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 مفاخر ملی 
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 او جواب 
منتقدان را داد
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قیمت در مشهد و تهران 3000 تومان - سایر نقاط کشور 2000 تومان

۷۶

 دوشنبه 2۶اردیبهشت ۱40۱     ۱4شــوال ۱443       ۱۶می 2022       سال سی و پنجم  
ـه ویژه خراســان          ـه رواق            4 صفـح شــماره ۹80۷      8 صفحــه           4صفـح

اعطاینشانعالیفردوسی۴
بهپنجچهرهحماسی

نگاه حقوقی به نابسامانی های بازار در روزهای اخیر

مجازات احتکار و گران فروشی چیست؟
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کشتار آنالین 
در نیویورک!

تیراندازی نژادپرستانه 
در آمریکا با 13 کشته و زخمی 

رواق
بررسی »مرزهای تخیل در 
داستان های اهل بیت)ع(« 
در نشستی به همت »به نشر«

افزودنی های مجاز 
داستان دینی
خراسان

رئیس انجمن صنایع همگن 
کارخانجات آرد خراسان:

تک نرخی شدن به 
تخلفات پایان می دهد

کمک معیشتی ماه 
اول به حساب همه 
مشموالن یارانه 
واریز می شود

 چشم ابوظبی به 
بیرون از منطقه است

سیدهادی سیدافقهی
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 گزارشی از غرفه های انتشارات آستان قدس رضوی در نمایشگاه کتاب 

 شبستان اصلی، راهرو 27، شماره11
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شرح در صفحه 3

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

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

مطالبات شهرداری تربت جام
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مزایده فروش دام سنگین 
))تاریخ مزایده  مورخ 1401/02/31 ساعت 14:00((                     

شرکت دامپروری صنعتی قدس رضوی 

موسسه دامپروری صنعتی قدس 
رضوی در نظر دارد

دام س�نگین مازاد زنده، حذف زنده اضطراری و الش�ه های س�رزده خود را از طری�ق برگزاری مزایده 
عمومی به فروش برس�اند لذا جهت ش�رکت در مزایده لطفا حداکثر تا تاریخ 1401/02/31 س�اعت 11 به 
آدرس کیلومتر 5 جاده س�رخس مزرعه نمونه آس�تان قدس رضوی کارخانه لبنی واحد فروش دامپروری 

مراجعه و نسبت به تکمیل اسناد مزایده و واریز وجه شرکت در مزایده اقدام فرمایید.
 مبل�غ تضمین ش�رکت در مزای�ده 300،000،000 ریال بصورت واریز وجه نقد بش�ماره حس�اب 83887459 بانک 

کشاورزی شعبه مشهد بنام شرکت دامپروری صنعتی قدس رضوی میباشد.                                       
جهت کسب اطالعات بیشتر با شرکت دامپروری صنعتی قدس رضوی تماس حاصل فرمایید.

 تلفن: 12-33960510-051 داخلی 249 - 298
هزینه چاپ آگهی ها به عهده برنده مزایده می باشد.

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر درنظر دارد  مناقصه عمومی یک مرحله ای طبق تاریخ های اعالم شده در 
جدول زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( برگزار نماید.
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عملیات بهسازی و 
بازسازی شبکه توزیع آب 
محله های حسین آباد، 

علی آباد و گرمسیری شهر 
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معاونت
مسکن و ساختمان
 و شرکت آب و 
فاضالب استان 

بوشهر

صالحیت 
پیمانکاری 
رتبه 5 آب 
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، کلیه مراحل 

ثبت نام در سایت مذکور را جهت دریافت گواهی امضای الکترونیکی  انجام دهد و در مناقصه اعالم شده شرکت کنند.
• محل دریافت اسناد مناقصه: مناقصه گران جهت دریافت اسناد  مناقصه به آدرس  www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

• مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد:
از ساعت ۱۲ ظهرمورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲7 تا ساعت ۱۲ ظهر مورخ 1401/03/01مهلت دریافت اسناد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی ستاد

آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه به صورت الکترونیکی در سامانه 
تا ساعت ۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ستاد

آخرین مهلت تحویل نسخه فیزیکی پاکت الف به دبیرخانه ساختمان 
تا ساعت ۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۱شماره دو

ساعت ۱۲:۳۰صبح مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۱تاریخ گشایش پاکات مناقصه

۳ماهمدت اعتبار پیشنهاد

• ضمنا مناقصه گران جهت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه به اداره پیمان و رسیدگی و همچنین جهت  ارائه پاکت الف 
)تضمین شرکت در مناقصه( در موعد مقرر به دبیرخانه اداره کل راه و شهرسازی به آدرس بوشهر ابتدای بلوار سپهد قرنی اداره 

کل راه و شهرسازی استان بوشهر ساختمان شماره 2 مراجعه نمایند.
• براي کس��ب اطالعات بیش��تر به آدرس   www.setadiran.ir و تارنماي  http://iets.mporg.ir   مراجعه نمایید. در ضمن 

هزینه کارمزد سامانه ستاد و درج آگهي برعهده برنده مناقصه خواهد بود.
• اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  1456 می باشد.

اداره ارتباطات واطالع رسانی راه وشهرسازی استان بوشهر

آگهی مناقصه عمومی )نوبت اول(
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وزارت راه و شهرسازي
اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر
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   آگهی فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی 
)مناقصه عمومی و  یك مرحله ای شماره  53116559( )نوبت دوم(

نام و نش�انی دس�تگاه مناقصه گذار : شركت گاز استان 
خراسان جنوبی )سهامی خاص(- بیرجند- سایت اداری- بلوار پیامبر اعظم )ص(
- ابتدای خیابان ش�هدای نیروی انتظامی- ش�ركت گاز اس�تان خراس�ان 
جنوب�ی- طبقه اول- امور قراردادها- كدپس�تی : 9719866838 - تلفن:  

32392000-056 ، نمابر امور قراردادها :  056-32400523
 موضوع مناقصه :  اجرای توس�عه شبکه و نصب انشعابات متفرقه در سطح 

PC ناحیه طبس به روش
شرح مختصر كار : اجرای 96 كیلومتر توسعه شبکه توزیع گاز و نصب 1500 
انشعاب پلی اتیلن متفرقه در سطح ناحیه طبس به روش PC  از طریق سامانه 
تداركات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس )www.setadiran.ir( و 

به شماره فراخوان )2001091444000011(
نوع و مبلغ تضمین ش�ركت در فرآیند ارجاع كار : تضمین های اعالم شده 
در آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی به شماره 123402/ت50659 ه- 
مورخ 1394/09/22- مبلغ تضمی�ن : 12.000.000.000 ریال )دوازده میلیارد 
ری�ال(- ارائه هر گونه چك به عنوان تضمین ش�ركت در فرآیند ارجاع كار 

مورد قبول نمی باشد.
نکته : اصل تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار تا قبل از آخرین مهلت عودت 
اس�ناد مناقصه در سامانه س�تاد عالوه بر بارگذاری از طریق سامانه مذكور 
بایس�تی به امور قراردادهای شركت گاز استان خراسان جنوبی ارائه گردد .
محل تأمین اعتبار پیمان : اعتبارات سرمایه ای )منابع بند ق تبصره 2 ماده 
واحده قانون بودجه- طرحهای غیرعمرانی( شركت گاز استان خراسان جنوبی

شرایط متقاضیان :
•دارا بودن حداقل پایه 4 در رشته تأسیسات و تجهیزات 

•ارائه گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعی
•داشتن ظرفیت خالی ارجاع كار و دارا بودن سابقه كاری مشابه و مرتبط

•ارائه مدارك معتبر ثبتی مناقصه گر و مدارك و مستندات مذكور در اسناد 
ارزیابی كیفی 

•ارائ�ه ص�ورت های مالی حسابرس�ی ش�ده س�ال 1400 و یا حداقل س�ال 

1399 توسط مؤسس�ات حسابرسی معتبر برای مناقصه گران الزامی است .
نکته: ارائه اصل و یا كپی برابر اصل مدارك فوق االشاره در زمان بازگشایی 

پیشنهادها الزامی است .
برنامه زمانی مناقصه :

•مهلت دریافت اس�ناد ارزیابی كیفی: از تاریخ 1401/02/25 لغایت س�اعت 
08:00روز دوشنبه مورخ 1401/03/02

•آخرین مهلت بارگذاری اس�ناد ارزیابی كیفی بر روی سامانه ستاد : ساعت 
08:00 روز دوشنبه مورخ 1401/03/16

•اعالم نتایج ارزیابی كیفی :  1401/03/18 
•مهلت دریافت اس�ناد مناقصه : از تاریخ 1401/03/18 لغایت ساعت 10:30 

روز سه شنبه مورخ 1401/03/24
•آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه بر روی سامانه ستاد : ساعت 10:30 

روز شنبه مورخ 1401/04/04
•زمان و مکان بازگشایی پاكات : ساعت 11:00 روز شنبه مورخ 1401/04/04- 

سالن جلسات شركت گاز استان خراسان جنوبی
كلی�ه اس�ناد مناقص�ه و ارزیابی كیف�ی از طری�ق درگاه س�امانه تداركات 
الکترونیکی دولت )س�تاد( به آدرس )www.setadiran.ir( توزیع خواهد 
ش�د و هر ی�ك از مناقصه گران جه�ت دریافت و عودت اس�ناد مناقصه و 
ارزیاب�ی كیفی ، بایس�تی اس�ناد را تا آخرین مهلت ذكر ش�ده در آگهی از 

طریق سامانه ستاد دریافت و یا بارگذاری نمایند. 
مناقصه گران تایید شده در ارزیابی كیفی می بایست اسناد مناقصه را پس 
از بارگذاری در س�امانه تداركات الکترونیکی دولت تا قبل از شروع جلسه 
كمیس�یون مناقصات بصورت فیزیکی نیز تحوی�ل دبیرخانه رمز و محرمانه 

واحد حراست شركت گاز استان خراسان جنوبی نمایند.
 www.nigc-skgc.ir   ، www.shana.ir    ، ای�ن آگه�ی در س�ایتهای

http://iets.mporg.ir  و www.setadiran.ir قابل رؤیت می باشد.
شناسه آگهی 1314696

 

روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان جنوبی

خراسان
نشانفردوسیباحضوروزیرعلوم،تحقیقاتوفناوریدرچهاربخشحماسهسرایی،

حماسهسازی،فردوسیپژوهیوترویجزبانفارسیدرعرصهبینالمللیبهپنجنفراعطا
شد.بهگزارشقدسآنالین،درآیینبزرگداشتابوالقاسمفردوسیو...

 ناشران: جمعیت کتابخوان رو به افزایش است
وورواقرواق



   »فراجا« 
جایگزین 
»ناجا«   
سخنگوی انتظامی 
کل کشور از جایگزین 
شدن واژه »فراجا« 
به جای »ناجا« خبر 
داد. سردار مهدی 
حاجیان با اشاره 
به تغییر ساختار 
پلیس گفت: با توجه 
به تغییر ساختار 
پلیس و اضافه شدن 
سازمان ها و تغییراتی 
در برخی معاونت ها 
الزم بود کلمه ناجا هم 
تغییر یابد. وی افزود:  
با توجه به اینکه پلیس 
از نیرو بودن تبدیل به 
فرماندهی کل شده 
است، واژه »فراجا« 
یعنی فرماندهی 
انتظامی جمهوری 
اسالمی ایران 
جایگزین »ناجا« شده 
است.

خبر خلیفه   مهدی خالدی   
بن زاید که سال ها درگیر عوارض 
ــال2014  ــ نــاشــی از ســکــتــه ســ
ــود، روز جــمــعــه درگــذشــت  ــ بـ
و مجلس عالی اتحاد امــارات 
که از رؤســای هفت امیرنشین 
 امارات متحده عربی تشکیل شده است، روز بعد 
شیخ محمد بن زاید را به عنوان رئیس جدید این 
کشور نفت خیز عربی انتخاب کرد. رهبران کشورهای 
جهان در ادامــه با ارســال پیام هایی انتخاب حاکم 
جدید را تبریک گفتند. از ایران نیز رئیس جمهوری 
سید ابراهیم رئیسی و وزیــر امــور خارجه حسین 
امیرعبد اللهیان پیام هایی ارسال و بر ارتقای روابط با 

کشور »دوست و برادر« تأکید کردند. 
روابط تهـران و ابوظبی هـر چند در سـال های اخیر 
تحـت تأثیـر عواملـی مقطعـی بـا تنـش  مواجـه 
بـوده و گرمـای گذشـته را نـدارد، امـا به طـور کلـی 
برخـاف روابـط تهـران بـا سـعودی و بحریـن دو 
کشـور مناسـبات پایـداری را تجربـه کرده انـد. امـا 
اینکه با توجه به تغییرات سیاسـی اخیـر این روند 
چگونـه طـی خواهـد شـد، پرسشـی مهـم اسـت. 
در گفت وگـو با سـید هادی سـید افقهـی تحلیلگر 
جهان عرب چشـم انداز روابط جمهوری اسـامی 
ایـران و امـارات متحـده عربـی پـس از بـه قـدرت 
 رسـیدن »محمد بن زایـد« را به بحث گذاشـته ایم

 که در ادامه می خوانید؟

ــده روابـــط  ◾ ــن ــرســش، آی ــوان نخستین پ ــه عــن ب
کشورمان با ابوظبی را چگونه ارزیابی می کنید؟

پیش از هر چیز باید توجه داشت از زمانی که آقای 
خلیفه کسالت جسمی و روانی پیدا کرد و حتی 
گفته شد مشاعر خــود را از دســت داده، محمد 
بن زایــد عماً و نه رسمی مسئول امــارات شده و 
تغییرات کنونی قابل پیش بینی بود. شیخ محمد 
اما روابط ویژه و پیدا و پنهانی با رژیم صهیونیستی 

و ایاالت متحده آمریکا دارد. عبدهللا بن زاید برادر 
تنی محمد در حال حاضر وزیر امور خارجه امارات 
متحده و چهره ای است که توافق نامه ننگین ابراهیم 
را امضا کــرده اســت. پس به نظر می رسد تحول 
خاصی در سیاست خارجی این شیخ نشین اتفاق 
نیفتاده و امارات در حوزه روابط خارجی همین رویه 
را ادامه خواهد داد. در رابطه با جمهوری اسامی 

هم سعی خواهند کرد روابط نیم بند حفظ شود.

 فــاکــتــورهــای مــؤثــر بـــر مــنــاســبــات دو کــشــور  ◾
کدام است؟

نکتـه مثبـت رابطـه مـا بـا شـیخ نشـین امـارات در 
دائمـی و پیوسـته بـودن آن اسـت، هرچنـد روابـط 
سینوسـی بـوده. دو متغیـر مهـم اسـت کـه اکنـون 
نیز بر مناسبات دو کشور اثرگذار است. نخستین 
مسـئله اظهـارات تنـش زا و گاه و بـی گاه ابوظبـی 
در مـورد جزایـر سـه گانـه ایرانـی اسـت. حاکمـان 
امـارات خودشـان هـم می داننـد حاکمیـت بـر ایـن 
سـرزمین ها متعلق به ایران اسـت، امـا تحت تأثیر 
القائـات دشـمنان و به ویـژه آمریـکا در ایـن مـورد 
یـاوه گویـی می کننـد. نکتـه دوم عادی سـازی روابط 
میان امارات و رژیم صهیونیسـتی اسـت. حاال که 
اسرائیل هم وارد معادالت منطقه شده، قطعاً این 
فاکتور بـر مناسـبات بـا جمهـوری اسـامی اثرگذار 
خواهد بود. البته ابوظبی همواره یکـی از متحدان 
نزدیـک عربسـتان سـعودی محسـوب می شـود و 
بعید نیست اگر روابط ما با ریاض پس از مذاکرات 
انجـام شـده ارتقا یابـد، مناسـبات ما بـا امـارات هم 

دسـتخوش تغییـرات مثبتـی شـود. 

سفر رئیس جمهور به امـــارات در دستور کار  ◾
است. این اقدام چقدر می تواند بر مناسبات اثرگذار 

باشد؟
ما دشمنی حادی با امارات نداریم. نکته این است 
که این امــارات است که از سوی دیگران علیه ما 
تحریک می شود که باید این رویکرد تغییر پیدا 
کند. نکته دوم اینکه نباید از یاد ببریم این جمهوری 
اسامی است که همواره از دوستی با کشورهای 
حاشیه جنوبی خلیج فارس استقبال کرده. دولت 
روحانی در باب امنیت جمعی منطقه طرح صلح 
هرمز را مطرح کرد و گفت بنشینیم و با هم و بدون 
دخــالــت هــای خــارجــی در مـــورد امنیت منطقه  
گفت و گو کنیم. همان گونه که گفتید در ماه دسامبر 
سیدابراهیم رئیسی نامه ای از رئیس فقید امارات 
دریافت کرد که در آن از او دعــوت شده بود تا به 
ابوظبی سفر کند. این دعوت نامه در جریان سفر 
مشاور امنیت ملی امــارات شیخ تهنون بن زاید 

به تهران در ماه دسامبر به رئیس جمهوری ایران 
داده شده بود. سفر رئیسی به ابوظبی همچنان در 
دستور کار قرار دارد، اما مشخص نیست به زودی 
انجام شود، هر چند بنا بر گزارش های رسیده، قرار 
است وی در آینده نزدیک به کشور عمان سفر کند. 
رویکرد دولت هم همین است. حجت االسام و 
المسلمین رئیسی حتی در نخستین کنفرانس 
مطبوعاتی خود پس از انتخابات به صراحت از 
ارتقای روابط با همسایگان سخن گفت. پس بعد 
از تغییرات جدید سیاسی در رأس حاکمیت امارات 
اگر حاکمان جدید صــادق باشند می توان این را 
به فال نیک گرفت و می تواند فرصت خوبی برای  
ارتقای سطح همکاری دو کشور فراهم کند. شرایط 
جدید می تواند محیط مناسبی برای بهبود روابط 
ایران و امارات ایجاد کند و اگر به درستی از سوی 
رهبر جدید امارات درک شود، روابط دو کشور به 

سطح جدیدی ارتقا خواهد یافت. 

سیدهادیسیدافقهیدرگفتوگوباقدسازآیندهمناسباتایرانواماراتمیگوید

چشم ابوظبی به بیرون از منطقه است

خبرخبر
ويژهويژه

سرلشکر باقری امروز به تاجیکستان سفر می کند ◾
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح امــروز در رأس هیئت 
بلندپایه نظامی و به دعــوت رسمی وزیــر دفــاع جمهوری 
تاجیکستان به این کشور می  رود. دیدار با مقامات بلندپایه 
سیاسی و دفاعی و مذاکره دربــاره همکاری های دوجانبه 
و منطقه ای و همچنین بازدید از مراکز نظامی و پروژه های 
دفاعی نیروهای مسلح تاجیکستان از برنامه های مهم 

سرلشکر محمد باقری در این سفر خواهد بود.

ایران از بحران جهانی کرونا به سالمت عبور کرده ◾
بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت، در هجدهمین کمیسیون 
همکاری های اقتصادی ایران وکوبا که با حضور »ریکاردو 
کابریساس« معاون نخست وزیر کوبا برگزار شد، با اشاره 
به اینکه ایران از بحران جهانی کرونا به سامت عبور کرده،

دیپلماسی سامت را مسیر تحکیم روابــط با کشورهای 
ــا، دارای سابقه  مــســتــقــل خـــوانـــد و گــفــت: روابـــــط مــ

عدالت خواهانه است. 

دولت خزانه ای مقروض را به ارث برده است ◾
سید شمس الدین حسینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه 
و محاسبات مجلس گفت: دولت سیزدهم در شرایطی 
ناگزیر از اصــاحــات نظام بودجه ریــزی، ارزی، حمایت 
اجتماعی و نظایر آن شده است که خزانه ای مقروض و 
نقدینگی و تورمی افسارگسیخته، بیکاری و نابرابری توزیع 
درآمد باال و مهم تر از همه بی اعتمادی به سیاست گذاری و 
سیاست گذاران را به ارث برده است و باید آن را ترمیم کند.

رشد 45 درصدی قیمت اجاره مسکن در سال گذشته  ◾
محمدرضا صباغیان بافقی نماینده مردم مهریز در مجلس 
طی تذکری به وزیر راه و شهرسازی گفت: قیمت مسکن 
استیجاری در یک سال گذشته 45 درصد افزایش یافته، 
یعنی خانه ای که رهن آن 450 میلیون تومان بوده، اکنون 
به 750 میلیون تومان رسیده، این یعنی یک شهروند باید 
ماهانه 20 میلیون تومان پس انداز کند تا بتواند پول رهن 

خانه خود را بپردازد. باید این موضوع ساماندهی شود.

در  حاشيه

تک ماکارون 
۳۸۰ میلیارد 
تومان جریمه 
شد!

