ  ن
ــت  ــر شــــــــــده ای، خــجــال ــ ــی ــ »پ
ــرد الـــواطـــی  ــ بـــکـــش. چـــقـــدر گ
 می گردی؟ من برای حکومت تو 
ریــــــــش و گــــیــــس گــــرو 

گذاشتم. 
امـــــــــــا تــــــــو هــــنــــوز 
دســــــــــــت بــــــــــــردار 
نـــــــیـــــــســـــــتـــــــی!« 
 حــــــاجــــــب الــــــدولــــــه 
 1246 ســـــــــال  در 
ــر  ــیـــدی بـــر اث ــورشـ خـ
ــی  ــاشـ ــیـ  تـــــــــــــداوم عـ

درگذشت!
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تاریخ5

چرا فرانسه به امام خمینی)ره( اجازه خروج داد؟
تصمیم امــام خمینی بــرای بازگشت به ایـــران، بعد از 
فــرار شاه از کشور، در حکم ساقط شدن رژیــم پهلوی 
بـــود. بــا ایــن حـــال، دولـــت فرانسه کــه یکی از حامیان 
رژیم پهلوی به حساب می آمد، مانع بازگشت امام به 
ایران نشد؛ علت این رویکرد چه بود؟ آنچه در تحلیل 
رفتارهای سیاسی غرب حائز اهمیت به نظر می رسد، 

این است که بدانیم غربی ها به هر اقدامی، از منظر سود 
و منفعت مادی خود می نگرند. فرانسوی ها، احتماالً 
نخستین متحد شاه بودند که سقوط قریب الوقوع وی را 
پیش بینی کردند. حتی ژیسکار دستن، رئیس جمهور 
وقت فرانسه و میزبان غربی ها در کنفرانس گوادالوپ، 
 بیش از دیگر شرکای خود بر حتمی بودن سقوط شاه، 

بر اســاس اطالعات ارسالی سفارت فرانسه در تهران 
تأکید داشت. به همین دلیل، آن ها باید سیاست خود 
را بر اســاس ارتباط غیرخصمانه با انقالبیون تنظیم 
می کردند. فرانسوی ها که در قالب شرکت کنسرسیوم، 
صاحب بخشی از درآمد نفتی ایران بودند، این نگرانی 
جدی را داشتند که منافعشان در این کشور با خطر 

روبـــه رو شــود؛ بنابراین ترجیح مــی دادنــد با روش هــای 
دیپلماتیک از بحران ایجاد شده  عبور کنند و به همین 
دلیل از بازگشت امــام خمینی )ره( به ایــران جلوگیری 
نکردند. از این گذشته بهت زدگی کاخ سفید هم باعث 
شد مقامات فرانسوی ترجیح بدهند سیاست مستقل 

را در آن شرایط پی بگیرند.

روایت تاریخی
  آخرین سخن عطار

حمله مغوالن به ایران، یکی از دردناک ترین 
رویدادهای تاریخ کشور ماست. در این هجوم، 

چه شهرهای بزرگی که با خاک یکسان نشد 
و چه آبادی های سرسبزی که طعمه آتش و 

ویرانی نگردید. در این هجوم ملخ وار، تعدادی 
از بزرگان علم و ادب ایران نیز، گرفتار تیغ 

بی دریغ مغوالن شدند که یکی از آن ها عطار 
نیشابوری بود. در تاریخ آورده اند که مغوالن 

پس از اشغال نیشابور، هر سرباز را مأمور 

قتل تعدادی از مردم کردند. مأمور قتل عطار، 
سربازی طماع بود: »گویند مغولی می خواست 

او را بکشد، شخصی گفت: این پیر را مکش که 
به خونبهای او هزار درم بدهم. عطار گفت: 
مفروش که بهتر از این مرا خواهند خرید. 

پس از ساعتی شخص دیگری گفت: این پیر 
را مکش که به خونبهای او یک کیسه کاه تو را 

خواهم داد. شیخ فرمود: بفروش که بیش از این 
نمی ارزم. مغول از گفته او خشمناک شد و او را 

از پای درآورد«.

      صفحه 5

تی���پ   پ���ژو  سیس���تم  س���واری  کمپان���ی  س���ند 
PARSTU5Aمدل 1397به رنگ س���فید  - روغنی 
به شماره موتور 134B0006287و شماره شاسی 

NAAN51FE6JH644985 به شماره پالک 64 – 
226 س42 مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط 

می گردد.

ف
,1
41
08
24

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

141 رنگ  برگ س���بز ماش���ین س���واری پراید 
نق���ره ایی  متالیک به ش���ماره انتظام���ی 646-42 
س52 ش���ماره موتور 1505448 ش���ماره شاس���ی
S1482285148185 مه���دی س���خنوران مفق���ود 

شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ف
,1
41
08
47

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز خ���ودروی  پ���ژو 206 م���دل 1396 رن���گ 
سفید- روغنی به ش���ماره انتظامی 276ص23 ایران 
74  ش���ماره موتور 165A0091317 و ش���ماره شاسی 
NAAP03EEXHJ062220 ب���ه مالکی���ت اکرم باقری 
تیرتاش���ی مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ح
, 1
41
07
78

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

پروانه ساختمانی به شماره 13270 
مربوط به ک���د نوس���ازی 2_42_6_1 
واقع در گلبهار مفقود و فاقد اعتبار 

است .

ف
,1
41
08
44

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

14
09
58
7

ج���واد  آق���ای   فارغ التحصیل���ی  موق���ت  م���درک 
عاش���ورزاده  فرزن���د غالمرضا صادره از مش���هد به 
ش���ماره شناس���نامه 10688 در مقطع  کارشناسی 
پیوسته  رشته  مهندس���ی مواد متالوژی صنعتی 
ب���ه ش���ماره م���درک 130007070 ص���ادره از واح���د 
دانشگاهی  نیشابور  مفقود گردیده است و فاقد 

اعتبار می باشد. 
از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اس���المی نیشابور به نشانی:  استان خراسان 
رض���وی ، شهرس���تان نیش���ابور ،بل���وار پژوه���ش 
س���ازمان مرکزی دانش���گاه آزاد اس���المی نیشابور   

اداره امور فارغ التحصیالن ارسال نمایید. 

دی
قو

مف
هی 

آگ

برگ سبز و س���ندکمپانی موتور سیکلت آپاچی مدل 
1395 رنگ سفید به شماره انتظامی 776 / 43342  
ش���ماره موتور 2974010 و ش���ماره تن���ه 9551698 به 
مالکی���ت محمد یوس���فی مفق���ود گردی���ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 

ح
, 1
41
06
78

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز و س���ندکمپانی س���واری پژو405جی.
ال.ایک���س.آی8/1 مدل 1390 ش���ماره پالک ایران 
 12490146804 موت���ور  ش���ماره  42-974ل27 
ش���ماره شاس���ی  NAAM01CA5BE206706  ب���ه 
ن���ام اصغر روئن مفقود گردی���ده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

ف
,1
41
08
30

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز خودرو س���واری پراید مدل  1385 به رنگ 
س���بز زیتونی متالیک به شماره پالک 592م67 ایران 
32 به  ش���ماره موتور 1629557  و ش���ماره شاس���ی 
تراب���ی  ب���ه مالکی���ت حس���ین   S1412285909334
مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبارس���اقط م���ی گردد.

/ر
14
10
82
5

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

14
10
85
0

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب میالد وحدت پور 
فرزند حس���ن به شماره شناسنامه 1050514637 
ص���ادره از نیش���ابور در مقط���ع کاردان���ی  رش���ته 
نقش���ه کش���ی معماری -معماری ص���ادره از واحد 
دانش���گاهی نیشابور با شماره س���ریال 2024094 

مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد.
از یابن���ده تقاض���ا م���ی ش���ود اص���ل م���درک  را به 
دانش���گاه آزاد اس���المی واحد نیش���ابور به نشانی 
:نیش���ابور-بلوار پژوهش- دانش���گاه آزاد اسالمی 
واحد نیشابور-اداره امور دانش آموختگان ارسال 

نماید.

دی
قو

مف
هی 

آگ

14
10
85
1

گواهی موقت پایان تحصیالت کارشناس���ی پیوسته 
اینجان���ب لیالفالحتی فرزند حس���ین به ش���ماره ملی 
ص���ادره   2070 شناس���نامه  ش���ماره   0943366372
از مش���هد در مقط���ع کارشناس���ی رش���ته مهندس���ی 
کامپیوت���ر نرم افزار صادره از دانش���گاه آزاداس���المی 
م���ورخ   80111088045 ش���ماره  ب���ه  مش���هد  واح���د 
1381/5/15 مفق���ود گردیده و فاقداعتبار می باش���د. 
از یابنده تقاضا می ش���ود اصل مدرک را به دانش���گاه 
آزاداس���المی واحدمشهد به نش���انی استان خراسان 
رض���وی شهرس���تان مش���هد ، امامی���ه 42، س���ازمان 
مرکزی دانشگاه آزاداس���المی مشهد اداره امور فارغ 

التحصیالن ارسال نمایید.

دی
قو

مف
هی 

آگ

جلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ش��رکت تعاونی مس��کن مهر 3چناران ثبت 283راس س��اعت 12روز ش��نبه مورخ 
1400/11/30در مح��ل مس��جد امام حس��ن عس��گری)ع( واقع در بلوار ش��هید خش��رو برگزار می ش��ود از کلی��ه اعضای محترم 
دعوت می ش��ود جهت اتخاذ تصمیم نس��بت به موضوعات ذیل در این جلس��ه حضور به هم رس��انند اعضای محترمی که امکان 
حض��ور آنها در جلس��ه مقدور نمی باش��د می توانند حق رای خ��ود را به موجب وکالت نامه کتبی به ف��رد دیگری واگذارنمایند.
ب��ود. خواه��د  رای  ی��ک  تنه��ا  عض��و  غی��ر  ف��رد  وه��ر  3رای  حداکث��ر  هرعض��و  وکالت��ی  آرای  تع��داد  دراینص��ورت 

اعض��ای متقاضی اعطای نمایندگی به همراه وکیل مورد نظر باید از س��اعت9 صبح تا 13 ظهر روزه��ای 10و11و12بهمن ماه 1400به 
محل دفتر ش��رکت به نش��انی چناران بهش��تی 6 نبش چه��ار اول مراجعه وورق��ه ورود به مجمع برای فرد نماین��د صادر گردد.

دستور جلسه :
1-استماع گزارش هیات مدیره وباز رس 

2-تصویب صورتهای مالی سال 1395تا 1399شرکت  
3-تصویب بودجه پیشنهادی سال 1400 هیات مدیره 

4-انتخاب اعضای اصلی وعلی البدل هیات مدیره به مدت سه سال
5-انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل برای سال مالی 1400

6-تصمیم گیری در خصوص اخراج برخی اعضای زون 3 که مطابق با اساسنامه تعاونی با شرکت مشارکت نداشته اند.
ضمنا دوطلبان عضویت در هیات مدیره یا بازرسی شرکت موظفند از تاریخ انتشاراین آگهی حداکثر به مدت 5 روز جهت ثبت 

نام به دفتر شرکت تعاونی مراجعه ومدارک الزم را ارائه نمایند .
هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن مهر 3چناران

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن  مهر 3چناران 
تاریخ انتشار 1400/11/9

/ر
14
10
84
3

ح
/1
41
07
84

دارد  نظر  در  رضوی  غذایی  صنایع  شرکت 
پیمانکار تأمین نیرو انسانی خود را از طریق مناقصه عمومی انجام 
دهد، لذا متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت فرم شرکت در 
مناقصه از تاریخ 1400/11/09 لغایت 1400/11/17 در ساعات اداری 
ابتدای بزرگراه آسیایی- جنب میدان  به آدرس شرکت: مشهد- 

بزرگ قائم- پیامبر اعظم 2 مراجعه نمایند.
به  شرکت  سایت  طریق  از  مربوطه  فرم  دریافت  امکان  همچنین 
آدرس WWW.NANERAZAVI.COM امکان پذیر می باشد.

