
گفتوگو 5

  مجموعه های رمضانی تلویزیون 
در گفت وگو با جبار آذین

 آنتن پرکن 
و بودجه بَر!

خداداد عزیزی در جمع 
استعدادهای مشهدی:

 فوتبال با درس خوان ها 
زیباتر می شود
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قیمت در مشهد و تهران 3000 تومان - سایر نقاط کشور 2000 تومان
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 دوشنبه 19اردیبهشــت 1401     7 شــوال 1443       9می 2022       سال سی و پنجم  
ـه ویژه خراســان          ـه رواق            4 صفـح شــماره 9801      8 صفحــه           4صفـح

ظرفیتهاوچالشهایتجاربنزدیکبهمرگرواق2
در پیش نشست دومین همایش ملی »معنویت های نوظهور و معنویت اسالمی« بررسی شد

 کیک کوچک 
اقتصاد آمریکایی

رادنی شکسپیر

رهبر انقالب اسالمی در دیدار بشار اسد و هیئت همراه:

سوریه دریک جنگ بین المللی پیروز شد
رئیسی در گفت وگو با رئیس جمهور سوریه: آینده منطقه را مقاومت ملت ها رقم می زند

واکنش نظامی ناو هواپیمابر 
چین همزمان با 

رزمایش ژاپن و آمریکا

آرایش 
شرقی

قدس توقف عرضه خودرو 
توسط خودروسازان را 

بررسی می کند

فرمان فروش 
در دست »صمت«

وقتی بیماران 
قربانی البی ها و تعارض منافع 

برخی مدیران می شوند

بی عدالتی در توزیع 
تجهیزات پزشکی

فلسطین به تل آویو: 
درهای جهنم را 

به روی خود باز نکنید

خط و نشان 
مقاومت

بررسی ارز ترجیحی و پاسخ به دغدغه 
نمایندگان مجلس، وزرا را به بهارستان کشاند

هماهنگی قوا برای 
هدفمندی یارانه ها
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شرح در صفحه 6

آگهی فراخوان عمومی شناسایی 
سرمایه گذار جهت مشارکت در اجرای 
س�ازی  هوش�مند  و  ممی�زی  پ�روژه 

حوزه های امالک و شهرسازی، 
ایجاد شهرداری الکترونیک، و وصول 

مطالبات شهرداری تربت جام
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شركت مسكن و عمران قدس رضوی
شرح در صفحه 5

مزایده اجاره کوره آجر

40
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
یک فقره مناقصه عمومی یک مرحله ای با موضوع طرح احداث تصفیه خانه 
اضطراری فاضالب مسکن مهر در شهر قوچان به شرح ذیل از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان مناقصه 
عمومی، از 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 سامانه 1401/02/18 می باشد.اطالعات واسناد و دعوتنامه مناقصه عمومی 

موضوع فوق الذکراز طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.  

زمان و مهلت اسناد مناقصه:
الف - مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1401/02/25 ب– مهلت تحویل پیشنهادها:        1401/03/04

هزینه چاپ دونوبت  آگهی به نسبت بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

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

www.abfakhorasan : سایت اینترنتی

)) آبادانی بدون آب ممکن نیست((

آگهی مناقصه عمومی 
یک مرحله ای  ول

ت ا
نوب

میزان تضمین شرکت در مناقصهمبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصه 

طرح احداث تصفیه خانه 
اضطراری فاضالب مسکن 

مهر در شهر قوچان- اجرای                 
سازه های پیش تصفیه

2001001446000018

21.427.483.052
 ریال )بیست و یک میلیارد وچهارصد و 

بیست و هفت میلیون و چهارصد و هشتاد و 
سه هزار و پنجاه و دو ریال (

1.071.375.000ریال 
)یک میلیارد و هفتاد و یک میلیون و 

سیصدو هفتاد و پنج هزارریال(
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصات عمومی یک مرحله ای به شرح ذیل 
از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری 
فراخوان  ارزیابی کیفی از دریافت وتحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال 
دعوتنامه ، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

 تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 1401/02/19 می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه 
عمومی پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه 

ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.   

مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 19 روزدوشنبه مورخ 1401/02/26
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 15 روزسه شنبه مورخ 1401/03/10

هزینه چاپ آگهی در دو نوبت بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

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

www.abfakhorasan : سایت اینترنتی

)) زندگی بدون آب سالم ممکن نیست((

فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری 
مناقصه عمومی   ول

ت ا
نوب

مبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصهردیف

1
عملیات تکمیلی احداث

تصفیه خانه فاضالب شهرک 
ولیعصر تربت حیدریه

360.000.000.000 ریال2001001446000024
سیصد و شصت میلیارد ريال
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
ارزیابی کیفی خرید کابل مسی به طول590 مجتمع محسن آباد شهرستان 
برگزار  دولت  الکترونیک  تدارکات  سامانه  طریق  از  ذیل  شرح  به  تایباد 
درگاه  طریق  از  عمومی،  مناقصه  فراخوان  برگزاری  مراحل  کلیه  نماید. 
www.setadiran.ir آدرس به  )ستاد(  دولت  الکترونیک  تدارکات  سامانه 
عضویت  عدم  صورت  در  گران  مناقصه  است  والزم  شد  خواهد  انجام 
امضای  گواهی  ودریافت  مذکور  سایت  در  نام  ثبت  مراحل  قبلی، 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار فراخوان 
در سامانه1401/02/18 می باشد.اطالعات واسناد و دعوتنامه مناقصه عمومی 

موضوع فوق الذکراز طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.  

زمان و مهلت اوراق استعالم ارزیابی کیفی:
الف - مهلت دریافت اوراق استعالم: 1401/02/25    ب– مهلت تحویل اوراق استعالم: 1401/03/10

هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

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

www.abfakhorasan : سایت اینترنتی

جمع آوری و هدابت آبهای بارندگی
 به باغچه ها کمک به آبادانی 

آگهی ارزیابی کیفی   ول
ت ا

نوب

مبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصه ردیف

10.000.000.000ده میلیارد ریال20010014460000023ارزیابی کیفی خرید کابل مسی به طول590متر1

اطالعیه آگهی مزایده 
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تعداد/مقدار  موضوع  شماره مناقصه 

59 تن  خرید چند نوع فوالد آلیاژی  1401028
17.000.000 خرید ساچمه فوالدی قطر 3.2 1401029
280.000 383-F 4000  تولید قطعه با کد فنی 1401030
100.000 خرید مجموعه قطعات )به روش پرسکاری دقیق و ...( 1401031

5 خرید گیت ورودی حضور و غیاب  1401032

مناقصه گذار: صنایع شهید كاوهآگهی مناقصه
موضوع مناقصه: به شرح جدول زیر و مطابق با اسناد مناقصه.

هزینه خرید اس�ناد مناقصه: 500/000 ریال واریز به حس�اب ش�ماره IR060150000002101800141449 بانک سپه به نام 
صنایع شهید كاوه. 

)اس�ناد مناقصه در قبال رس�ید واریز وجه برای هر ش�ماره مناقصه، معرفی نامه معتبر و تصویر كد اقتصادی ش�ركت/كدملی 
كارگاه تحویل می گردد(

محل تحویل اسناد مناقصه: مشهد- سیدی- كیلومتر 2 جاده خلج- صنایع شهید كاوه خراسان – معاونت بازرگانی
مهلت تحویل اسناد مناقصه: طی یک هفته از انتشار آگهی.   

اوقات تحویل اسناد مناقصه: روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح الی 12 و 13 الی 15
تضمین شركت در مناقصه: معادل 5 درصد قیمت پیشنهادی بصورت ضمانت نامه بانكی، چک تضمین شده بانكی و یا واریز نقدی.

محل دریافت پیشنهادها: مشهد- سیدی- كیلومتر 2 جاده خلج- صنایع شهید كاوه- صندوق مناقصات- مدیریت بازرسی.
آخرین تاریخ دریافت پیشنهادها: 1401/03/05       بازگشایی پاكت ها: 1401/03/07

داشتن گواهینامه سمتا معتبر و یا تعهد به ارائه آن طی دو ماه از تاریخ ابالغ برنده شدن الزامی است.
مناقصه گ�ذار در رد ی�ا قبول تمام و یا هر یک از پیش�نهادها مختار و هزینه آگهی به عهده برنده/برندگان مناقصه می باش�د.
جهت كسب اطالعات بیشتر با تلفن های 33852002- 051 تماس حاصل فرمایید.         شناسه آگهی 1313985 م الف 1317

آگهی مناقصه
شركت قند تربت حیدریه )سهامی عام(

شرح در صفحه 5
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رهبر معظم انقالب اسالمی 
روز گذشته در دیدار بشار اسد 
رئیس جمهور سوریه و هیئت 
همراه، مقاومت و ایستادگی 
ملت و نظام سوریه و پیروزی 
در یـــک جــنــگ بــیــن الــمــلــلــی 
را زمینه ساز افزایش اعتبار و ســرافــرازی سوریه 
دانستند و تأکید کردند: با توجه به روحیه و نشاط 
و اراده باال در شخص رئیس جمهور و دولت ایران 
برای گسترش همکاری ها با سوریه، باید تالش کرد 
روابط دو کشور بیش از گذشته ارتقا یابد. به گزارش 
پایگاه خبری دفتر رهبر معظم انقالب، حضرت 
آیت هللا خامنه ای با اشاره به موفقیت های بزرگ 
سوریه در میادین سیاسی و نظامی گفتند: سوریه 
امروز، سوریه قبل از جنگ نیست، اگرچه آن زمان 
خرابی ها نبود اما احترام و اعتبار سوریه اکنون 
بسیار بیشتر از گذشته است و همه به این کشور 

به عنوان یک قدرت نگاه می کنند.

رئیس جمهور و ملت سوریه نــزد ملت های  ◾
منطقه سرافراز هستند

حضرت آیت هللا خامنه ای با تأکید بر اینکه امروز 
رئیس جمهور و ملت سوریه نزد ملت های منطقه 
سرافراز هستند، افزودند: برخی از سران کشورهای 
همسایه ما و شما، با ســران رژیــم صهیونیستی 
نشست و بــرخــاســت دارنـــد و بــا یکدیگر قهوه 
می نوشند اما مردم همین کشورها در روز قدس 
خیابان ها را از جمعیت و شعار ضد صهیونیستی 
ــروز منطقه است.  پر می کنند و ایــن واقعیت ام
ایشان عوامل متعددی را در مقاومت و پیروزی 
سوریه در جنگ بین المللی تأثیرگذار دانستند 
و خطاب به آقــای اســد خاطرنشان کردند: یکی 
ــاالی شخص  از مهم ترین ایــن عــوامــل، روحیه ب
جناب عالی اســت و ان شـــاءهللا با همین روحیه 
بتوانید ویرانی های جنگ را نیز بازسازی کنید؛ زیرا 

کارهای بزرگی پیش روی شما قرار دارد.
رهبر انقالب همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره 
شهید سردار سلیمانی، گفتند: آن شهید بزرگوار 
تعّصـب خاصـی بـه سـوریه داشـت و بـه معنـی 
واقعی کلمـه فـداکاری می کـرد و رفتـار او در سـوریه 
بـا رفتـارش در دفـاع مقـدس هشـت سـاله ایـران 

تفاوتی نداشت. ایشان افزودند: شهید سلیمانی 
و دیگر برجستگان سپاه از جمله شهید همدانی، 
واقعـاً بـا جـان و دل تـالش می کردنـد و بـه موضـوع 
سـوریه همچـون یـک وظیفـه و واجـب مقـدس 
می نگریسـتند. حضرت آیت هللا خامنه ای تأکید 
کردند: این پیوند و ارتباط برای هر دو کشور حیاتی 
است و نباید بگذاریم ضعیف شود بلکه باید آن را 
هر چه ممکن است تقویت کنیم. ایشـان با اشاره 
بـه اظهـار دوسـتی و محبت برخـی کشـورهایی که 
در سـال های گذشـته در جبهه مقابل سـوریه قرار 
داشتند، افزودند: باید از تجربه های گذشته، خط 
آینده را روشـن کـرد. رهبر انقـالب، روحیه و نشـاط 
رئیس جمهـور سـوریه را زمینه سـاز انجـام کارهای 
بزرگ برشـمردند و گفتند: شخص رئیس جمهور 
و دولت جمهوری اسالمی ایران نیز واقعاً با نشاط 
و دارای روحیـه و اراده باالیـی هسـتند و به موضوع 
سـوریه اهتمام و انگیـزه جـدی دارند که بایـد از این 
فرصت برای ارتقای بیش از پیش روابط دو کشـور 

اسـتفاده کـرد.

روابط راهبردی باید با قدرت ادامه یابد ◾
در ایـن دیـدار کـه حجت االسـالم والمسـلمین 

رئیسـی  نیـز حضـور داشـت، آقـای بشـار اسـد بـا 
تشکر از مواضع و حمایت های ملت و دولت ایران 
و همچنین با گرامیداشـت یاد شـهید سـلیمانی، 
گفت: ایسـتادگی و مواضـع پایـدار ایـران در چهار 
دهه گذشـته در مسـائل منطقه و به ویژه موضوع 
فلسـطین، به همه مـردم منطقه نشـان داد کـه راه 
ایـران، راه درسـت و اصولـی اسـت. رئیس جمهـور 
سـوریه خاطرنشـان کـرد: خرابی هـای جنـگ را 
می تـوان بازسـازی کـرد امـا اگـر مبانـی و اصـول از 
بیـن برونـد، قابـل بازسـازی نیسـتند و ایسـتادگی 
ملت ایران بـر مبانـی و اصول امـام خمینـی)ره( که 
با همـت جناب عالـی نیـز ادامه یافـت، زمینه سـاز 
پیروزی هـای بـزرگ ملـت ایـران و مـردم منطقـه 
به ویژه مردم فلسطین شد. آقای بشار اسد افزود: 
برخـی تصـور می کننـد حمایـت ایـران از جبهـه 
مقاومت، حمایت تسلیحاتی است، در حالی که 
مهم تریـن حمایـت و کمـک جمهـوری اسـالمی، 
دمیـدن روحیـه مقاومـت و اسـتمرار آن اسـت. 
رئیس جمهـور سـوریه در پایـان تأکیـد کـرد: آنچـه 
سـبب شـد رژیم صهیونیسـتی نتواند بـر منطقه 
حاکـم شـود، روابط راهبـردی ایران و سـوریه اسـت 

کـه بایـد بـا قـدرت ادامـه یابد.

آینده منطقه را مقاومت ملت ها رقم می زند ◾
گفتنی است رئیس جمهور سوریه روز گذشته 
همچنین به طور جداگانه با همتای ایرانی خود دیدار 
و گفت وگو کرد. سید ابراهیم رئیسی در این دیدار 
اظهار کرد: آنچه امروز در پهنه غرب آسیا شاهد 
آن هستیم تحقق پیش بینی رهبر معظم انقالب 
مبنی بر نتیجه بخش بودن مقاومت ملت ها در 
برابر سلطه گران و متجاوزان است. رئیس جمهور 
با تأکید بر اینکه مقاومت ملت سوریه در مقابله با 
تروریسم و تکفیر ستودنی است، اظهار کرد: آنچه 
آینده منطقه و فلسطین را رقم می زند، میزهای 
مذاکره و قراردادهایی مثل »اسلو« و »کمپ دیوید« 
و »معامله قــرن« نیست، بلکه مقاومت ملت ها 
تعیین کننده نظم جدید منطقه ای است. رئیسی با 
تأکید بر ضرورت احترام تمامی کشور ها به حاکمیت 
و تمامیت ارضی سوریه، گفت: زمانی که بعضی 
سران عرب و غیر عرب منطقه بر سر زمان سقوط 
حکومت سوریه شرط بندی می کردند، ایــران در 
کنار ملت و دولت سوریه ایستاد. رئیسی با اشاره به 
تجاوزات رژیم صهیونیستی تأکید کرد: تهدیدات 
رژیم صهیونیستی در منطقه را باید با تقویت و 

تنوع معادالت بازدارندگی مورد توجه قرار داد.

   استقرار دائم 
»نداجا« در عمق 
آب های آزاد  
امیر دریادار شهرام 
ایرانی فرمانده 
نیروی دریایی 
ارتش با بیان اینکه 
نگاه ما به عمق 
آب های آزاد است 
و می خواهیم در 
عمق بیش از ۲ هزار 
کیلومتر استقرار 
دائم داشته باشیم، 
گفت: به همین 
دلیل باید به توسعه 
سواحل توجه کنیم. 
وی خاطرنشان کرد: 
نیروی دریایی لبه 
دفاعی نیروهای 
مسلح جمهوری 
اسالمی است و با 
حضور در آب های 
آزاد از منافع ایران 
دفاع می کند.

گزارش خبری

رهبر انقالب اسالمی در دیدار بشار اسد و هیئت همراه:

سوریه دریک جنگ بین المللی پیروز شد

خبرخبر
ويژهويژه

دستور دادستان کل در رابطه با حقابه ایران از ارس ◾
محمدجعفر منتظری در نامه ای به علی اکبر محرابیان، 
وزیر نیرو با توجه به گسترش ریزگردها در مناطق غربی 
و جنوبی دستور داد تا موضوع احقاق حقوق مکتسب 
حقابه ایران از رودخانه مرزی ارس را پیگیری کنند. وی در 
این نامه تأکید کرد: اقدام کشور ترکیه در احداث سدهای 
متعدد در باال دست سبب کاهش دبی رودخانه مذکور 

شده که باید این موضوع با جدیت پیگیری شود.

روزنامه  ای که میراث شهید بهشتی را به گروگان گرفته  ◾
حجت االسالم محمدرضا میرتاج الدینی نماینده مردم 
تبریز در مجلس در صفحه توییتر خود نوشت: آقای 
مسیح مهاجری مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسالمی 
در سرمقاله خود به یاوه گویی علیه دولت پرداخته و گفته 
»آقای رئیسی کنار برود و کار را به اهلش بسپارد«! جناب 
مهاجری! شما ۴۰ سال است روزنامه جمهوری اسالمی 

میراث شهید مظلوم بهشتی را گروگان گرفته اید.

عذرخواهی وزیر آموزش و پرورش ◾
یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش درباره عدم اطالع رسانی 
به موقع بابت تعطیلی روز گذشته مدارس استان تهران که 
سبب سرگردانی خانواده ها شد، گفت: به همه همکاران 
گفته بودم که تعطیلی مدارس به هر دلیلی باید پیش از 
آغاز به کار سرویس مدارس، اعالم شود. متأسفانه اولیا و 
مدارس سرگردان شده بودند. این تصمیم آموزش و پرورش 

استان تهران بود و من از همه اولیا عذرخواهی می کنم.

نام نویسی 22 هزار متقاضی حج در ساعات نخست ◾
نام نویسی حج تمتع ۱۴۰۱ روز گذشته از ساعت ۱۰ صبح 
به صــورت رسمی آغــاز شد و با وجــود گذشت کمتر از ۶ 
ساعت، حدود ۲۲ هزار نفر از مشموالن حج تمتع سال 
جاری در سامانه رزرو ثبت نام کرده اند. روند نام نویسی در 
کاروان های حج تمتع بر اساس پیش بینی سازمان حج و 
زیارت، تا زمان تکمیل ظرفیت کاروان ها ادامه دارد و پس 
از تکمیل ظرفیت هر استان، ثبت نام متوقف خواهد شد.

در  حاشيه

ماجرای تعلیق 
۹ استاندارد 
خودرو در 
دولت گذشته

رئیس سازمان ملی 
استاندارد در گفت وگوی 
تفصیلی با خبرگزاری 
تسنیم از ماجرای 
تعلیق ۹ استاندارد 
خودرو در دولت روحانی 
شامل استاندارد 
تست تصادف، ترمز 
و آتش سوزی گفت و 
افزود: آقای رئیسی در 
اولین جلسه شورای عالی 
استاندارد این ۹ تعلیق را 
لغو کرد و امروز خدمات 
پس از فروش هم 
استاندارد اجباری شد. 
به گفته مهدی اسالم پناه، 
خودروسازان در دولت 
پیش سرگل استانداردها 
را تعلیق کردند و در بازار 
انحصاری محصولی 
را که خواستند تولید 
و راهی بازار کردند. 
جالب اینجاست 
بعضی از استانداردهای 
پیش پاافتاده را تعلیق 
نکردند یا اصالً گفتند 
»این ها باشد« اما 
بعضی استانداردهای 
خیلی مهم را که در 
ایمنی خودرو می تواند 
مؤثر باشد، تعلیق کردند.

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9150000633    یکی از راه های مقابله با بیابان زایی 
کاشت درختان در مناطق خشک و نیمه خشک است. 

پیشتر در برخی از مناطق استان خراسان جنوبی 
درختان گز که کم آب است به وفور کشت شده و این 
روزها همین درختان عامل سرسبزی و جلوگیری 

از باد شده است. اگر این برنامه به صورت بلندمدت 
در همه استان ها دنبال شود، قطعاً تا 20 سال دیگر 

می توانیم موضوع ریزگردها را مدیریت کنیم.
9150000986  کوپنی شدن برخی کاالها در ظاهر شاید 
بد باشد اما در نهایت به نفع عوام است چراکه مدیریت 

دولت را راحت تر کرده و دیگر هر روز شاهد باال و پایین 
رفتن قیمت کاالهای اساسی نخواهیم بود. در ضمن 

دست دالالن و سودجویان را هم کوتاه خواهد کرد.
9150000379  تأکید رهبر معظم انقالب  بردانش بنیان 

 شدن علم و صنعت  باید عملی  شود. امروز کشور ما در 

بحث علوم پایه پیشرفت های خوبی داشته و در زمینه 
نانو و هسته ای حرف هایی برای گفتن دارد. برای 

عقب نماندن از دنیا در این مسابقه فناوری الزم است 
دانش بنیان ها تقویت شده تا نسل آینده ما حرفی برای 

گفتن داشته باشند.

