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جشن امضای »میلیشیا« نوشته
مریم رمضانی برگزار شد

پرداخت هنری به تاریخ 
انقالب و مسئله نفاق

ملی پوشان، حیله های 
رسانه ای  را خنثی می کنند
علیرضا جهانبخش؛
کاپیتان  سربلند
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کتابی که خاطرات یار دیرین رهبر معظم انقالب را روایت می کند

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار برگزارکنندگان کنگره شهدای قم تبیین کردند 

»شهادت« و ارتقای رتبه هویت ملی
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بررسی سیاست اوراق ارزی 
در گفت وگو با کارشناسان

اصالح خطا یا 
تکرار اشتباه

رئیس جمهور در همایش جهاد 
تبیین و اطالع رسانی هنرمندانه:
امروز روشنگری 
وظیفه افراد مطلع 
و آگاه است
ضرورت اصالح ساختار 
در سازمان غذا و دارو
 تعارض منافع

ریشه مشکالت 
دارویی
خراسان
فرماندار مشهد خبر داد
تخصیص ۶۲درصد 
اعتبارات طرح تحول 
حاشیه شهر

توقع از تیم ملی فوتبال
چنان که هست

چنان که باید باشد
3بهروز فرهمند ۲۸

  تروریست های آشوبگر در ۳ روز گذشته ۲۲ نفر را به شهادت رساندند

      تولیت آستان قدس رضوی با حضور در محل شهادت شهیدان »زینال زاده« و »ر ضازاده«: 
 برخورد قاطع با اخاللگران امنیت مهم ترین درخواست مردم است
      رئیس پلیس مشهد از شناسایی هویت عامل شهادت دو بسیجی مدافع امنیت خبر داد 
      معاون دادستان مشهد: عامالن ترور این شهدا در محل وقوع جرم مجازات خواهند شد

      اغتشاش، تحریم و تهدید؛ سه ضلع جنگ ترکیبی

 عصبانیت ضدانقالب از شکست پروژه اعتصاب

      صفحه1
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مزایده فروش

شرکت مهندسی آب و خاک قدس رضوی

شرکت مهندسی آب و خاک قدس رضوی 
)وابسته به آستان قدس رضوی( در نظر دارد

چن�د قطعه زمین با کاربری های مس�کونی و تجاری واقع در ش�هر جدی�د گلبهار را به 
صورت نقد و اقساط از طریق مزایده به فروش برساند. متقاضیان جهت کسب اطالعات 
بیش�تر و دریافت اس�ناد مزایده حداکثر تا تاریخ 1401/09/03 مهلت دارند به نش�انی 

مشهد، میدان استقالل، بین آزادی 37 و 39 پالک 21 طبقه اول مراجعه نمایند.
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معاونت بهره وری امالک و اراضی در نظر دارد تعدادی از قطعات در سطح 
نماید،  واگذار  عمومی  مزایده  طریق  از  را  ذیل  لیست  شرح  به  مشهد  شهر 
لذا متقاضیان محترم می توانند جهت شرکت در مزایده در روزهای یکشنبه 
مورخ 1401/08/29الی سه شنبه مورخ 1401/09/01 از ساعت 9 الی اذان ظهر 
به 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.
سایت اینترنتی:amlak.razavi .ir   -   شماره تماس:05131437060-05131437058

