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وفات عباس 
بن عبدالمطلب 
عموی پیامبر )ص(
 در سال ۳۲ ق

قیمت در مشهد و تهران 3000 تومان - سایر مناطق کشور 2000 تومان

به دعوت آستان قدس رضوی، 1۳50 یتیم سفر خاطره انگیزی که به »خانه پدری« رسیدرواق1
نوجوان از سراسر کشور در روز والدت 

امام علی)ع( راهی مشهد شدند...

در سالروز والدت باسعادت امام علیj و همزمان با دهه مبارک فجر با حضور تولیت آستان قدس رضوی انجام شد

افتتاح گنجینه نهج البالغه و صحیفه سجادیه در موزه رضوی
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گفت وگو با کارشناس 
مرکز پژوهش های مجلس 
درباره ضرورت تغییر 
ریل حکمرانی ارزی در کشور 

بانک مرکزی باید 
راهبر قیمت ها 
در بازار ارز باشد
کارشناسان از پیامدهای 
کاهش بودجه آسیب های 
اجتماعی می گویند
بودجه اندک 
برای پر کردن چاه 
آسیب های اجتماعی
آغاز عملیات ویژه شرکت ملی 
پخش و پاالیش نفت ایران 
در آمریکای جنوبی
مهندسان ایرانی 
بزرگ ترین 
پاالیشگاه ونزوئال را 
نوسازی می کنند
محمد شهریار
  سرکنسول پاکستان در مشهد
 در گفت وگوی اختصاصی 
با قدس هشدار داد
خطر تغییر بافت 
جمعیتی کشمیر

جای خالی شفافیت 
در مصوبه مولد سازی

محمدمهدی لطیفی سیدآبادی
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 رهبر معظم انقالب در جشن تکلیف دختران دانش آموز:

 در آغاز نوجوانی با خداوند مهربان دوست بشوید 

  از امروز مسئولیت از امروز مسئولیت 
  با شماستبا شماست

      صفحه1
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شرکت گاز استان زنجان در نظر دارد پروژه تامین خدمات بهره 
برداری شهرستانهای ابهر و خرمدره را به شرح ذیل از طریق  

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید:
کلیه مراحل برگزاری مناقصه) اعم از اسناد مناقصه ، دعوت 
نامه ها ، اصالحیه ها و...( از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به 
آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند و ملزم به پیگیری از سامانه می باشند . 
الف ( شرح مختصر کار : 

-انجام امور قطع و وصل گاز مشترکین بدهکار و انجام امور کنتور خوانی 
-انجام امور نصب کنتور و رگالتور و تعویض کنتورهای معیوب و تست کنتور و ثابت نگه 

داشتن کنتور و نصب شیر برنجی 1 اینچ
-انجام نگهداری و تعمیرات شبکه تاسیسات گازرسانی.

-انجام تعمیر و نگهداری سیستم حفاظت از زنگ.
-انجام امور تعمیرات ایستگاههای تقلیل فشار 

-انجام ا مور خدمات بهره برداری.
-انجام عملیات جابجایی و تعمیرات انشعابات فوالدی و نیمه فوالدی و پلی اتیلن

-انجام کارهای ابنیه.
- مدت انجام کار 365 روز می باشد.

-پیش پرداخت به این قرارداد تعلق خواهد گرفت )%15(                     
ب ( شرایط متقاضی:

- دارا بودن رتبه 5 و باالتر در رشته تاسیسات و تجهیزات یا در رشته نفت و گاز و دارا بودن 
گواهینامه صالحیت از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی )در امور تاسیسات(

- داشتن توان مالی جهت پرداخت حقوق و مزایای کارکنان موضوع پیمان حداقل به مدت 
دوماه بدون دریافت مبلغ صورت وضعیت از کارفرما )ارائه پرینت صورت حساب بانکی 

شرکت طی یکسال گذشته بهمراه  مهر امضاء بانک مربوطه (
-عطف به بخشنامه سازمان برنامه بودجه کشور شماره 1401/73039 مورخ 1401/02/21، 
با موضوع »مدیریت تعارض منافع و جلوگیری از تبانی در ارجاع کار« رعایت تمامی مفاد 

بخشنامه فوق الذکر الزامی است.)ضمنا بخشنامه فوق به پیوست اسناد مناقصه میباشد(
-ارائه ضمانتنامه شرکت در مناقصه به مبلغ 330.391.000 .9 ریال ) به حروف نه میلیارد و 

سیصد و سی میلیون و سیصد و نود و یک هزار ریا ل( شامل یکی ازانواع ذیل:
- ضمانتنامه بانکی و یا ضمانت نامه های صادره از سوی مؤسسات اعتباری غیربانکی که 

دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هستند.
-  واریز وجه نقد )واریز به حساب شماره IR260100004101103730230598 بانک مرکزی 

بنام شرکت گاز زنجان(.
– ضمانت نامه صادره توسط مؤسسات بیمه گر دارای مجوز الزم برای فعالیت و صدور 

ضمانت نامه از سوی بیمه مرکزی ایران.
- اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید 

)موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت(.
- وثیقه ملکی معادل هشتاد و پنج درصد ارزش کارشناسی رسمی آن.

- ضمانتنامه های صادره توسط صندوق های ضمانت دولتی که به موجب قانون تأسیس 
شده یا می شوند و طبق اساسنامه فعالیت می نمایند.

- برآورد ریالی پروژه: 186،607،815،983ریال ) به حروف: یکصدو هشتاد و شش میلیارد و 
ششصد و هفت میلیون و هشتصد و پانزده هزار و نهصد و هشتاد و سه ریا ل (

-تبصره : طبق نامه شماره 51103/97  مورخ 97/2/10 » قیمتها متناسب با کاالی ساخت 
داخل با لحاظ کیفیت ارائه شود.«

ج ( محل زمان و مهلت تکمیل و تحویل مدارك :
از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت می شود با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت ) ستاد ( به آدرسWWW.setadiran.ir ) بخش مناقصه( نسبت به اعالم آمادگی ، 

دریافت و تکمیل اسناد مناقصه طبق زمانبندی زیر اقدام فرمایند.
- مهلت دریافت اسناد مناقصه : 1401/11/17 لغایت 1401/11/19

- مهلت عودت  اسناد مناقصه : تا ساعت  13:30 روز یک شنبه مورخ 1401/11/30
- زمان تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه : یک شنبه مورخ 1401/11/30

- هزینه دریافت اسناد مناقصه به مبلغ :  500.000  ریال )به حروف : پانصد هزار ریال(
** ضمناً هزینه درج آگهی ) هر دو نوبت ( بعهده برنده مناقصه می باشد .

و ( مناقصه گران می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 024-33146225 
واحد تنظیم پیمانشرکت گاز استان زنجان  تماس حاصل فرمایند.

تذکر : پیمانکاران می بایست جهت عودت اسناد مناقصه ) شامل پاکات الف ، ب و ج(  عالوه 
بر بارگذاری کلیه اسناد و مدارك ) پاکات ب و ج ( به صورت مهر و امضاء شده الکترونیکی 
و ارسا ل از طریق سامانه ستاد ،  صرفا پاکت الف )تضمین شرکت در مناقصه( را عالوه بر 
بارگذاری در سامانه ستاد  بصورت فیزیکی نیز درمهلت مقرر ) حداکثر تا 13:30 مورخ 
1401/11/30 (  به واحد حراست تحویل دهند ،. درصورت عدم بارگذاری پکیج وسایر موارد 
خواسته شده درسامانه )حتی یک آیتم( ، مناقصه گر از گردونه رقابت خارج میشود. بدیهی 

است تکمیل و ارائه مدارك مناقصه هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد نمود. 
* بارگزاری مدارك در سامانه ستاد صرفا از طریق امضاء الکترونیکی در فرمت PDF  مورد 

تایید می باشد.
. آدرس  به   )) شانا   (( انرژی  و  نفت  رسانی  اطالع  شبکه  در  آگهی  این   : توضیح   **
آدرس به   ) ستاد   ( دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه    www. shana .ir  
آدرس به  مناقصات  رسانی  اطالع  ملی  پایگاه  و    WWW.setadiran.ir  

 http: iets . mporg .ir درج گردیده است.                                       شناسه آگهی:1450866

آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای( - نوبت اول 

روابط عمومی شرکت گاز استان زنجان

شرکت گاز استان زنجان
) سهامی خاص (
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معاونت بهره وری امالک و اراضی در نظر دارد تعدادی از قطعات در سطح شهر مشهد به شرح لیست 
ذیل را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید، لذا متقاضیان محترم می توانند جهت شرکت در مزایده 
به  اذان ظهر  الی   9 از ساعت  الی سه شنبه مورخ 1401/11/18   1401/11/16 در روزهای یکشنبه مورخ 
سالن مزایده زمین، واقع درمشهد نبش میدان بوعلی- معاونت بهره وری امالک و اراضی مراجعه و یا 
از طریق سایت اینترنتی و شماره تلفن های ذیل نسبت به کسب اطالعات بیشتر اقدام نمایند. شایان 

ذکر معاونت بهره وری امالک و اراضی در رد یا قبول درخواستها مختار می باشد.

 05131437062-05131437064 amlak.razavi .ir

شماره ردیف
قطعه

شماره 
مساحت کاربریمحدودهبلوک

مترمربع
قیمت مصوب 
)ریال( مترمربع

شیوه پرداخت 
حقوقات

 نقد160230.000.000تجارت محلهبلوار مصلی15

نقد120200.000.000تجارت محلهعسکریه2415

نقد40110,000,000تجارتیشهرک رضوی342179

نقد61.15200,000,000تجارتیشهرک رضوی44103

آپارتمان طبقه دوم  بلوار فرامرزعباسی54100
نقد185320.000.000غربی

خواجه ربیع- خیابان 61384
 نقد142.485.000.000مسکونییوسف زاده

 نقد160260.000.000مسکونیبلوار مصلی7146

خیابان – شهرک 81453
 نقد13845.000.000مسکونیرضوی

 نقد20042.000.000مسکونیخیابان – کوی انصار91853

معاونت مالی و پشتیبانی آستان قدس رضوی

»آگهی مزایده عمومی  کاالهای مازاد بر نیاز و اسقاط«
آستان قدس رضوی در نظر دارد مقداری از كاالهای مازاد بر نیاز و اسقاط خود را از طریق مزایده عمومی 
به فروش برساند. متقاضیان جهت بازدید و دریافت فرم شركت در مزایده و برگه پیشنهاد قیمت می توانند از 
س�اعت 9 الی 12 در تاریخ های 1401/11/18  الی 1401/11/21  به مجتمع انبارهای آستان قدس رضوی 
واقع در مش�هد -بلوار چمن- چمن 88  مراجعه و حداكثر تا س�اعت 13:30 مورخ 1401/11/25 نس�بت به 
تکمیل و تحویل برگ پیش�نهاد قیمت در پاكت دربس�ته به دبیرخانه معاونت مالی و پشتیبانی سازمان مركزی 
آستان قدس رضوی اقدام نمایند. شایان ذكر است شركت كننده در مزایده می بایست امکان ارائه سپرده یا 
ضمانت شركت در مزایده را متناسب با مبلغ اعالمی در فرم پیشنهاد قیمت داشته باشد. ضمنا شركت كنندگان 
 www.dev.razavi.ir می توانند جهت دریافت فرم ش�ركت در مزایده و مش�اهده متن كامل آگهی به س�ایت

مراجعه نمایند. شماره تماس 32516839-051 و 051-32001131 
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 یکشــنبه 16بهمن 1401       14رجب 1444      5فوریه 2023      ســال سی و ششم  
ـه ویژه خراســان         ـه رواق             4 صفـح شــماره10019      8 صفحــه            4صفـح

گفت وگو با مدیرگروه تاریخ مؤسسه »شناخت«
درباره چالش های روایت تاریخ انقالب اسالمی
سنگربندی حافظه تاریخی 

در برابر هجمه های استعماری

روزهای نخست جشنواره چهل و یکم فیلم فجر 
چگونه گذشت؟

از بی  اثری »استاد« 
تا جاه طلبی  »یادگار جنوب«

 نگاهی مقایسه ای به فعالیت های علمی کشور 
پیش و پس از انقالب اسالمی

نمره قبولی در کارنامه ایران

ویژه دهه مبارک فجر
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رواقرواق

رواقرواق



مجوز استخدام 
20هزار پرستار 
را گرفته ایم 
وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش 
پزشکی گفت:

 20 هزار پرستار 
جدید در کشور 
در آینده نزدیک 
استخدام می شوند.  
بهرام عین اللهی در 
جمع خبرنگاران در 
سمنان با اشاره به 
خدمات ارزنده کادر 
بهداشت و درمان به  
ویژه پرستاران در 
دوران شیوع کرونا 
خاطرنشان کرد: 
اولویت استخدام با 
پرستارانی است که 
در زمان شیوع کرونا 
در بیمارستان های 
کشور خدمت ارائه 
داده اند.

یادداشت رهبر معظم انقالب در آستانه 
والدت امــیــرالــمــؤمــنــیــن)ع( 
در جــشــن تکلیف دخــتــران 
ایرانی شرکت کردند. ایشان 
همچنین در بین نماز مغرب 
و عشا برای این نوجوانان تازه 
به سن تکلیف رسیده سخنرانی کردند. به گزارش 
پایگاه اطالع رسانی دفتر رهبر معظم انقالب متن 
بیانات ایشان به شرح ذیل است: بچه های عزیزم! 
اوالً سرودتان خیلی عالی بود؛ هم شعرش خوب 
بود، هم آهنگش خوب بود، هم شماها خوب اجرا 
کردید. جشن تکلیفتان را به شما تبریک می گویم، 
عید والدت امیرالمؤمنین)ع( را هم به همه شما 
دختران عزیزم تبریک عرض می کنم. ان شاءهللا 
که موفق باشید. شما دختران عزیز، نوگالن عزیز 
من، امشب نماز واجبتان را به جماعت در این 

حسینیه به جا آوردید؛ خدا ان شاءهللا قبول کند.
بچه های عزیزم! جشن تکلیف یک جشن واقعی 
است، واقعاً جشن است، واقعاً عید است. چرا؟ 
چــون شما از لحظه ای که تکلیف می شوید، با 
خدای متعال حرف می زنید و خدا با شما حرف 
می زند؛ یعنی شما این قابلیت را پیدا کردید که 
خدای متعال با شما حرف بزند، به شما تکلیف 
بدهد و شما آن تکلیف را به  جا بیاورید؛ این یک 
رتبه باارزشی در عالم انسانیت است که انسان 
مخاطب خدا بشود و خدا با انسان حرف بزند. 
معنای جشن تکلیف ایــن اســت که شما دیگر 
بعد از این، بچه نیستید، کودک نیستید، شما 
نوجوانید، مسئولیت پذیرید و در خانواده تان، در 
محیط مدرسه تان، در محیط های بازی با دوستان 
می توانید اثر بگذارید، شما می توانید دیگران را 
هم به راه راســت راهنمایی کنید، هدایت کنید؛ 
این مسئولیتی است که بر عهده همه ماهاست. 

یک دخترِ تازه  مکلف  شده مثلِ شما، پیش خدای 
متعال از لحاظ تکلیف، با یک زن بزرگسال یا با یک 

مرد مسن هیچ تفاوتی ندارد.

راه هایی برای دوستی با خدا ◾
آن توصیه ای که من می خواهم به شما نوجوان ها 
بکنم، به شما دختران عزیزم توصیه کنم، این 
اســت کــه بــا خــدا دوســت بشوید؛ سعی کنید 
از همین آغــاز نوجوانی تان، با خداوندِ مهربان 

دوست بشوید. دوستی با خدا چه جوری است؟ 
یکی از راه هــای دوستی با خدا همین است که 
شما در نماز با خدا حرف می زنید؛ توجه داشته 
باشید کــه داریـــد بــا خــدا صحبت می کنید، با 
خدا حرف می زنید؛ معنی این کلمات نماز را یاد 
بگیرید؛ ترجمه حمد، ســوره و آنچه را در رکوع 
یا در سجود می خوانید، از بزرگ ترهایتان و از 
معلم هایتان یاد بگیرید. وقتی نماز می خوانید، 
جـــوری نــمــاز بخوانید کــه داریـــد بــا خــدا حرف 

می زنید؛ ایــن می شود دوستی با خــدا؛ یکی از 
راه هــای دوستی این است. یکی دیگر از راه های 
دوستی ]با خدا[ هم این است که مواظب باشید 
آن کارهایی را که خدا گفته نکنید، نکنید؛ آن 
چیزهایی را که خدای متعال گفته انجام بدهید، 
انجام بدهید. راه دوستی با خدا این است؛ و شما 
امروز دل های روشنی داریــد، دل های نورانی ای 
داریـــد، دل هــای باصفایی داریـــد، می توانید از 

همین امروز با خدای متعال دوست بشوید.
االن در سرودِ شما، به زیبایی این را تکرار کردید؛ 
شماها می گفتید اینجا ایران است. کشور شما، 
ایران عزیز شما در گذشته زن های بزرگی داشته 
و من به شما بگویم امــروز زن هــای برجسته ما از 
گذشته بسیار بیشتر است. ما در همه بخش های 
علمی و عملی و جهادی و مسئولیت پذیری و 
مدیریتی و غیره زن های برجسته مهمی داریم؛ 
این ها مایه افتخارند. زن های برجسته در کشور 
ــ هر کشوری زنان برجسته ای داشته باشدـ ـ مایه 
افتخارند و در کشور ما زیاد هستند و شما سعی 
ــان بشوید. چــه جـــوری؟ درس  کنید جــزو ایــن زن
بخوانید؛ درس هــایــتــان را باید خــوب بخوانید، 
تکالیف درســی را باید خــوب انجام بدهید، کار 
کنید، فکر کنید، کتاب بخوانید تا ان شــاءهللا در 

آینده جزو زن های بزرگ بشوید.
امیدوارم خدای متعال همه شما را موفق بدارد. 
شما می توانید در ایــن مبارزه عظیمی که ملت 
ایران در دوران انقالب با ظلم و بدبختی و تبعیض 
شروع کرده، نقش ایفا کنید، همچنان که قبالً زنان 
زیادی نقش ایفا کردند و کارهای بزرگی انجام دادند 
که امروز کارهای این ها کتاب شده، پخش شده و 
زحمات و تالش های بانوان برجسته ای که در طول 
این سال های انقالب در کشور بوده اند را مردم 

می خوانند؛ ان شاءهللا شما هم از آن ها باشید.

رهبرمعظمانقالبدرجشنتکلیفدختراندانشآموز:

از امروز مسئولیت 
با شماست

 در آغاز نوجوانی با خداوند مهربان دوست بشوید

خبرخبر
روزروز

شرکت ملی پخش و پاالیش نفت ایــران در هفته های 
آینده عملیات ۱۰۰ روزه نوسازی بزرگ ترین مجتمع 
پاالیشی ونزوئال را برای افزایش ظرفیت پاالیش نفت 

خام و تولید سوخت این کشور آغاز خواهد کرد.
به گزارش ایرنا، این تصمیم در پی سفر امیرعبداللهیان 
به این کشور آمریکای التین اتخاذ شده است. ونزوئال 

با وجود در اختیار داشتن بزرگ ترین ذخایر نفت خام 
جهان، در سال گذشته با مشکل تولید بنزین و گازوئیل 
بــه علت ســرمــایــه گــذاری نــاکــافــی، اعــمــال تحریم های 
ایاالت متحده و از کار افتادن این پاالیشگاه روبه رو بود. 
یک شرکت وابسته به شرکت دولتی پاالیش و پخش 
نفت ایــران در مــاه مه قـــراردادی به ارزش ۱۱۰ میلیون 

یورو با همتای ونزوئالیی خود برای تعمیر »ال پالیتو« 
کوچک ترین پاالیشگاه آن با ظرفیت روزانــه ۱۴۶ هزار 
بشکه واقع در مرکز این کشور امضا کرده که اکنون در 
حال اجرا شدن است. پیش بینی می شود این شرکت ها 
در هفته های آینده قراردادی به ارزش ۴۶۰ میلیون یورو 
برای تعمیر و بازسازی مجتمع پاالیشگاهی پاراگونا با 

ظرفیت روزانــه ۹۵۵ هــزار بشکه در سواحل غربی این 
کشور امضا کنند. حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور 
خارجه کشورمان و طارق العیسامی، معاون اقتصادی 
رئیس جمهور و وزیر نفت ونزوئال ظهر روز جمعه دیدار 
و در خصوص موضوعات مورد عالقه گفت وگو و تبادل 

نظر کردند.

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

09110000820     آقای رئیس جمهور، صحبت شما در 
مورد رعایت حجاب در جامعه ما را قانع نکرد. لطفًا 

به فکر اقناع افکار کسانی باشید که مخالف باال 
رفتن آمار بدلباسی در جامعه هستند. 

09130000146    اعطای تسهیالت به فعالیت های 

دانش بنیان و اقتصادی درون زا، طوری باشد 
که فعاالن ، مادام العمر به این تسهیالت وابسته 

نباشند وبه تدریج به بلوغ واستقالل پولی ومالی 
برسند.

09110000552   مشاهده برخی لباس های نامناسب 

و برخوردهای اجتماعی غلط موجب نگرانی 
خانواده های محصالن و دانش آموزان شده است. 

فرایندهای اشتباه اجتماعی روی رفتار بچه ها 
اثر می گذارد. از نهادهای قانون گذار می خواهیم 

فکری کنند. 