آگهی مناقصه انتخاب پیمانکار
 تأمین نیرو انسانی

جلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العاده نوب��ت اول 
تعاونی مس��کن ش��رکت آب و فاضالب مش��هد 
راس ساعت 16 روز یکشنبه مورخ 1400/11/24 
در مح��ل خیاب��ان ام��ام خمین��ی 84 حس��ینیه 
سیستانیها تشکیل می گردد . لذا از کلیه اعضا 
دعوت می شود شخصا یا وکالتا )هرعضو وکالت 
یک عض��و دیگر را می تواند بپذیرد ( حضور به 

هم رسانند .
دستور جلسه :

انتخاب محل تسویه
 انتخاب هیئت تسویه

هیئت مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی 
فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی 
مسکن کارکنان آب و فاضالب مشهد 

/ر
14
10
78
7

روایتی خواندنی از توهمات آخرین نخست وزیر شاه

بختیار و نقشه رُبایش انقالب!بختیار و نقشه رُبایش انقالب!



   تالش برای 
تأمین اعتبار 
همسان سازی 
حقوق اعضای 
هیئت علمی  
به گزارش ایسنا، 
هاشم داداش پور، 
رئیس سازمان امور 
دانشجویان از تالش 
برای تأمین بودجه 
همسان سازی حقوق 
اعضای هیئت علمی 
خبر داد و گفت: 
تأمین بخشی از 
بودجه وزارت علوم در 
حوزه همسان سازی 
به فروش امالک و 
مستغالت موکول 
شده است. وزیر علوم 
با جدیت به دنبال 
تخصیص و جذب 
اعتبار موردنیاز است 
تا دغدغه کارکنان و 
اعضای هیئت علمی 
کمتر شود.

اعظم طیرانی »فــقــر، مبنا 
و اســاس انــحــرافــات اجتماعی 
ــا »رفــــــاه« و درآمــــد  اســــت؛ امــ
اقــتــصــادی نــقــش بــســزایــی در 
ــاد دارد«؛  ــی شــکــل گــیــری اعــت
ایــن عبارت را به تازگی یکی از 
دست اندرکاران حل آسیب های اجتماعی که اتفاقاً 
دانشیار مردم شناسی در دانشکده علوم اجتماعی 
دانشگاه تهران است با استناد به مطالعاتی علمی 
عنوان کــرده اســت. این در حالی است که اصغر 
مهاجری؛ استادیار و پژوهشگر اجتماعی معتقد 
است رفاه نه تنها موجب بروز و رشد آسیب های 
اجتماعی نمی شود، بلکه برخورداری از آن، حق 
مسلم همه انسان ها به منظور حفظ ارزش هــای 

جامعه است.
ــقــاب ســـال 1396 در اجتماع  رهــبــر معظم ان
زائران و مجاوران حرم رضوی در همین خصوص 
می فرمایند: »مــا بــرای ملت ایـــران امنیت ملی 
مــی خــواهــیــم، عــزت ملی مــی خــواهــیــم، سامت 
عمومی می خواهیم، رفــاه عمومی می خواهیم، 
پیشرفت همه جانبه می خواهیم، استقال از 
قدرت های سلطه گر جهانی می خواهیم، شکوفایی 
استعدادها می خواهیم، رها شدن و نجات یافتن 
از آسیب های اجتماعی -مثل اعتیاد و فساد و 
امثال این ها- می خواهیم؛ این ها را بــرای کشور 

می خواهیم«. 

رفاهیارفاهزدگی؟ ◾
اصغر مهاجری، عضو هیئت علمی دانشگاه 
آزاد اسامی تهران مرکز با تأکید بر این بیانات در 
گفت وگو با ما می افزاید: اگر جامعه ای بخواهد 
سالم باشد، آسیب نبیند و به سمت توسعه و 
 تعالی حرکت کند تا جرایم کاهش یابد، باید از 

رفاه عمومی برخوردار باشد. 
ــری، قـــشـــر مـــرفـــه را قـــشـــر مــتــوســط  ــاجــ ــهــ ــ م
ــا رفـــاه زدگـــی  جــامــعــه مـــی دانـــد کــه مــفــهــوم آن ب
 قــشــر تــجــمــل گــرا و زیـــاده خـــواه جــامــعــه بسیار 

متفاوت است. 
ــه گــفــتــه ایـــن پــژوهــشــگــر اجــتــمــاعــی از منظر  ب
جــامــعــه شــنــاســی، جــامــعــه ســالــم جــامــعــه ای 
ــد جمعیت آن مرفه  اســت کــه حـــدود 68درصــ
ــن، بــهــداشــت و  بــاشــنــد؛ یــعــنــی از ســرپــنــاه امــ
ــاســب، امــکــانــات  ــن تــغــذیــه ســـالـــم، پـــوشـــاک م
ــاز  ــی ــی مــوردن ــانـ ــی الزم، خـــدمـــات درمـ ــوزشـ آمـ
 و ســایــر نــیــازهــای یــک زنــدگــی آبــرومــنــد و سالم 

برخوردار باشند.

چراییافزایشآسیبهایاجتماعی ◾
مهاجری سپس از چرایی افــزایــش آسیب های 
اجتماعی می گوید و تصریح می کند: این آسیب ها 
دچار شعارزدگی شده اند و به همین دلیل درمان 
نمی شوند، چون فقط در مورد معلول صحبت و 
آمار ارائه می شود. در برخی مواقع مسئوالن نیز 
مانند پژوهشگران صحبت می کنند در حالی که 
مقام های اجرایی باید بررسی کنند چه عاملی 
موجب پدید آمــدن ایــن آسیب ها شــده و کــدام 
تصمیم از سوی کدام مسئول زمینه رشد و افزایش 
آسیب ها را فراهم کرده و آن گاه برای حل آن مسائل 
اقــدام کنند. اگر می خواهیم از بند نگران کننده 
آسیب های اجتماعی نجات پیدا کنیم باید از 

شعار زدگی خــارج شویم. مسئوالن حق ندارند 
در مورد آسیب ها شعار بدهند بلکه موظفند در 
خصوص آسیب ها گزارش دهند که چه باید کرد 

و چه اقداماتی برای کاهش آن ها انجام داده اند.
ــد: نــکــتــه دیـــگـــر شــنــاخــت  ــی دهــ ــ وی ادامــــــه م
آسیب هاست که بسیار پیچیده و چند بُعدی اند 
و چنانچه مشکل را برای حل آن تبدیل به مسئله 
نکنیم، آن مشکل تبدیل به آسیب و وارد جرایم و 

بحث های سیاسی و امنیتی می شود. 
مــوضــوع دیــگــر اشــتــبــاه گــرفــتــن عــلــت و معلول 
آسیب هاست، زیرا آسیب در برخی مواقع علت و 
در مواردی نیز معلول است، یعنی عواملی موجب 
می شود آسیبی به وجود بیاید و در چرخه بعدی، 
خود به علتی برای بروز آسیب های بعدی تبدیل 

می شود. 

عواملمتهم ◾
ــه گفته ایـــن پــژوهــشــگــر اجــتــمــاعــی، بــراســاس  ب
پژوهش های انجام شــده در بــروز آسیب ها سه 
عامل متهم هستند؛ عامل نخست ساختارهای 
جامعه به ویژه ساختارهای اجتماعی، اقتصادی 
و سیاسی و عامل دوم موضوع فرهنگی است، 
چرا که ممکن است ما با حفظ برخی از باورهای 
اشتباه که در جامعه وجود دارد، آگاهانه در دامن 
آسیب ها قــرار بگیریم و آن هــا را افزایش دهیم. 
سومین عامل نیز مربوط به حوزه تصمیم گیری 
و تصمیم سازی مسئوالن اعم از تصمیمات در 
سطح سیاست ها، برنامه ها، طرح ها و پروژه هاست؛ 
به طوری که اجرای برخی از برنامه ها به جای کمک 
به کاهش و اجتناب از آسیب ها و تعدیل آن ها، 
منجر به آسیب زایی می شود و به طور مستقیم یا 

غیرمستقیم به آسیب ها دامن می زند. 
وی با اشــاره به نتایج مطالعاتی که برای معاونت 

اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه انجام 
داده و در آن هــا چگونگی تأثیر اجــرای پروژه های 
مختلف بر ایجاد آسیب ها مورد مطالعه قرار گرفته، 
می افزاید: نمونه ای از طرح های مدیریت شهری، 
اجرای طرح یادگار امام جنوب و توسعه آن است. 
به طوری که این پروژه فضاهای بی دفاعی را ایجاد 
کــرده که منجر به توسعه اعتیاد و حتی افزایش 
جرایمی نظیر کیف قاپی از ســوی موتورسوارها 
شده است یا پایانه برون شهری را در جایی احداث 
کــرده انــد که کنار آن بیمارستان قلب قــرار دارد. 
از آنجا که احــداث این پایانه پیوست نداشته به 
این موضوعات توجه نشده اســت. در نتیجه با 
کوچک ترین حرکت باد، دی اکسیدکربن حاصل 
از سوخت اتومبیل ها در این ترمینال در صد متری 
روی بیمارستان می نشیند و از آنجا که بیشترین 
بیماران بستری در این بیمارستان از طبقه کارگر 
هستند این موضوع می تواند منجر به طوالنی 
شــدن دوره نقاهت آن هــا و در پــی آن بیکاری و 

آسیب های مرتبط با آن شود. 
مــوضــوع دیگر سیاست اجـــرای یــارانــه اســت که 
موجب گسترش فقر و توسعه فرهنگ فقر در 
کشور شده است. بنابراین سه عامل اساسی بروز 
آسیب ها شامل حوزه های ساختاری که به صورت 
سیستماتیک آسیب تولید می کنند، برخی از 
باورهای فرهنگی و برنامه های اقدام عملی است 
که به دلیل نداشتن پیوست فرهنگی، پیش از 
ارزیابی پیامدهای منفی آن هــا اجــرا  می شوند و 
پس از اجرای آن ها شاهد پیامدهای مستقیم و 
غیرمستقیم آن ها می شویم که به تولید یا توسعه 
آســیــب هــا دامـــن مــی زنــنــد و منجر بــه گسترش 
جرایم می شوند. درحالی که اگر این پروژه ها اجرا 
نمی شدند عاوه بر صرفه اقتصادی، آسیب ها نیز 

کاهش می یافت.

