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تربیت دینی، ضامن صیانت از نسل آینده در برابر انحراف هاسترواق1
تولیت آستان قدس رضوی در دیدار مدیر عامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان:  

عدالت 
در فقه زوجیت

سیدعباس نبوی
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شركت مسكن و عمران قدس رضوی
شرح در صفحه 5

مناقصه خرید قالب فلزی 

 مقام عالی وزارت جهاد کشاورزی جناب آقای دکتر سید جواد ساداتی نژاد
و جناب آقای یعقوبعلی   نظری استاندارخراسان رضوی

سالم علیكم
اورانی در  مهندس  آقای  ابقای جناب  و  انتخاب  از  دانم  بر خویش الزم می  احترام  با   
سمت ریاست سازمان جهاد كشاورزی خراسان رضوی از طرف خود و تمامی فعاالن و 
بهره برداران خانواده بزرگ كشاورزی كه نشان از درایت و توجه حضرتعالی به این بخش 
مقام معظم رهبری  از سوی  كه  را در سالی  امنیت غذایی  تامین  مهمترین وظیفه ی  كه 
به شعار تولید،دانش بنیان و كارآفرین مزین شده است صمیمانه تبریک عرض مینمایم،

انتصاب مسرت بخش برادر ارزشی، مؤمن و متعهد ، مهندس محمدرضا اورانی در این 
جایگاه بشارت دهنده فضایی پویا و سرشار از شور و نشاط و نوید بخش افزایش فضای 

دانش و تولید ملی خواهد بود.

از درگاه ایزد منان عزت، سربلندی و توفیقات همه خدمتگزاران به اسالم و نظام مقدس 
جمهوری اسالمی را مسئلت داریم  و برای جنابعالی مزید توفیقات برای خدمتی سرشار از 
شور و نشاط  و مملو از توكل الهی در جهت رشد و شكوفایی بخش كشاورزی را تمنا داریم ،

نظام صنف كشاورزی ومنابع طبیعی استان خراسان رضوی
 ) شهرستان جوین(
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
تجدید یک فقره مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی فشرده طرح آبرسانی روستای 
سلیمانی شهرستان فیروزه 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 سامانه1401/02/19می 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: 1401/02/24   ب– مهلت تحویل اسناد مناقصه:         1401/03/10

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

www.abfakhorasan : سایت اینترنتی

)به قطرات آب   همچون طال اهمیت دهیم(

آگهی ارزیابی کیفی 

وم
ت د

نوب

مبلغ برآورد کارمبلغ تضمینشماره فراخوانموضوع مناقصه ردیف

2

تجدید مناقصه عمومی همزمان 
طرح  فشرده  کیفی  ارزیابی  با 
سلیمانی  روستای  آبرسانی 

شهرستان فیروزه

20010014460000025

1.074.000.000
)یک میلیارد وهفتاد 

وچهار میلیون 
ریال(

21.475.627.951
)بیست ویک میلیارد وچهارصد وهفتاد وپنج 
میلیون وششصد وبیست وهفت هزار ونهصد 

وپنجاه ویک ریال(
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
از  به شرح ذیل  استان  ارزیابی کیفی خرید 200 دستگاه پمپ شناور در شهرهای 
طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان 
مناقصه عمومی، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس
انجام خواهد شد والزم است مناقصه گران در صورت عدم    www.setadiran.ir 
عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را 
جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار فراخوان در سامانه1401/02/19می 

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: 1401/02/26   ب– مهلت تحویل اوارق استعالم:         1401/03/09

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

)به قطرات آب را همچون طال اهمیت دهیم(

آگهی ارزیابی کیفی 

وم
ت د

نوب

مبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصه ردیف

 ارزیابی کیفی خرید 100دستگاه الکتروموتور شناور1
20010014460000026و100دستگاه پمپ شناور در شهرهای استان

128.762.732.500
)صد وبیست وهشت میلیارد وهفتصد وشصت ودو 

میلیون وهفتصد وسی ودو هزار وپانصد ریال(

نخستین تصاویر ثبت شده توسط ماهواره نور۲ سپاه منتشر شد

اسکن پایگاه آمریکایی 
با »نور« ایرانی

ایران جزو چهار کشور برتر دنیا در پذیرش مهاجر است اما آیا از این فرصت برای رسیدن به مرجعیت علمی استفاده شده؟

ُمهر بی ِمهری روی اقامت نخبگان مهاجر 
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بررسی جزئیات طرح جدید  
اقتصادی دولت

پاسخ به همه 
پرسش های یارانه ای
نمایشگاه کتاب تهران با حضور 
۲هزار و 800 ناشر آغاز شد   

 وعده وزیر ارشاد 
برای خودکفایی 
تولید کاغذ

هدف مسئول سیاست خارجی 
اروپا از سفر به تهران چیست؟

مأموریت 
غیرممکن 
»مورا«

69 درصد شهرک نشین ها از 
سرنوشت اسرائیل هراس دارند

رژیم »موقت« 
صهیونیستی

آماتورهای
پر سرو صدا

سینا حسینی

الزام حرکت به سمت 
بانک داری  دوگانه

کامران ندری

اصالح نظام یارانه و 
واقعیت های اقتصاد ایران

مهدی پناهی 257

  پایگاه ناوگان پنجم نیروی دریایی ارتش تروریستی آمریکا در بحرین

 مناطق کشاورزی مرودشت فارسمناطق کشاورزی خورموج بوشهر



محمد نیک پور   حاال دیگر 
بیش از دو ماه از پایان آخرین 
دور از مذاکرات هسته ای میان 
ایــران و دیگر طرف های 1+4 در 
وین می گــذرد؛ موضوعی که از 
پیچیدگی و بــن بست در این 
مذاکرات حکایت دارد. با وجود این در روزهای اخیر 
عدم انعطاف دولت بایدن و پافشاری بر اقدامات 
ضدایرانی و به ویژه با مصوبه سنای آمريکا مبنی 
بر دو تحریم جدید علیه کشورمان، احیای برجام 
بیش از پیش با سختی مواجه گشته است. در یکی 
از آخرین اظهار نظرها هم »ند پرایس« سخنگوی 
وزارت خارجه ایــاالت متحده گفته است آمریکا 
خودش را برای هر دو سناریوی شکست یا احیای 

برجام آماده می کند. 
در میان این بلبشو حاال معاون مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ  کننده مذاکرات 
وین به منظور پیگیری مذاکرات وین به تهران می آید 
تا با علی باقری دیدار و گفت وگو کند. آن گونه که گفته 
شده سفر انریکو مورا به ایران در ادامه رایزنی ها و 
دیدارها درباره موضوعات اختالفی باقیمانده میان 
ایران و آمریکاست. همزمان رافائل گروسی مدیر کل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی سه شنبه در سخنرانی 
خود در پارلمان اروپا، با یادآوری مشکالت فعلی در 

مسیر توافق در وین گفت: البته هنوز امیدواریم در 
یک بازه زمانی معقول، توافقی حاصل شود، اگرچه 
باید این واقعیت را بپذیریم که پنجره فرصت )توافق( 

هر زمان ممکن است بسته شود.

اروپا و دموکرات ها نیازمند توافق ◾
اتحادیه اروپا که در چند سال پس از خروج ایاالت 
متحده از برجام در راستای تأمین منافع جمهوری 
اسالمی از ایــن توافق بسیار منفعل عمل کرده 
بود، حال به نظر می رسد نگران از فروپاشی کامل 
برجام به دنبال آن است هرگونه که شده مانع از 
این امر شده و تهران را به ماندن در آن ترغیب کند. 
در این رابطه عضو هیئت علمی دانشگاه تهران 
مهم ترین مأموریت آقــای مــورا را متقاعد کردن 
جمهوری اسالمی به عقب نشینی از خواسته های 
بحق خــودش در برجام می دانــد و معتقد است 
آمریکایی ها و اروپایی ها بسیار تمایل جدی دارند و 
نیازمند این هستند که توافق وین به نتیجه برسد و 

اینکه آمریکا بتواند به برجام برگردد.
محمدصادق کوشکی افــزود: تیم بایدن در طول 
مدتی که به قدرت رسیده تا به امروز نه تنها هیچ 
موفقیتی در سیاست خارجی نداشته، بلکه در 
این عرصه مرتب شکست خورده است. به همین 
خاطر دموکرات ها بسیار نیاز دارند به یک پیروزی 

دست یابند؛ چون در عرصه بین المللی بازگشت 
بــه بــرجــام مــی تــوانــد پــیــروزی بسیار مهمی بــرای 
آمریکا و به نوعی تسکین دهنده شکست های 
پی در پی آمریکا در سطح بین المللی و به ویژه در 
غــرب آسیا باشد. وی ادامــه می دهد: اروپایی ها 
به ویژه انگلیس، آلمان و فرانسه نیز  نیازمند حضور 
آمریکا در کنار خــودشــان در بــرجــام هستند تا 
بتوانند ایران را مهار بکنند. اساساً خروج آمریکا 
از برجام سبب شد تا انگلیس و فرانسه در شورای 
امنیت تنها بمانند و نتوانند از اهرم شورای امنیت 
علیه جمهوری اسالمی استفاده بکنند. بنابراین 
بازگشت آمریکایی ها به برجام این امکان را ایجاد 
می کند آن هــا در شــورای امنیت اکثریت داشته 
باشند و اگر قرار بود مکانیسم ماشه اجرایی شود، 
حضور آمریکا می تواند این مکانیسم را فعال بکند.

آمریکا دقیقاً کدام تحریم ها را تعلیق می کند؟ ◾
ایــن عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه تهــران مــی 
گویــد: اگــر آمریــکا بــه برجــام برگــردد، عمــالً تســلط 
برجــام بــر ایــران بیشــتر می شــود و ایــران بایــد 
بپذیــرد همــه محدودیت هــای برجامــی را اجــرا 
کنــد. یعنــی غنی ســازی ۶۰درصــد و ۲۰ درصــد را 
دوباره رقیق کرده و به صفر برســانیم و عمــالً دوباره 
جاســوس ها می تواننــد در کمــال آزادی و بــه اســم 

ــد و تــک تــک مکان هــای هســته ای  بازرســی بیاین
و دانشــمندان هســته ای مــا را گــزارش کننــد. در 
مقابــل دســتاوردی بــرای ایــران نخواهــد داشــت. 
او برایــن بــاور اســت در حــال حاضــر بــا توجــه 
و  نفــت  بــازار جهانــی  فعلــی  وضعیــت  بــه 
هیدروکربن هــا، ایــران هــر مقــدار نفــت، بنزیــن، 
میعانــات و قیــر داشــته باشــد، بــا بهتریــن قیمــت 
بــه فــروش مــی رســد. آمریکایی هــا قــرار اســت 
کــدام بخــش از تحریم هــا را تعلیــق کننــد؟ در 
چنیــن فضایــی بــرای آمریکایی هــا بســیار مهــم 
اســت بــه برجــام برگردنــد. ایــن در حالــی اســت 
کــه آمریکایی هــا از برجــام خــارج شــده و هیــچ 
مؤاخــذه ای هــم نشــدند. در حــال حاضــر مذاکرات 
ویــن مهم تریــن روزنــه امیــد آن هاســت و ایــن 
مذاکــرات وین را طــی ســال ۹۹ به بعــد راه انداختند 
که بــدون پرداخت خســارت بابت خــروج از برجام، 
بــا ســرافرازی و گــردن کلفتــی بــه برجــام برگردنــد.

کوشــکی اظهــار کــرد: رهبــر معظــم انقــالب یــک 
طــرح ســه مــاده ای را مطــرح کردنــد کــه بــه لغــو 
همــه تحریم هــا، راســتی آزمایی توســط جمهــوری 
اســالمی و بازگشــت ایران به تعهدات برجام اشاره 
دارد. اگــر مذاکــرات ویــن بــه ایــن ســه مرحلــه جامــه 
عمــل بپوشــاند، بســیار بــرای ایــران جــذاب خواهــد 
بــود، امــا آمریکایی هــا تاکنــون زیــر بــار ایــن طــرح 
ســه مرحلــه ای نرفتــه و نخواهنــد رفــت و اکنــون 
مأموریــت آقــای مــورا ایــن اســت کــه جمهــوری 
اســالمی را وادار کنــد از حقــوق قانونــی خــودش 
دســت بکشــد و عقب نشــینی کنــد تــا درواقــع  
مذاکــرات ویــن بــه نتیجــه برســد. آمریــکا بــه برجام 
برگــردد و پیروزی هــا و اهــداف مــورد نظــر خــودش را 
بدســت بیــاورد و جمهــوری اســالمی دســت خالــی 
بمانــد. ایــن در حالــی کــه ایــران در ســایه افزایــش 
درآمــد نفــت و کاهــش تأثیــر تحریم هــا دســت برتر 
را دارد بســیار بعیــد بــه نظــر مــی رســد، مگــر اینکــه 
آمریــکا کوتــاه آمــده و مــو بــه مــو شــروط جمهــوری 

اســالمی را بپذیــرد.

   توان مقابله با 
ایران را نداریم  
نخست وزیر پیشین 
رژیم صهیونیستی 
در نشست پارلمانی 
حزب لیکود، 
کابینه فعلی رژیم 
صهیونیستی را 
مورد انتقاد قرار 
داده و گفته است 
این کابینه توانایی 
ایستادگی در برابر 
تهدیدات امنیتی 
ایران و حماس را 
ندارد. بنیامین 
نتانیاهو به شدت 
کابینه فعلی در 
تل آویو را مورد 
انتقادات خود قرار 
می دهد و پیشتر نیز 
با انتقاد از کابینه 
نفتالی بنت، هشدار 
داده بود این کابینه، 
رژیم صهیونیستی را 
در مسیر خطرناکی 
قرار می دهد.

یادداشت

هدف مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از سفر به تهران چیست؟هدف مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از سفر به تهران چیست؟
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خبرخبر
ویژهویژه

امیر عبداللهیان: سدسازی های ترکیه غیر قابل قبول است
قدس   پیگیری دریــافــت کــامــل حقابه کــشــورمــان از 
رودخــانــه هــای مــرزی موضوعی بــود که وزیــر امــور خارجه 
کشورمان را به مجلس کشاند. حسین امیرعبداللهیان در 
نشست علنی روز گذشته مجلس در پاسخ به پرسش جالل 
محمودزاده نماینده مهاباد دربــاره سدسازی های بی رویه 
ترکیه و تأثیر آن بر تغییر اقلیم منطقه اظهار کرد: برای ما در 

ایران قابل پذیرش نیست کشور ترکیه اقداماتی را در حوزه 
سدسازی انجام بدهد و نتیجه آن مشکالتی برای مردم ایران 
و منطقه شود و همچنین در میزان ورود آب به کشور تأثیر 
منفی بگذارد. امیرعبداللهیان درخصوص اینکه چرا ایران 
از ترکیه شکایت بین المللی نمی کند؟ گفت: اگر ترکیه جزو 
کنوانسیون 1۹۹7 نیویورک بود، می توانستیم موضوع را پیش 

ببریم؛ اما آنچه که امروز در اختیار است، از راه تشکیل کمیته 
مشترک مرزی و همچنین مناسبات و دیپلماسی دوجانبه 

است که می توان از این طریق این مسئله را پیگیری کرد. 
وزیر امور خارجه کشورمان همچنین در پاسخ به پرسش 
حبیب هللا دهــمــرده نماینده مـــردم زابـــل در خصوص 
وضعیت اختصاص حقابه ایــران از رودخانه هیرمند با 

اشاره به پیگیری های صورت گرفته با طرف افغانستانی برای 
اختصاص حقابه ایران از هیرمند گفت: با توجه به وجود 
قرارداد ثبت شده بین المللی، اگر تخلفی در این زمینه رخ 
دهد پیگیری بین المللی می کنیم. محمدباقر قالیباف رئیس 
مجلس در ادامه این بحث خاطرنشان کرد: ما به موضوع 

آب به عنوان یک مسئله امنیت ملی توجه ویژه ای داریم. 

در  حاشيه

دلنوشته 
امیرعبداللهیان 
برای سردار 
دل ها

حسین امیرعبداللهیان 
وزیر امور خارجه ایران 
به بهانه سفر بشار اسد 
رئیس جمهور سوریه 
به تهران در دلنوشته ای 
برای سردار شهید 
قاسم سلیمانی نوشت: 
مسافر شام! خوش 
آمدی! در همه جای 
ایران، تصویر اقتدارآمیز 
و زیبای سردار رشید 
اسالم، قهرمان بزرگ 
مبارزه  با تروریسم، 
حاج قاسم سلیمانی 
نقش بسته است. 
امروز دمشق در امنیت 
و ثبات است. حلب 
می خندد، دیرالزور آرام 
است، کودکان سوریه 
سرگرم بازی و شادی اند 
و کوچه های نبل و 
 الزهرا، فوعه و کفریا 
و …از صدای خمپاره ها، 
دیگر نمی لرزد. در این 
دلنوشته آمده است: 
امروز دیگر از کابوس 
داعش در دیار شام، 
اثری باقی نمانده و این 
همان وعده ای بود که 
حاج قاسم، مژده آن را 
داده بود.

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9150000578   شهرداری با صرف هزینه زیاد برای 
رفت و آمد راحت مردم به ویژه معلوالن،اقدام به 
همسطح سازی پیاده روها کرده، اما متأسفانه 
عده ای بی مباالت و خودخواه با پارک خودرو 

در پیاده رو اجازه رفت و آمد را نمی دهند. پلیس 

راهور و شهرداری نسبت به برخورد قانونی با این 
متخلفان اقدام کنند.

9050000621  در این سه سال کرونا تمام اقشار از دهک 
اول تا دهک آخر متضرر شدند، به جز کارمندان که 
حقوقشان نه تنها برقرار بود، بلکه بیشتر هم شد. 

9220000239  همین که رئیس جمهور می نشیند و 
روراست با مردم در مورد اقداماتی که قرار است 
انجام شودصحبت می کند جای قدردانی دارد. 

در این اوضاع انتظار است اولویت و تمام هم و غم 
دولت محترم حفظ وثبات قیمت کاالهای اساسی 

باشد والبته سزاوار است که این طور هم بشود. 
9350000571  بعضی مغازه ها برای جبران 

هزینه هایشان با کم فروشی و زیاد حساب کردن 
قیمت اجناس وحتی قاطی کردن برنج ها به 

مشتریان ظلم می کنند.

اصالح نظام یارانه و 
واقعیت های اقتصاد ایران

اقتصـاد    دبیـر  پناهـی،   مهـدی 
در تعابیـر دینـی، حسـن فعلـی بـدون حسـن 
فاعلـی فاقـد ارزش اسـت. همـان تعبیـر االعمـال 
بالنیـات. مشـی مردمـی و متواضعانـه رئیسـی 
نشـان دهنده راسـتگویی اوسـت کـه به هیچ وجـه 
نه قابـل کتمـان اسـت و نـه قابل مقایسـه بـا ادوار 

گذشـته.
بااین حال هرچند رئیس جمهور دربــاره حذف 
ارز ترجیحی صادقانه و شجاعانه حرف زد اما 
کــاش صریح تر از وضعیت اقتصادی کشور و 
توقعات از آن سخن می گفت. پذیرش مخاطرات 
حذف ارز 4۲۰۰ بدون ترسیم دورنمای اقتصاد 
سخت است. اقتصاد ایران سالهاست نه تنها 
گرفتار تورم که دچار تورم مزمن است، در چنین 
اقتصادی هر تغییری منجر به انتظارات تورمی 
مــی شــود؛ بـــدون شــک اصـــالح نــظــام پــرداخــت 
یــارانــه جــدا از خــوب یا بد اجــراشــدن، منجر به 
ــاد، کاهش   تــورم می شود. احتکار، تقاضای زی
عرضه و ... هم منجر به گرانی می شود. انتظارات 
تورمی یعنی مردم به غلط یا درست، انتظار گرانی 
دارند، پس با تغییر رفتارشان عرضه و تقاضا در 
اقتصاد را به هم می زنند. این مردم می توانند من 
و شمای مصرف کننده باشد یا یک نانوا یا هر 

صنف دیگر یا شرکت های بزرگ.
از ســـوی دیگـــر یـــک واقعیـــت کمتـــر بیان شـــده، 
وضعیـــت ســـرمایه گذاری در زیرســـاخت های 
کشـــور اســـت. بـــدون ســـرمایه، تولیـــد رقـــم 
نمی خـــورد. جـــاده، ریـــل، بنـــدر، فـــرودگاه، شـــهرک 
صنعتـــی، ماشـــین آالت، زیرســـاخت های تولیـــد 
و انتقـــال انـــرژی همـــه به عنـــوان زیرســـاخت 
اقتصـــاد شـــناخته می شـــود، امـــا طـــی ایـــن  

ســـال ها چـــه رقـــم خـــورده اســـت؟
ــه ۹۰  عــقــب گــرد شــاخــص هــای اقــتــصــادی دهـ
بــر هیچ کس پــوشــیــده نیست، رهــبــری نیز به 
آن معترف و معترض بــودنــد. شاید تحریم و 
نــاکــارآمــدی ایــن عقب گرد را هــویــدا و تشدید 
کــرد، امــا بــدون شک نداشتن برنامه توسعه و 
عدم سرمایه گذاری در زیرساخت در دهه های 

گذشته، شرایط اقتصادی دهه ۹۰ را رقم زد.
اگر دهه ۹۰ شرایط اقتصادی کشور به این وضع 
رسـید، بازهـم نتیجـه انـدک سـرمایه گذاری های 
دهـه 8۰ و پیش تـر از آن بـود؛ حـال در دهـه نودی 
کـه تشـکیل سـرمایه ثابـت کشـور منفـی بـوده 
اسـت، چـه سرنوشـتی در دهـه  آینـده خواهیـم 
سـرمایه  تشـکیل  آمـار،  براسـاس  داشـت؟ 
به صـورت ناخالـص ۵۲4 هـزار میلیـارد تومـان در 
سـال 1۳۹۰ بـوده، اما بـه ۲۶1 هـزار میلیـارد تومان 
در سـال 1۳۹۹ کاهـش پیداکرده اسـت. تشـکیل 
سـرمایه در ماشـین  آالت ۶۵ درصـد کاهـش 
پیداکرده و در بخش ساختمان ۳۵ درصد است؛ 
ارقامی که بـرای تضعیف رفـاه فعلـی و آینده یک 

جامعـه کافـی اسـت.
به زبــان ساده تر و خالصه، مــردم تصور اشتباه 
می کنند و مسئوالن وعــده اشتباه می دهند که 
ارزانی در راه است؛ بلکه اگر برنامه موفق و جامعی 
باشد، اقتصاد کمتر گران می شود! حذف ارز 4۲۰۰ 
نه اصالح نظام یارانه است و نه عدالت توزیعی، 
صرفاً تراز کردن دخل وخرج دولت و کاهش فساد 
ضدتولید است؛ یعنی فعاالن اقتصادی با توجه 
به دریافت رانت ارزی، ترجیح می دادند اقدام به 

واردات کنند تا تولید داخلی و صادرات.
بنابرایـن توقـع ارزانـی بـا دورنمـای اقتصـاد ایـران 
همخوانـی نـدارد، چیـزی کـه بایـد از اکنـون از 
دولت و حاکمیت مطالبه شود، تأمین مسکن و 
ایجاد بیمه همگانی سالمت است. چیزی که در 
قانون اساسی نیز به آن اذعان شده است. عالوه 
بـر ایـن حـال کـه دولـت بـرای کاهـش هزینه هـا 
به درسـتی رانـت ارزی را حـذف کـرده، برنامـه 
حمایتـی از فقـرا اقـدام ضـروری بعـدی اسـت نـه 

صرفـاً یارانـه همگانـی و مسـاوی بـه همـه.
رئیسی به درستی در سخنانش گفته بود اصالح 
پــرداخــت یــارانــه هــا نــه پــایــان راه، بلکه آغــاز کار 
بــرای تحقق رشد 8 درصــدی اقتصادی است و 
برای افزایش سرمایه گذاری و افزایش بهره وری 
هدف گذاری هایی شده است. این سخن همان 
پاسخ به منتقدان حذف ارز 4۲۰۰ است؛ یعنی 
دولت حال که با شجاعت حذف ارز ترجیحی 
را آغاز کرده است؛ باید اصالحات ساختاری در 
نظام بانکی و مالیاتی و کاهش هزینه هایش را 
هم شروع کند. در مقابل نیز باید واقعیت های 
اقتصادی برای مردم تشریح شود؛ همراهی مردم 

بزرگ ترین برگ بنده دولت رئیسی است.