09150000110    آقای مخابرات زرنگ! ما نمی خواهیم 
پرحرفی کنیم و هرماه چندهزاردقیقه رایگان 

مکالمه کنیم. چرا داری هرماه 18 هزارتومان پول 
زور از ما می گیری؟ سازمان بازرسی کل کشور 

کجایی؟ 

جای خالی شفافیت 
در مصوبه مولد سازی

سیدآبادی/  لطیفی  محمدمهدی 
کارشناس حقوق   به تازگی طرح مصوبه 
جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی ســران قــوا بــا عــنــوان »مولدسازی 
دارایی های دولت« برای مولدسازی دارایی های 
مازاد و راکد موجود انتقادها و مباحث قابل 
توجهی را در فضای رسانه ای کشور به خود 

اختصاص داده است.
در کــنــار هــمــه نــقــاط قـــوت طـــرح مــذکــور امــا 
ضــعــف ســاخــتــاری و حــقــوقــی کــه بــه آن در 
ــه وارد اســت،  ــســوزان ــا نــگــاهــی دل ــتــدا و ب اب
ــه آن را در بــوتــه  ــت کـ هـــمـــان ایــــــرادی اســ
انتقادهای جــدی وارد کــرده و آن هم نحوه 
اجــرا و ماهیت فــســادزا بــودن آن اســت. بنا 
بــه تجربه هایی کــه تاکنون از پرونده هایی 
ــاس و...  هــمــچــون هــفــت تــپــه، هــلــدیــنــگ یـ
ــزامــاً در تعامالت دولــت با  بدست آمــده ال
بخش های غیردولتی امــوال مشمول طرح 
باید برای جلوگیری از مفسده های احتمالی 
ــانـــدارد و شفافیتی  ــتـ  بـــه کــارشــنــاســی اسـ

مطلوب برسند.
واکسیناسیون و پیشگیری از احتمال فساد 
ــرا بــه طـــور قــطــع با  ایـــن طـــرح در مــرحــلــه اجـ
عاملی جز شفافیت و روشن شدن آن تأمین 
نــمــی شــود. حــال اگــر هیئتی کــه در جایگاه 
اجرایی طرح مذکور انجام وظیفه می کنند، 
به   راستی همان گونه که حقیقتاً از سالمت 
خود اطمینان دارند، در کنار اینکه تالش برای 
پوشیدن لباس مصونیت حقوقی دارند، باید 
اقدام به راه اندازی سامانه ای کنند به منظور 
شفافیت، آرامـــش افــکــار عمومی و دشــوار 
کردن ارتکاب جرم به گونه ای که تمام جزئیات 
مذاکرات و واگذاری  های این طرح مشتمل بر 
مشخصات بایع )فروشنده(، مشتری، مبلغ 
و... لحاظ شود. یقیناً الزمه عقالیی موقوف 
االجرا شدن تمامی قوانین کشور برای اجرای 
طرحی که در آن تحقق فساد و تبانی وجود 
ــود، در  دارد، راهــی جز شفافیت نخواهد ب
همین خصوص وزیــر اقتصاد نیز به تازگی 
قول رونمایی از سامانه ای را تقریباً مشابه 
پیشنهاد مذکور را تا پیش از ۲۲ بهمن  داده 
و بیان داشته  همه شهروندان می توانند در 
مــورد جزء جزء مصوبات مولدسازی اظهار 
نظر کنند، به  گونه ای که گویا ۸۵ میلیون نفر 

ناظر همه مصوبات این طرح هستند.
نتیجه اینکه در فرض تحقق اقدام های مورد 
ــای آیــنــده، راه  ــای جــنــاب وزیـــر در روزهــ ادعـ
عالج و پیشگیری از فساد، شفافیتی است 
که نگرانی و شبهه های کنونی و آینده را در 
ایــن زمینه پاسخگو باشد، بــدون شک این 
شفافیت مطلوب تحقق نمی یابد مگر اینکه 
جزئیات مذاکرات و واگذاری ها مشتمل بر 
افشای مشخصات خریدار، فروشنده، مبلغ 
 معامله و... به آسانی در دسترس همگان 

قرار داده شود.

خبـر
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جواد صبوحی / روزنامه نگار   دانشگاه ها 
به عنوان یکی از مهم ترین مراکز تعلیم نخبگان 
علمی، سهم بسزایی در توسعه کشور داشته 
ــا هـــدف افــزایــش  و دارنــــد. رشـــد ایـــن مــراکــز ب
عدالت آموزشی و فراهم کــردن امکان ادامه 
تحصیل برای جوانان را می توان نمونه بارزی 
از پــیــشــرفــت هــای کــشــور در ســاحــت علمی 

دانست.
ــن خـــصـــوص، شــمــار  ــ ــا بـــرنـــامـــه ریـــزی در ای بـ
دانشجویان کشور از ۱۷۰ هزار نفر در ابتدای 
انقالب به 3میلیون و ۲۰۰ هــزار دانشجو در 

دهه چهارم انقالب رسیده است.
توسعه تحصیالت تکمیلی نیز از مهم ترین 
نشانه های پیشرفت آموزش عالی در این دوره 
است؛ به گونه ای که با آنکه در آن مقطع هیچ 
دوره دکترا در کشور دایر نبود اما اینک عالوه 
ــای دکــتــرای بسیار فعال، دوره هــای  بر دوره هـ
پسادکترا نیز در دانشگاه های کشور برگزار 

می شود.

پیشرفت علمی دانشمندان ایرانی در جهان ◾
پیشرفت علمی دانشمندان کشور پــس از 
انقالب نیز به اندازه ای رسیده است که در حال 
حاضر دانشمندان کشورمان یک درصــد از 
دانشمندان مطرح جهان را تشکیل می دهند؛ 
ــران تنها چهار  ــ ــا ســـال ۸3 ای در حــالــی کــه ت

دانشمند مطرح جهانی داشته است.
در زمینه بــرون دادهــای علمی کشور نیز باید 
گفت در ســال ۲۰۲۱ بیش از ۷۸ هـــزار سند 
علمی از ایران  منتشر شده و کشور ما توانسته 
است رتبه نخست علمی منطقه را کسب کند 
ضمن آنکه با احتساب مقاالت فارسی بیش از 
۱۰۰ هزار مقاله علمی و پژوهشی اصیل توسط 

پژوهشگران به چاپ رسیده است.

پارک های علم و فناوری  ◾
ــران حتی خبر از یک  در حالی که زمانی در ای
پــارک علم و فــنــاوری نبود؛ امــا در حــال حاضر 
بیش از ۵۰ پارک علم و فناوری در کشور فعال 
اســـت؛ پــارک هــایــی کــه در آن هـــا مــراکــز رشــد و 
هسته های فناور فعالیت دارنــد به طــوری که 
تــعــداد هسته های فــنــاور بــه بیش از ۱۱ هــزار 

افزایش پیدا کرده است.
در زمینه شاخص نوآوری نیز کشور ما در سال 
۲۰۱۴ در رتبه ۱۲۰ جهانی بوده و این جایگاه در 
سال ۲۰۲۱ به رتبه ۶۰ رسیده است و در سال 
۲۰۲۲ رتبه ۵3 جهانی را کسب کرده ایم یعنی در 

یک سال صعود هفت پله ای داشتیم.
با پیروزی انقالب اسالمی حضور بانوان در تمامی 
عرصه ها به ویــژه عرصه های علمی و آموزشی 
افزایش یافت به گونه ای که در حال حاضر اگر به 
حضور اثربخش بانوان به ویژه بانوان دانشگاهی و 
محقق در پیشرفت های علمی کشور توجه نکنیم 
و آن را در نظر نگیریم شاهد رشــد و پیشرفت 

علمی متوازنی نخواهیم بود.
پیش از پیروزی انقالب اسالمی تنها 3۸ هزار 
دانشجوی زن در دانشگاه ها تحصیل می کردند 
که نسبت به جمعیت دانشجویان کشور حدود 

۲۷ درصد را شامل می شد اما امروز حدود ۵۰ 
تا ۶۰ درصد دانشجویان حاضر در کالس های 

دانشگاهی را خانم ها تشکیل می دهند.

جایگاه کشور در تولید علم  ◾
نخستین آمــاری که از اسکوپوس دربــاره ایران 
وجود دارد مربوط به سال ۱۹۹۶ است؛ در این 
سال تولیدات علمی که با نشانی ایــران نمایه 
شده ۸۵۰ عدد بــوده اســت؛ یعنی کشور چند 
ده میلیونی مثل ایران ۸۵۰ نمایه داشته و رتبه 

علمی ما هم در سطح جهان ۵۴ بوده است.
اما بد نیست بدانید در سال ۲۰۱۰ میالدی ما 
با بیش از 3۰ هزار مقاله نمایه شده در سایت 
اسکوپوس رتبه ۲۱ دنیا را داشته ایم و ۱۱ سال 
بعد، یعنی سال ۲۰۲۱ میالدی با ۷۸ هزار مقاله 
نمایه شده در سایت اسکوپوس به رتبه ۱۵ دنیا 

رسیده ایم.
به گفته مسئوالن علمی کشور آمار تولید علم 
ایران نشان می دهد ضریب تبدیل منابع مالی 
به تولید علم در کشور ما در دنیا بی نظیر است به 
گونه ای که گمان نمی رود تا مدت ها هیچ کشور 
دیگری در دنیا بتواند به ایــن ضریب تبدیل 

دست یابد.

گزارش گزارش 

نگاهیمقایسهایبهفعالیتهایعلمی
کشورپیشوپسازانقالباسالمی

نمره قبولی 
در کارنامه ایران

      صفحه 2

 آب ، نعمت بزرگ الهی است ، آن را هدر ندهیم.

آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای 

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مشهد

1 -کارفرما : شرکت آب و فاضالب مشهد.
2- محل تأمین اعتبار : بودجه غیرعمرانی.

3- تاریخ و محل دریافت اسناد مناقصات و ارزیابی از تاریخ 1401/11/16 لغایت 1401/11/19 از محل 
دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب مشهد یا در سایت اینترنتی http://iets.mporg.ir  قابل 

دریافت می باشد.
4- تاریخ و محل تسلیم پاکات مناقصات )ردیف یک تا سه( ساعت 15 مورخ 1401/12/02 و پاکات 

ارزیابی ردیف 4 مورخ  1401/12/06 به آدرس مشهد، خیابان فلسطین، فلسطین 26، دبیرخانه 
مرکزی شرکت آب و فاضالب مشهد و شماره تماس جهت اطالعات بیشتر 37008152 می باشد. 

5- مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت سه ماه می باشد.
6- هزینه درج آگهی به عهده برندگان مناقصات می باشد.
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شرکت آب و فاضالب مشهد 
در نظر دارد

با رعایت مفاد آئین نامه معامالت شرکت های آب 
و فاضالب شهری و استانی و از طریق مناقصات عمومی عملیات مشروحه ذیل را به پیمانکاران  ذیصالح واگذار نماید.

مدت اجرا موضوعردیف
)ماه(

مبلغ برآورد اولیه
به ریال

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

فرآیند  ارجاع کار

اجرای عملیات اصالح شبکه آب و نصب مجدد 1
1225/358/583/647961/000/000پراکنده در سطح منطقه 4 فاز 3

صالحیت حداقل رتبه 5 
رشته آب یا تاسیسات 
تجهیزات از سازمان 
برنامه و بودجه کشور

1-واریز نقدی به حساب جاری 
شماره 100050004

 بانك پاسارگاد
شعبه آبفای مشهد
2- ضمانتنامه بانکی

3-اوراق مالی اسالمی

 اجرای عملیات اصالح شبکه آب و نصب مجدد 2
1219/730/763/207792/000/000پراکنده در سطح منطقه 4 فاز 4

3
اصالح  مسیرهای  انشعابات  سازی  استاندارد 
شده بصورت پراکنده در سطح روستاهای بخش 

929/359/204/0191/081/000/000مرکزی شهرستان مشهد منطقه 5 )فاز یک( 

4
و  شبکه  اصالح  پراکنده  های  کروکی  اجرای 
منطقه  سطح  در  اب  انشعابات  مجدد   نصب 

1236/058/476/5101/282/000/000یک-  همراه با ارزیابی کیفی

 CNG شهرداری تایباد در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسالمی شهر نسبت به واگذاری و بهره برداری از جایگاه
س��وم خرداد  تایباد از  طریق برگزاری مزایده عمومی با قیمت پایه اجاره ماهیانه  264/500/000 ریال و ضمانت حس��ن 
انجام تعهدات قرارداد مبلغ  4/000/000/000 ریال اقدام نماید ،لذا از کلیه ش��رکت های  واجد ش��رایط دعوت می شود 

جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات الزم به واحد امالک شهرداری تایباد  مراجعه نمایند. 
مهلت دریافت اسناد مزایده: از تاریخ 1401/11/9 لغایت 1401/11/26

مهلت تسلیم پیشنهادها: تاساعت 14 مورخ 1401/11/26 
زمان بازگشایی پاکات: 1401/11/27 در محل دفتر شهردار تایباد.

ضمانت شرکت در مزایده: مبلغ 350/000/000 ریال می باشد. 
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .و در صورتی که برندگان اول تا سوم مزایده از پیشنهادات خود عدول 

نمایند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شود.
محل تحویل اس��ناد مزایده: دبیرخانه شهرداری تایباد می باش��د . متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت اطالعات 

بیشتر با شماره تلفن 54536525-051 تماس حاصل نمایند. 
مهرداد  کریم زاده - شهردار تایباد

آگهی تجدید مزایده
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مهندسان ایرانی بزرگ ترین پاالیشگاه ونزوئال را نوسازی می کنند



بازگشایی 
بازارچه مرزی 

مشترک با 
ترکمنستان 

معاون دیپلماسی 
اقتصادی وزارت امور 

خارجه با تشریح 
اقدام های انجام شده 
برای توسعه مبادالت 

تجاری ایران به 
بازگشایی بازارچه 

مرزی مشترک با 
ترکمنستان پس از دو 
سال، اعزام ۳۵ رایزن 
اقتصادی و افتتاح پل 
دوم آستارا تا یک ماه 

آینده اشاره کرد.
مهدی صفری با 

تأکید بر اینکه برای 
صادرات محصوالت 

ایرانی باید از ظرفیت 
حوزه حمل ونقل ریلی 
استفاده شود، افزود: 

اکنون فقط از یک سوم 
ظرفیت راه آهن آستارا 

استفاده می شود.

ــروی  در نشست  ــسـ  مــیــثــم خـ
ــه هــمــت هیئت  اقــتــصــادنــا کــه ب
انــدیــشــه ورز اقــتــصــاد و الــگــوی 
پیشرفت اســامــی بــرگــزار شده 
است می گوید: در بازار، ارز ۶۳هزار 
تومان بود ولی در بازار متشکل با 
قیمت ۲۳ هزار تومان مبادله صورت می گرفت. این 
ً تسلیم شدن در برابر افزایش نرخ ارز  روش مداخله عما
و اعطای رهبری ارز به دالالن و فعاالن در بازار غیررسمی 
است. از همان زمان زمزمه معرفی ارز ترجیحی جدیدی 
به گــوش می رسید تا اینکه رئیس کل جدید بانک 

مرکزی این سیاست را به طور رسمی اعام کرد.
 در حوزه ارزی کشور با بازاری مواجه ایم که با توجه به 
متغیرهای بنیادین، نرخ ارز آن حدود ۳۵ هزار تومان 
است ولی چه اتفاقی در ماه های اخیر رخ داد که نرخ 
ارز فراتر از این ارقام رفــت.آن طور که میثم خسروی، 
کارشناس مرکز پژوهش های مجلس در نشست 
اقتصادنا که به همت هیئت اندیشه ورز اقتصاد و 
الگوی پیشرفت اسامی برگزار شده است، می گوید: 
چگونگی مواجهه ما با بحران و تصمیم گیری در 
خصوص آن، بیانگر توانمندی حاکمیت و ظرفیت 
حکمرانی در کشور اســت. متأسفانه مــا همیشه 
تصمیماتی در بحران اتخاذ می کنیم که بحران را تشدید 
می کند. در دولت فعلی نیز این اتفاق رخ داد و زمانی که 
نرخ ارز اندکی افزایش یافت، دوباره به سیاست های 
شکست خورده قبلی رجوع کردیم و بانک مرکزی با 
انکار نرخ های ارز در بازار و جدی نگرفتن آن ها، با فروش 
ارز با قیمتی پایین تر از نرخ بازار مداخات خود را شروع 
کرد. وی می افزاید: در بازار، ارز ۳۶هزار تومان بود ولی 
در بازار متشکل با قیمت ۳۲ هزار تومان مبادله صورت 
می گرفت. این روش مداخله عماً تسلیم شدن در 
برابر افزایش نرخ ارز و اعطای رهبری ارز به دالالن و 
فعاالن در بازار غیررسمی است. از همان زمان زمزمه 

معرفی ارز ترجیحی جدیدی به گوش می رسید تا اینکه 
رئیس کل جدید بانک مرکزی این سیاست را به طور 

رسمی اعام کرد.

بانک مرکزی؛ رهبر قیمت در بازار ارز ◾
خسروی با تأکید بر اینکه بانک مرکزی باید رهبر قیمت 
در بازار ارز باشد،  می گوید: هدف مداخات دولت و 
بانک مرکزی در بازار ارز به منظور کنترل نوسان ها باید 
به نحوی باشد که بانک مرکزی رهبر قیمت در بازار 

باشد و از تجربه چند سال گذشته استفاده شود نه 
اینکه چند نفر در گروه های تلگرامی و فضای مجازی 
نرخ ها را تعیین کنند. این موضوع نمایانگر ضعف های 

حکمرانی است.
این کارشناس اقتصادی افزود: در سال 99-98 بانک 
مرکزی به واسطه صرافی های بانکی در بازار مداخله و 
نرخ تعیین می کرد؛ مثاً اگر نرخ ارز بازار ۲8هزارو۵۰۰ 
بود، نرخ صرافی ملی ۲8هـــزارو۶۰۰ تومان بود و همه 
فروشندگان به این صرافی ها مراجعه می کردند و فردای 

آن روز، صرافی ملی قیمت ها را اندکی کاهش می داد و 
پلکانی در حاشیه بازار مداخله می کرد و درنتیجه این 
مداخات چند ماهه، نه تنها از ذخایر بانک مرکزی 

کاسته نشد، بلکه افزایش هم یافت.

ضرورت اصالح بازار متشکل و قوانین محدودکننده  ◾
خسروی می افزاید: متأسفانه در این ایــام به بازار 
متشکل بسنده کردیم و زیر قیمت بــازار، ارزپاشی 
صورت گرفت و از ذخایر ارزی کشور کاسته شد. توجه 
به بازارهای غیررسمی ارز راهکاری برای رهبری نرخ ارز 
در جهت بازپس گیری رهبری قیمت در بازار و اولویت 
با اصــاح بــازار متشکل و قوانین محدودکننده ای 
است که سبب فاصله گرفتن قیمت ارز از نرخ بازاری 
آن شده است. همچنین می توان از طریق صرافی های 
ملی مداخاتی را انجام داد.  وی تأکید می کند: ما 
نباید بــازار  غیررسمی را نادیده بگیریم به این معنا 
که هیچ مداخله ای در آن نکنیم؛ اساساً مداخله در 
بازار اسکناس و اعطای ارز به هر کد ملی در جهت 
ــازار غیررسمی اســت و اگــر آن را رها  اثــرگــذاری در ب
کنیم تمام سازوکارهای سامانه نیما و صرافی ها از 

بین می رود. 

تمرکززدایی از درهم در سبد ارزی کشور ◾
کارشناس مرکز پژوهش های مجلس می گوید:  نکته 
بعد اینکه بــازار حواله جات ارزی چون بــازار به شدت 
ناهمگنی است، باید تمرکز را از روی یک یا دو ارز کاهش 
داد؛ همان طور که عنوان شد ۷۰درصد تجارت کشور 
با درهم انجام می گیرد و زمانی که در یک ارز متمرکز 
هستیم به تعبیری دستمان زیــر ساطور آن کشور 
خواهد بود. پس تا حد امکان باید تجارت خارجی خود 
را از درهم کاهش دهیم و به ارزهای دیگر انتقال دهیم 
و به سمت تجارت های دوجانبه و پیمان های پولی با 
کشورهایی که تراز تجاریمان تقریباً مساوی است، 

مانند چین، ترکیه و... برویم.

وظیفه خطیر پژوهشگران در حوزه حکمرانی ارز  ◾
ایـــن کــارشــنــاس اقــتــصــادی مــی گــویــد: عــمــاً نظام 
پرداخت های بین المللی کشور از شبکه رسمی دنیا 
جدا شده است و در کانال های غیررسمی و صرافی ها 
صورت می گیرد که امری پرهزینه است و حکمرانی 
ارزی کشور را پیچیده کـــرده اســت و مــا در مرحله 
پیشابازار هستیم و باید نهاد بازار را در حوزه ارز احیا 
کنیم و زیرساخت های آن را باید دولت فراهم کند؛ به 
طور مثال به سمت جایگزین های امارات برویم و حتی 
نام برخی کشورها، سازوکارها و نیز پیشنهادهایی در 
جهت تقویت بازار ارز داده ایم. خسروی تأکید می کند: 
بخشی از روش های اعمال حکمرانی در بازار ارز، اصاح 
نقشه ارز و تجاری کشور، کاهش هزینه ها و آسیب های 
مداخات برای ذخایر ارزی کشور است که باید تمام 
کارشناسان و پژوهشگران ما به دنبال الگوهای مناسب 

اعمال حکمرانی در بازار نرخ ارز باشند.

ضرورت تشکیل کمیته برای مدیریت تقاضاهای ارز  ◾
وی می گوید: اگر بخواهیم مجموعه کاملی از اقدام های 
ــازار ارز را بیان کنیم، بخش قابل توجهی مختص  ب
تقاضای ارز است که به روش های مختلفی همچون 
درخواست خروج سرمایه و تقاضای واردات کاال صورت 
می گیرد. از همین رو  باید در ابتدای مسیر تقاضای ارز 
و حواله جات ارزی به منظور کاهش و پایش تقاضای 
ارز و ثبت سفارشات واردات کاالهای ضروری با توجه 
به منابع ارزی کشور در کمیته های متشکل از بانک 
مرکزی، صمت و دستگاه های مربوط که با مجوز سران 
تشکیل شده اســت، جلساتی برگزار و موضوعات 
بررسی شود. هرچند متأسفانه به جز چند جلسه 
ابتدایی، این کمیته، جلسات دیگری تشکیل نداده 

است.

 گفت وگو با کارشناس  مرکز پژوهش های مجلس  
درباره ضرورت تغییر ریل حکمرانی ارزی در کشور

بانک مرکزی باید راهبر 
قیمت ها در بازار ارز باشد

اقتصاد3
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      صفحه 3

40
11

49
29

ش�رکت کش�اورزی رض�وی  در نظ�ر دارد 
نس�بت ب�ه ف�روش پس�ته تولی�دی ارق�ام 
مندرج در اس�ناد مزایده اق�دام نماید. لذا 
از کلی�ه متقاضی�ان محترم دعوت می ش�ود 
جهت ش�رکت در مزایده به آدرس س�ایت
www.reo.ir)قسمت معامالت/ مزایده( 
مراجع�ه نماین�د، مهل�ت ارائه پیش�نهادات 
س�اعت 12 مورخ 1401/11/23 می باشد.
ضمن�ا در صورت نیاز ب�ه دریافت اطالعات 
یا اسناد مزایده  با ش�ماره  09356330045 

آقای نسایی تماس حاصل فرمایند. 
     شرکت کشاورزی رضوی -آستان قدس رضوی 

 آگهی مزایده فروش 
محصول پسته شرکت کشاورزی رضوی

بدینوس��یله از كلیه س��هامدران ش��ركت و یا 
نماین��دگان قانونی آن��ان دعوت می ش��ود در 
جلسه مجمع عمومی فوق العاده كه در ساعت 10 
صبح روز یكشنبه  مورخ 1401/11/30 در محل 
بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی 
واقع در مشهد  بلوار خیام بین خیام 33 و 35 

تشكیل خواهد شد حضور بهم رسانند."
 دستور جلسه:

1- استماع گزارش بازرس قانونی و حسابرس 
در خصوص افزایش سرمایه .

2- تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه 
از مح��ل مطالب��ات ح��ال ش��ده س��هامداران و 
اصالح ماده 5 اساسنامه و سایر مواردی كه در 

صالحیت مجمع می باشد.
هیئت مدیره شركت قند چناران

آگهي دعوت مجمع عمومی 
فوق العاده شرکت قند چناران به شماره ثبت 

271 و شناسه ملی 10380079707
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فراخوان مزایده
دانشگاه علوم پزشکي گناباد در نظر دارد یک دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل مسکونی دارای سند 
مالکیت تک برگ دولتی واقع در ش�هر گناباد-خیابان ش�هداء 8- پالک 13 را از طریق مزایده عمومی به  

فروش رساند.
کلیه اش�خاص حقیقی و حقوقي واجد ش�رایط مي توانند ظرف مدت ده روز از تاریخ درج آگهی  به آدرس 

الکترونیکیhttps://setadiran.ir  )سامانه ستاد( مراجعه  و  برگ  شرایط مزایده را دریافت نمایند .
 قابل ذکر است :    هزینه درج آگهي به عهده برنده مزایده مي باشد.

 روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکي گناباد
شناسه آگهی: 1449590
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آگهی مناقصه عمومی شماره فراخوان سامانه ستاد 2001094999000037
موضوع : مناقصه بازپیرایی بوستان رستگار مقدم

مبلغ برآورد: 77.000.000.000  ریال 
الکترونیکی  تدارکات  سامانه  به  مناقصه،  در  شرکت  و  اسناد  دریافت  بیشتر،  اطالعات  کسب  جهت 
www.setadiran.ir مراجعه نمایید. این آگهی در روزنامه رسمی به آدرس   دولت )ستاد( به آدرس 

www.rrk.ir نیز درج می گردد.دا                         امور قراردادها و پیمان های شهرداری منطقه 5
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آگهی مناقصه )نوبت دوم(
شهرداری گرمدره در نظر دارد نسبت  

ب���ه واگذاری پروژه زیرس���ازی و تراش 
آس���فالت و انتخ���اب پیمان���کار واج���د 
صالحیت از طریق برگزاری تشریفات 
قانونی مناقصه اقدام نماید. مقتضی 
اس���ت در صورت تمایل جهت شرکت 
ت���دارکات  س���امانه  ب���ه  مناقص���ه  در 
الکترونیک���ی دول���ت )س���تاد( مراجعه 

نمایید.
شناسه آگهی:1448007
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موسی رجب زاده- شهردار سبزوار

ومالی  اداری  اتوماسیون  پشتیبانی  و  خرید  عمومی  مناقصه  دارد  نظر  در  سبزوار  شهرداری 
برگزاری  مراحل  نماید.کلیه  برگزار  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  طریق  از  را  یکپارچه 
درگاه  طریق  از  ها  پاکت  وبازگشایی  گران  پیشنهادمناقصه  ارائه  تا  اسناد  دریافت  از  مناقصه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس )www.setadiran.ir( انجام خواهد شد و 
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت 

گواهی امضای  الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
زمان انتشار در سایت : 1401/11/09

آخرین مهلت شرکت درمناقصه: 1401/11/19
 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : 1401/11/30

زمان بازگشایی پاکت ها: 1401/12/1
مبلغ شرکت در مناقصه 625.000.000 ریال میباشد

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:
الکترونیکی  گواهی  دریافت  و  نام  ثبت  بایست جهت  مناقصه می  در  به شرکت  مندان  عالقه 

)توکن(با شماره 02141934 مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه تماس حاصل نمایند.

آگهی مناقصه یک مرحله ای 

فراخوان شماره 2001093676000014)نوبت دوم(

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 

دفتر روابط عمومی شركت آب و فاضالب استان زنجان

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

ابتدای زیباشهر کد پستی  1-نام و نشانی مناقصه گزار: شركت آب و فاضالب استان زنجان به آدرس: زنجان کمربندی شمالی_ 
4514978757

2-عنوان و مشخصات كلی مناقصه :
شماره 
برآورد اولیه )ریال(موضوعمناقصه

مبلغ 
پیش 
پرداخت

محل تامین اعتبارمدت پیمان
تضمین شرکت در 
فرآیند ارجاع کار 

)ریال(

401-173
نوبت دوم

تعمیرات و رفع حوادث کلیه 
تاسیسات آبرسانی روستاهای 

شهرستان خرمدره
 شماره فراخوان

2001001230000127

24 ماهندارد18/654/374/128
منابع عمرانی به صورت نقد و 
اسناد سه ساله طبق شرح در 

اسناد مناقصه
933/000/000

رشته و
پایه مورد 

نیاز

حداقل رتبه 6 بهره برداری از تاسیسات آب شرب در رسته تامین، انتقال و توزیع آب از شرکت مهندسی آبفای کشور و همچنین 
شرکتهایی که کلیه مراحل تشخیص صالحیت فوق را طی نموده و نام آنها در سایت www.nww.ir درج شده است یا دارندگان 

حداقل رتبه 5 آب یا تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه مجاز به شرکت در مناقصه می باشند.
3-تاریخ وآدرس دریافت اسناد مناقصه: اسناد مناقصه از  ساعت 8 صبح  مورخه   1401/11/13  لغایت ساعت 8  صبح  مورخه   
1401/11/19 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir جهت دریافت موجود است و معامله از ثبت و 

دریافت اسناد تا ارسال پاکات توسط مناقصه گران ، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی انجام خواهد شد . 
*نکته مهم* مناقصه گران جهت شرکت در مناقصه حتماَ می بایست در بازه  زمانی فوق نسبت به دریافت اسناد فقط از سایت 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نمایند ، در غیر این صورت امکان شرکت در مناقصه فوق برای ایشان وجود نخواهد داشت 
4- نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار می بایست به یکی از صور درج شده در آیین نامه 

تضمین برای معامالت دولتی ارائه گردد که جزئیات به صورت مشروح در اسناد مناقصه توضیح داده شده است . 
5-مدت اعتبار پیشنهادها: مدت اعتبار پیشنهادها 3 ماه از تاریخ آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها بوده و قابل تمدید تا 3 ماه 

دیگر می باشد.
 http://iets.mporg.ir , http://tender.nww.ir : 6-سایتهای ثبت آگهی 

7-مهلت تحویل پاکات مناقصه: پاکات مناقصه باید حداکثر تا ساعت 8 صبح مورخه 1401/11/30 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت ارائه گردد و به پاکاتی که خارج از سامانه تدارکات الکترونیکی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد .

تذکر : مناقصه گران می بایست اصل تضمین شرکت در مناقصه را عالوه بر ثبت در سامانه ستاد ، در یک پاکت دربسته تا یک 
ساعت قبل از بازگشایی پاکات به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان تحویل نمایند .

www.setadiran.ir 8- مکان تحویل اسناد: از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی به آدرس
9-زمان گشایش پاکات: پاکات مناقصه مذکور در ساعت 9 صبح مورخه 1401/11/30 در سالن کنفرانس شرکت آب و فاضالب استان 

زنجان بازگشایی خواهد شد.
10- شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول اختیارات و تکالیف دستگاه مناقصه گذار موضوع ماده 10 آیین نامه معامالت 

دولتی می باشد. شرکت آبفا در رد یا قبول هر یك از پیشنهادات مختار است .
11- عالوه بر صالحیت پیمانکاری ، داشتن صالحیت ایمنی برای شرکت در مناقصه الزامی می باشد .

12- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .
13- به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط، مخدوش و همچنین پیشنهاداتی که پس از مهلت مقرر در فراخوان واصل گردد ترتیب 

اثر داده نخواهد شد. 
14- هزینه کلیه آگهی ها به عهده برنده مناقصه می باشد.
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نوبت دوم

خبرخبر
روزروز

کسی تاکنون جرئت مولدسازی را نداشته است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه هیچ 
چیز در مسیر مــولــدســازی، محرمانه نیست، گفت: 
عملکرد صفر مولدسازی در گذشته بیانگر این است که 
کسی تاکنون در کشور جرئت و جسارت مولدسازی را 

نداشته است.
محمدرضا پورابراهیمی مولدسازی دارایی های دولت را 

از موضوعات مهم در حوزه افزایش ظرفیت اقتصادی 
کشور برشمرد و گفت: بر پایه آمار تاکنون بیش از ۱۰ هزار 
میلیارد تومان از ظرفیت دارایی های دولت شناسایی 
شده که البته بخشی از آن، مورد استفاده و بهره برداری 
اســت و بخشی از آن بااستفاده مانده یا از ظرفیت 

بسیار کم آن استفاده می شود.

ایــن نماینده مجلس با اشــاره به پیگیری دو هــدف در 
ــادآور شــد: هــدف نخست،  اصــاح ساختار بــودجــه، یـ
پوشش کسری بودجه و هدف دوم تبدیل »دارایی های 
فاقد استفاده« یا »با استفاده نامناسب« به دارایی های 

قابل استفاده است.
وی همچنین با اشاره به اینکه تجربه تاریخی کشور در 

حوزه مولدسازی و بهره گیری از روش هــای مختلف در 
فضای مطلوبی رقم نخورده است، ادامه داد: این فضا 
و تــجــارب، تصمیمات را تحت  تأثیر قــرار داده است. 
برای رفع معضل و مشکل اصلی موضوع مولدسازی 
دارایی های دولت، این پیشنهاد مطرح شد که از ظرفیتی 

با اختیارات تام استفاده شود.

میثم خسروی
کارشناس مرکز پژوهش های مجلس

  زهرا طوسی| نرخ ارز حدود ۳۵ هزار تومان است 
ولی چه اتفاقی در ماه های اخیر رخ داد که نرخ ارز فراتر از 
این ارقام رفت.آن طور که میثم خسروی، کارشناس مرکز 

پژوهش های مجلس در نشست اقتصادنا که به همت هیئت 
اندیشه ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسالمی برگزار شده 

است، می گوید: چگونگی مواجهه ما با بحران و تصمیم گیری 
در خصوص آن، بیانگر توانمندی حاکمیت و ظرفیت 

حکمرانی در کشور است.
 متأسفانه ما همیشه تصمیماتی در بحران اتخاذ می کنیم که 

بحران را تشدید می کند. 

در دولت فعلی نیز این اتفاق رخ داد و زمانی که نرخ ارز اندکی 
افزایش یافت، دوباره به سیاست های شکست خورده قبلی 
رجوع کردیم و بانک مرکزی با انکار نرخ های ارز در بازار و 

جدی نگرفتن آن ها، با فروش ارز با قیمتی پایین تر از نرخ بازار 
مداخالت خود را شروع کرد.



     مصطفی زمانی 
طلسم را شکست 
در جشنواره امسال 
نبود منتقدان که هر 
سال فیلم ها را در کنار 
اهالی رسانه تماشا 
می کردند مشهود 
است. همچنین 
در نشست های 
مطبوعاتی فیلم ها 
هم که اغلب محل 
مناقشه و حاشیه 
بوده است،تهیه کننده 
و کارگردان در غیاب 
بازیگران بار این 
نشست مطبوعاتی 
را به دوش می کشند. 
البته  مصطفی زمانی 
از معدود چهره های 
مطرح سینما بود که در 
سومین روز جشنواره 
با حضور در نشست 
خبری فیلمش یعنی 
»عطرآلود« این طلسم 
را شکست. 

فیلم روز صبا کریمی چهل و یکمین 
جشنواره فیلم فجر در حالی به 
نیمه های خود نزدیک می شود 
کــه در چــهــار روز، 11 فیلم در 
ــه نمایش  ــه ب سینمای رســان
ــد.  فیلم های »اســتــاد«،  ــ درآم
»شماره 10« ،»آه سرد«، »جنگل پرتقال«، »یادگار 
جنوب«، »پــرونــده بــاز اســت«، »سرهنگ ثریا« 
»عــطــرآلــود« و روز گذشته سه فیلم »چــرا گریه 
نمی کنی؟«، »بچه زرنــگ« و »هــوک« فیلم های 
نمایش داده شده این روزها بودند. از نکات قابل 
توجه جشنواره امسال حضور خانواده ها، کودکان 
و افراد غیررسانه ای در سینمای رسانه بود.  نکته 
بعدی بــرگــزاری نشست های فیلم بــدون حضور 
بازیگران است؛ در نشست خبری روز گذشته فیلم 
»چرا گریه نمی کنی؟« که با حاشیه هایی از سوی 
تهیه کننده و کارگردان همراه بود، سیدرضا محقق؛ 
تهیه کننده فیلم به تنهایی در نشست خبری فیلم 
حاضر شد. او گفت: »از همه بازیگران »چرا گریه 
نمی کنی؟« که مرا تنها گذاشتند تشکر می کنم!«. 
در ادامه مروری بر دو فیلم جشنواره را می خوانید.

»استاد«؛ماللآوروبیاثر ◾
این سال ها و به مدد جنبش جهانی »می تو«، 
توجه سینمای ایــران هم به این معضل بیش از 
پیش جلب شد و برخی فیلمسازان را به حرکت در 

این مسیر ترغیب کرد.
 نخستین فیلمی کــه مشخصاً مبتنی بــر این 
جنبش ساخته شد »ابلق« نرگس آبیار بود و حاال 
عماد حسینی در »استاد« به شکلی عریان تر آن را 
دستمایه ساخت نخستین فیلم خودش قرار داده 
است؛ فیلمی که مشخصاً کنایه هایی هم به یکی از 
استادان مطرح تجسمی می زند و کدهای متعددی 

برای ارجاع به یک شخصیت خاص در اختیارش 
قرار می دهد، البته این گوشه و کنایه ها به همین جا 
ختم نمی شود و بخشی را هم برای طعنه به اکسپو، 
حراجی ها، رانت و فسادی که در این وادی نهفته، 

کنار می گذارد.
پشت سر ایــن فیلم نــام بهروز افخمی به عنوان 
تهیه کننده دیده می شود که به سختی می توان 
تأثیرش را در فیلم نادیده گرفت و نقشش را صرفاً به 
یک نظاره گر تقلیل داد اما حتی با حضور سینماگر 
صاحبنامی همچون افخمی که خودش صاحب 
ــروس« و  فیلم های ساختارشکنی همچون »عـ
»شوکران« بوده باز هم عماد حسینی نتوانسته 
فیلم را به یک اثر مهم تبدیل کند. اگرچه پرداختن 
بــه موضوعی کــه از ابتالئات جامعه اســت و به 
ویژه زنان در موقعیت های مختلفی با آن درگیرند 

قابل تحسین اســت امــا شکل روایــت داستان و 
پایان بندی اش دریچه تازه ای پیش روی مخاطب 

باز نمی کند.
»استاد« را بدون در نظر گرفتن دو پالن ابتدایی 
و انتهایی فیلم می توان تماماً اثری تک لوکیشن 
دانست که داستانش در یک عمارت قدیمی و 
بازسازی شده می گذرد. اما مشکل اصلی فیلم 
در کش آمدن داستان، تعلیق های بدون کارکرد و 
گفت وگوهای زائدی است که میان استاد و شاگرد 

در رفت و برگشت است. 
حاال به همه این ها بازی همیشگی و وارفته حسن 
معجونی را هم اضافه کنید که فیلم را در مقاطعی 
حوصله سربر می کند اما در نیمه دوم فیلم و با اضافه 
شدن سجاد بابایی در نقش نامزد گلنوش فیلم از 

حالت کسل کننده اش خارج می شود . 

»یادگارجنوب«؛خالقوجاهطلبانه ◾
پــدرام پورامیری و حسین دومــاری با چند تجربه 
مشترک خود ثابت کردند راه و رسم قصه گویی 
را به خوبی می شناسند و می دانند چطور باید 
مخاطبشان را غافلگیر کنند؛ چه در فیلمی مانند 
»جاندار« که یک داستان ساده را به درستی به 
اوج التهاب می رسانند و چه در »یادگار جنوب« 
که دست به یک خالقیت جاه طلبانه و کم نظیر 
می زنند. شاید در نگاه نخست و با توجه به پیشینه 
این دو فیلمساز انتظار تماشای داستانی در حال 
و هوا و نوع روایــت »جاندار« را داشته باشید اما 
»یادگار جنوب« از کلیشه های رایج فاصله گرفته 
و به بازیگوشی های سرخوشانه ای دست می زند. 

آنچه »یادگار جنوب« را از بسیاری آثار این روزهای 
سینمای ایــران متمایز می کند و ویژگی ممتاز آن 
محسوب می شود تکیه شاکله فیلم بر ساختار 
روایت است. روایتی غیرخطی اما متداوم و به هم 
پیوسته که در کنار دیگر ارکان فیلم تبدیل به یک اثر 
ویژه شده است. فیلم اگر چه مانند پازلی طراحی 
شده که در پس و پیش داستان، تکه هایش را کامل 
می کند اما به درستی ریتم را حفظ و مخاطب را با 
خودش همراه می کند و این توفیق به سبب دکوپاژی 
درخشان، طراحی صحنه و بهره گیری تیزهوشانه 
از ظرفیت های المان های بومی جنوب است که 
فیلمسازان »یادگار جنوب« در بهره گیری از آن و 
در راستای هویت بخشی به اثر دست و دلبازی به 

خرج داده اند. 
گریم سنگین و متفاوت صابر ابر یک امتیاز مثبت 
دیگر برای این فیلم است که توسط مونا جعفری 
طراحی شده و همه این ها در کنار بازی قابل توجه 
وحید رهبانی، سحر دولتشاهی و صابر ابــر با 
چهره پردازی هایی درجه یک این فیلم را به یکی از 

مهم ترین آثار چند سال اخیر بدل می کند. 

روزهای نخست جشنواره چهل و یکم فیلم فجر چگونه گذشت؟   

از بی  اثری استاد تا جاه طلبی یادگار جنوب

خبرخبر
روزروز

»بچه زرنگ« حرف های زیادی برای گفتن دارد
زهره کهندل  »بچه زرنگ« تنها انیمیشن حاضر در 
جشنواره فیلم فجر است که سازندگان آن  پیش از این، آثار 
موفقی همچون »شاهزاده روم« و »فیلشاه« را روی پرده 
سینماها برده بودند. این انیمیشن سینمایی که جدیدترین 
محصول گروه هنر پویا با سرمایه گذاری مشترک کانون 
پرورش فکری است توسط هادی محمدیان، بهنود نکویی 

و محمدجواد جنتی، کارگردانی مشترک شده و حامد 
جعفری هم تهیه کنندگی آن را بر عهده دارد. »بچه زرنگ« 
قصه پسر بچه ای به نام محسن است که دنیای متفاوتی 
را برای زندگی تجربه می کند.سعید شیخ زاده که در فیلم 
سینمایی »فیلشاه« نیز به  عنوان مدیر دوبالژ با گروه هنر 
پویا همکاری داشته، در این انیمیشن در کنار چهره های 

شناخته  شده عرصه دوبالژ، از صداپیشگی چند بازیگر 
مطرح نیز بهره  بــرده اســت. حضور بیش از 100 کاراکتر 
انسانی و حیوانی در کنار تنوع و تعدد اقلیمی لوکیشن ها و 
پالن ها از پیچیدگی های خاص دوبله »بچه زرنگ« به شمار 
می رود. شیخ زاده در این باره به خبرنگار ما می گوید: ساخت 
ــروژه بسیار طوالنی بــود چــون الیه های آن کامل تر  ایــن پ

می شد و قصه آن طوری نیست که کهنه بشود. به باور او، 
انیمیشن »بچه زرنگ« می تواند حرف های زیادی داشته 
باشد چون کار ویــژه ای است و گروه تولید آن، سازندگان 
»فیلشاه« هستند که سابقه خوبی در تولید انیمیشن 
دارند. مدیر دوبالژ »لوپتو« خاطرنشان کرد: کار دوبله این 

انیمیشن برای من تجربه ای خاص و ویژه بود.

   جشنواره ای بی برگزیده 
اختتامیه هفدهمین دوره جشنواره شعر فجر به 

دبیری رضا اسماعیلی  با تنگ نظری با آثار نامزدهای 
بخش های مختلف برخورد کرد و به جز یک بخش در 

سایر بخش ها برگزیده ای اعالم نکرد. برترین های 

بخش های مختلف  به این شرح معرفی شدند:
کودک و نوجوان: اثری برگزیده نشد اما »دلتنگتم 

و می دانی« از مریم زندی و »قلب کوه از سنگ نیست« 
سروده غالمرضا بکتاش شایسته تقدیر شدند.

درباره شعر: »قرن های بی زمان« نوشته مهدی محبتی 

برگزیده شد و»هشت رود« از محمدکاظم کاظمی نیز 
شایسته تقدیر اعالم شد.

محاوره و ترانه: هیچ کتابی برگزیده و شایسته تقدیر 
اعالم نشد اما »نسخه مجنون من« از پریسا صفاریان به 

عنوان شایسته تحسین انتخاب شد.

شعر نو: اثری برگزیده اعالم نشد و کتاب »میان جیوه و 
اندوه« از لیال کردبچه شایسته تقدیر شد.

شعر کالسیک: اثری برگزیده نشد و دو اثر »زیر ساعت 
حرم« از مریم سقالطونی و »مرتد« سروده مهدی 

جهاندار شایسته تقدیر شدند.

 امروز چه فیلم هایی 

خواهیم دید؟ 

کریمی   در پنجمین روز از چهل و یکمین جشنواره 
فیلم فجر، سینمای رسانه در پردیس ملت میزبان دو 
فیلم »بعد از رفتن« و »کت چرمی« خواهد بود که هر 

دو از تولیدات بنیاد سینمایی فارابی است.
فیلم سینمایی »بعد از رفتن« یک درام اجتماعی 
با نگاهی تازه به مسائل روز جامعه است و صابر 
ابر، سارا بهرامی، پوریا رحیمی سام، با هنرمندی 
پانته آ پناهی ها، بهرام شاه محمدلو، احترام برومند، 
روشنک گرامی و یسنا میرطهماسب و... در آن 

نقش آفرینی می کنند.
امــا فیلمی که در سانس پایانی امــروز به نمایش 
درمی آید تنها اثری است که تاکنون در سینماهای 
مردمی به سانس فوق العاده رسیده؛ »کت چرمی« 
تولید باشگاه فیلم اولی های بنیاد سینمایی فارابی 
و مؤسسه ایـــوان آفرینش اســت و پیش از آغــاز 
جــشــنــواره نیز مــیــان صدرنشینان پیش فروش 
بلیت های مردمی قــرار داشــت. کامران حجازی، 
تهیه کننده »کــت چرمی« ســال گذشته با »مرد 
بازنده« به کارگردانی محمدحسین مهدویان در 
بخش مسابقه چهلمین جشنواره فیلم فجر حضور 
داشت و در این پروژه نیز مهدویان به عنوان مشاور 
کارگردان این فیلم سینمایی را همراهی کرده است. 
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آگهی فراخوان خرید خدمات مشاوره 
)مناقصه عمومی و  دو مرحله ای همراه با ارزیابی كیفی شماره 53137375( )نوبت دوم(

   نام و نش�انی دس�تگاه مناقصه گذار : ش�ركت گاز استان 
خراسان جنوبی )سهامی خاص(- بیرجند- سایت اداری- 
بلوار پیامبر اعظم )ص(- ابتدای خیابان ش�هدای نیروی انتظامی- كدپستی : 
9719866838- تلفن : 32392000-056- نمابر قراردادها : 056-32400523
  موضوع مناقصه : امکان سنجی ، مسیریابی، نقشه برداری، زیست محیطی، 
عملیات خاكشناس�ی و ژئوتکنیک و طراحی خط انتقال اس�پکه - فنوج در 
اس�تان سیس�تان و بلوچس�تان به روش QCBS ) انتخاب براساس كیفیت 
و قیم�ت ( از طریق س�امانه ت�داركات الکترونیکی دولت )س�تاد( به آدرس

 )www.setadiran.ir( و به شماره فراخوان )2001091444000152(
نوع و مبلغ تضمین ش�ركت در فرآیند ارجاع كار : مطابق با ماده 7 آیین نامه 
تضمین ب�رای معامالت دولتی )مصوب�ه ش�ماره 123402/ت 50659 ه مورخ 
1394/09/22( قراردادهای خدمات مشاوره تضمین شركت در فرآیند ارجاع 

كار ندارند.
محل تأمین اعتبار پیمان : اعتبارات س�رمایه ای )منابع بند ق تبصره 2 ماده 
واحده قانون بودجه - طرحهای غیرعمرانی( ش�ركت گاز اس�تان سیستان و 

بلوچستان 
شرایط متقاضیان :

•دارا بودن شخصیت حقوقی
•ارائه گواهینامه صالحیت مشاوره معتبر در حداقل پایه 2 در تخصص خطوط 

انتقال نفت و گاز از سازمان برنامه و بودجه كشور 
•داشتن ظرفیت خالی ارجاع كار و دارا بودن سابقه كاری مشابه و مرتبط

•ارائه مدارك معتبر ثبتی مناقصه گر و مدارك و مس�تندات مذكور در اسناد 
ارزیابی كیفی 

تذكر 1 : ارائه اصل و یا كپی برابر اصل مدارك فوق االشاره در زمان بازگشایی 
پیشنهادها الزامی است .