رئیس سازمان تعزیرات 
حکومتی از جریمه 
حدود 400 میلیارد 
تومانی شرکت تک 
ماکارون خبر داد. احمد 
اصانلو گفت: کارخانه 
تک ماکارونی در یک 
هفته گذشته از باز کردن 
درب انبارها به روی 
بازرسان خودداری کرده  
است. به گفته او این 
شرکت رقمی معادل ۳۸0 
میلیارد تومان محکوم 
شده و مجبور به عرضه 
کاالهای در اختیار خود 
به بازار شده است. او 
گفت: به لحاظ قانونی 
کارخانه ها نمی توانند از 
حضور مأموران تعزیرات 
ممانعت به عمل آورند. 
پیش از این شایعه 
شده بود در پی اصاح 
قیمت آرد، کارخانه تک 
ماکارون با جمع آوری و 
احتکار محصوالتش 
از بازار، تاش داشت 
تا محصوالت خود را با 
قیمت های جدید به بازار 
عرضه کند که باعث 
به هم ریختگی بازار و 
تشویش اذهان عمومی 
شده است. 

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

91500000942    به نظر باید معیار دهک بندی گروه های 
جامعه با توجه به گرانی ها و تغییر وضعیت پول ملی 

به روز شود تا خدای نکرده حقی از کسی ضایع نشود. 
اینکه برخی می گویند داشتن خودرو دنا معیار قطع 

یارانه باشد به نظر درست نیست. خودرو دنا به 

برکت گرانی باالی 300شده اگر یک بیچاره که تمام 
دارایی اش یک خودرو هست و خانه و ملک نداره در 

آینده نزدیک با ورود خودرو خارجی به زیر 200میلیون 
رسید آن وقت چه؟ لطف کنید سقف درآمد 15میلیون 

ماهانه را مالک قرار دهید تاحقی پایمال نشود.

9050000621   مردم مقاوم ما هشت سال جنگ تحمیلی 
جهانی عیله ایران اسالمی را تحمل کرده و خم به 

ابرو نیاوردند، ان شاءاهلل که با اتحاد و همدلی در جنگ 
اقتصادی هم پیروز خواهند شد. 

باعرض سالم وادب. درباره گرانی های   9220000239

چند قلم کاال همان طوری که مشاهده شد مسئوالن و 
باالترین مقام اجرایی در جریان موضوع قرار گرفتند، 

یعنی چیزی نیست که پنهان بوده باشد، اما نگرانی 
عام از پدید آمدن موجی از گرانی مرتبط با این چند قلم 

است که امیدواریم این طور نشود.

با دستور رئیس جمهور

کمک معیشتی ماه اول به 
حساب همه مشموالن یارانه 

واریز می شود
رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولـت بـه سـازمان برنامـه و بودجـه و وزارت تعـاون، 
کار و رفـاه اجتماعـی دسـتور داد، کمـک معیشـتی 
مـاه اول بـه حسـاب تمامـی افـرادی کـه تـا مـاه پیـش 
مشمول دریافت یارانه بوده، اما در این مرحله کمک 
معیشتی دریافت نکرده اند و متقاضی تجدیدنظر 
در دهک بنـدی فعلـی هسـتند، واریـز می شـود. 
حجت االسـام والمسـلمین سـید ابراهیـم رئیسـی 
در این جلسـه گفت: اصل بر اعتماد به خوداظهاری 
مردم اسـت؛ بنابراین مبلغ کمک معیشـتی ماه اول، 
به حسـاب این افراد نیز واریز شـود تا به محض تأیید 
درخواست متقاضیان از سوی دستگاه های مسئول، 
این مبلغ توسط آن ها قابل برداشت گردد و در ماه های 
آتی نیز همانند سایر مشموالن، بتوانند مبلغ کمک 
معیشتی را دریافت نمایند. رئیسی با اشاره به اینکه 
باید به مردم فرصت بازبینی اطاعات خانوارهـا داده 
شـود تا قانـون مردمی سـازی و توزیـع عادالنـه یارانه ها 
دقیق تـر بـه اجـرا درآیـد، تصریـح کـرد: وزارت تعـاون، 
کار و رفـاه اجتماعی موظف اسـت حداکثـر ظرف یک 
مـاه، ایـن درخواسـت ها را بررسـی و نتیجـه نهایـی را 
بـه سرپرسـتان خانـوار اعـام نمایـد. رئیس جمهـور 
همچنین از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست 
نحوه محاسبه شاخص های دهک بندی خانوارها به 

طور شـفاف بـرای مـردم تبیین شـود.
این در حالی است که روز گذشته جمعی از نمایندگان 
مجلس با ارسال نامه ای به رئیس جمهور خواستار 
واریز یارانه به حساب جاماندگان شدند. در بخشی از 
این نامه آمده است: ایرادات فراوان در سامانه دهک 
بندی وزارت رفاه و شاخص های تعیین مشموالن 
دریافت یارانه، اعتراضات و نگرانی های زیادی را در 
بین مردم ایجاد کرده است، پیشنهاد می گردد به 
جهت رفع نگرانی ها، افزایش سرمایه اجتماعی و 
اعتماد دولت به مردم، همه افراد مشمول دریافت 
یــارانــه گــردنــد، امــا دولــت در دو مــاه ضمن بر طرف 
نمودن ایرادات و شاخص های سامانه، با پیامک غیر 
مشموالن را از شاخص های محاسبه دهک آگاه کرده 
و در صورت عدم اعتراض ، یارانه آن افراد قطع گردد. 

 ۳ دستگاه از قوه قضائیه
به طرح شفافیت اضافه شدند

نمایندگان مجلس چند نهاد زیرمجموعه قوه قضائیه 
را به طرح شفافیت همه دستگاه ها اضافه کردند. 
بــا موافقت نمایندگان مجلس، »مــراکــز قضایی 
ــرای انقاب مگر در مــواردی  مانند دادگـــاه و دادسـ
ــودن الزم اســـت«، »ســازمــان زنــدان هــا و  که ســری ب
اقدامات تأمینی و تربیتی کشور« و »همه شعبات 
تعزیرات حکومتی بدوی و تجدید نظر« بر اساس 
طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی 
و سایر نهادها، باید شفاف شوند. به گزارش باشگاه 
خبرنگاران، پیشتر در متن اولیه ایــن طــرح، »قوه 
قضائیه شامل دادگــســتــری، دیـــوان عالی کشور، 
دادستانی کل و نیز تمامی سازمان ها، مؤسسات و 
شرکت های تابع یا وابسته به آن ها از جمله سازمان 
بازرسی کل کشور، دیــوان عدالت اداری، سازمان 
قضایی نیروهای مسلح، ســازمــان ثبت اســنــاد و 
امــاک و همچنین شــوراهــای حل اخــتــاف« جزو 
دستگاه هایی بودند که باید شفاف می شدند. پس 
از پایان بررسی های مجلس روی این طرح، شورای 
نگهبان باید مصوبات مجلس را تأیید کند تا به قانون 

تبدیل شود.

دادستان کل کشور:

 نیروی انتظامی با
برهم زنندگان امنیت برخورد کند

دادستان کل کشور گفت: قوه قضائیه از نیروهای 
انتظامی و امنیتی در بحث برخورد با مرتکبان جرایم 
خشن در جامعه قاطعانه حمایت خواهد کرد. به 
گزارش میزان، حجت االسام و المسلمین محمد 
جعفر منتظری در واکنش به برخورد با کسانی که 
در جامعه مرتکب جرایم خشن می شوند، بیان کرد: 
بحث امنیت مردم خط قرمز قوه قضائیه، نیروهای 
انتظامی و امنیتی است، قوه قضائیه وظیفه و تکلیف 
دارد تا با مرتکبان جرایم خشن در جامعه، قاطعانه 

برخورد کند. 

خبـر
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معاون سیاسی وزارت امور خارجه کشورمان 
گفت: دیگر کشورهای تحت تحریم هم به  دنبال 
دریافت دانش خنثی سازی تحریم از ایران 
هستند. به گزارش خبرگزاری مهر، علی باقری 
صبح روز گذشته به همراه تعدادی از مدیران کل 
این وزارتخانه از نمایشگاه بین المللی نفت، گاز 
و پتروشیمی بازدید کرد. معاون سیاسی وزارت 
امور خارجه در حاشیه این بازدید تصریح کرد: 
سیاست راهبردی خنثی سازی تحریم در کنار 
ابتکار هوشمندانه رفع تحریم، ترفند دشمن در 
متوقف سازی قطار توسعه همه جانبه کشور را 

ناکام گذاشته است.
باقری در ادامه در تشریح سیر رسیدن به دانش 
خنثی سازی تحریم، گفت: اراده راسخ و توانمندی 
شگرف کارگزاران و متخصصان صنعت انرژی 
کشور، هنر دور زدن تحریم را که زمانی تنها ابزار 
این صنعت در مقابله با تحریم هوشمند بوش 
بود به فناوری مقابله با تحریم فلج کننده اوباما و 
سپس به دانش برای خنثی سازی تحریم ناشی 
از کارزار فشار حداکثری ترامپ تبدیل کرد و اکنون 

دیگر کشورهای تحت تحریم نیز به  دنبال دریافت 
دانش خنثی سازی تحریم از ایران هستند.

مذاکره در عین عدم اعتماد به دشمن ◾
وی توان خنثی سازی تحریم را ایجادکننده قدرت 
بازدارندگی در برابر تحریم های ظالمانه عنوان 
کرد و گفت: توانمندی دانشمندان و صنعتگران 
در خنثی سازی تحریم، افزون بر آنکه ظرفیت 
دیپلماسی برای رفع تحریم ها را به  شدت افزایش 
می دهد، قدرت بازدارندگی کشور در قبال 
تحریم های ظالمانه را به طور قابل ماحظه ای ارتقا 
می بخشد. معاون سیاسی وزارت امور خارجه 
تأکید کرد: جمهوری اسامی ایران همان اندازه 
که در فرایند مذاکرات و انجام تعهدات بین المللی 
از جمله در موضوع توافق برای رفع تحریم ها 
جدی است، در عدم اعتماد به دشمن و عدم اتکا 

به بیگانگان برای مصونیت از تحریم 
هم راسخ و مصمم است. عقانیت 

انقابی اقتضا می کند با عدم اعتماد 
به دشمن و عدم اتکا به بیگانگان، از همه 

ظرفیت های میدان دیپلماسی برای تأمین منافع 
ملی استفاده کرد. وی در پایان گفت: وزارت امور 
خارجه افزون بر آنکه یک تنه در میدان دیپلماسی 
با همه توان در پی رفع حداکثری تحریم هاست، 
در کنار دانشمندان ،فناوران و صنعتگران بخش 
انرژی کشور از همه ظرفیت های بین المللی برای 
ارتقای توان کشور در خنثی سازی تحریم ها 

استفاده خواهد کرد.

گزارشگزارش  

علیباقری:

کشورهایی 
متقاضی »دانش 

خنثی سازی 
تحریم« هستند

قدس   رئیس جمهور تأکید کرد 
شیعه انگلیسی و سنی آمریکایی 
دو روی یــک سکه و هــر دو ضد 
وحـــدت جــهــان اســـام هستند، 
حال آنکه وحدت برای جمهوری اسامی ایران 

یک راهبرد است نه یک امر تاکتیکی. 

ارز ترجیحی فاسد بود ◾
به گزارش پایگاه اطاع رسانی ریاست جمهوری، 
حجت االسام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی 
در دیدار با جمعی از علما و روحانیون اهل سنت 
ــاره بــه تــاش هــای جــدی دولـــت بـــرای رفع  بــا اشـ
مشکات معیشتی مــردم تصریح کــرد: دولت 
به دغدغه های مــردم که به روحانیون منتقل 
می شود، توجه و برای رفع این مشکات تاش 

می کند.
وی با تشریح وضعیت کشور در زمان آغاز به کار 
دولت سیزدهم، گفت: کسری بودجه نزدیک به 
 500 هزار میلیاردی، باقی ماندن بدهی ماهانه 
10 هزار میلیاردی، مرگ نزدیک به 700 نفر در روز 
با ویروس منحوس کرونا، وجود تورم بی سابقه، 
تزریق رانتی ارز 4200 تومانی به بازار و وضعیت 

نامطلوب ذخــایــر کـــاالی اســاســی در کــشــور از 
موضوعاتی بود که دولت در روزهای آغاز به کار 

خود با آن ها درگیر بود.
رئیس جمهور یکی از مشکات کشور را نحوه 
پرداخت ارز 4200 تومانی دانست و اظهار کرد: 
عماً بخش عمده ای از آنچه تحت عنوان ارز 
ترجیحی پرداخت می شد، در خدمت جریان 
فساد و رانــت بــود. در واقــع هم هدررفت منابع 
کشور را داشتیم هم یارانه ها به مردم نمی رسید 
بنابراین به منظور جلوگیری از ادامه این وضعیت 
تصمیم گرفته شد این مبلغ به جای پرداخت 

به حلقه اول تأمین کاال یعنی واردکننده ها به 
 حلقه آخــر و ذی نفع اصلی یعنی خــود مــردم و 

مصرف کنندگان داده شود. 

استفاده از شایستگان امری مهم و ضروری  ◾
است

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشــاره به 
جایگاه مهم هموطنان و علمای اهل سنت در 
تاریخ کشور، گفت: شما علما و اندیشمندان 
در بــاد خــود منشأ خدمات بسیاری هستید 
و سال ها است شیعه و سنی در ایــران اسامی 

با یکدیگر زندگی می کنند. رئیس جمهور به 
درخــواســت برخی از علمای اهــل تسنن بــرای 
استفاده بیشتر از آن ها در سمت های مدیریتی 
اشاره کرد و گفت: استفاده از شایستگان امری 
مهم و ضروری است و ماک برای دولت، کارآمدی 
اســت و در هر استان که مــی روم بر استفاده از 

نیروی بومی در آن استان تأکید دارم.
رئیسی همچنین بــر ضـــرورت ســامــان دهــی به 
وضــعــیــت کــولــبــران و ســـوخـــت بـــران تــأکــیــد و 
اظهار کــرد: اگر در گذشته درآمــدهــای مــرزی به 
مرزنشینان داده می شد و بازارچه های مرزی فعال 
می شدند، شاهد مشکات فعلی مرزنشینان 
نبودیم و به وزیر کشور دستور داده ام نسبت به 
فعال شدن بازارچه های مرزی تعطیل شده اقدام 
نماید. وی در بخش دیگری از سخنان خود به 
موضوع رشد جریان های تکفیری در منطقه اشاره 
کرد و گفت: باید مراقب نفوذ تفکرات تکفیری و 
سلفی در کشور باشیم؛ شیعه انگلیسی و سنی 
آمریکایی دو روی یک سکه هستند و هر دو ضد 
وحدت جهان اسام هستند، حال آنکه وحدت 
برای جمهوری اسامی ایران یک راهبرد است نه 

یک امر تاکتیکی.

حجت االسالم والمسلمین رئیسی در دیدار جمعی از علمای اهل تسنن:

شیعه انگلیسی و سنی آمریکایی دو روی یک سکه هستند 
گزارش خبری



بازه قیمتی 
خودروهای 

وارداتی اعالم 
شد

مهدی دادفر  دبیر 
انجمن واردکنندگان 

خودرو گفت: رنج 
قیمت خودروهای 

 وارداتی بین 700
 تا یک میلیارد و 500 

خواهد بود. یعنی 
عماًل این خودروها 
رقیب خودروهای 

چینی در بازار 
می شوند. ولی آن 

طور که گفته شده 
خودروهای شاسی 

هیچ کدام وارد 
نخواهند شد.

خبرخبر
خوبخوب

عضو هیئت مدیره اتحادیه میوه و تــره بــار گفت: با 
افــزایــش عرضه میوه های نوبرانه اعــم از گوجه سبز 
ــو نسبت بــه گذشته قیمت هــر کیلو از این  ــ و زردآل
محصوالت کاهش داشته اســت. به گــزارش باشگاه 
خبرنگاران جوان، جواد باقری گفت: قیمت کنونی هر 
 کیلو گوجه سبز ۱۰ تا ۵۵ هزار تومان، توت فرنگی ۱۲ تا

ــومــان و مــلــون و   ۵۰ هـــزار تــومــان، زردآلــــو ۶۰ هـــزار ت
شاه پسند ۸ تا ۱۱ هزار تومان است . 

او قیمت کنونی هر کیلو خیار بوته ای را ۶ تا ۸ هزار 
تــومــان، خیار گلخانه ۷ هــزار و ۵۰۰ تا ۱۱ هــزار و ۵۰۰ 
تــومــان، پرتقال تامسون ۷ تــا ۱۲ هــزار تــومــان، سیب 
 زرد دماوند ۹ تا ۱۸ هزار تومان و سیب قرمز دماوند را 

۷ تا ۱۴ هزار تومان اعالم کرد. باقری می گوید: با افزایش 
عرضه، قیمت هر کیلو گوجه سبز از ۹۰ هزار تومان به 
۵۵ هزار تومان و زردآلو از ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومان به ۶۰ 
هزار تومان رسیده است. با افزایش عرضه میوه های 
تابستانه پیش بینی می شود قیمت در هفته های آتی 

دوباره کاهش یابد.

فرزانه زراعتی   به گفته فعاالن اقتصادی 
انــدازه بــازار جهانی صنعت پوشاک، ساالنه 
بیش از ۳هزار میلیارد دالر، معادل ۳درصد 
کل تولید ناخالص جهانی بــوده و پنجمین 
صنعت اشتغال زای جهان اســت. براساس 
ــا حدود  آمــار، کشورهای عضو اتحادیه اروپ
 ۶۹ میلیارد یورو لباس از خارج این اتحادیه وارد کرده اند که چین 
با ۲۱میلیارد یــورو بزرگ ترین مبدأ این پوشاک صادراتی بوده 
است. پس از آن بنگالدش با ۱۲میلیون یورو و ترکیه با ۸ میلیون 
یورو در جایگاه های بعدی قرار دارند. همه این ها در حالی است 
که براساس اعالم سایت سازمان تجارت جهانی، ایران در حوزه 
صادرات پوشاک سهمی کمتر از ۰/۱درصد در اقتصاد دنیا دارد 
که فعاالن اقتصادی وجود موانع و مشکالت بسیار در حوزه تولید 

را عامل این کمی صادرات می دانند.
مجید نامی درخصوص مشکالت حوزه تولید پوشاک به قدس 
گفت: بازار پوشاک در داخل رونق چندانی ندارد و بنا به دالیل 

متفاوتی نه شب عید این بازار مناسب بود و نه پس از عیدآن. 
نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی ایران با اشاره به 
اینکه طی دو سال اخیر به دلیل بحث کرونا شرایط خاصی بر 
تولید و بازار حاکم بود، افزایش شدید قیمت ها و کاهش قدرت 

خرید مردم را دو عامل مهم وضعیت فعلی بازار دانست. 
وی در ادامــه سخنان خود به مهم ترین مشکالت حوزه تولید 
پوشاک اشاره و ابراز کرد: در بحث صادرات، سال هاست در این 
صنعت با مشکل مواجه ایم که یکی از دالیل اصلی آن تحریم 

است که امکان فعالیت گسترده در بازار را از ما گرفته است.
ــواد اولــیــه مناسب و به  نامی بــه مشکالتی در حــوزه تأمین م
میزان کافی اشاره می کند و تغییرات مداوم نرخ ارز و فرسودگی 
ماشین آالت را از دیگر معضالت حوزه تولید می داند و می گوید: 
افزایش مداوم قیمت ها سبب شده، تولیدکننده نتواند در رقابت 

با دیگر کشورها و حتی کشورهای همسایه موفق شود.
نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی ایران ادامه داد: 
زمانی که با افزایش قیمت در بازارهای جهانی مواجه ایم، این 
افزایش قیمت در داخل هم تأثیر می گذارد منتها ما در داخل با 
افزایش قیمت بیش از اندازه مواجه می شویم که همین امر توان 

رقابت را از ما می گیرد.

قاچاق ساالنه حدود ۸۰۰ میلیون دالری پوشاک به کشور ◾
ــه از قاچاق به عنوان یکی دیگر از  ایــن فعال اقتصادی در ادام
مهم ترین موانع تولید یاد کرد و افزود: با وجود اینکه واردات پوشاک 

ممنوع شده است، اما همچنان مشاهده می کنیم به دلیل تورم 
شدید و افزایش هزینه های سربارِ تولید، قاچاق مقرون به صرفه 
است و به تازگی به دلیل کاهش محدودیت های کرونایی و رونق 
گرفتن سفرها، این قاچاق توسط افراد عادی هم انجام می شود. 
نامی با تأکید بر اینکه هر لباسی که به عنوان جنس خارجی 
فروخته می شود ۱۰۰درصــد قاچاق است، چراکه واردات ممنوع 
است، تصریح کرد: براساس آخرین آمار ارائه شده در ستاد مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز، میزان قاچاق پوشاک حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون 
دالر در سال برآورد شده است. وی با بیان اینکه بیشتر محصوالت 
قاچاق در بازار پوشاک ایران مربوط به کشورهای ترکیه، بنگالدش 
و چین است، ابراز کرد: این محصوالت معموالً از مرز ترکیه و یا به 

صورت لنج از مرزهای دریایی وارد کشور می شوند.
نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی ایران درخصوص 
کیفیت مبارزه با قاچاق، گفت: تا پیش از این ستاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز اعتقادی به مبارزه با بحث قاچاق در سطح عرضه 
نداشت، اما مدتی است در این خصوص هم فعالیت دارد که باید 
در این زمینه وزارت اقتصاد و بانک ها هم پای کار بیایند و عالوه 
بر شناسنامه دار کردن کاالها، درگاه های فروش و نقل وانتقاالت 
هم به سازمان امور دارایی متصل شود تا عالوه بر نظارت دقیق تر، 

فروش کاالهای قاچاق سخت تر شود.

