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   معاون وزیر راه و شهرسازی
خبر داد

رکورد زنی در تاریخ 
ترانزیت 100ساله راه آهن

گفت وگو با سیدمیثم موسویان 
نویسنده رمان »بی نام پدر«

آشنایی زدایی از مفهوم 
عشق در داستانی تاریخی

اسفند1

شهادت 
آیت اهلل محالتی

 اولین نماینده 
امام)ره( در سپاه
در سال 1364

قیمت در مشهد و شهرستان ها 2000 تومان - تهران 3000 تومان
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 یکشــنبه 1 اســفند 1400     18رجب  1443       20فوریه 2022       سال سی و پنجم  
ـه ویژه خراســان       ـه رواق            4 صفـح شــماره 9752      8 صفحــه           4صفـح

تقوا پیشه کن، نََسب به چه کار می آید؟ رواق1
یکی از آموزه های بسیار مهم دین مبین اسالم، 

توجه به جایگاه یکسان بندگان خدا و گرامی داشتن 
آن ها با مالک تقواست...

مروری بر فرازهایی از نصیحت حضرت ثامن الحجج)ع( به برادرش

انتقاد معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی از استقرار نامنظم طرح نسخه نویسی الکترونیک

سود بیمه ها از خطاهای نسخه الکترونیک
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قدس شبهات مطرح  شده درباره 
ایده دولت را بررسی می کند

بایدها و 
نبایدهای 
کشاورزی 
قراردادی

در اجرای فرمایش های اخیر 
رهبر انقالب و در راستای 
حمایت از تولید ابالغ شد

دستورالعمل
 9 بندی مقابله با 
قاچاق کاال و ارز

جدیدترین آمار از جنگ تحمیلی 
سعودی-اماراتی علیه یمن

قتل 6 هزار 
زن و کودک 
در هشت سال!

استکبارستیزی، از تعالیم 
انبیا تا تجربه میدانی

روح االمین سعیدی
8

حمله نظامیان صهیونیست به تظاهرات فلسطینیان 
در قدس و کرانه باختری 123 زخمی برجا گذاشت

مقاومت در شیخ جراح 
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پرداخت شصت درصد قیمت نقد و الباقی زمان تحویل
شرکت در مزایده: روزهای یکشنبه مورخ 1400/12/01الی پنج شنبه مورخ 1400/12/05 از ساعت 9 الی اذان 

ظهر واقع در مشهد -  نبش میدان بوعلی -  معاونت بهره وری امالک و اراضی

شماره بلوک ردیف
پروژه

مساحت طبقهمحدوده
مترمربع

قیمت مصوب
 ) ریال( مترمربع

112.55182,000,000طبقه اول جنوبیفرامرز عباسی-جانباز6-تقاطع میالد11

212.5185,000,000طبقه چهارمفرامرز عباسی-جانباز6-تقاطع میالد21

126.6185,000,000طبقه اول شمالیفرامرز عباسی-جانباز6-تقاطع میالد32

149187,000,000طبقه اول جنوبیفرامرز عباسی-جانباز6-تقاطع میالد42

126.6187,000,000طبقه چهارم شمالیفرامرز عباسی-جانباز6-تقاطع میالد52

149190,000,000طبقه چهارم جنوبیفرامرز عباسی-جانباز6-تقاطع میالد62

143205,000,000طبقه اول شمالیفرامرز عباسی-جانباز6-تقاطع میالد73

143210,000,000طبقه پنجم شمالیفرامرز عباسی-جانباز6-تقاطع میالد83

150212,000,000طبقه پنجم جنوبیفرامرز عباسی-جانباز6-تقاطع میالد93

136225,000,000طبقه دوم شمالیفرامرز عباسی-جانباز6-تقاطع میالد104

139228,000,000طبقه دوم جنوبیفرامرز عباسی-جانباز6-تقاطع میالد114

136228,000,000طبقه سوم شمالیفرامرز عباسی-جانباز6-تقاطع میالد124

139230,000,000طبقه سوم جنوبیفرامرز عباسی-جانباز6-تقاطع میالد134

159208,000,000طبقه سوم شرقیفرامرز عباسی-جانباز6-تقاطع میالد145

138210,000,000طبقه سوم غربیفرامرز عباسی-جانباز6-تقاطع میالد155

159210,000,000طبقه پنجم شرقیفرامرز عباسی-جانباز6-تقاطع میالد165

138215,000,000طبقه پنجم غربیفرامرز عباسی-جانباز6-تقاطع میالد175

147210,000,000طبقه سوم شرقیفرامرز عباسی-جانباز6-تقاطع میالد186

147210,000,000طبقه سوم غربیفرامرز عباسی-جانباز6-تقاطع میالد196

147212,000,000طبقه چهارم غربیفرامرز عباسی-جانباز6-تقاطع میالد206

معاونت بهره وری امالک و اراضی در نظر دارد تعدادی از قطعات در سطح شهر مشهد به شرح لیست 
ذیل را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید، لذا متقاضیان محترم می توانند جهت شرکت در مزایده در 
روزهای یکشنبه مورخ 1400/12/01الی پنج شنبه مورخ1400/12/05 از ساعت 9 الی اذان ظهر به سالن 
مزایده زمین، واقع در نبش میدان بوعلی- معاونت بهره وری امالک و اراضی مراجعه و یا از طریق 

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

31437060-31437064 amlak.razavi .ir

شماره ردیف
قطعه

شماره 
مساحت کاربریمحدودهبلوک

مترمربع
قیمت مصوب

 ) ریال( مترمربع
شیوه پرداخت 

حقوقات

 60درصد نقد و الباقی،120225000.000تجارت محلهفرامرز عباسی11562
18 ماهه

 60درصد نقد و الباقی60195.000.000تجارت محلهموسوی قوچانی285/2
18 ماهه

 60درصد نقد و الباقی120150,000,000تجارت محلهشهرک عسکریه3414
18 ماهه

نقد3665,000,000تجارتیشهرک رضوی434178

نقد210.56250,000,000مسکونیفرامرز عباسی52466/1

نقد268.37140,000,000مسکونیفرامرز عباسی6121

نقد300260,000,000مسکونیبلوار آموزگار7918

نقد199.45160,000,000مسکونیبلوار مصلی81020

نقد442200,000,000مسکونیطرق-شهرک انقالب9116

274.96125,000,000مسکونیبلوار حجاب1091
 بصورت 70 درصد نقد
 و 30 درصد باقیمانده

یکساله

نقد184.7680,000,000مسکونیسیدی- خیابان قائم1123

نقد209.4721,000,000مسکونیشهرک رضوی12579

نقد137.0820,000,000مسکونیشهرک رضوی132653
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آگهی مناقصه عمومی)دو مرحله ای(
شرح در صفحه 3 پروژه استخر مجموعه ورزشی خمین



ایراد شورای 
نگهبان به طرح 
حمایت از مالکیت 
صنعتی
هادی طحان نظیف 
سخنگوی شورای 
نگهبان  از بررسی طرح 
حمایت از مالکیت 
صنعتی در هفت جلسه 
شورای نگهبان خبر داد. 
وی نوشت: در برخی 
موارد این طرح ابهام 
وجود داشت و در برخی 
موارد نیز مغایر موازین 
شرع و قانون اساسی 
شناخته شد. نظر شورا 
جهت اصالح ارسال 
گردید. نمایندگان 
آذر سال جاری  طرح 
حمایت از مالکیت 
صنعتی را با 152 ماده 
تصویب کردند. بر 
اساس آن، قانون ثبت 
اختراعات، طرح های 
صنعتی و عالئم تجاری 
مصوب سال 1386 
نسخ می شود.

یادداشت

خبر آخر

اصل    محمدی   حسین 
مهلت 20 روزه حجت االسالم 
و الــمــســلــمــیــن رئـــیـــســـی به 
ــی بـــرای  ــرایـ ــگــاه هــای اجـ دســت
آزادســــــازی ســواحــل شمالی 
کشور به نفع مــردم، در حالی 
جمعه اخیر به پایان رسید که جدیت دولــت و 
شخص رئیس جمهور در این مسئله با بازخورد 
مثبت بسیاری در فضای مردمی و رسانه ای کشور 
روبــه رو شد. موضوع آزادســازی سواحل و رعایت 
حریم ۶0 متری دریا به عنوان یک مطالبه مردمی، 
به دمل چرکینی تبدیل شده و حداقل در 10-15 
سال اخیر دولت ها به تناوب از این موضوع سخن 
رانــدن، ولی در میدان عمل اتفاقی نمی افتاد. اما 
براساس آنچه اعالم شده در یک ماه اخیر بیش از 
90 درصد کار انجام شده و بخش باقیمانده در حال 
انجام است. به همین بهانه در این گزارش چند گام 
مهم دولت در چند ماه اخیر که در فضای مردمی با 

استقبال روبه رو شد را مرور می کنیم.

دیپلماسی موفق در خرید واکسن کرونا ◾
یکی از دغدغه های اصلی دولت رئیسی با توجه به 
تهدید همه گیری کرونا مسئله تأمین واکسن کرونا 
بود؛ موضوعی که در دولت گذشته به علت پیوند 
زدن آن به FATF  در واردات با موانعی روبه رو شد. در 
همین راستا دولت سیزدهم در نخستین گام در کنار 
اهمیت دادن به تولید واکسن داخلی، با وارد کردن 
گسترده واکسن از چین و روسیه به رکورد تزریق بیش 
از 100میلیون دُز واکسن رسید. نتایج نظرسنجی مرکز 
افکارسنجی گالوپ هم تأییدی بر این موفقیت است، 
به طوری که بیش از ۷0 درصد ایرانی ها از عملکرد 
رئیسی اعالم رضایت کردند که برپایه گزارش این 
مرکز، واکسیناسیون گسترده کرونا یکی از دالیل 
افزایش رضایت ایرانی ها از عملکرد رئیس جمهور 

جدید ایــران عنوان شده اســت. گالوپ می نویسد 
رئیسی حتی قبل از روی کار آمــدن برنامه ای برای 

مقابله با بیماری همه گیر کرونا اعالم کرد.

منطقه گرایی و حق همسایگی  ◾
دولــت سیزدهم با اتخاذ دیپلماسی فعال تنها 
در 100 روز اول مدیریتش حــدود 100 مالقات و 
گفت وگوی تلفنی با مقامات عالی رتبه خارجی 
داشته که به طور متوسط هر روز یک مالقات یا 
تماس بوده است. استنتاج نظرسنجی گالوپ که 
در ماه های گذشته منتشر شد، نشان داده مردم 
ایران عالوه بر نگاه خوش بینانه به دولت رئیسی 
از ایاالت متحده رویگردان شده اند و به سیاست 

ــران در نگاه به شرق  جدید جمهوری اسالمی ای
دید مثبتی دارنــد. به تصویب رساندن عضویت 
دائمی جمهوری اسالمی ایران در پیمان منطقه ای 
شانگهای و حضور فعال در اجالس ساالنه سران 
اکو بخش دیگری از اقدامات دولت برای تقویت 
سیاست های منطقه ای ایران محسوب می شود. 

صادرات نفتی اوج می گیرد ◾
با وجــود حفظ شاکله تحریم ها، شواهد نشان 
می دهد دولــت رئیسی در افزایش فــروش نفت 
موفق عمل کــرده اســت. به اذعــان آمــار، صــادرات 
نفتی در چند ماه اخیر افزایش۴0 درصدی داشته و 
نکته مهم تر آن است که پول حاصل از صادرات نیز 

در حال بازگشت به کشور است و نهادهای مربوط 
پول حاصل از فروش محصوالت را  تحویل بانک 

مرکزی می دهند. 

هدایت تسهیالت بانکی به نفع مردم  ◾
تسهیل امور بانکی و اعطای وام های بدون ضامن 
برای اقشار کم درآمد یکی از اقدامات مثبت دولت 
در روابط مردم با نظام بانکی کشور است. براساس 
آمارهای منتشر شده ظرف سه هفته اول ابالغ 
این طرح دولت، ۶5 هزار نفر وام 100 میلیونی بدون 
ضامن را دریافت کرده اند. بر این اساس می توان 
ــه 2/5 تا 3 هــزار نفر از  گفت طی سه هفته روزان
تسهیالت بدون ضامن بهره مند شده اند و این 
اقدامی بی سابقه در ارائه تسهیالت بانکی از سوی 
دولت هاست. البته اقدام دولت با انتقاداتی همراه 
بود و برخی منتقدان تزریق نقدینگی بدون برنامه و 
هدف به بازار تقاضای عمومی را مصداق بارز دامن 
زدن به تورم دانستند که باید برای مقابله با تبعات 

آن راهکارهایی اندیشیده شود.

بازگشت کارخانه های تعطیل شده به چرخه تولید ◾
احیای کارخانه های تعطیل و راکد به چرخه تولید از 
جمله اقدامات در اولویت وزارت کار در دولت است. 
در همین راستا عبدالملکی وزیر کار و رفاه اجتماعی 
با اعالم اینکه شرایط کارخانه های تعطیل شده به 
دقت بررسی می شود و با برنامه مشخص آن ها را 
دوباره به چرخه تولید کشور باز می گردانیم، گفته 
است: بر اساس آمارها، از زمان آغاز به کار دولت 
سیزدهم تا پایان مهر ماه 1۴00 تعداد 50۷ بنگاه 
اقتصادی با حفظ اشتغال بیش از 131 هزار نفر 
مورد حمایت قرار گرفته اند. همچنین بیش از 9۶0 
بنگاه مشکل دار با 112 هزار و ۶۶1 کارگر شاغل در 
آن ها شناسایی شده که در مقایسه با مدت مشابه 

سال قبل 12 درصد کاهش را نشان می دهد.

قدسبهبهانهاقدامقاطعوهماهنگدرآزادسازیسواحلشمالیبررسیمیکند

5 گام مثبت دولت 
در 6 ماه اول

خبرخبر
روزروز

آیت هللا علوی گرگانی در بیمارستان بستری شد ◾
آیـــت هللا عــلــوی گرگانی بــه خــاطــر ضعف جسمانی در 
بیمارستان بستری است. به گزارش باشگاه خبرنگاران، 
فرزند آیت هللا علوی گرگانی  گفت: از 20 روز پیش ایشان 
دچار ضعف جسمانی شدند و در قم زیر نظر پزشکان بودند 
و با صحبت هایی که شد قرار بر این شد ایشان به تهران 
منتقل شوند و حاال در یکی از بیمارستان های تهران زیر 

نظر پزشکان هستند.

آخرین مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم شد ◾
شیراوژن سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به 
مصوبات آخرین جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا، اظهار 
کــرد: تعطیلی مهدکودک ها در شهرهای قرمز به مدت 
یک هفته و دورکاری مادران شاغل دارای فرزند زیر ۶ سال نیز 
به مدت یک هفته دیگر تمدید شد. به گزارش دانشجو، وی 
خاطرنشان کرد: کارکنان ادارات باید واکسیناسیون انجام 

دهند یا هر 15 روز تست منفی PCR ارائه دهند.

قوه قضائیه و مجلس تفاهم نامه همکاری امضا کردند ◾
مراسم امضای تفاهم نامه همکاری قوه قضائیه و مجلس 
شورای اسالمی با حضور معاون اول دستگاه قضا و نایب رئیس 
مجلس برگزار شد. به گزارش تسنیم، حجت االسالم   مصدق 
در این مراسم با اشاره به همکاری مجلس و قوه قضائیه در حل 
مشکالت مردم، اظهار کرد: با امضای این تفاهم نامه، مشکالت 
تقنینی دستگاه قضا، با همراهی مجلس شورای اسالمی با 

سرعت بیشتری مرتفع خواهد شد.

ایران می تواند هاب انرژی منطقه شود ◾
خبرگزاری صدا و سیما در گزارشی به سفر روز دوشنبه 
رئیس جمهور به قطر بــرای حضور در نشست مجمع 
صادرکنندگان گــاز پرداخت و نوشت: سفر رئیسی در 
شرایطی صورت می گیرد که مبادالت گازی دنیا دستخوش 
تغییرات گسترده  شده. در این میان ایران به لحاظ موقعیت 
جغرافیایی خود، می تواند از این تغییرات به نحو احسن 

برای تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه استفاده کند.

رئــیــس جــمــهــور دســتــورالــعــمــل 
9 بــنــدی پیشگیری و مقابله با 
قاچاق کاال و ارز را در راستای اجرای 
فرمایش های اخیر رهبر معظم 
انقالب در حمایت از تولید، ابالغ کرد. به گزارش 
ایرنا، در این دستور العمل  نکات مهمی از جمله 
»ساماندهی بازارچه های مرزی و کاالهای ملوانی 
و کولبری« تا »هماهنگی کامل سامانه های مبارزه 

با قاچاق کاال و ارز« دیده شده است. 
متن ابالغیه رئیس جمهور به شرح ذیل است: 

با توجه به سیاست های کلی و قوانین مربوط به 
حوزه های اقتصاد مقاومتی، تولید ملی و اشتغال 
و با عنایت به رهنمودهای مکرر رهبر معظم 
انقالب )مدظله العالی( بــه ویــژه فرمایش های 
اخیر معظم له در دیدار با تولیدکنندگان و فعاالن 
اقتصادی و ضرورت مقابله جدی با پدیده قاچاق 
و لزوم حمایت از تولید داخلی و ایجاد اشتغال و 
انجام اقدام جهادی توسط دستگاه های ذی ربط 

موارد زیر جهت اجرا ابالغ می شود:
1- وزارت کشور با فوریت نسبت به فعال کردن 
و ساماندهی بازارچه های مرزی به منظور تبادل 

قانونمند و ضابطه مند کاال در این اماکن اقدام و بر 
نحوه فعالیت آن ها نظارت کند.

2- ســازمــان مناطق آزاد تــجــاری – صنعتی و ویــژه 
اقتصادی با تدوین برنامه جامع و عملیاتی کردن آن 
حداکثر در مدت یک ماه با رویکرد پیشگیری از ورود 
کاالی قاچاق از این مناطق به سرزمین اصلی اقدام کند.
3- ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با همکاری 
وزارت کشور ظرف حداکثر یک ماه نسبت به 
تدوین دستورالعمل ساماندهی کاالی ملوانی و 
کولبری اقدام، به گونه ای که اشخاص مجاز، نوع 
و میزان کاال، تعداد دفعات و ضوابط و مقررات 

حاکم بر این موضوع شفاف و عملیاتی شود.
۴- به منظور پیشگیری و مقابله سامانه محور 
در مبارزه با قاچاق کاال و رسیدگی دقیق و فوری 
بــه جــرایــم و تخلفات ایــن حـــوزه، دستگاه های 
مسئول با محوریت ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
سامانه های جامع تجارت، گمرکات کشور و دیگر 

سامانه های موضوع قانون مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز را با فوریت تکمیل و عملیاتی کرده و ارتباط 
بین سامانه ها را برقرار کنند و تمامی اطالعات 
مــورد نیاز در این سامانه ها بــارگــذاری شــود؛ به 
گــونــه ای کــه زنجیره ورود، کشف، رسیدگی و 
تعیین تکلیف اموال قاچاق به صورت برخط قابل 
بهره برداری و رصد باشد و بازرسی ویژه پیشرفت 
کار و دستگاه هایی را که همکاری بایسته ندارند، 

معرفی تا برخورد الزم صورت گیرد.
5- هــمــه دســتــگــاه هــای اطــالعــاتــی و امنیتی 
موظف اند با به کارگیری تمامی توان و ظرفیت های 
مــوجــود و هــمــکــاری و هــم افــزایــی بین بخشی 
سرشاخه ها و عوامل فعال در حوزه قاچاق به ویژه 
قاچاق سازمان یافته را شناسایی و به مراجع 

ذی صالح معرفی کنند.
۶-  سازمان تعزیرات حکومتی و دیگر نهادهای 
مسئول با دقت، فوریت و بدون اغماض و با کمک 

ضابطان قضایی، احکام صادره را با رویکرد ضربه 
زدن به منابع مالی شبکه های قاچاق اجرا کنند.

۷- پیرو اعالم قبلی در خصوص تعیین تکلیف کاالهای 
موجود در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال 
تملیکی و گمرکات کشور، ضمن تشکر از اقدامات 
انجام شــده توسط سازمان مذکور، دادگستری ها 
و سازمان تعزیرات حکومتی، پیگیری های الزم در 
جهت تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده ها 
و اموال باقیمانده از طریق سازمان تعزیرات حکومتی و 

دادگستری ها به عمل آید.
۸- وزارتــخــانــه هــای صــمــت، جــهــاد کــشــاورزی، 
اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و بانک های عامل 
و سایر دستگاه های ذی ربط باید در صدور مجوز 
برای واردات قانونی کاالهای مجاز و تأمین ارز و 
تسهیالت مورد نیاز، با رعایت دقت الزم در ضوابط 
و مقررات قانونی، امور مربوط را به سرعت به انجام 
رســانــده تا از رســوب بی جهت کــاال در گمرک و 

متروکه شدن این قبیل کاالها اجتناب شود.
9-مــعــاون اول رئیس جمهور و دستگاه های 
نظارتی حسب مــورد وظیفه نظارت بر حسن 

اجرای این دستورالعمل را عهده دار هستند.

در اجرای فرمایش های اخیر رهبر انقالب و در راستای حمایت از تولید ابالغ شد

دستورالعمل 9 بندی مقابله با قاچاق کاال و ارز

گزارش کوتاه

در  حاشيه

یک نکته مهم 
درباره مصاحبه 
وزیر خارجه با 
»فایننشال تایمز«

فؤاد ایزدی، دانشیار 
گروه مطالعات آمریکای 
دانشگاه تهران در 
یادداشتی درباره 
مصاحبه وزیر خارجه 
با فایننشال تایمز 
نوشت: »نکته ای که 
امیرعبداللهیان درباره 
ضرورت تصویب بیانیه 
سیاسی توسط کنگره 
آمریکا گفت، بسیار دقیق 
و هوشمندانه است، زیرا 
تقریباً تمامی نمایندگان 
جمهوری خواه و تعداد 
قابل توجهی از دموکرات ها  
)از جمله شومر، رهبر 
دموکرات هادرسنا، ورابرت 
منندز، رئیس دموکرات  
کمیته روابط خارجی 
سنا( مخالف روند فعلی 
هستند. بنابراین نیاز 
است موضع رسمی 
کنگره آمریکا درباره برجام 
یا توافقات بعدی االن 
مشخص شود و نه بعد از 
توافق احتمالی«. 

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9120000652     نظام بانکی در کشور ما عماًل به دالل 
تبدیل شده. پول مردم را می گیرند و به جای آنکه 

آن را در مسیر تولید و زیرساخت ها سرمایه گذاری 
کنند، پول کالن را به حوزه امالک و بورس برده و 

با رانت سود هنگفتی به جیب می زنند. در این بین 

فقط مردم ضرر می کنند و کسی هم نیست جلو این 
زیاده خواهی بانک ها را بگیرد.