تذكر 2 : مطابق بند الف ماده 5 قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی 
كش�ور و حمایت از كاالی ایرانی ، ارجاع كار صرفاً به موسسات و شركت های 
ایرانی ثبت ش�ده در فهرس�ت توانمندیهای مندرج در سامانه توانیران مجاز 

است .
برنامه زمانی مناقصه :

•مهلت دریافت اسناد ارزیابی كیفی : از تاریخ 1401/11/11 لغایت ساعت 08:00 
مورخ1401/11/17 

•آخرین مهلت عودت اسناد ارزیابی كیفی : ساعت 08:00  مورخ 1401/11/24
•اعالم نتایج ارزیابی كیفی :  1401/11/26 

•مهلت دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ 1401/11/26 لغایت ساعت 10:30 مورخ 
1401/12/01

•آخرین مهلت عودت اس�ناد مناقصه )پیش�نهاد فنی و مالی( : ساعت 10:30 
مورخ 1401/12/15

•زمان و مکان بازگش�ایی پاكات ب : س�اعت 11:00 مورخ 1401/12/15 - سالن 
جلسات شركت گاز استان خراسان جنوبی

•زمان و مکان گشایش پاكات ج : پس از بررسی پیشنهاد فنی شركتها )ارزیابی 
فنی( ، پاكتهای مالی شركتهای واجد ش�رایط در تاریخ 1401/12/20 در محل 
سالن جلسات شركت گاز استان خراسان جنوبی گشایش خواهد یافت . الزم 
به ذكر است تاریخ اعالم شده جهت گشایش پاكات مالی قطعی نبوده و با توجه 
به روند ارزیابی فنی پیشنهادات و رفع ابهامهای احتمالی امکان تغییر وجود 
خواهد داشت ، با این وجود این شركت نسبت به دعوت از مناقصه گرانی كه 
پیشنهاد فنی آنها )پس از ارزیابی( مورد تأیید قرار گیرد به صورت كتبی جهت 

حضور در جلسه گشایش پیشنهادات مالی اقدام خواهد نمود.
با توجه به اینکه كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد 
مناقصه گران و بازگشایی پاكات از طریق درگاه سامانه تداركات الکترونیکی 
دولت )س�تاد( به آدرس )www.setadiran.ir( انجام خواهد شد ،  هر یک از 
مناقصه گران جهت دریافت و عودت اسناد مناقصه ، بایستی اسناد را تا آخرین 
مهلت ذكر شده در آگهی از طریق سامانه ستاد دریافت و یا بارگذاری نمایند . 
مناقصه گران می بایست اسناد مناقصه را پس از بارگذاری در سامانه تداركات 
الکترونیکی دولت تا قبل از شروع جلسه كمیسیون مناقصات بصورت فیزیکی 
نیز تحویل دبیرخانه رمز و محرمانه واحد حراست شركت گاز استان خراسان 

جنوبی نمایند .
 www.nigc-skgc.ir   ، www.shana.ir س�ایتهای  در  آگه�ی  ای�ن 
   ، http://iets.mporg.ir و www.setadiran.ir  قاب�ل رؤی�ت می باش�د.

                                                                                                                                  شناسه آگهی:1449266

روابط عمومی شركت گاز استان خراسان جنوبی
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شهرداري شاندیز در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 
19725 مورخ 1400/11/05 شوراي محترم اسالمي شهر 
شاندیز نسبت به احداث محور اتصالی محالت خادر به 

ارچنگ اقدام نماید.
شرایط تجدید مناقصه:

1- متقاضیان بایستی حداقل دارای رتبه 5  ابنیه یا راه 
و باند از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دارای حداقل 
اعتبار الزم در زمان برگزاری تجدید مناقصه و انعقاد 
قرارداد باشند. )حداقل امتیاز ارزیابی كیفی 60  امتیاز 

می باشد(.
2- مبلغ سپرده شركت در تجدید مناقصه 550.000.000 
ریال مي باشد و مي بایست طي فیش نقدي به شماره 
سپرده  نام  به  ملي  بانک   0204880582008 حساب 
گردد.  ارائه  ضمانتنامه  یا  و  واریز  شاندیز  شهرداري 
تسلیم  تاریخ  از  ماه   3 مدت  به  باید  ضمانتنامه ها 

پیشنهادها معتبر و 3 ماه دیگر قابل تمدید باشد. 
سپرده  مبلغ  قرارداد  عقد  از  امتناع  صورت  در   -3
برندگان اول و دوم و سوم تجدید مناقصه به ترتیب به 

نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
4- زمان توزیع اسناد از طریق سامانه ستاد از تاریخ 

1401/11/16 تا ساعت 17 مورخ 1401/11/23 می باشد.
5- مهلت بارگذاری پیشنهاد در سامانه ستاد تا ساعت 

17 روز شنبه مورخ 1401/12/06 می باشد. 
طریق  از  مناقصه  تجدید  اسناد  بازگشائي  زمان   -6
مورخ  یکشنبه  روز   14:30 ساعت  ستاد  سامانه 

1401/12/07 در محل شهرداری می باشد.
7-  هزینه درج آگهي ها به عهده برنده تجدید مناقصه 

مي باشد.
8- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به تجدید مناقصه 

در اسناد تجدید مناقصه درج شده است.
طریق  از  مناقصه  تجدید  برگزاری  مراحل  كلیه   -9
سامانه ستاد به آدرسhttps://setadiran.ir   انجام 
می گردد. جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 

05131422350 تماس حاصل فرمائید.
شهرداری شاندیز 

آگهی تجدید مناقصه عمومی شهرداری شاندیز)نوبت اول(
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آگهی مناقصه عمومی شماره فراخوان سامانه ستاد : 2001094941000005
موضوع مناقصه: مدیریت، نظارت و بهره برداری از خطوط تاكسیرانی مبادی ورودی )فرودگاه و راه آهن(

مبلغ برآورد اولیه: سی و چهار میلیارد و دویست و پنجاه میلیون و شش هزار و ششصد و هفتاد و پنج ریال 
)34.250.006.675 ریال(

جهت كسب اطالعات و شركت در مناقصه به سامانه تداركات الکترونیک دولت به نشانی
 https://setadiran.ir   و همچنین روزنامه رسمی به آدرس  www.rrk.ir مراجعه نمائید .

معاونت عمران، حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد – سازمان مدیریت و نظارت بر تاكسیرانی
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آگهی مناقصه عمومی با ارزیابی كیفی شماره فراخوان سامانه ستاد 2001094945000023
موضوع: عملیات فنی و مهندسی و به زراعی فضای سبز پیمان ناحیه 1

مبلغ برآورد: 70.827.476.972 ریال 
جهت كسب اطالعات بیشتر، دریافت اسناد و شركت در مناقصه، به سامانه تداركات الکترونیکی دولت 
www.rrk.ir  مراجعه نمایید. این آگهی در روزنامه رسمی به آدرس www.setadiran.ir ستاد( به آدرس(

 نیز درج می گردد
امور قراردادها و پیمان های شهرداری منطقه 8
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آگهی تجدید مناقصه عمومی  شماره فراخوان سامانه ستاد 2001094943000041
– ZL50 یا معادل آن  ( دو  موضوع: تجدید مناقصه اجاره لودر به صورت شبانه روزی )مدل2010 به باال 

دستگاه برای شیفت روز و یک دستگاه برای شیفت شب جهت كارخانه آسفالت شهید مجیدی
مبلغ برآورد: 18.847.500.000 ریال

جهت كسب اطالعات بیشتر ، دریافت اسناد و شركت در مناقصه به سامانه تداركات الکترونیکی دولت
 www.rrk.ir مراجعه نمایید . این آگهی در روزنامه رسمی به آدرس www.setadiran.ir ستاد ( به آدرس ( 

نیز درج می گردد.                                                       سازمان عمران شهرداری مشهد
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تنظیم  قانون  به  مواد  از  برخی  الحاق  قانون   5 ماده  اجرای  در 
بخشی از مقررات مالی دولت)2(، اداره کل ورزش و جوانان استان 
پوشش  تحت  ورزشی  اماکن  اجاره  دارد  نظر  در  رضوی  خراسان 
با  سال   1 مدت  به  مزایده  طریق  از  ذیل  جدول  شرح  به  خودرا 
واگذار  واجدین شرایط  به  فراخوان  اسناد  در  شرایط عنوان شده 
نماید . لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت دریافت 
به  ستاد(   ( دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  به  مزایده  اسناد 

آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند. 
شرایط کلی شرکت در مزایده 

1-کلیه مراحل برگزاری مزایده ، از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد 
مزایده گران و بازگشایی پاکات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت )ستاد( انجام خواهد شد.
ورزش  کل  اداره  ورزشی  اماکن  مزایده  در  متقاضیان شرکت   -2  
مورخه  شنبه   5 از  توانند  می  رضوی  خراسان  استان  جوانان  و 
1401/11/13 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(مراجعه 

نمایند.
3- کلیه متقاضیان شرکت در مزایده ملزم و مکلف می باشند فرم 
شرایط شرکت در مزایده اماکن ورزشی خراسان رضوی را از طریق 
مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تهیه و مطالعه و بر 

اساس شرایط اعالم شده ، در مزایده شرکت نمایند . 
شایان ذکر می باشد در صورت بروز هرگونه مشکل از سوی شرکت 
از نحوه و شرایط شرکت در  آگاهی  به علت عدم  ، که  کنندگان 
مزایده ایجاد گردیده ، عواقب ناشی از آن بر عهده شرکت کنندگان 

در مزایده خواهد بود . 
4- مدت قرار داد اماکن ورزش یک سال می باشد . شرایط و مبنای 
محاسبه اجاره بهاء و ارائه ضمانت نامه بانکی اماکن بشرح ذیل 

میباشد : 
 با عنایت به اینکه مدت اجاره یک ساله می باشد و ضمانت نامه 
سالن  برای   %15 مبلغ  به  بانکی  نامه  مکان ضمانت  اجاره  ومبلغ 
های چندمنظوره ورزشی و برای استخرهای سرپوشیده مبلغ %25 

اخذ می گردد.
 5- شرکت کنندگان در مزایده اعم از حقیقی و حقوقی میتوانند 
در مزایده کلیه مکانها شرکت نمایند و در صورت برنده شدن فقط 
میتوانند در یک مکان قرارداد منعقد نمایند . )در زمان بازگشایی 
ترتیب  اساس  بر  کنندگان  تقاضاهای شرکت  در صورتیکه  پاکات 
مکان  یک  در  کننده  نام شرکت  و  خواهد شد  بررسی  ثبت شده 
بعنوان برنده اعالم و ثبت شده باشد به تقاضاهای سایر اماکن 
ترتیب اثر داده نخواهد شد و این پاکات باز گشایی نخواهند شد(. 
در  شدن  برنده  مکان  اولین  تعیین  مالک  باشد  می  ذکر  شایان 
مزایده لیست و شماره ثبت مزایده اعالم شده هر مکان در آگهی 

روزنامه  می باشد. 
6- شرایط عمومی اشخاص واجد الشرایط برای شرکت در مزایده 

اماکن ورزشی : 
* التزام و اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی ایران و قانون اساسی 

و تابعیت جمهوری اسالمی ایران.
*- ارائه عدم سوء پیشینه کیفری و تایید صالحیت فردی توسط 
موجر پس از برنده شدن در مزایده از مراجع ذی صالح حداکثر 
مقرر  زمان  در  شده  ذکر  مدارک  ارائه  عدم   ( روز   10 مدت  ظرف 
اداره کل مجاز می  و  تلقی گردیده  به منزله داشتن سوء سابقه 
باشد ضمن ضبط ضمانت نامه، نفر دوم مزایده را در صورت احراز 
شرایط مطابق با قوانین و مقررات کمیسیون ماده 5 قانون الحاق 
دولت)2(  مالی  مقررات  از  بخشی  تنظیم  قانون  به  مواد  برخی 

جایگزین نماید.(
* داشتن حداقل 23 سال سن برای اشخاص حقیقی.

* فارغ التحصیالن رشته تربیت بدنی در هر گرایش و هر مقطع 
در صورت  ورزشی  التحصیالن سایر رشته های  فارغ  و  تحصیلی 
دارا بودن سابقه مدیریت ورزشی 4 سال به باال در وزارت ورزش 
 ، شهرستانها  و  استانها  وجوانان  ورزش  کل  ادارات   ، جوانان  و 
تابعه وزارت ورزش و  فدراسیونها و هیاتهای ورزشی و شرکتهای 
جوانان در صورت منفک شدن از دستگاه و عدم شمول قانون منع 
تخصصی  مدارک   . دولتی  معامالت  در  دولت  کارمندان  مداخله 
شرکت کنندگان می بایست مرتبط با مکان ورزشی مورد نظر بویژه 

اماکن آبی باشد . 
* دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم.) دارنده گان کارت 

معافیت تحصیلی یا موقت نمیتوانند در مزایده شرکت نمایند (
* هیاتهای ورزشی در اماکن تخصصی آن هیات . 

موضوع  کمیسیون  اعتباراز  دارای  برداری  بهره  پروانه  *دارندگان 
ورزشی  باشگاه  تاسیس  اجازه  قانون  اجرایی  نامه  آیین  ماده5 

توسط مردم با نظارت دولت . 
از فدراسیون های  دارای مدرک معتبر  داوران ورزشی  و  *مربیان 

ورزشی در هر درجه ای .
احکام  کلیه  شهرستانی،  و  استانی  ورزشی)کشوری،  *قهرمانان 
می  بایست دارای شماره و تاریخ ثبت شده باشند. احکام شهرستانی 
می بایست در زمان صدور به امضاء رئیس شهرستان نیز رسیده 
باشد،احکامی که فقط دارای امضاء رئیس هیأت شهرستان باشد 

قابل قبول نمی باشد(
* بازنشستگان وزارت ورزش و جوانان و ادرات کل ورزش و جوانان 

استان ها و شهرستان ها و شرکت های تابعه وزارت. 
)سایر بازنشستگان محترم می  بایست داری رزومه ورزشی باشند(
حکم  و  پرسنلی  کد  دارای  که  ادارات  در  شاغل  محترم  *کارکنان 
کارگزینی می باشند نمی توانند در مزایده شرکت نمایند. در صورت 
عدم رعایت و شرکت در مزایده برابر مقررات ضمانت نامه افراد 
ضبط و مکان به نفر دوم واگذار می گردد. در صورت نداشتن نفر 

دوم برابر مقررات مکان مجدداًازطریق مزایده واگذار خواهد شد.
شرایط اختصاصی : 

پیشنهاد  ارائه  تا  اسناد  دریافت  از  مزایده،  برگزاری  مراحل  کلیه 
مزایده گران و بازگشایی پاکات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت )ستاد( انجام خواهد شد.
و  ورزش  کل  اداره  ورزشی  اماکن  مزایده  در  شرکت  متقاضیان 
جوانان استان خراسان رضوی می توانند از مورخه 13//1401/11، 
)ستاد(  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  به  روز   15 مدت  به 

مراجعه نمایند.
به  نهایی  ورود  جهت  بایست  می  مزایده  در  کنندگان  شرکت   
سامانه و ثبت تقاضا خود، اقدام به خرید توکن از دفاتر پیشخوان 

دولت نمایند. 
مدارک  بارگزاری  و  توکن  خرید  جهت  بایست  می  متقاضیان 
در  دولت  پیشخوان  دفاتر  به  مزایده  در  شرکت  جهت  نیاز  مورد 

شهرستانها و یا شهرستان مشهد مراجعه نمایند. 
مستأجر مکلف به حفظ کاربری اولیه مکان مورد اجاره می باشد.

و  قرارداد  انعقاد  از  بالفاصله پس  مکلف می باشد،  مزایده  برنده 
تحویل مکان، موضوع قرارداد را در تمامی ساعات و مدت اجاره 
مدت  با  گر)برابر  بیمه  مؤسسات  نزد  غیرمترقبه  حوادث  برابر  در 

قرارداد( بیمه نموده و بیمه نامه را تحویل موجر نماید.
مدیریت  دفتر  اتاق جهت  یک  به همراه  ورزشی  کلیه سالن های 
وجوانان  ورزش  اداره  رئیس  صالحدید  با  مستأجرین،  اختیار  در 
ذکر  شایان  گرفت.  خواهد  قرار  ورزشی  مجموعه  شهرستان، 
می باشد سایر اتاقها در اختیار اداره ورزش و جوانان شهرستان ها 
ادارات  می باشند  اتاق  فاقد  که  اماکنی  و  )سالن ها  بود.  خواهد 
مستأجر  به  اتاق  یا  دفتر  تحویل  تعهدی جهت  هیچگونه  ورزش 

نخواهند داشت(
شرکت کنندگان در مزایده اعم از حقیقی و حقوقی می توانند در 

مزایده کلیه مکان ها شرکت نمایند.
بهره  زمان  در  شرعی  موازین  رعایت  و  اسالمی  شئونات  حفظ   
برداری جزء وظایف مستأجر محسوب می گردد و هرگونه تخلف 
قانونی،  مراجع  یا سایر  بازرسین  و  ناظر  گزارش  و تخطی حسب 
قابل پیگیری می باشد. بدیهی است کلیه پرسنل مستأجر مکلف 
به رعایت نظامات و مقررات جاری موجر از لحاظ فنی و اخالقی 

می باشند.
برنده مزایده مکلف است قبل از ابالغ قرارداد با اخذ معرفی نامه 
از موجر )اداره ورزش و جوانان شهرستان( نسبت به دریافت کد 

بیمه کارگاهی برای کارکنان خود اقدام نماید.
به لحاظ حمایت از ورزش بانوان، ورزشهای قهرمانی، همگانی و 
کوثر  ورزشی  مجموعه  تخصصی  و  منظوره  چند  اماکن  آماتوری، 
و  اندیشه  راه  چهار  بین  شاهد-  بلوار  مقدس-  مشهد  در  واقع 
حجاب از ساعت 7 صبح الی 18 در نیمه اول سال و 7 صبح الی 
16 در نیمه دوم سال در طول مدت قرارداد، اختصاص و در اختیار 
بانوان متقاضی و هیأت های معرفی شده از سوی معاونت امور 

ورزش بانوان اداره کل قرار می گیرد. 
طریق  از  مزایده  در  شرکت  و  تقاضا  ثبت  مهلت  7-آخرین 
( مورخه 1401/11/23                       ) ستاد  الکترونیکی دولت  تدارکات  سامانه 

می باشد . 
8- متقاضیان قبل از ارائه تقاضانامه و تکمیل فرمهای مربوط به 
لغایت   1401/11/13 مورخه  از  باشند  می  مکلف  و  ملزم   ، مزایده 
تجهیزات  و  شرایط  و  نظر  مورد  ورزشی  مکان  از   1401/11/20
ابنیه موجود بازدید بعمل آورند وبر همین اساس با  وامکانات و 
توجه به امکانات وتجهیزات موجود در صورت تمایل، در مزایده 
شرکت نمایند. شایان ذکر می باشد متقاضیان پس از بازدید می 
بایست فرم مخصوص بازدید از اماکن را تکمیل و امضاء و ضمیمه 

اسناد نمایند .
9- اداره کل و ادارت ورزش وجوانان شهرستانها هیچگونه تعهدی 
مبنی بر بهبود، تغییر و اصالح امکانات و تجهیزات و ابنیه مکان 
نخواهند داشت مگر در شرایط خاص ) در صورتیکه بر اثر حوادث 
طبیعی و فرسودگی و... پس از تائید واحد نظارت فنی بر اماکن 
داشته   .... و  بهسازی  و  کلی  تعمیرات  به  نیاز  کل  اداره  ورزشی 

باشد(
10- تعطیلی اماکن ورزشی در ایام سوگواری که وفق تقویم رسمی 
کشور تعطیل می باشد و همچنین ایام خاص ) مطابق با شرح 

ذیل (: 
*( لیالی قدر ماه مبارک رمضان) 19-21-23(

 *(روز قدس)اخرین جمعه ماه مبارک رمضان(6 صبح الی 15 عصر همان روز
*(چهاردهم خرداد ماه)سالروز رحلت جان سوز حضرت امام)ره(  

*(پانزدهم خرداد ماه)سالروز قیام خونین 15 خرداد(
*( سالروز شهادت جانسوز امام جعفر صادق ) ع( 25 شوال .

 *( نهم محرم تاسوعای حسینی .

 *(دهم محرم عاشورای حسینی .
 *(اربعین حسینی)20صفر(

شهادت  و  اکرم) ص(  رسول  جانسوز حضرت  رحلت  سالروز   )*  
حضرت امام حسن مجتبی )ع( 28 صفر .

*( سالروز شهادت هشتمین امام شیعیان حضرت رضا )ع(29 صفر. 
*( سالروز شهادت جانسوز امام حسن عسگری)ع(8 ربیع االول . 
*( بیست دوم بهمن ماه سالروز پیروزی شکوهمندانقالب اسالمی 

ایران6 صبح الی 15 عصر همان روز.
 *( سالروز شهادت حضرت فاطمه) س( – سوم جمادی الثانی

*( اولین روز سال نو بطور کامل.) سایر ایام نوروز تعطیل نمیباشند( 
*( سایر ایام خاصی که از سوی دولت و یا اداره کل در طول سال 

برحسب مورد و نیازو شرایط خاص تعطیل اعالم میگردد.
وجود  به  عنایت  با   : مشترک  انشعابات  هزینه  پرداخت  نحوه   -11
انشعابات  هزینه   – ورزشی  های  مجموعه  در  مشترک  انشعابات 
و  و جوانان  اداره کل ورزش  از سوی  الرأس  ماهیانه بصورت علی 
ادارات ورزش وجوانان شهرستانها و مسئولین مجموعه های ورزشی 

، مشخص گردیده و مستأجر مکلف به رعایت آن می باشد.

