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نخستین آلبوم مصطفی راغب 
رونمایی شد

 اتفاقی شیرین در
»حال نامعلوم« موسیقی

 هافبک استقالل 
در گفت وگو با قدس:

بدون باخت لیگ را 
تمام می کنیم

خرداد۱

 درگذشت 
ویکتور هوگو

نویسنده 
فرانسوی
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قیمت در مشهد و تهران 3000 تومان - سایر نقاط کشور 2000 تومان

74

 یکشــنبه  1 خرداد 1401     20شــوال 1443       22می 2022       ســال سی و پنجم  
ـه ویژه خراســان          ـه رواق            4 صفـح شــماره ۹812      8 صفحــه           4صفـح

رواق۱
دیدار هیئت  امنای جامعه المصطفی 
با تولیت آستان قدس رضوی 

اعضای هیئت  امنای جامعه المصطفی)ص(  العالمیه 
ضمن تشرف به زیارت بارگاه منور امام رضا)ع( با 

تولیت آستان قدس رضوی دیدار و گفت وگو کردند...

آیاطرحدولتبرایاصالحقانوناصل44خبرازتحولجدیدیدراقتصادایرانمیدهد؟

خصوصی سازی در اتاق عمل
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نویسندهآمریکایی
درگفتوگوباقدس
ازجنگدرشرقاروپامیگوید

بازنده اصلی
مردم اوکراین 
هستند
خانوارهایایرانیدرمقایسهبابقیه
دنیاچقدربرقمصرفمیکنند؟

مصرفانرژی
رویدورِتند!
همزمانباواگذاریبرخی
پایگاههایروسیهبهایران
اسرائیلسوریهراهدفقرارداد
هراسازتثبیت
مواضعمقاومت
خراسان
گزارشیازدغدغههای
اینروزهایفعاالناقتصادی

بدنهاداری
همراهتولیدنیست
ضربهایدیگربرپیکره
اقتصادضعیفسینمایایران

عواقبسنگین
درانتظار
قاچاقچیانفیلم

 از یارگیری راهبردی چین
تا ضرورت تقویت بندر چابهار

فاطمه محروق
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باصدوردستورساماندهیتجارتمرزیتوسطرئیسجمهور

 کولبران وارد متن اقتصاد می شوند
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آگهی مزایده هــای 
حضوری)حراج( شركت

 بهره برداری قطارشهری 
مشهـد

شركت بهره برداری قطارشهری 
شرح در صفحه  8

ف
40
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هرگونه اتالف قابل توجه آب)شکستگی لوله ها،باز بودن لوله ها،هدر روی آب در هر نقطه(را به مرکز ارتباطات مردمی)122(اطالع دهید. 

آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای  

دفتر روابط عمومی شركت آب و فاضالب استان زنجان

شرکت آب و فاضالب استان زنجان در نظر دارد انجام پروژه ها برابر اطالعات مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکتهای تشخیص 
صالحیت شده سازمان برنامه و بودجه واگذار نماید . 

1-نام و نشانی مناقصه گذار : شرکت آب و فاضالب استان زنجان به آدرس: زنجان کمربندی شمالی- ابتدای زیباشهر کد پستی 4514978757
2-عنوان و مشخصات کلی مناقصه :

شماره 
برآورد اولیه )ریال(موضوعمناقصه

مبلغ 
پیش 
پرداخت

مدت 
رشته ومحل تامین اعتبارپیمان

پایه مورد نیاز

تضمین شرکت 
در فرآیند ارجاع 

کار )ریال(
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پروژه آبرسانی به روستاهای 
اند آباد علیا و آقبالغ 

شهرستان زنجان شماره 
فراخوان

2001001230000027

3ماه5/277/124/130%25
منابع عمرانی به 

صورت نقد و اسناد 
خزانه طبق شرح 
در اسناد مناقصه 

اشخاص حقیقی حداقل 
پایه 3 در رشته آب یا 
ابنیه یا حقوقی دارای 

پروانه صالحیت حداقل 
پایه  5 در رشته آب 

یا ابنیه

264/000/000
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پروژه حفاری 3 حلقه چاه 
در شرق شهر زنجان

شماره فراخوان 
2001001230000028

6ماه37/995/991/488%20
منابع عمرانی به 

صورت نقد و اسناد 
خزانه طبق شرح 
در اسناد مناقصه 

حداقل پایه 5 در رشته 
1/900/000/000کاوشهای زمینی 

نوبت اول

3-تاری��خ وآدرس دریافت اس��ناد مناقصه : اس��ناد مناقصه از  س��اعت 14  مورخه   
1401/03/01  لغای��ت   س��اعت 9 صب��ح  مورخ��ه   1401/03/07 در س��امانه تدارکات 
الکترونیکی دول��ت به آدرس www.setadiran.ir جهت دریافت موجود اس��ت 
و معامله از ثبت و دریافت اس��ناد تا ارس��ال پاکات توس��ط مناقصه گران ، از طریق 

سامانه تدارکات الکترونیکی انجام خواهد شد . 
*نکته مهم*: مناقصه گران جهت شرکت در مناقصه حتمَا می بایست در بازه ی زمانی 
فوق نس��بت به دریافت اس��ناد فقط از س��ایت س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت 
اقدام نمایند، در غیر این صورت امکان ش��رکت در مناقصه فوق برای ایشان وجود 

نخواهد داشت .
4- نوع تضمین ش��رکت در فرآیند ارجاع کار : تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 
می بایس��ت به یکی از صور درج ش��ده در آیین نامه تضمین ب��رای معامالت دولتی 
ارائه گردد که جزئیات به صورت مشروح در اسناد مناقصه توضیح داده شده است 
5-مدت اعتبار پیش��نهادها : مدت اعتبار پیش��نهادها 3 ماه از تاریخ آخرین مهلت 

تسلیم پیشنهادها بوده و قابل تمدید تا 3 ماه دیگر می باشد .
 http://iets.mporg.ir, http://tender.nww.ir : 6-سایتهای ثبت آگهی 

7-مهلت تحویل پاکات مناقصه : پاکات مناقصه باید حداکثر تا ساعت 9 صبح  مورخه   
1401/03/18   از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت ارائه گردد و به پاکاتی 
که خارج از سامانه تدارکات الکترونیکی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد .

تذک��ر : مناقصه گران می بایس��ت اصل تضمین ش��رکت در مناقصه را عالوه بر ثبت 
در س��امانه س��تاد ، در یک پاکت دربسته تا یک س��اعت قبل از بازگشایی پاکات به 

دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان تحویل نمایند .
8- مکان تحویل اسناد :

www.setadiran.ir  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی به آدرس 
9-زم��ان گش��ایش پ��اکات : پ��اکات مناقص��ه مذک��ور در س��اعت 10 صب��ح  مورخ��ه   
1401/03/18 در س��الن کنفرانس ش��رکت آب و فاضالب اس��تان زنجان بازگش��ایی 

خواهد شد.
10 - شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول اختیارات وتکالیف دستگاه 
مناقصه گذار موضوع ماده 10 آیین نامه معامالت دولتی می باش��د. شرکت آبفا در رد 

یا قبول هر یك از پیشنهادات مختار است .
11 - عالوه بر صالحیت پیمانکاری ، داش��تن صالحیت ایمنی برای ش��رکت در مناقصه 

الزامی می باشد .
12- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .

13- به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط، مخدوش و همچنین پیشنهاداتی که پس 
از مهلت مقرر در فراخوان واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد 

14- هزینه کلیه آگهی ها به عهده برنده های مناقصات می باشد .

 بیمارستان رضوی در نظر دارد 
نس��بت به واگذاری مه��د کودک ای��ن مرکز از 
طریق مزایده عموم��ی اقدام نماید. متقاضیان 
واجد شرایط در صورت تمایل می توانند ، جهت اخذ اطالعات و شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 
درج آگهی حداکثر تا تاریخ 1401/03/05 در س��اعت اداری  به بیمارس��تان رضوی ، واحد 
اداری آقای دهقان مراجعه نموده و پس از تکمیل اس��ناد مذکور نسبت به ارائه آن حداکثر تا 

بیمارستان رضوی پایان ساعت اداری مورخه 1401/03/11  اقدام نمایند .

مزایده عمومی

40
10
24
10

40
10
23
38

مناقصه  كیفی  ارزیابی  آگهی  تجدید 
شماره 23-37-1400)نوبت دوم(

اداره كل راه آهن خراسان در نظر  دارد

بنابرائی�ن نامه اجرایی بن�د ج ماده 12 قانون برگ�زاری مناقصات 
نسبت به ارزیابی کیفی پیمانکاران واجد شرایط جهت شرکت در 
مناقصه ،  از طریق س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت) س�تاد(  به 

نشانی www.setadiran.ir به شرح زیر اقدام نماید.
 مناقصه گران می بایس�ت در س�امانه فوق) ستاد( ثبت نام و پس از 
اخذ گواهی امضا الکترونیکی نس�بت به دریافت اس�ناد  از طریق 

سامانه مذکور اقدام نمایند.
 الزم ب�ه ذکر اس�ت کلیه مراح�ل برگزاری مناقص�ه از فراخوان تا 

انتخاب برنده از طریق سایت مزبور انجام می گردد .
1- نام سازمان مناقصه گذار:  اداره کل راه آهن خراسان

2- شرح مختصر موضوع مناقصه : خرید مصالح تعمیر و نگهداری خط
 تذکر مهم : با عنایت به بخش�نامه های ش�ماره600/49564/ص-
98/05/07 ، 600/95513/ص- 1400/10/04 و 600/10267/
ص-1400/02/07 و معاون�ت محترم توس�عه مدیری�ت و منابع، 
رعای�ت ممنوعی�ت خرید کااله�ای خارجی دارای تولید مش�ابه 
داخلی و قیمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت 

ارائه گردد .

3- مهلت خرید اسناد ارزیابی : تا ساعت14:30  روز شنبه مورخ1401/03/07
4- فراخوان ارزیابی کیفی فوق از طریق پایگاه ملی اطالع رسانی 

مناقصات http:/iets.mporg.ir اطالع رسانی می گردد.
5- مهلت و محل ارائه اسناد ارزیابی : شرکت کنندگان در ارزیابی 
کیف�ی می بایس�ت اس�ناد ارزیاب�ی را تا س�اعت14:30  روز ش�نبه 
مورخ1401/03/21-  در س�امانه ت�دارکات الکترونیکی دولت به 

آدرسwww.setadiran.ir   بارگذاری نمایند.
6- مبلغ کل برآورد:19.530.000 ریال 

7-م�دت و محل تحویل : زمان تحویل س�ه 3/م�اه پس از انعقاد 
قرارداد و در ایستگاه راه آهن مشهد می باشد.

8- مناقصه گر به منظور ش�رکت در مناقصه موظف اس�ت ش�رایط 
و مج�وز ه�ای الزم در خص�وص تولید یا عرضه ی�ا فروش کاالی 
موض�وع مناقص�ه را از مراج�ع ذیص�الح قانون�ی دارا باش�د. و 
می بایست به همراه اس�ناد مرتبط در سامانه تدارکات الکترونیک 
دول�ت ب�ه آدرسwww.setadiran.ir تا س�اعت14:30 روز ش�نبه 
م�ورخ1401/03/21 بارگ�ذاری نماین�د. در غیر ای�ن صورت از 
فرآیند مناقصه حذف خواهند گردیدو هیچگونه ادعایی از سوی 

شرکت کننده در این خصوص قابل استماع نخواهد بود .
پ�س از ارزیابی کیفی ، از مناقصه گران واجد ش�رایط که حداقل 
امتیاز الزم را کس�ب   نموده باش�ند جهت دریافت اس�ناد مناقصه 
دعوت به عمل خواهد آمد.                  شناسه آگهی 1320642 م الف 1793

اداره کل راه آهن خراسان

وزارت راه و شهرسازی
شرکت راه آهن

جمهوری اسالمی ایران
)سهامی خاص( 

اداره کل راه آهن خرأسان
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شركت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
شركت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر دارد  جهت برگزاری مناقصه عمومی 
یک مرحله ای  با ارزیابی ساده به شرح ذیل از طریق سامانه تداركات الکترونیک دولت 
برگزار نماید. كلیه مراحل برگزاری فراخوان  مناقصه از دریافت وتحویل اسناد مناقصه  
تا ارسال دعوتنامه ، از طریق درگاه سامانه تداركات الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شركت در مناقصه محقق سازند .

 تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 1401/02/29 می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه 
عمومی پس از برگزاری فرایند مناقصه  و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به 

مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

زمان و مهلت اسناد مناقصه:الف - مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1401/03/07
ب– مهلت تحویل پیشنهادها:         1401/03/21 هزینه چاپ آگهی  دو نوبت  بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

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

www.abfakhorasan : سایت اینترنتی

))آبادانی بدون آب امکانپذیر نیست((
عمومی مناقصه  فراخوان 

وم با ارزیابی ساده 
ت د

نوب

مبلغ تضمین فرایند اجرای کارمبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصهردیف

1
طرح توسعه و بازسازی تاسیسات 

شبکه توزیع آب شهری اراضی 
2001001446000045باغ رسالت شهر قوچان

  7.043.747.243  ریال هفت میلیارد و و 
چهل و سه میلیون هفتصد و چهل و هفت 

هزار و دویست و چهل و سه ریال

353/000/000 ریال 
سیصدو پنجاه وسه میلیون ریال



 از یارگیری راهبردی چین
تا ضرورت تقویت بندر چابهار

دکتر فاطمه محروق، عضو هیئت علمی 
دانشگاه فردوسی  چین زمانی که متوجه شد 
آمریکا سعی دارد او را از زنجیره ارزی جهانی خارج 
کند، یارگیری راهبردی را شــروع و زنجیره تولید 
عرضه و تقاضای جهانی چین را ایجاد کرد. طرح 
کمربند و جاده در واقع طرح کالن راهبرد امنیتی 
بــرای ایجاد زنجیره تولید و عرضه چینی است. 
این طرح در دو بخش دریایی و زمینی مطرح شده 
است. متأسفانه شاهد آن بودیم چین در حوزه 
دریا ایران را دور زد. یک تهدید راهبردی ما بندر 
گوادَر است که با سرعت بسیار باالیی در حال جلو 
رفتن است. اگر تحقق پیدا کند، بندر گوادر زنجیره 

حمل و نقلی را خواهد شکست.
گوادر بندری در پاکستان، دقیقاً در نزدیکی بندر 
چابهار ایــران اســت.  بندر چابهار متأسفانه با 
کندی پیش مــی رود. نه ما قادر به سرمایه گذاری 
الزم هستیم و نه می توانیم با سرعت چینی ها در 
گــوادر، این بندر خــودی را گسترش دهیم. چین 
رشته زنجیره مروارید دریایی را شکل داده است و  
می خواهد همکاری بازرگانی تجاری داشته باشد؛ 
بنابراین نیازمند داشتن حمایت از کشتی  های 
بازرگانی اش است. چین در حال جایگزینی بندر 

جبل علی امارات با چابهار است.
ــروژه لــولــه صلحی که  ــ از طــرفــی طــرحــی مثل پ
مربوط به ایران و پاکستان و هند برای چین اصالً 
نمی صرفد. یعنی آمریکا اجازه نمی دهد چنین 
طرحی تحقق پیدا کند. هرچند مباحث اقتصادی 
بسیار مهم است، اما معادالت راهبردی مانع از 
آن می شود که به راحتی این کار را انجام دهد. 
پس مسیرها را دورمــی زنــنــد. هرچند پرهزینه 
است اما این کار را می کنند. چین، ایران را قدرت 
خیلی قوی در منطقه می داند. اما ایران را خطر 
نمی داند. در منطق روسیه و چین خودشان در 
کالس قدرت های جهانی هستند و ایران در کالس 
قدرت منطقه ای. قدرت منطقه ای که در محور 
آمریکا قرار ندارد. بنابراین از نظر آن ها ایران بازیگر 
کلیدی است که باید حتماً آن را حفظ کنند. ولی 
این را هم اعالم می کنند که اگر ایران بخواهد با 
هسته ای شدن کالس منطقه ای اش را به کالس 
جهانی ما برساند، ما اجازه نمی دهیم. درنتیجه 
آن ها هم مصرند تا توافقات برجام به نتیجه برسد. 
چون ایــران باید از این نظر مهار شود. آن ها هم 
نمی خواهند ایران هسته ای شود. در این مسئله 
رویارویی ما نه تنها با آمریکا بلکه با روسیه و چین 
نیز خواهد بود. این یک بحث جدی است. اما 
چون ایران در محور آمریکا قرار ندارد، مهم ترین 

شریک آن هاست.
بــاوجــود همه ایــن هــا نگاه چین بــه ایـــران نگاهی 
دوستانه است. البته چین با آمریکا هم هر چقدر 
جدال داشته باشد دشمن نیست، بلکه رقیب او 
است؛ رقابت قدرت های جهانی. اما ایران با آمریکا 
دشمنی دارد. پس ادراک این ها از نظام جهانی 
متفاوت اســت. برخی جاها به منافع مشترک 
می رسند؛ جاهایی که می خواهند در مقابل نظم 

یک جانبه گرایانه آمریکا قرار بگیرند.
امــا ایــن ســؤال هم مطرح می شود که چــرا چین 
همیشه با تحریم های شدید آمریکا علیه ایران 
مخالفت می کند؟ به این دلیل که معتقد است دیر 
یا زود این تحریم ها علیه خودش شروع می شود 
و می گوید اگر من در جنگ با آمریکا قرار بگیرم 
هیچ کدام ازکشورهای غرب آسیا از من حمایت 
نخواهند کرد؛ چون همه این ها زیر چتر آمریکا 
هستند. ایـــران چــون زیــر چتر حمایتی آمریکا 
نیست از آمریکا حمایت نخواهد کرد. پس من 
می توانم همواره یکی از گزینه های تأمین انرژی ام را 

از ایران داشته باشم.

توقیف یک نفتکش یمنی 
توسط ائتالف سعودی

شرکت نفت یمن در بیانیه ای از توقیف نفتکش 
ایــن کشور بــه دســت ائــتــالف متجاوز بــه رهبری 
عربستان سعودی خبر داد. به گزارش المسیره، 
بر اساس این بیانیه، نفتکش بیرکلیس که حامل 
سوخت گازوئیل بوده با وجود بازرسی های انجام 
شده از سوی سازمان ملل متحد و کسب مجوز 
ورود توسط نیروهای همپیمان سعودی و ایاالت 
متحده آمریکا توقیف شد. به گفته شرکت نفت 
یمن، این نفتکش غول پیکر حامل ۳۰هزار و ۵۹۷ 

تن گازوئیل بوده است.

   کوچک ترین 
تهدید را در 
باالترین حد 
پاسخ می دهیم  
امیردریادار 
حبیب اهلل 
سیاری، معاون 
هماهنگ کننده 
ارتش در آیین 
گرامیداشت یادواره 
شهدای عملیات 
بیت المقدس با 
تأکید بر اینکه از 
سال ۱۳۸۷ تاکنون 
نزدیک به 5هزار 
کشتی تجاری و 
نفتکش با حضور 
فیزیکی نیروی 
دریایی ارتش در 
منطقه اسکورت 
و محافظت شده 
است، گفت: قطعًا 
کوچک ترین تهدید 
علیه ایران را در 
باالترین حد پاسخ 
می دهیم و امروز در 
اوج صالبت هستیم.

اصل   محمدی  حسین 
در جــریــان سفر اخیر رئیس 
جمهور به استان آذربایجان 
ــالم  ــ ــت االسـ ــ ــجـ ــ ـــی، حـ ـــ ــرب ــ ــ غ
والمسلمین رئیسی باحضور 
در نشست خبری ضمن اشاره 
به مسئله ساماندهی و توسعه مرزها و گمرکات 
مرزی بر لزوم کنترل و فراهم آوری زیرساخت های 
قانونی و فیزیکی تجاری تصریح کرد و افزود: دولت 
مرز را نه یک تهدید بلکه یک فرصت می داند. 
تجارت مرزی به معیشت بخشی از مرزنشینان 
کشور پیوند خورده و لذا نمی توان آن را تعطیل کرد. 
آیین نامه ساماندهی تجارت مرزی که از سال1۳۹6 
مصوب شده در آینده نزدیک ابالغ می شود، اما 
چند بند آن نیاز به طرح در مجلس دارد که امیدوارم 
سریع تر به تصویب برسد.  بخشی از آنچه رئیسی 
وعــده ابــالغ آن را داده اســت، مربوط به اقتصاد 
مربوط به کولبری می شود که در استان های غربی 
امری رایج محسوب می شود. کولبر واژه مصطلح 
مردمان مناطق کردنشین برای افرادی است که به 
خاطر بیکاری و از روی ناچاری و در قبال دستمزد 
ناچیز اقدام به عبور دادن اقالم اقتصادی از مرز و 
حمل و ورود کاالی خارجی می کنند. اگرچه این 
اقتصاد تا مدت ها حتی رسمیت نداشت، اما در 
سال های اخیر به نظر می رسد حداقل نگاه ها به این 
قشر از مرزنشینان عوض شده است. بازه سنی 
کولبران نیز بین1۳تا 6۰سال متغیر است که بدون 
دریافت هیچ گونه خدماتی نظیر بیمه و... به این 
کار اقدام می کنند. در سال های اخیر هم به کرات 
شاهد حضور »زنان« در این گونه مشاغل هستیم.

براساس برخی آمــار، ساالنه ۸میلیارد دالر کاال 
از طریق کولبری به کشور وارد یا خارج می شود. 
اتفاقی که در شرایط تحریم می تواند خود فرصتی 
برای گردش ارز در مناطق مرزی باشد. اما برچسب 
غیرقانونی بودن به این اقتصاد سبب ایجاد نوعی 
نگاه منفعالنه به آن شده و همین امر موجب شده 
اغلب کولبران خطر عبور از مناطق سخت مرزی 
را به جان بخرند که این عامل سبب کشته شدن 
تعدادی از این عزیزان در طول سالیان گذشته شده 
است. بیشترین تعداد کشته شدگان کولبری هم 

مربوط به شهرهای، سردشت، اشنویه، بانه، نوسود 
و کرمانشاه است. از این گذشته پشتیبانی محافل 
ضدانقالب از ایــن قشر سبب شــده تا عمالً این 

موضوع به مسئله ای امنیتی تبدیل شود. 
حــاال بــا وعـــده ای کــه رئیسی داده، امیدها بــرای 
سروسامان دادن به این اقتصاد قوت گرفته است.

40 هزار نفر کولبر در خطر جانی! ◾
براساس آمارهای غیررسمی تعداد افراد فعال در 
حوزه کولبری حدود 4۰هــزار نفر است و این عدد 
به خوبی نشان می دهد چرا مسئله جلوگیری از 
حوادث کولبری ارتباط مستقیمی با سامان دهی 

این صنف دارد. تاکنون نمونه های موفقی هم از 
سامان دهی این اقتصاد در مرزهای جنوب شرقی 
تجربه شده است. به عنوان مثال براساس اعالم 
معاونت اقتصادی استان سیستان و بلوچستان 
از 26مهرماه 14۰۰ کولبران استان در کنار صادرات 
تمام کاالهای مجاز صادراتی اجازه دارند بیش از 
۸۰۰ قلم کاالی تعیین شده وارداتی را وارد کنند و 
در بخش صادرات نیز می توانند کاالهای مجاز را با 
معافیت کامل از هرگونه عوارض به مقصد کشور 
مقابل خارج کنند. همچنین بر اساس این قانون 
هر کولبر می تواند تا سقف ۷۰۰ هزار تومان در ماه 
کاال صــادر و وارد کند و این مبلغ بــرای هر خانوار 

کولبر به صورت ماهیانه 2 میلیون و ۸۰۰ هزار تومان 
در نظر گرفته شده که باید از طریق بازارچه های 
مرزی مشخص با بهره بردن از معافیت کامل سود 

بازرگانی انجام شود.