9220000239    همان طوری  که رهبرعزیز و با 
بصیرتمان هشدار دادند، فشار اقتصادی و عملیات 

رسانه ای مانند دو لبه قیچی ابزار دشمن علیه 

ماست، ولی امید است با توکل به خدا و با تمرکز و 
اهتمام مداوم به این دو مقوله و تالش هرچه بیشتر، 

توطئه دشمنان را به ناکامی بکشانیم.
9150000863    حداقل 10 سالی می شود شعار 

 خصوصی سازی دو تیم پرطرفدار استقالل و 

پرسپولیس مطرح می شود. این دو تیم طرفداران 
بسیاری دارند و اگر به شیوه درست به بخش 

خصوصی واگذار شوند، مطمئناً هم سودده بوده، 
هم باری از دوش دولت برداشته می شود و هم اینکه 

شیوه اداره آن ها بهتر خواهد شد. 

در مقابل شبهات و تخریب ها
 سکوت نکنیم 

رضوی     با باال رفتن قیمت ها و افزایش فشار 
اقتصادی به مردم، به ظاهر پر هزینه ترین موضع، 
دفاع از انقالب اسالمی و دستاوردهای آن است. 
ایــن حالت روانـــی تــرس از هزینه دادن و احیاناً 
فحش و ناسزا شنیدن، سبب شده تا تقریباً کسی 
جرئت نکند سرش را از پشت خاکریز باال بیاورد 
و از انقالب دفــاع بکند. ایــن عــدم جرئت هرچه 
طوالنی تر می شود و از فردی به فرد دیگر منتقل 
می شود، ایجاد یک سکوت وهمناک می کند. همه 
با خودشان می گویند: ما در اقلیتیم و اگر حرفی 
بزنیم، افکار عمومی با ما برخورد سختی خواهد 
ــرادی که مدافع یک  کــرد. در نتیجه این دسته اف
نگرش هستند، همه دست به دست هم می دهند 
و سکوت را عمیق تر می کنند و به آتش توهم  اقلیت 
می دمند. هرچه زنجیره سکوت ادامه دارتر، سکوت 

وهمناک تر ...
حال در این فضای ساکت وهم انگیز، فقط یک صدا 
به گوش می رسد، صدای ضدانقالب  با تمام توان، 
با تمام ابزارهای رسانه ای و تبلیغی! او شروع می کند 
حقایق را وارونــه جلوه دادن. حقایق را پوشاندن. 
باطل را به جای حق نشاندن و کافی  است فردی 
آتو به دستشان بدهد تا آن هــا با تمام تــوان وارد 
میدان شوند و سایت ها و شبکه های اجتماعی و 
روزنامه هایشان پُر بشود. نمونه می خواهید؟ مثل 

همین ماجرای اخیر اهواز و آن فاجعه ...
خانم الیزابت نوپل نیومن به این حالت می گوید:  
» مارپیچ سکوت« یعنی چی؟ یعنی در خصوص 
ــاره افکار  یک موضوع مناقشه انگیز، مــردم دربـ
عمومی حدس هایی می زنند. آن ها سعی می کنند 
دریابند در اکثریت قرار دارند یا در اقلیت و سپس 
می کوشند تعیین کنند که آیا تغییر افکار عمومی در 
جهت موافقت با آن هاست یا خیر. حاال اگر آن ها 
احساس کنند در اقلیت هستند یا افکار عمومی 
در جهت مخالفت با آن هاست، ترجیح می دهند 
سکوت اختیار کنند. هر چقدر این دسته بیشتر 
سکوت کنند، جریان افکار عمومی نیز گمان می کند 
حرف جدید دیگری وجود ندارد، بنابراین مارپیچ 
سکوت تشدید می شود. نظریه مارپیچ سکوت این 
را می گوید: مردم به شدت از انزوا می ترسند. بیشتر 
مردم از ترس انزوا، بر ضد قضاوت ها و ارزیابی های 
خودعمل می کنند. اما چند نکته مهم در خصوص 
مارپیچ سکوت و رسانه های جمعی: 1- اگر مردم 
احساس کنند دارای عقاید مشترک با دیگران 
هستند، درباره  آن با یکدیگر صحبت می کنند؛ اما 
اگر احساس کنند فقط خودشان صاحب عقیده  
خاصی هستند، آن عقیده را آشکارا ابراز نمی کنند. 
2- افراد ممکن است از رسانه های جمعی به عنوان 
منبع انتقال عقاید استفاده کنند، اگــر اعتقاد 
خاص آن هــا در رسانه مطرح نشده باشد، آن ها 
نتیجه می گیرند آن عقیده مورد پذیرش عمومی 
نیست. 3- بسیاری از افراد که عقیده  خاصی دارند 
به سبب ترس از انزوا آن را بیان نمی کنند، درنتیجه 
هرچه بیشتر افراد ساکت بمانند، دیگران احساس 
می کنند عقیده مخالف وجــود نـــدارد، بنابراین 
مارپیچ سکوت در جامعه شکل می گیرد. ۴- اما 
نکته  مهم این است که در این فرایند مردم بیشتر 
به آنچه دیگران به صورت عمومی بیان می کنند، 
اتکا و اعتماد می کنند تا به آنچه واقعاً فکر می کنند.
در جهاد تبیین نخستین قــدم، شکستن این 
سکوت است. دست به دست هم بدهیم و مانند 
یک شبکه منظم، با صراحت، شجاعت و منطقی 

از آرزوی انبیا دفاع کنیم. 

تأکید سران قوا 
بر حفظ معیشت مردم

در نشست ســران سه قــوه که به میزبانی مجلس 
شورای اسالمی برگزار شد، برکاهش ناترازی بودجه 
1۴01 برای جلوگیری از تورم و حفظ معیشت مردم 
تأکید شد. به گزارش فارس، در نشست عصر دیروز 
که به میزبانی مجلس شــورای اسالمی و با حضور 
رئیس جمهور، رئیس مجلس شــورای اسالمی و 
رئیس قوه قضائیه برگزار شد، سران قوا  ضمن بررسی 
مسائل مربوط به بودجه 1۴01، کاهش ناترازی بودجه را 
برای جلوگیری از تورم در سال آینده ضروری دانستند. 
در این جلسه همچنین سران قوا بر توجه به حفظ 
معیشت مردم به عنوان اولویت اصلی بودجه سال 
آینده تأکید و خاطرنشان کردند که بودجه سال آینده 
در همگرایی قوا به نحوی تنظیم شود که با ایجاد 
درآمدهای پایدار، حمایت از تولید و اشتغال و کنترل 
تورم، با تأمین کاالی اساسی مورد نیاز از آسیب بیشتر 

به معیشت مردم جلوگیری شود.

خبـر
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بیان مواضع ایران 
در کنفرانس امنیتی مونیخ

وزیــر امــور خارجه کشورمان در پنجاه و هشتمین اجالس 
امنیتی مونیخ با اشــاره به مذاکرات هسته ای گفت: ایران 
آمادگی رسیدن به یک توافق خوب را در کوتاه ترین زمان دارد، 
به شرطی که طرف دیگر آمــاده اتخاذ تصمیمات سیاسی 
باشد. امیرعبداللهیان با بیان اینکه امنیت غرب آسیا پیوندی 
مستقیم با امنیت اروپا دارد گفت: ما معتقدیم زرادخانه های 
تسلیحاتی در منطقه، هرگز امنیت نمی آورد. وی همچنین با 
بیان اینکه ایران از برقراری صلح و ثبات در یمن و سطح منطقه 
قویاً حمایت می کند وضعیت امروز افغانستان را محصول 

اقدامات نادرست ایاالت متحده دانست.

طرح برخورد با تخلفات 
موتورسواران کلید خورد

فرمانده انتظامی پایتخت از اجرای طرح برخورد با تخلفات 
موتورسواران در بیش از 103 نقطه تهران خبر داد. به گزارش 
فــارس، ســردار حسین رحیمی گفت: در اجــرای این طرح 
با 10 تخلف عمده مــوتــورســواران اعــم از پــالک، حمل بار 
غیرمتعارف، حمل بیش از حد ظرفیت مسافر، عبور از 
چراغ قرمز، حرکت خالف جهت، عبور از خط ویژه، نداشتن 
مدارک و... برخورد می شود. وی با بیان اینکه اجرای این طرح 
در راستای مطالبه شهروندان   انجام شده از ادامه استمرار 
آن خبر داد و افزود: با اجرای این طرح موتورهای متخلف 

به مدت 12 ساعت به صورت موقت توقیف خواهند شد.

آغاز بررسی بودجه 1۴01 
در مجلس

سید نظام الدین موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس 
در گفت وگویی خــبــری، بــا بــیــان اینکه مجلس از امــروز 
جلسه علنی خواهد داشت، گفت: نمایندگان از یکشنبه 
1 اسفند به بررسی جزئیات بودجه سال 1۴01 می پردازند. 
به گزارش مهر؛ موسوی با تأکید بر اینکه رئیس جمهور در 
زمان بررسی کلیات الیحه بودجه در مجلس حاضر بودند، 
گفت: براساس آیین نامه مجلس نیاز نیست رئیس جمهور 
در زمان بررسی جزئیات در مجلس حضور داشته باشد. 
وی ادامه داد: تا پایان اسفند کار بررسی الیحه بودجه در 
مجلس به اتمام می رسد و به دولت برای اجرا ابالغ می شود.



رکورد زنی در 
تاریخ ترانزیت 

100ساله راه آهن
سیدمیعاد صالحی، 

  معاون وزیر راه و 
شهرسازی نوشت: با 

تالش های شبانه روزی 
چهارماهه و عملیاتی 

کردن تفاهم با 
کشورهای همسایه 

از جمله ترکمنستان، 
قزاقستان، روسیه و 

پاکستان، ترانزیت بار 
ریلی کشور با دو برابر 

شدن نسبت به سال 
گذشته، رکورد تاریخ 
100ساله راه آهن را 

شکست و تا پایان سال 
هر روز این رکورد را 

جابه جا خواهیم کرد. 
این در حالی است که 

آنچه به ما تحویل 
شد کمترین تعداد 
لکوموتیو گرم طی 

هفت سال گذشته، آن 
هم با 2هزار میلیارد 

تومان بدهی بود.

خبرخبر
خوبخوب

وزیــر جهاد کــشــاورزی بــا بیان اینکه عمده صــادرات 
ایــران به برزیل کود اوره است گفت: در توافقی جدید 
ایران و برزیل ۴۰۰ هزار تن کود اوره با نهاده های دامی 
تهاتر می کنند. به گزارش  ایرنا، سیدجواد ساداتی نژاد 
در دیــدار با وزیر کشاورزی  برزیل و امضای توافق نامه 
همکاری بین دو کشور در محل این وزارتخانه با اشاره 

بــه روابـــط ۱۲۰ ساله ایـــران و بــرزیــل و اهمیت افزایش 
مبادالت تجاری دو کشور در حوزه کشاورزی و غذا افزود: 
صــادرات محصوالت کــشــاورزی ما در سال های اخیر 
رشد چشم گیری داشته و در بین کشورهای آمریکای 
التین، برزیل جایگاه نخست در روابط اقتصادی ایران 
دارد. برزیل قطب و محور کــشــاورزی و غــذا در جهان 

اســت، ایــران نیز در منطقه خاورمیانه دارای امنیت و 
اقتدار غذایی اســت. بنابراین این دو قطب کشاورزی 
می توانند روابط تجاری خوبی داشته باشند تا عالوه بر 
توسعه و پایداری کشاورزی، تراز تجاری دو کشور رشد 
کند و همچنین به دنبال تسهیل فرایند مبادله ای دو 

کشور باشیم.

زهرا طوسی  این روزها وزارت 
ــا می کند  جــهــاد کــشــاورزی ادعـ
می تواند با اجرای کشت قراردادی 
و تولید محصوالت کشاورزی با 
توجه به بازار، گره از مشکالت این 
حوزه بگشاید. محمد مؤیدیان، 
کارشناس اقتصاد کشاورزی در گفت وگو با خبرنگار 
ما در پاسخ به شبهات مطرح  شده در این  باره یادآوری 
می کند: کشاورزی قــراردادی یا کشت قــراردادی در 
فضای اقتصاد کشاورزی مانند فروش کاال، بحث 
خریدهای آتی یا سلف و خرید تضمینی در ردیف 
نظام های قراردادی پوشش ریسک گنجانده می شود 

و هم  اکنون در همه کشورهای پیشرفته رواج دارد.

افزایش 50 درصدی سود تولیدکننده ◾
مؤیدیان با اشــاره به اینکه همین امــروز در آمریکا 
بیش از 5۴ درصد زمین های کشاورزی زیر کشت 
قراردادی قرار دارند می گوید: در ایران هم چهار دهه 
است برای تأمین چغندرقند و پنبه مورد نیاز از کشت 
قــراردادی استفاده می کنیم و این موضوع جدیدی 
نیست که تازه مطرح  شده باشد.این نوع کشت سود 
تولیدکننده را به شکل میانگین از 3۰ تا 5۰ درصد باال 

می برد و به کاهش هزینه های تولید نیز می انجامد .
وی می گوید: دربـــاره نقدی که به ماهیت ایــن نوع 
کشت وارد می شود و آن را دولتی می خوانند باید 
گفت ماهیت کشت قراردادی برای همه محصوالت 

بیشتر یک ماهیت خصوصی است تا دولتی. 
به  عبارت  دیگر فقط در محصوالتی که انحصار در 
خرید وجود دارد مثل چغندرقند یا توتون یا گندم 
که جزو محصوالت اساسی به شمار می روند امکان 
دولتی شدن وجــود دارد. بــرای پیشگیری از همین 
مورد هم دولت نباید هیچ  وقت در کشت قراردادی 
تصدی گر باشد که البته در عمل هم  چنین چیزی 

ممکن نیست. تصور کنید جهاد کشاورزی بخواهد 
ــرارداد ببندد و مدیریتشان  با تک تک کشاورزان ق
بکند. اصــالً شدنی نیست. در عــوض دولــت باید 
به  جای تصدی گری با قاعده گذاری و نظارت عالیه 
امور را پیش ببرد و دوم اینکه این فرایند را به بخش 
خصوصی شامل تشکل ها و اتحادیه ها بسپارد 
که تحت عنوان شرکت های پشتیبان در نظام های 
قراردادی از آن ها یاد می کنیم.وی تأکید می کند: اگر 
بتوانیم شرکت های پشتیبان که پایه خصوصی دارند 
و مبتنی بر تشکل ها و اتحادیه های بخش کشاورزی 
شکل  گرفته اند را فعال کرده و برای مدیریت کشاورزی 

قـــراردادی به میدان بفرستیم قطعاً می توانیم در 
افزایش عملکرد و مدیریت کشت، مؤثر بوده و به 
آن جهت بدهیم؛ چراکه اوالً می توانیم به کشاورزان 
تسهیالت بدهیم و نهاده های دانش بنیان و مرغوب 
در اختیارشان بگذاریم و ثانیاً بازارشان را مدیریت 
کنیم؛ یعنی یک  طور با گلوگاه بازار می توانیم مدیریت 
تولید را در کشت قراردادی انجام بدهیم.وی می گوید: 
به تازگی برخی رسانه ها کشت قراردادی را استیالی 
دولت بر حوزه کشاورزی تعبیر می کنند در حالی  که 
اوالً کشت قراردادی جزو روش های حمایتی و کاهش 
ریسک در فضای تولید کشاورزی و یک مبحث کامالً 

فنی و تخصصی در علم اقتصاد کشاورزی است و 
ما با موضع سیاسی طرف نیستیم که هر جبهه ای 
ــزاری از این مفهوم بکند. دوم  بخواهد استفاده اب
اینکه ما داریــم دربــاره تأمین امنیت غذایی مردم 
کشور صحبت می کنیم که ربطی به این دولت و آن 
دولت ندارد و هر دولت مستقری وظیفه دارد برای آن 
تالش کند. سوم اینکه کشاورزی قــراردادی ۴۰سال 
است در کشور بــرای برخی محصوالت کشاورزی 
اجرا می شود و در همه دولت ها بوده و حاال در اولویت 

قرار گرفته است.

الگوی کشت را می خواهید یا نه؟ ◾
وی تأکید می کند: در پاسخ به این جریان دو نکته را 
یــادآوری می کنم؛ نخست اینکه ما سال های سال 
همه دولت ها را متهم می کردیم که شما نتوانستید 
الگوی کشت را اجرا بکنید. من یک سؤال دارم که 
الگوی کشت دقیقاً چیست؟ آیا غیر از این است که 
یک نهادی که اینجا دولت هست به کشاورز بگوید 
دقیقاً چه محصولی را کجا و به چه میزان بکارد یا 
نکارد. اکنون یک دولت آمده ادعا می کند می تواند به 
این روش بخشی از فضای کشاورزی کشور و تولید را 
مدیریت بکند. فارغ از اینکه چقدر این ادعا قابلیت 
تحقق دارد، یــادآوری می کنم شما زمانی می گفتید 
الگوی کشت را نمی توانید اجرا کنید و متهم هستید و 
حاال هم می گویید کشاورزی قراردادی یعنی دستوری 
کـــردن کــشــاورزی کــشــور. بــاالخــره الــگــوی کشت را 
می خواهید یا نمی خواهید. نکته دوم اینکه خطوط 
فکری که ایــن داعیه را مطرح می کنند خودشان 
کسانی هستند که زمانی وزارت جهاد کشاورزی و 
جهاد سازندگی و خط تولید غذای مردم دستشان 
بود، این ها آن موقع برای عملیاتی کردن الگوی کشت 
چه کردند که االن آمدند کشت قراردادی را زیر سؤال 

می برند.

هشدارهایی برای استحاله نشدن کشت قراردادی ◾
وی مــی گــویــد: هــشــداری کــه بــه جــهــاد کــشــاورزی 
می دهیم این است که به لحاظ کارشناسی دولتی 
شدن کشاورزی قراردادی در همه محصوالت، هم 
می تواند مفهوم کشت قراردادی را استحاله بکند 
و هم حجم تصدی گری و کــار دولــت را چند برابر 
بکند. چون وقتی زیرساخت آن یعنی شرکت های 
پشتیبان و بخش خصوصی را نداشته باشیم 
دولت باید این خأل ر ا جبران کند. همچنین دولت 
باید مراقب باشد که سرنوشت اجــرای ایــن طرح 
کشاورزی به سرنوشت الگوی کشت یا بسیاری از 
طرح های نیمه تمامی که گریبان کشاورزی کشور را 
گرفته و تبدیل  شده به محلی برای فرافکنی دچار 
نشود. اکنون می گوییم چرا محصول زیاد می آید 
و روی زمین می ماند می گویند الــگــوی کشت را 
رعایت نمی کنند. می گوییم چرا بازار قیمتش خراب 
 شده می گویند الگوی کشت را رعایت نمی کنند. 
پس فردا کشت قراردادی هم به همچنین مفهومی 
دچار نشود که هر نابسامانی در بازار را به گردن آن 

بیندازیم.

شیوه حکمرانی در کشاورزی قراردادی ◾
وی با اشاره به شیوه صحیح حکمرانی در کشاورزی 
قراردادی می گوید: به کسانی که می گویند این طرح 
ممکن است به  نظام ارباب رعیتی جدید بدل شود 
باید گفت وقتی دولت خودش تصدی گری نداشته 
باشد و بر کار شرکت های پشتیبان که در یک بازار 
رقابتی کار می کنند نظارت داشته باشد چنین اتفاقی 

نمی افتد.
وی تأکید می کند: اگر دولت نظارت درستی بر این 
فضا داشته باشد و باگ های سیستمش را به موقع 
دربیاورد، می تواند پیش از اینکه یک مسئله به بحران 

تبدیل شود آن را حل بکند. 

قدسشبهاتمطرحشدهدربارهایدهدولترابررسیمیکند

بایدها و نبایدهای 
کشاورزی قراردادی
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قیمت هندزفری
  بی سیم لیتو 

5-LB مدل
۲۷5,000 تومان

  بی سیم لیتو 
 08-LBمدل

۴8۲,000 تومان

  بیبوشی 
M۴0 مدل

۹۹,500 تومان

  ریلمی 
N15۲ مدل

۴۲,500 تومان

  بی سیم سامسونگ 
Galaxy Buds Liveمدل

۲,1۳5,000 تـومـان

  هدفون بلوتوثی لیتو 
۲-L مدل

۳۲۹,۳00 تـومـان
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مان
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ن 
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 ا

66.400.000نیم سکه37.100.000ربع سکه1.282.131بورس 249.992دالر )سنا(51.530.000 مثقال طال 171دینار عراق )سنا(116.730.000سکه11.899.000 طال  18 عیار1.898اونس طال 68.071درهم امارات )سنا(

 تها تر 
 ۴00 هزار تن کود اوره 
با نهاده های دامی برزیلی 

دانش��گاه علوم پزشکی و خدمات بهداش��تی درمانی س��بزوار در نظر داردارائه 
خدمات مربوط به انجام كلیه امورسرویس، تعمیر و نگهداری، بازدید و راهبری كلیه 
تاسیسات و وسایل حرارتی و برودتی، مکانیکی و برقی ساختمان ها و فضاهای تحت پوشش دانشگاه راازطریق مناقصه عمومی به بخش خصوصی واگذارنماید.كلیه مراحل برگزاری 
www.setadiran.ir مناقصه ازدریافت اسنادمناقصه تاارائه پیشنهادمناقصه گران وبازگشایی پاكتهاازطریق درگاه سامانه تداركات الکترونیکی دولت)ستاد(به نشانی اینترنتی

انجام خواهدشد.  *مهلت زمانی دریافت اسنادمناقصه ازسایت:ازساعت08:00صبح روزیکشنبه مورخه 1400/12/01 لغایت ساعت19:00روزچهارشنبه مورخ1400/12/04
*مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ازروزپنج شنبه مورخه1400/12/05لغایت ساعت19:00روزیک شنبه مورخ1400/12/15.

* مبلغ تضمین ش��ركت در مناقصه:مبلغ چهار میلیارد و دویست و هش��تاد و پنج میلیون و پانصدهزارریال)4/285/500/000ریال(می باشد،متقاضیان می توانندمبلغ فوق رابه صورت 
ضمانتنامه بانکی و یا طی فیش نقدی در وجه دانشگاه واریز نمایند.

*ش��رایط شركت كنندگان:شركتهایی است كه موضوع فعالیت مندرج دراساسنامه آن ش��ركت مرتبط باموضوع مناقصه بوده ودارای پروانه فعالیت وواجدشرایط الزم،برابراسنادمناقصه 
روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ومقررات مربوطه باشد.      

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

ف
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41
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ف
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* اداره كل تع��اون،كار و رف��اه اجتماع��ی اس��تان مرك��زی درنظرداردتکمیل پروژه اس��تخر مجموعه ورزش��ی كارگران 
شهرس��تان خمی��ن را از طری��ق مناقص��ه عمومی )دو مرحل��ه ای( ب�ا جزئیات مندرج در اس��ناد مناقصه ، ب��ا بهره گیری 

از س��امانه ت��داركات الکترونیک��ی دولت به آدرس )https://www.setadiran.ir ( و ب�ا ش��ماره مناقص��ه 2000003127000004 به صورت 
الکترونیکی واگذار نماید.

-تاریخ انتشار: از مورخ 1400/12/1 ساعت 08:00
-مهلت دریافت اسن���اد:  تا مورخ 1400/12/05 ساعت 14:30 می باشد.