شماره ردیف
قطعه

شماره 
مساحت کاربریمحدودهبلوک

مترمربع
قیمت مصوب 
) ریال( مترمربع

شیوه پرداخت 
حقوقات

1914
سیدی – پشت 
120150.000.000تجارت محلهکالنتری سیدی

 60درصد نقد و الباقی

18 ماهه

60220.000.000تجارت محلهبلوار موسوی قوچانی2115/2
 60درصد نقد و الباقی

18 ماهه

نقد4070,000,000تجارتیشهرک رضوی341178

43888/2

فرامرز عباسی-
جانباز6-تقاطع میالد 

) بلوک 4 پروژه (
آپارتمان طبقه 

136272.000.000دوم شمالی

 پرداخت شصت درصد
 قیمت نقد و الباقی

زمان تحویل

51788/2

فرامرز عباسی-
جانباز6-تقاطع میالد 

) بلوک 3 پروژه (
آپارتمان طبقه 

143270.000.000اول شمالی

 پرداخت شصت درصد
 قیمت نقد و الباقی

زمان تحویل

نقد338.56180.000.000مسکونیبلوار مصلی6132

 نقد20024.000.000مسکونیبلوار حر -  کوی انصار71754

81080
خیابان – 

 نقد229.2522.000.000مسکونیشهرک رضوی
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معاونت بهره وری امالک و اراضی در نظر دارد یک واحد با کاربری انبار تجاری با موقعیت 
واگذار  عمومی  مزایده  طریق  از  را  ذیل  لیست  شرح  به  مشهد  شهر  سطح  در  خاص 
نماید، لذا متقاضیان محترم می توانند جهت شرکت در مزایده در روزهای یکشنبه مورخ 
1401/08/29الی سه شنبه مورخ 1401/09/01 از ساعت 9 الی اذان ظهر به 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 
درخواستها  قبول  یا  رد  در  اراضی  و  امالک  وری  بهره  معاونت  است  ذکر  شایان  نمایند. 

مختار می باشد.

سایت اینترنتی:amlak.razavi .ir   -   شماره تماس:05131437060-05131437058

شماره ردیف
قطعه

شماره 
مساحت کاربریمحدودهبلوک

مترمربع
قیمت مصوب ) ریال( 

مترمربع
شیوه پرداخت 

حقوقات

1130
مجتمع اطلس – 

F نقد- به صورت یکجا1591.94150.000.000انبار - تجاریطبقه
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   صنايع شهيد رحيمي طاري  
  شناسه آگهی 1412019 م الف 3214                             شرح در صفحه7 

آگهی مناقصه عمومی

آیین رونمایی از کتاب »متولد چهل و دو« مرور خاطرات زنده یاد 
حاج علی آقا شمقدری، یار دیرین رهبر معظم انقالب در سالن همایش 

مرکز نمایشگاه های آستان قدس رضوی برگزار شد...

خراسانخراسان وووو

»قاصدک« ضمیمه  شنبه های 
28روزنامه قدس )ویژه مشهد(
آبان

قاب قشنگ

پیراهن من
درس باغبان

کوچک یا بزرگ



اشتغال 4هزار 
نفر در بخش 
لرزه نگاری 
اکتشافی

مدیر اکتشاف شرکت 
ملی نفت ایران با 
تأکید بر اینکه برای 
نخستین  بار در دو دهه 
گذشته پروژه های 
قابل  توجهی در بخش 
لرزه نگاری اکتشافی 
تعریف شده است، 
گفت: تنها در این 
بخش ۱۳ گروه شغلی 
تعریف شده و بیش از 
4هزار نفر مشغول به 
فعالیت هستند. مهدی 
فکوری تصریح کرد: 
رصد فناوری های 
نوین و کاربردی 
کردن آن ها، به  همراه 
ایجاد کانال ارتباطی 
میان انجمن ها، از 
رویکردهای مورد 
انتظار مدیریت اکتشاف 
نفت ایران است.

خبر مشروح بیانات رهبر معظم انقالب در 
دیدار دست اندرکاران برگزاری 
کنگره شهدای قم که در تاریخ ۸ 
آبان ۱۴۰۱ برگزار شده بود، صبح 
پنجشنبه در محل برگزاری این 

همایش در قم منتشر شد.