حذف معافیت تعرفه واردات ماشین آالت ◾
همچنین غالمعلی رخصت، رئیس انجمن نساجی خراسان 
رضوی، نبود نیروی انسانی را یکی از مشکالت حوزه پوشاک خواند 
و ابراز کرد: متأسفانه تورم سبب شده نیروی انسانی چند شغله 
باشد و همین چند شغله بودنِ نیروی انسانی، بازدهی او را کاهش 
می دهد. وی تبدیل شدن پوشاک به اولویت های سه و چهار در 
میان مردم به دلیل گرانی  شدید ارزاق عمومی را از دیگر معضالت 
حوزه پوشاک خواند و ادامه داد: روزگــاری ماشین آالت نساجی 
مشمول تعرفه صفر بود، اما حدود یک ماه است این معافیت 
برداشته شده که این خود در آینده نه چندان دور زخمی دیگر بر 
پیکره پوشاک و نساجی وارد می کند. این فعال اقتصادی علت 
حذف این تعرفه را حمایت از تولید ماشین آالت داخلی عنوان و 
تصریح کرد: ماشین آالت نساجی تولید داخل، تنها نیاز ۱۰درصد 
فعاالن نساجی را تأمین می کنند و مابقی از فناوری الزم برخوردار 
ــران نیازمند ماشین آالت هایتک و  نیستند. نساجیِ امــروز ای
پیشرفته است، چنانچه این ماشین آالت با معافیت تعرفه وارد 
کشور نشوند با فرسودگی ماشین آالت فعلی مواجه خواهیم شد 
و به دلیل باال بودن نرخ ارز، تولیدکننده توان وارد کردن ماشین آالت 
جدید را نخواهد داشت و درنتیجه، واحد تولیدی تعطیل می شود. 
رخصت افزود: تولیدکننده داخلی ناگزیر از بهره گیری فناوری روز 

است تا بتواند با کاالی خارجی رقابت کند.

نساجی ایران ظرفیت ارزآوری ۴۰ میلیارد دالری را دارد ◾
رخصت در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت های حوزه 
پوشاک اشاره کرد و گفت: در حال حاضر حدود ۲میلیون نفر 
در صنعت نساجی مشغول به کارند که اگر شرایط فراهم و این 
موانع برداشته شود این عدد به راحتی می تواند به ۵ میلیون نفر 
برسد. وی اضافه کرد: در حال حاضر درآمد ارزی ایران از صادرات 
پوشاک بین ۳۵ تا ۴۰ میلیون دالر است که این عدد به راحتی 
می تواند به ۴۰ میلیارد دالر در سال برسد. رئیس انجمن نساجی 
خراسان رضوی تصریح کرد: امروز زیرساخت ها برای صادرات 
 فراهم نیست، چنانچه این زیرساخت ها فراهم شود این رقم

 ۴۰ میلیارد دالر در مقایسه با درآمد ۱۵۰میلیارد دالری ترکیه و 
۲۰۰ میلیارد دالری اندونزی، رقمی محسوب نمی شود.

فروش پوشاک قاچاق در فضای مجازی بیشتر از حقیقی است ◾
ــیــس اتــحــادیــه صنف  ــقــاســم شـــیـــرازی، رئ ــوال در ادامـــــه اب
تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران هم مهم ترین 
مشکل در بخش ستادی تولید پوشاک را صــدور مجوز و یا 
تمدید ایــن پروانه ها دانست و گفت: متأسفانه بروکراسی 
اداری و کندی پاسخ گویی دستگاه های مرتبط در بخش صدور 
مجوز به قدری زیاد است که عمالً توان ادامه مسیر را هم از 
تولیدکننده و هم فروشنده پوشاک می گیرد. وی با بیان اینکه 
دستگاه مربوط داشتن بدهی را علت تمدید نشدن مجوز 
می داند، ابراز کرد: نکته این است که امور مالیاتی به صورت 
شفاف میزان بدهی را مشخص نمی کند و تولیدکننده و یا 
فروشنده باید بارها مراجعه کنند تا جواب بگیرند. شیرازی 
در ادامــه به تغییر مــداوم قیمت ها اشــاره می کند و آن را یکی 
از مهم ترین مشکالت حوزه تولید می داند و می گوید: باتوجه 
به اینکه تولیدکننده با مشتری عقد قرارداد انجام داده، این 
تغییرات مداوم قیمت ها به ضرر تولیدکننده تمام می شود. 
ایــن فعال اقتصادی به مسئله قاچاق اشــاره و تصریح کرد: 
متأسفانه امروز خرید و فروش پوشاک قاچاق در فضای مجازی 
بیشتر از سطح فروشگاه ها انجام می شود و بالگرها هم در این 
حوزه بی تأثیر نیستند. رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و 
فروشندگان پوشاک تهران تأکید کرد: پوشاک صنعتی ارزآور و 
اشتغال آفرین است که با برطرف کردن این معضالت می توان 
به راحتی زمینه های اشتغال آفرینی و درنهایت صادرات آن را 

به کشورهای حوزه خلیج فارس و روسیه فراهم کرد.

قدسآنالینمشکالتتولیدکنندگانرابررسیمیکند

زخم حذف یک معافیت بر پیکره صنعت پوشاک

اقتصاد3
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78.450.000نیم سکه48.520.000ربع سکه1.572.979بورس 256.521دالر )سنا(59.610.000 مثقال طال 175دینار عراق )سنا(136.430.000سکه13.762.000 طال  ۱۸ عیار1.811اونس طال 69.849درهم امارات )سنا(

 کاهش ۴0 تا ۶0 هزار 
تومانی میوه های 
نوبرانه در بازار

قیمت اتوپرسی
  بایترون

۱۰3-BSI مدل 
3٫99۰٫۰۰۰ تـومـان

  بکو 
BKK2۱3۴B مدل
9٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

  دسینی 
L ۸۸۱۰-syp مدل
7٫7۰۰٫۰۰۰ تومان

  دومنا 
SP۴۴۰۰ مدل

9٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان

  رادکس 
RA62۰۰ مدل

9٫3۰۰٫۰۰۰  تومان

  ژانومه 
مدل ۴95۰

6٫۱۰۰٫۰۰۰ تـومـان
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آگهی فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی شماره 1401/01 )نوبت دوم(

ش�رکت عمران ش�هر جدید گلبهار وابسته به وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

لذا از کلیه ش�رکتهای واجد ش�رایط دعوت می گردد جهت دریافت اس�ناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی به درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس : www.setadiran.irمراجعه نمایند.

 ضمنا کلیه مراحل مناقصه از دریافت اس�ناد ارزیابی و تکمیل و ارائه پیش�نهادات و بازگشائی پاکتها از طریق سامانه 
یاد شده انجام خواهد شد.

 الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء 
الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصات محقق نمایند. 

- آخرین مهلت تکمیل و ارسال اسناد: پایان وقت اداری مورخ 1401/03/10 - آخرین مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه پایان وقت اداری مورخ 1401/02/30   
-تاریخ بازگشائی پاکتهای پیشنهاد قیمت )ج( : ساعت 13:00 مورخ 1401/03/11 -تاریخ بازگشائی پاکتهای الف و ب : ساعت :09:00 مورخ 1401/03/11      

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید گلبهار

مبلغ تضمین شرکت در مبلغ برآورد اولیه )ریال(موضوع مناقصه
شماره فراخوانصالحیت و پایه پیمانکارانفرآیند ارجاع کار )ریال(

سامانه ستاد

59/803/118/8442/990/000/000نگهداری و احداث فضای سبز در شهر جدید گلبهار
حداقل پایه 5 رشته کشاورزی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی یا حداقل 
رتبه 7 کد 5 ) نگهداری و خدمات فضای سبز( از اداره تعاون ، کارو رفاه 

اجتماعی و گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاری صادره از وزارت تعاون ، کار 
و رفاه اجتماعی

2001001276000001
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آگه�ی مزای�ده اق�ام  ضایعات�ی                                                            
ش��رکت س��امان بازار رضوی در نظردارد 

اقالم ضایعاتی ) کارتن ، آهن آالت (  خود را از طریق مزایده عمومی 
به فروش برس��اند،از متقاضیان محترم دعوت می ش��ود جهت بازدید و 
دریاف��ت فرم ش��رکت در مزایده از تاری��خ 1401/02/26 الی 1401/02/30 
س��اعات 7 ال��ی 16 به آدرس مش��هد بزرگراه آس��یایی روبروی   بیمارس��تان 
رض��وی واحد تدارکات مراجعه نمایند،ضمنا هزینه آگهی به عهده برنده  مزایده 

می باش��د   .                                                                      
 -   09158365949 ه��ای  تلف��ن  ش��ماره  ب��ا  بیش��تر  اطالع��ات  کس��ب  جه��ت 

05136576362 تم��اس حاص��ل فرمائی��د.                                   

آگهی مناقصه 
دانش��گاه بین المللی ام��ام رضا )ع( 
در نظر دارد ب��ه جهت ارتقای امنیت 
زیرساخت و شبكه دانشگاه از طریق 
مناقص��ه عموم��ی نس��بت ب��ه خرید 
فای��روال ش��بكه اق��دام نمای��د. از 
متقاضیان دعوت می شود جهت کسب 
اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه به 

آدرس زیر مراجعه نمایند. 
www.imamreza.ac.ir 40
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آگهی فراخوان عمومی  

ف
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ش��هرداری تربت جام در نظر دارد با اس��تناد به مصوبه ش��ماره 71 - 1401/01/30 شورای محترم 
اس��المی شهر تربت جام ، نس��بت به واگذاری فرصت س��رمایه گذاری ذیل با مشخصات و شرایط 

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

ارزش تقریبی آورده سرمایه گذارروش مشارکتآدرس محل پروژهنام فرصت سرمایه گذاریردیف

1
ممیزی و هوشمند سازی حوزه های امالک و شهرسازی، 

ایجاد شهرداری الکترونیک و وصول مطالبات
شهرداری تربت جام

180 میلیارد ریالB.O.Tخراسان رضوی

بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت میگردد جهت تهیه اسناد 
فراخ��وان با واری��ز مبلغ یک میلیون ریال به حس��اب ش��ماره 3100002305000 ش��هرداری 
تربت جام نزد بانک ملی ش��عبه امام حس��ن مجتبی )ع( و ارائه آن به اداره س��رمایه گذاری 
ش��هرداری از طریق مراجعه حضوری یا از طریق نمابر ) فاکس (  یا س��ایر پیام رسانها اقدام 

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

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

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

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

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

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

اصغر خوشخو-  شهردار تربت جام



نمایشگاه کتاب
نمایشگاه ادبیات 
است   
محمد مهدی سیار، 
شاعر و ترانه سرا 
درزمینه برگزاری 
نمایشگاه حضوری 
کتاب پس از غیبت 
دوساله گفت: شخصًا 
نمایشگاه کتاب را 
نمایشگاه ادبیات 
می دانم و فکر می کنم 
بیشترین استقبال از 
کتاب های حوزه شعر 
و داستان در نمایشگاه 
صورت می گیرد، چرا 
که حرف تازه را اینجا 
می توان یافت. نکته 
مهمی که در مقایسه 
چیدمان امسال با 
سال های گذشته 
مشهود است اینکه 
غرفه ها کمی بازتر از 
سال های پیش است 
و راهروها عریض تر 
شده که این خود بسیار 
کمک کننده است.

تجربه خــوب نمایشگاه  ◾
مجازی دوباره ما را بازگرداند

اعظم کیان افراز، نویسنده و مدیر 
انتشارات افراز که امسال فقط در 
نمایشگاه مجازی کتاب حضور 
ــاره برپایی نمایشگاه  دارد، دربـ
می گوید: ما در دو دوره قبلی نمایشگاه مجازی هم 
بودیم و با توجه به اینکه تجربه خوبی از آن داشتیم باز 
هم حضور پیدا کردیم اما به دلیل اینکه آمادگی های 
الزم در مدت زمان تعیین شده برای بخش حضوری 
فراهم نشد نتوانستیم کتاب های چــاپ اول را به 
ســی و سومین نمایشگاه کتاب برسانیم. وی در 
ادامه می افزاید: از طرفی دیگر ممکن است مدیریت 
همزمان نمایشگاه مجازی و حضوری بــرای برخی 
ناشران مشکل باشد، به همین دلیل و با اینکه در 
همه دوره هــای نمایشگاه کتاب شرکت کرده بودیم 
اما این دوره ترجیح دادیم فقط در نمایشگاه مجازی 
باشیم و ان شاءهللا سال دیگر به نمایشگاه حضوری 
بازخواهیم گشت. کیان افــراز با ارزیــابــی مثبت از 
برپایی همزمان این دو نمایشگاه معتقد است: یکی از 
نکات خوب امسال همین است که مخاطب می تواند 
در هر شرایطی خرید کند. وی با اشاره به استقبال 
عالقه مندان از کتاب ها می گوید: تابه حال بد نبوده اما 
نمی توان گفت مانند دو سال قبل است؛ البته شرایط 
هم مانند دو سال گذشته نیست و میزان فروش 
نسبت به دو دوره نخست نمایشگاه کمتر شده 
است.این ناشر درباره کتاب هایی که چاپ شده اند 
اما در نمایشگاه موجود نیستند، اظهار می کند: 
اگــر کتابی اعــالم وصــول شــده باشد در نمایشگاه 
هست، امــا اگــر در دو مــاه اخیر اعــالم وصــول شده 
باشد ممکن است در نمایشگاه مجازی نباشد چون 
این روند مراحلی دارد که کمی زمانبر است. به نظرم 
این معضل نمایشگاه مجازی است که کتاب حتماً 
باید اعالم وصول و در سایت خانه کتاب درج شده 

باشد، در صورتی که ممکن است گاهی این مسئله 
در نمایشگاه حضوری رعایت نشود.

خرید در نمایشگاه حضوری جالب توجه است  ◾
اما حمید خلیلی، مدیر انتشارات شهید کاظمی 
درباره برپایی نمایشگاه کتاب پس از دو سال وقفه 
و بازگشت دوبــاره به مصلی می گوید: در سال های 
گذشته و به ویژه ســال 98 که آخرین دوره برپایی 
آن پیش از همه گیری کرونا بــود نمایشگاه نظم و 
انسجام خوبی نداشت اما امسال شرایط خیلی 
بهتر شده است. البته روز نخست همه غرفه داران 

حاضر نبودند اما طی این روزها تمام وظایفی که بر 
دوش وزارت ارشاد و متولیان امر بود به بهترین نحو 
انجام شد.وی درباره میزان بازدید و استقبال مردم 
می گوید: روزهـــای پایانی هفته گذشته استقبال 
خیلی خوبی را شاهد بودیم اما از میزان جمعیت 
در دو روز گذشته کاسته شد که به نظرم طبیعی 
است. برپایی نمایشگاه شور و نشاطی را میان مردم 
و به ویژه اهل کتاب ایجاد می کند و نظمی که ایجاد 
شده هم شرایط خوبی را رقم زده است.خلیلی که با 
انتشارات شهید کاظمی در سی و سومین نمایشگاه 
کتاب تهران حضور دارد و در نمایشگاه مجازی 

نیز میزبان عالقه مندان کتاب است، درباره برپایی 
همزمان این دو نمایشگاه می گوید: ما ابتدا تصورم 
می کردیم به دلیل تخصیص بن و امکان خرید در 
نمایشگاه مجازی، قطعاً فروش نمایشگاه مجازی 
بیشتر باشد اما جالب است بدانید این طور نبوده و 
اتفاقاً خریدها در نمایشگاه حضوری هم قابل توجه 
است و آمارها نشان می دهد جمعیت کتابخوان رو به 
افزایش است. به نظرم نباید تحت تأثیر آمار و ارقامی 
قرار بگیریم که مدعی اند مردم کتاب نمی خوانند و 
عالقه ای به مطالعه ندارند. اصالً این طور نیست و 
شاهد این هستیم که فروش مجازی کمتر از فروش 
حضوری است، حتی با ناشران دیگری هم صحبت 
کردم و آن ها نیز همین نظر را دارند، این در حالی است 
که نمایشگاه حضوری قابلیت استفاده از بن را ندارد 

و حتی برخی ناشران تخفیف هم ندارند.

نمایشگاه کتاب نیازمند تغییرات ساختاری است ◾
وی با اشاره به نمایشگاه کتاب به عنوان بزرگ ترین 
رویــداد فرهنگی کشور می گوید: یک بررسی ساده 
نشان می دهد در همه کشورها چنین رخدادهایی 
وجــود نـــدارد و معموالً کشورهایی کــه اهــل علم و 
فرهنگ و دانــش هستند به ایــن مسائل اهمیت 
می دهند. با این حال نمایشگاهی که برگزار می کنیم 
هم ایرادهایی دارد و روالــش همان چیزی است که 
32 سال پیش بوده است. در حالی که باید ایرادها را 
بررسی و آن را تبدیل به نمایشگاهی کرد که مطلوب و 
درجه یک باشد. این ناشر می  افزاید: البته طرح های 
مختلفی هم در این سال ها عملیاتی شــده؛ نمونه 
آن برپایی دو دوره نمایشگاه مجازی کتاب بود که 
امسال نیز همگام با نمایشگاه حضوری فعالیت 
می کند. این تجربه بسیار خوبی است زیرا عدالت 
فرهنگی و اجتماعی برقرار می شود و همه مردم در 
اقصی نقاط کشور می توانند به کتاب دسترسی 
داشته باشند. هرچقدر این نوع فعالیت ها توسعه 

یابد اوضــاع فرهنگی هم بهتر مــی شــود، مشروط 
به در نظر گرفتن یک مــورد بسیار مهم که آن هم 
کتاب فروشی ها هستند، نباید اجازه دهیم مجموع 
این فعالیت ها به کتاب فروشی ها لطمه بزند زیرا در 
این نمایشگاه ها تخفیفاتی اعمال می شود که ممکن 
اســت کتاب فروشی ها زیــان ببینند و در ایــن میان 

تقویت و حمایت کتاب فروشی ها ضروری است.
وی در پایان گفته های خود با بیان اینکه امــروز در 
شرایط اقتصادی خوبی قرار نداریم، یادآور می شود: با 
این حال جالب است که مردم به خرید کتاب اهمیت 
می دهند. پیش بینی خودمان این بود امسال کسی 
نمایشگاه نمی آید اما امروز می بینیم خوشبختانه 
استقبال خوبی از آن شده و اغلب خانواده هایی که به 

نمایشگاه می آیند از قشر متوسط هستند.

دلیل خلوتی نمایشگاه شرایط اقتصادی است ◾
میرحسین تیمورزاده، مدیر غرفه انتشارات تیمورزاده 
نیز معتقد است گردهمایی ناشران موجب ایجاد 
دلگرمی در میان فعاالن این قشر در شرایط فعلی 
می شود. او با بیان اینکه بسیاری از غرفه ها خلوت 
هستند، می گوید: دلیل این خلوتی شرایط اقتصادی 
ــل دیــگــرش هــم برپایی  اســـت. البته یکی از دالیـ
نمایشگاه مجازی است، زیرا امروز چندان به صرفه 
نیست که فــردی از شهر دیگری به تهران بیاید و 
قطعاً فــروش آنالین نمایشگاه کتاب مزایایی هم 
برای مخاطبان خارج از تهران داشته و سبب شده 
هزینه هایشان کاهش یــابــد.تــیــمــورزاده در ادامــه 
تصریح می کند: با توجه به شرایط فعلی، مصلی باز 
هم بهترین مکان برای نمایشگاه کتاب است. تصور 
می کنم شرایط نمایشگاه به همین روال ادامه می یابد، 
چرا که امروز آنچه برای مخاطب مهم است این است 
که ببیند می تواند کتاب های مدنظر خود را تهیه کند 
یا خیر؛ باید به دانشجویان حق داد که به صورت 

گزینشی اقدام به خرید آثار کنند.

سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از نگاه ناشران 

 جمعیت کتابخوان
رو به افزایش است

خبرخبر
روزروز

وزیر ارشاد:رهبر معظم انقالب بر صیانت از زبان فارسی تأکید کرده اندشفیعی کدکنی: عالمه دهخدا درشت ترین دانه فرهنگ ملی ماست
دکتر شفیعی کدکنی در نخستین دوره جایزه علی اکبر 
دهخدا گفت: »دهخدا در میان خدمتگزاران به فرهنگ 
ملی ما، شاید درشت ترین دانه فرهنگ ملی ماست. من 
فکر نمی کنم هیچ کس به تنهایی چنین میراثی برای ملت 
ایران به جا گذاشته باشد. جایزه دهخدا باید در طول قرون 
و اعصار آینده در همین روزی که مناسب دیده شده است، 

به افرادی که کارهای شایسته ای برای توسعه فرهنگ ملی 
ما و زبان فارسی انجام داده اند، داده شود تا هم نام دهخدا 
زنده بماند و هم مساهمت کنندگان در توسعه فرهنگ ملی 
ما قدردانی شوند«.گفتنی است کتاب »فرهنگ موضوعی 
فارسی« تألیف بهروز صفرزاده به عنوان اثر برگزیده این 

جایزه در موضوع فرهنگ نویسی اعالم شد. 

محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در مراسم بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی تأکید 
کرد: رهبر معظم انقالب همواره در امر صیانت از زبان 
فارسی توجه جدی دارند و اگر غیرت و پیگیری ایشان 
نبود، امروز روزگار ما بدتر می شد، ولی رهبری همیشه در 
صداوسیما که من سال ها خدمت کرده ام بر نکته نظارتی 

بر صیانت از زبان فارسی تأکید کرده اند، در شورای عالی 
انقالب فرهنگی هم مطالبه جدی ایشان است و همواره 
در تولیدات نمایشی و کتاب باید صیانت از زبان فارسی را 
خط قرمز بدانیم. در این دوره تصمیم داریم به طور جدی 
به وظایف قانونی خود در صیانت از زبان و ادب فارسی 

عمل نماییم و آن را از دیگر نهادها نیز مطالبه کنیم.

  صبا کریمی      سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران این 
روزها در مصالی امام خمینی)ره( همزمان با سومین نمایشگاه مجازی 

کتاب در حال برگزاری است و تا سی ویکم اردیبهشت ماه جاری ادامه دارد؛ 
گرچه هنوز با روزهای خاطره انگیز، شلوغ و پرهیاهوی ایام نمایشگاه 
در سال های گذشته فاصله بسیار داریم اما در حالی به نیمه های برپایی 

سی و سومین دوره این رویداد مهم فرهنگی نزدیک می شویم که آرام آرام 
استقبال از آن گرم تر از روزهای پیشین می شود و ناشران نیز کم و بیش از 
شرایط موجود رضایت دارند. با این حال به نظر می رسد نمایشگاه کتاب 

در روند برگزاری خود نیازمند اصالحات و تغییراتی ساختاری است 
که با افزوده شدن بخش مجازی، بیشتر می توان به تسهیل این تغییرات 

امیدوار بود و شاید در سال های آینده نمایشگاه به معنای واقعی نمایشگاه 
و محلی برای تعامل ناشران و عالقه مندان باشد و بخش فروش نیز به 

نمایشگاه مجازی منتقل شود. در ادامه این گزارش با چند تن از ناشرانی که 
در نمایشگاه کتاب حضور دارند به گفت وگو نشستیم که مشروح آن را در 

ادامه می خوانید.
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و هنر فرهنگ 

گزارش

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می            برابر رای ش��ماره 140060308001004756 مورخ1400/09/22 هیئت اول / دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حاجی محمد رحیمی خراش��اد فرزند علی اکبر  بشماره شناسنامه17 در  
ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 1267/8 متر مربع قسمتی از پالک 32- فرعی از 729 اصلی 
واقع در خراس��ان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت عباس خراش��ادی زاده  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 دوماه اعتراض 
خود رابه این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.آ40101372
تاریخ انتشار نوبت اول :  شنبه 1401/02/10                    تاریخ انتشار نوبت دوم : دوشنبه 1401/02/26

حسین براتی -  رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی        
برابر رای ش��ماره 140060308001005837 م��ورخ 1401/11/30 هیئت اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای حس��ین علی آبادی  فرزند غالمرضا  بش��ماره شناسنامه 249 در  ششدانگ یکباب منزل 
مسکونی به مساحت 139/90 متر مربع قسمتی از پالک 1396 –اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت 
ملک بیرجند از محل مالکیت رحمان مهرجوفرد 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 دوماه اعتراض خود رابه 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.آ-40101373
تاریخ انتشار نوبت اول :  شنبه 1401/02/10 تاریخ انتشار نوبت دوم : دوشنبه 1401/02/26

حسین براتی  - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند 

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی تربت جام  
نظر به دستور مواد یک و 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی وماده 13آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب90/9/20- امالک واحدثبتی 
تربت جام متقاضیانی که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقردرواحد ثبتی تربت جام مورد رس��یدگی 
وتصرفات مالکانه و بال معارض انان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد .

1-براب��ر راي ش��ماره140160306007000018  -1401/01/16 تصرف��ات مالکان��ه  و بالمعارض متقاضي آقاي 
اسماعیل حکیمي فر در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 41.8 مترمربع قسمتی از  پالک شماره 2 فرعي 
از 1172- اصلي نس��بت به 26.05متر مربع و از محل خیابان متروکه نس��بت به 15.75 متر مربع  واقع در خراسان 
رضوي بخش 13 مش��هد حوزه ثبت ملک تربت جام )خریداري س��ند مالکیت مشاعی متقاضی از پالک 2 فرعی از 

1172 - اصلی و خریداری از شهرداری تربت جام ( محرز گردیده است.
2-برابر راي شماره 140160306007000115-1401/02/18 تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي آقاي اسماعیل 
ضربي در  ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 150.1 مترمربع قسمتی از  پالک شماره 2 فرعي از 991 -اصلي 
واقع در خراس��ان رضوي بخش  13 مش��هد حوزه ثبت ملک تربت جام خریداری از غالمعلی احمدی احدی از ورثه 

یوسفعلی غول احمدی محرز گردیده است.
3-برابر راي ش��ماره140160306007000117-1401/02/18 تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي آقاي محمد 
رحمت اللهي در  ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 344.25 مترمربع قسمتی از پالک شماره 1156 -اصلي 
واقع در خراسان رضوي بخش13 مشهد  حوزه ثبت ملک تربت جام  خریداري کل مالکیت مشاعی متقاضی محرز 

گردیده است.
4-برابر راي شماره  140160306007000109-1401/02/17 تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي خانم محبوبه 
مودودي یاقوتي در ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 138.70 مترمربع قسمتی از پالک شماره 3481 فرعي 
از 166 اصلي اراضی اسماعیل اباد واقع در خراسان رضوي بخش 13 مشهد حوزه ثبت ملک تربت جام از محل مالکین 

رسمی 1- مرضیه عطاءزندی 2-معصومه عطاءزندی محرز گردیده است
5-برابر راي ش��ماره 140160306007000107-1401/02/17 تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي آقاي احمد 
نورائي س��ربزي در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 146.65 مترمربع قسمتی از پالک شماره  173و174 
اصلي واقع اراضی سعداباد و غصن اباد در خراسان رضوي بخش 13مشهد حوزه ثبت ملک تربت جام  خریداري از 

مالک رسمي آقاي احمداحمدی بنکدار  محرز گردیده است
6-برابر راي شماره 140160306007000105-1401/02/17 تصرفات مالکانه  و بالمعارض متقاضي آقاي ابوالقاسم 
نوري در ششدانگ یک باب ساختمان. به مساحت 243.50 مترمربع قسمتی از پالک  517فرعی و 7167فرعی از 
166- اصلي اراضی اس��ماعیل اباد  واقع در خراس��ان رضوي بخش حوزه ثبت ملک تربت جام خریداري طبق سند 
رس��می مش��اعی به ش��ماره 40120-1392/09/10دفتر خانه 10 تربت جام کل مالکیت مشاعی متقاضی  محرز 

گردیده است.
7-برابر راي شماره 140160306007000103-1401/02/17 تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي آقاي محمود 
کاوسي تیموري در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 10000 مترمربع قسمتی از  پالک 379- 
اصلي واقع اراضی رباط  در خراسان رضوي بخش 13 مشهد حوزه ثبت ملک تربت جام خریداری از مالکین رسمی 

1- فتح اله کاوسی تیموری2-عصمت اله کاوسی تیموری  محرز گردیده است.
8-براب��ر راي ش��ماره 140160306007000099-1401/02/17تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي آقاي غالم 
فاروق صالحي مقام در  ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 99.59 مترمربع قسمتی از پالک شماره 48فرعي از 
174 اصلي اراضی سعداباد و غصن اباد  واقع در خراسان رضوي بخش 13 مشهد حوزه ثبت ملک تربت جام خریداري 

از مالک رسمي آقاي اشکان جامی االحمدی  محرز گردیده است
9-برابر راي شماره 140160306007000101-1401/02/17 تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي آقاي مرتضي 
س��االري در  شش��دانگ یک باب ساختمان  به مساحت 200 مترمربع قسمتی از پالک شماره7167 فرعي از 166 

اصلي اراضی اسماعیل اباد واقع در خراسان رضوي بخش حوزه ثبت ملک تربت جام کل از مالکیت مشاعی متقاضی  
محرز گردیده است.

10-برابر راي شماره 140160306007000094-1401/02/15 تصرفات مالکانه و  بالمعارض متقاضي آقاي عباس 
حیدرپناه در شش��دانگ یک باب س��اختمان  به مساحت 146.85 مترمربع قس��متی از پالک شماره 22 فرعي از 
1131- اصلي واقع در خراس��ان رضوي بخش حوزه ثبت ملک تربت جام خریداري از مالک رس��مي آقاي حس��ین 

کلبعلی  محرز گردیده است
11-برابر راي شماره140160306007000092-1401/02/15 تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي آقاي ابراهیم 
بیرجندي در شش��دانگ یک باب ساختمان  به مساحت 155 مترمربع در قسمتی از  پالک شماره 7345 فرعي از 
166- اصلي اراضی اسماعیل اباد  واقع در خراسان رضوي بخش 13 مشهد حوزه ثبت ملک تربت جام  خریداري از 

مالک رسمي آقاي حسن گچ پزان  محرز گردیده است
12-برابر راي شماره 140160306007000090-1401/02/15 تصرفات مالکانه  و بالمعارض متقاضي آقاي نعمت 
اله عثماني در ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 32.5 مترمربع قسمتی از پالک شماره 5 فرعي از 3 اصلي  
اراضی یحیی اباد واقع در خراسان رضوي بخش حوزه ثبت ملک تربت جام خریداري از مالک رسمي آقاي دین محمد 

ایرانی علی خواجه  محرز گردیده است
13- برابر راي شماره 140160306007000088-1401/02/15 تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي آقاي خداداد 
خدادادي حس��ن آبادي در  ششدانگ یک قطعه باغ  به مساحت26368.75 مترمربع قسمتی از  پالک شماره یک 
فرعي از 165-اصلي اراضی قادر اباد  واقع در خراسان رضوي بخش 13 مشهد حوزه ثبت ملک تربت جام از  محل 

مالکیت  مشاعی متقاضی محرز گردیده است.
14- برابر راي شماره140160306007000086-1401/02/15 تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي آقاي خداداد 
خدادادي حسن آبادي در  ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 28023 مترمربع قسمتی از پالک شماره یک فرعي 
از 165-اصلي  اراضی قادر اباد واقع در خراسان رضوي بخش 13 مشهد حوزه ثبت ملک تربت جام از محل مالکیت 

مشاعی متقاضی  محرز گردیده است.
15- براب��ر راي ش��ماره 140160306007000084-1401/02/15 تصرفات مالکان��ه و بالمعارض متقاضي آقاي 
جمش��ید ابدالي در ششدانگ یک باب س��اختمان  به مساحت 288.47 مترمربع قسمتی از پالک شماره 14فرعي 
از 678 -اصل��ي واق��ع در خراس��ان رضوي بخش حوزه ثبت ملک تربت جام خری��داري طبق مبایعه نامه و دادنامه  
ش��ماره 1394/01/16صادره توسط قاضی شورای حل اختالف حوزه 3 تربت جام مالک رسمی محمد فریور محرز 

گردیده است
16- برابر راي شماره 140160306007000082-1401/02/15 تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي خانم مینا 
منصوري در  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 163 مترمربع  قسمتی از پالک شماره 16فرعي از 1118- 
اصلي واقع در خراسان رضوي بخش 13 مشهد حوزه ثبت ملک تربت جام خریداري از مالک رسمي آقاي غالم یحیی 

امیری صبوری محرز گردیده است.
17- برابر راي ش��ماره 140160306007000081-1401/02/15 تصرفات مالکانه  و بالمعارض متقاضي شرکت 
تعاوني تولید روس��تایي جامرود درشش��دانگ  یک قطعه زمین با بنای احداثی  پالک شماره قسمتی از 162 اصلي  
به مس��احت 13312.20 مترمربع  قس��متی از پالک ش��ماره از 162- اصلي واقع در اراضی محمود اباد  بخش 13 

مشهدحوزه ثبت ملک تربت جام خریداری از مالک رسمی علی حسینی محرز گردیده است
18- برابر راي شماره140160306007000079-1401/02/12 تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي آقاي حسین 

فتوت جامي در شش��دانگ یک باب س��اختمان  به مس��احت 90 مترمربع قس��متی از پالک  733 -اصلي واقع در 
خراسان رضوي بخش 13 مشهدحوزه ثبت ملک تربت جام خریداري از مالک  رسمي خانم ماه بی بی موسی ابادی 

محرز گردیده است
19- براب��ر راي ش��ماره140160306007000077-1401/02/12 تصرفات مالکانه  و بالمعارض و متقاضي خانم 
مرضیه عبادتي درششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 176.80 مترمربع قسمتی از پالک باقیمانده  880 -اصلي 
واقع در خراسان رضوي بخش حوزه ثبت ملک تربت جام خریداري از مالکین رسمي اقایان  از ایرج 2- حیدر 3-معین 

4- الهه5-امین 6- اسماء7- انیس شهرت همگی غنی زاده و عصمت غول ابراهیمی محرز گردیده است.
20- برابر راي شماره 140160306007000075-1401/02/12 تصرفات مالکانه و  بالمعارض متقاضي آقاي احمد 
فیضي حس��ن آبادي در شش��دانگ یک باب  ساختمان به استثناء بهاء ثمن اعیان به مساحت 30 مترمربع قسمتی 
از پالک ش��ماره  3632فرعي از 166- اصلي واقع در خراس��ان رضوي بخش 13 مشهد حوزه ثبت ملک تربت جام 

خریداري از محل مالکیت مشاعی متقاضی  محرز گردیده است
21-براب��ر راي ش��ماره 140160306007000073-1401/02/12 تصرفات مالکان��ه  و بالمعارض متقاضي آقاي 
براتعلي حس��یني درشش��دانگ یک باب ساختمان  به مساحت 33.25 مترمربع  قسمتی از باقیمانده  پالک شماره 
294و293-اصلي  واقع در خراسان رضوي بخش حوزه ثبت ملک تربت جام واقع در بخش 13 مشهد  خریداري از 

مالک رسمي  اقای غفور سلطانی رباط محرز گردیده است.
22-براب��ر راي ش��ماره 139860306007000715-1398/09/18 تصرفات مالکان��ه و بالمعارض متقاضي آقاي 
محمودرضا سلیماني سه دهي درششدانگ  یک باب منزل مسکونی به مساحت 110.60 مترمربع قسمتی از  پالک 
1 فرعي از 914- اصلي واقع درخراس��ان رضوی بخش  13 مش��هد حوزه ثبتی تربت جام خریداري از مالک رسمي 

آقاي خواجه مختاراسماعیل احمدی محرز گردیده است
1-پیرو آگهی روزنامه قدس بتاریخ های 1381/01/15و1381/01/31تصرف مالکانه وبالمعارض اقلیما قانع احمدی 
نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین محصور دارای ساختمان  واقع درخراسان رضوی بخش 13 مشهد  حوزه تربت 
جام که در اگهی فوق  مساحت 4425متر مربع قسمتی از پالک 498فرعی از 174- اصلی  قید گردیده که برابر رای 
اصالحی شماره5/1400/5191-1400/12/21به موجب هیئت اجرایی قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  واراضی 

وساختمانهای فاقد سندرسمی مساحت از  4425متر مربع به 4551.60متر مربع افزایش و اصالح شده است.
لذابه موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  واراضی وس��اختمانهای فاقدسندرسمی وماده 13آئین نامه 
قانون مذکور این آگهی  در دونوبت به فاصله 15روزاز طریق روزنامه محلی وکثیراالنتشاردرشهرها منتشر و در روستاها 
رای هیئت الصاق تادرصورتی که اش��خاص ذینفع به اراءاعالم ش��ده  اعتراض داشته باشند بایدازتاریخ  انتشاراولین  
آگهی و در روستا ها ار تاریخ الصاق اگهی در محل ظرف مدت دو ماه اعتراض خودرابه  اداره ثبت محل وقوع ملک 
تسلیم ورسید اخذنماید ومعترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست  به دادگاه 
عمومی محل نماید وگواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهدکه دراین صورت اقدامات ثبت موکول 
ب��ه ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت ودرصورتی که اعتراض درمهلت قانون��ی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت بصدورسند مالکیت می نماید وصدور سند مالکیت 

مانع از  مراجعه متضرر به دادگاه  نیست .
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/26
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/11

هادی نیکوفکر، رئیس اداره  ثبت اسناد وامالک تربت جام

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398،01،17 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش��د : 1 - نامبردگان ذیل به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو س��ال انتخاب شدند 
آقای محمدسعید ارشادی به شماره ملی 0940460416 و آقای امیررضا فردوسی مکان به شماره 
ملی 0937937991 و آقای امین فردوس��ی مکان به ش��ماره ملی 0937937983  2-خانم اش��رف 
قربانی خضری به ش��ماره ملی 0938417861 به سمت بازرس اصلی - آقای رضا احیائی به شماره 
ملی 0937913588 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند 3-روزنامه 
کثیراالنتش��ار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 4- ترازنامه و حساب سود و زیان 

شرکت منتهی به سال مالی 1395 و 1396 مورد تصویب قرار گرفت .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1317598(

آگهی تغییرات شرکت آمار پژوه شرق شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 13136 و شناسه ملی 10380288040 
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اصل برگ س���بز خودروی  سواری کار تویوتا مدل 
2008 رنگ س���فید به ش���ماره انتظامی 929 ل 22 
ایران 22  ش���ماره موتور 1JR5597981 و ش���ماره 
مالکی���ت  ب���ه   JTBU25J785127994 شاس���ی 
س���امان خضری مفقود گردی���ده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  ف
, 4
01
02
07
3

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز وان���ت نیس���ان آب���ی روغن���ی م���دل 
 24 س   45۳  -42 پ���اک  ش���ماره  ب���ه   1۳89
شاس���ی     ش���ماره   547572 موت���ور  ش���ماره 
محس���ن  اس���م  ب���ه   NAZPL140TBN2587۶۳
محمدزاده چادرنش���ین قاچکانلو مفقود شده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.
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,4
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س���ند کمپان���ی موتورس���یکلت تیزت���ک 125 س���ی 
س���ی م���دل 1۳87 رن���گ قرمز ب���ه ش���ماره موتور 
۳۳002759 و  ش���ماره تن���ه 8712244 و ش���ماره 
انتظام���ی 7151۳ ای���ران 781 ب���ه ن���ام اکبر فخری 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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س���ند و فاکتور فروش و برگ سبز خودرو سواری-
سواری سایپا )پراید( تیپ 1۳1SE مدل1۳99 به رنگ 
سفید –روغنی به شماره موتور M13/6477714 به 
ش���ماره شاس���ی NAS411100L1194۶05 به شماره 
پاک 91۶م۳8-ایران 95 بن���ام جابر آبداد مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ف
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شرکت آب و فاضالب مشهد 
در نظر دارد

مشروح  عمومی  مناقصات  تجدید  فراخوان  دارد 
ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید، کلیه مراحل برگزاری فراخوان مناقصات از دریافت و تحویل اسناد مناقصه تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل 
مناقصه ، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس WWW.SETADIRAN.IR  انجام خواهد شد . الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل 

ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصات محقق سازند . 

آب امانتی برای نسل آینده

» آگهی تجدید مناقصات عمومی یک مرحله ای «طرحهای عمرانی 

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت 
آب و فاضالب مشهد                         

1. مهلت و محل دریافت اسناد مناقصات : از تاریخ 1401/02/26 لغایت 1401/02/29 در سامانه ستاد بارگذاری و در دسترس متقاضیان قرار خواهد گرفت.
2. خاتمه دوره بارگذاری، پاکات مناقصات و ارسال پاسخ در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( : 1401/03/16 می باشد.

3. تاریخ بازگشایی پاکات مناقصات در مورخ 1401/03/17 می باشد .
4. مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت 3 ماه می باشد .

5. اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار : مشهد، خیابان فلسطین ، نبش فلسطین 26 ، شرکت آبفا مشهد ، تلفن : 37008124 
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 مدت شماره فراخوانموضوع
اجرا

مبلغ برآورد اولیه
به ریال

مبلغ تضمین
شرکت در

مناقصه به ریال

حداقل رتبه و رشته 
مورد نیاز از سازمان  
برنامه و بودجه کشور

نوع تضمین شرکت در 
مناقصه

طرح آبرسانی به شهر ُملک آباد 1
312/503/754/823626/000/000 ماه۲۰۰1۰۰۵1۲۹۰۰۰۰۲۰شهرستان  مشهد 

پایه ۵ رشته آب

1.واریز نقدی به 
حساب جاري شماره 

4۰۰1۰۰۹7۰7146۰۰۹ بانكی 
ملی شعبه مرکزی مشهد

۲. ضمانتنامه بانكی
3.اوراق مالی اسالمی دولت ۲

طرح آبرسانی و اصالح و توسعه شبكه 
توزیع آب روستاهای زین الدین و 

شیرحصار 
622/626/406/3771/132/000/000 ماه۲۰۰1۰۰۵1۲۹۰۰۰۰۲1



آمار مبارزه با 
جرایم سازمان 
یافته در کرمان

دادستان عمومی 
و انقالب مرکز 
استان کرمان 

گفت: ۶۳میلیاردو 
۳۵۰میلیون تومان 

وجوه باندهای جرایم 
سازمان یافته توسط 

 سربازان گمنام 
امام زمان)عج( استان 

کرمان در چندماه 
گذشته شناسایی و 
توقیف شد. دادخدا 

ساالری افزود: تمامی 
باندهای قاچاق و 
اقتصاد ناسالم که 
در خارج از استان 
فعالیت داشته اند 

مبارزه قاطعی با آن ها 
انجام شده است و 

این امر بیانگر تالش 
و مجاهدت استان 

در مبارزه مستمر با 
جرایم سازمان  یافته 

است.

خبرخبر
روزروز

 سـیدامیرمحمد حسینی  
در هفتـه اخیـر قیمـت برخـی از 
کاالهـای اساسـی از جملـه آرد، 
روغـن، ماکارونـی و برخـی مـواد 
اولیه باال رفت. در اینکه بخشی 
از این افزایـش قیمت در نتیجه 
سیاسـت های اقتصـادی اسـت حرفـی نیسـت اما 
گران فروشـی و احتکار هم مزید بر علت شـده اند. 
در این گزارش به بررسی، تحلیل و مجازات های دو 
مورد گران فروشی و کم فروشـی خواهیم پرداخت. 
در مـاده ۱ قانـون تشـدید مجـازات محتکـران و 
گران فروشـان ایـن دو عمـل اینچنیـن تعریـف 

شـده اند: 
احتـکار عبـارت اسـت از جمـع و نگهـداری ارزاق 
مـورد نیـاز و ضـروری عامـه مـردم )گنـدم، جـو، 
کشـمش، خرمـا، روغـن حیوانـی و نباتـی( به قصـد 

افزایـش قیمـت.
 گران فروشـی عبـارت اسـت از عرضـه کاال بـه بیش 
از نـرخ متعـارف، و در مـورد کاالهایـی کـه به دسـت 
دولـت توزیع می شـود به بیـش از نرخ تعیین شـده 

توسـط دولـت.
امـا دو نکتـه در اینجـا قابـل تأمـل اسـت؛ اوالً: 
دایـره شـمول ایـن قانـون نسـبت بـه محتکـران و 
گران فروشـانِ خُـرد اسـت. ثانیـاً: مجازات هایـی 
بـرای ایـن افـراد در نظـر گرفتـه شـده کـه در ادامه به 

آن می پردازیـم.

مجازات محتکران و گران فروشان خُرد ◾
 مـاده ۲ ایـن قانـون در رابطـه بـا محتکـران چنیـن 
گفته اسـت: هرکـس )گنـدم، جـو، کشـمش، خرما 
و روغـن( احتـکار نمایـد محتکـر محسـوب شـده 
و  بارعایـت امکانـات و شـرایط خاطـی و دفعـات 
و مراتب جـرم و مراتـب تأدیـب بـه مجازاتـی از 

۲ تـا ۱0برابـر قیمـت کاالی احتـکار شـده و شـاق 
تـا 74ضربـه محکـوم می گـردد؛ به عـاوه دادگاه 
صاحـب کاالهـای موضـوع ایـن مـواد را الـزام بـه 
فـروش به قیمـت عادالنـه می نمایـد و درصـورت 
امتنـاع، دادگاه قیمـت کاال را معیـن نمـوده و در 
اختیـار مصرف کننـدگان قـرار می دهـد. مـاده۵ 
ایـن قانـون هـم در رابطـه بـا گران فروشـان این گونـه 
بیـان می کنـد: »هرکسـی کـه مرتکـب هـر یـک از 
اعمـال مشـروحه زیـر شـود بـا رعایـت امکانـات و 
شـرایط خاطـی و دفعـات و مراتـب جـرم و مراتـب 
تأدیب برای مرتبـه اول به جـزای نقـدی از دو تا پنج 
برابـر و بـرای مرتبـه دوم از ۵ تـا ۱0برابر قیمـت کاال و 

خدمـات مـورد تخلـف در ایـن مـاده و بـرای مرتبـه 
سـوم برای افـراد غیرصنفـی از ۱0 تـا ۲0برابر قیمت 

کاال و خدمـات.
۱. فـروش مصنوعـات یـا فراورده هـای گران تـر از 

نـرخ مقـرر.
۲. دریافـت اجـرت یـا دسـتمزد خدمـات، زایـد بـر 

میـزان مقـرر.
3. معاملـه صـوری به نـرخ مقـرر و به کاربـردن 
تمهیداتی کـه عمـاً موجـب دریافت وجه بیشـتر 

از نـرخ مقـرر بشـود.
4. استفاده از مواد نامرغوب که در نتیجه کیفیت 
کاال یا مصنوعات یـا فراورده هـا یـا ارزش خدمات را 

بدون تنزل قیمت پایین مـی آورد. 
۵. عرضه نان معمولی با پخت نامرغوب. 

6. تحویل کاال کمتر از وزن یا مقدار به مشتری. 
7. انتقـال غیرمجـاز کاالهایـی کـه از طـرف دولـت 
بـه یـک شـهر یـا منطقـه یـا جمعیـت معینـی 
اختصاص یافته است به شـهر و منطقه دیگر و یا 

فـروش آن بـه اشـخاص دیگـر.
8. خـودداری فـرد صنفـی از عرضـه و فـروش کاال 
یـا مصنوعـات و یـا فراورده هـا یـا خدمـات برخـاف 

مقـررات صنفـی.
9. امتنـاع فـرد صنفـی از دادن فاکتـور به قیمـت 

رسـمی و یـا صـدور فاکتـور خـاف واقـع«.

مجازات محتکران کالن ◾
در رابطـه بـا محتکـران کان کـه کاالهایشـان را بـه 
قصـد افزایـش قیمـت احتـکار کرده انـد، مـاده 6 
ایـن قانـون اینچنیـن بیـان داشـته اسـت: چنانچـه 
9 عمـل فـوق به عنـوان مقابلـه بـا حکومـت صـورت 
گیرد و مرتکب، مصداق محارب باشد به مجازات 
جرم محاربه محکوم می شـود. اما به نظر می رسـد 
مقصود قانون گذار از واژه محارب شـخصی است 
کـه امنیـت جامعـه مسـلمین را بـه خطـر بینـدازد 
و بهتـر اسـت بـه شـخصی کـه امنیـت اقتصـادی 
جامعه را دچار مشکل می کند، مفسد فی االرض 

اطـاق شـود.

مفسد فی االرض کیست؟ ◾
مـاده ۲86 قانـون مجـازات اسـامی در تعریـف 

افسـاد فـی االرض چنیـن می گویـد:
»هرکـس به طـور گسـترده مرتکـب جنایـت علیـه 
تمامیـت جسـمانی افـراد، جرایـم علیـه امنیـت 
داخلی یا خارجی کشـور، نشـر اکاذیـب، اخال در 
نظـام اقتصـادی کشـور، احـراق و تخریـب، پخـش 
مـواد سـمی و میکروبـی و خطرنـاک یـا دایرکـردن 
مراکـز فسـاد و فحشـا یـا معاونـت در آن هـا گـردد 
به گونه ای که موجب اخال شدید در نظم عمومی 
کشـور، ناامنی یا ورود خسـارت عمـده به تمامیت 
جسـمانی افـراد یـا امـوال عمومـی و خصوصـی یـا 
سبب اشـاعه فساد یا فحشـا در حد وسـیع گردد، 
مفسـد فـی  االرض محسـوب و بـه اعـدام محکـوم 

می گـردد«.
امـا اطـاق ایـن جـرم دو شـرط مهـم و قابـل توجـه 
دارد؛ نخسـت: ارتـکاب این رفتـار مجرمانـه به طور 
گسـترده باشـد. دوم: ایـن رفتـار مجرمانـه موجـب 
اخـال شـدید در نظـم عمومـی کشـور، ناامنـی یـا 

ورود خسـارت عمـده شـود.

نگاه حقوقی به نابسامانی های بازار در روزهای اخیر

مجازات احتکار و گران فروشی چیست؟
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آمار زندانیان مهریه سه رقمی شدکشف ۳ میلیون لیتر روغن از ابتدای سال
سخنگوی فرماندهی انتظامی کشور در گزارشی آماری 
از مبـارزه ایـن نهـاد بـا قاچـاق کاال ارائـه داد. به گـزارش 
تسـنیم، سـردار حاجیـان بـا اشـاره بـه اینکـه وظیفـه 
مبـارزه میدانـی بـا قاچـاق کاال و ارز برعهـده فرماندهـی 
کل انتظامـی کشـور اسـت ادامـه داد: یکـی از اقدامـات 
بسیار ارزشمند ایجاد قرارگاه امنیت اقتصادی )امین( 

از ابتـدای سـال جـاری بـود کـه بیـش از ۱0 هـزار و 880 
تیـم عملیاتـی در ایـن قـرارگاه فعـال هسـتند. وی افزود: 
از ابتدای سـال جاری تا بـه امـروز 3 میلیـون و 300 هزار 
لیتـر روغـن خوراکـی، بیـش از ۵ هـزار و 300 تـن گنـدم و 
آرد، بیـش از ۲هـزار و 700 تـن نهاده های دامـی و 3 هزار 

و 300 تـن برنـج کشـف شـده اسـت.

سـید اسـدهللا جوالیـی، رئیـس هیئـت امنـای ایـن نهـاد 
حمایتـی بـا تشـریح آخریـن وضعیـت زندانیـان جرائـم 
غیرعمد گفـت: بـا تاش هـای صـورت گرفتـه در راسـتای 
حبس زدایـی از بدهـکاران غیربزهـکار در مـاه رمضـان و 
البتـه تاش هـای دسـتگاه قضـا در زندان زدایـی و کاهش 
ورودی محکومان غیرعمد، هم اکنون ۲هزارو868 زندانی 

بدهـکار مالـی و محکـوم بـه پرداخـت دیـات غیرعمـد 
)حوادث کارگاهی و سوانح رانندگی( در بند زندان حضور 
دارند. وی در رابطه با زندانیان مهریه نیز با تأکید بر مؤثر 
بودن سیاسـت های اتخاذ شـده از کاهش آن هـا خبرداد 
و گفـت: در حـال حاضـر 600 زندانـی در رابطـه بـا ایـن 

موضـوع در زندان هـای کشـور بـه سـر می برنـد.

 دانستنی های حقوقی
حقوق خانواده

  تقسیم اموال بدست آمده در هنگام طالق
از آنجایی که در نظام حقوقی اسالم، اختیار طالق 

با مرد است، بر همین اساس یکی از شروط اختیاری 
ضمن عقد نکاح این است که زوج قبول می کند اگر 

روزی خواست همسرش را طالق دهد، نیمی از اموال 

بدست آمده در طول زندگی مشترک را به او منتقل 
کند. اما این تقسیم بندی شرایطی دارد که به اختصار 
بیان می شود:  1. شرط نصف شدن اموال فقط مربوط 

به بعد از طالق است.  2. طالق باید به درخواست 
شوهر باشد. بنابراین در صورتی که طالق به تقاضای 

زن بوده حتی در صورتی که این درخواست موجه 
باشد، این شرط منتفی است.   ۳. در مواردی که طالق 

به درخواست هر دو طرف، یعنی به صورت توافقی 
باشد شرط نصف شدن اموال منتفی است.  4. طالق 

به درخواست مرد نباید به دلیل تخلف زن از انجام 

وظایف خود باشد. بنابراین درصورتی که وی تمکین 
نکند و مرد حکم الزام به تمکین زن را از دادگاه دریافت 

کند یا سوء رفتار و اخالق داشته و این امر در دادگاه 
ثابت شده باشد، حتی چنانچه مرد تقاضای طالق 

کند نصف شدن اموال منتفی است.

حقوق
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مازندرانکاظمیسعیده 97شیراززارعمریم 65قزوینحسنی افشاریسوسن33کاشانابراهیمی طاهریحسن1
تبریزگلیمینا98مشهد مقدسزارعیمهدی66خراسان رضویحسین آبادیبتول34مشهد مقدساتابکمصطفی2
همدانمحمدی هانیه 99مشهد مقدسزواریمحمد67مشهد مقدسحسین زادهزینب35مشهد مقدساحمدیامیر رضا3
زنجانمحمودیفاطمه 100خراسان رضویسادات حسینیفاطمه68آذر بایجان  شرقیحسینیمیر محمود36خراسان رضویاسد خانیزهرا 4
شهرکردمرادپوررضا 101مشهد مقدسسادات حسینیزینب69مشهد مقدسحسینیسید حمید37فارساسد زادهنرگس5
مشهد مقدسمستمندفاطمه102سمنانسادات خاتمیسمیه70شیرازحسینیانعلی اصغر38آذر بایجان  شرقیاسدزادهشبنم 6
آذربا یجان شرقیمصطفاییغالمرضا103خراسان رضویساعدی فاطمه 71کرمانشاهحشمتیعلی 39همداناسدینازنین7
آذربا یجان شرقیمصطفاییمرتضی104کردستانسثلونرگس72مشهد مقدسحکیمینرگس40آذر بایجان  شرقیاصغریامیرمحمد8
اصفهانمطلبینازنین زهرا 105اردبیلسعیدیندا73آذربایجان غربیحنفیلیال41خراسان رضویاکبریملیحه  9
قممظفریانعلی106خراسان رضویسلیمانی نژادفاطمه74آذر بایجان  غربیحنیفهعلیرضا42کرمانایزدیمینا10
خراسان جنوبیمعافیحسن107خراسان رضویسلیمانی نژادریحانه 75همدانحیدریمبینا43یزدایزدی نازنین 11
خراسان ر ضویمودودیصدیقه108زنجان سودی فاطمه 76مشهد مقدسخدادادیزهرا44خراسان رضویآبیار بیگیفاطمه12
تهرانمهرجوامیر حسین109زنجانسیف زادهزهرا77زنجانخدائیلیال45بوشهرآریان فرابراهیم13
سمنانمئواریانفائزه110خراسان رضویشمسسید مسعود78یزدخواجویمحد علی46خراسان جنوبیآزمودهمحمد رضا14
شیرازنانینی جهرمیفاطمه111کرمانشمس الدینزینب79آذربایجان غربیخواچه محمدیرقیه47آذربایجان غربیبابائیزهرا15
مشهد مقدسنایب رزمگاهیفاطمه 112همدانصادقیزینب80زنجانخورشیدیزهرا48شیرازباقریمینا 16
مشهد مقدسنبی زادهحسین 113خراسان رضویصالحیعلیرضا81اراکخوش کنارمائده49مشهد مقدسبرزنونیحسین17
مشهد مقدسنبی زادهعلی اکبر114همدانصالحیزهرا82فارسالدزادهراضیه50خراسان رضویبزیزهرا18
مشهد مقدسنجاتی فرزهرا 115زنجانصفرپورلیال 83تهراندهقان زادههادی51شیرازبهارلوابوالفضل19
مشهد مقدسنجار باشیمعصومه116تهرانصفویسید علیرضا84زابلدهمردهساناز52کاشانبهفردمهدی20
آذربایجان غربینجفیبهار117زنجانعباسی فاطمه 85مشهد مقدسذکاءمریم 53کیالنبیدار نیافاطمه 21
مشهد مقدسنقیبیزهرا118مشهد مقدسعرب زادهزهرا86خراسان شمالیرحمیی فاطمه 54خوزستانپناهیانوحید22
مشهد مقدسنوروز زادهامیر محمد 119مشهد مقدسعرفانیانآرزو87خراسان رضویرحیمی خشتایمان55تهرانترابیفاطمه 23
بابلنوروز نژادپوریا 120آذربایجان غربیعسگر حاجیعلی88اصفهانرزازادهفاطمه 56خوزستانترابیدهاسماعیل24
آذربایجان شرقیموحدیهادی121کرمانعلیپورالهام89شیرازرستگارصدیقه 57خراسان رضویثابت قدمحمیده25
مشهد مقدسهاشمیزینب122خراسان رضویعیدیمحمد حسین90رضائیزهرا58مشهد مقدسجاودانیسید هادی26
مشهد مقدسهاشمیمرضیه123مشهد مقدسغالمیسمیه91سمنانرضائیسارا59آذربا یجان شرقیجعفریحبیب27
مشهد مقدسهاشمییداهلل124آذربایجان شرقیغالمیلیال92مشهد مقدسرضوانی پورزهرا60آذربایجان شرقیجعفریعالیه28
مشهد مقدسهاشمی مقدممحمد معین125لرستانفایزی نسرین 93مشهد مقدسرفائیملیکا 61مشهد مقدسحبیبمجید29
شیرازهنرمندیفائزه126تهرانقاسمیحنانه94خراسان رضویرمضانیفاطمه62مشهد مقدسحبیبعلیرضا30
مشهد مقدسیلیزهرا127مشهد مقدسقربانیرضا95آذربایجان شرقیرنجبر زادهسریر63آذربایجان شرقیحسن زادهمعصومه 31
مشهد مقدسحسینی نیاسیدمحمدرضا128خراسان رضویقربانی راحله96شیراززارععاطفه64زنجانحسنیزهرا32

مراسم اهدا هدایای چهاردهمین اختتامیه جشنواره فرهنگی ردپای عشق ویژه راهیان نور همزمان با چهلمین سالگرد سردار رشید اسالم محمد مهدی خادم الشریعه و نکو داشت زنده یاد حاج 
عباس تیموری علمدارراویان فتح در روز پنج شنبه 1401/02/29 در  تاالر بزرگ شهر واقع در عرصه میدان شهدا، رأس ساعت 16:30 برگزار می گردد. شایان ذکر است جهت مراسم قرعه کشی 
)کمک هزینه های عتبات عالیات، قم و راهیان نور و اهدا 110 هدیه به رسم یاد بود( حضور افراد فوق الذکر مورد تأیید می باشد و هدایا فقط در روز اختتامیه به شخص منتخب تحویل می گردد.

 )همراه داشتن کارت ملی الزامی است.(



۷۰درصد 
پست های سازمانی 
وزارت بهداشت 
خالی  است

به گزارش ایسنا، 
محمدمیرزابیگی؛ 
رئیس کل سازمان 
نظام پرستاری گفت: 
۷۰ درصد پست های 
سازمانی وزارت 
بهداشت خالی است؛ 
یعنی تعداد زیادی از 
نیروها شرکتی، طرحی 
و غیررسمی هستند 
و اگر مجوز سازمان 
امور استخدامی 
باشد، می تواند آن ها 
را تبدیل وضعیت کند 
و با پرستاران مانند 
کارگر فصلی برخورد 
نکند. خیلی محکم این 
خواهش را داریم که 
با این جوانان مراعات 
کنند تا مجوزهای 
استخدامی بیاید. 

اعظم طیرانی    شناخت و 
آگاهی از هویت ملی و آشنایی 
با مفاخر بزرگ اسالمی و ایرانی 
ــوان از اهمیت  ــرای نــســل جــ ــ ب
بسزایی برخوردار است به ویژه 
آنکه این آگاهی به احساس غرور 

و غیرت ملی منجر خواهد شد.
رهبر انقالب اسالمی در دیدار هفته گذشته خود 
با معلمان و فرهنگیان ضمن اشاره به این موضوع 
گفتند: بایستی کاری کنیم دانش آموز دارای هویت 
ملی بشود. مهم تر از علم آموزی یا الاقــل در حد 
علم آموزی این است که او احساس هویت بکند، 
یک انسان با هویت ساخته بشود، یک هویت ملی، 
هویت احساس اعتماد به نفس ملی پیدا بکند. از 
عمق جان، کودک ما با افتخارات کشور آشنا بشود؛ 

این چیزی است که امروز وجود ندارد.
در این خصوص با دکتر حسن بلخاری قهی، رئیس 
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به گفت وگو نشستیم 

که در ادامه می خوانید.
 