-مهلت ارائه پیش��نهاد و ش��ركت در مناقصه : از تاریخ 1400/12/06 س��اعت 08:30 لغایت 1400/12/15 س��اعت  14:30  از طریق  سامانه تداركات 
الکترونیکی دولت می باشد.

-زمان بازگشایی پاكتها: در مورخ 1400/12/16 ساعت 00: 10 در محل این اداره كل و بصورت آنالین انجام خواهد شد و شركت كنندگان می توانند 
در جلسه حضور داشته باشند.

-زمان اعتبار پیشنهاد: 1401/03/16 ساعت14:30   

ف
آدرس ملکردی

مساحت
عرصه

)مترمربع(

مساحت 
اعیان

)متر مربع(
پالک 
ثبتی

قیمت پایه
)ریال (

مبلغ تضمین
)ریال (

توضیحاتکاربری

1
خمین–جاده امامزاده 

مجموعه ورزشی کارگران 
خمین

ورزشی30002084121.674.529.9866.100.000.000
سوله ، کاسه استخر 
، ابنیه موتور خانه و 

فونداسیون اجرا گردیده
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه به آدرس: اراك: خ هپکو- فاز یك شهرك شهید 
بهشتی روبروی هتل پیام اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعی استان مركزی – آقای مهندس بهرامی با تلفن 09188610704 و خانم نراقی پور 

با تلفن 34032609و 34032608-086 داخلی 220 
اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مركز تماس: 41934 - 021     دفتر ثبت نام: 33245248 - 086 

جهت كسب اطالعات میتوانید به آدرس سایت های زیررجوع نمایید:
http://iets.mporg.ir :آدرس پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

WWW.SETADIRAN.IR : )آدرس سامانه تداركات الکترونیکی دولت )ستاد
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش " ثبت نام/ پروفایل تامین كننده / مناقصه گر" موجود است.

                                                   اداره كل تعاون،كار و رفاه اجتماعی اس��تان مركزی                                                شناس��ه آگهی 1278378

آگهی مناقصه عمومی )دو مرحله ای( پروژه استخر مجموعه ورزشی 
خمین  به  شماره2000003127000004 
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شرکت معادن قدس رضوی در نظر دارد 
نس�بت به فروش موارد ذیل از طریق مزایده کتبی اقدام نماید:یک دس�تگاه پژو 405 س�واری 

مدل 92 ؛یک دس�تگاه وانت پیکان مدل 83 ؛ یک دس�تگاه وانت زامیاد دیزلی مدل  89  ؛ یک دس�تگاه قله بر سی تیغ؛ یک 
دس�تگاه قله بر تک تیغ؛ ، یک دس�تگاه دیزل ژنراتور کمینز335 ؛ دو دستگاه سایزینگ؛ یک دستگاه چمفرینگ؛یک دستگاه 
میزفلیم ؛ یک دس�تگاه س�یم برش؛ یک دستگاه کمپرسور هوایارhp100؛یک دس�تگاه کانکس 12 متری ؛ لوازم انبار فنی طبق 
لیست؛ لوازم اداری کارکرده و مستعمل و آهن آالت ضایعاتی. متقاضیان محترم برای کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره 

تلفن های37616031-37683653– 051 تماس حاصل فرمایند.

آگهی مزایده

شركت معادن قدس رضوی
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فراخوان مناقصه عمومی )ارزیابی کیفی( نوبت دوم
صرفاً  مناقصه  این  در  شركت  جهت  آمادگی  اعالم  توجه: 
بصورت الكترونیكی)توكن( و از طریق سامانه ستاد به نشانی  

www.setadIran.ir می باشد.
مناقصه عمومی یک مرحـله ای شماره  م م/00/0284 مربوط به  انجام خدمات تعمیرات 

عمومی شهرك نفت .
الف- شرح مختصر خدمات

،شبكه  سوز  گاز  استخرها،وسایل  ها،تعمیرات  خانه  تلمبه  به  مربوط  خدمات  انجام   -1
سطح  در  دفتری  خدمات  و  فنی  كارگر  سازی،  راه  عمومی،  مكانیک  فاضالب،  آبرسانی، 

شهرك نفت و همچنین محله های دیگر طبق تشخیص كارفرما با 83واحد كاری.
2- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج میگردد.

ب- محل اجرای خدمات و مدت انجام کار
محل اجرای خدمات در اهوازو مدت انجام آن 12مـاه  می باشد.

ج-برآورد کارفرما: برآورد كارفرما جهت انجام خدمات -/167,937,873,681ریال می باشد.
د-شرایط مناقصه گران متقاضی

- داشتن ظرفیت آزاد)تعدادی و ریالی( در رشته مربوطه 
HSE ارائه مداركی دال بر دارا بودن خط مشی ایمنی-

-كلیه مدارك ذكر شده می بایست بصورت برابر اصل ارائه گردد.
-ضمنأ حداقل امتیاز ارزیابی كیفی قابل قبول 50 از 100 خواهد بود.

- در تعیین برنده مناقصه و در شرایط برابر،الویت با شركت های بومی استانی می باشد.
-داشتن گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی توانایی 
همچنین  -/7,258,757,474ریال  مبلغ  به  كار  ارجاع  فرآیند  در  شركت  تضمین  ارائه 

توانایی 10درصد مبلغ پیمان )در صورت برنده شدن ( بعنوان تضمین انجام تعهدات.
-ارائه یک نسخه تأیید شده از صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا 

اعضای جامعه حسابداران رسمی الزامیست.
مناقصه گر جهت تحویل تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار عالوه بر بارگذاری تصویر 
تضمین از طریق سامانه الزم است بصورت حضوری به دفتر كمیسیون مناقصات در اهواز، 
كوی فدائیان اسالم مجتمع تندگویان، واقع در روبروی بلوك دو، ساختمان طرحهای راه و 

ساختمان در مهلت مقرر مراجعه و تضمین را تسلیم نمایند.
  هـ-محل و  مهلت دریافت اسناد

از كلیه متقاضـیان واجد شرایط دعـوت به عمل می آید ظرف مهلت مقرر دراین فراخوان جهت دریافت 

اسناد و اعالم آمادگی از طریق سامانه ستاد و به نشانی www.setadIran.ir مراجعه نمایند 
تا ارزیابی های الزم وفق آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات )ارزیابی 

كیفی( بر روی مدارك ارسالی مناقصه گران بعمل آید.
تاریخ   از ساعت 8:00  و(  )غیر حضوری  الكترونیكی  بصورت  1- مهلت اعالم آمادگی: 

1400/12/01لغایت  ساعت 19:00  تاریخ   1400/12/07
2- مبلغ خرید اسناد و شماره حساب: واریز مبـلغ  1,428,000 ریال از طریق درگاه 

.www.setadIran.ir موجود در سامانه به نشانی
با  مطابق  را  خود  كیفی  ارزیابی  مدارك  14روز  مدت  ظرف  حداكثر  بایستی  می  ضمناً 
اطالعات درخواست شده در استعالم ارزیابی كیفی از طریق سامانه ستاد بارگذاری نمایند. 
بدیهی است كارفرما این حق را برای خود محفوظ میدارد به مداركی كه شرایط مندرج در 

متن آگهی و استعالم ارزیابی كیفی را لحاظ ننموده اندترتیب اثر ندهد.
محل، زمان تحویل و گشایش پیشنهادها 

متقاضیان واجد الشرایط در مرحله ارزیابی كیفی مكلفند پیشنهادات خود را حداكثر تا 
ساعت  14:00روز یكشنبه مورخ  1401/01/28به صورت الكترونیكی و از طریق سامانه 
ستاد تسلیم نمایند. ضمناَ پیشنهادات در ساعت 08:00 روز دوشنبه مورخ  1401/01/29 
گشایش و قرائت خواهد شد و حضور نماینده مناقصه گران با معرفی نامه و كارت شناسایی 

معتبر بالمانع است.
همچنین مناقصه گران می بایست ضمن بارگذاری الكترونیكی تصویر تضمین شركت در 
فرایند ارجاع كار در سامانه تا ساعت 14:00روز یكشنبه مورخ 1401/01/28 اصل تضمین 
مذكور را به صورت فیزیكی به كمیسیون مناقصات شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب در 
آدرس: اهواز- كوی فدائیان اسالم مجتمع تندگویان، واقع در روبروی بلوك دو، ساختمان 

سابق طرحهای راه و ساختمان تسلیم نمایند.
نمایندگان  و  برای متقاضیان شركت در مناقصه  نامه و كارت ملی  ارائه معرفی  همزمان 

شركتها در همه مراحل الزم و ضروری می باشد.
آخرین  تاسیس،  آگهی  اساسنامه شركتها،  از  اصلی  نسخه  یک  ارائه  مورد  تذکر: حسب 
تغییرات ثبتی و هرگونه گواهی مبنی بر واجد شرایط بودن شركت مطابق با مفاد آگهی 

الزامی می باشد. 
شناسه آگهی 1276410

امور حقوقی و قراردادها- مناطق نفتخیر
WWW.NISOC.IRhttp://iets.mporg.ir



   فصل جدید 
»عصر جدید« 
از نیمه شعبان 
پخش می شود

»مهدی بلوکات« قائم 
مقام شبکه3 سیما 
گفت: سری جدید 
برنامه »عصر جدید« 
 از 
27 اسفندماه 
مصادف با نیمه 
شعبان روی آنتن 
شبکه3 خواهد رفت. 
اجرای سری جدید 
این برنامه مانند 
گذشته بر عهده 
احسان علیخانی 
خواهد بود و هم 
اکنون مراحل 
راستی آزمایی 
شرکت کنندگان و 
پیش تولید برنامه 
در حال انجام است. 
احتمال تغییر ترکیب 
داوران وجود دارد که 
اعالم خواهد شد.

زوم

خبر 

 چه شد که وارد مسیر  ◾
نویسندگی شدید و چطور به 
نوشتن داســتــان هــای تاریخی 

عالقه مند شدید؟
هــمــیــشــه بـــه قــصــه و رمـــان 
عالقه داشتم و در نوجوانی 
داستان های علمی تخیلی می خواندم. در دوران 
دبیرستان، در حیطه  شعر کالسیک و طنز، 
بخت آزمایی کــردم. نزدیک کنکور شنیدم که 
رهبر معظم انقالب از رمان جنگ و صلح خیلی 
تعریف کــردنــد و بــرای همین جنگ و صلح را 
خواندم و فکر کــردم من هم شاید بتوانم یک 
روزی یک جنگ و صلح بنویسم، با ایــن حال 
ــودم کــه بعضی از شـــاگـــردان عالمه  شنیده بـ
حسن زاده آملی، رمان و داستان را برای طهارت 
قــوه  خیال مضر می دانند و یک دوراهــی برایم 
به وجود آمد. به خاطر همین از استادم جناب 
آقای دکتر محمدرضا فریدونی پرسیدم و ایشان 
خیلی تشویق کــردنــد کــه بنده در ایــن حیطه 
وارد شوم و از آن به بعد شروع کردم به نوشتن 
داستان های کوتاه. کم کم داستان کوتاه جای 
تالش هایم برای گفتن شعر را گرفت و بعد رمان 

را آزمایش کردم.

 در »بی نام پدر« چطور به این ساختار روایی و  ◾
داستانی رسیدید؟

ساختار بی نام پــدر، ساختار مونولوگی است 
که هر فصل را یک نفر روایــت می کند. این کار 
را فاکنر در رمان هایش انجام داده البته در کار 
فاکنر، شخصیت ها متمرکز به یک فضا و اتفاق 
مشترک و متمرکز، راوی هستند و اما در بی نام 
پدر، یک مسیر طولی طوالنی توسط راوی های 
ــدون اشــتــراکــات ظــاهــری و بستگی  مختلف، ب

خانوادگی، شکل می گیرد. 

 دوران پهلوی به لحاظ زمانی و تاریخی بسیار  ◾
مورد توجه نویسندگان معاصر است. این برهه 

تاریخی چه جذابیتی برای نویسنده ها دارد؟ 
ــــت  ــیــت روای  بـــه نــظــرم یــکــی از دالیــــل جــذاب
ــرای مبارزه  از پهلوی، جذابیت خــوی ایــرانــی ب
است. نخستین بار در تاریخ مثالً هزار ساله یک 
کشوری، این مبارزه ختم به پیروزی و شیرینی 
شده و البته هر نویسنده ای یا خودش یا با یک 
واسطه، از نسل قبلش، از این مبارزه خاطراتی 
را شنیده و در واقع تجربه مستقیم و ملموس 
است. به عالوه با توجه به رشد صنعت سینما، 

عکاسی این تجربه خیلی نزدیک تر از دوره های 
قبلی مثل قاجار یا صفویه به حساب می آید.

 شخصیت تیمسار چقدر مــابــه ازای واقعی  ◾
دارد و برای خلق او چه مطالعاتی داشتید؟

 شخصیت تیمسار، مابه ازای خارجی ندارد. در 
واقع این شخصیت، یک جور رستم بدون اخالق 
است. در واقع بسیار هم مورد عالقه  من است 
و انگار من قسمت تاریک خــودم را با تیسمار 

روایت می کنم.  

 عالقه مند کــردن مــردم به خواندن رمان های  ◾
تاریخی یکی از مسائل مـــورد تــوجــه مسئوالن 
فرهنگی در سال های اخیر است و این مسئله را 
برنده شدن این کتاب ها در جوایز دولتی نشان 
می دهد. فکر می کنید این نوع رمان ها باید چه 
شاخصه هایی داشته باشند تا بتوانند مورد توجه 

قرار بگیرند؟
 آن طور که من با دوستان نویسنده که همه داور 
جشنواره هستند، آشنا هستم، نظر داورها هیچ 
ارتباطی به خط و ربطی که مسئوالن فرهنگی 
نشان می دهند، نــدارد. داورهــای معرفی شده 
بــا ســوابــق مشخص، ممکن اســت خــودشــان 
عالقه مند به رمــان تاریخی باشند، اما آن قدر 
جشنواره هایی مثل جــالل وجــود دارد که یک 
داور خودش را با مبلغ ناچیز داوری، به خط و ربط 

مسئول فرهنگی نفروشد. اصالً برای همین در 
جشنواره های دولتی یا غیردولتی، اسامی داور ها 
اعالم می شود و داورها باید از انتخاب هایی که 

کرد ه اند دفاع کنند. 
ــوالً وقتی مــا در مـــورد رمـــان حــرف می زنیم،  اصـ
صرف نظر از مقطع زمانی رمــان که انتخاب آن 
ــرای نویسنده ناگزیر اســت، با شاخص هایی  ب
مثل فلسفه ، الیه های زیرین، غنی بودن قصه، 
ــه رو هستیم،  شخصیت و ارکــان دیگر فرمی روب
یک رمــان باید در ایــن شاخصه ها حرفی برای 
گفتن داشته باشد که به نظر من رمان بی نام پدر، 
در این زمینه موفق عمل کرده. در واقع پرسشی 
در تمام کتاب های رشد روان شناسی مطرح است 
که آیا ژنتیک بر شخصیت شکل گرفته  فرد غالب 
است یا تربیت. این رمان به این پرسش پرداخته 
است. همین طور مسئله  اصل و نسب و اثر آن 
بر فرد، موضوعی است که از جنگ و صلح گرفته 
تا رمان های بزرگ دنیا، به آن پرداخته اند که این 
رمان از دیدگاه مخصوص نویسنده به این پرسش 
نزدیک شده است. همین طور تأثیر گرفتن از کهن 
الگوهای رستم و سهراب و عقده  ادیــپ فروید، 
فرصت نقدهای عمیقی را برای این رمان فراهم 
می کند. به عــالوه داستان  زندگی بهلول، قصه  
حضرت موسی کاظم)ع( در زندان و روایت  های 
دیگر، همه بر متن اثر گذاشته اند که این رمان 
را غنی می کند که به لطف خدا موجب شده در 

جشنواره های مختلف سالیق متفاوت داوری را 
به خودش جلب کند. 

 به عنوان نویسنده اثر و به طور خاص بگویید  ◾
دلیل اقبال مخاطب و توجه جوایز ادبــی به این 

کتاب چه بوده است؟
به هر حــال بی نام پــدر محورهای جذابی مانند 
عشق دارد. عاشق هم شخصیت منفوری است 
و همین مسئله به نوعی از عشق آشنایی زدایی 
کرده است. تناقض ها و تعرض های آدم ها از نظر 
روان شناختی شبیه به هم هستند و در فصل های 
این اثر با جهان هر شخصیت آشنا و حتی همراه 

می شویم حتی با شخصیت تیمسار. 

 این کتاب برنده جوایز متعدد شد که آخرین  ◾
آن جــایــزه جــالل اســـت. بــه نظر شما ایــن جوایز 
توانسته اند در فضای ادبیات ایران جریان سازی 

کنند و در معرفی کتاب به مخاطب کمک کنند؟
 بــه نظرم جشنواره ها بــهــانــه ای هستند بــرای 
معرفی کار و کتاب من در این یک ســال، چاپ 
ــرده اســت. بــه نظرم  پنجم خــودش را تجربه ک
جشنواره  جــالل مثل همیشه شریف است. 
همه چیز یک جشنواره، داور آن جشنواره است 
ــا، یک  کــه بــه سبب ســوابــق خــوب ادبـــی داورهــ
جشنواره اعتبار پیدا می  کند. با این حال اجرای 
مراسم جالل، نسبت به سال 97 که بنده در آن 
حضور داشتم، بسیار کم رمق بود و مراسم حتی 
نمی توانست شرکت کنندگان و نامزدها را بر سر 
شوق و ذوق آورد که این نکته را آقای قائم خانی 
به صورت مقاله ای منتشر کرد و به نظرم حرف 

درستی بود.

 چرا این اثر به آیت هللا یعقوبی قائنی و دکتر  ◾
محمدرضا فریدونی تقدیم شده است؟

 من در دوران دانشگاه، از پرسش ها و شبهه های 
اعــتــقــادی لبریز بـــودم کــه بــا دکــتــر محمدرضا 
فریدونی آشنا شدم و با راهنمایی های ایشان 
و کالس هایشان بــا کتاب سفینه الصادقین، 
شرح عرفانی زندگی حضرت آیت هللا یعقوبی 
قــائــنــی)ره(، بسیاری از گــرفــتــاری هــای فکری و 
اعتقادی برایم حل شد. در واقــع خواندن این 
کتاب نفیس و ارزشمند و همین طور خواندن 
کتاب سلوک سائالنه  استاد فریدونی، مسیر 
فکری که در آن قلم می زنم را روشن کرده است، 
بنابراین آنچه نوشته شده را تقدیم کــرده ام به 

این بزرگواران.

گفت وگو با سیدمیثم موسویان، نویسنده رمان »بی نام پدر« به انگیزه موفقیت های اخیر این کتاب 

آشنایی زدایی از مفهوم عشق در داستانی تاریخی

خبرخبر
روزروز

گالیه شیخ طادی از شرایط سریال سازی درباره زنان قهرمان تأسف کارگردان »خودخواسته« از کیفیت پایین پخش سریال
کارگردان سریال »خودخواسته« با اشاره به کیفیت پایین 
پخش »خودخواسته« از تلویزیون، از مخاطبان درخواست 
کرده است این سریال را با کیفیتی کمی بهتر، از تلوبیون 
تماشا کنند.پخش سریال خودخواسته به کارگردانی 
علیرضا بذرافشان و به تهیه کنندگی امیرحسین طالبی 
به تازگی از شبکه یک سیما آغاز شده و تاکنون ۶ قسمت 

از آن روی آنتن رفته است.ثریا قاسمی، زنده یاد عزت هللا 
مهرآوران، سهیال گلستانی، اسماعیل محرابی، علیرضا 
آرا، محمد نادری، حسین پاکدل، علیرضا استادی، باربد 
بابایی، محمد صدیقی مهر، آتش تقی پور، ایمان صفا، پیام 
احمدی نیا، محیا دهقانی، پادینا کیانی و ... در این سریال 

طنز ایفای نقش کرده اند. 

 پرویز شیخ طادی، کارگردان سریال »آتش در گلستان« 
که روایتی از زندگی طاهره دباغ است دربــاره چالش های 
پرداخت به یک قهرمان ملی زن در سریال عنوان کرد: 
»ممیزی های شدیدی در خصوص فیلم سازی درباره زنان 
اعمال می شود. از وضعیت گریم گرفته تا وضعیت ظاهری 
یا چرا به ما  فشار می آورید که فقط 10قسمت کار کنید؟ 

شخصیتی مثل مرضیه حدیدچی که زندگی اش جذاب 
و قابل پرداخت است، چرا نباید سریال زندگی اش ساخته 
شود؟ در حالی که پر از عبرت و آموزش است«. این مادر 
و مادران اینچنینی درس اراده هستند.  طاهره دباغ با نام 
اصلی مرضیه حدیدچی در دوران تبعید امام خمینی)ره( در 

پاریس محافظ شخصی خانواده ایشان شد.

زهره کهندل    مدیرکل سرگرمی های سازنده و 
بازی های رایانه ای کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان با بیان اینکه آمار دقیقی از ورود اسباب 
بازی های خارجی و وضعیت عرضه اسباب بازی 
در کشور وجود ندارد، خواستار ورود جدی تر شورای نظارت بر 

اسباب بازی بر این مسئله شد. 
محسن حموله بــا بــیــان اینکه اعــضــای شـــورای نــظــارت بر 
اسباب بازی شامل نمایندگانی از وزارت آمــوزش و پــرورش، 
وزارت صنعت، مــعــدن و تــجــارت، وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان 
صدا و سیما و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هستند، 

می گوید: این آمار دقیق را هر سال بایستی شورای نظارت 
بر اسباب بازی با توجه به نقش و حوزه فعالیت های 

خود در خصوص اسباب  بازی های ایرانی 
و اسباب  بازی های خارجی که وارد کشور 

می شود، اعالم کنند. 

ــدم تــوجــه ســازمــان هــا ی مــتــولــی به  ◾ عـ
ضرورت تشکیل یک اتحادیه مستقل 

او با اشاره به مشکالت ناشی از عدم توجه 
ســازمــان هــا و نــهــادهــای متولی بــه ضــرورت 
تشکیل یــک اتــحــادیــه مستقل در حــوزه 
اســبــاب بــازی، یکی از همین مشکالت را 
نبود آمــار دقیق دانسته و خاطرنشان 
می کند: به طور کلی تمام تولیدکنندگان 
اسباب بازی می بایست طرح های خود 
را برای ثبت و یا مجوز تولید به شورای 
نظارت بر اسباب بازی ارائــه دهند تا 

مجوز حقوقی خود را دریافت کنند ولی برخی از تولیدکنندگان 
به ایــن نکته قانونی توجه کافی ندارند و نسبت به طراحی 
ــدام می کنند در حــالــی کــه اگــر طبق قــانــون تمام  و تولید اقـ

اسباب بازی ها حتی اگــر خارجی باشند در شــورای نظارت 
بــر اســبــاب بــازی ثبت شــونــد مشکالت در حـــوزه نــظــارت بر 

اسباب بازی کمتر می شود.

