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آزمون در گفت و گو با قدس 
 پس از اولین گلزنی 

در بوندس لیگا:
به این گل نیاز داشتم

کوروش زارعی از ضرورت 
 ایجاد مرکزی دائمی 
برای هنر تعزیه می گوید
نوسازی تعزیه ایرانی

اردیبهشت5

شکست 
عملیات آمریکا 
در صحرای طبس
)سال 1359(

قیمت در مشهد و تهران 3000 تومان - سایر نقاط کشور 2000 تومان
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 دوشنبه 5اردیبهشت 1401     23رمضان  1443       25 آوریل 2022       سال سی و پنجم  
ـه ویژه خراســان          ـه رواق            4 صفـح شــماره 9792      8 صفحــه           4صفـح

افطار با بچه های کانونرواق4
کانون اصالح و تربیت خراسان رضوی، امروز آرامش هر روزش را ندارد. 

شور و التهاب خاصی بر فضای مرکز مسلط شده. همه از سربازان نگهبانی 
تا خدمه آشپزخانه مشغول آمدوشد هستند تا مهیای یک میهمانی شوند...

روایتی از دیدار صمیمانه تولیت آستان قدس با مددجویان کانون اصالح و تربیت خراسان رضوی

توصیهفرماندهاننظامیرژیمصهیونیستیبهسیاستمدارانتلآویو

با غزه درگیر نشوید
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گامبعدیدرارتباطبا
انتشارصورتهایمالی
شرکتهایدولتیچیست؟

شرط اثربخشی 
شفاف سازی 
شرکت های دولتی
کارشناساندرگفتوگوباقدس
بهبهانهاتفاقاتاخیربینایران
وافغانستانبررسیمیکنند

ریشهشناسیتنش
درمرزشرقی
مهمترینقوانینیکهساکنان
یکمجتمعآپارتمانیبایدبدانند

همسایهداری
درعصرجدید

رواق
گذریبرتاریخموقوفات
رمضانیدرآستانقدسرضوی

موقوفههایی
باعطرماهخدا

خراسان
سرپرستادارهکلتعاون
کارورفاهاجتماعیخراسانرضوی
درپاسخبهقدسخبرداد

تسهیالتویژه
درانتظارشرکتهای
دانشبنیان

رمضان؛  مهم ترین 
جشن جهان اسالم

مهدی شاندیزی
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آگهی مناقصه

شرکت آرایه های معماری رضوی 

شرکت آرایه های معماری رضوی
 در نظر دارد 

واحد نقاش�ی خود را به صورت پیمانی یکس�اله واگذار نماید. لذا از کلیه پیمانکاران  محترم در این 
زمینه دعوت می ش�ود پیشنهادات قیمتی خود را تا ساعت 14:30روز پنج شنبه مورخ1401،02،15  
و به آدرس: مشهد بلوار منتظری ،حدفاصل میدان تلویزیون و سه راه بعثت،جنب کافه صد،مبلمان 

آستان قدس ،ارسال نمایند.
ضمنا در صورت نیاز به دریافت اطالعات از طریق ش�ماره 38416587-051 واحد بازرگانی ارتباط 

برقرار نمایید.
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آگهی مناقصه

شرکت آرایه های معماری رضوی 

شرکت آرایه های معماری رضوی
 در نظر دارد 

تع�داد یک دس�تگاه خودرو پژو پارس Tu5 دنده اتوماتیک م�دل 1391 مازاد خود را از طریق مزایده 
عمومی به فروش برس�اند. لذا از کلیه خریداران محترم دعوت می ش�ود جهت دریافت اس�ناد مزایده 
به آدرس س�ایت www.tender.epf.ir مراجعه و پیشنهادات قیمتی خود را تا ساعت 14:30روز پنج شنبه 
مورخ1401،02،15  و به آدرس: مشهد بلوار منتظری ،حدفاصل میدان تلویزیون و سه راه بعثت،جنب 

کافه صد،مبلمان آستان قدس ،ارسال نمایند.
ضمن�ا در ص�ورت نیاز به دریاف�ت اطالعات از طریق ش�ماره 38416587-051 واح�د بازرگانی ارتباط 

برقرار نمایید.
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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 1401/02/04الی سه شنبه مورخ1401/02/06 از ساعت 9 الی اذان ظهر به سالن 
مزایده زمین، واقع درمشهد 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

شیوه پرداخت حقوقات ) ریال( مترمربع

 60درصد نقد و الباقی 55250.000.00018تجارت محلهموسوی قوچانی115,1
ماهه

نقد27.49100,000,000تجارتیخیابان- شهرک رضوی235178

نقد57.77140,000,000تجارتیخیابان- شهرک رضوی328107

نقد240250,000,000مسکونیفرامرز عباسی4872,2

نقد340.43140,000,000مسکونیفرامرز عباسی51/1721

نقد468.83100,000,000مسکونیبلوار شفا616-155

نقد312280,000,000مسکونیبلوار آموزگار7120

 بصورت 70 درصد نقد و 341.62130,000,00030مسکونیبلوار اندیشه8462
درصد باقیمانده یکساله

سیدی – پشت 9111
نقد230.91110,000,000مسکونیکالنتری سیدی

نقد22022,000,000مسکونیبلوار حر- کوی انصار102255

نقد22022,000,000مسکونیبلوار حر- کوی انصار112355

نقد156.7221,000,000مسکونیخیابان- شهرک رضوی122253

نقد192.26622,000,000مسکونیخیابان- شهرک رضوی13279
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آگهی مناقصه

شرکت آرایه های معماری رضوی 

شرکت آرایه های معماری رضوی
 در نظر دارد 

جهت اجرای عملیات رویه کوبی،نجاری،رنگ 
کاری مبلم�ان ه�ای تولی�دی خ�ود را توس�ط 
پیمانکار  از طریق مناقص�ه عمومی اجرا  نماید. 
ای�ن  در  متخص�ص  پیمان�کاران  کلی�ه  از  ل�ذا 
زمین�ه دعوت می ش�ود جه�ت دریافت اس�ناد 
 Www.tender.epf.ir مناقص�ه ب�ه آدرس س�ایت

)قسمت معامالت( مراجعه نمایند.
مهل�ت ارائ�ه پیش�نهادات ت�ا س�اعت 14:30روز 
پن�ج ش�نبه م�ورخ 1401،02،15  و ب�ه آدرس: 
مشهد بلوار منتظری ،حدفاصل میدان تلویزیون 
و س�ه راه بعثت،جن�ب کافه صد،مبلمان آس�تان 
قدس ،می باشد.ضمنا در صورت نیاز به دریافت 
اطالعات از طریق شماره 38416587-051 واحد 

بازرگانی ارتباط برقرار نمایید.
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نسل جدید پهلوانان
تیمملیکشورمانباهشتمدالرنگارنگبرقلهکشتیآزادآسیاایستاد



   شاخص های 
امیدوار کننده 
اقتصادی  
رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس 
گفت: صادرات 
غیرنفتی در ۶ ماهه 
دوم سال ۱۴۰۰ 
نسبت به مدت 
مشابه پارسال بیش 
از ۳۰درصد افزایش 
یافته است. محمدرضا 
پورابراهیمی افزود: 
تراز تجاری کشور 
ما هم حدود سه سال 
است منفی شده. تراز 
تجاری ما در حال 
 حاضر منفی 
۲ میلیارد دالر است 
که پیش بینی می شود 
در سال جاری این 
عدد به صفر برسد و 
اگر کار جهادی داشته 
باشیم، می توانیم تراز 
تجاری کشورمان را 
مثبت کنیم. 

اخبار مهدی خالدی   در حالی 
که حمالت تروریستی آزادانه 
و پی در پی به اماکن مذهبی 
مسلمانان و به ویژه شیعیان 
هفته های  در  افغانستانی 
اخــیــر انــتــقــادات بــســیــاری از 
نــوع عملکرد حکومت طالبانی ایــجــاد کــرده، 
اما به ظاهر عناصر این گروه پس از هفت ماه 
سلطه بر کابل به جای حل چالش های داخلی، 
به فکر ماجراجویی خارجی هستند، موضوعی 
کــه می تواند همین حمایت نیم بند خارجی 
از حاکمیت آن هــا را نیز کاهش داده و دچــار 
خدشه کند. بر این اساس عصر روز شنبه بود 
که منابع رسانه ای خبر درگیری میان مرزبانان 
ایرانی و اعضای طالبان در مرز دوغارون را منتشر 
کــردنــد. بــه گفته شــاهــدان عینی تنش پــس از 
آن بروز کرد که نیروهای طالبان قصد ساخت 
یــک جـــاده در منطقه مـــرزی را داشــتــنــد کــه با 
مخالفت مرزبانان ایران روبه رو شدند. این اقدام 
با مقاومت نیروهای طالبان مواجه شد و پس از 
بحث و مشاجره دو طرف به حالت آماده باش 
درآمدند. پس از این اتفاق فعالیت مرز دوغارون 
خراسان رضوی تا اطالع بعدی به حال تعلیق 
درآمــد. آن گونه که جلیل رحیمی جهان آبادی 
نماینده مجلس شورای اسالمی گفته مشکل 
مرزی با افغانستان فعالً حل شده و قرار است 
هیئت کــارشــنــاســی دوطــــرف، مــحــدوده مــورد 
مناقشه را بررسی کنند تا مشخص شــود که 

مشکل چه بوده است.

دو عامل اصلی تنش آفرینی طرف افغانستانی ◾
امـــا هــمــان گــونــه کــه گفته شــد ایــن 
نخستین بار نیست که تنش هایی از 
ایــن دســت میان مرزبانان ایــرانــی و 
برخی نیروهای خــودســر طالبان اتــفــاق افتاده 
است. در یکی از شدیدترین این برخوردها، 10 آذر 
ماه سال گذشته در منطقه سیستان بر سر یک 
سوءتفاهم مرزی درگیری  میان نیروهای مرزبانی 
ایرانی و طالبان رخ داد که به تبادل آتش سنگین 
میان دو طرف انجامید. البته این نوع رویکرد طرف 
افغان تنها مختص ایران نبوده و این درگیری ها گاه 
و بی گاه میان عناصر این گروه و نیروهای مرزی 
پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان 
تکرار شده است. با این اوصاف و با توجه به نوع 
رویکرد حاکمان کابل به نظر می رسد تکرار این 
ــظــر نــمــی رســد؛  ــات بــعــیــد بـــه ن ــاقـ ــفـ دســــت اتـ
رخدادهایی که ممکن است از کنترل خارج شده 

و به فاجعه ای بزرگ تر ختم شود. 
کنسول پیشین ایران در پاکستان در گفت و گو با 
قدس ضمن اشاره به این نکته دلیل مهم و عمده 
بروز چنین رخدادهایی را همان گونه که مقامات 

رسمی کشورمان هم اعــالم کرده اند به ضعف 
طالبان در مملکت داری و آشنا نبودن با مسائل 
فنی و مرزداری مربوط دانسته و می گوید: اینکه 
طالبان به عنوان یک گروه جنگجو به یک باره 
به قدرت رسید از همان ابتدا قابل تصور بود که 
در مورد نحوه حکومت داری با مشکل مواجه 
شود. بر همین اساس بسیاری از کارشناسان هم 
هشدار داده بودند ممکن است همین ناآشنایی 
موجب بروز تنش های بعدی با کشورمان شود. 
می بینیم ایــن تنش ها تنها در رابــطــه بــا ایــران 
نیست و طالبان به غیر از چین که آن هم دارای 
مرزهای کوهستانی است با همه همسایگان 
مشکل داشته است. محسن روحی صفت با 
ذکر این نکته در این بــاره تصریح کــرد: مسئله 
دیگر که موجب انجام حرکات بعضاً انتحاری 
از ســوی عناصر طالبان در قبال همسایگان 
می شود، عدم مشروعیت این گروه و به ویژه در 

بعد داخلی است. وی ادامه داد: طالبان پس از 
هفت ماه هنوز از سوی هیچ کشور خارجی به 
رسمیت شناخته نشده است. در بعد داخلی 
هم به واسطه اقدامات قوم گرایانه و تن ندادن 
به حکومت همه شمول، بسیاری از گروه ها از 
حکومت داری آن ها ناامید شده و مشروعیتشان 
ــؤال مــی بــرنــد. همین مسئله سبب  را زیـــر سـ
می شود این گروه برای انحراف افکار عمومی از 
مشکالت داخلی و همچنین ایجاد اجماع ملی 
از طریق وانمود کردن به یک دشمن خارجی به 

تنش با همسایگان روی بیاورند.

طالبان و تغذیه رسانه های معاند ◾
معاون پیشین دفتر مطالعات سیاسی و مسئول 
پیشین ستاد پشتیبانی افغانستان در وزارت 
امــور خارجه در مــورد مــوج ســواری رسانه های 
بیگانه بر این گونه تحوالت و تالش برای ایجاد 

تنش میان مردم ایران و افغانستان هم عنوان 
کرد: مردم دو سوی مرز بیشترین قرابت را با هم 
دارند و هیچ کسی نمی تواند منکر این نزدیکی 
شــود. بــا وجــود ایــن دشمنان هــمــواره درصــدد 
توطئه میان دو ملت بوده اند و این چیز جدیدی 
ــحــوالت اخــیــر و ســوءاســتــفــاده  نــیــســت. امـــا ت
دشمنان، ریشه در نوع عملکرد طالبان دارد. 
آن هـــا هستند کــه بــا رویــکــرد غلط خــود بهانه 
 اخــتــالف افــکــنــی را بــه مــعــانــدان داده و اجـــازه

موج سواری به آن ها می دهند.
دیپلمــات پیشــین ایرانــی در مــورد اینکــه بایــد 
در مقابــل ایــن رویکــرد طالبــان چــه کــرد، توضیــح 
می دهــد: از منظــر سیاســت خارجــی مــا، بایــد 
آگاه ســازی طــرف مقابــل ادامــه داشــته باشــد، 
بــه ایــن معنــا کــه بــه آن هــا یــادآوری شــود ایــن 
سیاســت ها بــرای آن هــا عواقــب خطرناکــی 
خواهــد داشــت. در تنــش ایجــاد شــده چنــد 
ــه می شــود برخــی عناصــر  مــاه پیــش حتــی گفت
انتحــاری طالبــان هــم در ماجــرا دخیــل بوده انــد. 
ایــن آشــکار می ســازد در درون ایــن گــروه افــرادی 
هســتند کــه عمــداً یــا ســهواً از افزایــش تنــش 
میــان طرفیــن اســتقبال می کننــد کــه بایــد ایــن 
مســئله بــه رهبــران طالبــان گوشــزد شــود. ضمــن 
اینکــه این خطــر امروز همه کشــورهای همســایه 
را تهدید مــی کند، پــس همســایگان افغانســتان 
بایــد بــا برگــزاری نشســت هایی مســئولیت 
ــادآوری کننــد و  ــه آن هــا ی بین المللــی طالبــان را ب
در صــورت عــدم پذیــرش بــر آن هــا تحمیــل کنند. 

مراقب نقشه کثیف دشمنان باشیم ◾
اما دیگر تحلیلگر سیاسی در مورد 
تنش های اخیر معتقد است ریشه 
این اتفاقات از دو بعد خارج نیست. 
نوذر شفیعی ادامه داد: عامل نخست به برداشت 
غلط طالبان از قواعد مرزی بازمی گردد که در این 
زمینه الزم است تذکرات الزم به طرف مقابل داده 
شود و اگر ابهاماتی وجود دارد در کمیسیون های 
تخصصی مرزی و به دور از تنش حل و فصل شود 
تا امکان بهره برداری دشمنان از آن ها گرفته شود. 
وی می افزاید: بعد دیگر مسئله ریشه دارتر بوده و 
از یک طراحی بزرگ تر و پشت پرده حکایت دارد. 
بــه ایــن معنی کــه برخی جریان ها و قــدرت هــای 
جهانی به دنبال آن هستند با ایجاد بحران های 
گوناگون دو کشور را وارد مناقشه بزرگ تری کنند. 
حال بهانه این بحران آفرینی گاهی مهاجران باشد 
و گاهی تنش های مرزی. مهم این است که طرف ها 
بــا درک ایــن مــوضــوع سیاست خــارجــی خــود را 
تعریف کنند. در نهایت اینکه طالبان به عنوان 
حاکمان فعلی افغانستان باید مسئولیت خود را 
در ایــن زمینه پذیرفته و در دام ایــن بــازی کثیف 

گرفتار نشوند.

 کارشناسان در گفت وگو با قدس
 به بهانه اتفاقات اخیر بین ایران و افغانستان بررسی می کنند

ریشه شناسی تنش در مرزشرقی 

خبرخبر
ويژهويژه

کمک ۵۰ میلیارد تومانی خیران به ایتام ◾
معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد ضمن اشاره 
به حمایت بی نظیر خیران و نیکوکاران در ایام ماه مبارک 
رمضان از پویش اطعام مهدوی- افطاری ساده، اظهار کرد: 
خوشبختانه در این ایام شاهد کمک های قابل توجهی از 
سوی گروه های مختلف مردمی هستیم. حبیب آسوده 
همچنین از کمک ۵0 میلیارد تومانی خیران و همچنین 

جذب ۳0 هزار حامی در نیمه اول ماه رمضان خبر داد. 

توقیف شناور خارجی حامل سوخت قاچاق  ◾
سرهنگ غالمحسین حسینی مدیر روابـــط عمومی 
ــی ســپــاه گــفــت: یــک فروند  ــای منطقه دوم نــیــروی دری
 شناور خارجی حامل ۲00 هزار لیتر سوخت قاچاق در 
خلیج فارس توقیف شد. هشت خدمه خارجی این شناور 
دستگیر و به اسکله بوشهر هدایت شدند. رزمندگان 
نیروی دریایی سپاه هفته گذشته نیز موفق به رهگیری و 
توقیف سه محموله سوخت به میزان 1۵0 هزار لیتر شدند.

آغاز عملیات ساماندهی دفن گاه پسماند سراوان  ◾
مرکز اطالع رسانی وزارت کشور در اطالعیه ای اعالم کرد 
»نظر به انتظارات به حق مردم سراوان استان گیالن نسبت 
به تبعات زیست محیطی دفن گاه پسماند، عملیات اجرایی 
ساماندهی این دفن گاه، کلید خورده و به صورت جدی دنبال 
می شود«. مشکل دفن زباله در سراوان به مشکلی اساسی 
تبدیل شده، طوری که مردم منطقه با برگزاری تجمعاتی 

خواستار رسیدگی دولت به این موضوع بودند.

خروج دو معاون رئیسی از کمیسیون اقتصادی دولت  ◾
»محمد مخبر« معاون اول رئیس جمهور مصوبه مربوط 
به حذف معاونان اجرایی و اقتصادی رئیس جمهور از 
ترکیب کمیسیون اقتصاد دولت را ابالغ کرد. هیئت وزیران 
در جلسه مورخ ۷ فروردین 1۴01، به استناد اصل )1۳۸( 
قانون اساسی مصوب کرد معاونان اجرایی و اقتصادی از 
ترکیب کمیسیون اقتصادی دولت موضوع بند )1( ماده )۶( 

اصالحی آیین نامه داخلی هیئت دولت، حذف شوند.

در  حاشيه

عذرخواهی 
فائزه هاشمی

فائزه هاشمی عضو 
حزب کارگزاران سازندگی 
با انتشار یادداشتی از 
اظهارات موهن خود 
به پیامبر اسالم)ص( 
عذرخواهی کرد. در این 
یادداشت آمده است: 
این روزها صحبتی 
تقطیع شده مربوط 
به سال ها پیش مبنی 
بر شوخی با پیامبر از 
اینجانب منتشرشده 
که باعث جریحه دار 
شدن احساسات 
برخی گردیده است. از 
آنجاکه فردی مسلمان 
و معتقد بوده و هرگز 
قصد توهین نداشته ام، 
با توجه به احتمال 
خطای در بیان، از مؤمنان 
آزاداندیشی که برداشت 
توهین آمیزی داشته اند، 
پوزش می طلبم و آرزوی 
هدایت برای کسانی 
که این فیلم را با هدف 
سیاسی و غیرانسانی 
پخش کرده اند، دارم. 
گفتنی است چند روز 
پیش انتشار کلیپی از 
فائزه هاشمی درباره 
پیامبر)ص( حاشیه ساز 
شده بود.

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9150000742   پرونده های وارده به دادگستری در سال 
حدود22میلیون است که بیشتر آن ها هم تکراری 
است. رسیدگی به این همه پرونده واقعاً از توان هر 

دستگاهی خارج است پس رئیس محترم قوه قضائیه 
برای حل این مسئله حتماً فکری بردارد.

9050000621    چرا ایران با طالبان آن قدر مماشات 
می کند؟ برای یک بار هم که شده باید جدی با آن ها 

برخورد شود تا حساب کار دستشان بیاید و بفهمند چه 
 خبر هست وگرنه این زنجیره تنش آفرینی آن ها

 ادامه دار خواهد بود.

9300000677  سالم. کارگرساختمانی ام. یارانه ام قطع 
شده. برای مخارج زندگی مانده ام. برای حل این مشکل 

باید چکار کنم؟ شما را به خدا کمکم کنید.
9120000412  متأسفانه بحث فساد در فوتبال هر از چند 

گاهی داغ شده و بعد از مدتی به فراموشی سپرده می 

شود. اینکه مربی و بازیکن خارجی بیاورند و تنها چند 
ماه در ایران بوده و اصالً کیفیتی هم از خود نشان ندهد 
و بعد 20 میلیارد به او بدهند واقعاً درد آور است. با این 
پول می توان چندین زمین ورزشی در مناطق مختلف 

کشور ساخت.

معاون پارلمانی رئیس جمهور مطرح کرد

رد شایعه جابه جایی وزرا
معاون پارلمانی رئیس جمهور در گفت وگویی 
رســانــه ای تأکید کــرد بحث تغییر هیچ یــک از 
وزرا و معاونان رئیس جمهور در دولــت مطرح 
 نـــشـــده اســــــت. ســیــدمــحــمــد حــســیــنــی در 
گفت و گو با خبرگزاری فارس، در این باره گفت: 
تالش گروهی بر این است که دولت را ناکارآمد 
جلوه دهند؛ بنابراین اسامی متعددی را مطرح 
می کنند و گاهی سخاوتمندانه! لیست خود را 
تا 10 تغییر در دولت افزایش می دهند که اصل 
تغییر، مسلم تلقی شود. یا اینکه می بینیم عزل و 
استیضاح وزرا توسط نمایندگان مجلس را مطرح 
می کنند، درحالی که تاکنون هیچ استیضاحی، 
توسط هیئت رئیسه مجلس اعالم وصول نشده 
است. دولتمردان بی وقفه مشغول تالش برای 
بهبود اوضاع هستند و به این حدس و گمان ها و 

خبرسازی ها هم توجه نمی کنند.
وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه در 
این دوره ارتباط نمایندگان با رئیس جمهور آسان 
شد، عنوان کرد: در دوره گذشته، غالب نمایندگان 
دسترسی به رئیس جمهور نداشتند، به ویژه در 
دو سال پایانی دولت دوازدهم که رئیس جمهور 
وقت، به بهانه کرونا حتی برای تقدیم بودجه و 
معرفی وزیر هم در مجلس حاضر نمی شد، اما 
با شروع به کار دولت عدالت گرا و مردمی آقای 
رئیسی، دیــدارهــای مجامع استانی بــا رئیس 
جمهور هماهنگ شد که در این جلسات تک تک 
نمایندگان نــظــرات خــود دربـــاره مسائل حــوزه 
انتخابیه یا مباحث ملی را به صورت مستقیم 
با رئیس جمهور مطرح می کنند و بعد هم از 
طریق دفتر ایشان موارد پیگیری می شود. معاون 
پارلمانی رئیس جمهور در این باره تصریح کرد: 
در مجموع تاکنون ۲۲۹ نماینده با رئیس جمهور 
دیـــدار داشته اند که به خاطر فشردگی برنامه 
نمایندگان در زمان رسیدگی به بودجه، دیدار چند 
مجمع به تأخیر افتاد وگرنه تا نوروز قرار بود دیدار 
تمام مجامع انجام شود که ان شــاءهللا به زودی 
صورت می گیرد و این یک اقدام بی سابقه است.