امیرعبداللهیان در دیدار همتای لهستانی:

 مخالف جنگ در اوکراین
و هر نقطه ای از جهان هستیم

»زبیگنیو رائو« وزیر امور خارجه لهستان که ظهر 
روز گذشته در جــریــان سفری دو روزه بــه تهران 
آمده با حسین امیرعبداللهیان همتای ایرانی اش 
و همچنین محمدباقر قالیباف رئیس مجلس 
کشورمان دیــدار و گفت وگو کرد. امیرعبداللهیان 
پس از دیدار و گفت وگو با وزیر خارجه لهستان در 
نشست خبری مشترک حضور یافت و به تشریح 
رایزنی های انجام شده پرداخت. سعید خطیب زاده 
سخنگوی وزارت امور خارجه پیشتر با اعالم سفر 
دو روزه وزیر امور خارجه لهستان به تهران گفت 
این دیپلمات عالی رتبه در مدت اقامت خود در ایران 
عالوه بر دیدار با حسین امیرعبداللهیان با برخی از 
مقامات ارشد جمهوری اسالمی ایران دیدار خواهد 
کرد و مسائل دو جانبه، منطقه ای و بین المللی را مورد 
بحث  و  تبادل نظر قرار خواهد داد. گفتنی است، 
شرکت در مراسم بزرگداشت هشتادمین سالگرد 
ورود آوارگــان لهستانی به ایران از دیگر برنامه های 
وزیــر امــور خــارجــه لهستان در سفرش بــه  ایــران 

خواهد بود.

زمینه های مختلف همکاری وجود دارد ◾
رئــیــس دســتــگــاه دیپلماسی جــمــهــوری اسالمی 
ایــــران پــس از ایـــن دیــــدار در نشست مشترک 
خبری با بیان اینکه دو کشور از لحاظ اقتصادی 
ظرفیت های فراوانی را در اختیار دارند، اظهار کرد: 
در گفت وگوهای امروز توافق کردیم کمیته مشترک 
سیاسی دو کــشــور در سطح مــعــاونــان سیاسی 
وزارتخانه ها و مدیران کل سیاسی حداکثر تا سه ماه 
آینده دور جدید نشست خودشان را برگزار کنند. 
حسین امیرعبداللهیان افزود: دو طرف بر اهمیت 
توسعه همکاری ها در حوزه های مختلف از جمله 
علم و فناوری و تولید خــودروهــای سنگین اعــم از 
اتوبوس و کامیون و همچنین در عرصه های پزشکی 
هسته ای و در عرصه علمی در حوزه  تبادل دانشجو 

و استاد با هم اتفاق نظر داشتیم. 
رئیس دستگاه دیپلماسی تصریح کــرد: دربــاره 
آخرین تحوالت منطقه و همچنین اوکراین گفت وگو 
کردیم. مخالف جنگ در اوکراین هستیم، همان گونه 
که مخالف جنگ در عراق، افغانستان، یمن، سوریه 
و هر نقطه ای از جهان هستیم. معتقدیم راهکار در 
اوکراین سیاسی است. وی همچنین به تماس های 
تلفنی اش با وزیر خارجه اوکراین اشاره کرد و افزود: 
سه بار من با وزیر خارجه اوکراین دربــاره تحوالت 
این کشور گفت وگوی تلفنی داشتم و در دو مرحله 
در دیدارهایم با آقای الوروف در حاشیه نشست 
وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان در 
شهر تونشی چین و در سفرم به مسکو حامل پیام 
وزیر خارجه اوکراین مبنی بر درخواست آتش بس 
و آمادگی برای گفت وگو و توافق بودم و به تالش های 

خودمان در این مسیر ادامه می دهیم.
وزیر خارجه لهستان نیز ضمن ابــراز خرسندی از 
حضور در تهران گفت: درباره موضوعات مختلفی 
که برای دو کشور مهم است، گفت وگو کردیم، ولی 
امروز فرصت فراهم شد تا با هم مالقات کنیم و کاری 
کنیم که روابط دو کشور گسترش یابد. درباره صلح 
در دنیا و تغییراتی که بعد از جنگ در اوکراین به 
وجود آمده است، صحبت کردیم که به دلیل جنگ 
و خشونت روسیه به اوکــرایــن ایجاد شــده است. 
»زبیگنیو رائو« همچنین اظهار کرد: به مجردی که 
مــذاکــرات در ویــن به پایان برسد، تــالش می کنیم 
همکاری اقتصادی و تجاری لهستان با ایران بیشتر 
شود؛ چون معتقدیم ایران دارای ظرفیت و توانایی 

خیلی زیادی است.  

امضای سند همکاری های فرهنگی ◾
گفتنی است در پایان این دیدار سند همکاری های 
فرهنگی، ورزشـــی، علمی، جــوانــان و رسانه های 
ــلــهــیــان و ــی تـــوســـط حــســیــن امــیــرعــبــدال ــروهـ  گـ
زبیگنیو رائــو و با حضور رئیس سازمان فرهنگ  و 
ارتباطات اسالمی در محل وزارت امور خارجه به 
امضا رسید. امیرعبداللهیان در این باره گفته: این 
سند در قالب موافقت نامه به امضا می رسد و از 
اعتبار مهمی برخوردار است و عرصه های جدیدی 

را برای همکاری های مشترک ما فراهم کرده است.

خبـر
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قدس    اخــبــار و حــواشــی دربــاره 
قیمت آرد و نــان و ابــراز نگرانی ها 
در مــورد احتمال سرایت افزایش 
قیمت به دیگر کاالها روز گذشته 
برخی از وزرا را به مجلس کشاند. وزرای جهاد 
کشاورزی و امور اقتصاد و دارایــی در این جلسه 
حضور داشتند تا پاسخگوی دغدغه نمایندگان 
ملت باشند. البته آن گونه که قالیباف گفته، از 
محمد مخبر معاون رئیس جمهور هم دعوت شده 
بود که ظاهراً مشکالت کاری مانع از این حضور 
شد. نمایندگان در این جلسه موضوع ارز ترجیحی 
 را بررسی کردند و به بیان دغدغه ها و پرسش های 

خود درباره این مسئله پرداختند. 

قیمت نان تغییر نمی کند ◾
درخواست برای مبارزه دولت با اژدهای هفت سر 
فساد، نگرانی از افزایش بار تحمیلی گرانی بر مردم، 
تأکید بر پرهیز از تصمیمات یکباره و هیجانی، 
انتقاد از عــدم اطـــالع رســانــی دقیق و تأکید بر 
اقناع سازی مردم در این باره مهم ترین خواسته 
نمایندگان بود. در ادامه نمایندگان دولت پشت 
تریبون قرار گرفتند. فصل مشترک اظهارات وزیران 
اقتصاد و کشاورزی یک جمله بود؛ اینکه قیمت 
نان تغییر نمی کند. سید احسان خاندوزی در 
این باره گفت: قیمت خرید نان برای مصرف کننده 
متعارف و عادی هیچ گونه تفاوتی نخواهد کرد اما 
از طرفی دیگر انگیزه ای برای قاچاق مواد اولیه و 
خروج آن از کشور باقی نخواهد ماند و بخش هایی 
از کشور که شناسایی نشده اند و یا اتباع خارجی 
و ایرانیانی که فاقد کــارت شناسایی هستند، با 
هماهنگی سازمان هدفمندی یارانه ها و وزارت 
اقتصاد جلساتی را برای پیگیری این مسائل برگزار 
کردیم و ظرف همین ایام تمام کوشش خود برای 

شناسایی این افراد انجام خواهد شد.
وزیــر جهاد کــشــاورزی هــم بــا اشـــاره بــه افزایش 
۱۲۰ درصــدی قیمت جهانی برخی محصوالت 
غذایی مانند غالت و روغن از ابتدای سال ۱۴۰۰ 
 و پیش بینی های اینکه امسال کشور حــدوداً به
۴/5  میلیون تن گندم برای واردات نیازمند است، 
گفت: اجرای طرحی مورد هدف ماست تا مردم 
بتوانند عادالنه از آن بهره مند شوند. سید جواد 

ساداتی نژاد افــزود: در مورد موضوع نان، تمامی 
دهک ها یعنی همه مردم ایران از یارانه بهره مند 
خواهند شد و به گونه ای اقدام خواهد شد که افراد 
با قیمت فعلی نان را خریداری کنند، بنابراین هیچ 

افزایش قیمتی برای خانواده ها وجود ندارد.

مجلس به ارائه کاالبرگ الکترونیکی اصرار دارد ◾
اما رئیس مجلس شورای اسالمی هم در نشست 
ــرد: ارز ترجیحی در  روز گذشته خاطرنشان ک
دولـــت گذشته سبب حیف و میل ده هـــا هــزار 
میلیارد سرمایه کشور شده است. عالوه بر این، 
ارز ترجیحی بــه هیچ وجــه نتوانست موجب 
کنترل گرانی ها شود.  محمدباقر قالیباف ادامه 
داد: در این شرایط دربــاره اصالح اصل هدفمند 
کردن یارانه ارز ترجیحی، همه اجماع دارنــد اما 
دربــاره نحوه آن، ما حرف های جــدی داریــم. وی 
بیان کــرد: آیا باید دست روی دست بگذاریم و 
اجازه دهیم روز به روز توان مردم برای اداره عادی 
زنــدگــی شــان کمتر و کمتر شــود؟ بــه هیچ وجــه. 
مجلس معتقد اســت در کنار ایــن نگاه درمــان 
ریشه ای، باید برای کوتاه مدت برنامه حفظ قدرت 
خرید مردم برای کاالهای ضــروری معیشتی در 
نظر گرفته شود. قالیباف تصریح کرد: در این مسیر 
هــدف گــذاری مجلس آن است که باید کاالهای 
ضـــروری معیشتی مثل رب، روغــن با کاالبرگ 
الکترونیکی و قیمت شهریور ۱۴۰۰ به مردم ارائه 

شود. رئیس مجلس شورای اسالمی عنوان کرد: 
با این اقدامات برای هدفمند کردن ارز ترجیحی 
پیش از اجرایی شدن کاالبرگ الکترونیکی مخالف 
هستیم. کاالبرگ الکترونیکی باید اجرایی شود و 
نظر رئیس جمهور همین است، عرضه کاال باید 
حتماً با همان قیمت شهریور ۱۴۰۰ باشد، این 
موضع مشترک مجلس و دولت است. قالیباف 
تأکید کــرد: بــرای مجلس اصــل اســت که قدرت 
خرید مردم در حفظ سفره هایشان و برای کاالهای 
اساسی حفظ شود و در این راستا هر تصمیمی که 
الزم باشد را خواهیم گرفت. این موضوع را مردم 

مطمئن باشند و هیچ نگرانی نداشته باشند. 

می خواهیم مردم مزه شیرین عدالت را بچشند ◾
بررسی چند و چون و جوانب طرح اخیر دولت 
در حالی برنامه اصلی صحن علنی روز گذشته 
مجلس بــود کــه سید ابــراهــیــم رئیسی نیز در 
نشست اخیر خود با رؤسای اتحادیه ها و اصناف 
گفت: هدف دولت این است که با کمک اصناف و 
اتحادیه ها، کاری کند تا مردم مزه شیرین عدالت 
را در پرداخت یارانه ها بچشند. رئیسی افــزود: 
دولت هرگز به دنبال حذف یارانه کاالهای اساسی 
نیست، بلکه تصمیم دولت این است که محل 
پرداخت یارانه کاالهای اساسی جابه جا شده 
و به جای پرداخت یارانه به واردکننده و حلقه 
اول تأمین و توزیع کــاال، به حلقه آخــر زنجیره 

تأمین و تــوزیــع، یعنی مصرف کننده پرداخت 
شــود. حجت االســالم و المسلمین رئیسی روز 
گذشته همچنین در حاشیه جلسه شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی سران قوا، سه اصل مدنظر 
دولــت در اجـــرای تصمیمات مهم اقتصادی را 
»اجماع بین مسئوالن«، »اقناع افکار عمومی، 
ــردم« و »حمایت از منافع مــردم  نخبگان و مـ
به خصوص اقشار محروم« اعــالم کرد و گفت: 
همان گونه که وعده داده بودم، مردم را در جریان 
تصمیمات دولت قرار خواهیم داد و به همکارانم 
در دولت هم گفته ام مردم را در جریان تصمیمات 
دولت قرار دهند و خود من هم به زودی در این باره 

با مردم سخن خواهم گفت.

جزئیات اختصاص یارانه به هشت دهک ◾
تـالش دولتمـردان و دیگـر مقامـات سیاسـی برای 
اطمینـان بخشـی بـه جامعـه از برنامه پیـش روی 
این روزهـا بخـش بزرگـی از برنامـه های مسـئوالن 
را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. بـر ایـن اسـاس 
روز گذشـته معاون اقتصـادی رئیس جمهـور نیز 
ضمن تشریح ارزش یارانه نقدی و کاال برگ بابت 
توزیـع عادالنـه یارانـه ارز ۴۲۰۰ تومانـی، گفـت: 
ایـن یارانـه بـه هشـت دهـک اختصـاص می یابد. 
محسـن رضایی در گفت و گویی تلویزیونی اظهار 
کـرد: دالر ۴۲۰۰ تومانـی کـه بـه  صـورت ارزان بـه 
تجـار داده می شـد، االن همـان پـول به صـورت 
کاال بـرگ در اختیـار مـردم قـرار می گیـرد.  معـاون 
اقتصـادی رئیـس جمهـور افـزود: در دو مـاه اول 
ارزش کاال بـرگ به صورت نقد و اعتبار به حسـاب 
مـردم واریـز می شـود تـا از ایـن پـول اسـتفاده 
کننـد و فشـار ناشـی از گرانـی هـا کاهـش یابـد، اما 
پـس از دو مـاه بـا توجـه بـه قانـون مجلـس طـرح 
به    صـورت کاال بـرگ ادامـه می یابـد.  وی در مـورد 
ارزش کاالبـرگ بـرای طبقات بـاال و پاییـن جامعه، 
گفـت: براسـاس تصمیمـی کـه به تازگـی اتخـاذ 
شـد، مقـرر گردیـد بـه هـر نفـر از پنـج طبقـه پایین 
جامعـه کاالبـرگ بـه ارزش ۴۰۰ هـزار تومـان و بـه 
سـه طبقـه باالتـر ۳۰۰ هـزار تومـان داده شـود. وی 
اظهار کرد: البته این رقم برآورد کارشناسان است 
 و هنـوز قطعـی نشـده اسـت. بـه زودی رقـم قطعی 

یارانه پرداختی را اعالم می کنیم.

بررسی ارز ترجیحی و پاسخ به دغدغه نمایندگان مجلس، وزرا را به بهارستان کشاند

هماهنگی قوا برای هدفمندی یارانه ها

گزارش



طرح های 
 نیمه تمام

 ۳۰ ساله داریم!
عبدالملکی؛ وزیر 
تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی با بیان 

اینکه به اندازه 
۳۰سال طرح 

نیمه تمام در کشور 
وجود دارد، گفت: 

با استفاده درست، 
منطقی و عاقالنه از 

منابع، پروژه های 
ناقص و نیمه تمام 

تکمیل می شود.

خبرخبر
خوبخوب

ــادرات میعانات گـــازی ایـــران بــه ونــزوئــا در دولــت  صــ
سیزدهم به روزانه 67هزار بشکه رسیده که این میزان از 
کل صادرات این محصول در دولت قبل بیشتر است. 
به گزارش فارس، هفته گذشته جواد اوجی، وزیر نفت 
به همراه یک هیئت 12نفره به کشورهای آمریکای التین 
ــران و ونزوئا  شامل ونزوئا و نیکاراگوئه سفر کــرد. ای

در بین چهار کشور دارنــده بیشترین ذخایر نفت دنیا 
هستند که هر دو توسط آمریکا تحریم شــده انــد؛ در 
نتیجه توسعه همکاری های نفتی این دو کشور می تواند 
خــأهــای آن هــا را پوشش دهــد. در جــریــان سفر وزیــر 
نفت به کشورهای آمریکای التین در پنج محور قرارداد 
و تفاهم نامه بین ایــران ونزوئا و نیکاراگوئه امضا شد 

که عبارت اند از: توسعه و تولید از میادین نفت و گاز/ 
ارتقا و نوسازی پاالیشگاه ها و بهره گیری از ظرفیت های 
پاالیشگاهی/ آموزش نیروی انسانی و کارشناسی در 
صنایع نفت، گاز و پتروشیمی/ صدور خدمات فنی-

مهندسی و انتقال فناوری/ توسعه بازارهای صادراتی 
نفت خام، میعانات گازی و فراورده های نفتی.

زهرا طوسی   وزارت صمت 
فروش خودرو توسط خودروسازان 
ــور که  ــرد تـــا آن  طــ ــ را مــتــوقــف ک
می گوید عرضه خــودرو از کانال 
یــک سامانه متمرکز فـــروش به 
شکلی عــادالنــه و شفاف انجام 
شود.فاطمی امین، وزیــر صمت که در جلسه رأی 
اعتماد خــود گفته بــود دو برنامه 6 ماهه و دوساله 
برای ساماندهی صنعت خــودرو دارد و برنامه خود 
را رســانــدن تولید ســاالنــه بــه 3میلیون دستگاه و 
ــرده بــود در  ــادرات یــک میلیونی خـــودرو اعــام ک صـ
بخشنامه تازه ای که به خودروسازان اباغ کرده از آن ها 
خواسته است: به  منظور ایجاد شفافیت و افزایش 
رضایتمندی مــردم، فروش خــودرو را صرفاً از طریق 
سامانه متمرکز انجام داده و هر گونه عرضه از راه های 

دیگر را فوراً متوقف کنند.
گفته می شود طراحی این سامانه قرار است به دست 
سازمان حمایت انجام شود و در صورت آماده بودن 
همه شرایط اعم از مشخص بودن پیمانکار و پروپوزال 
تأیید شده نهایی و مورد تأیید، دست کم دو هفته زمان 
برای طراحی این سامانه الزم است؛ اما خبرها حاکی 
از این است که هنوز هیچ گامی در راستای طراحی 
این سامانه با استانداردهایی که بتواند منویات وزارت 

صمت را محقق کند، برداشته نشده است.
با فرض اینکه این سامانه در موعد مقرر یعنی 25 
اردیبهشت آماده خواهد شد از کارشناسان درباره 
کارکرد این سامانه در بازار خودرو سؤال پرسیدیم. 
آیا آشفته بازار خودرو کشور با راه اندازی این سامانه 

مدیریت می شود یا خیر؟

 ایــجــاد ســامــانــه، جنس ســیــاســت گــذاری دارد  ◾
نه تصدی گری

حسن کریمی سنجری، کارشناس حوزه خودرو در 

گفت وگو با خبرنگار ما می گوید: راه اندازی سامانه 
فروش متمرکز روش جدیدی برای مدیریت بازار 
است که باید اجازه بدهیم آثار و نتایج آن پس از 
چند دوره نام نویسی و عرضه محک بخورد. برخی 
از کارشناسان خیلی این مقوله را نقد کردند که 
دولت می خواهد انحصارگری کند ولی به نظر من 
این کار جنس سیاست گذاری دارد نه تصدی گری.
این کارشناس بازار خودرو می افزاید: دولت دارد 
از یک سامانه مشترک برای عرضه خودرو به بازار 
استفاده می کند و به این شکل نحوه عرضه خودرو 
را سیاست گذاری، کنترل و مدیریت می کند به 
نظرم این سیاست گذاری است و خیلی هم خارج 

از وظایف دولت نیست.
وی تأکید مــی کــنــد: از نقطه  نظر شرکت های 
خصوصی و دولتی نباید تفاوتی بکند به شرطی 
که اتفاق غیرمنصفانه ای در پذیرش و تحویل 
خودرو اتفاق نیفتاده باشد چون آن ها یک تعداد 
خــودرو دارنــد که می خواهند عرضه کنند اول 
در سامانه خودشان این کار را انجام می دادند 
حاال در سامانه متمرکز. مگر اینکه بپذیریم در 
روش هــای قبلی اتفاقاتی می افتاده است که به 
نفع خودروسازها یا برخی از نمایندگی ها بوده و 
آن سودی که قرار بوده سهم مصرف کننده باشد 

به وی نمی رسیده است.

روش عادالنه تر فروش یا پیشگیری از فساد ◾
سنجری می افزاید: اگر هم تصور کنیم در روش 
فــروش قبلی این اختاف قیمت به جیب کسی 
می رفته که مصرف کننده بوده، شرکت خودروساز 
نباید اعتراضی داشته باشد چون دوبــاره همین 
اتفاق از سامانه ای دیگر می افتد. ولی اگر بپذیریم 
بخشی از سود حاصل فاصله دو قیمت دوبــاره 
توی جیب برخی از نمایندگی ها یا خودروسازان 
یا افــرادی منتسب به شرکت های خــودروســازی 
می رفته حاال باید این نتیجه را بگیریم که کار دولت 
کــار درســت تــری اســت. ممکن اســت ایــن شیوه، 
روش عادالنه تری نسبت به روش های قبلی باشد و 
اتفاقات غیرمنصفانه ای در روش های فروش قبلی 
افتاده باشد که در این روش می خواهند آن ها را 
برطرف کنند.وی یادآور می شود: با ایجاد سامانه 
متمرکز روش فــروش بین شرکت های دولــتــی و 
خصوصی یکسان مــی شــود. چــون شرکت های 
خصوصی پیش از این از طریق سامانه هایی که 
خودشان داشتند بحث نام نویسی و پیش فروش 
را انجام می دادند و با واریز وجه از سوی مشتری 
و بدون قرعه کشی این کار به سرانجام می رسید. 
ولی در ایــران خــودرو و سایپا ماجرای قرعه کشی 
مطرح بود، به نظر می رسد این سامانه می خواهد 
همه یکسان نام نویسی بکنند حاال اگر قرعه کشی 
هست برای همه شرکت های دولتی و خصوصی 
یکسان باشد و اگر قرار است در آینده روش فروش 
تغییر بکند باز همه از یک سامانه مشترک کار 
نام نویسی را انجام بدهند. وی با اشــاره به اینکه 
دولت می تواند به  جای قیمت گذاری دستوری از 
طریق رفع ممنوعیت واردات از ابزار تنظیم گری 
خـــودش اســتــفــاده بکند تأکید مــی کــنــد: دولــت 
تشخیص داده با توجه به شرایطی که بر بازار حاکم 
اســت از یک سامانه جامع بــرای عرضه خــودرو 

به مشتریانش استفاده کند این امر دخالت در 
امــور شرکت ها نیست. ولی بحث قیمت گذاری 

دستوری دخالت در امور داخلی شرکت هاست. 