خبـر
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قدس     دوشنبه شب گذشته بود که وزیر ارتباطات 
نخستین تصاویر ثبت شده توسط ماهواره نور ۲ 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی را در صفحه کاربری 
خود در اینستاگرام منتشر کرد. عیسی زارع پور با 
ابراز خوشحالی از این بابت نوشت: حاال هم فناوری 
ساخت مــاهــواره، هم ارســـال و استقرار مــاهــواره و 
هم راه انـــدازی و کاربردی کــردن ماهواره در دستان 
دانشمندان ایرانی است؛ شیر مادر و نان پدر حاللتان 
باد که گُل کاشتید. این تصاویر که به صورت رنگی و 
با وضوح باال از نقاط مختلف ایران و برخی مناطق 
حساس جهان گرفته شده است، در واقع نخستین 
تصاویر رنگی گرفته شده توسط ماهواره های عملیاتی 

ایران از فضاست و اثبات می کند جمهوری اسالمی 
ایــران با موفقیت توانسته حضور خود در مدار لئو 
)۵۰۰ کیلومتری زمین( را تثبیت کند. ماهواره نور۲ 
در تاریخ 18 اسفند سال گذشته توسط ماهواره بر 
بومی قاصد بــه فضا پــرتــاب شــد و بــا موفقیت در 
مدار ۵۰۰ کیلومتری زمین قرار گرفت. این ماهواره 
که یک مــاهــواره سنجشی و شناسایی محسوب 
می شود، کاربرد های بسیار مهمی دارد که از آن جمله 
می توان به رصــد و پایش بال های طبیعی، بررسی 
وضعیت محصوالت زیر کشت کشاورزی و همچنین 
شناسایی اهداف و مناطق نظامی دشمنان جهت 
استفاده توسط نیرو های مسلح، اشاره کرد. نیروی 

هوافضای سپاه اولین بار، در اردیبهشت سال 1۳۹۹ 
نخستین ماهواره خود به نام نور را در فضا )مدار 4۲۵ 

کیلومتری( قرار داده بود.
در تصاویری که در حال حاضر از نور ۲ منتشر شده، 
مشخص اســت تصاویر مربوط به بخش هایی از 
مناطق کشاورزی در داخل کشور )مرودشت فارس 
و خورموج بوشهر( و همچنین تصاویری مربوط به 
برخی نقاط دیگر جهان است. ماهواره نور ۲ سپاه 
همچنین موفق شده است تصاویری از پایگاه ناوگان 
پنجم نیروی دریایی ارتــش تروریستی آمریکا در 
بحرین نیز ثبت کند کــه نشانگر رصــد نیروهای 

آمریکایی در منطقه توسط این ماهواره است.

خبر خبر 

 نخستین تصاویر ثبت شده توسط 
ماهواره نور۲ سپاه منتشر شد

اسکن پایگاه آمریکایی 
با »نور« ایرانی

آرش خلیل خانه    تشکیل 
پرونده برای فائزه هاشمی و یک 
رد  مجلس،  پیشین  نماینده 
شایعات درباره احتمال مبادله 
حمید نوری با احمدرضا جاللی، ورود جدی تر 
به موضوع استاندارد و کیفیت خودروها پس از 
تکرار انتقاد رهبری، انتقاد از عملکرد غیرانسانی 
دستگاه قضایی سوئد و تأکید بر تداوم مبارزه 
با فساد و حمایت از افشاکنندگان مفاسد، 
مهم ترین عناوین خبری نشست مطبوعاتی 

دیروز سخنگوی دستگاه قضا بود.

خودروهای  ◾ شماره گذاری  و  تولید  باید 
بی کیفیت متوقف شود

ذبیـح هللا خدائیـان کـه در ایـن نشسـت پایـان 
مسـئولیت خـود را در جایـگاه سـخنگوی قـوه 
قضائیـه اعـالم و گفت بـه زودی شـخص دیگری 
جایگزین او خواهد شد تا وی بتواند تمرکزش را 
بر انجام بهتر مسـئولیتش در سـازمان بازرسی 
کل کشـور بگـذارد. وی در پاسـخ بـه پرسشـی 
دربـاره ورود ایـن سـازمان بـه موضـوع کیفیـت 
خودروهـای داخلـی و نتیجـه اقدامـات صـورت 
گرفتـه بـا اشـاره بـه کشـته شـدن بیـش از هـزار 
نفـر در تصادفـات رانندگـی طـی دو سـه هفتـه 
اخیر و تکـرار انتقاد و گالیه رهبـر معظم انقالب 
از کیفیـت تولیـدات خودروسـازان داخلـی، 
اظهارکرد: این موضوع تکلیفـی برای مـا در کنار 
دستگاه های اجرایی مسئول، نیروی انتظامی و 
حتی سـازمان محیط   زیسـت ایجـاد می کنـد تا 
با همـکاری هـم اگـر خودرویـی از اسـتاندارد الزم 
برخـوردار نیسـت جلـوی تولیـد و شـماره گذاری 
آن را بگیریـم و سـازمان بازرسـی کل کشـور نیـز 
قاطعانـه و جـدی بـه موضـوع استانداردسـازی 

خودروهـا ورود کـرده اسـت.

تغییری که در برخورد با مفسدان  رخ داده ◾
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری که گفت 
چرا مدتی است از دادگاه های علنی مفاسد 
اقتصادی خبری نیست؟، با یادآوری اینکه علنی 
بودن محاکم قانون است اما بدان معنا نیست 
که باید جریان محاکمه در دادگاه با ذکر اسامی 
متهمان پیش از صدور رأی نهایی در رسانه 
منتشر شود، برگزاری علنی دادگاه مدیران شرکت 
کروز و بانک سرمایه را سندی بر متوقف نبودن 
محاکم علنی مفاسد اقتصادی دانست و افزود: 
در سه ماه اخیر با تأکیداتی که رئیس قوه قضائیه 
در رسیدگی سریع به پرونده های مرتکبان جرایم 
اقتصادی و مخالن در اقتصاد جامعه  داشتند، 
حدود ۹۶ پرونده ظرف این مدت رسیدگی و به 
صدور حکم قطعی منتهی شدند که اسامی 
و حکم تعدادی از محکومان در نشست های 
گذشته منتشرشده است و تنها تغییری که در 
برخورد با مفسدان اقتصادی صورت گرفته، 

برخورد جدی، قاطع و بدون اغماض است.

وی در خصوص تسهیالت فراهم شده برای مالقات 
مجازی زندانیان هم بابیان اینکه هنوز بخشی از 
زیرساخت های این برنامه تکمیل نشده، گفت: 
بااین حال بسیاری از زندان ها به این سامانه 
متصل شده اند که در همین رابطه تاکنون ۶۹ هزار 
و ۳۰۰ مالقات تصویری مجازی برگزارشده است، 
ضمن اینکه با برگزاری ۲7۹ هزار جلسه دادگاه 
به صورت مجازی از انتقال و جابه جایی ۲18 هزار 
نفر متهم به دادگاه جلوگیری شده است. خدائیان 
در خصوص حمایت از اصحاب رسانه در مبارزه با 
مفاسد گفت: این امر بسیار مهم است و در قانون 
به ظرفیت های مردمی در مبارزه و کشف فساد 
تأکید شده است. قطعاً اطالعات گزارشگران فساد 

محفوظ و موردحمایت قرارگرفته است.

دو شکایت مدعی العموم از فائزه هاشمی ◾
سخنگوی دستگاه قضا در این نشست همچنین 
از تشکیل پرونده و پیگرد فائزه هاشمی به دلیل 
اظهاراتش در حمایت از  تحریم یکی از ارکان 

امنیتی کشور و همچنین توهین به پیامبر اسالم 
خبر داد و گفت: با شکایت مدعی العموم این 
پرونده در دادسرای عمومی و انقالب تهران به 
جریان افتاده است. او همچنین درباره شکایت 
محمدباقر قالیباف از جعفر زاده ایمن آبادی 
نماینده پیشین مجلس به دلیل ادعایش در 
مورد خرید خانه توسط خانواده رئیس مجلس 
در ترکیه، تشکیل پرونده برای این نماینده ادوار و 
احضار وی را تأیید و متذکر شد کسانی که اقدام 
به انتشار مطالبی کنند که مستند نباشد و دروغ 
محسوب شود یا اگر هم سندی دارند به جای 
محاکم در رسانه منتشر کنند، قطعاً تحت 

تعقیب قرارمی گیرند و محکوم می شوند.

تبادل احمدرضا جاللی مطرح نیست ◾
وی در مورد اقدامات دستگاه قضا برای اعتراض 
به روند غیرقانونی دادگاه حمید نوری در سوئد 
هم با تأکید بر اینکه این دادگاه بر اساس تمامی 
معیارها و مقررات حقوق بین الملل غیرقانونی و با 
نقض تمامی حقوق انسانی این تبعه کشورمان 
بوده، گفت: حمید نوری دو سال است در زندان 
انفرادی بوده و هفت ماه حتی اجازه تماس تلفنی 
با خانواده خود را نداشته و تمامی درخواست های 
دیدار خانواده او رد شده، وی حق داشتن وکیل 
انتخابی نداشته و دادگاه او با تمامی معیارها و به 
دلیل القائات منافقین و فضای سنگین رسانه ای 

یک دادگاه سیاسی است نه قضایی.
خدائیـان پرونـده حمیـد نـوری را لکـه ننگیـن بـر 
پیشـانی دسـتگاه قضایـی سـوئد نامیـد و گفـت: 
دسـتگاه قضـا بـا کمـک وزارت خارجـه پیگیـر 

وضعیـت آقـای نـوری اسـت. 
وی همچنیـن گمانه زنی هایـی بـرای تبـادل آقـای 
نـوری و احمدرضـا جاللـی را رد کـرد و گفت ایـن دو 

موضـوع هیـچ ربطـی بـه هـم ندارنـد.

انتقاد سخنگوی قوه قضائیه از رویکرد دولت سوئد در قبال شهروند ایرانی

پرونده »نوری« سیاسی است نه قضایی

نشست خبری



جریمه 
گران فروشی 

پنج برابر 
می شود

رئیس سازمان 
تعزیرات با اشاره 

به تصویب افزایش 
اختیارات تعزیرات 

گفت: براساس 
مصوبه سران قوا 

جریمه های نقدی 
مجازات ها از جمله 
گران فروشی در هر 

مرحله پنج برابر 
می شود. احمد 

اصانلو در دیدار با 
مدیران ستادی و 
اجرایی سازمان 
تعزیرات افزود: 

همچنین با توجه 
به مصوبه سران قوا 
عماًل شرح وظایف ما 
افزایش می یابد البته 

این مصوبه هنوز 
نهایی نشده است .

خبرخبر
خوبخوب

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: صنعت 
پتروشیمی ایران تا ۱۰سال آینده رشدی ۱۰۰درصدی را تجربه 
خواهد کــرد. به گـــزارش ایــرنــا، »مرتضی شاه میرزایی« در 
نشست با مدیران عامل هلدینگ های پتروشیمی کشور با 
بیان اینکه افق جدید در صنعت پتروشیمی در حال رونمایی 
اســت، افــزود: تا ۱۰ســال آینده صنعت پتروشیمی رشدی 

ــدی در کیفیت و کمیت تجربه خواهد کــرد. وی  ۱۰۰درصــ
ادامه داد: به جای آنکه نگاه به بیرون داشته باشیم، باید به 
توان داخلی کشور تکیه کنیم. شاه میرزایی با تأکید بر اینکه 
صنعت پتروشیمی باید به معنای واقعی خودکفا شود، 
گفت: کشورهای همسایه بازار خوبی برای خدمات صنعت 
پتروشیمی ایران است. وی تصریح کرد: فرمان بومی سازی همه 

کاتالیست های مورد نیاز صنعت پتروشیمی سال گذشته 
ابالغ شد. معاون وزیر نفت اضافه  کرد: ظرفیت سازی خوبی 
در اسکله و مخازن ماهشهر و عسلویه در حال انجام است تا 
با افزایش تولید محصوالت پتروشیمی مشکلی ایجاد نشود. 
وی اظهار کرد: به دنبال آن هستیم در بنادر شمالی کشور نیز 

این زیرساخت ها ایجاد شود.

ــال دو  ــا ارســ زهرا طوسی   ب
پیامک پــی  در پــی واریـــز پــول به  
حساب ۲۳میلیون سرپرست 
خانوار از سوی سازمان هدفمندی 
یارانه ها افکار عمومی با انبوهی 
ــاره کــم و کیف  ــ از پرسش ها درب
این وجــوه مواجه شد. مبلغی که ابراهیم رئیسی، 
رئیس جمهور آن را کمک معیشتی نامیده، بر چه 
اساسی مسدود و با چه حساب  و کتابی باید توسط 

مردم هزینه شود.
ــت می گوید مبلغ ۴۰۰هـــزار تومان  آن  طــور که دول
یارانه ای که برای دهک های اول تا سوم و ۳۰۰هــزار 
تومانی که برای دهک های چهارم تا نهم به ازای هر نفر 
واریز شده در راستای کاهش و رفع فقر مطلق، بهبود 
ضریب جینی، کاهش فاصله طبقاتی، تصمیم به 
هوشمندسازی و بازتوزیع یارانه کاالهای اساسی 
و همچنین به  موجب جزء یک  بند »ص« تبصره 
یک قانون بودجه سال ۱۴۰۱ انجام  شده است. مبالغ 
اعالم  شده برای دو ماه به  صورت نقدی به  حساب 
ــز شد و زمــان برداشت آن  سرپرستان خانوار واری
تا اعــالم رسمی دولــت در حساب مــردم غیر قابل 

 برداشت خواهد بود.

یارانه خانوارهای متوسط سه برابر شد ◾
اما با واریز این یارانه ها تکلیف یارانه ۴5هزار تومانی 
و معیشتی چه می شود. آن  طور که اطالعیه سازمان 
هدفمندی یــارانــه هــا مــی گــویــد دولـــت از ایــن  پس 
یارانه هایی را که در دهم و بیستم هر ماه به  حساب 
سرپرستان واریــز می شد پرداخت نمی کند اما به 
ازای آن، یارانه خانوارهای تک نفره اقشار متوسط را 
از حدود ۱۰۰هزار تومان یارانه )نقدی و معیشتی( به 
۳۰۰ هزار تومان رسانده است؛ یعنی رقم دریافتی 
آن ها سه برابر شده است. یارانه خانوارهای دونفره 

نیز از ۱۹۴ به ۶۰۰ هزار تومان افزایش  یافته و بیش از 
سه برابر شده است.

ــوارهــای ســه نــفــره هــم حــدود ــه دریــافــتــی خــان ــاران  ی
 ۲۷۴ هزار تومان بود که هم  اکنون به ۹۰۰ هزار تومان 
افزایش یافت و ۳/۳ برابر شــده اســت. همچنین 
یارانه خانوارهای چهارنفره که پیش  از این ۳5۴ هزار 
 تومان بود به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده و
 ۳/۴ برابر شده است. یارانه خانوارهای پنج نفره به 

باال نیز بیش از ۳/5 برابر شده است.

نام نویسی یارانه بگیران جدید به زودی آغاز می شود ◾
اما تکلیف متقاضیان جدید یارانه، از قلم  افتادگان، 
جاماندگان و منصرفان دوره پیش چه خواهد شد؟ با 
تصمیم های اتخاذ شده و بنا بر دستور رئیس جمهور 

متقاضیانی که به هر دلیلی از یارانه دوره هــای قبل 
محروم یا از نام نویسی یارانه جا مانده اند پس از 
طی مراحل نام نویسی و بررسی شرایط متقاضی در 
صورت واجد شرایط بودن مانند سایر مشموالن یارانه 
جدید از این دو نوبت یارانه نیز بهره مند خواهند شد. 
حجت هللا عبدالملکی؛ وزیر امور تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی نیز به مردم اطمینان داده است که به  زودی 
سامانه سازمان هدفمندی یارانه ها کار خود را دوباره 
شروع می کند و همه به  هر دلیلی که یارانه نمی گیرند 
می توانند در این سامانه نام نویسی کنند. به گفته وی، 
بعضاً ممکن است افراد متمول و از دهک دهم هم در 
این ثبت نام ها باشند که آن ها جواب مثبت دریافت 
نخواهند کرد ولی کارگران اگر یارانه ندارند، یارانه شان 

برقرار خواهد شد.

امکان ثبت اعتراض در سامانه جامع رفاه ◾
مصطفی قمری  وفا، مدیر کل روابط عمومی بانک 
مرکزی همچنین یـــادآوری کــرده اســت متقاضیان 
می توانند بــرای کسب اطالعات بیشتر یا هر گونه 
پرسش به سامانه رسیدگی به درخــواســت یارانه 
وزارت کار به آدرس hemayat.mcls.gov.ir  مراجعه 
یا با مرکز پاسخگویی تلفنی آن وزارتخانه به شماره 

ارتباطی ۶۳۶۹-۰۲۱ تماس بگیرند.
بر اساس این اطالعیه، کسانی که به نحوه دهک بندی 
خود اعتراض دارند می توانند از طریق سامانه جامع 
رفاه ایرانیان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 

اعتراض خود را ثبت کنند.

توضیحات وزیر اقتصاد درباره یارانه های جدید ◾
امــا ایــن پرسش هم در بین مــردم مطرح اســت که 
واریز این وجوه به معنای آزادسازی قیمت ها و گرانی 
کاالهای اساسی خواهد بود. احسان خاندوزی، وزیر 
اقتصاد با رد آزادســازی قیمت ها تأکید کرده است: 
برخی تصور می کنند دولت با حذف ارز ترجیحی 
می خواهد برای سیاست های ارزی خود، به سمت 
آزادســازی نرخ ارز برود که باید تأکید کنم سیاست 
ارزی دولت با از بین بردن رانت های حوزه ارز متفاوت 
اســت و دولــت قائل به رهــاســازی نــرخ ارز نیست. 
همچنین این سیاست های جدید اصالً به معنای 

آزادسازی قیمت ها و اقتصاد کشور نخواهد بود.
خــانــدوزی گفته اســـت: در دولـــت تصمیم بــر این 
است که به جای واریز چندمرحله ای یارانه ها، تمام 
کمک های معیشتی به شکل یکپارچه واریز شوند و از 
خرداد امسال این کار انجام می شود که بر این اساس 

دیگر خبری از یارانه ۴5 هزار و 5۰۰ تومانی نیست.

پرداخت یارانه نان و دارو به همه افراد  ◾
وزیر اقتصاد از پرداخت یارانه به ۹۰درصد افراد 

جامعه خبر داده و یادآوری کرده است یارانه نان 
و دارو به همه افراد و دهک ها پرداخت می شود و 

تمایزی در این دو حوزه وجود ندارد.
ــاس گــفــتــه هــای خـــانـــدوزی ۳۰درصـــــد از  بـــر اســ
ــزار تومانی و  جمعیت یارانه بگیر یــارانــه ۴۰۰هــ
۶۰درصد یارانه ۳۰۰هزار تومانی دریافت خواهند 
کرد که البته ۱۰درصــد از جمعیت نیز بی نیاز از 

کمک های حمایتی دولت شناسایی شدند.
ــران بیش از  خــانــدوزی معتقد اســت: اقتصاد ای
ایــن تــاب سیاست های غلط گذشته را نداشت 
و از جــایــی کــه در بــودجــه ۱۴۰۱ نیز ایــن تکلیف 
قانونی به دوش دولت گذاشته شده، در نخستین 
جلسه ستاد اقتصادی دولــت مطرح شد بیش 
از این در این اصالحات تأخیر نیفتد و کمک ها 
و قیمت خرید تضمینی بــه کــشــاورزان داخلی 
داده شود. خاندوزی تصریح کرد: حمایت ها به 
تناسب سیاست های اصالح یارانه ای کشور ادامه 
خواهد داشت و این کار قطعی است؛ اما با توجه 
به تکلیف بــودجــه ای امــســال، اگــر دولــت بتواند 
اولویت پرداخت یارانه ها را از طریق کاالبرگ یا 
همان کارت یارانه پرداخت کند و زیرساخت های 
آن فــراهــم شــود، از پــرداخــت هــای نقدی فاصله 

خواهیم گرفت.
وی با اشاره به طرح جدید نان نیز تأکید کرد: طرحی 
که در وزارت اقتصاد پیشنهاد داده شد به این 
صورت بود که پرداخت از جیب مردم برای مصارف 
متعارف هیچ تغییری نمی کند. در واقع مردم همان 
مــقــدار قیمت قبلی را مــی پــردازنــد. در ایــن طــرح، 
تعداد نان خریداری  شده در سامانه ثبت می شود 
و به دنبال آن نیز میزان آرد مورد استفاده هم ثبت 
و قابل  شناسایی خواهد بود. برای جبران نیز نانوا را 
برای پرداخت این حمایت انتخاب کردیم که بخشی 

از یارانه نان به او پرداخت می شود.