ددستچينستچين

اصغر مهاجری
پژوهشگر اجتماعی

یکی از ساختارهای بسیار نگران کننده که 
سال هاست پژوهشگران اجتماعی به مسئوالن 

هشدار می دهند این است که قشر متوسط و 
برخوردار از رفاه و پاسبان ارزش های اجتماعی 
در حال کوچک شدن است و متأسفانه به سوی 

قشر رو به پایین جامعه حرکت کرده است و 
این مسئله به بسیاری از آسیب های حوزه فقر 
دامن می زند. چرا که بیشتر ویژگی هایی که به 

نفع جامعه و نظام است مثل حضور تکنسین ها، 
افرادی که بهره هوشی مناسب دارند، مدیران، 

کارشناسان، هنرمندان و... در قشر متوسط 
جامعه تعریف می شود. در واقع افزایش طبقات 

باال و پایین جامعه که منجر به ایجاد فاصله های 
طبقاتی می شود زمینه ساز افزایش آسیب های 

اجتماعی است. 
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برخوردبافریبدهندگانمراکزمعاینهفنی ◾
عبدهللا متولی، مدیر امور اجرایی معاینه 
فنی خــودروهــای کشور بــه ایسنا گفت: 
افرادی که به قصد فریب مراکز فنی اقدام به 
نصب کاتالیست یا قطعات اجاره ای کرده اند، بی تردید 
با آن ها برخورد قانونی صورت می گیرد و پرونده مالکان 
چنین خــودروهــایــی به دادگستری و مراجع قضایی 

ارجاع خواهد شد.

شورایعالیآموزشوپرورش،مانعتحول! ◾
محمود فرشیدی، دبیرکل کانون تربیت 
اسامی به فارس گفت: در 10سال گذشته، 
شورای  عالی آموزش  و پرورش نتوانسته  در 
تحقق سند تحول بنیادین گام مؤثر بردارد و حتی برخی 
معتقدند خود یکی از بزرگ ترین موانع تحول بوده و 
جریان تحول خواهی را به حرکتی محافظه کارانه و گاه 

غرب گرایانه تبدیل کرده  است.

اجرایبرنامهپزشکخانوادهرامعطلنکنیم ◾
محمد شریعتی، مدیر گروه آموزش پزشکی 
خانواده دانشگاه علوم پزشکی تهران به 
ــرای پزشک  تسنیم مــی گــویــد: بـــرای اجــ
خانواده نباید دلمان را به پزشکانی که قــرار است در 
آینده تربیت شود خوش کنیم زیرا اگر از همین امروز 
ظرفیت افزایش پیدا کند هفت سال طول می کشد تا 

پزشکان دانش آموخته شوند.

متولیقانونهوایپاکتغییرنمیکند ◾
سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط 
زیــســت مجلس بــه بــرنــا گــفــت: ســازمــان 
محیط زیست باید دستگاه های مسئول را 
دور یک میز جمع کند و از آنان درخواست اجرای قانون 
را داشته باشد. قانون هوای پاک متولی مشخص دارد 
و قصدی برای تغییر متولی نداریم. قانون جامع بوده و 

فرماندهی آن نیز مشخص است.

جامعه

استادیار دانشگاه و پژوهشگر اجتماعی در گفت وگو با قدس مطرح کرداستادیار دانشگاه و پژوهشگر اجتماعی در گفت وگو با قدس مطرح کرد

»رفاه عمومی«عامل کاهش »رفاه عمومی«عامل کاهش 
آسیب های اجتماعیآسیب های اجتماعی

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

امالک واقع دربخش 6 یزد –  تفت  و توابع
839 - اصلی – محس��ن  دهقانی تفتی نس��بت به 16 سهم مش��اع  از 945سهم ششدانگ  با ستثنا ء ثمن  بهای 
اعیانی 10سهم از 945 سهم  ششدانگ باغ پالک ثبتی برابربه مساحت ششدانگ330 مترمربع بموجب  رای شماره 
140060321006002635مورخ 1400/09/24واقع  در تفت خریداری عادی مع الواس��طه از محمد و رقیه شیخ 

االسالمی مالکین مشاعی 
دو فرعی از 839 - اصلی – محسن  دهقانی تفتی نسبت به 16 سهم مشاع از 315 سهم ششدانگ با ستثناء ثمن 
بهای اعیانی 10 سهم از 315 سهم  ششدانگ باغ پالک ثبتی برابربه مساحت ششدانگ 197/60 مترمربع بموجب  
رای ش��ماره 140060321006002674مورخ 1400/09/25واقع  در تفت خریداری عادی مع الواسطه از محمد و 

رقیه شیخ االسالمی مالکین مشاعی 
لذا به منظوراطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ1410839

تاریخ انتشارنوبت اول شنبه: 1400/11/09                      تاریخ انتشارنوبت دوم یکشنبه : 1400/11/24
علی محمد شبانیان تفتی -کفیل ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت

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

برابررای شماره 140060321006002727هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد س��ند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تفت تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی اقای محمدعلی 
قاسمی نسب فرزند نامدار بشماره شناسنامه 24 صادره ازیزد در ششدانگ یک باب خانه و باغچه به مساحت 253 
مترمربع پالک 21 فرعی از12 اصلی بخش 14 یزد واقع درمهدی اباد نصراباد خریداری عادی مع الواسطه ازمالک 

رسمی آقای امراله قاسمی فیوج 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 رس��ید، ظرف مدت یکماه ازتاریخ تس��لیم 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.آ1410840

تاریخ انتشارنوبت اول :09 /1400/11                      تاریخ انتشارنوبت دوم : 1400/11/24
امیرحسین جعفری ندوشن -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت

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

براب��ررای ش��ماره 140060321006002490هی��ات اول موض��وع قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تفت تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی خانم 
لیال هویدا فرزند اصغر بشماره شناسنامه 1759 صادره ازتهران دریک باب خانه و باغچه به مساحت 1953مترمربع 
بطورمفروزقسمتی از پالک 1174فرعی از24 اصلی بخش 16 یزد واقع درسانیج خریداری عادی ازمالک رسمی آقای 

حسین دانشگرمحرزگردیده 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 رس��ید، ظرف مدت یکماه ازتاریخ تس��لیم 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.آ1410841

تاریخ انتشارنوبت اول شنبه :1400/11/09           تاریخ انتشارنوبت دوم یک شنبه : 1400/11/24
امیرحسین جعفری ندوشن-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت

آگهی مزایده اموال غیرمنقول 
بس��تانکار:عزت جهانی نیا نام پدر:محمدحس��ین تاریخ تولد:1356/02/02 ش��ماره ملی:0792146735 ش��ماره 

شناسنامه:1610ساکن سبزوار
 بدهکار:مرحوم علی اصغرباغانی به ش��ماره ملی:0793467632س��اکن س��بزوار که نامبرده فوت نموده و ورثه وی 

عبارتنداززهراباغانی و مریم باغانی ومعصومه باغانی وسکینه فیض آبادی وفاطمه باغانی وحسین باغانی 
مورد مزایده و محل آن:1-ششدانگ پالک ثبتی یک فرعی ازدوهزاروپانصدونودوهفت ودوهزاروپانصدونودوشش اصلی 
بخش دوسبزوار به مساحت 76/1متر مربع و با شماره مستندمالکیت76117 تاریخ 1380/11/1موضوع سند مالکیت 
اصلی بشماره چاپی 073675که ذیل صفحه21دفتر امالک جلد25 مورد ثبت 2835 به نام آقای علی اصغرباغانی فرزند 
غالمعلی شماره شناسنامه 525 تاریخ تولد1353/6/1 دارای شماره ملی0793467632 ثبت گردیده وورثه وی عبارتنداز 
متعهد)ورثه متعهد(:--سکینه فیض آبادی نام پدر:س��یدرضا تاریخ تولد:1305/06/12 شماره ملی:0792346254 
شماره شناسنامه:558 به نشانی:سبزوار-خیابان 22بهمن-نرسیده به 40 متری-کوچه شهید غالمعلی باغانی-منزل 
شخصی-زهرا باغانی نام پدر:غالمعلی تاریخ تولد:1356/04/03شماره ملی:0790432560شماره شناسنامه:53489 
به نشانی:سبزوار-خیابان22بهمن-نرسیده به40متری-کوچه شهید غالمعلی باغانی-منزل شخصی-مریم باغانی نام 
پدر:غالمعلی تاریخ تولد:1352/01/01 شماره ملی:0790393786شماره شناسنامه:39614به نشانی:سبزوار-خیابان 
22بهمن-نرسیده به 40 متری-کوچه شهید غالمعلی باغانی-منزل شخصی -معصومه باغانی نام پدر:غالمعلی تاریخ 
تولد:1349/07/01 شماره ملی:0790614431 شماره شناسنامه: 784 به نشانی:سبزوار-خیابان 22بهمن-نرسیده 

به 40 متری-کوچه شهید غالمعلی باغانی-منزل شخصی
 متعهد)ورثه زوج(:-حس��ین باغانی نام پدر:علی اصغر تاریخ تولد:1392/02/22 شماره ملی:0960573062 شماره 
شناسنامه:0960573062 به نشانی:سبزوار-خیابان 22بهمن-نرسیده به 40 متری-کوچه شهید غالمعلی باغانی-

منزل شخصی باقیمومت عزت جهانی نیا به نشانی:سبزوار-بلوار امام خمینی-12 متری سربداران- منزل چوپانی 
-فاطمه باغانی نام پدر:علی اصغر تاریخ تولد:1383/03/21 شماره ملی:0781151902 شماره شناسنامه:0781151902 
به نشانی: سبزوار -خیابان 22 بهمن-نرسیده به 40متری -کوچه شهید غالمعلی باغبانی منزل شخصی با قیمومت 
عزت جهانی نیا به نشانی:سبزوار-بلوار امام خمینی-12متری سربداران- منزل چوپانی و ششدانگ محدود به حدود 
ذیل است:شماالبه طول 5/60متردیواریست به باقیمانده شرقابه طول 13/70متر درب ودیواریست به کوچه جنوبابه 
طول5/60 متر دیوار به دیوار پالک 2598اصلی غربابه طول 13/60متر اول دیواریست دوم دیوار به دیوار باقیمانده 

2596 و 2597 اصلی که برابر نظریه کارش��ناس رس��می دادگستری ششدانگ به مبلغ ده میلیارد وهفتصدوپنجاه 
چهارمیلیون ریال ارزیابی قطعی گردیده و به صورت یکباب منزل مسکونی قدیمی سازبانمای سیمان سفید با قدمت 
بنا بیش از 50 سال مصالح بکاربرده شده در ملک مورد نظر عمدتاً آجر سفال وتیرآهن میباشد که فاقد اسکلت فلزی 
و دیوار هی جانبی باربر می باش��د دارای امتیاز آب و برق و گاز واقع در س��بزوار خیابان بیهق بیهق37 پالک17که 
خود مدیون در آن سکونت دارد می باشد2-یکدستگاه اتومبیل سواری پژوتیپ 206 رنگ سفید روغنی مدل 1390 
نوع سوخت بنزینی به شماره موتور14190021204 و شماره شاسی514926 و به شماره پالک انتظامی ایران36-

258م18 متعلق به مدیون مرحوم علی اصغر باغانی و طبق نظرکارش��ناس رس��می دادگستری با مشخصات فنی 
شیشه ها سالم بدنه سالم نیاز به رنگ ندارد بعضانیاز به لکه گیری و آبرنگ دارد عقب فشاردارد صندلی ها و داشبورد 
سالم دارای جک زاپاس و آچار چرخ بلحاظ فنی موتور و گیربکس ودیفرانسیل سالم درج عاج میانگین چهارحلقه 
الستیک70درصد وضعیت و تاریخ انقضای بیمه شخص ثالث ماشین نامشخص که به مبلغ یک میلیارد ریال ارزیابی 
ش��ده است که درقبال قسمتی طلب بستانکاردرپرونده اجرایی کالس��ه9900540و140000364در روز یک شنبه 
مورخه 1400/11/24ازساعت9صبح تا 12 ظهر در محل شعبه اجرای ثبت اسناد سبزوار از طریق مزایده حضوری 
نقدابفروش می رسد مزایده پالک ازمبلغ ده میلیاردو هفتصدوپنجاه وچهار میلیون ریال و مزایده خودرو از مبلغ یک 
میلیارد ریال شروع به باالترین رقمی که خریدار داشته باشد فروخته می شود و هزینه های سند انتقال اعم ازعوارض 
شهرداری مالیات دارایی و دیگر ادارات ذیربط مشخص نبوده و به عهده برنده مزایده و تنظیم سند انتقال منوط به 
ارائه مفاصا حساب می باشد و اجرای ثبت تکلیفی در تخلیه ملک مشاع نداشته و ضمناهزینه های قانونی و اجرایی 
مطابق مقررات وصول می گردد و چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رس��می گردد جلس��ه مزایده روز بعد از آن 
درهمان س��اعت ومکان تش��کیل می گردد.)م الف 1400/571(آ1410835       تاریخ انتش��ار: شنبه1400/11/09

 علی آب باریکی- رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار

آگهی تحدیدحدوداختصاصی
حوزه ثبتی سبزوار

پیروآگهی تحدیدحدود قبلی که بموجب مقررات ماده14قانون ثبت منتشر گردیده اینک برحسب درخواست واصله 
مستندبه ماده مذکور وماده61آیین نامه قانون ثبت تحدیدحدود یکقسمت از امالک واقع در بخش3سبزوار  حوزه 

ثبتی این واحدثبتی بشرح ذیل میباشد:
بخش3سبزوار-پالک6-اصلی-اراضی کلوت

20589فرعی از97فرعی -ششدانگ یکباب ساختمان –پوران رادمند فرزند باقر
تاریخ تحدید:دوشنبه1400/12/09 ساعت8صبح انجام خواهدشد.