 کمبود نیروی متخصص در حوزه طراحی اسباب بازی ◾
ــوزه طــراحــی  حــمــولــه بــا تــأکــیــد بــر ایــنــکــه در حــ
ــار مــشــکــل و کــمــبــود نــیــروی  اســـبـــاب بـــازی دچــ
متخصص هستیم، یــادآور می شود: باید روی 
ایــن موضوع تمرکز و کــار بیشتری صــورت بگیرد تا بتوانیم 
اسباب بازی هایی را تولید کنیم که با فرهنگ و مخاطب کودک 

و نوجوان ایرانی سازگار باشد.
به گفته وی، اداره کل سرگرمی های سازنده و بازی های رایانه ای 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در چند سال اخیر با 
همکاری بخش خصوصی و دست اندرکاران تولید اسباب بازی 
و افراد متخصص توانسته با برگزاری رویداد ملی »ایده آزاد« با 
هدف شناسایی و کشف استعدادهای خالق در حوزه طراحی، 
بزرگ ترین بانک اطالعاتی از طــراحــان به همراه بیشترین 
نمونه سازی و ماکت سازی اسباب بازی ایرانی را آماده کند و 
در چند سال اخیر با برگزاری چهار دوره از این رویداد به بیش 
از یک هزار نفر آموزش های مقدماتی و تکمیلی را بدهد. 
حموله تأکید می کند: این جریان می تواند با حمایت 
تولیدکنندگان و سرمایه گذاران اسباب بازی پررونق تر 

و به روزتر شود. 
این مسئول در کانون با اشــاره به وجــود بیش از 
180نمونه اسباب بازی آماده برای تولید انبوه، یادآور 
می شود: تمام تولیدکنندگان می توانند با رعایت حقوق 
طراح از این نمونه ها استفاده کنند و اگر تمایل به همکاری و 

حمایت کانون هم باشد شرایط برای آن ها مهیاست. 

مدیرکل سرگرمی های سازنده و بازی های رایانه ای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان:  

آمار دقیقی از ورود اسباب بازی خارجی به کشور وجود ندارد 

در حاشیه

تهیه کننده 
»برف آخر«: 
داوری 
 جشنواره 
فیلم  فجر 
منصفانه بود

حسن مصطفوی، 
تهیه کننده فیلم 
سینمایی»برف آخر« با 
اشاره به دریافت چهار 
سیمرغ بلورین توسط  
این فیلم در چهلمین 
جشنواره فیلم فجر، 
تصریح کرد: حقیقتاً به 
عنوان تهیه کننده یک 
فیلم مستقل، تصورش 
را هم نمی کردم فیلممان 
جایزه دریافت کند؛ چرا 
که احساسم این بود 
جوایز بین فیلم هایی 
که با سرمایه دولتی 
ساخته شدند، تقسیم 
می شود. صادقانه 
داوری منصفانه 
جشنواره امسال بسیار 
خوشحالم کرد.
وی درباره اکران فیلم 
سینمایی برف آخر 
گفت: درباره اینکه 
چه زمانی فیلم را اکران 
می کنیم، هنوز تصمیمی 
نگرفته ایم؛ چرا که 
باید موضوع کرونا و 
پخش کننده مناسب را 
نیز مد نظر قرار دهیم تا 
اکران مناسبی برای این 
فیلم داشته باشیم.

  خدیجه زمانیان     »بی نام پدر« به قلم سیدمیثم موسویان 
رمانی است چندالیه که به بهانه پرداختن به شخصیت یک 

درجه دار طاغوتی به روان و شخصیت افراد گوناگونی می پردازد. 
»بی نام پدر« رمانی جذاب و پرکشش است که اگر آن را به دست 

بگیرید شما را به درون جهانش می کشد و درگیرتان می کند؛ اثری 

عاشقانه که برشی از تاریخ معاصر را بازگو می کند و با معماها 
و گره گشایی هایش چالشی جدی را به مخاطب منتقل می کند. 

»بی نام پدر« هم از سوی مخاطبان مورد اقبال قرار گرفته و به 
چاپ های متعدد رسیده و هم برنده جایزه قلم زرین و تقدیر شده 
چهاردهمین دوره جایزه جالل آل احمد در بخش داستان و جایزه 

شهید اندرزگو شده است.
  »کاله پوستی ها«، »ما هم هستیم«، »اذان بی موقع«، »چهار پر«، 

»بخارهای رنگی« و... بخشی از آثار این نویسنده هستند. به 
انگیزه موفقیت های اخیر رمان »بی نام پدر« با این نویسنده به 

گفت وگو نشستیم که می خوانید. 

 همنشینی مادر و فرزند 
در محیط کاری

کهندل   خانه هنری رســانــه ای دیما، یک مرکز 
رسانه ای تخصصی فیلم سازی حوزه زن، خانواده 
و کــودک اســت کــه تاکنون تولیدات مختلفی در 
قالب های داستانی، مستند و برنامه های ترکیبی 
داشته  است و به موضوعات و مسائل مبتالبه زنان 
و خانواده و توجه به کودکان مــی پــردازد. تیزرهای 
ــان و  خــانــواده بــا عــنــوان »اینجا  داستانی حــوزه زن
خـــانـــواده زنــدگــی مــی کــنــد« و مجموعه مستند 
10قسمتی »پا به ماه« از جمله تولیدات این مرکز 
فیلم سازی است اما نکته قابل توجه درباره این مرکز 
هنری رسانه ای، نه تنها تولیدات مرتبط آن با حوزه 
زنان، خانواده و دغدغه های فرزندپروری است که 
فضای کاری در این مجموعه هنری است، محل کاری 
که تقریباً بیشتر کارکنان آن خانم و مادر هستند و 
مادران در کنار فرزندانشان، مشغول به کار بیرون از 
خانه هستند.مهدیه سادات محور، مدیر این خانه 
که در کنار روزهای شیرین مادری اش تهیه کنندگی 
و فیلم سازی هم می کند در این باره به خبرنگار ما 
می گوید: با وجــود اینکه بیشتر کارکنان ما خانم 
هستند اما کارهای فنی تولید برنامه ها توسط آقایان 
انجام می شود چون به نظرمان این کارها به دلیل 

جنس سخت افزاری که دارند، مردانه است.
او با تأکید بر اینکه این مرکز مستقل است و تولیدات 
رســانــه ای آن با حمایت سازمان هایی مانند اوج 
یــا شبکه های تلویزیون انــجــام مــی شــود، توضیح 
می دهد: در دفتر ما خانم های فیلمساز و هنرمندانی 
که فعالیت دارند با بچه هایشان به سر کار می آیند. 
ما یک اتاق کودک و مربی برای نگهداری از بچه ها 
در دفتر داریم و شرایط را به گونه ای آماده کرده ایم 
که یک خانم شاغل در حوزه زن و خانواده مجبور 
نباشد به خاطر شرایط کاری از بچه اش دور باشد. 
به ایــن ترتیب حتی خانم های بـــاردار هم شرایط 
حضور در محیط کار را دارند. مادرانی داشتیم که 
با بچه 40روزه شـــان به دفتر می آمدند، تعدادی از 
بچه ها هم پس از مدرسه به دفتر می آیند و همین 

 جا تکالیفشان را انجام می دهند.
این برنامه ساز تلویزیونی خاطرنشان می کند: ما 
شرایط را به گونه ای مهیا کرده ایم که عین زندگی 
عادی باشد و تمرکز برای کار هم داشته باشیم، در 
همه محیط های کاری باید شرایطی فراهم باشد که 
مادرها بابت فرزندانشان نگرانی نداشته باشند و ما 

این فضا را در دیما تجربه می کنیم. 
به باور او، حضور بچه ها در کنار مادرشان برای بچه ها 
آموزنده و جالب است. همنشینی مادر و فرزند در 
محیط کاری به نوعی تربیت نسل آینده نیز هست و 
بچه ها در فعالیت های اجتماعی، هم راستا با مادران 
می شوند و به این درک می رسند که اشتغال مادر 
مانعی برای رسیدگی و توجه به آن ها نیست. ضمن 
اینکه این حضور سبب می شود ما به عنوان فعاالن 
در رسانه با مسائل زنان و خانواده به صورت ملموس 

و عینی روبه رو شویم.

نگاهی به فروش فیلم های در حال اکران  

چراغ خاموش سینماها 
سه فیلم جدید سینماها پس از سه روز اکران تنها 
حدود 4۲0 میلیون تومان فروش کردند. بر اساس 
ایــن گــزارش از ۲۶ بهمن ماه سه فیلم سینمایی 
راهی اکران شدند، اما هنوز آن طور که باید فروش 
نداشته اند.این در حالی است که فیلم »ترانه ای 
عاشقانه برایم بخوان« در سه روز ابتدایی اکران 
94 میلیون  و 4۳1 هزار تومان بلیت فروخته است.
فیلم دیگری که اکرانش به تازگی شــروع شده، 
»عاشق پیشه« به کارگردانی داود موثقی است که 
تنها حدود 7میلیون تومان فروش داشته است. 
اما »عنکبوت« ساخته ابراهیم ایرج زاد هم که به 
تازگی راهی پرده سینماها شده در مدت سه روز 
حدود  ۳۲۲ میلیون تومان فروش داشته است. 
در کنار این سه فیلم جدید همچنان فیلم های 
قبلی مثل »قهرمان« )1۲میلیارد تومان(، »بی 
 همه چیز« )8میلیارد و 7۲۳ میلیون تــومــان(، 
ــومــان(، »بــنــدر بند«  »اتــومــبــیــل« )۶9مــیــلــیــون ت
)71 میلیون تومان(، »آتــابــای« )5میلیارد و 4۶1 
میلیون تــومــان(، »صحنه زنــی« )یــک میلیارد و 
840 میلیون تومان(، »مرد نقره ای« )۲44 میلیون 
تومان(، »منصور« )۳میلیارد و 14۲ میلیون تومان( 
و »جنایت بی دقت« )۲80 میلیون تومان( روی 
پرده سینماها هستند و پرفروش ترین فیلم های 
سال تاکنون »گشت۳« و »دینامیت« هستند که 
اولی به مرز 40 میلیارد تومان رسیده و دومی هم 

5۳ میلیارد تومان بلیت فروخته است.
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و هنر فرهنگ 

سیدمیثم موسویان
نویسنده
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      صفحه 5

خانم زهره آشنا 
 کاردان آزمایشگاه تشخیص طبی

 مرکز درمانی آزادگان شیراز
 نظر به اینکه از تاریخ 1400/7/7 بیش از 2 ماه متوالی غیبت نموده اید، به استناد ماده 17 قانون 
رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 72/9/7 مجلس شورای اسالمی، از خدمت در سازمان تأمین 

اجتماعی اخراج می شوید.
چنانچه عذر موجه داشته اید از تاریخ انتشار این آگهی تا 3ماه فرصت دارید که مراتب را بطور 
کتبی به دفتر هماهنگی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری سازمان واقع در تهران به نشانی 
خیابان آزادی- بعد از بهبودی- روبروی ایستگاه مترو شادمان- کوچه زمانی- بن بست حمید- 

پالک 1 کدپستی 1344653871 اعالم نمایید تا در هیات تجدید نظر بررسی شود.

14                                                سازمان تأمین اجتماعی                      شناسه آگهی 1276734 م الف 3890
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دانش���نامه پای���ان تحصیالت آق���ای مهدی هدائی 
فرزن���د محم���د با ک���د مل���ی 0720520320 صادره 
از ترب���ت جام در مقطع کارشناس���ی رش���ته علوم 
تربیت���ی گرایش آموزش ابتدایی ص���ادره از واحد 
دانش���گاه آزاد اسالمی تربت جام  مفقود گردیده 

است و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابن���ده تقاض���ا می ش���ود اص���ل م���درک را ب���ه 
دانش���گاه آزاد اس���المی ترب���ت ج���ام به نش���انی:  
اس���تان خراس���ان رضوی ،تربت جام، کیلومتر 5 
جاده فریمان-پردیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
ترب���ت ج���ام اداره ام���ور فارغ التحصیالن ارس���ال 

نمایید. 

دی
قو
مف
هی
آگ

م���دل   ROAتی���پ پ���ژو  س���واری  س���بز  ب���رگ 
ش���ماره  متالی���ک   - م���دادی  ن���وک  رن���گ   87
شاس���ی  ش���ماره  و   11687008034 موت���ور 
NAAB31AA28H054117 ب���ه ش���ماره پ���اک 
انتظام���ی 97 ای���ران 613 ب 49 مالکیت مجید 
بهرامی  مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ف
,1
41
18
16

دی
قو
مف
ی
گه
آ

ب���رگ س���بز  ن���وع موتورس���یکلت سیس���تم آپاچ���ی 
-11622 پ���الک  1394ش���ماره  RTR160م���دل  تی���پ 

773ش���ماره موت���ور 0E4GE2637490  ش���ماره تنه  
N2G***160V9410242  ن���ام مالک س���یدابوالفضل 
رضوی تبادکان مفقودگردیده واز درجه اعتبار ساقط 

می باشد .
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دی
قو
مف
ی
گه
آ

ب���رگ س���بز، کارت و کلیه اس���ناد خودرو س���واری پژو 
آردی مدل 1385 رنگ س���بز روغنی به ش���ماره موتور 
11785001113 و ش���ماره شاس���ی 13495100 و شماره 
انتظامی 827 و 59 ایران 32 به مالکیت محمد جواد 

رستمی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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دی
قو
مف
ی
گه
آ

قطع���ه  از  انتف���اع  ح���ق  تخصی���ص  دفترچ���ه 
ب���ه ش���ماره a 3620 ق���رارداد 82053 م���ورخ 
1382/02/31 از اراضی شهرک صنعتی بیرجند 
ب���ه مس���احت1292/20 متعلق به آق���ای احمد 
رض���ا ضیائ���ی مفقود  گردی���ده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد. ف
,1
41
18
07

دی
قو
مف
ی
گه
آ

س���ند کمپانی خودروی  نیس���ان تینا مدل 1390 رنگ 
عناب���ی- تینا ب���ه ش���ماره انتظام���ی 672ص65 ایران 
74  ش���ماره موت���ور 694976A و ش���ماره شاس���ی 
محم���د  مالکی���ت  ب���ه   NAPBBUJ3201001097
اس���ماعیلی مفقود گردی���ده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ح
, 1
41
17
90

دی
قو
مف
ی
گه
آ

برگ س���بز  و س���ند کمپانی موتور سیکلت هندا 125 
م���دل  1392 ب���ه رن���گ خاکس���تری به ش���ماره پالک 
768/98476  به  شماره موتور 12188304  و شماره 
شاس���ی 125H9203561 به مالکیت مجید دش���توان 
مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبارس���اقط م���ی گردد.

/ر
14
11
79
8

دی
قو
مف
ی
گه
آ

سند کمپانی تاکسی پیکان مدل 1380 رنگ سفید با 
نوار نارنجی روغنی به ش���ماره موتور 11128046972 و 
ش���ماره شاسی 80448862 و ش���ماره انتظامی 683 
ت 69 ای���ران 12 ب���ه مالکیت س���عید محمدی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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دی
قو
مف
ی
گه
آ

ب���رگ س���بز خ���ودرو س���واری س���اینا م���دل  1398 به 
رن���گ س���فید ب���ه ش���ماره پ���الک 566س87 ای���ران 
ش���ماره  و    8845501 موت���ور  ش���ماره  ب���ه    12
مومن���ی  نی���ره  مالکی���ت  ب���ه   5849663 شاس���ی 
مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبارس���اقط م���ی گردد.

/ر
14
11
82
2

دی
قو
مف
ی
گه
آ

ب���رگ س���بز تراکت���ور کش���اورزی 285ITM تک 
دیفرانس���یل م���دل 1390 ش���ماره پ���اک ایران 
 LFW10660W موت���ور  ش���ماره  62-137ک12 
ش���ماره شاس���ی L03041 ب���ه ن���ام عبدالطیف 
دهبندی مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط                      

می باشد. ف
,1
41
18
17

دی
قو
مف
ی
گه
آ

برگ سبز موتورسیکلت طرنا مدل 1390 رنگ سبز 
یش���می به ش���ماره موتور 2982107 و ش���ماره تنه 
125B9004536 و ش���ماره انتظامی 37682 ایران 
766 ب���ه مالکی���ت آرزو کوه جان���ی گوجی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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دی
قو
مف
ی
گه
آ

مدرک تحصیلی اینجانب عیس���ی اس���فندیاری 
آس���یا برکی ،فرزند عباس به شماره شناسنامه 
۳۵صادره از رودبار در مقطع کارشناسی رشته 
الکترونی���ک ص���ادره از واح���د دانش���گاهی آزاد 
قزوین  به ش���ماره 0502161مفقود گردیده واز 

درجه اعتبار ساقط می باشد . ف
,1
41
17
56

دی
قو
مف
ی
گه
آ

س���ند س���فید موتورس���یکلت تک تاز م���دل 1395 
رن���گ آب���ی ب���ه ش���ماره موت���ور 014069 و ش���ماره 
شاسی NEJ***150K9504086 و شماره انتظامی 
23144 ای���ران 775 مفق���ود گردی���ده و از درج���ه 

اعتبار ساقط می باشد. 
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دی
قو
مف
ی
گه
آ

بدینوس��یلهازكلیهس��هامدارانش��ركتویا
نماین��دگانقانونیآناندعوتمیش��ودتادر
جلسهمجمععمومیعادیبطورفوقالعادهكه
درس��اعت15روزیکشنبهمورخ1400/12/15
درمحلبنیادبهرهوریموقوفاتآستانقدس
رضویواقعدربلوارخیامبینخیام33و35

تشکیلمیگرددحضوربهمرسانند.
دستورجلسه:

1-انتخ��ابی��اتمدیدعضوی��تاعضایهیئت
مدیره

2-تعیینسمتهیئتمدیره
3-تعییندارندگانحقامضاء

هیئتمدیرهشركتقندچناران

آگهی دعوت مجمع عمومی 
عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام 
شرکت قند چناران به شماره ثبت 271 

و شناسه ملی10380079707

14
11
83
7



ش��هرداریتویس��ركانقص��ددارد
ب��راس��اسمصوبهش��ماره73بن��د2مورخ
1400/11/23نس��بتب��هواگ��ذاریمدیریت
تامیننیرویانس��انیدرواحدهای)خدمات
شهریوفضایسبزوسایردوایر(برایسال
1401بهشركتواجدالشرایطواگذارنماید.
لذامتقاضیانمیبایس��تجه��تثبتناماز
طریقسامانهس��تادالکترونیکدولتاقدام
نمایند.شرایطعمومیمناقصهوپیشنویس
قرارداددرسامانهستادالکترونیکمندرج
است.مالف358شناسهآگهی1280105
محمدحسینپور-شهردارتویسركان

آگهی مناقصه
 نوبت اول 

ف
/1
41
18
23

14
11
53
9

مناقصه عمومی یک مرحله ای - نوبت دوم
روستا  اسالمی  مصوبه شورای  اساس  بر  مشهد  مرکزی شهرستان  بخش  توابع  از  روستای کشف  دهیاری 
در نظر دارد اجرای عملیات جدولگذاری ، زیرسازی و آسفالت تعدادی از معابر روستا را از طریق مناقصه 
عمومی به شرکتهای واجد شرایط دارای حداقل پایه 5 صالحیت پیمانکاری در رشته راه و ترابری و با رعایت 
ظرفیت کاری واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه )خرید و دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات( در 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.Setadiran.ir   صورت می گیرد و شرکت های متقاضی 

می بایست نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی در این سامانه اقدام نمایند .
مبلغ برآورد اولیه بر اساس فهرست بهای راه و باند 1400 : 11,403,337,031 ریال 

 مدت زمان اجرای کار : 4 ماه 
مهلت خرید و دریافت اسناد از سامانه:از تاریخ چاپ آگهی تا ساعت 12 روز شنبه 1400/12/07

مهلت ارائه پیشنهاد قیمت در سامانه: ساعت 14 روز یکشنبه 1400/12/08
مبلغ سپرده شرکت درمناقصه:  571,000,000 ریال )پانصد و هفتاد و یک میلیون ریال( 

دارا بودن گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی پیمانکاران الزامیست . متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر 
می توانند به آدرس مشهد، بلوار توس، توس 33 ، روستای کشف، بین شقایق 2و4 ، دفتر دهیاری و شورای 

اسالمی روستای کشف مراجعه نمایند . هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .
دهیاری کشف

س���ند کمپان���ی خودروی  پ���ژو 405 م���دل 1395 رنگ 
خاکس���تری- متالیک به ش���ماره انتظام���ی 849ه48 
ای���ران 36  ش���ماره موت���ور 124k0873261 و ش���ماره 
مالکی���ت  ب���ه   NAAM11VE9GK460693 شاس���ی 
مصطفی محس���نی مفقود گردی���ده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  ح
, 1
41
18
30

دی
قو
مف
ی
گه
آ

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای گل محمد عبدی نیا دارای شناسنامه شماره 1111 به شرح دادخواست به کالسه 4/0000411 از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی عبدی نیا به شناسنامه 0740282344 
در تاریخ 1400/08/19 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به:

1- گل محمد عبدی نیا به ش ملی 0748502009 متولد 1342/08/20 پدرمتوفی
2- رعنا رشاد بهلولی به ش ملی 0748472894 متولد 1355/06/20 مادر متوفی

3- حکیمه عبدی نیا به ش ملی 0740473824 متولد 1379/12/26 همسر متوفی
4- صادق عبدی نیا به ش ملی 0741171961 متولد 1400/03/16 فرزند متوفی

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

واال گواهی صادر خواهد شد.آ1411741
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد- مهدی ابراهیمی

»آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد«
نظر به دستور مواد 1و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 امالک 
متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در بخش 14 مشهد واحد ثبتی شهرستان تایباد مورد 
رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
خانم فاطمه صفاریان به شناس��نامه شماره 8721 کدملی 0748426833 صادره تایباد فرزند محمد در ششدانگ 
یکباب منزل دو طبقه به مساحت 152/22 مترمربع پالک شماره 598 فرعی از 250 اصلی واقع در خراسان رضوی 
بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت سهم االرثی آقای نوراحمد مردانشاهی از محل 
قسمتی از مالکیت سهم االرثی محمود مردانشاهی از محل قسمتی از مالکیت مرحوم شیرمحمد مردانشاهی و قسمتی 

از پالک **کالسه 99-184
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین 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. آ1411742
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/30                   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/15

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای علی محمد حنفی دارای شناسنامه شماره 0748743480 به شرح دادخواست به کالسه 1/0000595ح 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدرضا حنفی به شناسنامه 
0740445839 در تاریخ 1394/3/28 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:

1- علی محمد حنفی 0748743480   1355/6/9 تایباد پدر
2- تاجور شجاعی کهجه ئی 0748744193   1360/1/1 تایباد مادر

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

واال گواهی صادر خواهد شد.آ1411743
قاضی شورا- شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان تایباد- قنبر مرزانی

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای رحمان عظیمی پشته ئی دارای شناسنامه شماره 0748500741 به شرح دادخواست به کالسه 
1/0000570ح از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان قربان عظیمی پشته ئی به 
شناسنامه 77 در تاریخ 1356/5/1 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:

