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برخالف شایعات مطرح شده
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به جام جهانی می رسم!
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قیمت در مشهد و تهران 3000 تومان - سایر نقاط کشور 2000 تومان
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توسعه فرهنگ رضوی با پرورش استعدادها
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چرا سازمان برنامه و بودجه 
نباید با وام مسکن روستایی  
مخالفت کند؟

دست انداز 
در برابر مهاجرت 
معکوس 
به روستا
در حیاط دولت مطرح شد

از اصرار وزیر 
به عدم دخالت 
در کار فدراسیون 
تا تکذیب بازگشت 
ارز 4200تومانی

اعتراض عراق به تحرکات 
مشکوک و سد سازی های 
بی ضابطه ترکیه

هشدار؛ بحران آب 
شدید تر نشود!

یارانه های آزاد شده به 
حوزه مصرف منتقل شود

محمدرضا بنی طبا
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آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  )نوبت دوم  (

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی

شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی در نظر دارد از محل منابع اعتبارات عمرانی )ریالی ،اوراق مشارکت ، اسناد 
خزانه اسالمی( بر اساس قانون برگزاری  مناقصات پروژه مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای 

در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )WWW.SETADIRAN.IR( انجام و به شرکتهای ذیصالح واگذار نماید%

جهت اطالع  از مهلت زمانی دریافت اسنادمناقصه، ارائه پیشنهادات  و تحویل پاکات ، زمان و مکان شروع بازگشایی پاکات  به سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت مراجعه شود .

سایر توضیحات تکمیلی و شرح کار در اسناد اعالم شده است که الزم است مناقصه گران حداکثر ظرف 7  روز پس از انتشار آگهی از طریق 
سامانه فوق الذکر اخذ  و  اقدام نمایند. ضمناً هزینه چاپ آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد.
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مبلغ تضمین )ریال(برآورد اولیه)ریال(مدتنام و مشخصات خدمات مورد نیازشماره مناقصه

تکمیل رینگ آبرسانی به شهر بجنورد )خط انتقال مخزن 1401-54
958/740/949/8132/940/000/000 ماهده هزار متر مکعبی  گلستان شهر به شبکه توزیع بجنورد (

1246/221/596/4012/320/000/000 ماهطرح آبرسانی به گلستان شهر شهرستان بجنورد 1401-55
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شرکت 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 تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. کلیه مراحل 
برگزاری فراخوان  مناقصه  از دریافت وتحویل اسناد مناقصه  تا ارسال 
دعوتنامه ، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به 
آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران 
در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 

گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 1401/04/22 می باشد. اطالعات و اسناد 
از  ارسال دعوتنامه  و  مناقصه   فرایند  برگزاری  از  مناقصه عمومی پس 

طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

زمان و مهلت اسناد مناقصه: الف - مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1401/04/29
ب– مهلت تحویل پیشنهادها:   1401/05/10

هزینه چاپ دو نوبت آگهی به نسبت ،  بر عهده برندگان  مناقصه خواهد بود.

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

با مصرف درست آب در تقسیم عادالنه نعمت خداوند سهیم باشیم

تجدید فراخوان مناقصه عمومی 
یک مرحله ای با ارزیابی ساده   وم

ت د
نوب

مبلغ تضمین فرایند اجرای کارمبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصهردیف

1

تجدید مناقصه عمومی 
یک مرحله ای با ارزیابی ساده 

طرح آبرسانی روستای مزار 
شهرستان بجستان 

2001001446000140

25.937.734.598 ریال
بیست و پنج میلیارد و نهصد و 

سی و هفت میلیون و هفتصد و 
سی و چهار هزار و پانصد و نود و 

هشت ریال

1.297.000.000ریال
یک میلیارد و دویست و نود 

و هفت  میلیون ریال

2

تجدید مناقصه عمومی یک 
مرحله ای با ارزیابی ساده طرح 
آبرسانی مجتمع روستایی مهر 

)روستای بهانگر( 
شهرستان داورزن

2001001446000139

16.637.091.706ریال
شانزده میلیارد و ششصد و سی 
و هفت میلیون و نود یک هزار و 

هفتصد و شش ریال

832.000.000ریال
هشتصد و سی و 
دو میلیون ریال

۴

  بهروز شعیبی در نشست خبری »بدون قرار قبلی« به میزبانی مؤسسه فرهنگی قدس:   

 حال خوب این فیلم، عنایت امام رضا j بود



تحریم ها در 
حوزه دفاعی 
خنثی شده است
سردار تنگسیری 
فرمانده نیروی 
دریایی سپاه با 
نتیجه بخش خواندن 
تعامل هم افزا و 
حمایت از شرکت های 
دانش بنیان داخلی 
گفت: در زمانی که 
تحریم های ظالمانه 
علیه ملت ما شدت 
یافت، ما در نیروی 
دریایی سپاه با 
حمایت و استفاده 
از  توانمندی همین 
 شرکت های 
دانش بنیان، با توکل 
بر خداوند متعال، 
توانستیم تحریم ها را 
در حوزه دفاعی خنثی 
نماییم و موفق شدیم 
تجهیزات دفاعی مورد 
نیاز خود را تأمین 
کنیم.

رصد

آرش خلیل خانه حیاط 
ــروز بـــا بــحــث هــا و  ــ ــت دیـ ــ دول
سؤال های داغ و چالشی که 
این روزها در فضای رسانه ای 
و مجازی مطرح و در گردش 
بوده اند، همراه بود. مسائلی 
همچون  تمرکز بر اجرای قانون عفاف و حجاب و 
برخورد با جریان ها و افرادی که در فضای مجازی 
بــا تشویق بــه کشف حــجــاب سعی در ایجاد 
چالش های اجتماعی و سیاسی برای نظام دارند، 
موضوع پرحاشیه و البته اختالف برانگیز میان 
ورزش دوستان بر سر تغییر مربی تیم ملی فوتبال 
ــداد مهم  در آستانه حضور کشورمان در رویـ
جام جهانی، مسئله تأمین اعتبار اجرای طرح 
رتبه بندی معلمان و آخرین مصوبه دولت برای 
اجاره نشین ها و البته تعیین چارچوب های جدید 
برای بنگاه های امالک و کنترل نرخ گذاری های 

آن ها در بازار مسکن.
گزارش ذیل روایت و خوانش خبرنگار قدس از 
حواشی نشست اخیر هیئت دولــت و وزرایــی 
است که به سؤال های خبرنگاران و پرسش های 

ما پاسخ گفتند.

عفیف تر از زن ایرانی در دنیا نداریم ◾
احمد وحــیــدی دیـــروز در حیاط دولــت دربــاره 
دیدگاه قوه مجریه و وزارت کشور به اجرای قانون 
عفاف و حجاب و حواشی که پیرامون آن به وجود 
آمده با تأکید براینکه زیست عفیفانه در کشور 
یک موضوع خیلی جــدی اســت و عفیف تر و 
باحجاب تر از زنان ایرانی در هیچ جا نداریم و این 
جزو افتخارات کشور ماست، اظهار کرد: برخی 
ممکن است سهل انگاری کنند که این گروه هم 
با جان  و دل به نظام و اسالم اعتقاد دارند و با یک 
تذکر تغییر رفتار می دهند و البته بعضی از موارد 
خیلی نادر هم پیدا می شود که به هرحال یک 
مقدار حالت اصرار بر رعایت نکردن قانون دارند، 
اما به هرحال قانون همه جا قانون است و باید 
رعایت شود و موارد بسیار اندکی پیدا می شود 
که حتی در برابر تذکرات ناصحانه، مشفقانه و 
محبت آمیز رعایت نمی کنند، آن وقت تذکرات 
مقداری جدی تر به آنان داده می شود که معموالً 

متنبه می شوند.
وزیـــر کــشــور  در پاسخ بــه پرسش خبرنگار ما 
در مــورد نحوه برخورد با افــرادی که عامدانه و 
ــراد و جریان های خــاص از خارج  با تحریک اف
اقدام به کشف حجاب و انتشار تصاویر آن در 
فضای مجازی می کنند، گفت: بعضی از این 
مــوارد اصــالً مربوط به داخــل نیست و از خارج 
حمایت و اداره می شود و طبیعتاً آنان قصدهای 
نامطلوبی دارند و به دنبال تحمیل یک فرهنگ 
غلط و منحط هستند و این را راه مقابله با اسالم 
و نظام اسالمی قراردادند و طبیعتاً این ها تحمل 

نخواهد شد.

کــاربــران فضای مجازی تحت تأثیر القائات  ◾
خارج نشین ها قرار نگیرند

ــرد: قــابــل قــبــول نیست عـــده ای  وی تصریح کـ
ــه دســتــگــاه هــای اطــالعــاتــی  خــارج نــشــیــن کــه ب
بیگانه وصل هستند، بخواهند برای داخل در 
چنین مسئله مهمی تعیین تکلیف و تحمیل 
کنند. عــده مــعــدودی هــم کــه تحت تأثیر این 
القائات و تبلیغات قرارگرفته اند  طبیعی است 
که دستگاه های مسئول به آن ها تذکر خواهند 
داد؛ بنابراین از همه کسانی که با این فضاسازی 
مواجه می شوند می خواهیم تحت تأثیر این 
القائات سوء قرار نگیرند که خوشبختانه مردم 

ما نشان داده اند این گونه نیستند.
ــاره  وحــیــدی در پــاســخ بــه پــرســش دیــگــری دربـ
ضرورت آموزش نیروهای گشت ارشاد درزمینه 
نــحــوه بــرخــورد بــا متخلفان بــا تأکید بــر اصل 
بودن برخورد باکرامت، گفت: البته برخوردها 
همین طور هم هست و اکنون فراجا در خیلی 
ــوارد اســاســاً با کسی مواجه نمی شود، بلکه  م
پیامک می دهد و درخواست می کند که اصالح 
کنند و در بیشتر موارد هم اصالح می شود، اما 
موارد بسیار اندکی هست که افراد متجاهرانه 
و مــصــرانــه مــی خــواهــنــد قانون شکنی کنند و 
مقاومت هایی در برابر اعمال قانون رخ می دهد 
که نیروی انتظامی در برابر این موارد هم با رعایت 

اکرام برخورد می کند.

یکی به نعل و یکی به میخ وزیر ورزش ◾
حمید سجادی به پرسش صریح قدس درباره 
ــا در فــدراســیــون فوتبال و تیم  آنــچــه ایــن روزهـ
ملی بر سر تغییر احتمالی سرمربی می گذرد و 
اینکه از عملکرد این فدراسیون راضی است یا 
نگران؟ پاسخی دوپهلو داد و با تأکید بر اینکه 
نمی خواهد وارد مسائل فنی فدراسیون بشود، 

حاضر نشد موضع مشخصی بگیرد.

وزیــر ورزش و جوانان در مواجهه با این پرسش 
که فدراسیون فوتبال بر سر تغییر سرمربی دچار 
مشکل شده، این را موضوعی طبیعی و مسائل 
فنی خواند و گفت: فدراسیون فوتبال در دوره 
سرپرستی است و شرایط خاصی دارد و در یکی دو 
روز گذشته مهلت ثبت نام انتخاباتش تمام شده 
اســت و بــه مرحله بــررســی صالحیت نامزدها 
مــی رویــم. از طرفی هشتم شهریور انتخابات 
فدراسیون را داریم و اکنون مسئله مهم انتخاب 
کــادر فنی فدراسیون اســت و این ها مهم ترین 

کارهای اجرایی است که باید انجام شود.
وی در پاسخ به این پرسش خبرنگار قدس که 
وقتی فدراسیون در مرحله گــذار و سرپرستی 
اســت و هنوز مدیریت آن تعیین نشده و از 
سوی دیگر تیم ملی در آستانه حضور در جام 
جهانی است، آیا تغییر سرمربی تیم ملی فوتبال 
منطقی است،  بهتر نبود تا تعیین رئیس جدید 
و ترکیب نهایی فدراسیون برای این مهم صبر 
مــی شــد؟ گــفــت: بــه هــرحــال بــایــد کمک کنیم 

بهترین تصمیم گرفته شود!
وی در پاسخ بــه پرسش دیگر خبرنگار مــا که 
نتیجه و برداشت او از این مشکل پس از جلسه 
با اعضای فدراسیون فوتبال چه بوده، گفت: من 

با اعضای فدراسیون جلسه نداشتم.
خبرنگار ما به سجادی گفت سخنگوی دولت 
یک روز پیش اعــالم کرد شما دیــدار داشته اید 
و گزارش آن را هم به معاون اول داده اید، که وی 
در پاسخ اظهار کرد: ما جلسات متعدد داشتیم 
ــای میرشاد ماجدی  کــه از طــرف فــدراســیــون آق

سرپرست فدراسیون شرکت کردند.
وی در پاسخ به اینکه برداشت شما از اختالف در 
درون فدراسیون و تیم ملی  و بحث سرمربی تیم 
ملی فوتبال چیست؟ بابیان اینکه چه کسی گفته 
است اختالف است، گفت: دارند تصمیم گیری 
می کنند. ما ۵۲ فدراسیون و ۱۰۰ انجمن ورزشی 

در کشور داریم و ۲۳۵ رشته ورزشی را در کشور 
مدیریت می کنیم که هرکدام در درون خود شرایط 

و کارشناسان خاص خود را دارند.
خبرنگار ما بار دیگر از وزیر ورزش پرسید، آیا در 
دوره سرپرستی فدراسیون فوتبال تغییر سرمربی 
تیم ملی را صالح می دانید؟ که وی اظهار کرد: من 
نمی توانم نظر فنی بدهم. من مدیر کالن ورزش 
هستم و هرگونه اظهارنظر فنی داشته باشم، از 
اصول مدیریت خارج شده ام و استقالل عمل را 

از همکارانم گرفته ام.
وی در پاسخ به این سؤال که یعنی از وضعیت 
پیش آمده در رونــد انتخاب سرمربی تیم ملی 
فوتبال راضی هستید؟ به خبرنگار ما گفت: نه 
از این وضعیت راضی ام، نه ناراضی. ما وظایف 
نظارتی و حمایتی خودمان را انجام می دهیم و 
بیشتر هم از من نپرسید. من به جزئیات و آنچه 
در ورزش و به ویژه فوتبال اتفاق می افتد، اشراف 

دارم، اما برخی مسائل را نمی توانم بگویم.

سخنگوی دولــت: صاحبخانه های باانصاف  ◾
تشویق می شوند

سخنگوی دولــت هم دیــروز از تصویب بسته 
پــیــشــنــهــادی وزارت راه و شــهــرســازی بـــرای 
ساماندهی بــازار مسکن و اجاره بها خبر داد و 
گفت: در این آیین نامه هم احکامی برای تسریع 
و تسهیل در اختصاص تسهیالت حوزه کمک 
ودیعه مسکن مشخص شده و هم برای موجرانی 
که همراهی بیشتری با مستأجر در نرخ اجاره بها 
و تمدیدهای بلندمدت اجــاره مسکن داشته 

باشند، مشوق هایی پیشنهادشده است.
بهادری جهرمی اضافه کــرد: یکی از نکات مهم 
این آیین نامه تغییر در شیوه نرخ گذاری خدمات 
مــشــاوران امــالک اســت که مقرر شد درصــدی از 
ارزش معامالتی امالک که مطابق قانون مالیات ها 
مشخص می شود، به عنوان حق الزحمه مشاوران 
امالک تعیین شود. وی الیحه ای به منظور جلوگیری 
از گرفتن مالیات مضاعف در حــوزه مناطق آزاد 
تجاری، دو آیین نامه به منظور تحقق شعار سال در 
حوزه نفت و الیحه مبارزه با راهزنی دریایی را از دیگر 

مصوبات هیئت دولت عنوان کرد.

خبر خوش میر کاظمی برای معلمان ◾
رئیس ســازمــان برنامه وبودجه از تخصیص و 
تأمین ۶ هزار میلیارد تومان اعتبار اجرای طرح 
رتبه بندی معلمان در ماه جاری خبر داد و گفت: 
این مبلغ پس از صدور احکام معلمان در سقف 

بودجه پرداخت خواهد شد.
میرکاظمی در حاشیه هیئت دولــت در جمع 
خبرنگاران بابیان اینکه سقف اعتبار رتبه بندی 
معلمان بین ۳۶ تا ۳۸ هزار میلیارد تومان است، 
گفت: پس از صدور احکام معلمان این اعتبار 

ماهانه تخصیص خواهد یافت.
وی شایعه بازگشت ارز 4هـــزارو۲۰۰ تومانی را 
هم رد و اظهار کــرد: خیر، بحث ایــن اســت که 
قیمت گندم تغییر نمی کند، در واقــع اسمش 
4هزارو۲۰۰ تومانی است اما مابه التفاوت ریالی 
آن را پرداخت می کنیم؛ االن دیگر چیزی به نام 
ارز ترجیحی وجود نــدارد، اگر کسی نهاده وارد 
کند و اگر دولت بخواهد حمایت کند باید طبق 
قانون بودجه ۱4۰۱ مابه التفاوت ریالی آن را 
پرداخت کند که این مابه التفاوت ریالی برای نان 

و دارو در حال پرداخت است.

در حیاط دولت مطرح شد

از اصرار وزیر به عدم دخالت در کار فدراسیون 
تا تکذیب بازگشت ارز 4200تومانی

خبرخبر
روزروز

انهدام یک شبکه تجزیه طلب در شمال غرب ◾
وزارت اطــالعــات اعــالم کــرد: کلیه اعضای یک شبکه 
تروریستی وابسته به اشرار تجزیه طلب در شمال غرب 
کشور شناسایی و دستگیر شدند. به گــزارش ایسنا، 
شبکه ۱۰ نفره تروریستی مــورد بحث در قالب چند 
هسته هماهنگ و همپوشان، مأموریت های متنوع و 
چندگانه تخریب، انفجار و حتی اخاذی از مردم و به ویژه 
از کارآفرینان موفق بومی را در دستور کار خود داشتند. 

ایجاد پنج یگان جدید پهپادی در ارتش ◾
فرمانده نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه جهان با دیدن 
قــدرت پهپادی ارتــش انگشت به دهــان مانده است، 
گفت: به دنبال ایجاد پنج یگان جدید پهپادی در نزاجا 
هستیم.  به گزارش ایرنا، امیر سرتیپ کیومرث حیدری 
ادامه داد: امروز ساختار عوض شده و در تالش هستیم 
سالح و تجهیزاتمان نیز مطابق با تغییر ساختاری ارتقا 

یابد. 

اتمام آزمایش های »افراماکس2« ◾
آزمایش های دریایی کشتی افراماکس ۲ در خلیج فارس 
انجام  شد و با وجــود امــواج و باد مخالف این نفتکش 
به سرعت ۱۵/۲ گره دریایی رسید. به گــزارش فارس، 
ــرارداد منعقد شــده با ونــزوئــال، رسیدن به  بر اســاس قـ
حداکثر سرعت ۱4/۸ گــره دریــایــی توسط نفتکش 
افــرامــاکــس۲ کافی بــود. همه آزمــون هــا بــا حضور تیم 

مهندسی متخصص از ونزوئال انجام شد.

رایزنی با سئول درباره پول های بلوکه شده ◾
وزارت امور خارجه کره جنوبی در بیانیه ای از گفت وگوی 
معاونان وزرای امــور خارجه ایــران و کــره دربـــاره روابــط 
دوجانبه و مسئله آزادســازی پول های بلوکه شده ایران 
در بانک های کره ای خبر داد. روابط دوجانبه دو کشور 
مدتی است که به خاطر موضوع بلوکه شدن ۷ میلیارد 
دالر از پول های ایران در دو بانک کره  به دلیل تحریم های 

آمریکا، تضعیف شده است.

ناصر کنعانی، سخنگوی جدید 
وزارت امور خارجه روز گذشته 
در نخستین نشست خبری 
ــگــاران شــرکــت  ــرن ــود بـــا خــب خــ
کــرد. کنعانی در پاسخ به پرسشی در مورد 
آخرین وضعیت اســدهللا اســدی گفت: به 
طور حتم پیگیری آزادی هرچه سریع تر این 
دیپلمات ایــران، از ابتدای دستگیری ایشان 
در دستور کار وزارت خارجه قرار داشته و دارد. 
سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار کرد: آزادی 
بی قید و شرط ایشان، درخواست ایران بوده 
و گفت وگوها با دولــت بلژیک برقرار است 
و امیدواریم با تالش هایی که انجام دادیــم 

به زودی شاهد آزادی این دیپلمات باشیم.
کنعانی در مورد اقدامات وزارت خارجه در مورد 
حمید نوری گفت: سفارت ایــران در سوئد و 
وزارت امور خارجه از ابتدای دستگیری این 
شهروند ایرانی، حمایت کنسولی و آزادی وی 

را با جدیت در دستورکار خود قرار داده انــد. 
معتقدیم بازداشت این شهروند ایرانی مبنای 
درست قضایی ندارد و متأسفانه فضاسازی 
سیاسی یک جریان معاند و تروریستی زمینه 
دستگیری غیرقانونی این شهروند ایرانی را در 

سوئد فراهم کرده است.
کنعانی ادامه داد: سیاست آمریکا مبنی بر 
اجــرای قطب بندی و دسته بندی در منطقه 
شکست خــورده است و هر گونه خطری در 
منطقه، همه منطقه را به خطر مــی انــدازد 
و دولــت هــای منطقه هــم بــه ایــن مــوضــوع با 

حکمت و مصلحت نگاه خواهند کرد.
وی در پــاســخ بــه پرسشی در مـــورد اینکه 
ــران باید  آمریکایی ها اعـــالم کـــرده بــودنــد ایـ
تصمیم خـــود را بــگــیــرد، گــفــت: سیاست 
انداختن توپ به زمین ایران، بی اثر و بی فایده 
است و این سیاست کمکی به دولت آمریکا و 

ایجاد توافق نخواهد کرد.

سخنگوی وزارت خارجه در نخستین نشست خبری با خبرنگاران عنوان کرد

آزادی نوری و اسدی در دستور کار 

قابخبر

رونمایی از سردیس قهرمانان المپیک

در  حاشيه

پرداخت 
مطالبات 
گندم کاران تا 
هفته آینده

وزیر جهاد کشاورزی 
از پرداخت به روز 
مطالبات گندم کاران تا 
هفته آینده خبرداد و 
گفت: تاکنون 4 میلیون 
و ۹۰۰ هزار تن گندم 
خریداری شده و در حال 
 رسیدن به مرز
 ۵ میلیون تن هستیم. 
 سید جواد 
ساداتی نژاد در خبر 
شبکه یک سیما، درباره 
پرداخت مطالبات 
گندم کاران، ضمن 
ابراز امیدواری برای 
پیش بینی خرید گندم 
در مرز ۶ میلیون تن، 
افزود: سال گذشته 
میزان خرید گندم در 
کشور 4/۵ میلیون تن 
بوده است.