لذاب��ه موج��ب ماده14قانون ثبت امالک به صاحبان امالک ومجاورین ش��ماره های فوق الذکر بوس��یله این اگهی 
اخط��ار میگرددکه درروزوس��اعت مقررباالدرمحل حضوربهم رس��انند.چنانچه هریک ازصاحب��ان امالک یانماینده 
قانونی آنهادرموقع مقررحاضرنباشندمطابق ماده15قانون مزبورملک موردآگهی باحدوداظهارشده ازطرف مجاورین 
تحدیدخواهدشدواعتراضات مجاورین نسبت به حدودوحقوق ارتفاقی ونیزصاحبان امالک که درموقع مقررحاضرنبوده 
اند مطابق ماده20قانون ثبت فقط تا30روزازتاریخ تحدیدحدودپذیرفته خواهدشدودراجرای تبصره2ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی معترضین میبایس��ت ازتاریخ تس��لیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه 
دادخواس��ت اعتراض خودرابه مرجع ذیصالح قضایی تقدیم وگواهی الزم ازمرجع مذکوراخذ وبه این اداره تس��لیم 
نماینددر غیراینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم 
دادخواست رادریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید.اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی رابارعایت مقررات 

ادامه می دهد. اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی رابارعایت مقررات ادامه می دهد. 
)م الف 1400/575(      آ1410835    تاریخ انتشار:شنبه 1400/11/09

علی آب باریکی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سبزوار

آگهی فقدان سند مالکیت
چون آقای قربانعلی مقدسی بگنظر برابر درخواست به شماره 6353_1400/11/03 با ارائه دو برگ استشهادیه محلی 
امضاء ش��ده مدعی است سند مالکیت شش��دانگ پالک 262 فرعی از 307-اصلی واقع در بخش 2 قوچان به علت 
جابجایی مفقود گردیده است که با بررسی دفتر امالک مشخص شد ذیل صفحه 145 دفتر 414 ششدانگ پالک فوق 
بنام قربانعلی مقدسی بگنظر ثبت و سند مالکیت در گردیده است. لذا به استناد ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب 
یک نوبت آگهی می گردد تا هر کس مدعی انجام معامله با وجود سند مالکیت پالک فوق نزد خود می باشد باید 
ظرف مدت 10 روز پس از مدت انتشار آگهی به این اداره مراجعه و مراتب را اعالم نماید، بدیهی است پس از سپری 

شدن مهلت مقرر طبق مقررات نسبت به صدور سند المثنی به نام متقاضی اقدام خواهد شد.آ1410816
عباس برق شمشیر-رئیس ثبت اسناد و امالک قوچان

رونوشت اگهی حصروراثت
خانم فاطمه فوالدی بلند بشماره ملی 3591128716 شرح دادخواست به کالسه 1400/593 از این شورا درخواست 
نموده چنین توضیح داده شادروان پیربخش فوالدی بلند بشماره ملی 3591128724  در تاریخ 1400/09/12 بدرود 
حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به : 1- متقاضی با مش��خصات فوق همسر متوفی 2- الل 
بخش فوالدی بلند بشماره ملی 3591001064   3- بخشی فوالدی بلند بشماره ملی 3591177881    4- حبیب 
اله فوالدی بلند بش��ماره ملی35911778791    5 – نورالدین فوالدی بش��ماره ملی 3580579258    6- ایوب 
فوالدی بشماره ملی 3580579754     7- عبدالعزیز فوالدی بشماره ملی 3580851411   فرزندان ذکور متوفی 
8- نصرت فوالدی بلند بشماره ملی 3591177873    9- نوربی بی فوالدی بلند بشماره ملی 3591177903    10- 
ماه پری فوالدی بلند بشماره شناسنامه 1814    11- مهدیم فوالدی بشماره ملی 3580579274    12- مه بی 
بی فوالدی بشماره ملی 3580579266  فرزندان اناث متوفی 13- فاطمه فوالدی بلند بشماره ملی3591128716 

همسر متوفی . متوفی ورثه دیگری ندارد. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نمایدتا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت 
نامه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین اگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد . آ1410815

رئیس شورای حل اختالف شماره یک شهرستان دلگان – عظیم بامری

اگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب منزل به پالک 3957  فرعی از 416– اصلی ملکی آقای عبدالغفور قاسم زائی  
واقع در قطعه یک ایرانشهر از بخش 5 بلوچستان مورد تقاضای نامبرده در تاریخ 1400/11/30  راس ساعت 8 صبح 
شروع و بعمل خواهد آمد لذا بر حسب ماده 14 قانون ثبت به مالکین و صاحبان امالک فوق الذکر اعالم می گردد 
تادر محل حضور بهم رسانند و چنانچه هریک از صاحبان  امالک یا نماینده قانونی انهادر موقع تحدید حدود در محل 

حاضر نباشند تحدید حدود امالک فوق بر طبق ماده 15 قانون ثبت با حضور و معرفی مجاورین بعمل خواهد امد و 
اعتراض انها برابر ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تحدید حدود بمدت 30 روز پذیرفته خواهد شد ضمنا برابر تبصره 2 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی و مواد 74و86 ائین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین 
از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم 
و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی 
میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت بدون 

توضیح به اعتراض عملیات ثبتی را بارعایت مقررات ادامه دهد .آ1410808         تاریخ انتشار : 1400/11/09
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  ایرانشهر – اردشیر محمودی 

اگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب منزل به پالک 3958 فرعی از 416– اصلی ملکی آقای راشد قاسمزائی  واقع در 
قطعه یک ایرانشهر از بخش 5 بلوچستان مورد تقاضای نامبرده در تاریخ 1400/11/30  راس ساعت 8 صبح شروع و 
بعمل خواهد آمد لذا بر حسب ماده 14 قانون ثبت به مالکین و صاحبان امالک فوق الذکر اعالم می گردد تادر محل 
حضور بهم رسانند و چنانچه هریک از صاحبان  امالک یا نماینده قانونی انهادر موقع تحدید حدود در محل حاضر 
نباشند تحدید حدود امالک فوق بر طبق ماده 15 قانون ثبت با حضور و معرفی مجاورین بعمل خواهد امد و اعتراض 
انها برابر ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تحدید حدود بمدت 30 روز پذیرفته خواهد شد ضمنا برابر تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی و مواد 74و86 ائین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین از تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم از 
مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه 
مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت بدون توضیح به اعتراض 

عملیات ثبتی را بارعایت مقررات ادامه دهد .آ1410809           تاریخ انتشار : 1400/11/09
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  ایرانشهر – اردشیر محمودی 

اگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود شش��دانگ یکباب منزل به پالک 3959  فرعی از 416– اصلی ملکی آقای عابد اربابی واقع در 
قطعه یک ایرانشهر از بخش 5 بلوچستان مورد تقاضای نامبرده در تاریخ 1400/11/30  راس ساعت 8 صبح شروع و 
بعمل خواهد آمد لذا بر حسب ماده 14 قانون ثبت به مالکین و صاحبان امالک فوق الذکر اعالم می گردد تادر محل 
حضور بهم رسانند و چنانچه هریک از صاحبان  امالک یا نماینده قانونی انهادر موقع تحدید حدود در محل حاضر 
نباشند تحدید حدود امالک فوق بر طبق ماده 15 قانون ثبت با حضور و معرفی مجاورین بعمل خواهد امد و اعتراض 
انها برابر ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تحدید حدود بمدت 30 روز پذیرفته خواهد شد ضمنا برابر تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی و مواد 74و86 ائین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین از تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم از 
مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه 
مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت بدون توضیح به اعتراض 

عملیات ثبتی را بارعایت مقررات ادامه دهد .آ1410810                تاریخ انتشار : 1400/11/09
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  ایرانشهر – اردشیر محمودی 

اگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب منزل به پالک 3962 فرعی از 416– اصلی ملکی آقای ایوب حملی  واقع در 
قطعه یک ایرانشهر از بخش 5 بلوچستان مورد تقاضای نامبرده در تاریخ 1400/11/30  راس ساعت 8 صبح شروع و 
بعمل خواهد آمد لذا بر حسب ماده 14 قانون ثبت به مالکین و صاحبان امالک فوق الذکر اعالم می گردد تادر محل 
حضور بهم رسانند و چنانچه هریک از صاحبان  امالک یا نماینده قانونی انهادر موقع تحدید حدود در محل حاضر 
نباشند تحدید حدود امالک فوق بر طبق ماده 15 قانون ثبت با حضور و معرفی مجاورین بعمل خواهد امد و اعتراض 
انها برابر ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تحدید حدود بمدت 30 روز پذیرفته خواهد شد ضمنا برابر تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی و مواد 74و86 ائین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین از تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم از 
مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه 
مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت بدون توضیح به اعتراض 

عملیات ثبتی را بارعایت مقررات ادامه دهد .آ1410811             تاریخ انتشار : 1400/11/09
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  ایرانشهر – اردشیر محمودی 

اگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب منزل به پالک 3963  فرعی از 416– اصلی ملکی خانم نور بی بی کوهی  واقع 
در قطعه یک ایرانشهر از بخش 5 بلوچستان مورد تقاضای نامبرده در تاریخ 1400/11/30  راس ساعت 8 صبح شروع 
و بعمل خواهد آمد لذا بر حسب ماده 14 قانون ثبت به مالکین و صاحبان امالک فوق الذکر اعالم می گردد تادر محل 
حضور بهم رسانند و چنانچه هریک از صاحبان  امالک یا نماینده قانونی انهادر موقع تحدید حدود در محل حاضر 
نباشند تحدید حدود امالک فوق بر طبق ماده 15 قانون ثبت با حضور و معرفی مجاورین بعمل خواهد امد و اعتراض 
انها برابر ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تحدید حدود بمدت 30 روز پذیرفته خواهد شد ضمنا برابر تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی و مواد 74و86 ائین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین از تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم از 
مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه 
مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت بدون توضیح به اعتراض 