بررسی جزئیات طرح جدید  اقتصادی دولت

پاسخبههمهپرسشهاییارانهای

اقتصاد3

WWW.QUDSONLINE.IR9803 چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401  9 شوال1443  11 می 2022   سال سی و پنجم    شماره

74.120.000نیم سکه44.080.000ربع سکه1.539.530بورس 255.370دالر )سنا(57.170.000 مثقال طال 174دینار عراق )سنا(130.000.000سکه13.201.000 طال  ۱۸ عیار1.861اونس طال 69.536درهم امارات )سنا(

 رشد ۱۰۰درصدی 
 صنعت پتروشیمی 
تا ۱۰سال آینده

قیمت 
آبمیوه گیری 

  الینور 
مدل 4۱00

۱,950,000  تـومـان

  پارس خزر 
مدل مانگو

۱,۱07,000  تـومـان

  تک الکتریک 
۸0WS-MJ۱۱0۸ مدل

۲,900,0۸0 تـومـان

  دورنیکا 
۸00VD-J مدل

۱,499,000 تـومـان

  فلر 
۸0۱ PJ مدل

۳,۳90,000   تومان

  کنوود 
JEM500SS مدل
۱,۸50,000  تومان
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مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی )فشرده( 

     روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی

           اداره کل نوس�ازی توس�عه و تجهیز مدارس خراس�ان رضوی در نظر 
دارد از محل اعتبارات دولتی براس�اس قانون برگزاری مناقصات نس�بت به 
خرید سیس�تم های گرمایشی و سرمایشی مدارس سطح استان اقدام نماید. 
ل�ذا از کلیه ش�رکتهای دارای صالحیت واجد ش�رایط  دعوت ب�ه عمل می آید جهت دریافت اس�ناد ارزیابی و مناقصه تا مورخ 1401/02/26 به س�امانه تدارکات 

الکترونی�ک دول�ت ب�ه آدرس www.setadiran.ir    مراجع�ه نماین�د. تلف�ن تم�اس:  37681713                 

تضمین  شرکت در فرآیند ارجاع کار )شرکت در مناقصه( به صورت:  
1- ضمانتنامه بانکی مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید 
برای سه ماه دیگر .)برابر فرمهای هیئت دولت( و یــــــا   2 - واریز نقدی به حساب شماره   
4060030607655863    نزد بانک مرکزی   به شماره شبای   IR 410100004060030607655863     در  

وجه اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی 
چک تضمینی قابل قبول نمی باشد.

محل تحویل پاکت تضمین و ارزیابی  : دبیرخانه اداره کل
محل تحویل اسناد و پیشنهادها: سامانه تدارکات الکترونیک دولت

محل بازگشایی پیشنهادها: سالن جلسات   اعتبار پیشنهادات : سه ماه
کلیه مراحل مناقصه اعم از دریافت اسناد ، تحویل اسناد و بازگشایی در سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت به آدرس www.setadiran.ir  انجام می گردد.     

مبلغ تضمین شرکت در عنوان /  شماره  فراخوان  در سامانه تدارکات الکترونیک دولت  
فرآیند ارجاع کار )ریال(

زمان تحویل پیشنهادات  
تا ساعت 12 مورخ

زمان بازگشایی پاکت ارزیابی 
کیفی پیمانکاران ساعت 8 مورخ

تاریخ   بازگشایی پیشنهادات  
ساعت  10  مورخ

۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰۱۴۰۱/۰3/۰7۱۴۰۱/۰3/۰8۱۴۰۱/۰3/۰8خرید پکیج دیواری طبق مشخصات  ۲۰۰۱۰۰۴۵۴۲۰۰۰۰۵9
93۰.۰۰۰.۰۰۰۱۴۰۱/۰3/۰7۱۴۰۱/۰3/۰8۱۴۰۱/۰3/۰8خرید پمپ خطی طبق مشخصات  ۲۰۰۱۰۰۴۵۴۲۰۰۰۰6۰

۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰۱۴۰۱/۰3/۰7۱۴۰۱/۰3/۰8۱۴۰۱/۰3/۰8خرید مشعل گاز سوز طبق مشخصات  ۲۰۰۱۰۰۴۵۴۲۰۰۰۰6۱
۱.۲8۰.۰۰۰.۰۰۰۱۴۰۱/۰3/۰7۱۴۰۱/۰3/۰8۱۴۰۱/۰3/۰8خرید کولر آبی طبق مشخصات  ۲۰۰۱۰۰۴۵۴۲۰۰۰۰6۲
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فراخوان برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای)فشرده( خرید 
تجهیزات هنرستانی  رشته کشاورزی )نوبت دوم(

اداره کل نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس  استان مازندران در نظر دارد با رعایت قانون برگزاری مناقصات و آئین نامه های مربوطه،مناقصات 
دو مرحله ای خرید تجهیزات هنرس�تانی رش�ته کشاورزی  از محل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جهت استفاده در سطح استان 
برگ�زار نمایی�د. لذا از کلیه ش�رکت های واجد ش�رایط و تولید وتامین کنن�دگان ذیصالح که امکانات الزم و صالحیت و س�وابق اجرایی و 
تخصصی مورد بحث را دارا می باش�ند دعوت بعمل می آید با توجه به ش�رایط عمومی و اختصاصی مندرج در اس�ناد جهت دریافت اسناد 
مناقص�ه  از طریق درگاه س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س�تاد( اق�دام نمایند. توضیح اینکه کلیه مراحل برگ�زاری مناقصه از دریافت 
اطالعات و اس�ناد مناقصه عمومی،تحویل اس�ناد و مدارک،ارسال دعوتنامه ،ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی 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 در جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

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

خرید تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مدارس و 1
10,000,000,000500,000,000هنرستان ها رشته کشاورزی

تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: مورخ 1401/02/20 می باشد.
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: مورخ  1401/02/21 می باشد.
مهلت دریافت اسناد مناقصه : ساعت 19  تاریخ 1401/02/22

مهلت تحویل اسناد مناقصه تکمیل شده و ارائه پیشنهادها : تا ساعت 14 مورخ  1401/03/07
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 8:30 مورخ  1401/03/08

مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه پس از تاریخ بازگشایی پیشنهادها
اطالعات تماس  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
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    فراخوان تجدیدمناقصه عمومی یك مرحله ای با ارزیابی کیفی 
شرکت گاز استان گیالن-  شماره 17 /م/1401 )نوبت دوم(

 

روابط عمومی شرکت گاز استان گیالن

            1-دستگاه مناقصه گذار : شرکت گاز استان گیالن
2-نشانی دستگاه مناقصه گذار : رشت– پارک شهر ، خیابان ملت ، خیابان شهید سیادتی ، شرکت گاز استان گیالن
3-موضــوع مناقصـــــه : احداث دو مورد ایسـتگاه TBS)مکانیکال –سـاختمانی و...(روستاهای موسی 

  )PC( کالیه و مطالکوه و یک مورد ایستگاه حفاظت از زنگ روستای کاکرود
4-مبلغ برآورد اولیه و مدت پیمان: 38/638/000/000 ریال به مدت 300 روز

5-نوع و مبلغ تضمین :
 ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی به شـماره شـبا حسـاب IR   610100004001119206378746 به شناسه واریز 

922119252292680010000000000001 بانک مرکزی  یا یکی 
از تضامین معتبر در آیین نامه شماره ت 50659/123402 ه مورخ 94/9/22  به مبلغ 1/931/900/000 ریال

6-آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه و ارزیابی : 1401/2/27
7-آخرین مهلت تحویل پاکات پیشنهادی توسط مناقصه گران: تا ساعت 19 مورخ 1401/3/10

8-زمان بازگشایی پاکات مناقصه : ساعت 10 روز سه شنبه مورخ  1401/3/17
9-مکان دریافت و تحویل اسناد پیمانکاران: مناقصه در بستر سامانه تدارکات الکترونیک دولت ) ستاد ( انجام 

می پذیرد. 
 10-شماره )تلفکس( تماس:  33369086-013 دفتر امور قراردادها

* دارابودن گواهینامه صالحیت پیمانکاری در رشته های ابنیه و )تاسیسات و تجهیزات یا نفت و گاز ( *
*در این مناقصه دستورالعمل ارزیابی مالی و فرایند قیمت متناسب در مناقصات صنعت نفت اجرا می شود*

تذکر مهم : قیمتها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد .
این آگهی در سایت شرکت گاز استان گیالن   http://www.nigc-gl.ir قابل رویت میباشد .

شناسه آگهی 1312329



   قیمت بازیگران 
هم مثل ماکارونی 
و نان باگت باال 
رفت!  
امیر غفارمنش، 
بازیگر سریال های 
طنز تلویزیون با بیان 
خاطراتی از مجموعه 
»دردسرهای عظیم۱« 
که این شب ها از 
شبکه تماشا در حال 
پخش است، درباره 
ساخت فصل سوم این 
سریال گفت: قرار بود 
»دردسرهای عظیم۳« 
هم ساخته شود اما 
نشد این اتفاق بیفتد 
مثل ماکارونی و نان 
باگت که گران می شود، 
قیمت بازیگران هم گران 
شد و همین موجب شد 
کار ادامه پیدا نکند، اما 
امیدواریم که تولید 
شود. 

گزارش خبری

فیلم های کــمــدی این  ◾
روزهـــا خــوب مــی فــروشــنــد، به 
نظرتان چرا گرایش مخاطب به 
این ژانر بیشتر شده و با وجود 
فیلم هایی که روی پرده است، 
کــمــدی هــا همچنان یکه تازی 

می کنند؟
به نظرم این طور نیست و مردم دنبال فیلم خوب 
هستند. به هر حال قیمت بلیت سینماها گران 
شده، مردم به لحاظ اقتصادی در تنگنا هستند 
و باید ایــن را پذیرفت کــه درآمــدهــا بــا هزینه ها 
همخوانی نـــدارد و مــردم در استفاده از کــاالی 
اقتصادی، فرهنگی و... سخت گیرتر شده اند و 
اگر باورشان نشود فیلمی خوب است و خودِ مردم 
آن را تبلیغ نکنند به سینما نمی روند. یک دلیل 
دیگرش هم تبلیغات تلویزیون است که ظاهراً 
نتیجه معکوس می دهد. مردم بی عدالتی که در 
پخش تیزرها وجود دارد را می فهمند و خودشان 
ارزیابی می کنند. همه این ها دست به دست هم 

داده تا مخاطب در انتخاب سختگیر باشد.
حتی اگر فیلم تلخی خوب باشد قطعاً مردم برای 
دیدنش هجوم می برند. اتفاقاً در حال حاضر 
مخاطب به جز فیلم های کمدی به آثــار روز و 
غیرکمدی بیشتر نیاز دارد و دنبالش می گردد اما 
شما هم بگردید تا یک فیلم مناسب غیرکمدی 
پیدا کنید. حــاال استثنائاً امسال یک فیلمی 
مانند »موقعیت مهدی« را داریم اما متأسفانه 
همان کسانی که دم از دفاع و حمایت از این فیلم 
می زنند بلیت نمی خرند و دنبال این هستند 
که مجانی و با بلیت های ارگانی فیلم را ببینند. 
ضمن اینکه ایــراد اصلی در نوع تبلیغی است 
که برای فیلم ها صورت می گیرد و ظلمی که به 
»موقعیت مهدی« می شود توسط تلویزیون 
اتفاق می افتد. ما باید بپذیریم مردم بی عدالتی 
را نمی پذیرند، حتی خود شهدا هم به بی عدالتی 

راضی نیستند.

فکر نمی کنید یکی از دالیلی که در سال های  ◾
اخیر موجب گرایش بیشتر مردم به کمدی شده 
گریز از فشارهای زنــدگــی اســت و شاید کشش 

تماشای درام  های تلخ را ندارند؟
چرا مردم کشش ندارند؟! شما درام ایرانی خوب 

پیدا کنید مردم می بینند.

یعنی معتقدید که فیلم خوب نداریم؟ ◾
ــان را جــای مخاطب بــگــذاریــد، از  شما خــودت
بین فیلم هایی که اکــران می شوند کدام فیلم را 

انتخاب می کنید؟!
ــواده بـــرای ساعات  احــتــمــاالً انتخاب یــک خــان
فراغتش تماشای یک فیلم سرگرم کننده است.

مخاطب به ژانر فیلم نگاه نمی کند. نباید فکر 
کنیم مردم برای رفع خستگی و اوقــات فراغت 
ــد بلکه هــر فیلمی  فقط ســـراغ کــمــدی مــی رون
که حالشان را خــوب کند می بینند. اگــر امــروز 
یک فیلم غیرکمدی و خوب اکــران شود و حتی 
صدا و سیما هم تبلیغش نکند مردم می بینند.

پس از نظر شما مسئله کمبود فیلم خوب  ◾
است؟

بله دقیقاً.

حـــاال چـــرا فــیــلــم هــای شــمــا ایـــن  قـــدر خــوب  ◾
می فروشند؟

شما فکر کنید شانسی است!

به نظر نمی آید فــروش فیلم هایتان شانسی  ◾
باشد، بیشتر کمدی هایی که ساختید فروش باالیی 
در گیشه داشتند و نکته اینجاست شاید همان تیم 
بازیگر در یک فیلم دیگر چنین خروجی در گیشه 

نداشته باشد.
از دید بسیاری قلم به دستان فیلم من، فیلم بدی 
است! همه فیلم های من بد هستند و همین افراد 
همیشه یکی دو روز زودتر از اکران، فیلم های من 
را می بینند. به نظرم این را باید بررسی کرد که چرا 
آثار من به نظر رسانه ها فیلم های بدی است در 
حالی که اگر فیلم من خوب باشد مردم مشتریان 
آن هستند. من مــردم را به عنوان مشتریانی 
خــوب و بــاهــوش می بینم کــه در انتخابشان 
سختگیر هستند و خودشان انتخاب می کنند.

پیش داوری های مغرضانه کار درستی نیست 
و مــن ایــن را نقد می کنم. اتفاقی کــه در مــورد 
»دینامیت« هم افتاد همین طور بود و به جای 
اینکه آن را نقد کنند و از فیلم بـــرای اصــاح 
بخشی از رفتارهای اجتماعی استفاده کنند 
به آن حمله کردند و حاضر به نقدش نشدند. 
من دفاع کردن از فیلمم را نمی خواهم من نقد 

می خواهم.
یا به بنده، به عنوان فیلمسازی که در این کشور 
زندگی می کند اعتقاد دارید یا خیر. من در همین 
کشورم و دوپاسپورته هم نیستم و به این نظام و 
انقاب هم پشت نکردم. من می خواهم مردمی 
که زیر سایه همین پرچم زندگی می کنند را با 
خانواده شان جمع کنم که فیلمی ببینند و شاد 
شوند. این کاری است که من می کنم و عده ای 

هم می گویند این موفقیت شانسی بوده اما من 
می گویم خدا خواسته است. اما مردم می دانند 
وقتی تلویزیون به فیلم دینامیت یا انفرادی تبلیغ 
نمی دهد ظلم می کند. من معتقدم »موقعیت 
مهدی« حتی باید بیشتر از فیلم من هم تبلیغ 
شــود حتی خــودم نیز آن را تبلیغ می کنم اما 
شهید باکری هم راضی نیست که فیلم خوب 

و زیبایش تبلیغ شود و فیلم من تبلیغ نشود. 

اما درون سینما و برخی همکاران خودتان هم  ◾
انتقادهای زیــادی به این نوع تولیدات دارنــد، در 
عین حال که فیلم های کمدی فروش خوبی دارند و 
تا حدی رونق را به سینمای کرونازده بازگردانده اند. 
به نظرم آن هــا خــودی نیستند و اگــر به پرونده 
آن هــا مراجعه کنید می بینید کــه درآمــدهــای 
دیگری در خارج از کشور هم دارند. مگر سینما 
جزو تولیدات ملی نیست؟ سینمای کمدی هم 
بخشی از نیاز مردم را با تولید ملی تأمین می کند. 
این ها دوست دارند مردم برای تأمین نیازشان 
در تماشای فیلم سراغ تولیدات خارج از کشور 
بروند و سرگرمی و اوقات فراغتشان را با آن ها پُر 

کنند، دلیلش فقط همین است.

آیا انفرادی هم مانند دینامیت درگیر ممیزی  ◾
شد؟

ــفــرادی هــم دچـــار ممیزی شــدیــم اما  بله در ان
گایه ای از آن نــدارم چون میزان ممیزی و نوع 
برخوردی که با ما صورت گرفت متفاوت از سری 
قبل بود. دولت قبلی ممیزی هایی روی دینامیت 
اعمال کرد که وقتی مسئوالن مربوط در دولت 
سیزدهم آن را شنیدند و خواندند به من گفتند 
می توانی این بخش ها را به فیلم برگردانی. اما 
من تعمداً بخش های حذف شده را برنگرداندم 
چون اعتقاد دارم باید به چیزی که توافق کردم 
پایبند باشم. دربــاره انــفــرادی توافقاتی بر سر 
حذف برخی موارد داشتیم اما مانند فیلم قبلی 
گایه ای ندارم زیرا در مورد دینامیت اصاً توافق 

و احترامی وجود نداشت!

به نظرتان این دولــت با سینماگران همراه تر  ◾
شده است؟

حداقلش این است که من برخورد بهتری دیدم. 
امــا نــوع سانسور را هم قبول نــدارم گرچه زیاد 
نبود؛ مثاً در فیلم دیالوگی وجــود داشــت که 
یکی از شخصیت ها به شوخی می گوید: »صل 
علی محمد بوی توافق آمد«. من اصرار داشتم 
این جمله بماند اما آن ها محترمانه درخواست 

کردند حذف شود و من هم به احترام آن هــا از 
فیلم خارجش کردم به دلیل اینکه برخورد بسیار 
درستی داشتند و پیش از صورتجلسه تماس 
گرفتند و اجازه گفت وگو دادند. تاششان برای 
قانع کردن و فرصت دادن به بنده قابل احترام 
اســت و ایــن چیزی اســت کــه مــن می خواهم. 
ممیزی حق مردم است و آن ها به عنوان نماینده 
مردم این حق را دارند که اعمالش کنند اما بهتر 
است دوستان قبل از آن فرصت دهند همدیگر 
را قانع کنیم؛ مانند اتفاقی که برای انفرادی افتاد، 
البته من توان قانع کردن دو تن از اعضای شورا 

برای حذف نشدن این جمله را نداشتم.

شما مشکلی بــا رســانــه ای شــدن ایــن بخش  ◾
ندارید؟

نه اصاً. به نظرم این دقیقاً همان گفتمانی است 
که باید وجود داشته باشد و مدنظر من است.

ایــن روزهــا بحث قاچاق فیلم ها نگرانی های  ◾
بسیاری برای صاحبان آثار به وجود آورده است. 
دغدغه ای که احتماالً شما هم درگیر آن هستید. به 

نظرتان برای این وضعیت چه باید کرد؟
ــن اســت کــه بــایــد فرهنگ عمومی  واقعیت ای
بهبود پیدا کند. دینامیت یکی از مواردی بود که 
نشان داد اگر مردم متوجه باشند از فیلم قاچاق 
استفاده نمی کنند. زمانی که ایــن فیلم اکــران 
شد همزمان نسخه قاچاق آن در شبکه های 
ماهواره ای هم بود اما مردم تاش کردند بلیت 
بخرند تا اینکه فیلم قاچاق تماشا کنند و حتی 
بسیاری از آن ها من یا تهیه کننده را پیدا کردند 
و حالیت طلبیدند و به نوعی جبران هم کردند. 
به نظرم به جای اینکه با هم بجنگیم که مردم 
فیلم همکارانمان را نبینند آن هــا را هوشیار 
کنیم که دیدن فیلم دزدی درست نیست. این 
کار رسانه است و باید دربــاره آن حرف بزند. به 
یکدیگر حال و حــرام را یـــادآوری کنیم و البته 
جریمه ها و مقابله با این مسئله هم باید جدی تر 
باشد. هزینه های تولید فیلم بسیار باال رفته و کار 
سخت تر از قبل شده و تاش و انرژی مضاعفی 
از ما می گیرد. من همین االن در حال تولید فیلم 
هستم و اختاف هزینه ها نسبت به دو سال 
قبل بسیار زیاد است. همکاران من باید سختی 
زیادی را متحمل شوند که فیلم بسازند و مردم 
باید این را بدانند و به احترام همین مسئله از 
ــدن فیلم قــاچــاق خـــودداری کنند و در عین  دی
حــال باید مسئله توزیع قاچاق بیش از پیش 

پیگیری شود.

مسعوداطیابی،کارگردانفیلم»انفرادی«ازدالیلتوجهمردمبهژانرکمدیمیگوید

مردمدرامایرانیخوبپیداکنند،میبینند

خبرخبر
روزروز

ابالغ برنامه پنج  ساله بنیاد سینمایی فارابی ◾
محمد خزاعی، معاون وزیر و رئیس سازمان سینمایی در 
راستای بند الف ماده دوم اساسنامه بنیاد سینمایی فارابی 
خط مشی و اولویت های برنامه ای بنیاد سینمایی فارابی را 
در دوره جدید اباغ کرد. در این اباغیه امید، اخاق و آگاهی 
در کنار نیل به  سوی سینمایی متعهد، دینی و انقابی با در 
نظر گرفتن قانون گرایی، استانداردسازی و عدالت محوری در 

تمامی اقدام ها مورد تأکید قرار گرفته است. 