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

915۰۰۰۰942      بنگاه داران امالک قیمت ساختمان را 
بدون هیچ گونه مزاحمتی باال می برند. یک جوان 
یا یک کارگر یا یک معلم جوان با حقوق 4میلیون 

و500هزار تومان  هرگزخانه دار نمی شود. لطفًا 
فکراساسی بردارید.

922۰۰۰۰239      باعرض سالم وادب. رعایت 
بهداشت فردی عامل حفظ سالمت وبقای 

حیات خود واطرافیان است. استفاده ازماسک، 
رعایت فاصله های اجتماعی، شستن مکرر 
دست ها و وسایل شخصی کارهای سختی 

نیست و ارزش اهمال وسهل انگاری که باعث 
فراگیر شدن دوباره کرونای کشنده شود را 

ندارد.
9223۰۰۰9     باعرض سالم وادب. زدن ماسک 

یا نزدن آن موضوعی بی اندازه مهم شده است، 

وزارت بهداشت در این باره شفاف سازی کند. 
اگر با اختیاری بودن قرار است شیوع ویروس 

منحوس کرونا دوباره رشد کند، الزم است 
بازهم دستورالعمل های گذشته با جدیت احیا 

واعمال شود.

 بحران انرژی در جهان 
عمیق تر می شود

ترجمه و تنظیم: زینب اصغریان  دنیل 
یرگین در مــقــالــه ای بـــرای نشریه »پروجکت 
سندیکیت« )۱۱ ژوئیه ۲۰۲۲ ( می نویسد: آیا 
بحران انرژی امروز به اندازه بحران های قبلی به 

ویژه شوک های نفتی دهه ۱۹۷۰ جدی است؟ 
 و این گونه پاسخ می دهد: این بحران انــرژی به 
همان اندازه جدی و به طور بالقوه بدتر است. در 
دهه ۱۹۷۰ فقط نفت درگیر بود، در حالی که این 
بحران گاز طبیعی، زغال سنگ و حتی چرخه 

سوخت هسته ای را در بر می گیرد. 
بحران انــرژی امــروز با تهاجم روسیه به اوکراین 
آغــاز نشد، بلکه ســال گذشته بــود کــه بــا خــروج 
جهان از همه گیری کــوویــد-۱۹، تقاضای انــرژی 
افزایش یافت. در آن زمان بود که چین با کمبود 
زغـــال ســنــگ مــواجــه شــد و قیمت ها افــزایــش 
 یــافــت. پــس از آن بـــازار جهانی گــاز بــا افــزایــش 
سرسام آور قیمت ها و قیمت نفت نیز تشدید شد.
از آنجایی که اروپا برای ۳۵ تا 4۰ درصد نفت و 
گاز طبیعی خود به روسیه وابسته است، پوتین 
فرض کرد اروپایی ها به تهاجم اعتراض خواهند 
کرد. او پیش بینی نمی کرد آن ها چگونه به جنگ 

همسایه پاسخ خواهند داد.
در ادامه مقاله آمده است: با نگاهی به آینده، پنج 

عامل می تواند بحران انرژی امروز را بدتر کند. 
ــا کـــاهـــش حــجــم قــــــرارداد  ــیــن بـ ــوت نــخــســت؛ پ
گــاز طبیعی که روسیه به اروپــا عرضه می کند، 
ــاز می کند. هدف  جبهه دومـــی را در درگــیــری ب
ایــن اســت که اروپایی ها نتوانند به انــدازه کافی 
بــرای زمستان آینده ذخیره کنند و قیمت ها را 
باالتر ببرند و مشکالت اقتصادی و اختالفات 
سیاسی ایجاد کنند. پوتین در سخنرانی ماه 
 ژوئـــن خـــود در مجمع بین المللی اقــتــصــادی 
سن پترزبورگ استدالل خود را به صراحت بیان 
کرد: »وخیم شدن مشکالت اجتماعی و اقتصادی 
در اروپا« »جوامع آن ها را از هم جدا خواهد کرد« 
و »ناگزیر به پوپولیسم و تغییر نخبگان در اروپا 
می انجامد«.  آلمان اکنون نیاز به جیره بندی گاز را 
پیش بینی می کند و وزیر امور اقتصادی آن، روبرت 

هابک، نگرانی خود را اعالم می کند. 
دوم؛ توافق هسته ای جدید یا احیا شده با ایران 
بعید اســت. بنابراین، تحریم ها از ایــن کشور 
برداشته نخواهد شد و این بدان معناست که 
نفت ایران به این زودی ها وارد بازارهای جهانی 

نخواهد شد.
ســوم؛ اگرچه ممکن است عربستان سعودی 
ــرای کــمــک بــه »ثــبــات«  تــولــیــد نــفــت خـــود را بـ
بازارهای نفت در ارتباط با سفر آتی جو بایدن، 
رئیس جمهور آمریکا افزایش دهد، اما به نظر 
می رسد نفت اضافی در عربستان وجود نداشته 
باشد. چهارم، تقاضای چین برای نفت به دلیل 
قرنطینه های »صفر کووید« که به شدت فعالیت 
اقتصادی را محدود کرده است، به میزان قابل 
توجهی کاهش یافته است. اما اگر بسیاری از 
محدودیت ها را بردارد، افزایش زیادی در مصرف 

و تقاضای نفت به دنبال خواهد داشت.
در نهایت، هر چقدر هم که بازار نفت خام محدود 
باشد، اما در بخش پاالیشی که بنزین، دیزل و 
سوخت جت را که مردم واقعاً استفاده می کنند 
تولید می کند، فشار بیشتری وجود دارد. اگرچه 
پاالیشگاه های ایــاالت متحده در حال حاضر 
با حــدود ۹۵ درصــد ظرفیت کــار می کنند، اما 
سیستم به طور کلی هنوز نمی تواند با تقاضا 
ــار بــاشــد. پــاالیــشــگــاه هــای روســیــه فقط  ســازگ
تــا حــدی کــار می کنند و اروپـــا را از محصوالت 
نفتی محروم می کنند و بنزین اروپایی کافی به 
آمریکای شمالی نمی رسد. پاالیشگاه های چین 

با ظرفیت کمتر از ۷۰ درصد کار می کنند. 
»پروجکت سندیکیت« در انتها می نویسد 
: با ایــن حــال، چند کشور هنوز هم می توانند 
ــادا - چهارمین  تولید را افــزایــش دهــنــد. کــان
تولیدکننده بــزرگ نفت جهان پس از ایــاالت 
متحده، عربستان سعودی و روسیه – می تواند 
با همکاری بازار بزرگ خود، بشکه های بیشتری 

تولید کنند. 
عــوامــل دیــگــری کــه می تواند بــحــران را کاهش 
دهــد، شامل تغییرات قیمت و نحوه واکنش 
مصرف کنندگان است.کاهش رشد اقتصادی 
نیز می تواند قیمت ها را کاهش دهــد. آخرین 
شاخص مدیران خرید جهانی S&P به تضعیف 

رشد اقتصادی اشاره می کند.
۶ مــاه آیــنــده بسیار مهم خــواهــد بــود و نشان 
خواهد داد آیا اروپا می تواند در زمستان آینده 

مانور دهد یا خیر. 

خبـر
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استنکاف بانک 
مرکزی در 

اجرای قانون 
جهش تولید 

مسکن
علی نیکزاد، نایب 

رئیس مجلس 
شورای اسالمی 
گفت: در قانون 

جهش تولید مسکن 
شبکه بانکی مکلف 

 شده دست کم 
۲۰ درصد تسهیالت 

خود را به بخش 
مسکن پرداخت 

کند اما متأسفانه 
شاهد استنکاف 

بانک مرکزی، وزارت 
امور اقتصادی و 
دارایی و سازمان 

برنامه و بودجه در 
اجرایی سازی این 

قانون هستیم.

خبرخبر
بر اســاس جزئیات بدست  آمــده از مصوبات سومین 
جلسه شورای عالی مسکن، مطابق بند 12 این مصوبه 
سازمان برنامه  و بودجه کشور مکلف است، در راستای 
اجــرای مــاده 59 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مطابق روال سال های 
گذشته، نسبت به صدور تضمین نامه برای ما به التفاوت 

نرخ سود تسهیالت بهسازی و نوسازی مسکن روستایی 
)5درصد( تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار ظرف مدت 
یک هفته اقــدام کند. به گــزارش فــارس، این مسئله در 
حالی در عالی ترین سطح سیاست گذاری مسکن کشور 
با حضور و تأیید رئیس جمهور به تصویب رسید که 
با گذشت نزدیک به 60روز همچنان شاهد ترک فعل 

سازمان برنامه نسبت به ایــن مصوبه و قانون برنامه 
ششم هستیم. رئیس سازمان برنامه  و بودجه کشور 
عدم افزایش پایه پولی را دلیل تخطی از قانون اعالم کرده 
بود اما صدور این مجوز توسط سازمان برنامه تأثیری بر 
پایه پولی نداشته و تنها به دلیل تراز کردن حساب های 

بانک های عامل، دولت و بانک مرکزی مورد نیاز است.

ــود اینکه  مینا افــرازه بــا وجـ
ــی مــســکــن مــیــزان  ــال شـــــورای ع
ــرای  وام مسکن روســتــایــی را ب
امسال 200 میلیون تومان اعالم 
و رئیس جمهور نیز آن را ابالغ 
کرده، اما سازمان برنامه  و بودجه 

اجرای این مصوبه را متوقف کرده است.
مخالفت ســازمــان برنامه  و بودجه با رقــم مصوب 
شورای عالی مسکن و سرگردانی روستاییان در حالی 
است که به گفته بسیاری از کارشناسان، نوسازی 
مسکن روستایی تأثیر مستقیمی بر کاهش تبعات 
منفی حوادث طبیعی دارد. در همین راستا محمد 
حمیدزاده، کارشناس مسکن گفته است: »بر اساس 
آخرین آمارها بیش از 3 میلیون مسکن روستایی نیاز 
فوری به تخریب و نوسازی دارند که با در نظر گرفتن 
بُعد جمعیتی 3/4 خانواده های روستایی می توان 
نتیجه گرفت که جــان بیش از 10 میلیون نفر در 
مسکن های فرسوده و غیراستاندارد روستایی در خطر 
است؛ بنابراین ضروری است بیش  از پیش اهتمام 
دولت برای تحقق ساخت مسکن روستایی باشد«.از 
سوی دیگر، بسیاری معتقدند توجه کافی به نوسازی 
و بهسازی مسکن روستایی و ایجاد زیرساخت های 
ــرای زیست روستایی می تواند تأمین  مــورد نیاز ب
امنیت غذایی، توسعه مناطق روستایی، کاهش 
مهاجرت از روستاها و تثبیت برنامه ریزی ها و اهداف 
جمعیتی و اقتصادی کشور را از این طریق در پی 

داشته باشد.
در همین راستا حسین عبداللهی، کارشناس مسکن 

در گفت وگو با قدس اظهار کــرد: در حال حاضر با 
رویکردی مواجه هستیم مبنی بر اینکه شهرها از 
سطح مطلوبی از امکانات رفاهی و معیشتی الزم 
برخوردارند و همین موجب شده تا موج مهاجرت 
مردم از سوی روستاها به شهرها اتفاق بیفتد. بدین 
ترتیب بــا توجه بــه تقاضای فزاینده سکونت در 
شهرها، قیمت اجاره بها و مسکن نیز در این مناطق 
افزایش چشمگیری داشته است. اگر دولت درصدد 
است برنامه ای اصولی برای کنترل قیمت مسکن یا 
فراهم سازی امنیت غذایی در کشور داشته باشد، 
بایستی به سمتی برود که وضعیت زندگی و کار در 
روستاها را ارتقا دهد و امکانات الزم را در آنجا فراهم 
ســازد. عدم مقاوم سازی مسکن روستایی یکی از 
مسائل و چالش های سکونت و زندگی روستایی 

است و با وجــود اینکه کشور از سال 84 به سمت 
نوسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی پیش رفته 
اســت، امــا با ایــن  حــال بیش از 2/5میلیون خانه 
روستایی وجود دارد که هنوز مقاوم سازی نشده و به 

 صورت کاه گل و خشتی هستند.
عبداللهی ادامــه داد: عدم نوسازی و مقاوم سازی 
واحـــدهـــای مسکونی روســتــایــی مــوجــب شـــده تا 
روستاییان به سمت کالنشهرها سوق داده شوند، 
زیرا امنیت روانی، اجتماعی و اقتصادی در شهرها 
در دسترس مردم است. اگر دولت به دنبال اقدامی 
اساسی و زیربنایی است، باید ابتدا بافت روستاها را 
مقاوم سازی کند تا در برابر حوادث مختلفی مانند 
سیل و زلزله مقاوم باشند و از بــروز خسارت های 
سنگین بکاهد. این در حالی است که در ماده 59 بند 

پ قانون برنامه ششم توسعه نیز قید شده دولت 
باید سالیانه 200 هزار مسکن روستایی را مقاوم سازی 
کند و برای آن وام با کارمزد 5درصد و به  صورت سفته 
زنجیره ای در نظر بگیرد. سفته زنجیره ای بدین 
 صورت است که هر سه نفر بتوانند در زمان دریافت 
وام ضمانت یکدیگر را داشته باشند تا آن را دریافت 
کنند.عالوه بر اولویت مقاوم سازی مسکن روستایی، 
دولت باید به دنبال این باشد که واحدهای مسکونی 
معیشت محور باشند، یعنی صرفاً ساخت مسکن 
در روستاها اتفاق نیفتد بلکه زمین کافی یا تسهیالت 
به افراد اختصاص داده شود تا بتوانند تولیدات و امور 
تولیدی مدنظرشان را به نتیجه برسانند. همچنین 
دولــت می تواند از طریق مالی به ساخت مسکن 
معیشت محور و حمایت های مربوط ورود داشته 
باشد و خرید تولیدات را تضمین کند؛ بنابراین دولت 
با خــریــداری محصوالت تولیدی روستاییان برای 
آنــان درآمــدی ثابت و پایدار ایجاد می کند. همین 
موضوع مشوق و انگیزه ای بــرای ساکنان روستاها 
می شود تا روند مهاجرت خودشان را معکوس کرده 
ــرا با تحقق اهــداف  و به سمت روستاها بــرونــد؛ زی
مسکن معیشت محور، از یک سو درآمدزایی افراد 
در روستاها باال خواهد بود و از سوی دیگر همین افراد 
می توانند خانه های متناسب با نیازشان را به  راحتی 

تهیه کنند و از امکانات و اقلیم روستا بهره ببرند.

رونق تولید با نوسازی بافت های روستا ◾
وی افـــزود: مــوضــوع دیگر در واحــدهــای مسکونی 
روستایی ایــن اســت کــه باید امکانات رفــاهــی بین 
روســتــاهــا و شهرها بــه درســتــی و متناسب توزیع 
شــود. ایــن در حالی اســت که متأسفانه شاهدیم 
امــکــانــات شهرها بسیار بیشتر از روستاهاست 
و همین موجب شــده تا میزان مهاجرت افزایش 
یابد. کشورهای مختلف ساخت و اجــرای مسکن 
معیشت محور را در نظر داشته اند، چنان که کشوری 

مانند روسیه یا انگلیس سال هاست به سمت مسکن 
معیشت محور رفته اند؛ اما جدای از این موضوع، ایران 
یکی از کشورهای حادثه خیز جهان است که باید با 
مقاوم سازی واحدهای روستایی بتواند جلو خسارت ها 
را بگیرد. برای مثال در زلزله کرمانشاه برای بازیابی 
مناطق آسیب دیده حدود دو برابر هزینه شد در حالی  
که تلفات جانی و تبعات روحی و روانی افراد را هم باید 

بر این خسارت های مادی افزود.
عبداللهی معتقد اســت: وام مسکن روستایی 
بــرای امسال حــدود 100 میلیون تومان است اما 
قطعاً این عدد کفاف ساخت مسکن در روستاها 
را نمی دهد، بنابراین استقبال چندانی هم از وام 
و ساخت و نوسازی واحدهای روستایی نخواهد 
شد. البته همان ابتدا پیشنهاد شد مبلغ وام به 
200 میلیون تومان افزایش یابد و حتی در شورای 
عالی مسکن هم پرداخت رقم 200 میلیون تومان 
تصویب شد اما اجرایی نشد. در حال حاضر نرخ 
سود وام مسکن روستایی با توجه به برنامه ششم 
توسعه حدود 5 درصد است، با این  حال سازمان 
برنامه  و بودجه معتقد است تصویب مابه التفاوت 
همین 5درصد موجب افزایش پایه پولی و باال رفتن 
نرخ تورم در کشور می شود و دولت امکان واگذاری 
مبلغ 200 میلیون تومان را ندارد.وی تصریح کرد: 
در مجموع باید گفت در حــال حاضر مشکل 
امنیت غذایی در جهان یک معضل جدی و فراگیر 
بوده و جنگ اوکراین نیز بر شدت بحران افزوده 
است، بنابراین ضرورت دارد با تولید محصوالت 
کشاورزی و روستایی بتوان مشکل امنیت غذایی 
را در کشور کنترل و مدیریت کــرد. عــدم کنترل 
ایــن موضوع موجب می شود با افــزایــش قیمت 
چشمگیر محصوالت در کشور روبــه رو باشیم. 
همچنین توجه به روستاها و ساخت و نوسازی 
بافت های آن موجب رونق تولید در کشور می شود 

و رشد اقتصادی ایجاد خواهد کرد.

چرا سازمان برنامه و بودجه نباید با وام مسکن روستایی  مخالفت کند؟

دست انداز در برابر مهاجرت معکوس به روستا

اقتصاد3
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قیمت گوشی 
سامسونگ

 Nacho SM Galaxy A12  
ظرفیت 64 گیگابایت

4.406.000  تومان

5G SM FE Galaxy S20  
ظرفیت 128 گیگابایت

16.250.000  تومان

5G Galaxy Z Flip3  
ظرفیت 256 گیگابایت

34.000.000  تومان

SM-A525F/DS A52  
ظرفیت 128 گیگابایت

8.279.000  تومان

 SM-M325 Galaxy M32  
ظرفیت 128 گیگابایت

5.650.000  تومان

SM-A225F/DSN Galaxy A22  
ظرفیت 128 گیگابایت

5.499.000  تومان

82.400.000نیم سکه52.430.000ربع سکه1.490.051بورس 279.784دالر )سنا(60.080.000 مثقال طال 19.180دینار عراق )سنا(145.200.000سکه13.884.000 طال  18 عیار1.730اونس طال 76.184درهم امارات )سنا(

 تخطی سازمان برنامه 
از دستور رئیس جمهور

40
10
49
97

مدیریت پشتیبانی آستان قدس رضوی

تمدید مدت مناقصه عمومی خدمات تولید و توسعه  نرم افزار 
 Oracle Apex سفارش مشتری مبتنی بر فریمورک

به آگاهی میرساند مناقصه عمومی خدمات تولید و توسعه نرم افزار 
سفارش مشتری مبتنی بر فریمورک Oracle Apex تا ساعت 12:30 روز 

پنجش�نبه م�ورخ 1401/04/30 تمدی�د میگردد لذا متقاضی�ان محترم به 
منظور مش�اهده ش�رایط مناقصه و دریافت اسناد مربوطه می توانند به نشانی

 http://dev.razavi.ir بخ�ش مناقص�ات مراجعه و ت�ا تاریخ اتمام مناقصه  
نسبت به تحویل پیشنهادات تکمیل شده و مدارک مطابق شرایط اعالم شده 

به آدرس اعالمی در اسناد مناقصه اقدام نمایید.
 شماره های تماس 32001420-051 و 051-32001025

40
10
49
96

40
10
50
61

شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
یک فقره تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده با موضوع خرید لوله 
سایز upvc 400 فشار 10 بار به طول 350 متر مربوط به شهرستان طرقبه شاندیز به 
شرح ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری 
فراخوان مناقصه عمومی، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به 
آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد والزم است مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 1401/04/21می باشد . اطالعات واسناد و دعوتنامه مناقصه 

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

زمان و مهلت اسناد مناقصه:الف - مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1401/04/26
ب– مهلت تحویل پیشنهادها:   1401/05/05  

  هزینه چاپ دونوبت  آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی
www.abfakhorasan : سایت اینترنتی

)به قطرات آب   همچون طال اهمیت دهیم(

آگهی تجدید مناقصه عمومی
وم یک مرحله ای با ارزیابی ساده 

ت د
نوب

میزان تضمین شرکت در مناقصهمبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصه ردیف

1
خرید لوله سایز upvc  400فشار 10 بار به طول 

3502001001446000136 متر مربوط به شهرستان طرقبه شاندیز
10.000.000.000 ریال 

)ده میلیارد ریال (
 500.000.000

)پانصد میلیون ریال(

40
10
50
56

شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
مناقصه عمومی به شرح ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار 
نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان مناقصه عمومی، از طریق درگاه سامانه 
انجام    www.setadiran.ir آدرس  به  )ستاد(  دولت  الکترونیک  تدارکات 
خواهد شد والزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل 
ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت 

در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 1401/04/21 می باشد.
اطالعات واسناد و دعوتنامه مناقصه عمومی موضوع فوق الذکراز طریق سامانه 
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غم نان و نوشتن
محمدرضا شمس، 
نویسنده کودک و 
نوجوان با بیان اینکه 
زمانی که نویسنده غم 
نان دارد، نمی تواند 
اثر قوی تألیف کند 
به فارس گفت: بستر 
مناسب یعنی تمام 
امکاناتی که در صنعت 
نشر وجود دارد در 
اختیار نویسندگان و 
مترجمان قرار بگیرد 
نه اینکه 6ماه پس از 
فرایند طوالنی چاپ، 
تازه دستمزد نویسنده 
پرداخت  شود آن هم 
با درصدهای کمی که 
در قراردادها بسته 
می شود. او با اشاره 
به کتاب هایی که 
سال هاست در نوبت 
چاپ معطل مانده، 
افزود: وضعیت چاپ به 
قدری وخیم است که 
ناشران دست به عصا 
راه می روند.