قم شهر قیام و اقامه  ◾
به گزارش دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت هللا 
خامنه ای، ایشان در این دیدار با تأکید بر ضرورت 
زنده نگه داشتن یاد شهیدان و شنیدن پیام آن ها، 
قم را شهر »قیام و اقامه« خواندند و گفتند: قم، هم 
قیام کرد، هم ایران را به قیام واداشت که این از برکات 
حرم حضرت فاطمه معصومه)س( و حوزه علمیه و 
همچنین مردم خوب آن بود که شهدای زیادی در 
راه مبارزه تقدیم کردند، البته شهیدانی همچون 
مطهری، بهشتی و باهنر نیز که پرورش یافتگان 
قم هستند و بلکه همه شهدای ایــران، شهیدِ قم 
محسوب می شوند؛ چرا که قم بود که با پاسخ به 
نــدای امــام بزرگوار، نهضت را آغــاز کــرد. ایشان با 
اشاره به نقش درخشان مردم قم در پیروزی انقالب 
و دفاع مقدس و امتحان های پی در پی تا امروز، 
بر نشان دادن ویژگی های برجسته شهدا با زبان 
هنر تأکید و خاطرنشان کردند: هر یک از حوادث 
درخشان قبل و بعد از انقالب مانند ستاره و نقطه 
درخشان تاریخی است و حادثه اخیر شاهچراغ 
نیز یکی از این ستاره هاست که اگرچه عــده ای را 
داغدار و دل های همه را سرشار از غم و اندوه کرد اما 

در تاریخ کشور ماندگار می شود و نشانه زنده بودن 
ملت، و مایه افتخار و سربلندی است.

شهید مظهر ایمان و عمل  ◾
حضرت آیت هللا خامنه ای، شهید و شهادت را 

دربردارنده مجموعه ای از ارزش های ملی، دینی، 
انسانی و اخالقی برشمردند و افزودند: شهید 
مظهر »ایمان صادق«، »عمل صالح« و »جهاد 
در راه خدا« است و هویت ملی را ارتقا می دهد 
ــروز فــداکــاری هــای شهیدان و  همچنان کــه امـ

پدران و مادران آن ها موجب عظمت ملت ایران 
شده است. ایشان همچنین شهادت را مظهر 
فداکاری و شجاعت خواندند و افزودند: شهیدِ 
دفاع مقدس جان خود را داد تا دشمن خبیث 
و ظالم نتواند وعده خود یعنی رسیدن به تهران 
و به ذلت کشیدن ملت را عملی کند و شهیدِ 
امنیت نیز جان خود را برای امنیت و آسایش 
مــردم فــدا می کند کــه ایــن فــداکــاری هــا تجسم 
همه معارف اخالقی نهفته در شهید و شهادت 
است. رهبر انقالب، شهادت را معامله با خدا 
و تأمین کننده مصالح ملی دانستند و گفتند: 
شهادت مایه همدلی و همچون نخ تسبیحی 
است که مجموعه ای از قومیت ها و زبان های 
مختلف را در میهن به هم پیوند زده و در هر شهر 
نام شهیدانی برجسته است که با یک هدف و 
در یک صف با دیگر هموطنان خود برای عزت 
اسالم و عظمت جمهوری اسالمی و تقویت ایران 

به شهادت رسیده اند.
ایشان، انتقال جزئیات دفــاع مقدس و شرح 
احوال شهیدان و پدران و مادران آن ها را ضروری 
خواندند و گفتند: این کار نیازمند زبــان هنر و 
تولیدات هنری همچون فیلم و سریال، مستند و 
شعر است. حضرت آیت هللا خامنه ای در پایان 
سخنانشان ابراز امیدواری کردند همه کسانی 
که دل در گرو اسالم و انقالب و ملت دارند برای 
کودکان و نسل های نو و بــرای ایــران عزیز همه 
توان و ظرفیت خود را به کار گیرند تا یاد و پیام 

شهیدان استمرار یابد و منتقل شود.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار برگزارکنندگان کنگره شهدای قم تبیین کردند 