چرا کولبری در مرز رواج دارد؟ ◾
ــامــتــوازن« یکی از اصــلــی تــریــن علل  »تــوســعــه ن
تشویق مرزنشینان بــه مشاغلی چــون کولبری 
اســت. بــراســاس گــزارش مرکز آمــار ایـــران، درآمــد 
سرانه استان کردستان حدود 46/4 درصد درآمد 
سرانه میانگین کشور است. در سال1۳۹۳ سهم 
کردستان از تولید ناخالص داخلی ۰/۹۵و به عبارت 
دیگر کمتر از یک دهم بوده و رتبه کردستان از این 
نظر در کل کشور ۳۰ است! این وضعیت در سایر 
استان های مرزی کشور هم تقریباً مشابه است. 
به عنوان مثال اســتــان سیستان و بلوچستان و 
آذربایجان غربی به ترتیب رتبه های ۳1 و 2۹ را به 
خود اختصاص داده انــد که از این حیث می توان 
گفت کمترین میزان مشارکت در تولید ناخالص 
ملی را دارنــد. طبق برآوردها، آمار بیکاری در این 
استان ها زیاد است و افرادی با مدارک باال به خاطر 

بیکاری به کولبری می پردازند. 

نقش بازارچه های مرزی در کاهش بحران ◾
جمهوری اسالمی ۸هزار و ۵۷4کیلومتر با 1۵کشور 
همسایه مرز مشترک در حوزه دریا و خشکی دارد 
که این، خود یک ظرفیت بسیار زیاد برای جذب 
سرمایه و ایجاد اشتغال محسوب می شود. برپایه 
آخرین اطالعات ارائه شده از سوی سازمان توسعه 
 تجارت 4۸ بــازارچــه مــرزی در کشور وجــود دارد. 
»آیین نامه ساماندهی مبادله« در بازاچه های 
غیررسمی و موقت مرزی که در تاریخ یکم مرداد 
1۳۹6 با هدف افزایش درآمد مرزنشینان و جلوگیری 
از مهاجرت در روستاهای مرزی به تصویب رسید، 
تمام مردم ساکن در شعاع 2۰کیلومتری مرزها را 
شامل می شود. مطابق این آیین نامه 11مــاده ای، 
وزارت کشور موظف به هدایت و انتقال مبادالت 
غیررسمی مرزی در استان های آذربایجان غربی، 
کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان به 

گمرکات رسمی یا  بازارچه های مرزی است.

یادداشت

خبر

خبرخبر
روزروز

 رئیس جمهور دوشنبه به عمان سفر می کند ◾
رئیس جمهور روز دوشنبه به دعــوت رسمی »هیثم 
بن طــارق آل سعید« سلطان عمان و در رأس هیئتی 
بلندپایه، به این کشور سفر می کند. به گزارش ایسنا، این 
مالقات در کاخ العلم صورت خواهد گرفت. امضای اسناد 
دوجانبه همکاری، دیدار با ایرانیان مقیم، تجار منطقه و 
فعاالن اقتصادی عمانی از جمله برنامه های سفر یک 

روزه دکتر رئیسی به عمان است.

قالیباف »قانون جهش تولید دانش بنیان« را ابالغ کرد ◾
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شــورای اسالمی، در 
نامه ای به دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، 
»قانون جهش تولید دانش بنیان« را برای اجرا ابالغ کرد. 
به گزارش مهر، گفتنی است طرح جامع »جهش تولید 
دانش بنیان« چند بــار بین شـــورای نگهبان و مجلس 
 شورای اسالمی در رفت وآمد بود که در نهایت چهارشنبه 
)21 اردیبهشت ماه( مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت.

عزم دولت برای اجرای قانون جوانی جمعیت ◾
معاون امور مجلس رئیس جمهور، در نشست تبیین 
جایگاه سالمت اجتماعی و توانبخشی در نظام سالمت 
کشور از عزم دولت برای اجرای قانون جوانی جمعیت 
خبر داد.به گزارش فارس، سید حمید حسینی، با اشاره 
به این مطلب که جمعیت یک مؤلفه قدرت است، ادامه 
داد: در این پروژه نیاز به همگرایی ملی است که از این 

مشکالت به سالمت عبور کنیم. 

 نامزدهای فراکسیون انقالب سه شنبه مشخص می شوند ◾
ــاره به   نــایــب رئــیــس فــراکــســیــون انــقــالب مجلس بــا اشــ
فرا رسیدن انتخابات هیئت رئیسه اجالسیه سوم دوره 
یازدهم مجلس از نهایی شدن نامزدهای این فراکسیون تا 
سه شنبه خبر داد. به گزارش ایرنا، میرتاج الدینی تأکید کرد: 
پیشنهادها در خصوص شیوه رأی گیری در مجمع بررسی 
خواهد شد و پس از نظرخواهی و انجام رأی گیری، طبق نظر 

مجمع فراکسیون عمل می شود.

قــدس  صبــح روز گذشــته 
امــور  وزارت  ســخنگوی 
خارجــه کشــورمان در ســفر 
بــه تایبــاد و در حاشــیه بازدیــد 
از مــرز دوغــارون بــا اشــاره بــه تأمیــن حقابــه 
ایــران از رودخانــه هیرمنــد گفــت: تأمیــن 
حقابــه ایــران کــه بایــد محقــق می شــده تــا 
بــه امــروز محقــق نشــده اســت و از ســوی 
افغانســتان در سیســتان  و بلوچســتان، 
کمیســرهای عالــی آب دو کشــور مراوداتــی 
ــا، ســعید  ــا هــم داشــته اند. بــه گــزارش ایرن ب
خطیــب زاده با بیــان اینکــه زیرســاخت های 
خوبــی در مــرز دوغــارون وجــود دارنــد، بــر 
لــزوم فراهــم آوری امکانــات در آن ســوی 
مرزتوســط دولــت افغانســتان تأکیــد کــرد. 
وی ادامــه داد: ایــن مــرز نقــش بســزایی در 
توســعه روابــط ایــران و افغانســتان دارد. 

ســخنگوی وزارت خارجــه در ادامــه ایــن 
ــه ایــن گــذرگاه مــرزی از محــل زمیــن  ســفر ب
ســاخت اردوگاه اتبــاع خارجــی، پارکینــگ 
شــهید فخــری زاده، نقطــه صفر مــرزی ایران 
و افغانســتان، پاســگاه مــرزی دوغــارون، 
و  دوغــارون  اقتصــادی  ویــژه  منطقــه 
نمایندگــی اداره کل امــور اتبــاع و مهاجــران 
خارجــی در تایبــاد نیــز بازدیــد کــرد. گمــرک 
ــا قدمتــی 1۰۰ ســاله یکــی از پنــج  دوغــارون ب
گمــرک برتــر اقتصــادی کشــور بــه شــمار 
مــی رود کــه ســاالنه افــزون بــر 2 میلیــارد 
دالر انــواع کاال از طریــق ایــن گمــرک بــه 
افغانســتان صــادر می شــود. مــرز دوغــارون 
در فاصلــه 1۸ کیلومتــری شــهر تایبــاد قــرار 
دارد و شهرســتان 14۰ هــزار نفــری تایبــاد 
نیــز در فاصلــه 22۵ کیلومتــری جنــوب 

شــرقی مشــهد واقــع اســت.

سخنگوی وزارت خارجه ضمن سفر به مرز دوغارون:

حقابه هیرمند محقق نشده است  

قابهمسایگی

بازدید رئیس جمهور از نمایشگاه کتاب

در  حاشيه

آمریکا و اروپا 
فرصتشان را 
نابود کردند!

پس از سفر مورا به 
تهران، علی شمخانی 
دبیر شورای عالی 
امنیت ملی کشورمان 
در صفحه شخصی 
خود از جدیت 
کشورمان در مذاکرات 
و ادامه بدعهدی 
طرف مقابل خبر داد و 
گفت: مذاکرات وین به 
مرحله ای رسیده که گِره 
آن تنها با پایبندی طرف 
خاطی به راهکارهای 
منطقی و اصولی ایران 
باز می شود. به گزارش 
قدس، شمخانی افزود: 
آمریکا با بدعهدی 
و اروپا با بی عملی، 
فرصت بهره مندی 
از حسن نیت اثبات 
شده ایران را به نابودی 
کشاندند؛ اگر اراده ای 
برای بازگشت دارند، 
ما آماده ایم و توافق در 
دسترس است.

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9360000827    از مجلس محترم و نمایندگان طراح 
مشخص کردن سقف برای اجاره بهای خانه 

و تأیید و همراهی دولت با این طرح متشکریم. 
اما اگر نظارت و کنترل قاطعانه اتحادیه امالک  و 
سازمان های نظارتی و برخورد با متخلفان این 

مصوبات مجلس و دولت نباشد، هیچ اثری در 
بازار آشفته اجاره بها جز سوء استفاده بعضی 

از مشاوران امالک و برخی مالکان سنگدل و 
پول پرست ندارد.

هدفمندکردن یارانه ها کارخوب    9390000460

دولت است، چرا باید خارجی ها از یارانه پنهان 
استفاده کنند.

باعرض سالم وادب. اهانت به ساحت    9220000239
مقدس قرآن کریم وخانه خدا به بهانه اعتراض به 

گرانی ها مطمئنًا نه می تواند ازطرف مسلمانان 

باشد و نه حامیان انسانیت وجوانمردی این اقدام 
انزجارآور را قبول می کنند.

دالر یک هزار تومانی  و۳ هزار تومانی    9150000539
سبب شد سالی یک میلیون ایرانی هر کدام 2 هزار 

دالر در مجموع 2 میلیارد دالر از کشور خارج کنند. 

خبـر
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 آمریکا به قبول برجام 
تن خواهد داد

دســتیار و مشــاور عالی فرمانده معظــم کل قوا روز گذشــته 
در آییــن رونمایــی از کتــاب تاریــخ شــفاهی ســردار ســید 
یحیــی )رحیــم( صفــوی و کتــاب »یحیــی« گفــت: امــروز 
ــم و آمریکایی هــا بایــد گــوش دهنــد و  مــا تصمیــم می گیری
پیش بینــی مــن ایــن اســت کــه آمریــکا بــه قبــول برجــام تــن 
خواهــد داد. بــه گــزارش ایرنــا، ســید یحیــی رحیــم صفــوی 
در ادامــه افــزود: گفتمــان مقاومــت و انقالبی در پــی مبارزه 
بــا اســتبداد و اســتعمار و خواهان تغییر اساســی براســاس 
اســالم نــاب محمــدی بــا حفــظ هویــت تمدنــی مــا در همــه 

عرصه هاســت.

50درصد ترکیب هیئت رئیسه 
تغییر می کند

نایب رئیس کمیسیون شــوراهــا و امـــور داخــلــی مجلس از 
احتمال تغییر ۵۰ درصــدی ترکیب هیئت رئیسه مجلس 
خبر داد. به گــزارش تسنیم، »محمد ملک میان« در پاسخ 
ــن حجم از تغییرات گــفــت: شــایــد مهم ترین  بــه چــرایــی ای
ــه مــدیــریــت مجلس در حــــوزه  مدیریت  ــل، انــتــقــاد ب ــی دل
جلسات اســت. هیئت رئیسه باید بـــازوی رئیس مجلس 
باشد. هم مشاوره بدهد و هم کار را پیش ببرد. وی ادامه داد: 
هدایت کــردن مجلس کــار راحتی نیست و هیئت رئیسه 
 باید موضوعات را اولویت بندی و همراهی دولــت و مجلس

 را نیز محقق کند.

 تأکید ایران و اسلواکی 
بر همکاری های اقتصادی

وزیــر اقتصاد جمهوری اسلواکی کــه بــه منظور حضور در 
کمیسیون مشترک اقتصادی به تهران سفر کرده است، صبح 
دیروز با مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور 
خارجه دیدار کرد. به گزارش فارس، معاون اقتصادی وزیر امور 
خارجه در این دیدار با اشاره به ظرفیت باالی اقتصاد ایران، 
پیشرفت های کشورمان را در حوزه فناوری های نوین تبیین و بر 
توجه بیشتر به این مزیت در همکاری های دوجانبه تأکید کرد. 
یان اورلوچ نیز گفت: ظرفیت دو کشور در حوزه های صنعت، 
کشاورزی، ماشین آالت و فناوری های نوین در تنظیم نهایی 

سند کمیسیون مورد توجه خواهد بود.  

 کولبران وارد  کولبران وارد 
متن اقتصاد می شوندمتن اقتصاد می شوند

با صدور دستور ساماندهی تجارت مرزی توسط رئیس جمهوربا صدور دستور ساماندهی تجارت مرزی توسط رئیس جمهور



کاهش 
۳۰درصدی 

درآمد سرانه 
کشور در دهه 9۰

سیدمحمدهادی 
سبحانیان، معاون 

اقتصادی وزیر 
اقتصاد نوشت: »در 
دهه گذشته به دلیل 

تورم باال و رشد 
اقتصادی تقریبًا 

صفر، درآمد سرانه 
ما ۳۰ درصد کاهش 

یافت. لذا امروز 
ارتقای  معیشت مردم 

اولویت اصلی دولت 
است. گرچه عادالنه 

کردن توزیع  یارانه ها 
در کوتاه مدت قدرت 

خرید دهک های 
پایین و متوسط را 

افزایش می دهد، ولی 
راهکار اصلی کاهش 

پایدار  تورم است«.

خبرخبر
خوبخوب

جاماندگان یارانه نقدی که هنوز نسبت به نام نویسی 
در سایت هدفمندی  یارانه ها اقــدام نکرده اند، امــروز 
)یکشنبه( می توانند بدون محدودیت مربوط به شماره 
کــارت ملی نسبت به ثبت نــام اقــدام کنند. به گــزارش 
تسنیم، براساس برنامه زمان بندی سازمان هدفمندی 
 یارانه ها بــرای نام نویسی از جاماندگان یارانه نقدی، 

ــرداد مــاه متقاضیان می توانند بـــدون رعایت  اول خـ
ــویــســی بـــه آدرس  ــام ن ــر کـــد مــلــی بــــرای ن شـــمـــاره آخــ
اینترنتی my.gov.ir   مراجعه کنند. بــر پایه اعــام 
سازمان هدفمندسازی یارانه ها، ثبت نام از متقاضیان 
دریافت یارانه شامل افراد جدید و جامانده در راستای 
تکلیف مقرر در جزء 1 بند ص تبصره 1 قانون بودجه سال 

1401 کل کشور و در راستای مردمی سازی و توزیع عادالنه 
یارانه ها از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه ها آغاز شده 
است. با اتمام زمان ثبت نام، فرصت متقاضیان برای 
ثبت نام دریافت یارانه جدید نیز تمام می شود و باید دید 
آیا باز هم سازمان هدفمندسازی یارانه ها زمان دیگری را 

مشخص و اعام خواهد کرد یا خیر.

ــدی پـــنـــاهـــی    ــهـ مـ
نخستین رویــداد بین المللی 
خصوصی سازی در اقتصاد 
ــران روز گذشته در سالن  ــ ای
ــران در تــهــران با  ــاس ســ اجــ
حضور رئیس جمهور برگزار 
شد. محتوای این رویــداد که همزمان با سالروز 
اباغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی 
برگزار می شود، از شروع یکی دیگر از اصاحات 

اقتصادی کشور حکایت می کند.
سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط 
رهبر معظم انقاب در اول خــرداد 1384 اباغ 
شد. قانون اجــرای این سیاست ها نیز در سال 
8۷ به تصویب مجلس شورای اسامی رسید و 
دسته بندی فعالیت های حاکمیت به گروه های 
مختلف انجام شد، با اباغیه های دولت وقت 
قــرار بــود کــه دولــت از تصدی گری خــارج شود 
و کــار اجــرایــی را بــه بخش خصوصی بسپارد 
اما بنا بر دالیــل مختلف این واگــذاری هــا موفق 
نبود؛ دالیلی که در نخستین رویداد بین المللی 
ــران بررسی و دورنمایی  خصوصی سازی در ای
ــرای افکار عمومی و نخبگان  از ایــن موضوع ب

ترسیم شد.

رئیسی: قرار است در کشور تصمیم های سخت  ◾
بگیریم

ــتــی و  ــارات رئــیــســی و ســایــر مــقــامــات دول ــهـ اظـ
خصوصی نشان می دهد که تحولی جدید در 
اقتصاد ایران در راه است. »قرار است در کشور 
تصمیم های سخت بگیریم. اشکال ندارد برخی 
با ما موافق نباشند. اینکه کسانی با نگاه نقادانه 
نسبت به کارهای انجام  شده یا در حال انجام 
نظر بدهند، اشکالی ندارد و ما را به افق پیشروی 
کشور رهنمود می کند. همه مردم دغدغه و رشد 
و پیشرفت کشور را دارند«. این اظهارات رئیسی 
در جلسه روز گذشته می تواند مؤید همین تحول 

جدید باشد.

پیش نویس الیحه اصالح قانون اصل ۴۴ ◾
نشانه دیگر ایــن تحول را مــی تــوان در خبر روز 
ــد. خــانــدوزی از آمــاده  ــر اقتصاد دی گذشته وزی
شدن پیش نویس الیحه اصاح قانون اصل 44 
 قانون اساسی در وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: 

این پیش نویس به کمیسیون اقتصاد دولت ارائه  
شده و پس از تصویب در صحن دولت به مجلس 

تقدیم می شود.
وی خاطرنشان کرد: در گام دوم شرکت ها چه در 
بخش دولتی و چه عمومی غیردولتی باید برای 
افزایش کیفیت مدیریت و ارتقای بهره وری تاش 
کنند. در این راستا شفاف سازی صورت های مالی 
بخش عمومی را در ادامه شفاف سازی صورت های 
مالی شرکت های دولتی طبق دستور رئیس جمهور 
در سامانه کدال در دستور کار داریم. باید مدیران 
بخش های دولتی و عمومی غیردولتی پاسخگوتر 

باشند.
خاندوزی، وزیر اقتصاد در این اجاس تصریح 
کــرد »رهاشدگی مجموعه های واگـــذار شــده به 
 شـــدت مــشــهــود اســـت و صــرفــاً می خواستند 
شرکت های دولتی را واگــذار کنند؛ بنابراین باید 
در سیاست های پیشینی و پسینی دقت کنیم«.

بنابراین عاوه بر ارسال الیحه اصاحیه اصل 44 
به دولت، دو اقدام دیگر در وزارت اقتصاد درباره 
خصوصی سازی نیز رخ  داده است؛ 1- رونمایی از 
سامانه شفافیت اطاعات واگذاری های پیشین 
2- انتشار صــورت هــای مالی شرکت های ذیل 
نهادهای عمومی غیردولتی بــرای نخستین بار 

در کدال.

توفیقات اندک در مقابل فساد خصوصی سازی ◾
امــا چــرا خصوصی سازی در کشور ما با وجود 
ــبــوده  ــه هــای مــتــعــدد جــهــانــی مـــوفـــق ن ــجــرب ت

ــر اقــتــصــاد هــر چند از توفیق های  اســـت؟ وزیـ
خصوصی سازی همچون گسترش مالکیت 
عمومی، سهیم شدن بخش زیــادی از مــردم از 
سهام عــدالــت، افــزایــش کدهای سهامداری و 
افزایش ظرفیت تولید و کفایت سرمایه بانک ها 
از محل بازار سرمایه سخن گفت اما به صراحت 
به موضوع فساد در برخی واگــذاری هــا اشــاره 
و اضافه می کند: در واگــذاری هــای بــدون فساد 
ــتــی، کــارنــامــه قــابــل دفاعی  مجموعه های دول
نداشتیم. از منظر وزارت اقتصاد تداوم این حجم 
از رد دیون به صندوق ها نه مشکلی از صندوق ها 
حل می کند و نه شرکت ها واقعاً واگـــذار شده 
اســت. اگرچه بر اســاس قانون بودجه سنواتی 
ملزم به اجرای قانون هستیم اما پیشنهاد ما این 
است که به  صورت جدی در این مسیر در قوانین 

بودجه، تغییراتی رخ دهد.
وی افزود: برای امسال بر اساس مصوبه نخستین 
جلسه هیئت واگــذاری که دو هفته پیش برگزار 
شد، 18۷ شرکت دولتی با درصدهای مختلف 
سهامداری دولت از 3 تا 4درصد تا 100درصــد و 
همچنین 300 دارایی متنوع در دستور کار واگذاری 

قرار گرفت.
وزیر اقتصاد بیان کرد: تمایز ما در این دولت با 
واگذاری های گذشته در وزارت اقتصاد این است 
که ابتدا باید توانمندی در مدیریت احراز شود، 
سپس مالکیت واگــذار شود؛ بنابراین قراردادها 
به  صــورت پیمان مدیریت بــوده و پس از مدتی 

مالکیت واگذار می شود.

اهداف هشت گانه سیاست های كلی اصل ۴۴  ◾
چه بود و چرا موفق نشد؟

هر چند ابعاد الیحه اصاحیه دولت بر اصل 44 
قانون اساسی تاکنون منتشر نشده است اما با 
توجه به سخنان روز گذشته رئیس جمهور و وزیر 
اقتصاد به نظر می رسد تغییر شیوه واگذاری ها 
ــن طــریــق از  ــن اصاحیه اســت تــا از ای مــحــور ای

واگذاری به افراد نااهل جلوگیری کنند.
ــل  تــــاش دولـــــت ســـیـــزدهـــم بـــــرای تــغــیــیــر ری
خصوصی سازی بــا اصاحیه در حالی است 
کــه 1-شــتــاب بخشیدن بــه رشــد اقتصاد ملی 
2- گسترش مالكیت در سطح عــمــوم مــردم 
به  منظور تأمین عدالت اجتماعی 3- ارتقای 
كارایی بنگاه های اقتصادی و بهره گیری از منابع 
مادی، انسانی و فناوری 4- افزایش رقابت پذیری 
در اقتصاد ملی 5- افــزایــش سهم بخش های 
خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی 6- كاستن 
ــی و مــدیــریــتــی دولــــت در تــصــدی  ــال از بـــار م
فعالیت های اقتصادی ۷- افزایش سطح عمومی 
اشتغال 8- تشویق اقشار مردم به پس انداز و 
سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها؛ هر کدام 
از این اهداف به  صورت جداگانه قابلیت بررسی 
دارنــد اما به  طور خاصه، روش هــای واگــذاری، 
قیمت گذاری و اهلیت خریداران سبب شده این 
اهداف یا محقق نشوند یا در مقابل هزینه های 

ایجاد شده، بسیار ناچیز باشند.
امـــا ریــشــه ایـــن چــالــش هــا چــیــســت؟ یــکــی از 
جدی ترین پاسخ ها را می توان حوزه قوانین حقوقی 
کشور دانــســت، ابــهــام در تعریف شرکت های 
دولتی، پیچیدگی و تورم مقررات و بی ثباتی قانون 
و اصاح همه جانبه قوانین کار کشور )قانون کار، 
ــورس( تأمین حقوق  مالیات، سرمایه گذاری و ب

مالکیت را الزامی کرده است.
از همین روست که برخی کارشناسان معتقدند 
تقویت بخش خصوصی به  جای خصوصی سازی 
با بهبود غیرشعارى فضاى کسب وکار نیز می تواند 
اهــداف فوق را به شکلی دیگر و با عــوارض کمتر 

تأمین کند.
تجربه خصوصی سازی در ایران به  خوبی نشان 
می دهد که پس از خالی شدن داخل بنگاه )فروش 
سرمایه هایی مثل زمین، ماشین آالت و...( به دلیل 
پیامدهای اجتماعی تعطیلی بنگاه، دولت ناچار 

به رفع و رجوع كردن الشه تهی شده خواهد بود.

آیاطرحدولتبرایاصالحقانوناصل44خبرازتحولجدیدیدراقتصادایرانمیدهد؟

خصوصی سازی در اتاق عمل
خبر

 ابالغ تغییر تعرفه های گاز 
از اوایل خرداد

مدیر امور گازرسانی شرکت ملی گاز گفت: تغییر 
تعرفه های گاز امسال از اوایل خرداد اباغ می شود تا 
مردم فرصت انجام اقدامات برای مدیریت مصرف 
را داشته باشند. به گزارش صداوسیما سیدجال 
ــر تعرفه های  نورموسوی ادامــه داد: با ابــاغ زودت
جدید، عاوه بر پرداخت هزینه های کمتر در بخش 
خانگی با تشکیل بــازار گاز در بــورس، مشترکان 
می توانند از محل گاز مازاد بر مصرف داخلی، در این 
بازار مشارکت کنند. از سوی دیگر می توانیم اعمال 
محدودیت کمتر و پوشش گازرسانی بیشتری را 

برای صنایع باالدستی داشته باشیم.