عملیات ثبتی را بارعایت مقررات ادامه دهد .آ1410812                 تاریخ انتشار : 1400/11/09
رئیس  ثبت اسناد و امالک شهرستان  ایرانشهر 

 اردشیر محمودی 

اگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب منزل به پالک 3961  فرعی از 416– اصلی ملکی آقای دادرحمان قاسم زائی  
واقع در قطعه یک ایرانشهر از بخش 5 بلوچستان مورد تقاضای نامبرده در تاریخ 1400/11/30  راس ساعت 8 صبح 
شروع و بعمل خواهد آمد لذا بر حسب ماده 14 قانون ثبت به مالکین و صاحبان امالک فوق الذکر اعالم می گردد 
تادر محل حضور بهم رسانند و چنانچه هریک از صاحبان  امالک یا نماینده قانونی انهادر موقع تحدید حدود در محل 

حاضر نباشند تحدید حدود امالک فوق بر طبق ماده 15 قانون ثبت با حضور و معرفی مجاورین بعمل خواهد امد و 
اعتراض انها برابر ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تحدید حدود بمدت 30 روز پذیرفته خواهد شد ضمنا برابر تبصره 2 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی و مواد 74و86 ائین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین 
از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم 
و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی 
میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت بدون 

توضیح به اعتراض عملیات ثبتی را بارعایت مقررات ادامه دهد .آ1410813       تاریخ انتشار : 1400/11/09
رئیس  ثبت اسناد و امالک شهرستان  ایرانشهر 

 اردشیر محمودی 

اگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب منزل به پالک 3960  فرعی از 416– اصلی ملکی آقای عبدالستار اربابی واقع در 
قطعه یک ایرانشهر از بخش 5 بلوچستان مورد تقاضای نامبرده در تاریخ 1400/11/30  راس ساعت 8 صبح شروع و 
بعمل خواهد آمد لذا بر حسب ماده 14 قانون ثبت به مالکین و صاحبان امالک فوق الذکر اعالم می گردد تادر محل 
حضور بهم رسانند و چنانچه هریک از صاحبان  امالک یا نماینده قانونی انهادر موقع تحدید حدود در محل حاضر 
نباشند تحدید حدود امالک فوق بر طبق ماده 15 قانون ثبت با حضور و معرفی مجاورین بعمل خواهد امد و اعتراض 
انها برابر ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تحدید حدود بمدت 30 روز پذیرفته خواهد شد ضمنا برابر تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی و مواد 74و86 ائین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین از تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم از 
مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه 
مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت بدون توضیح به اعتراض 

عملیات ثبتی را بارعایت مقررات ادامه دهد .آ1410814             تاریخ انتشار : 1400/11/09
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  ایرانشهر 

 اردشیر محمودی 

 رونوشت آگهی حصر وراثت 
نظ��ر ب��ه اینکه آقای اصغر رحمانی دارای شناس��نامه ش��ماره   5749885488 به ش��رح دادخ.اس��ت به کالس��ه  
7/469/1400  از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان طاهره حیدری  
به شناسنامه   5749696405 در تاریخ  1400/9/6  در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به : 
1. اصغر  رحمانی فرزند  مهدی کد ملی 5749885488 ت.ت  1366/1/1  نسبت فرزند مرحوم 

2.ولی اله  رحمانی فرزند مهدی کد ملی 5749952290   ت.ت  1364/3/4  نسبت فرزند مرحوم 
3.عطیه رحمانی فرزند مهدی کد ملی 1050138041 ت.ت  1368/11/1 نسبت فرزند مرحوم 

4.مهدی  رحمانی فرزند محمد حسین  کد ملی 5749183505  ت.ت 1339/9/5 نسبت همسر مرحوم 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را باستناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد . آ1410805
 امیر سلیمانی

 قاضی شورا شعبه هفتم شورای حل اختالف زبرخان

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

ذیل آگهی میگردد:
آقای اس��ماعیل عظیمی همت آبادی به شناسنامه شماره 29 کدملی 0749971721 صادره تایباد فرزند عباس در 
شش��دانگ یکباب منزل به مس��احت 150/45 مترمربع پالک شماره 283 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 14 
مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت رجب عبدالهی و قسمتی از پالک** کالسه 562- 1399

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

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ1410779
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/9                         تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/24

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقدسندرسمی                                               

 برابررای شماره140060306022000872هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای قربانعلی کریمی 
فرزندحسینعلی بشماره  شناسنامه1صادره ازفریمان دریک قطعه زمین مزروعی بمساحت27241،42مترمربع پالک 
فرعی از275اصلی واقع در بخش13ازمحل مالکیت مش��اعی متقاضی محرز گردیده است.لذابه منظوراطالع عموم 
مراتب دردونوبت به فاصله 15روزآگهی می ش��وددر صورتی که اش��خاص نس��بت به صدورسند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داش��ته باشندمی توانندازتاریخ انتش��اراولین آگهی بمدت دوماه اعتراض خود رابه این  اداره تسلیم وپس 
ازاخذرسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد.   آ1410231                           

تاریخ انتشارنوبت اول:1400،10،25                    تاریخ انتشارنوبت دوم:1400،11،9                       
محمدرضارجایی مقدم-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک



گل محمدی 
تا دوشنبه 
فرصت داد!

سرمربی مستعفی 
پرسپولیس اعالم 
کرد : سه خواسته 

داشتم و گفتم تا 
دوشنبه مشکالت 
را برطرف کنید با 
افتخار در خدمت 

باشگاه خواهم بود. 
من استعفا دادم و از 
تمام حق و حقوقم 

گذشتم. می توانستم 
فسخ کنم و پول 

سال بعدم را بگیرم 
اما بحث من خودم 

نیستم. استعفا 
دادم و گفتم پول من 

را تا جایی که کار 
کردم اگر توانستید 
بدهید. اگر شرایط 

اولیه همکاری 
وجود داشته باشد با 

افتخار هستم.

در  حاشيه

پایان سکوت 
عزیزی خادم 

درباره اتهام 
جادوگری 

عزیزی خادم،رئیس 
فدراسیون فوتبال 

درمورد شائبات ارتباط 
با جادوگران گفت: توکل 
در این فدراسیون وجود 
دارد اما فدراسیون را به 
جادوگری متهم کردند، 
جادوگری شرک است! 

ما مسلمان هستیم، 
شیعه هستیم و توکل 
به خداوند و توسل به 
ائمه اطهار)ع( و دعای 

خیر مؤمنان واقعی 
همراهمان باشد. 

رسانه هایی که از پول 
همین مردم دارند 
استفاده می کنند 

فوتبال را به مبحث 
جادوگری متهم کردند، 
این نگاه ها و برخوردها 

مایه تأسف بود.

خبرخبر
روزروز

  شجاع خلیل زاده 
 مدافع تیم ملی به دلیل دو کارته 
بودن، بازی با امارات را از دست 

داد. به نظر می رسد شانس 
یزدانی برای حضور در ترکیب 

اصلی بیشتر از سایران باشد.

  محمد مایلی کهن
سرمربی اسبق تیم ملی در حمایت از 

اسکوچیچ گفت: نتایج عالی بوده است. 
آقای اسکوچیچ  کارش را تمیز انجام 
می دهد و مشکلش این است که مثل 

آرسن لوپن نبوده.

  مرحوم مهرداد میناوند 
دیروز به مناسبت اولین سالگرد 

درگذشت بازیکن سابق پرسپولیس 
مراسمی در قطعه نام آوران بهشت 

زهرا تهران برگزار شد تا بار دیگر یاد 
و خاطره میناوند نگه داشته شود.

صعود یوزها با سرعت برق و باد

زیر ذره بين

نيم نگاه

همراه برزیل و آرژانتین

 ایران پیشقراول 
صعود کننده ها 

شــب هفتم مــرحــلــه نــهــایــی مــقــدمــاتــی جــام 
جهانی 2022 در قـــاره آســیــا بــا قطعی شدن 
صعود تیم ملی ایران همراه بود. ملی پوشان 
فوتبال کشورمان با کسب پیروزی یک بر صفر 
مقابل عراق 19 امتیازی شدند و در فاصله سه 
بازی مانده به پایان مسابقات، صعود خود را 

قطعی کردند.
تیم ملی ایران یکی از چهار سهمیه مستقیم 
آسیا در جام جهانی 2022 را مال خود کرد تا 
به همراه قطرِ میزبان، به عنوان دومین تیم 
آسیایی، حضورش در این مسابقات را قطعی 
کند.با توجه به پایان دور نهایی مقدماتی در 
اروپا، تکلیف تیم های صعود کننده در این قاره 
مشخص شده و تنها مرحله پلی آف باقی مانده 
تا سهمیه های بعدی این قاره مشخص شود. در 
دیگر قاره ها هم فقط تکلیف صعود آرژانتین و 
برزیل در آمریکای جنوبی مشخص شده است.

به این ترتیب تیم ملی فوتبال ایران نخستین 
تیم آسیایی است )بــدون در نظر گرفتن قطر 
که به عنوان میزبان حضور خواهد داشــت( 
که به همراه برزیل، آرژانتین، قطر )میزبان( و 
صدرنشین های گــروه های ده گانه مقدماتی 
ــا )آلــمــان، دانــمــارک، فرانسه، بلژیک،  در اروپ
کــرواســی، اسپانیا، صربستان، انگلستان، 
سوئیس و هلند( تا این لحظه صعود خود را به 

جام جهانی 2022 قطعی کرده است.
اروپا )13(، آسیا )4.5(، آفریقا )5(، آمریکای 
جنوبی )4.5(، آمریکای شمالی و مرکزی 
)3.5(، اقیانوسیه )0.5( + قطر )میزبان( 
32 سهمیه حاضر در جام جهانی را 

تشکیل خواهند داد. 