 شهادت

و ارتقای رتبه هویت ملی

خبرخبر
روزروز

آزادی بازداشت شدگان با عفو رهبری  ◾
رئیس هیئت اعــزامــی از ســوی رهبر معظم انقالب به 
سیستان و بلوچستان در جریان سفر به چابهار اظهار کرد: 
کشته شدگان بی گناه حوادث اخیر سیستان و بلوچستان 
با عنایت رهبر عزیزمان مفتخر به عنوان شهادت شدند 
و زیر پوشش بنیاد شهید قرار می گیرند. وی افزود: در بین 
بازداشت شدگان افــرادی که مرتکب خالف های بزرگ 

نشدند مورد عفو کریمانه رهبر عزیزمان قرار گرفتند. 

رستم قاسمی؛ رفتن یا ماندن؟ ◾
رستم قاسمی به تازگی متن استعفای خــود را تقدیم 
رئیس جمهور کرده است. به گزارش ایسنا، او در جلسه 
۲۵ آبان ۱۴۰۱ هیئت دولت شرکت نکرد تا گمانه زنی ها 
نسبت به رفتنش تقویت شود. گزینه هایی هم به عنوان 
افراد جانشین رستم قاسمی مطرح شده اما هنوز چیزی 
مشخص نیست و حتی سخنگوی دولت درباره استعفای 

قاسمی یا گزینه های جایگزین او صحبتی نکرده است.

سدهای کشور فقط ۳۶ درصد آب دارند ◾
آمــار بهره برداری از سدهای مخزنی کشور تا ۲۴ آبان ماه 
نشانگر پرشدگی تنها ۳۶ درصــد مخازن سدهای کشور 
اســت. به گــزارش قــدس، حجم آب موجود مخازن اکنون 
۱7/۸۲ میلیارد مترمکعب ثبت شده که نسبت به سال 
گذشته با افزایش یک درصدی مواجه هستیم اما وضعیت 
مخازن بیشتر سدهای مهم شرب و کشاورزی نسبت به 

سال گذشته منفی است. 

افزایش حقوق ها در آبان ماه اجرایی می شود ◾
نــایــب رئــیــس کمیسیون اجتماعی مجلس شــورای 
اسالمی روز گذشته اعــالم کــرد اجــرای قانون افزایش 
حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان از مهرماه خواهد 
بود و اواخر آبان ماه نیز اجرایی شده و دولت معوقه مهر 
را نیز پرداخت می کند. به گــزارش قــدس، اسماعیلی 
افــزود: اجــرای این قانون بر عهده دولت است و دولت 

معوقه مهر را نیز پرداخت می کند.

گزارش خبری

نویسنده کتاب جنگ شناختی مطرح کرد
حوادث اخیر کشور مصداق 
کامل جنگ شناختی است 

قدس نویسنده کــتــاب جنگ شناختی در 
نشست نقد و بررسی ایــن کتاب که ۲۶آبــان  
از سوی دبیرخانه سی امین دوره هفته کتاب 
استان خــراســان رضــوی با مشارکت سازمان 
بسیج رسانه برگزار شد، تصریح کرد: در آمریکا 
و سه کشور اروپایی رشته علوم شناختی در 
سطح تحصیالت تکمیلی تدریس می شود، 
اما این مفهوم در عرصه رسانه و فرهنگ ایران 

بسیار ناشناخته مانده است. 
َــم جنگ شناختی  حـــوادث اخیر مــصــداق ات
در ایـــران اســت. 7۰درصـــد جنگ در حــوادث 
اخیر، در رسانه بود و ۳۰درصد آن کف خیابان. 
تــرور، تعطیلی و به خیابان کشاندن از جمله 
ــود. حمیدرضا  شگردهای جنگ شناختی ب
ــدای از اینکه در  مــقــدم فــر گــفــت: دشــمــن جـ
روایــت ســازی جلوتر اســت، در سرعت نشر 
روایت های ساختگی نیز بسیار فعال تر عمل 
می کند و خودش سناریو را می چیند و آن را به 
صورت گسترده رسانه ای می کند و ذهن ها را به 