1- رحمان عظیمی پشته ئی 0748500741  1340/2/10 تایباد فرزند
2- ماه جان عظیمی پشته ئی 0748500359  1338/1/8 تایباد فرزند
3- نورجان عظیمی پشته ئی 0748500340  1336/1/3 تایباد فرزند

4- خیراله عظیمی پشته ئی 0748491686  1301  تایباد فرزند
5- حاجیه عظیمی پشته ئی 0748491694  1302  تایباد فرزند

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

واال گواهی صادر خواهد شد.  آ1411744
قاضی شورا- شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان تایباد- قنبر مرزانی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای مهدی سلیمانی نقندر وکالتاً از طرف آقای ورثه عطاءاهلل مهدوی به شماره وکالت 23038- 1400/09/21 دفتر 
354 مشهد با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست 37652/1400 مورخ 1400/11/11 تقاضای 
صدور س��ند مالکیت المثنی میزان مالکیت یک دانگ و نیم مش��اع از ششدانگ پالک 77 فرعی از 18 فرعی از یک 
اصلی بخش 6 مشهد را نموده که پالک فوق الذکر به نام عطاءاهلل مهدوی ذیل دفتر 242 صفحه 283 ثبت و سند به 
شماره 111539 صادر گردید حسب اعالم متقاضی سند مالکیت المثنی در اثر سهل انگاری مفقود شده در اجرای 
ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود 
اصل سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا 
سند معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورتجلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و 
یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت 

المثنی به نام مالک خواهد نمود. م.الف238    آ1411745
مدیرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

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

ساختمان های فاقد سند رسمی
 برابر رای ش��ماره 140060327001000469مورخ 1400/06/03 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی عباس��ی فرزند مقصود بشماره شناسنامه 631 صادره از زنجان در یک باب 
ساختمان مسکونی به مساحت 300 مترمربع پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 41 اصلی واقع در 
بخش 7 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز 
آگهی می ش��ود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ1411831
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/12/01                                  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/12/16

محمدرضا حسنی 
 رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای عباس��علی حس��ینی ب��ه وکالت از آقای مهدی چوپ��ان طبق وکالتنامه ش��ماره 41008 مورخ 
1400/10/01 دفترخانه 145 مش��هد به اس��تناد 2 برگ فرم استش��هادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند 
مالکیت المثنی ششدانگ اعیان یک باب منزل پالک ثبتی 3193 فرعی از 256 اصلی، واقع در بخش 09 ناحیه 0 
حوزه ثبت ملک مشهد که متعلق به نامبرده میباشد به علت سهل انگاری مفقود گردیده است و با بررسی دفتر امالک 
معلوم شد ششدانگ اعیان یک باب منزل پالک ثبتی 3193 فرعی از 256 اصلی، واقع در بخش 09 ناحیه 0 حوزه 
ثبت ملک مش��هد به مس��احت 116/06 مترمربع به نام مهدی چوپان فرزند مرتضی ذیل صفحه 275 دفتر امالک 
جلد 1726 ثبت شماره 295852 ثبت و سند شماره چاپی 816477 صادر گردیده است. دفتر امالک بیش از این 
حکایتی ندارد. و این بخشنامه به استناد ماده 120 آئین نامه قانون ثبت امالک صادر گردید. )ضمناً پالک 24 مکرر 

در راستای استانداردسازی به 256 اصلی تبدیل شده است(. م.الف 239  آ1411810
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد- سید محمد باقر جهانگیر حسینی

از طرف رستم عبدالهی

»گواهی عدم افراز«
در خصوص تقاضای آقای علی اکبر تقی زاده فرزند غالمحس��ین مبنی بر افراز دو س��هم مشاع از 8 ششدانگ اعیان 
یکواحد آپارتمان پالک 27303 فرعی از 223- اصلی واقع در بخش 9 مشهد که عرصه موقوفه آستان قدس رضوی 
می باش��د و سند مالکیت تک برگ اعیان با س��ریال 221346- بنام متقاضی ثبت و صادر و تسلیم گردیده است با 
توجه به اینکه ششدانگ اعیان پالک مورد تقاضا بصورت یکواحد آپارتمان میباشد و بموجب درخواست افراز مالک 
از ش��هرداری منطقه 7 مش��هد برابرنامه شماره 33791- 1400/7/16 شهرداری منطقه 7 مشهد اعالم نموده ملک 
مورد نظر برابر ضوابط و مقررات افراز بعلت تراکم کم مسکونی امکان پذیر نمی باشد و قابلیت افراز ندارد، لذا برابر ماده 
5 آئین نامه قانون افراز تصمیم بر رد درخواست افراز صادر میگردد و برابر ماده 6- آیین نامه افراز به خواهان و سایر 
مالکین مشاعی ابالغ میگردد نامبردگان می توانند باستناد ماده دو قانون افراز و فروش امالک مشاع از تاریخ انتشار 

آگهی ظرف مدت ده روز به دادگاه شهرستان مراجعه نمایند. م.الف 240  آ1411811
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک مشهد مقدس- سیدمحمدباقر حسینی جهانگیر

از طرف رستم عبدالهی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای محمد رنجبر ضیاءالدینی فرزند ماشاءاهلل باستناد 2 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت 
دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت شش دانگ اعیان یکباب
منزل مسکونی به شماره پالک 14330 فرعی از 232 اصلی بخش 9 مشهد که متعلق به نامبرده میباشد به علت 
سهل انگاری مفقود گردیده است. با بررسی دفتر امالک، معلوم شد؛ شش دانگ مالکیت نامبرده در ذیل شماره دفتر 
امالک 437 صفحه 184 شماره ثبت 82491 بنام آقای محمد رنجبر ضیاءالدینی فرزند ماشاءاهلل ثبت و سند مالکیت 
به ش��ماره چاپی 429016 سری الف 89 صادر گردیده و متعاقبا برابر سند رهنی شماره 495 مورخ 1388/06/19 
دفترخان��ه 275 مش��هد در ره��ن تعاونی اعتبار میزان قرار گرفته اس��ت. دفتر امالک بیش از ای��ن حکایتی ندارد.
لذا به استناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک مورد 
آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد، بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 
آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوس��ت اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی 
است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی، 

نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. م.الف 241  آ1411812
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- سیدمحمدباقر حسینی جهانگیر

از طرف محمدباقر شرفی

آگهی فقدان سند مالکیت
خان��م نرگ��س کامالن نجار با ارائه استش��هاد محلی گواهی امضاء ش��ده ط��ی درخواس��ت 34054/1400 مورخ 
1400/10/11 تقاضای صدور سند مالکیت المثنی مالکیت 100 سهم مشاع از 5000 سهم مشاع از 179362 سهم 
مشاع از 2 سهم از 8 سهم یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ پالک 0 فرعی از 179 اصلی بخش 10 مشهد را نموده 
که پالک فوق الذکر به نام نرگس کامالن نجار ذیل دفتر 2514 صفحه 1 ثبت و س��ند به ش��ماره 855177 د /91 
صادر گردید حسب اعالم متقاضی سند مالکیت المثنی در اثر سهل انگاری مفقود شده در اجرای ماده 120 اصالحی 
آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل سند مالکیت 
نزد خود می باش��ند ظرف 10 روز از تاریخ انتش��ار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به 
اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به 

نام مالک خواهد نمود. م.الف 242   آ1411813
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز

 حسن ابوترابی

آگهی تحدید حدود حوزه ثبتی شهرستان باخرز
سال 1400

پیرو آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به استناد تبصره ذیل ماده 
13 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون اخیرالذکر تحدید حدود

اراضی باخرز پالک 125- اصلی
پ��الک 777/1966 فرعی از 125- اصلی واقع در باخرز بخش چهارده باخرز به نام آقای محمد عثمان فائزی فرزند 
عیدی محمد نسبت به ششدانگ یکباب منزل طبق رأی ش��ماره 140060306015000342 مورخ 1400/8/30 

هیئت قانون تعیین تکلیف
در ساعت نه صبح روز دوشنبه مورخ 1400/12/23 در محل وقوع ملک به عمل خواهد آمد.

لذا از متقاضی و مالکین امالک مجاور و صاحبان حقوق ارتفاقی دعوت می ش��ود 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 15 قانون ثبت 
ملک مورد تقاضا با حدود اظهار ش��ده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد معترضین می توانند به استناد ماده 20 
قانون و مواد 74 و 86 آیین نامه قانون ثبت ظرف مدت سی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود اعتراض 
خود را کتباً به این اداره تسلیم و ظرف مدت یکماه 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.آ1411814
تاریخ انتشار: روز یک شنبه مورخ 1400/12/1

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک باخرز
 هادی رضائی

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:
خانم خدیجه رس��تمی یازتپه به شناسنامه ش��ماره 0810124580 کدملی 0810124580 صادره سرخس فرزند 
حلیم خان در ششدانگ یکباب منزل به انضمام طبقه فوقانی به مساحت 170/8 مترمربع پالک شماره 1010 فرعی 
از 541 فرعی از 276 اصلی واقع در خراس��ان رضوی بخش 14 مش��هد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قس��متی از 

مالکیت مرحوم برات خضرائی کاریزی و قسمتی از پالک** کالسه 98-423
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 ارایه 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. آ1411824
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/12/1                              تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/16

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد
 غالمرضا آقازاده

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 140060318603011425 مورخ 1400/10/13 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات مالکانه بالمعارض 
آقای بیژن مجیدی ش��اد فرزند پرویز به ش��ماره شناس��نامه 21  صادره از الهیجان در قریه گوراب در شش��دانگ 
یک قطعه زمین مش��تمل بر بنای احداثی به مس��احت 2546/26 متر مربع پالک فرعی  65   از اصلی 81  مفروز 
مجزی از پالک  38 و 40  از اصلی 81  واقع در بخش چهار رش��ت خریداری از مالک رس��می آقای غالمحس��ین 
آزم��وده گوراب��ی  مح��رز گردیده اس��ت.               لذا به منظور اطالع عموم مرات��ب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت 
یکماه از تاریخ تس��لیم اعتراض دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
م��دت مذک��ور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د. م ال��ف 3018  آ1411124

تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/11/16                                تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/12/01 
سعید بدوی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

از طرف نعمت ذوقی

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین

 »آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی وساختمان های  فاقد سندرسمی«  

برابر رای شماره 140060308002001578–   1400،10،26 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضی آقای علی محمدی به شماره شناسنامه و کد ملی 0640603602 صادره از بیرجند 
فرزند عبداله در ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 178 مترمربع در قسمتی از پالک 366 فرعی 
از 1269-اصلی اراضی مزرعه شاهیک بخش 11 قاینات )از محل مالکیت میرزا هاشم نوربخش( محرز 
گردی��ده اس��ت. لذا به منظور اط��الع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود و در 
صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ1411123
 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/11/16                             تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/12/01

علی صفایی فر
رئیس اداره ثبت  اسناد و  امالک  قاینات

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

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

اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي ش��ماره 140060319078010084 هیات دوم مورخه 1400/10/26موضوع 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 حمیده یوس��ف زاده ماهاني فرزند محمد 
بش��ماره شناس��نامه 323 صادره از ماهان در شش��دانگ یک باب مغازه باکاربری عرصه مسکونی به 
مساحت 17/60 مترمربع تحت پالک16845 فرعي از 3968 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1180 
فرعي از3968  اصلي بخش 2 کرمان واقع در کرمان خیابان سرباز کوچه14 خریداري از مالک رسمي 
خانم حمیده یوس��ف زاده ماهانی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي 
تقدیم نمایند.بدیهي اس��ت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند 

مالکیت صادر خواهد شد.آ1411152   شناسه آگهی 1270903
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/11/16                             تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/12/01

محمود مهدی زاده 
رئیس ثبت اسناد وامالک ناحیه 2شهرستان کرمان

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

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

اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي ش��ماره 140060319078010067 هیات دوم مورخه 1400/10/26موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 
منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي عباس عبدلي نژاد فرزند قاس��م بش��ماره 
شناسنامه 78 صادره از راین در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 346 مترتحت پالک مربع پالک 
33فرعي از 1355 اصلي بخش28 کرمان واقع در  کرمان راین خیابان امام )ره(کوچه مهدوی روبروی 
هنرستان خریداري از مالک رسمي آقاي احمد ارجمند کرمانی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ1411153  شناسه آگهی 1270852
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/11/16                              تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/12/01

محمود مهدی زاده 
رئیس ثبت اسناد وامالک ناحیه 2شهرستان کرمان

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

در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد ش��ده اس��امی افرادی که اس��ناد عادی یا رسمی آنان 
در هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه 2بجنورد مورد رسیدگی و تائید قرار گرفته جهت اطالع عموم 
در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نش��ریه آگهی های ثبتی )کثیراالنتش��ار و محلی( بشرح ذیل منتشر می گردد:

بخش دو بجنورد پالک 114- اصلی اراضی فیروزه
1-شش��دانگ یک قطعه باغ دارای پالک 773 فرعی از 114 اصلی فوق به مس��احت 1160 متر مربع ابتیاعی آقای 
حس��ین فیروزه مع الواس��طه از آقای ابراهیم فیروزه برابر رای ش��ماره 19473 مورخ 82/01/31 کالس��ه32262 
هیات مواد 147و 148 اصالحی قانون ثبت و رای اصالحی به ش��ماره 29/1400/59631مورخ 1400/11/4هیات 
قان��ون تعیی��ن تکلیف اراضی فاقد س��ند رس��می مبنی ب��ر اصالح قس��مت دوم ضلع جنوب بط��ول 31/60 متر

لذا بدینوسیله به فروشندگان ومالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چناچه اعتراضی 
دارندبایداز تاریخ انتش��ار آگهی و در روس��تاهااز تاریخ الص��اق درمحل تا دوماه اعتراض خ��ود رابه اداره ثبت محل 
وقوع ملک تس��لیم و رس��یداخذ نمایندمعترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تس��لیم اعت��راض مبادرت به تقدیم 
دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نمایندوگواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهنددرصورتی 
که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگرددیامعترض گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید 
اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهدنمود ضمنا صدورسند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود.

آ1411133      شناسه اگهی 1270873
دوم 1400/12/01 نوب��ت  انتش��ار  تاری��خ  اول1400/11/16                        انتش��ارنوبت  تاری��خ 

احمد اصغری شیروان
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بجنورد

آگهی آراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون 

یاد شده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و 
امالک فاروج مورد رسیدگی و تایید قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 

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

شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک ... فرعی از 3 اصلی فوق به مس��احت 8076/98 متر مربع ابتیاعی 
آقای علی اجتماعی فاروجی فرزند علی اصفر از محل مالکیت رس��می آقای علی اصغر اجتماعی برابر رأی ش��ماره 

140060307003001619-1400/10/29کالسه133-1400هیأت
شش��دانگ یک قطع��ه زمین مزروع��ی دارای پ��الک ... فرعی از 3 اصلی ف��وق به مس��احت15628/31متر مربع 
ابتیاعی خانم طیبه مألوف فرزند فرهاد از محل مالکیت رس��می آقایان مومنعلی یوس��فی و نوراله ش��اکر برابر رای 

شماره140060307003001607-1400/10/29کالسه42-1400هیأت
 بخش سه قوچان پالک 8 اصلی - اراضی جعفر آباد

 شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک .... فرعی از 8 اصلی فوق به مس��احت3782/40متر مربع ابتیاعی 
آقای احسان خاکشور خیر آباد فرزند محمد حسن از محل مالکیت رسمی آقای محمد طالب زاده برابر رأی شماره 

140060307003001606-1400/10/29کالسه156-1400هیأت
 بخش سه قوچان پالک 12 اصلی - اراضی مفرنقاه

7000 سهم مشاع از 12000 سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک ... فرعی از 383 فرعی از 12 اصلی 
فوق به مساحت12076/28 متر مربع ابتیاعی آقای موسی الرضا ندانی فاروجی فرزند غالم از محل مالکیت رسمی 
آقایان یداله بزم آرا و غالمرضا ش��اکری برابر رأی ش��ماره 140060307002001544-1400/10/21کالسه120-

1400هیأت
 5000 س��هم مش��اع از 12000 سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک ... فرعی از 383 فرعی از 12 
اصلی فوق به مس��احت12076/28 متر مربع ابتیاعی آقای برات محمد ندائی فاروجی فرزند غالم از محل مالکیت 
رس��می آقایان یداله بزم آرا و غالمرضا شاکری برابر رای شماره 140060307003001545-1400/10/21کالسه 

119 - 1400هیات 
بخش سه قوچان پالک 59 اصلی - اراضی خواجه ها 

شش��دانگ یکقطع��ه زمی��ن مزروعی دارای پ��الک ..... فرع��ی از 59 اصلی ف��وق به مس��احت2373/17متر مربع 
ابتیاع��ی آقای رمضان حس��ن پ��ور فرزند قنبر از محل مالکیت رس��می آقای قنبر حس��ن پور برابر رأی ش��ماره 

140060307003001538-1400/10/19کالسه66-1400هیأت
 شش��دانگ یکقطع��ه زمین مزروع��ی دارای پ��الک ..فرع��ی از 59 اصلی فوق ب��ه مس��احت4929/74متر مربع 
ابتیاع��ی آقای رمضان حس��ن پ��ور فرزند قنبر از محل مالکیت رس��می آقای قنبر حس��ن پور برابر رأی ش��ماره 

140060307003001539- 1400/10/19کالسه65-1400هیأت
بخش سه قوچان پالک 115 اصلی - اراضی سه گنبد 

یکدانگ و نیم مش��اع از شش��دانگ یکقطعه زمین مزروعی دارای پالک ... فرعی از 219 فرعی از 115 اصلی فوق به 
مساحت 6479/74متر مربع ابتیاعی آقای حسین ابهری فرزند غالمعلی از محل مالکیت رسمی آقای غالمعلی ابهری 

برابر رای شماره140060307003001547-1400/10/21کالسه115-1400هیأت
یکدانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک . فرعی از 219 فرعی از 115 اصلی فوق به 
مساحت 6479/74متر مربع ابتیاعی آقای جعفر ابهری فرزند غالمعلی از محل مالکیت رسمی آقای غالمعلی ابهری 

برابر رای شماره 140060307003001548-1400/10/21کالسه114-1400هیأت
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک . فرعی از 219 فرعی از 115 اصلی فوق به مساحت 
6479/74متر مربع ابتیاعی آقای غالمعلی ابهری فرزند حس��ین از محل مالکیت رسمی مشاعی متقاضی برابر رای 

شماره 140060307003001546-1400/10/21کالسه116-1400هیأت
 بخش سه قوچان پالک 161 اصلی - اراضی چری 

شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک . فرعی از 161 اصلی فوق به مساحت4093/27متر مربع ابتیاعی 
آقای سید کاظم ذبیحی چری فرزند یحیی از محل مالکیت رسمی آقای براتعلی نباتی ولد ابراهیم برابر رأی شماره 

140060307003001603-1400/10/28کالسه160-1400هیأت
بخش سه قوچان پالک 188 اصلی - اراضی شیرغان

شش��دانگ یکقطع��ه زمی��ن مزروع��ی دارای پ��الک 130 فرع��ی از 188 اصلی ف��وق به مس��احت1586/08متر 
مرب��ع ابتیاع��ی آقای منصور صدقی فرزند حس��ن از محل مالکیت رس��می آقای غالمحس��ین صدق��ی برابر رای 

شماره140060307003001604-1400/10/28 کالسه138-1400هیأت
بخش سه قوچان پالک 192 اصلی - اراضی پسکن 

ششدانگ یک قطعه باغ دارای پالک . فرعی از 192 اصلی فوق به مساحت
1151/63متر مربع که مقدار 279 متر مربع در حریم رودخانه واقع شده است ابتیاعی آقای حسنعلی سجادی پسکن 
فرزند غالمحس��ن از محل مالکیت رسمی آقای غالمحسن سجادی برابر رأی شماره 140060307003001543-

1400/10/21کالسه86-1400هیأت
بخش سه قوچان پالک 260 اصلی - اراضی باش محله

 ششدانگ یک قطعه باغ دارای پالک ... فرعی از 260 اصلی فوق به مساحت
1785/97 متر مربع که مقدار 231 متر مربع در حریم رودخانه واقع ش��ده اس��ت ابتیاعی آقای علی مقدسی آرمود 
آقاجی فرزند رمضانعلی از محل مالکیت رس��می آقای قنبر عباسی برابر رأی شماره 140060307003001514-

1400/10/12کالسه60-1400هیأت
ششدانگ یکقطعه باغ دارای پالک . فرعی از 260 اصلی فوق به مساحت1527/22متر مربع که مقدار 204 متر مربع 
در حریم رودخانه واقع شده است ابتیاعی آقای علی مقدسی ارمود آقاجی فرزند رمضانعلی از محل مالکیت رسمی 

آقای فیض اله پاسبان برابر رای شماره 140060307002001515-1400/10/21کالسه59-1400هیأت
 لذا بدینوسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چنانچه اعتراضی 
دارند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاهها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترضین باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد در صورتی که اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت 
به صدور سند خواهد نمود ضمنأ صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه عمومی نخواهد بود. آ1411122

 تاریخ انتشار نوبت اول :1400/11/16          تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/12/01
محمد اسماعیل فرهمند -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فاروج

آگهی آراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در هیات مستقر در اداره ثبت اسناد 
و امالک بجنورد مورد رسیدگی و تائید قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیراالنتشار 

و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد:
بخش دو بجنورد پالک 145- اصلی اراضی کالته علیخان ناظر

1-ششدانگ یکباب ساختمان از پالک 15 فرعی از 145 اصلی فوق به مساحت 1507/24 متر مربع ابتیاعی آقای علی بطالبلویی به میزان دو 
دانگ مشاع از ششدانگ و آقای قربان محمد بطالبلویی به میزان دو دانگ مشاع از ششدانگ و آقای امیر بطالبلویی به میزان دو دانگ مشاع از 
ششدانگ )مشاعاً و بالسویه( از محل مالکیت رسمی محمد ناظری و ورثه محمد ناظری به نامهای جمشید و فرود و فرشته و ملیحه برابر آراء شماره 

های 2835-1400 و 2834-1400 و 2833-1400 مورخه 1400/10/14-کالسه های 0150-1399 و 0149-1399 و 1399-0148
لذا بدینوس��یله به فروشندگان ومالکین مشاعی و اش��خاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چناچه اعتراضی دارندبایداز تاریخ انتشار 
آگهی و در روستاهااز تاریخ الصاق درمحل تا دوماه اعتراض خود رابه اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسیداخذ نمایندمعترضین باید ظرف 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایندوگواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل 
دهنددرصورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگرددیامعترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت 

به صدور سند خواهدنمود ضمنا صدورسند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود.
شناسه آگهی 1279664  آ1411804

تاریخ انتشارنوبت اول1400/12/01                                                                   تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/12/16
علیخان نادری- رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد



اجرای مصوبه 
رایگان شدن 
قبوض گاز 
مددجویان از 
ابتدای سال 
 ۱۴۰۰
رئیس کمیته امداد 
امام خمینی)ره( از 
ارسال ۵۸۴هزار کد 
اشتراک مددجویان 
این نهاد به شرکت گاز 
برای بهره مندی از گاز 
رایگان خبر داد.