گزارش کوتاه

نشست  کهندل  ــره  زه
خبری فیلم »بدون قرار قبلی« 
بـــا حــضــور بـــهـــروز شعیبی، 
کــارگــردان و محمود بابایی، 
تهیه کننده فیلم شب گذشته 
به میزبانی روزنامه قدس در 

مشهد برگزار شد.
شعیبی با ابــراز خوشحالی از اینکه در مشهد 
ــدون قــرار قبلی« حــرف می زند،  دربـــاره فیلم »ب
ــاره ظرفیت های  ــ  در پــاســخ بــه خبرنگار مــا درب
ــرای پــرداخــتــن به  مــغــفــول مــانــده در سینما بـ
مضامین معنوی و توجه سینمای مستقل به 
این موضوعات گفت: اصوالً هر جریان فرهنگی 
در شرایطی بروز و ظهور درستی دارد که مستقل 
باشد و به بخش خصوصی سپرده شود چون 
اگر کارها شکل سفارشی پیدا کنند، عــاوه بر 
عدم اقبال مخاطبان، نخستین پرهیزش از سوی 

هنرمندان است.  
او افزود: اگر قبول کنیم که امام رضا)ع( متعلق 
ــران اســت، فیلمسازان متوقع  به همه  مــردم ای
نخواهند شــد کــه ایــن مــوضــوعــات را بــه شکل 
سفارشی کار کنند بلکه این موضوع هم مانند 
دیگر مضامین و ژانرها در سینما، شکل مستقل 
پیدا می کند مثاً بسیاری از فیلم ها می توانند با 
نشان دادن سکانس هایی از حرم، نگاه مستقل 
خودشان را داشته باشند بدون اینکه فکر کنند 
کــارشــان شکل سفارشی پیدا کــرده اســت، در 
فیلم های پیش از انقاب این اتفاق می افتاد بدون 
اینکه مخاطب فکر کند که فیلم سفارشی است، 

نمونه آن فیلم »قیصر« است. 

می خواستم به مفاهیم عمیق تری بپردازم ◾
شعیبی با تأکید بر اینکه ارادت به امام رضا)ع( 
ریشه در باورهای شخصی مردم ما دارد، عنوان 
کــرد: به نظرم چنین موضوعاتی نباید درگیر 
سیاست گذاری شود بلکه این نگاه به صورت 
قلبی و درونی بایستی در فیلمساز وجود داشته 
باشد. ضمن اینکه اقبال مخاطب به این نوع 
از فیلم ها، بهترین سیاست گذاری برای تمایل 
سینماگران به ساخت چنین آثاری است. من دو 
سال مشغول ساخت فیلم بدون قرار قبلی بودم 
ولی ترجیحم این بود که اگر قرار است با بنیاد 
فارابی کار کنم، چنین فیلمی بسازم. اگر مخاطب 
به این فیلم اقبال نشان دهد، مطمئن باشید که 
سرمایه های شخصی به این سمت خواهد آمد.

ــاره مضمون فیلمش توضیح داد: اتفاق  او درب
اصلی در بدون قرار قبلی بازگشت به ریشه ها 
و اصل خودمان است ولی قصه هایی در فیلم 
مطرح می شود که به مناطق مختلف ایران گره 
می خورد. تمام تاش من برای ساخت این فیلم 
»قصه گویی« بود، وصل و پیوست اتفاقات در 
این فیلم موجب ساخت یک قصه شد که نخ 
اتصال آن، تغییر و تحول شخصیت اصلی در 

بستر اتفاقات بود. 
شعیبی اضافه کــرد: می توانستم فیلمی پر از 
اتفاق و ماجرا بسازم اما ترجیحم این بود که به 
مفاهیم عمیق تری بپردازم با وجود اینکه کار ما 
را در فیلم نامه نویسی سخت می کرد و 14 بار با 

آقای توحیدی فیلم نامه را بازنویسی کردیم. 
کــارگــردان »روز بلوا« خاطرنشان کــرد: ما روی 
ــان بزرگی  سرزمینی ایستادیم کــه مـــردان و زن
زیر آن دفن شده اند بــرای همین به ارزش هــای 
این سرزمین پرداختم، به گذشته خودمان، به 
شهری پر از روابــط و اتفاقات خوب، شهری که 
ویژگی مهم آن وجــود قبله عاطفی مــردم ایران 
یعنی حرم امــام رضــا)ع( اســت. عنایت و لطف 
حضرت برای من همین بود که حال خوبی از این 
فیلم گرفتم و خروجی آن دوست داشتنی است. 

قصه ای درست در زمانی درست ◾
شعیبی درباره استفاده از نمادها و جاذبه های 
گردشگری مشهد و تأثیری که در نمایش چهره 
ــران بــه جهانیان دارد، توضیح داد:  واقــعــی ایـ
ــزاری بصری اســت و هر چقدر از این  سینما اب
ابــزار بــرای ثبت تصاویر بدیع تر استفاده شود 
بیشتر از همه به سینما خدمت شــده است. 
من به عنوان یک فیلمساز سعی داشتم تصاویر 
واقعی از واقعیت های سرزمینم نشان بدهم، 
نمی خواستم تصویری گردشگری از ایران ثبت 
کنم بلکه هدفم نشان دادن تصاویری زیبا از ایران 

و مشهد بود چون خاصیت سینما این است. 
او درباره شبهه مشهدهراسی و تقابل فیلمش با 
این تصور غلط گفت: من به واژه مشهدهراسی 
فکر نمی کنم چون این اتفاق نخواهد افتاد. مردم 
ما، عاقه و عرق مذهبی دارنــد، امــام رضــا)ع( و 
مشهد را دوســت دارنــد به همین دلیل چنین 

اتفاقی رخ نخواهد داد. 
ــوب« بــا تأکید بــر اینکه قصد  ــ کــارگــردان »دارک
ــادآور شد: این  دارد در حــوزه رضــوی کار کند، ی

عاقه مندی به اعتقاد شخصی من برمی گردد 
ولی فعاً هیچ سفارشی برای ساخت اثر جدید 
در این حوزه ندارم. به نظرم ساخت اثر با موضوع 
امــام رضــا)ع( باید در زمــان درســت و با قصه ای 

درست باشد.  
شعیبی با بیان اینکه دغدغه شعاری نشدن 
فیلم، یکی از ماحظات حرفه ای گروه سازنده در 
قصه پردازی و تکنیک ساخت بود، گفت: امروز 
باید در قصه گویی حساب شده تر قدم برداریم. 
مخاطب امروز آن قدر باهوش است که فیلمساز 
را مجبور می کند در قــصــه پــردازی ماحظات 
بیشتری داشته باشد، قصد من این نبوده که 
در »بدون قرار قبلی« فقط احساسات مخاطب 
را درگیر کنم یا او را در لحظاتی هیجان زده کنم، 
هدف من ساخت فیلمی عمیق بود که با گذشت 
زمــان و فرونشست هیجان ها، ذهــن تماشاگر 

درگیر اتفاقات و جزئیات فیلم شود. 
او با ابراز خرسندی از بازخوردهای خوبی که از 
فیلمش گرفته، اظهار کرد: خیلی بیشتر از چیزی 
که فکر می کردم مخاطبان درگیر این فیلم شدند 
و به جزئیاتی اشاره داشتند که فکر نمی کردم به 

آن ها توجه کنند. 
کارگردان »بدون قرار قبلی« در پاسخ به پرسشی 
ــاره رواج فیلم های تلخ و سیاه در سال های  درب
ــه نــظــرم مــخــاطــبــان سینما به  اخــیــر گــفــت: ب
فیلمسازان می گویند که چه بسازند و اصاً 
مسئله سیاه نمایی و سفیدنمایی نیست بلکه 
معضل شناسی غیراصولی است. اگر سینما به 
کارکرد اصلی خودش که قصه گویی است نزدیک 
شود، مخاطب حتماً از فیلم ها استقبال می کند. 

با پیشوند سینماگر مؤلف وسوسه نمی شوم ◾
شعیبی با بیان اینکه در فیلم نامه بدون قرار قبلی 
سعی کــرده ماجراها و روابــط آدم هــا را عمیق تر 
کند و تحول شخصیت در سفر برایش مهم تر 
از کشمکش ها بوده، تأکید کرد: کار من به عنوان 

فیلمساز، قصه گویی اســت بــه همین دلیل 
کارهایم شبیه به هم نیست و ژانرها و موضوعات 
مختلفی را در آثار قبلی ام تجربه کــردم، دنبال 
ایــن نیستم که با وسوسه پیشوندهایی مثل 
سینمای سبک شعیبی یــا سینماگر مؤلف، 

خودم را محدود کنم. 
او در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه عده ای به 
وی برچسب فیلمساز حاکمیتی می زنند، گفت: 
زمــان نشان می دهد که چه کسانی در سینما 
ماندگار می شوند من اگر حاکمیتی هستم تمام 
آنچه بدست آوردم را برای فیلم و ذات سینما 
خرج کردم. کسانی که به من برچسب حاکمیتی 
می زنند ببینند که چه بــرخــوردی با فیلم های 
روز بلوا و سیانور شد. این برچسب زنی ها برای 
این است که عده ای نتوانند کار کنند ولی اصل 
سینما، ماندن و فیلم ساختن است، مردم کاری 
به این حرف ها ندارند و این حرف ها تأثیری روی 

فروش فیلم ها ندارد.
وی درباره ایرادی که به ریتم کند فیلمش گرفته 
شد، پاسخ داد: به نظرم هر فیلمی ریتم خودش 
را دارد و نوع نگارش و لحن فیلم نامه این گونه 
است، نمی توان گفت ریتم فیلمی کند یا تند 

است. 

حمایت های معنوی آستان قدس رضوی ◾
محمود بابایی، تهیه کننده بدون قرار قبلی درباره 
برنامه اکــران ایــن فیلم در سینماهای خــارج از 
کشور گفت: ما پنج هفته دیگر اکــران داخلی 
ــم و پــس از آن حــضــور در جشنواره های  داریـ
خارجی را خواهیم داشت، سپس برای اکران در 

خارج از کشور اقدام می کنیم. 
ــران خاطرنشان  او با اشــاره به دشــواری هــای اک
کرد: آن قدر اکــران و نمایش فیلم سخت شده 
ــرژی بیشتری نسبت به ساخت فیلم از  که ان
ما گرفت. خوشبختانه در مسیر تولید فیلم، 
شاهد حمایت های معنوی خوبی از سوی آستان 
قدس رضــوی بودیم و در ایده آل ترین شرایط، 

فیلم برداری سکانس های حرم را داشتیم. 
وی افزود: رسالت ما به عنوان سینماگر در شرایط 
فعلی جامعه این است که بتوانیم حال مردم را 
خوب کنیم. فیلم بدون قرار قبلی در میان آثاری 
که عموماً فضاهای تلخ و گزنده دارنــد، فیلمی 

حال خوب کن است. 
بابایی درباره طرح شناور شدن بلیت سینماها 
و تأثیر آن روی فــروش فیلمش عنوان کــرد: دو 
سه هفته از اجــرای این طرح می گذرد و نتیجه 
مثبتش را دیدیم. با وجود اینکه بلیت سینما در 
مقایسه با هزینه های تولید آن، گران نیست اما 
اوضاع معیشتی مردم به سمتی رفته که سینما 
از سبد خــانــوارهــا حــذف شــده و سینما رفتن 
ــدارد امــا طــرح شناور شدن  برایشان اولویتی ن
بلیت ها موجب ایجاد انگیزه و اقبال مخاطبان 

شده است.

بهروز شعیبی در نشست خبری »بدون قرار قبلی« به میزبانی مؤسسه فرهنگی قدس:   

حال خوب این فیلم، عنایت امام رضا j بود

خبرخبر
روزروز

  علیخانی جایگزینی برایم پیدا نکرد      
امین حیایی، بازیگر سینما و داور برنامه »عصر 

جدید« درباره ماندنش در ترکیب هیئت داوران این 
دوره از برنامه به ایرنا گفت: حقیقتش به اصرار 
احسان علیخانی بود. نظر اول من این بود که یا 

همه داورها با هم عوض شوند یا اصاًل داورها را 
تغییر ندهیم و همان داورها را ادامه دهیم اما گویا با 
اعضای دیگر به نتیجه نرسیدند و اصرار هم داشت 
که من حتماً باید باشم و می گفت برای تو جایگزینی 

پیدا نکردم.او افزود: من هم قبول کردم به هر حال 

من عاشق عصر جدیدم و بچه ها را دوست دارم، 
امیدوارم کمک کنیم تا دیده شوند.حیایی درباره 

تأثیر احساساتش بر داوری گفت: شاید ۳۰ به 
۷۰ باشد یعنی ۳۰ درصد احساساتم هم در داوری 

هست و مابقی را منطق و عقل و الگوهای ذهنی.

پیام رهبر معظم انقالب به 
نخستین جشنواره ملی و 

بین المللی سرود فجر
اختتامیه نخستین جشنواره ملی و بین المللی 
ســرود فجر، شب گذشته با قرائت پیام رهبر 
معظم انقاب و معرفی برگزیدگان این رویداد 

موسیقایی در تاالر وحدت تهران برگزار شد.
رهبر معظم انقاب اسامی در این پیام، سرود 
را از ظرفیت های هنری گرانبها بــرای گسترش 
ارزش هــای معرفتی و عملی و کشور ایــران را از 
سرآمدان این حوزه توصیف کردند. متن پیام 

رهبر انقاب اسامی به این شرح است:
بسم هللا الرّحمن الرّحیم

ســرود یکی از ظرفیت های هنری گرانبها برای 
گسترش ارزش هـــای معرفتی و عملی اســت. 
ترکیب بــدیــعِ شعر، صــدا و آهنگ در اجــرای 
دسته جمعی، راز اثرگذاری استثنایی سرودهای 
مذهبی و ملی در همه جــای جــهــان اســت و 
بحمدهللا ذوق، سلیقه و هنر ایــرانــی در این 
بخش هم توانسته است کشور عزیز ما را در 

شمار سرآمدان قرار دهد.
اکنون با تشکر از دست اندرکاران ترویج سرود، 
آنان را به زبده گزینی در همه اجزای سه گانه یاد 
شده و نیز پرهیز از دنباله روی های زیانبار و نیز 
انتخاب موضوعات ارزشی اسامی و انقابی و 

ملی توصیه می کنم.

یکی از راه های رساندن پیام انقالب ◾
محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسامی هم با ابراز خرسندی از قرائت متن پیام 
رهبر معظم انقاب در اختتامیه جشنواره ملی 
سرود فجر گفت: از تمامی دست اندرکارانی که 
بــرای برگزاری جشنواره ملی ســرود فجر اقدام 
کردند تشکر ویـــژه ای دارم. به اعتقاد من کار 
بسیار بزرگی در این رویداد صورت گرفته که باید 

در ابعاد مختلف روی آن تمرکز کرد.
او افـــزود: بــه هــر حــال مــوضــوع ســرود محصول 
نهضت اسامی مردم ایــران است و از هنرهایی 
اســت کــه مــی تــوان از آن بــه عــنــوان انحصارات 
هنری نهضت امام خمینی)ره( یاد کرد. نهضت 
انقاب اسامی قطعاً با این شیوه هنری بسیاری 
از مفاهیم نهضت را منتقل کرده است و شاید 
نخستین سرود جمعی که مورد تشویق قرار گرفت 
همان سرود خمینی  ای امام بود که در استقبال از 
امام راحل در فرودگاه مهرآباد صورت گرفت. این 
در حالی است که در تمامی موقعیت هایی که علیه 
رژیــم شاهنشاهی وجــود داشــت یکی از راه هــای 

رساندن پیام انقاب همین سرود بود.
قــدردانــی از حمید شاهنگیان از آهنگسازان 
پیشکسوت موسیقی انقاب و قدردانی از ابوذر 
روحی، خواننده سرود »سام فرمانده« از دیگر 
بخش های این مراسم بود و این سرود به عنوان 
سرود برگزیده سال انتخاب شد. در پایان نفرات 
برتر بخش های مختلف نخستین جشنواره ملی 
و بین المللی سرود فجر معرفی و قدردانی شدند. 
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و هنر فرهنگ 

امین حیایی
بازیگر سینما
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ت����ی  ج����ی  ریس����ر  دووتی����پ  س����واری  س����بزخودرو  ب����رگ 
ش����ماره  ب����ه  س����ال1993  دودی-روغن����ی  رن����گ  آی 
شهربانی34ص785ایران 12وشماره بدنه431457وشماره 
موت����ور311137 به مالکیت عب����اس همتی کاخکی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می گردد.
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کارت س���بز و برگ���ه کمپانی خودرو س���واری پراید 
111 هاچ بک به رنگ س���فید مدل 1389 به شماره 
ب���ا ش���ماره موت���ور  ای���ران 74_۶27ط۶5  پ���اک 
 s5430089011513 347۶543 و ش���ماره شاسی
ب���ه ن���ام ج���واد برف���رازی مفق���ود و اعتبار ن���دارد.
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دانشنامه پایان تحصیات اینجانب فاطمه آخرتی فرزند قنبر 
عل����ی به کد ملی 092202929۶  صادره از مش����هد در مقطع 
کارشناس����ی پیوسته رشته حقوق به ش����ماره 1۶9811100287 
صادره از دانش����گاه آزاد اسامی واحد مشهد مفقود گردیده 
است و فاقد اعتبار می باشد.از یابنده تقاضا می شوداصل 

مدرک را به دانشگاه آزاد مشهد)امامیه 42( ارسال نمایید.
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کلیه اسناد خودرو سواری پراید GTXI مدل 1384 
رنگ سفید شیری روغنی به شماره موتور 0130741۶ 
و ش���ماره شاس���ی S1412284۶۶4445 و ش���ماره 
انتظام���ی 785 ط 22 ایران 32 به مالکیت س���جاد 

بابایی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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گواهینام���ه موق���ت پای���ان تحصی���ات آقای علی 
علیپور س���خاوی فرزند احمد  با شماره شناسنامه 
341 صادره از مش���هد در مقطع کارشناسی رشته 
مهندس���ی کش���اورزی زراع���ت و اص���اح نبات���ات 
ب���ه ش���ماره 77118512۶ ص���ادره از دانش���گاه آزاد 
اس���امی  واحد تربت جام  مفقود گردیده اس���ت 

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

جام اداره امور فارغ التحصیان ارسال نمایید. 

دی
قو

مف
هی 

آگ

برگ سبزوکارت ماشین خودرو بارکش وانت پیکان رنگ 
سفید - روغنی سال 1390 به شماره شهربانی 7۶ق934 
ایران42 و شماره بدنهNAAA4۶AA3BG187۶03وشماره 
موتور11490007734به مالکیت محس����ن کاظمی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می گردد.
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رن���گ   9۶ م���دل   20۶ پ���ژو  خ���ودروی  س���بز  ب���رگ 
س���فید ب���ه ش���ماره انتظام���ی 973 و 77 ای���ران 12  
ش���ماره موت���ور 135A0108339 و ش���ماره شاس���ی 
فاطم���ه  مالکی���ت  ب���ه    NAAP03EE۶HJ0754۶9
فاح���ت مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتب���ار س���اقط 

می باشد.  ف
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برگ سبزوکارت ماشین خودرو سواری پرایدتیپ جی تی ایکس 
ای  رن���گ سفیدس���ال1387 به ش���ماره ش���هربانی55ص132 
S1412287540331وش���ماره  بدن���ه  ش���ماره  74و  ای���ران 
موتور2۶23020 به مالکیت علی محمدی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می گردد.
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برگ سبز خودروی سواری پراید جی تی ایکس آی 
به رنگ سفید _ روغنی  مدل 1384 به شماره پاک 
ایران 59 _ 937 د 89  به شماره موتور 01123983 
و شماره شاسی S1412284493829 بنام محبوبه 
ش���یخی مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باش���د.
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اص���ل برگ س���بز ی���ک دس���تگاه  خ���ودروی س���واری 
ش���ماره  ب���ه  م���دل1401   متالی���ک  مش���کی   DENA
شاس���ی   ش���ماره   154H00۶32۶5 موت���ور 
NAAW۶1HU9NE5۶38۶5 ب���ه ش���ماره پاک 4۶8 
ط57  ای���ران  85 متعل���ق ب���ه  خان���م کیمیا محمدی  
مفقود گردیده است و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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اصل برگ سبز خودروی سواری پراید جی تی ایکس 
آی م���دل 1388 به ش���ماره انتظام���ی 52 ایران 388 
ج 59 به ش���ماره  موتور  28205۶۶ و ش���ماره شاسی 
S 141228893۶110  متعل���ق  به خانم زهره قاس���می 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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 به اطالع کلیه س��هامداران شرکت کارخانجات نس��اجی شهرستان فردوس ) سهامی خاص( ثبت 
شده به شماره 97 می رساند که با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1401/04/15 
و تفویض اختیار عملی نمودن افزایش سرمایه به هیأت مدیره ، نظر به اینکه مقرر است سرمایه 
ش��رکت در این مرحله از مبلغ 17،985،172،500 ریال منقس��م به 7،194،069 س��هم با نام 2500 
ریالی به مبلغ 179،851،725،000 ریال منقس��م به 71،940،690 س��هم با نام 2500 ریالی از محل 
مطالبات حال شده سهامداران افزایش یابد از کلیه سهامداران درخواست می شود از تاریخ نشر 
این آگهی به مدت 60 روز از حق تقدم خود نسبت به افزایش سرمایه استفاده نمایند ضمنًا هر 
سهامدار به نسبت سهم خود به ازای دارا بودن هر یک سهم فعلی 9 سهم حق تقدم در افزایش 
سرمایه دارد ، بدیهی است پس از انقضاء مهلت مقرر ، هیأت مدیره می تواند سهام باقیمانده را 

به سایر متقاضیان واگذار نماید.  
هیأت مدیره شرکت کارخانجات نساجی شهرستان فردوس

آگهی حق تقدم سهامداران در خصوص  افزایش سرمایه
شرکت کارخانجات نساجی شهرستان فردوس )سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 97 و شناسه ملی 10360005481

ح
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4

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر بر این که مقدار ش��ش دانگ یک باب خانه به ش��ماره صفر فرعی از مفروزی از 257 اصلی واقع 
در بخ��ش 2 اردبی��ل به نام ناصر فاتح پور فرزند بیوک س��ند ثبت و صادر گردی��ده بود که بعدا برابر 
س��ند ش��ماره 11432 مورخه 1378/10/02 به نام علی رضا جعف��ری زاده فرزند محمدعلی انتقال 
قطعی یافته اس��ت که به علت س��هل انگاری اصل سند مجلد در دست مالک متن مفقود شده است 
فلذا طبق وکالت نامه ش��ماره 198433 مورخه 1398/08/20 دفتر 17 اردبیل به عزیز روشنیان فرد 
فرزند تقی اخذ س��ند موکول شده است که وی برابر درخواس��ت وارده به شماره 1000940 مورخه 
1401/11/20 تقاضای صدور س��ند مالکیت المثنی را نموده است فلذا مراتب طبق بخشنامه شماره 
140180003144000099 تاریخ 1401/04/18 به دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور ابالغ سپس در 
اجرای تبصره یک ماده 120 اصالحی قانون ثبت موضوع یک بار در روزنامه آگهی گردیده که هر کس 
ادعائی به وجود سند مالکیت یا اسناد معامله به نام خود داشته باشد ظرف مدت 10 روز پس از تاریخ 
انتشار این آگهی دالیل قانونی و یا اصل اسناد مالکیت را با اخذ رسید تسلیم این اداره نماید بدیهی 
است پس از انقضای مدت مقرره پس از طی تشریفات قانونی سند المثنی جدید به مقدار سند فوق به 
نام علی رضا جعفری زاده سند ثبت و صادر و تسلیم خواهد شد پالک ثبتی صفر فرعی از 257 اصلی 

واقع در بخش 2 اردبیل منظور شده است.   آ-40104971 
تاریخ انتشار آگهی 1401/04/23 

رئیس واحد حوزه ثبت اسناد و امالک منطقه یک شهرستان اردبیل – رضا احمدیان

آگهی تحدید حدود اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی قاین 

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

 برابر رای شماره 1401۶03080020002۶4 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قاین تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای سید حسین صامتی فرزند سید محمد بشماره شناسنامه 119 صادره از قائن 
در یک و نیم دانگ از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  1448.50  مترمربع در) یک و 
نیم دانگ مشاع از ششدانگ( پالک 2097 فرعی از 129۶-اصلی واقع در اراضی مزرعه شاهیک بخش 

11 شهرستان قاینات خریداری از مالک رسمی آقای محمد حسین ساالری 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، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  آ-40104234 
 تاریخ انتشار نوبت اول :     1401/04/07      تاریخ انتشار نوبت دوم :   1401/04/23

غالمرضا صادقیان -رئیس  اداره ثبت  اسناد  و  امالک    شهرستان  قاینات

معرفی مدیرعامل جدید خانه تئاتر در هاله ای از ابهام!  ◾
رئیس هیئت مــدیــره خانه تئاتر پــس از 
گــذشــت حـــدود هفت مــاه از کناره گیری 
ــاره انتخاب  ــ مدیرعامل خــانــه تئاتر، درب
شخص جدید بــا وجــود تشکیل مجمع عمومی در 
اردیبهشت ماه 14۰1؛ کماکان از کلیدواژه »بــه زودی« 
استفاده می کند. ایرج راد به ایرنا گفت: هنرمندانی به 
عنوان کاندیدا معرفی شده اند و در حال رایزنی هستیم. 