برای حضور پرقدرت در جام جهانی

 تیم ملی، حریف 
گردن کلفت می خواهد

ــران هرچند  سینا سپهر  برتری یک گله ای
باعث صعود قطعی تیم ملی به رقابت های 
ــزرگ بــرای  جــام جهانی شــد امــا یــک نگرانی ب
ــواداران فوتبال ایـــران در پــی ایــن موفقیت  هــ
بزرگ نهفته است که باید به شدت به آن توجه 
شــود در غیر ایــن صــورت بــازهــم همان اتفاق 
همیشگی و توقف در مرحله گروهی مسابقات 
 جام جهانی بــرای فوتبال ایــران تکرار خواهد 

شد.
تیم اسکوچیچ با وجود تداوم رکورد شکست 
ــدار بــازی در دقایقی  ناپذیری خــود در ایــن دی
ــال هــا  ــان ــد از بـــرخـــی ک ــوانـ نـــشـــان داد مـــی تـ
ــن شــکــل کــه تیم  آســیــب پــذیــر بــاشــد، بــه ایـ
رو به رو می تواند با نفوذ در فضاهای موجود 
در سیستم بازی تیم ملی به راحتی قفل دروازه 
ایران را باز کند. حقیقت غیر قابل انکار درباره 
تیم اسکوچیچ این است که تیم وی باوجود 
تــوانــمــنــدی هــای بسیار در حــال حــاضــر نیاز 
مبرمی به محک جدی دارد که این اتفاق تنها 
در شرایطی شکل خواهد گرفت که تیم ملی 
بازی های تدارکاتی مناسبی پیش از حضور در 

جام جهانی داشته باشد.
تیم اسکوچیچ در رقابت های مقدماتی جام 
ــاره آســیــا نــشــان داد پتانسیل  جــهــانــی در قـ
شکست دادن حریفان آسیایی خود را دارد اما 
تیم های حاضر در جام جهانی مطمئناً سبک 
متفاوت تری نسبت به آسیایی ها خواهند 
داشــت و ایــن اتفاق اگــر به درستی مدیریت 
ــه شکل  ــازی تــیــم مــلــی ب ــ نــشــود و سیستم ب
منطقی تعریف نشود بازهم ایــران در مرحله 
مقدماتی جــام جهانی قطر متوقف خواهد 
 شد تا رویایی صعود به مراحل باالتر از بین 

برود.
تیم اسکوچیچ تــا مــادامــی کــه بــرابــر تیم های 
قدرتمند حــضــور پــیــدا نکند، قـــادر نخواهد 
بــود اشکاالت موجود در سیستم بــازی خود 
را شناسایی کند از ایــن رو از امــروز باید با به 
کاری گیری یک برنامه ریزی منظم و حساب 
شده فرایند آماده سازی تیم ملی را به گونه ای 
استارت بزنیم که بتوانیم در مرحله نخست 
گروهی جام جهانی با اقتدار به میدان برویم تا 

رویای صعود محقق شود.
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اعتصاب پرسپولیس شکست  ◾
شاگردان یحیی گل محمدی درحالی که سرمربی این 
تیم پس از استعفای خود، همچنان در تمرین شرکت 
ــروز زیــر نظر حمید مطهری یک جلسه  نمی کند، دی

تمرینی را پشت سر گذاشتند.
در این تمرین ملی پوشان پرسپولیس، کریم باقری و 
مهرداد خانبان هم غایب بودند و حمید مطهری تنها 

مربی سرخپوشان محسوب می شد.

عیسی زودتر برمی گردد ◾
انتشارتصاویری از تمرینات سرعتی و بدنی آل کثیر 

واکنش های بسیاری را به دنبال داشته است. 
آن هــم در شرایطی کــه دو هفته پیش تیم پزشکی 
پرسپولیس اعــام کــرده بــود مصدومیت او »پارگی 
رباط صلیبی« است و وی 6 ماه از میادین دور خواهد 
بود.قرار است با انجام MRI دوباره، وضعیت نهایی او 

مشخص شود. 

3 بازیکن ذوب آهن در آستانه جدایی ◾
مرتضی خراسانی، رضا رحیمی و شهاب گــردان سه 
بازیکنی هستند که ممکن است در نیم فصل دوم بین 
شاگردان مهدی تارتار حضور نداشته باشند. البته نام 
شهاب گــردان در لیست معاوضه باشگاه قــرار دارد و 
ذوب آهن قصد دارد این بازیکن را با بازیکن دیگری از 
باشگاه مقصد معاوضه کند. همچنین میاد جهانی 

نیز با پیشنهادی ازباشگاه فوالد مواجه شده است.

پیروزی آرژانتین و برزیل ◾
در چــارچــوب رقــابــت هــای انتخابی جــام جهانی در 
آمریکای جنوبی، اروگوئه در مصاف با پاراگوئه به برتری 
یک بر صفر رسید. برزیل که صعود خــود را پیشتر 
قطعی کرده، مقابل اکوادور به تساوی یک بر یک رسید 
و آرژانتین بدون مسی نیز مقابل شیلی برد 2 بر یک را 
به ثبت رساند و  32 امتیازی شد و جایگاهش در رده 

دوم را تثبیت کرد.

ستارگان ورزش

جواد رستم زاده   زمانی که عقاب احساس می کند جوجه  اش به 
اندازه کافی بزرگ شده و توان دفاع از خودش را دارد، او را برای مدت 
طوالنی در النه تنها می گذارد. جوجه عقاب اما بعد از مدتی سختی 
کشیدن خودش را به لب بلندی می رساند تا در نبود پدر بر ترس 
غلبه کند و پرواز کند. این داستان عقاب ها داستان امیر عابدزاده 
هم هست. او در همان ابتدای نوجوانی برای تحصیل به انگلیس 
رفت تا زندگی در غربت و تنهایی را فرا گیرد. او دروازه بانی را در خارج 
از ایران شروع کرد تا بدون اتکا به شانه های پدر نامدارش پریدن 
را آغاز کند. عقاب جوان اما از پس سال ها ریاضت و تاش حاال 
جای پدر را بر فراز آسمان تیم ملی گرفته است. اگرچه گرد سفیدی 
روی موهای سنگربان بزرگ و پرافتخار فوتبال ایران نشسته، اما 
امیر حاال به قدری درخشان ظاهر شده که دیگر کمتر کسی او 
را پسر عابدزاده خطاب می کند. عقاب زاده در شب صعود به 
قله در بازگشت به خانه جلو عقاب پیر به روی زانو نشست و بر 
دستانش بوسه زد تا قدردان تمام آموزه های او باشد. چه تصویر 
باشکوه و زیبایی؛ زانو زدن امیر در مقابل قامت بلند دروازه بان 
محبوب فوتبال ایران. مردی که باوجود بیماری، تمام قد عمرش را وقف 
پیشرفت فرزند خود کرد و چه صحنه ای از این افتخارآمیزتر برای یک پدر.
امیر عابدزاده بر خاف تمام پسران فوتبالیست های بزرگ در ایران و برخاف 
تمام آقازاده هایی که می خواهند ره صد ساله را یک شبه زیر سایه پدر طی 
کنند با صبوری و حوصله پله های ترقی را طی کرد تا بتواند در دومین جام جهانی 
خود مرزهای بزرگی را در نوردد. او را حاال می توان همپای مالدینی های پدر و پسر 
و کسپراشمایکل جز نوادر فوتبال جهان قرار داد و به افتخار سخت کوشی و اراده و 
ادبش کاه از سر برداشت. سیوهای او، لبخندهای او و شروع مجددهای او تنها و تنها 
یادآور حماسه هایی بود که احمدرضاعابدزاده در بازی های تاریخی با استرالیا و آمریکا 
برای ما به یادگار گذاشت. از ملبورن تا آزادی تاریخ در حال تکرار است. عقاب دوباره 

به باالی بلندی رسیده است. ما به تماشای عقاب و عقاب زاده دعوتیم در قطر 2022 .

دو سال پیش در زمستان سال 1398 که مارک ویلموتس با دو شکست برابر 
بحرین و عراق و تحمیل سنگین ترین پرونده مالی به فدراسیون، کشور را ترک 

کرد، خوشبین  ترین هوادار فوتبال هم فکر نمی کرد، تیم ملی فوتبال 
ایــران حضور در جام جهانی قطر را پس از بازی هفتم مرحله 

نهایی مقدماتی جشن بگیرد.
اما یکی از مهم ترین نکات صعود تیم ملی که با پیروزی 

مقابل عراق رسمی شد، هزینه بسیار کم این صعود 
نسبت به سایر صعودهای تاریخ فوتبال ایــران به 

جام های جهانی بود. 
در واقع فدراسیون فوتبال برای پشتیبانی از تیم ملی 
بزرگساالن تاکنون چیزی حدود 2میلیون دالر هزینه 

کرده است و درآمدهایی که بدست خواهد آورد چیزی 
بین 14 تا 16 میلیون دالر است که از طریق کنفدراسیون 

فوتبال آسیا و فیفا به ایران پرداخت خواهد شد.
در این بین مهم ترین هزینه های پشتیبانی از تیم ملی شامل 
دستمزد کادر فنی، پاداش بازیکنان، هزینه های هتل و همین طور 
هزینه های مربوط به بلیت هواپیمای بازیکنان شاغل در لیگ های 
مختلف دنیا بوده که بخش اعظمی از بودجه فدراسیون را به 
خودش اختصاص داده و جالب اینکه برخاف همیشه دستمزد 

کادر فنی در پایین ترین حد ممکن بوده است.
عــزیــزی خــادم کــه اسکوچیچ را بــا خــود در جلسه مهمش با 

ــرارداد با  ــ جــانــی اینفانتینو هــمــراه کـــرده و در میتینگ عقد ق
فدراسیون فوتبال قطر نیز او را به دفتر رئیس فدراسیون قطر 

ــود، شاید می خواسته از ایــن طریق پیامی بــه فوتبال ایــران  ــرده ب ب
بفرستد؛ اینکه اگر این تیم همچنان با راندمان باال به کار خود ادامه 
 بدهد، نیازی به تغییرات و تحمیل هزینه های اضافه به فوتبال ایران 

نیست.

حمیدرضاعرب   قطر درحالی فتح شده که سه بازی دیگر پیش روی تیم ملی 
فوتبال ایران باقی است و حتی اگر تیم ملی دراین سه بازی نیز شکست بخورد، هیچ 

خللی درصعود به جام جهانی 2022 ایجاد نخواهد شد.
در این صعود بی شک بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران نیز سهمی عظیم داشتند. 
مردانی که در کوران سخت رقابت ها موفق شدند با عملکردی مطلوب و کم نقص 

تیم ملی را به سمت جام جهانی سوق دهند. از خط دروازه تا خط حمله 
مردانی در تیم ملی ایفای نقش کردند که به واقع از ابتدای این تورنمنت 
- به جزبازی های پیش مقدماتی مقابل بحرین و عــراق- عالی ترین 
عملکرد ممکن را از خود به جا گذاشتند و تمام قد درخدمت تیم ملی 

فوتبال ایران بودند.
فتح قطر درشرایطی حاصل شد که مهدی طارمی، نامش به عنوان 
زننده آخرین صعود ایران به جام جهانی در کتاب خاطرات فوتبال 
ایران به یادگار مانده است. مهاجمی که چهار سال قبل نیز درپیروزی 
مقابل ازبکستان که بازی صعود ایران به جام جهانی روسیه2018 
بود، سهم داشت اما او زننده گل دوم بود تا سردار آزمون نامش 
دراین قاب قرار بگیرد و به عنوان زننده گل صعود درآن جام جهانی 

شناخته شود.
بعد از چهار سال اما طارمی در بازی با عراق با فراری دیدنی توانست گل 

صعود را به نام خودش ثبت کند تا در بهترین دوران حرفه ای سهمی بزرگ تر از 
همه بازیکنان در رسیدن به قطر ایفا کند. طارمی در روزی که گل شماره 27 ملی 
خود را به ثمر رساند، موفق شد نخستین فوتبالیست تاریخ کشورمان شود که 
در روز صعود به جام جهانی دو گل زده است، ضمن اینکه شماری از بزرگ ترین 
مهاجمان تاریخ فوتبال کشورمان مثل علی دایی، حسن روشن و ... اصاً در این 

روز بزرگ برای تیم ملی فوتبال کشورمان گل نزده اند. پیش از مهدی طارمی و سردار 
آزمون که گل ایران مقابل ازبک ها را به ثمر رساند، رضا قوچان نــژاد)2014(، محمد 
نصرتی)2006(، خــداداد عزیزی)1998( و غفورجهانی)1978( گل  های صعود را به 
نام خود ثبت کرده بودند. آقا غفور و خداداد گل های ایران مقابل استرالیا را به ثمر 

رساندند. محمد نصرتی و رضا قوچان نژاد دروازه بحرین و کره جنوبی را گشودند.