ــت در  حسینی در مــورد برخی گالیه هــا از دول
مورد کندی انتصابات هم گفت:  گالیه از کندی 
انتصابات توسط حامیان دولت و افــراد دلسوز 
بارها مطرح شده است و رئیس جمهور هم تأکید 
دارند که نیروهای توانمند، مردمی، فساد ستیز 
و ســاده زیست، جایگزین بانیان وضع موجود 
می شوند؛ چراکه در دولت مردمی و انقالبی تعلل 
در انجام وظایف و تــرک فعل هایی که بر دوش 

مدیران است، به هیچ وجه پذیرفته نیست. 

سفارت مسکو در تهران: 

خبر ارسال تسلیحات ایرانی 
به روسیه جعلی است

سفارت روسیه در تهران اخبار منتشر شده مبنی 
بر ارســال تسلیحات ایرانی به روسیه را رد کرد. 
به گزارش ایرنا، در بیانیه ای که بدین منظور این 
سفارتخانه روز گذشته صادر کرده، آمده است: 
اطالعاتی که در برخی رسانه ها مبنی بر ارسال 
تسلیحات ایرانی به روسیه منتشر شده، جعلی 

است و با واقعیت مطابقت ندارد.
گفتنی است چندی پیش روزنامه »گاردین« در 
گزارشی مدعی ارسال موشک ضدتانک از عراق و 
سامانه پدافندی باور-۳۷۳ از ایران به روسیه برای 
استفاده در جنگ اوکراین شد.  در پی انتشار این 
گزارش از سوی گاردین، سفارت جمهوری اسالمی 
ایران در لندن هم این ادعا را رد کرد و آن گزارش را 

غیرحرفه ای و بی اساس خواند. 

توضیح وزیر خارجه عراق درباره 
مذاکرات ایران و عربستان 

وزیر خارجه عراق در گفت وگو با خبرگزاری رسمی 
عراق )واع( توضیح داد دور پنجم مذاکرات میان 
عربستان سعودی و ایــران در بغداد در فضایی 
مثبت به پایان رسیده و دور جدید مذاکرات میان دو 
طرف نیز در بغداد برگزار خواهد شد. فؤاد حسین 
پیشتر اعالم کرده بود دولت عراق تمام توان و روابط 
خود را برای ایجاد فرصتی مناسب برای حصول 

تفاهم بین طرفین به کار خواهد بست.

خبـر
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دفاعیدفاعیشورای نگهبانشورای نگهبان برجامبرجام

طحان نظیف خبر داد

تأیید طرح  »تسهیل صدور 
مجوزهای کسب و کار«

سخنگوی شورای نگهبان از تأیید طرح تسهیل صدور برخی 
مجوزهای کسب و کار از سوی شورای نگهبان خبر داد. به 
گزارش میزان، هادی طحان نظیف بیان کرد: شورای نگهبان 
در مرحله آخر اشکاالت مستقل و جداگانه ای نسبت به این 
طرح نداشت، اما نظر هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص 
مصلحت نظام راجع به مجوز کسب و کارهایی بود که در 
حوزه های مربوط به نظم و انضباط پولی، مالی و ارزی فعالیت 
دارند؛ بحث این بود که این مجوزها باید تأیید محور باشند و 
این موضوع باید در مصوبه تصریح شود. سخنگوی شورای 
نگهبان با بیان اینکه اصالحی در این زمینه به عمل آمد و به 
این موضوع تصریح شد،گفت: ما این اصالحات را در جلسه 
شــورای نگهبان بررسی کردیم و امــروز به مجلس اعالم 
شد که این مصوبه خالف شرع مقدس و قانون اساسی 
شناخته نشد. وی افزود: امیدواریم اجرای این مصوبه به 
رونق کسب و کارها در سال »تولید؛ دانش بنیان، اشتغال 

آفرین« بینجامد.

فرمانده مرزبانی ناجا اعالم کرد

اجرای طرح انسداد کامل مرزها تا سه سال آینده 
فرمانده مرزبانی ناجا در تشریح اقدامات این نهاد با بیان اینکه یکی از برنامه های مهم مرزبانی 
انسداد کامل مرزهای کشور است، گفت: امیدواریم در یک بازه زمانی سه تا پنج ساله در برنامه 
هفتم توسعه کشور بتوانیم انسداد مرزهای کشور را بیش از گذشته تقویت کنیم. به گزارش 
ایسنا، سردار احمدعلی گودرزی با بیان اینکه انسداد مرز در هر کشوری تأثیر بسزایی در تولید 
امنیت پایدار دارد، تصریح کرد: در کشور ما چند سالی است نمایندگان مجلس و دولت عزم 
خود را جزم کرده اند انسداد مرزها، معابر نفوذی، خأل های مرزی، احداث پایگاه ها، برجک ها و 
راه های مرزی تقویت شود. در این راستا می طلبد تجهیزات و امکانات مهندسی و زرهی در مرزبانی 
افزایش پیدا کند و در بحث انسداد مرزها به ویژه در حوزه الکترونیکی و اپتیکی و عمود پروازها، 

هلی شات و پهپادها که می توانند در پایش مرزها تأثیر بسزایی داشته باشند، تقویت شود.

سردار تنگسیری خبر داد

 گسترش عمق عملیاتی »ندسا«
در آب های دوردست

  
فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی درباره 
میزان آمادگی نیروی دریایی سپاه برای مقابله با تهدیدات 
گفت: در دو ســال اخیر هشت مرحله الحاق تجهیزات 
تخصصی دفاعی و رزمی دریا پایه داشته ایم که در راستای 
ارتقای توان رزم و تولید امنیت پایدار و قدرت بازدارندگی 

نقش بسیار بسزایی ایفا کرده است.
سردار دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری درباره ورود سپاه 
به حوزه ساخت شناور های اقیانوس پیما، اظهار کرد: ما در 
این مسیر اقدام به تجهیز و به کارگیری ناو شهید رودکی 
کردیم تا در مواقع لزوم بتواند در آب های دور دست به دفاع 
و اجرای مأموریت بپردازد و تالش می کنیم این حضور در 
آب هــای بین المللی در سراسر دنیا استمرار یابد. امروز 
قانون حاکم بر این دنیا قانون جنگل است و ما موظفیم از 
منافعمان در مقابل دشمنان محافظت کنیم و از طرف دیگر 
این ناو ها می توانند عمق عملیاتی ما را در آب های دور دست 

گسترش دهند.

شیکاگو تریبون:

بایدن باید توافق هسته ای ایران را 
احیا کند

یک نشریه آمریکایی در گزارشی ضمن اشــاره به ناکامی 
سیاست خــروج ترامپ از برجام با وعــده به عقب رانــدن 
برنامه هسته ای ایران، نوشت بایدن نباید اجازه دهد اختالف 
مانع احیای این توافق شود. به گزارش باشگاه خبرنگاران، 
»شیکاگو تریبون« در این باره آورده است: »ترامپ فقط 
سیاستی را اتخاذ نکرد که شکست می خورد، او همچنین 
مانع هرگونه اصالح توسط جانشین خود شد. در وهله اول، 
تصمیم ترامپ سبب دلسردی ایران از دستیابی به هرگونه 
توافق بعدی به دلیل بی اعتمادی به آن شد. وی همچنین با 
افزودن سپاه پاسداران به لیست تروریستی راه دیگری برای 
جلوگیری از احیای توافق ابداع کرد. این کار را حتی جورج 
دابلیو بوش که هرگز متهم به نرمش در قبال تروریسم نشد، 
نکرد زیرا دلیل قانع کننده ای وجود نداشت«. در انتهای این 
گزارش ذکر شده است: »بایدن نباید اجازه دهد این اختالف 
جلو احیای توافقی را بگیرد که مانع از تبدیل شدن یک 

دشمن دیرینه به یک قدرت هسته ای شد«.



آمار رئیس جمهور 
درباره کاهش 

۱۳درصدی تورم 
کاماًل مستند است
پیمان قربانی، معاون 

اقتصادی بانک مرکزی 
آمار بیان  شده از 

سوی رئیس جمهور 
درباره کاهش حدوداً 

۱۳درصدی نرخ تورم 
}ساالنه{ از ابتدای 

دولت سیزدهم تا پایان 
سال گذشته را مطابق 
و مستند با آمارهای 
بانک مرکزی خواند. 

از شهریور ماه ۱۴۰۰ 
به بعد نرخ تورم ۱۲ 

ماهه در مسیری 
نزولی قرار داشته و 

با ۱۳/۱ واحد درصد 
کاهش به ۴6/۲ درصد 

در اسفندماه ۱۴۰۰ 
رسیده است.

خبرخبر
رئیس اتحادیه نان های صنعتی کشور با اشاره به افزایش 
قیمت سهمیه گندم این صنف، گفت: قیمت هر عدد 
نان صنعتی تا هفته آینده دست کم تا سه برابر افزایش 

خواهد یافت.
محسن لزومیان در گفت وگو با اقتصاد آنالین، نخستین 
نوع از نان هایی که تحت تأثیر افزایش قابل  توجه قیمت 

خرید تضمینی گندم رشد قابل توجهی خواهد داشت 
را نان های صنعتی عنوان کرد. به اتحادیه اعالم  شده 
قیمت سهمیه هر کیلوگرم گندم نان های صنعتی از ۲ 
هزار  و ۷۰۰ تومان به ۱۲ هزار تومان افزایش  یافته است. 
لزومیان با بیان اینکه قیمت هر کیلوگرم آرد برای تولید 
نــان صنعتی به ۱۶ هــزار تومان خواهد رسید، افــزود: 

ــدون در نظر  در نتیجه قیمت هر عــدد نــان صنعتی ب
گرفتن سایر هزینه های مؤثر در قیمت تمام  شده تولید، 

دست کم تا سه برابر خواهد شد.
به نظر می رسد تصمیم دولت برای افزایش قیمت خرید 
تضمینی گندم تحت تأثیر رونــد رو به افزایش قیمت 

جهانی این محصول راهبردی باشد.

مینا افرازه   انتشار صورت های 
مالی شرکت های دولتی از چند 
روز گذشته آغــاز و بر اســاس آن 
 یکی از وعــده هــای وزیــر اقتصاد 
عــمــلــیــاتــی شــــد، بـــا ایــــن  حــال 
بسیاری از کارشناسان این اقدام 
را نخستین گام در راستای شفاف سازی و اصالح 
عملکرد شرکت ها می دانند. در واقع شناسایی علل 
ناکارآمدی و چالش های شرکت ها و برطرف کردن 
آن ها نیز اقدامی است که الزمه نتیجه بخشی اهداف 

مربوط به انتشار صورت های مالی است. 

دسترسی به اطالعات مالی و عملکردی، پایه اصلی  ◾
حکمرانی شرکتی است

ــاس مرکز  ــارشــن ــاره عــلــی افــضــلــی، ک ــ در هــمــیــن ب
پژوهش های مجلس در گفت وگو با قــدس اظهار 
کــرد: هــمــواره مطرح می شود نبود شفافیت یکی 
از مشکالت شرکت های دولتی اســت که انتشار 
صــورت هــای مالی می تواند بخشی از ایــن مسئله 
را از بین ببرد و موجب شفافیت در عملکرد آن ها 
شــود. شفافیت شرکت ها در زمینه صــورت هــای 
مالی، در واقع بخشی از شفافیت است و در نهایت 
شفاف سازی اهداف، ساختار، انتصابات شرکت ها 
و... نیز مـــورد نــیــاز اســـت. در مـــورد شــفــاف ســازی 
صورت های مالی بر عملکرد اقتصادی دولت ها باید 
دو نکته را در نظر داشت؛ یکی اینکه همه مشکالت 
شرکت ها ناشی از نبود شفافیت نیست و لزوماً بحث 
اصلی آنان محسوب نمی شود. موضوع دیگر اینکه 
شرکت های دولتی بخش بزرگی از دولت را تشکیل 
می دهند، بنابراین شفافیتشان کمک فراوانی می کند 
تا بتوان از منافع شفافیت که بیشتر در حوزه کارایی 

است در بخش عمومی یا دولتی بهره برد.
افضلی ادامه داد: اصوالً دسترسی به اطالعات مالی 

و عملکردی شرکت ها پایه اصلی و ابتدایی حکمرانی 
شرکتی اســت و نظام حکمرانی شرکتی بر مبنای 
شفافیت و اطالع از صورت های مالی بنا می شود. اگر 
مقوله شفافیت به  درستی دنبال شود، به افزایش 
کارایی منجر می شود؛ زیرا به  هر حال حساسیت ها و 
تمرکزها روی شرکت ها باال می رود و همین می تواند به 
افزایش کارایی عملکردی و مالی شرکت ها منجر شود. 
همچنین کمبود اطالعات در زمینه شرکت های دولتی 
موجب شده تا باری بر دوش این ها اضافه شود، در 
واقــع بر بسیاری از این شرکت ها یکسری وظایف 

حاکمیتی و قیمت های تکلیفی تحمیل می شود. 
وظایف حاکمیتی در بسیاری مواقع این  گونه است 
که تعهدات حمایت های اجتماعی و یارانه ها به نوعی 
بر دوش چنین شرکت هایی است و همین موجب 

می شود شرکت ها با زیان های بزرگی مواجه شوند.
این کارشناس اقتصادی گفت: البته این موضوع 
که مسائل برای مردم شفاف شود، شاید از جهاتی 
برای برخی شرکت ها نیز مفید باشد تا جامعه دریابد 
دالیل زیان انباشته آنان به چه علت است. همچنین 
گاهی اوقات قیمت های تکلیفی بر شرکت ها تحمیل 

می شود که شفافیت می تواند کمک حال آنان باشد 
و رویه های موجود را اصالح کند.

ــه افـــزایـــش کــارایــی  ــزود: گــرچــه شفافیت ب ــ وی افـ
کمک می کند اما برای اینکه بتوان سروسامانی به 
وضعیت شرکت های دولــتــی داد تــا نقش اصلی 
خودشان را در اقتصاد کشور بــازی کنند، در نظر 
داشتن پیش نیازهایی ضــروری اســت. ابتدا اینکه 
بایستی اهداف شرکت ها بر اساس دسته بندی آن 
مشخص شود و این موضوع نیازمند مجامع فعال 
و اقــدام هــای فعاالنه آنــان اســت؛ بنابراین بایستی 
در زمینه نقش مجامع شرکت ها بازنگری داشت. 
نکته دیگر درباره فرایند بودجه ریزی شرکت هاست. 
در واقــع فرایند بودجه ریزی شرکت ها مخدوش و 
استقالل آنان در بودجه ریزی بسیار اندک است، 
ــرات منفی بر عملکرد  در نتیجه همین موجب اث
شرکت هاست. موضوع دیگر، رابطه بین شرکت ها و 
بودجه عمومی است. برخی قوانینی که در این زمینه 
بر شرکت ها تحمیل  شده، برای عملکرد آنان مضر 
است و نمی توان تمامی این ها را در کنار هم اجرایی 
کرد. اگر ما به دنبال عملکرد مالی مناسب شرکت ها 
هستیم نباید با یکسری قوانین در خصوص نحوه 
تخصیص سود شرکت ها و مالیات، دستشان را در 

سرمایه گذاری ها ببندیم.

عامل زیان انباشته شرکت های دولتی ◾
افضلی تصریح کرد: در هر صورت هر شفافیتی دارای 
ابعاد و گستره ای است و به تعبیری می توان گفت 
شفافیت لزوماً به معنای افشای تمامی اطالعات 
نیست. درنتیجه می توان اطالعات را سطح بندی 
ــاره بــســیــاری از شــرکــت هــا، چنین  ــ ــرد. البته درب کـ
مباحثی وجود ندارد و تنها شاید در مورد شرکت های 
انگشت شماری بتوان موضوع شفافیت را مطرح و 

درباره آن بحث کرد.

کارشناس مرکز پژوهش های مجلس دربــاره دالیل 
زیانده بودن شرکت های دولتی گفت: زیان انباشته 
شرکت ها در ایران عمدتاً از دو عامل ناشی می شود؛ 
عامل اول، وظایف حاکمیتی و قیمت های تکلیفی 
اســت که دولت ها بر شرکت ها تحمیل می کنند. 
برای مثال در زمینه نان، دولت یارانه آن را به شرکت 
بــازرگــانــی دولــتــی اختصاص مــی دهــد و شرکت با 
قیمتی که دولت مکلف کرده گندم را می خرد و دوباره 
محصول نــان یا آرد را با همان قیمت مصوب در 
اختیار زنجیره تولید تا مصرف قرار می دهد. قاعدتاً 
اگر این شرکت می خواست تجاری عمل کند سطح 
زیانش به  اندازه روش گفته  شده نبود. گرچه دولت از 
طریق راه هایی تالش می کند زیان را پوشش دهد اما 
حقیقت این است که میزان زیان در صورت های مالی 
شرکت ها در نظر گرفته می شود؛ بنابراین تکلیف 

تحمیلی دولت بر دوش شرکت ها باقی است.
وی معتقد است: عامل دیگر زیانده بودن شرکت ها، 
عــدم کــارایــی در فعالیت ایــن نهادهاست. وظایف 
حاکمیتی با عدم کارایی شرکت ها همراه است و موجب 
می شود تا چندان نتوان درباره بازدهی شرکت ها سخن 
گفت؛ زیرا هر زمان که دربــاره کارایی بحث می شود، 
بسیاری از شرکت ها عدم کارایی خودشان را در پشت 
وظایف حاکمیتی پنهان می کنند. در واقــع ایــده آل 
این است نظام یــارانــه ای دولــت که موجب می شود 
شرکت ها در بسیاری از مواقع قیمت های تکلیفی یا 
وظایف حاکمیتی داشته باشند، از عهده این نهادها 
خارج  شده و در درون دولت تعیین تکلیف شود؛ اما 
اگر چنین اقدامی هم صورت نگرفت، بهتر است آثار 
قیمت های تکلیفی و وظایف حاکمیتی در صورت های 
مالی شرکت ها در انتهای کار مشخص و تفکیک شود 
تا تعیین گردد چه میزان از زیان شرکت به خاطر دالیل 
مطرح  شده است و چه میزان آن ناشی از نبود کارایی 

شرکت هاست.

گام بعدی در ارتباط با انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی چیست؟

شرط اثربخشی شفاف سازی 
شرکت های دولتی

اقتصاد3
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 قیمت 
جارو برقی

FOTUN سایا مدل  
۱,۸۲۸,۱۰۰ تـومـان

FC9۱7۰ فیلیپس مدل  
۵,۴99,9۰۰ تومان

VCC37۰۰ سطلی کوپکس مدل  
۱,۴۶۰,۰۰۰ تـومـان

۲۵۰۰WB Turbo پارس خزر مدل  
۵,۱۰9,3۰۰ تـومـان

۸۱3-VC پاناسونیک مدل  
۲,۲۸۰,۰۰۰ تـومـان

۲۵۵۰۱ PVC پاکشوما مدل  
3,۲9۵,۰۰۰ تـومـان

71.950.000نیم سکه42.430.000ربع سکه1.504.718بورس 251.340دالر )سنا(56.080.000 مثقال طال 172دینار عراق )سنا(127.000.000سکه12.942.000 طال  ۱۸ عیار1.931اونس طال 68.439درهم امارات )سنا(

 افزایش سه برابری 
قیمت نان های صنعتی 
از هفته آینده

40
10
11
31

شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
یک فقره  فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک 
دولت برگزار نماید:1-خرید کابل مسی 70*3 تخت الستیکی با روکش EPDM  به طول 550 متر شهرستان طرقبه 

شاندیز  به شماره فراخوان  2001001446000014
کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت وتحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه، ا             
ز طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد والزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را 
جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه4 / 02 / 1401 می باشد. اطالعات واسناد مناقصه 
عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی وارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ1401/02/11
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 14:00 روزیکشنبه مورخ 1401/02/25

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار : خراسان رضوی- مشهد- بولوار وکیل آباد –روبروی ایستگاه متروی صدف -  
تلفن:     5- 05138678841ضمناً هزینه دو نوبت آگهی روزنامه بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

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

)) استفاده بهینه از آب، صحیح ترین راه صرفه جویی آب است((

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت 
برگزاری مناقصه یک مرحله ای  عمومی  ول

ت ا
نوب

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

آگهـی مناقصـات عمـومی  
شماره 206/ع/401 الی 208/ع/401

روابط عمومی  شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

نوبت اول

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در نظر دارد از محل اعتبارات عمرانی  نسبت به برگزاری مناقصه به شرح 
جدول ذیل از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.داوطلبان میتوانند برای دریافت اسناد از تاریخ 1401/02/05 الی 
1401/02/10 به سایت http://www.setadiran.ir مراجعه و اسناد را دریافت نمایند و قیمت پیشنهادی خود را 
مطابق شرح مندرج در اسناد مناقصه تنها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت حداکثر تا ساعت 12:00تاریخ 
1401/02/20 بارگذاری نمایند.درصورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن32400570-056 اداره قراردادها 

تماس حاصل فرمایید .