افزایش قیمت کاالهای ایرانی 
در افغانستان

فروشندگان مواد غذایی در افغانستان می گویند 
افزایش قیمت مواد غذایی در ایران تأثیر مستقیمی 
بر بازارهای این کشور گذاشته و کاالهایی که از ایران 
وارد می شوند در بازار هرات و شهرهای دیگر با دو 
برابر قیمت به  فروش می رسند. به گزارش فارس، 
پس از افزایش قیمت کاالهای یارانه ای در کشور 
ایران، افغانستان که به گفته بازرگانان نزدیک به 80 
درصد از نیازمندی های خود را از ایران وارد می کند، 
با افزایش قیمت این کاالها روبه روست. در حال 
حاضر مواد غذایی چون ماکارونی، برنج، روغن، 
شکات و مــواد شوینده در بــازار هــرات با دو برابر 

قیمت فروخته می شود.

 سخنگوی مسکن 
به زودی معرفی می شود

ــر راه و شــهــرســازی اظهار  رســتــم قــاســمــی، وزیـ
کــرد: بــه زودی سخنگوی وزارت راه و شهرسازی 
برای بخش مسکن معرفی می شود که آخرین 
وضعیت پیشرفت پــروژه هــا را بــه اطــاع مــردم 
ــد. وی دربــــاره آخــریــن وضعیت  خــواهــد رســان
ساخت وساز نهضت ملی مسکن، گفت: اکنون 
یک میلیون و 300 هزار واحد نهضت ملی مسکن 
در مراحل ساخت اعم از خاک برداری تا اجرای 
فونداسیون قرار دارد و آمار بــه زودی و به صورت 
مرتب از سوی سخنگوی مسکن به اطاع مردم 
خواهد رسید. به گزارش ایرنا، معاونت مسکن 
وزارت راه اعام کرده است هزینه هر مترمربع از 
واحدهای نهضت ملی مسکن 4 میلیون و ۷50 
هزار تومان است که واحدهای اولیه در ماه های 

آینده با همین مبلغ تحویل می شود.

اقتصاد3

WWW.QUDSONLINE.IR۹۸۱۲ یکشنبه ۱ خرداد ۱40۱  ۲0 شوال۱443  ۲۲ می ۲0۲۲   سال سی و پنجم    شماره

78.950.000نیم سکه49.020.000ربع سکه1.579.691بورس 254.026دالر )سنا(59.970.000 مثقال طال 173دینار عراق )سنا(136.960.000سکه13.845.000 طال  ۱۸ عیار1.846اونس طال 69.169درهم امارات )سنا(

 امروز آخرین مهلت 
 نام نویسی 
جاماندگان یارانه

تلویزیون
  ۴3N59۸0 سامسونگ  

۱2,000,000 تومان
 ۴3LJ52۱00GI  ال جی  

۱3,000,000 تومان
 55XTU725 ایکس ویژن   

۱5,700,000 تومان
50SA۱260U تلویزیون اسنوا  

9,900,000 تومان 
65X۸000H سونی  

2۸,700,000 تومان
55k5900U-DSL دوو مدل  

۱۴,600,000 تومان

      صفحه 3

کارت س���بز خودرو س���واری پژو پارسXU7 مدل 
1393 به رنگ سفید روغنی شماره انتظامی ایران 
 124K0390266 12- 634 ه 98 و ش���ماره موت���ور
  NAAN01CA8EK847343 و ش���ماره شاس���ی

متعلق به سعید قاسمی مفقود و اعتبار ندارد.

ف
,4
01
02
36
0

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز خودروی  پژو 405GLX مدل 90 رنگ نقره 
ای متالی���ک ب���ه ش���ماره انتظام���ی 315 ن 44 ایران 
32  ش���ماره موتور 12490267249 و ش���ماره شاسی 
حس���ین  مالکی���ت  ب���ه   NAAM11CA2CR478413
حج���ی زاده مفق���ود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ف
, 4
01
02
37
1

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز اتومبی���ل پرای���د تیپ 111 به ش���ماره 
شهربانی 74ایران 565ص86 به شماره موتور 
 S5430090057485 4085914 و شماره شاسی
ب���ه مالکی���ت خان���م بی بی س���مانه م���روی پور 
مفقود گردیده از درجه اعتبار س���اقط می باشد

40
10
23
58

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز خودروی  پراید مدل 80 رنگ سفید به 
شماره انتظامی 974 م 14 ایران 74  شماره موتور 
 S1412280738715 00273911 و شماره شاس���ی
به مالکیت رمضانعلی فدائی باشی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

ف
, 4
01
02
31
2

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز و س���ند کمپانی و کارت خودرو  سواری سایپا 
تیپ 131LE  به رنگ نقره ای مدل 1392 به  شماره موتور 
4851033 و شماره شاس���ی NAS411100D1249089 به 
شماره پالک 12 – 592 د 97 به مالکیت آقای علی مقدمی 
حسین آباد مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط می گردد.

40
10
20
63

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س���ه برگ سند موتورسیکلت پرواز 200  مدل 
1395 به ش���ماره پالک 77812-775 و شماره 
تنه 9520197 و شماره موتور 943417  مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

40
10
23
64

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

40
10
23
56

آگهی فراخوان عمومی)شناسایی(
       ایجاد مركز معاینه فنی خودرو سبك

سازمان حمل و نقل و ترافیك شهرداری مشهد در نظر دارد در راستای خدمات 
رسانی به عموم نسبت به راه اندازی دو مركز معاینه فنی مكانیزه خودروهای 

سبك )ثابت( هر كدام با ظرفیت دو خط اقدام نماید.
 لذا از كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط كه توانایی اجرای موضوع 
فراخوان در محدوده های مورد نظر را دارند دعوت میشود، پیشنهادات و مدارك 
موردنیاز را تا ساعت 13مورخ 1401/03/19 به نشانی دبیرخانه سازمان حمل و نقل 
و ترافیك مشهد واقع در انتهای خیابان فدائیان اسالم ساختمان معاونت حمل 
و نقل و ترافیك طبقه همكف ارسال نمایند. همچنین آدرس اینترنتی سازمان 
حمل و نقل و ترافیك مشهد جهت اطالع از مشخصات و استانداردهای الزم برای 

احداث مركز معاینه فنی ثابت  traffic.mashhad.ir  می باشد. 
تلفن  شماره  با  بیشتر  اطالعات  كسب  جهت  می توانند  كنندگان  شركت 
05131298823 واحد معاینه فنی خودرو سازمان حمل و نقل و ترافیك مشهد 

تماس حاصل فرمایند.
الزم به ذكر است این آگهی صرفا به منظور شناسایی افراد حقیقی و حقوقی و 
همچنین ارزیابی مدارك و سوابق آنان بوده و هیچ گونه تعهدی برای سازمان 

ایجاد نخواهد كرد.

سازمان حمل و 
نقل و ترافیك 

مشهد

40
10
23
61

 دهیاری روستای باغون آباد از توابع بخش مركزی شهرستان مشهد بر اساس مصوبه شورای اسالمی روستا در 
نظر دارد اجرای عملیات جدولگذاری ، زیرسازی و آسفالت تعدادی از معابر روستا را از طریق مناقصه عمومی 
به شركتهای واجد شرایط دارای حداقل پایه 5 صالحیت پیمانكاری در رشته راه و ترابری و با رعایت ظرفیت 
كاری واگذار نماید. كلیه مراحل برگزاری مناقصه )خرید و دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات( در سامانه تداركات 
الكترونیكی دولت به آدرسwww.Setadiran.ir   صورت می گیرد و شركت های متقاضی می بایست نسبت 

به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الكترونیكی در این سامانه اقدام نمایند .
مبلغ برآورد اولیه بر اساس فهرست بهای راه و باند 1401 :  6,987,472,411  ریال      

 مدت زمان اجرای كار : 4 ماه 
شماره فراخوان در سامانه ستاد : 2001096205000001

مهلت خرید و دریافت اسناد از سامانه: از زمان چاپ آگهی تا ساعت 10 صبح روز دوشنبه 1401/03/16
مهلت ارائه پیشنهاد قیمت در سامانه: ساعت 13 روز پنجشنبه 1401/03/26

مبلغ خرید اسناد مناقصه :  3,000,000 ریال واریز به حساب 0107689284002  بانك ملی به نام دهیاری باغون آباد
مبلغ سپرده شركت درمناقصه:  350,000,000 ریال )سیصد و پنجاه میلیون ریال( 

دارا بودن گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی پیمانكاران الزامیست . متقاضیان جهت كسب اطالعات بیشتر 
می توانند به آدرس مشهد ، خیابان پاسداران ، بخشداری مركزی شهرستان مشهد ، طبقه سوم ، كارشناس 

فنی دهیاری باغون آباد مراجعه نمایند . هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .
دهیاری باغون آباد

مناقصه عمومی یک مرحله ای – نوبت اول

  بدینوس��یله با توجه به عدم به حد نصاب رسیدن 
اعضای جلس��ه در مجمع عمومی فوق الع��اده م��ورخ

 29/ 02/ 1401  نوبت دوم و در نتیجه عدم تشکیل جلسه  
از کلیه اعضاء محترم ش��رکت تعاونی مس��کن کانون جانبازان استان قزوین دعوت به عمل می آید تا در مجمع عمومی فوق 
العاده نوبت س��وم که در روز پنجش��نبه مورخ 12/ 03/ 1401 راس س��اعت 9:30 در محل مس��جد المهدی به نشانی قزوین 

مینودر فلکه دهخدا تشکیل می گردد با در دست داشتن برگه سهام یا دفترچه عضویت حضور به هم رسانند .
ضمن��ا طبق ماده ماده 19 آیین نامه نحوه تش��کیل مجامع عمومی مص��وب 09/ 03/ 1387 هر یک از اعضاء تعاونی می تواند 
نماینده تام االختیار ای) از میان اعضای تعاونی و یا خارج از آنان( برای حضور در مجمع و اعمال را ی تعیین نماید. تعداد 

آرای وکالتی هرعضو حداکثر 3 رای و هر شخص غیر عضو یک  رای خواهد بود.
 ضمنا وکالتنامه های عادی می بایس��ت با حضور وکیل و موکل یک روز بعد از انتش��ار آگهی مذکور تا یک روز قبل از قبل 
از تش��کیل مجمع به غیر از ایام تعطیل در محل اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرس��تان قزوین تنظیم و توسط نماینده 
اداره /بازرسی بررسی و تایید شود و مجوز ورود به مجمع صادر گردد در غیر این صورت وکالتنامه رسمی حضور در مجمع 
میبایست به تایید یکی از دفترخانه های اسناد رسمی رسیده و مقام مجاز تایید نمایندگی پس از احراز هویت وکیل ،ورقه 

ورود به مجمع را صادر نماید.
 دستور جلسه : 1- اتخاذ تصمیم در خصوص عزل هیئت مدیره 

اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان قزوین 

آگهی دعوت 
مجمع عمومی فوق العاده

ف
, 4
01
02
30
3

فراخوان آسفالت دهیاری باغشن گچ نیشابور 
شماره  به  آسفالت  فراخوان  دارد   نظر  در 
سامانه  طریق  از  را   ۲۰۰۱۰۹۵۷۱۹۰۰۰۰۰۰۲

تدارکات الکترونیکی دولت برگزار کند.
تمامی مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و 
تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها 
الکترونیکی  تدارکات  سامانه  درگاه  طریق  از 
www.setadiran.ir دولت )ستاد( به نشانی

انجام خواهد شد.
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم 
و  نام  ثبت  به  نسبت  سامانه،  در  عضویت 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت 
و  امضای مجاز  تمامی صاحبان  برای  برخط( 

مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.
مواعد زمانی:

تاریخ انتشار فراخوان: 1401/۰۳/01
مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/۰۳/05

مهلت ارسال پیشنهادها: 1401/۰۳/16
زمان بازگشایی پاکت ها: 1401/۰۳/17

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع 
کار: ضمانت نامه بانکی ۵۰۰ میلیون ریال

اطالعات تماس ۰۹۳۳۹۵۸۳۴۷۳
مجتبی محمدی- دهیار روستای باغشن گچ 

بخشداری مرکزی نیشابور

مناقصه عمومی یک / دو مرحله ای  فراخوان آسفالت 
ف
,4
01
02
38
1

س���ند مالکی���ت و برگ س���بز خودروی س���واری پژو 
روآ م���دل 1387 ب���ه رنگ نوک م���دادی متالیک به 
ش���ماره موت���ور 11687014396 و ش���ماره شاس���ی 
NAAB31AA18H057980 و شماره پالک 12 ایران 
635 ل 69 بن���ام س���ید حس���ین حس���ینی فاطمی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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   مسعود کیمیایی 
تهیه کننده فیلم 
علی عطشانی 
شد  
مسعود کیمیایی 
تهیه کنندگی فیلم 
»ستاره ها بدون 
تاریکی نمی درخشند« 
به کارگردانی علی 
عطشانی را بر 
عهده گرفته است. 
»ستاره ها بدون 
تاریکی نمی درخشند« 
قرار است به زودی 
و با بازی پوالد 
کیمیایی و دو بازیگر 
سیاهپوست آمریکایی 
مقابل دوربین برود. 
پیش از این نام مجید 
میرفخرایی از طراحان 
صحنه پیشکسوت 
ایرانی به عنوان طراح 
صحنه این فیلم اعالم 
شده بود.

خبر

تــا اینکه ســرانــجــام مدیرکل 
نظارت بر عرضه و نمایش فیلم 
سازمان سینمایی نسبت به 
قاچاق فیلم از روی پرده سینما 
واکــنــش نــشــان داد و گفت: 
انــجــمــن ســـیـــنـــمـــاداران بــایــد 
جوابگوی قاچاق این آثار باشند. او با اشاره به قاچاق 
فیلم از طریق فیلم برداری از روی پرده سینما تصریح 
کرد: این مسئله موجب نگرانی صاحبان آثار شده 
و مسئوالن سالن های سینمایی موظف هستند از 
سرمایه فیلمسازان صیانت کنند و در صورت محرز 
شدن کوتاهی و سهل انگاری سالن دار و سینمادار 
مطابق با قوانین و آیین نامه های موجود با او برخورد 
شــده و ضمن معرفی به مراکز حقوقی، قطعاً از 
طرف سازمان سینمایی نیز دچار محرومیت ها و 

جریمه های سنگین خواهد شد. 
با ایــن حــال در هفته های گذشته و با وعده های 
ــوری در  ــرای تصمیم گیری ف سهرابی جلساتی ب
خصوص اتفاق های رخ داده با مسئوالن صنوف 
مرتبط و نــیــروی انتظامی، پلیس فتا و نماینده 

دادستانی برگزار شده است.

وزیر ارشاد: باید این قضیه را جمع کنیم ◾
این در حالی است که وزیــر ارشــاد نیز در روزهــای 
اخیر در واکنش به این موضوع گفته باید این قضیه 
را جمع کنیم. وی تأکید کــرده است شبکه ای که 
بــرای بررسی و ارزیابی در وزارتخانه داریــم، کامالً 
مطمئن است و تهیه کننده ای هم ادعا نکرده که در 
این فرایند سرقت رخ داده است. هم اکنون طرحی 
را گرفتم که با استفاده از شرکت های دانش بنیان 
و فناوری های نوین، امکان این سرقت ها را کامالً 

از بین ببرند.
اما محمد قاصداشرفی، رئیس انجمن سینماداران 
و مدیر سینما ماندانا در تازه ترین اظهارات خود 

درباره جلساتی که در هفته گذشته درباره بررسی 
ایــن موضوع برگزار شد به خبرنگار ما می گوید: 
در روزهــای اخیر جلساتی با پلیس فتا و معاونت 
دادستانی داشتیم و این مسئله در حال بررسی 

است.

عوامل قاچاق فیلم ها را پیدا می کنیم ◾
وی با ابراز خشنودی از اینکه این معضل قابل 
پیگیری و حل و فصل است عنوان می کند: ما 
با موضوع مهمی روبــه رو هستیم و درصددیم 
عوامل قاچاق را پیدا کنیم و حتماً هم به نتیجه 
خواهیم رسید.رئیس انجمن سینماداران در 
واکنش به اظهارات مدیرکل نظارت بر عرضه و 
نمایش می گوید: آقای سهرابی هم دغدغه فیلم 
و سینما دارد و پیگیر موضوع هست. همه در 
یک جبهه قرار داریم؛ از دادستانی و پلیس فتا 
گرفته تا سازمان سینمایی و معاونت نظارت 

و البته با کمک مــدیــران سالن های سینمایی 
ــن معضل را  دســت بــه دســت هــم دادیـــم تــا ای

ریشه کن کنیم.

تــمــاشــای غــیــرقــانــونــی و غــیــرشــرعــی فیلم ها  ◾
توجیه پذیر نیست

ــازی با  قاصداشرفی با بیان اینکه قاچاق فیلم ب
سرمایه دیگران است، بر نقش مردم در حفظ این 
سرمایه تأکید می کند و می گوید: درســت است 
که باید عوامل این کار شناسایی شوند اما از همه 
مهم تر خانواده ها و مــردم هستند که نباید این 
فیلم ها را تماشا کنند؛ چرا که از نظر عرفی، شرعی و 

قانونی توجیه پذیر نیست.

عــواقــب سنگینی در انتظار قاچاق کنندگان  ◾
فیلم هاست

به گفته رئیس انجمن سینماداران؛ فیلمسازان 

برای ساخت یک فیلم زحمت بسیاری می کشند 
و از تولید تا نمایش سرمایه زیادی در میان است و 
همه موظف به رعایت اخالق هستند و نباید نسخه 
قاچاق فیلم ها را تماشا کنند و به کسانی که در قاچاق 
این فیلم ها دست دارند هشدار می دهیم کارشان با 

عواقب سنگینی روبه روست.
وی بــا بــیــان اینکه بــه تــمــام ســالــن هــای سینما و 
ســالــن داران بخشنامه هایی ابــالغ و تذکرات الزم 
به آن هــا داده شــده اســت، یـــادآور می شود: البته 
سینماداران از مدیران باسابقه هستند و بر این 

مسئله نظارت کافی خواهند داشت.
قاصداشرفی در ادامه با اشاره به اینکه سالن های 
سینمایی مجهز به دوربین های مادون قرمز هستند، 
تصریح می کند: عالوه بر سینماهای تهران پیگیر 
این هستیم تا سالن های سینمای سایر استان ها و 

شهرستان ها نیز مجهز به دوربین شوند.

نقش مردم در بهبود فرهنگ عمومی ◾
پیشتر نیز مسعود اطیابی، کارگردان سینما با 
تأکید بر اینکه باید فرهنگ عمومی را بهبود 
ببخشیم از نقش مهم مــردم بــه خبرنگار ما 
گفته بود. او معتقد است باید مردم را هوشیار 
کنیم کــه دیـــدن فیلم دزدی درســـت نیست، 
باید به یکدیگر حالل و حرام را یادآوری کنیم و 
البته جریمه ها و مقابله با این مسئله هم باید 

جدی تر باشد. 
اطیابی با اشاره به هزینه های باال و سرسام آور 
تولید یک فیلم می گوید:  ساخت فیلم سخت تر 
از قبل شده و تالش و انرژی مضاعفی از عوامل 
می گیرد. همکاران من باید سختی زیــادی را 
متحمل شوند که فیلم بسازند و مردم باید این 
را بدانند و به احترام همین مسئله از دیدن فیلم 
قاچاق پرهیز کنند و در عین حال باید عوامل 

توزیع قاچاق بیش از پیش پیگیری شود.

ضربه ای دیگر بر پیکره اقتصاد ضعیف سینمای ایران

عواقبسنگیندرانتظارقاچاقچیانفیلم

خبرخبر
روزروز

نمایشگاه مجازی کتاب تا فردا تمدید شد ◾
علی رمضانی، سخنگوی سی  وسومین نمایشگاه بین المللی 
کتاب تهران گفت: نمایشگاه مجازی کتاب تهران تا 2 خرداد 
تمدید شد و بر این  اساس بخش مجازی نمایشگاه کتاب تا 
ساعت 2۴ دوم خرداد ماه ادامه خواهد داشت.وی افزود: آمار 
فروش تا 29 اردیبهشت ماه در مجموع بیش  از ۱۴۰میلیارد 
تومان بوده که از این میان ۷9 میلیارد تومان حضوری و ۶۱ 

میلیارد تومان در بخش مجازی به فروش رفته است.

همکاری امین زندگانی با نمایش پروین اعتصامی ◾
بازیگر نقش »سرهنگ« نمایش »پروین« به نویسندگی و 
کارگردانی حسین کیانی و تهیه کنندگی داود نامور معرفی 
شد.امین زندگانی با نقش سرهنگ، همسر سابق پروین 
اعتصامی در نمایش پروین به نویسندگی و کارگردانی 
حسین کیانی به سالن اصلی تئاتر شهر خواهد آمد. 
همچنین شبیه ترین بازیگر ایرانی به پروین اعتصامی برای 

بازی در نقش »پروین« به زودی معرفی می شود. 

مهدی فخیم زاده از »اپیدمی« رفت ◾
سعید کمانی، تهیه کننده »اپیدمی« از پایان فصل دوم 
این مجموعه خبر داد و به ایسنا گفت: در فصل دوم 
قصه سریال و اغلب بازیگران تغییر کرده اند. قرار بود 
این سریال در ۱۶ قسمت تولید شود اما در 2۴ الی 2۵ 
قسمت به پایان می رسد. آقای فخیم زاده که در فصل اول 
حضور داشت دیگر حضور ندارد و نیما شاهرخ شاهی از 

بازیگران جدید در این فصل است. 

روایت یک فتح در مستند »سرگرد« ◾
در آســتــانــه ســـالـــروز حــمــاســی فــتــح خرمشهر مستند 
سه قسمتی »سرگرد« با محوریت فرماندهی شهید صیاد 
شیرازی روانه آنتن می شود. این مستند که از روز گذشته 
آغاز شده تا فردا هر روز ساعت ۱9:۳۰ از شبکه2 سیما پخش 
می شود. در این مستند با استفاده از تصاویر و فیلم های کمتر 
دیده شده آرشیوی، ۶ماه از عملیات بیت المقدس که بعدها 
به نام فتح خرمشهر معروف شد، بازخوانی می شود.                    

  صبا کریمی    خیلی وقت است که قاچاق راهش 
را به عرصه فرهنگ و هنر هم باز کرده و در این میان 
سینما بیشتر از سایر بخش های هنری از این اتفاق 

ناخوشایند متضرر شده و این اواخر کمتر فیلمی است 
که از انواع مختلف قاچاق در امان مانده باشد. به ویژه از 

وقتی اکران برخط آثار سینمایی هم رایج شد کانال های 
تلگرامی در کمترین فاصله از زمان اکران آن را منتشر 
می کنند و یا این فیلم ها سر از شبکه های ماهواره ای 

درمی آورند. اما مدتی است شیوه های قدیمی قاچاق 
فیلم یعنی همان روش فیلم برداری در سالن های سینما 

دوباره مورد استفاده افراد سودجو قرار گرفته است و 
غافلگیرکننده ترین آن مربوط به زمستان سال گذشته 
و در جریان برگزاری چهلمین جشنواره فیلم فجر بود 

که نسخه ای از فیلم »علفزار« که نخستین اکرانش را در 
جشنواره تجربه می کرد، منتشر شد. اتفاقی که حتی با 

واکنش درستی از سوی مسئوالن جشنواره هم روبه رو 
نشد.

 هنوز مدتی از این اتفاق نگذشته بود که نسخه پرده ای 
»سگ بند« و »روز صفر« که از فیلم های اکران نوروزی 

بودند هم در فضای مجازی منتشر شد. 