سامانه ، تأثیری در شفافیت بازار ندارد ◾
فربد زاوه، کارشناس بازار خودرو نیز در گفت وگو 
با خبرنگار ما با اشاره به اینکه وزیر صمت تاکنون 
ــودرو را به  ــده کــاهــش قیمت خــ چندین بـــار وعـ
مــردم داده اســت ولــی خبری از عملیاتی شدن 
وعده هایش نیست می گوید: شرکت خصوصی 
چرا باید داخــل سامانه خــودرو خــودش را عرضه 
کند. این ها صورت های مالی دارنــد که اگر کسی 
درباره شفافیت آن ها مسئله دارد می تواند آن ها 
را بررسی کند که در این رابطه هم وزارت دارایــی 
و سازمان امــور مالیاتی متولی هستند نه وزارت 
صمت. آیا قرار است با عرضه متمرکز خودرو در 
این سامانه کنترل تورم اتفاق بیفتد؟ مثل قضیه 
درج قیمت تولیدکننده عــاوه بر اینکه اتفاقی 
ــازار  نمی افتد خــســارت بــار نیز هــســت؛ چــراکــه ب
مطمئن می شود مجموعه دولــت نه توانی برای 
اداره بــازار دارد نه دانــش کافی بــرای مدیریت آن 
و نتیجه ایــن می شود که بــازار هر روز آشفته تر 
می شود. وی تأکید می کند: با توجه به اینکه همه 
قرعه کشی ها در حضور نماینده وزارت صمت، 
ســازمــان حمایت، نماینده دفــتــر نــیــرو محرکه، 
نماینده دادستان و... انجام می شود، اگر وزارت 
صمت اینجا فسادی کشف کرده علی الحساب 
همه این نماینده ها باید پاسخگو باشند. از کجا 
بدانیم سازمان حمایت فاسد نیست. دلیل همه 
این اقــدام هــای عجوالنه این است که وعده های 
ــوده اســت و پیش بینی  قبلی وی غیرعملیاتی ب
می کنم راه انــدازی این سامانه نیز هیچ تأثیری بر 

بازار نخواهد داشت.

قدستوقفعرضهخودروتوسطخودروسازانرابررسیمیکند

فرمان فروش در دست »صمت«

اقتصاد3

WWW.QUDSONLINE.IR9801 دوشنبه 19 اردیبهشت 1401  7 شوال1443  9 می 2022   سال سی و پنجم    شماره

قیمت دوچرخه
Sigma کراس مدل  

سایز 27.5
8/065/300 تـومـان

WINNER المپیا مدل  
 سایز 27.5

۴.8۴6.000 تومان

 3 Talon جاینت مدل  
سایز 27.5

۱7.500.000 تومان

 City Storm کراس مدل  
سایز 26

6/050/000 تومان

 BOXER المپیا مدل  
سایز 26

۴.۴۹6.000  تومان

 3 ESCAPE جاینت مدل  
سایز 28

۱3/۴82/2۱0 تومان

73.450.000نیم سکه43.520.000ربع سکه1.552.997بورس 254.781دالر )سنا(56.780.000 مثقال طال 174دینار عراق )سنا(129.980.000سکه13.106.000 طال  ۱8 عیار1.883اونس طال 69.400درهم امارات )سنا(

 صادرات 14 میلیون 
بشکه میعانات گازی 
ایران به ونزوئال   

ف
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اداره کل نوسازی ،توسعه وتجهیز مدارس خراسان شمالی درنظر دارد، مناقصه عمومی پروژه های عمرانی ذیل رااز طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

امور قراردادها اداره كل نوسازی ،توسعه وتجهیز مدارس خراسان شمالی

» فراخوان  مناقصه عمومی یک مرحله ای  باارزیابی کیفی«     نوبت اول

مدت پیماننوع پیمانموضوعمحل اجراپروژه
برآورد براساس 
فهارس بها 1401 

)ریال(
تضمین ارجاع 

کار)ریال(
زمان بازگشایی اسناد 

مناقصه
رشته گواهینامه 

توضیحاتصالحیت پیمانکاری

احداث ساختمان آموزشیشهر گرمهاحداث مدرسه نه کالسه 
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1401/03/09 ساعت 942/744/704/0862/137/235/205 ماه
8صبح

ارزیابی کیفی داردابنیه 

احداث هنرستان شش 
1401/03/09 ساعت 942/744/704/0862/137/235/205 ماه احداث ساختمان آموزشیشهر جاجرمکالسه پروین    

9صبح
ارزیابی کیفی داردابنیه 

احداث مدرسه نه کالسه 
942/106/005/2802/105/300/264 ماهاحداث ساختمان آموزشیشهر اسفراینشهید سلیمانی   

1401/03/09ساعت 
ارزیابی کیفی داردابنیه 10 صبح

1401/03/10ساعت 736/234/093/6001/811/704/680 ماهتکمیل ساختمانشهر فاروجتکمیل خوابگاه حکمت    
8صبح

ارزیابی کیفی داردابنیه 

تکمیل آموزشگاه شش 
کالسه دوره ی اول 

متوسطه
 تکمیل ساختمان -احداثشهر شیروان

851/253/199/6862/562/659/985 ماهسرویس بهداشتی
1401/03/10ساعت 

9صبح
ابنیه

ارزیابی کیفی دارد

-داشتن گواهی صالحیت حداقل با پایه 5 و با تاریخ معتبر در رشته های 
مورد االشاره الزامی می باشد.

و  گران  مناقصه  پیشنهاد  ارائه  تا  مناقصه  اسناد  دریافت  از  مناقصه  برگزاری  مراحل  -کلیه 
www. آدرس  )ستاد(به  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  درگاه  طریق  پاکتها،از  بازگشایی 

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

محقق سازند.
اسناد  - مهلت زمان دریافت  باشد  تاریخ 1401/02/18می  انتشار مناقصه در سامانه:  تاریخ   -
مناقصه از سایت: ساعت 9صبح روز یکشنبه موررخه 1401/02/18 لغایت مورخه 1401/02/21روز 
 1401/03/07 مورخ  روزشنبه  9صبح  پیشنهاد: ساعت  ارائه  مهلت   - 9صبح  چهارشنبه ساعت 
اتمام  لغایت   1401/03/09 مورخ  دوشنبه  روز  8صبح  ساعت  از  ها:  پاکت  بازگشایی  زمان   -

بازگشایی پاکات 
اسناد  خصوص  در  بیشتر  اطالعات  دریافت  جهت  گذار  مناقصه  دستگاه  تماس  اطالعات   -

مناقصه )ارائه پاکت الف وارزیابی کیفی(:
آدرس: بجنورد خیابان شهید امامی انتهای امیریه شمالی جنب دبیرستان همت کدپستی اداره 

9415939381وتلفن:058-32222625
نامه  آیین  در  اشاره  معتبرمورد  های  نامه  ضمانت   : کار(  درمناقصه)ارجاع  شرکت  -تضمین 
به شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 94/9/22 وموردقبول  دولتی  برای معامالت  تضمین 
کارفرمابه مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر يا واريز نقدي 
به حساب شماره شبا  IR 880100004079030607940314 به نام وجوه تمرکز سپرده تملک 

اداره کل نوسازی مدارس خراسان شمالی نزد بانک مرکزی.
شناسه آگهی 1311739
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آگهی مناقصه عمومی
شماره فراخوان سامانه ستاد 2001094994000004

موضوع مناقصه : اجاره 3۴ دستگاه خودروي سمند 
بدون راننده

مبلغ برآورد: 39.168.000.000 ریال
و  اسناد  دریافت  بیشتر،  اطالعات  كسب  جهت 
شركت در مناقصه، به سامانه تداركات الكترونیكي 
  www.setadiran.ir آدرس  به  )ستاد(  دولت 

مراجعه نمایید.  

 سازمان آتش نشانی 
وخدمات ایمنی 
شهرداری مشهد
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آگهی تجدید مناقصه عمومی

تعمیرات  و  پشتیبانی  فعالیت های  انجام  واگذاری  موضوع: 
ماشین آالت در اختیار سازمان مدیریت پسماند شهرداری 

مشهد 
مبلغ برآورد برای مدت دو سال: 7۴.853.221.886ریال

در  و شركت  اسناد  دریافت  بیشتر،  اطالعات  جهت كسب 
تجدید مناقصه، به سامانه تداركات الكترونیكی دولت )ستاد( 
به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایید. این آگهی در 

روزنامه رسمی به آدرس  www.rrk.irنیز درج می گردد.

سازمان مدیریت 
پسماند شهرداری 

مشهد
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»آگهی تجدید مزایده عمومی«
موضوع تجدید مزایده: بهره برداري و مدیریت بازار فروش مصالح 

ساختماني واقع در خیابان مهرآباد
میلیون  میلیارد و ششصد  براي یكسال: سه  مزایده  پایه  مبلغ 

)3.600.000.000( ریال
مدت قرارداد دوازده ماه شمسي مي باشد

 http://ets.mashhad.ir جهت اطالعات تكمیلي به نشاني سایت
 www.rrk.ir و همچنین جهت اطالع در روزنامه رسمي به نشاني

مراجعه نمائید.
   سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي كشاورزي شهرداري مشهد مقدس

معاونت خدمات 
و محيط زیست 

شهری 
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آگهی مناقصه عمومی
شماره فراخوان سامانه ستاد 2001094994000003

سمند  خودروي  دستگاه   3۴ اجاره   : مناقصه  موضوع 
موضوع مناقصه: انجام امور خدماتی و پشتیبانی)نظافتی 

و پذیرایی(
مبلغ برآورد: 72.951.803.085 ریال

جهت كسب اطالعات بیشتر، دریافت اسناد و شركت در 
مناقصه، به سامانه تداركات الكترونیكي دولت )ستاد( به 

آدرس www. setadiran.ir  مراجعه نمایید.

 سازمان آتش نشانی 
وخدمات ایمنی 
شهرداری مشهد

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401،01،24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم نسیم نوروزیان به 
شماره ملی 4623553760 به سمت مدیرعامل از خارج آقای بهنام نوروزیان به شماره ملی 4622491605 
به س��مت رئیس هیئت مدیره آقای حس��ین فرجی کیا به ش��ماره ملی 1552058018 به سمت نائب رئیس 
هیئت مدیره آقای مجید یوس��فیه به ش��ماره ملی 0073264024 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای 
محمدرضا دانش��ور به ش��ماره ملی 1288017855 به س��مت عضو اصلی هیئت مدیره آقای بابک حس��ین 
نژادی به ش��ماره ملی 2410964303 به س��مت عضو اصلی هیئت مدیره آقای حمید زمانی به ش��ماره ملی 
1286967139 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تا پایان ماموریت هیئت مدیره انتخاب 
شدند. کلیه چک و سفته ها و اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و بروات و اوراق عادی و مکاتباتی با امضاء 

رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد.  
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال وبختیاری

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد )1314113(

آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمان و تاسیسات نگین راه شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 2062 و شناسه ملی 10340057477 
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   فضای منفی 
تیمی در سینما  
مرتضی ضرابی، 
بازیگر و چهره پرداز 
سینمای ایران که پس 
از بازی در سریال »او 
یک فرشته بود« بازی 
در همه نقش های منفی 
را رد کرده در خصوص 
کم کاری اش در سال های 
اخیر می گوید: در حال 
حاضر فضای تیمی در 
سینما و تلویزیون حاکم 
است و هر کسی برای 
خود یک تیم دارد. اگر 
یک بازیگر حضور در 
یک پروژه را می پذیرد 
همراه خود عوامل دیگر 
را می آورد به همین دلیل 
تنها من نیستم که کم کار 
هستم بلکه هنرمندان 
بسیاری بیکار هستند؛ 
چرا که در تیم یک فرد 
خاص نیستند.

سال هایی خیابان ها برای تماشای 
سریال های نـــوروزی و رمضانی 
خــالــی مــی شــد و هــنــوز پــس از 
گذشت یکی دو دهــه، تماشای 
تــولــیــدات مناسبتی آن دوران 
همچنان بــرای مخاطب امــروز 
جــذاب و خاطره انگیز اســت. امــا نظرسنجی های 
اخیر نشان می دهد سریال های جدید چنگی به دل 
مخاطب نزده اند. رمضان امسال پرمخاطب ترین 
مجموعه تلویزیون یعنی »نجال۲« نزدیک به ۲۷ 
درصد بیننده داشته و »خوشنام« با ۲۶درصد و »از 
سرنوشت۴« با ۲۱درصد بیننده در جایگاه دوم و سوم 
قرار گرفتند. در حالی که سریال های سال گذشته 
بیش از ۴0درصــد مخاطب داشتند و آنچه در ماه 
رمضان امسال روی آنتن رفت با کمتر از ۳0درصد 
بیننده یک رکورد تازه و ناامیدکننده را رقم زده است. 

ضعیف، متوسط و زیر متوسط ◾
جبار آذین، منتقد سینما و تلویزیون معتقد است 
تلویزیون امــســال هــم همچون چند ســال اخیر 
نتوانست بــرگ بــرنــده ای رو کند و سریال موفق و 
چشم گیری روی آنتن بفرستد. ضعفی که شاید 
از کارگردانی، عدم قوام و انسجام فیلم نامه و خط 

داستانی سست و پراکنده  سریال ها می آید. 
او می گوید: صداوسیما در ماه مبارک رمضان چهار 
مجموعه تلویزیونی ضعیف، متوسط و زیر متوسط 
را در امتداد پخش سریال های ضعیف نوروزی روی 
آنتن برد البته به جز فصل دوم »نجال« که به لحاظ 
فیلم نامه و ساختاری قابل توجه بود. البته معتقدم 
ایــن سریال ها به دالیــل فـــراوان از جمله نداشتن 
مضمون و محتوای مناسب، رویــکــرد مناسبتی، 
ساختار جــذاب و اســتــانــدارد هنری قابلیت نقد 
حرفه ای ندارند اما این منتقد در ادامه به اختصار 

چهار سریالی که در ماه رمضان روی آنتن رفته اند را 
ارزیابی کرده است. 

ــام«؛ شــخــصــیــت هــای تــیــپــیــکــال و  ◾ ــ ــن ــوشــ »خــ
داستان های تکراری

ــجــف زاده و  »خــوشــنــام« بــه کــارگــردانــی علیرضا ن
تهیه کنندگی احمد زالــی سریال رمضانی شبکه 
یک سیما بود. این سریال که درونمایه ای طنز دارد 
داستانش درباره روند تغییر و تحول شخصیت های 
قصه است که ماجرا های تلخ و شیرینی را رقم زده 
اســت. حمید لــوالیــی، هومن حاجی عبداللهی، 
عباس جمشیدی فر، شهره لرستانی، فریده سپاه 
منصور و رابــعــه مدنی از بــازیــگــران ایــن مجموعه 

تلویزیونی بودند. 
آذین با بیان اینکه مهم ترین ضعف این سریال به 
روایت مضامین و داستان های تکراری بازمی گردد، 
می گوید: خوشنام سریالی است که با تعدادی از 
شخصیت های تیپیکال، داستان های تکراری را 

رقم می زند.
او معتقد است: این سریال مشکالت و ضعف های 
جدی در فیلم نامه دارد که به کلیت اثر ضربه زده و 
نداشتن ساختار هنری و البته ادعای طنز آن را در 

حد یک اثر معمولی تلویزیونی تقلیل داده است.  

»از سرنوشت«؛ درازگویی در داستان  ◾
اما شبکه۲ با مجموعه تلویزیونی »از سرنوشت۴« 

به کارگردانی محمدرضا خردمندان و تهیه کنندگی 
اکبر تحویلیان میهمان خانه های مردم بود؛ سریالی 
که پیش تر سه فصل آن ساخته شده بود و در فصل 
جدیدش با نگاهی به شعار سال موانع تولید داخل بر 
سر راه جوانان و تشویق به تولید دانش بنیان را دنبال 
کرد. مجید واشقانی، حسین پاکدل، لیال بلوکات، 
رضا داوودنژاد، رضا بنفشه خواه و... از بازیگران این 

سریال بودند.
آذیــن دربــاره این سریال که امسال تنها ۲0درصــد 
ــه، مــی گــویــد: »از ســرنــوشــت«  ــتـ مــخــاطــب داشـ
مجموعه ای بود با شاخصه های درازگویی در داستان 
و طویل سازی در تصویر. این سریال در دو فصل 
نخست از فقر و بی پناهی آغاز شد که البته قابل 

تأمل بود و در ادامه به مقوله ثروت رسید.
وی در ادامه می افزاید: نوع روایت داستان منطقی 
ندارد و سفر تخیلی فقرا و درماندگان از سفره واقعی 
فقر تا سفره رویایی ثروت به گونه ای است که به نظر 
می رسد کارگردان می خواهد تا قهرمانان خود را راهی 
آرامستان نکرده، به آب بستن سریال و کسب درآمد 

ادامه دهد.       

ساختار و فیلم نامه منسجم؛ برگ برنده »نجال«  ◾
شبکه۳ سیما در مــاه رمــضــان پخش فصل دوم 
»نجال« را در کنداکتور خود قرار داد. این سریال که به 
کارگردانی خیرهللا تقیانی پور و تهیه کنندگی سعید 
سعدی ساخته شــده در فصل دوم با یک تغییر 
بنیادین روی آنتن رفت و آن تغییر بازیگر نقش اول 
داستان بود. اتفاقی که می توانست روند سریال را 
دچار اختالل کند اما با پخش چند قسمت و پیش 
رفتن داستان شخصیت ها جای خود را پیدا کردند. 
آذین معتقد است برگ برنده »نجال« مدیون قوام 
ساختاری و فیلم نامه آن است که کمک کرده داستان 

مسیر خودش را به خوبی پیدا کند.

»مسافران شهر«؛ عاری از جذابیت های هنری   ◾
»مسافران شهر« سریال رمضانی شبکه5 سیما بود 
که در ژانر ملودرام اجتماعی به معضالت روز جامعه 
می پرداخت و نگاهی ویژه به رزمندگان هشت سال 
دفاع مقدس و ایثارگران داشت. این سریال به صورت 
اپیزودیک است و هر اپیزود حول یک شخصیت 
اصلی و با داستانی متفاوت در چند قسمت طراحی 
شده که با یک خط داستانی مشترک، همه اپیزودها 

را به هم مرتبط کرده است.
آذین درباره این سریال  می گوید: مسافران شهر یک 
درام خانوادگی و اجتماعی متوسط بود که نگاهی 
ناقص و سطحی به برخی معضالت اقتصادی، 
خانوادگی و اجتماعی داشت و از منظر جذابیت 
هنری، تصویری و نمایشی نیز حاوی امتیاز خاص 

و ویژه ای نبود.

پخش »جناب عالی« از تلوبیون آن را به حاشیه  ◾
راند

آذین همچنین دربــاره سریال »جناب عالی« که از 
تلوبیون پخش شد می گوید: موضوعات، کارگردانی 
و بازی های این مجموعه طنز متوسط بود که حرف 
تازه ای برای گفتن نداشت و فارغ از نگاهی جدید و 
متفاوت، موضوعات کلیشه ای همچون بیکاری و 
مشکالت ازدواج جوانان را بیان می کرد. البته قرار 
گرفتن در حاشیه و پخش آن از تلوبیون پالس در 
دیده نشدن این سریال هم نقش داشت!                      

به گفته این منتقد؛ هر یک از سریال هایی که در 
ماه رمضان پخش شدند مانند اغلب سریال های 
ــوروزی در حد احترام و شایستگی مــردم نبوده و  ن
بیشتر آثاری آنتن پرکن و بودجه بر بودند. متأسفانه 
این سال ها تلویزیون با ساخت سریال های ضعیف 
از رسالت اصلی خود دور شده و با تولید آثار فاخر، 

ارزشمند و مردمی فاصله ها دارد!

نگاهی به مجموعه های رمضانی تلویزیون 

آنتنپرکنوبودجهبَر!

خبرخبر
روزروز

هادی حجازی فر دبیر جشنواره نمایش عروسکی شد ◾
طی هم اندیشی با هنرمندان، استادان و خانواده انجمن 
صنفی نمایشگران عروسکی خانه تئاتر با حکم کاظم نظری؛ 
مدیرکل هنرهای نمایشی، هادی حجازی فر؛ بازیگر و کارگردان 
تئاتر، سینما و تلویزیون به عنوان دبیر نوزدهمین جشنواره 
بین المللی نمایش عروسکی تهران - مبارک منصوب 
شــد.هــادی حجازی فر دارای مــدرک کارشناسی در رشته 

عروسکی از دانشگاه تهران است. 

»پالک دو« در شبکه 2  ◾
ســریــال تلویزیونی »پـــالک دو« بــه کــارگــردانــی مریم 
منصوری و تهیه کنندگی مجتبی صدخسروی با هدف 
آموزش و رشد مهارت های فردی و اجتماعی مخاطبان 
خود تهیه شده است.این سریال که از ۱۷ اردیبهشت 
روی آنتن رفته است هر شب ساعت۲۳ پخش می شود. 
در این مجموعه بازیگرانی چون جواد انصافی، مریم 

سرمدی و شهره اشتری ایفای نقش کرده اند.

 »ممنوع الکاری« در صداوسیما وجود ندارد! ◾
پیمان جبلی، رئیس رسانه ملی در واکنش به حاشیه های 
منع حضور سروش صحت در برنامه »کتاب باز« و شائبه 
ممنوع الکاری وی گفت: چیزی به نــام ممنوع الکاری در 
صداوسیما وجود ندارد. این برنامه در دوره ای پیش از اینکه 
ــود. حــاال هم  من )رئیس صداوسیما( باشم تمام شــده ب
تهیه کننده، مدیر گروه و مدیر شبکه تصمیم خواهند گرفت 

که فصل جدید را چگونه شروع کنند. 

ساخت فیلم های مشترک سینمایی با موضوع شهدا ◾
محمد خزاعی؛ رئیس سازمان سینمایی در نشست مشترکی 
با امیرحسین قاضی زاده هاشمی؛ معاون رئیس جمهور و 
رئیس بنیاد شهید در خصوص تولید فیلم های سینمایی، 
مستند و کوتاه با موضوع شهدا تبادل نظر کردند. خزاعی خبر 
داد: در گام نخست مقرر شده نگارش ۱0 فیلم نامه سینمایی 
و ساخت سه فیلم سینمایی و بیش از ۱0 مستند سینمایی به 

صورت مشترک پیش بینی شود.