شناخت مفاخر ملی برای نسل امروز چه اهمیتی  ◾

دارد؟
مفاخر و بــزرگــان فرهنگی یــک قـــوم، ملت و تمدن 
سرمایه های بنیادین آن کشورها، فرهنگ ها و تمدن ها 
هستند؛ به تعبیری دیگر، هویت فرهنگی ملت ها، 
تمدن ها و اقـــوام با حضور برجسته مفاخر معنا و 
مفهوم پیدا می کند چرا که این بزرگانِ عرصه تمدن 
و فرهنگ هستند که با زحمات بسیار و تحقیقات، 
مطالعات و کارشناسی های ژرف خود نه تنها در تعالیم 
و ارتقای فرهنگ و هویت بنیادین یک تمدن و قوم تالش 
می کنند بلکه کاروان علم و اندیشه بشری را نیز جابه جا 
کرده و پیش می برند. بنابراین در وهله نخست، مفاخر 
هر قوم مفاخری هستند که در قلمرو بسط و توسعه 
و ژرفــای ایده و اندیشه انسان کار و تالش می کنند و 

می کوشند انسان ها در مسیر تعالی قرار بگیرند. دیگر 
اینکه در حوزه آن قوم، فرهنگ، ملت و تمدن خودشان 
جایگاه بسیار ارزشمند و گسترده ای دارنــد و کمک 
می کنند آن قوم، تمدن و فرهنگ در جایگاه شایسته 

بشری و جهانی قرار بگیرد. 
از این رو شناخت مفاخر و معرفت نسبت به آن ها 
برای نسل امروز بسیار حائز اهمیت است تا بدانند 
چه کسانی با چه زحمت هایی این امانت ها را به 
آن ها سپرده اند و چگونه باید پاسدار این امانت برای 
نسل های بعدی باشند.  آشنایی با مفاخر برای نسل 

امروز ما هم موجب احساس و ادراک هویت و هم 
سبب نوعی غرور و تفاخر ملی می شود.

با وجود این چرا نسل حاضر افتخارات ملی مان را  ◾
به خوبی نمی شناسد؟

اینکه نسل حاضر با مفاخر ملی آشنایی چندانی 
ندارند به دلیل سلطه امپراتوری رسانه ای در سراسر 
جهان است وگرنه هیچ ملت و تمدنی نمی خواهد 
مفاخر فرهنگی اش در محاق و حاشیه قرار بگیرد. اما 
متأسفانه امپراتوری رسانه که کامالً مصرف زده عمل 

می کند و به دنبال مصرف اخبار و اطالعات است، 
چنان سیطره ای ایجاد کرده که برخی شاخص های 
مادی همچون ثروت، شهرت و مواردی از این قبیل 
به عنوان معیارهای زندگی انسان امــروز مطرح 
شده اند. در چنین سیطره ای، بزرگ ترین قربانیان؛ 
مفاخر بزرگ و فرهنگ مداران و فرهنگ محورانی 
هستند که بشریت و جامعه بشری وامدار و مدیون 
آن هــاســت، امــا متأسفانه آن شاخصه هایی که 
جایگاه بایسته و شایسته مفاخر را در کشورها و 
فرهنگ ها پاس می دارد به هیچ وجه شاخصه های 
مورد توجه حاکمان امپراتوری رسانه معاصر نیستند 
و این مسئله موجب می شود کسانی در این عرصه 
میدان داری کنند و مطرح شوند که بیشترین سود 
تجاری، سیاسی، نظامی و اقتصادی را برای افراد به 

ارمغان بیاورند. 
امپراتوری رسانه از بازیکنان فوتبال، بازیگران سینما 
و سایر سلبریتی ها هزینه می کند تا به اهداف مورد 
نظر خود برسد و این مسئله موجب شده نسل امروز 

آن گونه که باید با مفاخر خود آشنا نباشد.

چه سازمان هایی بــرای شناساندن ایــن مفاخر  ◾
مسئولیت دارند؟

من محوری ترین نقش را به آموزش و پرورش و پس 
از آن، دانشگاه ها یا وزارت علوم می دهم، زیرا این 
وزارتخانه ها با نسل جوان ارتباط مستقیم دارند. 
البته انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور که قدمتی 
100 ساله دارد در این قلمرو تولید محتوا می کند و 
با برگزاری بزرگداشت ها، همایش ها و انتشار آثار 
مکتوب تا جایی که امکانات وجود دارد و از توانش 
برمی آید به صورت کامل این وظیفه خطیر را انجام 
می دهد، اما امــروز مسئله اساسی تولید محتوا 
نیست )چــون به انـــدازه کافی تولید شــده( بلکه 
ابالغ و تبلیغ محتوا و رساندن آن به نسل جوان 
اســت. در ایــن کشور هیچ وزارتــخــانــه ای همچون 

وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم با نسل جوان 
و فـــردای ایــن کشور ارتــبــاط مستقیم نـــدارد چرا 
که دانــش آمــوزان تقریباً از پنج سالگی در اختیار 
آموزش و پرورش قرار می گیرند و پس از پایان دوره 
12ساله در اختیار آموزش عالی قرار دارند، به همین 
دلیل من مسئولیت این دو وزارتخانه را در تبلیغ و 

ابالغ این مفاخر بسیار باال می دانم.
 
بــرای اینکه نسل امــروز دارای هویت ملی شود  ◾

باید چه کرد؟
ایــن دو وزارتــخــانــه باید در تماس بــا جایگاه های 
مهمی که در حوزه فرهنگ، تولید محتوا می کنند 
معانی و مفاهیم الزم را بدست بیاورند و از طریق 
چارچوب های مختلف تبلیغ و انتقال معنا این 
مفاهیم را در اختیار دانش آموزان، دانشجویان و 
مخاطبان هدف قرار دهند. ضمن اینکه نقش رسانه 
ملی نیز بسیار حائز اهمیت است زیرا رسانه ملی 
جزئی از رسانه های جهانی است و با توجه به وظیفه 
خــود می تواند با ساخت فیلم ها و مجموعه های 
تلویزیونی، نمایش نامه ها و متون نمایشی در 
شناساندن هرچه بیشتر این مفاخر به جامعه تالش 
کند. رسانه ملی باید بتواند تصویر و رویای تفاخر 
ملی را محقق کند. همان طور که در دهه نخست 
انقالب و حتی دهه دوم شاهد این دغدغه بسیار 
جدی در رسانه ملی بودیم و همساالن من به خاطر 
دارند که مجموعه تلویزیونی ابن سینا نقش مهمی 
در معرفی این دانشمند بزرگ به ایرانیان داشت و یا 
مجموعه های دیگری که به منظور معرفی بزرگانی 
همچون معرفی شیخ مفید، غیاث الدین جمشید 
کاشانی و سایر مفاخر و بزرگان ایرانی ساخته شد. 
رسانه ملی باید این مسئولیت بسیار بزرگ را جدی 
بگیرد و در تولید برنامه های مبتنی بر معیارهای 
زیبایی شناختی و جذابیت، مفاخر بزرگ ملی را به 

نسل امروز معرفی کند. 

 بررسی راهکارهای تقویت هویت ملی در نوجوانان 
در گفت وگوی قدس با رئیس انجمن آثار و مفاخر ملی

مفاخر ملی در اوج گمنامی

ددستچينستچين

حسن بلخاری قهی 
رئیس انجمن آثار و مفاخر 

فرهنگی ایران

دکتر حسن بلخاری، استاد تمام دانشگاه تهران و 
رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران است.

این نویسنده، پژوهشگر و استاد ایرانی ضمن فعالیت 
در زمینه فلسفه هنر و زیبایی شناسی و حکمت شرق، 

مدیر گروه مطالعات عالی هنر در پردیس هنرهای 

زیبای دانشگاه تهران و مدیر گروه پژوهش هنر 
پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران است. بلخاری 
در جشنواره پژوهش و فناوری سال 1398 به عنوان 

پژوهشگر برجسته دانشگاه تهران، سال 1394 
به عنوان پژوهشگر برتر کشوری در رشته هنر و 

معماری وزارت علوم و سال 95 به عنوان پژوهشگر 
نمونه دانشگاه تهران انتخاب شد. عضویت در شورای 

علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی،  ریاست 
کمیسیون هنر و معماری شورای عتف بخش دیگری 

از دیگر مسئولیت های    متعدد وی است.

شناخت مفاخر و معرفت نسبت به آن ها برای نسل امروز بسیار حائز اهمیت 
است تا بدانند چه کسانی با چه زحمت هایی این امانت ها را به آن ها سپرده اند 

و چگونه باید پاسدار این امانت برای نسل های بعد باشند.
گزيدهگزيده
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گره زدن »فرزند آوری« به سیاست های جمعیتی ◾
میثم مــهــدیــار، جامعه شناس بــه فــارس 
گفت: گره زدن فرزند آوری به سیاست های 
جمعیتی کــه مسئله حاکمیتی  اســت و 
تالش برای تبدیل کردن دغدغه یک سیاست حاکمیتی 
بلند مدت به دغدغه عمومی، شکست خورده است. 
نمی گویم اشتباه است، منتها در این شرایط اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی غیر ممکن و شکست خورده ا ست.

 بحران در رشته ریاضی فیزیک ◾
محمدمهدی کــاظــمــی، مــعــاون آمـــوزش 
متوسطه وزارت آموزش و پرورش به فارس 
گفت: ما مدارسی داریم که با چهار یا پنج 
دانش آموز رشته ریاضی فیزیک فعالیت می کند؛ در 
برخی دبیرستان ها، رشته ریاضی فیزیک تعطیل شده 
و متأسفانه چــون تــعــداد دانــش آمــوزانــشــان کــم بــوده، 
دانش آموزان را به سمت رشته های دیگری سوق داده اند.

تذکر درباره برگزاری کنکور در هفته جاری ◾
بــه گـــزارش ایسنا، حجت االســـالم جــواد 
نیک بین، نماینده مردم بردسکن و کاشمر 
در مجلس با بیان اینکه فرصت طالیی 
داوطلبان آزمــون هــای سراسری دو تا سه ماه پیش از 
برگزاری آزمون است، گفت: متأسفانه برخالف قانون و 
برخالف رأی دیوان عدالت اداری، دوستان می خواهند 

کنکور را در هفته جاری برگزار کنند.

درآمد میلیاردی از غربالگری ◾
محمد اسماعیل اکبری، استاد دانشگاه 
به آنا گفت: باالی ۹۵درصد زنان باردار را 
مجبور به غربالگری می کنیم و زن و مرد 
جوان با هزاران مشکل مالی، جسمی و روانی مواجه 
می شوند تا زمانی که فرزندشان متولد شود. عده ای 
از این موضوع باالی یک هزار میلیارد کسب درآمد 

می کنند.

جامعه

برگ سبز و سند كمپاني خودروي وانت پيكان به 
شماره پالك ٧٥ه٣٣٣-٣٢ايران و شماره شاسي 
NAAA٤٦AA٨CG٣٣٣٣٤٨ و ش���ماره موت���ور 
١١٤F٠٠٠٧٩٤١ بن���ام عل���ي خاني مفقود و از درجه 

اعتبارساقط مي باشد.

ف
,4
01
02
07
6

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

کارت س���بز خودرو س���واری پراید ج���ی تی ایکس 
آی مدل 1387به رنگ س���فید به شماره انتظامی 
ایران 12-757م75 و شماره موتور 2323535 و 
شماره شاسی S1412287447904 به نام علیرضا 

یوسفیان مفقود و اعتبار ندارد.

ف
, 4
01
02
04
5

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز خودرو س���واری  سایپا تیپ CNGتیبا رنگ 
سفید-روغنی سال 1395 به شماره شهربانی 73 س 
 NAS812100G5727883 515 ایران 38 و شماره بدنه
و ش���ماره موتور M15/8367689 ب���ه مالکیت طیبه 
ابراهیم���ی عط���ری مفق���ود گردیده و از درج���ه اعتبار 

ساقط می گردد.

40
10
21
15

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز و سند مالکیت موتورسیکلت سیستم 
رادیس���ون تی���پ CC200 ب���ه رن���گ نارنجی مدل 
1389 به ش���ماره موتور NIYR8901269 و شماره  
تنه  N1Y***200R89001870 به  شماره پالک 
ای���ران 637- 91737 مفق���ود گردی���ده و از درجه 

اعتبار ساقط می گردد. ف
,4
01
02
10
7

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س���ند مالکیت، برگ ف���روش کارخانه، برگ س���بز 
س���واری پژو پارس مدل 1387 رنگ سفید روغنی 
ش���ماره موت���ور 12487072563 ش���ماره شاس���ی
NAANOICA48E719913 پ���الک32 421 م 37 
به مالکیت حس���ین غالم���ی مفقود گردی���ده و از 

درجه اعتبار ساقط است. 

ف
,4
01
02
04
7

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س���ند مالکیت و برگ کمپانی سواری سیستم پژو 
تی���پ پارس مدل 1390 به رنگ س���فید روغنی به 
ش���ماره موتور 12490283831 و ش���ماره شاس���ی 
NAAN21CA4CK137234 به ش���ماره پالک 77  
125 ب 31 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می گردد. ف
,4
01
02
04
8

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز خودرو سواری پراید 111 مدل 1397 
به ش���ماره موتور M13/6106836 و ش���ماره 
ش���ماره  و   NAS43110J1021940 شاس���ی 
انتظامی 539 س 59 ایران 74  مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 

40
10
20
92

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز و س���ند مالکی���ت  س���واری سیس���تم 
ری���و تی���پ ال اس 1500 ب���ه رن���گ س���فید روغنی 
م���دل 1390 به ش���ماره موتور 1098407 و ش���ماره 
شاس���یNAS610022B1200124 به ش���ماره پالک 
258ج 75 ای���ران 54 مفق���ود گردی���ده و از درجه 

اعتبارساقط می گردد.
ف
,4
01
02
00
8

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز و برگ کمپان���ی  خودرو س���واری پراید 
)هاچ بک( مدل 1993 به ش���ماره موتور 472667 
و ش���ماره شاسی 756959 و شماره انتظامی 514 
م 34 ایران 12 به نام جمیله الس���ادات قریش���ی   

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

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1400،09،10 و برابر 
نامه شماره 1400،3،16،2،11220مورخ 1400،12،9اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
خراس��ان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : موسسه حسابرسی مفید راهبر با شناسه 
ملی 10861836531 بعنوان حس��ابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی 
ب��ه 1400،12،29انتخ��اب گردید ند. صورتهای مالی موسس��ه برای س��ال مالی منتهی به 
1399،12،30به تصویب رس��ید. روزنامه قدس بعنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت درج 

آگهی های موسسه برای سال مالی 1400 تعیین گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1317597(

آگهی تغییرات موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی 
موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 153 و شناسه ملی 10380027662 
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بدینوسیله از کلیه سهام داران موسسه 
فوق،س��رکار خان��م نازی��ال توکلی نمین 
و آق��ای محمدس��عید نقاش��یان دعوت
 می شود تا در مجمع عمومی فوق العاده 
که در س��اعت 13 م��ورخ 1401/3/17 به 
آدرس فردیس،فلک��ه دوم،خیاب��ان 4 
غربی،روبروی درمانگاه به آفرین پالک 
28،کدپس��تی 3175765185 تش��کیل 

می گردد حضور بهم رسانید.
دستور جلسه:

 ورود اعضاء جدید ومعرفی ایشان
مدیرمسئول و هیئت مدیره موسسه فرهنگ 

آشنای پارس 

آگهی دعوت مجمع عمومی 
فوق العاده موسسه فرهنگی هنری 
فرهنگ آشنای پارس به شماره ثبت 
743 و شناسه ملی 10100095449
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 ش��هرداری کالت نادر در نظر دارد به استناد بند 
2 صورتجلسه شماره 33 مورخ 1401/1/17 شورای 
اس��المی ش��هر کالت ن��ادر ی��ک دس��تگاه کامیون 
یخچالدار فوتون مدل 1388 و یک دستگاه کامیون 
حمل زباله فوتون م��دل 1393 را از طریق مزایده 

عمومی به فروش برساند . 
متقاضیان می توانند جهت رؤیت و اطالع از شرایط 
دقیق مزایده از تاری��خ درج آگهی ظرف مدت یک 
هفته به شهرداری کالت نادر مراجعه و یا با شماره 
34722224 -051 ، هم��راه 09154501051 تماس 

حاصل نمایند . 
ضمنًا مزایده روز چهارش��نبه مورخ��ه 1401/3/4 
در محل ش��هرداری کالت نادر ) اس��تان خراس��ان 
رضوی-شهرس��تان کالت -کیلومت��ر 150 مح��ور 
مش��هد -کالت ( به صورت حضوری رأس ساعت 10 

صبح برگزار می گردد . 
جواد فرزین پور -شهردار کالت نادر

آگهی مزایده عمومی 
) نوبت دوم (
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کم آبی دیگر شعار نیست 

تجدید فراخوان مناقصه عمومی  یک  مرحله ای

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان

ش��رکت آب و فاضالب اس��تان هرمزگان به عنوان دس��تگاه مناقصه گذار در نظر دارد  مناقصه مش��روحه ذیل را از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا 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 جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند .
موضوع مناقصه : عملیات اجرایی احداث مخزن 50 متر مکعبی و اجرای خط انتقال و ش��بکه توزیع روس��تای سمسیلو از توابع بخش تخت در 

شهر بندرعباس
مبلغ برآورد اولیه : 17.051.510.810 ریال )هفده میلیارد و پنجاه و یک میلیون و پانصد و ده هزار و هشتصد و ده ریال (

) اعتبار پروژه فوق " از طریق اسناد اعتباری اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسالمی  تامین میگردد (
مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 853.000.000 ریال )هشتصد و پنجاه و سه میلیون ریال (.

رتبه و رشته مورد نظر : دارای رتبه 5 رشته آب
مبلغ خرید اسناد : 5،000،000 ریال به شماره حساب سپهر 0102934990003 بانک صادرات شعبه گلشهر جهت فروش اسناد مناقصه

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14 تاریخ 1401.02.26  تا ساعت 14 تاریخ 1401.02.31
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14 مورخ1401،03،16

زمان بازگشایی پاکت ها :  ساعت 10  مورخ 1401،03،17
محل بازگش��ایی : س��الن کنفرانس شرکت آب و فاضالب اس��تان هرمزگان و حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان در 

جلسه بازگشایی پیشنهادها آزاد است .
امتیاز کیفی الزم : پیشنهادات واصله پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران و احراز حداقل امتیاز الزم ) 70 %(بازگشایی خواهد گردید.

 www.setadiran.ir پیش��نهاد دهندگان موظف می باش��ند اس��ناد مناقصه را از  س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت ) س��تاد ( به آدرس
دریافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارک الزم شامل پاکات الف ، ب و ج تهیه و به صورت فایلهای pdf در سامانه فوق درج نمایند .

سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است .
 اط��الع��ات تم�اس دس��تگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیش��تر در خصوص اس��ناد مناقصه و ارائه پاکت ه��ای الف و ارزیابی کیفی 

آدرس : بندرعباس    - بلوار ناصر - جنب بیمارستان شریعتی – شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان)امور قراردادها (
   WWW.Abfa Hormozgan.com :تلفن 87-86-33350582 سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان به نشانی

اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس تهران :27313131  دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768 
شناسه آگهی 1315313
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نوبت دوم

  به اس����تحضار کلیه اعضای محترم س����ازمان نظام مهندس����ی ساختمان 
اس����تان قزوی����ن می رس����اند که نوب����ت اول مجمع عمومی عادی س����الیانه 
سازمان در روز پنجشنبه مورخ ۱40۱/3/26 راس ساعت ۱۷ در محل سالن 
اجتماعات حمدهللا مستوفی س����ازمان نظام مهندسی ساختمان استان 
قزوین تش����کیل می گردد. لذا از کلیه اعضای محترم دعوت می ش����ود در 
مجمع فوق شرکت و یا وکالت نامه کتبی خود را به همراه کارت عضویت 

سازمان به موکل مورد نظر جهت ارائه به مجمع تحویل نمایند.
 دستور جلسه:

۱- انتخاب و اس����تقرار هیئت رئیس����ه موقت سنی و انتخاب هیئت رئیسه 
اصلی مجمع عمومی

2- گزارش عملکرد ساالنه هیئت مدیره و اعالم نظر نسبت به آن
3-  بررسی و تصویب عملکرد ترازنامه سال ۱3۹۹ 

4- بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره برای سال ۱400 
5- بررسی و تصویب عملکرد و ترازنامه ۱400

6- بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره برای سال ۱40۱ 
۷- بررس����ی و تصویب حق الزحمه و تعرفه های پیش����نهادی برای اعضای 

هیئت مدیره، هیئت رئیسه، شورای انتظامی و بازرسان و...
8- برگزاری انتخابات بازرسان اصلی و علی البدل 

۹- بررس����ی و اتخ����اذ تصمیم نس����بت به س����ایر اموری که طب����ق قوانین و 
آیین نامه های مربوطه بر عهده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 

و در صالحیت مجمع عمومی باشد.
در صورت به حد نصاب نرسیدن و عدم رسمیت یافتن نوبت اول، مجمع 
عمومی نوبت دوم در روز پنجش����نبه مورخ ۱40۱/4/2 راس س����اعت ۱۷ در 

سالن تبلیغات اسالمی واقع در چهار راه عمران تشکیل می گردد.
روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین 

فراخوان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سازمان 
نظام مهندسی ساختمان استان قزوین
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 ب����ا توجه ب����ه اینکه مجمع عموم����ی عادی 
) نوب����ت اول( م����ورخ ۱40۱/2/۱0 ب����ه عل����ت حد 
نصاب نرس����یدن شرکا ءجلسه تشکیل نگردید 
بدی����ن وس����یله از کلی����ه ش����رکاء ش����رکت گروه 
پزش����کی آراد آبی����ک و ی����ا نماین����دگان قانون����ی 
آن����ان دع����وت ب����ه عمل م����ی آید تا در جلس����ه 
مجم����ع عمومی عادی ش����رکت گروه پزش����کی 
آراد) بامس����ئولیت محدود( به شماره ثبت ۱020 
آبیک و شناس����ه ملی ۱086۱442۹8۹ که مورخ 
۱40۱/3/۹ راس س����اعت ۱0 به نش����انی آبیک_ 
شهرک قدس_ فاز یک _خیابان بیست متری_ 
بیمارس����تان ولی عصر )عج( _ اتاق ریاس����ت _ 
کد پس����تی 344۱33653۱ تش����کیل می گردد 

حضور بهم رسانید.
دستورجلسه:

تصمیم گیری در خصوص انتخاب هیئت نظار_ 
تصمی����م گی����ری در خصوص انتخ����اب مدیران 
عضو هیئت مدیره ش����رکت گروه پزشکی آراد 

آبیک) با مسئولیت محدود(
 رامین میری

 عضو هیئت مدیره شرکت گروه پزشکی آراد

آگهی دعوت مجمع عمومی 
عادی شرکت گروه پزشکی آراد 
آبیک )با مسئولیت  محدود ( به  

شماره  ثبت ۱۰۲۰ آبیک و 
شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۴۲۹۸۹
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پرواز بیرانوند 
به سوی 

پرسپولیس
استوری علیرضا 

بیرانوند که از 
بازگشت او به ایران 

خبر می دهد بهترین 
خبر برای هواداران 

پرسپولیس است؛ 
چرا که آن ها در اوج 
اشتباهات عجیب و 
غریب حامد لک در 

انتظار بازگشت این 
دروازه بان باتجربه 
به تیم محبوبشان 

هستند.
به هر روی استوری 

علیرضا بیرانوند 
خبرساز شده و 
به نظر می رسد 

او برای مذاکره با 
پرسپولیس راهی 

ایران می شود.