12- برنده اقرار می نماید از کلیه قوانین و مقررات مربوط به کار 
و بیمه تأمین اجتماعی و بیمه حوادث و حفاظت فنی و بهداشتی 
همچنین قوانین مربوط به مالیات مطلع بوده و متعهد است همه 
آنها را در مورد کارکنان تحت اختیار خود و مکان مورد اجاره رعایت 
نماید، بدیهی است هزینه های مربوطه و مسئولیت عدم اجرای 

قوانین و مقررات فوق به عهده برنده است.
 1401/12/06 مورخه  دوشنبه،  روز  در  پاکات  بازگشایی  13-زمان 

ساعت 10 صبح خواهد بود.
اعضای  کلیه  توسط  الذکر  فوق  تاریخ  در  سامانه  بازگشایی   .14
کمیسیون ماده 88 صورت خواهد گرفت. در ابتدا فیش های ثبت 
شده بابت 10 % شرکت در مزایده بررسی و در صورت صحیح بودن 
فیش های هر یک از متقاضیان رزومه ورزشی متقاضیان بررسی و 

تعیین صالحیت خواهد گردید.
یا  تایید و کامل بودن مراحل قبل مرحله سوم مزایده  از  * پس 

قیمت پیشنهادی متقاضیان بازگشایی خواهد شد.
مزایده  در  شرکت  ضمانت  جهت  بایست  می  متقاضیان   -15
هرمکان، به میزان 10% قیمت پایه کارشناسی مبالغ را به شماره 
سپرده  وجوه  تمرکز  حساب  بنام   4060005507655791 حساب 
فیش  نمایندو  واریز  رضوی  خراسان  جوانان  و  ورزش  کل  اداره 
الکترونیکی  تدارکات  سامانه  در  الف  پاکت  در  را  شده  پرداخت 

دولت )ستاد( بار گزاری نمایند. 
اداره کل، در صورتیکه در موعد  این  16- مستاجرین سال 1398 
اخذ مفاصا حساب  و  بهاء  اجاره  اقساط  به پرداخت  مقرر نسبت 
تامین اجتماعی و برگه تسویه حساب حاملهای انرزی ، بدهی بابت 
ایجاد خسارات به ابنیه و لوازم وتجهیزات ورزشی و تاسیسات،از 
اداره شهرستان یا مسئول مجموعه اقدام ننمایند بعنوان بدهکار 

شناخته میشوند و نمیتوانند در مزایده شرکت نمایند . 
در  بایست  می  دولتی  موسسات  و  ادارات  سایر  مستاجرین   -17
صورت داشتن شرایط شرکت در مزایده سال 1398، این اداره کل، 
گواهی حسن انجام کار و رضایت نامه خودرا از ادارات مربوطه اخذ 

و همراه با سایر مدارک در پاکت )ب(سامانه بارگزاری نمایند.
18-کلیه متقاضیان شرکت در مزایده ملزم و مکلف می باشند فرم 
شرایط شرکت در مزایده اماکن ورزشی خراسان رضوی را از طریق 
مراجع به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تهیه و مطالعه نمایند .

19- تکمیل اوراق مزایده:
پیشنهاد دهندگان بایستی قسمت های خالی جداول و برگ اعالم 
نرخ مربوط به مزایده را در سامانه تکمیل نمایند . پیشنهاداتی که 
در موعد مقرر در سامانه ثبت نگردند فاقد اعتبار بوده و در مزایده 

شرکت داده نخواهند شد.
تبصره : داشتن صالحیت و شرایط عمومی و تخصصی مطابق بادردیف 
2 شرایط شرکت در مزایده برای کلیه متقاضیان الزامی می باشد . 
داد  قرار  انعقاد  از  دلیلی  به هر  مزایده  برنده  که  در صورتی   -20
گان  برنده  اعالم  و  پاکات  بازگشایی  از  پس  4روز  تا  اکثر  حد 
مزایده،امتناع ورزد، ضمانت نامه یا سپرده بانکی وی به نفع اداره 

کل ورزش وجوانان خراسان رضوی ضبط خواهد شد. 

بابت  را  خود  شخصی  چک  فقط  بایست  می  مزایده  برنده   -21
پذیرش  به  مجاز  کل  نماید.اداره  بهاءارائه  اجاره  اقساط  پرداخت 

چک سایرافراد نمی باشد. 
22- شرکت در مزایده و تکمیل و بارگزاری فرمهای مربوطه)الف – 
ب – ج(از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( بمنزله 
قبول و تائید کلیه قوانین و مقررات اعالم شده در آگهی مزایده 

میباشد و کلیه مسئولیتها برعهده شرکت کنندگان میباشد .
به  مزایده  برنده  توسط  بایست  می  آگهی  چاپ  هزینه   -23
شبا  شماره   (  4160005538646099 سیبا  حساب  شماره 
حساب  بنام  ملی  بانک  نزد   )IR630100004160005538646099
واریز  رضوی  خراسان  وجوانان  ورزش  کل  اداره  منابع  سایر 
قانون   5 ماده  دبیرخانه  کل،  اداره  به  واریزی  فیش  گرددواصل 
مالی  مقررات  از  بخشی  تنظیم  قانون  به  مواد  از  برخی  الحاق 

دولت)2( ارائه گردد. 
مزایده  برنده  عهده  بر  ورزشی  مکان  هر  کارشناشی  هزینه   -24
بایست به شماره حساب سیبا 0102878956003  میباشد و می 
ملی  بانک  نزد   )IR230170000000102878956003 شبا  ) شماره 
شعبه دادگستری مشهد بنام کانون کارشناسان رسمی دادگستری 
ارائه  اداره کل  به  را  واریزی  و اصل فیش  واریز  خراسان رضوی، 

نمایند.
این  در  شده  اعالم  لیست  مطابق  ورزشی  اماکن  کلیه   –  25
مورد  مکان  اجاره  قراداد  اتمام  تاریخ  آنها  تحویل  تاریخ  روزنامه، 
نظر ) سال 1398 - 1401( تاریخ 1401/12/15 خواهد بود . شایان 
ذکر است برنده گان مزایده در سال جدید در صورتیکه بطور کامل 
کل  اداره  تحویل  مقرر  زمان  در  را  موردنیاز  مستندات  و  مدارک 
مکان  و  سالن  نمایند،  وامضاء  تکمیل  را  جدید  قرارداد  و  نمایند 
مقررات  برابر  اینصورت  غیر  در  شد.  خواهد  آنها  تحویل  ورزشی 

اقدام خواهد شد. 
26- کلیه سالنهای ورزشی به همراه یک اتاق جهت دفتر مدیریت 
وجوانان  ورزش  اداره  رئیس  صالحدید  با  مستاجرین  اختیار  در 
شهرستانها قرار خواهد گرفت.شایان ذکر می باشد سایر اتاقها در 

اختیار اداره ورزش وجوانان شهرستانها خواهد بود. 
27- شرکت کنندگان در مزایده اعم از حقیقی و حقوقی می توانند 

در مزایده کلیه مکان ها شرکت نمایند.
در                اشتباه  بروز  صورت  در  میرساند  متقاضیان  کلیه  اطالع  به 
تاریخ های شرکت در مزایده و بازگشایی پاکات درسامانه ستاد و 
روزنامه و... آخرین مهلت ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیکی 
اعالم  و   ،1401/12/06 مزایده  برگزاری  زمان  و   ،1401/12/01 دولت 

برنده گان 401/12/06 می باشد .
اطالعات تماس با دستگاه مزایده گزار: 

شهید  ورزشی  مجموعه  جنب   . فردو.سی  بلوار   ، مشهد  آدرس: 
بهشتی . اداره کل ورزش وجوانان خراسان رضوی ، تلفن تماس 
به  مواد  از  برخی  الحاق  قانون   5 ماده  دبیرخانه   37665244
سامانه به  یا  دولت)2(،  مالی  مقررات  از  بخشی  تنظیم  قانون 

 www.setadiran.ir مراجعه گردد.

آگهی فراخوان مزایده عمومی اجاره اماکن ورزشی اداره کل 
ورزش وجوانان استان خراسان رضوی رضوی )نوبت اول( 

ف
نام مجموعه شهرستانردی

ورزشی
تاریخ اتمام نام مکان

قیمت پایه قراداد
شماره ثبت سامانهکارشناسی سال 1401 استخر سرپوشیدهغیرورزشیچمن و پیستسالن چندمنظورهسالن اختصاصی

1401/12/155/040/000/0005101000147000014چمن مصنوعی2تختیمشهد مقدس1
1401/12/15180/000/0005101000147000013مغازهمشهد مقدس2
1401/12/159/540/000/0005101000147000012استخر سجادسجادمشهد مقدس3
1401/12/151/400/000/0005101000147000011چمن مصنوعی سجادمشهد مقدس4
1401/12/153/000/000/0005101000147000009چمن طبیعیجعفریانمشهد مقدس5
1401/12/15500/000/0005101000147000010چمن مصنوعیمشهد مقدس6
1401/12/155/400/000/0005101000147000008شادروان غیاثی15 خردادمشهد مقدس7
1401/12/151/000/000/0005101000147000067چمن طبیعیمشهد مقدس8
مشهد مقدس9

کوثر
1401/12/1510/056/000/0005101000147000006کوثر

1401/12/152/400/000/0005101000147000064مجاور و تمرینی 2مشهد مقدس10
1401/12/152/400/000/0005101000147000005تازه تاسیس خاتممشهد مقدس11
1401/12/151401/12/15180/000/0005101000147000004رضویهمشهد مقدس12
1401/12/152/000/000/0005101000147000003شهدای گلشهرمشهد مقدس13
1401/12/151/500/000/0005101000147000001ابوذرمشهد مقدس14
15

طرقبه
شاندیز

1401/12/15960/000/0005101000147000018پارکینگ
1401/12/15800/000/0005101000147000002شماره 1 مرحوم وفادار16
1401/12/15700/000/0005101000147000019شماره 172
1401/12/151/000/000/0005101000147000020فرهنگیانطرقبه18
1401/12/15900/000/0005101000147000021مرحوم مهدوی ویالشهر19
20

فریمان

1401/12/15144/000/0005101000147000022چمن مصنوعی فرهادگردفرهادگرد
1401/12/15360/000/0005101000147000023چمن و پیست دوومیدانی21
1401/12/1524/000/0005101000147000024چمن مصنوعی قلندرآباد22
1401/12/15144/000/0005101000147000025چمن مصنوعی سفیدسنگسپهری سفیدسنگ23
1401/12/15480/000/0005101000147000026شهید دهقان زادهسرخس24
1401/12/15300/000/0005101000147000027بانوان بوزقوجانی25
1401/12/15800/000/0005101000147000028چمرانکاشمر26
1401/12/15780/000/0005101000147000029امام علی )بانوان(27
28

خواف
1401/12/15192/000/0005101000147000030شهدای ورزش سنگان

1401/12/15120/000/0005101000147000031سالمی با طبقه فوقانی29
1401/12/1590/000/0005101000147000032شهید بیانی نشتیفان30
1401/12/15210/000/0005101000147000034بانوان کوثرتایباد31
32

تربت جام

1401/12/15600/000/0005101000147000036تختی
1401/12/15480/000/0005101000147000035شهید میری33
1401/12/15162/000/0005101000147000037چمن مصنوعی نصرآبادنصرآباد34
1401/12/15192/000/0005101000147000038مغازه جنب سالن کشتی35
1401/12/15540/000/0005101000147000039شهید صفایی36
1401/12/15360/000/0005101000147000040چمن مصنوعی تختیتربت حیدریه37
1401/12/15360/000/0005101000147000041حسن زاده ولیعصر38
39

نیشابور
1401/12/151/800/000/0005101000147000042طبیعی مجموعه تختی

1401/12/151/680/000/0005101000147000044انقالب40
1401/12/152/400/000/0005101000147000043چمن مصنوعی انقالب41
1401/12/15480/000/0005101000147000066امامیچناران42
1401/12/15600/000/0005101000147000045تختی43
1401/12/15240/000/0005101000147000047حجاب بانوانگناباد44
1401/12/1572/000/0005101000147000048سالن چند منظورهطبقه فوقانی کاخک45
1401/12/15100/000/0005101000147000049شهید داعیبجستان46
1401/12/15100/000/0005101000147000050ولیعصر شهید اسماعیلیبردسکن47
1401/12/1565/000/0005101000147000051شهید ان حسن نیاخلیل آباد48
1401/12/1550/000/0005101000147000052شادمهرمه والت49
1401/12/1512/000/0005101000147000053چمن طبیعی پوریای ولی50
1401/12/1580/000/0005101000147000054چمن مصنوعیفیروزه51
52

سبزوار

1401/12/156/600/000/0005101000147000055شهید مظهری
1401/12/151/000/000/0005101000147000059چمن شهید مظهری53
1401/12/15980/000/0005101000147000056سربداران54
1401/12/15720/000/0005101000147000057بانوان شهرک توحیدی55
1401/12/15720/000/0005101000147000058آقایان شهرک توحیدی56
1401/12/1540/000/0005101000147000060چمن چاپشلودرگز57
58

قوچان
1401/12/1560/000/0005101000147000061صحرایی

1401/12/15120/000/0005101000147000062استادیوم شوشتری و پیست59
5101000147000063ريال 1401/12/1530/000/000بانوان سیمرغ60



 هیچ پزشکی از مالیات معاف نیست ◾
علی ساالریان، معاون فنی و نظارت سازمان 
نظام پزشکی به ایسنا گفت: برخی با ادعای 
اســتــفــاده نــکــردن پزشکان از کــارتــخــوان، 
پزشکان را به گریز مالیاتی متهم می کنند؛ در حالی که 
تخلفات مالیاتی جامعه پزشکی کمتر از دیگر اقشار 
اســت و بــرای هیچ یک از گــروه هــای پزشکی معافیت 

مالیاتی نداشته ایم.

پلتفرم های خارجی قانونمند می شوند ◾
به گزارش مهر، مرتضی آقا تهرانی، رئیس 
کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه 
فضای مــجــازی را بــه طــاغــوت سپرده ایم، 
گفت: مدیریت پلتفرم های فضای مجازی خارجی 
در دست اقــدام است؛ این کار در بسیاری کشورها از 
جمله آمریکا صورت گرفته و آنان ۲۷۰ بند قانونی برای 

آن نوشته اند.

کمبود ۳۵ هزار مشاور در مدرسه ها ◾
اصغر باقرزاده، معاون پرورشی و فرهنگی 
وزارت آمـــوزش و پـــرورش بــه ایلنا گفت: 
کمبود در حوزه امور تربیتی حدود ۴۰هزار 

نفر است. 
 در حــوزه مشاوران مدرسه وضعیت از این هم بدتر 
است و ۱۳هزار و ۳۰۰ مشاور داریم و اینجا نیز حدود 

۳۵هزار نفر کمبود نیروی مشاور داریم.

آسانسور های مترو هیچ مشکلی ندارند ◾
ســیــدجــعــفــر تــشــکــری هــاشــمــی، رئیس 
کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران به 
باشگاه خبرنگاران گفت: سازمان استاندارد 
معتقد است آسانسورهای مترو با استانداردهای ما 
مطابقت نــدارد و اجــازه استفاده از آن را نخواهیم داد، 
درحالی است که از نظر ما این آسانسورها هیچ مشکلی 

ندارند و می توانند خوب کار کنند.

   چیزی به اسم 
رانت و فساد 
در حوزه دارو 
نداریم   
به گزارش سازمان 
غذا و دارو، سید 
حیدر محمدی، 
رئیس این سازمان 
گفت: در طرح 
»دارویار« تالش 
شد مسائل حوزه 
تخصیص ارز 
ترجیحی به دارو 
حل شود و با 
اقداماتی که انجام 
شد، می توانیم 
بگوییم امروز در 
حوزه دارو چیزی به 
اسم ارز ترجیحی و 
یا رانت و فساد وجود 
ندارد.

وی افزود: طرح 
دارویار با موفقیت 
انجام شد و 
برگشت ناپذیر است.

محمود مصدق چاره جویی 
و تدبیر برای کاهش آسیب های 
اجتماعی و پیشگیری و مهار این 
آسیب ها از مهم ترین برنامه های 
مسئوالن کشور بــوده اســت؛ با 
این حال موضوع تأمین اعتبارات 
الزم بــرای اجــرای آن، دغدغه ای است که این روزها 
با تقدیم الیحه بودجه سال آینده بیش از گذشته 
خود را نشان می دهد. با آنکه قانون بودجه ۱۴۰۱، در 
تبصره۱۴ خــود یک ردیــف مستقل 6هــزار میلیارد 
تومانی بـــرای »مقابله بــا آســیــب هــای اجتماعی« 
داشــت، در الیحه بودجه ۱۴۰۲ ایــن ردیــف به طور 
کامل حذف شده است. عالوه بر این، شاهد کاهش 
شدید بودجه دستگاه ها و ستادهای متولی این حوزه 
نیز هستیم، تا آنجا که به گفته فاطمه قاسمپور، 
رئیس کمیته آسیب های اجتماعی مجلس شورای 
اســالمــی، بودجه ســازمــان امــور اجتماعی کشور با 
۹6درصد کاهش، از 6۱۹میلیارد به ۲۳میلیارد تومان 
رسیده و بودجه ستاد مبارزه با موادمخدر هم کاهش 

۳۴درصدی داشته است. 
حال پرسش اساسی این است کاهش بودجه این 
بخش چه پیامدهایی دارد و برای تقویت جایگاه آن 

چه باید کرد؟

چاه عمیق آسیب های اجتماعی  ◾
حسن مــوســوی چلک، رئیس انجمن مــددکــاران 
اجتماعی ایران با تأکید بر اینکه حذف و کاهش بودجه 
حوزه آسیب های اجتماعی از نظر کارشناسی و علمی 
و منطق بودجه ریزی و برنامه ریزی اصالً قابل پذیرش 
نیست، به قدس می گوید: اینکه دولت بر اساس چه 
منطقی به این جمع بندی رسیده که بودجه حوزه 
یاد شده را کاهش دهد، اطالعی نــدارم و نمی توانم 
چنین چیزی را درک کنم. موسوی چلک نگاه الیحه 

بودجه سال آینده را فرهنگی و اجتماعی نمی داند و 
می افزاید: حوزه اجتماعی در چند دهه اخیر مورد 
غفلت قــرار گرفته و متأسفانه این موضوع به یک 
رویــه تبدیل شــده، امــا نباید فراموش کنیم امنیت 
اجتماعی و توسعه کشور در گرو نیروی انسانی سالم 
و مسئولیت پذیر و مشارکت جو است؛ در حالی که 
عکس چنین چیزی را شاهدیم. از سوی دیگر، حال 

سرمایه اجتماعی ما هم اصالً خوب نیست. 
رئیس انجمن مددکاران ایران با اشاره به اینکه دولت 
باید همه بخش ها را به انـــدازه اهمیتی که دارنــد، 

ببیند و برای آن ها بودجه اختصاص دهد، می افزاید: 
موضوع آسیب های اجتماعی و در سطح عام تر، 
سالمت اجتماعی در نظام بودجه ریزی و برنامه ریزی 
ما به اندازه اهمیت و تأثیراتی که دارند مورد توجه قرار 
نمی گیرند و این کم توجهی و غفلت، تاوان سنگینی 
در پی دارد. خاستگاه بسیاری از اعتراض ها، تجمع ها 
و تحصن ها و هزینه هایی که بابت آن هــا متحمل 

می شویم آسیب های اجتماعی هستند.
وقــتــی نــیــروی انــســانــی درگــیــر چــرخــه آسیب های 
اجتماعی  شــود، مخل امنیت شده و عــالوه بر این، 

قانون گریزی و بی توجهی به ارزش هـــای اجتماعی 
نهادینه می شود و هزینه های بیشتری را به جامعه و 

دولت تحمیل می کند. 
بنابراین از نمایندگان مجلس انتظار داریــم بودجه 
حوزه آسیب های اجتماعی را ببینند، آن را مشخص و 
شفاف کنند و نشان دهند مردم را نمایندگی می کنند. 
ضمن اینکه به این شکل عیار یا میزان توجه دولت 
و مجلس به حوزه آسیب های اجتماعی مشخص 
می شود. هرچند معتقدم اگــر بودجه ســال آینده 
این حوزه دو برابر بودجه سال قبل هم شود باز چاه 
آسیب های اجتماعی آن قدر عمیق است که چنین 

بودجه هایی تأثیر چندانی برای پر کردن آن ندارد.

ساختاری پاسخگو برای آسیب های اجتماعی ◾
اما رئیس انجمن آسیب شناسی اجتماعی ایران، 
مشکل حوزه آسیب های اجتماعی را فراتر از بحث 
کاهش بودجه این حوزه می داند و به قدس می گوید: 
موضوع آسیب های اجتماعی حلقه گمشده در 
سیستم مدیریتی کشور اســـت. اتفاقاتی کــه در 
زمینه بودجه این حوزه افتاد و همچنین در سال های 
گذشته در ایجاد ساختارهای مــوازی مثل سازمان 
امــور اجتماعی کشور در وزارت کشور رقــم خــورد، 
نشان می دهد نگاه ارکان مدیریتی کشور به مسائل 
اجتماعی تقریباً هیجانی است، در نتیجه برنامه ریزی 
و سیاست گذاری درستی برای آسیب ها وجود ندارد. 
کوروش محمدی با اشاره به اینکه بودجه ای که برای 
هر موضوع در نظر گرفته می شود زمانی تأثیرگذار 
خواهد بود که سیاست گذاری و برنامه ریزی مناسبی 
داشته باشد، می افزاید: در این صورت کم و زیاد بودن 
بودجه مؤثر خواهد بود؛ یعنی بودجه کم تأثیر کمتر و 

بودجه زیاد هم تأثیر بیشتر خواهد داشت. 
ــوزه آسیب های  وی حـــذف و یــا کــاهــش بــودجــه حـ
اجتماعی از سوی دولــت را به زدن میخی بر تابوت 

سالمت اجتماعی جامعه تشبیه می کند و می گوید: 
این حرکت نشان می دهد حساسیت دقیق و عمیقی 
به آسیب های اجتماعی در جامعه، دستگاه های 
متولی و دولت وجود ندارد و اگر هم حساسیتی بوده 
به شکل هیجانی و شعاری بوده که نتیجه اش تداوم 
روند رشد آسیب های اجتماعی در کشور خواهد بود. 
رئیس انجمن پیشگیری از آسیب های اجتماعی، 
سپس به بند »ح« ماده واحــده الیحه بودجه سال 
آینده می پردازد و با فسادزا خواندن آن می گوید: دولت 
در این بند می گوید اگر دستگاه ها طرحی برای مقابله 
با آسیب های اجتماعی دارند، تا خرداد ارائه کنند تا 
بودجه به آن تعلق گیرد، در صورتی که این سیاست 
اشتباه است چون موجب رانت خواری می شود. یعنی 
دولت دستگاه ها را فرامی خواند تا به هر طریق ارائه 
طرح دهند تا بتوانند بودجه جذب کنند که نتیجه 
چنین سیاستی جز هــدر دادن منابع کشور چیز 

دیگری نخواهد بود. 
معموالً طرحی هایی که در حوزه آسیب های اجتماعی 
ارائه و اجرا می شوند مثل طرح پیشگیری از آسیب ها 
در محالت به دلیل آنکه بیشتر جنبه هیجانی دارند 
و اصولی و مسئله محور نیستند تأثیر مثبتی ندارند. 
وی راهــکــار مهار و کاهش آســیــب هــای اجتماعی 
در کشور را ایجاد ساختاری مشخص و پاسخگو 
می داند و می گوید: عالوه بر این، فعالیت دستگاه های 
مــوازی باید کنترل شــود. دستگاه عریض و طویلی 
بــه نــام ســازمــان بهزیستی ایــجــاد کــردیــم امــا بــه آن 
بودجه و امکانات کافی نمی دهیم و از آن پاسخ گویی 
نمی خواهیم. در کنار این سازمان، ستاد مبارزه با 
موادمخدر و یا معاونت اجتماعی در دستگاه های 
اجرایی کشور و... ایجاد کردیم؛ بنابراین از مجلس 
انتظار داریم در کنار دغدغه تأمین اعتبارات این حوزه، 
به فکر ایجاد ساختار قانونی و پاسخگو برای حوزه 

آسیب های اجتماعی باشد. 