حادثه می کشاند. 
بـــا هـــوش مــصــنــوعــی در فــضــای شــبــکــه هــای 
اجتماعی، ۵ میلیون  نفر را ساماندهی و  با 
استفاده از  روبــات هــا  به ۸۰ میلیون هشتگ 
تبدیل می کند و وایرال سازی می کند. مدیریت 
ادراک، حرف اول در جنگ شناختی است و 
جنگ شناختی محقق نخواهد شد جز اینکه 
ادراک فرد را متحول کند و بخش عمده این 
مدیریت با هوش مصنوعی اتفاق می افتد و بر 
اساس آن عالیق، سالیق، توانمندی ها و اهداف 
فرد را رصد می کنند و بر اساس آن برنامه ریزی 
رســانــه ای می کنند. یکی از ایــن پدیده ها که 
دشمن برای آن کار کرد هویت سوزی جوانان 

بود. 
ــــن شــگــرد در ذهــــن مــخــاطــب نسبت  در ای
بــه پیشرفت و صــداقــت نــظــام تــردیــد ایجاد 
ــیــل درســــــت بـــایـــد هــم  ــحــل مـــی کـــنـــد. در ت
ضــعــف هــا را بــیــان کـــرد و هــم مــوفــقــیــت هــا را 
دیــد. باید فرزندانمان را برگردانیم و ادبیات 
ــیــامــوزیــم و با  ــروز را ب ــ ــوان امـ صــحــبــت  بـــا جــ
 آن هــا به گفت وگو بنشینیم و پیشرفت ها را 

نشانشان بدهیم.

خبـر
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      صفحه 2

شهرداری سرایان در نظر دارد به استناد مصوبه  شماره  323 مورخه 1401/07/12 شورای اسالمی شهر سرایان کلیه 
امورات خدماتی سطح شهر شامل :

1-انجام امورات مربوط به تنظیف ، رفت و روب معابر سطح شهر و امور خدماتی مربوطه 
2-آبیاری و نگهداری پارک ها و فضاهای سبز سطح شهر و امالک شهرداری و کاشت درخت و گلهای فصلی

3-رانندگی خودروهای خدماتی و عمرانی 
را از طریق مناقصه و بصورت حجم کار برای مدت یک سال به شرکتهای دارای صالحیت از اداره کار و امور اجتماعی در سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت به آدرس  setadiran.ir  واگذار نماید . لذا کلیه شرکتهای خدماتی و پشتیبانی ذیصالح می توانند در مهلت تعیین شده  

با مراجعه به سامانه مذکور اطالعات الزم و اخذ مدارک شرکت در مناقصه اقدام نمایند .
 آخرین مهلت ارائه پیشنهادات در سامانه تدارکات دولت تا   مورخ 1401/09/16 خواهد بود .

1-بازگشایی پاکات مناقصه راس ساعت 8 صبح روز  پنجشنبه  مورخ 1401/09/17 انجام خواهد شد. 
                                                         روابط عمومی شهرداری سرایان

آگهی مناقصه عمومی )نوبت اول(

ح
/4
01
11
08
3

  شناسه آگهی:1412138

40
11
11
75

آگهی تجدید مزایده عمومی سازمان فردوس های 
شهرداری مشهد

موضوع : واگذاری بهره برداری از غرفه ملزومات متوفی در آرامستان های
 تحت نظارت به صورت اجاره

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت مناقصات و مزایدات شهرداری 
مشهد مقدس به آدرس ETS.MASHHAD.IR   مراجعه نمائید.