در  حاشيه

محرومیت 
 عزیزی خادم 

 از فوتبال 
به مدت دو سال 

رأی جنجالی کمیته 
اخالق در خصوص 

شهاب الدین عزیزی 
خادم رئیس پیشین 

فدراسیون صادر شد و 
رئیس معزول دو سال از 
هرگونه فعالیت مرتبط 
با فوتبال محروم شد.او 

همچنین 100 میلیون 
تومان باید به عنوان 
جزای نقدی بپردازد.

همچنین علی 
سلیمانی به مدت 
یک سال از تمامی 

فعالیت های فوتبالی، 
فوتسالی و فوتبال 

ساحلی محروم شده و 
باید مبلغ 30 میلیون 

تومان جزای نقدی 
بپردازد.

حسن کامرانی فر 
دبیرکل فعلی 

فدراسیون فوتبال هم به 
مبلغ 40 میلیون تومان 
و وحید فدایی و محمد 
بابازاده هم 30 میلیون 

تومان جریمه نقدی 
شدند.

خبرخبر
روزروز

  نواک جوکوویچ  
مرد شماره یک تنیس جهان با 
رسیدن به فینال مسترز رم به 
رکورد هزار پیروزی در تنیس 

رسید.او پس از کانرز، فدرر، لندل 
و نادال، به رکورد هزار برد رسید.

  آنتوان گریزمان 
 ستاره فرانسوی و 31 ساله فصل 

آینده نیز برای اتلتیکو بازی می کند. 
 این بازیکن با یک قرارداد قرضی 

 دو ساله با بند خرید اجباری 
40 میلیون یورویی راهی اتلتیکو شد.

  توماس توخل 
سرمربی چلسی، فاش کرد پس از 

شکست تیمش مقابل لیورپول در فینال 
جام حذفی، به بازیکنانش گفته به 

آن ها افتخار می کند.» مانند فینال قبلی 
در جام اتحادیه، افسوسی نداریم«.

 سینا حسینی  
 هــــــــــــــــــــــــواداران 
پرسپولیس تصور 
مــی کــردنــد یحیی 
ــدی  ــمــ ــحــ ــ گــــــــل م
می تواند با کسب 
عنوان قهرمانی یک اتفاق ویژه را در 
رقابت های لیگ برتر برای آن ها رقم 
ــد، امـــا نــاکــامــی تــیــم گــل محمدی  زنـ
رویای هواداران دو آتشه پرسپولیس 
را نقش بر آب کرد تا آن هــا به شدت 
نسبت به عملکرد سرمربی تیم در 

این فصل معترض شوند.
گل محمدی با قبول شکست برابر 
سپاهان فارغ از اینکه قهرمانی رقیب 
سنتی ســرخــپــوشــان را قطعی کــرد، 
ــه عــنــوان نایب  شــانــس دســتــیــابــی ب
قهرمانی را نیز از دست داد تا هجمه 
سنگینی را علیه خود نظاره گر باشد. 
ــه نــظــر مــی رســد  ــا ایـــن حـــال بعید ب ب
گل محمدی در برهه کنونی استعفا 
دهد، چون با این اتفاق وی به شدت 
متضرر خــواهــد شــد، از ایــن رو وی 
گزینه کناره گیری را فعالً از دستور کار 
خــود خــارج کــرده تا ببیند پیشنهاد 

مدیریت باشگاه چگونه است.
البته مدیران باشگاه پرسپولیس هم 
به هیچ وجه به دنبال کنار گذاشتن 

یا اخراج گل محمدی نیستند؛ چون 
این اقدام نه تنها آن ها را با یک چالش 
ــی مـــواجـــه خـــواهـــد کـــرد،  ــال بــــزرگ م
بلکه امکان ناکامی تیم بحران زده 
پرسپولیس را در سه بازی باقیمانده 
از رقــابــت هــای لیگ بــرتــر را تشدید 
ــا بـــه کــلــی شــانــس نــایــب  مــی کــنــد تـ
قهرمانی را نیز از دســت بدهند، به 
همین دلیل شنیده می شود درویش 
ــرار اســـت با  ــ ــرای کــنــتــرل اوضــــاع ق ــ ب
ــاره از  گل محمدی مالقات کند و دوب

وی حمایت کند.
اتفاقی که با خشم سنگین هواداران 
ــده اســـت،  ــراه شــ ــمـ پــرســپــولــیــس هـ
منتقدان یحیی ادامه حضور او در این 
باشگاه را یک اشتباه بزرگ می دانند 
و معتقدند باید همین حاال تکلیف 
یحیی یکسره شــود تــا فصل آینده 
اشتباهات ایــن فصل تــکــرار نشود، 
اما از آنجا که قــرارداد پرسپولیس و 
گل محمدی در دوره مجید صدری 
به مدت سه فصل دیگر تمدید شد، 
دست پرسپولیس کامالً در این ماجرا 
بسته است و حاال گل محمدی نقش 
تعیین کننده در ایــن مــاجــرا را ایفا 

خواهد کرد.
بیانیه بــاشــگــاه پرسپولیس پــس از 
قهرمانی استقالل و شکست برابر 

سپاهان نیز به همین دلیل منتشر 
شد تا پیشکسوتان و هواداران قدری 
آرام شوند، اما این اتفاق رخ نداد بلکه 

فضا کامالً ملتهب شد.
ــک پـــرســـش  ــ امــــــا در ایــــــن بـــیـــن یـ
ــرارداد  بـــزرگ وجـــود دارد کــه مبلغ قـ
گل محمدی با پرسپولیس چه مقدار 
است و باشگاه پرسپولیس در صورت 
بــرکــنــاری یحیی بایستی چــه میزان 
غرامت به وی پرداخت کند؟ هرچند 
اطــالعــات دقیقی در ایــن خصوص 
وجــود نـــدارد امــا گفته مــی شــود رقم 
مذکور یک رقم خیره کننده است که 
به صورت تصاعدی هر سال افزایش 
پیدا می کند، از این رو چنانچه پایه 
رقــم قــــرارداد بین 15 تــا 20 میلیارد 
برای فصل نخست باشد، به صورت 
تقریبی هر فصل 30 درصد به مبلغ 
مذکور اضافه می شود که این رقم یک 
مبلغ هنگفت به حساب می آید که در 
صورت فسخ قرارداد از سوی باشگاه، 
پرسپولیس باید حداقل نیمی از آن 
را به سرمربی طرف قــرارداد پرداخت 
کند تا وی متضرر نشود و این مبلغ 
ــرهــه ای کــه پرسپولیس گرفتار  در ب
بــدهــی هــای مــعــوقــه از دوره محمد 
حسن انصاری فرد است، رقم بسیار 

سنگینی به حساب می آید.

سقوط اردوگاه سرخ ها پس از قهرمانی استقالل

پرسپولیس در منگنه قرارداد یحیی
گزارش روز

نيم نگاه

زنگ خطر برای ورزش استان به صدا درآمد

 انصراف »فرش آرا« 
از حضور در لیگ برتر

جواد رستم زاده   اســتــوری خداحافظی 
قدرت بهادری، سرمربی فرش آرا از این تیم زنگ 
خطر را برای ادامه راه به صدا درآورد. در جلسه 
مدیران باشگاه با بهادری چه گذشته است یک 
بخش کار است و بخش مهم تر اعالم انصراف 
رسمی فرش آرا از تیم داری در لیگ برتر فوتسال 
است.آن ها چندی قبل نامه ای مبنی انصراف از 
شرکت در لیگ برتر به دلیل هزینه های سنگین 
تــیــم داری به هیئت فوتبال زده و البته تأکید 
کــرده انــد اگــر اسپانسری پیدا شــود که در کنار 
این مجموعه حاضر به هزینه باشد، لیگ برتر را 
ادامه می دهند. این موضوعی است که محسن 
حیدری ، دبیر هیئت فوتبال خراسان رضوی آن 
را تأیید می کند و می گوید: »با توجه به ارزشی که 
حفظ این امتیاز برای استان دارد همه ارگان ها 
باید تالش کنند تا این مجموعه به فعالیت خود 
ادامه دهد. به هرحال فرش آرا سال ها بدون هیچ 
منتی بــار فوتسال خراسان رضــوی را به دوش 
کشیده و در شرایط سخت اقتصادی این روزها 

نباید برای ادامه راه تنها بماند. 
وی افزود: مجموعه هیئت فوتبال تمام تالشش 
را برای ماندن این مجموعه در چرخه فوتسال 

انجام خواهد داد«.
گفتنی است که سالیان قبل فرش آرا کمک های 
جسته و گریخته ای از شهرداری دریافت کرده 
که در دور جدید و با تغییر رویکردها ظاهراً این 
کمک ها قطع شده و به دلیل افزایش هزینه ها 
مدیران این باشگاه قید تیم داری را زده اند.آنچه 
واضـــح اســت اینکه ایــن مجموعه خصوصی 
تــوانــایــی رقــابــت مالی بــا مجموعه های عظیم 
صنعتی و نیمه دولتی را نخواهد داشت و تنها 
با تکیه بر استعدادهای بومی نمی تواند از پس 
ــد.فــرش آرا لیگ قبل را با  ــرآی غــول هــای لیگ ب
قــرار گرفتن در رتبه هفتمی تمام کرد و با تمام 
ــه رو شــده،  مشکالت فنی و مالی کــه بــا آن روبـ
ــرای خــراســان رضوی  بــاز هم در ورزش کشور ب
آبــروداری کرد. در صورت سقوط شهرخودرو و 
انصراف فرش آرا از ادامــه کــار، ورزش خراسان 
رضــوی و بــه ویــژه مشهد دچــار چالش بزرگی 
در قسمت حرفه ای و قهرمانی خــواهــد شد 
که هاشمی جواهری باید فکری اساسی برای 

آن کند.
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان خراسان 
رضوی بهتر از هرشخص دیگری می داند حفظ 
بخش خصوصی در ورزش از نــان شــب هم 
بــرای استان واجــب تــر اســت و در صــورت کنار 
رفتن مجموعه فــرش آرا شاید تا مدت ها نتوان 
مجموعه ای را برای تیم داری در این سطح پیدا 
کرد. با چنین گفتاری به نظر می آید باید از همین 
امروز تمام ارگان های درگیر ورزش شهر و استان 
برای حفظ مجموعه های خصوصی آستین باال 
بزنند تا ورزش خراسان بیش از این از ویترین 

قهرمانی کشور محو نشود.

 پرسپولیس،سپاهان و فوالد 
حریفان بعدی شهرخودرو

 سالم حمیداوی 
به لیگ یک

مهدی بشکنی   پس از قطعی شدن قهرمانی 
استقالل در فاصله سه هفته مانده تا پایان 
رقــابــت هــای لیگ جـــاری، هرچند در انتهای 
جدول، روی کاغذ هنوز سقوط نماینده فوتبال 
خــراســان مسجل نــشــده امـــا از همین حــاال 
می توان این تیم را لیگ یکی دانست؛ چرا که 
جبران فاصله 4 امتیازی با رده نجات بخش 
چهاردهم، در حالی که سه دیــدار باقیمانده 
به ترتیب مقابل سپاهان، پرسپولیس و فوالد 
 اســـت از لــحــاظ احــتــمــاالت بــســیــار ضعیف 

است.
شاید شهرخودرو واقعاً از سوی برخی مردم، 
به حق نفرین شده باشد اما آن ها نشان دادند 
عــالوه بر کار اقتصادی، در تیم داری هم نمره 
قبولی نمی گیرند. هرچند باید اعتراف کرد با 
اوضاعی که حاکم است، تیم های خصوصی 
در فوتبال کشور دیر یا زود محکوم به شکست 
هستند وقتی با وجــود نزدیک به هــزار روز)!( 
هنوز و همچنان از دریافت طلبشان از یک تیم 

با پشتوانه دولتی عاجز هستند.
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واکنشAFCبهقهرمانیآبیها ◾
صفحه توئیتری کنفدراسیون فوتبال آسیا )AFC( در 
واکنش به قهرمانی استقالل، تصویری از اعضای این تیم 
و جام قهرمانی مسابقات منتشر کرد و نوشت: »استقالل 
برای اولین بار در 9 سال اخیر، قهرمان لیگ حرفه ای ایران 
شد. آن ها در فاصله سه دیدار تا پایان فصل همچنان 
شکست ناپذیر باقی مانده اند، رکــوردی که هیچ تیمی 

در تاریخ لیگ حرفه ای ایران به آن دست نیافته است«.

مربیاستقاللدرپایانفصلجدامیشود ◾
مربی تیم فوتبال استقالل قصد دارد در پایان فصل 
از جمع آبی پوشان جدا شود.  صالح مصطفوی مربی 
استقالل قصد دارد در پایان فصل از جمع آبی پوشان 
جدا شود. مصطفوی از مدت ها قبل در پی مهاجرت به 
خارج از کشور بوده است و برای فصل آینده در کادر فنی 
استقالل حضور نخواهد داشت. وضعیت» پین« هم 

برای فصل بعد مشخص نیست.

سیدجاللبازیباتراکتورراازدستداد ◾
سیدجالل حسینی که در اواسط دیدار مقابل سپاهان 
دچــار آسیب دیــدگــی شــد و جــای خــود را بــه علیرضا 
ابراهیمی داد، قــادر به همراهی این تیم برابر تراکتور 
نخواهد بــود. مصدومیت مدافع میانی و رهبر خط 
دفاعی این تیم از ناحیه عضله پشت پا است و او بعد 
از بازگشت تیم از سیرجان، با توجه به دردی که از این 

ناحیه احساس می کرد.

قایدیدرشباباالهلیماندنیشد ◾
برخالف خبرهایی که در رسانه های امــاراتــی منتشر 
شده قرارداد مهدی قایدی مهاجم ایرانی باشگاه شباب 
االهــلــی فسخ نخواهد شـــد.  در چند هفته گذشته 
خبرهایی مبنی بر احتمال فسخ قرارداد قایدی با باشگاه 
شباب االهــلــی مطرح شــد، ولــی مــدیــران ایــن باشگاه 
قصدی برای انجام این کار ندارند. این در حالی است که 
قایدی هنوز چهار فصل دیگر با تیم اماراتی قرارداد دارد.

مهدی طارمی پس از فصل فوق العاده ای که در لیگ برتر 
پرتغال سپری کرد و بهترین گلزن تیمش و سومین پاسور 
برتر این رقابت ها شد، در جشن قهرمانی پورتو شرکت 
کرد و با پرچم ایران روی ِسن حاضر شد و خوشحالی خود 

را به شکل جالبی به نمایش گذاشت.
ستاره ایرانی پورتو که مورد هجمه تماشاگران اسپورتینگ و حتی بنفیکا 
برای نحوه پنالتی گرفتن و ... شده بود، سعی کرد با مدل خوشحالی 

خود به انتقادات پاسخ بدهد.
طارمی که در گوشه ای از ورزشگاه دو دراگائو همراه با پرچم ایران روی 
دوش خــود مشغول خوشحالی بــود، در گفت وگوی زنــده با شبکه 
ــاره تجربه قهرمانی با پورتو در لیگ برتر  اسپورت تی وی پرتغال درب
پرتغال عنوان کرد: احساس بزرگ و لحظه وصف ناپذیری است. از این 
درخشش تیم و بودن در جمع بازیکنان و باشگاه پورتو لذت می برم. 

لحظه بزرگی برای همه ماست.
او در خصوص اینکه از جمع بازیکنان پورتو فاصله گرفته و به نظر 
می آید خوشحال نیست، ابراز کرد: چرا خیلی خوشحالم و از گوشه 
همه را نگاه می کنم و لذت می برم.طارمی درباره اینکه فصل آینده پورتو 
دوباره به قهرمانی می رسد یا خیر، گفت: قول خاصی نمی دهم ولی 
مطمئن باشید تمام تالش خودمان را انجام می دهیم و بیشترین انرژی 
را می گذاریم تا به موفقیت برسیم و می خواهیم هر سال قهرمان شویم 

و برای آن تالش کنیم.
اما او در مصاحبه ای مجزا با کانال پورتو اظهارات جنجالی تری داشت 
و در شــروع آن عنوان کــرد: فصل فوق العاده و خیلی خوبی بــود که 
توانستیم 91 امتیاز بگیریم و عملکردی تاریخی داشته باشیم.طارمی 
یادآور شده: ما از همان شروع فصل خیلی سخت کار کردیم و به اینجا 
رسیدیم تا در کنار هوادارانمان جشن قهرمانی را برپا کنیم. االن زمان 
لذت بردن از نتایج و قهرمانی تیم، پس از 9-8 ماه کار سخت و دشوار 

است.
»تو فصل را با گل های زیاد به پایان رساندی و البته در حین جشن 
قهرمانی هم خوشحالی خود را با دعوت به سکوت انجام دادی. این 
فصل برای تو چطور بود؟« طارمی در جواب این پرسش چالشی عنوان 
کرد: من کاری نکردم که برخی از مردم علیه من هستند. من کار خودم 

را انجام می دهم و هدفم این است تا به تیم کمک کنم.
ستاره ایرانی پورتو می گوید: من هرگز به کسی)با این نوع خوشحالی( 
بی احترامی نکردم، اما افرادی هستند که احترام من را نگه نمی دارند، 

اما من هرگز درباره آن ها نیز چیزی نگفته ام.