40
10
11
49

مبلغ و نوع تضمین)ضمانتنامه شرحشماره مناقصهردیف
بانکی یا واریز نقدی( )ریال(

تاریخ و ساعت افتتاح 
محل افتتاح پاکاتپاکات 

احداث و تقویت شبکه برق مختاران      206/ع/1401
205.000.000شهرستان سربیشه )فاز1(

1401/02/21
 ساعت 8 صبح

خراسان جنوبی 
– بیرجند – سایت 

اداری-
شرکت توزیع نیروی 

برق خراسان جنوبی- 
سالن جلسات

207/ع/2401
خرید بریکر به منظور توسعه فیدر 

پست هوائی 132 کیلوولت شهرستان 
نهبندان

500.000.000

خرید سیم آلومینیوم روکشدار نمره 208/ع/3401
120500.000.000

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 5000 عدد رادیو 
سوند مصرفی  ایستگاه های جو باال سازمان هواشناسی کشور

سازمان هواشناسی کشور در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای 5000 عدد رادیو سوند 
مصرفی ایستگاه های جو باال سازمان هواشناسی کشور به شماره )2001003010000001( را از 

طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت برگزار نماید. 
و  مناقصه گران  پیشنهاد  ارائه  تا  مناقصه  اسناد  دریافت  از  مناقصه  برگزاری  مراحل  کلیه 
آدرس به  )ستاد(  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  درگاه  طریق  از  پاکت   ها  بازگشایی 

 www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه  گران در صورت عدم عضویت 
قبلی، مراحل ثبت  نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در 

مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار آگهی مناقصه روز یکشنبه تاریخ 1400/02/04میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 10روز شنبه تاریخ1401/02/10

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت10:00روز شنبه تاریخ1401/02/24
زمان بازگشایی پاکت  ها: ساعت09:00 روز سه شنبه تاریخ  1401/02/27

اطالعات تماس دستگاه مناقصه  گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه 
و ارائه پاکت  های الف: آدرس تهران  - میدان آزادی – خیابان معراج روبروی هلیکوپتر سازی 

سازمان هواشناسی کشور و تلفن --66070075
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس27313131 

دفتر ثبت  نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸  
شناسه آگهی: 1305503  م الف: 316 40
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   همکاری 
لیال حاتمی و 
نیکی کریمی 
»زمانی در ابدیت« به 
تهیه کنندگی نیکی 
کریمی و با بازی لیال 
حاتمی جلو دوربین 
رفت.

 فیلم سینمایی 
زمانی در ابدیت به 
کارگردانی مهدی 
نوروزیان وارد 
مرحله فیلم برداری 
شد.

 لیال حاتمی، بابک 
حمیدیان، عباس 
غزالی، نوید پورفرج، 
ترنم کرمانیان، 
مرجان اتفاقیان و با 
حضور بیتا فرهی 
گروه بازیگران 
ساخته جدید 
نوروزیان را تشکیل 
می دهند.

مــدیــر مــركــز هــنــرهــای نمایشی 
ــاره اینکه چرا  ــ حـــوزه هنری درب
تعزیه بیشتر بر واقعه عاشورا 
ــای  مــتــمــرکــز اســـت و روایـــت  هـ
کــمــتــری از مضامین دیــگــر در 
ــد: به  ــت مــی گــوی دســتــرس اسـ
تازگی هنرمندان جوان ما در حوزه تعزیه ابداعات 
خالقانه ای انجام داده اند و تعزیه هایی با موضوعات 
تراژیک و سوگواره هایی با محوریت شخصیت های 
ــدازی کـــرده انـــد. بــه طــور مــثــال جــوانــان  ــ ــ ملی راه ان
خوش فکری در اراک هستند که تعزیه امیرکبیر، 
شهدای مدافع حرم و... را اجرا کردند و خوشبختانه 
فتح بابی شده تا اشکال مختلف تعزیه را به مردم 
معرفی کنند. البته درست است که ریشه تعزیه 
به واقعه کربال و اباعبدهللا الحسین)ع( بازمی گردد 
و بیشتر تعزیه و مجالسی که وجود دارد نیز متعلق 
به حضرت است اما به تازگی مردم با این شکل از 
اجراهای نوآورانه این آگاهی را پیدا کردند که می توان 
راجع به شخصیت های ملی هم تعزیه کار کرد و در 
این مسیر جامعه دانشگاهی و  دانش آموختگان 
جوان تر به سمت این نوآوری ها حرکت کردند و در 

شکل دهی به این نوآوری نقش مؤثری داشتند.

تعزیه نیازمند نسخه های جدید است ◾
ــوازات ایــن نــوآوری هــا  وی ادامـــه مــی دهــد: امــا به مـ
باید ایــن بــاور را هم به وجــود بیاوریم که می توان 
ــالم همچون  ــ ــزرگ اسـ ــ ــرای شــخــصــیــت هــای بـ ــ بـ
امیرالمؤمنین)ع( هــم مجالس تعزیه کــار کــرد و 
نسخه های جدید نوشت. بیشتر نسخه های تعزیه 
در دسترس قدیمی هستند، به طور مثال نسخه های 
زیادی درباره حضرت زهرا)س( نداریم و در نتیجه با 
مجالس تعزیه خوانی محدودی هم روبه روییم یا 
مثالً نسخه های زیادی درباره شخصیت حضرت 

زینب)س( در واقعه کربال وجود دارد اما پس از واقعه 
کربال کم به آن پرداخته شده است.

نسخه نویسان تعزیه چه نکاتی را مدنظر قرار  ◾
دهند؟

زارعــــی دربـــــاره مــؤلــفــه هــای ضــــروری در نــگــارش 
نــســخــه هــای جــدیــد تــعــزیــه مــی گــویــد: کــســی که 
قصد دارد به این عرصه ورود کند باید به ادبیات 
و منظومه های کالسیک مسلط باشد و ساختار 
و فنون شعری را بشناسد تا بتواند آن را به خوبی 

طــراحــی کند و بنویسد. شناخت ادبــیــات اصل 
مهمی است و قصه پردازی و داستان جایگاه مهمی 

در آن دارد.
مدیر مركز هنرهای نمایشی حــوزه هنری تأکید 
می کند: تعزیه میراث ماندگار ماست و من آن را 
اپرای ایرانی می دانم. به گفته این هنرمند زمانی که  
گروه های تعزیه به کشورهای خارجی و اروپا سفر 
کردند آن هــا از این شکل اجــرا بسیار شگفت زده 
شدند زیرا تاکنون چنین چیزی ندیده بودند. بنابراین 
تعزیه جای کار بسیاری دارد، به ویژه برای اینکه در 

عرصه بین الملل ارائه داده شود. حتی ما سال ها در 
تالش بودیم جایگاهی برای تعزیه در ایــران فراهم 
کنیم تا اجرای تعزیه فعال شود و فقط مختص به 

محرم و صفر نباشد.

جذابیت تعزیه برای گردشگران  ◾
زارعــی با بیان اینکه این اتفاق از چند جهت یک 
ــه مــی دهــد: زمــانــی کــه یک  ــرورت اســـت، ادامــ ضــ
گردشگر خارجی وارد ایــران می شود می تواند به 
تماشای تعزیه به عنوان یکی از هنرهای آیینی، 
ماندگار و کهن ما برود و جایی را به عنوان مرکز، موزه 
و پایگاه تعزیه ایران به او نشان دهیم و این هنر فاخر 

ایرانی را به آن ها معرفی کنیم.
این هنرمند تصریح می کند: اما متأسفانه چنین 
چیزی نداریم در حالی که در چین، هندوستان، ژاپن 
و ... مرکزی به عنوان خانه هنرهای نمایش آیینی و 
سنتی دارند که گردشگران از آنجا بازدید می کنند. 
به طور مثال اپرای پکن همیشه در چین وجود دارد یا 
کاتاکالی در هند و کابوکی در ژاپن مرتب اجرا می شود 
و هر گردشگری که به ایــن کشورها سفر می کند 
می تواند این نمایش ها را ببیند و با آن ها آشنا شود. 

وزارت میراث فرهنگی ورود کند ◾
زارعی معتقد است تعزیه مهجور واقع شده و وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی باید به 
این مسئله بپردازد. یعنی عالوه بر وزارت فرهنگ و 
ارشــاد، میراث فرهنگی هم باید ورود کند و نقالی، 
تعزیه، پرده خوانی، شاهنامه خوانی، منقبت و... را 

مورد توجه قرار دهد.
او که تاکنون متولی برپایی تعزیه و سوگواره های 
بسیاری بوده می گوید: این ها میراث های ماندگار 
هنری ما هستند و یکی از وظایف اصلی میراث 
ــا متأسفانه  فرهنگی حــفــظ هــمــیــن هــاســت. امـ

سال هاست که هر وزیـــری روی کــار می آید فقط 
به دنبال صنایع دستی و... است. البته آن ها هم 
جزو هنرهای سنتی و فاخر ما هستند اما تأثیری 
که هنرهای نمایشی و آیینی ما روی گردشگر دارد 
بیشتر اســت و ایــن نمایش ها در ذهنش نقش 
می بندد و آن را فراموش نمی کند. امــا مسئوالن 
فرهنگی ما غافل هستند و ایــن قــدر سرشان به 
مسائل دیگر گرم است که از موضوعات اصلی و 
تأثیرگذاری که می تواند در ماندگاری و معرفی هنر ما 

نقش داشته باشد دور شدند.

تعزیه؛ میراث مذهبی ایران زمین ◾
این کارگردان با بیان اینکه تعزیه فقط میراث هنرهای 
نمایشی این مملکت نیست، بلکه میراث مذهبی 
ماست و اگر به تعزیه بپردازیم در راستای گسترش 
فرهنگ شیعی و علوی گام برداشته ایم و آن را به دنیا 
معرفی کرده ایم، می افزاید: وقتی دربــاره حضرت 
علی)ع( یا سیدالشهدا)ع( و ظلم هایی که بر آن ها 
رفته تعزیه اجرا می کنید تماشاگر امروزی داعش 
را متصور می شود که در سال 61 قمری هم وجود 
داشته و همین طور عمل می کرده. بنابراین بیننده 
مسائل را با یکدیگر تطبیق می دهد و می بینیم که 
تأثیر خــودش را روی جامعه بشری می گذارد اما 
متأسفانه از آنجایی که هنرهای نمایشی هیچ  گاه 
برای مسئوالن فرهنگی ما مهم نبوده فکر می کنم 

اکنون هم زیاد به آن توجه نشود.
وی در پایان خاطرنشان می کند: شاید برخی هم 
پیدا شوند که به دلیل عالقه و دغدغه شخصی به 
این عرصه ورود کنند اما افرادی مانند من هم بودجه 
و امکانات اندکی دارند که به آن ها اجازه نمی دهد در 
هر زمانی تعزیه اجرا کنند و بودجه ای که باید برای 
این کار در اختیار ما قرار گیرد به دست کسی می رسد 

که نتیجه بخش نیست.

کوروشزارعیازضرورتایجادمرکزیدائمیبرایهنرتعزیهمیگوید

نوسازی تعزیه ایرانی

خبرخبر
روزروز

رضا عطاران تنور گیشه را گرم می کند؟سردار حاجی زاده و»موقعیت مهدی«
در ســالــروز تأسیس سپاه پــاســداران انقالب اسالمی؛ 
ســردار امیرعلی حــاجــی زاده، فرمانده نیروی هوافضای 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی در آیین قدردانی از عوامل 
فیلم »موقعیت مهدی« پس از نمایش این فیلم در حالی 
که بغض گلویش را گرفته بود، اظهار کرد: این اثر خاطرات 
زیادی را برایم زنده کرد. یکی از نکات مهم موقعیت مهدی 

برای من این است که شهید کاظمی بارها و بارها خاطره 
آخرین تماس با شهید باکری پیش از شهادت را برایم 
در حالی که می گریست تعریف  کرده بود و دقیقاً همان 
صحنه را شما اینجا برای ما و مخاطبان در موقعیت مهدی 
ترسیم کردید. امیدوارم ساخت این گونه فیلم های فاخر 

را ادامه بدهید و این کار را برای خودتان جهاد تلقی کنید.

فیلم »انفرادی« ساخته مسعود اطیابی که فیلم پرفروش 
»دینامیت« را روی پرده داشت از چهارشنبه این هفته 
روانه اکران می شود.  کمدی »انفرادی« که دو سال پیش 
ساخته شده احتماالً با استقبال خوبی در این نوبت از 
اکران روبه رو خواهد شد. مهدی هاشمی، رضا عطاران، 
احمد مهرانفر، برزو ارجمند، شقایق دهقان، سیروس 

همتی، شکیب شجره، امید روحانی، مهسا طهماسبی 
و مهدی فقیه بازیگران آن هستند. عطاران که تا چند 
سال پیش پول سازترین بازیگر سینما بود و فیلم هایش 
در گیشه به فروش باالیی می رسیدند آخرین بار سال 
1۳۹۷ فیلم »زیر نظر« را در سینماها داشت و پس از آن 
با شیوع کرونا فیلم های دیگرش در انتظار اکران ماندند.

   صبا کریمی      وقتی صحبت از تعزیه است ناخودآگاه یاد 
سوگواره ها و تعزیه هایی می افتیم که در ایام محرم اجرا می شوند 

اما این شب ها بسیاری از هیئت های عزاداری میزبان اجرای 
تعزیه امیرالمؤمنین)ع( هستند و مجالس شبیه خوانی و تعزیه 
اجرا می کنند. تماشاخانه سنگلج نیز در این ایام ویژه برنامه شب 

تعزیه را برگزار کرده که با استقبال بسیار خوب مردم روبه رو شده 
و وزیر ارشاد نیز میزبان آن ها بوده است. اما چرا تعزیه محدود 

به ایام عزاداری است و با وجود اینکه از قدیمی ترین و اصیل ترین 
هنرهای نمایشی است هر از گاهی رخ نشان می دهد؟ کوروش 
زارعی، مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری، کارگردان و 

بازیگر تئاتر و سینما معتقد است: مسئوالن فرهنگی از اهمیت 
تعزیه در گسترش اسالم و معرفی آن به جهان غافل اند. اگر هم 

می بینیم امروز تعزیه ای باقی مانده به یمن تالش هنرمندان  و مردم 
است؛ باید از تعزیه به عنوان میراث مذهبی و ماندگارمان حمایت 

شود و ضروری است در پی خلق نسخه های جدید آن باشیم. 
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و هنر فرهنگ 

کوروش زارعی
مدیر مرکز هنرهای نمایشی 
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آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی تربت جام  
نظر به دستور مواد یک و 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی وماده 13آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب90/9/20- امالک واحدثبتی 
تربت جام متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقردرواحد ثبتی تربت جام مورد رس��یدگی 
وتصرفات مالکانه و بال معارض انان محرز در رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد .
1-براب��ررای ش��ماره 140060306007002170-1400/12/22 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای عباس 
اسدی رسول ابادی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 187.15 مترمربع قسمتی از پالک شماره 5 فرعی 
از 3- اصلی اراضی یحیی اباد  واقع در خراسان رضوی بخش حوزه ثبت ملک تربت جام خریداری از مالک رسمی 

آقای اسماعیل اسدی محرز گردیده است
2 -برابررای ش��ماره 140060306007002161-1400/12/22 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای افشین 
احمدی در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی  به مساحت 67.5 مترمربع قسمتی از پالک شماره 1 فرعی 
از 836- اصلی  اراضی شهر جام واقع در خراسان رضوی بخش حوزه ثبت ملک تربت جام خریداری از مالک رسمی 

آقای رسول کریمی فورک محرز گردیده است.
3- براب��ررای ش��ماره140060306007002146-1400/12/22تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فریماه 
شیردل  به والیت پدرش در بیست سهم مشاع از یکصد سهم ششدانگ یکباب ساختمان به  مساحت کل 181/55 
مترمربع قسمتی از پالک شماره 38 فرعی از 779- اصلی اراضی شهر تربت جام واقع در خراسان رضوی بخش 13 

مشهد حوزه ثبت ملک تربت جام  از مالک رسمی آقای ابراهیم شمس الدین احمدی محرز گردیده است
4-برابررای شماره140060306007002150-1400/12/22تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمدر ضا  
شیردل  به والیت پدرش در چهل سهم مشاع از یکصد سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت کل 181/55 
مترمربع قسمتی از پالک شماره 38 فرعی از 779- اصلی اراضی شهر تربت جام واقع در خراسان رضوی بخش 13 

مشهد حوزه ثبت ملک تربت جام  از مالک رسمی آقای ابراهیم شمس الدین احمدی محرز گردیده است
5-براب��ررای ش��ماره140060306007002153-1400/12/22 تصرفات مالکان��ه بالمعارض متقاضی محمد فواد 
شیردل  به والیت پدرش  در چهل سهم مشاع از یکصد سهم ششدانگ یکباب ساختمان به  مساحت کل 181/55 
مترمربع قسمتی از پالک شماره 38 فرعی از 779- اصلی اراضی شهر تربت جام واقع در خراسان رضوی بخش 13 

مشهد حوزه ثبت ملک تربت جام  از مالک رسمی آقای ابراهیم شمس الدین احمدی محرز گردیده است
6-برابر رای شماره140060306007002148-1400/12/22 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مسعود شمس 
الدین احمدی  درشش��دانگ یکباب ساختمان به  مس��احت 236.25مترمربع قسمتی از پالک شماره 38 فرعی از 
779- اصلی اراضی ش��هر تربت جام واقع در خراس��ان رضوی بخش 13 مشهد حوزه ثبت ملک تربت جام  از مالک 

رسمی آقای ابراهیم شمس الدین احمدی محرز گردیده است
7-راب��ر رای ش��ماره140060306007002139-1400/12/22 تصرفات مالکان��ه بالمعارض متقاضی آقای بهروز 
غالمی در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به  مساحت388/65 مترمربع قسمتی از پالک شماره 4 فرعی از 
3- اصلی اراضی یحیی آباد واقع در خراسان رضوی بخش 13 مشهد حوزه ثبت ملک تربت جام خریداری مع الواسطه 

از شهرداری تربت جام  محرز گردیده است.
8-برابر رای ش��ماره 140060306007002138-1400/12/22 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رمضان 
احمدی در  شش��دانگ یکباب ساختمان به  مساحت22/83 مترمربع قسمتی از پالک شماره 5 فرعی از 3- اصلی 
اراضی یحیی آباد واقع در خراسان رضوی بخش 13 مشهد حوزه ثبت ملک تربت جام خریداری از مالک رسمی آقای 

ذوالفقار یوسف زاده محرز گردیده است.
9-برابر رای ش��ماره140060306007002144-1400/12/22 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای احسان 
بهادری المجوقی در ششدانگ یک باب ساختمان به  مساحت151/8 مترمربع قسمتی از پالک شماره 7167فرعی 
از 166- اصلی اسماعیل اباد  واقع در خراسان رضوی بخش 13 مشهد حوزه ثبت ملک تربت جام از محل مالکیت 

مشاعی خودش محرز گردیده است
10-برابر رای ش��ماره 140060306007002141-1400/12/22 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای وحید 
خالقی در شش��دانگ یک باب ساختمان به  مساحت121 مترمربع قس��متی از پالک شماره 5 فرعی از 4 فرعی از 
749- اصلی واقع در خراس��ان رضوی بخش 13 مشهد حوزه ثبت ملک تربت جام از محل مالکیت مشاعی خودش 

محرز گردیده است
11-برابر رای ش��ماره 140060306007002140-1400/12/22 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم طوبی 
عرفانیان صبائی درشش��دانگ یک باب س��اختمان به  مساحت85/32 مترمربع قسمتی از پالک شماره 4 فرعی  از 
3- اصلی واقع در اراضی یحیی آباد خراسان رضوی بخش 13 مشهد حوزه ثبت ملک تربت جام خریداری مع الواسطه 
از مالکین رس��می 1- صادق کریمی تیموری  احدی از  ورثه بهرام کریمی نس��بت به 80 مترمربع 2-امیر کریمی 

تیموری نسبت به 5/32 مترمربع محرز گردیده است.
12-براب��ر رای ش��ماره140060306007002137-1400/12/22 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای غالم 
فخرالدین فیضی سمیع آبادی در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 50308/70 مترمربع در قسمتی از 
پالک شماره 172- اصلی )در اجرای استاندارد سازی تبدیل به پالک 1486-اصلی گردیده است( اراضی شهرستانک 
واقع در خراسان رضوی بخش 13 مشهد حوزه ثبت ملک تربت جام خریداری ازمالکین رسمی 1- عبداله منصورپور 
فرزند بسم اله 2- عبداله منصورپور فرزند امراله 3- دادخدا اربابی4 - رحمت سرباز 5- برات قلعه کاهی 6- سلطان 
صابری چنگ آبادی 7- احمد کریم پور8- ادهم ایوانی چنگ آبادی 9- امراله مقصودپور 10- بس��م اله مقصودپور 

11- عبدالرحمان حامدی محرز گردیده است.
13-برابر رای شماره140060306007002152-1400/12/22 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مراد علی 
ساالر احمدی در ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 142.43مترمربع قسمتی از پالک شماره 204-اصلی واقع 
در خراسان رضوی بخش حوزه ثبت ملک تربت جام خریداری از محل مالکیت مشاعی خودش محرز گردیده است.

14-براب��ر رای ش��ماره 140060306007002166-1400/12/22 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای نعیم 
پردلی درشش��دانگ یک باب ساختمان به مساحت 216مترمربع قسمتی از پالک شماره 24 فرعی از 922 -اصلی 
واقع در خراسان رضوی بخش 13مشهد حوزه ثبت ملک تربت جام خریداری از مالک رسمی آقای حسین فرهادی 

محرز گردیده است
15-برابر رای ش��ماره 140060306007002143-1400/12/22 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای صادق 
رمضانی در شش��دانگ یک باب ساختمان به مس��احت 189 مترمربع قسمتی از پالک شماره 5 فرعی از 3 -اصلی  
اراضی یحیی اباد واقع در خراس��ان رضوی بخش حوزه ثبت ملک تربت جام خریداری مع الواس��طه از مالک رسمی 

دین محمد علی خوجه محرز گردیده است
16-برابر رای ش��ماره140060306007002145-1400/12/22 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم ناهید 
عظیمی خاکبادکی در ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 221.55 مترمربع  قسمتی از پالک شماره 7167 
فرعیاز 166 -اصلی اراضی اسماعیل اباد واقع در خراسان رضوی بخش حوزه ثبت ملک تربت جام خریداری از محل 

مالکیت مشاعی خودش  محرز گردیده است
17-برابر رای شماره 140060306007002147-1400/12/22 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عبدالحق 
قادری نسبت به  ششدانگ  یک باب ساختمان  به مساحت 152 مترمربع  قسمتی از پالک شماره 1880 فرعی از 
3 اصلی اراضی یحیی اباد  واقع در خراسان رضوی بخش حوزه ثبت ملک تربت جام  خریداری از مالک رسمی آقای 

تاج محمد امان زاده  محرز گردیده است.
18- برابر رای شماره 140060306007002149-1400/12/22 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مرضیه 
حسینیان نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 574.05 مترمربع قسمتی از پالک شماره 
920 -اصلی واقع در خراسان رضوی بخش حوزه ثبت ملک تربت جام خریداری از مالکین رسمی خانم کلثوم افسرده 

و لیال افسرده محرز گردیده است
19- براب��ر رای ش��ماره 140060306007002151-1400/12/22 تصرف��ات مالکانه بالمع��ارض متقاضی آقای 
جهانش��یر کبیری بش��یرآباد نسبت به    ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 250 مترمربع قسمتی از  پالک 
شماره 2108 فرعی از 3 اصلی اراضی یحیی اباد  واقع در خراسان رضوی بخش حوزه ثبت ملک تربت جام از محل 

مالکیت مشاعی خودش محرز گردیده است.
20- براب��ر رای ش��ماره 140060306007002154 -1400/12/22تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای نادر 
اسالمی استادی نسبت به  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 122.7 مترمربع قسمتی از  پالک شماره 1880 
فرعی از 3 اصلی اراضی یحیی اباد  واقع در خراسان رضوی بخش حوزه ثبت ملک تربت جام خریداری از مالک رسمی 

آقای دین محمد ایرانی  محرز گردیده است
21-براب��ر رای ش��ماره 140060306007002155-1400/12/22 تصرف��ات مالکانه بالمع��ارض متقاضی آقای 
عیدمحمد بهرامی تیموری نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 169.30 مترمربع قسمتی از پالک 
شماره 7167فرعی از 166 -اصلی واقع در خراسان رضوی بخش حوزه ثبت ملک تربت جام ازمحل  مالکیت مشاعی 

متقاضی  محرز گردیده است
22-براب��ر رای ش��ماره 140060306007002216-1400/12/24 تصرف��ات مالکانه بالمع��ارض متقاضی آقای 
عبدالمومن صدیقی س��نقر آبادی نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 149.40مترمربع قسمتی از  
پالک شماره 2880 فرعی از 166-اصلی اراضی اسماعیل اباد خریداری از مالک رسمی آقای محمد صدیق فیروزی 

فورک محرز گردیده است.
23-براب��ر رای ش��ماره 140060306002218-1400/12/24 تصرف��ات مالکان��ه بالمع��ارض متقاض��ی آق��ای 
رحی��م بیابان��ی در شش��دانگ یک باب س��اختمان ب��ه مس��احت 170.75 مترمربع قس��متی از  پالک ش��ماره 

558 فرع��ی از 166 اصل��ی اراض��ی اس��ماعیل اباد واقع در خراس��ان رض��وی بخش حوزه ثبت مل��ک تربت جام 
خری��داری از مالکی��ن رس��می محمد و بره��ان بیابان��ی و محل مالکیت مش��اعی متقاضی محرز گردیده اس��ت.