  صبا کریمی     امسال هم همچون روال سال های گذشته 
تلویزیون با چند سریال مختلف به استقبال ماه مبارک رمضان 
رفت و مجموعه های »نجال٢«، »از سرنوشت۴«، »خوشنام« و 

»مسافران شهر« از شبکه های سیما در این ایام پخش شدند.
سریال هایی که هیچ کدام نتوانستند آن طور که باید توجه 

مخاطبان را به خود جلب کنند و طبق نظرسنجی های انجام 
شده که در ادامه به آن نیز خواهیم پرداخت، شاهد کاهش 

مخاطبان و میزان رضایت آن ها از تولیدات ماه رمضانی بودیم. 
اتفاقی که مورد توجه رئیس سازمان صداوسیما هم قرار گرفت 

و در دیدار با جمعی از هنرمندان در مرکز همایش های بین المللی 

 سازمان صداوسیما این پرسش را مطرح کرد: »همه ما، چه 
شما به عنوان هنرمند، چه ما به عنوان مسئولین صداوسیما، 
باید از خودمان بپرسیم چرا احساس عالقه ای که مخاطب به 

هنرمندان و آثارشان داشت، کاهش یافته است و چرا بعضی آثار 
که در گذشته با هزینه های کمتر ساخته می شد، ماندگارترند؟«.
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و هنر فرهنگ 

جبار آذین
منتقد

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

ذیل آگهی میگردد:
آقای بهزاد قادری به شناسنامه شماره 9470 کدملی 0748434682 صادره تایباد فرزند خداداد در ششدانگ یکباب 
منزل به مساحت 739 مترمربع )مقدار 521 مترمربع از قسمتی از پالک 770 فرعی از 276 اصلی از محل قسمتی 
از مالکیت مرحوم خداداد قادری و مقدار 218 مترمربع از قسمتی از پالک 526 فرعی از 276 اصلی از محل قسمتی 
از مالکیت مرحوم غالمرسول قادری )سهم االرثی جمیله قادری واقع در خراسان رضوی بخش 14 مشهد حوزه ثبت 

ملک تایباد** کالسه 113- 1400
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتی که اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. آ40101662
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/2/19                                تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/3/3

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

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

ذیل آگهی میگردد:
آقای بهزاد قادری به شناس��نامه ش��ماره 9470 کدملی 0748434682 صادره تایباد فرزند خداداد در شش��دانگ 
یکدربند مغازه به مس��احت 33 مترمربع پالک ش��ماره 770 فرعی از 276 اصلی واقع در خراس��ان رضوی بخش 
14 مش��هد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت مرحوم خداداد قادری و قسمتی از پالک ** کالسه 

1400 -114
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتی که اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. آ40101663
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/2/19                                       تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/3/3

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

آگهی تحدید حدود اختصاصی ثبت امالک یک قسمت از بخش دو شهرستان بجنورد به موجب 
ماده ۱۴ قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره های زیر:

 73- اصلی واقع در قاضی علیا بخش 2 بجنورد
ششدانگ پالک 291 فرعی مجزی از 53 فرعی - یک قطعه مشجر و مزروعی

 مالکیت- آقای عباس ربانی فرزند علی به ش ش 8 
در روز دو شنبه شانزده ام خرداد ماه یکهزار و چهارصد و یک )1401/03/16( ساعت 10 صبح در محل شروع و بعمل 

خواهد آمد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق 
الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند چنانچه هریک 
از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با 
حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز 
صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ 
تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و در اجرای تبصره 2 ماده واحد قانون تعیین تکلیف پرونده های ثبتی ، معترضین 
می بایس��ت از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی 

تقدیم و گواهی الزم از مراجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. شناسه اگهی 1313646  آ40101654
 تاریخ انتشار :1401/02/19

علیخان نادری-رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 
امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در بخش 14 مش��هد واحد ثبتی شهرستان 
تایباد مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح 
ذیل آگهی می گردد:    آقای غالمحیدر دهقان به شناسنامه شماره 22 کدملی 0749556013 صادره تایباد فرزند 
عبدالرحمان در شش��دانگ یکباب منزل به مساحت 213/70 مترمربع پالک شماره 4998 فرعی مجزا شده از 26 
فرعی از 250 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل تمامت مالکیت مشاعی 

متقاضی و قسمتی از پالک** کالسه 346- 1400
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتی که اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. آ40101039
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/2/4                                    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/2/19

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده3قانون وماده۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 

وساختمانهای فاقدسندرسمی 
برابررای ش��ماره 140060301046001539تاری��خ 1400.11.20هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای غالمرضابرقوجانی فرزند حس��ن بش��ماره شناسنامه 3 صادره از دریک قطعه  زمین بابنای احداثی به 
مساحت123.50مترمربع پالک 213فرعی از114اصلی واقع درحوزه ثبت ملک پیشواخریداری ازمالک رسمی آقای 
یحیی کردآبادی  محرزگردیده است. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله15روزآگهی می شوددرصورتی 
که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خودرابه این اداره تس��لیم پس ازاخذرس��ید.ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض.دادخواست 
خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سندمالکیت صادرخواهدشد.م الف/105    آ40101038
تاریخ انتشارنوبت اول : 1401.2.4                                  تاریخ انتشارنوبت دوم: 1401.2.19

رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان پیشوا

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده3قانون وماده۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 

وساختمانهای فاقدسندرسمی 
برابررای ش��ماره 140060301046001534تاری��خ 1400.11.20هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت

 ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاض��ی آقای داودقاس��می فرزند رجبعلی بش��ماره شناس��نامه 63 ص��ادره از ورامین دریک ب��اب خانه ویالیی 
به مس��احت109.00مترمربع پ��الک 1411فرعی از158اصلی واق��ع درحوزه ثبت ملک پیش��واخریداری ازمالک 
رس��می آقای محمدمتین محرزگردیده اس��ت. لذابه منظوراط��الع عموم مراتب دردونوبت ب��ه فاصله15روزآگهی 
م��ی ش��وددرصورتی که اش��خاص نس��بت به صدورس��ند مالکیت متقاض��ی اعتراضی داش��ته باش��ندمی توانند 
ازتاری��خ انتش��اراولین آگهی به مدت دوم��اه اعتراض خودرابه این اداره تس��لیم پس ازاخذرس��ید.ظرف مدت یک 
ماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض.دادخواس��ت خودراب��ه مراجع قضایی تقدی��م نمایند.بدیهی اس��ت درصورت انقضای 
م��دت مذکوروعدم وص��ول اعتراض طب��ق مقررات س��ندمالکیت صادرخواهدش��د.م ال��ف/108    آ40101038

تاریخ انتشارنوبت اول : 1402.1.4                                           تاریخ انتشارنوبت دوم: 1401.2.19
رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان پیشوا

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده3قانون وماده۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 

وساختمانهای فاقدسندرسمی 
براب��ررای ش��ماره 139860301046001041تاری��خ 1400.9.8هیات اول موض��وع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاض��ی آقای علیرضاعبیری فرزند س��یف اهلل بش��ماره شناس��نامه 1289 صادره از تبریزدری��ک باب گلخانه به 
مساحت5244.36مترمربع پالک 10فرعی از155اصلی واقع درحوزه ثبت ملک پیشواخریداری ازمالک رسمی آقای 
آقای ابوالفضل خوش اندامی محرزگردیده اس��ت. لذابه منظوراطالع عم��وم مراتب دردونوبت به فاصله15روزآگهی 
می ش��وددرصورتی که اش��خاص نسبت به صدورس��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ندمی توانند ازتاریخ 
انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم پس ازاخذرسید.ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم 
اعتراض.دادخواس��ت خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.م الف/109   آ40101038
تاریخ انتشارنوبت اول : 1401.2.4                                  تاریخ انتشارنوبت دوم: 1401.2.19

رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان پیشوا
 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

 براب��ر رای ش��ماره 140060306012004836 هی��ات اول موضوع قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی و 
س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمرتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای / خانم بی بی زهرا میر جلیلی فرزند سید کاظم بشماره شناسنامه 477 صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب 
س��اختمان به مس��احت 92/22 متر مربع از پالک 4282فرعی از 3026 اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر به 
آدرس امام موسی صدر 23 پالک 27 خریداری از مالک رسمی آقای/ خانم غالمحسین یونسی مقدم  محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضائی تقدیم نماید بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند 

مالکیت صادر خواهد شد.آ40101047 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/04                             تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/02/19

احمد جهانگیر-قائم مقام رئیس واحد ثبتی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

 براب��ر رای ش��ماره 140060306012004577 هی��ات اول موضوع قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی و 
س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمرتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای / خانم رضا خرم آبادی فرزند علی  بش��ماره شناس��نامه 210 صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان 
به مس��احت 186/80 متر مربع از پالک 1944 اصلی واقع در بخش یک ش��هر کاش��مر به آدرس خیابان فاطمیه 
13خریداری از مالک رس��می آقای/ خانم مالکیت مش��اعی متقاضی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 

اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم نماید بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ40101048 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/04                               تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/02/19
احمد جهانگیر -قائم مقام رئیس واحد ثبتی 

 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

 براب��ر رای ش��ماره 140060306012004864 هی��ات اول موضوع قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمرتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
/ خانم حسن بیگی  فرزند عباس  بشماره شناسنامه 7 صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
180/23 متر مربع از پالک 2653فرعی از 3027 اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر به آدرس خیابان بهشتی 
10پالک 12 خریداری از مالک رسمی آقای/ خانم صادق موسوی نژاد محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم نماید بدیهی است 

در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ40101049 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/04                         تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/02/19

احمد جهانگیر -قائم مقام رئیس واحد ثبتی 

 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

 براب��ر رای ش��ماره 140060306012004670 هی��ات اول موضوع قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی و 
س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمرتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای / خانم جواد ایلچی رزق آبادی   فرزند محمد بش��ماره شناس��نامه 1268 صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 128/49متر مربع از پالک 1123فرعی از 58 اصلی واقع در بخش سه کاشمر به آدرس خیابان 
قائم – نرگس جنوبی 2/3 خریداری از مالک رسمی آقای/ خانم علی اکبر اسکندری تربقان  محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
س��ند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضائی تقدیم نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.آ40101050  
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/04                         تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/02/19

احمد جهانگیر -قائم مقام رئیس واحد ثبتی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

 براب��ر رای ش��ماره 140060306012004664 هی��ات اول موضوع قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی و 
س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمرتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای / خانم فاطمه حداد زاده ترش��یزی  فرزند محمد علی  بش��ماره شناسنامه 302 صادره از کاشمر در ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 162/71 متر مربع از پالک 39فرعی از 1276 اصلی واقع در بخش یک شهر به آدرس 
خیابان قائم 20 پالک 26 خریداری از مالک رس��می آقای/ خانم مالکیت حس��ن غفاری  محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی 
تقدیم نماید بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر 

خواهد شد.آ40101051 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/04                         تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/02/19

احمد جهانگیر-قائم مقام رئیس واحد ثبتی

کلیه مدارک )س����ند- برگ س����بز- کارت و...(خودرو رانا مدل 
1395 به رنگ نقره ای – متالیک به شماره پالک 268 ج15 
ایران - 36 وش����ماره موتور 163B0231312 وشماره شاسی 
NAAU01FE9GT135859 به نام اینجانب سید علی اصغر 

موسوی بایگی مفقود واز درجه اعتبار ساقط می باشد.
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س���ه برگ سند سفید موتورس���یکلت نیکتاز 
200 س���ی سی به رنگ مش���کی مدل 1393 
ب���ه ش���ماره موت���ور 0197NEF933131 و به 
و   NEF***200E9302449 شاس���ی  ش���ماره 
از  و  پ���الک 772-73972 مفق���ود  ش���ماره 

درجه اعتبار ساقط است. ف
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س���ند و فاکت���ور فروش خودرو س���واری پژو 405 جی 
ال ایک���س م���دل 1393 به رنگ نق���ره ای-متالیک به 
ش���ماره موتور K 0352736 124 به ش���ماره شاس���ی 
NAAM 01 CA 9 EK 633635 به شماره پالک 969 
ج73–ایران 95 بنام محمد علی سجادی فرد مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. ف
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بــرخــی از کــارشــنــاســان  ◾
ریشه تــورم جهانی را در بحران 
ــن جــســت وجــو  ـــرایــ ــی اوکـ ــون ــن ک
ــد بــحــران  ــه حـ ــا چـ مــی کــنــنــد. تـ
ــرایـــن و تــحــریــم هــای اعــمــال  اوکـ
شــده علیه روســیــه بــر وضعیت 

اقتصادی اروپا و آمریکا تأثیرگذار بوده است؟
درواقع بحران اوکراین سه پیامد مهم 
داشته است؛ اولین پیامد این تنش، 
تشدید تــورم فزاینده اســت که البته 
مسئله اوکراین در ایجاد آن دخیل نبوده است؛ 
دومین پیامد  این است که ما با یک تغییر در نظم 
جهانی مواجه هستیم؛  تغییری که در حال وقوع 
است، تغییر دنیای تک قطبی به دنیای چند قطبی 
است. سومین پیامد بحران اوکراین هم دالرزدایی 
است؛ امروز دالرزدایی برای تمام کشورهای جهان 

به یک امکان روشن تبدیل شده است.

ــای غربی و آمریکا را با ◾  اگــر اقتصاد کنونی اروپ
 20 سال گذشته مقایسه کنیم، به نظر می رسد اروپا 
و ایــاالت متحده دیگر آن قدرت اقتصادی سابق را 

ندارند و از نظر اقتصادی دچار ضعف شده اند
خب باید بگویم که خالف آنچه ادعا می شود »بازار 
آزاد« غــرب، در واقــع نه تنها آزاد نیست، بلکه 
متعادل هم نیست و صد البته نتایج آن عادالنه 
نیست. به ویژه، اکنون فقط پول تازه ایجاد شده را 
به جای اقتصاد واقعی و گسترش اقتصاد واقعی 
به هر فــرد، در دارایــی هــای مالی قــرار می دهد. به 
طور اساسی، اقتصادهای غربی در حال ضعیف 
شدن هستند و چاپ بی پایان پول، آن ها را از ورطه 
فروپاشی نجات نخواهد داد. تورم فعلی الگویی 
شبیه به شرایطی دارد که اقتصاد دهه 1970 را 
ایجاد کرد و بسیاری از آمریکایی ها را بدبخت کرد.

به نظر می رسد ایــاالت متحده در تالش است  ◾
نظام تک قطبی گذشته را با کنترل چین به هر شکل 
ممکن حفظ کند .آیا ایاالت متحده می تواند در این 
زمینه موفق باشد؟ این اقــدام چه پیامدهایی برای 

اقتصاد این کشور خواهد داشت؟
 ایاالت متحده چین را دشمن واقعی خود می داند. 
در حال حاضر ایــاالت متحده قصد دارد روسیه 
را به عنوان راهــی بــرای تضعیف نهایی چین در 
هم بکوبد. یک تغییر بزرگ در قدرت جهانی در 
حال وقوع است. به طور نسبی، موقعیت ایاالت 
متحده در حال تضعیف است و به دلیل اینکه 
میلیون ها شغل از دســت داده اســت، آینده آن 
چندان خوشایند به نظر نمی رسد. اما باید بگویم 

تغییر سرانجام اتفاق خواهد افتاد و این تغییر، 
مانند ورشکستگی، قبل از اینکه یکباره رخ بدهد، 
به آرامی شروع می شود؛ ایاالت متحده به شدت 
ورشکسته شده است. آمریکا بیش از حد بدهکار 
است و ذخایر طالی ادعا شده آن احتماالً واقعی 
نیستند )به همین دلیل است که هیچ کس اجازه 

حسابرسی از فورت ناکس را ندارد(.
 از طرفی رهبری اخالقی ایاالت متحده دیگر وجود 
خارجی نـــدارد و در کنار رهبری سیاسی آن که 
به شدت دچار نوعی حماقت شده، رنگ باخته 
است؛ مطمئن باشید، این تغییر امری فزاینده و 
ناگزیر خواهد بود و جهان در حال دور شدن از 
نظام تک قطبی است و سرانجام در نقطه ای دیگر، 

نظم جدیدی ایجاد خواهد شد.  امیدوارم که این 
شکل جدید که به اشکال مختلف از جمله یک 
نهاد بین المللی جدید جلوه گر می شود، مثبت و 
خالقانه باشد و نه چیزی تحت سلطه استکبار 
آمریکا و صرفاً در جهت منافع محدود این کشور 
عمل کند. در واقع حمایت از یک سیستم مالی 
فاسد امروز تمام جهان را در بدهی های غیرقابل 
بازپرداخت قــرار داده است ، به طــوری که نوعی 
فروپاشی اقتصادی به طــور فزاینده ای اجتناب 
ناپذیر است. شواهدی از تمایل آمریکا به تمرکز بر 

آسیای شرقی وجود دارد. 
در واقــع، آمریکا با خانواده های آنگلوساکسون 
بریتانیا و استرالیا توافق کــرده است تا واقعاً به 

چینی ها نشان دهد که به اصطالح کُت تن چه 
کسی است. در اصل این توافق، یک چالش نظامی 
در حیاط خلوت چین را پیشنهاد می کند. چالشی 
بسیار خطرناک که می تواند تهدید خطرناک تری 
از فروپاشی اقتصادی تلقی شود؛ تصور کنید اگر 
چین یا روسیه همین کار را در خلیج مکزیک انجام 

دهند چه اتفاقی می افتد!

جایگاه کنونی دالر به عنوان ابزاری برای سلطه  ◾
ایاالت متحده در جهان را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
بسیاری از کشورها از جمله چین و روسیه و ایران 
تالش می کنند از واحدهای ارزی دیگری برای تبادالت 

مالی شان بهره ببرند.
بــا  قــدرت فعلــی دالر آمریــکا را می توانیــد 
تحریم هــای روســیه کــه عمــالً بــا شکســت مواجــه 
شــده انــد، بســنجید. در عیــن حــال، هــر انســان 
و هــر کشــور عاقلــی می دانــد کــه کشــور آن هــا 
نیــز می توانــد تحــت تحریم هــای آمریــکا قــرار 
گیرنــد و بنابرایــن اقدامــات بین المللــی بــرای ایجاد 
نظام هــای بین المللــی جدیــد و در نتیجــه اجتنــاب 

از تحریم هــای آمریــکا در جریــان اســت. 
دنیای تک قطبی، دنیایی اســت که در آن ایــاالت 
متحده مــی تــوانــد و مــی کــنــد، از قـــدرت نظامی، 
اقــتــصــادی، دیپلماتیک و از قـــدرت بــاج خــواهــی 
و اجــبــاری خــود در راســتــای منافع خــود استفاده 
می کند. اگر کشوری دارای قدرت نظامی، اقتصادی 
ــراد دیگر را  و دیپلماتیک باشد، می تواند همه اف
ــرار دهـــد، بــه خــصــوص اگــر حــدود  تحت فــشــار قـ

40 درصد از کل تسلیحات را در اختیار داشته باشد؛ 
عالوه بر این، ایاالت متحده با کنترل مؤثر نظام بانکی 
سوئیفت و توانایی در تحریم افـــراد، شرکت ها و 
کشورها به روش های مختلف، در موقعیتی قوی قرار 

می گیرد که می تواند یک قلدر قلمداد شود.

آمریکا 
بزرگ ترین منبع 

دروغ پراکنی 
یک سناتور آمریکایی 

طرح وزارت امنیت 
داخلی آمریکا برای 

تشکیل سازمانی 
جدید برای مقابله 

با اطالعات نادرست 
را به باد انتقاد گرفت 

و گفت: خود دولت 
آمریکا بزرگ ترین 

منشا انتشار اطالعات 
نادرست و دستکاری 
شده در جهان است. 

»رند پاول« افزود: 
ما نمی خواهیم که 

دولت جو بایدن درباره 
اظهارات ما اظهار 

نظر و تصمیم گیری 
کند. آیا فکر می کنید 
آمریکایی ها آن قدر 

احمق هستند که 
نیاز دارند شما به 

آن ها بگویید حقیقت 
چیست؟

ذره بینذره بین

 گفت وگو با پروفسور »رادنی شکسپیر« گفت وگو با پروفسور »رادنی شکسپیر«
تحلیلگر و مفسر انگلیسی اقتصاد بین المللتحلیلگر و مفسر انگلیسی اقتصاد بین الملل  

 کیک کوچک  کیک کوچک 
اقتصاد آمریکاییاقتصاد آمریکایی
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روزهای آخر نظام تک قطبی
با این حال، جهان در حال تغییر است و به طرز ماهرانه و 
گاهی نه چندان ظریف این تغییر دیده می شود که قدرت از 
ایاالت متحده آمریکا و متحدان به شدت تابعش، به دنیای 
چندقطبی پیچیده تر با گروه ها و اتحادهای جدید و به ویژه، 
اقتصادی جدید تغییر می کند. روسیه از نظر جغرافیایی 
و از نظر منابع و مهارت های فناورانه، عظیم است و از 

تحریم های آمریکا به ستوه آمده است، همان طور که ایران 
به دلیل جرئت اینکه می خواهد صنعت نفت و هسته ای 
خود را در اختیار ایرانیان قرار دهد و موجودیت مستقلی 

داشته باشد، به شدت تحریم شده است.
کشورهای مستقلی مانند روسیه و چین از سیاست های 
غرب تبعیت نمی کنند و کشورهای زیــادی می خواهند 

روی پای خودشان بایستند. چین و روسیه برای توسعه 
روابــط دوجانبه و تقویت همکاری مصمم تر هستند. 
روابــط جمهوری خلق چین و فدراسیون روسیه در دهه 
 اخیر از شتاب بسیار باالیی برخوردار بوده است. افزایش 
دو برابری تبادالت تجاری دو کشور، امضای توافق نامه های 
مهم در حوزه های اقتصادی، انرژی، نظامی، فضا و غیره 

از جمله شاخص های مهم گسترش همکاری های چین 
و روســیــه اســت. همچنین مــواضــع سیاسی دو کشور 
در بسیاری از موضوعات مهم سیاسی بین المللی و 
منطقه ای در سال های اخیر هم راستا و یا نزدیک به هم 
بوده و مسکو و پکن در مخالفت با نظم لیبرال آمریکایی و 

نظام تک قطبی مواضع یکسانی را اتخاذ کرده اند. 