او جواب منتقدان را داد

 طارمی با پرچم ایران
روی سکوی قهرمانی 

لژیونرها

ستارگان ورزش

مورینیو مربی سرشناس و پرتغالی آاس رم در 
بخشی از گفت وگوی خود با رسانه asport به 

حمایت از مردم فلسطین و غزه پرداخت.
وی گفت: به دلیل حضور در اینتر با جو حاکم بر 
فوتبال ایتالیا آشنا بودم اما جو حاکم بر شهر رم 
بسیار متفاوت تر از میالن است. بسیار واضح 
است که از حضور در رم خشنود هستم. در 
سطح خودمان توانسته ایم با ابزارهایی که در 
اختیار داریم کار را پیش ببریم.مربی پرتغالی در 
مورد شرایط زندگی در رم گفت: شما می توانید 

به عنوان یک مربی معروف، یک زندگی 
ــر مــرد  ــا اگـ ــوب داشــتــه بــاشــد امـ خـ

خانواده نباشید هیچ چیز نیستید.
ــنـــش بـــه جنگ  مــوریــنــیــو در واکـ
ــا در جــهــان اظــهــار کــرد:  ــروزی هـ افـ

ــور کـــه از جــنــگ در  ــان طـ ــمـ هـ
آفریقا و فلسطین ناراحت 

ــت نـــدارم  مــی شــوم دوسـ
در اوکراین و دیگر نقاط 
جــهــان جنگ باشد. 
در اصـــل از قربانی 
شــدن غیرنظامیان 
در فلسطین بسیار 
نــاراحــت مــی شــوم. 
ــط یــک  ــقــ ــ ایــــــــن ف

احساس عمیق غم و 
اندوه است، من همیشه 

از خــودم می پرسم چــرا و چگونه می توانیم 
ایــن جنگ ها را متوقف کنیم؟ امــا ایــن فقط 
احساسات انسانی است. جز این حرفی برای 
گفتن ندارم. پیش از این رونالدو، ستاره پرتغالی، 
بارها حمایت خود را از حقوق فلسطینی ها اعالم 
کرده بود. او همچنین جایزه کفش طال را به بنیاد 
رئال مادرید اعطا کرد که در یک حراجی برای 
جمع آوری کمک های مالی برای ساخت مدارس 
در فلسطین هزینه شد. در همین حال بسیاری 
از ستاره های دنیای ورزش در رشته های مختلف 
ورزشی در حمایت از مردم غزه و فلسطین 
در مسابقات بین المللی از رویارویی با 

صهیونیست ها امتناع می کنند.  
 این در حالی است که صهیونیست ها با 
هزینه مبالغ هنگفت در فدراسیون های 
جهانی و برگزاری بازی های 
مــهــم در کــشــورهــای 
همپیمان خود سعی 
در جلوه دادن عادی 
شــــدن روابــــــط با 
کشورهای عربی 

دارند.
ــر روز  ــ ــ امــــــــا ه
بیشتر از قبل 
با مخالفت های 
ــی روبـــــــه رو  ــانـ ــهـ جـ

می شوند.

از قربانی شدن غیرنظامیان ناراحتم

حمایت آقای خاص از مردم فلسطین
قلعه نویی در واکــنــش بــه ایــنــکــه بــا توجه 
به کسر هفت امتیاز از گل گهر، ایــن تیم 
توانست نتایج قابل قبولی بگیرد، گفت: 
البته هفت امتیاز نبود. از ما حدود 30 امتیاز 
ــد،12-13  کم شد. ما بعد از حکمی که دادن
امتیاز پرت امتیازی داشتیم. نگویید هفت 
امتیاز. حدود 30 امتیاز به ما ضربه خورد. 
اگر آن اتفاق نمی افتاد ما االن در رتبه های 
بــاالتــر بــودیــم و شــایــد در کـــورس قهرمانی 

بودیم. 
اگر 9 گل خورده ای که کمیته انضباطی به ما 
تحمیل کرد را کم کنیم، ما خط دفاعی دوم 
لیگ می شویم. در گل زده هم با وجود تمام 

مشکالت روحی روانی جزو تیم های باالی 
جدول هستیم. پس چه در گل زده چه 

در گل خورده و چه در امتیاز، 
به ما ظلم شد.

قـــلـــعـــه نـــویـــی گــفــت: 
تـــجـــربـــه ایــــــن کـــار 
و  داشـــــــــتـــــــــم  را 
ناعدالتی، سختی 
بدشانسی های  و 
ــادی در فوتبال  زیـ
ــرای  ــ دیـــــــدم امــــــا بـ

بازیکنان قابل هضم 
نبود. یک روزی باید 
تاوان بدهند. مطمئن 

باشید دار مکافات در ایــن دنیاست. اگر 
تاوان ندهند پس خدا نیست؛ می بیند چه 

ظلمی به ما شد. 
هر کــاری دوســت دارنــد بکنند.او با انتقاد 
از بی عدالتی ها بیان کرد: بعد از قهرمانی 
آخر من  جلو چشمم جامی که دستم بود؛ 

گرفتند اما برایم مهم نیست. 
مــن یــک آدم مــبــارزه گــرم و توکلم بــه خــدا و 

اهل بیت)ع( است. 
تا زمانی که در فوتبال هستم مبارزه می کنم 
و اصــول اعتقادی و فنی ام را پیاده می کنم 
و خــدا هم به من کمک می کند 
امــا جلو چشمم جام هایم را 
ــودم  ــن خـ گــرفــتــنــد و مـ
ــم از کــجــا خط  مـــی دانـ
ــدا و  ــد. بـــه خــ ــرن ــی مــی گ
هــمــه مــقــدســات قسم 
این اتفاق برای هر تیم 
دیگری بــود ایــن کار 
را نمی کردند ولی 
بــا مــا کــار کــردنــد. 
خــــــــدا آن بــــاال 

هست.
افکار و نگرشم هیچ وقت عوض 
نمی شود و بــه مــبــارزه ام ادامــه 
می دهم و در سال های پیش رو 

حقم را از این فوتبال می گیرم.

ورزش7

قلعه نویی: تاوان ظلمشان را می دهند

جام هایم را جلو چشمم گرفتند



    همه چیز
آماده است

وزیر خارجه آلمان 
در دومین روز 
مذاکرات با همتایان 
خود در ناتو گفت: 
برلین همه چیز را 
برای انجام فرایند 
پذیرش سریع دو 
کشور فنالند و 
سوئد در ناتو آماده 
کرده است. »آنالنا 
بائربوک« افزود: 
اگر آن ها تصمیم 
به پیوستن داشته 
باشند، می توانند به 
سرعت بپیوندند. 
ما باید مطمئن 
شویم تضمین های 
امنیتی به آن ها 
می دهیم، نباید 
یک دوره گذار، یک 
منطقه خاکستری 
وجود داشته باشد 
که وضعیت آن ها 
نامشخص باشد.

خبر

تظاهرات اروپایی ها در روز نکبت 
شهرهای مختلف کشورهای اروپایی همزمان با 
سالروز اشغال فلسطین و تأسیس رژیــم موقت 
صهیونیستی، شاهد تجمعات گــســتــرده ای در 
ــارس، در  ــزارش فـ حمایت از فلسطین بـــود. بــه گـ
ــزاران نفر بــه دعــوت  لــنــدن، پایتخت انگلیس هــ
انجمن فلسطین در مقابل دفتر نخست وزیری و 
همچنین ساختمان شبکه بی بی سی تجمع کرده 
و پرچم های فلسطین را برافراشته و شعار »آزادی 
برای فلسطین« را سر دادند. در شهرهای دیگری 
نظیر کپنهاک پایتخت دانمارک، پاریس فرانسه، 
فرانکفورت آلمان، وین پایتخت اتریش و سیدنی 
در استرالیا نیز گروه های حامی فلسطین توانستند 
تجمع گسترده ای را بر پا کنند، به طــوری که این 
تظاهرات فضای شهر را تحت تأثیر خود قرار داد. 
یوم النکبه )روز فاجعه( به ۱۵ می ۱۹۴۸ یعنی یک روز 
پس از اعالم موجودیت رژیم موقت صهیونیستی و 
آوارگی ۸۵۰ هزار فلسطینی و کشتار بیش از ۱۳هزار 

تن از آن ها )تا آوریل ۱۹۴۹( اشاره دارد.
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جهان

علوی   درکشوری
حدود  روزانه  که   
اثر  بر  نفر   ۱2۳
از  مختلفی  انواع 
تیراندازی جان خود 
را از دست می دهند، 
شاید کشته شدن ۱۰ نفر تنها در یک 
حادثه چیز خاصی به نظر نرسد، اما 
برای مردم دیگر نقاط جهان واقعه 
دردناکی است، به خصوص آنکه عامل 
تیراندازی، حادثه را به صورت پخش زنده 
در شبکه های اجتماعی منتشر کند. 
به گزارش فارس، بر اثر تیراندازی یک 
سفیدپوست نژادپرست در شهر بافلو 
ایالت نیویورک آمریکا، دست کم ۱۰ نفر 
جان خود را از دست دادند که بعضی از 
آن ها از ناحیه سر هدف قرار گرفته بودند. 
پلیس نیویورک می گوید شخصی که 
خودش را »سفیدبرترپندار« معرفی 
کرده، در یک سوپرمارکت شروع به 

تیراندازی کرده است. 
اخبار ضد و نقیضی از وضعیت تیرانداز 
منتشر شده و برخی رسانه ها می گویند 
او در محل حادثه کشته شده  است. 
پلیس بوفالو اما گفته مظنون بازداشت و 
یک تفنگ نیمه خودکار از او توقیف شده 
است. ضارب، این تیراندازی را به صورت 
زنده در شبکه اجتماعی »توییچ« پخش 
کرد و اسکرین شات های ضبط شده 
 صحنه های خشنی را نشان می داد، 
از جمله زنی که هنگام راه رفتن در خارج 
از فروشگاه از ناحیه سر مورد اصابت 
گلوله قرار گرفت. او یک اظهارنامه آنالین 
۱۰۶ صفحه ای نیز در اینترنت آپلود کرده 
و در آن توضیح داده انگیزه او به نوعی 
ناشی از یک »فرضیه توطئه« است که 
نشان می دهد نژادهای دیگر در حال 
گرفتن جای سفیدپوستان هستند. 
در این سند، او می گوید ۱۸ سال دارد و 
خود را سفیدبرترپندار و »یهودی ستیز« 

توصیف می کند. یک مقام پلیس بوفالو 
در صحنه تیراندازی به رسانه ها گفت: 
»مانند نگاه کردن یک فیلم ترسناک، 
با این تفاوت که همه چیز واقعی است! 
واقعاً صحنه های آخرالزمانی است!«. 
ساعتی بعد دادستانی ایالت نیویورک 
اعالم کرد اف بی آی با این حادثه به عنوان 
»جنایت متعصبانه« و »افراط گرایی 
خشن نژادپرستانه« برخورد می کند. 
پلیس در اعالم آمار نهایی گفت: در این 
حادثه ۱۳ نفر هدف گلوله قرار گرفتند که 
۱۰ نفر از آن ها کشته شدند و سه مجروح 
هم در وضعیت وخیم به سر می برند. 
آزاد بودن حمل سالح در آمریکا روزانه به 
بروز خشونت های مرتبط با تیراندازی در 
سراسر این کشور منجر می شود اما البی 
سالح در این کشور به اندازه ای قدرتمند 
است که تاکنون کنگره حاضر به تصویب 
قوانینی برای محدود کردن حمل سالح 

در آمریکا نشده است.

پس از گذشت چند ماه حساس، انتخابات پارلمانی لبنان 
رأس ساعت 7 صبح روز گذشته در این کشور آغاز شد. به 
گزارش فارس، تعداد واجدان رأی در این دوره از انتخابات 
لبنان   ۳میلیون و ۹۶7هزارو۵۰7 نفر است که در مقایسه با 
۳میلیون و 7۴۶هزار و ۴۸۳ نفری آن ها در سال 2۰۱۸، به میزان 22۱هزارو2۴ 
ــزارو ۵۴۶ نفر  نفر بیشتر شده اســت. از این میان یک میلیون و ۳۶۱هـ
مسیحی و 2میلیون و ۵۸۴هــــزارو۹۹۳ نفر مسلمان هستند. نسبت 
رأی دهندگان گروه های مختلف شامل مسیحیان مارونی: ۱۸.7۵درصد؛ 
مسیحیان ارتدوکس: ۶.۶۳ درصد؛ مسیحیان کاتولیک: ۴.۴۵ درصد؛ 
مسلمانان سنی 2۹.۶۶ درصد؛ مسلمانان شیعه: 2۹.۱۳ درصد؛ دروزی ها: 
۵.۴۹درصد و علوی ها: ۰.۸۸ درصد است و 7۱۸ نامزد در قالب ۱۰۳ لیست 
برای کسب ۱2۸ کرسی با یکدیگر رقابت می کنند. »بسام مولوی« وزیر 
کشور لبنان نیز اعالم کرد: ۸۰ هزار نیروی امنیتی برای تأمین امنیت این 
انتخابات به کار گرفته شده و نتایج انتخابات در نزدیک ترین زمان ممکن 
اعالم خواهد شد. در همین راستا، مقامات مختلف لبنان نظیر میشل عون 
رئیس جمهور، نجیب میقاتی نخست وزیر، »سید هاشم صفی الدین« 
رئیس شــورای اجرایی حــزب  هللا، شیخ »محمد یزبک« رئیس هیئت 
شرعی حزب هللا، »فؤاد السنیوره« نخست وزیر اسبق لبنان و شیخ »نعیم 
قاسم« معاون دبیرکل حزب هللا با حضور در حوز ه های انتخاباتی، آرای خود 
را به صندوق انداختند. غایب بزرگ این دوره از انتخابات لبنان »سعد 
الحریری« رئیس جریان غرب گرای »المستقبل« است. وی در بهمن ماه 
سال گذشته با صدور بیانیه ای انصراف خود از مشارکت در انتخابات 

پارلمانی کنونی و تعلیق فعالیت خود در عرصه سیاسی را اعالم کرده بود.
نگاهی به فهرست های انتخابات کنونی لبنان نشان می دهد نکته برجسته 
این دور از انتخابات، اتحاد قوای ۸ مارس یا همان حامیان مقاومت در 
مقابل پراکندگی رقیب است. به طور کلی، لیست های حاضر در انتخابات 
را می توان به سه گروه تقسیم کرد: نخست؛ لیست های ائتالف ۸ مارس 
شامل حزب هللا، امل، »التیار الوطنی الحر« )جریان آزاد ملی( و »تیار 
المرده« با متحدانش که با اتحاد کامل حداقل در این مرحله حاضر 
شده اند. دوم؛ لیست های ائتالف ۱۴ مارس، گروه غرب گرای رقیب حزب هللا 
که در این دوره بدون جریان المستقبل )به ریاست سعد الحریری( در 
انتخابات شرکت کرده است. سوم؛ لیست های نشأت گرفته از جامعه 
که مدتی است خود را »التغییریه« نامیده اند و برخاسته از اعتراض های 
گسترده در ۱7 اکتبر سال 2۰۱۹- به خاطر افزایش مالیات لبنان- هستند.

انتخابات پارلمانی لبنان آغاز شد 

اتحاد جبهه مقاومت ، تفرقه غرب گراها

گزارش

صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

سردبیر:
امیر سعادتی

 درگذشت استاد احمد گیوی در سال 1391
حسن احمدی گیوی نویسنده، پژوهشگر، ادیب 

و استاد دانشگاه بود که در سال 1391 در رشته 
ادبیات، به عنوان چهره ماندگار انتخاب شد. احمدی 
گیوی از معروف ترین شاگردان بدیع الزمان فروزانفر 

بود. بیش از ۵۰ جلد کتاب در حوزه دستور زبان و 
 ادبیات فارسی از وی منتشر شده است. 

وی در ۲۶ اردیبهشت 1391 در تهران درگذشت.

اوقات شرعی به افق تهران

اذان صبح فردا

اذان ظهر

13/01

4/19

اذان مغرب

20/23

غروب خورشيد

20/03
 نیمه شب شرعی

00/11
طلوع فردا

5/58

اوقات شرعی به افق مشهد

اذان صبح فردا

اذان ظهر

12/28

3/44

اذان مغرب

19/52

غروب خورشيد

19/32
 نیمه شب شرعی

23/38
طلوع فردا

5/24
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  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

بدون تیتر
  یک فروند پهپاد فرانسوی در سازمان رزم ناتو 
بر اثر شلیک مستقیم پدافند در منطقه طارمیه 

آسمان بغداد سرنگون شد.
  مالنیا ترامپ، همسر دونالد ترامپ به شدت 
از کمبود شیر خشک در آمریکا انتقاد و آن را 

»اندوه آور« توصیف کرد.
  سفیر طــالــبــان در مسکو گــفــت: طــالــبــان از 
اشرف غنی، رئیس جمهوری پیشین افغانستان 
برای شرکت در نشست »مجمع افغان ها« دعوت 

کرده است.
ــورگـــان«، بــزرگ تــریــن بانک    انـــک »جــی پــی مـ
سرمایه گذاری آمریکا اعالم کرد: اقتصاد روسیه 
بهتر از انتظار با تحریم های غرب علیه این کشور بر 

سر موضوع اوکراین کنار آمده است.
  قیمت گاز در بلغارستان به علت توقف عرضه 

از سوی روسیه، ۱۴ درصد افزایش یافت.

تیراندازی نژادپرستانه در آمریکا  تیراندازی نژادپرستانه در آمریکا  1313 کشته و زخمی به جا  گذاشت کشته و زخمی به جا  گذاشت

کشتار آنالین در نیویورک!کشتار آنالین در نیویورک!

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضا محترم شرکت تعاونی فوق الذکر می رساند جلسه مجمع عمومی فوق 
العاده  )نوبت اول( ش����رکت تعاونی یاد ش����ده  که راس س����اعت 15 روز پنج شنبه مورخ 1401/03/12 در 
محل مسجد صاحب الزمان)عج( روستای خیکان طالقان تشکیل میگردد حضور به هم رسانید.ضمنا 
یادآور می گردد 1- در صورتی که حضور عضوی در مجمع میسر نباشد میتواند حق حضور واعمال رای از 
سوی خود را به نماینده تام االختیار خود واگذار نماید در اینصورت هیچ کس نمی تواند نمایندگی بیش از 
3 عضو را بپذیرد و هر شخص غیرعضو تنها یک رای خواهد داشت. اضافه می شود برگه های نمایندگی 
مزب����ور با امضای اکثریت هیئت مدی����ره و بازرس تعاونی معتبر خواهد بود.بدین منظور عضو متقاضی 
اعطای نمایندگی باید حداکثر ظرف مدت 7 روز از تاریخ انتش����ار این آگهی به همراه نماینده خود با در 
دس����ت داش����تن مدارک موید عضویت  درتعاونی و کارت شناس����ایی معتبر در محل دفتر تعاونی حاضر 
وپس از احراز هویت طرفین،عضویت متقاضی و اهلیت نماینده،برگه نمایندگی مربوطه  توسط مقام 
مذکور تائید وبرگه ورود به مجمع عمومی برای نماینده صادر شود. 2- تصمیماتی که در مجمع با رعایت 
ضواب����ط ومقررات اتخاذ می گردد،برای کلیه اعض����اء اعم از حاضر وغایب ومخالف،نافذ ومعتبر خواهد 

بود.3- این مجمع در صورت حصول حدنصاب دو سوم رسمیت خواهد یافت.
دستور جلسه:

1 –طرح و تصویب الحاق یک تبصره به ذیل ماده )21( اساس����نامه و اصالح بندهای )3،4،7و 8( ماده 
)26( اساسنامه،حذف تبصره ذیل ماده )32( و اصالح بند )3( ماده )46( اساسنامه 2- طرح و تصویب و 
تطبیق اساسنامه جدید شرکت تعاونی با آخرین اصالحات انجام شده در قانون بخش تعاون.3- اصالح 

ماده 22 اساسنامه
رئیس هیئت مدیره

شرکت تعاونی توسعه روستایی خیکان طالقان
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول(

ف
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آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای ( 
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد )نوبت دوم(      

شركت توزیع نیروی برق استان یزد در نظر دارد اجرا ی پروژه مشروحه ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک 
مرحله ای با ارزیابی كیفی به پیمانكار واجد ش�رایط واگذار نماید لذا متقاضیان ش�ركت در مناقصه می توانند از تاریخ 1401/02/25 
لغایت 1401/02/29 از طریق س�امانه س�تاد ایران به آدرس  www.setadiran.ir  نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند 
و پیش�نهادات خود را باتوجه به مندرجات دفترچه مناقصه ظرف مهلت مقرر ش�ده در جدول زیر در س�امانه ستاد ایران بارگذاری  
نمایند و ضمنا پاكتهای الف و ارزیابی كیفی مناقصه را به دبیرخانه این ش�ركت تحویل نمایند .ضمنًا به پیش�نهادهای تحویل داده 
ش�ده بعد از انقضاء  مدت و بارگذاری نش�ده در س�امانه ،  ترتیب اثر داده نخواهد ش�د . كارفرما نس�بت به رد یا قبول یک یا كلیه 

پیشنهادات مختار است . 

شماره فراخوان مناقصه در سامانه ستاد : 2001005066000016

شرح مناقصهشماره مناقصهردیف
 تضمین شرکت در

(مناقصه( ریال
نوع ضمانتنامه

زمان تحویل

پاكتها

 زمان بازگشائی

پاکتها

11401/114/603

انجام فعالیتهای 
 سرویس و نگهداری و 

روشنایی و خط گرم و اتفاقات 
عملیات در حوزه عمل 

مدیریت شهرستان میبد  1401

1.000.000.000

1- ضمانت نامه 
بانکی 

2-فیش  واریز 
وجه نقد 

3- مطالبات.

 ساعت
14

1401/03/08
ساعت

10:30 
1401/03/10

1- مدت اجرا : 12 ماه
2- هزینه درج آگهی مناقصه و كسورات قانونی به عهده برنده مناقصه میباشد. 

3- به پیشنهادات مشروط، مبهم، مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهاداتی كه بعد از موعد مقرر ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
داوطلب�ان می توانند جهت كس�ب اطالعات بیش�تر با ش�ماره تلف�ن : 36248989-035 امور ت�داركات و 36243111 -035 امور 

مهندسی و نظارت  تماس حاصل نمایند . 
شركت توزیع نیروی برق استان یزدشناسه آگهی 1315565
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