نخستین آلبوم مصطفی راغب رونمایی شد 

 اتفاقی شیرین 
در»حال نامعلوم« موسیقی

مراسم رونمایی از »حال نامعلوم« نخستین آلبوم 
رسمی مصطفی راغب روز گذشته  در تاالر وحدت 

برگزار شد.
عبدالجبار کاکایی، شاعر و ترانه سرا در این مراسم 
گفت: متأسفانه اوضاع ترانه هم در روزگار کنونی 
چندان تعریفی نــدارد. امــروز موسیقی است که 
تکلیف کلمه ها را مشخص کرده و متأسفانه میل 
به این شیوه هر روز در حال زیاد شدن است. این 
کلمه ها هستند که از مفاهیم تهی شده و کامالً در 
خدمت موسیقی قرار گرفته اند. در چنین شرایطی 

انتشار آلبوم »حال نامعلوم« اتفاق خوبی است.
مصطفی راغب نیز در این نشست خبری، درباره 
فعالیت هایش گفت: من هر چه دارم و نــدارم از 
موسیقی اصیل ایــرانــی اســت، بنابراین در این 
سال ها نهایت تالش خود را انجام داده ام که هم 
در کنسرت ها و هم در تولید تک آهنگ ها روی این 
موضوع تمرکز ویژه ای داشته باشم. کما اینکه در 
تولید آلبوم حال نامعلوم نیز چنین رویکردی را به 
شدت مورد توجه قرار دادم و از موسیقی ردیف 

دستگاهی ایران برای کارهایم استفاده کردم.
راغب در بخشی از نشست دربــاره فعالیت های 
سال های اخیر همایون شجریان گفت: همایون 
از جمله خوانندگانی است که به واسطه توانایی 
بسیار زیادی که در عرصه خوانندگی از محضر پدر 
بزرگوارش استاد محمدرضا شجریان کسب کرده 
در این سال ها تالش زیادی انجام داده تا با حفظ 
قوانین کیفی و استاندارد موسیقی ایرانی شرایطی 
را برای خوانندگی اش انتخاب کند که نسل امروزی 
جامعه ما هم بتواند با آثارش ارتباط برقرار کند. 
شرایطی که شما در آلبوم های »آرایــش غلیظ« 
و »نه فرشته ام نه شیطان« مشاهده می کنید و 

می بینید که چه شاهکارهایی شدند.
راغب در پاسخ به پرسشی درباره نحوه فعالیت های 
موسیقایی خود که دربرگیرنده حوزه های مختلفی 
ــت، تــوضــیــح داد: بــه نــظــر مــن تــنــاقــضــی در  اســ
فعالیت هایم نیست. زیرا به زعم من این هنر آمیخته 
با معنویت است. استاد لطفی همیشه می گفت 
صدای سازی که از مضراب های تار می شنوید فقط 
از سیم ها و زخمه ها نیست بلکه از قلب نوازنده ای 
است که به مخاطب نشان داده می شود. صدای 

اصلی خواننده هم از قلب او برمی آید. 
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و هنر فرهنگ 

گزارش

گروهی ۱2۶نفره از هنرمندان هالیوود با انتشار 
بیانیه ای ضمن محکوم کـــردن قتل شیرین 
ابوعاقله به عملکرد دوگانه غرب در برابر نقض 
ــم صهیونیستی و  حقوق انسانی توسط رژی

جنگ اوکراین اعتراض کردند.
پدرو آلمادوار، سوزان ساراندون، کن لوچ، مایک 
لی، تیلدا سوینتون، مارک روفالو و جیم جارموش 
از جمله چــهــره هــای سرشناسی هستند که 
در بیانیه ای خواستار مسئولیت پذیری رژیم 
صهیونیستی بـــرای قــتــل شــیــریــن ابوعاقله 

خبرنگار الجزیره شده اند.
ابــوعــاقــلــه، خبرنگار فلسطینی- آمریکایی 

شناخته شده ای بود که سابقه 2۵ سال پوشش 
اخــبــار فلسطین را بـــرای خــبــرگــزاری الجزیره 
داشت. او در حین کار در محله ِجنین در کرانه 
باختری کشته شد و الجزیره و شاهدان عینی 
گفتند نیروهای اسرائیلی او را به قتل رساندند. 
پس از آن، پلیس رژیم صهیونیستی به مراسم 
تشییع جنازه او حمله کــرد که با محکومیت 

جهانی مواجه شد.
هنرمندان در بیانیه خــود مشخصاً ایــن قتل 
ــیــروهــای اشــغــالــگــر اســرائــیــلــی«  ــوســط ن را »ت
خــوانــدنــد و آن را محکوم کــردنــد و خواستار 
»مسئولیت پذیری کــامــل بـــرای عــامــالن این 

جنایت و تمام کسانی که در صــدور اجــازه آن 
نقش داشتند« شدند. آن ها همچنین گفتند 
حمله پلیس اسرائیل به مراسم تشییع جنازه 

این خبرنگار وحشتناک بود.
آن ها نوشتند »باید چه فکری درباره بی پروایی 
ــن حــمــلــه عــلــیــه وقــــار انــســانــی  ــ و قـــســـاوت ای
بکنیم؟« و قتل ابوعاقله را »تخطی شدید از 
قوانین بشردوستانه بین المللی و حمله ای 
علیه خبرنگاری و آزادی بیان« خواندند. آن ها 
همچنین به این نکته اشاره کردند که سازمان 
ملل و متخصصان بین المللی حقوق بشر از 

احتمال وقوع جنایت جنگی سخن گفته اند.

 حمایت هالیوودی ها 
از خبرنگار شهید فلسطینی

قاتل »شیرین« 
مجازات شود

برگ س���بز خودرو پرای���د مدل 1377به رنگ س���فید- 
روغن���ی به ش���ماره پ���اک 225 ص 38 ایران -74 به 
شماره شاس���ی S 1412277578520وش���ماره موتور 
00097334 ب���ه ن���ام س���حر صحرائی قوچ���ان عتیق 

مفقود واز درجه اعتبار ساقط می باشد.
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برگ س���بز و کارت خودرو  سایپا تیبا 2   به رنگ سفید 
روغنی مدل 1395 به  شماره موتور M15/8359445 و 
شماره شاسی NAS821100G1069072 به شماره پاک 
36 – 971 ط 66 ب���ه مالکی���ت خان���م  شمس���ی بی بی 
صدرائی  مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط می گردد.

40
10
22
91

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سبزوار در نظر دارد واگذاری مدیریتی وارائه 
خدمات مربوط به انجام کلیه امورس��رویس، تعمیرونگهداری، بازدیدوراهبری کلیه تاسیسات و وسائل حرارتی 
و برودتی، مکانیکی و برقی ساختمان ها و فضاهای تحت پوشش دانشگاه رابه بخش خصوصی واگذارنماید. 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 نشانی اینترنتی www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: ساعت 09:00 صبح روز یکش��نبه مورخه 1401/03/01 لغایت ساعت  
19:00 روز چهارشنبه مورخه 1401/03/04.

* مهلت ارائه پیشنهاد : از مورخه1401/03/07 لغایت ساعت 19:00 روز سه شنبه مورخه 1401/03/17.
* مبلغ تضمین ش��رکت در مناقصه: مبلغ )4/806/292/250 ریال( بصورت ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد. 
* ش��رایط ش��رکت کنن��دگان: ش��رکت ه��ای بهداش��تی درمان��ی و خدمات��ی دارای مجوزتاییدصالحی��ت از اداره 
کاردرزمین��ه موضوع مناقصه ب��ا ظرفیت آزادونیزدارای گواه��ی تاییدصالحیت ایمنی پیمان��کارودارای مجوزو 

تاییدصالحیت از کمیسیون ماده20معاونت درمان باشد.    
روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  
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دانش��گاه عل��وم پزش��کی و خدم��ات بهداش��تی و درمان��ی س��بزوار در نظ��ر دارد واگذاری 
مدیریت��ی وارائه خدمات مربوط به تامین خودرو مورد نیاز واحدهای تابعه دانش��گاه رابه بخش خصوصی 
واگذارنماید.کلی��ه مراح��ل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران 
و بازگش��ایی پاک��ت ها از طریق درگاه س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت)س��تاد( به نش��انی اینترنتی

 www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: س��اعت 09:00 صبح روز یکش��نبه مورخه 1401/03/01 لغایت 

ساعت 19:00روز چهارشنبه مورخه 1401/03/04.
* مهلت ارائه پیشنهاد : از مورخه1401/03/07 لغایت ساعت 19:00 روز سه شنبه مورخه 1401/03/17.

* مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ )5/961/054/000 ریال( بصورت ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد. 
* ش��رایط ش��رکت کنندگان: ش��رکت های بهداش��تی درمانی و خدماتی دارای مجوزتاییدصالحیت از اداره 
کاردرزمین��ه موض��وع مناقصه با ظرفی��ت آزادونیزدارای گواه��ی تاییدصالحیت ایمن��ی پیمانکارودارای 

مجوزو تاییدصالحیت از کمیسیون ماده20معاونت درمان باشد.
روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
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به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه م��ورخ 1401،02،17 تصمیم��ات ذیل اتخاذ 
ش��د: 1-صورتهای مالی منتهی به 1400،12،29 مورد تصوی��ب مجمع قرار گرفت . 2- آقای حمید 
ثاب��ت بیرجندی0934510903 بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد مخیران0933130007 بعنوان 
بازرس علی البدل برای مدت یکس��ال مالی انتخاب ش��دند 3- روزنامه قدس بعنوان روزنامه 
کثیر االنتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد -4 - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای 
مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری احیاصنایع خراسان جنوبی به شناسه ملی 

10380495269 -شرکت احیاء صنایع خراسان به شناسه ملی 10380270277 
شرکت سرمایه گذاری احیاء صنایع خراسان شمالی به شناسه ملی 10380486514 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1320782(

آگهی تغییرات شرکت مسکن عدل گستر توس شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 23474 و شناسه ملی 10380389261 
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به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401،02،18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای عباس 
صفوی شاملو 0939397021 به نمایندگی از شرکت احیاءصنایع خراسان بعنوان رئیس هیئت 
مدیره و آقای مجید توکلی کوشا 0942183983 به نمایندگی از شرکت احیاء صنایع خراسان 
جنوبی بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رضوانی0888450109 به نمایندگی از 
شرکت سرمایه گذاری احیاء صنایع خراسان شمالی بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیر عامل 
برای مدت دو س��ال انتخاب ش��دند - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء 
ثابت مدیر عامل و متغیر یکی از   اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر ش��رکت معتبر خواهد 

بود .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1320784(

آگهی تغییرات شرکت مسکن عدل گستر توس شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 23474 و شناسه ملی 10380389261 
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آگهی مزایده وتجدید مزایده  )نوبت دوم(
سازمان سیما ، منظر و فضای سبزشهری شهرداری سبزوار در نظر دارد مزایده اجاره مکان 
غرف��ه موادغذایی پارک قصبه،مکان احداث س��ایت بازی ترامپولین و مزای��ده مکان غرفه موادغذایی 
باغ ملی،مزایده غرفه موادغذایی میدان کارگر،مزایده غرفه موادغذایی پارک ش��هدای گمنام،مزایده 
مکان غرفه موادغذایی پارک طراوت،مزایده مکان غرفه موادغذایی پارک هنرتوحیدش��هر را از طریق 
مزای��ده عمومی وب��ا جزئیات مندرج دراس��ناد مزایده ،بابهره گیری از س��امانه ت��دارکات الکترونیکی 
دولت )www.Setadiran.ir( و با ش��ماره مزایده ه��ای 5001094457000007-  5001094457000008  
-5001094457000005  -5001094457000004  -5001094457000003  -  5001094457000002  -

5001094457000006  بصورت الکترونیکی اقدام نماید.
زمان انتشار درسایت: 1401/02/25

مهلت دریافت اسنادمزایده از سایت: 1401/03/04
آخرین مهلت شرکت در مزایده : 1401/03/16

مبلغ شرکت در مزایده: 5درصد قیمت پایه
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:

1-برگ��زاری مزای��ده صرف��ا از طری��ق س��امانه ت��دارکات الکترونیک��ی دولت م��ی باش��دوکلیه مراحل 
فرآیندمزای��ده ش��امل خری��د ودریاف��ت اس��نادمزایده،پرداخت تضمین ش��رکت در مزایده، ارس��ال 

پیشنهادقیمت واطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر است .
2- کلی��ه اطالع��ات مورد اجاره ش��امل مشخصات،ش��رایط ونح��وه اج��اره در برداعالن عمومی س��ازمان 

مزایده،قابل مشاهده، بررسی وانتخاب می باشد.
3- عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام ودریافت گواهی الکترونیکی)توکن(به 

شماره02141934مرکز پشتیبانی وراهبری سامانه تماس حاصل نمایند.
اطالع��ات تماس دفاترثبت نام اس��تان ها، درس��ایت )www.setadiran.ir( بخ��ش ثبت نام/پروفایل 

مزایده گر موجود است.
کاظم خلیلی دارینی

رئیس سازمان سیما،منظر و فضای سبزشهری شه��رداری سب��زوار 



 علت آغاز بحران اوکراین  ◾
چه بود؟ روسیه و ایــاالت متحده 
یکدیگر را مسئول بحران اوکراین 

می دانند. نظر شما چیست؟ 
همه  که  است  این  واقعیت 
طرفین در ایجاد این بحران به 
نوعی مقصر هستند؛ روسیه می توانست با در 
پیش نگرفتن رویکرد تهاجمی از حمله به اوکراین 
جلوگیری کند. اتحادیه اروپا می توانست با 
توصیه و فشار به آمریکا و روسیه که به سرانجام 
و نتیجه اقدامات خود فکر کنند، از حمله به 
اوکراین جلوگیری کند. ایاالت متحده به طور قطع 
می توانست با هر یک از اقداماتی که در ادامه اشاره 
خواهم کرد، از تهاجم به اوکراین جلوگیری کند، 
اقداماتی که کارشناسان آمریکایی هشدار دادند که 
برای جلوگیری از جنگ با روسیه الزم است: ازجمله 
انحالل ناتو همزمان با لغو پیمان ورشو. خودداری از 
گسترش ناتو، خودداری از حمایت از انقالب  های 
رنگی و کودتا، حمایت از اقدام غیر خشونت آمیز، 
آموزش مقاومت غیرمسلحانه و بی طرفی، خودداری 
از انتقال سوخت های فسیلی، خودداری از تسلیح 
اوکراین، خودداری از تسلیح کردن اروپای شرقی و 
انجام مانورهای نظامی در اروپای شرقی، پذیرش 
خواسته  های کامالً منطقی روسیه در دسامبر 2021. 
فراموش نکنیم که در سال 2014، روسیه پیشنهاد 
کرد اوکراین نه با غرب و نه شرق همسو شود، بلکه با 
هر دو همکاری کند. ایاالت متحده این ایده را رد کرد 
و از کودتای نظامی که یک دولت طرفدار غرب را روی 

کار آورد، حمایت کرد.

اهداف روسیه از حمله به اوکراین چیست؟ این  ◾
اهداف تا چه حد محقق شده است؟ 

خب هدف اصلی مسکو عقب راندن ناتو از مرزهای 

حیاتی روسیه اسـت؛  البته به نظر می رسـد به طور 
قابـل پیش بینـی و چشـم گیری نتیجـه معکـوس 
داشـته اسـت. در واقـع روسـیه بـا حملـه بـه اوکراین 
دسـت بـه اقدامـی علیـه خـودش زد کاری کـه ناتـو 
هرگز نمی توانسـت علیه روسـیه انجام دهد. امروز 
شـاهد درخواسـت های کشـورهای دیگـری بـرای 
پیوسـتن بـه ناتـو هسـتیم. واقعیـت ایـن اسـت کـه 
روسـیه در جریـان حملـه بـه اوکرایـن بـه اهدافـی که 
تصور می کرد به آن دست پیدا کند، تاکنون نرسیده 
اسـت، البتـه  بـرآورد راهبـردی روسـیه ایـن نبـود کـه 
این جنـگ به ایـن انـدازه طوالنـی شـود. روسـیه باور 
دارد کـه تصمیـم بـرای آغاز جنـگ ضـروری بـود؛ اما 

براسـاس گفته کارشناسـان اشـتباهاتی در آمادگی 
بـرای نبـرد و روش هـای جنگـی وجـود داشـت؛ زیـرا 
هدف، نابودی اوکراین یا تغییر حکومت نبود. از این 
رو از روز نخسـت تحرکات نظامی آن طور که باید به 
درسـتی پیش نرفت؛ یعنی آن طور که امـروز پس از 
کوچک کـردن اهـداف پیـش مـی رود. بـه نظـرم روند 
نبرد آرام نشده و متوقف نخواهد شد؛ زیرا کرملین 
محقق ساختن اهدافی را خواستار است که پوتین 
اعـالم کـرد. اهدافی کـه به گفتـه او بـرای رفـع »خطر 
موجودیتی« ضروری است، در نتیجه ارتش روسیه 
از نبرد خارج نشد، بلکه از مواضع شمالی، شهرها 
و نیـز اطـراف پایتخـت بیـرون آمـد تـا بـرای حملـه به 

اهـداف شـرقی در دونبـاس و جنـوب متمرکز شـود.

برخی رسانه  های غربی مدعی هستند روسیه در  ◾
این مبارزه شکست خورده است و از تعبیر زمین گیر 

شدن روسیه در اوکراین استفاده می کنند؟ 
درواقع نمی شود گفت روسیه در این جنگ زمین گیر 
شده است، ولی باید به این موضوع توجه داشت که 
روسیه تاکنون نتوانسته به اهدافی که تصور می کرد 
و انتظار آن را داشت، دست پیدا کند. جنگ روسیه 
و اوکراین طوالنی شده است. حدود سه ماه از آغاز 
این جنگ می گذرد و برآورد راهبردی روسیه این نبود 

که این جنگ تا این اندازه طوالنی شود.

کرملین انتظار داشت کی یف زودتر تسلیم شود و 
دستاوردهای نظامی روسیه در جریان این جنگ 
گسترده و قابل اتکا باشد که بتوانند در مذاکرات 
دست پر باشند. اما به نظر می رسد روسیه نتوانسته 
به اهــداف مورد نظر خود در این جنگ برسد و در 
صحنه عملیاتی نبرد تاکنون پیروزی چشم گیری 

برای روسیه حاصل نشده است.
از طرفــی براســاس آمــار و گزارش  هــا اثــرات تحریم ها 
بــر اقتصــاد روســیه قابــل توجــه بــوده اســت. البتــه 
دولــت روســیه موفــق شــده بخشــی از ایــن اثــرات 
تحریم هــا را کنتــرل و مدیریــت کنــد، بــه خصــوص 
در زمینــه ارزش پــول ملــی ایــن کشــور، ولــی بخشــی 
از تبعــات اقتصــادی تحریم هــا غیرقابــل جبــران 
هســتند و اثــرات آن بــر اقتصــاد روســیه در حــال 

مشــاهده شــدن اســت.
امـا در رابطـه بـا بحـران اوکرایـن آنچـه بدیهـی اسـت 
اینکـه ایـاالت متحـده و غـرب نـه فقط زمینـه بـروز و 
ظهور ایـن بحـران را زمینه چینـی کردند که بـا وجود 
عواقـب گسـترده ای کـه ادامـه ایـن تقابـل در پـی 
خواهد داشـت  حتی برای فرسایشی شـدن آن نیز 

تـالش می کننـد.

بازنده اصلی بحران کنونی چه کسی خواهد بود؟ ◾
پاسخ روشن است، در گستره کوچک مردم اوکراین 
و روسیه از این تقابل آسیب خواهند دیــد؛ سیل 
تسلیحاتی که وارد اوکراین می شود در حالی که 
دولـــت مــرکــزی آن تضعیف شــده فقط می تواند 
بــه پیچیدگی های ایــن بــحــران اضــافــه کند. یکی 
از عــواقــب ایــن اقـــدام فرسایشی شــدن جنگ در 
اوکــرایــن و تحمیل هزینه های جانی و مالی برای 
مــردم ایــن کشور خواهد بــود و صد البته در بعد 
 وسیع تر ادامه یافتن این تنش ها می تواند تهدید 

برای حیات روی کره خاکی باشد.

نشانهای
ازصلحنیست
متأسفانه،ایاالت

متحده،ناتوواوکراین
فهرستواضحی

ازخواستههایشان
برایآغازمذاکرات
صلحارائهنکردهاند،

روندکنونیهیچ
نشانهایازبرقراری
صلحدرکوتاهمدت
ندارد،امااگربنابر
انجاممذاکرهباشد،
بایدشاملبرآوردن

برخیازخواستههای
هرطرفباشد.در
صورتیکهرویکرد
فعلیتوسعهطلبانه

ناتوادامهپیدا
کند،پیشبینی
فرسایشیشدن

درگیری،ایجادجنگ
فراگیروبحرانیتر

شدننظاماقتصادی
جهانیو...قابل

بررسیخواهدبود.

زوم زوم 
گفت وگوگفت وگو
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آمریکا؛عاملایجادمناقشات
دولــت ایــاالت متحده سال  هاست نه تنها مانع از حل 
مسالمت آمیز مناقشات جهانی  شده است که خود یکی 
از عوامل ایجاد و بحرانی تر شدن این مناقشات بوده است. 
اطالعیه های دولت آمریکا مبنی بر اینکه جنگ سال  ها 
ادامه خواهد داشت، درواقع اعالم موضع رسمی این کشور 
در رابطه با ادامه نبرد و طوالنی تر شدن جنگ است. اینکه 

آیا روسیه جنگ را بر اساس مذاکرات منطقی تا حدی با 
خواسته  های هر دو طرف پایان می دهد یا خیر، چیزی است 

که ما هرگز نمی دانیم.
 در این بین کشورهای اروپایی و کشورهای غربی باوجود 
تبعات قابل توجهی که قطع انرژی وارداتی از روسیه برای 
آن ها دارد، اکنون خود را آماده می کنند صادرات نفت روسیه 

را به صفر برسانند که به نظر می رسد تأثیر قابل توجهی بر 
اقتصاد روسیه داشته باشد. از طرفی بسیاری از کشورهای 
اروپایی در برابر خواسته روسیه مبنی بر پرداخت هزینه 
انرژی به روبل روسیه کوتاه آمده اند و این می تواند دست 
روس  ها را بازتر کند. تاکنون 20 شرکت اروپایی برای خرید 
گاز روسیه در »گازپروم بانک« حساب روبلی باز کرده اند 

و 14 شرکت نیز در حال انجام مراحل اداری در این زمینه 
هستند.از طرفی روسیه با کشورهای غیر غربی نیز تجارت 
دارد. تأثیرات بیشتر ادامه یافتن درگیری در اوکراین ممکن 
است به افزایش مصرف سوخت فسیلی در جهان و کاهش 
همکاری جهانی برای هر نوع تالش حداقلی برای حفظ یک 

سیاره قابل سکونت بینجامد.

دیوید سوانسون
نویسنده ضدجنگ

حدودسهماهاز سیداحمدموسوی
شروععملیاتروسیهدراوکراینگذشته
واگرچهاینکشوردربرههایتاپشت

دروازههایکییفهمرسیداماآنچنانکه
بایدوشایدنتوانستقدمهایموفقیدراین

کشوربردارد.
باوجوداین،شواهدوقرائننشانمیدهد
روسیهومتحدانشبرایجنگیبلندمدت
آمادهشدهاندوباهمیننگاهآرایشجنگی

خودراتغییراتیدادهاند.

تصمیمیکهبیشازهرچیزاروپاوآمریکا
رانگرانکردهاست.قدسدرگفتوگوبا
)David Swanson(»دیویدسوانسون«
نویسندهوفعالضدجنگآمریکاییو

عضوارشدجنبشجهانیضدخشونت،

World BEYOND Warومؤلفکتابهایی
همچون»زمانیکهجنگجهانیغیرقانونی

است«تبعاتادامهیافتنبحراناوکراین
راموردبررسیقراردادهاستکهدرادامه

میخوانید.