به گزارش کمیته 
امداد، سید مرتضی 
بختیاری گفت: 
مصوبه رایگان 
شدن قبض گاز از 
ابتدای سال ۱۴۰۰ 
الزم االجراست 
و شرکت گاز 
اطمینان داده تمام 
پرداختی های قبلی 
گاز در نخستین قبض 
گاز بستانکار منظور 
می شود.

زندگی سالم

اعظم طیرانی    بــراســاس 
قــــــانــــــون نـــســـخـــه نـــویـــســـی 
الکترونیک باید از آغاز دی ماه 
به صورت کامل اجرایی می شد؛ 
ــه دلـــیـــل شــکــایــت هــای  ــا بـ ــ ام
مختلف جامعه پزشکی پس 
از اجرا، مسئوالن تصمیم گرفتند برای مدتی تمام 
نسخه ها الکترونیک نشوند و برای آنکه نقایص 
این طرح برطرف شود انعطاف پذیری بیشتری به 
خرج دهند، با این حال به نظر می رسد اشکاالت 

این طرح همچنان وجود دارد.

نسخه نویسی الکترونیک شتاب زده اجرا شد  ◾
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ایران در 
گفت وگو با ما اظهار می کند: در اینکه نسخه نویسی 
الکترونیک موجب افــزایــش دقــت و سرعت در 
نسخه نویسی می شود هیچ گونه تردیدی نیست؛ 
اما این طرح در کشور ما عالوه بر فراهم نبودن بستر و 

ابزار الزم، به صورت شتاب زده اجرا شد.
علی ساالریان ادامــه می دهد: این شتاب زدگی، 
جامعه پزشکی و مردم را با چالش هایی همچون 
دشواری کاربری، همخوان نبودن با فرهنگ درمان و 
سالمت کشور روبه رو کرد. اینکه می گوییم کاربری 
استفاده از نسخه نویسی الکترونیک آسان نیست 
به این دلیل است که قطعی برق یا اینترنت مانع 
انجام نسخه نویسی می شود. ضمن آنکه کدهای 
داروها بسیار متنوع و گاهی نامنظم است و هنوز 
بیمه های تکمیلی و حتی بیمه های جزئی تر وارد 
نسخه الکترونیک نشده اند و ارتباط، یک طرفه 
اســت؛ یعنی پس از ثبت نسخه توسط پزشک 
برای داروخانه و مراجعه بیمار به داروخانه، چنانچه 
دکتر داروساز نظرجدید، توضیح یا نظری ارشادی 
در خصوص دارو داشته باشد یا دارو موجود نباشد 
و بخواهد داروی مشابهی را برای بیمار پیشنهاد 
کند، بیمار باید دوباره به مطب پزشک مراجعه و آن 
توضیح را ارائه کند؛ درحالی که اگر نسخه نویسی 
الکترونیک دوطرفه باشد دکتر داروساز به راحتی 
می تواند موضوع را با پزشک مطرح کند و بیمار 
به زحمت نیفتد. ضمن آنکه در مواردی با وجود 
ثبت نسخه توسط پزشک، در داروخــانــه رؤیت 
نمی شود، پزشکان نیز اگر بخواهند همزمان با 
تجویز دارو، آزمایش تشخیصی برای بیمار تجویز 
کنند باید صفحه را ببندند و دوباره وارد شوند که 
این موضوع موجب اتالف وقت پزشک و معطلی 

سایر بیماران می شود. 

 انکارناپذیری نسخه های الکترونیک  ◾
با امضای الکترونیک 

وی با اشاره به پایین بودن سطح امنیت این فرایند 

نیز ادامـــه مــی دهــد: امــکــان دسترسی افـــراد به 
اطالعات محرمانه بیمار وجود دارد، ضمن آنکه هر 
فرد که به نام کاربری و کلمه عبور پزشکان دسترسی 
داشته باشد می تواند از طریق این سامانه در فضای 
مجازی برای بیمار دارو تجویز کند و در صورت ایجاد 
مشکل، بیمار نمی تواند ثابت کند این پزشک برای 
او چنین دارویی را تجویز کرده است. اما اگر امضای 
الکترونیک اجرا شود حقوق بیماران حفظ خواهد 
شد و عــالوه بر محرمانه ماندن پرونده سالمت 
آن ها، در صورت بروز قصور پزشکی، بیمار می تواند 
حقوق خود را از طریق مراجع قضایی پیگیری و 

مطالبه کند. 
ساالریان می افزاید: سازمان نظام پزشکی روی 
امضای الکترونیک کار کــرده و آمــاده اجــرای این 
طــرح اســت. امــا امــضــای الکترونیک بــه شرطی 
مستقر خواهد شد که سایر مشکالت سامانه 
نسخه الکترونیک برطرف شده باشد و جامعه 
پزشکی زمانی می پذیرد نسخه الکترونیک را 
استفاده کند که موجب افزایش سرعت فرایند 
درمان شود و این گونه نباشد که علت ایجابی اش 
یعنی پرونده سالمت بیمار را نقض کند و پزشک 
دنبال کد بگردد و مریض سرگردان شود تا بیمه ها 

سود ببرند. 

 نسخه نویسی الکترونیک  ◾
با فرهنگ درمان و سالمت کشور ما قرابت ندارد

ساالریان با بیان اینکه نسخه نویسی الکترونیک 
با فرهنگ درمـــان و سالمت کشور ما سازگاری 
ندارد، اضافه می کند: در کشورهای توسعه یافته ای 
مثل آلمان، نسخه نویسی الکترونیک در حال 
اجراست، اما در آن کشور به ازای هر بیمار، پزشکان 
ویزیت هایی به طور متوسط بین 200 تا 500 دالر 
دریافت می کنند و اجازه ندارند روزانه بیش از پنج تا 
هفت بیمار ویزیت کنند و برای ویزیت بیشتر از این 

تعداد بیمار، مالیات های سنگینی پیش بینی شده 
است که اغلب پزشکان حاضر به ویزیت بیش 
از هفت بیمار نیستند، در نتیجه پزشکان وقت 
کافی دارند تا بیماران را معاینه و پس از تشخیص 
دقیق بیماری، نسخه را با دقت در سامانه ثبت 
کنند. امــا در کشور ما ممکن اســت پزشکان در 
هر شیفت اورژانس بین 70 تا 150 بیمار را ویزیت 
کنند و در این شرایط پیدا نکردن کد داروها، قطع 
شدن اینترنت، ارسال نشدن پیامک و غیره منجر 
به ایجاد استرس بــرای پزشکان می شود، ضمن 
آنکه بخشی از زمانی که باید صرف روند درمان 
شود یعنی بخشی از زمان مربوط به معاینه برای 
جست وجوی بیماری، بررسی عالئم و نشانه های 
بیماری و توضیح درمان هایی که باید پیگیری شود، 
به ثبت دارو اختصاص پیدا می کند که به روند 
درمــان لطمه می زند. زیرا طرحی که برای ویزیت 
200 تا 500 دالری در نظر گرفته شده را نمی توان 
برای ویزیت های 50هزار تومانی پیاده کرد. بنابراین 
اگر چالش های نسخه نویسی الکترونیک برطرف 

نشود روند درمان دچار آسیب خواهد شد. 
ــظــارت ســـازمـــان نــظــام پزشکی  مــعــاون فــنــی و ن
کشور ادامــه می دهد: قانون گذار، نسخه نویسی 
الکترونیک را در کنار پرونده و امضای الکترونیک 
دیده و تأکید کرده این سه عامل تا اول دی ماه 1400 
اجرایی شود، اما متأسفانه به دلیل منافع بیمه ها 
که نسخه نویسی الکترونیک موجب ذخیره بودجه 
زیادی برای آن ها شده، این قانون به صورت ناقص 
اجرا شده است به طوری که با وجود اجرای طرح از 
اول دی امسال، هنوز پرونده الکترونیک و امضای 

الکترونیک اجرایی نشده است.
به گفته ساالریان هدف از اجــرای این طرح ثبت 
سوابق دارویــی و سالمت بیمار اســت تا پزشک 
بتواند با مشاهده این سوابق، خدمات درمانی 
بهتری به بیمار ارائه دهد و از تکرار آزمایش های 

تشخیصی و تحمیل هزینه های درمانی به بیمار 
پیشگیری شود، اما با اجرای ناقص طرح، از اهداف 
اساسی آن غفلت شد و در حال حاضر در فرایند 
نسخه الکترونیک تنها بیمه ها هستند که سود 
بسیار زیادی کرده اند به طوری که پیش از اجرای آن، 
چند میلیون دفترچه برای هموطنان صادر می شد و 
هر دفترچه اگر چند هزار تومان هم بود، در مقیاس 
بزرگ رقم قابل توجهی می شد ضمن آنکه با اجرای 
این طرح اداره نسخه خوانی بیمه ها حذف شد. 
همچنین بسیاری از پزشکان پس از استقرار نسخه 
الکترونیک به خاطر مشکالت آن، رابطه شان را با 
بیمه قطع کردند و بیمارانی که به آن ها مراجعه 
می کنند باید هزینه ویزیت را از جیب خود بپردازند 
و دارویی را که این پزشکان تجویز می کنند با تعرفه 
آزاد خریداری کنند بنابراین به نظر می رسد بیمه ها 
از استقرار نامنظم نسخه الکترونیک سود چند 
ده هزار میلیاردی می کنند به همین دلیل از این 
رونــد بسیار استقبال می کنند. ما انتظار داریم 
دولت به عنوان متولی اجرای طرح، مشکالت ذکر 
شده را بررسی و امکان اجرای نسخه الکترونیک را 
کامل و یکپارچه و بدون اشکال برای کاربران ایجاد 
کند تا هم مردم، هم بیمه ها و هم جامعه پزشکی 

از آن سود ببرند.

مطب ها تجهیز شوند ◾
وی با اشاره به نادیده گرفته شدن حقوق پزشکان 
در نسخه نویسی الکترونیک می گوید: پزشکانی 
کــه می خواهند نسخه الکترونیک بنویسند، 
دست کم باید یک سیستم رایانه داشته باشند و به 
طور مستمر اینترنت خریداری کنند که این موارد 
موجب افزایش هزینه های مطب داری می شود 
و باید تمهیدات الزم در این خصوص اندیشیده 
شود و دولت یا بیمه ها که سود زیادی را از اجرای 
این طرح می برند، وام های کم بهره ای برای جامعه 
پزشکی در نظر بگیرند تا بتوانند با همکاری جامعه 
ــزامــات نسخه نویسی  پزشکی مطب ها را بــه ال
الکترونیک مجهز کنند. اکنون برخی از پزشکان 
نامدار و مشهور که سنی از آن ها گذشته نمی توانند 
نسخه ها را ثبت سامانه کنند و باید فردی را برای 
اجرای این طرح استخدام کنند، بنابراین باید این 
تحمیل هزینه اضافه در تعرفه ویزیت یا تسهیالتی 

که دولت به پزشکان می دهد لحاظ شود. 
ــه مـــی دهـــد: بــایــد کــاربــری  ــ ــ ــن مــســئــول ادام ــ ای
نسخه نویسی الکترونیک آسان شود تا پزشکان 
بتوانند به راحتی از کدها استفاده کنند و بسترها 
و پلتفرم های بیمه ها با هم متفاوت نباشد. اکنون 
بیمه ســالمــت یــک پلتفرم دارد و بیمه تأمین 
اجتماعی یک پلتفرم دیگر که این مسئله موجب 

اتالف وقت پزشکان می شود.

انتقاد معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی از استقرار نامنظم طرح نسخه نویسی الکترونیک

سود بیمه ها از خطاهای نسخه الکترونیک

ددستچينستچين

واکنش

واکنش 
به یک ادعا
 در خصوص 
مدیریت 
پیک ها

سیدمحمدرضا 
هاشمیان، عضو کمیته 
علمی کشوری کرونا در 
واکنش به این ادعا که 
پیک های کرونا مدیریت 
شده هستند و اعمال 
نشدن محدودیت ها 
در موج ششم به این 
دلیل بوده که شیب 
رسیدن پیک به قله 
تندتر شود و تا پیش 
از نوروز فروکش کند و 
کسب وکار ها دچار رکود 
نشوند، به میزان گفت: 
تاکنون این گونه نبوده 
است که همه موج ها بر 
اساس قاعده مشخصی 
پیش روند، برای مثال 
مرگ ومیر بسیار زیاد 
پیک پنجم به این سبب 
بود که تصور می شد 
اوضاع مانند موج های 
قبلی باشد؛ اما این گونه 
نشد و شاهد 
مرگ ومیر بسیاری در 
این پیک بودیم.

علی ساالریان
معاون فنی و نظارت سازمان 

نظام پزشکی کشور 

برای آنکه مردم و جامعه پزشکی از ارائه خدمات 
سالمت متضرر نشوند باید امنیت سامانه 

نسخه الکترونیکی تأمین شود و این مهم فقط 
از طریق امضای الکترونیک امکان پذیر است. 

متولی اجرای این موضوع سازمان نظام پزشکی 

است، اما تاکنون ابزار پایش، استقرار، بودجه و 
اعتبار الزم به سازمان نظام پزشکی داده نشده 

و این سازمان حتی یک ریال بابت این پروژه ملی 
دریافت نکرده و با توجه به اینکه سازمان نظام 

پزشکی وابسته به حق عضویت جامعه پزشکی 

است و از نظر مالی نمی تواند این پروژه ملی 
را بدون حمایت دولت به انجام برساند زمانی 

استقرار نسخه نویسی الکترونیک می تواند به 
نفع همه افراد جامعه باشد که تمهیدات الزم 

برای اجرای کامل آن اندیشیده شود. 

ضرورت یادگیری 
مهارت حل تعارض

 اکرم شاهد، مشاور خانواده    
ایجاد تعارض بر سر خواسته ها، 
انــتــظــارات و تــرجــیــحــات رفــتــاری 
متفاوت، موضوعی طبیعی در روابط بین فردی 
به خصوص روابط نزدیکی مانند رابطه بین زن 
و شوهر اســت. زوجین خوشبخت، آن هایی 
نیستند که هیچ گاه دچار تعارض نمی شوند بلکه 
آن هایی هستند که توان مدیریت، حل و عبور از 
تعارضات را دارند. در واقع تعارض هم می تواند 
یک تهدید باشد و هم یک فرصت؛ مادامی که 
دو نفر مهارت مدیریت و حل تعارض را داشته 
باشند، می توانند از تعارض به عنوان راهی برای 
خودشناسی، دیگرشناسی و حتی افزایش 
صمیمیت استفاده کنند؛ اما اگر این تعارضات 
به درستی مدیریت نشود می تواند سبب از بین 

رفتن رابطه و یا کاهش صمیمیت شود.
پس برای بهبود روابط و سازگاری اجتماعی نیاز 

به مهارت حل تعارض داریم، مهارتی که با آن
1- اجازه ندهیم تعارضات تهدیدی برای روابط 

ما شوند.
2- بتوانیم تعارضات بین فــردی را به فرصت 

تبدیل کنیم.
روش های حل تعارض:

1-روش های ناسالم
الف( اجتناب از حل تعارض: در این حالت افراد 
از گفت وگو درباره تعارض خــودداری می کنند. 
دلیل آن اغلب ترس از باال گرفتن اختالف است.
ب( قطع کردن رابطه و قهر: عــده ای از مردم به 
دنبال اختالف با دیگری، رابطه خود را با وی قطع 
می کنند. چنین چیزی به معنای پــاک کردن 

صورت مسئله است.
ج( ســپــردن مشکل بــه گــذر زمـــان: عـــده ای هم 
اختالف خود با دیگری را به گذر زمان می سپارند 

تا شاید به مرور زمان خود به خود حل شود.
ــدن: یکی دیگر از روش هـــای حل  د( کــوتــاه آمـ
تعارض، کوتاه آمدن است. کوتاه آمدن در مقابل 
دیگران به این معنا نیست که اختالف حل شده 
است بلکه به این معناست که ما به دالیلی از 
حق خــود گذشته ایم. ایــن اقــدام ممکن است 
در کوتاه مــدت مؤثر باشد امــا در درازمـــدت به 

اختالفات و استرس بین فردی دامن می زند.
ه( رفــتــار پــرخــاشــگــرانــه: عـــده ای هــم بــه دنبال 
بروز اختالف با دیگری دست به پرخاشگری و 

فحاشی می زنند.
2-روش های سالم

 الــف( گــوش دادن و اجــازه صحبت به دیگری 
دادن: گوش دادن با شنیدن فرق می کند. وقتی 
به صحبت کسی گوش می دهید یعنی سراپا 
توجه و گوش هستید. این رفتار، این احساس را 
در گوینده ایجاد می کند که شما برایش اهمیت 
قائل هستید و به دقــت به حرف هایش گوش 
می دهید. در روند حل تعارض، گوش دادن دقیق 
موجب می شود با دیــدگــاه طــرف مقابل آشنا 
شوید. این کار از احتمال ایجاد سوءتفاهم در 

روابط بین فردی می کاهد.
ب( پرداختن به مشکل، راه حل ارائــه دادن و 
دنبال مقصر نگشتن: مذاکره مؤثر مستلزم 
ایــن اســت که دو نفر به مشکل و راه حل های 
آن بپردازند، انتقادپذیر بوده ولی دنبال مقصر 

نباشند.
ج( پرداختن به یک مشکل: امکان حل همه 
مشکالت به یکباره مقدور نیست. بنابراین 
بهتر است مهم ترین موضوع مورد اختالف را 
به صــورت عینی و دقیق انتخاب کــرده و به آن 

بپردازید.
د( همدلی کردن: همدلی یعنی خود را جای طرف 
مقابل بگذارید و از دید او به موضوع و مشکل 
نگاه کنید. نگریستن از زاویــه دیگری به شما 
کمک می کند در ارائه راه حل ها منافع و رضایت 

طرف مقابل را نیز در نظر بگیرید. 
ه( بــه کــار گرفتن فــن وقــفــه: بــایــد بــه دو طرف 
مذاکره یاد داد پیش از آنکه خیلی عصبانی و یا 
خشمگین شوند، به طور موقت گفت وگو را پایان 

دهند تا آرامش خود را بدست آورند. 
ن( به کار گرفتن روش بــرد–بــرد: وقتی راه حل 
ارائه می دهید، به هدف نهایی فکر کنید؛ هدف 
نهایی، حل مشکل و بهبود رابطه است. اگر راه 
حل های ارائــه شده صرفاً منافع شما را تأمین 
کنند و منافع طرف دیگر را نادیده بگیرند، هرگز 
رضایت طــرف مقابل تأمین نخواهد شــد، در 
نتیجه مــذاکــره بی فایده خواهد بــود. بهترین 
گزینه، ارائه راه حل هایی است که هم منافع شما 

و هم منافع دیگری را تأمین کند.
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بازار غیر قانونی فریدونکنار همچنان پابرجاست ◾
محمدعلی یکتانیک، کارشناس محیط 
زیست به ایرنا گفت: بازار غیرقانونی فروش و 
قاچاق پرندگان وحشی فریدونکنار همچنان 
ــدام مؤثری در خصوص  پابرجاست و کوچک ترین اق
ساماندهی آن تا این لحظه انجام نشده است. به دلیل 
ــازار، کشتار میلیونی پرندگان مهاجر در  وجــود ایــن بـ

محدوده فریدونکنار، سرخرود و ازباران انجام می شود.

تجهیز دانشگاه ها مهم تر از ادغام  ◾
زهرا شیخی مبارکه، سخنگوی کمیسیون 
ــان مجلس بــا انــتــقــاد از  ــ بــهــداشــت و درم
تصمیمات در خصوص ادغام دانشگاه های 
علوم پزشکی در وزارت علوم به میزان گفت: تجربه 
پروژه هایی که قبالً تجربه شده و نتایج مثبتی نداشته 
صحیح نیست، به جای ادغــام این دانشگاه ها به فکر 

تجهیز و تقویت آن ها باشیم.

پیامد چراغ سبز به واکسن نزده ها  ◾
اقــبــال شــاکــری، عضو کمیسیون عمران 
مجلس با اشاره به حکم دیوان عدالت اداری 
مبنی بر اینکه دستگاه های اجــرایــی حق 
ندارند از ورود افرادی که واکسن نزده اند جلوگیری کنند، 
به ایسنا گفت: این موضع دیوان، تضعیف جایگاه ستاد 
ملی مقابله با کروناست. باید دستورالعمل های ستاد 

ضمانت اجرایی داشته باشد.

امیکرون، آموزشی سربازان را یک ماهه کرد ◾
امیر غالمرضا رحیمی پور، رئیس اداره 
سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای 
مسلح در گفت وگو با مهر اظهار کرد: به 
دلیل جلوگیری از شیوع سویه امیکرون در کشور، 
ــوزش رزم مقدماتی بـــرای مــشــمــوالن پایه  دوره آمـ
خدمتی اسفند مــاه از 45 روز بــه یــک مــاه کاهش 

یافته است.

جامعه

آسيب های اجتماعیآسيب های اجتماعیمحيط زیستمحيط زیست بهداشت و درمانبهداشت و درمان

رئیس سازمان محیط زیست:

هر ساله یک سد کشور 
بازنشست می شود 

بــه گـــزارش ایــرنــا علی سالجقه، رئــیــس ســازمــان محیط 
زیست گفت: ساالنه 2میلیون تن خاک در کشور در حال 
جابه جایی است. در سیالب های سال ۹۸، یک میلیارد و 
200میلیون تن خاک حاصل خیز را از دست دادیم. در سد 
کرخه و دز خاک در کف سد خوابید و آب سرریز شد و هر 
ساله یک سد مانند سد امیرکبیر کرج را از دست می دهیم. 

هرچه سیالب گل آلود تر باشد میزان آسیب بیشتر است.
رئــیــس ســازمــان محیط زیــســت در مـــورد محیط بانان 
نیز اظهار کــرد: 7هـــزارو500 نفر پرسنل محیط زیست 
محیط بان هستند. از سه هفته پیش، اصالح قانون حمل 
سالح اتفاق افتاده که شامل پرسنل نیرو های مسلح و 

محیط بانان می شود.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر:

پلیس، مرجع نظارت بر مراکز 
خصوصی ترک اعتیاد نیست

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر دربــاره نظارت بر مراکز 
خصوصی ترک اعتیاد به تسنیم گفت: پلیس در جریان 
دریافت مجوز این مراکز نیست. بازرسی، نظارت و کنترل 
این مراکز برعهده سایر سازمان هاست؛ اما اگر جرمی در 

آن ها روی دهد، وارد عمل می شویم.
سردار مجید کریمی درباره فعالیت مراکز کمپ ترک اعتیاد 
و اتفاقاتی مانند قتل یا شکنجه معتادان که هر از چندگاهی 
در برخی از این مراکز روی می دهد، افزود: خوشبختانه در 
مراکز دولتی چنین اتفاقاتی را شاهد نبودیم و اتفاقات یاد 
شده نیز در چند مورد از مراکز خصوصی روی داد و شاهد 
بازتاب آن در فضای مجازی بودیم که پلیس وارد عمل شد، 

اعالم جرم کرد و آن مراکز با کمک دادستانی پلمب شد.

عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا عنوان کرد

غلبه برکت پالس 
بر امیکرون و دلتا

مینو محرز، عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا به برنا 
گفت: قرار است کارآزمایی بالینی برکت پالس انجام شود.

وی افزود: کارآزمایی بالینی برکت پالس در مرحله حیوانی 
انجام و مدارک الزم به وزارت بهداشت ارسال شده تا مجوز 

برای انجام کارآزمایی بالینی گرفته شود.
محرز تصریح کرد: در این نوع از واکسن به جای ویروس 
ابتدایی کرونا که به ویــروس ووهــان معروف بــود؛ ویــروس 
امیکرون وجود دارد و تغییر ویروسی در این واکسن نسبت 

به واکسن قبلی برکت به وجود آمده است.
وی تأکید کرد: برکت پالس روی امیکرون و دلتا اثر دارد. 
همچنین قرار است کارآزمایی بالینی انسانی این واکسن 

روی گروه سنی 12 سال به باال انجام شود.
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مصدومیت 
شدید عزت اللهی 

باشگاه الغرافه قطر 
خبر از مصدومیت 
سعید عزت اللهی 

هافبک تیم ملی ایران 
در جریان دیدار با 

الخریطیات داد. 
این بازیکن از ناحیه 

رباط زانوی پا آسیب 
دیده است و قادر 

نیست در چند هفته 
آینده برای تیم آندره 

استراماچونی در 
ترکیب الغرافه بازی 

کند. از این رو حضور 
عزت اللهی در اردوی 

پیش روی تیم ملی 
ایران در نوروز ۱۴۰۱ 

برای دیدار با لبنان 
و کره جنوبی نیز در 

ابهام قرار دارد.

در  حاشيه

ثبت نماد 
استقالل و 

 پرسپولیس 
در فرابورس 

با اعالم قبلی 
مسئوالن سازمان 

خصوصی سازی و وزارت 
ورزش و جوانان برای 

ورود سهام باشگاه های 
استقالل و پرسپولیس 

به بازار سرمایه، 
سرانجام پس از کش و 

قوس های فراوان قرار 
است امروز نماد این دو 
باشگاه در فرابورس به 

ثبت برسد.
قرار است تا پایان 

اسفند ماه سال جاری، 
مراحل پذیره نویسی 

10 درصد عرضه اولیه 
سهام سرخابی ها بین 

هواداران و پیشکسوتان 
این دو باشگاه انجام 

شود.

خبرخبر
روزروز

  آگوئرو 
ستاره سابق سیتی در نظر دارد به 

عنوان مربی، تیم ملی آرژانتین را در 
جام جهانی 2۰22 همراهی کند. 

آگوئرو به دلیل مشکالت قلبی مجبور 
شد از دنیای فوتبال خداحافظی کند.

  رونالدو 
ژرژ مندس، مدیربرنامه رونالدو، در 
حال مذاکره با باشگاه های مختلف 
در سراسر اروپاست و در این میان 

صحبت هایی را نیز با مدیران پاری 
سن ژرمن انجام داده است.

  هری کین 
پپ گواردیوال، سرمربی منچسترسیتی، 
فاش کرد این باشگاه چهار تالش ناموفق 
برای جذب هری کین داشته  اما مدیران 

تاتنهام حاضر نشدند این پیشنهادها 
را به هیچ وجه بپذیرند.

 سینا حسینی  
ــا وجـــــود نــاکــامــی  بـ
ــه  ــتـ فــــصــــل گـــذشـ
محرم نوید کیا در 
کــادر فنی سپاهان 
بــازهــم مــدیــران این 
باشگاه تصمیم گرفتند باردیگر به این 
مربی جــوان اعتماد کنند تا هدایت 
سپاهان در فصل بیست و یکم بازهم 
در دست او باشد، اما انگار آن هــا در 
ــادی برای  فصلی که هزینه بسیار زی
خرید ستاره های سرشناس فوتبال 
کردند، بازهم باید شاهد ناکامی این 
تیم صنعتی در رقابت های لیگ برتر 

باشیم.

عقب افتادن در کورس ◾
سپاهانی ها که در حال حاضر سه جین 
بازیکن تراز اول در اختیار دارند با نتایج 
بدست آمده توسط کادر فنی فعلی، 
عمالً از کورس قهرمانی جدا شدند و به 
نظر می آید تنها یک معجزه می تواند 
ــورس قهرمانی  ــا را بــه کـ دوبــــاره آن هـ

بازگرداند.
اخــتــالف 10 امتیازی سپاهان بــا تیم 
صدرنشین و فاصله هشت امتیازی 
با تیم دوم جــدول ایــن واقعیت را به 
اثبات می رساند که سپاهان کمترین 
شانس را بــرای رســیــدن بــه قهرمانی 

در اختیار دارد، از طرفی همزمان با 
ناکامی های دنباله دار این تیم، سایر 
تــیــم هــای تعقیب کننده نیز فاصله 
امتیازی خود را با این تیم به حداقل 
رساندند و بعید نیست زرد پوشان 
نصف جهان در هفته های آتی با تکرار 
ناکامی به رده های پایین تر سقوط کنند 
تا تـــراژدی بزرگی بــرای اصفهانی ها و 

محرم نوید کیا رقم بخورد.

نویدکیا زیر چتر حمایت ◾
با وجود این، پیش بینی می شد مدیران 
سپاهان پس از این اتفاقات و از دست 
رفتن شانس قهرمانی برای جلوگیری 
از وقوع یک فاجعه بزرگ در مسابقات 
آسیایی به سمت تغییرات بروند، اما 
به نظر می آید فعالً خبری از تغییرات 
ــاشــگــاه صــنــعــتــی نیست؛  در ایـــن ب
چــون محمدرضا ساکت مدیرعامل 
بازنشسته سپاهان در مصاحبه ای 
یک روز پس از ناکامی برابر تیم هوادار 
برای چندمین بار از سرمربی تیمش 
حمایت کرد و مدعی شد ما اعتقادی 
به تغییر نداریم و همچنان از محرم 
نوید کیا حمایت خواهیم کــرد؛ چون 
این سرمربی توانمندی الزم برای خروج 

از بحران را دارد.
اما به نظر می رسد حمایت محمدرضا 
ساکت از نویدکیا عمر چندانی نداشته 

بــاشــد و در صـــورت تــکــرار ناکامی ها 
بــه ویـــژه از دســت رفــتــن امــتــیــاز برابر 
ذوب آهن در هفته نوزدهم به واسطه 
حساسیتی که میان هواداران و مدیران 
دو باشگاه وجود دارد، نویدکیا از چتر 
حمایتی مدیرعامل خارج شود و آن ها 
به ســراغ استخدام یک مربی بزرگ 

خارجی بروند.
از آنجا که ایــن باشگاه مشکل مالی 
ــه قــول  ــه نــوعــی ب چــنــدانــی نــــدارد و ب
بسیاری از منتقدان به کوهی از پول 
ــان کــه اراده  ــ ــت و هــر زم مــتــصــل اسـ
کــرده بهترین بازیکنان را به خدمت 
گــرفــتــه، بعید اســت بـــرای استخدام 
یــک مربی تــراز اول معطل بــودجــه و 
پول بماند، از این رو اگر نویدکیا نتواند 
ناکامی های اخیر خود را جبران کند، 
بدون تردید باید شاهد قطع همکاری 
قریب الــوقــوع وی با سپاهان باشیم 
تا آن ها برای نجات سرمایه هنگفتی 
کــه خــرج اســتــخــدام بازیکنان بــزرگ 
فوتبال کردند، به این ترتیب وارد عمل 
شوند، در غیر این صورت باید سپاهان 
را بزرگ ترین بازنده لیگ بیست و یکم 
لقب داد. این در حالی است که آن ها 
در فصل و نقل و انتقاالت تابستان 
و زمستان با خرید مهره های گرانی 
چون مغانلو، ریگی، مظاهری و جهانی 

قهرمان بازار بودند.

کهکشان سپاهان نوری ندارد

 قهرمان نقل و انتقاالت 
از جام دور شد

منهای فوتبال

جهان فوتبال

قبل از اعزام برخی پیگیر تست دوپینگم بودند!

ساوه شمشکی: اعضای تیم 
ایران غذایم را آلوده نکردند

حسین ساوه شمشکی تنها نماینده اسکی 
آلپاین مردان ایران در المپیک ۲0۲۲ پکن بود که 
قرار بود در دو بخش مارپیچ بزرگ و کوچک این 
بازی ها شرکت کند اما چند روز قبل از مسابقه 
تست دوپینگش مثبت و از حضور در همه 
مسابقات ورزشی محروم شد.ساوه شمشکی 
مسئولیت دوپینگ خود را برعهده گرفت اما 
عمدی بــودن آن را رد کرد و اکنون هم در حال 

پیگیری پرونده خود در CAS است.
حسین ســاوه شمشکی در مــورد مثبت شدن 
تست دوپینگ خود در المپیک به ایسنا گفت: 
وقتی تست مثبتم اعــالم شــد، اصــالً آمادگی 
شنیدن چنین خبری را نداشتم؛ چون پیش از 
این هر بار که می گفتند تست بده، با اعتماد به 
نفس تست می دادم و شمشکی هم نداشتم. 
به هر حال پذیرفتن تست مثبت ساده نبود. از 
طرفی به محض اعــالم خبر، گفتند می توانید 
تقاضای نمونه B بکنید. البته باالی ۹۵ درصد 
مــوارد نمونه اول را تأیید می کند اما فقط یک 
 B تحلیل ارائه می دهد. من هم درخواست تست
دادم تا هم ۵ درصد شانسم را امتحان کنم و هم 
تحلیلی بگیرم که اصالً چه اتفاقی افتاده است.  
او افـــزود: می خواستم بــدانــم اصـــالً ایــن مــاده 
چیست، چگونه و چه زمانی وارد بدن من شده 
و دُز آن چقدر است تا بتوانم از خودم دفاع کنم، 
چون  اطالعات نادرستی از ایــران می رسید که 
می گفتند تزریقی و دز آن زیاد است، اما وقتی 
پرس وجو کــردم، متوجه شدم که دُزش خیلی 
ناچیز بوده، قطعاً به صورت خوراکی وارد بدن من 

شده است و امکان تزریق وجود ندارد.  
ساوه شمشکی با بیان اینکه این ماده وارد بدن 
من شده و مسئولیتش را پذیرفته ام، ادامه داد: 
شائبه هایی داشــتــم و خیلی بــا خــودم کلنجار 
رفتم. زمانی که وارد پکن شدم، تست کرونای من 
مشکوک بود، به همین دلیل گفتند باید قرنطینه 
شوی تا باز هم تست بدهی. در آن ۳۶ ساعتی که 
قرنطینه بودم با اینکه IOC وظیفه کنترل خورد و 
خوراک ورزشکاران را دارد، این کار را انجام نداد، اما 
از ما توقع دارد که خودمان را کنترل کنیم. در آن 
مدت بچه های تیم غذای من را می آوردند. البته 
احتمال آلوده شدن غذا از این طریق صفر است 
و اصالً باور ندارم کسانی که با ما در کاروان بودند، 
چنین کاری کرده باشند. بعید می دانم پایه علمی 
هم داشته باشد، چــون مقدار ناچیزی از ماده 
استروئید آنابولیک در نمونه من یافت شده که 
اگر ظرف چند روز اخیر اتفاق می افتاد، باید دزش 
بیشتر می بود. بنابراین زمان ورود ماده به قبل از 

سفر برمی گردد.

388 هزار پوند پول مفت برای رونالدو 

سود عجیب روبات های 
اینستاگرامی برای ستارگان 

فوتبال
پس از 400 میلیونی شدن رونالدو در اینستاگرام، 
نشریه ســان انگلیس گــزارشــی در خصوص 
دنبال کنندگان غیر حقیقی ایــن فــوق ستاره 
فوتبال نوشت و مدعی شــد تــعــداد زیـــادی از 
دنبال کنندگان کریستیانو به اصطالح »فیک« 
هستند و با روبــات هــای اینستاگرامی ساخته 

شده است.
رسانه »الیو فوتبال تیکت« که در گذشته نیز 
روی این موضوع تحقیق کرده بود، گزارشی در 
خصوص تعداد عجیب و غریب دنبال کنندگان 
غیرحقیقی ستارگان فوتبال منتشر کرد و مدعی 
شد بازیکنان فوتبال به خاطر این روبات های 
اینستاگرامی برای هر پست در این پلتفرم ، پول 

بسیار زیادی دریافت می کنند.
ایــن رســانــه مدعی شــد از 400 میلیون دنبال 
کننده رونالدو بیش از ۹۲ میلیون حسابشان 
غیرواقعی است و رونالدو به خاطر این تعداد 
بـــرای هــر پست بیش از ۳88 هـــزار پــونــد پول 

دریافت می کند.
ــن آمـــار مسی نیز بــه مانند رونــالــدو  برپایه ای
۲۳ درصــد دنبال کننده غیرواقعی دارد و به 
لطف همان تعداد می تواند برای هر پست در 
اینستاگرام بیش از ۲87 هزار پوند پول دریافت 

کند.
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پایان کار مهدوی کیا در تیم امید ◾
مهدی مهدوی کیا جدایی اش از تیم ملی امید قطعی شده 
است. مهدوی کیا که خودش اعالم کرده بود دیگر به تیم 
امید برنمی گردد حاال با اتفاقات اخیر هم پای صحبتش 
ایستاده و قصد همکاری با فدراسیون را ندارد. از سوی 
دیگر به نظر می رسد مدیران کنونی فدراسیون هم بدشان 
نمی آید با مهدوی کیا قطع همکاری کنند تا کار وی در تیم 

المپیک را پایان یافته تلقی کنیم.

ضربه به لورکوزن به نفع آزمون! ◾
بــایــرلــورکــوزن در هفته بیست و ســوم بوندسلیگا به 
مصاف ماینتس رفت و ۳ بر ۲ شکست خورد. پاتریک 
شیک ماشین گلزنی بایرلورکوزن در ایــن دیـــدار گل 
اول تیمش را به ثمر رساند اما خبر بد برای تیم آلمانی 
مصدومیت ایــن ستاره بــود. مصدومیت گلزن قهار 
لــورکــوزن به نوعی به نفع آزمـــون شد و ستاره ایرانی 

می تواند از این فرصت به بهترین نحو استفاده کند.

حضور بازیکن پرتغالی در پرسپولیس منتفی شد ◾
مدیرعامل پرسپولیس از حضور یک بازیکن اروپایی 
در ایران خبر داد و قرار بود این بازیکن دیشب به تهران 
سفر کند. پرسپولیس مذاکراتی با مدیر برنامه های این 
بازیکن پرتغالی انجام داده و حتی توافقات اولیه نیز 
حاصل شده بود، اما با بررسی بیشتر پرونده این بازیکن 
مشخص شد شرایط حضور در لیگ ایران را ندارد. به 

همین دلیل بلیت سفر وی کنسل شد.

استقالل در میان پنج تیم شکست ناپذیر جهان ◾
سایت معتبر »ترانسفر مارکت« در صفحات خود در 
شبکه های اجتماعی به بررسی تیم های شکست ناپذیر 
لیگ های فوتبال جهان پرداخت که استقالل هم در میان 
این تیم ها دیده می شود.پارتیزان در سوپرلیگ صربستان، 
پورتو در لیگ برتر پرتغال، المپیاکوس در سوپرلیگ یونان 
و السد در لیگ ستارگان قطر، سایر تیم هایی هستند که 
تاکنون در فصل ۲0۲1-۲0۲۲ شکستی متحمل نشدند.

هفته بیست و سوم لیگ برتر فوتسال عصر دیروز در 
شهرهای مختلف برگزار شد که در مشهد شهرآورد این 
شهر را فرش آرا مقابل چیپس کامل پیروز شد. در این 
دیــدار شاگردان بهادری در بازی نزدیک موفق شدند 
۲ بر یک به پیروزی برسند. این در حالی است که در دور رفت نیز 
فرش آرا موفق شده بود ۳بریک بر همشهری خود غلبه کند. با این 
نتیجه فرش آرا ۲8 امتیازی شد و در رده هشتم جدول قرار گرفت و 
چیپسی ها با 1۹ امتیاز در رده یازدهم ماندند تا کم کم به نقطه خطر 
جدول نزدیک تر شوند. در دیگر بازی های دیروز سپاهان ۲ بر یک 

مقاومت البرز را در خانه شکست داد.
ــار مقاومتی ها را بـــرای پــیــشــروی بــه سمت صدر  ــن شکست ک ای
سخت تر از قبل کرد.سپاهان در این بازی حساس با سه امتیازی 
که کسب کــرد به روزهــای پیش رو بــرای جبران امتیازات از دست 
داده امــیــدوارتــر شد.سن ایــچ که گیتی پسند را بافاصله تعقیب 
می کرد دو بر یک فوالد زرند را از پیش رو برداشت تا رقابت در صدر 
نزدیک تر از قبل شود.این شکست باعث شد فوالد زرند همسایه 
 فرش آرا با امتیاز ۲8 شود و به خاطر تفاضل گل بهتر هفتم باقی 

بماند.
فردوس قم هم در بازی پر گل 4 بر ۳ حفاری اهواز را در هم کوبید. 
این شکست برای اهوازی ها گران تمام می شود و آن ها را بیشتر از 
قبل در معرض سقوط قرار می دهد.اما قمی ها با این سه امتیاز از ته 

جدول جدا شدند.
زنـــدی بتن کــالردشــت هــم ۳ بــر ۳ در بـــازی عجیب کـــراپ الــونــد را 
 متوقف کرد و لبخند را به باالنشینان هدیه کــرد.کــراپ فعالً درجا 

می زند.
ادامــه دیــدارهــای ایــن هفته چهارشنبه برگزار می شــود که نتیجه 
بازی گیتی پسند و شهروندساری از اهمیت ویژه ای برای مدعیان 
برخوردار است.هرچند ساروی ها در ته جدول سیر می کنند و شانس 
پیروزی شان مقابل صدرنشین باالنیست اما برای آن ها حاال هر بازی 
حکم فینال را دارد و آن ها مقابل گیتی پسند انتحاری بازی خواهند 
کرد. گیتی پسند نیز در صورت پیروزی در این دیدار دست به فراری 
بــزرگ به سوی قهرمانی خواهد زد. دیگر بــازی را هم مس سنگون 
و راگــا برگزار می کنند که این بــازی بــرای هر دو تیم اهمیت زیادی 
دارد؛ مسی ها برای رسیدن به جایگاه دوم و کم کردن فاصله شان با 
صدرنشین وارد میدان می شوند و در سوی مقابل راگا برای فرار از 

انتهای جدول می جنگد.

هفته بیست و سوم لیگ برتر فوتسال

»فرش آرا« برنده شهرآورد مشهد

ضد حمله

ستارگان ورزش

مدال آور کاروان ایران در رقابت های المپیک 
به انتقاد از شرایط رشته تیراندازی پرداخت. 
ــواد فـــروغـــی پـــس از مــجــمــع انتخاباتی  جــ
تــیــرانــدازی گالیه هایی را مطرح کــرد. وی در 
ایــن بــاره گفت: خیلی از افـــرادی که مسئول 
بودند اگــر خــودشــان را خالی از نقد بدانند 
معصوم هستند. کدورتی بین من و آقای دادگر 
بــود امــا کارنامه او را هم باید در نظر گرفت. 
بحث دیــگــری هــم کــه در جامعه تیراندازی 
ــود. به  ــ مــطــرح شـــد، بـــرگـــزار نــشــدن لــیــگ ب
عنوان ورزشــکــار شاکی هستم و فدراسیون 
هم آسیب دید. امیدوارم این اتفاق در دوره 

ریاست جدید نیفتد. ملی پوش طالیی 
کشورمان در المپیک توکیو همچنین 
در جمع خبرنگاران دربــاره برگزاری 
مجمع، خاطرنشان کــرد: امیدوارم 
آقــای قربانی در مسیر جدید موفق 

ــاد  ــا مــشــکــالت زیـ ــ بــاشــد ام
اســت. تیراندازی در آن 

جــایــگــاهــی کـــه بــایــد، 
قـــرار نگرفته و یکی 

از انتظارات ما این 
اســـــت مـــیـــدان 
بـــیـــشـــتـــری بــه 
این رشته داده 

شود. 
وی افــــزود: ورزشـــکـــاران از 

حقوق ثابتی بــرخــوردار نیستند و چشم به 
بودجه دارند. مسائل مالی و معیشتی نقطه 
مشترک همه ورزشکاران است که امیدوارم 
حل شود. مشکل تجهیزات و ابزار که هم گران 
اســت و هم شامل تحریم می شود، از دیگر 
مشکالت ما به شمار می رود. تیراندازی یکی 
از پرخرج ترین و کم درآمدترین رشته هاست. 
متأسفانه آنچه که از یک فدراسیون المپیکی 

انتظار می رود را نمی بینیم. 
ملی پوش تپانچه کشورمان با بیان اینکه 
سالن های تــیــرانــدازی تجهیزات و مهمات 
ندارند، گفت: ما سالن هایی داریم که افتتاح 
هــم شـــده انـــد، امـــا چـــون تــجــهــیــزات و 
ــدون اســتــفــاده  ــ مــهــمــات نـــدارنـــد، ب

مانده اند.
فروغی درباره بدهی تیراندازی، گفت: 
پــرداخــت بدهی از مــلــزومــات است 
امــا اینکه کیسه فدراسیون 
چــقــدر ظرفیت دارد، 
آقای قربانی خودش 
بــرنــامــه دارد. اگر 
بتوانند مسائل 
را از شاخه های 
ــل  بــــــــــــــاال حــ
کــنــنــد، قطعاً 
فایده بیشتری 

خواهد داشت.

گالیه های طالیی المپیک از تعطیلی لیگ

به عنوان ورزشکار، شاکی هستم
زالتــان ابراهیموویچ، ستاره میالن، دربــاره 
عــالقــه اش به بازیگری پس از پایان دوران 

فوتبال صحبت کرده است.
قرارداد ابراهیموویچ با میالن در پایان فصل 
جاری به اتمام می رسد اما گفته می شود این 
باشگاه پیشنهاد تمدید قرارداد یک ساله را 
به او ارائه کرده تا باز هم به ماجراجویی اش 

در دنیای فوتبال ادامه دهد. 
یــکــنــان مهم در ترکیب تیم  او یکی از بــاز
ــوده و بــه عــنــوان رهبری  استفانو پیولی بـ
باتجربه در رختکن روسونری مورد احترام 

است. 
زالتــــان در گــفــت وگــو بــا رادیــــو 10۵ 
ــاره شــرایــط فیزیکی فعلی اش  ــ درب
اظهار کرد:» آیا به زودی به میادین 
برمی گردم؟ مطمئناً همین طور است. 