تأکید وزیر بر حمایت از هنرمندان ◾
وزیر فرهنگ و ارشــاد اسامی در نشست با 
مدیرعامل و هیئت مدیره صندوق اعتباری 
هنر بر حمایت همه جانبه از اصحاب فرهنگ 
و هنر و تأمین نیازهای معیشتی و رفاهی آن هــا تأکید 
کــرد. محمدمهدی اسماعیلی با تأکید بر افزایش سطح 
خدمت رسانی این صندوق افزود: هدف دولت به حداقل 
رساندن دغدغه های معیشتی اصحاب فرهنگ و هنر است. 

امین زندگانی با نقشی متفاوت در سوریه ◾
بسیج صــدا و سیما سریالی را در مراحل 
پس تولید دارد که چندی پیش با حضور 
امین زندگانی به عنوان نخستین سریال 
تلویزیونی ایـــران در سوریه فیلم برداری شــد. سریال 
»حبیب« در 29قسمت ماجرای مستشاران در سوریه و 
داستان محور مقاومت، حزب هللا و فرماندهان ایرانی را 
روایت می کند و احتماالً به پخش در ایام محرم می رسد. 

دبیر جشنواره فیلم مقاومت معرفی شد ◾
با حکم رئیس بنیاد فرهنگی روایــت فتح، 
جال غفاری  قدیر به عنوان دبیر هفدهمین 
جشنواره بین المللی فیلم مقاومت منصوب 
شد. غفاری قدیر دارای مدرک دکترای مدیریت رسانه از 
دانشگاه تهران است. مدیریت شبکه افق سیما، مدیریت 
ستاد اربعین سیما و ریاست دانشکده علوم اجتماعی و 
فرهنگی دانشگاه جامع امام حسین)ع( از سوابق اوست. 



 زنگ هشدار 
 برای 

سالمت جامعه
در حال حاضر بین 

15 تا 20 درصد 
پس زدگی بازار 

اتفاق افتاده است. 
این خبر البته در 

حوزه محصوالت 
لبنی که محصوالتی 

سالمت محور 
هستند، خبر 

خوبی نیست و زنگ 
هشداری برای 

سالمت جامعه است 
اما منظور بنده این 

است که حجم عظیم 
منابع ارزی آزاد شده 
فرصتی مناسب برای 

احیای سیاستی 
مانند شیر مدارس 

است که هنوز 
خبری از اجرای این 

سیاست نیست.

 زوم زوم
گفتوگوگفتوگو

 در کــســوت سخنگوی  ◾
ــران،  ــ انــجــمــن صــنــایــع لــبــنــی ایـ
ارزیــابــی تــان از تبعات حــذف ارز 
ترجیحی به عنوان بخشی مهم 
از جراحی بزرگ اقتصاد ایران در 
همین ماه های ابتدایی چیست؟

 حذف ارز ترجیحی اقدام درستی بود و شاید نیاز 
بــود نزدیک به 30 ســال پیش انجام می شد، اما 
مهم تر از حذف این ارز، الزامات و پیش شرط های 
ــدام اســـت. بــه عبارتی دیگر 12  موفقیت ایــن اقـ
ســال پیش هــم هدفمندی یــارانــه هــا اجـــرا شــد و 
هزینه هایش را مردم و تولیدکنندگان دادنــد، اما 
باردیگر و پس از 12 سال طرح مردمی سازی اقتصاد 
را اجرا کردیم؛ چرا که مسائلی از قبیل کنترل نرخ 
تورم، تحریم ها، بهبود نرخ سرمایه گذاری و... هنوز 
حل نشده و از قدرت خرید مصرف کننده و ارزش 
پول ملی هم حراست نشده است. با وجود تورم 
50 درصـــدی در اقتصاد کشور اگــر اختالف نرخ 
25 درصــدی ارز بین بانکی با بــازار آزاد که حدود 
8 هزار تومان است، بیشتر شود، خودبه خود باز 
هم نرخ ارز مرجع به وجود می آید. همچنین قرار 
بود حذف ارز 4هــزارو200 تومانی آفت هایی مانند 
قیمت گذاری دســتــوری را بــرای تولیدکننده حل 
کند اما امروز با پدیده عجیبی مواجه هستیم آن 
هم اینکه دولت یارانه را حذف کرده و عدم النفعی 
هم پرداخت نمی کند اما مکانیسم عرضه و تقاضا 

در قیمت گذاری محصوالت اعــمــال نمی شود. 
بر همین اســاس در حال حاضر فقط یک گام از 
هزار گام مربوط به الزامات حذف ارز ترجیحی از 
اقتصاد برداشته شده است. دولت زمانی می تواند 
قیمت گذاری دستوری را اعمال کند که مابه التفاوت 
و یا یــارانــه ای را پرداخت کند، در غیر این صورت 
قــیــمــت گــذاری بــایــد بــر مبنای مکانیسم عرضه 
و تقاضا و آیین نامه قیمت گذاری محصوالت 
ساخت داخل مصوب سال 1389 باشد. امروز اما 
 دولت برای مرغ، تخم مرغ و چهار محصول لبنی 
قیمت گذاری می کند و ضابطه آیین نامه مذکور را 
نادیده می گیرد که این امر مصداق انجام یک ایده 

درست با شیوه غلط است. امیدواریم دولتمردان 
گام های اصلی را در مهار تورم، ثبات قیمت ها، عدم 
کاهش بیش از پیش ارزش ریال و افزایش قدرت 
خرید طبقات محروم با انتقال یارانه های آزاد شده 
به حوزه مصرف، فراموش نکنند، در غیر این صورت 
مجبور می شویم چند ســال دیگر تحت عنوانی 

دیگر باز هم هدفمندی یارانه ها را اجرا کنیم.

 پیش بینی کرده بودید فروش محصوالت لبنی  ◾
حــدود 30 درصــد کاهش یابد. در حال حاضر آمار 

فروش، این پیش بینی را تأیید می کند؟
در حــوزه فــروش واحدهای لبنی با کاهش فروش 

 محصوالت لبنی مواجه شده اند، اما نه به میزان
30 درصــدی که پیش بینی کــرده بــودیــم. در حال 
حاضر بین 15 تا 20 درصــد پس زدگی بــازار اتفاق 
افتاده است. این خبر البته در حوزه محصوالت لبنی 
که محصوالتی سالمت محور هستند، خبر خوبی 
نیست و زنگ هشداری برای سالمت جامعه است 
اما منظور بنده این است که حجم عظیم منابع ارزی 
آزاد شده، فرصتی مناسب برای احیای سیاستی 
مانند شیر مدارس است که هنوز خبری از اجرای 
این سیاست نیست. امیدواریم در ماه های آینده 
شاهد اصالحاتی در این مسیر باشیم. مسئوالن 
اعالم کرده اند سال گذشته و در قالب ارز 4هزارو200 
تومانی حدود 15 میلیارد دالر برای تأمین کاالهای 
اساسی و ضروری هزینه شده که از محل آزادسازی 
نرخ و صرف نظر از اینکه چه عددی برای حوزه دارو 
صرف شده، می توان بیشترین و بهترین حمایت را 

از مصرف کننده داشت.

 طبعاً دولت نمی تواند بازار و صنعت محصوالت  ◾
لبنی را که برچسب »سالمت محوری« دارد و کم و 
کیف این حوزه برای مردم حائز اهمیت باالیی است 
رها کند. با این تفاسیر دولت چطور می تواند بازاری 

کم تنش در حوزه لبنیات رقم بزند؟
  واقعیت انکارناپذیر این است که امسال افزایش
 57 درصــدی حقوق و دستمزد بر تمام صنایع از 
جمله صنایع لبنی تحمیل شده است و این در حالی 

است که قیمت شیر خام هم که بیشترین ضریب 
تأثیر را در قیمت تمام شده محصوالت این حوزه 
دارد، در اثر حذف ارز 4هزارو200 تومانی از 6هزارو400 
تومان به 12 هــزار تومان افــزایــش یافته و رشــد 90 
درصدی داشته است. صنایع لبنی اما در شرایطی 
که مازاد عرضه شیر خام وجود دارد و می توانند زیر 
نرخ مصوب 12 هزار تومانی شیر خام بخرند، با دولت 
همراهی کردند و اجازه ندادند حتی یک گرم شیر 

خام مازاد، برگشت بخورد و دامدار زیان ببیند. 
توقع ما هم این بود در قبال این همکاری، همراهی 
ــت را ببینیم امــا افــزایــش 57 درصـــدی مــزد بر  دول
صنایع تحمیل شــد. حتی بــه کارخانه ها فشار 
می آورند که محصوالت را به نرخ اردیبهشت ماه و 
مطابق مصوبه مجلس عرضه کنند وگرنه جریمه 
می شوند. در این روزها خبر کاهش سرمایه گذاری 
دو سه برند متوسط را هم می شنویم. این اتفاق یعنی 
فقط واحدهای کوچک با مشکل مواجه نشده اند و 
برخی واحدهای متوسط هم در حال فروش کارخانه 

و  برند هستند. 
ــه دلــیــل افـــزایـــش قیمت تــمــام شــده  همچنین ب
تولیدات، مزیت رقابتی محصوالت لبنی ما در 
بازارهای صادراتی کم شده و وجود تعرفه صادراتی، 
کاهش شدید صادرات را تاکنون در پی داشته است. 
تولیدکنندگان معتقدند دولت هر چه کمتر در بازار 
دخالت کند، به نفع خودش است و باید تمام هم 
و غم خود را به حمایت از مصرف کننده معطوف 
کند؛ چون تولیدکننده کارش را انجام می دهد و در 
تأمین کاال مشکلی ندارد. در حوزه قیمت هم وقتی 
بازار، رقابتی باشد هیچ واحدی تخلف نمی کند. پس 
دخالت دولت در بازار کاری »نمایشی« است و با 
این کارها فقط با روان تولیدکننده بازی می شود. اگر 
دولت می خواهد کاری اصولی انجام دهد باید منابع 
الزم را برای حمایت از دهک های محروم تجهیز کند.

سخنگوی انجمن صنایع لبنی ایران در گفت وگو با قدس ضمن بررسی تبعات حذف ارز ترجیحی و مشکالت تولیدکنندگان محصوالت لبنی:

یارانه های آزاد شده به حوزه مصرف منتقل شود
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خرید تضمینی، پشتوانه تولید دستوری
ــاره موضع  سخنگوی انجمن صنایع لبنی ایـــران دربـ
تولیدکنندگان نسبت به ابالغیه اخیر وزارت جهاد 
کشاورزی مبنی بر اختصاص 50 درصــد شیر خام به 

چهار قلم کاالی اساسی گفت:
 ایــن ابالغیه صنایع لبنی را با پدیده جدیدی مواجه 
کرده است، آن هم اینکه وزارت جهاد کشاورزی، پس از 

حذف ارز ترجیحی و عالوه بر قیمت گذاری دستوری که 
با وعده های وزیر سازگار نیست، به تولید دستوری هم 
روی آورده است. این تولید دستوری در حالی به صنایع 
ابــالغ شــده که فاقد پیوست های کارشناسی و بدون 
کسب نظر تولیدکنندگان بوده است؛ چون اصوالً کسی 
نمی تواند به تولیدکننده بگوید چگونه و با چه حجمی 

تولید کن و حجم تولید در همه صنایع از جمله صنایع 
لبنی به میزان تقاضای بازار وابسته است. در واقع اگر 
دولت می خواهد 50 درصد شیر خام به این چهار قلم 
)شیر یک لیتری کم چرب، شیر نایلونی 900 گرمی یک 
و نیم درصــد چربی، ماست دبــه ای 2/5 کیلو گرمی و 
پنیر یواف 400 گرمی( اختصاص یابد، باید این اقالم را 

به صورت تضمینی بخرد تا تولیدکننده بابت پس زده 
شدن محصوالت از سوی بازار نگران نباشد. به عقیده 
تولیدکنندگان صنایع لبنی، کشش فعلی بازار همین 
ــت فکر می کند بـــازار کشش  مــیــزان اســت امــا اگــر دول
بیشتری دارد، باید به صنایع بــرای خرید محصوالت 

تضمین بدهد.

محمدرضا بنی طبا
سخنگوی انجمن صنایع لبنی ایران

  فرزانه غالمی   کاهش اتکا به دالرهای 
نفتی و فاصله گرفتن از اقتصاد تک محصولی در 
راستای ثبات بخشی به اقتصاد ملی و بازار ارز، 

یکی از اهداف بلند دولت ها در دهه های اخیر بوده 
و مبتنی بر این هدف، صنعت لبنیات را باید یکی از 

ظرفیت های مهم صادراتی کشور دانست.
به باور فعاالن این صنعت، محصوالت لبنی ساخت 

ایران از نظر استاندارد تولید و کیفیت، قادر است 
با تولیدات کشورهای پیشروی جهان رقابت کند 

و سهم ایران را در تجارت جهانی بهبود بخشد. 

به ویژه آنکه دولت برای صادرات غیرنفتی سال 
1404 رقم حداقل 75 میلیارد دالر را تعریف کرده 
است و بر این اساس با مرتفع کردن موانع تولید و 

صادرات محصوالت لبنی می توان به تحقق هدف 
تعریف شده دولت تا سه سال آینده امیدوار بود.

محمدرضا بنی طبا، سخنگوی انجمن صنایع 
لبنی ایران در گفت وگویی تفصیلی با خبرنگار 
ما توصیفی از روزهای جاری این صنعت را در 
حوزه تولید، فروش و صادرات این محصوالت 

ارائه می دهد.

گفت وگوی 
ویژه

      صفحه 5

از کلیه اعضای محترم ش��رکت تعاونی کار س��ازان ایثار گر ابر شهر نیشابور به شماره ثبت 4864 دعوت می شود تا در 
جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول راس ساعت 15 بعدازظهر روز شنبه 1401/05/15 که در محل باشگاه 

فجر نیشابور واقع در ضلع شرقی میدان باغرود تشکیل میگردد حضور به هم رسانید.
ضمنًا متقاضیان عضویت در هیئت مدیره و بازرسی شرکت تقاضای خود را ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهی به 
دفتر شرکت )فروشگاه شاهد ایثار واقع در بلوار شهید فهمیده جنب اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران نیشابور( تحویل 
دهند.     جهت سپردن وکالت از تاریخ 1401/04/31  الی  1401/05/07 در ساعات اداری به همراه وکیل و مدرک معتبر به 

دفتر شرکت واقع در آدرس فوق الذکر مراجعه نمایند ضمنًا تأیید وکالت نامه ها با بازرس شرکت می باشد.
دستور جلسه :  

1-استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس .
2-بررسی و تصویب صورتهای مالی سال 1398-1399- 1400 و اتخاذ تصمیم در خصوص سود ذخایر سالهای مذکور.

3-تصویب لیست بودجه پیشنهادی شرکت برای سال مالی 1401
4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی.
5-انتخاب هیئت مدیره اعضای اصلی و علی البدل برای 3 سال.

6-تعیین پاداش اعضاء هیئت مدیره و بازرس قانونی برای سال آتی .
7-تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت . 

               رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی کار سازان ایثارگر ابر شهر نیشابور

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی)بطور فوق العاده( نوبت اول
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کلیه  )حجمی(  پذیرایی  و  نظافتی  خدماتی،  امور  انجام  فراخوان  دارد  نظر  در  مشهد  فردوسی  دانشگاه 
طریق  از  را  )سیستمی(2001091579000009  شماره  مشهد«به  فردوسی  دانشگاه  پردیس  سطح  واحدهای 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی )به صورت برخط( برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.
مواعد زمانی: -تاریخ انتشار فراخوان:1401/04/21 ساعت 15:00

-مهلت دریافت اسناد فراخوان:1401/04/28 ساعت 19:00
-مهلت ارسال پیشنهادات:1401/05/08 ساعت 09:00
-زمان بازگشایی پاکت ها: 1401/05/08 ساعت 10:00

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 17/500/000/000 ریال است. 
تضمین مزبور شامل: الف( ضمانت نامه بانکی؛ ب( فیش نقدی ج( چک بین بانکی د( چک تضمین شده بانکی اطالعات 
تماس و آدرس دستگاه :اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و 
ارائه پاکتهای الف:  مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، سازمان مرکزی) تلفن 051-38802265( 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:مرکز تماس : 41934 -021
دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش »ثبت نام/ پروفایل 
تامین کننده/ مناقصه گر« موجود است. هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه است.

مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی)فشرده( یک مرحله ای)نوبت اول(
فراخوان انجام امور خدماتی، نظافتی و پذیرایی )حجمی(

 کلیه واحدهای سطح پردیس دانشگاه فردوسی مشهد«

40
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آگهی مناقصه عمومی
موضوع مناقصه: واگذاری انجام کلیه امور مربوط به مدیریت جمعه بازار
 شهید شوشتری مطابق شرایط مندرج در اسناد مناقصه برای 

مدت یک سال بصورت حجمی
مبلغ برآورد اولیه: یازده میلیارد و هفتصد و بیست و سه میلیون و سیصد و 
پنجاه و هفت هزار و هشتصد و بیست و هشت  )11.723.357.828 ریال(

سامانه  به  مناقصه  اطالعات  کسب  و  مناقصه  در  شرکت  جهت 
و   www.setadiran.ir نشانی  به  دولت  الکترونیکی  تدارکات 
 www.rrk.ir همچنین جهت اطالع در روزنامه رسمی به آدرس

مراجعه نمایید.
 معاونت خدمات و محیط زیست شهری

سازمان ساماندهی 
مشاغل شهری و 
فرآورده های 

كشاورزی

ح
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00
روابط عمومى شرکت پتروشیمى ایالم3

PID-001244

PID

samim.ilampetro.com 

samim.ilampetro.com 

برگ سبز خودروی سواری پراید جی تی ایکس آی 
به رنگ سفید _ روغنی  مدل ۱۳۸۸ به شماره پالک 
ایران 52 _ 7۳7 ق 26  به شماره موتور 29۳۱756 
و ش���ماره شاس���ی S۱4۱22۸۸255467 بنام زهرا 
اردونی کویر مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد.
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9
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ی 
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آ

کارت دانش���جویی آموزش���کده ی فن���ی و حرف���ه ای 
فرخی سیستانی زابل به نام محمد حسین مالشاهی 
فرزن���د علیرض���ا ۳66090576۳ ک���د ملی س���ال تولد 
۸0/۱/9 مقطع کاردانی رش���ته ی تربیت بدنی شماره 
دانشجویی 9۸۱۱۱079۳06054 مفقود و اعتبار ندارد.
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آ

مدرک دانشنامه پایان تحصیالت آقای مهدیارخبازقانع 
فرزندس���یدعباس  به ش���ماره شناس���نامه 456 صادره 
ازمش���هد به کد ملی09425۱۸40۳در مقطع کارشناسی 
رش���ته  مهندسی برق گرایش قدرت  صادره از دانشگاه 
آزادگناباد مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد.
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ب���رگ س���بز خ���ودرو س���واری پ���ژو 405GLX م���دل 
ش���ماره  ب���ه  متالی���ک  خاکس���تری  رن���گ   ۱۳96
شاس���ی  ش���ماره  و   ۱24K۱099۳96 موت���ور 
NAAM۱۱VE۸HK00۸۱۸5 و شماره انتظامی ۱57 
ص ۱4 ایران 65 به مالکیت افسانه عوضی مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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کارت وبرگ سبز نوع موتورسیکلت سیستم آشیل  تیپ  
DY۱25مدل ۱۳95ش����ماره پ����الک  774ایران 59446 
ش����ماره موتور 0۱25N۳L۱۳2407 ش����ماره شناسایی 
N3L***  125C9501579  ن����ام مال����ک    )VIN(
حس����ین قهس����تانی مفقود گردی����ده واز درج����ه اعتبار 

ساقط می باشد. 40
10
49
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دی
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گه
آ

برگ س���بزخودرو سواری سایپا تیپ ARIO AT  مدل 
TNN4G۱6A/ 96، رنگ سفید روغنی ش���ماره موتور

 NAS۳2۱200H49042۸۳ شماره شاسی G00۱0762
ش���ماره پالک ،ایران 79 _ ۸46 ط 65 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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 سند یک دستگاه  خودروی مزدا کارا دو کابین تیپ4 
 E2N7A740۸ رنگ سفید   مدل۱400 به شماره موتور
و ش���ماره شاس���ی  NAGP2PC۳2MA2۸9۳27 به 
ش���ماره پالک 67 ب 475  ایران  52 متعلق به آقای 
مهدی فرج زاده مفقود گردیده است و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
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برگ س���بز خودرو س���واری پژو 206 مدل ۱۳۸9 رنگ 
س���فید روغنی به ش���ماره موتور ۱۳۸۸9002۳6۸ و 
شماره شاس���ی NAAP6۱ME0BJ4۱0926 و شماره 
انتظام���ی 5۳2 س 94 ای���ران 66 به مالکیت س���ارا 
عیسی پور مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ سبز، سند و کارت خودروی نیسان کمپرسی 
م���دل 90 رنگ آبی به ش���ماره انتظامی 9۱5 ب 2۱ 
ایران ۱2 ش���ماره موتور 595277 و شماره شاسی 
NAZPL۱40TB۳0۱600 ب���ه مالکیت رجب امیری 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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مجرمان شیک و 
باکالس شده اند

به گزارش ایسنا، 
سردارحسین 
اشتری؛ رئیس 
پلیس کشور با بیان 
اینکه تصور ما از 
مجرمان تغییر 
کرده است، گفت: 
امروز دیگر این طور 
نیست که مجرمان 
الزامًا یک شرایط 
فیزیکی خاصی 
داشته باشند، ظاهر 
مجرمان و مرتکبان 
جرم تغییر کرده و 
برخی خیلی شیک و 
به اصطالح با کالس 
شده اند.