رادنی شکسپیر
استاد دانشگاه تریساکتی

  سیداحمد موسوی     اقتصاد کالن ایاالت متحده 
در سال های اخیر به سرعت رو به وخامت گذاشته 
است؛ مسئله ای که می تواند اقتصاد این کشور را با 

توجه به اتخاذ سیاست های مهار تورمی فدرال رزرو 
و افزایش سیاست های پولی بانک مرکزی آمریکا، به 

سمت رکود گسترده سوق دهد. به باور تحلیلگران، 
عوامل مختلفی همچون تورم، جنگ در اوکراین و 

تحریم ها علیه روسیه ممکن است خطرات پیش رو 
را به طور چشم گیری برای اقتصاد ایاالت متحده 

افزایش دهد. برای درک بهتر از شرایط کنونی،  قدس 

گفت وگویی با پروفسور »رادنی شکسپیر« تحلیلگر 
و مفسر انگلیسی اقتصاد بین الملل ترتیب داده است 
که در ادامه می خوانید. پروفسور »رادنی شکسپیر« 

تحلیلگر و کارشناس انگلیسی امور سیاسی، اقتصادی 
است و کتاب های بسیاری را در حوزه تئوری های 

اقتصادی و نیز امور ایران، بحرین و سوریه تألیف 
 کرده است. شکسپیر از چهره های رسانه ای 

ضد امپریالیسم و ضد صهیونیستی مطرح بین المللی 
بوده که از بنیان گذاران جنبش جهانی عدالت، عضو 

شورای مسیحی عدالت پولی است. 

گفت وگوی 
ویژه

آگهی مرحله سوم سال  1401 ) منطقه یک کرمان (
   اداره کل  ثبت  اسناد  و امالک  استان  کرمان

اداره  ثبت  اسناد  و امالک   ناحیه  یک  شهرستان  کرمان
هیأت  موضوع  قانون تعیین  تكلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و ساختمان های  فاقد  سند رسمی

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

در اجرای  مواد مذکور بدین وسیله  امالکی  که برابر آراء هیأت های  حل اختالف  موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی  ناحیه 
یک  کرمان  تقاضای ثبت آن ها پذیرفته و ادامه عملیات ثبتی آن ها مطابق قانون مذکور تجویز گردیده است، به ترتیب شماره پالک فرعی از اصلی  و بخش محل  وقوع  ملک و مشخصات مالک 
یا مالكین ) متقاضیان ثبت ( واقع در بخش های  )1 -4(  ثبتی شهرستان کرمان  به شرح ذیل آگهی  می شود تا  در صورتی که  شخص  یا اشخاصی  نسبت به صدور سند مالكیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند بتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 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 مالكیت صادر خواهد شد. شایان ذکر است صدور و تسلیم سند مالكیت 

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

29 فرعی از 4250 اصلی  - آقای محمد محمدحسنی جور فرزند علی اصغر به شناسنامه شماره 4 صادره از کوهبنان در ششدانگ یكباب خانه به مساحت 35 /200 متر مربع به آدرس کرمان 
بلوار سیدی بیست متری شهید نجیب زاده غربی 3 سمت راست خریداری از محل مالكیت کیانپور و کیخسرو و شهناز کیانیان فرزندان شاپور و مروارید کیانیان  - ردیف  0824

18420 فرعی از 4776 اصلی مجزی ش��ده از 205 فرعی از 4776 اصلی  - خانم مریم صبوحی فرزند ناصر به شناس��نامه ش��ماره 882 صادره از کرمان در ششدانگ یكباب خانه به مساحت 
5 /344 متر مربع به آدرس کرمان بلوار بلداالمین انتهای کوچه 7 قطعه 8 خریداری از محل مالكیت رستم آمیغی  - ردیف  0743

18430 فرعی از 4776 اصلی  - خانم وجیهه خواجه حسنی رابری فرزند مرید به شناسنامه شماره 1126 صادره از بافت در ششدانگ یكباب خانه به مساحت 447 متر مربع به آدرس کرمان 
بزرگراه آیت اله خامنه ای بین کوچه 11 و 13 خریداری از محل مالكیت جلیل رشیدفرخی  - ردیف  0849

18431 فرعی از 4776 اصلی  - خانم فاطمه ابارقی فرزند احمد به شناسنامه شماره 4129 صادره از ماهان در ششدانگ یكباب خانه به مساحت 96 /149 متر مربع که موازی 75 /18 متر مربع 
از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس کرمان انتهای خیابان حكیم روبروی زمین خالی پشت مسجد امام زمان کوچه 44 سمت چپ خریداری از 

محل مالكیت جمشید سروشیان و حسین ایرانمنش و بهرام کاویانی و رضا رشیدفرخی  - ردیف  1033
18454 فرعی از 4776 اصلی مجزی شده از 11 فرعی از 4776 اصلی  - خانم سمیه صفرزاده بندری فرزند حبیب اله به شناسنامه شماره 2980565156 صادره از کرمان در ششدانگ یكباب 

خانه به مساحت 5 /212 متر مربع به آدرس کرمان بزرگراه آیت اله خامنه ای خیابان امام سجاد کوچه 13 فرعی 7 خریداری از محل مالكیت کیخسرو کیانیان فرزند شاهرخ  - ردیف  0776
18459 فرعی از 4776 اصلی  - خانم مریم میرزااکبری فرزند محمود به شناسنامه شماره 15320 صادره از کرمان و خانم دلینا ارچنگی فرزند مهدی به شناسنامه شماره 2983158098 صادره 
از کرمان و خانم دالرام ارچنگی فرزند مهدی به شناسنامه شماره 2982771454 صادره از کرمان بالسویه هر کدام نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یكباب خانه به مساحت 85 /319 متر 

مربع به آدرس کرمان بزرگراه آیت اله خامنه ای بلوار فرزانگان کوچه 5 مع الواسطه واگذاری شهرداری  - ردیف های 1302 و 1303 و 1304
18460 فرعی از 4776 اصلی مجزی شده از 227 فرعی از 4776 اصلی  - خانم نرگس شیخ علی سقائی فرزند ماشااله به شناسنامه شماره 40 صادره از کرمان در ششدانگ یكباب خانه به 

مساحت 273 متر مربع به آدرس کرمان بزرگراه امام رضا کوچه بعد از پمپ بنزین کوچه آسمان 13 خریداری از محل مالكیت سیدعباس عمرانی  - ردیف  1297
18461 فرعی از 4776 اصلی مجزی شده از 128 فرعی از 4776 اصلی  - خانم فریده باغی زاده ابارق فرزند کوچكعلی به شناسنامه شماره 1279 صادره از کرمان در ششدانگ یكباب خانه به 

مساحت 8 /282 متر مربع به آدرس کرمان بزرگراه آیت اله خامنه ای بیست متری امام سجاد کوچه 29 سمت چپ خریداری از محل مالكیت سیدسلیمان عمرانی  - ردیف  1545
18462 فرعی از 4776 اصلی مجزی ش��ده از 128 فرعی از 4776 اصلی  - خانم فاطمه دالورپورکریمی فرزند عباس به شناس��نامه ش��ماره 600 صادره از فهرج در ششدانگ یكباب خانه به 

مساحت 302 متر مربع به آدرس کرمان بزرگراه آیت اله خامنه ای بیست متری امام سجاد کوچه 29 سمت راست خریداری از محل مالكیت سیدسلیمان عمرانی  - ردیف  1544
18463 فرعی از 4776 اصلی  - آقای علیرضا تقی نسب فرزند ماشااهلل به شناسنامه شماره 251 صادره از کرمان در ششدانگ یكباب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 4 /174 متر مربع 

به آدرس کرمان اول جاده کوهپایه خیابان امام سجاد کوچه فرهنگسرا خریداری از محل مالكیت کیخسرو و فریدون کیانیان  - ردیف  1211
18464 فرعی از 4776 اصلی  - خانم ملیحه گنگی چوپانی فرزند محمد به شناسنامه شماره 2980134007 صادره از کرمان در ششدانگ یكباب خانه به مساحت 21 /197 متر مربع به آدرس 

کرمان بزرگراه آیت اله خامنه ای کوچه 53 خریداری از محل مالكیت سیدنصراله عمرانی  - ردیف  1357
3118 فرعی از 5209 اصلی  - آقای اکبر زین الصالحین فرزند حسین به شناسنامه شماره 136 صادره از بم در ششدانگ یكباب خانه به مساحت 56 /171 متر مربع که موازی 02 /30 متر مربع 
از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس کرمان خیابان حكیم کوچه 6 چهار کوچه دوم سمت چپ خریداری از محل مالكیت عزت اله ساالرکالنتری 

 - ردیف 1163
3120 فرعی از 5209 اصلی  - آقای موسی قاسمی فرزند غالمرضا به شناسنامه شماره 1 صادره از کوهبنان و خانم سكینه حسینی نژادماهانی فرزند سیدباقر به شناسنامه شماره 289 صادره 
از ماهان بالمناصفه در ششدانگ یكباب خانه به مساحت 51 /145 متر مربع که موازی 66 /63 متر مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبردگان قرار دارد به آدرس 

کرمان شهرک جنت کوچه 3 سمت راست خریداری از محل مالكیت احمد درویش زاده  - ردیف های 0646 و 0647
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 4 کرمان

7473 فرعی از 15 اصلی  - آقای حسین حسینخانی فرزند اسداله به شناسنامه شماره 343 صادره از بافت در ششدانگ یكباب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 70 /372 متر مربع به 
آدرس کرمان بلوار جمهوری بلوار الغدیر الله شمالی 1 /2 خریداری از محل مالكیت احمد نصیری  - ردیف 0735

18 فرعی از 27 اصلی  - آقای محمد ایرانمنش فرزند حسین به شناسنامه شماره 2980663107 صادره از کرمان در ششدانگ باغ پسته به مساحت 37511 متر مربع که موازی 8 /9377 متر 
مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس کرمان اختیارآباد پشت پمپ بنزین خریداری از محل مالكیت سیدجواد انصاری  - ردیف 1607

شناسه آگهی:1312645                                                                        شماره آگهی:40101652
تاریخ انتشار نوبت اول : دوشنبه 02/19 /1401                                           تاریخ انتشار نوبت دوم : دوشنبه 03/02 /1401

اصغر نارویی 
سرپرست ثبت اسناد و امالک منطقه 1 کرمان
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ب���رگ س���بز و کارت تراکتور کش���اورزی 285 
تک دیفرانسیل به شماره انتظامی 52 ایران 
 LFW03779X 199 ک 11 و ش���ماره موت���ور
و ش���ماره شاس���ی L00130 مفق���ود و اعتبار 

ندارد. ف
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کارت ماشین سواری پژو 405 جی ال ایکس آی مدل 
83 رنگ بژ-متالیک ش���ماره موتور 12483168427 و 
شماره شاسی83073443 به شماره پالک انتظامی 
87 ایران 819 ص 88 به مالکیت محمدرسولی کد ملی 
4270890657مفقود و از درجه اعتبارساقط می باشد.
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برگ س���بز و س���ند محضری خودرو س���واری پژو تیپ 
روغن���ی  س���ال 1393   - رن���گ س���فید   PARSXU7
ب���ه ش���ماره ش���هربانی 91 م 248 ایران 12 و ش���ماره 
بدن���ه NAAN01CA5EK856095 و ش���ماره موت���ور 
124K0502313 ب���ه مالکی���ت عل���ی پروان���ه مفق���ود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می گردد.
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کارت و ب���رگ س���بز موت���ور س���یکلت م���دل 
پیش���تاز توس – تیپ CG125  مدل 1388 
شماره موتور NEG0964439  و شماره تنه 
NEG***125A8817772 متعل���ق به آقای 
علیرضا س���عیدی عبدل آباد به ش���ماره ملی 

6519576115  مفقود گردیده است. ف
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مدرک دانشنامه پایان تحصیالت آقای احسان 
شایس���ته جوان بخت  فرزن���د ابوالفضل با کد 
ملی 0922125082 صادره از مشهد  در مقطع 
کارشناس���ی پیوسته رش���ته مهندسی معماری 
صادره از دانش���گاه آزاد اس���المی واحد  بجنورد  

مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابن���ده تقاض���ا می ش���ود اصل م���درک را به 
دانش���گاه آزاد اس���المی بجن���ورد ب���ه نش���انی:  
اس���تان خراس���ان ش���مالی ، بجن���ورد ، میدان 
دفاع مقدس-خیابان دانشگاه اداره امور فارغ 

التحصیالن ارسال نمایید. 
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هی 
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برگ سبز خودرو سواری  سایپا تیپ تیبا رنگ سفید-
روغنی سال 1398 به شماره شهربانی 75 ط 814 
 NAS811100K5854059 ایران 42 و ش���ماره بدنه
و ش���ماره موت���ور M15/8808836 ب���ه مالکی���ت 
ملیحه شمشادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می گردد.
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برگ سبز، برگ کمپانی خودرو سواری سمند ال 
ایکس ،رنگ بژمتالیک، مدل 86، شماره موتور 
 73207921 ش���ماره شاس���ی   12486055448
مفق���ود   93 ل   954  -33 انتظام���ی  ش���ماره 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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ب���رگ س���بز خودروی س���واری تیب���ا م���دل 1395 رنگ 
س���فید روغن���ی به ش���ماره انتظام���ی 879ب41 ایران 
42  شماره موتور M15/8337598 و شماره شاسی 
NAS811100G5713798 ب���ه مالکی���ت امیر ش���عری 
فریمان���ی مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ف
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برگ سبز و سند کمپانی و سند محضری موتور سیکلت  
مدل  1389 به رنگ آبی به شماره پالک 763/71284 
به  ش���ماره موتور 156FMIZ111200  و شماره شاسی 
NBY***125Z8900150 به مالکیت حسین حسینی 
شورچه مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط می گردد.
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ب���رگ س���بز خودروی س���واری سیس���تم پراید تیپ 
جی تی ایکس آی مدل 1386 رنگ قرمز- متالیک 
ب���ه ش���ماره موتور1903589 و به ش���ماره شاس���ی 
S 1412286061262 و به شماره انتظامی 988ه36  
ای���ران 36 ب���ه نام حس���ن محبی راد  مفق���ود و از 

درجه اعتبار ساقط است.
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شركت قند تربت حیدریه

شركت قند تربت حـیدریه در نظر دارد
غیر  كیلوگرمی   50 شكر  كیسه  تخته   550,000 مقدار  عمومی،  مناقصه  برگزاری  طریق  از 
لمینت شده از جنس پلی پروپیلن به وزن 5±110 گرم را خریداری نماید. كلیه متقاضیان 
محترم میتوانند از روز  دوشنبه مورخ 1401/02/19  با مراجعه به امور بازرگانی و یا سایت 
از  را دریافت و پس  http://torbatsugar.ir فرمهای مربوطه  به نشانی  اینترنتی شركت 
پایان  تا  دبیرخانه شركت  به  مراجعه  یا  از طریق پست  را  پیشنهادات كتبی خود   ، بررسی 

وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1401/02/27 تحویل نمایند.
جلسه مناقصه و بازگشائی پاكتها در ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/02/28 در 
محل  واحد بازرگانی شركت برگزار خواهد گردید. هر متقاضی باید مبلغ 200,000,000 ریال 
شركت  بنام  ملی  بانك  نزد   IR200170000000209182357007 شبای  حساب  شماره  به  را 

قند تربت حیدریه جهت ضمانت شركت در مناقصه واریز نماید.
تلفن  شماره  با  مناقصه  تكمیلی  اطالعات  دریافت  جهت  توانند  می  كنندگان  شركت 

9- 52312036-051 داخلی 221 تماس حاصل نمایند.
 این شركت در رد یك یا كلیه پیشنهادات مختار است.

پستی:  كد  خرمشهر–  خیابان   - حیدریه  تربت  شهرستان   – رضوی  خراسان  آدرس: 
95138-55595

آگهی مناقصه
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مزایده
 اجاره کوره آجر

شركت مس�كن و عمران قدس رضوی در نظر 
دارد نس�بت به واگذاری زمین به مساحت 22 
هكت�ار و 3500 متر س�وله و چ�اه آب و برق و 
... به صورت اجاره و به روش مزایده عمومی 
كتب�ی اقدام نمای�د،  جهت دریافت اس�ناد به 

سایت www.omqo.com مراجعه فرمایند. 
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رن���گ   1400 م���دل  س���اینا 
خ���ودروی   س���بز  ب���رگ 

  95 ای���ران  458و16  انتظام���ی  ش���ماره  ب���ه  س���فید 
ش���ماره موت���ور M15/9391302 و ش���ماره شاس���ی 
ش���کرهللا  مالکی���ت  ب���ه   NAS851100M3360797
ش���هنوازی مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ح
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 ارائه وام قابل 
توجه ودیعه 
مسکن به 
دانشجویان 
متأهل
 مسعود گنجی، 
رئیس صندوق رفاه 
دانشجویان وزارت 
علوم به مهر گفت: 
صندوق رفاه درصدد 
است وام قابل توجه 
ودیعه مسکن به 
دانشجویان متأهل 
ارائه دهد. هم اکنون 
این وام در تهران 
32/5میلیون تومان 
است که به بیش از 
۱۰۰ میلیون تومان 
خواهد رسید.

 وی افزود: این وام به 
شرط اختصاص

۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد 
تومان از سوی ستاد 
ملی جمعیت افزایش 
می یابد.

محمود مصدق    کمبود 
امکانات و تجهیزات پزشکی و 
از آن مهم تر توزیع نامناسب 
ــد  ــه آن رونـ ــادالنـ ــاعـ و حــتــی نـ
خــدمــت رســانــی بــه بــیــمــاران را 
دچار مشکل می کند به گونه ای 
که در حال حاضر برخی از شهرستان های محروم 
کشور مثل طالقان، هشتگرد، بومهن، رودهــن 
و... حتی فاقد بیمارستان و تخت بیمارستانی 
هستند و یا اگر هم بیمارستان داشته باشند از 
لحاظ برخورداری از تجهیزات مناسب با مشکالت 
بسیاری مواجه اند. این شرایط تأسفبار در حالی 
است که از سویی دیگر شاهد بلعیدن امکانات 
و تجهیزات از سوی تهران و دیگر کالنشهرهای 

ایران هستیم. 
با این همه، پرسش این است که توزیع نامناسب 
امکانات ریشه در چه عواملی دارد و با توجه به 
حذف ارز ترجیحی، دولت و مجلس برای تغییر 

این روند چه برنامه مشخصی دارند؟ 

البی قوی تر؛ تجهیزات پزشکی بیشتر ◾
رضا آریان پور، عضو کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس که ریاست بیمارستان پیامبر اعظم)ص( 
شهرستان گنبد کاووس را هم بر عهده دارد در پاسخ 
به قدس می گوید: شاخص تخت های بیمارستانی 
ما نسبت به استاندارد بین المللی پایین تر است اما 
همین میزان هم در استان های مختلف متفاوت 
است. مثالً شاخص تخت بیمارستانی در استان 
گلستان که جزو 6 استان محروم کشور محسوب 
می شود 1/5 تخت به ازای هزار نفر است؛ اما در 
برخی استان ها این شاخص 3/5 تا 4 نفر هم است 
یعنی عدالت در توزیع تخت های بیمارستانی 
ــوی دیــگــر خیلی از  ــت نــشــده اســــت. از سـ ــای رع
بیمارستان ها در کشور نیمه کاره مانده و روند تکمیل 

آن هــا کُند است چون بودجه آن هــا تأمین نشده؛ 
البته اگر این بیمارستان ها تکمیل شود و به مرحله 
بهره برداری برسد جای امیدواری است که شاخص 
تخت بیمارستانی در استان های محروم هم کمی 

بهبود پیدا کند. 
وی در همین زمینه می افزاید: همان طور که توزیع 
تخت های بیمارستانی در سطح کشور عادالنه 

نیست و تمرکزگرایی حاکم است در مورد تجهیزات 
پزشکی هم این اتفاق افتاده و خیلی از تجهیزات 
پزشکی مهم در استان ها و شهرهای محروم ما 
وجود ندارد. یکی از دالیل این موضوع تمرکزگرایی 
است که در مراکز استان و کالنشهرها تجهیزات 
پزشکی بیشتر است و دلیل دوم هم به موضوع 
البی ها برمی گردد. در واقــع هر استانی که البی 

قوی تری داشته و به وزارت بهداشت فشار آورده، 
توانسته تجهیزات پزشکی بیشتری بــرای خود 

جذب کند. 
آریان پور با بیان اینکه بیشتر بیمارستان ها بعضی 
ــد، می گوید: در واقــع تک  از تجهیزات را کم دارن
کمبودها بیشتر هستند؛ مثالً در استان گلستان 
دستگاه  ام.آر.آی دولتی نداریم و تنها یک دستگاه 
 ام.آر.آی خصوصی در گرگان و یکی دیگر هم در 
گنبد وجــود دارد کــه همین مــوضــوع دسترسی 
مردم را محدود کرده و هزینه های درمان مردم را 
باال برده است. یا در خیلی از شهرستان ها دستگاه 
سی تی اسکن، الپاراسکو، ایندسکوپ و... وجود 
نــدارد و یا اگــر هم وجــود دارد قدیمی و اسقاطی 
هستند و خیلی از آن هـــا دیــگــر قــابــل استفاده 
نیستند. به همین دلیل بعضی از پزشکان، بیماران 
را به بیمارستان های خصوصی سوق می دهند و 
این گونه، هزینه های درمان را برای اقشار محروم 
جامعه سنگین تر می کنند. حال که ایده تجهیز 
همه بیمارستان های کشور بــه همه تجهیزات 
پزشکی امکان پذیر نیست، حداقل انتظار این 
اســت که در هر استان و یا هر شهرستان بزرگ 
و نسبتاً بزرگ حداقل یک بیمارستان مجهز به 
امکانات و تجهیزات پزشکی مناسب داشته 
باشیم تا دست کم مردم بدانند در فالن بیمارستان 
دولتی تجهیزات کافی بــرای فــالن عمل جراحی 

وجود دارد و بتوانند از آن استفاده کنند. 
وی از پیگیری کمیسیون بهداشت مجلس برای 
توزیع عــادالنــه امکانات و تجهیزات پزشکی از 
سوی دولت خبر می دهد و می گوید: از سوی دیگر 
الزم است وزارت بهداشت بدون توجه به البی ها و 
براساس نیازها و کمبودها اقدام به توزیع امکانات 
و تجهیزات پزشکی کند و در ایــن خصوص نیز 
استان ها و شهرستان های محروم را در اولویت 

خود قرار دهد. 