24-برابر رای ش��ماره140060306007002168-1400/12/22 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حمید 
اعظمی نسبت به  ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 144.75 مترمربع قسمتی از  پالک 173-174 اصلی 
اراضی سعداباد و غصن اباد واقع در خراسان رضوی بخش حوزه ثبت ملک تربت جام  خریداری از مالک رسمی اقای 

محمد ناصر جهانگیری  محرز گردیده است
25-برابر رای ش��ماره140060306007002169-1400/12/22 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عباس 
قنبری جامی نس��بت به  شش��دانگ یک باب ساختمان  به مس��احت 151.25مترمربع قسمتی از  پالک شماره 1 
فرعی از 1216-اصلی اراضی شهر تربت جام  واقع در خراسان رضوی بخش حوزه ثبت ملک تربت جام خریداری مع 

الواسطه از مالک رسمی غالمعلی بدیع دالرامی محرز گردیده است
26-برابر رای ش��ماره 140060306007002167-1400/12/22تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد 
اعظم اعظمی نسبت به  ششدانگ  یک باب ساختمان  به مساحت 119.35 مترمربع قسمتی از  پالک 174-173 
-اصلی اراضی سعد اباد و غصن اباد واقع در خراسان رضوی بخش حوزه ثبت ملک تربت جام خریداری از مالک رسمی 

آقای محمد ناصر جهانگیری محرز گردیده است.
27-برابر رای شماره140060306007002165-1400/12/22 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمود 
پری خسته نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین دارای بنای احداثی  به مساحت170.5  مترمربع قسمتی از  پالک 
174-173 اصلی اراضی سعداباد و غصن اباد واقع در خراسان رضوی بخش حوزه ثبت ملک تربت جام خریداری مع 

الواسطه از مالک رسمی آقای سعید محمد سلطانی رباط محرز گردیده است.
28-براب��ر رای ش��ماره140060306007002167-1400/12/22 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای نظام 
الدین حلیمی گزیچه ئی نس��بت به  شش��دانگ یک باب ساختمان  به مساحت 191.65 مترمربع قسمتی از پالک 
ش��ماره 7167 فرعی از 166 اصلی اراضی اس��ماعیل اباد واقع در خراسان رضوی بخش حوزه ثبت ملک تربت جام 

خریداری از مالک رسمی آقای اردشیر صالحی جامی  محرز گردیده است
29-برابر رای شماره 140060306007002163-1400/12/22 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین 
جهانی ملو نس��بت به س��ه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت کل 142.70 مترمربع قسمتی 
از  پالک ش��ماره 6 فرعی از 3- اصلی اراضی یحیی اباد  واقع در خراس��ان رضوی بخش حوزه ثبت ملک تربت جام  

خریداری از مالک رسمی آقای تیمور کریمی تیموری محرز گردیده است.
30-برابر رای شماره 140060306007002162-1400/12/22 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ابراهیم 
جهانی ملو نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت کل 142.70 مترمربع قسمتی از 
پالک شماره 6 فرعی از 3 اصلی اراضی یحیی اباد  واقع در خراسان رضوی بخش حوزه ثبت ملک تربت جام خریداری 

از مالک رسمی آقای تیمور کریمی تیموری محرز گردیده است.
31-برابر رای شماره 140060306007002157-1400/12/22 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم حمیده 
یونسی نسبت  به یک باب ساختمان  به مساحت 158.65مترمربع  قسمتی از پالک شماره 2108 فرعی از 3 -اصلی 
اراضی یحیی اباد واقع در خراس��ان رضوی بخش حوزه ثبت ملک تربت جام طبق پس��ند  رسمی مشاعی 1153-

1400/02/08دفتر خانه 4 تربت جام کل مالکیت مشاعی متقاضی محرز گردیده است
32-براب��ر رای ش��ماره 140060306007002156-1400/12/22 تصرف��ات مالکانه بالمع��ارض متقاضی آقای 
شیرمحمد نیک محمدی نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان . به مساحت 199.85 مترمربع قسمتی از  پالک 
شماره 2108 فرعی از 3 اصلی اراضی یحیی اباد واقع در خراسان رضوی بخش حوزه ثبت ملک تربت جام طبق سند  

رسمی  1153-1400/02/08 دفتر خانه 4 تربت جام کل مالکیت مشاعی متقاضی محرز گردیده است.
33- برابر رای ش��ماره 140060306007002158-1400/12/22 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مریم 
گل محمدی تیموری جنگاهی نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 200 مترمربع پالک شماره 2108 
فرعی از 3 اصلی اراضی یحیی اباد  واقع در خراس��ان رضوی بخش حوزه ثبت ملک تربت جام طبق س��ند  رسمی 

مشاعی   1153-1400/02/08 دفتر خانه 4 تربت جام کل مالکیت مشاعی متقاضی محرز گردیده است.
34-برابر رای شماره 140060306007002236-1400/12/26 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم بلقیس 
شامحمدی نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 275.6 مترمربع قسمتی از پالک شماره 173-174-
اصلی اراضی سعداباد و غصن اباد  واقع در خراسان رضوی بخش حوزه ثبت ملک تربت جام خریداری از مالک رسمی 

آقای دوست محمد اله دادی محرز گردیده است
35-برابر رای شماره 140060306007002238-1400/12/26 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سبحان 
بهرامی نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان با کاربری فضای سبز  به مساحت 250 مترمربع قسمتی از پالک شماره 
2108 فرعی از 3-اصلی اراضی یحیی اباد واقع در خراسان رضوی بخش حوزه ثبت ملک تربت جام  خریداری از مالکین 

رسمی 1-محمود 2- خالق 3- ابراهیم 4- کامران5- مسعود 6- اسماعیل شهرت همگی یعقوبی محرز گردیده است.
37-برابر رای شماره 140060306007002241-1400/12/26 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای نورمحمد 
رستمی نسبت به  ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 215.65 مترمربع قسمتی از پالک شماره1378 فرعی 
مجزی ش��ده از 4 فرعی از 3 -اصلی اراضی یحیی اباد واقع در خراس��ان رضوی بخش حوزه ثبت ملک تربت جام 
خریداری از مالکین رسمی 1-حسین 2- الله 3- رز شهرت همگی کریمی تیموری و ثریا حقیر محرز گردیده است
38-برابر رای ش��ماره140060306007002242-1400/12/26 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد 
عثمان صفری جامی نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 164.2 مترمربع قسمتی از پالک 167- اصلی 
اراضی دولت اباد واقع در خراسان رضوی بخش حوزه ثبت ملک تربت جام خریداری مع الواسطه از خواجه محمود 

جامی االحمدی  محرز گردیده است
39-برابر رای ش��ماره 140060306007002240-1400/12/26تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حبیب 
الرحمان عطائی فرد در  شش��دانگ یک باب س��اختمان  به مس��احت 166.15 مترمربع قس��متی ازپالک ش��ماره 
119فرعی از 1 - اصلی و قسمتی از پالک 169 فرعی  از یک اصلی  واقع در خراسان رضوی بخش حوزه ثبت ملک 
تربت جام  خریداری کل مالکیت مشاعی متقاضی از پالک 169 فرعی از یک اصلی برابر سند رسمی 67216مورخ 
11/10/1400دفترخان��ه 10 تربت جام و خریداری عادی از ش��هرداری تربت جام نس��بت ب��ه پالک 119فرعی از 

1 - اصلی  محرز گردیده است
40-برابر رای ش��ماره140160306007000014-1401/01/16 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عبداله 
بهزادی پور در ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 137.85 مترمربع قسمتی از  پالک شماره 3481 فرعی از 
166- اصلی اراضی اسماعیل اباد واقع در خراسان رضوی بخش حوزه ثبت ملک تربت جام خریداری از مالکین رسمی  

مع الواسطه از خانمها مرضیه عطازندی و معصومه عطازندی  محرز گردیده است
41-برابر رای شماره 140160306007000016-1401/01/16 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اسماعیل 
رشیدی در ششدانگ  یک باب ساختمان  به مساحت 120 مترمربع قسمتی از  پالک شماره 4629فرعی و 2799 
فرعی  از 166 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش حوزه ثبت ملک تربت جام خریداری از مالک رسمی آقای شاه 

مراد یوسفی زاده محرز گردیده است
اگه��ی تجدیدی1 -پیرو آگهی روزنامه قدس و کاروکارگر هردو بتاریخ ه��ای 1400/04/01و1400/04/16 تصرف 
مالکانه وبالمعارض احمد رضایی   نسبت به ششدانگ  یک باب منزل  واقع درخراسان رضوی بخش 13 مشهد که 
در اگهی فوق ازپالک 6فرعی از 769-اصلی  قید گردیده که برابر رای اصالحی صادره مورد تقاضا قسمتی از پالک 

باقمیانده 769-اصلی  می باشد که بدینوسیله اعالم می گردد.
2- پیرو آگهی روزنامه قدس و کاروکارگر هردو بتاریخ های 1400/07/12و1400/07/28 تصرف مالکانه وبالمعارض 
احمدرضا کاظمی نسبت به ششدانگ  یک باب منزل مسکونی واقع درخراسان رضوی بخش 13 مشهد که در اگهی 
فوق  ازپالک 14فرعی از 678-اصلی قید گردیده که برابر رای اصالحی صادره مورد تقاضا قسمتی از پالک باقمیانده  

12فرعی از 678 --اصلی  می باشد که بدینوسیله اعالم می گردد.
3- پیرو آگهی روزنامه قدس و کاروکارگر هردو بتاریخ های 1400/05/31و1400/06/16 تصرف مالکانه وبالمعارض 
مبینا دوران پور نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان واقع درخراسان رضوی بخش 13 مشهد که که در آگهی فوق  

مساحت مورد تقاضا 109.55متر مربع قید شده مساحت صحیح مورد تقاضا 111.95 متر مربع می باشد 
.لذاب��ه موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  واراضی وس��اختمانهای فاقدسندرس��می وماده 13آئین 
نامه قانون مذکور این آگهی  در دونوبت به فاصله 15روزاز طریق روزنامه محلی وکثیراالنتشاردرش��هرها منتش��ر و 
در روس��تاها رای هیات الصاق تادرصورتی که اش��خاص ذینفع به اراءاعالم ش��ده  اعتراض داشته باشند بایدازتاریخ  
انتشاراولین  آگهی و در روستا ها ار تاریخ الصاق اگهی در محل ظرف مدت دو ماه اعتراض خودرابه  اداره ثبت محل 
وقوع ملک تسلیم ورسید اخذنماید ومعترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست  
به دادگاه عمومی محل نماید وگواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهدکه دراین صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است ودرصورتی که اعتراض درمهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت بصدورسند مالکیت می نماید وصدور سند 

مالکیت مانع از  مراجعه متضرر به دادگاه  نیست .آ40100299
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/20                              

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/05
هادی نیکوفکر

 رئیس اداره  ثبت اسناد وامالک تربت جام

س���ند و ب���رگ س���بز خ���ودرو نیم���ه ی���دک کف���ی 
پیلسان به ش���ماره انتظامی ایران 52-849ع28 
شاس���ی  ش���ماره  و   000000 موت���ور  ش���ماره  و 
N47KFT378LT000024 متعلق به قاسم پردل 

محسن آباد مفقود و اعتبار ندارد.
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برگ س���بز خودرو س���واری پراید ۱4۱ م���دل ۱385 به 
رنگ نقره ای _ متالیک به شماره موتور  ۱4733۱5

و ش���ماره شاس���ی S۱482285۱45۱۱۱ وشماره پالک 
42ای���ران۶23 ی24 متعل���ق ب���ه زینب کیان پیش���ه 

مفقود گردیده وفاقد اعتبار می باشد
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ب���رگ س���بزو س���ند مالکی���ت وان���ت سیس���تم تویوتا 
تی���پ های���س ب���ه رن���گ آب���ی – روغنی م���دل ۱978 
به ش���ماره موت���ور۱2R۱7۱3337و ش���ماره شاس���ی 
 39 ع   89۶  -54 پ���الک  ش���ماره  ب���ه   HR۱۱۱۶0۱89
مفق���ود گردی���ده واز درج���ه اعتبارس���اقط م���ی گ���ردد
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 405GLXI برگ س���بز و س���ند کمپانی س���واری پ���ژو
۱390ب���ه  م���دل  متالی���ک  ای  نق���ره  رن���گ  ب���ه 
شاس���ی  ش���ماره  و  موت���ور۱24900400۱3  ش���ماره 
NAAM۱۱CA7BE08۱35۱  ب���ه ش���ماره پ���الک 42_ 
89۶د42  ب���ه مالکیت معصومه کوهکن مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط گردیده است.  
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س���ند مالکیت یک دس���تگاه خ���ودروی س���واری هاچ 
ب���ه  روغن���ی  م���دل ۱39۶س���فید   ۱۱۱se س���ایپا  ب���ک 
ش���ماره موتور M13/5831142     و ش���ماره شاس���ی 
 3۶ انتظام���ی  ش���ماره  و   NAS43۱۱00H57۱0844
ایران 497 ی 44 متعلق به عبدالمجید یوس���فی زاده
 ش���یخی مفق���ود گردی���ده و فاق���د اعتبار می باش���د.
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کلیه مدارک اصل سند کارخانه )کارتکس ( و اصل برگ 
30OGLX- سبز  خودروی سواری پژو 405 مدل9۱ تیپ

XU7 رنگ نقره ای متالیک به شماره انتظامی ایران52 
-97۶ د 43 به شماره موتور 124k0167499  و شماره 
شاس���ی NAAMD۱CA۶DR52۱3۱۶ متعلق  به  آقای 

محمداسماعیل صادقی مفقود گردیده است
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بدین وس���یله به اطالع همگان می رس���اند که 
برگ س���بز و س���ند خ���ودرو اینجان���ب غالمرضا 
مل���ی  ش���ماره  ب���ه  دارس���ینوئیه  ابراهیم���ی 
29804447۶۶  مرب���وط ب���ه خ���ودرو س���واری 
س���ایپا تیپ ۱3۱SE  رنگ س���فید -روغنی  مدل 
س���ال ۱39۶ به ش���ماره پالک 45 ایران 552 ل 
37  ب���ه ش���ماره موت���ور   M13/6008581   و 
NAS4۱۱۱00H340۶283 شاس���ی   ش���ماره 
 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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ب���رگ س���بز خودرو س���واری س���مند x7 م���دل ۱383 
ب���ه رنگ نق���ره ای متالیک ب���ه ش���ماره ۱۱ه۱58 ایران 
۶8وب���ه ش���ماره موت���ور ۱2482048744وبه ش���ماره 
شاس���ی83200540 ب���ه ن���ام محم���د رض���ا طاه���ری 
خ���و مفقود گردی���ده و از درجه اعتبار س���اقط اس���ت
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بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان رضوی

عملیات  انجام  موضوع: 
اجرای اسکلت بتنی و سقف )طرح نهضت ملی مسکن(  در  2 
شهرستان کاشمر )30 واحد( و رشتخوار )15 واحد(  استان 

خراسان رضوی در قالب یک مناقصه  از مورخ 1401/02/10 در سامانه 
گواهی  دارای  شرکتهای  برای   )setadiran.ir( ستاد  الکترونیکی 
صالحیت از سازمان محترم مدیریت و برنامه ریزی )رشته ساختمان و 
ابنیه( و  همچنین اداره  کل  محترم تعاون , کار و رفاه اجتماعی و عضو 

سامانه مذکور قابل رؤیت و دسترسی خواهد بود.          م الف 924

 آگهی مناقصه یک مرحله ای 
نوبت اول



تمدید 
شرایط ویژه 

ترخیص خودرو 
تا عید فطر

رئیس پلیس راهور 
تهران بزرگ از ادامه 

ارائه تسهیالت 
ویژه برای ترخیص 

خودروهای توقیفی 
تا عید فطر خبر 

داد. سردار محمد 
حسین حمیدی،  

ادامه داد: به منظور 
صیانت از اموال مردم، 

جلوگیری از ضرر و 
زیان، امید آفرینی و 

ارتقای سرمایه های 
اجتماعی، ترخیص 

فوق العاده انواع 
وسایل نقلیه 

توقیفی  موجود در 
توقفگاه های تهران 
بزرگ و همچنین در 
سراسر کشور،  این 
اقدام در دستور کار 

پلیس راهور قرار 
گرفته است.

خبرخبر
روزروز

امیرمحمد حسینی    سید 
ــــش شــهــرنــشــیــنــی در  ــزای ــ ــا اف بـ
ــای 40 و 50 کـــه رشــد  ــه هــ دهــ
جمعیت و گسترش شهرها را 
به دنبال داشت، نیاز به مسکن 
هــم بیشتر احــســاس می شد و 
طبيعتاً آپارتمان نشينى نيز پيامد اين اتفاق بود. پیش 
از آن منازل عموماً ویالیی و اختصاصی بود و افراد 
در خانه های خویش حق هرگونه تصرفی را داشتند 
و نیازی به رعایت برخی از قوانین نيز نبود. دورانی 
که ضرب المثل »چهار دیــواری اختيارى« در عمل 
هم انجام می شد. ولی با همه گیر شدن آپارتمان ها 
به دلیل نزدیک شدن محل زندگی افراد به یکدیگر 

مشکالت بسیاری به وجود آمــد؛ احساس اینکه 
هرکاری در محل سکونت می شود انجام داد هنوز 
وجود داشت و این باعث بروز بسیاری درگیری ها 
بین همسایگان می گردید. قانون تملک آپارتمان ها 
در سال1343 تصویب گردید و سپس در سال1367 
بعضی از مــواد آن اصــالح گردید که شامل 15مــاده 
است.آیین نامه اجرایی نیز وجــود دارد که ضمن 
آنکه کلیه مواد مندرج در قانون تملک آپارتمان ها 
را توضیح مــی دهــد، چگونگی اجـــرای آن هــا را نیز 

مشخص می نماید.
براساس ماده یک قانون تملک آپارتمان ها مالکیت 

در هر واحد شامل دو بخش است:
1- مالکیت قسمت اختصاصی که مشخصات آن 

در سند قید گردیده و فقط صاحب آپارتمان حق 
استفاده از آن را دارد.

2- مالکیت قسمت مشترک: به جز قسمت های 
اختصاصی که همه مالکان حق استفاده از آن را 
دارند  مانند پشت بام، راه پله ها، آسانسور، پاگردها، 
محوطه ساختمان و ... . همه افـــراد ساختمان 
مــی تــوانــنــد از قــســمــت هــای مــشــتــرک اســتــفــاده 
نمایند و هیچ کس نمی تــوانــد تــا وقتی کــه ضــرری 
ــاورده ممانعت  ــی و یــا مزاحمتی بــه دیــگــران وارد ن
نماید و در صورتی که فردی بخواهد وسیله ای را در 
قسمت های مشترک بگذارد، می بایست رضایت 
 همه مالکان را جلب نماید؛ در غیر این صورت اين كار

 ممنوع است.

اداره امور ساختمان ◾
ــون، اگــر تــعــداد مالکان  ــان ــاده ٨ ايــن ق ــاس مـ بــر اسـ
آپارتمان ها بیش از سه نفر باشد مجمع عمومی 
مالکان تشکیل می شود )طبق مــاده 5 آیین نامه 
اجرایی( و این مجمع باید حداقل یک بار در سال 
تشکیل شود. )طبق ماده 7 آیین نامه اجرایی( در اولین 
جلسه مدیر یا هیئت مدیره را انتخاب می نمایند که 
می تواند از اعضای ساختمان باشد یا خارج از آن. برای 
رسمیت یافتن مجمع عمومی حضور بیش از نصف 
مالکان آپارتمان ها ضــروری است و در صورت عدم 
حضور اکثریت،در جلسه سوم با رأی اکثریت حاضر 
تصمیمات به تصویب می رسد. مدیر برای دوسال 
انتخاب می شود که در صورت توافق تمامی مالکان 
می تواند برای سال های بعد نیز انتخاب شود و وظیفه 

وی اجرای تصمیمات مجمع عمومی است.
هیئت مدیره موظف است تمام ساختمان را در مقابل 
آتش سوزی بیمه نماید. آن ها همچنین باید میزان 
هزینه های مشترک و مستمری و نحوه پرداخت آن را 
به نشانی قسمت های اختصاصی یا نشانی تعیین 

شده از طرف شریک به او اعالم نمایند.
براساس ماده 24 اصالحی آیین نامه اجرایی قانون 
تملک آپارتمان ها هر یک از مالکان که در مورد 
سهم خود یا میزان هزینه مربوط معترض هستند، 
می توانند به مدیر مراجعه نمایند، در صورت عدم 
رسیدگی، مالک می تواند از طریق مراجع قضایی اين 

موضوع را پیگیری نماید.