من به هرکاری که انجام می دهم 
اعتماد دارم. نمی دانم تا کجا 

پیش می روم اما همیشه 
سعی کـــردم در صدر 
بـــاشـــم. چــــرا وقــتــی 
مــی تــوانــیــد قــوی تــر 
باشید باید عــادی 

بمانید؟«.
این بازیکن 40 ساله 
ــدی دربــــــاره  ــ ــوئ ســ
تــصــمــیــمــش بـــرای 

آینده گفت:» اجازه دهید ببینیم در آینده 
چه پیش خواهد آمــد. من دربـــاره مسائل 
خاصی کنجکاو و عالقه مند هستم، مانند 
تبدیل شــدن بــه یــک بــازیــگــر... چــیــزی که 
آدرنالین من را باال ببرد. اما هیچ چیز مثل 
فوتبال نیست. پروژه های زیادی دارم اما در 
حال حاضر تمرکزم روی فوتبالیست بودن 

است«.
او دربــاره احتمال فتح اسکودتو به همراه 
 میالن در پــایــان فصل جــاری اضــافــه کــرد:
» اگر با این تیم قهرمان لیگ ایتالیا شوم، 
لذت و خوشحالی بیشتری نسبت به 
10 سال قبل را تجربه خواهم کرد«.

زالتان در آخر در پاسخ به این پرسش 
که آیا تصمیم دارد به زودی از دنیای 
 فــوتــبــال خــداحــافــظــی کــنــد، گفت:
» این زالتان است که تصمیم 
ــی  ــه زمــان مـــی گـــیـــرد چـ
متوقف شــود. افــراد 
بسیاری گفتند که 
کار من تمام شده، 
ــا آن هــــا فقط  امــ
انگیزه بیشتری 
ــن  ــ ــ بــــــــــــــــه م

می دهند«.
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زالتان: 

دوست دارم در آینده بازیگر شوم



 سیاست های 
ناتو منسوخ 
شده  است

وزیر امور خارجه 
چین گفت: 
سیاست های 
توسعه طلبانه ناتو 
منسوخ شده اند 
و اوکراین باید پل 
صلح میان شرق و 
غرب باشد. »وانگ 
یی« ضمن سخنرانی 
در نشست امنیتی 
مونیخ بر ضرورت 
حفظ استقالل 
و حق حاکمیت 
اوکراین تأکید کرد 
و گفت: برای حل 
مسالمت آمیز بحران 
اوکراین باید نقشه 
راه مشخصی تعیین 
شود و دو طرف، 
توافق »مینسک« را 
به طور کامل 
اجرا کنند.

خبر

بدون تیتر

انفجارهای شدید 
در شرق اوکراین

رسانه ها از وقـــوع دو انفجار شدید در منطقه 
ــن خبر  ــرای خودمختار لوهانسک در شــرق اوک
می دهند. بــه گـــزارش فـــارس، ایــن حــادثــه در پی 
انفجار خط لوله انتقال گاز روسیه به اروپا صورت 
گرفته است. در حادثه ای دیگر نیز جمهوری خلق 
دونتسک اعالم کرد شامگاه روز جمعه یک خودرو 
در نزدیکی یک ساختمان دولتی در این منطقه 
منفجر شده است. این انفجار تلفاتی را به همراه 
نداشته و مقام های این منطقه از مردم خواستند 
از محل وقوع حادثه دور شوند. برخی منابع نیز 
گــزارش دادنــد هدف این انفجار خــودرو »دنیس 
سیمینوف« رئیس پلیس منطقه دونتسک بوده 
که در این انفجار هیچ گونه آسیبی ندیده است. از 
سوی دیگر هم ارتش اوکراین روز شنبه اعالم کرد در 
نتیجه حمالت خمپاره ای در شرق این کشور یک 

نظامی این کشور کشته شده است.

  »ترکی العتبی« از رهبران کمیته هماهنگی 
شیعیان عراق موسوم به »االطــار التنسیقی« 
اعــالم کــرد انتظار مــی رود در مــاه آوریــل آینده 
)فروردین( دولت جدید این کشور تشکیل شود.
  روزنامه عبری کالکالیست با اشاره به ناکامی 
ارتــش رژیــم صهیونیستی در رهگیری پهپاد 
نــفــوذی حـــزب هللا بــه ســرزمــیــن هــای اشغالی، 
تصریح کرد ارتش این رژیم هم از نظر امنیتی 

و هم از نظر اقتصادی شکست خورده است.
  وزارت هــــــای دفـــاع ارمــنــســتــان و جمهوری 
آذربایجان با متهم کردن همدیگر مدعی شلیک 
طرف مقابل به مواضع مرزی و روستاهای مجاور 

نقاط مرزی شدند.
  پلیس کانادا روز جمعه اعالم کرد دست کم 
70 را نفر را در راستای پاک سازی مسیری که 
توسط معترضان در مرکز اوتاوا از سه هفته پیش 

مسدود شده، دستگیر کرده است.
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جهان

محله  علوی    
شیخ جراح قدس که 
رژیم صهیونیستی 
در روزهــــــای اخــیــر 
ــاره  ــ بـــا حــمــالت دوب
شــهــرک نــشــیــنــان و 
نظامیان صهیونیست اوضـــاع آن را 
متشنج کرده، عصر روز گذشته صحنه 
تظاهرات ضد اشغالگری بود. نظامیان 
صهیونیست در حمالت وحشیانه 
ــه تــظــاهــرات فلسطینی ها در  خـــود ب
کرانه باختری به 123 نفر آسیب زدند 
و در محله شیخ جراح هم تالش کردند 
تظاهرات صدها نمازگزار فلسطینی 
ــارس،  ــه گــــزارش فـ را مــتــفــرق کــنــنــد. ب
شرکت کنندگان در این تظاهرات تأکید 
کردند همبستگی گسترده از داخل 
و خــارج فلسطین با محله شیخ جراح 
نشان می دهد آزادســـازی سرزمین ما 
نزدیک اســت. احمد خلیفه، یکی از 
فعاالن قدس می گوید: رژیم اسرائیل 
درصدد یهودی سازی قدس است و با 

تصاحب شیخ جــراح می خواهد یکی 
از مهم ترین درهـــای مسجداالقصی 
ــزارش المیادین،  را مسدود کند. به گ
ــد:  تــظــاهــرات کــنــنــدگــان تــأکــیــد کــردن
تظاهرات مــا پیامی علیه پــاک ســازی 
نژادی است که اسرائیل در همه خاک 

فلسطین پیاده می کند.
ــا شــهــرونــد  ــ ــوی دیــگــر نــیــز ده هـ از ســ
ــظــامــیــان  ــه ن فــلــســطــیــنــی در حــمــل
صهیونیست بــه تــظــاهــرات آن هـــا در 
محورهای جبل صبیح در شهرک بیتا 
و بیت دجن نابلس در کرانه باختری 
زخمی شدند. هالل احمر فلسطین با 
اعالم آسیب دیدن 123 فلسطینی در 
حمله نظامیان صهیونیست به بیتا و 
بیت دجن تأکید کرد در بیتا 7۶ نفر بر 
اثر شلیک گلوله پالستیکی و 7۵ نفر 
بر اثر استنشاق گاز اشــک آور و ۶ نفر 
بر اثــر سقوط از ارتفاع و دو نفر بر اثر 
شلیک مستقیم بمب گــازی مصدوم 
شدند. در بیت دجن نیز 1۶ نفر آسیب 
دیدند که 1۴ نفر آن ها بر اثر استنشاق 

گاز اشک آور و دو نفر بر اثر اصابت گلوله 
پالستیکی بوده است. به گفته منابع، 
نظامیان اشغالگر مانع رسیدن تیم های 
ــری نظامیان  ــی پزشکی بــه محل درگ
صهیونیست بــا فلسطینیان شدند 
و از همین رو تیم های میدانی از بین 
فلسطینیان به درمــان آسیب دیدگان 

پرداختند.
از چند مـــاه پیش بیتا و بیت دجن 
صحنه درگیری نظامیان صهیونیست 
با تظاهرات کنندگان فلسطینی است 
کــه خــواســتــار بــرچــیــده شــدن شهرک 
صهیونیست نشین »جفعات افیتار« 
در آنجا هستند. در ماه های اخیر رژیم 
صهیونیستی و شهرک نشینان آن 
با حمالت مکرر به محله شیخ جراح 
مدعی مالکیت زمین های آنجا هستند 
ــردن اهــالــی از  و می خواهند بــا آواره ک
خانه هایشان ایــن محله را تصاحب 
کنند کــه ایــن امــر بــا مقاومت جــدی و 
فــعــاالنــه فلسطینی های ســاکــن ایــن 

منطقه روبه رو شده است.

سازمان حامی حقوق زنان و کودکان »انتصاف« در یمن 
جدیدترین آمار از تلفات میان زنان و کودکان یمنی را منتشر 
کرد که در پی تجاوز هشت ساله ائتالف متجاوز سعودی-
اماراتی-آمریکایی جان خود را از دست داده اند. این سازمان 
حقوق بشری خبر داد: در جریان تجاوز ائتالف سعودی-اماراتی به یمن، تا 
به امروز 13هزار و 313 نفر از کودکان و زنان یمنی کشته و زخمی شده اند. به 
گزارش فارس، در حالی که جنگ علیه ملت یمن وارد هشتمین سال خود 
شده، جنایات بیشتری علیه کودکان و مادران یمنی در حال رخ دادن است. 
این سازمان خبر داد: ۶هزار و 273 نفر از زنان و کودکان در این حمالت 
کشته شده اند. سازمان حامی حقوق زنان و کودکان با بیان اینکه 2هزار و 
۴2۶ زن و 3هزار و ۸۴7 کودک در این حمالت جان خود را از دست داده اند، 
تأکید کرد: در تجاوز ائتالف متجاوز، 2هزارو ۸3۴ زن و ۴هزار و 20۶ کودک 

نیز زخمی شده اند.
سازمان انتصاف همچنین در بهمن سال گذشته آماری از تجاوزات ائتالف 
سعودی-اماراتی منتشر و تأکید کرد: از آغاز تجاوز ائتالف سعودی به یمن 
تا پایان ژانویه 2021، تعداد ۶ هزار و 1۹0 زن و کودک یمنی جان خود را از 

دست داده اند و ۶ هزار و ۸۹۸ نفر دیگر زخمی شده اند.
بنا بر گزارش این سازمان فعال حقوق بشری، بر اساس میانگین از هر 
هزار تولدی که در یمن صورت می گیرد، 27 نوزاد مرده به دنیا می آیند. 
کما اینکه میزان ناهنجاری های مـــادرزادی در این سال ها، به دلیل 
استفاده از سالح های ممنوعه بین المللی ۸درصد و میانگین سوء تغذیه 
در این مدت به میزان 200درصد افزایش داشته است. سوء تغذیه میان 
کودکان زیر پنج سال به دلیل تجاوز به یمن و محاصره آن به ۴7 درصد 
رسیده و از ۵.۵میلیون کودک زیر پنج سال، 2.۶میلیون کودک دچار 

این مشکل هستند.
ــرد: فقط در ســال 201۹، از  ســازمــان انتصاف همچنین خاطرنشان ک
یک میلیون و 122هزار و 7۸1 نوزاد متولد شده، نزدیک به 30هزار نوزاد مرده 
به دنیا آمدند. یعنی در هر ساعت سه نوزاد به دلیل این محاصره و تجاوز 
ظالمانه از ادامه حیات بازماندند. ائتالف عربی تحت حمایت غربی-عبری 
ضد یمن به رهبری عربستان سعودی از ششم فروردین 13۹۴ برای سرکوب 
انقالب در یمن و جلوگیری از قدرت گیری انصارهللا این کشور به یمن حمله 
کرد. انگلیس، فرانسه، آمریکا، آلمان و برخی کشورهای عربی از این ائتالف 

حمایت نظامی و تسلیحاتی کردند.

جدیدترین آمار از جنگ تحمیلی سعودی-اماراتی علیه یمن

قتل 6 هزار زن و کودک در هشت سال!

گزارش

صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

سردبیر:
امیر سعادتی

 شهادت آیت اهلل محالتی
 اولین نماینده امام)ره( در سپاه

آیت اهلل فضل اهلل محالتی، اولین نماینده امام خمینی 
در سپاه پاسداران بود که هواپیمای حامل او به همراه 

چند تن از مسئوالن لشکری و کشوری در ۱ اسفند 
۱۳۶۴ در مسیر جبهه های دفاع مقدس مورد حمله 

دو جنگنده عراقی قرار گرفت و در شمال اهواز سقوط 
کرد و همه سرنشینان آن که نزدیک به ۵۰ نفر بودند به 

شهادت رسیدند. 

اوقات شرعی به افق تهران

اذان صبح فردا

اذان ظهر

12/18

5/21

اذان مغرب

18/09

غروب خورشيد

17/51
 نیمه شب شرعی

23/36
طلوع فردا

6/45 

اوقات شرعی به افق مشهد

اذان صبح فردا

اذان ظهر

11/45

4/48

اذان مغرب

17/36

غروب خورشيد

17/17
 نیمه شب شرعی

23/03
طلوع فردا

6/13

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

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

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

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

حمله نظامیان صهیونیست به تظاهرات فلسطینیان در قدس و کرانه باختری 123 زخمی برجا گذاشت

مقاومت در شیخ جراح

آگهی فراخوان مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی-نوبت اول
شماره 200000140۳000242 مورخه 1400/11/25 مندرج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

شماره 1۹5 سال 1400

 شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

ش���رکت آب و فاض���اب اس���تان آذربایجان 
ش���رقی در نظ���ر دارد عملی���ات مرب���وط ب���ه اج���رای قس���متی از 
ش���بکه جمع آوری فاضاب ش���هر صوفیان را از محل اعتبارات 
غی���ر عمرانی و با مش���خصات ذیل ب���ه روش مناقصه )عمومی( 
ب���ا ارزیابی کیفی از طریق س���امانه ت���دارکات الکترونیکی دولت 
)س���تاد( ب���ه آدرس www.setadiran.irب���ه پیمان���کاران دارای 

صاحیت واگذار نماید.
الف_ مبلغ برآورد اولیه :۲۵۵۹۸۸۹۲۳۱۱ ریال

ب_ مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: ۱۲۷۹۹۴۴۶۱۵ ریال
ج-محل اجرای کار:تبریز

د-رشته وگروه پیمانکار:آب
ه-مدت اجرای کار:۱۲ ماه

و- دس���تگاه نظارت:مدی���ر دفتر بهره برداری و توس���عه ش���بکه   
جمع آوری و خطوط انتقال فاضاب

ز-محل اعتبار:غیر عمرانی

ح- پیش���نهاد دهن���ده حائز حداق���ل امتیاز ارزیاب���ی کیفی الزم 
جه���ت ش���رکت در مناقصه مکلف اس���ت معادل مبلغ س���پرده 
تضمین های معتبر تس���لیم یا مبلغ مذکور را به حس���اب بانکی 
شرکت واریز و حسب مفاد اسناد مناقصه ضمانت نامه یا رسید 
واریز وجه را به صورت اصل در وقت مقرر در اسناد به کارفرما 
تس���لیم نمای���د. به پیش���نهادهای فاقد س���پرده، س���پرده های

 مخدوش، س���پرده های کمتر از میزان مقرر، چک و نظایر آن 
ترتیب اثر داده نخواهد شد. الزم به ذکر است که هزینه آگهی 

مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد.
www. abfaazarbaijan.ir:آدرس سایت  اینترنت 

 دریافت اسناد: تا ساعت ۱۹ مورخه ۱۴00/۱۲/0۸
 مهل���ت ارس���ال پاس���خ ب���ه اس���ناد: تا س���اعت ۸ صب���ح مورخ 

 ۱۴00/۱۲/۲۴
شناسه آگهی :۱۲۸00۲۱
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نوبت اول
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آگهی مزایده
یک موسسه تعداد 5 دستگاه ازخودروهای 
خود را از طریق مزایده به فروش می رساند.

ـ پژو پارس 1394
ـ وانت مزدا دوکابین دوگانه 1388

ـ سمند LX مدل 1390
ـ دو دستگاه ریو 1390

تا  می توانند  بازدید  جهت  متقاضیان 
به  اداری  ساعات  1400/12/3در  تاریخ 
بین  کوهسنگی،  خیابان   مشهد،  نشانی 
مراجعه   299 پالک   11 و   9 کوهسنگی 

نمایند.

آگهی  مناقصه عمومی - دو مرحله ای 
همراه با ارزیابی کیفی شماره 1400/1-56

بشماره ثبت سامانه تدارکات الکترونیك دولت » ستاد« : 2000001224000061

 روابط عمومی  شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان

شركت برق منطقه ای مازندران در نظر دارد خرید تجهیزات و اجرای عملیات سیم کشی فیبر نوری خط 63 کیلوولت 
گنبد4 – فجر گنبد برابر شرایط ذیل و بشرح مشخصات و اطاعات مندرج در اسناد مناقصه به  مناقصه گر واجد شرایط 
واگذار نماید. الزم به ذكر است كلیه فرآیندهای برگزاری مناقصه ازدریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و همچنین گشایش پاكات، مطابق فرآیند 

تعریف شده در بستر سامانه تداركات الكترونیك دولت به آدرس  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.

1- داشتن حداقل رتبه 5 در رشته نیرو  از سازمان برنامه و بودجه الزامی می باشد.الزامات مورد نیاز
2- ارائه گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعی 

مبلغ ضمانتنامه 
)شركت در فرآیند ارجاع كار(

 458،371،239 ریال معادل » چهارصد و پنجاه و هشت میلیون و سیصد و هفتاد و یک هزار و دویست و 
سی و نه ریال تمام«

نوع ضمانتنامه
 )شركت در فرآیند ارجاع كار( 

تضمین های معتبر )شامل وجه نقد ،ضمانتنامه بانكی،....( مطابق آیین نامه تضامین دولتی مصوبه 
هیأت وزیران بشماره 123402/ت50659 هـ  مورخ 1394/9/22 و  اصالحیه های بعدی آن )مندرج در 

اسناد مناقصه(
سامانه “تداركات الكترونیك دولت )ستاد(” به آدرس www.setadiran.irمحل دریافت و ارسال اسناد

از ساعت 08:00 روز شنبه مورخ 1400/11/30 الی ساعت 19:00روز چهارشنبه مورخ  1400/12/04زمان دریافت اسناد

تا ساعت 15:35روز یکشنبه مورخ  1400/12/22مهلت ارسال پیشنهاد

ساعت 08:30 صبح  روز سه شنبه مورخ  1400/12/24زمان گشایش پاكات

9.167.424.784 ریال مطابق فهرست بهاء سال 1400قیمت پایه مناقصه

به پیشنهادهای فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایرآن كه مغایر با آیین نامه 
مذكورباشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

همچنین به  پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی كه بعد از موعد مقرر در اسناد واصل شوند مطلقاً ترتیب  اثر داده 
نخواهد شد. سایر اطاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج میباشد.

مراتب در سایت معامات توانیر به آدرس WWW.Tavanir.org.ir صرفا جهت اطاع رسانی درج گردیده است.
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نوبت دوم آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
همراه با ارزیابی کیفی 

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی

اعتبارات  محل  از  دارد  نظر  در  خراسان شمالی  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 
و مناقصات  برگزاری   قانون  براساس  ریالی(  یا  مشارکت  اسالمی,اوراق  خزانه  اسناد  عمرانی) 
آیین نامه های اجرایی ان کاالی مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به 
همراه ارزیابی کیفی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )WWW.SETADIRAN.IR( انجام و 

به تولید کنندگان و تامین کنندگان  ذیصالح واگذار نماید.

تضمین شرکت در مقدارمشخصات کاالردیف
فرایند ارجاع کار

۱

تجهیزات سخت افزاری پدافند سایبری
ups۹0kva

یک 
دستگاه

555/000/000
باتریups )تجهیزات سخت افزاری پدافند 

64 دستگاهسایبری(

دستگاهATS۳۲A )تجهیزات سخت افزاری 
پدافند سایبری(

یک 
دستگاه

سایر توضیحات تکمیلی و شرح کار در اسناد اعالم شده است که الزم است مناقصه گران 
حداکثر ظرف 7  روز پس از انتشار آگهی از طریق سامانه فوق الذکر اخذ و اقدام 

نمایند. ضمناً هزینه چاپ آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد.
ضمناً هزینه چاپ آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد.
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نوبت دوم
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فراخوان مناقصه عمومی یك مرحله ای با ارزیابی ساده )نوبت اول(
موضوع مناقصه : بهسازی و نگهداشت زیرساخت های معیوب 

در سطح منطقه ویژه )پارس1(-تجدید “ به شماره مناقصه 1400/08
سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در نظر دارد 
انجام خدمات با موضوع فوق را طبق مش��خصات و ش��رایط كلی زیر از طریق 
مناقص��ه عمومی ی��ک مرحله ای و پس از ارزیابی س��اده ب��ه پیمانكار واجد 

شرایط واگذار نماید )اطالعات تكمیلی در اسناد مناقصه می باشد( :
1-نام و نش��انی مناقصه گذار: س��ازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس 

استان بوشهر، عسلویه، ساختمان مركز همایش های خلیج فارس  
2-مبلغ برآورد اولیه : 67,149,047,189ریال

3-ن��وع و مبلغ تضمین ش��ركت در فرآیند ارج��اع كار: ضمانت نامه معتبر 
بانكی یا وج��ه نقد  به مبلغ3,358,000,000 ریال ) كه قابل تمدید به مدت 

سه ماه با درخواست مناقصه گذار می باشد.( 
شرایط شركت در مناقصه: 1- دارا بودن گواهینامه صالحیت با حداقل پایه  5

 در رشته ابنیه از سازمان برنامه و بودجه كشور 
2- دارا ب��ودن گواهینام��ه صالحی��ت ایمنی معتبرپیمان��كاران از اداره كل 

تعاون، كار و رفاه اجتماعی
3- فرآین��د انتخ��اب برنده مناقصه به صورت ارزیابی  س��اده انجام

 می گردد لذا مناقصه گران باید عالوه بر بارگذاری اس��ناد مورد درخواست 
و مس��تندات در س��امانه ت��داركات الكترونیكی دولت )س��تاد( به آدرس 

ال��ف( را ك��ه ح��اوی  www.setadiran.ir ، صرف��ا )پاك��ت    اینترنت��ی 
ضمانتنام��ه فرآین��د ارجاع كار می باش��د به صورت فیزیكی ب��ه دبیرخانه 

كمیسیون مناقصات ارائه نمایند. 
4-آخرین مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه س��تاد : س��اعت 19:00 

مورخ  1400/12/02
5- زمان و محل برگزاری جلسه توجیهی: ساعت 11:00 روز چهارشنبه مورخ 
1400/12/04، س��اختمان همایش های خلیج فارس-طبقه اول- كمیس��یون 

مناقصات.
6- مهل��ت بارگذاری  اس��تعالم ها و پاكت های پیش��نهاد قیمت در س��امانه 

ستاد : ساعت 9:00 روز دوشنبه مورخ 1400/12/16 
7- زمان و محل گشایش پیشنهاد مناقصه )پاكت های الف، ب و ج( : ساعت 
10:00 روز دوش��نبه مورخ 1400/12/16  در عسلویه، ساختمان همایش های 

خلیج فارس-طبقه دوم - سالن جلسات. 
8- تلفن كمیسیون مناقصات: 4- 2150 0773137    

  نمابر : 07731372155
شناسه آگهی 1278924

روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
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