توزیع ناعادالنه تجهیزات و مشکل تعارض منافع ◾
محمد علی محسنی بندپی، عضو دیگر کمیسیون 
بهداشت و درمــان مجلس هم در پاسخ به قدس 
می گوید: در حال حاضر تجهیزات و دستگاه هایی 
که از قبل در بیمارستان ها وجود داشت به دلیل 
نبود لــوازم یدکی یا نبود قطعات جایگزین برای 
تعویض و تعمیراتشان از رده خارج شدند و از سوی 
دیگر تجهیزات پزشکی تولید داخــل نیز باوجود 
پیشرفت ها و گام های خوبی که در این حوزه برداشته 
شــد هــنــوز بــه سطح اســتــانــداردهــای بین المللی 
نرسیده اند. بنابراین در مجموع، تجهیزات پزشکی 
ما در اغلب بخش های تشخیصی و درمانی هم از 
نظر کمّی دچار نقصان هستند و هم از نظر کیفیت 

وضعیت مناسبی ندارند. 
وی نیز به توزیع ناعادالنه تجهیزات پزشکی در 
بیمارستان ها و مراکز درمانی دولتی در کشور اذعان 
می کند و می گوید: این موضوع دالیل مختلفی دارد. 
نخست اینکه اغلب بخش های فوق تخصصی و 
درمانی پیشرفته در مراکز استان ها و کالنشهرها دایر 
شده اند بنابراین خود به خود تمرکز تجهیزات پزشکی 
و نیروی انسانی تخصصی و فوق تخصصی در این 
شهرها شکل گرفته است. دلیل دیگر موضوع هم به 
تعارض منافع برمی گردد. البته تعارض منافع الزاماً 
منفعت های فردی نیست بلکه قومی و شهرستانی و 
استانی است. به طوری که بعضی از مدیران به نقاط 
خاصی بیشتر توجه می کنند چون خودشان به آن 
ــد؛ این موضوع موجب می شود  منطقه تعلق دارن
توزیع تجهیزات پزشکی از عدالت دور شود تا جایی 
که االن ما در مناطق محروم از نظر نیروی انسانی 
متخصص و تجهیزات پزشکی مناسب دچار مشکل 
هستیم. امیدواریم این دولــت که توسعه عدالت 
شعار محوری اش بوده، بتواند به این بی عدالتی پایان 
دهد و از این پس تجهیزات و امکانات پزشکی به 

سمت توزیع عادالنه سوق یابد.

وقتیبیمارانقربانیالبیهاوتعارضمنافعبرخیمدیرانمیشوند

بی عدالتی 
در توزیع تجهیزات پزشکی

ددستچينستچين

 رضا آریان پور
عضو کمیسیون بهداشت و درمان 

مجلس

تجهیزات پزشکی ساالنه نیاز به نگهداری و 
تعویض قطعات دارند اما گاهی قیمت قطعات 

آن قدر باالست که تهیه آن ها از توان بیمارستان ها 
خارج است. مثاًل یک دستگاه سونوگرافی یا 

اکوکاردیوگرافی فقط با خراب شدن یک قطعه 

پروب که قیمتش حتی به 2۰۰میلیون تومان هم 
رسیده موجب می شود دستگاه از کار بیفتد و 

این گونه، خدمات دهی به مردم قطع می شود. به 
همین خاطر یکی از درخواست های کمیسیون 

بهداشت و درمان این بوده که حذف ارز ترجیحی 

در بخش دارو و تجهیزات پزشکی باید با 
برنامه دقیق تری جلو برود تا خدای ناکرده 
فشار شدیدی به مردم وارد نشود. برای این 

منظور قرار شد از طریق بیمه ها تأثیر حذف ارز 
ترجیحی جبران شود.

بعضی از مدیران به نقاط خاصی بیشتر توجه می کنند چون خودشان به آن 
منطقه تعلق دارند، این موضوع موجب می شود توزیع تجهیزات پزشکی از 

عدالت دور شود تا جایی که االن در مناطق محروم دچار مشکل هستیم.
گزيدهگزيده
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رؤسای پارک ها، پارکبان شده اند! ◾
 سعید سرکار، دبیر ستاد توسعه فناوری 
نانو به ایسنا گفت: رؤسای پارک های علم 
و فناوری بیشتر پارکبان شده اند! زمینی 
را دریافت و با تهیه زیرساخت هایی چون آب و برق 
و گــاز، یا اراضــی را می فروشند و یا اجــاره می دهند و 
عـــده ای در ایــن اراضـــی ساختمان سازی می کنند و 

مستقر می شوند. 

بر سر منافع معلمان با کسی تعارف نمی کنیم ◾
ــرد،  ــاری فـ ــتـ بـــه گــــــزارش پـــانـــا صـــــادق سـ
مــعــاون تربیت بــدنــی و ســالمــت وزارت 
آمـــوزش و پـــرورش گفت: وزارت آمــوزش 
ــرورش و حقوق  ــوزش و پـ ــرورش بــر ســر منافع آمـ و پـ
ــعــارف و معامله  ــا هــیــچ کــســی ت و مــنــافــع معلمان ب
 نمی کند و حقوق و مطالبات آنان را در بستر قانونی 

پیگیری می کند.

دانشگاه ها کلنگ جدید به زمین نمی زنند ◾
ــاون اداری، مــالــی  ــعـ عــلــی خــطــیــبــی، مـ
و مدیریت منابع وزیـــر عــلــوم گــفــت: در 
دولت مقرر شد به دلیل تکمیل پروژه های 
ــازه در دانشگاه های  بــه زمین مــانــده، کلنگ پـــروژه ت
ــی کــه قـــرار بــود  ــروژه هــای ــتــی زمــیــن زده نــشــود. پ دول
 دو ساله تمام شــود، پــس از 1۰ ســال هنوز بــه پایان

 نرسیده اند.

تهران و گیالن، پیرترین استان های کشور ◾
حسام الدین عالمه، سرپرست دبیرخانه 
شــورای ملی سالمندان، اسامی پیرترین 
استان های کشور را اعالم کرد و به ایرنا گفت: 
از نظر تعدادی، استان تهران با یک میلیون و ۷۰5 هزار نفر 
و از نظر درصد جمعیت سالمندی استان گیالن با 15.1۹ 
درصد، سالمندترین استان های کشور هستند. سیستان 

و بلوچستان هم جوان ترین استان است.

جامعه

برگ س���بز سواری سیستم س���ایپا تیپ تیبا  
م���دل 1395 ب���ه رنگ آبی س���یر- متالیک به 
ش���ماره  و    M158286114 موت���ور  ش���ماره 
شاسی NAS811100G5892700 به  شماره 
پ���اک 42- 791 ل 58 مفق���ود گردی���ده واز 

درجه اعتبارساقط می گردد. ف
,4
01
01
64
8

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ و س���ند مالکیت سبزس���واری سیستم پژو تیپ 
206  م���دل 1389 ب���ه رن���گ خاکس���تری- متالی���ک 
به ش���ماره موت���ور 14189057921 و ش���ماره شاس���ی  
NAAP03ED2BJ469349 ب���ه  ش���ماره پاک 64 – 
442 ط 26 مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبارس���اقط 

می گردد. ف
, 4
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01
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6
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ب���رگ س���بز س���واری پ���ژو پ���ارس م���دل 96 
164ن55                                                                                      انتظام���ی  ش���ماره  س���فید  رن���گ 
ای���ران 36 موت���ور K 1142647 124 ش���ماره 
شاس���ی 15927 بنام معصومه بپرم مفقود 

گردیده و از درجه ی اعتبار ساقط است .

ف
, 4
01
01
69
0

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

40
10
16
96

م���درک موقت پایان تحصیات اینجانب س���ارا 
جهاندیده  فرزند صادق با  ش���ماره شناس���نامه 
1222 صادره از مشهد و کد ملی 0939043319 
در مقط���ع کاردان���ی پیوس���ته رش���ته معم���اری 
صادره از دانش���گاه آزاد اس���امی واحد مشهد  

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

اداره امور فارغ التحصیان ارسال نمایید.  
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40
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اینجان���ب علی پروانه مالک خودروی س���واری پژو 
تی���پ PARSXU7 رن���گ س���فید - روغن���ی  س���ال 
1393  به ش���ماره  شهربانی 91 م 248 ایران 12 و 
شماره بدنه NAAN01CA5EK856095 و شماره 
موت���ور 124K0502313 ب���ه عل���ت فقدان اس���ناد 
فروش تقاضای رونوش���ت المثنی اسناد مذکور را 
نموده است لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد 
خ���ودروی مذکور دارد ظرف م���دت 10 روز به دفتر 
حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع 
در پیکان ش���هر ساختمان س���مند مراجعه نماید 
بدیهی اس���ت پس از انقض���ای مهلت مزبور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
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آگ

برگ سبز سواری پرایدجی ال ایکس آی مدل 86 
رنگ زرش���کی- متالیک ش���ماره موتور 2249867و 
ش���ماره شاسی S1412286673463 شماره پاک 
انتظام���ی 87 ایران 655 ب 62 به مالکیت بهمن 
محمدی کد ملی 4284281305 مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
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برگ س���بز خ���ودرو س���واری پژو 206 م���دل 1389 
رنگ س���فید روغنی به شماره موتور 14189051711 
و ش���ماره شاس���ی NAAP03ED9BJ464049 و 
ش���ماره انتظامی 917 ج 75 ایران 42 به مالکیت 
زهرا ژیان زرگران مفقود و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  40
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ب����رگ س����بز و س����ند کمپان����ی وان����ت دو کابی����ن فوت����ون 
س����فید  تیپTUNLANDBJ2037V3MXV-4*4رن����گ 
س����ال 1398 به ش����ماره ش����هربانی 12ی 563 ایران 36 و 
ش����ماره بدنه NAB375828KA001033 و شماره موتور 
4G69S4NSXQ9849 به مالکیت شوکت میرزا دوستی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می گردد.
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     مربوط به خرید قطعات پمپ فلو سرو - درخواست شماره 9500142 )نوبت اول(

  ش��رکت بهره برداری نفت و گاز گچس��اران در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی)خرید 
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       شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران

شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

شرکت بهره برداری نفت و گازگچساران
)سهامی خاص(

بدینوس��یله از کلیه س��هامداران ش��رکت خمیرمایه رضوی )س��هامی خاص( به ش��ماره ثبت 12447 و 
شناس��ه ملی 10380281365 دعوت به عمل می آید تا در جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که در 
راس س��اعت 14 روز پنجش��نبه مورخ 1401,02,29 در محل بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی 
به نشانی مشهد، بلوار خیام، بین خیام 33 و 35 تشکیل می گردد حضور به هم رسانند. ضمنًا باتوجه به 
الزامات قانونی مبنی بر ثبت صورت حاضرین در مجمع، به همراه داشتن معرفی نامه برای سهامداران یا 

نمایندگان قانونی آن ها الزامی می باشد.
 دستور جلسه:

1( تغییر موضوع فعالیت شرکت
2( تبدیل شخصیت حقوقی از سهامی خاص به سهامی عام

3( تصویب اساسنامه جدید 
4( سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد. 

هیات مدیره شرکت خمیرمایه رضوی )سهامی خاص(

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت خمیرمایه رضوی )سهامی خاص(
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آگهی فراخوان عمومی  
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ش��هرداری تربت جام در نظر دارد با اس��تناد به مصوبه ش��ماره 71 - 1401/01/30 شورای محترم 
اس��المی شهر تربت جام ، نس��بت به واگذاری فرصت س��رمایه گذاری ذیل با مشخصات و شرایط 

مندرج در اسناد فراخوان به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید .

ارزش تقریبی آورده سرمایه گذارروش مشارکتآدرس محل پروژهنام فرصت سرمایه گذاریردیف

1
ممیزی و هوشمند سازی حوزه های امالک و شهرسازی، 

ایجاد شهرداری الکترونیک و وصول مطالبات
شهرداری تربت جام

180 میلیارد ریالB.O.Tخراسان رضوی

بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت میگردد جهت تهیه اسناد 
فراخوان با واریز مبلغ یک میلیون ریال به حساب شماره 3100002305000 شهرداری تربت 
جام نزد بانک ملی شعبه امام حسن مجتبی )ع( و ارایه آن به اداره سرمایه گذاری شهرداری 
از طریق مراجعه حضوری یا از طریق نمابر ) فاکس (  یا سایر پیام رسانها اقدام نمایند . ) مبلغ 

واریزی غیر قابل استرداد است( .
متقاضیان می توانند جهت کس��ب اطالعات بیشتر با ش��ماره تلفن 12-05152527910 اداره 

سرمایه گذاری شهرداری تربت جام تماس حاصل  نمایند. 
سایر شرایط : 1- مهلت دریافت اسناد از تاریخ درج آگهی نوبت اول ، تا 10 روز کاری پس از درج 
آگهی نوبت دوم در روزنامه . )تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1401/03/07 ( می باشد . 

2- آخرین مهلت ارائه پیش��نهادات پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ 1401/03/08 به 
دبیرخانه شهرداری می باشد . 

3- زمان بررسی پیشنهادات روز یک شنبه مورخ 1401/03/08 راس ساعت 16:00 می باشد  
4-  مح��ل دریافت اس��ناد اداره س��رمایه گذاری ش��هرداری تربت جام واقع در س��اختمان 

شهرداری تربت جام می باشد . 
5- این فراخوان بمنزله شناسایی سرمایه گذار بوده و از بین پیشنهادات ارائه شده بهترین 

پیشنهاد برابر شرایط مندرج در اسناد فراخوان توسط شهرداری انتخاب خواهد شد .
6- شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار میباشد .

اصغر خوشخو-  شهردار تربت جام
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آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت اول(                                       
فرمانده انتظامی استان یزد در نظردارد به منظور احداث طرح مورد نیاز، بامشخصات ارائه شده در اسناد 

مناقصه و با شرایط زیر، نسبت به برگزاری تشریفات قانونی مناقصه اقدام نماید.
الف( مشخصات طرح: احداث طرح به متراژ ساختمان 830 مترمربع 

ب( برآوردریالی طرح: مبلغ برآورد ریالی طرح به میزان127.395.000.000 ریال می باشد.
ت( محل تامین اعتبار:  از محل طرح های عمرانی ف.ا.ج.ا.ا. می باشد.

ج( ضمانتنامه: تضمین ش��رکت در مناقصه به مبلغ  6.500.000.000 ریال ش��امل ضمانتنامه معتبر بانکی یا 
فیش واریزی نقدی به حساب اعالمی در اسناد مناقصه می باشد.

د( شرایط اجرای طرح: پیمان به صورت اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع)بخشنامه 96/1299188 
مورخ 1396/05/04( ، براساس فهرست بهای پایه ابنیه، مکانیکی و برقی سال 1401و احتساب کلیه ضرایب 

متعلقه به فهرست بهاء است.
ه( کسورات: کسورات مطابق ضوابط و ابالغیه های مورد عمل در طرح های عمرانی ف.ا.ج.ا.ا. پرداخت و ارایه 

مفاصا حساب تابع ضوابط مراجع مربوط خواهد بود.
و ( پیش پرداخت: پیش پرداخت برابر آئین نامه تضمین معامالت دولتی به ش��ماره 123402/ت50659 ه 

مورخ 1394/09/22 پرداخت می گردد. 
ز ( مدت اعتبار پیشنهادات:  3 ماه می باشد .

ح( ش��رایط مناقصه گذار: در رد یا قبول تمامی و یا هر یک از پیش��نهادات، مختار اس��ت و به پیش��نهادات 
مشروط، مخدوش و فاقد فهرست تجزیه بهاء، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ط( تاریخ واگذاری اسناد مناقصه:  از مورخ 1401/2/21.تا مورخ 1401/2/25می باشد.
ی(  آخرین مهلت قبول پیشنهادات:  مورخ 1401/3/4 می باشد.

ک( تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه:  مورخ 1401/3/8 می باشد.   
 ل( محل بازگشایی پاکات مناقصه:   به آدرس  یزد – بلوار حمیدیا – ستاد فا.ا.یزد می باشد. 

- ل��ذا از تمام��ی پیمان��کاران دارای گواه��ی صالحی��ت پیمان��کاری معتبر ص��ادره از س��ازمان مدیریت و
 برنامه ریزی کشور که در سامانه ساجات WWW.SAJAT.IR و ساجار WWW.SAJAR.IR قابل رویت بوده و 
دارای حداقل رتبه 5 در رشته ابنیه )دارای ظرفیت مجاز و آزاد برای شرکت در مناقصه متناسب با برآورد 
 ،) HSE( می باش��ند و دارای گواهی صالحیت ایمنی صادره از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی )کل پروژه
دعوت می گردد حداکثرظرف مدت2 روز از تاریخ درج آگهی نوبت اول با به همراه داشتن فتوکپی برابر با 
اصل رتبه بندی ش��رکت ) تأئیدیه صالحیت پیمانکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور( گواهینامه 
مودیان مالیاتی )مالیات بر ارزش افزوده(، صورت های مالی حسابرس��ی ش��ده منتهی به سال جاری )برای 
پ��روژه ها با برآورد  بیش از 10 برابر س��قف معام��الت عمده دولتی(، یك جلد رزومه کاری پنج س��ال اخیر 
شرکت، جهت اعالم آمادگی ودریافت اسناد به منظور ارزیابی توان اجرایی کار توسط دستگاه مناقصه گذار 

به آدرس: یزد- بلوار کاشانی- کوچه ژاندارمری- معاونت مهندسی انتظامی استان یزد  مراجعه نمایند. 
تلفن: 21825148 و 09132517315 دورنگار 21825086

هزین��ه درج  هر دو نوبت آگهی و ثبت قرارداد و هزینه طراحی نقش��ه ه��ا و متره و برآورد پروژه به عهده 
برنده مناقصه می باشد.

آگهی تحدیدحدوداختصاصی
حوزه ثبتی سبزوار

پیروآگهی تحدیدحدود قبلی که به موجب مقررات ماده14قانون ثبت منتش��ر گردیده اینک برحس��ب درخواست واصله مستندبه ماده 
مذکور وماده61آیین نامه قانون ثبت تحدیدحدود یکقسمت از امالک واقع در بخش3سبزوار حوزه ثبتی این واحدبشرح زیرمیباشد:

بخش3سبزوار-پالک200-اصلی-هاشم آباد 
33فرعی-ششدانگ یکباب ساختمان-امیرمخلصیان فرزند علی اکبر 
تاریخ تحدید:سه شنبه1401/03/24 ساعت8صبح انجام خواهدشد.

لذاب��ه موج��ب ماده14قانون ثبت امالک به صاحبان امالک ومجاورین ش��ماره های فوق الذکر بوس��یله این اگه��ی اخطار میگرددکه 
درروزوس��اعت مقررباالدرمحل حضوربهم رسانید.چنانچه هریک ازصاحبان امالک یانماینده قانونی آنهادرموقع مقررحاضرنباشندمطابق 
ماده15قانون مزبورملک موردآگهی باحدوداظهارش��ده ازطرف مجاورین تحدیدخواهدش��دواعتراضات مجاورین نسبت به حدودوحقوق 
ارتفاق��ی ونیزصاحبان امالک که درموق��ع مقررحاضرنبوده اند مطاب��ق ماده20قانون ثبت فقط تا30روزازتاری��خ تحدیدحدودپذیرفته 
خواهدشدودراجرای تبصره2ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی معترضین میبایست ازتاریخ تسلیم اعتراض به 
اداره ثبت ظرف یکماه دادخواست اعتراض خودرابه مرجع ذیصالح قضایی تقدیم وگواهی الزم ازمرجع مذکوراخذ وبه این اداره تسلیم 
نماینددر غیراینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست رادریافت 

و به اداره ثبت تسلیم نماید.اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی رابارعایت مقررات ادامه می دهد. 
)م الف 1401/341(  آ40101711                                            تاریخ انتشار: دوشنبه 1401/02/19

علی آب باریکی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سبزوار



عزیزی خادم 
در کمیته اخالق 

حاضر شد
شهاب عزیزی 

خادم ، رئیس برکنار 
شده فدراسیون 

که پیش از این دو 
بار از حضور در 

جلسه این کمیته 
خودداری کرده 

بود،پس از گذشت 
۱۱ روز از دومین 

دعوت خود به کمیته 
اخالق، تصمیم 

گرفت با حضور در 
جلسه این کمیته 
توضیحات خود 

را ارائه کند.مجمع 
فدراسیون فوتبال 

برای تصمیم گیری 
درخصوص عزل 

دائم یا بازگشت وی 
به فدراسیون قرار 

است روز ۱۰ خرداد 
برگزار شود 

در  حاشيه

فنایی: 
 شرط  بندی
 در فوتبال 

بیداد می  کند

محمد فنایی، 
کارشناس داوری 

کشورمان با تأکید بر 
فساد موجود در فوتبال 

گفت:
یک سال است که ما 

ساز حرفه ای گری را 
می زنیم ولی هیچ چیز 
ما شبیه حرفه ای گری 
نیست. تا چه زمانی 

باید کارشناسان و ما این 
مسائل را بازگو کنیم؟ 

به نظر من اصالً اصالح 
شدنی نیست. گاهی 
فسادهایی در فوتبال 
به وجود می آید. البته 

من نمی گویم که تمامی 
این فسادها به داوری 
برمی گردد اما جزیی 
از آن ممکن است به 
داوران مربوط باشد. 
فساد در این است 
که تیم ها با یکدیگر 

مشکل داشته و گاهی 
با هم زد و بند کرده و 

شرط بندی غوغایی در 
فوتبال ما می کند. 

خبرخبر
روزروز

  مارکوس آلونسو 
بارسلونا و آلونسو منتظر چراغ سبز 

مسئوالن جدید باشگاه چلسی هستند. 
آلونسو محصول آکادمی رئال مادرید که 
هرگز فرصت درخشش پیدا نکرد و حاال 

قصد دارد شانسش را در بارسا امتحان کند.