عدم پرداخت هزينه هاى اشتراكى ◾
براساس ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان ها اگر 
مالک سهم خود از هزینه های مشترک را پرداخت 
ننماید از طرف مدیر به وسیله اظهارنامه مطالبه 
می شود و در صورتی که وی ظــرف 10 روز از تاریخ 
اظهارنامه سهم خود را پرداخت ننماید مدیر یا هیئت 

مدیره می توانند از دادن خدمات مشترک از قبیل 
شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم، برق و غیره خودداری 
نمایند. در صورتی که این اقدامات تأثیری نداشته 
باشد مدیر یا هیئت مدیران می توانند برای وصول 
وجه مزبور به اداره ثبت محل وقوع آپارتمان مراجعه 
نموده و طبق اظهارنامه تقاضای صــدور اجرائیه 
نمایند. براساس تبصره یک مــاده 10 مکرر قانون 
تملک آپارتمان ها در صورتی که این اقدامات موثر 
نباشد مدیر یا مدیران می توانند به مراجع قضایی 
شکایت کنند. در صورتى كه مالک يا استفاده كننده 
دوبـــاره در دادگـــاه محكوم به پــرداخــت هزينه هاى 
مشترك گردد، عالوه بر ساير پرداخت ها، باید مبلغى 

معادل همان مبلغ به عنوان جريمه بپردازد.

تعمیرات و بازسازی آپارتمان ◾
برپایه مـــاده13 مکرر قانون تملک آپارتمان ها در 
صورتی که به تشخیص سه نفر از کارشناسان رسمی 
دادگستری عمر مفید ساختمان به پایان رسیده و یا 
ساختمان دچار فرسودگی کلی شده باشد و بیم خطر 
و ضرر مالی یا جانی برود و اقلیت مالکان قسمت های 
اختصاصی در تجدید بنای آن مــوافــق نباشند، 
مالکان دیگر می توانند با گرفتن مجوز از دادگاه، خانه 
مناسبی برای آن ها اجاره نمایند و در صورت مخالفت 
و عــدم تخلیه ملک، آن دسته از مالكان كه قصد 
بازسازى مجموعه را دارند، مى توانند بر اساس حكم 
دادگاه با تأمين مسكن استيجارى مناسب براى اين 
مالكان، نسبت به تجديد بناى مجموعه اقدام كنند. 
چنانچه مالكان مخالف،اقدام به تخليه واحد متعلق 
به خود به منظور تجديد بنا نكنند، با درخواست 
مدير يا مديران مجموعه ، رئيس دادگسترى يا رئيس 
مجتمع قضايى محل با احراز تأمين مسكن مناسب 
براى اين مالك توسط سايران، دستور تخليه آپارتمان 

ياد شده را صادر خواهد كرد.

مهم ترین قوانینی که ساکنان یک مجتمع آپارتمانی  باید بدانند

همسایه داری در عصر جدیدهمسایه داری در عصر جدید
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ماجرای کاله برداری خانواده »کاله کج«!
ابعاد پنهان یک خبر پر سروصدا سرانجام روشن شده 
و حاال طبق اعالم دادگستری رامهرمز معلوم شده عادل 
کاله کج به همراه بــرادر، همسر، پدرهمسر و خواهران 
همسرش، شبکه کــاله بــرداری را تشکیل داده است. 
میزان گردش حساب های متهمان بیش از 200 میلیارد 

تومان است.

به گزارش تسنیم، 15فروردین1401 شعبه دوم بازپرسی 
شهرستان رامهرمز تصویر شناسایی 6متهم را منتشر 
کرد که مربوط به یک پرونده تشکیل شبکه کاله برداری 
ــاد بــود. با کمال تعجب  گسترده با تعداد شاکیان زی
در میان تصاویر منتشر شــده، تصویر عــادل کاله کج، 
فوتبالیست جنوبی و بازیکن سابق تیم های لیگ  برتری 

از جمله تیم فوتبال پرسپولیس هم دیده می شد.
کاله کج بالفاصله با انتشار متنی در صفحه شخصی 
خود در شبکه های اجتماعی، خود را مبرا از هر عمل 

خالفی معرفی و اتهام وارده نسبت به خود را رد کرد.
امــا در پیگیری ها از دستگاه قضایی مشخص شد؛ 
همه افرادی که نام و تصویرشان منتشر شده از جمله 

عادل کاله کج، اعضای تشکیل دهنده این شبکه و باند 
کاله برداری هستند و ردیف اتهامی آن ها تاکنون مقدم 
و مؤخری ندارد. آنا قلندری همسر عادل کاله کج و آیناز 
و سلماز قلندری، خواهران آنا و مصطفی قلندری پدر آنا 
و آیناز و سلماز قلندری است. عبدهللا کاله کج هم برادر 

عادل کاله کج است.

  کالهبردار چه کسی است؟  دانستنی های حقوقی
کالهبردار کسی است که از راه کاله برداری مال دیگری را بدست آورد 

یا اینکه موجب ضرر مالی قربانی شود. پایه و اساس جرم کاله برداری، 
فریب است. مطابق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، 

اختالس و کاله برداری، کاله برداری این گونه تعریف می  شود: »هرکس 

از راه حیله و تقلب، مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا 
کارخانه ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی 

فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار کند یا از حوادث و پیشامد های 
غیرواقع بترساند یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل 

مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حواله جات یا 

قبوض یا مفاصاحساب و امثال آن ها را تحصیل کرده و از این راه مال 
دیگری را ببرد، کالهبردار محسوب و عالوه بر رد مال به صاحبش، به 

حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که دریافت 
کرده است، محکوم می شود«. بنابراین مطابق این ماده می  توان به طور 

کلی، فریب و تقلب را پایه اصلی جرم کاله برداری دانست.

حقوق

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم ش��هرزاد وحدت با ارائه دوبرگ استش��هادیه المثنی که در دفترخانه اسناد رسمی ۶۷ بابل تصدیق امضاء شده 
و طی درخواست ش��ماره ۱۴۰۱۲۱۷۱۰۰۰۴۰۰۱۹۴۱ مورخ ۱۴۰۱،۰۱،۲۸ تقاضای صدور سند المثنی یک سهم 
مش��اع از پنج سهم شش��دانگ تحت پالک ۲۸۳۳ فرعی از ۲۸۱۴ و ۲۸۱۵ - اصلی بخش یک شرق بابل ذیل ثبت 
۱۴۴۳۱صفحه ۵۰ دفتر جلد ۱۶۲ بنام خانم شهرزاد وحدت صادر تسلیم گردید در اثر جابجایی مفقود شده را نموده 
است در اجرای ماده ۱۲۰-اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام 
معامله با وجود سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه و رسید دریافت نمایند چنانچه پس از اتمام مدت 
مقرر اعتراض ارائه نگردید و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت با سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات 

اقدام به صدور سند مالکیت المثنی بنام مالک خواهد نمود. م الف ۱۳۰۵۳۲۵    آ۴۰۱۰۱۰۳۶    
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱،۰۲،۰۵

حسینی رئیس
 ثبت اسناد و امالک بابل

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 شماره ۱۴۰۰۶۰۳۲۷۰۰۱۰۰۱۳۶۰-۱۴۰۰/۱۲/۱۵هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای عباس بابائی فرزند ایوب بشماره شناسنامه ۲ صادره از زنجان در یک باب ساختمان مسکونی 
به مساحت ۶۷/۳۵ مترمربع پالک ۱۸۴۶۱ فرعی از ۴۱ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۵۸۸ فرعی از ۴۱ اصلی 
واقع در بخش ۷ زنجان خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.                    لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ۴۰۱۰۱۰۶۱
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۲/۰۵                          تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۲/۲۰

محمدرضا حسنی 
 رئیس ثبت اسناد و امالک

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 شماره ۱۴۰۰۶۰۳۲۷۱۰۰۰۰۰۵۶۹مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو زنجان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای رسول بیات فرزند صاحبعلی بشماره شناسنامه ۵۶۸ صادره از نیک پی در یک باب ساختمان 
مسکونی به مساحت ۹۶/۵۵ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک ۱۰۲۳ فرعی از ۵۲۹۹ اصلی واقع در بخش یک 
زنجان خریداری از مالک رسمی آقای خلیل حسینی محرز گردیده است.                 لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ۴۰۱۰۱۱۰۵
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۲/۰۵                              تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۲/۲۱

علیرضا محمدی 
 رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت امالک میاندوآب

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

هیئت حل اختالف مس��تقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان میاندوآب بشرح زیر تصرفات مفروزی و مالکانه 
اشخاص را تأیید و به جهت عدم دسترسی به مالکین مقرر شده است پس از نشر آگهی سند مالکیت رسمی صادر و 
تسلیم گردد و علیهذا در اجرای ماده ۳ قانون مذکور و آئین نامه اجرائی آن مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت 
اطالع مالکین مشاعی و سایر صاحبان حقوق آگهی می شود و چنانچه اشخاص اعتراض داشته باشند حداکثر ظرف 
مدت دو ماه از انتشار اولین آگهی اعتراض کتبی خود را مستقیماً بع اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان میاندوآب 
تسلیم نموده و باید یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت اسناد و امالک میاندوآب ، دادخواست خود را به مراجع 

ذیصالح قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در غیر اینصورت سند مالکیت مورد تقاضای متصرف براساس مدلول رأی 
صادره در حدود و مقررات صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .

۱ –رأی شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۳۰۰۶۰۰۶۳۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ تقاضای خانم مارال محمدزاده فرزند سلمان مبنی 
بر صدور سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه قسمتی از پالک ۱۶۲ فرعی از ۴۲ – اصلی بخش ۱۴ مراغه حوزه ثبتی 
میاندوآب واقع در تقی آباد خریداری شده از آقای علی بابا دلبسته به شماره پرونده هیأت ۵۴۹ – ۱۴۰۰ به مساحت 

۴۴۵/۲۵ مترمربع که برای آن پالک  ۸۳۳ فرعی تعیین شده است .  م/الف ۱   آ۴۰۱۰۰۴۱۹
تاریخ انتشار نوبت اول : یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۱              تاریخ انتشار نوبت دوم : دوشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ 

سعید سیفی 
  سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک میاندوآب

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

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

و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای ش��ماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۷۸۰۰۸۰۵۲مورخه۱۴۰۰/۰۸/۲۷ هی��ات دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه گودرزی گوکی فرزند 
حس��ین بشماره شناسنامه ۱۹۷ صادره ازگلباف  در شش��دانگ یک باب خانه به مساحت ۱۷۵ 
مترمربع پالک۱۶۷۳۶ فرعی از۳۹۶۸ اصلی مفروز و مجزی ش��ده از پالک ۸۹۹ فرعی از۳۹۶۸ 
اصلی واقع در بخش۲ کرمان آدرس کرمان خیابان دس��تغیب کوچه۲۵ س��مت راست درب ۱۱ 
خریداری از مالک رس��می آقای محمد علی با خداداد کرمانی محرز گردیده اس��ت.لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
آ۴۰۱۰۰۴۰۶  شناسه آگهی۱۲۹۷۸۰۶

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۱/۲۱                  تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۰۲/۰۵
محمودمهدی زاده

 رییس ثبت اسناد و امالک منطقه ۲کرمان

رونوشت اگهی انحصاروراثت
اقای آدم ش��هیدی راد فرزند چاکر  به ش��ماره ملی ۳۵۹۱۳۱۰۷۰۰ به ش��رح دادخواس��ت کالس��ه پرونده شماره 
۱۱/۱/۱۴۰۱ در این شورا درخواست گواهی انحصاروراثت نموده و چنین توضیح داده است که شادروان نور بی بی 
بامری فرزند یکم داد به ش��ماره ملی ۳۵۹۰۳۰۴۴۳۱ در تاریخ ۱۳۹۹/۸/۱۹ در زادگاهش بزمان بعلت تنگی نفس  
فوت نموده است و ورثه حین الفوت وی عبارتند از : ۱- متقاضی با مشخصات فوق پسر  متوفی ۲- سئوال شه بخش  
به ش��ماره ملی ۳۵۹۰۷۶۵۵۸۵    ۳-مدینه شه بخش به شماره ملی ۳۵۹۰۷۰۰۵۹۹ دختر متوفی۴-اسمعیل شه 
بخش به شماره ملی ۳۵۹۰۳۸۱۲۶۴ پسر متوفی ۵- زینب شه بخش به شماره ملی ۳۵۹۱۳۱۰۷۱۹ دختر متوفی 
۶-اس��الم شه بخش به شماره ملی ۳۵۹۱۵۰۳۵۰۹ پسر متوفی ۷- علی شه بخش به شماره ملی ۳۵۹۱۵۵۴۰۳۰ 

پسرمتوفی ۸- مکه شه بخش به شماره ملی ۳۵۹۰۸۲۶۰۱۰ دختر متوفی.   
اینک با اتمام تش��ریفات قانونی درخواس��ت مزبور در یک نوبت اگهی نمائید تا هرکس اعتراض یا وصیت نامه ای از 
متوفی نزد اوس��ت از تاریخ نش��ر اگهی ظرف مدت یکماه )۳۰روز( به دادگاه عمومی بخش بزمان تقدیم دارد و اال 

گواهی صادر خواهد شد . آ۴۰۱۰۱۰۷۹
رئیس شورای حل اختالف شعبه یک  بزمان - اکبر گلشن

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی    
        برابر رای شماره ۱۴۰۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۵۸۳۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای حلیم ده مرده نژاد  فرزندکام خان  بش��ماره شناس��نامه ۳ در  ششدانگ یکقطعه محوطه 
مشتمل بر ساختمان و تاسیسات دامداری به مساحت  ۱۸۵۷/۸۹  متر مربع قسمتی از پالک ۹ – فرعی از ۲ اصلی 
واقع در خراس��ان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت مش��اعی  متقاضی محرز گردیده است 
. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به 
صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خود رابه 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.آ۴۰۱۰۰۳۰۲
تاریخ انتشار نوبت اول :  شنبه ۱۴۰۱/۰۱/۲۰             

تاریخ انتشار نوبت دوم : دوشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۰۵
حسین براتی 

رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

) آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت باخرز(
نظر به دستور مواد ۱و۳ قانون تعیین و تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰.۹.۲۰ 
امالک متقاضیان که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در بخش ۱۴ باخرز واحد ثبتی شهرستان باخرز 
مورد رس��یدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به ش��رح ذیل 
آگهی میگردد:     خانم نجیبه  پشت ماهی به شناسنامه شماره ۲۲۱ کد ملی ۰۷۴۹۷۱۸۶۱۷ صادره تایباد فرزند 
غالمنبی در ششدانگ یکباب منزل به مساحت ۲۸۰.۲ متر مربع پالک شماره ۴۳۴و۴۳۵و۴۳۶ و ۴۳۷ فرعی از ۱۲۵ 
اصلی واقع در خراسان رضوی بخش ۱۴ مشهد حوزه ثبت ملک باخرز از محل قسمتی از مالکیت عبدالباقی شیخ 
احمدی ش��هرنوئئ و قس��متی از پالک کالسه ۱۳۹۹.۹۰   لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق 
روزنامه کثیراالنتش��ار منتش��ر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ 
انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمایند.معترضین باید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به 
اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است و در صورتیکه 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت 
مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ۴۰۱۰۱۰۷۱

تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱.۲.۵                             تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱.۲.۲۰
رئیس ثیت اسناد و امالک باخرز- هادی رضایی

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهداد

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
۱-برابر راي شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۵۰۰۰۸۴۹مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شهداد تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي مرکز بهداش��ت شهرس��تان کرمان-مرکز بهداشت روستای استحکام بشناس��ه ملی ۱۴۰۰۳۴۳۱۴۵۱ در 
شش��دانگ ساختمان به مس��احت ۳۲۹۰ مترمربع  پالک ۲۳۲ فرعی از ۱۱۷۱-اصلي واقع در بخش ۲۴ کرمان به 
آدرس شهداد-تکاب روستای استحکام خریداري از مالک رسمي محمد کدخدا ده خانی محرز گردیده است۲-برابر 
راي ش��ماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۵۰۰۰۸۳۰مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و س��اختمانهاي فاقد س��ند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شهداد تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي مرکز بهداشت شهرستان کرمان-مرکز بهداشت روستای علی آباد مظفری بشناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۳۱۴۵۱ 
در شش��دانگ س��اختمان به مساحت ۲۸۷ مترمربع  پالک ۲۰۴ فرعی از ۱۸۴۱-اصلي واقع در بخش ۲۴ کرمان به 
آدرس ش��هداد-تکاب روستای علی آباد مظفری خریداري از مالک رسمي علی عبدالهی اندوهجردی محرز گردیده 
اس��ت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي ش��ود 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 تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، 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.آ۴۰۱۰۰۴۴۲     شناسه آگهی:۱۲۹۹۷۳۹
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۱/۲۲           تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۲/۰۵

ابراهیم سیدی -رئیس ثبت اسناد و امالک شهداد 

اداره کل ثبت اسناد و امالک  استان گیالن
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سنگر

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 ش��ماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۸۰۱۸۰۰۴۸۲۴  - ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سنگر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی کبرا صادقی ورازگاهی فرزند محمد بش��ماره ملی  ۲۵۹۵۱۲۶۴۹۰  در شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه 
و محوطه با کاربری مسکونی به مساحت  ۲۵۱/۶۹  متر مربع مجزی شده از پالک های ۴ و ۳۲ فرعی از سنگ ۷   
اصلی واقع در ورازگاه  بخش  ۴  گیالن، که برای آن پالک شماره  ۶۵  فرعی در نظر گرفته شده خریداری از مالکین 
رسمی غالم صادقی محرز گردیده است .     لذا به منظور اطالع عموم مراتب  در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف ۵۳  آ۴۰۱۰۰۲۹۳
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۱/۲۰                         

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۲/۰۵  
علی کاظمی پاکدل

رئیس ثبت اسناد و امالک

ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

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

نظر به دس��تور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب 
۱۳۹۰/۰۹/۲۰ و برابر رای ش��ماره  ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۰۶۰۰۵۴۱۵  هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای محمد رضا زارعیان فرزند 
محمد علی بش��ماره شناسنامه ۳۱۲۶۸  صادره از تربت حیدریه نسبت به ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 
۱۱۱/۹۰ متر مربع )یکصد و یازده و نود صدم متر مربع ( قسمتی از پالک شماره یک فرعی از پالک ۳۴۷۰  اصلی 
واقع در خراسان رضوی بخش یک شهر حوزه ثبت ملک تربت حیدریه خریداری از مالک رسمی محمد علی زارعیان 
محرز گردیده است . لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهر 
ها منتشر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند . معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت 
محل تحویل دهد که دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت 

به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .آ۴۰۱۰۰۲۹۶
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۱/۲۰                        

تاریخ انتشار نوبت دوم :۰۵ /۱۴۰۱/۰۲
سید امین موسوی 

رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه 

رونوشت اگهی انحصاروراثت
خانم مرضیه ناروئی فرزند درویش  به ش��ماره ملی ۶۸۲۰۰۴۷۳۲۵ به ش��رح دادخواس��ت کالس��ه پرونده شماره 
۵/۱/۱۴۰۱ در این شورا درخواست گواهی انحصاروراثت نموده و چنین توضیح داده است که شادروان محمد ناروئی 
فرزند درویش  به ش��ماره ملی ۳۵۹۱۷۷۲۱۵۱ در تاریخ ۱۳۸۹/۵/۸ در زادگاهش بزمان بعلت  تصادف فوت نموده 
است و ورثه حین الفوت وی عبارتند از : ۱- متقاضی با مشخصات فوق خواهر   متوفی ۲- درویش ناروئی   به شماره 
ملی ۳۵۹۰۸۲۴۰۱۸ پدر متوفی     ۳-مهری ناروئی  به شماره ملی ۳۱۱۰۹۴۲۵۲۶مادر مرحوم ۴-زری ناروئی به 
شماره ملی ۳۵۸۰۲۰۳۱۶۹ همسر متوفی ۵- محمد امین ناروئی  به شماره ملی ۶۸۲۰۰۶۲۰۳۶ پسر متوفی ۶-امیر 

علی نارویی به شماره ملی ۶۸۲۰۰۷۹۰۴۴ پسر متوفی 
اینک با اتمام تش��ریفات قانونی درخواس��ت مزبور در یک نوبت اگهی نمائید تا هرکس اعتراض یا وصیت نامه ای از 
متوفی نزد اوس��ت از تاریخ نش��ر اگهی ظرف مدت یکماه )۳۰روز( به دادگاه عمومی بخش بزمان تقدیم دارد و اال 

گواهی صادر خواهد شد . آ۴۰۱۰۱۱۱۶
رئیس شورای حل اختالف شعبه یک  بزمان 

 اکبر گلشن

ب���رگ س���بز خ���ودروی  پراید م���دل 1393 رن���گ آبی- 
متالی���ک ب���ه ش���ماره انتظام���ی 233د56 ای���ران 74  
ش���ماره موتور 750279 و ش���ماره شاسی 530611 به 
مالکی���ت سیدحس���ین موس���وی زاده جزایری مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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شناس���نامه مالکی���ت ) برگ س���بز ( خودرو پ���ژو 405 
glx-xu7  متالی���ک نق���ره ای م���دل 1391 ب���ه ش���ماره 
شاس���ی NAAm01CA7CR573164 و ش���ماره موتور 
12491049998 و شماره بدنه 00CR573164  به شماره 
انتظام���ی 36 ایران 881 ی 56 متعلق به آقای صادق 
ه���ادی پ���ور مفقود گردی���ده و فاقد اعتبار می باش���د.
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سند کمپانی خودروی  هیوندای آزرا مدل 2008 رنگ 
سفید صدفی به ش���ماره انتظامی 114و55 ایران 36  
ش���ماره موت���ور G6DB7A058911 و ش���ماره شاس���ی 
KMHFC41DP8A317865 ب���ه مالکیت فریبا بیگی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ س���بز خودرو س���واری رنو تیپ ل���وگان L90 رنگ 
سفید- روغنی  سال 1389 به شماره شهربانی 48 ج 
 NAPLSRALD 91079391 137 ایران 12 و شماره بدنه
و ش���ماره موت���ور K4MA690W043566 به مالکیت 
س���ید مصطفی حس���ینی قوچانی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می گردد.
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س����ند و فاکتور فروش ، شناسنامه و کارت پالک موتور 
س����یکلت س����ناتور تی����پ 125CC/CDI به رنگ مش����کی 
م����دل1388 به ش����ماره موتور 1359600 به ش����ماره تنه 
N2D***125E8805847 به شماره پالک 46889-812 
بن����ام محم����د توکلی مفق����ود گردی����ده و از درج����ه اعتبار 

ساقط می باشد . 40
10

11
22

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب����رگ س����بز و س����ند کمپان����ی و س����ند محض����ری و کارت 
موت����ور س����یکلت روان تری����ل QM200م����دل  1388 ب����ه 
 772/24876 پ����الک  ش����ماره  ب����ه  -مش����کی  زرد  رن����گ 
شاس����ی  ش����ماره  و    30054909 موت����ور  ش����ماره  ب����ه  
نیکوی����ی  حمی����د  مالکی����ت  ب����ه   NEK000200E8800751
نوغان����ی مفقود گردیده و از درجه اعتبارس����اقط می گردد.
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 از آبان 1400 
واکسن خارجی 
خریداری 
نشده است
محمدمهدی گویا، 
رئیس مرکز مدیریت 
بیماری های واگیر 
وزارت بهداشت 
در خصوص ادعای 
فرارسیدن انقضای 
واکسن های داخلی و 
نخریدن آن ها از سوی 
دولت به میزان مناسب، 
به تسنیم گفت: تمام 
قراردادهای وزارت 
بهداشت برای خرید 
واکسن از شرکت های 
داخلی، کاماًل مشخص 
است و بر اساس همان 
قراردادها خریدها را 
انجام داده و می دهد. 
وزارت بهداشت از 
آبان 1400 تاکنون 
هیچ گونه خرید 
واکسن خارجی 
نداشته است.