کارشناسانازپیامدهایکاهشبودجهآسیبهایاجتماعیمیگویند

بودجه اندک برای پر کردن 
چاه آسیب های اجتماعی

ددستچينستچين

 کوروش محمدی
 رئیس انجمن 

آسیب شناسی  اجتماعی ایران

به دلیل نبود نگاه مسئله محور در نزد 
دستگاه های متولی کنترل و مقابله با آسیب های 

اجتماعی، بودجه های کالنی که در این حوزه 
هزینه شده نتیجه مثبتی نداشته است چون ما 
در ایران ساختاری پاسخگو برای آسیب های 

اجتماعی نداریم و بدون داشتن متولی مشخصی 
می خواهیم آسیب های اجتماعی را حل کنیم. 
کارکردهای دستگاه های دولتی نشان می دهد 
تاکنون هزاران میلیارد تومان برای آسیب های 

اجتماعی هزینه شده، اما هیچ اثر مثبتی نداشته 

است به دلیل آنکه این حوزه متولی مشخصی 
ندارد و نمی توان یقه هیچ دستگاهی را گرفت 

چون کسی پاسخگو نیست. وقتی از دستگاه ها در 
خصوص عملکردشان در حوزه آسیب ها پرسیده 
می شود، می گویند جزو وظایف ذاتی شان نیست. 

WWW.QUDSONLINE.IR یکشنبه 16 بهمن 1401  14 رجب 1444  5 فوریه 2023  سال سی و ششم    شماره 10019

جامعه

آگهی تاریخ16/ 11  / 1401       صفحه 6
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک زبرخان

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند نظر به دس��تور ماده ۱ و ۳ موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳90/9/20 مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک زبرخان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ۱- فاطمه حشمتی فرزند محمدحسین به شماره 
شناسنامه 5740۱25227 صادره از قدمگاه در یک از زمین مزروعی به مساحت ۱۱00۱/7۱ متر مربع 
در قسمتی از پالک ۸0 اصلی بخش ۳ واقع در اراضی دانه از محل مالکیت خیرالنساء چنارانی فرزند 
حسین و محسن سیروسی شاد محرز گردیده است 2- فاطمه حشمتی فرزند محمدحسین به شماره 
شناس��نامه 5740۱25227 صادره از قدمگاه در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 4725/۸۳ متر 
مربع در قس��متی از پالک ۸0 اصلی بخش ۳ واقع در اراضی دانه از محل مالکیت خیرالنساء چنارانی 
فرزند حس��ین و محسن سیروسی ش��اد محرز گردیده است ۳ - زهرا صدیقی فرزند موسی به شماره 
شناسنامه 204۸ صادره از قدمگاهی قطعه زمین مزروعی به مساحت 2۸۸07/24 متر مربع در قسمتی 
از پالک ۸0 اصلی بخش ۳ واقع در اراضی دانه از محل مالکیت خیرالنس��ا چنارانی فرزند حس��ین و 
محسن سیروسی شاد محرز گردیده است. 4- فاطمه حشمتی فرزند محمدحسین به شماره شناسنامه 
5740۱25227 قدمگاه در یک قطعه زمین مزروعی به مس��احت 5۱6/۳۸ متر مربع در قس��متی از 
پالک ۸0 اصلی بخش ۳ واقع در اراضی دانه از محل مالکیت خیرالنسا چنارانی فرزند حسین و محسن 
سیروسی شاد محرز گردیده است 5- محمد حسین حشمتی فرزند حسن به شماره شناسنامه ۳۱6 
صادره از قدمگاه در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۱9627  متر مربع در قسمتی از پالک ۸0 
اصلی بخش ۳ واقع در اراضی دانه از مالکیت خیرالنس��ا چنارانی فرزند حس��ین محرز گردیده اس��ت 
6-  محمدحسین حشمتی فرزند حسن به شماره شناسنامه ۳۱6 صادره از قدمگاه در یک قطعه زمین 
مزروعی محصور به مساحت 20۳۱5 متر مربع در قسمتی از پالک ۸0 اصلی بخش ۳ واقع در اراضی 
دانه از محل مالکیت خیرالنسا چنارانی فرزند حسین محرز گردیده است 7 -زهرا صدیقی فرزند موسی 
به شماره شناسنامه 204۸ صادره از قدمگاه قطعه زمین مزروعی به مساحت 7707/۳۳ متر مربع در 
قسمتی از پالک ۸0 اصلی بخش ۳ واقع در اراضی دانه از محل مالکیت خیرالنسا چنارانی فرزند حسین 

و محسن سیروسی شاد محرز گردیده است
۸- محمد حسین حشمتی فرزند حسن به شماره شناسنامه ۳۱6 صادره از قدمگاه در یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت ۸960 متر مربع در قسمتی از پالک ۸0 اصلی بخش ۳ واقع در اراضی دانه از محل 
مالکیت خیرالنساء چنارانی فرزند حسین محرز گردیده است 9- رضا بلوچی فرزند ابوالفضل به شماره 
شناسنامه 42۸۱۸  صادره از نیشابور و مهدی بلوچی فرزند ابوالفضل به شماره شناسنامه 69۳ صادره 
از نیشابور و امیر بلوچی فرزند ابوالفضل به شماره شناسنامه 60۳ صادره از زبرخان هر کدام دو دانگ 
مش��اع از شش دانگ یک باب ساختمان )کوره آجرپزی (به مساحت 52742 متر مربع در قسمتی از 
پالک 55 فرعی از ۱59 اصلی بخش زبرخان خریداری از مالک رسمی )) مراد خان بلوچی فرزند علی 
به شماره شناسنامه 2 قدرت اهلل پوست فروشان فرزند اسماعیل به شماره شناسنامه 2۸2 عبدالصمد 
شاه قاسمی به شماره شناسنامه ۱5 فرزند برات عبدالغفور شاه قاسمی فرزند برات به شماره شناسنامه 
۱5 حسین بلوچی فرزند علی به شماره شناسنامه ۳06 حسن بلوچی فرزند علی به شماره شناسنامه 
۳07 علی محمد تاجیکی فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه ۱0۸ -  محمد قدمگاهی فرزند سیف 
اهلل به شماره شناسنامه ۱ اسماعیل مجدی فرزند محمد به شماره شناسنامه 554 علی اصغر بلوچی 

به شماره شناسنامه 2 فرزند حسن 
حسن قدمگاهی فرزند علی اصغر به شماره شناسنامه 2

۱2- محمد یوس��ف بلوچی فرزند حس��ین به شماره  شناس��نامه ۱۳۸ غالمرضا تربتی فرزند علی به 
شماره شناسنامه 74

۱4- عیسی شاه قاسمی به شماره شناسنامه ۱۳7 فرزند برات - حسین بلوچی فرزند علی به شماره 
شناسنامه ۳06

۱6-حسین بلوچی فرزند رمضانعلی به شماره شناسنامه 2۱ - محمد قدمگاهی فرزند علی به شماره شناسنامه ۱((
۱0- محمدرضا زارعی فرزند حسین به شماره شناسنامه ۱577 صادره از قدمگاه در یکباب ساختمان 
)دامداری( به مساحت 6460/6 متر مربع در قسمتی از پالک ۱02 فرعی از ۱52 اصلی واقع در اراضی 
محمدآباد از محل مالکیت عباس محمدی فرزند محمد علی ۱۱- نوروز برجی فرزند حسین به شماره 
شناس��نامه 2۳ صادره از قدمگاه در یک باب س��اختمان )دامداری ( به مساحت 2945/65  متر مربع 
در قس��متی از پالک ۳6 اصلی بخش 4 زبرخان واقع در اراضی برج خریداری  از مالک رس��می قنبر 
برجی غالمرضا محرز گردیده است ۱2- مصیب هراتی فرزند عزیز به شماره شناسنامه 5749706۳0۳ 
صادره از قدمگاه در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 5494۸/46  متر مربع در قسمتی از پالک 
2 فرع��ی از 7۸ اصلی بخش ۳ زبرخان واقع در اراضی نوبهار از محل مالکیت مش��اعی خود متقاضی 

محرز گردیده است
۱۳-حسین قدمگاهی فرزند هادی به شماره شناسنامه  574۱56۸۸2 صادره از نیشابور در یک باب 
خانه به مساحت 24۱/76 متر مربع در قسمتی از پالک 20 فرعی از ۱۳6 اصلی بخش ۳ زبرخان واقع 
در اراضی تلخ ش��ور قدمگاه از محل مالکیت خود متقاضی محرز گردیده است۱4 -حسین قدمگاهی 
فرزند هادی به ش��ماره شناس��نامه 5740۱56۸۸2  صادره از نیش��ابور در یک باب خانه به مساحت 
۳۸5/۱6 متر مربع در قس��متی از پالک 6۳ فرعی از ۱۳7 اصلی بخش ۳ زبرخان واقع در اراضی تلخ 
زنج قدمگاه از محل مالکیت سید حسین محیطی فرزند سید هاشم محرز گردیده است ۱5- حسین 
قدمگاهی فرزند هادی به ش��ماره شناس��نامه  5740756۸۸2 صادره از نیش��ابور به یک باب خانه به 
مساحت 4۸2/7 متر مربع در قسمتی از پالک 6۳ فرعی از ۱۳7 اصلی بخش ۳ زبرخان واقع در اراضی 
تلخ زنج قدمگاه از محل مالکیت س��ید حس��ین محیطی فرزند سید هاشم محرز گردیده است لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند و بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  آ-40۱۱4257
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱40۱/۱۱/2                     تاریخ انتشار نوبت دوم ۱40۱/۱۱/۱6

سید حسن پور موسوی- رئیس ثبت اسناد و امالک زبرخان

اداره كل ثبت اسناد و امالک استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهداد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی

برابر رای شماره ۱40۱60۳۱900500050۳مورخ ۱40۱/0۸/04هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک ش��هداد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم/آقای محمود شعبانی 
پور خبیصی فرزند علی بش��ماره شناسنامه ۸ صادره از شهداد در ششدانگ یکبابخانه به 
مس��احت ششدانگ ۱9۱/7 مترمربع پالک ش��ماره 2 فرعی مفروز و مجزی از۱ فرعی از 
706-اصل��ی واق��ع در بخش 2۳ کرمان به آدرس ش��هداد-کوچه امام زاده تقاضا و انتقال 
ملک از محل مالکیت خود متقاضی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱5 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 تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

شناسه  آگهی:۱44۱746  آ-40۱۱425۳
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱40۱/۱۱/02                     

تاریخ انتشار نوبت دوم :  ۱40۱/۱۱/۱6                                                          
 ابراهیم سیدی -رئیس ثبت اسناد و امالک شهداد 

هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی 

آگه��ی موضوع م��اده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیی��ن نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت��ی و اراضی و 
س��اختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱200۳00۳ مورخ ۱40۱,09,2۸ هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک نکا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم شهربانو علی نژاد به شماره ملی 499002۳۸46 
فرزند سیف اهلل در 5 دانگ و 24 سیر ۸ مثقال مشاع عرصه به انضمام ششدانگ اعیانی یک قطعه زمین 
با بنای احداثی مس��احت ۱20.۳2 مترمربع از پالک -2۸ اصلی به کالسه ۳06,۱40۱ واقع در اراضی 
نکا بخش 9 ثبت نکا خریداری ش��ده از آقای س��یف اله علی نژاد محرز گردیده که مقدار ۱5 سیر و ۸ 
مثقال مشاع عرصه وقف میباشد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی 
میشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض بر ثبت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی 
است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

م الف ۱442456  آ-40۱۱4۱6۱
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱40۱,۱۱,0۱                تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱40۱,۱۱,۱6

امیر خندان رباطی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نکا 

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

برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقردرواحد ثبتی شهرستان تفت تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضیان 
محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح ذیربه منظوراطالع 
عموم دردو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود درصورتیکه اشخاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داش��ته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 

مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند.
امالک واقع دربخش 6 یزد - تفت و توابع

29۱فرعی از49۳5- اصلی – س��یاوش جوانمردی مبارکه نس��بت به س��ه دانگ مشاع از 
ششدانگ زمین مزروعی پالک برابربه مساحت ششدانگ ۱۳0۸مترمربع برابر رای شماره 
۱40۱60۳2۱00600۱2۱0مورخه ۱40۱/04/2۳واقع درحس��ینی تفت خریداری عادی 

مع الواسطه ازرشید جوانمردی مالک رسمی
29۱فرع��ی از49۳5- اصل��ی – س��یاوش جوانم��ردی مبارک��ه نس��بت به شش��دانگ 
زمی��ن مزروعی پ��الک برابربه مس��احت شش��دانگ ۸5۱/5 مترمربع برابر رای ش��ماره 
۱40۱60۳2۱00600۱79۳مورخه ۱40۱/07/09واقع درحس��ینی تفت خریداری عادی 

مع الواسطه ازدانیال دانیال خسروی مالک رسمی
6۳۱فرعی از49۳5- اصلی – س��یاوش جوانمردی مبارکه نس��بت به س��ه دانگ مشاع از 
ششدانگ زمین مزروعی پالک برابربه مساحت ششدانگ 476/5مترمربع برابر رای شماره 
۱40۱60۳2۱00600205۳مورخه ۱40۱/0۸/09واقع درحس��ینی تفت خریداری عادی 

مع الواسطه ازرشید جوانمردی مالک رسمی
649فرعی از49۳5- اصلی – س��یاوش جوانمردی مبارکه نس��بت به س��ه دانگ مشاع از 
شش��دانگ زمین مزروعی پالک برابربه مساحت ششدانگ 272 مترمربع برابر رای شماره 

۱40۱60۳2۱00600205۱مورخه ۱40۱/0۸/09واقع درحس��ینی تفت خریداری عادی 
مع الواسطه ازرشید جوانمردی مالک رسمی

6۸0فرعی از49۳5- اصلی – س��یاوش جوانمردی مبارکه نس��بت به س��ه دانگ مشاع از 
ششدانگ زمین مزروعی پالک برابربه مساحت ششدانگ 757/5مترمربع برابر رای شماره 
۱40۱60۳2۱006002055مورخه ۱40۱/0۸/09واقع درحس��ینی تفت خریداری عادی 

مع الواسطه ازرشید جوانمردی مالک رسمی
امالک واقع دربخش ۱2 یزد – ده باال و توابع

4فرع��ی از۱6۸9 - اصل��ی - حس��ین صالح��ی مجوم��رد نس��بت به شش��دانگ خانه و 
باغچ��ه بطور مفروز قس��متی ازپ��الک برابربه مس��احت 4۸0 مترمربع برابر رای ش��ماره 
۱40۱60۳2۱006002۸0۱مورخه ۱40۱/09/22واقع در روستای ده باال تفت خریداری 

عادی مع الواسطه ازسید علی اکرمی مالک رسمی
۳00۳ اصلی مجید راستگویان نسبت به ششدانگ خانه و باغچه بطور مفروز قسمتی ازپالک 
برابربه مس��احت ۸64/5 مترمربع برابر رای ش��ماره ۱40۱60۳2۱00600۳00۳مورخه 
۱40۱/۱0/۱۱واقع در روس��تای ده باال تفت خریداری عادی مع الواسطه ازمحمود جهان 

بین مالک رسمی
4079 اصل��ی راضی��ه الس��ادات شیخعلیش��اهی نس��بت به شش��دانگ خان��ه و باغچه 
بط��ور مف��روز قس��متی ازپ��الک برابرب��ه مس��احت 29۳ مترمرب��ع برابر رای ش��ماره 
۱40۱60۳2۱00600۳092مورخه ۱40۱/۱0/۱۸واقع در روستای ده باال تفت خریداری 

عادی مع الواسطه ازسید محمد شیخعلیشاهی مالک رسمی
امالک واقع دربخش ۱6 یزد - سانیج و توابع

564 فرعی از24 اصلی- س��ید س��عید صالحی  فیروز آبادی نس��بت به 574 سهم مشاع 
از 2۱۱7/۱5 س��هم شش��دانگ خانه و باغ پالک برابربه مساحت 2۱۱7/۱5 مترمربع برابر 
رای شماره ۱40۱60۳2۱00600۳۱۳۳مورخه ۱40۱/۱0/20واقع در روستای سانیج تفت 

خریداری عادی مع الواسطه ازعلی اکبر دهقانی سانیج مالک رسمی
7۳ فرعی از59 اصلی- مرضیه اس��فیداری نس��بت به شش��دانگ زمین مزروعی محصور  
مش��تمل  بر انباری پالک برابربه مساحت 774 مترمربع برابر رای شماره ۱40۱60۳2۱0
06002۸0۳مورخه۱40۱/09/22واقع در روستای باغشاه سانیج تفت خریداری عادی مع 

الواسطه ازعلی اکبر نیک خو سانیج مالک رسمی
70۱ فرعی از72 اصلی- س��ید عباس علوی نس��ب نس��بت به شش��دانگ خانه و باغچه 
نیمه س��از  بطور مفروز  قس��متی از پالک برابربه مساحت 507 مترمربع برابر رای شماره 
۱40۱60۳2۱006002996مورخ��ه ۱40۱/۱0/۱۱واق��ع در روس��تای حس��ن آباد دره 

شیرسانیج تفت خریداری مالک رسمی
70۱ فرع��ی از72 اصل��ی- اعظ��م دهق��ان دره ش��یری نس��بت ب��ه شش��دانگ خانه و 
باغچ��ه بطور مفروزقس��متی از پ��الک برابربه مس��احت 2۱5 مترمربع برابر رای ش��ماره 
۱40۱60۳2۱00600۳0۳4مورخ��ه ۱40۱/۱0/۱۳واق��ع در روس��تای حس��ن آباد دره 
شیرسانیج تفت خریداری عادی مع الواسطه از نمایندگان شورا و قنات  دره شیر از سهام 

مجهول مالک رسمی
70۱ فرع��ی از72 اصل��ی- حمیدرض��ا ابیارپورنس��بت ب��ه شش��دانگ خان��ه و باغچ��ه 
بط��ور مفروزقس��متی از پ��الک برابرب��ه مس��احت 2۸۱/۱0 مترمربع برابر رای ش��ماره 
۱40۱60۳2۱00600۳0۳2مورخ��ه ۱40۱/۱0/۱۳واق��ع در روس��تای حس��ن آباد دره 
شیرسانیج تفت خریداری عادی مع الواسطه از نمایندگان شورا و قنات دره شیر از سهام 

مجهول مالک رسمی
70۱ فرع��ی از72 اصل��ی- علیرض��ا برزگ��ری نس��بت ب��ه شش��دانگ خان��ه و باغچ��ه 
بط��ور مفروزقس��متی از پ��الک برابرب��ه مس��احت 49۸/20 مترمربع برابر رای ش��ماره 
۱40۱60۳2۱00600۳0۳0مورخ��ه ۱40۱/۱0/۱۳واق��ع در روس��تای حس��ن آباد دره 

شیرسانیج تفت خریداری از مالک رسمی
70۱ فرعی از72 اصلی- س��ید حس��ین  رضی زاده نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
خانه و باغچه بطور مفروزقسمتی از پالک برابربه مساحت 49۳ مترمربع برابر رای شماره 
۱40۱60۳2۱00600۳000مورخ��ه ۱40۱/۱0/۱۱واق��ع در روس��تای حس��ن آباد دره 

شیرسانیج تفت خریداری ازمالک رسمی
70۱ فرعی از72 اصلی- مریم السادات حسینی نژاد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
خانه و باغچه بطور مفروزقسمتی از پالک برابربه مساحت 49۳ مترمربع برابر رای شماره 
۱40۱60۳2۱00600299۸مورخ��ه ۱40۱/۱0/۱۱واق��ع در روس��تای حس��ن آباد دره 

شیرسانیج تفت خریداری ازمالک رسمی
70۱ فرع��ی از72 اصل��ی- محمد تقی اباذری محمود اباد نس��بت به شش��دانگ خانه و 
باغچه بطور مفروزقس��متی از پالک برابربه مس��احت ۳74/90 مترمربع برابر رای شماره 
۱40۱60۳2۱00600۳0۳5مورخ��ه ۱40۱/۱0/۱۳واق��ع در روس��تای حس��ن آباد دره 
شیرس��انیج تفت خریداری عادی مع الواسطه ازنمایندگان شورا و قنات دره شیر از سهام 

مجهول مالک رسمی
بدیهی اس��ت در صورت انقضای م��دت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند 

مالکیت صادر خواهد شد. آ-40۱۱4۱6۳
تاریخ انتشارنوبت اول : شنبه : 0۱ /۱40۱/۱۱         

تاریخ انتشارنوبت دوم : یک شنبه  ۱40۱/۱۱/۱6
علی اصغر کریمی-رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تفت

پرای���د  سیس���تم  س���واری  خ���ودروی  س���بز   ب���رگ   
تی���پ ج���ی تی ایک���س آی م���دل 1383 رنگ س���فید 
ش���یری  ب���ه ش���ماره موت���ور 00892021 و به ش���ماره 
شاس���ی S1412283282368 و ب���ه ش���ماره انتظامی

 637 ل 69 ایران 42 به نام  مهس���ا اس���دی مفقود و 
از درجه اعتبار ساقط است.
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برگ س���بز و سند سواری پیکان سفید - روغنی مدل 
1383 به شماره پالک 11م272 ایران 42   به  شماره 
موت���ور 11284018930 و ش���ماره شاس���ی 10015677 
متعل���ق به عطامحمد عباس نیااول  به ش���ماره ملی  
6509248670 فرزن���د غالمعب���اس مفقود ش���ده و از 

درجه اعتبار ساقط است.
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برگ س���بز و س���ند خ���ودرو پ���ژو آر دی به رنگ س���بز 
یش���می مدل 1384 به ش���ماره موت���ور 1174064948 
وش���ماره شاس���ی 13467396 و ش���ماره پالک ایران 
32-551ق64 به حبیب فرقانی بجستانی مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است.
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ب���رگ س���بز اتومبی���ل پیکان س���واری به رنگ س���فید 
معمولی مدل 1379 به شماره موتور 11127887784 
و شماره شاسی 07849220 و شماره پالک ایران 52-
413ط26 ب���ه نام جواد علی مرادی مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است
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برگ سبز خودروی س���واری  سیستم ام.وی.ام تیپ
NEWX33AUTOMATIC مدل 1393 رنگ س���فید-

 MVM484FBDE002120 روغنی به ش���ماره موت���ور
و ب���ه ش���ماره شاس���ی NATGBAYL4E1001710 و به 
ش���ماره انتظام���ی 331ل43 ای���ران42 به ن���ام تکتم 
رشید صنوبری مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
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برگ سبز ) شناسنامه مالکیت(، سند مالکیت و کارت 
سوخت خودروی سواری پراید مدل 1385 سفید روغنی 
 s1412285289643ش موتور 1803836 و ش شاسی
و ش انتظام���ی 12 ای���ران 324ص86 متعلق به آقای 
حس���ین مقدم تیموری چش���مه آزاد به ش���ماره ملی 
0730598012 مفق���ود گردی���ده و فاقد اعتبار اس���ت.
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س���ند برگ س���بز خ���ودرو س���واری پ���ژو 206 ب���ه رنگ 
س���بز یش���می متالیک م���دل 1382 به ش���ماره موتور 
10FSF94133359  به شماره شاسی 81632730 و 
شماره پالک ایران 52-497ط21  به نام علی دهقان 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
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س���ند کمپان���ی وان���ت م���زدا 2000 ن���وک م���دادی 
متالی���ک مدل 1379 ش پالک ایران 32-667م44 
ش موتور 345844 ش شاس���ی 7920000113 به 
ن���ام جوادخاتمی فرزن���د علی اکبر مفق���ود و فاقد 

اعتبار است.
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بازگشت 
ابراهیمی به 
الوکره قطر!