گفت وگوی 
ویژه

بازنده اصلیبازنده اصلی
مردم اوکراین هستندمردم اوکراین هستند

))آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد((
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 
امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در بخش 14 مش��هد واحد ثبتی شهرستان 
تایباد مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح 
ذیل آگهی می گردد:             آقای بهزاد قادری به شناس��نامه ش��ماره 9470 کدملی 0748434682 صادره تایباد 
فرزند خداداد در ششدانگ یکدربند مغازه به مساحت 30 مترمربع پالک شماره 770 فرعی از 276 اصلی واقع در 
خراسان رضوی بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت مرحوم خداداد قادری و قسمتی 
از پالک** کالسه 115- 1400        لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار 
منتشر تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل 
دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند 

مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. آ40101560
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/2/17                                       تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/3/1

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

))آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد((
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 
امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در بخش 14 مشهد واحد ثبتی شهرستان تایباد 
مورد رس��یدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به ش��رح ذیل 
آگهی می گردد:    آقای نادر اس��فیدنی به شناس��نامه شماره 6 کدملی 0749578221 صادره تایباد فرزند کریم در 
ششدانگ یکباب مغازه و منزل وصل به آن به مساحت 149/94 مترمربع پالک شماره 97 فرعی از 251 اصلی واقع 
در خراسان رضوی بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت رسمی و مشاعی آقای علی 

جمعه صاحبدادی و قسمتی از پالک** کالسه 153- 1400      
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتی که اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. آ40101561
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/2/17                                   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/3/1

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

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

ذیل آگهی می گردد:  
آقای فرید قادری به شناسنامه شماره 108 کدملی 0749577037 صادره تایباد فرزند اله داد در ششدانگ یکباب 
منزل به مساحت 538/30 مترمربع پالک شماره 268 فرعی از 276 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 14 مشهد 
حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت مرحوم میرزا محمد عظیم خضرائی )سهم االرثی حسین خضرائی 

و سهم االرثی محمد خضرائی( و قسمتی از پالک** کالسه 337- 99
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتی که اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. آ40101563
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/2/17                                   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/3/1

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

))آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد((
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 
امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در بخش 14 مشهد واحد ثبتی شهرستان تایباد 
مورد رس��یدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به ش��رح ذیل 
آگهی می گردد:   آقای بهزاد قادری به شناسنامه شماره 9470 کدملی 0748434682 صادره تایباد فرزند خداداد 
در ششدانگ یک دربند مغازه به مساحت 42/50 مترمربع پالک شماره 526 فرعی از 276 اصلی واقع در خراسان 
رضوی بخش 14 مش��هد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت مرحوم غالمرسول قادری )سهم االرثی 

خداداد- همدم- جمیله- اله داد قادری( و قسمتی از پالک** کالسه 1400-111
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتی که اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. آ40101566
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/2/17                               تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/3/1

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

))آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد((
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 
امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در بخش 14 مشهد واحد ثبتی شهرستان تایباد 
مورد رس��یدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به ش��رح ذیل 
آگهی می گردد:  آقای بهزاد قادری به شناسنامه شماره 9470 کدملی 0748434682 صادره تایباد فرزند خداداد در 
ششدانگ یکدربند مغازه به مساحت 33/22 مترمربع پالک شماره 770 فرعی از 276 اصلی واقع در خراسان رضوی 
بخش 14 مش��هد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قس��متی از مالکیت مرحوم خداداد قادری و قسمتی از پالک** 
کالسه 109- 1400    لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتی 
که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا 
معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید 

و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. آ40101567
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/2/17                                         تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/3/1

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

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

براب��ررای ش��ماره 140160321006000036هیئ��ت اول موض��وع قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی 
وس��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تفت تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی 
خانم طیبه امینی خلف خانقاه فرزند میرزا عباس بش��ماره شناس��نامه 1701 صادره از تهران  در شش��دانگ باغ 
مشتمل بر ساختمان  به مساحت 1500 مترمربع بطور مفروز قسمتی از باقیمانده  سمت شمالی پالک 2712 اصلی 
بخش 6 یزد واقع در تفت خریداری ازمالک رسمی)س��هم  مش��اعی مالکیت متقاضی ( محرزگردیده است .    لذا به 
منظوراطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داش��ته باش��ند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم 
نمایند.                   بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.آ40101544
تاریخ انتشارنوبت اول شنبه:1401/02/17                       تاریخ انتشارنوبت دوم یک شنبه : 1401/03/01

امیرحسین جعفری ندوشن -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت

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

براب��ررای ش��ماره 1401603210060000080هیئ��ت اول موض��وع قانون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی 
وس��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تفت تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی 
اقای جلیل فالح تفتی فرزند حسن بشماره شناسنامه 6589 صادره از تفت درپنجاه و چهارسهم  و یک سوم  سهم 
مشاع از 63سهم  ششدانگ باغ  به مساحت کل 3494 مترمربع پالک 3168 اصلی بخش 6 یزد واقع درکوی زین 
محله ش��وده باالی تفت خریداری عادی مع الواس��طه ازمالک رسمی اقای محمود و محمد حسین شیخ االسالمی  
محرزگردیده است .      لذا به منظوراطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضائی تقدیم نمایند.                 بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ40101546
تاریخ انتشارنوبت اول : شنبه1401/02/17                    تاریخ انتشارنوبت دوم : یک شنبه  1401/03/01

امیرحسین جعفری ندوشن -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت
 از طرف علی محمد شبانیان تفتی 

آگهی نوبتی مشمولین  سه ماه چهارم سال1400هجری شمسی اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان جغتای 

به دستور ماده 11 قانون ثبت و ماده 59 آئیننامه قانون مذکور اسامی اشخاصی که نسبت به امالک ذیل که تا آخر 
سه ماه چهارم سال1400 در حوزه ثبتی شهرستان جغتای درخواست ثبت نموده اند و همچنین مواردی که آگهی 
نوبتی آن برابر تبصره یک ماده 25 قانون ثبت که با صدور رأی هیئت نظارت تجدید می شود به شرح ذیل آگهی 

و به اطالع عموم می رساند:
**بخش 7 سبزوار )حوزه ثبت ملک جغتای (

اراضی حسین آباد پالک481-اصلی
732 فرعی -  آقای عباس حسین آبادی فرزند ابراهیم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

740 فرعی- آقای حمید آزادواری فرزند موسی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی.
اراضی خلیل آباد پالک 484-اصلی

 603 فرعی- آقای حامد آزادواری  فرزند موسی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی.
608 فرعی- آقای حامد آزادواری  فرزند موسی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی.
615 فرعی- آقای حمید آزادواری  فرزند موسی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی.

اراضی مجاور دیمه سار محمد آباد  پالک 639-اصلی
25فرعی-آقایان مهدی و محمد  محمدآبادی  فرزندان علی اکبر ششدانگ یک قطعه زمین مشجر (بالمناصفه(

لذا به دس��تور مواد 16 و 17قانون ثبت هرکس نس��بت به امالک آگهی شده در باال معترض میباشد ویا اینکه بین 
متقاضیان ثبت و دیگری اقامه دعوی ش��ده و در جریان اس��ت میبایست اعتراض یا گواهی مشعر به جریان دعوی 
خود را از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی  تا  نود  روز و در مورد آگهی های اصالحی تا سی روز کتبا به اداره ثبت 

اسناد و امالک شهرستان مربوط تسلیم و رسید دریافت نمود و در اجرای تبصره 2 ماده واحده قانون  تعیین تکلیف 
پرونده های معترض ثبتی و ماده 86 آئین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین می بایست ضمن تسلیم اعتراض خود 
به اداره ثبت اس��ناد و امالک محل تا یک ماه دادخواس��ت اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی 
الزم  را از مراجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند ضمنا حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود و  در صورت 
مجلس تحدیدی منظور خواهد شد و از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا سی روز قابل اعتراض خواهد بود.

آ40100982
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/02/01                تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/03/01

حمید رضا آریان پور  - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جغتای

آگهی نوبت سه ماهه چهارم سال 1400-اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان اسفراین
بدستور ماده 12 قانون ثبت وماده 59-آئین نامه قانون مذکور اسامی اشخاصی که نسبت به امالک مجهول المالک 
واقع در بخش��های تابعه حوزه ثبتی شهرستان اسفراین تا آخر اسفند ماه سال هزار چهارصد )1400(تقاضای ثبت 

نموده اند با نوع ملک مورد تقاضا برای اطالع عموم بشرح زیر آگهی می شود:
))بخش پنج بجنورد((

قریه پشت جوی پالک شصت )60(-اصلی
2325 فرعی مفروز از33 فرعی آقایان مهدی نامدار و وحید گلستانه میالنلو فرزند ان براتمحمد ومحمود ششدانگ 

یک قطعه محوطه 
قریه خرینان پالک شصت چهار)64(-اصلی

5913فرعی مفروز از1191 فرعی آقای عباس رضائی فرزند غالمرضا ششدانگ یکباب منزل
5914فرعی از مفروز از1190 فرعی آقای محمد عبدلی حصاری فرزند حسن ششدانگ یکقطعه زمین محصور

لذا به دستورمواد 16 و17 قانون ثبت هرکس نسبت به امالک آگهی شده در باال معترض می باشد و یا اینکه بین 
متقاضیان ثبت و دیگری اقامه دعوا شده و در جریان است می بایستی اعتراض یا گواهی مشعر بر جریان دعوی خود 
را از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی ظرف نود روز واشخاصی که به آگهی اصالحی و حدود و حقوق ارتفاقی معترض 
میباشند ظرف سی روز به اداره ثبت اسناد وامالک اسفراین تسلیم و رسید دریافت نموده و در اجرای تبصره 2 ماده 
واحده قانون تعیین تکلیف پروندهای معترضی ثبتی،معترضین از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه 
دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم 
نمایند ضمنا حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود ودر صورت مجلس منظور می گردد و از تاریخ تنظیم صورتمجلس 

تحدیدی تا سی رو ز قابل اعتراض خواهد شد.آ40101011
تاریخ انتشار نوبت اول :پنج شنبه 1401/02/01                       تاریخ انتشار نوبت دوم:یکشنبه 1401/03/01

اردالن محمدی کوشکی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اسفراین

بر اساس مواد 11و1۲ قانون ثبت و ماده ۵۹ آئین نامه اجرائی قانون مذکور امالکی که در سه 
ماهه اول سال 1400 پذیرش و درخواست ثبت شده و همچنین امالکی که به موجب تبصره یک 
ماده ۲۵ قانون ثبت و مطابق رای هیئت نظارت نیاز به تجدید آگهی دارد و امالکی که طبق 

ماده 13 قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و آئین نامه 
مربوطه در هیئت حل اختالف منجر به صدور رای میگردد به شرح ذیل آگهی میگردد.

) ملک متقاضی واقع در اراضی سوچلما پالک 108 - اصلی بخش 22(
1- پالک 506 فرعی بنام مرتضی ناصحی فرزند عبدالحس��ین شش��دانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مس��احت 300 مترمربع پالک فوق نس��بت به مقدار 4 دانگ و 14 س��یر و 3 مثقال و 6 نخود مش��اع از 

ششدانگ مجهول میباشد.
نظر به مواد 11 ، 16، 17، قانون ثبت و 52، 53، 59 و 86 آئین نامه قانون ثبت و به استناد ماده 13 قانون و ماده 3 
آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی درخواست ثبت امالکی که در سه 
ماهه چهارم سال 1400 از طریق ثبت نکا پذیرفته شده اند به شرح فوق آگهی میگردد ، لذا اشخاصی که به ماهیت 
ملک معترضند ظرف مدت 90 روز از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراض خود را کتبا به این اداره تسلیم و ظرف مدت 
یک ماه نسبت به تقدیم دادخواست اعتراض برثبت از طرق مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست را 
ظرف مهلت مقرر قانونی به این اداره ارائه نمایند ، در غیر اینصورت عملیات ثبتی برابر مقرارت پیگیری و سند مالکیت 

بنام متقاضی صادر خواهد شد ، ضمنا صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
م الف 1300045   آ40100975

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401،02،01                                  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401،03،01
امیر خندان رباطی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نکا

»آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1400 اداره ثبت اسناد و امالک شهر نور«
به اس��تناد ماده 12 قانون ثبت و موادی 59 و 52 آئین قانون ثبت پالک های مجهول المالک و پالک های که در 
اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های رسمی تقاضای ثبت شده یا اینکه نیاز به آگهی نوبتی طبق دستور 

هیئت نظارت دارد به شرح ذیل اعالم می گردد: 
قریه ناحیه پالک 1۲ - اصلی بخش 6 ثبت نور

1960 فرعی مفروز و مجزی از پالک 1518 فرعی ، ششدانگ یک قطعه زمین بابنای احداثی به مساحت 465.72 
مترمربع بنام عباس ریاحی

قریه نسن پالک 31-اصلی بخش 6 ثبت نور
625 فرعی مفروز مجزی شده از پالک 461فرعی ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 181.35 

مترمربع بنام صادق رضایی
قریه چل پالک 31-اصلی بخش 7 ثبت نور

534 فرعی مفروز مجزی شده از پالک 200فرعی سه دانگ مشاع از ششدانگ
یک قطعه باغ که سه دانگ دیگر ان وقف میباشد به مساحت 2075.80 مترمربع بنام حلیمه مرادی

قریه تاکر پالک 8۲ اصلی بخش 7 ثبت نور 
410 فرعی مفروز مجزی ش��ده از پالک 250فرعی. شش��دانگ یک قطعه باغ به مساحت 1501.45 مترمربع بنام 

لیالطاهری
لذا طبق ماده 16 قانون ثبت هر کسی نسبت به امالک فوق الذکر واخواهی یا ادعایی دارند از تاریخ اولین انتشار آگهی 
نوبتی ظرف 90 روز ) سه ماه ( اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک نور تسلیم و رسید دریافت دارند هرگاه قبال 
بین متقاضیان و دیگری قبل از انتشار آگهی نوبتی و در دادگاه طرح دعوی شده در جریان ثبت باشد طرف دعوا با 

رعایت ماده 17 قانون ثبت بایستی ظرف مدت مذکور واخواهی الزم از دادگاه مشعر به طرح دعوی اخذ و به اداره ثبت 
نور مراجعه نمائید در غیر این صورت طبق ماده 24 قانون ثبت ساقط خواهد شد اعتراض صاحبان امالک مجاورین 
بر حدود و حقوق ارتفاقی در موقع عملیات تحدید حدود که نیاز به آگهی جداگانه خواهد داشت پذیرفته خواهد شد 

این آگهی در دو نوبت به فاصله 30 روز منتشر می شود.م الف 1300541   آ40100976
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401،02،01                     تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401،03،01

علی سعادتی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نور

آگهی مشمولین سه ماهه چهارم سال 1400 خورشیدی
حوزه ثبتی شهرستان شیروان

به دس��تور ماده 12 و ماده 59 آئین نامه مذکور اش��خاص که نسبت به امالک مجهول المالک واقع در بخش های 5 
قوچان حوزه ثبتی شهرستان شیروان تا آخر اسفند ماه 1400 شمسی تقاضای ثبت نموده اند و همچنین مواردی 
که آگهی آن برابر تبصره یک ماده 25 اصالحی ثبت باید تجدید گردد با نوع ملک مورد تقاضا برای اطالع عموم به 

شرح ذیل اعالم می گردد.
قطعه یک شیروان بخش ۵ قوچان

1172 اصلی 1-ثریا غالمزاده شیروان 2- راحله غالمزاده شیروان 3-رویا غالمزاده شیروان هرکدام نسبت به یک سوم 
از یک چهارم از یک یازدهم و یک سوم از دو دوازدهم از سه چهارم از یک یازدهم به استثنای ثمن اعیان سه دانگ و 
4- خانم فاطمه سلطان شرکا نسبت به ثمن اعیان سه چهارم از یک یازدهم سه دانگ و ثمن اعیان دو دوازدهم از یک 

چهارم از یک یازدهم سه دانگ از شش دانگ - که به صورت یک باب مغازه، به مساحت 24.30 متر مربع.
1373 اصلی جعفر زحمتکش گلیان ششدانگ یک باب منزل مخروبه به مساحت 586.10 متر مربع.

1194 اصلی 1- ثریا غالمزاده شیروان 2-راحله غالمزاده شیروان 3- رویا غالمزاده شیروان هرکدام نسبت به یک سوم 
از یک چهارم از یک یازدهم و یک سوم از دو دوازدهم از سه چهارم از یک یازدهم به استثنای ثمن اعیان سه دانگ و 
4- خانم فاطمه سلطان شرکا نسبت به ثمن اعیان سه چهارم از یک یازدهم سه دانگ و ثمن اعیان دو دوازدهم از یک 

چهارم از یک یازدهم سه دانگ از ششدانگ- که به صورت یک باب مغازه، به مساحت 21.65متر مربع.
قطعه سه شیروان بخش ۵ قوچان واقع در باغات و حومه پالک 13 اصلی

14014 مجزی از 2685 فرعی، قمر دوربین ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت 121 متر مربع.
14051 فرعی، گشتاسب سینائیان، ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 148 80. متر مربع.

ل��ذا ب��ه دس��تور م��واد 16 و 17 قانون ثبت هرکس نس��بت به امالک آگهی ش��ده در باال معترض می باش��د و یا 
اینکه بین متقاضیان ثبت و دیگری اقامه دعوی ش��ده و در جریان اس��ت می بایس��تی اعتراض و یا گواهی مش��عر 
ب��ر جری��ان دعوی خود را از تاریخ انتش��ار نوبت اول این آگهی نس��بت ب��ه آگهی نوبتی ظرف ن��ود روز و در موارد 
آگهی اصالحی در مدت س��ی روز به اداره ثبت اس��ناد و امالک شیروان تس��لیم و رسید دریافت نموده و در اجرای 
تبص��ره 2 ماده واحده قان��ون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبت معترضین از تاریخ تس��لیم اعتراض به اداره 
ثبت ظرف یک ماه دادخواس��ت اعت��راض خود را به مراجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواه��ی الزم از مراجع مذکور 
اخ��ذ و ب��ه این اداره تس��لیم نمایند ضمنا حق��وق ارتفاقی در موقع تحدی��د حدود در ص��ورت مجلس تحدیدی 
منظ��ور می گ��ردد و از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا س��ی روز قابل اعتراض خواه��د بود.آ40100993

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/01
تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/03/01

اکبر اقبالی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1400 حوزه ثبت ملک شهرستان درگـز
بر اساس مواد 11 )اصالحی 1317/07/10( و 12 )اصالحی 1330/03/10(  قانون ثبت و ماده 59 آئین نامه 
اجرایی قانون مذکور امالکی که در س��ه ماهه چهارم س��ال 1400 پذیرش درخواست ثبت شده و همچنین 
امالکی که طبق ماده 13 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و آیین 
نامه مربوطه در هیئت حل اختالف منجر به صدور رای گردیده به شرح ذیل برای اطالع عموم آگهی می گردد.

 پالک یک اصلی اطراف شهر درگز قطعه سه درگز بخش 7 قوچان
1.پالک 5214 فرعی مجزی شده از 37 فرعی از یک اصلی خانم صبا میرخانی حق وردی نه سهم مشاع از 

ده سهم ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت ششدانگ 176/89 متر مربع
2.پالک 5237 فرعی مجزی ش��ده از 107 فرعی از یک اصلی خانم وجیهه رهدار نه س��هم مشاع از ده سهم 

ششدانگ یک باب منزل به مساحت ششدانگ 91/64 متر مربع
3.پالک 5238 فرعی مجزی شده از 164 فرعی از یک اصلی خانم ملکان شایسته پایاب نه سهم مشاع از ده 

سهم ششدانگ یک باب منزل به مساحت ششدانگ 241/82 متر مربع
4.پالک 5239 فرعی مجزی ش��ده از 226 فرعی از یک اصلی خانم صغری ش��یوخ زاده نه سهم مشاع از ده 

سهم ششدانگ یک باب منزل به مساحت ششدانگ 136/92 متر مربع
5.پالک 5240 فرعی مجزی شده از 107 فرعی از یک اصلی آقای شاهپور پیرصفان نه سهم مشاع از ده سهم 

ششدانگ یک باب منزل به مساحت ششدانگ 156/82 متر مربع
6.پالک 5241 فرعی مجزی شده از 166 فرعی از یک اصلی خانم مهشید یزدانیان نه سهم مشاع از ده سهم 

ششدانگ یک باب منزل به مساحت ششدانگ 193/41 متر مربع
پالک 24 � اصلی کالته مرادآباد قطعه 3 درگز بخش 7 قوچان

7.پالک 819 فرعی مجزی شده از 24� اصلی آقای عباس لطیفه گو ششدانگ یک قطعه زمین محصور به 
مساحت 458/58 مترمربع 

لذا اشخاصی که نسبت به رقبات درخواست ثبت شده مندرج در این آگهی اعتراضی داشته باشند می توانند 
به استناد ماده 16 قانون ثبت از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی تا 90 روز درخواست واخواهی خود را کتباً 
به دبیرخانه اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان درگز تسلیم و رسید اخذ نمایند و یا هرگاه بین متقاضیان و 
دیگری قبل از انتشار این آگهی دعوی در مراجع قضایی اقامه شده و یا در جریان باشد معترض بایستی گواهی 
مشعر بر جریان دعوی خود را تسلیم و رسید دریافت دارند و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت، ظرف یک 
ماه دادخواست اعتراض خ�ود را به مراجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این 
اداره تسلیم نمایند ضمناً حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود و در صورت مجلس تحدیدی قید میگردد و از 

تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز قابل اعتراض خواهد بود.  آ40100979
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/01                     تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/01

نویسنده   و  فعال ضد جنگ آمریکایی نویسنده   و  فعال ضد جنگ آمریکایی 
در گفت وگو  با  قدس از جنگ  در شرق اروپا می گویددر گفت وگو  با  قدس از جنگ  در شرق اروپا می گوید



درمان بیماران 
نادر رایگان 
می شود

مدیرعامل بنیاد 
بیماری های نادر از 
وعده زیر پوشش 
قرار دادن 100درصد 
هزینه های درمان 
بیماران نادر خبر داد. 
حمیدرضا ادارکی 
به فارس گفت: با 
تصویب سند ملی 
بیماری های نادر 
با بیمه سالمت 
رایزنی انجام شد 
تا این بیماران زیر 
پوشش قرار گیرند. 
مدارک 2هزارو700 
بیمار نادر به بیمه 
سالمت ارسال شده 
و بیمه سالمت قول 
داده 100درصد 
هزینه های دارو 
و درمان بیماران را 
پوشش دهد.

محمود مصدق    »هموطن! 
چراغ خانه ات همیشه روشن! 
بــرق را درســت مصرف کنیم؛ 
در قرعه کشی صرفه جویی در 
مصرف آب همه برنده اند، هر 
قــطــره یــک امــتــیــاز؛ بــا مصرف 
ــدای پـــای آب را همیشگی کنیم؛  درســــت، صـ
يک چراغ روشن بهتر از صد چلچراغ خاموش 

است و...«.
این ها تنها بخشی از ده ها پیامی است که مدیران 
سازمان ها و متولیان تأمین انرژی برای خانواده ها 
ارسال می کنند تا به وظیفه خود برای بهینه سازی 

مصرف انرژی در بخش خانگی عمل کنند.
ــرژی در کشور مــا در  در اینکه مــیــزان مصرف انـ
مقایسه با سایر کشورها باالست تردیدی نیست؛ 
اما پرسش این است چقدر از این حجم در بخش 
خانگی مصرف می شود و آیا می توان با وادار کردن 
خانواده ها به مصرف کمتر، به نگرانی ها در این 

خصوص برای همیشه پایان داد؟

مصرف ما و مصرف دنیا ◾
دکتر سید وحید احمدی، کارشناس مسئول 
ــان ملی  ــازمـ ســنــجــش و تــحــلــیــل بـــهـــره وری سـ
بهره وری در پاسخ به قدس می گوید: 40درصد 
برق تولیدی در کشور در بخش خانگی مصرف 
مــی شــود، در مــورد مصرف آب هــم طبق آمــار، 
ســرانــه مــصــرف آب بــخــش خــانــگــی مــا تــفــاوت 
آنچنانی با میانگین جهانی نــدارد، یعنی االن 
در کشور بــه ازای هــر نفر در روز متوسط۱۸0 
لیتر آب مصرف می شود در حالی که ایــن رقم 
در برخی کشورها مثل آمریکا به حــدود 300 
لیتر و در کانادا به 330 لیتر می رسد. مصرف 
آب در بخش خانگی مــا تنها 7 درصــد از کل 
مــصــرف آب کــشــور اســت کــه حــتــی بــا تشویق 

ــه صــرفــه جــویــی و رســیــدن ایـــن رقـــم به  ــردم ب مـ
ــاز دردی از بــحــران کــم آبــی مــا را کم  3درصـــد ب
نمی کند. بنابراین مشکل بحران آب را باید در 
جای دیگری یعنی بخش کشاورزی و صنعت 

جست وجو کرد.
اما سرانه مصرف گاز در بخش خانگی ایران 6 برابر 
میانگین جهانی اســت. سرانه مصرف جهانی 
حدود 0.۱۸ تن معادل نفت خام به ازای هر نفر 
است؛ در حالی که در ایران حدود ۱.۱ تن است. به 
طوری که مصرف گاز ما در بخش خانگی با میزان 
مصرف گاز قاره اروپا که جمعیتش حدود 6 برابر 

ایران است برابری می کند.
وی در پاسخ به این پرسش که برای بهینه شدن 
فرهنگ مصرف صحیح در بخش خانگی چه 
باید کــرد، می گوید: فرهنگ سازی بــرای کاهش 
مصرف در جای خود الزم است؛ اما تا زمانی که 
الزام قانونی در این خصوص وجود نداشته باشد 
نتیجه نخواهیم گرفت؛ مثالً تبصره ۱۹ مقررات 
ملی ساختمان بــایــد احــیــا شــود و تــا زمانی که 
ساختمان ها ایــن قانون را رعایت نکنند نباید 
مجوز پایان کار صادر شود و معامله ای صورت 
پــذیــرد، یعنی شــهــرداری هــا در ایــن میان نقش 

بسیار مهمی دارند. از سوی دیگر دولت نیز باید 
برای بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان های 
دولتی از طریق هوشمند کردن آن ها اقدام کند 
تا مردم با مشاهده این عمل، تشویق به مصرف 

بهینه انرژی در بخش خانگی شوند. 