محمود مصدق    روزهــــای 
خوِب ماه میهمانی خدا فرصت 
ارزشمندی است بــرای قدردانی 
از نیکوکارانی که سفره پربرکت 
ایثارشان همواره برای محرومان 
گسترده اســت؛ نیکوکارانی که 
تار و پود نام بسیاری از آن ها با گمنامی پیوند خورده 
است. با محمدعلی روحی فردپور از جمله این خیران 
به گفت وگو نشسته ایم که تقدیم حضورتان می کنیم.

از چه زمان وارد امور خیر شده اید؟  ◾
از نوجوانی؛ وقتی 17 ساله بــودم. به هر حال خدای 
مهربان عنایتی کرده و از داده هایش امانتی به بنده 
سپرده است تا من هم آن ها را در راه خودش هدیه 
کنم. البته ابتدا در حد مختصر بود اما خدا لطف 
می کرد و به زندگی ام خیر و برکت مــی داد و من هم 

کم کم اقدامات نیکوکارانه را گسترش دادم.

بخشی از فعالیت های شما متوجه زندانیان و  ◾
خانواده  آن هاست. از این اقدامات برایمان بگویید.

ســــال 96 بـــــرای مـــاقـــات شـــرعـــی زنـــدانـــیـــان با 
ــشــان 100 ســوئــیــت و ســالــن کــه به  ــواده هــای خــان
لحاظ امکانات با بهترین هتل ها برابری می کند، 
ــدان هــای اویــن و فشافویه احـــداث کــردم که  در زن
نگهداری و هزینه هایش همچنان با من است. دو 
ســال پیش هم 10 بــاب سوئیت در ضلع شمالی 
مجموعه بازپروری ســروش ساختم. عــاوه بر این 
برای رهایی زندانیان اعدامی نیز همه ساله برنامه 
دارم. مثاً همین چند هفته پیش دو مرد 68 و 70 
ساله محکوم به اعدام را که از 23 سال پیش در زندان 
بودند، با پرداخت مبلغ مورد نظر شاکیان آزاد کردم. 
ضمن اینکه از سال 1397 تا به امروز کار تهیه البسه 
برای زندانیان زندان زنان تهران را هم به عهده دارم. 
دوشنبه هفته گذشته من و آقــای بــوربــور؛ رئیس 

هیئت مدیره مجمع خیرین کشور متوجه شدیم 
یک مرد محکوم به اعدام که از نعمت شنوایی و تکلم 
محروم است از 28 سال پیش در زندان به سر می برد. 
بنابراین برای آزادی اش اقــدام کردیم. این شخص 
وقتی متوجه شد رضایت شاکی را جلب کردیم با 
همان زبان ایما و اشاره اش می گفت حاال از این پس 
کجا برود و چکار کند تا زندگی اش را تأمین کند. به 
همین خاطر فکری برای کار و اسکانش هم کردیم تا 

پس از رهایی از زندان سرگردان نباشد.

گویا دستی هم در کــارهــای فرهنگی و همچنین  ◾
کمک به بیماران کم توان ذهنی دارید؟ 

بله، از چند سال پیش هزینه آموزش هزار دانش آموز 
بی بضاعت را به عهده دارم. عاوه بر این با همکاری 

ناشران خیر حدود 40هزار جلد کتاب به سرای احسان 
)مؤسسه خیریه حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی( 
و زندان های تهران و حومه هدیه کرده ایم. از سوی 
دیگر عضو هیئت مدیره المپیک ویژه هستم و حتماً 
می دانید این المپيک يک برنامه بين المللی ساالنه 
دربرگيرنده تمرينات و مسابقات ورزشی برای بیش 
از يک ميليون كودک و بزرگسال كم توان ذهنی است. 
برای امسال برنامه ریزی کرده ایم  اردوهایی به مدت 
پنج روز برای 800 نفر از کم توانان ذهنی برگزار کنیم که 

من حامیشان هستم.
خاصه اینکه هــر آنچه هدیه می کنم متعلق به 
خداست. بــاور کنید! هرچه از ایــن کارها می کنیم 
بیشتر حالمان خــوب می شود به طــوری که حد و 

حسابی ندارد و این چیز عجیبی است. 

از تأثیر و نقش نیکوکاری در زندگیتان برایمان بگویید.  ◾
من یک پسر مبتا به اوتیسم دارم. بــاور کنید 
این بچه سبب تمام کارهای خیر ما شده است 
به طوری که به خاطرش برای بچه های اوتیسمی 
در مــنــاطــق مختلف مــثــل زعــفــرانــیــه تــهــران و 
محمودآباد مدرسه احداث کردم. هر کار خیری 
هم که انجام می دهم آثاری بزرگ و یک دگرگونی 
مثبت در زندگی ام ایجاد می کند که کاماً برایم 

محسوس است و آن را می بینم. 

در کمک به نیازمندان چه معیارهایی دارید؟  ◾
معیار خاصی نــدارم. البته تا حدی فرد یا افراد 
نیازمند را شناسایی می کنم اما نه در آن حد که 
سخت بگیرم. چون معتقدم نیکوکاری غنیمتی 
ابدی برای انسان است و کسی که در کار دیگران 
گره گشایی می کند در حقیقت واسطه خدای 
مهربان برای رساندن الطافش به دیگر بندگانش 
اســت. از ایــن رو اگــر کسی بــه ســراغ مــا بیاید و 
مطالبه کند معموالً به او کمک می کنیم. مثاً 
همین امــروز یک دانشجوی زبــان مراجعه کرد 
و شرایطش را توضیح داد و گفت نمی تواند از 
پس مخارج تحصیلش بربیاید. قرار شد هر ماه 
به حسابش مقداری پــول واریــز کنم. بــرای این 
کار هم نه از کسی درباره اش سؤال کردم و نه در 

خانه اش رفتم. 

والدینتان هم در کار خیر بوده اند؟  ◾
بله، قطعاً بخشی از اقدامات آن ها در زندگی من 
تأثیرگذار بوده است. البته امروز کار من بحمدهللا 
خیلی گسترده تر اســت. چــون هر قدمی که در 
کار خیر برمی دارم از آن طرف درآمد و سرمایه ام 
دوچندان می شود. با وجود این، این کار آموختنی 
هم است و از کودکی باید آموزش هایی برای این 
منظور داده شود و بچه ها در اجتماع با خیران 

باشند و ببینند انــجــام کــار نیک چــه آثـــاری به 
دنبال دارد. 

از بین همه کمک هایی که داشته اید کــدام یک  ◾
برایتان شیرین تر بوده است؟ 

از همه کارهای خیری که انجام دادم چه کوچک و 
چه بزرگش لذت برده ام و همچنان هم می برم. مثاً 
500خانواده شهدای فاطمیون را که افغانستانی 
هستند به مشهد مقدس بردیم و در بهترین 
هتل های این شهر اسکان دادیــم. واقعاً این کار 
مثل سایر کارهای خیر حالم را جا آورد. ضمن اینکه 
یک معجزه عجیبی در انجام کار خیر است که 
ناخودآگاه همه چیز به بهترین شکل ممکن پیش 
می رود و فوراً آدم تأثیرش را می بیند و مهم تر اینکه 

آدم هیچ وقت لنگ نمی ماند. 

به یک مصداق برای این موضوع اشاره می کنید؟ ◾
یک بار حــدود ساعت 9 شب یکی از مسئوالن 
زندان زنان تماس گرفت و شرایط زن جوانی را که به 
اتهام قتل همسر پیرش محکوم به اعدام شده بود 
برایم توضیح داد. آن موقع در یک جمع دوستانه 
بودم. من که هرگز برای کار خیر از کسی پول نگرفته 
بــودم خطاب بــه حــاضــران مجلس گفتم کمک 
می کنید تا ایــن خانم را از زنــدان نجات بدهیم؟ 
ناگهان همه خندیدند و حرف های بی ربطی زدند. 
روز بعد وقتی مسئول زنــدان تماس گرفت به او 
گفتم 200 فقره چک بانکی حقوق این ماه پرسنلم 
را برای آزادی آن زن می دهم و حقوق نیروهایم را 
بعداً می پردازم. این خانم ساعت 10 صبح روز بعد 
آزاد شد و ساعت 11 همان روز یعنی یک ساعت 
بعد 10 برابر مبلغ همان چک هایی که داده بودم 
از جاهای مختلف به دستم رسید. یعنی عاوه بر 
آزادی یک زندانی، هم حقوق پرسنلم پرداخت شد 

و هم چند برابرش در صندوق باقی ماند. 

شرح حال خوب یک نیکوکار

بگیر دست فتادگان را ...

ددستچينستچين

محمدعلی روحی فردپور

خیر و نیکوکار

متولد همدان و 64 ساله است. اهل مصاحبه 
نیست. خودش می گوید: تا حاال هم با کسی در 

حوزه شخصی ام گفت وگو نکرده ام. نمی دانم چه 
شد که با شما در این خصوص گفت وگو می کنم.
او در هیئت مدیره جامعه خیرین حامی معلوالن 

کشور، هیئت مدیره خیرین حضرت عبدالعظیم 
حسنی)ع( و مؤسسه علمی و فرهنگی دارالحدیث 

عضویت دارد و نایب رئیس المپیک ویژه است. 
محمد علی روحی فردپور نیکوکاری را 
بهره ای ماندنی و غنیمتی پایدار برای 

انسان می داند و فروتنانه می گوید هیچ کار 
درخوری انجام نداده و همه آنچه هدیه 

می کند از آِن خداست. بنابراین نباید از 
کمک به محرومانی که همنوع و هموطن ما 

هستند، امتناع کرد.
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افزایش پرداخت خدمات آزمایشگاهی از جیب مردم ◾
سیامک سمیعی، مدیرکل آزمایشگاه 
مرجع سامت وزارت بهداشت به ایسنا 
گفت: در ســال 1400 به دلیل عــدم رشد 
متناسب تعرفه بخش دولــتــی در مقایسه بــا تعرفه 
خصوصی، پوشش بیمه پایه خدمات آزمایشگاهی در 
بخش خصوصی از 35درصد به 22درصد کاهش یافت 

و این یعنی افزایش پرداخت از جیب مردم.

آب سدهای کشور نصف شد ◾
اشکان فرخ نیا، مدیر پژوهشکده مطالعات 
و تحقیقات منابع آب به ایلنا گفت: پارسال 
خشکسالی شدیدی داشتیم، امسال هم 
وضع همین است و تجمع این دو سال موجب می شود 
امسال شرایط سخت تر از سال گذشته باشد، سال 
گذشته همین زمان 60درصد مخازن سدها پر بود اما 

اکنون فقط 50درصد پر هستند.

دلیل تخلفات در پزشکی ◾
عــلــی ســـاالریـــان، مــعــاون ســـازمـــان نظام 
پزشکی بــه ایلنا گــفــت: وقــتــی بـــرای یک 
جـــراحـــی آپـــانـــدیـــس بـــه پــزشــک بــعــد از 
چندماه، کمتر از 100هـــزار تومان پرداخت می شود، 
قطعاً تخلف در این زمینه افزایش خواهد یافت، میل و 
انگیزه جراحان برای ماندگاری در بیمارستان ها کاهش 

و مهاجرت پزشکان افزایش پیدا خواهد کرد. 

مجلس از افزایش بهای اینترنت حمایت نمی کند ◾
احمد راستینه، عضو کمیسیون فرهنگی 
مجلس با تأکید بر اینکه از دولت انتظار 
است برای افزایش قیمت اینترنت اقدامی 
نکند، گفت: قطعاً مجلس از ایــن موضوع حمایت 
نخواهد کرد. افزایش بهای اینترنت را پیگیری می کنیم 
و از وزارت مربوط و دولت می خواهیم نسبت به اصاح 

این تعرفه سریعاً اقدام کند.

جامعه

      صفحه 6

برگ س���بز خ���ودروی  لیف���ان م���دل 1392 رنگ نوک 
مدادی- متالیک به ش���ماره انتظام���ی 668د46 ایران 
36  ش���ماره موتور LFB479Q120900749 و ش���ماره 
شاسی NAKNF4228DB112163 به مالکیت سعید 
بخش���ی مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتب���ار س���اقط 

می باشد.  ح
, 4
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دی
قو

مف
ی 
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آ

س���ندکمپانی و برگ س���بز خودروی سواری  سیستم 
ران���ا تیپ TU 5 مدل 1392 رنگ س���فید- روغنی  به 
ش���ماره موت���ور 160B0009629 و به ش���ماره شاس���ی
انتظام���ی  ب���ه ش���ماره  و   NAAU01FE8DT009391
273ل23 ایران 42 به نام  محمود قلی پور مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط است. 
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س���ند و ب���رگ س���بز خ���ودرو نیم���ه ی���دک کف���ی 
پیلسان به ش���ماره انتظامی ایران 52-868ع28 
و ش���ماره موت���ور 000000000و ش���ماره شاس���ی 
N47KFT371LT000107 متعلق به قاس���م پردل 

محسن اباد مفقود و اعتبار ندارد.
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س���ند کمپانی و برگ سبز خودروی وانت پیکان تیپ 
1600 مدل 1378 رنگ سفید- روغنی به شماره موتور 
11517810743 و به شماره شاسی 78932615 و به 
ش���ماره انتظامی 558ل23 ایران 42 به نام حسین 

محمدی نژاد مفقود و از درجه اعتبارساقط است. 

40
10

11
41

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ف
,  4

01
01

14
3

گواهینامه موقت پایان تحصیالت خانم ش���یرین 
مرآتی فرزند مس���عود با ش���ماره شناس���نامه 57 
صادره از تربت جام  و  کد ملی0731742974 در 
مقطع کارشناسی رشته علوم اجتماعی ارتباطات 
صادره از دانش���گاه آزاد اسالمی  واحد تربت جام  

مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اس���المی ترب���ت ج���ام ب���ه نش���انی:  اس���تان 
خراس���ان رض���وی ،تربت ج���ام، کیلومت���ر 5 جاده 
فریمان-پردیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد تربت 

جام اداره امور فارغ التحصیالن ارسال نمایید. 
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مدرک دانش���نامه پای���ان تحصی���الت اینجانب 
علی رضا بشیان  فرزندمحمد مهدی به شماره 
شناس���نامه 11687 صادره از مش���هد و کد ملی 
0946118949 در مقط���ع کارشناس���ی پیوس���ته 
رش���ته علوم سیاس���ی صادره از دانش���گاه آزاد 
اس���المی واحد مش���هد  مفقود گردیده است و 

فاقد اعتبار می باشد. 
از یابن���ده تقاض���ا می ش���ود اصل م���درک را به 
دانشگاه آزاد اسالمی مشهد به نشانی:  استان 
خراسان رضوی ،شهرستان مشهد، امامیه 42 
س���ازمان مرکزی دانش���گاه آزاد اسالمی مشهد 

اداره امور فارغ التحصیالن ارسال نمایید.  
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آگهی فراخوان
سازمان فنـاوری اطالعات و ارتباطات شـهرداری مشهد 
فراخوان  رصد شاخص  برگزاری  به  نسبت  دارد  نظر  در 
مشهد  شهر  طبیعی  مخاطرات  و  محیطی  زیست  های 
تصاویر  پتانسیل  از  استفاده  و  دور  از  سنجش  روش  به 

ماهواره ای اقدام نماید. 
لذا متقاضیانی كه تمایل به شركت در این فراخوان دارند 
آدرس  به  پروژه  ابعاد  از  بیشتر  اطالعات  كسب  جهت   ،
تلفن  شماره  با  یا  نموده  مراجعه   ets.mashhad.ir

31296554-051 تماس حاصل فرمایید.

سازمان فنـاوری 
اطالعات و 
ارتباطات 

شـهرداری مشهد 
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آگهی مناقصه عمومی
شماره فراخوان سامانه ستاد 2000094942000024

موضوع: خرید گلهای فصلی بهار تابستانه سال 1401 
)دفترچه شماره 9(

مبلغ برآورد: 10.718.000.000 ریال
جهت كسب اطالعات بیشتر، دریافت اسناد و شركت در 
مناقصه، به سامانه تداركات الکترونیکی دولت )ستاد( به 

آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایید.
 این آگهی در روزنامه رسمی به آدرس  www.rrk.ir نیز 

درج می گردد.

سازمان پارکها 
وفضای سبز 

شهرداری مشهد

جلسه مجمع عمومی عادی نوبت اول شرکت تعاونی 290۶ عدالت روستای بانویزه به شماره ثبت ۴7۴8 در 
روز دوش��نبه مورخ 1۴01/02/2۶ رأس س��اعت 9 صبح در آدرس ایالم- خ امام حسن مجتبی- مسجد امام 
حس��ن مجتب��ی)ع( برگزار می گردد.از عموم اعضاء دعوت بعمل می آید ک��ه در روز مقرر و در محل مذکور 
حضور بهم رسانند.بدیهی است حضور کلیه اعضاء در جلسه ضروری و در صورت عدم حضور برابر اساسنامه 
هیچگونه اعتراضی در رابطه با تصمیمات متخذه در مجمع مؤثر نخواهد بود. ضمناً  هر یک عضو می تواند 
اس��تفاده از حق رأی خود را به یک نماینده تام االختیار از میان اعضاء و یا خارج از اعضاء واگذار کند. محل 
بررسی وکالت نامه ها دفتر تعاونی واقع در ایالم- بلوار مدرس- خ شهید آوینی- ک شهید یونس نوروزی 
می باشد.ارائه وکالت نامه های کتبی یا محضری جهت بررسی حداکثر یک روز قبل از برگزاری مجمع بایستی 

تحویل هیئت مدیره شرکت تعاونی گردد.
دستور جلسه:1- ارائه گزارشی از عملکرد شرکت تعاونی توسط رئیس هیئت مدیره

2- تصویب ترازنامه و صورتهای مالی         3- افزایش سرمایه
۴- انتخاب اعضاء هیئت مدیره                      ۵- انتخاب بازرسان

رئیس هئیت مدیره شرکت تعاونی 290۶ عدالت روستای بانویزه

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی   )نوبت اول(       تاریخ انتشار: 1401/02/05                
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آگهی فراخوان واگذاری و بهره برداری
 فروشگاه شهرما )گلستان(

این سازمان در نظر دارد نسبت به واگذاری فروشگاه » شهرما » )گلستان( واقع 
در سه راه ادبیات – جنب جهاد دانشگاهی به منظور  بهره برداری با كاربری 
ارزاق عمومی، پروتئین و میوه و تره بار به اشخاص حقوقی واجد شرایط و 
دارای سوابق فعالیت مرتبط اقدام نماید . لذا متقاضیان می توانند درخواست 
خود را به همراه سوابق حداكثر تا پایان وقت اداری مورخ 1401/02/15  به 
دبیرخانه این سازمان واقع در بلوار وكیل آباد -  بین وكیل آباد 55 و 57  – 

پالك 1165 تحویل نمایند .
آدرس  به  یا  و   051  – با شماره 31298033  بیشتر  اطالعات   جهت كسب 
سایت www.ets.mashhad.ir مراجعه نمایند . بدیهی است پس از بررسی 

شركت های مورد تأیید جهت مراحل بعدی دعوت بعمل خواهد آمد.

معاونت خدمات  
شهری - سازمان 

ساماندهی مشاغل 
شهری و فرآورده 

های کشاورزی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی 
تامین کنندگان شماره  1401/3120- م/170

       شرکت ایران خودرو خراسان در نظر دارد
تعداد 29100 عدد انواع ماژیک عالمت گذار نسوز مورد نیاز خود را از طریق 

مناقصه عمومی از تامین كنندگان واجد شرایط خریداری نماید.
سپرده شركت در مناقصه 500.000.000 ریال می باشد .

متقاضیان می توانند جهت دریافت ، تکمیل و تحویل اسناد مناقصه از تاریخ 
1401/02/05   لغایت  1401/02/20  به شرح ذیل اقدام نمایند:

ایران  بازرگانی  واحد  از  حضوری  بصورت  مناقصه:  اسناد  دریافت  نحوه   -1
سایت  طریق  از  یا  و  الی15  ساعت8  از  كاری  روزهای  در  خراسان  خودرو 
اینترنتی www.ikkco.ir  و یا تماس با شماره های تلفن)33563050-051 ( و 

)  9-33563501-051 داخلی )4021((  
 ، خراسان  خودرو  ایران  شركت   : مناقصه  اسناد  تحویل  و  دریافت  2-محل 
دبیرخانه كمیسیون معامالت در روزهای  كیلومتر 55 جاده مشهد-نیشابور 

كاری از ساعت8 الی15 
الزم به توضیح است تاریخ بازگشایی پاکات الف و ب در
 روز دوشنبه مورخ 1401/02/26 ساعت 14 می باشد .