باشگاه الوکره قطر 
چندی پیش خبر 

داد امید ابراهیمی 
بازیکن ایرانی خود 
را کنار گذاشته و به 

جای او با »عدالن 
قدیوره« بازیکن 

الجزایری تا پایان 
فصل به توافق 

رسیده است. 
با گذشت کمتر از 

یک ماه از این اتفاق، 
باشگاه قطری دیروز 
به شکل عجیبی خبر 

از بازگشت دوباره 
امید داد.

در  حاشيه

پرنده ای 
با نیزه قرضی!

ارشیا مصدقی، 
ملی پوش ایران در 

ماده پرش با نیزه در 
مسابقات دوومیدانی 
داخل سالن قهرمانی 
آسیا نیزه خود را ندارد 

و باید از نیزه سایر 
رقبایش استفاده 

کند. مصدقی گفت: 
»فدراسیون خیلی 

تالش کرد نیزه من را 
به قزاقستان ببرد اما 

از آنجایی که پرواز 
دو مسیره است، 
نتوانستیم نیزه را 

ببریم. امیدوارم در 
مسابقات نیزه پیدا 

کنم«.
 مسابقات از ۲۰ تا 
۲۳ بهمن در شهر 

نورسلطان قزاقستان 
برگزار می شود.

خبرخبر
روزروز

  رونالدو 
ستاره پرتغالی که نخستین گل خود 
را برای النصر زد، در پیامی نوشت: 
»خوشحالم که اولین گلم را در لیگ 
عربستان به ثمر رساندم. این یک 

تالش زیاد از تمام اعضای تیم بود«.

  رافائل واران  
مدافع 29 ساله فرانسوی به تازگی و 
پس از 93 بازی ملی از تعبیر جالبی 

برای فوتبالیست های امروزی استفاده 
کرد و گفت که مثل ماشین لباس شویی 

مرتب در حال کار کردن هستند.

  راموس 
کاپیتان سابق رئال مادرید دشمن 

دیرینه خود را انتخاب کرد »در 
سال های گذشته به خاطر بازی کردن 
مقابل مسی بسیار اذیت شدم ولی االن 

به نظرم او بهترین بازیکن دنیاست«.

حسینی  سینا 
مــدیــران فدراسیون 
ــس از  ــ ــال پـ ــ ــب ــ ــوت ــ ف
هفته ها ســکــوت و 
بی خبری سرانجام 
مــــوضــــع خـــــــود را 
درخصوص تعیین تکلیف کادرفنی تیم 

ملی به صورت رسمی بیان کردند.
پس از آنکه مهدی تاج به عنوان مدیر 
ارشد فدراسیون فوتبال از پایان همکاری 
کی روش خبر داد و حضور او به عنوان 
سرمربی تیم ملی قطر را رسماً اعالم کرد، 
مدیر روابط عمومی فدراسیون از طرح 
هیئت رئیسه در خصوص جایگزینی 
یک مربی داخلی به عنوان جانشین 
کی روش رونمایی کرد و توضیح داد که به 
زودی هیئت رئیسه فدراسیون در این 

باره تصمیم گیری خواهد کرد.
با این حال امیرمهدی علوی در قامت 
سخنگوی فدراسیون، هیچ اشاره ای به 
نام گزینه های مدنظر برای هدایت تیم 
ملی نکرد تا همچنان این عالمت سؤال 
برای افکارعمومی و هواداران باقی بماند 
که باالخره کدام یک از مربیان داخلی 
به عنوان گزینه های مربیگری مدنظر 

هیئت رئیسه فدراسیون قرار دارد؟
فارغ از این موضوع، این پرسش پیش 
آمد که اگر گزینه مربیگری تیم ملی در 

حال حاضر با یکی از باشگاه های لیگ 
برتری در حال همکاری باشد سرنوشت 
قرارداد او با آن باشگاه چه خواهد شد؟ 
اتفاقی که می تواند یک چالش بسیار 

بزرگ را به بار آورد.
در کنار این ماجراها، یک چالش بزرگ 
ــط ملی پوشان با  دیــگــر، مــوضــوع روابـ
گزینه ایرانی مورد نظر فدراسیون برای 
مربیگری تیم ملی اســت. هرچند در 
ظاهر روابط بازیکنان و مربیان داخلی در 
بهترین حالت ممکن قرار دارد، اما وقتی 
روابط حاکم بر آن ها را به صورت ویژه و 
خاص ارزیابی می کنید به این واقعیت 
هولناک می رسید که اکثریت قریب 
به اتفاق بازیکنان ملی پوش با مربیان 
داخلی دچار اختالف های بزرگ هستند 
که با کوچک ترین تلنگر این اختالف 
قدیمی و کهنه تبدیل به یک جنجال 

رسانه ای بزرگ خواهد شد.
امــا فاجعه بزرگ تر وجــود دو دستگی 
میان بازیکنان داخــلــی و لژیونرهای 
فوتبال ایران است به گونه ای که برخی  
از آن هــا انتخاب مربی ایــرانــی را فاقد 
ارزش های استاندارد روز دنیا می دانند 
به همین دلیل از پایه با ایــن موضوع 

مخالف اند.
همین اتمسفر در الیه های هــواداری 
ــه ای نیز وجـــود دارد با  و فــضــای رســان

این تفاوت که در این حوزه انتقادها با 
لحنی تندتر بیان می شود که بالطبع 
عرصه برای فعالیت گزینه مربیگری به 
مراتب سخت تر خواهد شد. هواداران 
تیم ملی که ایــن روزهــا به هیچ وجه از 
عملکرد مدیریت حاکم بر فوتبال راضی 
نیستند، در شبکه های اجتماعی با 
ادبیاتی بسیار تند ماجراجویی جدید 
ــران فــدراســیــون فــوتــبــال را هدف  مــدی
قــرار دادنــد تا مدیران سئول جنوبی را 
متوجه تبعات تصمیم گیری تازه  شان 
کنند. رسانه های گروهی نیز با انعکاس 
نقطه نظرات کارشناسان و صاحبنظران 
در تالش اند سناریو جدید را بر اساس 

میل و سلیقه خود تغییر دهند.
با این حال به نظر می رسد مدیریت 
دستگاه ورزش و مــدیــران فدراسیون 
فوتبال تصمیم نهایی خــود را بــرای 
انتخاب سرمربی ایرانی برای هدایت 
تیم ملی گرفته اند و باید دید قرعه به 
ــام کـــدام مربی وطنی خــواهــد افتاد  ن
ــن شــرایــط عــجــیــب و غریب  تــا بــا ایـ
فعالیت خود را آغــاز کند. اتفاقی که 
ممکن است منجر به پیدایش فضای 
متفاوت در حــوزه فوتبال ملی شود و 
تیم ملی در آستانه رقابت های جام 
ملت های آسیا با مشکالت بزرگ تری 

روبه رو شود.

گزارشی از چالش های انتخاب سرمربی داخلی 

سنگ های بزرگ پیش پای فدراسیون
زیر ذره بين

منهای فوتبال

 پس از صعود یاران خداداد 
در لیگ برتر نونهاالن

عسکری: دنبال آبروداری برای 
فوتبال مشهد هستیم

دور مقدماتی مسابقات لیگ بــرتــر فوتبال 
نونهاالن زیر ۱۵ سال کشور گروه یک که با حضور 
هشت تیم )سه تیم خراسان رضوی و پنج تیم 
مازندرانی و گلستانی( از مهرماه۱۴۰۱ شروع شده 
بود با صعود دو تیم شاهین آمل و یاران خداداد 
به پایان رسید. تیم های شهروندنور، استیل 
البرز آق قــال، پدیده ســاری، بادامکی مشهد، 
پیشگامان مشهد و متین بابل هم در رده های 

سوم تا پنجم قرار گرفتند.
مدیرعامل آکادمی خداداد گفت: در نخستین 
حضورمان در لیگ برتر نونهاالن کشور اگرچه 
تا آخرین دیدار منتظر ماندیم و صعود سختی 
داشتیم٬ اما این صعود در نخستین حضورمان 

بسیار شیرین بود.
احسان عسکری گفت: با توجه به  اینکه صعود 
تیم  تا روز آخر بازی ها مسجل نشده بود شرایط 
روحی و ذهنی سختی داشتیم، اما توانستیم 
در یک بــازی سخت ضمن کسب امتیاز الزم 
کــه منجر بــه صعودمان در اولــیــن حضورمان 
در بــاالتــریــن سطح فــوتــبــال پــایــه کــشــور شد، 
انگیزه و اعتماد به نفس بیشتری پیدا کنیم و 
تالش خواهیم کرد با آمادگی بیشتری پای در 
رقابت های مرحله بعدی بگذاریم. عسکری 
ادامــه داد: یــاران خــداداد تنها نماینده استان 
در دور بعدی این رقابت ها است که امیدوارم با 
حمایت تمامی جامعه فوتبال استان بتوانیم 
در مرحله بعدی برای فوتبال مشهد آبــروداری 

کنیم.
وی افزود: از امروز به بعد یاران خداداد یکی از 
اعتبارات فوتبال پایه استان در مسابقات لیگ 
برتر کشور اســت و نیاز اســت بــرای حفظ این 
اعتبار همه فعاالن این رده سنی حامی باشند 

تا نتیجه ای خوب برای فوتبال استان بگیریم.
هزینه تیمداری در لیگ های کشوری به خصوص 
در این رده سنی برای مجموعه های خصوصی 
ــم با فعالیت  بسیار باالست، امــا دوســت داری
بیشتر در ایـــن حـــوزه و تـــالش هــمــکــارانــم در 
آکادمی، بازیکنانی پرورش دهیم که آینده ساز 

فوتبال شهر و کشورمان باشند.

جنگ صدرنشینی والیبال ایران در یزد

  تنها سهمیه پلی آف 
به کدام تیم می رسد؟  

هفته بیست وچهارم لیگ برتر والیبال مردان 
یکشنبه ۱۶بهمن با هفت دیــدار در شهرهای 
رفسنجان، یزد، تهران، مشهد، مریوان، رامسر 

و سیرجان پیگیری می شود.
در یکی از دیدارهای این هفته تیم های شهداب 
یزد مدافع عنوان قهرمانی و لبینات هراز آمل در 

سالن شاهدیه یزد به مصاف یکدیگر می روند.
شــاگــردان بهروز عطایی در تیم آمــل که هفته 
بیست وسوم با شکست برابر پاس گرگان صدر 
جدول را پس از ۱۷ هفته از دست دادند، اکنون 
با ۱۷ برد و ۴۹ امتیاز در رتبه دوم جدول هستند و 
شهداب با ۱۸ برد و ۵۰ امتیاز صدرنشین است. 
فاتح این دیدار حتماً در صدر قرار خواهد گرفت. 
شهدابی ها در دور رفت ۳ بر یک مغلوب نماینده 
آمل شدند و این هفته در بازی خانگی به دنبال 

جبران این نتیجه هستند.
تیم های ایفاسرام اردکان و گیتی پسند اصفهان 
که با ۱۰ برد، شانس بیشتری برای کسب تنها 
سهمیه حضور در پلی آف دارنــد، این هفته به 
ترتیب به مصاف فوالد سیرجان ایرانیان و سایپا 

تهران می روند.
پیش از ایــن صعود هفت تیم شــهــداب یــزد، 
لبنیات هـــراز آمـــل، پــیــکــان تــهــران، هــورســان 
رامسر، نیان الکترونیک خراسان، پاس گرگان 
و فوالدسیرجان ایرانیان به پلی آف قطعی شده 

است.
برنامه هفته بیست و چهارم لیگ والیبال به 

شرح زیر است:
مس رفسنجان – پاس گرگان، رفسنجان

سایپا تهران – گیتی پسند اصفهان، تهران
نیان الکترونیک خراسان – شهرداری ارومیه

راه یاب ملل مریوان – شهرداری گنبد
فوالد سیرجان ایرانیان – ایفاسرام اردکان

شهداب یزد – لبنیات هراز آمل، یزد
هورسان رامسر – پیکان تهران
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جلسهدرویشباتاجبرایداوریها ◾
اشتباهات داوری در دیدارهای اخیر پرسپولیس تصمیم 
مدیرعامل این باشگاه برای برگزاری جلسه ای با تاج را به 
همراه داشت. درویش گفت: می خواهند یک تیم خاص 
قهرمان شود و آن تیم پرسپولیس نیست. اعتراضم را 
به هیئت رئیسه و رئیس فدراسیون هم گفتم که جواب 
دادند حق با شماست. گفتم دو امتیاز به ما بدهید و 

تمام »حق با شماست«ها برای خودتان.

مبلغقراردادلئاندروپریرامشخصشد ◾
لئاندرو پریرا مهاجم جدید پرسپولیس پس از ورود به 
تهران تست های پزشکی را انجام داد که این تست ها با 
موفقیت انجام شده و به زودی پرسپولیس خبر رسمی 

قرارداد را اعالم خواهد کرد.
در خصوص قرارداد این بازیکن گفته می شود مبلغ آن 
یک میلیون و ۱۰۰ هزار دالر خواهد بود که معادل ریالی 

آن نزدیک به ۵۰ میلیارد تومان خواهد شد! 

استقاللونیازفوریبه۲۵۰میلیارد ◾
فرشید سمیعی، مــعــاون حقوقی بــاشــگــاه استقالل 
گفت: مشکلی که در مورد استقالل داریم آن قسمت از 
بدهی هایی است که در حسابرسی نیامده است. یک سری 
تضامین برای استقالل انجام دادند ولی فکر می کردیم 
این مبالغ چندان زیاد نباشد اما مبالغ قابل توجه بوده 
و استقالل مشکل قانونی هم بابت پرداخت آن ها دارد . 

استقالل به صورت فوری به ۲۵۰ میلیارد تومان نیاز دارد.

استوکسبه۱۰جرممتهمشد ◾
مهاجم سابق تیم پرسپولیس در دادگــاه رسیدگی به 
اتهامات خودش حاضر و به قید وثیقه آزاد شد.آنتونی 
استوکس اکنون به ۱۰ جرم مختلف ازجمله چهار فقره 
رانندگی خطرناک و نیز خرید و فروش کوکائین متهم 
اســت. وی که پس از تعقیب و گریز با پلیس ایرلند 
بازداشت شده، نتوانست مدارک گواهی نامه رانندگی 

و بیمه را ارائه کند.

حسینی  پیروزی استقالل در کرمان مقابل نارنجی پوشان 
مس هرچند برای هواداران این تیم شیرین و دلچسب بود، 
اما حواشی پایان بازی به ویژه درگیری میان کادر فنی دو تیم 
به قدری عجیب و دور از ذهن بود که کمتر کسی باور می کرد 
در باالترین سطح برگزاری مسابقات فوتبال چنین اتفاقاتی در زمین 

مسابقه و مسیر منتهی به رختکن ها رقم بخورد.
اما در کمال ناباوری پس از سومین گل استقالل در این بازی، ریکاردو 
ساپینتو از فرط شادمانی باال و پایین پرید و کنار خط به خوشحالی 
پرداخت که در این میان برخی نیمکت نشینان مس از این موضوع 
برداشت متفاوتی داشتند و مدعی شدند مرد پرتغالی آبی ها به آن ها با 
ایما و اشاره جمالتی را رسانده است، همین اتفاق جرقه درگیری ها بود تا 
جایی که مربیان دو تیم همانند گالدیاتورهای قرون وسطی به جان یکدیگر 
افتادند که حاصل این درگیری اخراج ساپینتو بود. با اخراج ساپینتو از کنار 
زمین، او به سمت رختکن راهی شد اما در اوج ناباوری یکی از نیروهای 
مسئول نظم دهی با وی برخورد فیزیکی داشت که همین موضوع سبب 
شد در سالن منتهی به رختکن جنجالی دیگر رقم بخورد و کار به تهدید 

و شکایت کشی ختم شود.
پس از پایان بازی طرفین با مصاحبه های آنچنانی از خجالت یکدیگر 
درآمدند تا یک جنجال جدید رقم بخورد. همه چیز به همین جا ختم 
نشد، بیانه نویسی باشگاه ها و شکایت متقابل از یکدیگر به کمیته 
انضباطی و اخالق نیز پیامدهای دیگر این تنش بود. اما پرسش کلیدی 
این بود که چگونه درگیری بیرون زمین رقم خورد و چرا سرمربی استقالل 

با لگد راهی رختکن شد!
مسئوالن باشگاه استقالل که خیال کوتاه آمــدن از قائله کرمان را 
نداشتند، توسط فتح هللا زاده با فرمانده نیروی انتظامی کشور مذاکره 
کردند و خواستار پیگیری ماجرا شدند، از طرفی نیروی انتظامی هم با 
انتشار بیانیه ای از پیگیری ماجرا خبر داد تا مشخص شود همه به دنبال 
رمزگشایی از اتفاق های این بازی بودند. همزمان باشگاه مس کرمان نیز با 
صدور بیانیه ای توپ را به زمین سرمربی استقالل انداخت و مدعی شد او 
آغازگر این نزاغ فوتبالی بوده است. مربیان مس کرمان هم در شبکه های 
اجتماعی بنزین بر آتش اختالفات ریختند تا هواداران نیز وارد داستان 

شوند و این بحران به یک چالش جدی تبدیل شود.
پس از این اتفاق ها دوباره بازار بیانیه نویسی داغ شد تا همه علیه یکدیگر 
بیانیه بدهند. نکته جالب اما سکوت محض کمیته انضباطی و کمیته 
اخالق فدراسیون فوتبال در قبال این اتفاقات است تا بلبشو در فوتبال 

ایران به باالترین حد ممکن برسد.

سکوت عجیب کمیته انضباطی مقابل اتفاق های کرمان

استقالل – مس در رینگ بیانیه نویسی

ضدحمله

ستارگان ورزش

به نظر می رسد مهم ترین ماه برای سرخ پوشان پایتخت در مسیر رسیدن به قهرمانی لیگ 
برتر و جام حذفی از راه رسیده است. گل محمدی پس از پایان مسابقه با آلومینیوم با انجام 
صحبت های جنجالی مدعی شد که می خواهد تیمش را با بازیکنان امید در هفته های 
پیش رو به میدان بفرستد اما محمدی، معاون باشگاه، این بخش از صحبت های گل محمدی 

خواند و مدعی شد بعید می داند چنین اتفاقی رخ بدهد.را احساسی 
ــان  ــازمــ لیگ برنامه مسابقات لیگ برتر تا پایان هفته بیست ودوم را ســ

اعالم کرده و شاگردان یحیی در فاصله ۲۹ روز آینده باید پنج 
بازی مهم انجام دهند.

شاگردان گل محمدی نوزدهم بهمن در آبادان مقابل 
تــیــم پــایــیــن جــدولــی صنعت نفت 
آبـــادان قــرار می گیرند که بــرای بقا 
ــوشــان در  تـــالش مــی کــنــد. ســرخ پ
فاصله پنج روز باید به تهران سفر کنند 
ــوادار تهران قرار  ــداری خانگی برابر هـ و در دیـ
گیرند. تیمی که در هفته های اخیر سختکوش و 
شکست ناپذیر خودش را نشان داده است. سپس دیدار 
سرنوشت ساز پرسپولیس با سپاهان در جام حذفی می رسد، 
مسابقه ای که طبق برنامه سازمان لیگ سوم اسفند برگزار می شود. سرخ ها در 
فاصله ای پنج روزه از دیدار با سپاهان، در خانه باید برابر نفت مسجدسلیمان 
قرار بگیرند؛ تیمی که در دو هفته اخیر با هدایت عنایتی شکست نخورده است. 
آن ها ۲۹ روز دیگر در تبریز باید برابر تراکتور در یک دیدار انتقامی به میدان 
بروند. سرخ پوشان پایتخت پس از تقابل با تراکتور در تبریز، باید در خانه 
مقابل سپاهان قرار بگیرند که زمان برگزاری این مسابقه مشخص نیست، اما 
احتماالً پیش از آغاز سال ۱۴۰۲ خواهد بود. در واقع پرسپولیسی ها ۶ بازی 
حیاتی را در مقابل خود می بینند که نتایج این ۶ بازی می تواند نقش پررنگی 
در تعیین سرنوشت قهرمانی سرخ پوشان پایتخت هم در لیگ برتر و هم 

در جام حذفی داشته باشد.

ماه سرنوشت ساز پرسپولیس آغاز شد

 شبه فینال های سریالی برای یحیی
حذف آلمان از جام جهانی، تنها تبعات روحی و روانــی برای بازیکنان ملی پوش بایرن مونیخ 
نداشت و سنگربان این تیم که برای گذراندن تعطیالت دست به انجام ورزش خطرناک اسکی 
زده بود، با شکستگی قسمت های مختلفی از بدنش ادامه فصل را از دست داد و بایرن مونیخ 

برای جانشینی کاپیتان، یان زومر را به خدمت گرفت.
پس از کنار گذاشته شدن نویر از ترکیب تیم به سبب مصدومیت، درحالی که پیش بینی می شد 
نویر به سبب انجام رفتار کامالً غیرحرفه ای خود عالوه بر معذرت خواهی از هواداران و مدیران 
بایرن، به احترام آن ها سکوت پیشه کند و تمام تالش خود را مبنی بر بازگشت سریع تر از موعد 

به کار گیرد، این کار را انجام نداد و برعکس، با انجام یک مصاحبه 
عجیب، حواشی زیادی ایجاد کرد و عملکرد مدیران بایرن مونیخ 

را زیر سؤال برد.
همه چیز از اخراج تونی تاپالوویچ، مربی دروازه بان های این تیم 
پس از ۱۲سال آغاز شد. نویر که خود نیز به سبب مصدومیت 

جایگاهی در این تیم نداشت، با انجام مصاحبه ای اعــالم کرد 
اخراج تاپالوویچ عجیب ترین، زشت ترین و دردناک ترین لحظه در 

دوران حرفه ای او بوده است.
نــویــر در شــرایــطــی بــا چنین انــتــقــادهــای تــنــدی مــواجــه شـــده که 
بــاواریــایــی هــا بــرای جانشینی او، یکی از بهترین دروازه بـــان هـــای 

ــیــار   چـــنـــد فـــصـــل اخـــیـــر بـــونـــدســـلـــیـــگـــا، یـــــان زومــــــر را در اخــت
گرفته اند. 