سینا حسینی   نمایش بی نقض علیرضا جهانبخش در جریان بازی ایران و عراق نشان 
از آمادگی باالی این بازیکنان در مقطع کنونی دارد، خبری که بدون شک برای دراگان 

اسکوچیچ بسیار لذت بخش خواهد بود.
علیرضا در جریان بازی با عراق یکی از بهترین بازیکنان حاضر در میدان بود، 
حرکت های تأثیرگذار او نشان داد همچنان او می تواند به عنوان یک مهره 

کارآمد در موفقیت تیم ملی ایران تأثیرگذار باشد.
جهانبخش با ارائه بازی تحسین برانگیز برابر عراق نشان داد حضور او 
برای سرمربی تیم ملی یک غنیمت خواهد بود، هرچند در این بین 
افرادی نظیر مارک ویلموس بلژیکی با بی تفاوتی تمام قید دعوت وی 
به اردوی تیم ملی را زد تا علیرضا از پوشیدن پیراهن تیم ملی محروم 
شود اما اسکوچیچ با تکیه بر منطق فوتبالی دوباره جهانبخش 
را به اردو فرا خواند تا نشان دهدعاقه ای به تکرار اشتباه شیاد 

بلژیکی ندارد.
جهانبخش با تکیه بر تجربیات فنی خود می تواند سرنوشت ایده آلی را 
برای خود و تیم ملی در قطر رقم زند، به این شرط که همچنان با همین قدرت 

و اعتماد به نفس برای تیم ملی بازی کند و در خدمت تیم باشد.
شاید او در جریان بازی با عراق موفق به گلزنی نشد، اما روند حرکتی کاپیتان 
جهانبخش در جریان بازی نشان داد او کاماً حساب شده و پخته در 
خدمت تیم است و تنها فرضیه ای که برای او قابل اهمیت است شرکت 
در کارگروهی تا حصول نتیجه است. بی تردید درخشش و تأثیرگذاری 
جهانبخش می تواند او را به یکی از ستون های اصلی تیم ایران تبدیل کند. 
کاپیتان تیم ملی درباره حمایت ها و انتظارات از فدراسیون و مسئوالن از 
تیم ملی عنوان کرد: در ادامه شرایط می تواند سخت تر شود، چون بحث 
جام جهانی و امکاناتی است که نیاز داریم. قول هایی داده شده و امیدوارم این 
شرایط مهیا شود و با شرایط خوب در جام جهانی حضور پیدا کنیم. وظیفه ما 
این است که از شرایط استفاده و دل مردم را شاد کنیم، ولی با توجه به تاشی 
که بچه ها می کنند، نیاز است که بیشتر حمایت شوند. شاید این صعود 

خیلی عادی جلوه داده می شود، ولی بازیکنان کار بزرگی کردند. 

ورزش7

شب پادشاهی عقاب و عقاب زاده در آسمان فوتبال ایران

امیرعابدزاده؛ پسر اراده و ادب
عایدی 16 میلیون دالری اسکوچیچ یک میلیونی

ارزان ترین و سریع ترین صعود

رکوردی باالتر از دایی، روشن و خداداد

طارمی دوبار تیم ملی را به جام جهانی برد 
قول های داده شده عملی شود

امیدواری های جهانبخش برای جام جهانی



   از پاسخ آمریکا 
ناامید شدیم  
وزیر خارجه 
روسیه ضمن ابراز 
ناامیدی از پاسخ 
مکتوب واشنگتن 
به پیشنهاد مسکو 
درباره تضمین های 
امنیتی، گفت: هیچ 
پاسخ مثبتی در 
این سند مشاهده 
نشده است. سرگئی 
الوروف تصریح کرد: 
»موضوع اصلی، 
موضع روشن ما 
در مورد غیرقابل 
قبول بودن پیشروی 
بیشتر ناتو به سمت 
شرق و استقرار 
تسلیحات بسیار 
مخربی است که 
می تواند قلمرو 
فدراسیون روسیه را 
تهدید کند«.

یادداشت
 رویکرد دوگانه طالبان 

در داخل و خارج افغانستان
 میر احمدرضا مشرف؛ کارشناس مسائل 
شبه قاره   در حالی که از سلطه طالبان بر افغانستان 
ــای  نزدیک به 6 مــاه مــی گــذرد، به تدریج برخی زوای
چگونگی حکمرانی آن ها نیز آشکارتر می شود. رفتار 
طالبان در عرصه بین المللی و در واقع عملکرد آن ها در 
حوزه سیاست خارجی یکی از همین زوایاست. بر این 
اساس اگر بخواهیم رفتار و سیاست خارجی طالبان 
در ی این مدت را در قالب یک واژه توصیف کنیم، 
شاید واژه ای بهتر از »واقع گرایی« پیدا نشود. پرهیز 
از هرگونه خصومت نهادینه با کشورها و یا دولت های 
دیگر، مذاکره و چانه زنی سیاسی با تمامی بازیگران 
بین المللی بر اســاس منافع مشترک، استقبال از 
برقراری ارتباط سیاسی و اقتصادی با دولت ها بدون 
در نظر گرفتن پیشینه یــا حتی مــواضــع سیاسی 
کنونی آن ها، رویکرد مسالمت جویانه و توأم با مدارا 
و بردباری در برابر مخالفت ها در عرصه بین المللی 
همگی از شاخصه های سیاست خارجی طالبان در 
این مدت به شمار می آیند. اما سؤال اینجاست چرا 
باوجود در پیش گرفتن این رویکرد نسبتاً قابل قبول و 
منعطف از سوی طالبان در عرصه سیاست خارجی، 
آن ها هنوز نتوانسته اند در ابتدایی ترین موضوعات 
مرتبط با تداوم حضورشان در صحنه بین المللی مانند 
شناسایی رسمی توسط جامعه جهانی به توفیقی 

دست یابند؟
به نظر می رسد پاسخ این پرسش را باید در رویکرد 
مــتــفــاوت طــالــبــان در داخـــل و بــیــرون افغانستان 
جست وجو کــرد. آن هــا تا پیش از سلطه کامل بر 
افغانستان و به منظور جلب نظر افکار عمومی 
ــرده و از  مدعی بــودنــد نسبت بــه گذشته تغییر ک
رویکردها و اقدامات افراط گرایانه فاصله گرفته اند. 
با ایــن حــال اصـــرار و پافشاری بر حفظ ساختار و 
حکومت یک سویه سیاسی و قومیتی، اعمال مقررات 
سخت گیرانه و ممانعت از اشتغال و تحصیل زنان، 
سرکوب جامعه مدنی و کنشگران اجتماعی و در 
نهایت، تهدید و تــرور معترضان و نظامیان دولت 
سابق نشان داد آن هــا در بعد داخلی نسبت به 
گذشته تغییر چندانی نداشته و اغلب تندروی های 
گذشته را حفظ کرده اند. اکنون این شرایط خود را 
در قالب یک دوگانگی در نظام طالبانی نشان داده 
است؛ جایی که سیاست خارجی مبتنی بر مدارا و 
واقع گرایی در برابر سد افراط گرایی و انعطاف ناپذیری 
در داخل قرار گرفته و دچار ناکارآمدی شده است. 
اما در زمینه ریشه یابی چگونگی بروز این دوگانگی، 
شاید بتوان به دو نکته مهم اشاره کرد. نخست اینکه 
طالبان برخالف تصورات عمومی، گــروه یکدستی 
نیست و این موضوع که در حال حاضر چه جناحی 
چه حــوزه ای از ساختار قــدرت را در اختیار گرفته، 
بسیار تعیین کننده اســت. کنترل وزارت خارجه 
توسط عناصر میانه رو و عمدتاً اصالح طلب طالبان 
و به دست گیری مناصب کلیدی داخلی همچون 
وزارت کشور به دست عناصر تندرو از همین منظر 
شاید بتواند بخشی از دوگانگی موجود را توجیه 
کند. اما نکته دوم اینکه طالبان در 6 ماه گذشته 
در ایجاد یک ساختار منسجم و مبتنی بر سلسله 
مراتب منظم قدرت ناکام بوده و به همین دلیل نیز 
در اتخاذ رویکردهای داخلی و خارجی نتوانسته به 

هماهنگی های الزم دست یابد. 
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رئیس جمهور آمریکا در تماس با همتای اوکراینی 
خود ضمن تکرار حمایت واشنگتن از کی یف در 
برابر هرگونه تهاجم خارجی، گفت: کاخ سفید در 
حال بررسی حمایت های اقتصادی بیشتر از این 
کشور است. به گزارش فارس، جو بایدن درباره 
کمک های آمریکا به اوکراین گفت: »آمریکا در 
سال گذشته بیش از نیم میلیارد دالر کمک های 
توسعه ای و انسانی به اوکراین ارائه داده و در حال 
بررسی حمایت های کالن اقتصادی بیشتر برای 
کمک به اقتصاد اوکراین در میان فشارهای ناشی 
از انباشت نظامی روسیه اســت«. کــاخ سفید 
توضیح داد: »بایدن تصریح کرد با وجود خروج 
اعضای خــانــواده پرسنل سفارت آمریکا، این 
سفارتخانه در کی یف همچنان باز و کامالً فعال 
است. دو طرف در مورد تالش های دیپلماتیک 
برای هماهنگی در مورد امنیت اروپــا بحث و بر 
اصل »هیچ چیزی در مورد اوکراین بدون اوکراین 
نخواهد بــود« تأکید کردند«. با این حــال، یک 
مقام ارشد دولتی اوکراین در گفت وگو با شبکه 

ــی ان ان«، جزئیات بیشتری از ایــن تماس  »ســ
تلفنی ارائه کرد. »متیو چَنس« خبرنگار سی ان ان 
به نقل از این مقام اوکراینی که نامش فاش نشد، 
گــزارش داد: »بــایــدن به زلنسکی گفت حمله 
روسیه به محض ایجاد شرایط مناسب قطعی 
اســت. بایدن گفت روسیه تــالش خواهد کرد 
کی یف را اشغال کند و از زلنسکی خواست برای 
این امر آماده شود«. در حالی این ادعای بایدن 
با تکذیب »امیلی هـــورن«، سخنگوی شــورای 
امنیت ملی کاخ سفید مواجه شد که به گفته 
یک مقام اوکراینی، رئیس جمهور این کشور در 
تماس تلفنی با همتای آمریکایی گفت کی یف با 
ارزیابی واشنگتن درباره حمله روسیه به اوکراین 

موافق نیست. 
»ولودیمیر زلنسکی« در این مکالمه به بایدن 
گفت: اوکراین با ارزیابی آمریکا موافق نیست 
و این موجب ایجاد وحشت می شود که بعداً 
می تواند مشکالت اقتصادی بــرای اوکراین به 
همراه داشته باشد. در گزارش رسمی کاخ سفید 

از تماس بایدن به نگرانی زلنسکی اشاره ای نشده 
است. اما مقام یاد شده به شبکه سی ان ان گفت 

تماس به خوبی پیش نرفت. 

گزارش گزارش 

گفت وگوی سران آمریکا و اوکراین 
درباره احتمال حمله  روسیه

 بایدن: می شود 
زلنسکی:نمی شود!