امور قراردادها ی سازمان فردوس های شهرداری مشهد

40
11
11
83

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت
در حال  تصفیه صنایع انتقال و ارتباط کیهان 

کاویان )سهامی خاص(
به شماره ثبت 27944 و شناسه ملی  

10380433300

یا  و  حقیقی  اشخاص  کلیه  از  بدینوسیله 
شرکت  به  نسبت  ادعایی  گونه  هر  که  حقوقی 
)سهامی  کاویان  کیهان  ارتباط  و  انتقال  صنایع 
ملی  شناسه  و   27944 ثبت  شماره  به  خاص( 
میباشد.  تصفیه  حال  در  که   10380433300
از  اجرای ماده 225 الیحه اصالحی  قسمتی  در 
قانون تجارت دعوت میشود با در دست داشتن 
اصل اسناد و مدارک در ظرف حداکثر 6 ماه از  
مشهد:  نشانی  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ 
خیابان صدر جنوبی 3 پالک 35 مراجعه نمایند.

گونه  هر  مقابل  در  شرکت  این  است  بدیهی 
ادعای احتمالی که خارج از مهلت فوق به شرکت 

منعکس گردد مسئولیتی نخواهد داشت.
محمدرضا کنکان خسروی

مدیر تصفیه شرکت صنایع انتقال وارتباط کیهان 
کاویان )سهامی خاص ( 40

11
09
30

شهرداری شاندیز در نظر دارد به استناد مصوبه 
شورای  محترم  مورخ 1401/07/09  شماره1373 
اسالمی شهر شاندیز نسبت به واگذاری امور مربوط 

به خدمات شهری در شهر شاندیز اقدام نماید.
شرایط تجدید مناقصه:

1-متقاضیان بایستی حدأقل دارای حداقل رتبه 6 
خدمات عمومی از اداره کار،رفاه و امور اجتماعی 
دارای حداقل اعتبار الزم در زمان برگزاری مناقصه 
ارزیابی  امتیاز  باشند.)حداقل  انعقاد  قرارداد   و 

کیفی 60 امتیاز می باشد.(
2- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه : 7.500.000.000 
ریال به شماره حساب 0204880582008 بانك ملی 
بنام سپرده شهرداری شاندیز یا اخذ ضمانتنامه 
بانکی در وجه شهرداری شاندیز با اعتبار 3 ماه از 
تاریخ تسلیم پیشنهادها و 3 ماه دیگر قابل تمدید 

باشد. 
3-  در صورت امتناع از عقد قرارداد مبلغ سپرده  
برندگان اول و دوم وسوم مناقصه به ترتیب به نفع 

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

تاریخ 1401/08/23 لغایت 1401/09/03
5-مهلت بارگذاری پیشنهاد در سامانه ستاد: تا 

ساعت 13:30 روز سه شنبه مورخ 1401/09/15 
طریق  از  مناقصه  اسناد  بازگشائی  6-زمان   
سامانه ستاد: راس ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 

1401/09/15 در محل شهرداری صورت می گیرد.
7- هزینه درج آگهی ها به عهده برنده مناقصه 

می باشد.
8-سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در 

اسناد مناقصه درج شده است .
9-کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق سامانه 
ستاد به آدرس https:// setadiran.ir   انجام می 
گردد. جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 

:05131422 تماس حاصل فرمائید
شهرداری شاندیز 

آگهی تجدید مناقصه عمومی به همراه ارزیابی کیفی 
شهرداری شاندیز  ) نوبت دوم(

خبر
 اطالع رسانی هنرمندانه

  امروز روشنگری وظیفه افراد مطلع و آگاه است
رئیس جمهور صبح پنجشنبه با حضور در همایش 

ملی جهاد تبیین و اطالع رسانی هنرمندانه، همه 
مدیران روابط عمومی ها را به به کارگیری نیروهای 

کارآمد و همچنین پرهیز از جذب نیروهای بی انگیزه 

توصیه کرد و گفت: باید به روابط عمومی به عنوان 
کاری اهم نگاه شود؛ چرا که در مقابل آن ها افرادی قرار 