نویر به خــودیِ خود کار بسیار سختی برای بازگشت به ترکیب پس از 
مصدومیت و سپس بازپس گیری عنوان سنگربان شماره یک تیم خواهد 

داشت و به نظر می رسد دوران حضور مانو در بایرن را در صورت ادامه این 
روند، باید تمام شده به حساب آورد.

اولیور کــان، از مقامات بایرن گفت: »ما نیز از خداحافظی با تاپالوویچ 
ناراحت شدیم، اما باید توجه داشت که در این لحظه، چنین تصمیمی 
برای تیم نیاز بود و نمی توان احساسات شخصی را با مسائل حرفه ای 

یکسان کرد«.

ورزش7

باواریایی ها علیه کاپیتان نویر

 شماره یک از دست رفت؟



   حذف تصاویر ملکه 
از اسکناس های 
استرالیا  
بانک مرکزی استرالیا 
اعالم کرد در راستای 
احترام به فرهنگ بومیان، 
تصاویر پادشاه انگلیس 
از روی اسکناس های 
پنج دالری حذف خواهد 
شد. تصمیم چاپ نکردن 
تصویر چارلز سوم به این 
معناست که اسکناس های 
استرالیا به تدریج تصویر 
هیچ یک از پادشاهان 
انگلیسی را نخواهد 
داشت. این نهاد همچنین 
از جایگزینی تصویر ملکه 
الیزابت دوم روی اسکناس 
پنج دالری با طرحی 
جدید بر مبنای احترام 
به تاریخ و فرهنگ بومی 
خود خبر داد، اقداماتی 
که از تالش استرالیا برای 
رهایی از یوغ بریتانیا 
حکایت دارد.
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اصــل محمدی   حسین 
ــه کــه دولــت  ــوری  فـــرا رســیــدن 5ف
پاکستان آن را »روز همبستگی 
بــا مــردم کشمیر« مــی دانــد و در 
سرتاسر جهان نیز تجمعاتی در 
گرامیداشت آن برگزار می شود 
بهانه ای است تا اوضاع اسفبار مناطق جامو و کشمیر 
اشغالی را پس از گذشت روزهای متمادی از شرایط 
سخت مردمش به دلیل فشار نظامیان هندی، بررسی 
کنیم. کشمیر نامی است که نسبت به عمق فاجعه ای 
که در آن به وقوع پیوسته کمتر شنیده شده و بسیاری 
به دنبال آن  هستند این پرونده حقوق بشری مهم را 
تنها نزاع دو کشور هند و پاکستان بر سر یک منطقه 
تعیین تکلیف نشده معرفی کنند، فارغ از آنکه جان 
هزاران انسان بی گناه، در سکوت رسانه ها و به دلیل 
ســیــاســت گــذاری یک جانبه گرایانه دولـــت افراطی 
نارندرا مودی به خطر افتاده است. به مناسبت روز 
همبستگی با مردم کشمیر، برای گفت وگو سراغ آقای 
محمد شهریار، نماینده دولت پاکستان و سرکنسول 
ایــن کشور در مشهد مقدس رفته ایم که در ادامــه 

می خوانید.

اهمیت روز همبستگی کشمیر به چه دلیل است؟ ◾
هر سال در تاریخ 5 فوریه مردم پاکستان و کشمیر 
»روز همبستگی کشمیر« را گرامی می دارند. هدف از 
نام گذاری این روز، ابراز حمایت و همبستگی پاکستان 
با مردم جامو و کشمیر تحت اشغال غیرقانونی هند، 
مبارزه مستمرشان برای آزادی و ادای احترام به شهدای 
کشمیری است که جانشان را بر اثر اقدامات نیروهای 

اشغالی هند از دست داده اند.

شرایط کنونی کشمیر به چه شکل است؟ ◾
شرایط فعلی سخت اســت. جامو و کشمیر تحت 
اشغال غیرقانونی هند از 5آگوست 2019 تاکنون، بیش 
از سه سال حصر و مقررات منع رفت و آمد اعمال 
شده توسط نیروهای اشغالگر هندی را متحمل شده 
است. در مقام مقایسه، سه سال اخیر بدترین دوران 
در تاریخ ظلم های هند علیه کشمیری های بینوا طی 75 
سال گذشته محسوب می شود. در واقع با لغو ماده 
370 و A35 قانون اساسی هند، هویت کشمیری ها که 

توسط قانون اساسی هند و شورای امنیت سازمان ملل 
به رسمیت شناخته شده بود، برای همیشه انکار شد. 
کل ایالت جامو و کشمیر به دو منطقه جامو و کشمیر 
و الداخ تقسیم شد که تحت کنترل دولت مرکزی قرار 
می گیرند. با وجود این، اقدام دولت مودی تنها موجب 
افزایش تنفر در بین کشمیری ها شد و نیروی اشغالگر 

امکان لذت بردن از این اقدام خود را پیدا نکرد.
لغو ماده 370 که به ایالت جامو و کشمیر موقعیت 
ویــژه ای اعطا و مــاده 35A که شهروندان هندی را از 
خرید زمین و ملک در ایالت جامو و کشمیر منع 
می کرد، با اعمال زور اجرایی شد. بیش از یک هزار 
رهبر و فعال برجسته سیاسی در زندان های مختلف 
هند محبوس شدند، کشتارهای بدون برگزاری دادگاه، 
بازداشت های خودسرانه، محاصره های مرحله ای، 
عملیات جست وجو و شکنجه بازداشتی ها توسط 
نیروهای اشغالگر هندی در جامو و کشمیر تحت 

اشغال ادامه دارد. افزون بر 640 کشمیری از 5 آگوست 
2019 تاکنون به شهادت رسیده اند.

هــدف از لغو مــاده 370 و A35 قانون اساسی هند  ◾
چه بود؟

هــدف اصلی دولــت مــودی ایــن بــود بــا تغییر بافت 
جمعیتی ایالت تحت اشغال، کشمیری ها را وادار به 
فرمان برداری کند. بیش از 4میلیون مجوز سکونت 
کشمیری برای شهروندان هندی به عنوان ساکنان 
دائم کشمیر تحت اشغال صادر شده است. چنین 
اقدامی به طور دائم بافت جمعیتی ایالت تحت اشغال 
را تغییر می دهد. همزمان، دولت مودی درصدد تغییر 
ساختار حوزه انتخابی است که تحت تسلط اکثریت 
مسلمانان قرار دارد و در این راستا اقدام به دستکاری 
گزارش به اصطالح »کمیسیون تعیین حدود« کرده، 
با این هدف که کرسی های بیشتری به حوزه انتخابی 

تحت تسلط هندوها اختصاص پیدا کند، بدین شکل 
خود به خود جمعیت اکثریت مسلمان کشمیر در 

سرزمین مادری خود به اقلیت تبدیل می شوند.
جالب است بدانید تمامی این اقدامات ظالمانه هند، 
نقض آشکار قطعنامه های شــورای امنیت سازمان 
ملل در خصوص مناقشه کشمیر است. به عنوان 
مثال، قطعنامه91 شورای امنیت سازمان ملل مورخ 
30 مارس 1951، به صراحت اعالم می کند: »در مورد 
وضعیت نهایی ایالت جامو و کشمیر باید بر اساس 
خواسته مــردم آن و با روش دموکراتیک و برگزاری 
همه پرسی آزاد و بی طرفانه تحت نظارت سازمان ملل 

تصمیم گیری شود«.

انگیزه هند از این اقدامات چیست؟ ◾
پاکستان و هند در سال 1947 بر مبنای »تئوری دو 
ملت« مستقل شدند، بدین معنا که مسلمانان 
و هندوها در قالب دو کشور جــدا جــای گیرند. در 
قالب »طــرح تقسیم«، تصمیم بر ایــن شد تمامی 
مناطق با اکثریت مسلمان  و همجوار پاکستان، به 
پاکستان ملحق شوند. کشمیر یک ایالت با اکثریت 
جمعیت مسلمان است و مقرر شده بود بخشی از 
پاکستان باشد، اما نیروهای هند 27 اکتبر 1947 به طور 
غیرقانونی کشمیر را تصاحب کردند. لغو این دو ماده 
نیز در راستای همین هــدف صــورت گرفته، چــرا که 
کشمیر همچنان یک ایالت با اکثریت مسلمان نشین 

است. 

وضعیت حقوق بشر در کشمیر به چه شکل است؟  ◾
موارد نقض حقوق بشر در ســال2022 نیز همچنان 
بی وقفه ادامــه داشته اســت. گــزارش هــا از شهادت 
214کشمیری شامل یک زن و پنج پسر نوجوان توسط 
نیروهای هندی حکایت  دارد. 57نفر از شهدای 
کشمیری در پی رویارویی ها و بازداشت های ساختگی 

به شهادت رسیدند. 
مقامات هند 14بار از برپایی نمازجمعه در مسجد 
ــرگــزاری  جــامــع تــاریــخــی ســریــنــگــار مــمــانــعــت و ب
تجمعات مذهبی در طــول مــحــرم، شــب بــرات، 
شــب قــدر و عید میالد الــنــبــی)ص( در مکان های 
مختلف را ممنوع کردند. تقریباً تمامی رهبران 
سیاسی کشمیر در زندان ها به سر می برند یا درگیر 

فرایندهای حقوقی هستند. براساس بــرآوردهــا، 
افــزون بر 4هــزار کشمیری در زنــدان هــای مختلف 
هند و جامو و کشمیر تحت اشغال غیرقانونی هند، 

محبوس هستند.

موضع پاکستان در قبال مناقشه کشمیر چیست؟ ◾
جامو و کشمیر مناقشه اصلی بین هند و پاکستان و 
طوالنی ترین مناقشه بالتکلیف در دستور کار سازمان 
ملل از زمــان اشغال بخش هایی از جامو و کشمیر 
در تاریخ 27 اکتبر 1947 توسط هند است. برقراری 
صلح پایدار در منطقه شرق آسیا منوط به حل وفصل 
مناقشه جامو و کشمیر مطابق با قطعنامه های مربوط 
ــورای امنیت ســازمــان ملل و خــواســت مــردم  در شـ

کشمیر است.
پاکستان از جامعه بین الملل درخواست دارد هند 
را بــرای جنایاتش در جامو و کشمیر تحت اشغال 
غیرقانونی محکوم کند و از هند می خواهد تمامی 
اقدامات یک جانبه و غیرقانونی اتخاذ شده در تاریخ 
5 آگوست 2019 و پس از آن را ملغی اعــالم و نقض 
فاحش، سیستماتیک و گسترده حقوق بشر در آن 
را متوقف کند. همچنین تغییرات غیرقانونی بافت 
جمعیتی در جامو و کشمیر تحت اشغال هند را 
که نقض قوانین بین الملل و تعهدات رسمی خود 
هند تحت قطعنامه های مربوط در شــورای امنیت 
سازمان ملل اســت را متوقف، اتهامات ساختگی 
را بــاطــل و بــه ســرعــت رهــبــران سیاسی کشمیری، 
خبرنگاران، حامیان حقوق بشر و جوانان محبوس 

تحت بازداشت های مستبدانه را آزاد کند.

انتظار از جمهوری اسالمی ایران چیست؟ ◾
به طور قطع برای دو کشور جمهوری اسالمی ایران 
و جمهوری اسالمی پاکستان بسیار مهم است 
در کنار هم از مــبــارزه و جنبش کشمیر حمایت 
کنند. پاکستان سپاسگزار و قــدردان رهبر معظم 
انــقــالب اســالمــی، آیـــت هللا سید علی خامنه ای 
و سیدابراهیم رئیسی، رئــیــس جمهور محترم 
جــمــهــوری اســالمــی ایـــران بــه خــاطــر حمایت های 
مستمرشان از نهضت و هــدف کشمیر اســت. 
کشمیری ها چشم انتظار تداوم ندای حمایت قاطع 

جمهوری اسالمی ایران هستند.

 محمد شهریار، سرکنسول پاکستان در مشهد
 در گفت وگوی اختصاصی با قدس هشدار داد

خطر تغییر بافت جمعیتی کشمیر

صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

 وفات عباس بن عبدالمطلب، عموی پیامبر )ص(
عباس بن عبدالمطلب )درگذشته ۳۲ هجری(، عموی 

پیامبر )ص( و یکی از بزرگان قریش بود. مورخان معتقدند 
که وی قبل از هجرت پیامبر به مدینه، پنهانی مسلمان شد. 

عباس پس از هجرت نیز در مکه ماند و اخبار فعالیت های 
مشرکان را به پیامبر اطالع می داد. عباس پس از فتح مکه 
از جانب رسول خدا)ص( عهده دار تأمین آب برای زائران 
خانه خدا گردید. وی در زمان خالفت عثمان، خلیفه سوم 

درگذشت و در بقیع مدفون شد.

اوقات شرعی به افق تهران

اذان صبح فردا

اذان ظهر

12/18

5/35

اذان مغرب

17/54

غروب خورشيد

17/35
 نیمه شب شرعی

23/35
طلوع فردا

7/01

اوقات شرعی به افق مشهد

اذان صبح فردا

اذان ظهر

11/45

5/03

اذان مغرب

17/21

غروب خورشيد

17/02
 نیمه شب شرعی

23/02
طلوع فردا

6/29
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شركت برق منطقه اي فارس ) به عنوان دستگاه مناقصه گزار ( در نظر دارد مناقصه عمليات ساختمانی احداث پست 66/20 كيلوولت 
كازرون4 به شماره »2001001046000132« را از طريق سامانه تداركات الکترونيکي دولت به پيمانکاری كه دارای گواهی صالحيت 
پيمانکاری )حداقل رتبه 5 در رشته ابنيه( و گواهی صالحيت ايمنی باشد واگذار نمايد. كليه مراحل فرايند مناقصه از دريافت اسناد 
مناقصه، ارائه پيشنهاد مناقصه گران و گشايش پاكتها از طريق سامانه تداركات الکترونيکي دولت به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد 

شد. لذا مناقصه گران صالحيت دار در زمينه موضوع مناقصه مي توانند جهت اخذ 
اطالعات زماني ذكر شده در ذيل به سامانه ستاد مراجعه و اسناد مربوطه را دريافت و پس از تکميل، همراه با اسناد و مدارك خواسته شده در سامانه 
تداركات الکترونيکي دولت بارگذاری نمايند. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي در سامانه، مراحل ثبت نام در سامانه و دريافت گواهي 
امضا الکترونيکي جهت شركت درمناقصه را محقق سازند. به پيشنهاد های واصله خارج از سامانه تداركات الکترونيکی دولت و همچنين به پيشنهادهای 
فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پيشنهادهايی كه بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود ، ترتيب اثر داده نخواهد شد. ساير اطالعات مورد نياز به شرح ذيل 

اعالم می گردد.
1-تاريخ اولين انتشار اسناد مناقصه در سامانه : از ساعت 11 روز يکشنبه مورخ 1401/11/16

2-آخرين مهلت دريافت اسناد مناقصه از سامانه : تا ساعت 11 روز چهارشنبه مورخ 1401/11/19
3-آخرين مهلت  بارگذاري اسناد مناقصه در سامانه: تا ساعت 8 روز شنبه مورخ 1401/12/06

4- تاريخ گشايش پاكات ارزيابی در سامانه: ساعت 8:30 روز شنبه مورخ 1401/12/06
5-آخرين مهلت تحويل اصل پاكات پيشنهاد )الف،ب،ج(: ساعت 13روز دوشنبه مورخ 1401/12/08 

6- تاريخ بازديد از محل : ساعت 9:30 صبح روز سه شنبه مورخ 1401/12/02
7-تاريخ گشايش پاكات پيشنهاد ها: پس از كسب امتياز الزم در ارزيابی كيفی از طريق سامانه تداركات الکترونيکی دولت اطالع رسانی می گردد.

8-نوع كميت و كيفيت كاالی مورد نظر: وفق اسناد مناقصه خواهد بود.
9- نحوه برگزاری مناقصه: عمومی يک مرحله ای همراه با ارزيابی كيفی مناقصه گران )يکپارچه(

10- مدت انجام كار: پانزده )15( ماه هجری شمسی
11- مبلغ برآورد انجام كار: به مبلغ يکصد و نه ميليارد و دويست و سی و شش ميليون و سيصد و هفتاد و يک هزار و يکصد و سی و هشت  )109.236.371.138( ريال
12- نوع و مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار: به صورت يک يا تركيبي از تضامين بندهاي الف، ب، پ، ج، چ، ح .خ ماده 4 آئين نامه تضمين معامالت 
دولتي به شماره123402/ت50659هـ مورخ94/9/22 و اصالحيه شماره 5211/ت57592هـ مورخ 1400/1/22مصوب هيات وزيران به مبلغ پنج ميليارد و 
چهارصد شصت و يک ميليون و هشتصد و هجده هزار و پانصد و پنجاه و هفت )5.461.818.557( ريال مي باشد. به پيشنهادهاي فاقد سپرده، سپرده هاي 

مخدوش، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر، چک شخصي و نظاير آن، ترتيب اثر داده نخواهد شد.
13- مدت اعتبار پيشنهادها: پيشنهادها بايد از هرحيث براي مدت 90 روز بعد از تاريخ تعيين شده براي صدور ضمانتنامه معتبر باشند و اين مدت براي 90 

روز ديگر قابل تمديد مي باشد.
14- نشاني اين شركت جهت ارسال پاكتهاي«الف«،«ب« و »ج«:  شيراز –خيابان زند – نبش خيابان فلسطين - شركت برق منطقه اي فارس- دبيرخانه مركزي 
)تذكر مهم، ارسال يک نسخه از اصل پاكتهای »الف )اصل ضمانتنامه(« و«ب به صورت CD » و »ج  )برگ پيشنهاد قيمت موجود در اسناد به صورت فيزيکی 

و جداول مقادير و قيمت ها به صورت CD( به صورت الك و مهر شده الزامي است(
15- محل برگزاري مناقصه: شيراز، خيابان زند، نبش خيابان فلسطين، شركت برق منطقه اي فارس، امور تداركات و قراردادها

16- نام و نشانی مشاور: عهده شركت خدمات مهندسی برق )مشانير( به  نشانی تهران ، ميدان ونک ، خيابان شهيد خدامی ،كوچه شادی ، پالك 1  امور 
پست های 3  

17- ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است. ضمناً چنانچه در مورد مفهوم قسمتي از اسناد مناقصه ابهام يا سئوالي وجود داشته باشد 
مي توانند با شماره فکس 32359047- 071 دبيرخانه مركزي شركت برق منطقه اي فارس )امور تداركات و قراردادها( مکاتبه نمايند.

18- به پيشنهادهاي فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود، مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
19-اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : تلفن مركز راهبري و پشتيباني سامانه 1456مي باشد.

شركت برق منطقه ای فارس
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آگهی مناقصه عمومی شماره فراخوان سامانه ستاد : 2001094941000006
موضوع مناقصه : مديريت، نظارت و بهره برداری از خطوط تاكسيرانی حرم مطهر رضوی )ع(

مبلغ برآورد اوليه : هفتاد و هشت ميليارد و نهصد و هشتاد و نه ميليون و يکصد و بيست و پنج هزار و 
هشتصد و نود و نه ريال )78.989.125.899 ريال( 

جهت كسب اطالعات و شركت در مناقصه به سامانه تداركات الکترونيک دولت به نشانی
 https://setadiran.ir   و همچنين روزنامه رسمی به آدرس  www.rrk.ir مراجعه نمائيد .

معاونت عمران، حمل و نقل و ترافيک شهرداری مشهد – سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيرانی

ف
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آگهی مناقصه عمومی شماره فراخوان سامانه ستاد 20000950050000032
موضوع: خريد، ساخت و نصب 6 دستگاه آسانسور و انجام خدمات نگهبانی 24 ساعته نظافت، نگهداری فنی 

و پشتيبانی.      مبلغ برآورد:  65.760.000.000ريال.
جهت كسب اطالعات بيشتر، دريافت اسناد و شركت در مناقصه، به سامانه تداركات الکترونيکی دولت 
 www.rrk. ir  مراجعه نماييد. اين آگهی در روزنامه رسمی به آدرس www.setadiran.ir ستاد( به آدرس(

نيز درج می گردد.
سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداری مشهد
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آگهی مناقصه عمومی شماره فراخوان سامانه ستاد 20000950050000031
موضوع: خريد، ساخت و نصب 10 دستگاه آسانسور و انجام خدمات نگهبانی 24 ساعته نظافت، نگهداری 

فنی و پشتيبانی.           مبلغ برآورد:  109.600.000.000ريال.
جهت كسب اطالعات بيشتر، دريافت اسناد و شركت در مناقصه، به سامانه تداركات الکترونيکی دولت 
 www.rrk.ir  مراجعه نماييد. اين آگهی در روزنامه رسمی به آدرس www.setadiran.ir ستاد( به آدرس(

نيز درج می گردد.
سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداری مشهد
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آگهی مناقصه عمومی شماره فراخوان سامانه ستاد : 2001094941000008
موضوع مناقصه : مديريت، نظارت و بهره برداری از خطوط تاكسيرانی سطح شهر و پايانه مسافربری

مبلغ برآورد اوليه : شصت و شش ميليارد و شصت و يک ميليون و سيصد و بيست و هفت هزار و سيصد و 
هفده ريال )66.061.327.317 ريال(

جهت كسب اطالعات و شركت در مناقصه به سامانه تداركات الکترونيک دولت به نشانی
 https://setadiran.ir   و همچنين روزنامه رسمی به آدرس  www.rrk.ir مراجعه نمائيد .

معاونت عمران، حمل و نقل و ترافيک شهرداری مشهد – سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيرانی
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آگهی مناقصه عمومی شماره فراخوان سامانه ستاد : 2001094941000007
موضوع مناقصه : مديريت، نظارت و بهره برداری از خطوط تاكسيرانی گردشی

مبلغ برآورد اوليه : سيزده ميليارد و نهصد و هشتاد و سه ميليون و يکصد و نود و هشت هزار و نهصد و 
شصت و سه ريال ) 13.983.198.963 ريال(

جهت كسب اطالعات و شركت در مناقصه به سامانه تداركات الکترونيک دولت به نشانی
 https://setadiran.ir   و همچنين روزنامه رسمی به آدرس  www.rrk.ir مراجعه نمائيد .

معاونت عمران، حمل و نقل و ترافيک شهرداری مشهد – سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيرانی
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آگهی تجديد مناقصه عمومی  شماره فراخوان سامانه ستاد 2001094943000040
موضوع: تجديد مناقصه حمل 000 100 تن آسفالت و 000 30  تن مصالح سنگی از كارخانه آسفالت شهيدمجيدی 

واقع در جاده كالت به پروژه های سطح شهر       مبلغ برآورد: 92.083.500.000  ريال
جهت كسب اطالعات بيشتر ، دريافت اسناد و شركت در مناقصه به سامانه تداركات الکترونيکی دولت  
 www.rrk.ir مراجعه نماييد . اين آگهی در روزنامه رسمی به آدرس  www.setadiran.ir ستاد ( به آدرس (

نيز درج می گردد. 
سازمان عمران شهرداری مشهد

هدف اصلی دولت مــودی این بود با تغییر بافت جمعیتی ایالت تحت اشــغال، 
کشــمیری ها را وادار به فرمان برداری کند. بیش از 4میلیون مجوز ســکونت 
کشمیری برای شهروندان هندی صادر شده است. چنین اقدامی به طور دائم 

بافت جمعیتی ایالت تحت اشغال را تغییر می دهد.
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