ــوی عـــصـــای  عــل
ــاز هـــم به  ــ مـــوســـی ب
جان صهیونیست ها 
افــتــاد. گـــروه هکری 
موسوم به »عصای 
موسی« روز گذشته 
از هک موفق دوربــیــن هــای مداربسته 
خیابان ها در فلسطین اشغالی خبر 
داد. به گــزارش فــارس، این گــروه هکری 
که پیشتر نیز در حمالت سایبری خود 
به نهادهای رژیــم صهیونیستی موفق 
عمل کرده بود، در پیامی به دو زبان عبری  
و انگلیسی بــا عــنــوان »مــا بــا چشمان 
شما می بینیم«، نوشت: »مــا سال ها 
در هر لحظه و در هر قدم شما را زیر نظر 
داشتیم. این تنها بخشی از نظارت ما بر 
فعالیت های شما از طریق دسترسی به 
دوربین های مدار بسته داخلی است. 
گفته بودیم در حالی که تصورش را هم 
نمی کنید، شما را هــدف قــرار خواهیم 
داد«. پس از گذشت ساعاتی، این گروه 
هکری در خبری دیگر از هک دوربین های 

مشرف بر شرکت نظامی-صهیونیستی 
»رافائل« خبر داد. عصای موسی با بیان 
اینکه ایــن »تنها یــک شــروع اســت«، 
به دو زبان عبری  و انگلیسی نوشت در 
آینده، تصاویری از دفتر و محل سکونت 
مقامات رژیم صهیونیستی را منتشر 

خواهد کرد.
گــروه هکری عصای موسی پیشتر نیز 
فایل هایی شامل اطــالعــات جزئی از 
صدها نظامی عضو ارتش رژیم اشغالگر 
قـــدس و تــصــاویــر شــخــصــی از »بنی 
گانتز« وزیر جنگ این رژیم را در محیط 
»دارک نت« و »تلگرام« منتشر کرده 
بود. این نخستین بار نبود که بنی گانتز 
هــدف حمله سایبری قــرار می گرفت. 
سرویس اطالعات و امنیت داخلی رژیم 
صهیونیستی )شاباک( نیز در ماه های 
ــرده بــود نظافتچی خانه  اخیر اعــالم ک
بنی گانتز وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، 
اطالعاتی را در اختیار یک گروه هکری 

قرار داده است.
ــبــود کــه رســانــه  هــای  ــار ن ــن اولــیــن بـ ایـ

صهیونیستی ادعای هدف قرار گرفتن 
گانتز را مــطــرح مــی کــردنــد و انگشت 
ــران می گرفتند.  اتــهــام را بــه سمت ایـ
شبکه ۱۲ تلویزیون صهیونیست ها 
در مــارس ۲۰۱۹ خبر داده بــود »نــداف 
ــان« رئــیــس ســرویــس امنیتی  ــامـ آرگـ
شــابــاک جلسه ای محرمانه بــا گانتز 
داشته و در این جلسه به او گفته تلفن 
همراه وی به دست افراد مرتبط با ایران 
هک شده است. در آن زمــان، گانتز با 
ادعـــای اینکه هیچ اطــالعــات امنیتی 
در تلفن هــمــراه وی وجـــود نداشته و 
هکرها نمی توانند از آن بــرای اخــاذی 
از وی استفاده کنند، »یوسی کوهن« 
رئیس وقت سرویس اطالعات و امنیت 
خارجی رژیــم صهیونیستی )موساد( 
را به همکاری با نتانیاهو و تالش برای 
تخریب چهره خود متهم کرد. گفتنی 
اســت در مــاه هــای گذشته نــهــادهــا و 
ــم صهیونیستی به  شــرکــت هــای رژیـ
طور مکرر هدف حمالت سایبری قرار 

گرفتند.

سازمان عفو بین الملل در تازه ترین گزارش خود تأکید کرد کشتار زندان 
صعده پس از حمالت ائتالف متجاوز سعودی، با سالح های آمریکایی 
انجام شده است. به گزارش عفو بین الملل، این گلوله ها با اشعه لیزر 
هدایت می شوند و ساخت شرکت آمریکایی »رِیتون« هستند. این 
گلوله ها، جدیدترین شواهدی هستند که نشان می دهد ائتالف سعودی 
در این جنایت، از تسلیحات آمریکایی استفاده کرده است؛ اقدامی 
که به سر حد جنایات جنگی می رسد. لین معلوف، معاون مدیر دفتر 
منطقه ای خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین الملل گفت: »آمریکا و 
سایر کشورهای تأمین کننده سالح، باید فوراً فرایند انتقال تسلیحات، 
تجهیزات و کمک های نظامی به همه طرف های درگیر در یمن را متوقف 
کنند. این مسئولیت نیز بر دوش جامعه بین الملل است تا درها را به 
روی عملیات های فــروش تسلیحاتی ببندد که بــدون هیچ توجیهی، 
درد و رنج غیرنظامیان را تشدید می کند«. در همین حال، وحشی گری 
جنگنده های سعودی در ساعات گذشته به طور بی وقفه ادامه داشت 
و آن ها بخش های وسیعی از منطقه »حریب« در جنوب شرق استان 
مأرب را بمباران کردند. به گزارش فارس، دو منطقه »حریب« در استان 
مأرب و »بیحان« در استان شبوه روز گذشته شاهد درگیری های شدیدی 
میان نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن با شبه نظامیان ائتالف 
سعودی و عناصر موسوم به »العمالقه« )همسو با امارات متحده عربی( 
بود که جنگنده های سعودی به طور مرتب نیروهای ارتش و کمیته های 
مردمی را هدف قرار می دادند. جدا از این هم آن ها حمالتی را علیه نقاط 
مسکونی و زیرساختی استان های صنعا و ذمار و مأرب انجام دادند. در 
همین راستا، وزیر دفاع دولت صنعا با تهدید متجاوزان گفت: نیروهای 
یمنی پاسخ افزایش حمالت دشمن را با افزایش شعاع حمالت خواهند 
داد. سرلشکر »محمد ناصر العاطفی« تأکید کرد: افزایش حمالت 
هوایی، تشدید محاصره، هدف قرار دادن غیرنظامیان و اشغال خاک یمن 
موجب پایان یافتن جنگ نمی شود، بلکه شعاع آن را افزایش خواهد داد 
و بیش از پیش فرصت مصالحه را ضایع کرده و امنیت و ثبات منطقه 
را به خطر مــی انــدازد. او تأکید کــرد: پیام حمالت موشکی و پهپادی و 
ضربات شدیدی که دشمن در عمق اراضی خود متحمل شد، این است 
که دشمن متوجه شود باید دست از حمالت و تجاوزهای خود بردارد؛ 
اما اگر این پیام را دریافت نکند، نیروهای یمنی نیز ابزار الزم برای »ادب 

کردن دشمن« را در اختیار دارند.

 عفو بین الملل جزئیات جدیدی 
از حمالت عربستان در یمن منتشر کرد

کشتار با سالح آمریکایی

گزارش

صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

سردبیر:
امیر سعادتی

 شهادت حسن باقری، مغز متفکر دفاع مقدس
غالمحسین افشردی معروف به حسن باقری، نظامی و 

فرمانده اطالعاتی نخبه کشورمان بود که طی دوران دفاع 
مقدس به عنوان جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه 

 مشغول فعالیت بود. او عملیات های مختلفی نظیر 
فتح المبین، رمضان و بیت المقدس را فرماندهی کرد 

و نقشی کلیدی در آزادسازی خرمشهر داشت. شهید 
باقری در 9 بهمن ۱۳۶۱ به همراه شهید بقایی در منطقه 

فکه در اثر اصابت گلوله خمپاره به شهادت رسید.

اوقات شرعی به افق تهران

اذان صبح فردا

اذان ظهر

12:17

05:40

اذان مغرب

17:48

غروب خورشيد

17:28
 نیمه شب شرعی

23:34
طلوع فردا

07:06

اوقات شرعی به افق مشهد

اذان صبح فردا

اذان ظهر

11:45

05:08

اذان مغرب

17:14

غروب خورشيد

16:54
 نیمه شب شرعی

23:01
طلوع فردا

06:34

  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

گروه »عصای موسی« دوربین های مداربسته فلسطین اشغالی را هک کرد

 پخش مستقیم  پخش مستقیم 
از خیابان های تل آویواز خیابان های تل آویو

14
10
84
2

آگهی  مناقصه 
شرکت مهندسی آب و خاک قدس رضوی
 در نظر دارد س�اخت و حمل قالب فلزی 
پروژه تونل خود واقع در مشهد را از طریق 
مناقصه به سازندگان دارای صالحیت فنی 

و مالی معتبر واگذار نماید. 
متقاضیان جهت دریافت  اسناد به آدرس 
مش�هد، میدان استقالل ، بین آزادی 37 و 

39 پالک 21 مراجعه نمایند .
 تلفن تماس 36073535-051داخلی 115

14
10
84
9

فرماندهی مرزبانی استان خراسان رضوی

فرماندهی مرزبانی استان خراسان رضوی در نظر دارد
 جهت پروژه های زیر نسبت به شناسایی پیمانکاران دارای : رتبه، 
سوابق مشابه، صورت های حسابرسی شده و نیز سمتای مرتبط، 

اقدام نماید. 
پیمانکاران متقاضی و واجد شرایط در صورت تمایل ظرف مدت 7 روز از تاریخ درج 
آگهی نسبت به ارسال مدارک، رزومه کاری و اسناد ارزیابی کیفی به صورت پست 
پیشتاز به آدرس: مشهد- شهرک شهید رجایی – جنب کالنتری شهید رجایی- 

ستاد مرزبانی خراسان رضوی – معاونت مهندسی اقدام نمایند. 

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکار-نوبت اول

حوزهتعدادشرح پروژهردیف
تایباد2احداث برجک 1
بخش-نوخندان درگز1احداث گروهان مرزی 2
تایباد1ایجاد انسداد مرزی 3
تایباد1احداث روشنایی مرزی4
بخش مرکزی سرخس1احداث پاسگاه مرزی 5
حوزه استحفاظی استان10مرمت پاسگاه 6
تایباد1احداث پاسگاه مرزی 7

ح
/1
41
07
80

آگهی مزایده 
 

شركت مسكن و عمران قدس رضوی 

مزایده فروش آپارتمان 

ش�رکت مس�کن و عمران قدس رضوی )وابس�ته به آس�تان قدس رضوی( 
در نظر دارد 5 دس�تگاه از آپارتمان های در دس�ت س�اخت خود واقع در 
برج مسکونی رضوان در بولوار جانباز را از طریق مزایده و بصورت نقد و 

اقساط به فروش برساند.
متقاضی�ان حداکث�ر ت�ا تاری�خ 1400/11/14 مهلت دارند تا جهت کس�ب 
اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده به نشانی مشهد – بلوار جانباز- جانباز 
6 س�مت راس�ت بین توکلی 30 و 32 و به ش�ماره تماس 09155241041 و 

09155031864 مراجعه نمایند.

ش���هرداری طب���س در نظ���ر دارد براب���ر 
م���ورخ   6/645 ش���ماره  صورتجلس���ه 
1400/10/30  ش���ورای محترم اسالمی 
ش���هر ، اجرای خدمات ش���هری ، امور 
اداری و اجرای���ی را از طری���ق مناقصه 
عموم���ی ب���ه پیمان���کار واج���د ش���رایط 

واگذار نماید.
لذا پیمانکاران واجد ش���رایط ش���رکت 
تاری���خ  از  توانن���د  م���ی  مناقص���ه  در 
انتش���ار نوبت دوم این آگهی به مدت 
10 روز جه���ت دریاف���ت ب���رگ ش���رایط 
مناقصه به سایت شهرداری طبس به 
آدرس www.tabas.ir  و ی���ا ام���ور 
قراردادهای ش���هرداری مراجعه و یا با 
ش���ماره تلفن 0563۲۸۲5003 تماس 

حاصل فرمایند.
محمد نصیری- شهردار طبس

آگهی مناقصه
)نوبت اول(

ف
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شهرداری طبس گلشن
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