دارند که در تالشند ضعف ها را احصا و بزرگ نمایی 
کنند و نقاط قوت را کم اهمیت جلوه دهند. به گزارش 

قدس، دکتر رئیسی با بیان اینکه گره های ذهنی به مرور 

زمان به ادراک نادرست، تصمیم ناصحیح و اعمال 
ناشایستی تبدیل شده که امروز در برخی نقاط کشور 

شاهدیم، تصریح کرد: امروز روشنگری و باز کردن این 
گره های ذهنی از افکار عمومی جامعه، وظیفه افراد 

مطلع و آگاه در نهاد روابط عمومی هاست.

اصــل  محمدی   حسین 
بــا شکست فــراخــوان رســانــه هــا و 
گروهک های ضدانقالب برای ایجاد 
التهاب و آشــوب در فضای بــازار و 
کسب و کارها، در روزهای گذشته در برخی شهر ها 
شاهد انتقام جویی آشوبگران و تروریست ها 
از شهروندان بی گناه و حافظان امنیت بودیم.  
تولیت آستان قدس رضوی روز گذشته با حضور 
در منطقه حر عاملی مشهد، ضمن قرائت فاتحه، 
محل شهادت شهیدان »حسین زیــنــال زاده« 
و »دانیال ر ضــازاده« که به دست اغتشاشگران 
به شهادت رسیدند را با گل های متبرک ضریح 
حضرت رضـــا)ع( عطرآگین کــرد و یــاد و خاطره 
ایــن شهیدان را گرامی داشــت. حجت االسالم 
والمسلمین احمد مروی همچنین در گفت وگو 
بــا اهــالــی منطقه و دوســتــان و آشنایان ایــن دو 
شهید، ضمن دعوت مردم به صبر و ایستادگی، 
برخورد قاطع با عامالن و اخاللگران امنیت مردم را 
مهم ترین درخواست مردمی، خانواده شهیدان، 
ــســت. ایــشــان ایــثــار و از   کسبه و بـــازاریـــان دان

خود گذشتگی این دو شهید برای حفظ امنیت 
مردم را نیز ستودنی دانست و برای مجروحان این 
حادثه از خداوند منان طلب سالمتی و عافیت و 
برای خانواده های آنان شکیبایی و پاداش معنوی 

مسئلت کرد. معاون دادستان مشهد نیز با حضور 
در جمع مــردم تأکید کــرد که عامالن شهادت  
این دو دانشجوی بسیجی در محل وقوع جرم 
مجازات خواهند شد. شایان ذکر است عصر 
روز گذشته نیز سرهنگ پاسدار نادر بیرامی 
مسئول اطالعات سپاه شهرستان صحنه نیز 
به دســت آشوبگران به شهادت رسید.ظهر 
۲۶آبــان ماه نیز مرزبانان ســراوان واقع در استان 

سیستان و بلوچستان حین پایش نــوار مرزی 
دچــار سانحه شده و بر اثر شدت جراحت های 
وارده سربازان رضوانی و نیک پور به درجه رفیع 
شهادت نائل شدند. شهید رضوانی اهل و ساکن 
مشهد و شهید نیک پور اهل و ساکن مازندران 
هستند. با حمله تروریستی دو راکب موتورسوار 
به سمت مدافعان امنیت استان اصفهان هم، دو 
نیروی بسیجی به شهادت رسیدند و سرهنگ 