»مرد بازنده« برخط اکران می شود ◾
 فیلم سینمایی »مرد بازنده« به کارگردانی محمدحسین 
مهدویان و تهیه کنندگی امیر بنان و کامران حجازی امروز به 

صورت اختصاصی در فیلیمو اکران می شود.
جواد عزتی، رعنا آزادی ور، آناهیتا درگاهی، بابک کریمی، 
امیر دژاکام، مهدی زمین پرداز، سجاد بابایی، مجید نوروزی، 
امیرحسین هاشمی، شبنم قربانی، منوچهر علیپور، ونوس 

کانلی و ملیکا پازوکی در  این فیلم ایفای نقش کرده اند. 

  نمایشگاه کتاب، فروشگاه کتاب هم هست ◾
جمال خداپناهی، مدیر انتشارات بهنام گفت: نمی خواهیم 
بــاور کنیم در ۳۲ دوره پیش از ایــن، ماهیت و هویت این 
نمایشگاه تنها نمایش کتاب نیست بلکه نمایش و فروش 
کتاب است. باید بپذیریم این رویداد نمایشگاه و فروشگاه 
کتاب است، در کشورهای مختلف هم این اتفاق می افتد و 
فروشگاه بزرگ کتاب برای بازه زمانی چندروزه فعال می شود، 
اما آنجا هم کتابفروشان از بین نمی روند و تعطیل نمی شوند.  

زندگی ابراهیم هادی سینمایی می شود  ◾
علی رویین تن، کارگردان و فیلم نامه نویس درباره آخرین مراحل 
نگارش ساخت فیلمی با محوریت زندگی شهید ابراهیم هادی 
گفت: فیلم نامه این کار با عنوان »چریک« به تهیه کنندگی 
جواد نوروزبیگی به شورای پروانه ساخت ارائه شده و در حال 
حاضر منتظر هستیم تا با دریافت پروانه ساخت کارهای 
پیش تولید را شروع کنیم. این فیلم نامه زندگی سه سال گذشته 

من را که درگیر نگارش آن بودم، تحت تأثیر قرار داده است.

   صبا کریمی      »انفرادی« به کارگردانی 
سیدمسعود اطیابی این روزها در سینماهای کشور 

در حال اکران است، فیلمی کمدی که بیش از ۱۱میلیارد 
فروش را در کمتر از دو هفته رقم زده است. تجربه 

اکران موفق »دینامیت« سازندگان را به فروش باالی 

»انفرادی« هم امیدوار کرده است. با مسعود اطیابی که 
تجربه خوبی از اکران آثارش دارد و فروش فیلم هایش 
قابل پیش بینی است درباره دالیل موفقیت این فیلم ها 

در گیشه و چرایی استقبال مخاطبان از این ژانر به 
گفت وگو نشستیم.  

این فیلمساز درباره سختی هایی که از تولید تا اکران 
فیلم ها وجود دارد می گوید و بهترین راه رسیدن به 

اشتراک میان مدیران فرهنگی، فیلمسازان و مردم را 
در تعامل و نقد سازنده می   داند. مشروح این گفت وگو 

پیش روی شماست.

 سی و سومین نمایشگاه کتاب تهران 
با حضور 2هزار و 800 ناشر آغاز شد   

 وعده وزیر ارشاد 
برای خودکفایی تولید کاغذ

آیــیــن افــتــتــاح ســی و ســومــیــن دوره نمایشگاه 
بین المللی کتاب تهران با حضور محمد مهدی 
اسماعیلی؛ وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی، یاسر 
احمد وند؛ معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسامی و رئیس این دوره از نمایشگاه، 
علی رمضانی؛ قائم مقام سی و سومین دوره 
نمایشگاه بین المللی  کــتــاب تــهــران و برخی 
مقامات داخلی و خارجی در مصای بزرگ امام 

خمینی)ره( برگزار شد. 
محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسامی در آیین افتتاحیه نمایشگاه سی و سوم 
با اشاره به برخی مشکات ناشران و نویسندگان 
در تأمین کاغذ گفت: برنامه گــســتــرده ای در 
خــصــوص تأمین و تولید کــاغــذ و رســیــدن به 
خــودکــفــایــی و حــتــی صـــــادرات کــاغــذ در ایــن 

وزارتخانه در دستور کار قرار گرفته است.
وی تصریح کـــرد: بــا وجـــود مشکات موجود 
در تأمین ارز در نظر داریــم نیازهای ناشران را 
تأمین کنیم. همکاری بخش های مختلف از 
جمله نظام بانکی جلب شده و امید می رود با 
برنامه ریزی های صــورت گرفته به خودکفایی 

کامل تولید کاغذ برسیم.
به گفته وزیــر فرهنگ و ارشــاد اسامی ۳هزار 
کتابخانه عمومی در سطح کشور دایــر است 
که ایجاد مجموعه های جدید در هر استان نیز 
برنامه ریزی شده است که می تواند فضاهای 

جدید مطالعه را فراهم کند.
ــکــی دیـــگـــر از ســیــاســت هــای  اســمــاعــیــلــی ی
حمایتی وزارت فرهنگ و ارشـــاد اســامــی را 
حمایت از کتاب فروشی ها عنوان کرد و گفت: 
کتاب فروشی ها نماد فرهنگی هر شهر هستند. 
با سیاست های منسجم اتخاذ شــده در نظر 
داریم تا پایان دولت مردمی رشد کمی و کیفی 
کتاب فروشی ها را شاهد بــوده و مطالبه رهبر 
ــقــاب در مــوضــوع کــتــاب خــوانــی را  معظم ان

پاسخگو باشیم.
در ادامـــه ایــن مــراســم یاسر احمد وند بــا بیان 
اینکه ۲هـــزار و 800 نــاشــر در نمایشگاه این 
ــد، گفت: عــاوه  بر این هــزار و  دوره حضور دارن
700ناشر کتاب های خود را در فضای مجازی 
در معرض دید و انتخاب مردم از سراسر کشور 

قرار می دهند.
وی افزود: 170 ناشر خارجی از بیش از ۳0 کشور 
در این نمایشگاه حضور دارند. 50 میهمان نیز 
از این رویداد بزرگ فرهنگی بازدید خواهند کرد.

رئیس سی وسومین دوره نمایشگاه بین المللی 
ــرای تحقق شعار عدالت  کتاب تهران افـــزود: ب
فرهنگی، نخستین بار بزرگ ترین رویداد فرهنگی 

در دو قالب فیزیکی و مجازی برگزار می شود.
احمد وند با اشاره به همکاری شرکت ملی پست 
و بانک صادرات گفت: با همکاری شرکت ملی 
پــســت، کــتــاب هــا رایــگــان بــه دســت مخاطبان 
می رسد. برای کتاب های بیش از 75 هزار تومان، 
نــاشــران مبلغی را پــرداخــت می کنند و تــا این 
مبلغ هزینه ارسال برای ناشران رایگان است. 
با پشتیبانی بانک صــادرات، یارانه این دوره از 
نمایشگاه به دست مخاطبان می رسد و یارانه 
دانشجویان، طاب و اعضای هیئت علمی در 
مقایسه با دوره سی  ودوم، افزایش قابل توجهی 

پیدا کرده است.
ــه داد: امــیــد واریــم مخاطبان بــازدیــد  وی ادامـ
خوشایند و مطلوبی داشته باشند. ناشران در 
ــزار عنوان کتاب  ســال گذشته با انتشار 11۲هـ
چراغ فرهنگ را روشن نگه  داشتند. امید واریم 
با انتشار کتاب های جدید و فراهم آوردن امکان 
خرید برای مردم در این راه ما را همراهی کنند. 
با تدابیر دولت و حمایت وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسامی و اجرای برنامه همکارانمان، توسعه و 

رونق صنعت نشر فراهم می شود.
مــعــاون امـــور فرهنگی وزیـــر فرهنگ و ارشــاد 
اسامی در پایان گفت: صنعت نشر مشکات 
متعددی دارد که امید واریم این مشکات را با 

همکاری اهالی فرهنگ مرتفع کنیم.
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و هنر فرهنگ 

مسعود اطیابی
کارگردان

ــنــهــا  ــان »ت ــ ــتـ ــ   مـــجـــمـــوعـــه داسـ
همین کلمات« مجموعه ای از 
1۴داستان کوتاه از نویسندگان 
جـــوان فــعــال در عــرصــه ادبــیــات 
داستانی ایران است. به گفته نویسندگان، این 
داستان ها عرض ارادتی است به آستان پرمهر 

حضرت سیدالشهدا)ع( و خاندان وی.
داستان های کوتاه این مجموعه به قلم فائزه 
حق شناس، مریم ولی، رضوان کفایتی، مریم 
رستمی، فاطمه آراسته، الهه شهبازی، مهین 
پــایــمــزد، سیدحمزه مــوســوی، زهـــراســـادات 
مــوســوی، شکیبا خــســروی، فاطمه عزیزی و 

مونا امیری نوشته شده است.

»تنها همین کلمات« در پرداختن به موضوع 
خود گاه به دل تاریخ سفر کرده و یک اتفاق و یا 
نقل تاریخی درباره حادثه عاشورا را دستمایه 
خلق داستان و درام می کند و سعی می کند به 
ــاره این روایــت دست پیدا  پرداختی ویــژه درب
کند و مخاطب خود را تحت  تأثیر قرار دهد و 
گاهی نیز در مختصات و جغرافیای معاصر به 
سراغ سوژه های داستانی خود می رود و از نوع 
رفتار و واکنش آن ها در مواجه  شدن با پدیده 
عاشورا و ماه محرم به سوی داستان نویسی 

رجعت می کند.
تــاش نویسندگان ایــن مجموعه در ســاده و 
روان نویسی و همچنین کشف لحظات و نکات 

ظریف و در عین حال تکان دهنده و سوزناک از 
ماجرای عاشورا از این کتاب یک مجموعه بکر 
و متنوع به وجود آورده که می توان آن را مدیحه 

و مرثیه داستانی نیز نامید.
ایــن کتاب از نظر حضور نویسندگان جوان 
ــازه در  در آن و کشف لحظه های داستانی ت
پــرداخــت داســتــانــی و نیز تــاش بــرای ایجاد 
ــاده، روان و تــأثــیــرگــذار در انتقال  سیاقی سـ
مفاهیم خاص مذهبی به مخاطب -که گاه 
تمی اجتماعی نیز پیدا می کنند- اثری در خور 
تأمل است.چندی پیش »تنها همین کلمات« 
در 15۲صفحه از سوی انتشارات کتاب نیستان 

به بازار نشر عرضه شده است.

عرض ارادت نویسندگان به سیدالشهدا j در »تنها همین کلمات«   

در  حاشيه

برپایی جلسه 
فوق العاده 
مقابله با قاچاق 
فیلم 

کارگروهی متشکل 
از نمایندگان سازمان 
سینمایی، سینماداران 
و مراکز امنیتی و 
قضایی برای پیشگیری 
و واکنش سریع در 
راستای مقابله با قاچاق 
فیلم شکل می گیرد.
روح هللا سهرابی، مدیر 
کل نظارت بر عرضه 
و پخش فیلم سازمان 
سینمایی گفت: جلسه 
فوق العاده مبارزه با 
قاچاق فیلم و صیانت 
از آثار سینمایی برگزار 
و مقرر شد به سرعت 
کارگروهی برای این 
منظور تشکیل شود .
اعضای این کارگروه 
را افرادی از وزارت 
ارشاد، سینماگران و 
مراکز امنیتی و قضایی 
تشکیل خواهند داد. 
همچنین در این جلسه 
قرار شد گزارشی دقیق 
از وضعیت دوربین های 
مدار بسته در سالن ها 
تهیه شود.

پشت ویترین



ربای جلّی در 
کشور جاری 

است!
کامران ندری گفت: 

مراجع تقلید بر 
این عقیده اند که نه 

تنها ربا از بانک های 
ایران حذف نشده 
بلکه بدترین شکل 
ربا که اضافه شدن 

به مبلغ بدهی 
بدهکار ورشکسته 
است، جریان دارد. 

متأسفانه حجم 
بدهی های افراد 

ورشکسته و معسر 
که علی القاعده نباید 

به آن اضافه شود، 
در حال رشد است و 

به باور بسیاری از 
مراجع محترم تقلید 
در نظام بانکی کشور، 

ربای جلّی و آشکار 
)تصاعدی( که در 

قرآن از آن به عنوان 
بدترین شکل ربا یاد 

شده جاری است.

ذرهبینذرهبین

ــتـــر! از حـــدود  ◾ ــای دکـ ــ آقـ
چهار دهه پیش قانون عملیات 
بانکی بدون ربا در کشور تصویب 
و ابـــاغ شــده امــا اکثر قریب به 
اتفاق کارشناسان بر این باورند 
بانک های کشور، فعالیت ربوی 
دارند. به نظر شما چرا این قانون تاکنون عماً اجرایی 

نشده است؟
ما از سال 1362 تاکنون داعیه اجرای بانک داری بدون 
ربا را در کشور داریم و در ظاهر بانک ها بر اساس قانون 
عملیات بانک داری بدون ربا عمل می کنند اما در این 
سال ها هر وقت از افــراد ذی صــاح در این خصوص 
سؤال شده، گفته اند قانون عملیات بانک داری بدون 
ربا روی کاغذ مشکلی ندارد و اگر مشکلی هست به 
نحوه اجــرای قانون بر می گردد. در خصوص اینکه 
مشکات اجرایی چه هستند و چرا نمی توانیم بانک 
عاری از ربا داشته باشیم هم اختاف نظرهای زیادی 
وجــود دارد. برخی معتقدند فعالیت بانک های ما 
اساساً ربوی است چون مبتنی بر چارچوب و اسلوب 
بانک های متعارف و مرسوم بنا شده اند. برخی هم 
می گویند قانون عملیات بانک داری بدون ربا را مصوب 
کرده ایم اما زیرساخت الزم برای اجرای قانون توسعه 
نیافته است. نظر من این است از همان ابتدا مسیر 
را اشتباه رفته ایم و شناخت درســت و دقیقی از 
بانک داری متعارف نداشته ایم و به اشتباه تصورمان 
این بوده که بانک داری متعارفی که در دیگر کشورها 
رایج است، ربوی است در حالی که این بانک داری ربوی 
نیست و در همه جای جهان خدماتش را ارائه می کند؛ 
هر چند در طول تاریخ با بحران هایی مواجه شده و 
بحران هایی را هم خلق کــرده اســت. در مجموع اما 
خدماتی که بانک داری متعارف به اقتصاد و مردم در 
همه کشورهای جهان ارائه کرده اند بر بحران ها غالب 
بوده و اثرات مثبت این نظام  بانک داری بر اقتصاد 

جهان کاماً مشهود است. امــروزه هیچ کس شک 
ندارد اقتصاد بدون بانک با بحران های جدی مواجه 
می شود و مشکات بانک داری متعارف به مرور اصاح 
و سعی شده با اعمال مقررات تنظیمی فعالیت های 
این بانک ها به نوعی باشد که حتی االمکان از وقوع 

بحران های گسترده بانکی جلوگیری شود.

مشکل این است که متأسفانه نتوانسته ایم به  ◾
خوبی ربا را شناسایی کنیم و متناسب با مکان و زمان 
خودمان تشخیص دهیم. مــواردی که ربا نیست را 
ربا و مــوارد ربا را نتوانسته ایم پیدا کنیم؛ درنتیجه 

در حوزه اعتبارات، تسهیات بانکی و سودی که به 
سپرده گــذاران پرداخت می شود، عدالت و کارایی 

وجود ندارد.
در اواخر فروردین امسال رئیس جمهور در دیداری با 
اقتصاددانان اسامی به این نکته اشاره کرده که زمینه 
برای تأسیس بانک قرض الحسنه بدون ربا فراهم 
است. با توجه به فربگی روزافزون و ناشی از سوداگری 
بانک ها در دهه های اخیر، چگونه می توان بانک داری 

بدون ربا را به درستی در نظام بانکی اجرا کرد؟
طبعاً نیاز داریم رئیس جمهور در خصوص این ایده 
 توضیح بیشتری ارائــه کند و در مــورد اینکه چرا در

40 سال گذشته زمینه انجام چنین کاری مهیا نبوده، 
توضیح دهد. مبنای ایده فعلی و اینکه چرا سیستم 
فعلی بانک ها ربوی محسوب می شود نیز شرح داده 
شده و به صــورت جزئی تر مسئله را باز کند. چون 
برای آسیب شناسی دقیق این مسئله باید جزئی تر 
نگاه کنیم. دیگر اینکه باید منتظر بمانیم و ببینیم 
حوزه هایی که متولی اجرایی شدن این ایده هستند، 
یعنی بانک مرکزی، وزارت امــور اقتصادی و دیگر 
حوزه های تخصصی در خصوص ایده رئیس جمهور 
اظهارنظر کنند. بنده به عنوان یک کارشناس بانکی 
معتقدم بانک های متعارف و مرسوم، ربوی نیستند. 

بنابراین دلیلی نــدارد از دانــش بــانــک داری مرسوم 
جهان بهره نگیریم. در عین حال، در حوزه بانک داری 
ایده هایی برگرفته از آموزه های اسامی و ارزش های 
ــدارد ایــن آمــوزه هــا را  دینی و ملی داریــم که دلیلی ن
هم رها کنیم. در اغلب کشورهای اسامی از جمله 
کشورهای حوزه خلیج فــارس، اندونزی، پاکستان، 
مالزی و... این الگو اجرا شده که هر دو طیف بانک ها 
)هم بانک های مرسوم و متعارف و هم بانک هایی 
که بر اساس آموزه های اسامی کار می کنند(، اجازه 
فعالیت دارنــد، اما این الگو هنوز در ایــران و سودان 
پیاده نشده است. در این نظام دوگانه، بانک هایی 
که براساس آموزه های دینی شکل می گیرند، مراحل 
بلوغ و پختگی را به صورت تدریجی طی می کنند. 
به باور من این الگوی پیاده شده در اغلب کشورهای 
اســامــی، الــگــوی مناسبی اســـت؛ چــون صاحبان 
ایده هایی مبتنی بر بانک داری اسامی و آن هایی که 
معتقدند می توانند این نوع بانک داری را به شکل 
کارا و عادالنه اجرا کنند، مجالی برای آزمون ایده خود 
پیدا می کنند. البته نظارت جدی بر این موارد بر عهده 
مقام ناظر یعنی بانک مرکزی است. امروز بنده به 
ضرس قاطع معتقدم باید به سمت بانک داری دوگانه 
برویم؛ چون الگویی که در کشورهای اسامی در تقریباً 
یک قرن گذشته اجرا شده، بسیار موفق بوده و نظام 
یکپارچه و سراسری در ایران اجرا شده مورد نقدهای 
صریح کارشناسان و مراجع محترم تقلید واقع شده 
اســت. متأسفانه در کشور ما این ذهنیت اشتباه 
ترویج شده که بانک داری متعارف ربوی است و سعی 
شده ایده هایی که در مراحل تکامل و بلوغ است و 
هنوز به پختگی و بلوغ نرسیده به بانک ها تحمیل 
شود. درنتیجه اگر به سمت بانک داری دوگانه برویم 
نه از مزایا و پیشرفت های بانک داری روز جهان عقب 
می مانیم و نه از آمــوزه هــای اسامی در بانک داری 

کشور محروم می شویم.

مدیر سابق گروه بانک داری اسالمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تأکید کرد

الزام حرکت به سمت بانک داری دوگانه
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 بر نظام بانکی نظارت نمی شود
یکــی از مهم تریــن مــواردی کــه در ســال های اخیــر  ◾

و بــه صراحــت از ســوی اغلــب مراجــع عظــام تقلیــد 
ــراد واقــع شــده اســت، همیــن عملکــرد  مــورد انتقــاد و ای
ــوی بانک هاســت. شــما عمده تریــن دالیــل و  عملیــات رب
بنیان هــای ایــن انتقــادات صریــح از ایــن مســئله منفــی 

را چــه می دانیــد؟

ما در 40 سـال گذشـته با ایـن ذهنیـت حرکـت کرده ایم 
کـه بانـک داری متـداول، ربـوی اسـت و بایـد آن را کنـار 
بگذاریـم امـا این امـر نشـدنی اسـت و در عمل بـه دلیل 
همین نگاه تا حدود زیـادی از تحوالت و پیشـرفت  های 

مثبـت حـوزه بانـک داری جهـان عقـب افتاده ایـم.
 البتـه دسـتکاری هایی را هم به بـاور  اینکـه می خواهیم 

ربـا را حـذف کنیـم در نظـام بانکـی اعمـال کرده ایـم کـه 
وضـع را بدتـر کـرد. ایـن عـدم کنتـرل بـر نظـام بانکـی را 
باید جداگانه بررسـی کرد؛ چـرا که یکـی از دالیل اصلی 
بـروز مشـکات مالـی همیـن عـدم نظـارت جـدی بـر 

فرآیندهـای بانکـی توسـط بانـک مرکـزی اسـت.
واقعیـت این اسـت کـه امـروز بـر نظـام بانکـی مـا کنترل 

خاصـی وجـود نـدارد و بـه ایـن دلیـل اغلـب بانک هـا 
بـا مشـکات جـدی مواجـه شـده اند؛ ضمـن اینکـه در 
اعطای تسـهیات و دسترسـی مردم به این تسـهیات 
نـه عدالـت وجـود دارد و نـه کارایـی و اعتبـارات و 
تسـهیات اعطایـی بـه جاهایـی مـی رود کـه بازدهـی و 

مولدیـت الزم را نـدارد.

کامران ندری
استاد دانشگاه امام صادق)ع(

  فرزانه غالمی    عملکرد نامطلوب بانک ها 
در سال های اخیر عالوه بر مردم، تولیدکنندگان 

و کارشناسان، انتقادات صریح بسیاری از مراجع 
عظام تقلید را هم در پی داشته است. بی توجهی 

به حوزه های مولد در تسهیالت دهی، ورود به 
سوداگری، قائل نبودن به قانون عملیات بانکی 

بدون ربا و... پیکان تیز انتقادات بی شماری را به 
سوی نظام بانکی کشور روان ساخته است تا جایی 

که رئیس جمهور اواخر فروردین ماه امسال و در 
جمع 30 تن از اقتصاددانان اسالمی و در واکنش به 
انتقادات گوناگون نسبت به عملکرد بانک ها ضمن 
ابراز نگرانی نسبت به آن، به عزم جدی دولت برای 

اجرای اقتصاد اسالمی اشاره و تأکید کرد امروز 
زمینه برای تأسیس بانک قرض الحسنه بدون ربا 
در کشور فراهم شده است. با کامران ندری، مدیر 

سابق گروه بانک داری اسالمی پژوهشکده پولی و 
بانکی بانک مرکزی و عضو هیئت علمی دانشگاه 

امام صادق)ع( در خصوص چگونگی احیا و اجرای 

عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور گپ و 
گفتی داشتیم. به عقیده این اقتصاددان بهره گیری 

از نظام دوگانه بانکی می تواند پیوندی مبارک و 
مؤثر به منظور بهره گیری از مزایای روز بانکداری 
جهان و آموزه های اسالمی و دینی در نظام بانکی 

کشور باشد. 