 )شرکت ایران خودروخراسان در رد یك یا کلیه پیشنهادات واصله مختار است(

)هزینه درج یك نوبت آگهی روزنامه بر عهده برنده  مناقصه است(
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ارتباطات و امور بین الملل

جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی 290۶ عدالت روستای بانویزه به شماره ثبت ۴7۴8 در 
روز دوش��نبه مورخ 1۴01/02/2۶رأس س��اعت 9 صبح در آدرس ایالم- خ امام حس��ن مجتبی- مسجد امام حسن 
مجتب��ی)ع( برگ��زار می گردد.از عموم اعض��اء دعوت بعمل می آید که در روز مق��رر و در محل مذکور حضور بهم 
رس��انند.بدیهی اس��ت حضور کلیه اعضاء در جلس��ه ضروری و در صورت عدم حضور برابر اساس��نامه هیچگونه 
اعتراضی در رابطه با تصمیمات متخذه در مجمع مؤثر نخواهد بود. ضمناً  هر یک عضو می تواند استفاده از حق رأی 

خود را به یک نماینده تام االختیار از میان اعضاء و یا خارج از اعضاء واگذار کند. 
محل بررسی وکالت نامه ها دفتر تعاونی واقع در ایالم- بلوار مدرس- خ شهید آوینی- ک شهید یونس نوروزی 
می باش��د.ارائه وکالت نامه های کتبی یا محضری جهت بررس��ی حداکثر یک روز قبل از برگزاری مجمع بایس��تی 

تحویل هیئت مدیره شرکت تعاونی گردد.
دستور جلسه:1- ارائه گزارشی از عملکرد شرکت تعاونی توسط رئیس هیئت مدیره

2- تغییر در نحوه اطالع رسانی جهت برگزاری مجامع
3- افزایش سرمایه از طریق ورود شریک جدید 

۴- مأموریت ثبت تصمیمات مجمع به هیئت مدیره منتخب
رئیس هئیت مدیره شرکت تعاونی 290۶ عدالت روستای بانویزه

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده  )نوبت اول(      تاریخ انتشار: 1401/02/05                
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آگهی مزایده )نوبت دوم(
شهرداری سبزوار در نظر دارد به استنادبند)ج(تبصره۴بودجه مصوب سال1۴01نسبت 
به واگذاری2غرفه بصورت سرقفلی و اجاره درمیدان میوه و تره بار)ضلع جنوب(با شماره 
مزایده 2001093۶7۶000001 و 20001093۶7۶000002 و فروش ششدانگ یک باب مغازه 
شماره پالک صفرفرعی از2۵21 اصلی بخش 2با ش��ماره مزایده  2001093۶7۶00000۴ 
و ف��روش ۵ دس��تگاه خودرو بص��ورت حراج ب��ا ش��ماره 3001093۶7۶000001 از طریق 
مزایده عمومی وبا جزئیات مندرج دراس��ناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت)www.setadiran.ir( بصورت الکترونیکی اقدام نماید.
زمان انتشار درسایت: 1۴01/01/29       آخرین مهلت شرکت در مزایده : 1۴01/02/18

مبلغ شرکت در مزایده: ۵ درصد قیمت پایه
ضمنا رعایت مواردذیل الزامی است:

1. برگزاری مزایده صرفا از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت میباشدوکلیه 
مراحل فرآیندمزایده شامل خرید ودریافت اسنادمزایده،پرداخت تضمین شرکت در 
مزایده ارس��ال پیشنهادقیمت واطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از 

این طریق امکان پذیر است .
2. کلیه اطالعات مورد اجاره شامل مشخصات،شرایط ونحوه اجاره در برد اعالن عمومی 

سامانه مزایده،قابل مشاهده، بررسی وانتخاب می باشد.
3. عالق��ه من��دان به ش��رکت در مزایده می بایس��ت جهت ثب��ت نام ودریاف��ت گواهی 
الکترونیکی)توکن(به شماره021۴193۴مرکز پشتیبانی وراهبری سامانه تماس حاصل نمایند.
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رضایی؛عضو 
دائم افتخاری 

فدراسیون جهانی
هادی رضایی 

پرافتخارترین سرمربی 
ایران که توانسته چه 

در عرصه باشگاهی چه 
ملی بارها به عناوین 

قهرمانی دست یابد، از 
سوی سازمان جهانی 

پاراوالیبال به عنوان 
عضو دائم افتخاری این 

سازمان انتخاب شد تا 
افتخار دیگری برای 

والیبال نشسته ایران 
رقم زده شود.

رضایی در این فصل از 
رقابت های لیگ والیبال 

نشسته نیز هدایت 
تیم مس شهربابک را 

برعهده داشت و موفق به 
کسب عنوان قهرمانی با 

نارنجی پوشان شد.

در  حاشيه

سهمیه  ایران در 
لیگ قهرمانان 

1+3 شد

سایت »فوتی 
رنکینگ« جدیدترین 

رده بندی فوتبال 
باشگاهی آسیا را اعالم 

کرد که بر این اساس 
کشورمان با صعودی 
یک پله ای دوباره به 
جایگاه چهارم آسیا 

برگشت.
در رده بندی ماه گذشته 

فوتبال ازبکستان 
جایگاه ایران را در 

منطقه غرب آسیا 
گرفته بود و سهمیه 

ایران را به 2+2 کاهش 
داده بود.

این تغییر به دلیل 
پیروزی فوالد و سپاهان 

در هفته پنجم لیگ 
قهرمانان آسیا و صعود 
شاگردان نکونام است. 

در طرف مقابل هم 
حذف نماینده های 

ازبکستان، می تواند 
باعث افزایش فاصله 

دوکشور شده و سهمیه 
ایران در لیگ قهرمانان 
آسیا 2025–2024 به  

صورت سه سهمیه 
مستقیم و یک سهمیه 

غیرمستقیم شده 
است.

خبرخبر
روزروز

  عماد رضا 
قایق تفریحی  بازیکن عراقی پیشین 

سپاهان واژگون شد. او دچار شکستگی 
جمجمه و خونریزی شد تا در بیمارستان 

بستری و زیر تیغ جراحان قرار گیرد.
عمادرضا در اصفهان محبوب بود.

  نیمار
ستاره برزیلی پاری سن ژرمن به 

هوو شدن از سوی هواداران این تیم 
واکنشی تمسخر آمیز داشت.»خسته 
خواهند شد چرا که من سه سال دیگر 

قرارداد دارم و اینجا هستم«.

  دیدیه دروگبا 
 مهاجم پیشین چلسی که این 

هفته به تاالر مشاهیر لیگ برتر 
معرفی شد، در دور اول رأی گیری 

فدراسیون فوتبال کشورش با کمتر 
از یک پنجم آرا کنار گذاشته شد.

آزادکاران ایران در پنج 
وزن دوم رقابت های 
قهرمانی آسیا به سه 
طال، یک نقره و یک 
برنز رسیدند تا تیم 
ملی کشتی آزاد ایران 
در پایان ایــن رقابت ها در مجموع با ۶ 
طال، یک نقره و یک برنز قاطعانه عنوان 

قهرمانی آسیا را از آن خود کند. 

نقره و برنز ◾
دومــیــن روز از مسابقات کشتی آزاد 
قهرمانی آسیا در حالی پیگیری شد که 
ابتدا حضرتقلی زاده در وزن ۶1 کیلوگرم 
در فینال ری هیگوچی دارنده مدال نقره 
المپیک از ژاپــن را پیش رو داشــت که 
با نتیجه 10 بر صفر شکست خــورد و 
نخستین مــدال نقره را گرفت. در وزن 
8۶ کیلوگرم محسن مصطفوی در دور 
اول بــا نتیجه 10 بــر صفر دولــت مــراد 
اورازگیلیوف از ترکمنستان را مغلوب 
کرد وی در  دور بعد با نتیجه ۶ بر صفر 
مغلوب دیپاک پونیا دارنــده مدال نقره 
جهان از هند شد و با توجه به حضور 
این کشتی گیر در دیدار فینال، وی نیز 
به دیدار رده بندی راه یافت.مصطفوی 
در این دیدار به مصاف گوان اوک کیم از 
کره جنوبی رفت که با نتیجه 4 بر صفر 
پیروز شد تا نشان برنز را بر گردن بیاویزد.

توفان طالیی ها ◾
اما  در وزن 74 کیلوگرم یونس امامی 

پس از استراحت در دور اول در دور 
دوم با نتیجه 7 بر 5 دایچی تاکاتانی 
دارنده مدال نقره بازی های آسیایی از 
ژاپن را مغلوب کرد. وی در دور بعد و در 
مرحله نیمه نهایی با نتیجه 10 بر صفر 
بیامبادورج بات اردن از مغولستان را 
شکست داد و به دیدار فینال راه یافت.
امامی برای کسب مدال طال با نورکجا 
ــده مــدال نقره جهان و  کایپانوف دارن
قهرمان آسیا از قزاقستان سرشاخ شد 
که با برتری 5 بر 2 مدال طال را کسب 
کــرد. دروزن 92 کیلوگرم امیرحسین 
فیروزپور در دور نخست با نتیجه 11 بر 
صفر آدیلت داولومبایف دارنده مدال 
نقره آسیا و برنز بازی های آسیایی از 

قزاقستان را مغلوب کرد.
وی در دور بعد و در مرحله نیمه نهایی 
بــا نتیجه 10 بــر صفر تــاکــومــا اوتسو 
ــن را از  دارنـــده مــدال نقره آسیا از ژاپ
پیش رو برداشت و راهی دیدار فینال 

شد.
ــدار فینال به مصاف  فیروز پــور در دی
اورگــیــلــوخ داگـــــوادورج از مغولستان 
رفت و با نتیجه 11 بر صفر پیروز شد. 
وی بــا ایــن نتیجه عــنــوان قهرمانی را 
کــســب کـــرد. ســرانــجــام در وزن 125 
ــدار  ــ ــــدهللا مــحــبــی در دی کــیــلــوگــرم ی
پایانی به مصاف علیشیر یرگالی از 
قزاقستان رفــت و با نتیجه 3 بر یک 
پیروز و صاحب مدال طال شد. پیش 
ــان 5 وزن نخست  از ایـــن و در جــری
این رقابت ها رحمان عموزاد خلیلی 

در ۶5، عــلــی ســـوادکـــوهـــی در 79 و 
محمدحسین محمدیان در وزن 97 
کیلوگرم به مدال طال رسیدند. با پایان 
مسابقات در رده بندی تیمی، کشتی 
آزاد کشورمان با 201 امتیاز بر سکوی 
قهرمانی ایستاد، هند دوم شد و ژاپن 
نیز عنوان سومی را به خود اختصاص 
داد. نفرات اول مسابقات قهرمانی 
کشور به رقابت های مغلوستان اعزام 
شدند. این مسابقات به عنوان چرخه 
ــرای مسابقات پیش رو از  انتخابی ب

اهمیت زیادی برخوردار است.

درستکار: نسل جدیدی رو کردیم ◾
پــژمــان درســتــكــار سرمربی تیم ملی 
ــراز  ــ ــا ابـ ــ كــشــتــی آزاد كـــشـــورمـــان ب
خوشحالی از نتیجه بــدســت آمــده 
گفت: امروز می توانم نوید تولد نسل 
جدیدی از كشتی گیران را بــرای تیم 
ملی دهــم. جوانان كشورمان نتیجه 
ــــد و جــواب  درخــشــانــی بــدســت آوردن
ــد. حاال  ــ اعــتــمــاد مــا را بــه خــوبــی دادن
در تیم ملی در اوزان مختلف رقابت 
سنگینی برای دوبنده تیم ملی به وجود 
ــی هم  ــزود: در اوزان آمــده اســت. وی اف
كه صاحب مــدال نشدیم از عملكرد 
كشتی گیران ناراضی نیستم اما باید 
كار بیشتری در اوزان سبك تر انجام 
دهــیــم. در آسیا هندی ها و ژاپنی ها 
برنامه ریزی خوبی انجام داده انــد و 
اگر سهل انگار باشیم به راحتی به ما 

خواهند رسید.

تیم ملی کشورمان با هشت مدال رنگارنگ بر قله کشتی آزاد آسیا ایستاد

نسل جدید پهلوانان
یادداشت

ضدحمله

 شهرخودرو در غبار 
اوهام مدیرانش

سینا حسینی  مدیران باشگاه شهرخودرو پس 
از ناکامی در آخرین برنامه نمایشی خود مبنی بر 
خروج بازی های خانگی این تیم از مشهد و میزبانی 
از تیم هــای لیگ برتری در کــرج، حــاال سناریوی 
دیگری را در دستور کار خود قرار دادند و در تالشند 
ناکامی این تیم که نشأت گرفته از سوء مدیریت 
مالکان است را به نام مدیریت استان خراسان 

رقم بزنند.
استارت این ماجرا را مدیر تیم فوتبال شهرخودرو 
ــازه تــریــن اظهارنظر خــود زد . جــایــی کــه او  در تـ
گــفــت:»مــشــهــدی هــا بــایــد در ۶ هفته پایانی 
مسابقات لیگ برتر برای نماینده استان سنگ 
تمام بگذارند تا سهمیه استان در لیگ برتر باقی 

بماند!«.
سیدصالحی در حالی چنین اظهاراتی می کند 
که در تعطیالت همه تیم ها خود را برای حضور 
قدرتمند در لیگ برتر آماده می کردند اما کادر فنی 
شهرخودرو به فکر بازی دورهمی با مجریان تهرانی 
و رفقای شمالی کادر فنی در خطه سر سبز شمال 
کشور بود! شهرخودرو در این ۶ هفته با مدعیانی 
چــون استقالل، پرسپولیس، فـــوالد، سپاهان و 
پیکان بازی دارد که این کار را نسبت به تیم هایی 
چون فجر سپاسی و نفت مسجدسلیمان برای 

آن ها سخت تر می کند. 
اگر سید صالحی به همان اندازه که عالقه داشت 
گلزنی اش در بــازی دورهمی در شمال کشور در 
رسانه های خبری بازتاب داشته باشد، به فکر حل 
مشکالت درون تیمی خود بود امروز وضعیت این 
تیم بهتر از قبل بود، البته که ایراد بزرگ را باید در 
مدیریت کالن این باشگاه جست وجو کرد، وقتی 
مالک باشگاه بدون توجه به توانمندی افراد مربیان 
فاقد کارنامه و توانمندی فنی را به عنوان سرمربی 
معرفی می کرد تصور چنین جایگاهی بــرای تنها 
نماینده استان در رقابت های  لیگ برتر دور از انتظار 
نبود. اگر مالکان این باشگاه از ابتدای فصل به جای 
ماجراجویی و معرکه گیری در رسانه های تهرانی به 
موفقیت این تیم فکر می کردند هرگز چنین اوضاع و 
احوالی برای این تیم رقم نمی خورد، اما لجبازی آن ها 
برای خروج تیم از استان و انتقال تمرینات این تیم به 

تهران باعث بروز وضعیت کنونی شد.
در چنین بلبشویی مدیر تیم فوتبال شهرخودرو 
حاال با اعتماد به نفسی مثال زدنی توپ را به زمین 
مدیران استان شوت می کند تا مثالً به نوعی مالکان 
این باشگاه را از مظان اتهام دور کند، در حالی که 
شرکای ناکامی امروز شهرخودرو برای اهالی فوتبال 
شناخته شده هستند و با این فرافکنی ها کسی 
از یاد نخواهد برد مثلث حمیداوی، سید صالحی 
و سید عباسی چه بالیی بر سر فوتبال خراسان 

آوردند!

 قرض ۱۰ میلیاردی 
عزیزی خادم به پرسپولیس!
فدراسیون فوتبال در دوره مدیریت عزیزی خادم 
مبلغ 10 میلیارد تومان به عنوان قرض به باشگاه 
پرسپولیس پرداخت کــرده اســت. موضوعی که 
برخالف مقررات بوده و تخلف محسوب می شود.

در چند روز اخیر با انتشار اسنادی مشخص شده 
شهاب الدین عزیزی خادم در دوره ریاست خود 
مرتکب تخلفات متعددی شده که بخشی از این 
تخلفات به پرداخت پاداش های کالن به برخی از 
مشاوران و اعضای تیم ملی فوتبال مربوط می شود، 
اما حاال تخلف دیگری در فدراسیون عزیزی خادم 
برمال شده که قرار است کمیته اخالق دربــاره آن 

تصمیم گیری کند.
بر اساس برخی گزارش ها و تأیید دو مقام آگاه در 
باشگاه پرسپولیس، این باشگاه در اواخر ریاست 
عزیزی خادم در فدراسیون فوتبال )پیش از عزل 
در تاریخ 28 بهمن 1400( مبلغ 10 میلیارد تومان از 
فدراسیون فوتبال به صورت قرض دریافت کرده و 
طی یک قرارداد، موعد بازپرداخت پول هم ۶ ماه 

بعد تعیین شده است.
به تازگی موضوع پرداخت پاداش های هنگفت 
به مشاوران و پرداخت بیش از 10 میلیارد ریال به 
مجتبی خورشیدی سرپرست تیم ملی فوتبال 
در زمان مدیریت عزیزی خادم رسانه ای شده که 

حاشیه های زیادی را به همراه داشته است. 
عزیزی خادم در دوره ریاست خود در فدراسیون 
فوتبال و بر اســاس تأیید مسئوالن فدراسیون 
فوتبال،  مرتکب حدود 41 مورد تخلف شده است.
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گلزنی علیپور در پرتغال ◾
در چارچوب هفته سی و یکم لیگ برتر پرتغال ماریتیمو 
ــازی با تساوی 2-2  میهمان سانتاکالرا بــود که ایــن ب

خاتمه یافت. 
گل نخست ماریتیمو را علی  علیپور در دقیقه ۶4 به ثمر 
رساند تا یکی از دو گل خورده تیمش را جبران کند. در 
دقیقه 85 نیز وینک دومین گل ماریتیمو را زد تا این تیم 

را از شکست نجات دهد.

سرلک با پرسپولیس توافق کرد ◾
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با اشاره به نظر باشگاه 
برای ادامه همکاری با بازیکنان تأثیرگذار و با کیفیت 
تیم، از سرلک به عنوان یکی از اهــداف بــرای تمدید 
قــرارداد یاد کرد. وی در این زمینه اعالم کرد مذاکراتی 
بــا سرلک بــه صـــورت شفاهی انــجــام شــده و باوجود 
بحث هایی که درباره لژیونر شدن وی وجود داشته، آن ها 

به توافق نسبی برای تمدید قرارداد رسیده اند.

سلحشوری به نقره رسید ◾
دوازدهمین دوره رقابت های پومسه قهرمانی جهان، 
دیروز در شهر »گویانگ« کره جنوبی به پایان رسید و 
نمایندگان کشورمان با کسب یک طال، چهار نقره و 
چهار برنز به مقام پنجم رسیدند.  در روز پایانی ؛ مرجان 
سلحشوری در رده سنی زیر 30 سال با صعود به مرحله 
نهایی، به مدال نقره رسید و آخرین مدال نمایندگان 

کشورمان را کسب کرد. 

بازگشت کرمانشاهی به قضاوت  ◾
رضا کرمانشاهی که مدتی قبل در یک سانحه رانندگی 
به شدت آسیب دیــد؛ چند ماهی دوران نقاهتش را 
سپری کرد و حاال با بهبودی کامل و البته رساندن شرایط 
جسمانی اش به وضعیت ایده آل آماده است تا در لیگ 
برتر قضاوت کند. این داور باتجربه شنبه گذشته دیدار 
دوستانه تیم های تراکتور و پیکان را قضاوت کرد تا در 

ادامه شاهد قضاوت های او باشیم.

حمیدرضاعرب   مهدی علی، سرمربی تیم االهلی 
ــارات در اظهاراتی تند و شفاف مهدی قایدی را به  ام
دلیل نداشتن تمرکز کافی به نقد کشیده و درباره اینکه 
چرا او را به بازی نمی گیرد این جمالت را به زبان آورده 
اســت:» قایدی مــدام درحــال تفریح و گــردش اســت و روی فوتبال 
تمرکز ندارد. چنین بازیکنی به درد ما نمی خورد و به زودی درباره اش 

تصمیم خواهیم گرفت!«.
 قایدی آن زمان هم که تازه پیراهن تیم استقالل را به تن کرده بود 
رفتارهای مشابهی داشــت و شاید اگــر زودتــر در متن فوتبال قرار 
می گرفت سیرصعودی سریع تری را درباشگاه استقالل می پیمود. 
ورود یک مربی سخت گیر همچون استراماچونی و ابتکاراتی که 
مرد ایتالیایی برای بازگرداندن این بازیکن به خرج داد درنهایت این 
بازیکن را به ستاره بی بدیل آسمان استقالل تبدیل کرد. وضعیتی 
که درنهایت سبب شد باشگاه االهلی با رقمی اعجاب انگیز او را به 
خدمت بگیرد. قایدی در بدو ورود به امارات نمایش امیدوار کننده ای 
داشت، به طوری که رسانه های اماراتی مدام در مدح او می گفتند و او 

را بازیکن بی بدیل این خطه می نامیدند. 
توصیف هایی که البته خیلی زود جایش را به انتقادهای تند داد و 
قایدی تبدیل به یک مهره سوخته شد. اینکه به قایدی در امارات 
چه گذشته بدون شک ارتباط مستقیم دارد با آنچه به تازگی مربی 
ایرانی االصل باشگاه االهلی امارات به زبان آورده است و یقیناً شماره 
10 سابق استقالل آن قدر از مدار تمرین و تمرکز روی فوتبال دور شده 
که سرمربی اصالتاً الری باشگاه االهلی روی تمام هزینه های دالری 
که به پای این بازیکن ریخته شده چشم بسته و او را از ترکیب اصلی 
کنار گذاشته است. اوضاع به حدی بغرنج است که قایدی حتی در 
فهرست 18 نفره باشگاهش هم جایی ندارد و دراین میان هواداران 
استقالل نیز نظرات متفاوتی درباره وضعیت این بازیکن می دهند. 
گروهی اعتقاد دارند او باید به استقالل بازگردد تا دوباره احیا شود 
وحتی با تیم ملی به جام جهانی برود و گروهی نیز معتقدند او که 
در روزهای سخت استقالل را رها کرد وپول را به پیراهن آبی تیمش 
فروخت نباید جایی دراین باشگاه داشته باشد. با این حال نام او 
می تواند نقل وانتقاالت فصل بعد استقالل را داغ کند وشاید اگر 
قایدی با مخالفت همسرش مواجه نشود، بار دیگر برای بازگشت 
استقالل را برگزیند. او اکنون در وضعیتی کامالً مبهم و بی ثبات 
ــودن یا  ــرار دارد. جایی معلق میان زمین و آســمــان. مــرزی بین ب  ق

نبودن.

مهدی قایدی، جایی میان بودن ونبودن
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زیر ذره بين

ستارگان ورزش

با تصمیم اعضای کمیته فنی فدراسیون 
فوتبال حسین عبدی به عنوان سرمربی تیم 
ملی نوجوانان انتخاب شد. او پیش از این هم 
عهده دار این سمت بود و تیم ملی نوجوانان را 

راهی مرحله نهایی جام ملت ها کرد.
او در خصوص انتخاب خود به عنوان سرمربی 
تیم ملی نوجوانان گفت: این دومین مرتبه 
اســت که در چهار ســال اخیر هدایت تیم 
ملی نوجوانان به من سپرده مــی شــود. در 

خــصــوص دالیــلــی کــه بــاعــث شد 
پیشنهاد دوبـــاره هــدایــت تیم 
فوتبال نوجوانان را بپذیرم بايد 
بگويم اوالً بــرای هر شخصی 
باعث افتخار اســت که برای 
ایران و به خصوص نوجوانان 

و جوانانش قدمی بردارد. 
ــلـــه دوم نیز  در وهـ

می خواهم کاری 
ــاز کــرده  کــه آغـ

بــــــودیــــــم را 
ایـــــــن بـــــــار 
هرچند با 
بازیکنان 
جــــدیــــد 
ادامــــــــــه 
بدهیم. 
بــــــایــــــد 

بیشتر کار کنیم تا به دور دوم راه پیدا کنیم و 
با کسب مقام در آسیا به جام جهانی صعود 
کنیم. در واقع برنامه اصلی من صعود به جام 

جهانی است.
حسین عبدی ادامه داد: باید در جمع چهار تیم 
برتر آسیا برای صعود به جام جهانی قرار بگیریم 
و در جام جهانی نیز پایه گذاری یک تیم ملی 
برای آینده این مرز و بوم را در دستور کار داشته 
باشیم. اکنون باید مثل دور قبلی بازیکنان با 
استعداد را پیدا کنیم و آن ها را شکل بدهیم. 
کار ما در آسیا در دور قبلی به خاطر کرونا 
متوقف شد اما باید باردیگر بازیکنانی 
را که از کیفیت آن ها بی خبر هستیم، 
دعوت کنیم و با تمرین و آماده سازی 
دوباره در شرایط سخت مسابقات 
دوستانه قرار بدهیم تا کیفیت آن ها را 

کنیم در بازی بین المللی کشف 
ــت  ــ ــایـ ــ ــهـ ــ نـ در  تـــیـــم و 

مقتدری تشکیل 
سعی بدهیم. 