  گراهام پاتر 
اگر کونته تاتنهام را ترک کند، 

گراهام پاتر گزینه اصلی اسپرز برای 
جایگزینی او خواهد بود اما برای به 
خدمت گرفتن پاتر، باید ۱۰ میلیون 

پوند به برایتون بپردازند.

  نمانیا ماتیچ 
هافبک دفاعی صرب منچستریونایتد 

که در تابستان 34 ساله می شود، از 
ماه آینده بازیکن آزاد خواهد بود. 

احتمال پیوستن او به یووه بیشتر از 
سایر تیم هاست.

هـــفـــتـــه بـــیـــســـت و 
ششم لیگ برتر را 
باید حساس ترین 
ــــســــت  ــه دان ــتـ ــفـ هـ
ــرد  ــ ــب ــ چـــــــــرا کـــــــه ن
قهرمانی، سقوط و 
سبقت در آن بــه اوج مــی رســد. تیم 
فوتبال استقالل صدرنشین کنونی 
رقابت های لیگ برتر از تیم قعرنشین 
شــهــرخــودرو پــذیــرایــی می کند کــه در 
ــازی حداقل  صــورت پــیــروزی در ایــن ب
می تواند ۴ امتیاز برتری اش نسبت به 

تیم دوم جدول را حفظ کند.
فرهاد مجیدی در حالی تیمش را برای 
این بازی آماده می کند که سیدحسین 
حسینی با کارت زردی که چهارشنبه 
شــب مــقــابــل ســپــاهــان گــرفــت چهار 
اخطاره شد تا دیدار مقابل شهرخودرو 
را از دســت بــدهــد. حــضــور علیرضا 
رضایی سنگربان جوان و مورد اعتماد 

آبی پوشان در این بازی قطعی است.
از ســوی دیــگــر رافــائــل سیلوا مدافع 
میانی و برزیلی آبــی پوشان هم پس 
از پشت سر گذاشتن محرومیت یک 
جلسه ای خود امکان حضور در ترکیب 
را داشته و بعید است مجیدی از او در 

ترکیب اولیه تیمش استفاده نکند. 
از تــغــیــیــرات احــتــمــالــی در ترکیب 
استقالل می توان به استفاده از یک 
خارجی دیگر در ترکیب اولیه اشــاره 
کــرد. عزیز بک آمانوف هافبک چپ 

ــدار مقابل سپاهان را از  پایی کــه دیـ
دســت داد شــانــس خــوبــی بـــرای قــرار 
گرفتن در ترکیب اصلی تیمش مقابل 
ــه خــصــوص که  شــهــرخــودرو دارد. ب
آبــی پــوشــان بــا رویــکــردهــای تهاجمی 
بیشتری به این بــازی خواهند رفت و 
به همین دلیل هافبک طراحی مثل 
آمــانــوف کــه در فــاز تهاجمی کــارایــی 

زیادی دارد می تواند مفید باشد.
درآن ســوی مــیــدان سیدعباسی که 
بـــا شـــهـــرخـــودرو بـــه هــیــچ جایگاهی 
نیافته  از قعرنشینی دســـت  بهتر 
بــرای ایــن بــازی چــاره ای جز انتحاری 
ــدارد. بــرای شهرخودرو  حمله کــردن ن
هر تک امتیاز از بازی های باقیمانده 
ــان شــب واجـــب تــر اســـت. داوود  از ن
ســیــدعــبــاســی در نــشــســت خــبــری 
اظهار کرد: بازیکنان ما در پنج هفته 
اخیر تــالش زیــادی کــرده انــد و انگیزه 
ــد. تنها ناراحتی مــن این  خوبی دارنـ
اســت کــه از نظر نتیجه گیری خوب 
ــه لــحــاظ عملکرد  ــه ب ــبــوده ایــم وگــرن ن
بهتر کــار کــرده ایــم. درســت اســت که 
استقالل تیم خوبی دارد، ولی به چشم 
فرصت نگاه می کنیم تا توانایی های مان 
را نشان دهیم.سرمربی تیم فوتبال 
شهر خودرو مشهد در خصوص اینکه 
ــدوار بــه حفظ تیمش در  ــی چــقــدر ام
لیگ بــرتــر اســـت، گــفــت: کــار سخت 
است. بازیکنان ما امیدوار کننده بازی 
می کنند و ایــن مسئله ما را امیدوار 

نگه داشته است. همین که موقعیت 
درســت می کنیم و به حریفان فشار 
ــم مــا را بــه مــانــدن در لیگ  ــی آوریـ مـ
امیدوار کــرده اســت. تا آخرین هفته 
ــرد تا  تـــالش خـــودمـــان را خــواهــیــم کـ

شانس زنده ماندن مان را حفظ کنیم.
ــازی حــســاس امـــروز  ــگــر بــ امـــا در دی
ــن  و پرسپولیس مقابل هم  ذوب آهــ
قرار می گیرند. برای ذوب آهن عبور از 
پرسپولیس عــالوه بر جایگاه جدولی 
موضوع حیثیتی است.استقاللی ها 
ــازی فقط منتظر شکست  در ایــن بـ
پرسپولیس هستند و بـــس.از سوی 
دیــگــر ســرخــپــوشــان هــم مــی دانــنــد از 
دست دادن امتیاز در این بازی یعنی 
باد خوردن به شمع امیدهای قهرمانی. 
یحیی برای این نبرد احتماالً می تواند 
از مــهــره کــلــیــدی اش یــعــنــی امــیــری 
استفاده کند و ایــن خبر خوبی برای 

هواداران است.
دوشنبه 19 اردیبهشت
تراکتور-هوادار/16:30

فجر سپاسی-نفت مسجد سلیمان 
18:30/

ذوب آهن-پرسپولیس/18:30
پیکان-سپاهان/19:00

نـــــســـــاجـــــی مــــــــازنــــــــدران-مــــــــس 
رفسنجان/19:30

گل گهر-آلومینیوم/20:00
استقالل-شهرخودرو /20:۴0

صنعت نفت آبادان-فوالد/21:00

امروز شهرخودرو میهمان استقالل است

می خواهم زنده بمانم!
زیر ذره بين

خبر

هیئت رئیسه در گرداب اختالفات

 فوتبال ایران 
بالتکلیف تر از قبل!

سینا حسینی   صبح دیروز بنا بود اعضای هیئت 
رئیسه فــدراســیــون فوتبال در مرکز ملی فوتبال 
دور هم جمع شوند تا دربــاره مسائل کالن فوتبال 
تصمیم گیری کنند و نتایج آن را در قالب مصوبات 
هیئت رئیسه به ارکـــان اجــرایــی فدراسیون ابالغ 
کنند، اما همان طور که پیش بینی می شد اختالفات 
درونی مانع از به رسمیت رسیدن نشست هیئت 
رئیسه شد تا با یک بار دیگر این حقیقت تلخ فاش 
شــود که فوتبال ایــران گروگان قــدرت طلبی برخی 
اعضای هیئت رئیسه شــده تا حــدی که آن هــا در 
جهت دستیابی به اهــداف خود حاضرند جلسه 
تصمیم گیری در خصوص مدیریت فوتبال را از 
رسمیت بیندازند تا سایر اعضا وادار شوند در برابر 

تصمیمات آن ها نرمش نشان دهند.
اما سؤال اینجاست چرا با وجود حضور آنالین نایب 
رئیس بازداشتی فدراسیون در جلسه دیروز هیئت 
رئیسه، بازهم مهرداد سراجی حاضر به حضور در 
جلسه نشد. گفته می شود پشت پــرده تمام این 
کشمکش ها اخــتــالف نظر جــدی بــر ســر برکناری 
حسن کامرانی فر است، مخالفان میرشاد ماجدی 
معتقدند حسن کامرانی فر باید از کار برکنار شود 
و به جای او معاون ورزشی سابق باشگاه استقالل 
عهده دار این مسئولیت شود، اما میرشاد ماجدی 
با این موضوع به شدت مخالف است و تأکید دارد 
حسن کامرانی فر به عنوان دبیرکل باید فعالیت خود 
را در فدراسیون ادامه دهد، به همین دلیل اختالف به 
باالترین حد رسیده و منتقدان کامرانی فر حاضر به 

شرکت در جلسه نیستند.
طهمورث حیدری رئیس کمیته شهرستان های 
فــدراســیــون فوتبال بــا اشـــاره بــه زمــزمــه هــای شکل 
گرفته مبنی بر برکناری قریب الوقوع کامرانی فر از 
این سمت در این خصوص گفت: هیئت رئیسه 
مشکلی با انتخاب سرپرست دبیرکلی نــدارد، اما  
همه چیز باید بر اساس قاعده و اصول انجام شود، 
وقتی موضوع تغییر در جایگاه دبیرکل رسمی خواهد 
شد که در دستور کار هیئت رئیسه قرار گیرد، اما 
حداقل روز یکشنبه این موضوع در دستور کار نبود.

اعضای مخالف هیئت رئیسه مدعی شدند ماجدی 
بدون مشورت با آن ها اعضای کمیته فنی را انتخاب 
کــرده که این موضوع به هیچ وجه باب میل آن ها 
نبوده است. از جمله موارد اختالفی دیگر تصمیم 
گیری های شخصی در خصوص اداره برخی کمیته ها 
از سوی ماجدی است که سبب شده حسابی روابط 

میان او و مخالفانش شکرآب شود.
حاال باید دید با وجود عصبانیت و نارضایتی وزیر 
ورزش و جــوانــان از اخــتــالفــات در الیــه هــای کالن 
مدیریتی در فدراسیون فوتبال آیا ماجدی تا برگزاری 
مجمع فوق العاده می تواند به عنوان سرپرست در 
سئول جنوبی مسئولیت اداره ساختمان پرحاشیه 
فوتبال را برعهده گیرد یا اینکه او نیز همانند عزیزی 
خادم عزل خواهد شد تا فوتبال ایران در کمتر از 6 ماه 

دومین متولی خود را عزل کند؟!

 پرسپولیس
 گران فروش ترین تیم لیگ

از بین تیم های پرطرفدار که امکان حضور تماشاگران 
را فراهم کرده اند، پرسپولیس تیمی است که بلیت 
ورزشگاهش را با بیشترین میزان قیمت به فروش 
می رساند. سرخپوشان بلیت جایگاه VIP را با رقم 
500 هزار تومان به فروش می رسانند که البته تعداد 
محدودی دارد. برای دیدار دربی که میزبانی برعهده 
پرسپولیس بود، بلیت جایگاه 200، روبه روی جایگاه 
150 و سایر نقاط ورزشگاه 100 هزار تومان به فروش 

رسید. 
در رتبه دوم تیم استقالل قــرار دارد که بــرای بازی 
حساس با شهرخودرو بلیت جایگاه را به 100 هزار 
تومان کاهش داده و روی بلیت روبـــه روی جایگاه 
را نیز برچسب 50 هــزار تومانی گذاشته و سایر 
نقاط ورزشگاه را با بهای 20 هــزار تومان به فروش 
می رساند. در جایگاه بعدی تیم ذوب آهن اصفهان 
قرار دارد که برای بازی حساس با پرسپولیس بلیت 
ورزشگاه را 50هــزار تومان قرار داده تا به این ترتیب 
حداکثر استفاده را از اهمیت این بازی ببرد و دست کم 
ــازی را به ایــن شکل تأمین کند.تیم  هزینه های ب
سپاهان چهارمین تیم در این جدول رده بندی است 
که برای بازی استقالل بلیت جایگاه میزبان و میهمان 
را با رقم یکسان 30 هزار تومان در اختیار عالقه مندان 

قرار داد که رقمی کمتر از حد انتظار ناظران بود.
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زکی پور خانه نشین شد ◾
مدافع تیم فوتبال گل گهر تا پایان فصل نمی تواند این 
تیم را همراهی کند. میالد زکی پور مدافع چپ گل گهر به 
دلیل مصدومیت نمی تواند تا پایان بیست ویکمین دوره 
لیگ برتر به میدان برود. این بازیکن از ناحیه پشت زانو 
دچار مصدومیت شده و باید به درمان پای مصدوم خود 
بپردازد. گل گهر امروز در سیرجان میزبان آلومینیوم 

اراک خواهد بود.

ادامه گلزنی طیبی در پرتغال ◾
تیم بنفیکا در ادامــه دیــدارهــای هفته بیست وپنجم 
لیگ برتر فوتسال پرتغال، میهمان پورتیموننسه بود 
و با نتیجه 8 بر یک به برتری رسید. حسین طیبی، 
یکی از گل های بنفیکا در این مسابقه را به ثمر رساند. 
بنفیکا که با کسب 65 امتیاز در جایگاه دوم جدول لیگ 
برتر پرتغال قرار دارد، صعود خود را به مرحله پلی آف 

مسابقات قطعی کرده است.

نمره خوب صیادمنش در هفته پایانی چمپیونشیپ ◾
تیم فوتبال هال سیتی در آخرین هفته از  چمپیونشیپ 
برابر ناتینگهام فارست به نتیجه تساوی 1 - 1 دست 
یافت. اللهیار صیادمنش از ابتدا در ترکیب اصلی 
هال سیتی حضور داشت و عملکرد قابل قبولی از خود 
بر جای گذاشت. سایت hulldailymail به ارزیابی 
عملکرد بازیکنان هال سیتی در این مسابقه پرداخت 

و به صیادمنش از 10، نمره 8 داد.

اسکوچیچ ۲۳ اردیبهشت به ایران بازمی گردد ◾
دراگان اسکوچیچ که برای استراحت و دیدار با خانواده 
و همچنین عمل جراحی در کرواسی حضور دارد، 23 
اردیبهشت به ایــران باز می گردد. سرمربی تیم ملی 
با هماهنگی که با فدراسیون فوتبال انجام داده اعالم 
کرده اگر مشکل خاصی پیش نیاید، 23 اردیبهشت 
در ایران خواهد بود و سپس برای اردوهای آماده سازی 
برنامه های تیم ملی ، برنامه ریزی الزم را انجام می دهد. 

غزال تیز پای آسیا هم بعد از سال ها بودن در سطح اول 
فوتبال دنیا روی این نکته تأکید دارد که فوتبال در کنار 
درس و طی کردن مدارج عالی تحصیالتی زیباتر و مفیدتر 
است. خداداد عزیزی دیروز در افتتاحیه سالن تخصصی 
آکادمی فوتبالش در جمع نوجوانان و جوانان گفت: فوتبالیست شدن 
درآمد خوبی دارد، اما در کنار آن باید ضمن اخالق مداری درس را هم 
با جدیت دنبال کنید تا بتوانید به جایگاه خوب اجتماعی دست پیدا 
کنید. خداداد با اشاره به تحصیلکرده های فوتبال ملی ایران، دایی را 
یکی از الگوهای مناسب فوتبالیست های جوان معرفی کرد و افزود: 
مــدارج عالی تحصیالتی قطعاً در شکل فوتبال و زندگی افــراد تأثیر 
مهمی دارد. در این مراسم که با حضور علوی رئیس کمیسیون ورزش 
شورای شهر مشهد و تعدادی از ستاره های قدیمی فوتبال برگزار شد، 
خداداد با ابراز تأسف از خالی شدن تیم های ملی از بازیکنان مشهدی 
گفت: اولین قدم در این راه داشتن تیم های لیگ برتری در رده های 

سنی پایه است. 
استعدادهای شهر که در آکادمی ها شناسایی می شوند پیشرفت 
نخواهند کرد مگر اینکه در میادین رسمی کشوری به میدان بروند. او 
از رئیس کمیسیون ورزش شورای شهر درخواست کرد امکاناتی مهیا 
شود تا مشهد بتواند در لیگ های برتر رده هــای پایه با خرید امتیاز 
حضور چشم گیرتری داشته بــاشــد.خــداداد علت عقبگرد فوتبال 
خراسان را عدم اعتماد به نیروهای بومی و سرمایه های شهری عنوان 
کرد و افزود: تا نتوانیم بستر مناسبی برای ظهور استعدادهای شهر 
فراهم کنیم و همچنان مصرف گرا باقی بمانیم باید به شکلی آسانسوری 
و با هزار زحمت و منت در فوتبال کشور صعود و سقوط کنیم.در این 
مراسم علوی رئیس کمیسیون ورزش شورای شهر هم وعده داد عالوه 
بر تأمین زیرساخت ها برای فوتبال رده های پایه امکاناتی را فراهم کند و 
خراسان بتواند با خرید امتیاز وارد لیگ های معتبر کشوری در رده های 
پایه شود. احسان عسگری مدیر آکادمی خداداد هم گفت: اخالق ، 
درس و ورزش سرلوحه کاری ماست و در تالشیم بتوانیم با حمایت 
مسئوالن ورزشی شهری، بستری مناسب را با کمک آقای عزیزی برای 
استعدادهای کم برخوردار مشهدی فراهم کنیم. وی در پایان گفت : 
ما برنامه ریزی درازمدتی داریم که در سایه همراهی مسئوالن شهری 
می توانیم به اهداف از پیش تعیین شده خود برسیم. گفتنی است 
آکادمی خــداداد در مجموعه ورزشــی مدافعین حرم و با مساعدت 
مسئوالن ورزشی سپاه بخشی از فعالیت های ورزشی خود را دنبال 

می کند.

خداداد عزیزی در جمع استعدادهای مشهدی:

 فوتبال با درس خوان ها 
زیباتر می شود 

گزارش ِویژه

ستارگان ورزش

از بین بازیکنانی که سابقه بازی در پرسپولیس را دارند و ممکن است تمایل به بازگشت به این تیم 
داشته باشند، فقط یک لژیونر شانس بازگشت به تهران را دارد.

بیست و یکمین دوره مسابقات لیگ برتر در حالی به هفته های پایانی نزدیک می شود که رقابت بین 
استقالل و پرسپولیس به اوج خود رسیده است. پرسپولیس با 53 امتیاز در تعقیب استقالل تهران 

است تا ۴ امتیاز فاصله را در پنج دیدار باقیمانده جبران کرده و صدر را از آبی پوشان بگیرد.
یحیی گل محمدی برای اینکه در هفته های پایانی بتواند تمرکز بازیکنان تیمش را افزایش دهد هرگونه 

روی بازی های پیش رو جذب بازیکن را تکذیب کرد تا بازیکنان تیمش با آرامش بیشتری 
تمرکز کنند. با این حال شایعه دربــاره حضور لژیونرهای 

فعلی تیم ملی ایــران که سابقه بــازی در پرسپولیس را 
داشتند بر سر زبان ها افتاده است. شجاع خلیل زاده 
و محمدحسین کنعانی زادگــان دو مدافع اصلی تیم 
ملی ایران در مسیر راهیابی به جام جهانی 2022 قطر با 

وجود حضور در لیگ ستارگان قطر همچنان نقل محافل 
خبری برای پیوستن به پرسپولیس هستند.خلیل زاده که 

قــراردادش با الریان قطر به پایان رسیده است قبل از پایان 
رقابت های باشگاهی این کشور قــرارداد خود با االهلی را 
نهایی کرد تا باردیگر زوج کنعانی زادگان شود اما خبری از 
بازگشت آن ها به فوتبال ایران و بازی در پرسپولیس نیست.

همچنین علی علیپور مهاجم ماریتیمو پرتغال نیز قصدی 
برای بازگشت به فوتبال ایران ندارد و تصمیم قطعی خود برای 

لژیونر ماندن را گرفته است.
بنابراین حضور این بازیکنان در پرسپولیس فصل آینده منتفی 
است و تنها احتمال می رود علیرضا بیرانوند به جمع شاگردان 

یحیی گل محمدی بازگردد که آن هم هنوز مشخص 
نیست. لژیونرهایی که قرارداد ارزی می بندند تا 
دیگر تمایلی به دستمزدهای ریالی فوتبال ایران 

نداشته باشند.

کدام لژیونرها به پرسپولیس برمی گردند؟

فقط »بیرو« شانس سرخپوش شدن دارد
حمیدرضاعرب  مهدی پاشازاده از اینکه می بیند بعد از بازی با پیکان بازیکنان و به طور کلی 
مجموعه استقالل بیش از هرزمان دیگری متوجه نتایج پرسپولیس اســت، تعجب می کند. 
پیشکسوت استقالل درباره فضایی که بعد از تساوی استقالل مقابل سپاهان و برد سرخ ها به وجود 
آمده این توضیحات را می دهد:» تعجب می کنم چرا این قدر درباره پرسپولیس صحبت می شود. 
ما االن چهار امتیاز از تیم دوم جلو ترهستیم. چهار امتیاز کم نیست. اما طوری صحبت  می شود که 
انگار هیچ حاشیه امنیتی وجود ندارد. این فضا بد است. چرا باید به نتایج پرسپولیس توجه کنیم؟ 
چرا مدام نگاهمان به رقیب است؟ این فضا به ما لطمه می زند«. پاشازاده 
ادامه داد:» حتی ممکن است پرسپولیس که زودتر ازاستقالل بازی 

ذوب آهن به برتری برسد و فاصله امتیازی با دارد مقابل 
عدد یک برسد. در این شرایط ما نباید دچار استقالل به 
ــــرس و  ــت نگرانی بشویم. نباید حواسمان به نتایج رقیب اســ
دوســت دارنــد ما را درگیر خودشان کنند که بــاشــد. آن هــا 
عمل کنیم.« پاشازاده توصیه مهمی به فرهاد ما باید حرفه ای 
هم دارد: » در ایــن روزهــا استقالل به یک مـــجـــیـــدی 

مربی محکم و استوار نیاز دارد. مجیدی 
باید طــوری رفتار کند که بازیکنان هیچ 
خللی احساس نکنند. مجیدی باید همه 
فشارهایی که از دور وبر ایجاد می شود را 
خنثی کند.از مجیدی می خواهم حرفه ای 
باشد واستقالل را بــه سمت قهرمانی 
درلیگ بیست و یکم سوق دهد. ما هشت فصل است قهرمان لیگ 
نشدیم. این خیلی بد است ودر شخصیت ما تأثیرروانی نامناسبی 
گذاشته است«. پاشازاده درباره آنالیز خود از بازی با شهرخودرو گفت:» 
یک تیمی مقابل ما قرار می گیرد که در قعر جدول قرار دارد ومی خواهد 
درلیگ برتر باقی بماند. استقالل هرگز نباید به هوای میزبانی این بازی 
را ساده بگیرد. شهرخودرو انتحاری فوتبال بازی می کند. من فیلم 

بازی های این تیم را دیده ام. تیمی خطرناک و نیش دار هستند«.