پلیس هم باید با 
ظرفیت و ابزارهای 
هوشمندی که در 
اختیار دارد از همه 
مجرمان جلوتر 
باشد. 

محمود مصدق با آنکه چند 
روز پیش سعیدرضا عاملی؛ 
ــورای عـــالـــی انــقــاب  ــ دبـــیـــر شــ
فرهنگی در حاشیه آیین »آوای 
زنــدگــی« در واکــنــش بــه برخی 
گمانه زنی ها مبنی بر بازگشت 
دروس عمومی به کنکور و حذف تأثیر ۶۰درصدی 
ســوابــق تحصیلی گفته بــود هیچ چیزی تغییر 
نخواهد کرد و همان مصوبه شورای عالی انقاب 
فرهنگی برای کنکور سال آینده اجرا می شود، اما 
سرانجام دیروز سازمان سنجش آموزش کشور با 
صدور اطاعیه ای اعام کرد آزمون سراسری سال 
۱۴۰۲ با همان مقررات آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ 

برگزار می شود.
صرف نظر از نتیجه کشمکش میان مجلس و 
شورای عالی انقاب فرهنگی آنچه می ماند بررسی 
نظرات مخالفان و موافقان و نتیجه تصمیمی است 
که با اتخاذ آن قرار است سرنوشت بیش از یک 

میلیون داوطلب کنکور رقم زده شود.

 شکل گیری هویت دانش آموزان  ◾
به مخاطره می افتد 

مــعــاون اسبق آمـــوزش وزارت آمـــوزش و پــرورش 
در ایــن خصوص به قــدس می گوید: اگــر دروس 
عمومی در مــدارس کمرنگ و یا از کنکور حذف 
شوند شکل گیری هویت دانش آموزان را به مخاطره 
می اندازیم. اتفاقی که می افتد این است که مثاً 
درس زمین شناسی با اینکه در کنکور حضور دارد 
ولــی چــون ضریبش صفر اســت دانــش آمــوزان و 

مدارس این درس را خیلی جدی نمی گیرند.
علی زرافشان می افزاید: این اتفاق را در ریاضیات 
هم شاهد هستیم. از ۱۰ تا ۱۲ سال پیش که رشته 
پزشکی به لحاظ اقتصادی جایگاه ویژه ای در کشور 
پیدا کرد گرایش خانواده ها و دانش آموزان مستعد 
رشته ریاضی به سمت رشته تجربی سوق یافت 
به طوری که تعداد دانش آموزان رشته ریاضی به 
ــر۱۰ درصــد کاهش پیدا کــرده اســت. این گونه  زی
دروس علوم پایه که پایه توسعه کشور است دچار 
ضعف می شود و در نگاه کان آسیب شناسانه، 
تغییر در یک رشته در مدرسه، موجب آسیب 

به کل کشور خواهد شد. در واقع تصمیم شورای 
عالی انقاب فرهنگی برای حذف دروس عمومی 
از کنکور قطعاً تأثیر بسیار منفی روی دروس 
عمومی در مدارس می گذارد و مختصر کارکردی 
کــه می توانست در هــویــت ســازی دانــش آمــوزان 
داشــتــه باشد دچــار مشکل مــی شــود. از ایــن رو 
اگــر می خواهیم یک انسان در تــراز سند تحول 
آموزش و پرورش تربیت کنیم قطعاً باید مصوبه 
»سیاست ها و ضــوابــط ساماندهی سنجش و 
پذیرش متقاضیان ورود به آمــوزش عالی« مورد 
بازنگری قرار گیرد؛ به طوری که یا همه دروس در 

کنکور باشند و یا هیچ درسی نباشد تا آسیبی از 
این نظر وارد نشود. 

یک موضوع حاشیه ای  ◾
مسعود کبیری؛ عضو هیئت علمی پژوهشگاه 
مطالعات وزارت آمـــوزش و پـــرورش هــم اگرچه 
می گوید موضع خاصی درزمینه دروس عمومی 
ــدارد و نه با بودنش و نه با  در آزمــون ســراســری ن
نبودنش در آزمون مخالف است، اما معتقد است: 
اگر مصوبه شــورای عالی انقاب فرهنگی به ویژه 
آن بخشی را که سوابق تحصیلی را تا ۶۰درصــد 
تأثیرگذار می کند به عنوان یک طرح گذار در نظر 
بگیریم کــه منجر بــه حــذف کنکور شــود روشــی 
درست و قابل اجرایی است. بر این اساس بحث 
جزئیاتش مثاً اینکه امسال دروس عمومی در 

کنکور باشد یا نباشد حاشیه ای بیش نیستند.
وی سوابق تحصیلی برای انتخاب افراد شایسته 
برای حضور در دانشگاه های کشور را کافی می داند 
و به قدس می گوید: البته باید روی این موضوع 
مقداری کار شود و از سوی دیگر باید به دستگاه 
متولی برای اجرای مصوبه کمی فرصت بدهیم. در 
واقع اگر آموزش و پرورش بتواند امتحانات نهایی 
سه سال آخر متوسطه را به صورت منظم برگزار 
کند آن وقت ما اطاعات الزم را از دانش آموزان در 
اختیار خواهیم داشت، از آن طرف هم باید وزارت 
علوم به وزارت آمــوزش و پــرورش اعتماد کند تا 
این گونه دانــش آمــوزان مستعد وارد دانشگاه ها 

شوند. 

نگاه ابزاری دانش آموزان و اولیا  ◾
مسئول کمیته مطالعات نظری طرح سند تحول 
بنیادین آموزش و پرورش نیز حذف دروس عمومی 
از کنکور را موضوعی فرعی می خواند و به قدس 
می گوید: به قول سعدی علیه الرحمه »خانه از 

پای بست ویران است خواجه در بند نقش ایوان 
است«؛ کنکور آن قدر برای نظام آموزش و پرورش 
و تربیت مدرسه ای ما آثار منفی به دنبال داشته 
اســت که حــاال یک مــورد آن مثاً تغییر ضریب 
دروس عمومی و یا حذف آن در کنکور موضوعی 

فرعی محسوب می شود. 
حجت االسام علیرضا صادق زاده با اشاره به اینکه 
دروس عمومی و ضریب خــاص آن هــا در کنکور 
موجب افزایش نگاه ابــزاری مربیان و خانواده ها 
شده بود، می افزاید: ضمن اینکه دیگر چندان در 
تربیت دینی و اجتماعی دانش آموزان مؤثر واقع 
نمی شد. همچنین حضور دروس عمومی در کنکور 
چندان اثر مثبتی برای تعیین شایستگی افراد برای 
پذیرش در دانشگاه های کشور ندارد. چون موضوع 
فقط حفظ یکسری معلومات و دروسی است که 
در سؤاالت آزمون به آن ها جواب می دهند و بعد 

تمام می شوند. 
وی در پاسخ به این پرسش که آیا حذف دروس 
عــمــومــی از کــنــکــور روی شــکــل گــیــری هــویــت 
دانــش آمــوزان و رشد فرهنگی آنــان تأثیر منفی 
نمی گذارد، می گوید:  نمی دانم؛ اما تاکنون که 
دروس عمومی در کنکور بوده آیا رشد فرهنگی 
ــاتــی کسب  داشـــتـــه انـــد یـــا ایــنــکــه فــقــط اطــاع
می کردند و بعد آن هــا را دور می ریختند، یا اگر 
بــرای دروس عمومی ضریب ۱۰ لحاظ شــود آیا 
بچه ها رشــد فرهنگی پیدا می کنند یــا بــه این 
موضوع ابــزاری نگاه می کنند؟ به هرحال من با 
سیستم تأثیرگذاری دروس عمومی در آزمــون 
مشکل دارم و معتقدم حذف این دروس از کنکور 
موجب می شود دنــدان طمع از این نگاه ابزاری 
بکنیم و بــه سمت تربیت دیــنــی، اجتماعی و 
فرهنگی برویم و تربیت عمومی را از یک منظر 
دیگر و نــه از منظر کنکور و ورود بــه دانشگاه 

دنبال کنیم. 

بررسی یکی از مواد مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی، به بهانه صدور اطالعیه سازمان سنجش درباره کنکور 1402

سود و زیان حذف دروس عمومی از کنکور

ددستچينستچين

السالمصادقزاده
حجتا

همطالعاتنظری
مسئولکمیت


موزشوپرورش

سندتحولآ

نظام آموزشی ما نشانگر این است که چه 
چیزهایی مهم هستند. این در حالی است که به 

سمتی رفته بودیم که دروس عمومی ارزش ندارند 
و فقط درس های تخصصی به درد دانشگاه 

می خورند. از این نظر این کار پیام بدی دارد. 

به عبارت دیگر نظام آموزشی کشور به شدت 
دانشگاه محور شده و همه چیز در حوزه تعلیم و 
تربیت با محوریت دانشگاه و حضور در دانشگاه 

سنجیده می شود؛ این یک مشکل اساسی در 
مبانی نظری است که با آن مواجه هستیم. برای 

حل این مشکل نظام اجتماعی باید بپذیرد تربیت 
مدرسه ای اساسًا برای کسب شایستگی های 
زندگی است نه صرفًا برای ورود به دانشگاه. 
یعنی ورود به دانشگاه یک موضوع فرعی و 

ثانویه است.

اگر قرار است یک انسان در تراز ســند تحول آموزش و پرورش تربیت کنیم 
پس قطعًا باید مصوبه »سیاست ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش 

متقاضیان ورود به آموزش عالی« مورد بازنگری قرار گیرد.
گزيدهگزيده
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نسخه نویسی الکترونیک ۱۱۹هزار پزشک در کشور  ◾
محمدمهدی ناصحی؛ مدیرعامل سازمان 
ــران بــا بیان اینکه در حال  بیمه سامت ایـ
حاضر ۱۱۹هزار پزشک مشغول نسخه نویسی 
الکترونیک هستند به ایسنا گفت: تحقق کامل تر نسخه 
الکترونیک از ابتدای دی سال ۱۴۰۰ تاکنون شکل گرفته 
است و غیر از دو شهر تهران و مشهد اکنون در کل کشور 

۱۰۰درصد نسخه ها الکترونیک نوشته و پیچیده می شود.

سقوط شدید رعایت دستورالعمل های بهداشتی  ◾
ــادی؛ مـــعـــاون فــنــی مــرکــز  ــرهــ ــ مــحــســن ف
ســامــت محیط و کــار وزارت بهداشت 
ــزان زدن مــاســک  ــیـ ــا گـــفـــت: مـ ــن ــل ــه ای بـ
ــزرگ بــه ۲۹درصـــد و میانگین رعایت  در شهرهای ب
دستورالعمل های بهداشتی به ۳۶ درصد سقوط کرده 
و طیف رعایت دستورالعمل ها از ۲۲ درصد در برخی از 

شهرها تا زیر ۶۰ درصد است.

سرگردانی واکسن سازان برای دریافت مطالبات خود  ◾
به گزارش خانه ملت، حسینعلی شهریاری؛ 
رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در 
نامه ای به رئیس جمهور خواستار پرداخت 
مطالبات تولیدکنندگان داخلی واکسن کرونا شد و 
نوشت: واکسن سازان برای دریافت مطالبات خود بین 
وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه سرگردانند و 

نمی دانند حق خود را از چه کسی بخواهند.

آیین نامه رتبه بندی، فرهنگیان را عصبانی کرده است ◾
به گــزارش ایرنا، جبار کوچکی نــژاد؛ عضو 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم  
در نشست دیروز مجلس در تذکری گفت: 
رتبه بندی فرهنگیان کار خوب دولت، مجلس و کل نظام 
بود و همه پای آن ایستادیم، اما در نوشتن آیین نامه و 
شیوه نامه آن کل قانون را زیرسؤال بردند و روشی به کار 

گرفتند که فرهنگیان را عصبانی کرده است. 

جامعه

آگهی ابالغ رأی عدم افراز
شماره: 140185606008005224

تاریخ: 1401/04/13
در خصوص درخواست آقای حسین تقوی قمی مبنی بر افراز سهم مشاعی خود از پالک ثبتی 559- فرعی مفروز و 
مجزا شده از یک اصلی واقع در بخش 6 مشهد پس از رسیدگی و تطبیق درخواست با مقررات قانونی و مطابقت آن 
با وضعیت و سوابق ثبتی و عدم موافقت شهرداری طرقبه لذا وفق ماده 5 آئین نامه افراز و فروش امالک مشاع تصمیم 
بر رد درخواست افراز نامبرده صادر می گردد. و این تصمیم به استناد ماده 2 قانون افراز و فروش امالک مشاع از تاریخ 

ابالغ به مدت ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالحه می باشد. م.الف 353    آ-40104991
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای حسن شریفی شاذیله فرزند محمدعلی برابر تفویض وکالتنامه شماره 51371 مورخ 1399/12/12 
دفترخانه 94 شهرستان مشهد بوکالت از وراث مرحومه زهرا شریفی شاذیله فرزند محمدعلی باستناد 2 برگ فرم 
استش��هادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت س��ند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی 
اس��ت س��ند مالکیت سه سهم مشاع از 13 سهم ششدانگ اعیان یکباب خانه به ش��ماره پالک 687 فرعی از 256 
اصلی بخش 9 مشهد که متعلق به نامبرده میباشد به علت سهل انگاری مفقود گردیده است. با بررسی دفتر امالک، 
معلوم ش��د؛ مقدار سه سهم مش��اع از 13 سهم ششدانگ اعیان مالکیت نامبرده برابر س��ند شماره 34392 مورخ 
1392/1/29 دفترخانه 40 مش��هد در ذیل ش��ماره دفتر امالک 2551 صفحه 34 شماره ثبت 405198 بنام خانم 
زهرا شریفی شاذیله فرزند محمدعلی ثبت و سند مالکیت دفترچه ای به شماره چاپی 143261 سری پ سال 90 
صادر گردیده است. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. و این بخشنامه به استناد ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 

امالک صادر گردید.
لذا به استناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس نسبت به ملک مورد 
آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد، بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 
آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوس��ت اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی 
است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی، 

نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. م.الف 352   آ-40104992
مدیر اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- علی فضلی

از طرف رستم عبدالهی

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی( کالسه ۱۴۰۰۰۰۲۴۹
موضوع پرونده اجرایی کالسه فوق له ب بانک کشاورزی علیه بتول اسماعیلی و محمد حسین حق پرست به دلیل 
عدم پرداخت بدهی به بانک شش دانگ یک باب منزل مسکونی به شماره پالک  3084 )سه هزار و هشتاد و چهار(

فرعی از  42)چهل و دو( اصلی واقع در اراضی فیض آباد بخش دو مه والت آدرس فیض آباد کیلومتر 5 جاده بجستان 
،کد پستی:9531637633مالکیت آقای  بتول اسماعیلی فرزند اسماعیل ،با شماره دفتر:93_  شماره صفحه دفتر: 
133 و تحت شماره 2966)دو هزار و نهصد و شصت و سه( مورخه 1395/10/15)پانزدهم دیماه یک هزار و سیصد 
و نود و پنج( در دفترخانه اسناد رسمی شماره  دو شهر فیض آباد در رهن بانک کشاورزی قرار گرفته است که طبق 
نظر کارشناسان رسمی دادگستری مورد وثیقه  به مبلغ 4640000000ریال)چهار میلیاردو ششصد و چهل میلیون 
ریال(  ارزیابی و پس از ابالغ به طرفین قطعی گردیده است لذا پالک فوق عرصه با مساحت 6080 متر مربع )شش 
هزار و هشتاد متر مربع(یک قطعه محوطه مشتمل بر ساختمان که مقدار 2000)دوهزار (متر مربع دو استخر ذخیره 
آب آب با حجم 5398.40 و 212.5 متر مکعب با مصالح آجر سیمان و الشه سنگ ساختمانی و در مساحت 4080 
متر مربع مخلوط درخت پسته و سایر درختان میوه تعداد 230 اصله آن درختان پسته با پایه پیوند سفید بادامی و 
عمری حدود 9 ساله و مابقی از سایر درختان میوه می باشد که از مالکیت 25)بیست و پنج( سهم از 35000)سی و 
پنج هزار( سهم از مدار  14)چهارده( شبانه روز ششدانگ قنات فیض آباد آبیاری می گردد و در حال حاضر در تصرف 
مالک میباشد مزایده ملک موصوف از ساعت  9 الی 12 )نه الی دوازده(ظهر روز دوشنبه مورخه1401/05/03) سوم 
مرداد ماه یک هزار و چهارصد و یک( محل اداره ثبت اسناد و امالک مه والت واقع در شهر فیض آباد بلوار خرمشهر 
جنب جهاد کشاورزی برگزار و به فروش می رسد مزایده از مبلغ پایه 30135000000ریال) سی میلیارد و یکصد 
و س��ی و پنج میلیون ریال( ش��روع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقد فروخته میشود. طالبین به خرید می توانند 
جهت کسب اطالعات بیشتر 5 روز قبل از برگزاری مزایده به این اداره مراجعه کنند و تا نسبت به بازدید محل اقدام 
گردد الزم به ذکر اس��ت پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و اعم از حق انش��عاب و یا حق اش��تراک و مصرف 
مصرف آنها در سورتی که نزایده دارای آنها  باشد و نیز بدهی های مالیاتی و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم 
قطعی  آن معلوم شده باشد یا نشده باشد بر عهده برنده مزایده است درمان و در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی 
بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر اجرایی و حق  مزایده نقدا وصول 
خواهد شد ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیل در همان ساعت و مکان 

مقرر برگزار خواهد شد.
 شرکت در جلسه مزایده منوط به پرداخت 10)ده( درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت )پس از اخذ 
شناسه واریز( و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است.لذا خریدار و یا خریداران می بایست تا قبل 
از شروع وقت مزایده با اخذ شناسه واریز اصل فیش واریزی مبلغ ودیعه ده درصد به نام خود را به همراه درخواست 

کتبی به واحد اجرا تسلیم و ثبت نمایند.
 ضمنا برنده مزایده یا مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق 
ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور 
قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده 

تجدید می گردد.
این آگهی  پس از تایید  فرایند مزایده و ارسال آگهی در سایت آگهی های سازمان ثبت قرار خواهد گرفت و به منزله 

انتشار آگهی در روزنامه کثیراالنتشار محلی است.  آ-40104967
 تاریخ انتشار آگهی مزایده در سایت سازمان ثبت:1401/04/20

عبداله گلشن  آبادی به آباد  رئیس ثبت اسناد وامالک  مه والت

آگهی مزایده اموال غیر منقول)اسناد رهنی(۱۴۰۰۰۰۲۵۱
موضوع پرونده اجرائی کالسه فوق له بانک کشاورزی علیه محمد حسین حق پرست و حسن ترکمنی به دلیل عدم 
پرداخت بدهی به بانک ششدانگ یک باب منزل مسکونی به شماره پالک 1294 )یک هزار و دویصد و نود و چهار(

فرعی از 49)چهل و نه( اصلی واقع در اراضی حسن آباد بخش دو مه والت به آدرس فیض آباد خسابان عدالت کوچه 
1 پالک 17 کد پس��تی 9531793958 مالکیت آقای حسن ترکمنی فرزند رجب که به نامش در دفتر امالک 57 
)پنجاه و هفت( صفحه 251)دویست و پنجاه و یک (ثبت  گردیده و تحت شماره 2514)دو هزار و پانصد و چهارده(