حدود ۱۴ تا ۱۷ هزار مگاوات برق کمبود داریم ◾
ــیــس انــجــمــن بـــهـــره  وری  حــســیــن مــهــریــان، رئ
صنعت بــرق ایــران نیز چنین نگاهی دارد و به 
ما می گوید: مصرف برق در بخش خانگی کمی 
نسبت به متوسط جهانی باالتر است؛ اما نبود 
ســرمــایــه گــذاری و ساخته نــشــدن نیروگاه های 
جــدیــد طــی یکی دو دهــه اخــیــر سبب شــده در 
ایــن بخش بــا مشکل مــواجــه شــویــم. یعنی اگر 
نیاز مــردم بــه بــرق، سالیانه بین ۵ تــا 7 درصــد 
افزایش می یابد -که این موضوع به دلیل افزایش 
جمعیت و تجهیزات برقی است- بنابراین باید 
حداقل همین میزان افزایش تولید برق را داشته 
باشیم تا پاسخگوی نیاز مــردم باشیم؛ امــا این 
اتــفــاق در برنامه پنجم و ششم توسعه کشور 
نیفتاده است و االن در کشور حدود ۱4 تا ۱7 هزار 
مگاوات برق کمبود داریم که تاثیرش را مردم در 

ماه های آینده احساس می کنند. 
وی ضعف فرهنگی را مهم ترین دلیل باالتر بودن 
ــران از  ــرق در بخش خانگی ایـ ســرانــه مــصــرف ب
میانگین جهانی می داند و می گوید: در زمستان 
خیلی از خانوارها وقتی می بینند دمای اتاق باال 
رفته به جای کم کردن درجه شوفاژ، پنجره های 
ساختمان را باز می کنند و... چون قیمت انرژی در 
ایران پایین است و کمی هم راحت طلب هستیم 

در نتیجه در مصرف انرژی اسراف می کنیم. 
وی در همین زمینه مــی افــزایــد: هرچند مــردم 
ــرق مصرف  نـــرژی ب بیش از میانگین جهانی ا
می کنند امــا ایــن مــوضــوع در آن حــدی نیست 

ــران دســتــگــاه هــای مسئول قصورشان  کــه مــدی
ــرژی کافی به گــردن مردم  را در تأمین نکردن ان
بیندازند. بخش عمده مشکل در ایــن بخش 
متوجه زیرساخت های تولید برق در کشور است 
نه مصرف باالتر از نـُـرم جهانی از ســوی مــردم. 
ضمن اینکه ما باید مردم را به بهینه مصرف کردن 
انـــرژی عــادت دهیم کــه یکی از راهــکــارهــای آن 
افزایش قیمت انــرژی است چون قیمت پایین 
انرژی مساوی با افزایش مصرف از سوی بسیاری 
از شهروندان اســت. البته بــرای افزایش قیمت 
انرژی ابتدا باید حقوق کارگران و کارمندان به حد 

مناسب افزایش یابد. 

حدود 80 درصد از مشترکان خانگی کمتر از  ◾
الگو مصرف می کنند

دکتر عبداالمیر یاقوتی، مدیرکل امــور انـــرژی و 
ــرق هــم در پــاســخ بــه قدس  مشتریان صنعت ب
می گوید: حدود ۸0درصد مشترکان خانگی کمتر 
از الگو مصرف می کنند که این تعداد در مجموع 
۵0درصد از مصرف بخش خانگی کشور را به خود 
اختصاص می دهد در حالی که 20درصــد دیگر 
مشترکان ۵0درصد از برق بخش خانگی را مصرف 
می کنند؛ یعنی 20درصـــد مشترکان بــه انـــدازه 

۸0درصد از مشترکان برق مصرف می کنند. 
یاقوتی در پاسخ به این پرسش که آیا بدون تغییر 
نگاه در سیاست گذاری ها و یکپارچگی فرایندها، 
راهکار افزایش قیمت منجر به کاهش مصرف 
انرژی می شود، می گوید: طبیعتاً افزایش نرخ برق 
در پله های باالی مصرف، در کاهش مصرف تأثیر 
خواهد داشت به شرط آنکه قیمت ثابت فرض 
ــدام پس از هدفمند نمودن  شــود. نتیجه ایــن اق
یارانه ها در سال ۸۹ مشهود بود. همچنین توسعه 
بخش خصوصی در عرصه انرژی نقش مؤثری در 

اصالح اقتصاد و قیمت برق خواهد داشت.

خانوارهایایرانیدرمقایسهبابقیهدنیاچقدربرقمصرفمیکنند؟

مصرف انرژی روی دورِ تند!

ددستچينستچين

عبداالمیر یاقوتی
مدیرکل امور انرژی 
و مشتریان صنعت برق

در حال حاضر ظرفیت حداقل 30 درصد 
صرفه جویی مصرف برق در بخش خانگی وجود 
دارد و برای تحقق آن راهکارهایی موجود است 

که اغلب آن ها نیز حتی بی هزینه هستند. در 
واقع باید گفت در کنار راهکارهای تعرفه محور، 

راهکارهای مبتنی بر آموزش و آگاه سازی نیز 
می تواند مؤثر باشد و البته انجام همزمان هر دو 
راهکار تأثیر بسزایی خواهد داشت. مثاًل از آنجا 

که در تابستان مهم ترین دلیل افزایش مصرف 
برق مربوط به وسایل سرمایشی است، هموطنان 

می توانند با قرار دادن درجه کولرهای گازی 
خود روی 25 درجه و تنظیم کولرهای آبی روی 
دور ُکند، به راحتی در مصرف برق به میزان حدود 

20درصد صرفه جویی و به پایداری شبکه برق 
کمک شایانی کنند.
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چقدر ابلهانه است! ◾
احــمــد محیط طباطبایی، رئــیــس ایکوم 
ایران به ایسنا گفت: اوایل دهه ۸0 به آقای 
عالقه مندان، معاون وقت آموزش و پرورش 
گفتم اگر جای شما بودم به آنچه هویت ماست، نمره 
نمی دادم. دانش آموز باید با عالقه آن ها را یاد بگیرد. به 
درس میراث فرهنگی دانش آموز نمره ۱4 بدهیم، چقدر 

ابلهانه است!

نخبگانی که کنکور قبول نمی شوند ◾
ــا، ابوالفضل بــاقــری فــرد؛  بــه گـــزارش ایــرن
معاون آمــوزشــی وزارت بهداشت گفت: 
7۵هــزار نفر از داوطلبان کنکور به عنوان 
سرریز هستند، با وجــود اینکه از نخبگان و با معدل 
۱۹.۵هستند اما قبول نمی شوند. باید به گونه ای عمل 
شود تا این افــراد بتوانند در دانشگاه های بین الملل 

پزشکی پذیرش شوند.

خانواده ها تمایلی به فرزندآوری ندارند ◾
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمد 
جــواد محمودی؛ رئیس کمیته مطالعات 
جمعیت شـــورای عالی انــقــالب فرهنگی 
گفت: ازدواج  صورت می گیرد، اما خانواده ها تمایلی 
به فرزندآوری ندارند و این موجب کاهش باروری شده 
است. سنین ۱۸ و 23 تا 3۵ سال تا سال 2030 و نهایتاً تا 

سال 203۵ فرصت ازدواج و فرزندآوری دارند.

زمان کمی باقی است ◾
بــه گـــزارش آنــا، مجید احــمــدی، مدیرکل 
فرهنگی وزارت بهداشت گفت: االن بیش 
از هشت سال از ابالغ سیاست های کلی 
جمعیت می گذرد و کمتر از 6 سال تا بسته شدن پنجره 
فرصت داریــم، قانون جمعیت سال ۱400 در مجلس 
مصوب شد اما هنوز بسیاری از مواد این قانون اجرایی 

نشده است.

جامعه

س���ند مالکیت و برگ س���بز و کارت س���واری هاچ 
بک سیس���تم پراید تیپ 111 م���دل 1389 به رنگ 
نق���ره ای متالیک به ش���ماره موت���ور 3897804 و 
ش���ماره شاس���ی S5430089041540 به ش���ماره 
پالک 323 ل 16 ایران64 مفقود گردیده واز درجه 

اعتبارساقط می گردد.
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کارت شناسایی بازرسی و نظارت اصناف 
اینجان���ب عاطف���ه ناص���ری به ش���ماره 
1001300152 مفقود وفاقد اعتبار است
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م���درک فارغ التحصیل���ی اینجانب بنت الهدی 
زرین���ی دربان فرزن���د جعفر صادره از مش���هد 
رش���ته  کارشناس���ی  و  کاردان���ی  مقط���ع  در 
علم���ی کاربردی معم���اری صادره از دانش���گاه 
غیرانتفاعی خیام مفقود گردیده است و فاقد 

اعتبار می باشد. 
از یابن���ده تقاض���ا می ش���ود اصل م���درک را به 
دانش���گاه غیرانتفاعی خیام به نشانی: مشهد، 
بزرگ���راه امام علی، بلوارش���هید رفیعی، میدان 
ش���هید مطه���ری، اداره امور ف���ارغ التحصیالن 

ارسال نمایید.
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برگ سبز و کلیه اسناد خودرو سواری پراید صبا مدل 
1382 رنگ س���فید ش���یری متالیک به ش���ماره موتور 
00444059 و ش���ماره شاس���ی S1412282909465 و 
ش���ماره انتظام���ی 835 ط 35 ای���ران 36 به مالکیت 
حامد غفوری مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ سبز موتور سیکلت به پر انژکتوری مدل 1400 
رنگ قرمز به ش���ماره موت���ور 0196N54306001 و 
شماره تنه N54AJDKHDMME06117 و شماره 
انتظام���ی11675 ای���ران 776 ب���ه مالکیت عباس 

بیدل بازه مفقود و فاقد اعتبار می باشد. 
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س���ند مالکی���ت و برگ س���بز خودروی س���واری پژو 
روآ م���دل 1387 ب���ه رنگ نوک م���دادی متالیک به 
ش���ماره موت���ور 11687014396 و ش���ماره شاس���ی 
NAAB31AA18H057980 و شماره پالک 12 ایران 
635 ل 69 بن���ام س���ید حس���ین حس���ینی فاطمی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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کارت موتور و برگ س���بز  موتور سیکلت سابین تیپ 
CDI125 رنگ قرمز-آلبالوئی س���ال 1389 به ش���ماره 
ش���هربانی764-24262 و ش���ماره موت���ور010616880 
 NEZ***125S SABIN157FMI و ش���ماره شاس���ی 
8910342 ب���ه  مالکی���ت س���ید امیر فی���روزی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می گردد.
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اینجان���ب بی بی صدیقه پور محم���د مالک خودروی 
س���واری -ه���اچ بک پ���ژو تیپ TU5 206 رنگ س���فید   
روغنی س���ال 1398  به ش���ماره  شهربانی 13 ن 582 
ایران 74 و شماره بدنه NAAP13FE8KJ348151 و 
ش���ماره موتور 167B0062756 به علت فقدان اسناد 
ف���روش تقاض���ای رونوش���ت المثنی اس���ناد مذکور را 
نموده اس���ت ل���ذا چنانچه هر کس ادعای���ی در مورد 
خ���ودروی مذک���ور دارد ظ���رف م���دت 10 روز ب���ه دفتر 
حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در 
پیکان ش���هر ساختمان س���مند مراجعه نماید بدیهی 
است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد.
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آگ
 206 TU5  برگ سبز خودرو سواری- هاچ بک پژو تیپ
رنگ سفید-روغنی سال 1398 به شماره شهربانی 13 
 167B0062756 ن 582 ای���ران 74 و ش���ماره موت���ور
ب���ه    NAAP13FE8KJ348151 شاس���ی  ش���ماره  و 
مالکیت بی بی صدیقه پور محمد مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می گردد.
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 مدرک دیپل���م علوم تجربی اینجانب مطهر 
باعمررودی فرزند حبیب هللا به شماره ملی 
0760335354 صادره از خواف به ش���ماره 
دانش آموزی 760335354 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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آگهی نوبتی بهار 1401 شهرستان تویسرکان 
بنا به دس��تور ماده 12قانون ثبت اس��ناد وامالک ومواد 59و64آئین نامه قانون ثبت اینک اس��امی 
کس��انی که در س��ه ماهه دوم س��ال  1400نس��بت ب��ه امالک مجه��ول المالک واق��ع در بخش 
ه��ای پنجگانه تویس��رکان درخواس��ت ثبت نم��وده اند و همچنی��ن امالکی که طب��ق اختیارات 
تفویض��ی آگهی ه��ای آنها تجدید می ش��وند ب��ه ترتیب پالک به ش��رح ذیل آگهی می ش��وند:

پالک های واقع در بخش یک
پالک 73 فرعی از 1742 اصلی :اقای منوچهر خلیلی فرزند  علی اکبر در ششدانگ  قسمتی از یک 

باب ساختمان به مساحت 80/91متر مربع  واقع در بخش یک تویسرکان خیابان فیاض .
 پالک 21 فرعی از 2114 اصلی : آقای بهرام محمد ظاهری فرزند  ابو القاس��م در شش��دانگ یک 
قطعه زمین به مس��احت 151/63 متر مربع  پالک 21 فرعی از 2114 اصلی واقع در س��رابی کوچه 

گلچجین .
  پالک 2692 اصلی:آقای علی حس��ین ش��اه محمدی فرزند فرج اهلل در ششدانگ یک قطعه باغ به 

مساحت 2825/26 متر مربع واقع در تویسرکان فاران. 
پالک1 فرعی از 3207 اصلی :اقای محمد رضا حسن عزیزی فرزند علیرضا در ششدانگ یک قطعه 

زمین به مساحت 438 متر مربع  واقع در تویسرکان فراران
پالک 4685 اصلی :  آقای مرتضی علینی فرزند نور اهلل در ششدانگ یک  قطعه زمین به مساحت 

97/ 5080 متر مربع واقع در بخش یک تویسرکان محل فاران . 
 پالک 5088 اصلی : اقای حسین کاشانی  فرزند جعفر  در ششدانگ یک قطعه زمین که قبال معبر 
متروکه بوده جهت الحاق به قسمتی از پالک 3597 اصلی  به 11/78 متر مربع واقع در بخش یک 

تویسرکان جاده کرمانشاه .
پالک 5089 اصلی : اقایان مهدی و حس��ن عبدالملکی فرزندان ولی مراد در شش��دانگ یک قطعه 
زمین که قبال راه متروکه بوده است  به مساحت 37/72 متر مربع واقع در تویسرکان خیابان شهید 

اشرفی اصفهانی .
پالک های واقع در بخش 2

 5796 فرع��ی از 3476 فرع��ی 1 اصل��ی :اق��ای  علیرضا  فضلی فرزند  ماش��ائاهلل در شش��دانگ 
ی��ک باب س��اختمان به  مس��احت 386/10متر مربع  واقع در س��رکان خیابان ش��هید صدوقی .

 پالک 5798 فرعی از 129 فرعی از 1 اصلی :اقای اسداهلل چراغی فرزند محمد نبی در ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 78/46 متر مربع واقع در بخش دو تویسرکان سرکان .

 پالک 5799 فرعی از 1774 فرعی از 1 اصلی :اقای علیرضا رضیئی فرزند فرج اهلل در ششدانگ یک 
قطعه باغ به مساحت 3431/37 متر مربع واقع در بخش دو تویسرکان سرکان .

 پالک 5800 فرعی از 280 فرعی از 1 اصلی : اقای علی فضلی  فرزند  بهار علی در ششدانگ یک 
باب ساختمان به  مساحت 61/68 متر مربع واقع در  بخش دو تویسرکان سرکان .

  پ��الک 5801 فرع��ی از 20 فرعی از 1 اصلی : خانم نازی ول��ی زاده جویباری فرزند  عزیثزاهلل در 
شش��دانگ یک باب ساختمان به  مس��احت 74/68متر مربع  واقع در بخش دو تویسرکان سرکان 

خیابان  شهید رضیئی بادالن .
پالک 5802 فرعی از 1633 فرعی از 1 اصلی :اقای حشمت اهلل فضلعلی فرزند جعفر در ششدانگ 
یک قطعه زمین به مساحت 780/58 متر مربع واقع در بخش دو تویسرکان سرکان پشت درمانگاه 

.
 پالک 5803 فرعی از 2412 فرعی از 1 اصلی :اقای محمد حسن توکلیان فرزند احسان در ششدانگ 
یک قطعه زمین محصور به مس��احت 203/32 متر مربع واقع در بخش دو تویس��رکان س��رکان .  

آ40100995  شناسه آگهی:1305103
 تاریخ انتشارنوبت اول : 1401/02/01             تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/01

رئیس اداره ثبت اسناد وامالک تویسرکان

آگهی نوبتی سه ماه چهارم سال 1400 حوزه ثبتی شهرستان کالت بخش 17 مشهد
به موجب دستور ماده 11 قانون ثبت و ماده 59 آئین نامه قانون مذکور اسامی اشخاصی که نسبت 
به امالک مجهول المالک واقع در بخش تابعه حوزه ثبتی شهرستان کالت تقاضای ثبت نموده اند و 
همچنین موادی که آگهی نوبتی آن برابر تبصره یک ماده 25 اصالحی قانون ثبت باید تجدید گردد 

با نوع ملک مورد تقاضا برای عموم به شرح ذیل آگهی می گردد :

1- پالک 774 فرعی از 80 – اصلی واقع در اراضی زاوین علیا  بخش 17 مش��هد ششدانگ یکباب 
دامداری مورد تقاضای آقای محمد سپاهیان زو فرزند محمد اسماعیل به شماره شناسنامه 1290

لذا به موجب دستور ماده 16 و 17 قانون ثبت هر کس نسبت به امالک آگهی شده در باال معترض 
می باش��د و یا اینکه بین متقاضیان ثبت و دیگری اقامه دعوی ش��ده و در جریان است می بایستی 
اعتراض و یا گواهی مبنی بر جریان دعوی خود را از تاریخ انتشار نوبت اول آگهی نوبتی ظرف مدت 
نود روز به اداره ثبت اس��ناد و امالک شهرس��تان کالت تسلیم و رسید دریافت نموده و معترضین از 
تاریخ تسلیم  اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی 
تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند و ضمنا حقوق ارتفاقی برابر با 
ماده 56 آئین نامه قانون مذکور در موقع تحدید حدود و در صورتمجلس تحدیدی منظور می گردد و 

از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا سی روز قابل اعتراض خواهد بود . آ40100983  
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/02/01                        تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/03/01

حجت نوبهاری - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کالت

آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1400 ثبت اسناد و امالک شهرستان خواف
به دستور ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59 آیین نامه مذکور اسامی اشخاصیکه نسبت 
به امالک مجهول المالک واقع در بخش ش��ش تربت حیدریه شهرس��تان خواف تا آخر اس��فند ماه 
س��ال 1400 تقاضای ثبت نموده اند و همچنین م��واردی که آگهی نوبتی آن برابر تبصره ماده 25 
اصالحی قانون ثبت باید تجدید گردد با نوع و محل ومس��احت ملک مورد تقاضا برای عموم بشرح 

ذیل اعالم میگردد:
از قطعات مفروزی واقع در قصبه رود خواف پالک 485 – اصلی

1-ششدانگ یک قسمت از پنج قسمت یکباب منزل به مساحت 209 مترمربع پالک 348 فرعی بنام 
فیض محمد نوروزی رودی فرزند منصور.

2-ششدانگ یکباب مغازه و منزل به مساحت 85/1  مترمربع پالک 1367 فرعی مجزی شده از 787  
فرعی بنام علی محمد شوکتی رودی فرزند عبدالحمید.

3-ششدانگ یک قسمت از پنج قسمت یکباب منزل به مساحت 556 مترمربع پالک 1368 فرعی 
که سه چهارم مفروز از ششدانگ پالک مجزی شده از 895 فرعی می باشد بنام فیض محمد نوروزی 

رودی فرزند منصور.
4-ششدانگ یک قسمت از پنج قسمت یکباب منزل به مساحت 64 مترمربع پالک 1369 فرعی که 
س��ه هشتم مفروز از ششدانگ پالک مجزی شده از 344 فرعی می باشد بنام فیض محمد نوروزی 

رودی فرزند منصور.
5-شش��دانگ یک قسمت از پنج قسمت یکباب منزل به مس��احت 489/4 مترمربع پالک 1370 
فرعی که هفت دهم مفروز از ششدانگ پالک مجزی شده از 347 فرعی می باشد بنام فیض محمد 

نوروزی رودی فرزند منصور.
لذا به دستور ماده 16 و 17 قانون ثبت هرکس نسبت به امالک آگهی شده در باال معترض می باشد 
و یا اینکه بین متقاضیان و دیگری اقامه دعوی شده و در جریان است می بایستی اعتراض و یا گواهی 
مش��عر بر جریان دعوی خود را از تاریخ انتش��ار نوبت اول این آگهی ظرف مدت نود روز و در مورد 
آگهی اصالحی در مدت سی روز به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خواف تسلیم و رسید خود 
را دریافت نموده و در اجرای تبصره دو ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی و 
ماده 86 آیین نامه اصالحی قانون ثبت , معترضین از تاریخ تسلیم اعتراضشان می توانند اعتراض خود 
را به مراجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم را از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. 
ضمنا حقوق ارتفاقی ملک در موقع تحدیدحدود و در صورتمجلس تحدیدی منظور میگردد و از تاریخ 

تنظیم صورتمجلس تحدیدحدود تا سی روز قابل اعتراض خواهد بود.آ40101010
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/2/1                                     تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/3/1

 امیرجعفری -  رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرستان خواف

آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1400 حوزه ثبتی تربت حیدریه
بدستور ماده 12 قانون ثبت و ماده 59 آئین نامه قانون مذکور اسامی اشخاصی که نسبت به امالک 
مجهول المالک واقع در بخش های حوزه ثبتی شهرستان تربت حیدریه که تا آخر اسفند ماه سال 
1400 تقاض��ای ثب��ت نموده اند و همچنین مواردی که آگهی نوبت��ی آن برابر تبصره یک ماده 25 

اصالحی قانون ثبت باید تجدید گردد با نوع ملک مورد تقاضا برای اطالع عموم بشرح ذیل آگهی میشود
دهستان اربعه بخش یک تربت حیدریه 

اراضی شاهده   پالک 129 – اصلی
2757 فرعی محمد مهر آمیز شش��دانگ قس��متی از یک باب منزل محل جوی متروکه بمساحت 
10/40 مترمربع که مقدار 0/80 مترمربع آن طبق نظریه شهرداری در مسیر تعریض و عقب نشینی 

کوچه احداثی ضلع جنوبی قرار دارد 
اراضی دیزقند پالک 231 – اصلی 

4319 متص��ل به 579 فرعی فاطمه مجتهدی شش��دانگ قس��متی از یکباب س��اختمان محل ج��وی متروکه به 
مساحت

   24 /14 متر مربع
لذا بدستور ماده 16 و 17 قانون ثبت هرکس نسبت به امالک آگهی شده در باال معترض می باشند 
و یا اینکه بین متقاضیان ثبت و دیگری اقامه دعوی شده و در جریان است می بایستی اعتراض و یا 
گواهی مشعر بر جریان دعوی خود را از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی نسبت به آگهی نوبتی ظرف 
مدت 90 روز و در مورد آگهی اصالحی در مدت 30 روز به اداره ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه 
تس��لیم و رس��ید دریافت نموده و در اجرای تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های 
معترض ثبتی معترضین از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یک ماه دادخواست اعتراض 
خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم را از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تس��لیم 
نمایند ضمنا حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود و در صورت مجلس تحدیدی منظور می گردد و از 

تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود تا 30 روز قابل اعتراض خواهد بود .آ40100980
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/02/1 تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/03/1 

 سید امین موسوی اسفیوخی
 رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه

)آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سا ل 1400  حوزه ثبتی شهرستان بشرویه(
بدستورماده 12 قانون ثبت وماده 59 آیین نا مه قانون مذکوراسامی اشخاصی که نسبت به امالک 
مجهول المالک واقع دربخشهای تابعه حوزه ثبتی شهرستان بشرویه تا آخر اسفند ماه سال 1400 
تقاض��ای ثبت نموده اند وهمچنین مواردی که آگهی نوبت��ی آن برابرتبصره یک ماده 25 اصالحی 
قانون ثبت با ید تجدید گردد با نوع ملک مورد تقاضا برای اطالع عموم بش��رح ذیل آگهی میگردد.