گفت وگوی 
ویژه

کلی����ه م����دارک خ����ودرو و س����ند کمپان����ی و ب����رگ س����بز 
خودروس����واری تیبا 2 هاچ بک سفید شیری مدل 1399 
ب����ه ش����ماره موت����ور  15M/8978941 و ش����ماره شاس����ی  
NAS821100L1268310 به ش����ماره انتظامی ایران 31 – 
526س 66  به مالکیت مهسا پیل مال جبه دار مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

ف
,4

01
01

83
5

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز تراکت���ور کش���اورزی به ش���ماره 
پ���اک ای���ران 26 -414ک11 و ش���ماره موتور 
 L06455 و ش���ماره شاس���ی LFW06521X
به نام حس���ن حس���ین زاده مفقود و اعتبار 

ندارد ف
,4

01
01

82
1

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز و سند کمپانی و سند محضری و کارت خودرو 
میتسوبیش���ی پاجرو مدل  1991 به رنگ بژ به شماره 
پ���اک 195ق59 ایران 42 به  ش���ماره موتور 004741  
و ش���ماره شاسی 451115 به مالکیت مهدی بهابسته 
مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبارس���اقط م���ی گردد.

/ر
40

10
17

76
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

برگ سبز و سند سواری پراید جی تی ایکس آبی 
رنگ سفید-روغنی مدل 1385 به شماره انتظامی 
42-124س14و ش���ماره موتور 1478988ش���ماره 
شاس���یS1412285811787 ب���ه اس���م رضا نوری 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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قو
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س���ندکمپانی موتورس���یکلت نامی 125CDI مدل 
1387 ش���ماره پ���اک ای���ران766-57961 ش���ماره 
موت���ور 0109564 ش���ماره تن���ه 8703259 به نام 
رمضانعلی س���یدآبادی مفقود گردی���ده و ازدرجه 

اعتبار ساقط می باشد.

ف
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مف
ی 

گه
آ

40
10

18
41

اینجان���ب عب���د الحمی���د می���رزای تیم���وری مالک 
خودرو وانت مزدا-دوکابین به ش���ماره ش���هربانی 
 FEA35507 58 ه 484 ایران 42 و شماره موتور
 NAGP2PC12GA233480 شاس���ی  ش���ماره  و 
م���دل 1395 به رن���گ نقره ای متالی���ک اعام می 
دارم به علت فقدان سند و فاکتور فروش خودرو 
تقاض���ای صدور المثنی س���ند مذک���ور را نموده ام 
ل���ذا چنانکه ش���خصی حقیقی ی���ا حقوقی ادعایی 
در م���ورد خ���ودرو مذک���ور دارد ظرف م���دت 10 روز 
از تاریخ نش���ر آگهی با در دس���ت داش���تن مدارک 
کافی به س���ازمان ف���روش بهمن موت���ور واقع در 
کیلومتر13 جاده مخصوص کرج  مراجعه نماید.

دی
قو

مف
هی 

آگ

اص���ل پروانه ب���ه ش���ماره 5421 کد 
تاری���خ  ب���ه   1/3/47/8 نوس���ازی 
76/8/17 مفق���ود و از درجه اعتبار 

ساقط است.

ف
,4

01
01

79
5

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

کارت  سبز و سند کمپانی اتومبیل سواری سیستم رانا تیپ 
راناپاس مدل 1400به ش���ماره پاک83ایران723ج96 
شاس���ی  ش���ماره  و   172B0070028موت���ور ش���ماره 
اصغ���ر عل���ی  ن���ام  ب���ه   NAAU01FE0MT288948
 خبیرالصنایع فرد مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط است.
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اصل برگ سبز و کارت خودروی سواری پراید مدل 
1387 شماره پاک 52-226 ص 11  شماره موتور 
 S1412287488244 2470775  ش���ماره شاسی
متعل���ق به خانم زین���ب اکبری یزدان به ش���ماره 

ملی  0880034831 مفقود گردیده است.
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 K106GLS س���ند کمپان���ی کامیون کاوی���ان تی���پ
ش���ماره  ب���ه  روغن���ی  س���فید-  رن���گ   93 م���دل 
انتظام���ی 883ع394 ای���ران 42  ش���ماره موت���ور 
شاس���ی  ش���ماره  و   EQB1252087525370
NA5K1063CES483302 مفق���ود گردی���ده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.  ف
, 4
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اصل س���ند و برگ س���بز خودروی س���واری پراید جی 
تی ایکس آی، مدل 1388 رنگ نوک مدادی روشن 
متالیک با ش���ماره موتور2782895 و شماره شاسی

s1412288600078 و ش���ماره پاک 551 ق49 ایران 
36 بن���ام آق���ای جلی���ل قیص���ر عل���ی آب���ادی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
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س���ند کمپان���ی و برگ س���بز س���واری اپل کورس���ا 
مدل1994 شماره پاک ایران 36-737م12 شماره 
موتور 19144345 شماره شاسی R4203168 به 
نام اعظم استاجی کاته سیفری مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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آ

ب���رگ س���بز س���واری پ���ژو ٢٠٦ ب���ه ش���ماره 
موت���ور  ش���ماره  و   ٧٨  -١٢٥ د   ٢٧ پ���اك 
شاس���ی  ش���ماره  و   ١٠FSM٨٤٦٣٣٤٦٨
٨٣٦٠٢٠٠٩ بن���ام محمد صفاپور مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط میباشد.
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برگ س���بز س���واری سیس���تم پراید تی���پ جی تی 
ایک���س ای به رنگ س���فید - روغن���ی مدل 1387 
به ش���ماره موتور 2561764 و و ش���ماره شاس���ی
S1412287518549 به ش���ماره پاک 688 د 58 
ایران 54 مفقود گردیده و از درجه اعتبارس���اقط 

می گردد.
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پروان���ه کار موقت اتب���اع متعلق به آقای س���جاد 
صادق���ی فرزن���د قربانعل���ی متول���د 1376/12/27 
تابعیت کش���ور افغانس���تان محل صدور اس���تان 
خراس���ان رض���وی و مح���ل اقامت مش���هد مفقود 

گردیده و فاقد اعتبار می باشد.
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م���دل  س���مند  س���واری  خ���ودرو  کمپان���ی  س���ند 
1384 ب���ه رن���گ خاکس���تری _ متالیک به ش���ماره 
موتور 12484202782 و ش���ماره ش���ماره شاس���ی 
14537565 و ش���ماره پاک42 ای���ران 165 ی32 
متعلق به محمود شایس���ته راد مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط میباشد. ف
, 4
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دی
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آ

ب���رگ س���بز و کارت  موت���ور س���یکلت پ���رواز تیپ 
GLX125 مدل 92 رنگ سفید به شماره انتظامی 
 152FMH1017104 769 / 28227  ش���ماره موتور
و ش���ماره تن���ه N2N***125X9212366 مفق���ود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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40
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آگهی مناقصه عمومی 
شماره فراخوان سامانه ستاد 2001094943000003

قطعات  تولید  ویبره پرس خشک  موضوع: خرید یک دستگاه 
کارگاه  جهت  )پازلی(  کفپوش  و  جدول  تولید  قابلیت  با  بتنی 

تولیدات بتنی المهدی
مبلغ برآورد: 34,350,000,000 ریال

جهت کسب اطالعات بیشتر، دریافت اسناد و شرکت در مناقصه به 
 www.setadiran.ir سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس

مراجعه نمایید . 
این آگهی در روزنامه رسمی به آدرس www.rrk.ir نیز درج می گردد. 

سازمان عمران 
شهرداری مشهد

14
11

16
1

مناقصه خرید 
قالب فلزی 

ش�ركت مس�كن و عم�ران ق�دس رض�وی در 
نظر دارد نس�بت ب�ه خرید قال�ب فلزی مورد 
نیاز خود جهت اجرای س�ازه بتنی، از طریق 
مناقص�ه  عموم�ی كتب�ی اقدام نمای�د،  جهت 
 www.omqo.com دریاف�ت اس�ناد ب�ه س�ایت

مراجعه فرمایند. 

40
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آگهی مناقصه عمومی 
شماره فراخوان سامانه ستاد 2001094943000002

موضوع: خرید و حمل 100,000 تن ماسه شسته دوبار شور 
جهت کارگاه تولیدات بتنی المهدی
مبلغ برآورد: 125،000،000،000 ریال

شرکت  و  اسناد  دریافت  بیشتر،  اطالعات  کسب  جهت 
الکترونیکی دولت )ستاد(  در مناقصه به سامانه تدارکات 
در  آگهی  این   . نمایید  مراجعه   www.setadiran.ir آدرس  به 
روزنامه رسمی به آدرس www.rrk.ir نیز درج می گردد. 

سازمان عمران 
شهرداری مشهد

کلی���ه مدارک)س���ند –برگ س���بز- ب���رگ کمپان���ی و...(
خودرو پژو 206م���دل 1390 به رنگ نقره ای – متالیک 
ب���ه ش���ماره پ���اک 484 و23 ای���ران – 42 وش���ماره 
شاس���ی NAAP13FE4BJ420379 وش���ماره موت���ور 
15090019408 ب���ه ن���ام س���ید محم���د رس���ول جایئان 
ح���داد مفق���ود واز درج���ه اعتب���ار س���اقط م���ی باش���د.
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 MT-X22 ب���رگ کمپان���ی خ���ودرو س���واری ام وی ام
م���دل 1397 رن���گ س���فید روغنی ب���ه ش���ماره موتور 
شاس���ی  ش���ماره  و   MVMD4G15BAFJ011364
NATFBAAV1J1010639 و ش���ماره انتظام���ی 164 ق 
62 ای���ران 74 به مالکیت حج���ت رحمتی مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.  40
10
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دی
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مف
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گه
آ

ف
,  4

01
01
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5

مدرک دانش���نامه پای���ان تحصی���ات اینجانب 
علی رضا بشیان  فرزندمحمد مهدی به شماره 
شناس���نامه 11687 صادره از مش���هد و کد ملی 
0946118949 در مقط���ع کارشناس���ی پیوس���ته 
رش���ته علوم سیاس���ی صادره از دانش���گاه آزاد 
اس���امی واحد مش���هد  مفقود گردیده است و 

فاقد اعتبار می باشد. 
از یابن���ده تقاض���ا می ش���ود اصل م���درک را به 
دانشگاه آزاد 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.  

دی
قو

مف
هی 

آگ

آگهی عدم تسلیم سند مالکیت مورث
نظر بر اینکه آقای محمد سرشکی و خانم نگار سرشکی و خانم منظر خدایی عده ای از وراث مرحوم ناصر سرشکی با مراجعه به اداره ثبت 
اسناد و امالک اردبیل برابر با درخواست وارده بشماره 1002000 - 1401/01/30 با ارائه گواهی حصر وراثت و فرم 19 دارایی و سایر 
مدارک الزم تقاضای صدور سند مالکیت نسبت به سهم االرث خود را از پالک ثبتی 6495 اصلی واقع در بخش دو اردبیل را نموده اند 
و اعالم داشته اند که سند اولیه صادره بنام متوفی نزد احدی از وراث بنام خانم لطیفه نخستین روحی می باشد که جریان طی اخطاریه 
شماره 1002000 - 1401/01/30 به نامبرده ابالغ گردیده ولی در مهلت قانونی سند اولیه را تسلیم ننموده اند حال در اجرای تبصره 3 
ماده 120 اصالحی قانون ثبت موضوع یکبار در روزنامه آگهی تا هر کس هر گونه ادعایی به وجود سند مالکیت یا سند معامله نزد خود 
داشته باشد ظرف مدت ده روز پس از انتشار این آگهی اصل سند مالکیت را با اخذ رسید تسلیم این اداره نمایند بدیهی است پس از 
انقضای مدت مقرره اداره ثبت اسناد اردبیل نسبت به صدور سند مالکیت بنام وراث طبق مقررات قانونی اقدام کرده و سند اولیه از درجه 

اعتبار ساقط خواهد بود.   آ40101850                                                      تاریخ انتشار : 1401/02/21
رضا احمدیان – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک اردبیل

ف
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82
4

بدی���ن وس���یله به اطاع همگان می رس���اند 
ک���ه کارت خ���ودرو اینجانب زیب���ا صرافی به 
ب���ه  مل���ی 2993913344 مرب���وط  ش���ماره 
خودرو سواری ام وی ام تیپ X22_AT رنگ 
س���فید- روغنی مدل س���ال 1396 به شماره 
پاک 45 ایران 725 ل 47  به شماره موتور   
ش���ماره  و   MVMD4G15BAGH006706
شاسی  NATFBABW3H1005590 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

دی
قو

مف
هی 

آگ



سهم بیماران 
در پرداخت 
هزینه های 
پزشکِی ۱۴۰۱

سعید کریمی 
معاون درمان وزارت 
بهداشت درباره سهم 
مردم در تعرفه های 
پزشکی سال ۱۴۰۱ 
گفت: بر اساس 
قانونی که همیشه 
در زمینه پرداخت از 
جیب مردم در دریافت 
خدمات بهداشتی و 
درمانی وجود داشته، 
در بخش بستری 
 مردم حداکثر 
۱۰ درصد هزینه ها 
را می پردازند و در 
بخش سرپایی هم 
حداکثر ۳۰ درصد 
هزینه را مردم 
پرداخت می کنند 
و بقیه هزینه ها را 
سازمان های بیمه گر 
خواهند پرداخت.

جـــذب  محمود مــصــدق 
نخبگان و متخصصان مهاجر 
ــا هـــدف تــوســعــه و پیشرفت  ب
کشورهای مقصد، یک فرصت 
طالیی اســت. به همین دلیل 
معموالً کــشــورهــای دنــیــا نگاه 
خاصی بــه ایــن گــونــه افـــراد در مقایسه بــا سایر 
مهاجران دارند و با حمایت از آن ها زمینه حضور 

این گروه را فراهم می کنند. 
حال با توجه به اینکه کشور ما جزو چهار کشور 
برتر دنیا در پذیرش مهاجران شناخته می شود، 
ــن فــرصــت ارزشــمــنــد بــرای  ــا توانسته ایم از ای آی
بهره مندی بهتر از ظرفیت های نخبگان مهاجر 
بــه ویــژه به منظور توسعه و تحقق منویات رهبر 
معظم انقالب در راستای مرجعیت علمی کشور 

در سطح منطقه و دنیا استفاده کنیم؟

مهندسان، پزشکان، شاعران و نویسندگان بیکار ◾
دکتر سید ابوطالب مظفری، شاعر، داستان نویس 
و پژوهشگر فرهنگی افغانستانی ساکن ایــران 
در پاسخ به این پرسش قدس می گوید: حمایت 
ایــران از مهاجران با توجه به فراهم کــردن زمینه 
تحصیلشان از دوره ابتدایی تا مقطع دانشگاهی 
ــا پــس از این  بسیار قــابــل تــوجــه بـــوده اســـت، ام
مرحله دیگر حمایت ها مناسب نیست و نخبگان 
بین المللی به حال خود رها می شوند و هیچ مرجع 
و پناهگاه رسمی که بتواند از این نخبگان حمایت 

کند، وجود ندارد. 
وی اضافه می کند: یکی از دغدغه های نخبگان 
مهاجر پس از دانش آموختگی در ایــران تمدید 
اقامتشان است یعنی یک نخبه حتی با داشتن 
کارت آمایش پس از این مرحله باید به کشورش 
برگردد چون دیگر اجازه اقامت در ایران را ندارد. 
از این رو بسیاری از این نخبگان مجبور می شوند 

دوباره به کشورهای دیگر مهاجرت کنند. 
وی با اشــاره به اینکه ایــران هیچ برنامه ای برای 
ــنــده نــخــبــگــان و بــهــره مــنــدی از آنـــان نـــدارد،  آی
می افزاید: عــالوه بر مشکالت اعطای تابعیت 
به مهاجران و حتی نخبگان مهاجر، موضوع 
ــران قــانــون  ــ مــهــم تــر، اشــتــغــال آن هـــاســـت. در ای
مشخصی وجــود نــدارد تا نخبگان متناسب با 
رشته تحصیلیشان مشغول به کــار شوند. به 
همین خاطر مهندسان، پــزشــکــان، شــاعــران و 
نویسندگان مهاجر نخبه بسیاری را سراغ داریم 

که بیکارند یا در تخصص دیگری کار می کنند.

همه مهاجران را با یک چشم می بینیم ◾
پیمان حقیقت طلب، مدیر پژوهش های انجمن 
دیاران نیز خدماتی را که در ایران به نخبگان مهاجر 
ارائه می شود چندان مناسب ارزیابی نمی کند و به 
قدس می گوید: البته معاونت علمی نهاد ریاست 
جمهوری ایران از سال 98 برای حمایت از نخبگان 
مهاجر طرحی دو سویه را در دســت اجــرا دارد؛ 
بخشی از این برنامه برای بازگشت نخبگان ما از 

کشورهای دیگر و بخشی دیگر نیز با هدف حمایت 
و جذب نخبگان و کارآفرینان بین المللی – مهاجر- 
در ایران اجرا می شود که برای این منظور این گونه 
افــراد برای دریافت اقامت ویژه و اشتغال در ایران 
می توانند به سامانه آی کانکت )i conect( مراجعه 
و ثبت نام کنند که اگر نخبه بودنشان اثبات شود به 
آن ها اقامت ویژه سه یا پنج ساله داده می شود. اما 
اینکه چند نخبه مهاجر از این طریق جذب شده اند 
موضوع دیگری است. در واقع این طرح ویژه برای 
نخبگان مهاجر دو مشکل دارد؛ نخست اینکه 
نخبگی این مهاجران باید به تأیید معاونت علمی 
ریاست جمهوری برسد اما صدور اقامت ویژه برای 
آن ها باید توسط وزارت کشور، پلیس و نهادهای 
مرتبط تأیید شود که این خود یک مشکل است 
به طــوری که پس از تسلط طالبان بر افغانستان 
بسیاری از استادان دانشگاهی و کارآفرینان این 
کشور درخواست اقامت در ایــران را داشتند ولی 
چون فرایند صدور مجوز اقامت از سوی نهادهای 
مرتبط به کُندی صورت می گیرد شمار زیادی از این 

نخبگان نتوانستند اقامت ایران را بگیرند.
مشکل دیگر طرح یاد شده، این است که برخی 
از نهادهای مسئول که در زمینه اقامت خدمت 
ارائــه می دهند با مــدارک اقامت ویــژه مهاجران 
نخبه آشنایی انــدکــی دارنـــد و همین موضوع 
موجب شده در بسیاری از موارد، خدمات وعده 
داده شده به نخبگان محقق نشود. مثالً نخبگان 
بین المللی نباید دغدغه گواهی نامه رانندگی، 
کارت بانکی، سیمکارت تلفن همراه و... را داشته 
باشند ولــی آن هــا در کشور مــا همچنان بــا این 

دغدغه ها مواجه اند.
وی با اشاره به اینکه سیستم اجرایی کشور سلسه 
مراتبی را بین مهاجران قائل نمی شود، می گوید: 
مثالً برای بعضی از مهاجران باید خدمات کامل ارائه 
شود و برای برخی دیگر نباید خدمات کامل ارائه 

شود ولی دستگاه های اجرایی همه را با یک چشم 
و از پایین ترین طبقه نگاه می کنند و این موضوع 
سبب می شود نه برخورد مناسبی با مهاجران نخبه 
صورت گیرد و نه خدماتی که به آن ها ارائه می شود 

در مقایسه با سایر کشورها متناسب باشد. 

2 طرح مجلس برای گشایش امور نخبگان مهاجر  ◾
زهـــره الــهــیــان، عــضــو کمیسیون امــنــیــت ملی 
مجلس شــورای اسالمی هم به قدس می گوید: 
ــران طــی 43 ســـال اخیر  ــ جــمــهــوری اســالمــی ای
دستاوردهای مهمی در زمینه های مختلف از 
جمله علم و فــنــاوری داشــتــه و بــه لحاظ آمــاری 
نیز دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و تحقیقاتی 
و مطالعاتی گسترش قابل توجهی داشته اند 
ــرای استفاده  بنابراین باید بــرنــامــه ریــزی الزم ب
بیشتر از این ظرفیت به منظور جذب نخبگان 
ــژه از کــشــورهــای اســالمــی در  ــه وی بین المللی ب
ــورت بگیرد تــا بتوانیم بــا حمایت از  ایـــران صـ
این نخبگان هم رویکرد تمدنی خود را تقویت 
کنیم و هم از ظرفیت آن هــا در راستای اهــداف 
نظام در کشورهای مختلف کمک بگیریم که 
این موضوع نیاز به حمایت بیشتر از نخبگان 
مهاجر دارد. برای این منظور باید وزارتخانه های 
علوم، بهداشت و همچنین شورای عالی انقالب 

فرهنگی برنامه ریزی مناسبی داشته باشند. 
وی در پاسخ به این پرسش که مجلس چه برنامه ای 
بــرای رفع خأل های قانونی و موانع جذب نخبگان 
بین المللی ازجمله اعطای تابعیت به این گونه افراد 
در ایران دارد، می گوید: مجلس دو طرح در خصوص 
اعطای تابعیت و برخورداری نخبگان بین المللی از 
امتیازات شهروندی در دست بررسی دارد که در 
صورت به نتیجه رسیدن آن ها گشایشی در امور 
مهاجران نخبه، اختصاص امتیازات شهروندی و 

حتی پذیرش آن ها صورت می گیرد. 