مورخه 1394/11/26)بیست و ششم بهمن ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار(در دفتر خانه اسناد رسمی شماره 
دو شهر فیض آباد در رهن بانک کشاورزی قرار گرفته است که طبق نظر کارشناسان رسمی دادگستری مورد وثیقه 
به مبلغ 25225000000ریال)بیشت و پنج میلیارد و دویست و بیست و پنج میلیون ریال(ارزیابی و پس از ابالغ به 
طرفین قطعی گردیده است لذا پالک فوق عرصه با مساحت 239 )دویست و سی و نه متر مربع (منزل مسکونی با 
قدمت حدود بیست و پنج سال دارای پروانه و گواهی پایان کار ساختمان،بازسازی شده در دو طبقه،طبقه همکف 162 
متر مربع مسکونی و 24 متر مربع پارکینگ و طبقه اول 164 متر مربع مسکونی که تا مورخ 1401/01/24در مرحله 
نازک کاری بوده است و ملک با مصالح آهن و آجر و اسکلت غیر مهندسی با نمای ساختمان و حیاط سرامیک و کف 
حیاط موزائیک ،آشپزخانه طبقه اول ام دی اف و با یک انشعاب آب ،دو انشعاب برق 24 آمپر و دو انشعاب گاز می 
باشد.مزایده ملک موصوف از ساعت 9الی 12)نه الی دوازده( ظهر روز دوشنبه مورخه1401/05/03 )سوم مرداد ماه 
یک هزار و چهارصد و یک (در محل اداره ثبت اسناد و امالک مه والت واقع در شهر فیض آباد بلوار خرمشهر جنب 
جهاد کشاورزی برگزار و به فروش میرسد ؛مزایده از مبلغ پایه 25225000000ریال)بیشت و پنج میلیاردو دویست 
و بیست و پنج میلیون ریال( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقد فروخته می شودطالبین به خرید می توانند 
جهت کسب اطالع بیشتر 5 روز قبل از برگزاری مزایده به این اداره مراجعه و تا نسبت به بازدید محل اقدام گردد 
الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی 
و مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و غیره تا تاریخ مزایده اعم ازینکه رقم قطعی آن معلوم شده باشد 
یا نشده باشد بر عهده برنده مزایده است و در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد 
به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر اجرایی و حق مزایده نقدا وصول خواهد شد ضمنا چنانچه روز مزایده 

تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیل در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
شرکت در جلسه مزایده منوط به پرداخت 10)ده( درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت )پس از اخذ 
شناسه واریز( و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است.لذا خریدار و یا هریداران واقعی می بایست 
تا قبل از ش��روع  وقت مزایده با اخذ شناس��ه واریز اصل فیش واریزی مبلغ ودیعه ده درصد به نام خود را به همراه 

درخواست کتبی به واحد اجرا تسلیم و ثبت نمایند.
ضمنا برنده مزایده یا مکلف است مابه التفاپت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت 
تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروشی را به حساب سپرده ثبت واریز نکند،مبلغ مذکور قابل استرداد 
نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد.در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میگردد.
این آگهی پس از تایید فرآیند مزایده و ارسال آگهی در سایت آگهی های سازمان ثبت قرار خواهر گرفت و به منزله 

انتشار آگهی در روزنامه کثیراالنتشار محلی است.  آ-40104969
تاریخ انتشار آگهی مزایده در سایت سازمان ثبت:1401/04/20

عبداله گلشن  آبادی به آباد  رئیس ثبت اسناد وامالک  مه والت

متن آگهی مزایده
 آگهی مزایده اموال  غیر منقول) اسناد رهنی(کالسه 140000248

 موضوع پرونده اجرایی کالسه فوق له بانک کشاورزی علیه سودابه غفرانی فیض آبادی و محمد حسین حق پرست 
به دلیل عدم پرداخت بدهی به بانک یک باب منزل مسکونی به شماره پالک 2934 ) دوهزار ونهصد وسی و چهار(

فرعی از  42 اصلی واقع  در اراضی فیض آباد بخش 2 محوالت به آدرس فیض آباد -شهرک فرهنگیان فازیک بلوک3 
واحد 43 ، کد پستی 9531719124 مالکیت آقای سودابه غفرانی فیض آبادی فرزند عباس با شماره صحفه دفتر 
الکترونیک امالک: 139520306023000374 وتحت شماره 2964) دوهزار ونهصد  شصت وچهار(مورخه 15 / 10 
/ 1395) پانزدهم دیماه یکهزار و سیصد و نود و پنچ (در دفتر خانه اسناد رسمی شماره دو شهر فیض آباد  در رهن 
بانک کشاورزی  قرار گرفته است که  طبق نظر کارشناس  رسمی دادگستری  مورد وثیقه به میلغ16272230000) 
ش��انزده میلیارد ودویس��ت  هفتاد  دو  میلیون ودویست وس��ی هزارریال ( ارزیابی و پس از ابالغ  به طرفین قطعی 
گردیده اس��ت لذا پالک فوق با مس��احت 194 متر مربع)یکصد و نود و چهار متر مربع( منزل مسکونی دارای پایان 
کار ساختمانی که به صورت شکسته احداث شده  است دارای 27 ،22)بیست ودو ممیز بیست و هفت ( متر مربع  
پارکینگ،38 ،19 )نوزده ممیز سی وهشت (متر مربع  زیر زمین 88 ) هشتاد و هشت (متر مربع مسکونی همکف27 
، 22 )بیست ودو ممیز بیست  هفت (متر مربع نیم طبقه مسکونی  ملک با  مصالح آهن و  آجر شنارژ  افقی   وقائم  
داخل اس��کلت فلزی با نمای ترکیبی آجر  س��ه سانتیمتری  وسیمان کف اشپزخانه سرامیک و کابینت های فلزی 
ساخته شده  وبا یک انشعاب  برق 25 آمپر ویک انشعاب گاز که در حال حاضر  در تصرف مالک می باشد  مزایده 
ملک موصوف از ساعت 9والی 12 ) نه الی دوازده(ظهر روز  دوشنبه مورخه  03 / 05 /1401  )سوم مرداد  ماه بک 
هزارچهره صد ویک (  در محل اداره ثبت اسناد و امالک  مه والت  واقع در شهر  فیض آباد  بلوار خرمشهر   جنب 
جهاد کشاورزی  بر گزار  و به فروش می رسد مزایده از مبلغ پایه  16272230000  ریال )شانزده میلیاردو دویست 
و هفتادو  دو میلیون  دویست و سی هزار  ریال (شروع وبه  باالترین قیمت پیشنهادی  نقد فروخته  می شود. طالبین 
به  خرید  می توانند  جهت کسب اطالع بیشتر  5 روز قبل از  برگزاری مزایده به این اداره مراجعه  ون تا نسبت  به 
بازدید محل اقدام گردد الزم به ذکر است  پرداخت  بدهی های مربوط به   آب  برق و اعم ازحق انشعاب  و یا حق 
اشتراک ومصرف در صورتی که مزایده دارای  آنها باشد ونیز بدهی های مالیاتی  وغیره تا  تاریخ مزایده اعم از اینکه 
رقم قطعی آن معلوم شده باشد ویا نشده باشد بر عهده برنده مزایده و در صورت  وجود مازاد  وجوه پرداختی بابت 
هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده  مسترد خواهد شد ونیم عشر اجرایی وحق مزایده نقد وصول خواهد شد 
ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردید مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر  برگزار 
خواد شد.شرکت درجلسه  مزایده منوط به پرداخت 10 )ده( درصد از مِبلغ پایه کارشناسی  به حساب  سپرده  ثبت ) 
پس از اخذ شناسه واریز (  وحضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده  است لذا خریداران  می بایست تا قبل 
از شروع وقت  مزایده با اخذ شناسه واریز    اصل فیش واریزی مبلغ ودیعه ده درصد بنام خود را به همراه درخواست 
کتبی به واحد  اجرا تسلیم وثبت نمایند ضمنا برنده مزایده  یا مکلف   است مابه التفاوت  مبلغ فروش را ظرف مدت 
پنج روز از تاریخ مزایده به  حساب  ثبت تودیع  نماید و در  صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش  را به حساب 
سپرده ثبت واریز نکند مبلغ  مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شددر این صورت عملیات  
فروش از درجه  اعتبار ساقط  و مزایده تجدید میگردد این آگهی  پس از تایید فرایند مزایده  و ارسال آگهی  در سایت 

آگهی  های ث سازمان ثبت  قرار خواهد گرفت وبه  متزله انتشار آگهی در روزنامه ًکثیر انتشار محلی است
تاریخ انشار آگهی مزایده در سایت سازمان ثبت ،:   20 / 5 / 1401)بیست مرداد ماه یک هزارو   چهارصد  یک می باشد

آ-40104970
عبداله گلشن  آبادی به آباد  رئیس ثبت اسناد وامالک  مه والت

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی( کالسه ۱۴۰۰۰۰۲۵۲
موضوع پرونده اجرایی کالسه فوق له  بانک کشاورزی علیه  محمد حسین حق پرست به دلیل عدم پرداخت بدهی 
به بانک ش��ش دانگ یک باب منزل مس��کونی به ش��ماره پالک  3428 )سه هزارو چهارصد بیست و هشت( فرعی 
از 42 ) چه��ل و دو(  اصل��ی واقع در اراضی فیض آباد بخ��ش دو مه والت آدرس فیض آبا_ جاده قدیم خانه زیارت  
وابسته به کارخانه سنگبری کد پستی :  9531637633  مالکیت آقای محمد حسین حق پرست فرزند رمضانعلی  
با ش��ماره دفتر 139_ ش��ماره صحفه دفتر : 253 و تحت ش��ماره 2963 ) دو هزار و نهصد  ش��صت و سه( مورخه 
15/  10/ 1395  ) پانزده دیماه یک هزار و س��یصد و نود و پنج ( در دفترخانه اس��ناد رسمی شماره  دو شهر فیض 
آباد در رهن بانک کش��اورزی قرار گرفته اس��ت که طبق نظر کارشناس��ان رسمی دادگستری مورد وثیقه  به مبلغ 
30135000000ریال)سی میلیارد و یکصد و سی پنج میلیون ریال (  ارزیابی و پس از ابالغ به طرفین قطعی گردیده 
است لذا پالک فوق عرصه با مساحت 39100  متر مربع )سی ونه  و یکصد متر مربع(یک قطعه زمین مزروعی  که 
مقدار 25000 ) بیس��ت و پنج ( متر مربع  آن  زیر کش��ت درخت پسته با حدود 2000 ) دو هزار (  اصله درخت با 
پایه  پیوندی اکبری و  پسته سفید با عمر 9 ساله  که از مالکیت 25 ) بیست و پنج ( سهم از 35000 ) سی وپنج 
هزار ( سهم  از مدار 14 ) چهار ده (  شبانه روز  ششدانگ قنات فیض آباد  آبیاری می گردد  وگلخانه ای به مساحت 
3000 ) سه هزار ( متر مربع  با 90 ) نود ( متر  مربع ساختمان انباری و نگهبانی  احداث گردیده  که تا زمان بازدید 
کارشناسی  فاقد سیستم گرمایشی  بوده است در حال حاضر در تصرف مالک میباشد مزایده ملک موصوف از ساعت  
9 الی 12 )نه الی دوازده(ظهر روز دوشنبه مورخه1401/05/03) سوم مرداد ماه یک هزار و چهارصد و یک(در  محل 
اداره ثبت اسناد و امالک مه والت واقع در شهر فیض آباد بلوار خرمشهر جنب جهاد کشاورزی برگزار و به فروش می 
رسد مزایده از مبلغ پایه 30135000000ریال) سی میلیارد و یکصد و سی و پنج میلیون ریال( شروع و به باالترین 
قیمت پیشنهادی نقد فروخته میشود. طالبین به خرید می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر 5 روز قبل از برگزاری 
مزایده به این اداره مراجعه کنند و تا نسبت به بازدید محل اقدام گردد الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط 
به آب و برق و اعم از حق انش��عاب و یا حق اش��تراک و مصرف ا در صورتی که مزایده  دارای آنها  باشد و نیز بدهی 
های مالیاتی و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی  آن معلوم شده باشد یا نشده باشد بر عهده برنده مزایده 
است  و در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد 
و نیم عشر اجرایی و حق  مزایده نقدا وصول خواهد شد ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز 

اداری بعد از تعطیل در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
 شرکت در جلسه مزایده منوط به پرداخت 10)ده( درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت )پس از اخذ 
شناسه واریز( و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است.لذا خریدار و یا خریداران می بایست تا قبل 
از شروع وقت مزایده با اخذ شناسه واریز اصل فیش واریزی مبلغ ودیعه ده درصد به نام خود را به همراه درخواست 

کتبی به واحد اجرا تسلیم و ثبت نمایند.
 ضمنا برنده مزایده یا مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق 
ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور 
قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده 

تجدید می گردد.
این آگهی  پس از تایید  فرایند مزایده و ارسال آگهی در سایت آگهی های سازمان ثبت قرار خواهد گرفت و به منزله 

انتشار آگهی در روزنامه کثیراالنتشار محلی است.  آ-40104979
 تاریخ انتشار آگهی مزایده در سایت سازمان ثبت:1401/04/20

عبداله گلشن  آبادی به آباد  رئیس ثبت اسناد وامالک  مه والت

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی( کالسه ۱۴۰۰۰۰۲۵۰
موضوع پرونده اجرایی کالسه فوق له  بانک کشاورزی علیه  محمد حسین حق پرست و محمد زارع به دلیل عدم 
پرداخت بدهی به بانک شش دانگ یک باب منزل مسکونی به شماره پالک  3742 )دو هزار و هفتصد و چهل و دو 
( فرعی از 42 ) چهل و دو(  اصلی واقع در اراضی فیض آباد بخش دو مه والت آدرس فیض آباد  _ خیابان شریعتی 
16 پالک 100 کد پستی 9531774319 مالکیت آقای محمد زارع فرزند عباس   با شماره صحفه دفتر الکترونیک 
امالک : 139520306023000154 و تحت شماره 2964) دو هزار و نهصد  شصت و سه( مورخه 15/  10/ 1395  
) پانزده دیماه یک هزار و سیصد و نود و پنج ( در دفترخانه اسناد رسمی شماره  دو شهر فیض آباد در رهن بانک 
کشاورزی قرار گرفته است که طبق نظر کارشناسان رسمی دادگستری مورد وثیقه  به مبلغ 9944550000  ریال 
)نه میلیارد و نهصد و چهل و چهار میلیون و پانصد وپنجاه هزار ریال ( ارزیابی وبه طرفین قطعی گردیده است ِلذا 
پالک فوق با مساحت 8 ، 297  متر مربع ) دویست ونود هفت ممیز هشت متر مربع ( منزل مسکونی دارای عقب 
نشینی  به عرض سه متر و طول سیزده متر  با مساحت 49 متر مربع) چهل و نه متر مربع(  و با25 ،116  متر مربع 
) یکصد و شانزده متر مربع (  زیر بنای مسکونی  و 14 متر مربع) چهارده متر مربع (  زیر زمین ، ملک  با مصالح آهن 
وآجر  و غیر مهندسی  با نمای ساختمان سیمان سیاه، آشپز خانه  به صورت نیم سرامیک  وکابینت های فلزی  وبا 
یک انشعاب آب  دو انشعاب برق  25 آمپر دو انشعاب گاز  می باشد مزایده ملک موصوف از ساعت  9 الی 12 )نه الی 
دوازده(ظهر روز دوشنبه مورخه1401/05/03) سوم مرداد ماه یک هزار و چهارصد و یک(در  محل اداره ثبت اسناد 
و امالک مه والت واقع در شهر فیض آباد بلوار خرمشهر جنب جهاد کشاورزی برگزار و به فروش می رسد مزایده از 
مبلغ پایه 9944550000)نه میلیارد و نهصد وچهل و چهار میلیون و پانصد و پنجاه هزار ریال ( شروع و به باالترین 
قیمت پیشنهادی نقد فروخته میشود. طالبین به خرید می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر 5 روز قبل از برگزاری 
مزایده به این اداره مراجعه کنند و تا نسبت به بازدید محل اقدام گردد الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط 
به آب و برق و اعم از حق انش��عاب و یا حق اش��تراک و مصرف ا در صورتی که مزایده  دارای آنها  باشد و نیز بدهی 
های مالیاتی و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی  آن معلوم شده باشد یا نشده باشد بر عهده برنده مزایده 
است  و در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد 
و نیم عشر اجرایی و حق  مزایده نقدا وصول خواهد شد ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز 

اداری بعد از تعطیل در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
 شرکت در جلسه مزایده منوط به پرداخت 10)ده( درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت )پس از اخذ 
شناسه واریز( و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است.لذا خریدار و یا خریداران می بایست تا قبل 
از شروع وقت مزایده با اخذ شناسه واریز اصل فیش واریزی مبلغ ودیعه ده درصد به نام خود را به همراه درخواست 

کتبی به واحد اجرا تسلیم و ثبت نمایند.
 ضمنا برنده مزایده یا مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق 
ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور 
قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده 

تجدید می گردد.

این آگهی  پس از تایید  فرایند مزایده و ارسال آگهی در سایت آگهی های سازمان ثبت قرار خواهد گرفت و به منزله 
انتشار آگهی در روزنامه کثیراالنتشار محلی است.  آ-40104988
 تاریخ انتشار آگهی مزایده در سایت سازمان ثبت:1401/04/20

عبداله گلشن  آبادی به آباد  رئیس ثبت اسناد وامالک  مه والت

آگهی فقدان سند مالکیت
 مریم ش��اه بیکی  باس��تناد دو برگ استشهاد محلی که به امضا ش��هود و به گواهی دفتر اسناد رسمی شماره 116 
زاهدان رس��یده اس��ت مدعی است که سند مالکیت  ششدانگ یک دس��تگاه آپارتمان  پالک  12343/23  -اصلی  
واقع در بخش یک بلوچس��تان شهر زاهدان خیابان منشعبه از  خیابان دانشگاه مورد ثبت دفتر امالک الکترونیکی  
139620322001000193 شماره چاپی 908173 الف 94 بعلت جابجایی مفقود گردیده است  درخواست صدور 
س��ند مالکیت المثنی نموده لذا مراتب باس��تناد تبصره یک ماده 120 آیین نامه ثبت در یکنوبت آگهی می شود تا 
چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود یا انجام معامله نسبت به ملک مرقوم می باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف 10 روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل سند مالکیت یا سند معامله باین اداره اعالم و رسید دریافت نمایند تا 
مورد رسیدگی قرار گیرد واال پس از انقضای مدت مذکور و نرسیدن واخواهی و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه 

نشود نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد   م الف: 365   آ-40104965
حسینعلی مالیی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان زاهدان

آگهی فقدان سندمالکیت 
نظرب��ه اینک��ه آقای رضارفائیان فرزندمحمدحس��ین به وکالت از مسعودش��ایق احدی ازوراث مرحوم علی ش��ایق 
کارگرباس��تناد وکالتنامه 52200-1401/02/31دفتر26س��بزوار ودوبرگ استشهادیه گواهی شده منظم به گواهی 
حصروراث��ت وگواهی واریزمالیات برارث وتقاضای کتبی جهت دریافت س��ندمالکیت المثنی نوبت اول به این اداره 
مراجعه کرده ومدعی است سندمالکیت ششدانگ پالک4فرعی از59-اصلی واقع دربخش یک شهرستان سبزوارکه 
متعلق به نامبرده میباشدبعلت نقل مکان مفقود شده است با بررسی دفترامالک معلوم شدنسبت به مقدارمالکیت 
فوق الذکرذیل صفحه67ثبت4768دفتر31به نام نامبرده س��ندبه شماره سریال 435685-سری صادروتسلیم شده 
است ودفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد.لذا باستنادماده120آئینامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی ومتذکر 
می گردد هرکس نس��بت به ملک موردآگهی معامله ای انجام داده یامدعی وجود سندمالکیت نزدخود باشدبایستی 
ظرف مدت ده روز ازتاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی خودرا به پیوست اصل سندمالکیت یاسندمعامله رسمی 
به این اداره تس��لیم نماید.بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه 

سندمالکیت یاسندمعامله رسمی نسبت به صدور سندمالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.
)م الف 401/391(  آ-40104966

 تاریخ انتشار:1401/04/23
علی آب باریکی-رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار

رونوشت آگهی حصر وراثت

نظر به اینکه خانم زکیه  حیدری   دارای شناس��نامه   5749204030   به ش��رح دادخواس��ت به کالسه   162  از 
این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان حسن  حیدری  به شناسنامه 
5749184277    در تاری��خ   1401/4/8   در اقامت��گاه دائم��ی خ��ود بدرود زندگی گفت��ه و ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به   
1.  زکیه حیدری    فرزند  صادق    کد ملی 5749204030   ت.ت  1354/9/20   نسبت همسر   مرحوم  
2.   زهره حیدری    فرزند  حسن   کد ملی 5740049555    ت.ت  1372/11/25  نسبت فرزند   مرحوم 

3. زهرا   حیدری    فرزند حسن  کد ملی 5740089761   ت.ت  1376/3/9   نسبت فرزند  مرحوم     
4. امیر محمد  حیدری  فرزند حسن کد ملی  0970634471   ت..ت  1391/6/20   نسبت فرزند  مرحوم

5 . امیر علی  حیدری      فرزند حسن  کد ملی 0970634447  ت.ت   1391/6/20     نسبت فرزند   مرحوم 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید  
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 
اال گواهی صادر خواهد شد.  آ-40104973                                                                                                            

  امیر سلیمانی   قاضی شورا شعبه   هفتم شورای حل اختالف شهرستان زبرخان

رونوشت آگهی حصر وراثت 
نظ��ر به اینکه آقای صادق مرش��دلو دارای شناس��نامه ش��ماره 5749189384 به ش��رح دادخ.اس��ت به کالس��ه  
7/161/1401 از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  حسن مرشدلو به 
شناس��نامه 5749169308 در تاریخ  1400/6/28   در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به : 
1. صادق مرشدلو فرزند حسن  کد ملی 5749189384 ت.ت 1348/6/20  نسبت فرزند مرحوم 

2. علی اصغر مرشدلو  فرزند حسن  کد ملی  5749209822 ت.ت  58/2/20  نسبت فرزند مرحوم 
3.ابراهیم مرشدلو فرزند حسن کد ملی 5749204154 ت.ت  53/6/2 نسبت فرزند مرحوم 

4محمد حسین  مرشدلو فرزند حسن کد ملی 5749819132 ت.ت  61/6/30 نسبت فرزند مرحوم 
5.زهرا مرشدلو  فرزند حسن  کد ملی 5749189376 ت.ت  46/5/1 نسبت فرزند مرحوم 

6.مهدیه مرشدلو فرزند  حسن کد ملی 5749903443 ت.ت  64/8/1  نسبت فرزند مرحوم 
7. فاطمه مرشدلو فرزند غالمرضا کدملی 57491754990 ت.ت 1329/4/1 نسبت همسر  مرحوم 

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

گواهی صادر خواهد شد . آ-40104974
امیر سلیمانی قاضی شورا شعبه هفتم شورای حل اختالف زبرخان



طلب استوکس 
واریز شد 

باشگاه پرسپولیس در 
روزهای اخیر مطالبات 

آنتونی استوکس 
مهاجم ایرلندی اسبق 

خود را                            به حساب 
او واریز کرد و حاال 

منتظر است این پول 
که از طریق صرافی 

واریز شده به حساب 
این بازیکن بنشیند 

تا مطالبات استوکس 
تسویه شود. استوکس 

که با حاشیه های 
زیادی که داشت از 

پرسپولیس جدا شد، 
به محض دریافت 

پول، ایمیلی به فیفا 
خواهد زد تا دریافت 
طلبش را                            تأیید کند و 

بعد از این موضوع فیفا 
پنجره نقل و انتقاالت 

پرسپولیس را                            باز 
خواهد کرد.