شماره ی فرعي از 2  - اصلي بشرویه بخش سه بشرویه
1  -پالک 6253 فرعی از خانم فرزانه غالمرضا نژاد فرزند قدرت اله ششدانگ یکباب منزل مسکونی.

شماره فرعی از 160 – اصلی ارسک بخش سه بشرویه
1 -پالک 2831 فرعی آقای حسن علی زاده فرزند غالمحسین ششدانگ یکقطعه محوطه دامداری.

لذا بدستورمواد 16 و17 قانون ثبت هرکس نسبت به امالک آگهی شده باالمعترض میباشد ویا بین 
متقاضیان ثبت ودیگری اقامه دعوی شده ودرجریان است میبایست اعتراض ویا گواهی مشعربرجریان 
دعوی خود راازتاریخ انتش��ارنوبت اول این اگهی نسبت به آگهی نوبتی ظرف نود روزودرمورد آگهی 
اصالحی درمدت س��ی روزبه اداره ثبت اس��ناد و امالک شهرستان بش��رویه تسلیم ورسید دریافت 
نم��وده ودراج��رای ماده 86 آیین نامه قانون ثبت معترضین ازتاریخ تس��لیم اعت��راض به این اداره 
ظرف یکماه دادخواس��ت اعت��راض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدی��م و گواهی الزم ازمرجع 
مذکوراخذ وبه این اداره تسلیم نمایند ضمنا حقوق ارتفاقی درموقع تحدید حدود ودرصورت جلسه 
تحدیدی منظورمیگردد وازتاریخ تنظیم صورت جلسه تحدیدی تا سی روزقابل اعتراض خواهد بود.  

آ40100984
تاریخ انتشار نوبت اول: 01  /02  /1401                  تاریخ انتشار نوبت دوم: 01  /03  /1401

سید رضا صفایی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بشرویه

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

برابر رأی شماره 140060306003001936 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه یک 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم منیره خازن چین فرزند عبدالرحمن بش��ماره شناسنامه 

992 صادره از مرزداران در یک باب س��اختمان به مساحت 110/75 مترمربع قسمتی از پالک 23 
اصلی بخش 9 مشهد، واقع در شهرک شهید رجایی- پورسینای 51 کوچه 51/14 مقابل پالک 34 
خریداری از مالک رسمی آقای محمد باصری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره 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. م.الف 608    آ40101426
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/2/17                                 

 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/3/1
رئیس ثبت اسناد و امالک

سیدمحمدباقر حسینی جهانگیر

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

برابررای ش��ماره 140160321006000078اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تفت تصرفات مالکانه بال معارض 
متقاضی خانم بی بی زهرا  شیخعلی شاهی فرزند سیدمحمد  بشماره شناسنامه 3211 صادره از تفت 
در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 208/70 مترمربع بطور مفروز قسمتی از  پالک 1 فرعی از 
2642 اصلی بخش 12 یزد واقع در توده هدش  ده باال خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی 
اقای حاجی منتطری  هدش محرزگردیده است . لذا به منظوراطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می ش��ود درصورتی که اش��خاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم 
نمایند.   بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.  آ40101473
تاریخ انتشارنوبت اول شنبه:1401/02/17               

تاریخ انتشارنوبت دوم یکشنبه : 1401/03/1
امیرحسین جعفری ندوشن

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت

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

برابر کالسه 1399/094 و رای شماره 140160307114000105 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
ش��یروان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عوض محمد وثوقیان فرزند حس��ین به شماره 
شناسنامه 741 صادره از ششدانگ یک باب منزل به مساحت 168.24 مترمربع  قسمتی از پالک 
ش��ماره 2 اصلی حصار بخش 5 قوچان ناحیه 4 حوزه ثبت ملک شیروان از محل مالکیت مصطفی 
مهدوی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است 

در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/03/1

تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/03/16         آ-40102406
اکبر اقبالی

 رئیس ثبت اسناد و امالک شیروان



پایان کار 
قاسمی نژاد 

 در گل گهر
در دقیقه 27 تقابل 

گل گهر سیرجان و نفت 
مسجدسلیمان بود 
که مصدومیت امین 

قاسمی نژاد سبب شد 
امیر قلعه نویی به ترکیب 
تیمش دست ببرد و رضا 
شکاری را به جای او به 
ترکیب سرمه ای پوشان 

اضافه کند.
قاسمی نژاد درباره میزان 

مصدومیت و احتمال 
دوری اش از میادین 
توضیحی را نداد اما 

این احتمال وجود دارد 
که او نتواند به واسطه 

مصدومیتی که دارد 
همراه گل گهر در دو هفته 

پایانی لیگ بیست و یکم 
مقابل هوادار و ذوب آهن 

باشد.قاسمی نژاد باید 
در انتهای فصل به جمع 

شاگردان فرهاد مجیدی 
بازگردد.

در  حاشيه

بدقولی 
 استقالل به 

تیم ملی امید

با توجه به توافق کادر 
فنی تیم امید با کادر 
فنی استقالل، قرار 
بود علیرضا رضایی 
دروازه بان استقالل 

در اردوی عراق و 
رقابت های قهرمانی 

آسیا در ازبکستان، تیم 
امید را همراهی کند و 

سینا سعیدی فر، دیگر 
دروازه بان ملی پوش 

استقالل، در تهران کنار 
تیم باشگاهی اش بماند 
و پس از پایان لیگ برتر 

به اردوی تیم امید در 
ازبکستان بپیوندد 

اما کادر فنی استقالل 
علیرضا رضایی را در 
اختیار تیم امید قرار 

نداد. 

خبرخبر
روزروز

  پل پوگبا 
»گازتا دلو اسپورت« خبر داد پوگبا 
ستاره فرانسوی برای بازگشت به 

یوونتوس به توافقات الزم رسید.قرارداد 
پوگبا با منچستر یونایتد به پایان رسید 

و این بازیکن اکنون آزاد است.

  صیادمنش 
در صورت انتقال دائمی صیادمنش به هال 
سیتی 400 هزار یورو)حدود 15 میلیارد 

 تومان( به استقالل می رسد. 
هال سیتی مبلغ 2 میلیون یورو برای 

خرید دائمی صیادمنش آماده کرده است.

  اریک هالند 
ستاره دورتموند برای خداحافظی 

از هم تیمی هایش 33 ساعت رولکس 
به آن ها هدیه کرده که قیمتشان 

بین 13 تا 15 هزار یورو تخمین زده 
می شود.او به سیتی پیوست.

حمیدرضاعرب  هافبک با اخالق 
اســتــقــالل کــه ســهــم بــســیــاری در 
مــوفــقــیــت تیمش در لــیــگ برتر 
ــیــگ برتر  ــت، قــهــرمــانــی درل داشــ
ــاصــــل یــــک فـــصـــل تـــالش  را حــ
می داند:» از این موفقیت خیلی 
خــوشــحــالــم چـــون اســتــقــالل ســال هــا بـــود کــه بــرای 
رسیدن به قهرمانی زحمت می کشید، اما هیچ وقت 

به حق خود نمی رسید.
مــا پــس از 8 فصل نــاکــامــی موفق 

ــم ایـــن بـــار قــهــرمــان لیگ  شــدی
ــم. ایـــن دســـتـــاورد بــزرگــی  شــوی
ــالش هــمــه  ــ ــ ــت کــــه بــــا ت ــ اســ

بازیکنان و اعضای کادرفنی 
ــن بــایــد  ــ ــد وم ــ بـــدســـت آم
ازهــمــه بــابــت یــک فصل 

تالش تشکر کنم«. 

تــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــور ◾
شـــکـــســـت نـــاپـــذیـــری را 

نداشتیم
از مــهــدی پـــور پــرســیــدیــم کـــه آیـــا تــصــور 
می کردی استقالل بدون اینکه باختی را 
تجربه کند، قهرمان شود که او این پاسخ 
را داد:» از روزی که وارد لیگ شدیم بنای 
یــک تیم خــوب وبــا ساختار منسجم را 
داشتیم که شکر خدا بدست آمــد. اما 
ــا مــســجــل شــدن  ایــنــکــه شکستی را ت
ــبــود که  قــهــرمــانــی نــپــذیــریــم هــدفــی ن

خودمان هم تصورش را کنیم.
 ایــن مهم امــا بــا زحــمــت بــســیــاری که 
بازیکنان کشیدند حاصل شــد. باید 
بــگــویــم هــمــه درایــــن مــوفــقــیــت نقش 
داشتند. به خصوص مرادمند و یزدانی 
که از استقالل به ملوان رفتند. آن ها 

واقعاً برای تیم ما زحمت کشیدند وباید 
از همه شان تشکر کنم«. 

هدفمان نباختن است◾
مهدی پور دربــاره اینکه راهبرد استقالل 
در بازی های آتی چه خواهد بود، این پاسخ 
را داد:» باید با همه قوا به میدان برویم. 
نباختن هدف خوبی است که باید تا پایان 

لیگ دنبال کنیم تا اولین تیمی در تاریخ 
فوتبال ایران باشیم که با چنین وضعیتی به 

جام قهرمانی می رسیم. 
برای ما مهم است که این نباختن ها ادامه یابد. 

بنابراین باید مقابل مس رفسنجان و درنهایت 
نفت مسجد سلیمان طــوری بــازی کنیم که 
شکست نخوریم و حتی با برد صحنه بازی را 
ترک کنیم. این برای ما یک هدف عالی است 

و امیدواریم به این مهم برسیم«.

شادی با هواداران◾
مهدی پور از فضایی که در بازی با آلومینیوم 
ــوی تــمــاشــاگــران بــه وجــود  از سـ
ــی اســـت:» از  آمــد نیز راضـ
ــواداران ممنونم. آن هــا  هــ
واقــعــاً در ایــن موفقیت 
سهم داشــتــنــد. وقتی 
ورزشگاه را با آن همه 
شــور وهیجان دیــدم 
خــیــلــی خــوشــحــال 
ــه هـــرحـــال  ــ شــــــدم. ب
یــــط  یــــــــن شــــرا در ا
ــواداران  ــدن شــادی هـ دی
استقالل مزه دیگری دارد 
ــه داشــتــه  ــ ــدوارم ادامـ ــ ــی ــ کـــه ام

باشد«.

ماندن در استقالل◾
او دربـــــاره شـــرایـــط مــانــدنــش در 
اســـتـــقـــالل بـــــرای فــصــل جـــاری 
گــفــت:»فــعــالً تــمــام تــمــرکــزم روی 
تمام شدن لیگ و جشن قهرمانی 

با هواداران است.
ما هنوز سوپرجام را هم داریم که 
بــایــد بـــرای آن هــم برنامه داشته 

باشیم. 
ــم بــا هــــواداران اســت اما  خـــودم دل
باید ببنیم در آینده چه پیش می 
آیــد و آیــا کادرفنی بــه مــن نیاز دارد 
ــقــالل بـــرای  یـــا خـــیـــر؟بـــازی در اســت
هــر بــازیــکــنــی افــتــخــار اســـت و حــاال 
ــن افتخار  کــه قــهــرمــان شــدیــم و بــه ای
رسیدیم کــارمــان سخت تر هــم شده 

است.
فکر می کنی گلت به فوالد که از راه دور 
به ثمر سید به عنوان بهترین گل فصل 
انتخاب شود؟ مهدی پور در پاسخ به این 
سؤال گفت:خودم آن گل را خیلی دوست 
دارم. گل زیبا در این فصل در لیگ برتر کم 
نداشتیم. من هم این گل را به هواداران صبور 

استقالل تقدیم می کنم.

هافبک استقالل در گفت وگو با قدس:

بدونباختلیگراتماممیکنیم
زیر ذره بين

جهان فوتبال

فساد درفوتبال پایه را چه 
ارگانی ریشه کن می کند؟

سینا حسینی: نبود نظارت کافی در ساختار 
مدیریت تیم های پایه فوتبال در سال های اخیر 
یکی از موضوعات پر مناقشه در فوتبال ایــران 
بود، فارغ از سوء استفاده های مالی بسیار زیادی 
که در این حوزه صورت گرفته و بعضاً شاهد وقوع 
نا هنجارهای اخالقی فاجعه باری بودیم که به هیچ 

وجه با ذات فوتبال همخوانی ندارد.
موضوع سوء استفاده تعدادی افراد انگشت شمار 
در حوزه تیم های پایه از احساسات پاک کودکان 
عالقه مند به فوتبال موضوع جدیدی نیست، اما 
نکته تأمل برانگیز اینجاست که تا به امروز هیچ 
اراده ای برای برخورد ریشه ای با این پدیده شوم از 
سوی مدیریت فوتبال دیده نشده و طبیعتاً اگر به 
همین منوال فضا ادامه یابد، باید آمادگی وقوع 
اتفاقات نابه هنجار بسیار زیاد دیگر را نیز داشته 

باشیم.
مدیران فدراسیون فوتبال  در ادوار مختلف ادعا 
کردند برای ساماندهی حوزه تیم های پایه و مدارس 
فوتبال برنامه های متعددی دارنـــد تــا ساختار 
منظمی در این حوزه ایجاد شود، اما این حرف ها 
خاصیت تبلیغاتی داشته و در عمل تحولی در 
حوزه تیم های پایه رخ نداده به همین خاطر افراد 
متخلف با علم بر اینکه قدرتی مقابل آن ها نخواهد 
ایستاد از بی توجهی مسئوالن نهایت بهره برداری 
را برده اند تا منافع مالی و نیت های شوم و کثیف 

خود را عملیاتی کنند.
صحبت های مــجــری تلویزیونی شبکه ورزش 
درخصوص وجود مستندات و مدارک متقن مبنی 
بر سوء استفاده افراد فرصت طلب از خانواده ها 
و کودکان عالقه مندان به فوتبال در ایــن مقطع 
دل نگرانی شدید بسیاری از خانواده های ایرانی را 
به دنبال داشته است که مبادا کودکان عالقه مند به 
فوتبال آن ها نیز در معرض خطر سوء استفاده قرار 
گیرند و به نوعی متحمل ضربه روحی بزرگی شوند، 
به همین دلیل توقع می رود دستگاه های نظارتی و 
قضایی یک بار برای همیشه به زوایای مختلف این 
پرونده رسیدگی کنند و با برخورد قاطع با متخلفان 

انگشت شمار مانع از تکرار این حوادث شوند.
با توجه به اینکه با پایان همه گیری کرونا حاال 
خانواده ها در آستانه فصل تابستان قصد دارند 
برای پر کردن اوقات فراغت فرزندان خود اقدام به 
نام نویسی در کالس های فوق برنامه و ورزشی به ویژه 
مدارس فوتبال کنند باید این موضوع در اولویت 
رسیدگی قرار گیرد تا سالمت روحی و روانی جامعه 

از این حیث تهدید نشود.

پایان شب سیاه و سفید 
بیل در رئال

بازیکنی که در سال 2013 با انتقال 100 میلیون یورو 
گران ترین بازیکن فوتبال نام گرفت، در سال های 
پایانی خود به یک نیمکت نشین و یک بازیکن 
حاشیه ای بیشتر شباهت داشت تا یک ستاره! گل 
قهرمانی دسیما را زد ولی در ادامه به یک بازیکن 
اضافی در تیم زیدان بدل شد. دو گل زیبا در فینال 
کی یف مقابل لیورپول به ثمر رساند ولی در ادامه 

روی سکوها چرت زد و به سوژه دنیا لقب گرفت.
گرت بیل هر چقدر در رئال باال و پایین  داشت، ولی 
برای تیم ملی ولز  یک ستاره و یک رهبر بود. انگار 
او در پیراهن کشورش به یک اسطوره بدل می شد 
و می توانست زیباترین گل ها را به ثمر رساند.  بیل 
طی هشت سال حضورش در رئــال مادرید 125 
بازی را به دلیل مصدومیت از دست داد. به عبارتی 
بدین معناست که بیل در مسابقات اللیگا که 38 
بازی در فصل دارد، نزدیک به چهار فصل در اللیگا 
مصدوم بوده است! آماری حیرت انگیز که نشان 
می دهد چقدر این بازیکن با اینکه گل های مهم 
به ثمر رسانده ولی در بسیاری از دور از میادین 
بوده است. او در اللیگا 176 بازی کرد انجام داد، 
81 گل زد، 46 پاس گل داد و سه بار قهرمانی را از 

آن خود کرد. 
او در شبی که حتی در لیست بازیکنان آنچلوتی 
نبود با سانتیاگو برنابئو خداحافظی کرد. البته او در 
جشن قهرمانی امسال رئال نیز حضور نداشت تا 
یک خداحافظی تلخ را به ثبت رساند. بازیکنی که 
به عنوان ستاره وارد شد، گل قهرمانی را زد ولی به 
دلیل حاشیه ، گلف، مصدومیت و بی تجربگی یک 

بازیکن میان رده در فوتبال نام گرفت.
بیل برای آخرین بار می تواند در فینال 8 خرداد 

مقابل لیورپول در لیست قرار گیرد.
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دی ماریا رسماً از PSG جدا شد◾
هافبک آرژانتینی پــاری سن ژرمــن رسماً از ایــن تیم 

جدا شد. 
خبرها از توافق او با یوونتوس حکایت می کند.

به نظر می رسد او فصل بعد را در رقابت های سری A به 
میدان خواهد رفت.دی ماریا در سال 2015 از منچستر 

جدا شد تا پیراهن پاری سن ژرمن را برتن کند. 
او جام های زیادی کسب کرد.

قدوس به بازی آخر هم نرسید◾
قدوس با اینکه 17 بازی برای برنتفورد در این فصل انجام 
داده ولی بیشتر اوقات یک نیمکت نشین بوده. ستاره 
کشورمان چهار هفته  پیش مقابل تاتنهام در ترکیب 
اصلی قرار گرفت و نمایشی درخشان داشت. او پس از 
این بازی مصدوم شد و از لیست بازیکنان برنتفورد خط 
خورد.گاردین در گزارش خود نوشت که قدوس در بازی 

آخر فصل برنتفورد نیز حضور ندارد.

بیرانوند :در ایران فقط  برای پرسپولیس بازی می کنم◾
دروازه بان ملی پوش کشورمان به مسئوالن پرسپولیس 

اعالم کرده که در ایران فقط برای این تیم بازی می کند.
ــرای جــذب بیرانوند  در پــی عالقه مندی پرسپولیس ب
دروازه بان ملی پوش کشورمان، مذکراتی در هفته گذشته 
بین این بازیکن و مدیر برنامه هایش با برخی از مسئوالن 
پرسپولیس صورت گرفت تا در صورت رسیدن به توافقات 

کلی ، این بازیکن دوباره پیراهن پرسپولیس را به تن کند.

عزیزی: برای سفر به کانادا اذیت می شوم◾
مهاجم اسبق تیم ملی فوتبال کشورمان گفت: هیچ کس 
برای حضورم به عنوان جانشین باقری در کادرفنی تیم 
ملی صحبتی با من نکرده است. خداداد گفت: حدود 
یک ماه قبل حمید استیلی به من گفت می خواهیم به 
عنوان همراه برای بازی با کانادا کنار بچه های تیم ملی 
باشی . به او گفتم اگر می شود نیایم زیــرا مقداری در 

پروازهای طوالنی اذیت می شوم. 

کریم باقری مربی تیم ملی ایران در موقعیتی قرار گرفته 
است که ظاهراً باید از میان تیم ملی و پرسپولیس در 
نهایت یک تیم را انتخاب کند، ایــن در حالی است 
که برخی اتفاقات و حاشیه سازی ها سبب دلخوری 
او شده است. باقری دربــاره بحث حضور همزمانش در تیم ملی و 
پرسپولیس گفت:نمی دانم االن چرا چنین بحث هایی مطرح شده 
ــراردادی با تیم ملی نداریم. دوستان  است، آنهم در حالی که ما ق
ابتدا باید برادری شان را ثابت و با ما تسویه حساب کنند و بعداً به 
این بحث پرداخته شــود. هنوز با من، وحید هاشمیان، خانبان و 
قربانعلی پور تسویه حساب نکردند و این در حالی است که با مربیان 
خارجی تسویه حساب صورت گرفته است. آقای اسکوچیچ از من 
خواست که با تیم ملی همکاری کنم و این همکاری در فدراسیون 
قبلی هم ایجاد شد. حاال بحث نهادهای نظارتی مطرح شده است، 

اما نمی دانم چرا تا دو ماه پیش از این خبرها نبود. 
وی ادامه داد: همه می دانند اولویت من پرسپولیس است و یک فصل 
دیگر هم با این تیم قرارداد دارم. من مشکلی در پرسپولیس ندارم 
و بودن در این تیم بزرگ برایم افتخار است. در ضمن منتی هم سر 
هیچ کس نمی گذارم. من در پرسپولیس راحت هستم و دوستانم در 
این تیم هستند. اگر یحیی گل محمدی صالح بداند در خدمت تیم 
هستم و اگر هم اتفاقی غیر از این افتاد، جدا می شوم. فعالیت در 
تیم ملی هم برایم افتخار است، ولی همه می دانند که اولویت من 

پرسپولیس است.
باقری در مورد رسانه ای شدن دستمزدش در تیم ملی گفت: آیا مربیان 
باشگاهی و ملی در جاهای دیگر مجانی کار می کنند؟! همه جا عرف 
است که بازیکن یا مربی قــرارداد امضا می کند و براساس آن قرارداد 
دستمزدش را می گیرد. آیا من از فدراسیون و تیم ملی خواستم که به 
کریم باقری پیشنهاد همکاری بدهند؟ آن هایی که قرارداد من یا دیگر 
اعضای کادر فنی را رسانه ای کردند و آن را به بیرون دادند، قطعاً احمق 
هستند و فهم ندارند. مگر من دزدی کردم که این گونه حاشیه درست 
می کنند؟ برخی می خواهند مرا به حاشیه ببرند، ولی سنگ آن ها به 
جای دیگری می خورد. من دنبال حاشیه نیستم و در پرسپولیس کارم را 

انجام می دادم که تیم ملی پیشنهاد داد و من هم قبول کردم.
مربی پرسپولیس در مورد قهرمان نشدن این تیم گفت: پرسپولیس هم 
پنج سال پیاپی قهرمان شده بود. ما امسال کم و کاستی هایی داشتیم 
و قهرمان نشدیم ،امیدوارم پرسپولیس فصل بعد انتظارات هواداران 

را برآورده کند.

کریم باقری:

وقتی تسویه نکردند چطور 
می گویند از تیم ملی بروم 

گپ

ستارگان ورزش

سعید معروف ستاره والیبال ایران در نشستی 
خبری در واکنش به اینکه قبالً گفته شده بود 
شما نمی توانید به ایران بیایید اما با حضورتان در 
جام باشگاه ها مشخص شد که مشکلی ندارید، 
گفت:  نقل قول تا زمانی که سندیت نداشته 
باشد، ساخته ذهن افــراد اســت. من مشکلی 
ــران نبودم به  نداشتم و اینکه چند ســال در ای
دلیل کرونا بود و از آنجایی هم که تصمیم گرفته 
بودم در تیم ملی نباشم، باید برای زندگی آینده ام 
برنامه ریزی می کردم. من چه اینجا باشم چه 

نباشم، بخشی از والیبال ایران خواهم بود.

خداحافظی از تیم ملی ◾
معروف در مورد اینکه مدتی با رسانه ها ارتباطی 
نداشت، گفت: بحث قهر و آشتی نبود.  سعی 
کرده ام از فضای رسانه دور باشم. اتفافاتی افتاد و 
در برخی کنفرانس های خبری همکاران عزیزتان 
لطف کردند و حرف های من را جور دیگری عنوان 
کردند.  بحث خداحافظی از تیم ملی بود که در 
صفحه ام گذاشتم اما معنایش خداحافظی از 
والیبال ایران نیست. اینکه بتوانم تا 45سالگی 
بازی کنم می تواند در جاهای مختلف باشد که 

ایران هم جزو آن هاست. 