ورزش7

پاشازاده در گفت و گو با قدس:

شهرخودرو انتحاری بازی می کند



   پیروزی از آن 
ماست
رئیس جمهور 
روسیه با اشاره به 
جنگ جهانی دوم 
و پیروزی بر آلمان 
نازی گفت: ارتش دو 
جمهوری »دونتسک« 
و »لوهانسک« مانند 
اجدادشان برای 
رهایی از نازیسم 
می جنگند و پیروز 
خواهند شد. 
والدیمیر پوتین در 
پیام های تبریک 
خود به سران این 
دو جمهوری با بیان 
اینکه »نیروهای 
نظامی ما درست 
مانند اجدادشان در 
کنار هم می جنگند 
تا خاک خود را از 
لوث نازی ها آزاد 
کنند« ابراز اطمینان 
کرد: پیروزی از آن ما 
خواهد بود، درست 
مانند سال ۱۹۴۵.

خبر

بدون تیتر

تورم 70 درصدی آتاتورک
تــورم در ترکیه به باالترین حد خــود در دو دهه 
گذشته رسید و شــهــرونــدان ایــن کشور دولــت 
رجــب طیب اردوغــــان را مقصر مــی دانــنــد. به 
ــن کــشــور در مــاه آوریـــل تــورم  گـــزارش فـــارس، ای
ــه گفته گــروه  69.97درصـــــــدی را ثــبــت کـــرد. ب
پژوهشی تـــورم »انـــاگ« کــه هــر مــاه »شاخص 
قیمت جایگزین« را منتشر می کند، رقم واقعی 
ــورم در ترکیه بیش از دو برابر یعنی 156.86  ت
درصد است. »کنفدراسیون اتحادیه های کارگری 
ترکیه« که محاسباتش بر اساس داده های ترک 
استات است، اعالم کرده: این رقم برای فقیرترین 
افــراد کشور 131.6درصـــد و بــرای ثروتمندان 65 
درصد است. این روزها افزایش نرخ تورم جهانی 
ناشی از تحوالت بین المللی نظیر جنگ اوکراین 
دامنگیر کــشــورهــای مختلفی شــده اســـت. با 
وجــود ایــن، ترکیه که در سیاست خارجی خود 
ــم صهیونیستی روابــط  با ایـــاالت متحده و رژی
 خوبی دارد نیز از ایــن مسئله مستثنا نبوده و 

مشکالت زیادی را تحمل می کند.

  نظرسنجی جدید در اتریش حکایت از آن دارد 
بیش از 75درصـــد شهروندان اتریش مخالف 

پیوستن به ناتو هستند.
  تمایل انگلیسی ها به مهاجرت به دلیل افزایش 
مالیات و تـــورم در ایــن کشور به طورچشمگیر 

افزایش یافته است.
  علی القحوم، عضو دفتر سیاسی انصارهللا 
در واکنش به نقض مکرر آتش بس موقت یمن 
توسط سعودی گفت: صنعا در مقابل این تجاوزها 

دست بسته نخواهد نشست.
  معاون سابق وزارت دفــاع افغانستان با بیان 
وجود اختالفات شدید در جبهه پنجشیر گفت: 
هدف رهبران این جبهه تعامل سیاسی برای حفظ 
سرمایه های خود است و مقاومت را یک تجارت 

خانوادگی خواند.
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جهان

علوی هــر انـــدازه 
که آمریکا، روسیه 
را بــا قــربــانــی کــردن 
ــن در ایـــن  ــ ــرایـ ــ اوکـ
منطقه درگــیــر نگه 
ــه، خــبــرهــا  ــ ــتـ ــ داشـ
ــاره ایـــاالت متحده بــرای  ــ از خیز دوب
اقــدامــی مشابه علیه چین در شرق 
آسیا حکایت دارد. منابع خبری از 
تحرکات نیروی دریــایــی ارتــش چین 
در منطقه همزمان با تمرین نظامی 
ژاپن و آمریکا در آب های منطقه خبر 
می دهند. به گــزارش فــارس، همزمان 
با رزمایش دریایی ژاپن و آمریکا، ناو 
هواپیمابر چین تحرکاتی را در آب های 
منطقه انجام می دهد و آرایش نظامی 
بــه خــود گرفته اســت. نــاو هواپیمابر 
»لیائونینیگ« و ناوگروه آن در چند 
روز گذشته بــا اســتــقــرار در »دریـــای 
فیلیپین« به سمت شرق جزیره تایوان 
و جنوب ژاپن که به گفته کارشناسان 

ــرای مداخله  ــ مــکــانــی بــســیــار مــهــم ب
کــشــورهــای خـــارجـــی چــــون آمــریــکــا 
و ژاپــن اســت، آمــادگــی خــود را بــه رخ 
می کشند. به گفته منابع آگاه، ارتش 
چین شماری از جنگنده ها و رزم ناوهای 
خود را هم از غرب چین عــازم جزیره 
تایوان کرده و تحرکات دریایی آمریکا و 
ژاپن را با دقت زیر نظر دارد. به نوشته 
این منبع خبری، ناو گروه لیائونینیگ 
قصد دارد در روز و شب با استفاده از 
مهمات واقعی تمرین هایی را در دریای 
فیلیپین، شرق تایوان و جنوب ژاپن از 
سه شنبه هفته جاری تا جمعه برگزار 
کــنــد. بــا حــرکــت هماهنگ نیروهای 
هــوایــی و دریــایــی چین، ایــن نــاوگــروه 
می تواند مسیرهایی را که نیروهای 
خارجی ممکن است برای استقرار در 
تایوان استفاده  کنند، به طــور کامل 
قطع کنند و این مزیت قابل توجهی 

برای ارتش چین خواهد بود.
نــگــرانــی هــا دربــــاره اقـــدامـــات آمریکا 

ــی اســـت که  در شـــرق آســیــا در حــال
نخست وزیر ژاپن روز یکشنبه هشدار 
داد درگیری های مسلحانه ای شبیه 
ــه جــنــگ اوکـــرایـــن ممکن اســـت در  ب
شرق آسیا به وقوع بپیوندد. »فومیو 
کیشیدا« در جریان دیدار با »بوریس 
جانسون« نخست وزیر انگلیس در 
لندن بار دیگر ادعاهای مشابهی درباره 
احتمال حمله چین به تایوان را مطرح 
کرد و گفت: صلح و ثبات در تنگه تایوان 
برای توکیو و جامعه بین الملل ضروری 
است. این مقام ژاپنی در این خصوص 
توضیح داد: »مــا باید با همپیمانان 
و کــشــورهــای همفکر خــود همکاری 
کنیم و هرگز تالش یکجانبه برای تغییر 
وضعیت فعلی از طریق استفاده از زور 
در منطقه هند و اقیانوسیه به ویژه 
شرق آسیا را تاب نمی آوریم«. کیشیدا 
سپس با هشدار دربــاره تــداوم جنگ 
اوکراین گفت: »اوکراین احتماالً همان 

شرق آسیای فردا باشد«.

واکنش نظامی ناو هواپیمابر چین همزمان با رزمایش ژاپن و آمریکا

آرایش شرقی
گروه های فلسطینی هشدار دادنــد هرگونه اقدامی علیه 
رهبران مقاومت به معنای باز شدن درهای جهنم به روی 
رژیم صهیونیستی است. به گزارش فارس، پس از عملیات 
هفته گذشته در »العاد« فلسطین اشغالی که طی آن سه 
صهیونیست به هالکت رسیده و چهار نفر دیگر زخمی شدند »ایتمار بن 
جبیر« از اعضای پارلمان رژیم صهیونیستی )کنست( »یحیی السنوار« 
رئیس دفتر سیاسی حماس در نوار غزه را عامل اصلی به راه افتادن موج 
عملیات های مقاومتی اخیر خواند و مدعی شد باید منزل السنوار در غزه 
با بمب هدف قرار بگیرد. در پی این تهدید به ترور، جنبش حماس شنبه 
شب در اعالم همبستگی و حمایت از السنوار، یک راهپیمایی در خان   
یونس به سمت منزل وی ترتیب داد. در همین راستا، گروه های فلسطینی 
با صدور بیانیه ای هشدار دادند: تهدیدهای رژیم صهیونیستی مبنی بر 
ترور یحیی السنوار یا هر کدام از فرماندهان مقاومت در داخل و خارج، دری 
از درهای جهنم را به روی این رژیم باز خواهد کرد. این گروه ها افزودند: 
ارتکاب این گونه حماقت ها پایه های رژیم بحران زده صهیونیستی را که در 
سردرگمی و آشفتگی آشکار به سر می برد، متزلزل خواهد کرد. رئیس دفتر 
سیاسی حماس هم که خود در معرض ترور صهیونیست ها است در پاسخ 
به تهدید آن ها گفت: زندگی ما روال طبیعی خود را طی می کند و از کسی 
حساب نمی بریم. همزمان باوجود درخواست صهیونیست ها برای ترور 
یحیی السنوار، یک مقام نظامی ارشد رژیم صهیونیستی اعالم کرد ارتش 
این رژیم توصیه می کند هیچ گونه ترور هدفمندی علیه سران حماس در 
زمــان کنونی انجام نشود. ایــن منبع در گفت وگو با وبگاه »یدیعوت 
آحارونوت« توضیح داد: ارتش اسرائیل برنامه هایی برای ترور فرماندهان 

ارشد گروه های مقاومت از جمله السنوار و »محمد الضیف« 
فرمانده شاخه نظامی حماس در دست اجرا دارد، 

امــا معتقد نیست اکنون زمــان مناسبی برای 
عملی کردن آن ها باشد. یک مقام ارشد نظامی 
این رژیــم نیز در واکنش به هشدار حماس 
درباره ترور السنوار، مدعی شد: ترور رهبران 

حماس باید زمانی انجام شود که 
ــرای  ــ ــود را ب ــ ــیــشــتــریــن سـ ب
اســرائــیــل داشــتــه بــاشــد نه 
فقط زمانی که فرصت آن 

پیش آمده باشد.

فلسطین به تل آویو؛ درهای جهنم را به روی خود باز نکنید

خط و نشان مقاومت

گزارش 

صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

سردبیر:
امیر سعادتی

 رحلت آیت اهلل الری در سال ۱303
سید عبدالحسین موسوی الری از فقهای شیعه در 

منطقه فارس و طرفدار نظریه مشروطه مشروعه بود که 
در جنگ جهانی اول قطع روابط و احتیاجات از بیگانه را 

بر مسلمانان واجب شمرده و به جهاد علیه انگلستان حکم 
داد. او در خأل قدرت ناشی از استبداد صغیر در منطقه 

الرستان، اقتدار منطقه را به دست گرفت و احکام اسالمی 
را اجرا کرد. الری در ۱۹ اردیبهشت ۱303شمسی پس 
از بازگشت از اقامه نماز جمعه در منزل خود درگذشت. 

اوقات شرعی به افق تهران

اذان صبح فردا

اذان ظهر

13/01

4/27

اذان مغرب

20/17

غروب خورشيد

19/57
 نیمه شب شرعی

00/12
طلوع فردا

6/04

اوقات شرعی به افق مشهد

اذان صبح فردا

اذان ظهر

12/28

3/52

اذان مغرب

19/46

غروب خورشيد

19/26
 نیمه شب شرعی

23/39
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  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

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به صورت فشرده
کد فراخوان2001091627000001سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(

نوبت اول
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شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه تربت حیدریه در نظر دارد 
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی )فشرده( یک مرحله ای»واگذاری حجمی/

زمانی اداره امور عملیات انبار نفت و راهبری و کاربری ماشین های اداری، 
امور دفتری، دبیرخانه و خدمات« را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه 
تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشائی پاکت ها صرفاً از طریق درگاه 
 www.setadiran.ir سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، 
مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضا الکترونیکی را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند . 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : 1456 
لذا از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید جهت دریافت 
اسناد مناقصه با در نظر داشتن مدارک مندرج در ذیل , به سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت مراجعه نمایند . 
مناقصه گذار:شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران -  منطقه تربت حیدریه

موضوع مناقصه:واگذاری حجمی/زمانی اداره امور عملیات انبار نفت)فنی، 
عملیاتی، ایمنی و امور خدماتی( و راهبری و کاربری ماشین های اداری، امور 
دفتری، دبیرخانه و خدمات شامل )نظافت، آبدارخانه، باغبانی و فضای سبز، 

امور دفتری و اداری واحد ها(
نواحی  و  منطقه  ستاد  شامل  حیدریه  تربت  کار:منطقه  اجرای  محل 

تابعه)تربت حیدریه،کاشمر،گناباد و خواف(
مدت اجرای کارو مبلغ برآورد اولیه:یکسال شمسی به مبلغ  95،034،958،101)بر 

مبنای قانون کار سال 1401(
تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی به مبلغ 
4،752،000،000 ریال وفق ›› آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی‹‹ ) با 
اعتبار حداقل 3 ماه از تاریخ تسلیم پیشنهاد ( و یا واریز وجه نقد به حساب 
شماره شبا IR 550120000000009200071000 بانک ملت با شناسه پرداخت 
57471337 و ارائه فیش مذكور به امور مالی منطقه و دریافت رسید وجه 
كه می بایستی ضمیمه مدارک و در پاکت الف ارائه گردد .ضمناً مناقصه گران

 می بایست اصل پاکت »الف« )تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار( را به 
صورت الک و مهر و امضا شده تا تاریخ 1401/03/04تا ساعت 15 به دبیرخانه 
کمیسیون مناقصات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه تربت 
حیدریه واقع در تربت حیدریه ،خیابان شهید سردار سلیمانی، شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه تربت حیدریه طبقه دوم اتاق 210 تحویل 
نمایند. شرکت های حاضردر مناقصه باید کلیه اسناد و پاکات تکمیل شده 
را در مهلت مقرر در سامانه ستاد بارگذاری نمایند . در غیر اینصورت ادعای 
تحویل اصل مستندات پاکت »الف« صرفاً به صورت فیزیکی به دبیرخانه 
کمیسیون مناقصات مورد پذیرش نبوده و به صالحدید مناقصه گذار از 
مناقصه کنار گذاشته میشوند و حق هرگونه اعتراض در مراجع اداری و 

قضایی را از خود سلب می نمایند.
محل , مهلت دریافت اسناد و تحویل و گشایش پیشنهاد ها :

تدارکات  سامانه  به  بایستی  صرفاً  گران  اسناد:مناقصه  دریافت  محل 
الکترونیکی دولت مراجعه و نسبت به دانلود اسناد اقدام نمایند.

)درصورت دریافت اسناد و مدارک مناقصه از سایر منابع , امکان شرکت در 
مناقصه و بارگذاری پاکت ها میسر نمی باشد (

مهلت دریافت اسناد:امکان دریافت ) دانلود( اسناد مناقصه از ساعت 7 
صبح روز سه شنبه  مورخ 1401/02/20 لغایت ساعت 19 روز دوشنبه مورخ 

1401/02/26
مهلت تحویل پیشنهاد ها : پیشنهاد ها )اسناد مناقصه و کلیه مدارک ( باید 

از ساعت 7 صبح روز سه شنبه  مورخ 1401/02/20لغایت ساعت 19 روز 
چهارشنبه مورخ 1401/03/04 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

توسط مناقصه گران بارگذاری شود.
بازگشایی پاکات وارزیابی کیفی : ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 1401/03/07 
در محل سالن جلسات منطقه به نشانی تربت حیدریه – خیابان شهید 

سردار سلیمانی
)وفق بند )د( ماده 18 قانون برگزاری مناقصات، حضور مناقصه گران یا 
نماینده آنان با ارائه معرفی نامه دارای مهر و امضاء مجاز تعهدآور در جلسه 

بازگشایی پیشنهادها بالمانع می باشد.(
جلسه توجیهی و پاسخگویی به سواالت و ابهامات : ساعت 10 صبح روزشنبه 
مورخ 1401/02/31 در محل سالن جلسات منطقه به نشانی تربت حیدریه – 

خیابان شهید سردار سلیمانی
مدت اعتبار پیشنهادها:به مدت سه ماه از تاریخ ارائه پیشنهادات است.

شرایط عمومی و مدارك مورد نیاز برای شركت در فراخوان :
1-درخواست کتبی حضور در مناقصه با امضا مدیر عامل به همراه تصاویر 
برابر اصل کارت ملی، شناسنامه،سوابق شغلی و تحصیلی مدیرعامل و امضا 

هیئت مدیره شرکت
2-ارائه فرم های ارزیابی تکمیل شده به همراه مدارک:

الف(ارائه تصویربرابر اصل کلیه صفحات تصویر اساسنامه شرکت ممهور به 
مهر و امضاء مجاز ،آگهی ثبتی )تاسیس شرکت(،آگهی ثبتی آخرین تغییرات 

شرکت در روزنامه رسمی و دارا بودن کد اقتصادی و شناسه ملی
ب (ارائه تصویر برابر اصل گواهینامه معتبر  صالحیت کار و ایمنی  از اداره کل 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی
ت (ارائه هرگونه مدارک و سوابق کاری و تاییدیه از کارفرمایان قبلی همراه 

با کپی مستندات
ث (تصویر برابر اصل گواهی صاحبان امضا مجاز شرکت

ج (سوابق مالی از جمله صورتهای مالی شامل ترازنامه و صورت های مالی 
حسابرسی شده منتهی به سال 1399

ح (در صورت معرفی کتبی نماینده شرکت ارائه گواهی محضریا امضا شخص 
معرفی شده الزامی می باشد.

کلیه مدارک و مستندات فوق می بایست ممهور به تایید هیئت مدیره و 
مدیر عامل شرکت رسیده باشد.

3-احراز امتیاز قابل قبول در ارزیابی کیفی )حداقل 60 امتیاز(
دستگاه مناقصه گذار با توجه به معیارهای ذکرشده در فرم های تحویلی و 
مدارک دریافت شده نسبت به ارزیابی کیفی مناقصه گران اقدام و بر اساس 

سامانه ستاد اقدامات مقتضی به عمل می آورد. 
HSE 4-احراز امتیاز قابل قبول بر اساس معیارهای ارزیابی توانمندی

5-عدم ممنوع المعامله بودن در سطح کلیه شرکت های تابعه وزارت نفت 
)در صورت محرز شدن،ضمانت/سپرده شرکت در فرآیند ارجاع کاربه نفع 

مناقصه گر ضبط خواهد شد.(
6-قیمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.)خرید 

کاالی خارجی که مشابه تولید داخلی دارند ممنوع می باشد(
7-کلیه پیمانکاران می بایست حداقل تا 48 ساعت قبل از بارگذاری پاکات ، 

صورتجلسه توجیهی را دریافت و با علم و آگاهی کامل اعالم نرخ نمایند.
آماده   051-52318045 تلفن  شماره  هماهنگی  هرگونه  جهت  ضمناً   -

پاسخگویی در ساعات اداری می باشد.
این آگهی در سایت هایhttp://iets.mporg.ir  و

 www.monaghese.niopdc.ir  نیز درج گردیده است. 
شماره مجوز :1312243 

روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه تربت حیدریه

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی
 منطقه تربت حیدریه 

فراخوان برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای )فشرده( 
خرید تجهیزات کالسی و اداری )نوبت اول(

اداره کل نوس�ازی، توس�عه و تجهیز مدارس اس�تان مازن�دران در نظر دارد با رعای�ت قانون برگزاری مناقص�ات و آئین نامه های مربوطه، 
مناقصه یک مرحله ای خرید تجهیزات کالسی و اداری از محل اعتبارات طرح های تملک دارائی های سرمایه ای جهت استفاده در سطح 
استان برگزار نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط و تولید و تامین کنندگان ذیصالح که امكانات الزم و صالحیت و سوابق اجرائی و 
تخصصی مورد بحث را دارا می باش�ند دعوت بعمل می آید با توجه به ش�رایط عمومی و اختصاصی مندرج در اسناد جهت دریافت اسناد 
مناقص�ه از طریق درگاه س�امانه تدارکات الكترونیكی دولت )س�تاد( اقدام نماین�د. توضیح اینكه کلیه مراحل برگ�زاری مناقصه از دریافت 
اطالعات و اس�ناد مناقصه عمومی، تحویل اس�ناد و مدارك، ارسال دعوتنامه، ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الكترونیكی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 

عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

مبلغ تضمین شركت در فرایند ارجاع كار )ریال(مبلغ برآورد  )ریال(عنوان كاالردیف

120,000,000,0006,000,000,000خرید تجهیزات کالسی اداری1

تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: مورخ 1401/02/19 می باشد.
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: 1401/02/20 می باشد.

مهلت دریافت اسناد مناقصه : ساعت 19  تاریخ 1401/02/22
مهلت تحویل اسناد مناقصه تكمیل شده و ارائه پیشنهادها : تا ساعت 13 مورخ  1401/03/05

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 8:30 مورخ  1401/03/07
مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه پس از تاریخ بازگشایی پیشنهادها

اطالعات تماس دس�تگاه دس�تگاه مناقصه گذار:آدرس: س�اری � میدان امام خمینی- بلوار دانش�گاه- اداره کل نوسازی،توس�عه و تجهیز 
مدارس استان مازندران    کدپستی: 4815884933       تلفن واحد قراردادها: 01133360568

اداره کل نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس  استان مازندران

ف
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اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی

اداره کل راه وشهرسازی خراسان رضوی آگهی فراخوان عمومی 
اداره كل راه و شهرسازی خراسان رضوی در نظر دارد فراخوان های ذیل را از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت 

طبق شرایط، مدارك و  برنامه زمانی مندرج در سامانه مذكور برگزار نماید:
شماره 
مناقصه

شماره فراخوان سامانه ستادمبلغ برآورد به ریالموضوع فراخوان

66.218.281.0912001003374000007تكمیل مدرسه زمان 24 مشهد1401-07

9.396.651.7632001003374000006تكمیل ساختمان خانه محله و كتابخانه نیشابور1401-06
الزم به ذكر است كلیه مراحل برگزاری فراخوان، از دریافت و تحویل اسناد و سایر مراحل مرتبط با آن، تنها از طریق درگاه سامانه 
انجام خواهد شد و دریافت و تحویل اسناد از سایر محل ها   www.setadiran.ir الكترونیكی دولت )ستاد( به آدرس  تداركات 

امكان پذیر نخواهد بود
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