در  حاشيه

موی تای ایران 
هم از سفر به 

آمریکا بازماند!

سه نماینده موی تای 
کار ایران در بازی های 
جهانی با عدم صدور 

روادید از سوی سفارت 
آمریکا در ارمنستان 

حضور در این رقابت ها 
را از دست دادند. مدیر 
تیم های ملی موی تای 

با تأیید این خبر به 
مهر گفت: در حالی که 

رقابت های موی تای 
در این دوره از بازی ها 

جمعه هفته جاری در 
بیرمنگام آغاز می شود، 

با کارشکنی آمریکایی ها 
سه نماینده موی تای 

کشورمان فرصت 
حضور در این بازی ها را 
از دست دادند.این در 
حالی است که چندی 
پیش کاراته ایران هم از 
سفر به امریکا بازماند.

خبرخبر
روزروز

  گری لینه کر
ستاره سابق انگلیس برای تحلیل و 

مجری گری برنامه های ورزشی در 
 فصل گذشته دستمزد یک میلیون و

 360 هزار پوند را دریافت کرد تا 
گران ترین مجری ورزشی لقب بگیرد.

  رافینیا
انتقال ستاره برزیلی لیدز، به بارسلونا 

با قراردادی پنج ساله قطعی شده است. 
رافینیای 25ساله با قراردادی به ارزش 

58 میلیون یورو به عالوه 9 میلیون 
یورو ملحقات، منتقل شد.

  کالیدو کولیبالی
اسکای اسپورت نوشت مدافع سنگالی در 

یک قدمی پیوستن به چلسی قرار دارد. 
کولیبالی با قراردادی 40 میلیون 
یورویی و با بند پاداش 2میلیون 
یورویی از ناپولی جدا می شود.

ــیــم پــرســپــولــیــس  ت
در حالی تمرینات 
ــل را  ــصــ ــ ــش ف ــ ــی ــ پ
دنــبــال می کند که 
وحید امیری تنها 
مـــصـــدوم و غــایــب 
اردوی ایــن تیم اســت. او گــاه و بیگاه 
در ورزشــگــاه شهید کاظمی حضور 
ــارهــای  ــار زمــیــن ک ــن ــابــد و در ک مــی ی
پزشکی خــود را دنــبــال می کند، اما 
بــا ایــن حــال هــنــوز فاصله زیـــادی تا 
ــه زمــیــن مسابقه دارد. بــازگــشــت ب
او کــه عمل جــراحــی دیــســک کمر را 
ــان اردیبهشت  ــای ــا موفقیت در پ ب
انجام داد، طبق وعــده پزشکش در 
خوشبینانه ترین حالت باید در شروع 
لیگ به میدان برگردد، اما آن طور که 
تیم پزشکی پرسپولیس بررسی کرده، 
او در شروع لیگ نمی تواند در ترکیب 
پرسپولیس حــضــور داشــتــه باشد.
مصدومیت وحید امیری در دیــدار 
با ذوب آهن تشدید شد تا او مجبور 
به انجام عمل جراحی شود.پزشکان 
پرسپولیس پیش بینی می کنند او 
پیش از جام جهانی و نیم فصل لیگ 
برتر به آمادگی کامل برسد و در زمین 

بازی نیز حضور یابد.
ــت که  ــی اســ ــانـ ــل شــهــریــور زمـ ــ ــ اوای
ــدون مــشــکــل در  ــ احــتــمــاالً امــیــری ب
تمرین پرسپولیس حضور خواهد 

یافت و به تمرینات گروهی نیز اضافه 
خواهد شد تا به ایــن ترتیب کم کم 
وارد ترکیب پرسپولیس شود. در این 
مــدت او باید تست های مختلف را 

پشت سر بگذارد.
ــیــری ایـــن روزهــــا مشغول  وحــیــد ام
فیزیوتراپی است و در بعضی روزها 
در ورزشگاه شهید کاظمی نیز حضور 

پیدا می کند.
ــال نــکــتــه مــهــم ایـــن اســت  ــا ایـــن حـ ب
کــه یحیی گل محمدی روی ستاره 
چپ پای خود ریسک نخواهد کرد و 
در نتیجه زمان بازگشت امیری چند 
هفته پس از حضور او در تمرینات 
ــود و حــضــورش در  گــروهــی خــواهــد ب
ترکیب اصلی به این سادگی ها میسر 

نخواهد بود.
دیروز شایعه ای عجیب در خصوص 
آینده این بازیکن منتشر شده بود که 
قادر به همراهی این تیم در نیم فصل 
ابتدایی نخواهد بود و حضورش در 
جام جهانی هم منتفی شده است.
ــی پــوش پــرســپــولــیــس که  ویــنــگــر مــل
برخالف دو طیف درگیر در ماجرای 
ــان اســکــوچــیــچ در حــمــایــت و  ــ ــ دراگ
مخالفت از ســرمــربــی تیم مــلــی، با 
انتشار اســتــوری متفاوت خواستار 
حمایت و همبستگی همه ارکان تیم 
ملی در آســتــانــه جــام جهانی شده 
بود، درباره آخرین شرایطش این طور 

توضیح می دهد: خوشبختانه طبق 
روال کارهایم پیش مــی رود و هر روز 
برنامه فیزیوتراپی دارم. تازه دیروز بود 
که دو ماه از عملم گذشت و براساس 
چیزی که جراح به من گفت هنوز یک 
ماه دیگر تا بازگشت به تمرین زمان 

الزم است.
ویــنــگــر پــرســپــولــیــس بـــا رد شــایــعــه 
مــربــوط بــه از دســت دادن تمرینات 
و بــازی هــای ایــن تیم در نیم فصل و 
احتماالً جام جهانی گفت: در واقع 
ــراح بــه مــن گــفــت بــعــد از  پــزشــک جـ
عمل سه ماه طول می کشد تا بتوانم 
برای تمرین کردن آماده شوم و ممکن 
اســت ایــن زمــان با یک تأخیر یکی، 
دو هفته ای همراه شــود، امــا خبری 
که منتشر شده بود درســت نیست 
و من تــالش می کنم با کمک خــدا و 
 طبق برنامه برای بازگشت به میادین 

آماده شوم.
بصام پور، پزشک معالج وحید امیری 
نیز در ایــن خصوص گفت: ایشان 
از یــک مــاه بعد مــی تــوانــد تمرینات 
فوتبالی اش را آغــاز کند. همین االن 
ــود را  ــنــات بـــدنـــســـازی خــ ــمــری ــیــز ت ن
انجام می دهد، ولــی فوتبال ورزشــی 
اســت کــه نیاز بــه اســتــارت هــای قوی 
دارد؛ بــه همین دلــیــل فــعــالً امــیــری 
ــاز  ــود را آغـ ــی خــ ــال ــب ــوت ــنــات ف ــمــری  ت

نکرده است.

برخالف شایعات مطرح شده

وحیدامیری:بهجامجهانیمیرسم!
زیر ذره بين

گزارش کوتاه

 گزارشی از اتفاقات عجیب 
در جلسه هیئت رئیسه

 برخورد با کودتاچی ها 
در تیم ملی

سینا حسینی اعــضــای هیئت 
رئیسه فدراسیون فوتبال به خیال 
اینکه می توانند بحران به وجود آمده 
ــی را مـــدیـــریـــت کــنــنــد بـــه دعـــوت  ــل ــم م ــی در ت
میرشاد ماجدی راهی سئول جنوبی شدند، اما پس 
از شنیدن سخنان سرپرست فدراسیون، سرمربی 
کروات که از فرودگاه مستقیم به دفتر ماجدی آمد، 
ــاور رسید که هیچ کــاری از دســت آن ها  به ایــن ب

ساخته نیست.
البته در جریان جلسه 6ساعته شامگاه سه شنبه 
اتفاقات عجیب و غریب بسیاری رخ داد که درباره 
آن می توان ده ها مطلب نوشت، اما موضوع وقتی 
نگران کننده می شود که مسئوالن هیئت رئیسه 
خودشان هم می دانستند کــاری از دست آن ها 
برنمی آید به همین دلیل عنوان جلسات خود را 
به هم اندیشی تغییر دادند که اگر فردا کسی یقه 
آن ها را گرفت مدعی شوند برای بررسی شرایط دور 
هم جمع می شدند نه تصمیم گیری؛ چون از نظر 

قانونی جلسه هیئت رئیسه رسمیت ندارد.
بــا وجــود ایــن، میرشاد مــاجــدی کــه در شرایطی 
کامالً برزخی قــرار دارد، ترجیح داد از حضور در 
برابر دوربین های تلویزیونی فرار کند و سخنگوی 
فدراسیون را برای ارائه توضیحات مقابل خبرنگاران 
قــرار دهد که او نیز با تکرار یک جمله کلیشه ای 
تالش کرد فضا را تلطیف کند، هر چند احسان 
اصولی به نوعی با جمالت شیک این گونه نشان 
داد آرامش در فدراسیون فوتبال و تیم ملی وجود 
دارد، اما از مصاحبه تند ابراهیم قاسمپور کاشف به 
عمل آمد که این نمایش بیشتر مصرف تبلیغاتی 

دارد تا حقیقت محض!
گفته می شود در این جلسه موضوع برخورد با 
بازیکنان خاطی تیم ملی نیز مطرح شده که برخی 
اعضا خواستار برخورد با هرگونه بی انضباطی 
شدند تا ریشه بازیکن ســاالری در فوتبال ملی 
خشکانیده شود، اما در نهایت این موضوع به هیچ 
سرانجام نرسید تا این حقیقت تلخ فاش شود که 

اراده الزم برای برخورد با متخلفان وجود ندارد.
در این میان یک شایعه عجیب دیگر نیز مطرح 
شده که اگر از سوی فدراسیون فوتبال تکذیب 
نشود، باید به حال فوتبال ملی تأسف خورد، گویا 
در جلسه، برخی اعضا از سرپرست فدراسیون 
فوتبال ســؤال می کنند بــرای انتخاب جانشین 
چه نفراتی وجــود دارنــد که مشخص می شود با 
وجود قرار داشتن برخی نفرات در میان گزینه ها 
هیچ کسی تمایل به پذیرش این مسئولیت ندارد. 
شایعه شــده پس از رونمایی از ایــن اتفاق و خأل 
کاندیدای مناسب برای مربیگری تیم ملی، یکی 
از اعضا پیشنهاد می دهد تیم ملی را به صورت 
گروهی اداره کنند و یک نفر از اعضای کمیته فنی 
مسئولیت اداره تیم را برعهده بگیرد که این موضوع 
با واکنش تند سایران همراه می شود و موضوع در 

همان جا کالً به فراموشی سپرده می شود.

پرتغالی که فارسی بلد است

»کی روش« در ارتباط تنگاتنگ 
با استقاللی ها

اگرچه هفته گذشته روی موتا ، پائولو میگوئل 
دوس سانتوس و ژائو آبرئو به عنوان دستیاران 
سرمربی پرتغالی استقالل معرفی شدند، اما 
در روز دوم تمرینات استقالل یک مربی پرتغالی 
دیگر هم به جمع کادرفنی آبی ها اضافه شد و 

کارش را شروع کرد.
ایــن مربی پرتغالی پــدرو کــی روش نــام دارد که 
چند روزی اســت بــه طــور رســمــی کـــارش را در 
استقالل شروع کرده است. مسئله ای که پدرو را 
از سایر مربیان خارجی استقالل متمایز می کند، 
تسلط او به زبــان فارسی اســت. کــی روش که از 
دوســتــان قدیمی ساپینتو محسوب می شود 
به عنوان هماهنگ کننده امور در کنار ساپینتو 
قرار گرفته و با آوردن او که به زبان فارسی مسلط 
ــدون مترجم بــا بازیکنان  اســت و راحــت تــر و ب
ارتباط می گیرد، سرمربی پرتغالی خیالش برای 

مدیریت مسائل مختلف راحت تر است.
جالب اســت بدانید پــدرو در گذشته چندین 
بار به ایران سفر کرده و آشنایی خوبی با کشور 
ما دارد. همسر او ایرانی است و احتماالً همین 
هم دلیل تسلط او به زبــان فارسی اســت. این 
مربی در جهانگردی نیز دستی بر آتش دارد و 

از بسیاری از کشورهای دنیا دیدن کرده است.
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پیغام کاوه رضایی به مدیران استقالل  ◾
 استقالل در انتظار بازگشت رضایی به ایـــران است. 
عدم بازگشت کاوه رضایی به ایران باعث شده تا خبرهای 
مختلفی دربـــاره احتمال عــدم حضور ایــن بازیکن در 
استقالل شنیده شـــود. بــا ایــن حــال مهاجم پیشین 
آبی پوشان تهرانی به مدیران این باشگاه پیغام داده است 
ظرف یکی دو روز آینده به ایران برمی گردد تا مراحل رسمی 

و پایانی حضورش در استقالل انجام شود.

پیشنهاد اسپانیایی برای ملی پوش فوتسال ◾
باشگاه فوتسال وینیا آلبالی والدپنیاس اسپانیا در 
روزهای گذشته با ارسال نامه ای به باشگاه گیتی پسند 
اصفهان، پیشنهاد رسمی خود را برای خرید سعید 
ــه کــرد. سرمربی گیتی پسند ابتدا  احمد عباسی ارائ
مخالفت خود را با این انتقال نشان داد، اما پس از آن 
با در نظر گرفتن آینده آقای گل فصل گذشته لیگ برتر، 
به صورت ضمنی با فروش احمد عباسی موافقت کرد. 

جاللی و صادقی در استقالل ماندگار شدند ◾
دو بازیکن فصل گذشته استقالل که در ابتدای لیگ 
بیست و یکم از سایپا بــه جمع آبــی هــا ملحق شده 
 بودند، طی روزهــای گذشته بسیار خبرساز شدند و 
بر اساس توافق نامه بازیکن سایپا محسوب می شدند.
حال با توافق انجام شده میان مدیران استقالل و سایپا، 
ابوالفضل جاللی و امیر علی صادقی دوباره به عضویت 

باشگاه آبی پوش پایتخت در آمدند.

شکایت علیپور از پرسپولیس ◾
فــدراســیــون فــوتــبــال، وقـــت شــکــایــت عــلــی علیپور از 
پرسپولیس را اعــالم کــرد.در خبر منتشره آمــده است: 
جلسه رسیدگی به شکایت علی علیپور به طرفیت باشگاه 
پرسپولیس روز چهارشنبه 29 تیرماه در کمیته وضعیت 
فدراسیون فوتبال برگزار می شود.به نظر می رسد موضوع 
مورد اختالف طرفین مالی باشد به این خاطر که کمیته 

وضعیت مأمور رسیدگی به این شکایت شده است. 

قدرت بهادری درباره شرایط فرش آرای مشهد در آستانه 
شروع لیگ برتر فوتسال اظهار کرد: شرایط خوبی داریم 
و یک ماه و نیم است که تمرینات را آغاز کرده ایم. همه 
باشگاه ها امسال هزینه کرده اند و کار دشواری داریم. قرار 
بود باشگاه فرش آرا واگذار شود، اما مالکان به تیمداری ادامه دادند و 
بیشتر هزینه ها را تقبل کردند. اگر حامی مالی پیدا کنیم، نیمی دیگر 

از هزینه ها هم تأمین می شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا باشگاه فرش آرا از لحاظ مالی می تواند با 
باشگاه هایی چون مس سونگون و گیتی پسند اصفهان رقابت کند یا خیر، 
تصریح کرد: اگر صادقانه صحبت کنم، خیر. فرش آرا نمی تواند مانند 
باشگاه های مس سونگون و گیتی پسند هزینه کند، اما برای تفریح به لیگ 

برتر نیامده ایم و می خواهیم در میان 6 تیم برتر مسابقات قرار بگیریم.
سرمربی فرش آرا در مورد تغییراتی که در لیگ برتر نسبت به سال گذشته 
به وجود آمده گفت: سپاهان با ضعف مدیریتی نتوانست تیم فوتسال 
خود را حفظ کند و متأسفانه این تیم از بین رفت. گهر زمین سیرجان 
به تازگی به لیگ برتر صعود کرده و به نظرم چنین باشگاه هایی شرایط لیگ 
برتر را بهبود می بخشند. شرایط مانند سال های گذشته نیست که همه 

ملی پوشان در یکی دو تیم باشند.
بهادری درخصوص تعطیلی 1/5 ماهه لیگ برتر به دلیل برگزاری جام 
ملت های آسیا بیان کرد: زمانی که در تیم ملی بودیم، می گفتیم همه چیز 
باید خوب باشد. االن هم باید دید ویژه ای به این تیم داشته باشیم و نگاه 
ما کمی بازتر باشد. بی نظمی قطعا  به لیگ برتر و باشگاه ها آسیب می زند.
وی در این مورد که به نظر می رسد تنها باشگاه ها وظیفه آماده سازی 
ملی پوشان را بر عهده دارنــد، خاطرنشان کرد: چندین سال است که 
آمادگی بازیکنان بر عهده باشگاه ها بوده و می بینیم برای تیم ملی فوتبال 
هم بازی دوستانه ای فراهم نشده است. همان طور که باشگاه ها باید نگاه 
ویژه ای به تیم ملی داشته باشند، فدراسیون هم باید قدردان باشگاه ها 
باشد. باشگاه ها امسال از دو سه برابر شدن هزینه ورودی گالیه داشتند 
و گاهی اوقات مسائلی پیش می آید که مالک باشگاه از تیمداری دلزده 

می شود. 
بهادری درباره تغییر قرارداد بازیکنان فوتسال نسبت به سال های گذشته 
اظهار کرد: رقم قراردادها بیشتر شده و اگر کسی سال گذشته 100 میلیون 
تومان می گرفت، امسال 400 یا 500 میلیون تومان دریافت می کند. با این 
حال به قول محمد کشاورز، این ارقام به تورم حاکم بر کشور نمی رسد. 
سقف قرارداد در فرش آرا باال نیست، اما باشگاه همیشه به قراردادهای 

خود پایبند بوده است.

سرمربی فرش آرا در آستانه شروع فصل: 

برای تفریح به لیگ برتر نیامده ایم

گپ روز

ستارگان ورزش

ابراهیم قاسمپور عضو کمیته فنی فدراسیون 
فوتبال در گفت وگو با ایلنا، دربــاره آخرین 
ــران اظهار کرد:  شرایط تیم ملی فوتبال ای
خیلی چیزهای دیگر نیز به ما گفته اند که 
نگویید و ما آن هــا را نگفتیم.  این موضوع 
فقط صحبت مــن نبود بلکه کــل اعضای 
کمیته فنی نیز این مطلب را اعــالم کردند. 
می توانید با آن ها تماس بگیرید تا مطمئن 
شوید، باید آن صحبت را می گفتم یا خیر. 
اگر اسکوچیچ مورد تأیید است او را تأیید 

کنید و اگر نیست، رد شود.
سخنگوی کمیته فنی تصریح کــرد: از ما 
درخواست کردند به عنوان اعضای کمیته 
فنی نظر خود را در مورد اسکوچیچ بگوییم. 
مــوارد فنی را کنار 
بـــــحـــــث هـــــای 
مدیریتی این 
مــــربــــی قـــــرار 
دادیــــــم و در 
نهایت به این 
جـــمـــع بـــنـــدی 
رســـیـــدیـــم کــه 
او نــمــی تــوانــد به 
تــــیــــم مــلــی 
کمک کند. 
تــصــمــیــم 
گـــیـــرنـــده 

نیز خــود اعضای هیئت رئیسه هستند و 
تکلیف را مشخص کنند.

قاسمپور در مورد اینکه آیا نظر کمیته فنی 
به اطــالع میرشاد ماجدی رسانده بودند، 
گــفــت: بــا مــاجــدی در آن جلسه تلفنی 
صحبت کردیم. او نیز اعالم کرد هرچه نظر 
کمیته فنی باشد مورد تأیید من نیز هست؛ 
ــرا خــودش به دلیل انجام یک کــار مهم  زی
نمی توانست به جلسه کمیته فنی بیاید. 
شاید ایــن کــار هم اساسی تر از حضور در 
جلسه کمیته فنی بود اما تلفنی در جریان 
مسائل قرار گرفت. غالمرضا جباری، پرویز 
مظلومی، علی اصغر مــدیــرروســتــا و نــادر 
عزت اللهی نیز در جلسه حضور داشتند. 
مرتضی محصص به دلیل بیماری نتوانست 
بیاید امــا بــا او نیز مثل حمید استیلی و 
میرشاد ماجدی تلفنی حرف زدیم. از خودم 
اختیار نداشتم که نظر شخصی ام را بگویم، 
بلکه نظر جمع را اعــالم کــردم. وی تصریح 
کــرد: اگــر می خواهند تــوپ را در زمین من 
بیندازند ایرادی ندارد. اما اینکه نمی توانند 
یک تصمیم قاطعانه در مــورد اسکوچیچ 

بگیرند مشکل خودشان است.
قاسمپور عنوان کــرد: بحث من ایــن است 
چــرا زودتـــر تکلیف اسکوچیچ مشخص 
نمی شود تا موضوع تا این اندازه کش و قوس 

پیدا نکند.