می کنیم 
کــــــار را بــه 
جایی برسانیم 
ــن بازیکنان  کــه ایـ
به نقطه عطف خود برسند و 
تورنمنت پیش روی کافا نیز محلی 

برای آزمون این بازیکنان خواهد بود. 

سرمربی تیم ملی نوجوانان:

هدف من صعود به جام جهانی است
حمیدرضا عرب   گلزنی سردار آزمون مقابل 
تیم گروترفورث آلمان بار دیگر نام این بازیکن را در 
صدر اخبار فوتبالیست های ایرانی شاغل در اروپا 
قرار داد. به طوری که کنفدراسیون فوتبال آسیا 
در درگــاه خبری خود به تمجید از مهاجم تیم 
ملی ایران پرداخت و او را مورد ستایش قرارداد. 
رسانه های آلمانی نیز یکی بعد از دیگری درباره 
گلزنی سردار آزمون نوشتند و او را مورد تمجید 
قرار دادنــد. برخی رسانه های آلمانی نیز گلزنی 

او را با گلزنی علی دایی و دیگر ستاره های 
فوتبال ایــران که در بوندس لیگا سابقه 

بـــازی دارنـــد، 
قـــــــیـــــــاس 
کردند و این 
تیتر را زدند: 

ســـــــردار قـــدم 
در راه لژیونرهای 

ــرانــی بــونــدس لیگا.   ای
سردار حاال درمیان گلزنان 

باشگاه جــدیــدش قــــراردارد و 
بی شک سرمربی تیم لورکوزن 

نیز با اعتماد بیشتری به او خواهد 
ــون گلزنی  ــردار آزمـ نگریست. سـ
بــه تیم گــروتــرفــورث آلــمــان را این 
گونه توصیف می کند:» ما شبی 
بــه یــاد ماندنی را سپری کــردیــم و 
مــوفــق شــدیــم 3 امــتــیــاز دیــگــر به 

اندوخته های خودمان بیفزاییم. این پیروزی ما 
را برای رسیدن به لیگ قهرمانان اروپــا امیدوار 
می سازد اما باید این موقعیت را درجدول بوندس 
لیگا حفظ کنیم. روزهای سختی درانتظار ماست 
و باید خوب حرکت کنیم تا به آن هدفی که در 
ذهــن داریـــم و باشگاه ترسیم کــرده برسیم«. 
آزمــون از گلزنی خــودش هم خوشحال است و 
اولین گلش برای لورکوزن را فتح بابی برای روزهای 
بهتر مــی دانــد. او می گوید:» مهاجمی که گل 
نمی زند در عطش گلزنی است. من هم 
سخت به دنبال این گل 
بـــودم کــه سرانجام 
ــدم به  ــ ــق شـ ــوفـ مـ
این هدف برسم. 
خیلی خوشحالم 
که پایم به گلزنی 
ــه ایــن  بـــاز شـــد. ب
گــل نــیــاز داشتم 
و حــاال بــا آرامــش 
بیشتری در ترکیب 
ــورکــوزن بــازی  تیم ل

می کنم.
ــای   امـــیـــدوارم روزهــ
بهتری را رقــم بزنم و 
ــق بــیــشــتــری در  ــایـ دقـ
ــیــب لــــورکــــوزن به  ــرک ت

میدان بروم«.

ورزش7

آزمون در گفت و گو با قدس پس از اولین گلزنی در بوندس لیگا:

به این گل نیاز داشتم



ترکیه با ما 
هماهنگ نکرد
وزیر امور خارجه 
عراق گفت: ترکیه 
درباره عملیات خود، 
هیچ هماهنگی با 
بغداد نداشته است 
و این عملیات، نقض 
حاکمیت عراق به 
شمار می رود. فؤاد 
حسین تصریح کرد: 
»وزیر خارجه ترکیه 
یک ساعت پس از آغاز 
عملیات با من تماس 
گرفت و گفت این 
عملیات جدید نیست«. 
این دیپلمات عراقی 
با بیان اینکه قانون 
اساسی این کشور 
به هیچ گروه داخلی 
اجازه نمی دهد علیه 
کشورهای همسایه 
دست به تحرک بزنند، 
مداخله ترکیه را 
تجاوز به حاکمیت 
عراق قلمداد کرد.

اخبار
بایدن با هوا دست می دهد 
و از خرگوش دستور می گیرد!

رئیس جمهور ســابــق آمــریــکــا ســامــت ذهنی 
جــو بــایــدن رئیس جمهور کنونی ایــن کشور را 
زیر ســؤال بــرد. به گــزارش فــارس، دونالد ترامپ 
در ادامــه تاش ها بــرای تقویت جایگاه خود در 
میان رأی دهــنــدگــان حــزب جــمــهــوری خــواه، به 
»اوهایو« رفت و در جمع هوادارانش تحت عنوان 
»آمریکا را نجات دهید«، جو بایدن رئیس جمهور 
دموکرات این کشور را »گیج و سردرگم« خواند. 
وی در ادامه حمات خود علیه بایدن با تمسخر 
وی گفت: بایدن در سخنرانی های خــود با هوا 
دست می دهد و از خرگوش دستور می گیرد که با 

مردم صحبت نکند.

بحران سوخت کشتی در اروپا
پس از وقــوع درگیری های اوکــرایــن و تحریم های 
روسیه، منطقه شمال غرب اروپا با کمبود سوخت 
کشتی مواجه شده است به طوری که کشتی ها 
به میزان زیادی برای تأمین منابع، به جای دریای 
بالتیک بــه مــرکــز هلند-بلژیک تغییر مسیر 
می دهند. به گــزارش بلومبرگ، پس از تحریم ها 
علیه روسیه بنزین دریایی که در صنعت به عنوان 
MGO شناخته می شود، دچار کمبود شده است. 
کشتی هایی که پیش از درگیری روسیه و اوکراین، 
سوخت با سولفور پایین MGO در منطقه بالتیک 
ــرای تأمین سوخت  دریــافــت می کردند، اکنون ب
بیشتر به مرکز هلند-بلژیک می روند. همزمان با این 
وضعیت، بسیاری از پاالیشگاه های اروپایی در حال 
انجام تعمیرات فصلی هستند و این امر عرضه 

سوخت را کاهش داده و قیمت ها را باال می برد.

باید مکرون را بکشیم
چاقوکشی در شهر »نیس« فرانسه در یک کلیسا 
همزمان با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 
خبرساز شد. به گزارش اسپوتنیک، منابع رسانه ای 
از حمله با ســاح ســرد به حــاضــران در کلیسای 
»سنت-پیر د آرن« شهر نیس فرانسه و جراحت 
دو نفر خبر دادند. این در حالی است که از صبح 
یکشنبه رأی گیری برای دور دوم انتخابات ریاست 
جمهوری فرانسه با رقابت »امانوئل مکرون« 
رئیس جمهور کنونی و »مارین لوپن« رهبر »جبهه 
ــاز شـــده اســـت. بــه روایـــت  مــلــی« ایـــن کــشــور آغـ
رسانه های فرانسوی، ضارب یک کشیش ۵۷ ساله 
را ۲۰ بار هدف ضربات چاقو قرار داد و فریاد می زد: 

»ما باید مکرون را بکشیم«.

ترکیه، مانع دسترسی روسیه 
به سوریه

وزیر خارجه ترکیه خبر داد این کشور مانع انتقال 
نیروهای روسیه از طریق آسمان ایــن کشور به 
سوریه می شود. به گزارش رویترز، مولود چاووش 
اوغلو که در حال سفر به اروگوئه بــود، در داخل 
هواپیما به خبرنگاران گفت این اقدام با هماهنگی 
مسکو صورت گرفته است. او توضیح داد مجوز سه 
ماهه ترکیه به روسیه برای انتقال نیرو به سوریه به 

پایان رسیده است.
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جهان

رئیس آژانـــس فضایی روســیــه از قصد مسکو 
برای استقرار موشک های بالستیک »سارمات« 
تا پاییز خبر داد؛ موشکی که قــادر به حمل ۱۰تا 
۱۵ کاهک اتمی است و می تواند اهدافی را در 
فاصله ۱8هزار کیلومتری هدف قرار دهد. به گزارش 

رویترز، در عین حال کارشناسان غربی معتقدند 
هدفی که »دیمیتری روگــوزیــن« رئیس آژانــس 
فضایی »روس کــوســمــوس« روســیــه اعـــام کرد 
»بلندپروازانه« اســت، زیــرا روسیه اولین پرتاب 
آزمایشی خود را تــازه در روز چهارشنبه گزارش 
داد و کارشناسان نظامی غربی می گویند پیش 
از استقرار موشک کارهای بیشتری نیاز است. 
ناتو در کدگذاری خود سارمات را به نام شیطان 

نام گذاری کرده است.
روگــوزیــن در مصاحبه ای بــا تلویزیون دولتی 
روســیــه گــفــت: ایــن مــوشــک هــا در واحــــدی در 

منطقه »کراسنویارسک« سیبری در 
حدود ۳هزار کیلومتری شرق مسکو 
مستقر خواهند شد. وی افــزود: این 

موشک ها در همان مکان ها و در همان 
سیلوهای موشک های »وایــــوودا« متعلق 
به دوران شوروی جایگزین می شوند، چیزی 

که موجب صرفه جویی بزرگی در منابع و زمان 
می شود. او همچنین گفت: »پرتاب ابرساح 
یــک رویـــداد تاریخی بــود کــه امنیت فــرزنــدان 
و نــوه هــای روسیه را بــرای ۳۰ تا ۴۰ ســال آینده 

تضمین می کند«.
وزارت دفــاع روسیه هفته گذشته در بیانیه ای 
ــرد نخستین پــرتــاب ســامــانــه موشک  اعـــام ک
بالستیک قــاره پــیــمــای ســارمــات بــا موفقیت 
انــجــام شــد. ایــن موشک سوخت مایع دارای 
مشخصات با طول ۳6 متر، قطر ۳ متر، وزن ۲۰۰ 
تن و سرعت ۲۰ ماخ در لحظه اصابت است که 

قابلیت حمل کاهک اتمی بیشتر نسبت به 
موشک وایــوودا را دارد. کاهک این موشک از 
توانایی نفوذ در سامانه های پدافند ضدموشکی، 
قابلیت مــانــوردهــی و عــبــور از ســپــرهــای ضد 
موشکی برخوردار است. گفتنی است آزمایش 
ــن هفته مــوشــک ســارمــات، پــس از سال ها  ای
تأخیر به دلیل بودجه و مسائل فنی، حاکی از 
قدرت نمایی روسیه در زمانی است که جنگ در 
اوکراین تنش ها را با ایاالت متحده و متحدانش 
به باالترین سطح از زمان بحران موشکی کوبا در 

سال ۱۹6۲ رسانده است. 

گزارش گزارش 

روسیه تا پاییز موشک های قاره پیمای 
سارمات را مستقر می کند

خط و نشان 
با »شیطان«

علوی    با گذشت 
زمـــــــــــــــان هـــــــــراس 
از  صهیونیست ها 
وقـــوع جنگ بــا نــوار 
غــزه بیشتر نمایان 
مــی شــود. در همین 
راستا، فرماندهان نظامی ارتش اسرائیل 
ــو توصیه  بــه مــقــامــات سیاسی تــل آوی
کرده اند وارد درگیری نظامی با غزه نشده 
و از راه هــای دیگر به مقابله بپردازند. به 
گزارش فارس، شبکه عبری زبان »کان« 
در گــزارشــی بــا اعــام ایــن خبر تصریح 
کرد: به اعتقاد فرماندهان نظامی رژیم 
صهیونیستی، ممانعت از خروج کارگران 
از غزه بــرای کار در خــارج از این منطقه 
می تواند تأثیر بیشتری داشته باشد. 
مقامات صهیونیست روز گذشته اعام 
کردند گذرگاه »بیت حانون« به عنوان 
تنها گذرگاه میان غزه و اراضی اشغالی 
تــا اطـــاع ثــانــوی و در پاسخ بــه شلیک 
راکـــت از غــزه مــســدود خــواهــد شــد. با 
بسته شــدن ایــن گــذرگــاه، هــزاران کارگر 

فلسطینی نمی توانند بــرای کــار از غره 
خــارج شوند؛ منطقه ای که از ۱۵ سال 
پیش در محاصره قرار دارد و روز به روز 

فقیرتر می شود.
هــراس صهیونیست ها از وقــوع جنگ 
در حالی اســت که طی دو روز گذشته 
تظاهرات بسیاری در حمایت از فلسطین 
در کشورهای آمریکایی و اروپایی انجام 
گرفت. در راســتــای گــزارش شبکه کان 
اسرائیل، وبگاه میدل ایست مانیتور 
انگلیس نیز در گــزارشــی تأکید کــرده 
بود کارشناسان امنیتی و نظامی رژیم 
ــن رژیــم  صهیونیستی مــی گــویــنــد ایـ
به طور کامل از نبود عمق استراتژیک 
همراه با وجود نقاط ضعف کاماً واضح 
رنــج می برد و ایــن شرایط موجب شده 
صهیونیست ها خود را در برابر تنگناهای 
نظامی ببینند. این تنگناها می تواند در 
برابر شلیک موشک ها از سوی حماس 
در غــزه، حــزب هللا در لبنان و همچنین 
ایران و حتی »حوثی ها« در یمن خود را 
نشان دهد. فشارها از سوی غزه در حالی 

است که هیچ پایگاه هوایی در این باریکه 
ــدارد؛ امــا در عین حــال تهدید  وجــود نـ
بزرگی برای موجودیت اسرائیل به وجود 

آورده است.
در میان تحوالت میدانی، ارتــش رژیم 
صهیونیستی به دلیل ترس از حمات 
موشکی گروه های مقاومت فلسطین در 
شب قدر، با استقرار هــزارو۴۰۰ نظامی 
حوالی قدس اشغالی، در حالت هشدار 
و آمــاده بــاش کامل قـــرار گرفته اســت. 
عاوه بر آن، ۱۲ گردان دیگر از نظامیان 
صهیونیست نیز در امتداد خط تماس 
ــد. در همین حـــال، از  مستقر شــده ان
صبح روز گذشته اشغالگران با اعمال 
تحریم های اقتصادی همگانی در نوار 
غــزه، گذرگاه های زمینی خــود با غــزه را 
بستند و از ورود ۱۲هزار کارگر فلسطینی 
از نـــوارغـــزه بــه ســرزمــیــن هــای اشغالی 
جلوگیری کــردنــد. صهیونیست ها با 
اتخاذ راهــبــرد تنبیه دسته جمعی به 
دنبال ایجاد فشار علیه مقاومت در نوار 

غزه هستند.

این روزها عدم محبوبیت حکام ایاالت متحده هر روز رکورد 
بدتری ثبت می کند. درست در همان زمانی که صحبت ها 
از بی میلی مردم آمریکا به جو بایدن است، معاون رئیس 
جمهور این کشور نیز وضعیت خوبی ندارد. بر اساس نتایج 
یک نظرسنجی جدید، میزان محبوبیت جو بایدن و کاماال هریس معاون 
او همچنان در سراشیبی قرار دارد. به گزارش راشاتودی، بیش از ۵۰درصد 
از آمریکایی ها عملکرد رئیس جمهور این کشور را قبول ندارند و این میزان 
در خصوص معاون وی نیز به بیش از 6۰درصد رسیده است. نظرسنجی 
»گروه ترافالگار« نشان داد فقط ۲8درصد از آمریکایی ها عملکرد هریس 
را تأیید می کنند و 6۲/6درصد با عملکرد او مخالف هستند. در این میان، 
۵۷درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی »قویاً مخالف« عملکرد 
هریس بودند و حدود ۵درصد نیز با شیوه عملکرد وی »مخالف« بودند. 
از سوی دیگر، ۳۹درصد شهروندان آمریکایی عملکرد دولت بایدن را قابل 
قبول دانستند و ۵۵درصد نیز با عملکرد او مخالف بودند. از بین این افراد، 
۴۹/۹درصد با سیاست ها و عملکرد بایدن »قویاً مخالف« بوده و بیش از 

۵درصد نیز »مخالف« عملکرد وی بودند.
محبوبیت هریس حتی در میان دموکرات ها نیز به میزان کاماً شکننده ای 
فقط ۵۱/۵درصـــد اســت. ایــن مقدار در میان رأی دهــنــدگــان مستقل 
۲۳/۵درصــد و در میان جمهوری خواهان ۱۳/۵درصــد است. اهمیت 
میزان محبوبیت کاماال هریس بدین جهت است که با توجه به گاف های 
پی درپی جو بایدن رئیس جمهور کنونی ایاالت متحده، صحبت ها درباره 
احتمال زوال عقل و عدم توانایی او برای انجام وظایف ریاست جمهوری و 

جانشینی او با معاونش باال گرفته است.

رقابت بایدن و هریس برای رکوردزنی در عدم محبوبیت

نه این و نه آن!

گزارش

صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

سردبیر:
امیر سعادتی

 شکست عملیات آمریکا در صحرای طبس
عملیات پنجه عقاب، نام مأموریتی نظامی بود که 

توسط ۶ هواپیما و هشت بالگرد نیروی دلتای 
نیروی زمینی ایاالت متحده در ۵ اردیبهشت ۱۳۵۹ 
برای آزادسازی آمریکایی های گروگان گرفته شده 
در سفارت آمریکا در تهران انجام شد. این عملیات، 

نخستین تجربه عملیاتی نیروی دلتا بود که به 
شکست کامل انجامید. امام خمینی)ره(  در این باره، 

شن های صحرای طبس را مأموران الهی نامید.

اوقات شرعی به افق تهران

اذان صبح فردا

اذان ظهر

13/02

4/47

اذان مغرب

20/05

غروب خورشيد

19/46
 نیمه شب شرعی

00/16
طلوع فردا

6/18

اوقات شرعی به افق مشهد

اذان صبح فردا

اذان ظهر

12/30

4/12

اذان مغرب

19/33

غروب خورشيد

19/14
 نیمه شب شرعی

23/43
طلوع فردا

5/45

  ارتباطات مردمی:                           37610086 )051(
  امور مشترکین:                          37618044-5 )051(
)051(   روابط عمومی:                            37662587 
  نمابر سردبیر:            37610087 - 37684004 )051(
  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

توصیه فرماندهان نظامی رژیم صهیونیستی 
به سیاستمداران تل آویو

با غزه درگیر نشوید

فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی شماره 101/ج م/1401
مربوط به خرید 420 شاخه لوله 12 و 20 اینچ فشار قوی آب - درخواست شماره 9600093 - نوبت اول

شركت بهره برداری نفت و گاز گچساران در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی
)خرید 420 شاخه لوله 12 و 20 اینچ فشار قوی آب به شماره ) 2001092660000022(را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 
نماید.کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل 

مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.
 الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 
شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 1401/02/07 الی 1401/02/11 می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه 
عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. حداقل امتیاز 

ارزیابی كیفی 55 امتیاز می باشد.
كاالی ساخت داخل و پیشنهادی از فهرست بلند منابع واحد دستگاه مركزی وزارت نفت )AVL(در اولویت می باشد.

مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی : تاریخ : 1401/02/27
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : تاریخ : 1401/03/16

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار:آدرس: گچساران - فلكه هللا– ساختمان مركزی شركت بهره برداری نفت و گاز گچساران - 
 تلفن : 32222089 – 31921826 - 074

دفتر ثبت نام سامانه ستاد : 88969737 و 85193768 مرکز تماس سامانه ستاد : 021-41934 
شناسه آگهی : 1306459
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شركت ملی نفت ایران
شركت ملی مناطق نفتخیزجنوب

شركت بهره برداری نفت وگازگچساران
سهامی خاص
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 آگهی  مزایده شماره  36/1401/2  
 شركت راه آهن جمهوری اسالمی ایران درنظردارد بنابرآیین نامه اجرایی بندب ماده1 قانون 
برگزاری مناقصات و سایر مشمولین بخش عمومی نسبت به انجام معامالت مزایده اجاره 
واجد شرایط جهت دعوت به مزایده ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد(به 
نشانی www.setadiran.ir به شرح زیر اقدام نماید.مزایده گران موظفند برای شرکت 

در مزایده نسبت به ثبت نام درسایت مذکور و دریافت گواهی-امضاءالکترونیکی اقدام نمایند.الزم 
به ذکراست کلیه مراحل برگزاری مزایده از آگهی فراخوان تا انتخاب برنده ازطریق سایت مزبور انجام 

می گردد.    
1- دستگاه مزایده گذار: اداره كل راه آهن تهران

2- شرح مختصر موضوع مزایده: فروش پنج/5 هزار اصله تراورس چوبی فرسوده درجه چهار/4
3- مهلت دریافت اسناد مزایده: حداکثر تا ساعت 12:00 روز چهارشنبه  مورخ 1401/02/14
4- مهلت تحویل اسناد مزایده: حداکثر تا ساعت 11:00 روز چهارشنبه  مورخ 1401/02/28

5- فراخوان مزایده فوق از طریق پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات http:/iets.mporg.ir اطالع رسانی 
می گردد.

شایان ذکراست دریافت اسنادصرفا میبایست ازطریق "سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد("صورت پذیرد.      
میزان سپرده شركت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ 237.500.000 )دویست و سی و هفت میلیون و 

پانصد هزار( ریال و به یكی از صورت های زیر است:
1-فیش واریزی به شماره حساب شبا IR 290100004001064006372624 تمرکز وجوه سپرده راه آهن 
نزد بانک مرکزی شناسه واریز 984280500111111111111111111111 ، 2- ضمانت نامه معتبر بانكی 3-اوراق 

مشاركت                              شناسه آگهی: 1305123   م الف: 297
اداره كل راه آهن خراسان

وزارت راه و شهرسازی
شركت راه آهن

جمهوری اسالمی ایران
)سهامی خاص( 
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