 ایران جزو چهار کشور برتر دنیا در پذیرش مهاجر است 
اما آیا از این فرصت برای رسیدن به مرجعیت علمی استفاده شده؟

 مُهر بی مِهری 
روی اقامت نخبگان مهاجر 

ددستچينستچين

یمانحقیقتطلب
پ

مدیرپژوهشهایانجمن
دیاران

درخصوص چگونگی جذب بهتر نخبگان 
مهاجر و حضور مؤثر آن ها باید به این نکته 

مهم توجه داشت نخبگانی که به ایران می آیند 
شامل دو گروه اند؛ یا همزبان ما هستند مثل 

مردم افغانستان، تاجیکستان و برخی از اهالی 

ازبکستان و یا شیعه مذهب اند که ما باید برای 
این دو گروه از نخبگان مهاجر برنامه های ویژه 

داشته باشیم. این عده باید بتوانند از حداقل 
تسهیالت و امکانات الزم مانند گواهی نامه 

رانندگی، سیمکارت تلفن همراه، کارت بانکی 

و... که یک مهاجر قانونی در هر کجای دنیا از آن 
برخوردار می شود در ایران بهره مند شوند. با 

این اتفاق، قطعًا شاهد پیشرفت خیلی خوبی در 
کشور خواهیم بود و بسیاری از آنان جذب ایران 

می شوند.
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 سکه و دالرفروشی برخی پزشکان ◾
ایرج خسرونیا، رئیس انجمن متخصصان 
ــارس گــفــت: 5 تــا 10 درصــد  داخــلــی بــه فـ
پزشکان درآمد خوبی دارند، 20 تا 30 درصد 
بقیه می توانند زندگی مناسبی داشته باشند؛ اما 
متأسفانه 50 درصد هزینه مطبشان را         هم درنمی آورند 
و عده ای سکه و دالرفروشی، ساختمان سازی و عده ای 

از پزشکان نیز مهاجرت می کنند.

کشت ماری جوانا در تاالب میانکاله! ◾
اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست 
بــه برنا گفت: درخــصــوص احــیــای تــاالب 
ــایــد دســت  ــام نــخــســت ب مــیــانــکــالــه در گـ
درازی ها را متوقف و همچنین از کشت گیاهان اعتیادآور 
جلوگیری کرد؛ برای مثال علف طبیعی آن منطقه از 
جمله سازیل و نازیل را می کَنَند و جای آن ماری جوانا 

می کارند.

معدن در تقابل با محیط زیست است ◾
محمدرضا محبوب فر، کارشناس محیط 
زیست به تسنیم گفت: معدن کاری در 
تضاد با حفاظت از محیط زیست و حیات 
وحش است و من با این نظر که »معدن در تقابل با 
محیط زیست نیست« کامالً مخالف هستم. بسیاری 
از گونه های حیات وحش که معدن کاری در زیستگاه 

آن ها انجام می شود در خطر انقراض قرار دارند.

تاالسمی ها دارو ندارند ◾
یونس عرب، دبیر انجمن حمایت از بیماران 
تاالسمی به ایلنا گفت: در حال حاضر نه 
تنها داروی خارجی که حتی داروی ایرانی در 
دسترس بیماران تاالسمی قرار ندارد. برخالف گفته های 
مسئوالن وزارت بهداشت که امسال قیمت دارو تغییر 
ــای تاالسمی 30 درصــد  نخواهد کــرد، یکی از داروهــ

افزایش قیمت داشته است.

جامعه

      صفحه 6

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

برابر آراء هئیت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی 
مس��تقر در واحد ثبتی اس��فراین تصرفات مالکان��ه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اس��ت . لذا 
مش��خصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به ش��رح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 

15روز در دو نشریه آگهی های ثبتی)کثیر االنتشار و محلی( به شرح ذیل آگهی می شود. 
بخش5

پالک 14 - اصلی خوشین :
1.کالس��ه 1400114407116000466 آقای حس��ن علی خانی فرزند رمضان ش��ش دانگ  گلخانه 
ب��ه مس��احت 74 /8018 مت��ر  از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت س��ید قیاس الدین س��عادتی برابر 

رای0084 /1401
پالک 63 - اصلی قلعه کریم :

2.کالس��ه 1400114407116000475 آق��ای عل��ی روئین تن فرزند اس��معیل 3 دانگ وکالس��ه 
1400114407116000474 آق��ای محمد روئین تن فرزند اس��معیل 3 دانگ  منزل به مس��احت 

58 /221 متر  از پالک 826 فرعی  از محل مالکیت اسماعیل روئین تن برابر رای0335 /1401
3.کالس��ه 1400114407116000565 آقای احس��ان خس��روآبادی فرزند علی محمد شش دانگ  
منزل به مس��احت 8 /134 متر  از پالک 195 فرعی  از محل مالکیت علی محمد خس��روآبادی برابر 

رای0428 /1401
4.کالس��ه 1400114407116000625 خان��م گوهر افراس��یابی فرزند علی ش��ش دان��گ   اعیان 
من��زل به مس��احت 28 /215 متر  از پ��الک 2820 فرعی  از محل مالکیت موقوف��ه آدینه غالم برابر 

رای0318 /1401
5.کالس��ه 1400114407116000640 آقای رضا اس��فندیاری فرزند محمد ش��ش دانگ  منزل به 

مساحت 1 /86 متر  از پالک 826 فرعی  از محل مالکیت اسماعیل روئین تن برابر رای0448 /1401
پالک 67 - اصلی قریه قصبه :

6.کالس��ه 1400114407116000493 آقای علی زورآبادی فرزند گل محمد ش��ش دانگ  منزل به 
مساحت 110 متر  از پالک 23 فرعی  از محل مالکیت محمد روشنی زعفرانلو برابر رای0312 /1401

7.کالسه 1400114407116000595 آقای محمدحسین علی محمدی فرزند احمدرضا شش دانگ  
منزل به مساحت 71 /99 متر  از پالک 23 فرعی  از محل مالکیت بهادر محمدی کوشکی و محمد و 

سلیمان روشنی زعفرانلو و حشمت خانم ابراهیمی برابر رای0450 /1401
پالک 71 - اصلی میان آباد :

8.کالسه 1398114407116000431 آقای فرج اله علیزاده فرزند محمد حسین شش دانگ  زمین 
متصل به منزل  به مساحت 71 /1117 متر  از پالک 357 فرعی  از محل مالکیت علی اکبر لعل راضیه  
و1267 فرعی  از محل مالکیت سند رسمی خود متقاضی و1221 فرعی  از محل مالکیت سند رسمی 

خود متقاضی و1266 فرعی  از محل مالکیت سند رسمی خود متقاضی  برابر رای5749 /1400
9.کالسه 1400114407116000299 خانم الهه قائمی پور فرزند حسن شش دانگ  منزل به مساحت 

97 /185 متر  از پالک 1073 فرعی  از محل مالکیت فاطمه سلطان زحمتی برابر رای0424 /1401
پالک 72 - اصلی کالته کاهی :

10.کالسه 1400114407116000636 آقای سینا زبیدی فر فرزند رضا شش دانگ  منزل به مساحت 
48 /360 متر  از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت اقدس منصوریان فرزند علی اکبر و98 فرعی  از محل 

مالکیت سینا زبیدی فر  برابر رای0414 /1401
پالک 73 - اصلی قریه حسین :

11.کالسه 1400114407116000161 آقای محسن ایزدی راد فرزند عبدالحسین شش دانگ  مغازه 
و زمین متصل به مساحت 33 /130 متر  از پالک 1773 فرعی  از محل مالکیت ویدا ،  فرانک و رویا 

حاتمی و1774 فرعی  از محل مالکیت ویدا ،  فرانک و رویا حاتمی  برابر رای3359 /1400
12.کالس��ه 1400114407116000530 خانم بتول س��لیمی فرزند محمدحسین 3 دانگ وکالسه 
1400114407116000531 آقای حیدر سلیمی فرزند محمدحسین 3 دانگ  منزل به مساحت 121 
متر  از پالک 125و126 فرعی  از محل مالکیت حاج علی اکبر امیری  و1808 فرعی  از محل مالکیت 

سند رسمی خود متقاضی برابر رای0126 /1401
13.کالسه 1400114407116000598 آقای مهدی رضائی فرزند علی شش دانگ  منزل به مساحت 

01 /180 متر  از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت فاطمه صفی خانی  برابر رای0314 /1401
پالک 108 - اصلی کالته نیشکش :

14.کالسه 1400114407116000641 آقای عباس شیخ امیرلو فرزند علی شش دانگ  باغ به مساحت 
65 /25934 متر  از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت عباس شیخ امیرلو فرزند مهراب برابر رای0426 /1401

بخش13
پالک 89 - اصلی باغشجرد :

15.کالس��ه 1399114407116000150     موقوفه ش��هربانو  - باغشجرد شش دانگ   عرصه مزرعه 
به مس��احت 57 /723 متر  از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت کربالیی محمدخان )تاتار( متولی وقف 

برابر رای0120 /1401
16.کالس��ه 1399114407116000151     موقوفه ش��هربانو  - باغشجرد شش دانگ   عرصه مزرعه 
به مس��احت 91 /221 متر  از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت کربالیی محمدخان )تاتار( متولی وقف 

برابر رای0118 /1401
17.کالس��ه 1399114407116000153    موقوفه ش��هربانو  - باغشجرد شش دانگ   عرصه مزرعه 
به مساحت 12 /1045 متر  از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت کربالیی محمدخان )تاتار( متولی وقف 

برابر رای0116 /1401

18.کالس��ه 1399114407116000155   موقوفه غالم  - باغش��جرد ش��ش دانگ   عرصه مزرعه به 
مساحت 68 /308 متر  از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت موقوفه غالم نوازی برابر رای0156 /1401

19.کالس��ه 1399114407116000157   موقوفه غالم  - باغش��جرد ش��ش دانگ   عرصه مزرعه به 
مساحت 4 /658 متر  از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت موقوفه غالم نوازی برابر رای0154 /1401

20.کالس��ه 1399114407116000159   موقوفه غالم - باغش��جرد ش��ش دانگ   عرصه مزرعه به 
مساحت 45 /794 متر  از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت موقوفه غالم نوازی برابر رای0453 /1401

لذا به این وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ میگردد چنانچه 
اعتراضی دارند باید از تاریخ انتشاراولین اگهی و در روستاها از تاریخ الحاق درمحل تا 2 ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترضین باید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره 
ثبت محل تحویل دهند در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل ارایه ننماید اداره ثبت محل  برابر مقررات مبادرت به صدور سند خواهد 
نمود .ضمن اینکه صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد .    آ40101808

تاریخ انتشار نوبت اول : چها شنبه 21                                           /02                                           /1401        تاریخ انتشار نوبت دوم : شنبه 07                                           /03                                           /1401
اردالن محمدی    کوشکی                 -   رییس اداره ثبت اسناد و امالک اسفراین

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 140160318603000186 مورخ 1401/01/15 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات مالکانه بالمعارض 
آقای محمد دشتی  فرزند علی به شماره شناسنامه 290  صادره از یزد در قریه الکان  در ششدانگ یک قطعه زمین 
مشتمل بر بنای احداثی به مساحت   499/25   متر مربع پالک فرعی  3614   از اصلی  38  مفروز مجزی از پالک  9  
از اصلی 38  واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی  آقای  حسن رحمت سمیعی 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 اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م الف 289   آ40101811
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/02/21                            تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/03/07 

سعید بدوی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت-از طرف غفار فرزانه

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

و ساختمانهای  فاقد سند رسمی
 برابر رای ش��ماره 140160318603000203  مورخ 1401/01/16 هیات موضوع قانون تعیین  و تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات مالکانه 
بالمعارض خانم زهرا ساداتی فر فرزند سید نظام  به شماره شناسنامه 155 صادره از تهران در قریه شالکو در ششدانگ 
یک قطعه زمین مش��تمل بر بنای احداثی به مس��احت 194/82 متر مربع پالک فرعی 41343 از اصلی 77 مفروز 
مجزی از پالک 2761 از اصلی 77 واقع در بخش چهار رش��ت خریداری از مالک رس��می آقای محمد تقی مس��افر 
شالکوهی محرز گردیده است ، لذا لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یکماه از تاریخ تس��لیم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 278    آ40101812
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/2/21               تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/3/7 

سعید بدوی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت-از طرف غفار فرزانه

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه آقای فاطمه س��لطان آتش��ی    دارای شناس��نامه   1062990951  به ش��رح دادخواس��ت به کالسه   
7/69/1401  از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سیمین سادات 
هراتی   به شناس��نامه   5749537501 در تاری��خ 1400/12/7 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به   
1. فاطمه سلطان آتشی    فرزند علی اصغر   کدملی 1062990951  ت.ت 1328/9/19   نسبت همسر مرحوم

2. سکینه بیگم سادات هراتی   فرزند سید حسین  کد ملی 5749720519   ت.ت  1346/1/1    نسبت فرزند مرحوم
3. زهرا سادات هراتی     فرزند سید حسین کد ملی 1060455722 ت.ت 1355/11/1 نسبت فرزند مرحوم  

4.  زهره بیگم سادات هراتی    فرزند  سید حسین کد ملی 5749359999     ت..ت  1356/7/1   نسبت فرزند مرحوم
5 .  آسیه سادات هراتی  فرزند سید حسین  کد ملی 1064059392  ت.ت   1365/3/20  نسبت فرزند  مرحوم

6. طاهره سادات هراتی فرزند سید حسین کد ملی 5749465594  ت.ت  1349/9/1  نسبت  فرزند  مرحوم
7 .  سید محمد سادات هراتی    فرزند سید حسین کد ملی 1050100735 ت.ت 1368/6/30  نسبت  فرزند  مرحوم      

8 . سید علی سادات هراتی  فرزند سید حسین  کد ملی 5749359451 ت. ت 1354/6/1   نسبت فرزند مرحوم
9 .  معصومه بیگم سادات هراتی  فرزند  سید حسین کد ملی 5749360008   ت.ت 1357/12/25 نسبت فرزند  مرحوم
10 .  سید مصطفی سادات هراتی  فرزند سید حسین  کد ملی 5749871691  ت.ت 1363/3/1 نسبت فرزند مرحوم 
11 .سید رضا سادات هراتی  فرزند سید حسین کد ملی 1064073972   ت.ت 1366/6/30  نسبت فرزند مرحوم 

12. مریم سادات هراتی فرزند سید حسین کد ملی 5749824977ت.ت 1361/4/21 نسبت فرزند مرحوم  
13. سید مرتضی سادات هراتی فرزند سید حسین  کد ملی 5740046815 ت.ت 1372/5/20  نسبت فرزند مرحوم  
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید  
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 
اال گواهی صادر خواهد شد. آ40101809                                                                                                             

   امیر سلیمانی  قاضی شورا شعبه هفتم دشورای حل اختالف شهرستان زبرخان 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
نظر به اینکه آقای حسن مرشدلو دارای شناسنامه شماره 5749688313 به شرح دادخ.است به کالسه  7/68/1401  
از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  فاطمه قدمیاری   به شناسنامه  
5749501264 در تاری��خ 1401/2/7 در اقامت��گاه دائمی خود بدرود حیات گفت��ه و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به : 
1.حسن مرشدلو  فرزند ابراهیم   کد ملی 5749688313 ت.ت 1341/6/12 نسبت فرزند مرحوم 

2. محمد مرشدلو  فرزند ابراهیم   کد ملی  5749626601 ت.ت  1332/2/20 نسبت فرزند مرحوم 
3. زهرا مرشدلو فرزند ابراهیم  کد ملی  5749183378 ت.ت  1340/6/12   نسبت  فرزند مرحوم 
4. صدیقه  مرشدلو فرزند ابراهیم کد ملی  5749185605 ت.ت 1343/11/1  نسبت فرزند مرحوم 

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

گواهی صادر خواهد شد . آ40101810
امیر سلیمانی  قاضی شورا شعبه هفتم شورای حل اختالف زبرخان

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

ساختمان های فاقد سند رسمی
 برابر رای شماره 140060327100000569مورخ 1400/11/27 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو زنجان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای رسول بیات فرزند صاحبعلی بشماره شناسنامه 568 صادره از نیک پی در یک باب ساختمان 
مسکونی به مساحت 96/55 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 1023 فرعی از 5299 اصلی واقع در بخش یک 
زنجان خریداری از مالک رسمی آقای خلیل حسینی محرز گردیده است.                 لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ40101105
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/02/05                              تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/02/21

علیرضا محمدی -رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک جغتای

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره 025 0 0 1401603060180 -1401،01،30 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جغتای تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای امین اهلل کیوانلو فرزندمحمد بشماره شناسنامه 973 صادره از جغتای، در یک قطعه زمین مزروعی، 
به مس��احت 16680.47 مترمربع، قس��متی از پالک ش��ماره 2فرعی از 211- اصلی ( موسوم به اراضی عباس آباد 
)واقع در 7 س��بزوار حوزه ثبت ملک جغتای خریداری مع الواس��طه از محل مالکیت قهری و مش��اعی آقای محمد 
کیوانلوشهرس��تانکی فرزند عباس به نام متقاضی مزبور 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 اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ40101169
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/02/06                              تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/02/21

حمیدرضا آریان پور-رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک جغتای

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی ش��ماره 140160306018000015- 1401،01،29هیات اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جغتای تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم عاتکه نوباغی فرزندقربان محمد بش��ماره شناس��نامه 1143 ص��ادره از جغتای، در یک قطعه زمین 
مزروعی، به مس��احت 75537.22 متر مربع، قسمتی از پالک شماره27- اصلی)موسوم به اراضی امیرآباد (واقع در 
بخش 7 س��بزوار حوزه ثبت ملک جغتای خریداری مع الواس��طه از محل مالکیت قهری و مشاعی آقای علی اصغر 
خیرخواه فرزند مرحوم طالب خان محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقر رات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ40101173
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/02/06                                   تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/02/21

حمیدرضا آریان پور-رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک جغتای

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره 140160306018000019- 1401/01/30 هیات اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جغتای تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم عاتکه نوباغی فرزند قربان محمد بش��ماره شناس��نامه 1143ص��ادره از جغتای، در یک قطعه زمین 
مزروعی، به مساحت 53113.58 متر مربع، قسمتی از پالک 27- اصلی )موسوم به اراضی امیرآباد ( واقع در بخش 
7 سبزوار حوزه ثبت ملک جغتای خریداری مع الواسطه از محل مالکیت قهری و مشاعی آقای علی اصغر خیرخواه 
فرزند مرحوم طالب خان خیرخواه به متقاضی مزبور محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقر رات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ40101171
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/02/06                                  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/02/21

حمیدرضا آریان پور-رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک جغتای

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای ش��ماره 140160306018000030 -1401/01/31 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جغتای تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای مهدی اکبری راد فرزند حسین بشماره شناسنامه 44 صادره از جغتای در یک قطعه زمین مزروعی 
به مساحت 60584.48 متر مربع، قسمتی از پالک شماره 106-اصلی )موسوم به اراضی زبر زمند(واقع در بخش 4 
سبزوارحوزه ثبت ملک جغتای خریداری مع الواسطه از محل مالکیت ثبتی خانم سکینه زمندی فرزند اله وردی به 
متقاضی مزبورمحرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتیکه اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .آ40101172
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/02/06                                      تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/02/21

حمید رضا آریان پور-رییس ثبت اسناد و امالک

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

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

براب��ر راي ش��ماره140160319078000295مورخه1401/01/21 هیات دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 
منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي علي جعفري فرسنگي فرزند ماشااله بشماره 
شناس��نامه 81 صادره ازکرمان در شش��دانگ یک باب خانه مش��تمل بر طبقه فوقانی )کاربری عرصه 
تجاری و مسکونی( به مساحت 110 مترمربع پالک 16912فرعي از 3968 اصلي مفروز و مجزي شده 
از پالک 711 فرعي از 3968 اصلي  واقع در بخش2 کرمان آدرس کرمان سرآسیاب فرسنگی خیابان 
ش��هید ابراهیمی جنوبی سمت چپ خریداري از مالک رس��مي آقاي سید جالل ابراهیمی پور محرز 
گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ40101130
 تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/02/06                         تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/02/21
محمودمهدی زاده- رییس ثبت اسناد و امالک منطقه 2کرمان   شناسه آگهی : 1306519

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

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

برابر راي ش��ماره 140060319078009011 هیات دوم مورخه 1400/09/22موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 
منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  موسي برزنگ فرزند محمد بشماره شناسنامه 
10 صادره ازریگان  در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 139/6 مترمربع تحت پالک 16801 فرعي 
از 3968 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 899 فرعي از 3968  اصلي بخش2کرمان واقع درکرمان 
بلوارشهیدان محمدی کوچه22 خریداري از مالک رسمي آقاي احمد مقتدر محرز گردیده است.لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ40101120 شناسه آگهی : 1306472
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/02/06                        تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/02/21

محمود مهدی زاده 
رئیس ثبت اسناد وامالک ناحیه 2شهرستان کرمان



یوسفی
 رکورد دنیا را 

جابه جا کرد
وزنه بردار جوان 
کشورمان عالوه 
بر یک ضرب، در 

حرکت دو ضرب و 
مجموع دسته فوق 

سنگین هم طال 
گرفت و رکورد دنیا را 

شکست.
علیرضا یوسفی در 
دو ضرب و در همان 

حرکت نخست با 
مهار وزنه 215 

کیلوگرمی، طال را از 
آن خود کرد.

او در یک ضرب 177 
کیلوگرم را مهار 

کرده و طال گرفته 
بود.

یکتا جمالی در بخش 
بانوان مدال نقره 

یک ضرب را به خود 
اختصاص داد.

در  حاشيه

سرانجام 
سیرجان 

میزبان بازی 
پرسپولیس شد

با اعالم سازمان لیگ 
پرسپولیس و سپاهان 

در ورزشگاه شهید 
سلیمانی سیرجان به 

مصاف هم می روند.این 
بازی حساس در حالی 
روز شنبه برگزار خواهد 
شد که با حکم کمیته 

انضباطی باید در زمین 
بی طرف به انجام برسد 
و حاال پس از گمانه زنی 

فراوان، سیرجان به 
عنوان میزبان انتخاب 

شده است.
سازمان لیگ در حالی 
این خبر را اعالم کرده 

که در خبر خود در مورد 
حضور تماشاگران 

نکته ای را عنوان نکرده 
و این در حالی است که 

پرسپولیس به شدت 
پیگیر حضور طرفداران 

در این بازی است.