چرا تکلیف اسکوچیچ را یکسره نمی کنید

گردوخاک قاسمپور علیه ماجدی
حضور کریستیانو رونالدو، ستاره پرتغالی، تأثیر 
بسزایی روی موقعیت منچستریونایتد در 

شبکه های اجتماعی داشته است.
رونالدو تابستان گذشته پس از 12 سال دوری 
بــه یونایتد بازگشت و موفق شــد 24 گــل در 
رقابت های فصل گذشته برای این تیم به ثمر 

برساند.
با این حال به نظر می رسد بیشترین تأثیرگذاری 
او روی عملکرد این باشگاه تعداد گل هایی که به 
ثمر رسانده نبوده، بلکه بهبود شرایط این تیم در 
شبکه های اجتماعی و در زمانی بوده که آن ها 
بدترین عملکرد تاریخ خودشان را به نمایش 

گذاشته اند. 
تــعــامــل صــفــحــات اجــتــمــاعــی ایـــن بــاشــگــاه 
با دنبال کنندگانش در زمینه هایی چــون به 
اشتراک گذاری، الیک و نظرات ارسالی تقریباً 
دو برابر شده و به بیش از 2میلیارد بار در طول 12 

ماه گذشته رسیده است. 
ــن تــیــم کـــه شخصاً  ــ ــدو در ای ــ ــال ــ  حــضــور رون
465 میلیون دنبال کننده در اینستاگرام دارد 
باعث شد فعالیت صفحه این باشگاه در این 
شبکه اجتماعی بــه شکل قابل محسوسی 
افزایش پیدا کند و اقبال کاربران این برنامه به 

آن ها بیشتر شود. 
از بین 25 پستی که بیشترین محبوبیت را 
در بین پست های منتشر شــده باشگاه های 
لیگ برتری در فصل گذشته داشتند، 10 پست 

مربوط به رونالدو بوده و هر سه پست اول در این 
فهرست نیز به این بازیکن پرتغالی اختصاص 

داشته است. 
در نتیجه، منچستریونایتد به محبوب ترین 
باشگاه در شبکه های اجتماعی در سراسر دنیا 
تبدیل شده است و توانست بــرای نخستین 
بار در زمینه تعامل با کاربران فضای مجازی از 
دو باشگاه بزرگ رئال مادرید و بارسلونا عبور 
کند که همیشه در سال های اخیر در این زمینه 

پیشتاز بوده اند. 
این اتفاق اهمیت زیادی برای مدیران این باشگاه 
هم دارد، چرا که حامیان مالی قدرتمند همیشه 
چنین مواردی را زیر نظر دارند و این می تواند از 
لحاظ تجاری و تبلیغاتی اتفاق بسیار خوبی برای 

یونایتد باشد.

ورزش7

محبوبیت در فضای مجازی

رونالدو یونایتد را از رئال و بارسا پیش انداخت



   اثبات کودک کشی 
رژیم صهیونیستی  
»آنتونیو گوترش« 
دبیرکل سازمان ملل 
متحد پس از انتشار 
تازه ترین گزارش 
سازمان ملل با عنوان 
»کودکان و درگیری 
نظامی«، با ابراز 
غافل گیری از مواجهه 
با شمار کودکان کشته 
شده توسط ارتش رژیم 
صهیونیستی، اعالم 
کرد این رژیم در صورت 
تداوم این شرایط باید در 
»لیست سیاه« قرار گیرد. 
براساس گزارش منتشر 
شده از سوی سازمان 
ملل، نظامیان ارتش رژیم 
صهیونیستی در سال 
2021 میالدی ۷۸کودک 
فلسطینی را کشته، 
۹۸2کودک دیگر را 
نقص عضو و همچنین 
۶۳۷تن را زندانی 
کرده اند. 

خبر

شرط بندی روی اسب بازنده؟
همزمان بــا آغـــاز سفر منطقه ای جــو بــایــدن به 
ــامــه »االهــــرام« مصر بــا اشــاره  خــاورمــیــانــه، روزن
بـــه بـــحـــران داخـــلـــی آمــریــکــا و هــمــزمــانــی سفر 
رئیس جمهور این کشور به فلسطین اشغالی و 
عربستان سعودی، این پرسش را مطرح می کند که 
وقتی شکست »بایدن« تقریباً مسجل شده، چرا 
عرب ها باید سخاوتمندانه به او ببخشند؟ در ادامه 
ایــن مطلب آمــده اســت: کارشناسان معتقدند 
کشورهای عربی نباید به »جو بایدن« در شرایطی 
که دولت او در آستانه شکست قرار گرفته است، 

امتیاز بدهند.

 رئیس جمهور سریالنکا 
به مالدیو گریخت

سه روز پس از هجوم معترضان سریالنکایی به 
اقامتگاه رسمی »گوتابایا راجاپاکسا«، رئیس 
جمهور سریالنکا در بحبوحه بحران اقتصادی 
از این کشور فرار کرد و به مالدیو رفت. راجاپاکسا 
پیشتر تحت فشارهای گسترده با کناره گیری 
از پست خــود موافقت کــرده بــود. همزمان خأل 
سیاسی در سریالنکا ادامه دارد و رهبران مخالف 
هنوز بــر ســر اینکه چــه کسی جایگزین رئیس 

جمهور شود، به توافق نرسیده اند.

آمریکا رژیمی سرکوبگر می شود
»جورج ســوروس«، میلیاردر آمریکایی که از او به 
دلیل حمایتش از انقالب های رنگی در بسیاری 
از کشورها به عنوان »پدر انقالب های رنگی« یاد 
می شود در مقاله ای ابــراز نگرانی کــرده که آمریکا 
ممکن است به زودی به یک »رژیم سرکوبگر« تبدیل 
شــود. جــورج ســوروس نوشته اســت: »بزرگ ترین 
تهدید علیه آمریکا، روسیه و چین نیست بلکه 
دشمنان داخــلــی اســت. افــراط گــرایــان راســت گــرا 
می خواهند دموکراسی را از بین ببرند. آن ها االن 

دیوان عالی را تحت کنترل خودشان دارند«.
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جهان

ــی  ــ ــوت ــدس ســ ــ ق
مشاور امنیت ملی 
آمـــریـــکـــا در دوران 
ریــاســت جــمــهــوری 
ــد تـــرامـــپ«  ــ ــال ــ »دون
ــاره نقش وی در  ــ درب
پیشبرد بسیاری از کودتاهای سرتاسر 
ــده و واکــنــش هــای  جــهــان خــبــرســاز شـ
بسیاری به دنبال داشته؛ از جمله یک 
مقام روس این مسئله را راز آشکار خوانده 
اســت. »جــان بولتون« روز گذشته در 
ــه صــورت  سخنانی جنجال برانگیز ب
ناخواسته افشا کرد به طراحی کودتا در 
کشورهای خارجی کمک کرده است. وی 
این اظهارات کم سابقه را پس از جلسه 
استماع کنگره در مــورد حمله 6 ژانویه 
2021 طـــرفـــداران تــرامــپ بــه ساختمان 
کنگره ایاالت متحده به شبکه سی ان ان 
بیان کــرد. قانون گذاران هیئت استماع 
کنگره روز سه شنبه، »دونالد ترامپ« را 
به تحریک خشونت در آخرین تالش 
ــرای ماندن در قــدرت پس از شکست  ب
در انتخابات 2020 متهم کردند. با این 
حال، بولتون در گفت وگو با »جیک تاپر« 
مجری شبکه سی ان ان ضمن رد کودتای 
رئیس جمهور گذشته گفت: ترامپ به 

اندازه کافی صالحیت ندارد که »کودتای 
با دقت برنامه ریزی شده« را انجام دهد. او 
در ادامه اضافه کرد: »به عنوان فردی که 
به طراحی کودتاها، نه در کشورمان بلکه 
در نقاط دیگر کمک کرده باید بگویم این 
اقدام کار زیادی می برد و این کاری نیست 
که او )ترامپ( انجام داده باشد«. تاپر در 
ادامــه از بولتون دربــاره جزئیات کودتاها 
پرسید و بولتون پیش از آنکه به ونزوئال 
ــاره کند، گفت: »مــن وارد جزئیات  اشـ
نمی شوم. معلوم شد که موفقیت آمیز 
نبود. نه اینکه ما اقدامات زیادی در این 
راستا انجام دادیم بلکه شاهد آنچه برای 
یک اپوزیسیون برای تالش برای سرنگونی 
یک رئیس جمهور غیرقانونی انتخاب 
شده انجام شد، بودیم و آن ها شکست 

خوردند«.
بسیاری از کارشناسان سیاست خارجی 
ــخ مــداخــالت  ــاری ــول ســال هــا از ت در طـ
واشنگتن در کشورهای دیگر، از نقش 
این کشور در سرنگونی »محمد مصدق« 
نخست وزیر ملی گرای وقت ایران در سال 
1953 و جنگ ویتنام گرفته تا تهاجم این 
قرن به عراق و افغانستان، انتقاد کرده اند. 
با این حال جالب و بسیار غیرعادی است 
کــه یکی از مقامات آمریکایی آشکارا 

نقش خود را در دامن زدن به ناآرامی در 
کشورهای خارجی تأیید می کند. 

اذعان جنجالی جان بولتون جمهوری خواه 
به نقش آمریکا در انجام برخی کودتاها 
در جهان، خبرساز شده است. از جمله 
»رنــد پــال« عضو کمیته روابــط خارجی 
مجلس ســنــای آمــریــکــا در توییتی با 
انتقاد از این سخنان نوشت: »ممانعت 
از وزیــر خارجه شدن جان بولتون، یکی 
از غرورآمیزترین لحظات )زنــدگــی( من 
اســــت«. »دیــکــنــز اولــــو« روزنــامــه نــگــار 
ــیــت زد:  ــوی بـــی بـــی ســـی از کــنــیــا هـــم ت
»جان بولتون که در باالترین سمت های 
ــت آمریکا از جمله سفیر سازمان  دول
ملل خدمت کرده است، به طور اتفاقی 
به خود می بالد که به برنامه ریزی کودتا 
در کشورهای دیگر کمک کرده است«. 
امــا جالب ترین واکــنــش را »دیمیتری 
پولیانسکی«، نماینده دائــم روسیه در 
سازمان ملل داشت. وی ساعاتی پس از 
مصاحبه جان بولتون توییت کرد: عجب 
راز آشکاری! همه می دانند آمریکا تالش 
کرد رئیس جمهوری ونزوئال را سرنگون 
کند. اکنون منتظریم آمریکا به نقش 
محوری خود در کودتای غیرقانونی سال 

201۴ اوکراین اذعان کند. 

جاویدان اقدامات مشکوک ترکیه و پیشبرد پروژه های 
سدسازی گسترده که می تواند برای کشورهای پایین دست 
رودخانه های سرچشمه گرفته از خاک این کشور در آینده 
نزدیک گران تمام شده و بحران زیست محیطی گسترده ای 
برای سرتاسر منطقه به وجود آورد صدای سیاسیون عراقی را هم درآورد. 
بر این اساس، در ادامه تنش میان آنکارا و بغداد بر سر منابع آبی؛ روز 
گذشته احمد االسدی رئیس فراکسیون السند الوطنی پارلمان عراق در 
سخنانی تصریح کرد: ترکیه برخالف قوانین بین المللی، بیش از نیمی از 
سهم آب عراق را به تصرف خود درآورده است. این سخنان پس از آن 
مطرح شد که »علی رضا کونای« سفیر ترکیه در بغداد با انکار نقش 
کشورش در کاهش منابع آبی عراق و تغییر مسیرهای آبی این کشور، 
اعالم کرد: بغداد به دلیل هدررفت زیاد آب و عدم استفاده درست، 
مسئول کمبود آب است و شرکت های ترکیه حاضر هستند در این زمینه 

به همسایه جنوبی کمک کنند!
نسخه پیچی جالب توجه آنکارا برای بغداد که بیشتر به طنز می ماند، 
در حالی است که کارشناسان در چند سال اخیر بارها درزمینه اقدامات 
مخرب و مشکوک ترکیه در حوزه آبی هشدار داده و خواستار اتحاد 
و موضع واحــد کشورهای منطقه بــرای مقابله با تحرکات خصمانه 
ترکیه شده اند. آنکارا نشان داده دارای سیاست خارجی پایه ای و 
معناداری نبوده و هر لحظه حاضر است در راستای منافع خود له یا 
علیه کشوری اقدام کند. اقدام آنکارا در نزدیکی به رژیم صهیونیستی 
و همچنین طرح کریدور ادعایی زنگه زور در مناقشات میان جمهوری 
آذربایجان و ارمنستان که علیه منافع ملی کشورمان بود گــواه این 
مدعاست. سدسازی گسترده ترکیه بر رودخانه های دجله، فرات 
و ارس هم بی تردید بــرای کشور ما زیانبار بــوده و در آینده نزدیک 
پیامدهای بدی خواهد داشت. کیست که نداند سدسازی افغانستان 
بر رودخانه های مرزی در میان سهل انگاری مقامات کشورمان طی 20 
سال گذشته چه ها که بر سر هامون و زیست بوم شرق و جنوب شرق 
کشورمان نیاورد. پس در زمینه سد سازی ترکیه پیش از آنکه دیر شده 
و دستمان زیر ساطور آنکارا برود الزم است دستگاه دیپلماسی ما در 
همکاری با کشورهای متضرر در قضیه ورود کند. در نخستین گام طی 
چند ماه اخیر برگزاری نشست وزیران محیط زیست منطقه با ابتکار 
ایران در دستورکار قرار گرفته و روز سه شنبه نخستین جلسه با حضور 

مقامات 11 کشور در تهران برگزار شد. 

اعتراض عراق به تحرکات مشکوک و سد سازی های بی ضابطه ترکیه

هشدار؛ بحران آب شدید تر نشود! 

گزارش تحلیلی

صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

سردبیر:
امیر سعادتی

 درگذشت دکتر مهدی حمیدی شیرازی )1۳۶5ش(
دکتر مهدي حمیدي شیرازي شاعر، محقق و نویسنده 

نامي ایران است. وی در عرصه شعر فارسي آثار متعددي 
به رشته تحریر در آورد. از مشهورترین سروده های او 

می توان به شعر مرگ قو اشاره کرد. این نویسنده معاصر 
در زبان شناسي ترجمه و عروض نیز استاد بود. وی از 
منتقدان مشهور نوگرایی و شعر نیمایی بود. حمیدی 

 شیرازی 2۳ تیر سال 1۳۶5 درگذشت و در جوار
 آرامگاه حافظ به خاک سپرده شد.

اوقات شرعی به افق تهران

اذان صبح فردا

اذان ظهر

   13/10

    4/17

اذان مغرب

  20/42 

غروب خورشيد

 20/21
 نیمه شب شرعی

  00/19
طلوع فردا

6/00

اوقات شرعی به افق مشهد

اذان صبح فردا

اذان ظهر

12/37

 3/41 

اذان مغرب

  20/11

غروب خورشيد

    19/50
 نیمه شب شرعی

 23/45
طلوع فردا

5/25

  ارتباطات مردمی:                           37610086 )051(
  امور مشترکین:                          37618044-5 )051(
)051(   روابط عمومی:                            37662587 
  نمابر سردبیر:            37610087 - 37684004 )051(
  سازمان آگهی ها:             37628205 - 37088 )051(
فاکس: 37610085  )051(
  سفارشات چاپی:                         37676596 )051(
  چاپ مشهد:                     مجتمع چاپ و نشر قدس
  چاپ همزمان تهران:                           چاپخانه جوان

  آدرس دفتر مرکزی مشهد:
بولوار سجاد، نبش سجاد 1
  صندوق پستی:                               577 - 91735  
  تلفن:                                    14- 37685011 )051(

  دفترتهران:        
بولوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره 336 
 تلفن:                                       66937575  )021(

)داخلی226(  66430122  )021(   نمابر:                     
 پیامک:                                                 30004567

 مشاور امنیت ملی ترامپ به نقش آمریکا 
در شکل گیری کودتاهای سراسر جهان اذعان کرد

گاف جنجالی 
»بولتون«
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»آگهی تجدید مزایده « نوبت دوم
 سازمان سیما ، منظر و فضای سبزشهری شهرداری سبزوار در نظر دارد تجدیدمزایده اجاره: 
غرفه موادغذایی باغ ملی، غرفه موادغذایی میدان کارگر، غرفه موادغذایی پارک شهدای گمنام، مکان 
غرف��ه موادغذایی پارک طراوت ،مکان غرفه موادغذایی پارک هنرتوحیدش��هر،مکان س��ایت ورزش��ی 
اس��کیت و فروش اقالم مس��تعمل چاه هفت تیررا از طریق مزایده عمومی وبا جزئیات مندرج دراسناد 
مزایده ، بابهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )www.Setadiran.ir( و با شماره مزایده های
-5001094457000017  –  5001094457000014  -   5001094457000015   –   5001094457000013  
5001094457000016-5001094457000012- 1001094457000002 بصورت الکترونیکی اقدام نماید.

زمان انتشار درسایت: 1401/04/16
مهلت دریافت اسنادمزایده از سایت: 1401/04/23

آخرین مهلت شرکت در مزایده : 1401/05/04
مبلغ شرکت در مزایده: 5 درصد قیمت پایه

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:
1-برگزاری مزایده صرفا از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت می باش��دوکلیه مراحل فرآیند 
مزایده شامل خرید و دریافت اسنادمزایده،پرداخت تضمین شرکت در مزایده، ارسال پیشنهاد قیمت 

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 و نح��وه اجاره در ب��رد اعالن عمومی س��ازمان 

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

شماره02141934مرکز پشتیبانی وراهبری سامانه تماس حاصل نمایند.
اطالعات تماس دفاترثبت نام استان ها، درسایت)www.setadiran.ir( بخش ثبت نام/پروفایل مزایده گر 

موجود است.
کاظم خلیلی دارینی  

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

40
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آگهی تجدید مناقصه عمومی
شماره فراخوان سامانه ستاد 2001094997000011

موضوع : احداث دوربرگردان بولوار رسالت شمالی )همت آباد( 
مبلغ برآورد: 14,929,472,558 ریال

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

نیز درج می گردد.

شهرداری 
منطقه سه مشهد 

بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی 

مناقصه عمومی " خرید  مبدل های حرارتی و مخازن 
موتورخانه "،  یکی از پروژه های 

بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی 
معاونت فنی و عمرانی بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی در نظر 
دارد »خرید  مبدل های حرارتی و مخازن موتورخانه یکی از پروژه های
 خ�ود را از طری�ق مناقص�ه عمومی واگ�ذار نماید. لذا از کلی�ه متقاضیان 
واجد ش�رایط دعوت می نماید جهت دریافت اس�ناد مناقص�ه حداکثر تا 
تاری�خ 1401/04/28 به دبیرخانه معاونت فن�ی و عمرانی بنیاد بهره وری 
موقوفات آس�تان قدس رضوی به نش�انی مش�هد، چهارراه شهدا، سازمان 
مرکزی آستان قدس رضوی، مراجعه و یا با شماره تلفن 05132001126 
تم�اس حاص�ل نمایند. ضمنا هزین�ه چاپ آگهی در روزنام�ه  ها بر عهده 

برن�ده مناقص�ات خواه�د ب�ود. 
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پیرو آگهی ش��ماره 40104822/ح مورخ 1401/04/18 به اس��تحضار س��هامداران محترم می رساند دستور جلسه مجمع 
عمومی عادی ساالنه شرکت به شرح ذیل می باشد :

دستور جلسه:     1- استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره و گزارش بازرس قانونی و حسابرس برای عملکرد سال مالی 
منتهی به  1400/12/29  

2- بررسی و تصویب صورتهای مالی برای عملکرد سال مالی منتهی به 1400/12/29
3- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل برای سال مالی منتهی به  1400/12/29

4- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار برای درج آگهی های شرکت
5- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

رئیس هیات مدیره شرکت شیراز سرم

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت شیراز سرم

ح
/ 4
01
05
01
8
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آگهی مزایده
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی به نمایندگی از شهرداری مشهد در نظر 
دارد تعدادی از فضاهای تبلیغاتی سطح شهر مشهد ، مطابق لیست مندرج در اسناد مزایده را در هفت 
بسته تبلیغاتی به اشخاص حقوقی واجد شرایط به صورت اجاره واگذار نماید . لذا از کلیه شرکتها و 
کانون های تبلیغاتی دارای صالحیت و مجوز از مراجع قانونی دعوت بعمل می آید در صورت تمایل جهت 

دریافت اسناد مزایده به نشانی سایت ذیل مراجعه نمایند.
1-مبلغ پایه ماهیانه بسته شماره یك: دومیلیارد و پانصد و بیست و پنج میلیون )2,525,000,000( ریال

2-مبلغ پایه ماهیانه بسته شماره دو: دومیلیارد و پانصد و نود و پنج میلیون )2,595,000,000( ریال
3- مبلغ پایه ماهیانه بسته شماره سه: دومیلیارد و پانصد و سی میلیون )2,530,000,000( ریال

4- مبلغ پایه ماهیانه بسته شماره چهار: دومیلیارد و پانصد میلیون )2,500,000,000( ریال
5-مبلغ پایه ماهیانه بسته شماره پنج: دومیلیارد و پانصد و چهل و پنج میلیون )2,545,000,000( ریال

6-مبلغ پایه ماهیانه بسته شماره شش: دومیلیارد و ششصد و بیست پنج میلیون )2,625,000,000( ریال
7-مبلغ پایه ماهیانه بسته شماره هفت: دومیلیارد و پانصد و هشتاد میلیون )2,580,000,000( ریال

مدت واگذاری: مدت قرارداد اولیه هجده ماه و برای شش ماه دیگر مطابق شرایط مندرج در اسناد مزایده 
قابل تمدید می باشد.) حداکثر مدت 24 ماه می باشد(.

آدرس  به  مشهد  شهرداری  کار  ارجاع  سایت  به  بیشتر  اطالعات  کسب  و  مزایده  در  شرکت  جهت 
 www.rrk.ir مراجعه و همچنین جهت اطالع در روزنامه رسمی به آدرس www.ets.mashhad.ir

درج می گردد.
معاونت خدمات و محیط زیست شهری

سازمان 
ساماندهی 

مشاغل 
شهری و 

فرآورده های 
کشاورزی
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شرکت صنایع دامپروری و لبنی رضوی )سهامی خاص(

تاریخ مزایده 
 مورخ 1401/04/29 ساعت 12:00

این ش�رکت در نظر دارد دام زنده،گاو،جوانه،تلیس�ه حذف اضطراری والش�ه های سرزده خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی به 
فروش برساند لذا جهت شرکت در مزایده لطفا حداکثر تا تاریخ 1401/04/29 ساعت 10 به آدرس کیلومتر 5 جاده سرخس مزرعه نمونه 
آستان قدس رضوی کارخانه لبنی واحد فروش دامپروری مراجعه و نسبت به تکمیل اسناد مزایده و واریز وجه شرکت در مزایده اقدام 
فرمایید. مبلغ تضمین ش�رکت در مزایده 300،000،000 ریال بصورت واریز وجه نقد بش�ماره حس�اب 83887459 بانک کشاورزی شعبه 

مشهد بنام شرکت دامپروری صنعتی قدس رضوی میباشد.                                       
جهت کسب اطالعات بیشتر با شرکت صنایع دامپروری و لبنی رضوی تماس حاصل فرمایید. تلفن: 12-33960510-051 داخلی 249 - 298

هزینه چاپ آگهی ها به عهده برنده مزایده می باشد.

مزایده فروش دام زنده، 
حذف اضطراری و الشه های سرزده 
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