مربیگری؟◾
ســتــاره والــیــبــال ایـــران در مـــورد عــالقــه خــود به 
مربیگری و اینکه از چه زمانی در ایــن عرصه 

فعالیت خواهد کرد، گفت: نمی شود تاریخی 
تعیین کـــرد کـــه در چـــه ســنــی از باشگاهی 
خــداحــافــظــی کنم و وارد مربیگری شـــوم اما 
مربیگری در آمریکا هم به دلیل شرایط کرونا بود 
که بیکار بودیم و من هم نمی توانستم از والیبال 

دور باشم. برنامه خاصی برای مربیگری در 
چند سال آینده ندارم، فعالً تا جایی که 

بدن و مغزم جواب بدهم بازی می کنم. 

مربی ایرانی در تیم ملی ◾
ــورد  کــاپــیــتــان ســـابـــق تــیــم مــلــی در مـ
نگرانی هایی که در مورد نسل فعلی وجود 

ــران هنوز  دارد و اینکه ایـ
پـــاســـوری در سطح 

ســعــیــد مــعــروف 
نـــــــدارد، گــفــت: 
خوشبختانه در 
ایــن چند سال 
پاسورهای تیم 
مــلــی عــوض 
مــی شــدنــد، 
یک دوره ای 
بـــــعـــــد از 
رفتن آقای 
مـــهـــدوی، 

آقـــای وادی 
و کــریــمــی 

آمدند. پاسورهای خوبی داریم که در آینده حرفی 
برای گفتن خواهند داشت. االن صحبت ها روی 
آقای کریمی است و آقای وادی هم تجربه دارد. 
شنیده ام پاسورهای خوبی به لیگ آمده اند. 
نسل بعدی والیبال ایران از نظر فیزیکی 
و استعدادی خیلی قوی هستند که 
حرف برای گفتن خواهند داشت، 
اما اینکه ما چه استفاده ای از آن ها 
ببریم، باید دید فدراسیون و مربیان 
تیم ملی چــه بــرنــامــه ای برایشان 
دارند. نمی شود فقط از بازیکن 
انتظارداشت که با استعداد 
خودش همه چیز را جلو ببرد. 
باید شــرایــط فــراهــم باشد 
و ابــزار وجــود  داشته 
باشد و اینکه چگونه 
با آن ها بازی کنیم و 
کنار هم قرار دهیم به 
برنامه ریزی ربط دارد 
کــه اگـــر درســـت باشد 
نتیجه می گیریم و اگر 
نه شاید باید چندسالی 
پایین رفتن والیبال را ببینیم تا 

دوباره اوج بگیریم.
او در پاسخ به این پرسش که آیا 
با مربی ایرانی می توانیم، گفت: 

نظری ندارم.

سالم ترین تیم ملی◾
معروف در پاسخ به این پرسش که حرف هایی 
در مورد باندبازی و البی گری در تیم ملی وجود 
داشته،گفت: اگر تیم ملی فاسد بود و باندبازی 
وجود داشت، قطعاً این اشتیاق برای مردم ایجاد 
نمی شد. فکر می کنم تیم ملی والیبال آن قدر 
سالم فعالیت کرد که همه این سالمت بودن، 
اشتیاق و فــداکــاری بازیکنان به مــردم منتقل 
می شد.خیلی خنده دار است که بگویند یک 
بازیکن آن قــدر قــدرت داشته که باند بــازی کند 
و مافیا درست کند. بازیکنان کشورهای دیگر 
برای حضور در تیم ملی حقوق می گیرند، اما تیم 
ملی ایران تنها تیمی است که برای حضور در تیم 
ملی پول نمی دهد. همه این ها نشان می دهد در 
کمال آرامش و با سالمت کامل فعالیت کردیم.
سالم ترین تیم ملی تاریخ را داشتیم و کسانی که 

کنارمان بودند همه از نزدیک این را دیدند.

کوچ قهرمانان◾
معروف در واکنش به خروج تعدادی از ورزشکاران 
از ایــران گفت: من از طرف آن آدم هــا نمی توانم 
نظر بدهم و نمی دانم چه چیزی باعث این اتفاق 
می شود. شنیده ام کسانی که این کار را  می کنند، 
در نهایت پشیمان شــده انــد و اعــالم کــرده اند 
تصمیم درستی نبوده است. یکی از سخت ترین 
کارها بازی کردن برای پرچم کشوری دیگر است و 

هیچ ورزشکاری این را دوست ندارد. 

ورزش7

سکوت سعید معروف شکست

قهرمانان مهاجرت کرده پشیمان می  شوند



زینب اصغریان آخــریــن 
ساعات روز جمعه بود که منابع 
رسانه ای از حمله دوبــاره رژیم 
متجاوز صهیونیستی به خاک 
سوریه خبر دادنـــد؛ حمله ای 
که به نسبت اقدامات گذشته 
پرحجم تر بوده و به نوعی از سردرگمی سردمداران 
صهیونیست از تحوالت منطقه حکایت دارد. 
آن گونه که سانا خبرگزاری رسمی سوریه حکایت 
کرده، در این حمالت سه افسر سوری به شهادت 

رسیدند.
در ابتدا برخی منابع، دامنه حمالت را گسترده 
اعالم کردند و نوشتند: نیروهای ضدهوایی سوریه 
موشک های مهاجم بر فراز دمشق و منطقه جنوب 
طرطوس )صافیتا و الدریکیش( و حومه حمص را 
رهگیری کردند. اما یک خبرنگار صهیونیست در 
این باره نوشت: »اطالعات اولیه حاکی از آن است 
که حمله اسرائیل، کاروانی از کامیون های اسلحه و 
مهمات را که وارد فرودگاه بین المللی دمشق شده 
و به سمت انبارهای الکسوه و جمرایا در حرکت 
بودند، هدف قرار داده است«. در نزدیکی فرودگاه 
دمشق نیز صدای انفجار مهیبی شنیده شده و 
پس از به گوش رسیدن این صدا از 2 کیلومتری حرم 
حضرت زینب)س(، شهردار دمشق اعالم کرد این 
انفجار به دلیل سقوط بقایای یک موشک رخ داده 
است. جسارت رژیم صهیونیستی در حمله به این 

نقطه در 10 سال اخیر بی سابقه بوده است.

چرایی حمله؟ ◾
این حمالت، یکی از پرحجم ترین حمالت رژیم 
صهیونیستی به سوریه عنوان شده است. برخی 
منابع غیررسمی از شلیک 32موشک زمین به هوا 
به خاک سوریه خبر داده انــد که 26 مورد از آن ها 
ساقط شده است. در مورد چرایی حمله تازه تل آویو، 
به نظر می رسد ریشه اصلی این حمالت بی ربط با 

تحوالت منطقه و خروج نسبی روسیه از سوریه و 
ورود جدی ایران به جای آن نیست. رژیم اسرائیل از 
حضور ایران در این مناطق به شدت احساس خطر 
و سعی کرده اقدامی پیشدستانه داشته باشد؛ چرا 
که احتماالً به این نتیجه رسیده که خطر راهبردی 
در بیخ گوش او مستقر شده و احتمال درگیری، 
بیش از پیش بین ایران و اسرائیل جدی شده است. 
ــدام خودزنی صهیونیست هاست،  البته ایــن اق
چــرا که جبهه مقاومت قطعاً همانند گذشته و 
با قاطعیت به ایــن حمله پاسخ خواهد داد. در 
این تخاصم ظاهراً بیش از هرچیز پدافند هوایی 
سوریه مورد هدف قرار گرفته است. حمله به پدافند 
ارتش سوریه نیز از این نظر حائز اهمیت است که 
اسرائیل در نظر دارد زیرساخت های ارتش سوریه 
را تضعیف کند تا بتواند توان ارتش این کشور را 

تقلیل دهد.
نکته حائز اهمیت در این حمالت این است که 

برخالف روال سابق تجاوزات اسرائیل، این تهاجم ها 
توسط موشک های زمین به زمین صورت گرفته 
است؛ در حالی که به طور معمول، حمالت رژیم 
صهیونیستی توسط جنگنده ها و موشک های هوا 
به زمین انجام می شد. می توان علت این مسئله را 
ترس اسرائیل از پاسخ با موشک اس300 روسی 
دانست که هفته گذشته برای نخستین بار علیه 

مواضع اسرائیل استفاده شده است. 

نگران از اتحاد راهبردی تهران - دمشق ◾
در نهایت بــه نظر مــی رســد اســرائــیــل نــگــران از 
گسترش جبهه مقاومت، با این نوع حمالت کور 
قصد آزمــودن ایــران را دارد. حضور بشار اسد در 
ایران را نیز شاید بتوان در همین راستا   تحلیل کرد و 
عامل تقویت بیش از پیش مواضع سوری-ایرانی 
و احساس خطر بیشتر از جانب اسرائیل دانست. 
این ها همه نشان دهنده آن اســت که اسرائیل 

به شدت در مواضع خود دچار بی ثباتی و سردرگمی 
شده است. به نظر می رسد در صورت عدم پاسخ 
جدی از سوی ایــران، حمالت پراکنده اسرائیل با 
گستردگی بیشتری انجام خواهد شد. باید منتظر 
ماند و دید ایران همچنان در قبال این مسئله صبر 
راهبردی خواهد داشت و خویشتنداری خواهد 
کــرد یا به حمالت اسرائیل پاسخ جــدی و قاطع 

خواهد داد.
البته نبایـد فرامـوش کرد مشـکالت داخلـی رژیم 
اسـرائیل ماننـد اسـتعفای غیـدا زعبـی، نماینـده 
پارلمـان رژیـم صهیونیسـتی کـه دولـت اسـرائیل 
را در آسـتانه فروپاشـی قـرار داده بی تأثیـر نبـوده 
اسـت، چرا که اسـرائیل برای همبسـتگی بیشـتر 
نیازمنـد تحـرکات جدی تـر در منطقـه و همراهـی 
افکار عمومی خود علیه دشمن جدی به نام ایران 
اسـت و برای جبـران ضعـف داخلـی باید حتمـاً از 

دشـمن جـدی خارجـی بهـره ببـرد.

   وخامت اوضاع 
جسمانی 
»هادی 
العامری« 
تکذیب شد  
سازمان »بدر« عراق 
با صدور بیانیه ای 
اخبار منتشر شده 
در برخی رسانه ها 
مبنی بر وخامت 
اوضاع جسمانی 
»هادی العامری« 
دبیرکل این سازمان 
را به شدت رد کرد. 
گفتنی است، پیشتر 
برخی رسانه ها و 
به ویژه رسانه ها و 
شبکه های ارتباط 
جمعی شایعه 
کرده بودند اوضاع 
جسمانی هادی 
العامری خوب نیست 
و به تازگی نیز رو به 
وخامت نهاده است.

خبر

روسیه، بایدن و ۹۶۲ آمریکایی 
را تحریم کرد

روسیه اعالم کرد رئیس جمهور، وزیر خارجه، رئیس 
سازمان اطالعات مرکزی آمریکا )سیا( را به همراه 
960 آمریکایی ممنوع الورود کرده است. در ادامه 
تنش های کشورهای غــرب و روسیه بر سر بحران 
اوکراین، مسکو از تحریم 963 آمریکایی خبر داد. 
منابع رســانــه ای در روسیه خبر دادنـــد: مسکو در 
واکنش به فشارها و مواضع ضد روســی آمریکا 
963 تبعه آمریکا را به فهرست افراد ممنوع الورود 
اضافه کرد. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، روسیه 
جو بایدن رئیس جمهور، هانتر بایدن پسر او، لوید 
آستین وزیــر دفــاع، آنتونی بلینکن وزیــر خارجه و 
آلخاندرو نیکالس مایورکا وزیر امنیت داخلی آمریکا 

را ممنوع الورود کرده است.

شهادت نوجوان فلسطینی در جنین
در پی شهادت یک نوجوان 1۷ ساله در جنین به 
ضـــرب گلوله نظامیان صهیونیست، گــروه هــای 
مقاومت فلسطین بیانیه ای صــادر کردند. بامداد 
روز گذشته امجد فاید، نوجوان 1۷ ساله فلسطینی 
به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست در جنین به 
شهادت رسید. در واکنش به این رخداد، گردان جنین 
وابسته به گروهان های قدس )شاخه نظامی حماس( 
در بیانیه ای تأکید کــرد: اعضای این گــردان، تالش 
نیروهای ویژه رژیم صهیونیستی برای نفوذ به اردوگاه 
جنین از خیابان حیفا را ناکام گذاشته و نظامیان 
صهیونیست را به شدت هدف تیراندازی قرار داده اند.

۵ کشته در حمله هوایی ترکیه 
به کردستان عراق

شبکه المیادین گزارش داد: در حمله جنگنده های 
هوایی ترکیه به مواضع پ.ک.ک در شمال عراق سه 
عضو این گروه و دو غیرنظامی در منطقه جمجمال 
واقـــع در بین سلیمانیه و کــرکــوک کشته شدند. 
در همین زمینه وبگاه »بغداد الیوم« گــزارش داد: 
هواپیماهای جنگی ترکیه روز شنبه یک مقر پ.ک.ک 
در منطقه جمجمال را هدف قرار دادنــد. یک منبع 
امنیتی در این خصوص گفت: هواپیماهای جنگی 
ترکیه ناحیه آغجلر در استان سلیمانیه را بمباران 
کردند و در نتیجه آن، مقر پ.ک.ک به طور کامل 

تخریب و یک خودرو دچار حریق شد.

تجمع ضدآمریکایی در سئول
ساکنان پایتخت کره جنوبی در اعتراض به سفر جو 
بایدن رئیس جمهور آمریکا، در سئول تجمع کردند. 
معترضان کــره ای تأکید کردند دولــت آن هــا نباید 
همکاری نظامی ایاالت متحده و کره جنوبی و برخی 
راهبرد های نظامی تهاجمی را تشدید کند و باید به 

دنبال صلح و همکاری باشد.
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جهان

خالدی   در حالی که گفته می شود هماهنگی های 
نهایی در زمینه سفر رئیس جمهور آمریکا به 
عربستان سعودی که مــاه آینده میالدی خواهد 
بود در حال انجام است، »پادشاهی اره« در ادامه 
جنایات خود با تأیید حکم اعــدام دو جوان شیعه 
بحرینی با فــرش قرمزی خونین به استقبال جو 

بایدن رفت. بر این اساس روز گذشته منابع بحرینی 
اعالم کردند دادگاه عالی سعودی در ادامه سیاست 
کشتار شیعیان حکم اعدام دو جوان بحرینی را که 
چند سال در زندان های عربستان تحت بازداشت 
قرار داشتند، تأیید کرده است. مقامات سعودی 
ــازداشــت کــرده  ــاه مــی ســال 201۵ ب ــن دو را در م ای
بودند. سعودی ها طبق معمول بدون ارائه هیچ گونه 
سند و مــدرکــی »صـــادق مجید ثــامــر« و »جعفر 
محمد سلطان« را به تــالش بــرای انجام عملیات 
 تخریبی در خاک عربستان متهم کرده اند. جریان 
ــزب مــعــارض بحرینی  ــاء االســـالمـــی«، حـ ــوفـ »الـ
ــرای ایــن حکم  در بیانیه ای دربـــاره پیامدهای اجـ
به مقامات سعودی هشدار داده و تأکید کــرده: 
ایــن اقــدامــات به نفع ثبات منطقه نیست و این 
حکم جنایتی بزرگ است که به جنایت های قبیله 
آل سعود علیه ملت متدین بحرین اضافه می شود.

امــا همان گونه کــه گفته شــد جنایت تـــازه حکام 
آل سعود در شرایطی اتفاق می افتد که قرار است 
رئیس جمهور آمریکا بــه زودی راهــی ریــاض شود. 
شبکه خبری سی ان ان آمریکا روز پنجشنبه به نقل 
از منابع متعدد گزارش داد: جو بایدن و محمد بن 
سلمان، ولیعهد عربستان سعودی ممکن است 
ماه آینده برای نخستین بار با یکدیگر دیدار کنند. 
این سفر در حالی صورت می گیرد که نیاز آمریکا به 

نفت کشورهای عربی در میانه جنگ اوکراین با وجود 
اختالفات عمیق، واشنگتن و ریاض را تا حدودی به 
هم نزدیک تر کرده است. همین مسئله، مدعیان 
غــربــی مــدافــع حــقــوق بشر و ســازمــان هــای تحت 
امرشان را مجاب کرده که چشم خود را بر جنایات 

پی در پی ریاض ببندند.
در این میان شاهزاده جوان سعودی هم با بهره گیری 
از شرایط آشفته جهانی با بی توجهی به تمامی 
هنجارهای حقوق بشری در میان سکوت مرگبار و 
کرکننده غرب بیش از پیش به جنایات خود ادامه 
می دهد. ریــاض چند روز پیش نیز با استفاده از 
فضای کنونی بین المللی که سرگرم بحران اوکراین و 
شهادت شیرین ابوعاقله، خبرنگار فلسطینی بود، 

»حسین علی آل ابوعبدهللا« و »محمد 
خضر العوامی« دو شهروند شیعی 
عربستان و یک اسیر یمنی را به دستور 
شــاهــزاده محمد بــن سلمان اعــدام 
کرد؛ اقدامی که بی شک با چراغ سبز 
آمریکا صورت می گیرد. چندی پیش 
نیز عربستان ۸1 نفر از جمله هفت 

یمنی و یک سوری را در بزرگ ترین 
ــدام در یــک روز با  ــ اعـ

ادعـــــــای داشــتــن 
عقاید انحرافی 

و ارتباط با تروریسم اعدام کرد. ۴1 نفر از این افراد 
از مردم منطقه شیعه نشین قطیف بودند که تنها 
به جرم آنچه رژیــم آل سعود آن را عقاید انحرافی 
می خواند جان خود را از دست دادند. در میان این ۴1 
نفر یک نوجوان 13ساله نیز حضور داشت. براساس 
آمار های خبرگزاری فرانسه که با استناد به بیانیه های 
وزارت کشور عربستان تهیه شــده، عربستان از 
ابتدای سال جاری میالدی تاکنون 100 نفر را اعدام 
کرده که این تعداد از کل اعدام های این کشور در سال 

گذشته که به 69 نفر می رسید، فراتر رفته است.

گزارش گزارش 

 در آستانه سفر رئیس جمهور آمریکا
حکم اعدام دو جوان شیعه تأیید شد

فرش قرمز 
 سعودی

 زیر پای »بایدن«

همزمان با واگذاری برخی پایگاه های روسیه به ایران، اسرائیل اهدافی را در سوریه هدف قرار دادهمزمان با واگذاری برخی پایگاه های روسیه به ایران، اسرائیل اهدافی را در سوریه هدف قرار داد

صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

سردبیر:
امیر سعادتی

 درگذشت ویکتور هوگو، نویسنده فرانسوی
ویکتور ماری هوگو درگذشته ۲۲ مه ۱۸۸۵ شاعر و 

نویسنده  فرانسوی است. او یکی از بهترین نویسندگان 
فرانسوی است. آثار او به بسیاری از اندیشه های 

سیاسی و هنری رایج، در زمان خویش اشاره کرده 
و بازگوینده تاریخ معاصر فرانسه است. ویکتور 

هوگو را با کتاب شاهکار و ماندگار »گوژپشت نتردام« 
می شناسند. از دیگر آثار وی بینوایان و مردی که 

می خندد است. 

اوقات شرعی به افق تهران

اذان صبح فردا

اذان ظهر

13/01

4/13

اذان مغرب

20/28

غروب خورشيد

20/08
 نیمه شب شرعی

00/10
طلوع فردا

5/54

اوقات شرعی به افق مشهد

اذان صبح فردا

اذان ظهر

12/28

3/38

اذان مغرب

19/57

غروب خورشيد

19/36
 نیمه شب شرعی

23/37
طلوع فردا

5/20
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آگهی مزایده های حضوری)حراج( شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد
شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد در نظر دارد اقالم ذیل را از طریق برگزاری مزایده حضوری درروز 

پنجشنبه مورخه 1401/03/19  در محل انبار این شرکت به فروش برساند:

مبلغموضوعشماره مزایده
ضمانت نامه)ریال(

ساعت 
برگزاری

مزایده 
حضوری 9

فروش اقالم مستعمل و مازاد الكتریكی شركت
10صبح125,000,000 بهره برداری قطارشهری مشهد

مزایده 
حضوری 10

فروش اقالم مستعمل و مازاد رایانه ای شركت 
11صبح35,000,000بهره برداری قطارشهری مشهد

شرکت کنندگان می بایست نسبت به واریز مبلغ ضمانت نامه  به حساب شماره )400095000( شرکت 
بهره برداری قطارشهری مشهد نزد بانك تجارت شعبه مرکزی مشهد اقدام نمایند و فیش واریزی در روز 

مزایده حضوری همراه متقاضی باشد. 
برای کسب اطالعات بیشتر به آدرس  www.ets.mashhad.ir  مراجعه نمایید.

امور قرارداد ها
 و پیمانهای 
شهرداری 
منطقه 6 

ف
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روابط عمومی شركت شهركهای صنعتی مازندران

شرکت شهرکهای صنعتی مازندران درنظر دارد مناقصه عمومی تهیه تجهیزات الكترومكانیكال 
تصفیه خانه فاضالب ش�هرك صنعتی نكا را با اعتباراتی ب�ه مبلغ 25000 میلیون ریال از محل 

اعتبارات عمرانی به صورت نقدی و مابقی از محل اعتبارات داخلی بر اس�اس فهرس�ت بهاء تاسیسات برقی و 
تجهیزات آب و فاضالب 1401 به پیمانكاران ذیصالح که دارای حداقل رتبه 5 آب و یا 5تأسیس�ات از معاونت 

برنامه ریزی و نظارت راهبردی می باشند، واگذار نماید. 
مبلغ برآورد : 28.250.000.000  ریال )بیست و هشت میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال(

مدت انجام پروژه : 5 ماه
حجم عملیات : مطابق اسناد پیوست  

مبلغ تضمین ش�رکت در مناقصه )1.412.500.000 ریال( بصورت ضمانت نامه بانكی و یا وجه نقد )فیش بانكی( 
به حس�اب ش�ماره IR380100004001104106376065 بانك مرکزی به نام شرکت ش�هرکهای صنعتی استان 

مازندران واریز یا بر اساس آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی. 
دریافت اسناد از تاریخ درج آگهی نوبت دوم در روزنامه تا روز سه شنبه مورخ  1401/3/10 

تسلیم پیشنهاد تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ  1401/3/21
بازگش�ائی مناقصه روز یك شنبه مورخ  1401/3/22 ساعت 8:30 در سالن جلسات شرکت شهرکهای صنعتی 

مازندران برگزار می گردد.
محل پروژه: کیلومتر 5 جاده نكا به سمت بهشهر - شهرك صنعتی نكا

 www.setadiran.ir  آدرس محل ارائه اسناد: از طریق سامانه تدارکات الكترونیكی دولت )ستاد( به نشانی
تذکر بس�یار مهم: تمامی مراحل دریافت و ارس�ال پیش�نهادات و مدارك مناقصه از طریق س�امانه تدارکات 
الكترونیكی دولت )س�تاد( به نشانی  www.setadiran.ir انجام خواهد شد و پیمانكاران متقاضی شرکت در 
مناقصه حتما باید اصل ضمانت نامه را تا قبل از بازگشایی اسناد مناقصه به دبیرخانه شرکت شهرکهای صنعتی 

مازندران ارائه نمایند.

شناسه آگهی 1319106

آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای)نوبت دوم(    

آگهی تغییرات شرکت تولیدی توزیعی طالیه داران صحاب صنعت هشتم شرکت تعاونی 
به شماره ثبت 51664 و شناسه ملی 14004164171 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1400،12،19 ونامه شماره 5363/2 مورخ 1401،02،19 اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی 
مش��هد تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 -سید جعفر امامی کد ملی 0932074804 و حسین غالمی کد ملی 0828008302 به سمت بازرسان اصلی و سید 
رضا ابوالفضلی کد ملی 6439501801 و ولی اله پنبه کار کد ملی 1060494426 به س��مت بازرس��ان علی البدل به مدت یک سال مالی برای سال 1401 

انتخاب گردیدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1321714(  40
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