خبرخبر
روزروز

  ریو فردیناند 
ستاره سابق منچسریونایتد، می گوید 

که صحبت های ژوزه مورینیو در دوران 
حضورش در این تیم درست بوده است. از 
مورینیو معذرت می خواهم، حق با او بود 

چون مسائل پشت پرده زیادی وجود داشت.

  کوتینیو 
»دیلی میل« نوشت استون ویال پیشنهاد 
اولیه ای به ارزش 15 میلیون یورو برای 

بارسلونا ارسال کرده  اما این مبلغ از 
سوی بارسا پذیرفته نشده و مذاکرات 

برای انتقال کوتینیو ادامه دارد.

  استیون جرارد 
 سرمربی استون ویال، از عملکرد یورگن 
کلوپ در لیورپول قدردانی کرد؛»در حال 

تماشای بهترین تیم تاریخ لیورپول 
هستید. این به خاطر سرعت، ذهنیت و 

فشار تیم فعلی است«.

 سینا حسینی  
بــــــا وجــــــــــود قــــــرار 
گرفتن استقالل و 
پرسپولیس در پله 
اول و دوم جــدول 
رده بندی رقابت های 
لیگ برتر ایران، هر دو باشگاه سقوط 
سرسام آوری در رده بندی باشگاه های 
جهان داشتند تا ایــن واقعیت برمال 
شود که فوتبال باشگاهی ایران نه تنها 
پیشرفتی نداشته، بلکه کامالً پسرفت 

داشته است.
شاید هواداران استقالل و پرسپولیس 
ــاور باشند که در  در ایــن ایــام بر ایــن ب
بهترین دوران نتیجه گیری خود قرار 
دارنــد و می توانند به عنوان تیم های 
اول و دوم لیگ ایران در قاره کهن آقایی 
کنند، امــا سطح فنی و کیفیت آن ها 
در قیاس با استانداردهای جهانی و 
بین المللی به قــدری پایین اســت که 
حتی در جمع 300 تیم برتر باشگاهی 
جهان نیز نامی از آن ها دیده نمی شود.
استقالل و پرسپولیس در برهه کنونی 
به دو باشگاه معمولی تبدیل شدند 
که صرفاً برای بخشی از عالقه مندان 
خــود جذابیت دارنــد امــا در مجموع 
هیچ یک از شاخصه های بین المللی 

و حرفه ای در ساختار این دو باشگاه 
ــه سرعت  ــا ب ــــده نــمــی شــود و آن هــ دی
تبدیل به دو تیم آماتور شدند که فقط 

هوادار دارند.
حــذف آن هــا از لیگ قهرمانان آسیا 
می توانست تلنگر بزرگی به مدیریت 
معیوب این دو باشگاه به حساب آید 
تا از این شرایط خارج شوند، اما نه تنها 
اتفاقی رخ نداد، بلکه دیگر کسی حتی 
ایــن مسئله را بــه عــنــوان مطالبه هم 
پیگیری نمی کند که چرا آبی و قرمز به 
مسابقات آسیایی برنگشتند؛ چون 
ــداد و دو باشگاه با  هیچ اتفاقی رخ ن
همان سیستم من بمیرم تو بمیری در 

حال اداره شدن است.
جــدا از ایــن ماجرا افــت محسوس دو 
تیم در حیطه فنی نیز یکی دیگر از 
بحران هایی اســت که به هیچ عنوان 
نمی توان آن را از دید منتقدان پنهان 
کـــرد، در حــالــی کــه تیم های آسیایی 
به سرعت در حــال پیشرفت و ترقی 
هستند و با استخدام مربیان تراز اول 
تفکرات فنی حاکم بر تیم خــود را به 
روزرسانی می کنند اوضاع در استقالل 
و پرسپولیس به قدری آشفته است که 
مربیان دو تیم به جای رجوع به اصول 
حرفه ای گزینه شلوغ بازی و هیاهو در 

رسانه های گروهی را انتخاب می کنند 
ــن شکل ضعف فنی خــود را  تــا بــه ای

پنهان کنند.
البته که فضای هواداری نیز به واسطه 
پایین آمدن سطح توقعات از این اتفاق 
به شــدت استقبال می کند تا به این 
ترتیب بتوانند در فضای مجازی سوژه 

برای تمسخر رقیب داشته باشند!
ــــی و مــنــطــقــی به  ــول ــا نــگــاهــی اصــ ــ ب
شرایط فوتبال باشگاهی می توان به 
ــاره کــرد کــه فوتبال  ــن حقیقت اشـ ای
باشگاهی ایــران در آستانه فروپاشی 
فــاجــعــه آمــیــزی اســـت کــه اگـــر فکری 
بــه حــال درمـــان آن نــشــود، بــه زودی 
خسارت های بسیار زیادی را در جامعه 

فوتبال به بار خواهد آورد.
از سویی دیگر عدم شفافیت مالی در 
ساختار اداره باشگاه ها و سکوت بحث 
برانگیز فدراسیون فوتبال در خصوص 
نحوه هزینه کرد درآمــدهــای ناشی از 
برگزاری مسابقات داخلی زمینه بروز 
یک فساد سیستماتیک را به وجود 

می آورد.
با ایــن اوصــاف چگونه مــی تــوان توقع 
داشت فوتبال باشگاهی ایران دوباره 
در آسیا آقایی کند و به عنوان یکی از 

ابرقدرت های منطقه شناخته شود؟

سقوط شدید استقالل و پرسپولیس در رده بندی جهانی

آماتورهای پر سرو صدا
گپ

جواد نکونام: 
برای مربیگری در تیم ملی 

دیر هم شده است 
نکونام ۴۱ ساله اهدافی دارد به بلندای کارنامه 
درخشانش؛ او به مربیگری در اروپا فکر می کند، 
شانسی که در اوساسونا برایش وجود دارد اما 
ــوالد خــوش مــی درخــشــد. بخشی از  فعالً در ف

گفت و گوی او با ایسنا را مرور می کنیم.
  اوساسونا: در جام جهانی دو پیشنهاد از آلمان 

داشتم که یکی همان کایزرسالترن بود و یک 
پیشنهاد هم از اسپانیا و تیم اوساسونا به من 
رسید. من خودم عالقه مند به فوتبال اسپانیا 

بودم و ترجیح دادم در اسپانیا بازی کنم. 
  مقابل مسی و رونــالــدو:حــداقــل ۱0 تا ۱۲ بار 

مقابل رئال و بارسلونا و مقابل مسی و رونالدو 
نیز بــازی کــردم و در بازی هایی بــودم که هر چه 

می گذرد به ارزش آن ها پی می برم. 
  راز محبوبیت در اوساسونا: در اسپانیا به این 

صــورت نیست که به صفحات مجازی، لیدر، 
هوادار  و روزنامه ها محبوب شد. آن جا فقط باید 

خوب بازی کرد تا محبوب شد. 
  حــضــور در اســتــقــال: مــن در یــک خــانــواده 

استقاللی به دنیا آمده بودم و همیشه دوست 
داشتم در استقالل بازی کنم و این عالقه مندی 
خانواده ام و به ویژه پدرم نیز بود. البته من هیچ 
ــواداران و بازیکنان پرسپولیس نیز  وقــت به هـ

بی احترامی نکردم و کُری نمی خوانم.
  جدایی از آبی ها:اختالف نظر با کــادر فنی 

استقالل نداشتم.اما در شخصیت من نیست 
که یکسری کارها را به خاطر اینکه در آن جا 
باشم به اجبار انجام دهــم و به همین دلیل 
تصمیم گرفتم از استقالل بروم.با احترام جدا 
ــرای من  شــدم و چــون ســال جام جهانی بــود ب
ــادم هست تمرینات الــریــان نیز  مهم بــود و ی
به آن صورت که باید باشد نبود و بعد از یک 

نیم فصل جدا شدم و به سایپا رفتم.
  خداحافظی زود هنگام:آن سال که اوساسونا 

بــودم از تیم ملی نیز بــاوجــود اینکه خیلی ها 
به من گفتند خداحافظی نکن، خداحافظی 
کــردم و االن که فکر می کنم به نظر خیلی زود 
خداحافظی کردم. من در کل فوتبالم حتی یک 

بازی هم ذخیره نبودم.
  توصیه کی روش: قصد داشتم باشگاهی را 

ادامه دهم که آقای کی روش درخواست داشت 
کمک او باشم و رونــد مربیگری را یــاد بگیرم و 
معتقد بود سه سال بیشتر هم فوتبال بازی کنم 
اتفاقی رخ نمی دهد که آن جا هم اشتباه کردم 
که فوتبال باشگاهی را زود کنار گذاشتم اما برای 
کار مربیگری ام خوب شد چون مربیگری را پیش 

خود آقای کی روش شروع به یادگیری کردم.
  سبک مربیگری:اگر شبیه کی روش باشم 

که خیلی خــوب اســت امــا من سبک خــودم را 
دارم. من از هر مربی که با آن کار کردم، موردی 
را الگوبرداری کردم. من شبیه کی روش نیستم، 
تلفیق مربیانی هستم که از آن ها ایده گرفته ام. 
  عاشق رئال: عاشق سویا و رئال بودم. همیشه 

از بــازی مارسکا، دنــی  آلــوز و خسوس نــاواس 
لذت می بردم. من همیشه جو استادیوم سویا 
را دوست داشتم. یک جو عالی بود. من عاشق 
شکل فوتبال دونگا، پاتریک ویرا، روی کین و 
ماکه له له بــودم. بازیکن هایی که هم صاحب 
سبک، هم جنگنده و هم جسور بودند. البته 
من دکو را هم خیلی دوست داشتم.زمانی که 
در تیم ملی بــودم و مقابل مکزیک، کرواسی 
و برزیل بــازی رسمی یا دوستانه داشتیم نیز 
ــودم،  بــرایــم خوشایند بـــود. در تیم ملی کــه ب
عاشق تیم ملی برزیل، اسپانیا و پرتغال بودم و 
وقتی مقابل پرتغال بازی کردم یکی از آرزوهای 

من بود. 
  هدف نهایی در مربیگری:اگر می خواهم در 

این عرصه به موفقیت مدنظر برسم باید بتوانم 
خارج از ایران هم مربیگری کنم. زیرا اگر در ایران 
۱0 جام هم بیاورم برایم موفقیت نیست. من 
دوست دارم سال ها در اللیگا بدون جام باشم تا 

اینکه در ایران هرسال جام بگیرم. 
   سرمربی تیم ملی:هر موقع لیاقت آن را 

داشته باشم سرمربی می شــوم، در واقــع هر 
ــدازه مــن بــوده  ــ زمـــان ســرمــربــی شــدم یعنی ان
است. البته به نظرم االن هم دیر شده است؛ 
اگر در فوتبال ایران مثل آلمان و انگلیس برنامه 
ریزی داشتیم و من کنار کی روش به کارم ادامه 
مــی دادم، بعد از او می توانستم سرمربی تیم 
ملی شوم اما چون فوتبال ما بی برنامه است 

این اتفاق نیفتاد.
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مهاجم پرسپولیس جراحی کرد ◾
عیسی آل کثیر که با تشخیص کادر پزشکی و همین طور 
یک تیم متخصص پزشکی با پارگی رباط صلیبی مواجه 
شده بود، با هماهنگی های انجام شده دیروز زانوی خود 
را به تیغ جراحان سپرد.بدین ترتیب آل کثیر ۵ تا ۶ ماه 
از میادین دور خواهد بــود.او مدت ها از عمل جراحی 
سر باز می زد و خواستار حضور در میدان بود که یحیی 

مخالفت می کرد.

محاسبه تفاضل گل به جای گل زده در خانه حریف ◾
کامرانی فر،دبیرکل فدراسیون فوتبال گفت در صورت 
تساوی تیم هایی که امتیاز برابری در جدول دارند، تفاضل 
گل تعیین کننده جایگاه تیم  قهرمان خواهد بود.سهیل 
مهدی هفته گذشته اعالم کرده بود در صورت تساوی 
تیم هایی با امتیاز برابر در دیدارهای رودررو، تیمی که گل 
بیشتری در خانه حریف به ثمر رسانده، در جدول جایگاه 

بهتری کسب و عنوان قهرمانی را کسب می کند.

گل  محمدی تا آخر فصل محروم می  شود؟ ◾
ــازی با ذوب آهــن به گونه ای رقــم خــورد که  اتفاقات ب
احتمال محرومیت گل محمدی تا آخر فصل وجود 
دارد.در حالی که بعد از دربی 98 حکم کمیته انضباطی 
ــود کــه پیش بینی می شد یحیی کمتر  بــه گونه ای ب
معترض شــود، او بعد از پایان بــازی مقابل ذوب آهن 
راهی میدان مسابقه شد و اعتراضات تندی را متوجه 

پیام حیدری کرد. 

منشا غایب دربی کرمان ◾
منشا در آخرین تمرین مس رفسنجان از ناحیه کشاله 
پا دچار کشیدگی شد و تردیدهایی درباره وضعیت او 
در ادامه فصل به وجود آمد. کادر پزشکی مس تالش 
می کند آقای گل لیگ برتر را به دیدار با گل گهر سیرجان 
ــراوان در دربــی کرمان به  برساند، اما وی به احتمال ف
میدان نخواهد رفت و در دیــدار با صنعت نفت بازی 

می کند.

بحث انــتــقــال هالند در چند مــاه اخــیــر بسیار داغ 
ــاری در اروپـــــا در  ــســی بــــوده و بــاشــگــاه هــای بــــزرگ ب
ــن بــازیــکــن بــودنــد، اما  حــال بــررســی شــرایــط جــذب ای
ــیــروز شــده  ــابــت پ  ظــاهــراً منچسترسیتی در ایـــن رق

است. 
به گــزارش مارکا 7۵ به عالوه ۱0 میلیون یورو سود دورتموند از این 
 انتقال اســت. نــزدیــک بــه ۴۵ میلیون یــورو دستمزد ایــن بازیکن 
به عــالوه پاداش ها خواهد بــود. 30 میلیون یــورو قــرار است به پدر 
هالند پرداخت شود و ۵0 میلیون یورو نیز کمیسیون آژانسی است 

که نمایندگی او را در اختیار دارد. 
هرچند این ارقام و اعداد حدودی است و هنوز هیچ کدام به صورت 
رسمی از سوی دو طرف تأیید نشده، اما مطمئناً جذب ارلینگ هالند 
برای منچسترسیتی چیزی بیشتر از 3۵0 میلیون یورو هزینه در پی 

خواهد داشت. خیلی هم بد نیست. 
این مبلغ کمی نیست اما با توجه به ارزش این بازیکن و درخششی 
که او در زمین داشته مطمئناً کمتر از قیمت واقعی اش در زمین است؛ 
چرا که سایت ترانسفر مارکت مدعی شده که ارزش این بازیکن 

نزدیک به ۱۵0 میلیون یورو است. 
بیشترین مبلغ در نظر گرفته شده در این قرارداد مربوط به دستمزد 
ساالنه این ستاره نروژی است. ارقام اعالم شده واقعاً ترسناک به نظر 
می رسد. هالند در قرارداد پنج ساله ای که با سیتی به امضا خواهد 
رساند، ساالنه حداقل ۴0 میلیون یــورو دریافت می کند که بدون 
درنظر گرفتن بندهای پاداش، یعنی او درمجموع ۲00 میلیون یورو از 

سیتی دریافت خواهد کرد. 
اگر این دستمزد تأیید شــود، هالند جزو پنج بازیکن با بیشترین 
دستمزد در دنیای فوتبال قرار می گیرد. قرار است بیشترین مبلغ 
کمیسیون پرداختی به آژانس نمایندگی این بازیکن پرداخت شود. 
گفته می شود قرار است مبلغی در حدود ۴0 میلیون یورو از سوی 
سیتی و ۱0 میلیون یــورو از ســوی بروسیا دورتموند به ایــن آژانــس 

پرداخت شود. 
اما کار در اینجا به پایان نمی رسد و دسته چک امارات متحده عربی 
که منبع تأمین بودجه سیتی است باید چکی به مبلغ 30 میلیون 

یورو نیز برای کمیسیون الف اینگ هالند بکشد.
در مجموع هزینه انتقال هالند به سیتی نزدیک به 3۵0 میلیون یورو 
خواهد بود که بسیاری از باشگاه ها قادر به پرداخت آن نیستند، اما 
این موضوع شامل سیتی نمی شود که همین حاال در دوران حضور 
۶ ساله پپ گواردیوال در این تیم یک میلیارد و 77 میلیون یورو برای 

جذب بازیکنان هزینه کرده است.

هزینه سیتی در جذب ستاره نروژی؟

350 میلیون یورو ناقابل برای »هالند«

جهان فوتبال

ستارگان ورزش

حمیدرضا عرب  پرویزمظلومی، سرمربی 
ســابــق استقالل کــه اکــنــون بــه عــنــوان یکی از 
اعضای هیئت مدیره شناخته می شود از پیروزی 
استقالل مقابل شهرخودرو راضی است وامتیاز 
 ایــن بــازی را بسیار مهم مــی دانــد. او می گوید:
» مهم پیروزی بود که بدست آمد. پیش بینی 
می کردم بازی سختی باشد؛ چون همیشه تقابل 
با تیم های قعرنشین دشــوار است. این امتیاز 
درشرایطی که پرسپولیس بار دیگر امتیاز از دست 
داده، خیلی مهم بود. این می تواند مقدمه ای 
برای رسیدن به جام قهرمانی باشد«. مظلومی 
که خود روزگــاری به عنوان سرمربی طعم تلخ از 
دست دادن جام در هفته های پایانی را باوجود 
باالتر بودن امتیاز چشیده درباره روزهای آتی به 
مجموعه بازیکنان و مربیان هشدار می دهد: »در 
تاریخ استقالل که خودم هم تجربه کردم سابقه 

داشته که ما اختالف امتیازی را به یکباره 
از دست بدهیم. نباید گول این ۶ امتیاز 
اختالف را بخوریم. بازی با فوالد سخت 
است و من به همه بازیکنان و مربیان 
هشدار می دهم درآن بازی با همه قوا به 

میدان بروند واجازه ندهند دوباره فاصله 
امتیازی کاهش یابد. درهفته های پایانی کاهش 

امتیازات از لحاظ روحی و روانی در روند حرکتی 
تیم تأثیر می گذارد. امیدوارم همین وضعیت 
تا روز آخــر حفظ شــود و با استقالل قهرمان 
شویم. چیزی که درایــن ایــام مهم است اینکه 

آرامش روحی و روانی داشته باشیم. این خیلی 
مهم است«. مظلومی از اینکه می بیند تیمش 
تا دقیقه 90 می جنگد و از حرکت نمی ایستد 
بسیار خوشحال اســت:» نکته مثبت بــازی با 
شهرخودرو این بود که استقالل تا دقیقه 90 
دنبال گلزنی بود که یک دقیقه قبل از پایان بازی 
به هدفش رسید. وقتی تیمی در این دقایق به گل 
می رسد نشان دهنده روحیه باالی تیمی است. 
امیدوارم همین وضعیت تا آخر لیگ ادامه داشته 
باشد و استقالل پس از هشت فصل قهرمان 

لیگ شود.«.

پرویز مظلومی در گفت و گو با قدس:

استقالل برای قهرمانی آرامش می خواهد
ملی پوش پرسپولیس امروز تحت عمل جراحی 
دیسک کمر قرار می گیرد و به این شکل فصل 
برای او به تلخ ترین شکل ممکن پایان می یابد.
وحید امیری که به عنوان بازیکن تعویضی 
جای سعید آقایی را گرفت و در دقایق پایانی 
به شکلی دردنـــاک از زمین خــارج شــد، حاال 
به دلیل جراحی احتماالً جام جهانی را هم از 

دست دهد.
امیری در اصفهان به حدی دچار آسیب دیدگی 
شـــد کـــه بـــا آمــبــوالنــس 
ورزشگاه فوالدشهر را 
تــرک کــرد و در حالی 
که ابتدا قرار بود با 
آمـــبـــوالنـــس به 
تــهــران بـــرود، 
در نــهــایــت 

راهی فرودگاه شد تا به سختی با هواپیما به 
تهران برود.

ساعتی بعد پزشک پرسپولیس اعــالم کرد 
ایــن بازیکن حتی نمی تواند از جایش بلند 
شود تا هواداران بیش از پیش نگران او شوند.
وحید امیری پس از خروج سیدجالل حسینی 
کاپیتان پرسپولیس بود، اما نتوانست بازی را 

به پایان برساند.
او حداقل سه تا ۶ ماه دور از میادین خواهد بود. 
رضا درویش مدیرعامل باشگاه پرسپولیس به 
همراه تنی چند از معاونان خود ظهر دیروز با 
حضور در بیمارستان از امیری عیادت کردند.

درویــش به امیری اعالم کرد تمام هزینه های 
مربوط به درمــان او را باشگاه تأمین می کند 
تا نگرانی بابت این موضوع نداشته باشند. 
به این ترتیب فصل ۱۴0۱-۱۴00 بــرای ستاره 
پرسپولیس به پایان می رسد و حــاال او باید 
امیدوار باشد تا پیش از آبان به فوتبال برگردد 
تا برای جام جهانی آمــاده شــود.در دوره های 
قبل جام جهانی هم بازیکنانی چون عابدزاده 
و جــبــاری و شــاهــرودی بــا چنین اتفاقاتی 
روبــه رو شدند که عابدزاده به واسطه اراده 
فوالدینش موفق شد برای دو بازی آخر تیم 
ملی در جام جهانی 98 در فرانسه درون دروازه 
تیم ملی قرار بگیرد. باید دید امیری می تواند از 
این برزخ خارج شود و خودش را به آمادگی الزم 

برای حضور در قطر برساند یا خیر؟

ورزش7

پایان تلخ فصل برای ملی پوش پرسپولیس

وحید امیری زیر تیغ می رود



   به اجازه 
آمریکا نیازی 
نداریم  
پس از گزارش 
رسانه های عبری 
درباره تصویب 
قریب الوقوع طرح 
شهرک سازی در 
کرانه باختری و 
مخالفت آمریکا 
با این گام، وزیر 
امور خارجه رژیم 
صهیونیستی گفت: 
تل آویو نیازی به 
اجازه آمریکا در 
این زمینه ندارد. 
یائیر الپید اضافه 
کرد: زمانی که 
مسئله مربوط به 
شهرک سازی است، 
تل آویو همواره 
آمریکایی ها را در 
جریان امور قرار 
داده است.

خبر

موضع عجیب وزیر دفاع ترکیه
وزیر دفاع ترکیه روز سه شنبه با متهم کردن یونان 
به اقدامات و لفاظی های تحریک آمیز گفت: ترکیه 
میلیون ها بار مورد ادعاهایش درمــورد دریــای اژه 
درست بوده است. به گــزارش فــارس، »حلوصی 
ــا می خواهیم مشکالت  آکـــار« اظــهــار کـــرد: »م
کنونی مان با روش هــا و ابــزارهــای مسالمت آمیز 
حــل شــود، امــا پیشرفت نمی کند. در تقابل با 
یونان، میلیون ها بار حق با ترکیه اســت«. آکار با 
متهم کردن یونان به نقض هایی که ترکیه به آن ها 
پاسخ می دهد، این کشور را به دلیل آنچه تالش 

تسلیحاتی بیش از حد خواند، سرزنش کرد.

شب سخت اوکراین
روسیه اعالم کرد: یک فروند جنگنده سوخو25 
اوکراینی در یک نبرد هوایی با نیروهای روس در 
منطقه خارکیف ساقط شد. به گزارش فارس، در 
بیانیه وزارت دفاع روسیه همچنین آمده در جریان 
عملیات شبانه، سامانه های پدافند هوایی روسیه 
سه پهپاد اوکراینی، یک موشک »توچکا-یو« 
و یک راکــت اسمرچ را سرنگون کردند. نیروهای 
توپخانه ای ارتش روسیه هم 407 منطقه تجمع 
نیروی انسانی و تجهیزات نظامی اوکراین را هدف 

قرار دادند و 380 ملی گرای اوکراینی کشته شدند.

باز هم استعفای دولت کویت
امیر کویت روز گذشته اسـتعفای دولت »صباح 
الخالد الحمد الصباح« نخسـت وزیر این کشـور 
را کـه مـاه گذشـته اعـالم کـرده بـود، پذیرفـت. بـه 
گـزارش فـارس، »نـواف األحمـد الجابـر الصبـاح« 
ضمن پذیرش این استعفا، از نخسـت وزیر و وزرا 
خواست موقتاً به امور فوری اداره کشور رسیدگی 
کنند. این چهارمین استعفای دولت کویت در دو 

سـال و نیم اخیر اسـت.

 اعتراض تخم مرغی
 به وزیر آلمانی

وزیـر امـور خارجـه آلمـان در جریـان یـک مراسـم 
انتخاباتـی در شـهر »ووپرتـال« بـا تخم  مرغ هایی 
کـه بـه سـمت وی پرتـاب شـد، مـورد اعتـراض قرار 
گرفـت. بـه گـزارش فـارس، ایـن تجمـع در آسـتانه 
انتخابـات اسـتانی در »نوردرایـن وسـتفالن« 
برگـزار شـد و »آنالنـا بائربـوک« بسـیار خونسـرد 
واکنش نشان داد؛ از برخورد تخم مرغ با خودش 
جلوگیـری کـرد و بـه سـخنرانی ادامـه داد. وی بـا 
بیـان اینکـه اجـازه نمی دهـد کسـی او را بترسـاند، 
گفت: »شما می توانید هر چقدر که می خواهید 

تخم مـرغ پرتـاب کنیـد«.
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جهان

در شرایطی که تنش ها در شبه جزیره کره به دلیل 
شدت گرفتن اختالفات میان کره شمالی و آمریکا 
و متحدانش ادامـــه دارد، رئیس جمهور جدید و 
محافظه کار کره جنوبی موضع خود در قبال همسایه 
شمالی را اعــالم کــرد. به گــزارش رویترز، یون سوک 
یول در نخستین سخنرانی خود پس از تصدی این 
منصب که در بحبوحه افزایش تهدیدات کره شمالی 
ــرای سرعت بخشیدن به توسعه برنامه اتمی و  ب
موشکی پیونگ یانگ انجام شد، تأکید کرد: درهای 
گفت و گو با کره شمالی باز خواهد ماند. سوک یول در 

سخنرانی مراسم تحلیف خود وعده داد: کره جنوبی 
آماده ارائه یک »طرح جسورانه« برای تقویت اقتصاد 
کره شمالی در صــورت آغــاز رونــد کامل خلع سالح 
اتمی خواهد بود. رئیس جمهور کره جنوبی افزود: 
»در حالی که برنامه های تسلیحات اتمی کره شمالی 
تهدیدی برای امنیت ما و شمال شرق آسیاست، 
در گفت و گو باز خواهد ماند تا بتوانیم این تهدید را 
به صورت مسالمت آمیز حل کنیم«. اظهارات یون 
سوک یول در شرایطی مطرح شده که کره شمالی با 
هشدار درباره مواضع خصمانه آمریکا و متحدانش 

در منطقه، بر عزم خود برای مقابله با تهدیدات تأکید 
کــرده و همزمان  در هفته های اخیر بارها به انجام 

آزمایش های موشکی دست زده است.
»کیم جونگ اون« رهبر کره شمالی اوایل اردیبهشت 
در نشستی با فرماندهی ارتش، بر اراده محکم کمیته 
مرکزی حزب حاکم برای حفظ برتری نظامی این کشور 
و همچنین بر ضرورت توسعه بی وقفه توان نظامی 
این کشور به شکل پیشگیرانه و به طور کامل تمامی 
تالش های خطرناک و تحرکات تهدیدآمیز را مهار 

کند تأکید کرد. 

گزارش گزارش 

موضع رئیس جمهور جدید کره جنوبی 
درباره همسایه شمالی

 نخستین پیام
»یون« به »اون«

علوی   با گذشت 
ــال از  ــدود 70 سـ حــ
اشغال سرزمین های 
فــلــســطــیــن تــوســط 
صــهــیــونــیــســت هــا، 
روز به روز امیدها به 
تداوم دولت یهودی در اراضی اشغالی 
کمرنگ تر مــی شــود. در همین راستا، 
رسانه های صهیونیستی روز گذشته 
اقدام به انتشار یک نظرسنجی کردند 
که برای جامعه صهیونیستی می تواند 
بسیار نگران کننده باشد. به گــزارش 
ــد شهرک نشینان از  فـــارس، 69درصــ
سرنوشت »اسرائیل« مطمئن نیستند. 
نظرسنجی منتشر شــده در روزنــامــه 
اسرائیل هیوم نشان می دهد 69درصد 
یــهــودیــان در اســرائــیــل از سرنوشت 
آن می ترسند و 67درصـــد از آن هـــا از 
کار با سالح گرم و اعمال جریمه برای 
جلوگیری از درگــیــری بین یهودیان و 
عرب ها حمایت می کنند. بر این اساس، 
75درصد فلسطینی های ساکن اراضی 
۱948 نیز معتقدند »مــردم یهود حق 

حاکمیت در اسرائیل را ندارند و تنها 
25 درصــد خــالف ایــن نظر را دارنـــد«. 
هــمــچــنــیــن ایــــن نــظــرســنــجــی کـــه به 
مناسبت گذشت یک سال از عملیات 
»سیف القدس« انجام شد، نشان داد 
66درصد از اسرائیلی ها به پلیس خود 

اعتماد ندارند.
»فلسطینی های ۱948« یــا »اعـــراب 
48« یا »شــهــرونــدان عــرب اسرائیل« 
ــورد  ــ ــه در مـ ــ ــی اســــــت کـ ــالحــ ــطــ اصــ
فلسطینیان ســاکــن مناطق اشغالی 
۱948 )یعنی غیر از کرانه باختری رود 
اردن و نوار غزه و بلندی های جوالن( به 
کار می رود که اشاره به جنگ ۱948 میان 
کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی 
دارد. فلسطینی های ساکن این مناطق 
تقریبا ۱9٫7 درصـــد جمعیت رژیــم 
صهیونیستی را تشکیل می دهند. این 
گــروه از فلسطینی ها در مــاه می سال 
گذشته میالدی، خیزشی را آغاز کردند 
که در تاریخ فلسطین اشغالی بی سابقه 
ــادالت امنیتی  ــعـ ــســت مـ ــوان ــود و ت ــ ب
صهیونیست ها را دستخوش تغییر 

کند. درگیری هایی که فلسطینی ها از آن 
با عنوان »هبة الکرامه« )خیزش کرامت( 
یــاد می کنند، به تدریج در حمایت از 
قـــدس اشــغــالــی و مــســجــداالقــصــی و 
اعتراض به تجاوزات صهیونیست ها و 
کوچ اجباری اهالی محله »الشیخ جراح« 
در بیت المقدس آغاز شد و با شعله ور 
شدن جنگ غزه، شدت بیشتری یافت 
و بیشتر شهرهای ساحلی و شهرک های 
عرب نشین در مناطق اشغالی ۱948 را 
فرا گرفت و به زد و خوردهای بی سابقه ای 
میان فلسطینی ها و صهیونیست ها 
منجر شد. در همین حال، اخبار خوبی 
هم از تحوالت داخلی اسرائیل به گوش 
صهیونیست ها نمی رسد و بی ثباتی 

سیاسی ادامه دارد. 
روزنامه تایمز اســرائیل در گزارشــی خبر 
ــی بنــت« نخســت  ــی »نفتال داد: ارزیاب
وزیــر ایــن رژیــم حاکــی از آن اســت کــه 
کابینــه اش تا چنــد هفتــه دیگر بــه پایان 
خــود می رســد و برنامه ریــزی خــود را کــه 
مبارزه در کارزار انتخاباتی جدید است، 

آغــاز کــرده اســت.

رئیس جمهور پیشین آمریکا ادعاهای وزیر دفاع سابقش 
درباره مسائل مختلف را دروغ خوانده و از او به عنوان فردی 
»سست عنصر و بی اختیار« یاد کرد. به گزارش فارس، دفتر 
دونالد ترامپ با صدور بیانیه ای مطابق رویه های همیشگی 
خود، او را مورد حمالت لفظی قرار داد و مارک اسپر را فردی ضعیف و کامالً 
ناکارآمد خواند. فضای سیاسی آمریکا در روزهــای گذشته تحت تأثیر 
افشاگری های »مارک اسپر«، آخرین وزیر دفاع ترامپ قرار گرفته است. اسپر 
کتابی به نام »سوگند مقدس« نوشته که قرار است در روزهای آینده منتشر 
شود. رسانه ها بخش هایی از این کتاب که حاوی جزئیاتی دربــاره یکی از 
عجیب ترین دوره های ریاست جمهوری آمریکاست را منتشر کرده اند. از 
جمله افشاگری های این کتاب، ماجرای درخواست ترامپ بــرای حمله 
موشکی به مکزیک و مخفی نگه داشتن آن است. اسپر نوشته ترامپ از او 
درباره امکان شلیک موشک به مکزیک برای نابود کردن آزمایشگاه های مواد 
مخدر پرسیده و معتقد بود آمریکا می  تواند انجام چنین حمله ای به همسایه 
جنوبی خودش را محرمانه نگه دارد. اسپر از درخواست ترامپ برای حمله 
موشکی به مکزیک برای هدف قراردادن کارتل های موادمخدر به عنوان یکی 
از لحظاتی یاد کرده که اظهارات رئیس جمهور زبانش را بند آورده و هیچ 
حرفی بــرای گفتن نداشته اســت. از جمله دیگر افشاگری های اسپر 
درخواست ترامپ برای شلیک به پای معترضانی بوده که پس از قتل جورج 
فلوید برای تظاهرات به خیابان ها آمده بودند. اسپر نوشته ترامپ پس از 
مشاهده حضور معترضان در خیابان ها پرسیده است: »چرا نمی توانید به 

آن ها شلیک کنید؟ فقط به پاهایشان شلیک 
ــارک اســپــر روز  ــ ــد«. مـ ــی ــن ک

در  یـــــکـــــشـــــنـــــبـــــه 
گفت وگویی با شبکه 
خبری سی بی اس ادعا 

کـــرد مــجــبــور بـــوده در 
ســـال آخـــر دولـــت 
ــپ جــلــو  ــ ــ ــرام ــ ــ ت
بــــــــرخــــــــی از 
اقدامات وی مانند 

حــمــلــه بــــه ایــــــــران و 
ونزوئال را بگیرد.

واکنش ترامپ به افشاگری های وزیر دفاع دولت خود

سست عنصر! 

گزارش

صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

سردبیر:
امیر سعادتی

 تصویب قطعنامه جدایی بحرین از ایران
جزیره بحرین، استان چهاردهم ایران بود که در 

دوره انحطاط قاجاریه، اشغالگران انگلیسی با 
استفاده از ضعف دولت مرکزی توانست به صورت 

غیر رسمی بر آن حاکم شود. با گذشت دهه ها و 
در دوران محمدرضا پهلوی و چشم پوشی وی در 

تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۴۹، شورای امنیت سازمان 
ملل با تصویب قطعنامه ای رأی به جدایی این 

جزیره از ایران داد.

اوقات شرعی به افق تهران

اذان صبح فردا

اذان ظهر

13/01

4/25

اذان مغرب

20/19

غروب خورشيد

19/59
 نیمه شب شرعی

00/12
طلوع فردا

6/02

اوقات شرعی به افق مشهد

اذان صبح فردا

اذان ظهر

12/28

3/50

اذان مغرب

19/48

غروب خورشيد

19/28
 نیمه شب شرعی

23/39
طلوع فردا

5/28

  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

69 درصد شهرک نشین ها از سرنوشت اسرائیل هراس دارند

رژیم »موقت« صهیونیستی

شرکت آب و فاضالب مشهد 
در نظر دارد

های  شرکت  معامالت  نامه  آیین  مفاد  رعایت  با 
آب و فاضالب شهری و استانی و از طریق مناقصه عمومی کاالی مشروحه ذیل را از تولید کننده یا تأمین کننده ذیصالح خریداری نماید  .

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مشهد                         

1 -کارفرما : شرکت آب و فاضالب مشهد.     2- محل تأمین اعتبار : بودجه غیرعمرانی.
  http://iets.mporg.ir 3- تاریخ و محل دریافت اسناد ارزیابی کیفی: از تاریخ 1401/02/20 لغایت 1401/02/25 از محل دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب مشهد یا در سایت اینترنتی

قابل دریافت می باشد.
4- تاریخ و محل تسلیم پاکات ارزیابی کیفی: پایان وقت اداری مورخ  1401/03/08 به آدرس مشهد، خیابان فلسطین، فلسطین 26، دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضالب مشهد.

5- مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت سه ماه می باشد. 
6- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 
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»آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی«

مدت موضوعردیف
اجرا

مبلغ برآورد اولیه
به ریال

مبلغ تضمین شرکت در
نوع تضمین شرکت در حداقل رتبه و رشته مورد نیازفرآیند ارجاع کار به ريال

فرآیند ارجاع کار

1

راهبری, بهره برداری, و رفع 
اتفاقات شبکه توزیع, خطوط 
انتقال, منابع آبی, خدمات 

مشترکین, کنترل کیفی 
روستا ها و شهرهای بخش 
احمدآباد شهرستان مشهد

24168/946/932/8133/120/000/000

گواهی نامه صالحیت بهره برداری و 
نگهداری از تاسیسات آب شرب پایه 

پنج رسته تامین, انتقال و توزیع صادره 
از شرکت مهندسی آب و فاضالب 
کشور و گواهی نامه معتبر تایید 

صالحیت ایمنی پیمانکاران

1- واریز نقدی به حساب 
جاري شماره 100050004 

بانك پاسارگاد
شعبه آبفای مشهد
2- ضمانتنامه بانکی
3 – اوراق مشارکت

14
12
61
0

یا  و  حقیقی  اشخاص  کلیه  از  بدینوسیله 
شرکت  به  نسبت  ادعایی  گونه  هر  که  حقوقی 
به شماره   ) )در حال تصفیه  کام خوش طوس  
ثبت 8076 و شناسه ملی 10380238603  که 
 225 ماده  اجرای  در  باشد  می  تصفیه  حال  در 
دعوت  تجارت  قانون  از  قسمتی  اصالحی  الیحه 
میشود با دردست داشتن اصل اسناد و مدارک  
اتتشار  تاریخ  از  ماه   6 حداکثر  مدت  ظرف  در 
خراسان رضوي،  استان  نشانی  به  آگهی  اولین 
دهستان  شاندیز،  بخش  بینالود،  شهرستان 
شهرك  طوس،  صنعتي  شهرك  روستا  شاندیز، 
 9 اندیشه  کوچه  اندیشه،  بلوار  توس،  صنعتي 
همكف  طبقه   ،459 قطعه   ،  0 پالك   ،)9 )دانش 
بدیهی  نمائید  مراجعه   9185183679 کدپستی 
است شرکت در مقابل هر گونه ادعای احتمالی 
که خارج از مهلت فوق به شرکت منعكس گردد 

مسئولیتی نخواهد داشت 
مدیر تصفیه - جعفر صنعتی  

دعوت از بستانکاران شرکت کام خوش طوس
) در حال تصفیه ( به شماره ثبت 8076 و شناسه 

ملی 10380238603 

بدینوسیله از کلیه س��هامداران شرکت فوق 
دع��وت می ش��ود ت��ا در مجمع عموم��ی عادی 
بط��ور ف��وق العاده   ک��ه در س��اعت 13  مورخ 
رض��وی  خراس��ان  آدرس  ب��ه   1401/03/02
–شهرس��تان مش��هد- محل��ه س��ازمان آب ، 
خیابان شهید قاضی طبا طبایی3، بلوار شهید 
قاضی طباطبایی )شهید صادقی 25( پالک 166 
طبقه اول  کد پس��تی 9184973997 تش��كیل                       

می گردد حضور بهم رسانید.
دستور جلسه :

1-انتخاب بازرس اصلی و علی البدل
2-بررس��ی و تصویب ترازنامه شرکت منتهی 

به 1400/12/29
هیئت مدیره شرکت آرمان توسعه مشهد

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی
 به طور فوق العاده

شرکت آرمان توسعه مشهد 
) سهامی خاص ( به شماره ثبت 

35355شناسه ملی 10380507796

ح
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ماده  لیتر  هزار   400 خرید  کیفی  ارزیابی  فراخوان  تجدید  موضوع: 
  SKS  - 0031254 :ضدخوردگی تزریق پیوسته شماره تقاضا

1- موضوع: تجدید فراخوان ارزیابی کیفی خرید 400 هزار لیتر ماده 
ضدخوردگی تزریق پیوسته را  تحت تقاضای  SKS  - 0031254  از 

طریق سازندگان و تأمین کنندگان معتبر کاالی ساخت داخل کشور. 
2- محل و مدت انجام کار : استان خراسان رضوی، مشهد ، به مدت 12 ماه.

3- نام و نشانی مناقصه گذار: شرکت بهره برداری نفت وگازشرق- مشهد 
، بلوارخیام ، بلوارارشاد ، خیابان مهندس ،   نبش مهندس 6 ، پالك 18 . 

4- شرایط مناقصه گر : 
4-1- دارابودن شخصیت حقوقی ، کد اقتصادی و شناسه ملی .

4-2- داشتن توانایی مالی، تجربه، تخصص و سوابق کافی در زمینه 
موضوع قرارداد.

4-3- توانایی تهیه ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار )مناقصه( 
به مبلغ  7/900/000/000  ریال و در صورت برنده شدن ارائه تضمین انجام 
تعهدات به میزان 10 درصد مبلغ پیشنهادی از انواع تضامین مجاز اعالم 

شده در آئین نامه تضمین معامالت دولتی.
4-4- در ضمن 25 درصد بار مالی معامله به عنوان پیش پرداخت در قبال 

اخذ ضمانتنامه معتبر بانکی مورد قبول خریدار پرداخت خواهد شد.
5- کلیه مراحل از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 

به آدرس WWW.SETADIRAN.IR  انجام خواهد شد.
 الزم است متقاضیان در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور، 
مراحل ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در 

فرآیند از طریق سایت سامانه محقق سازند. 
شماره فراخوان ارزیابی کیفی در سامانه ستاد ایران 2001092258000024 

می باشد.  
6-گشایش پاکت های مناقصه پس از انجام مراحل بارگذاری اسناد از 
سوی فروشندگان، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

)ستاد( با اطالع رسانی قبلی انجام خواهد شد.
7- در صورت نیاز به اطالعات بیشتر ، متقاضیان میتوانند با تلفن های  

333 و 37047337 -051 تماس حاصل نمایند.
و  WWW .SHANA .IR سایت  در  فوق  آگهی  ضمنًا 

 WWW.ICOFC.IRو WWW.EOGPC.IR درج میباشد.
شناسه آگهی: 1312982

روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق

آگهی تجدید مناقصه 
عمومی دو مرحله ای  وم

ت د
نوب

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران 
شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق  

ف
40
10
15
21

      فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی شماره 100/ج ب/1401
     مربوط به خرید قطعات پمپ فلو سرو - درخواست شماره 9500142 )نوبت دوم(

  ش��رکت بهره برداری نفت و گاز گچس��اران در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی)خرید 
قطعات پمپ فلو سرو( به شماره )2001092660000039( را از طریق سامانه تدارکات الكترونیكی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری 
فراخوان ارزیابی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الكترونیكی دولت )ستاد( به آدرس  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 
قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق س��ازند. تاریخ انتشار 
فراخوان در س��امانه تاریخ 1401/02/24 الی 1401/02/25 می باشد . اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی 

کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. حداقل امتیاز ارزیابی کیفی 55 امتیاز می باشد.
کاالی ساخت داخل و پیشنهادی از فهرست بلند منابع واحد دستگاه مرکزی وزارت نفت  )AVL( در اولویت می باشد.

مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی : تاریخ : 1401/03/10
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : روز شنبه تاریخ : 1401/03/24

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار : آدرس : گچساران - فلكه ا     هلل - شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران -  تلفن : 32224412 
074 - 31921593 –

مرکز تماس سامانه ستاد : 021-41934 
دفتر ثبت نام سامانه ستاد : 88969737 و 85193768                                                                                                          شناسه آگهی 1311541

       شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران

شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

شرکت بهره برداری نفت و گازگچساران
)سهامی خاص(
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