اسماعیل چراغی از نیروهای فراجا این استان بر 
اثر شدت جراحت ها عصر پنجشنبه به درجه 
رفیع شهادت نائل شد. در همین روز دو تن از 
کادر خدوم انتظامی شهر سنندج نیز به دست 
تروریست ها به درجه رفیع شهادت نائل آمدند. 
یک نیروی پاسدار امنیت مهدی اثنی عشری از 
سربازان گمنام امام زمان)عج( و رحیم  سحابی از 
نیرو های سپاه نیز شامگاه پنجشنبه در درگیری 
با تروریست ها در بوکان به فیض شهادت نائل 
آمدند. در شهرستان قروه نیز یک نیروی حافظ 
مردم به شهادت رسید. همچنین خبرهای رسیده 
از اســتــان فــارس حاکی از شــهــادت یــک مأمور 
مــدافــع امنیت اســت. بــر اســاس آخــریــن آمــار، 
تعداد شهدای حمله تروریستی شامگاه ایذه 
هم به هفت نفر رسید و ۱۱تن از عوامل این حادثه 
دستگیر شــده انــد. همچنین منابع  خبری از 
شناسایی  و  دستگیری یکی از سرشبکه های 
اصلی براندازی در استان یزد خبر دادند. ۳۲ نفر 
از مخالن نظم عمومی در بهارستان و لیدرهای 
اغتشاش بابلسر نیز همراه با مقادیری دالر و 
همچنین ۲۰ میلیارد تومان ارز دیجیتال که توسط 
عناصر معاند شارژ شده بود، شناسایی و دستگیر 
شدند.تعداد شهیدان حافظ امنیت سه روز 

گذشته به عدد ۲۲ نفر رسیده است. 

  تروریست های آشوبگر در ۳ روز گذشته 22 نفر را به شهادت رساندند

عصبانیت ضدانقالب از شکست پروژه اعتصاب



خودروهای 
فرانسوی را 

تحریم کرده ایم
امید قالیباف 

سخنگوی وزارت 
صنعت، معدن 

و تجارت گفت: 
به خاطر رفتار 

غیر حرفه ای که 
فرانسوی ها در 

سال های گذشته 
داشته اند، دیگر 

اجازه ثبت سفارش 
و واردات محصوالت 
رنو، پژو، سیتروئن و 
سایر خودروسازان 

فرانسوی را 
نمی دهیم و آن ها 

را  تحریم کرده ایم 
و اجازه نمی دهیم 

آن ها با ابزار تحریم، 
صنعت و بازار 

خودرو ایران را تحت 
فشار بگذارند.

خبرخبر

زهرا طوسی با اعــام بانک 
مرکزی، پس از انتشار اوراق سکه، 
اوراق ارزی به عنوان ابــزار جدید 
به بازار خواهد آمد و از امروز در 
بانک ملی عرضه می شود. این 
اوراق برای افراد باالی ۱۸سال، با 
نام و معاف از مالیات است و در سررسید سه ماهه 
ــان آن بــا تــوجــه به  منتشر مــی شــود؛ و ســود و زیـ
نوسان های نرخ ارز خواهد بود و بازار ثانویه ای برای 
معامله آن وجود ندارد اما پیش از سررسید قابل 
بازخرید اســت. برخی کارشناسان معتقدند این 
اوراق ارزی جایگزین خوبی برای دالرهــای خانگی 
خواهد بود و به حفظ سرمایه مردم در مقابل کاهش 
ارزش پول کمک خواهد کرد ولی کارشناسانی هم 
هستند که معتقدند اوراق ارزی برخاف اهدافی که 
منتشر شده عمل خواهد کرد و کارکردش معکوس 
خواهد بود. قدس در گفت وگو با کارشناسان مزایا و 

معایب این اوراق را بررسی کرده است.
محمدرضا فلفانی، کارشناس ارزی درباره جزئیات 
این اوراق ارزی می گوید: اوراق ارزی سررسید سه ماه 
دارد و بانک مرکزی مبنای محاسبه برای تعیین مبلغ 
ریالی این اوراق در زمان انتشار، بازخرید و سررسید 
را »نرخ پایانی روز قبل نماد دالر توافقی اسکناس 

بازار متشکل معامات ارزی« اعام کرده است.

جذابیت خرید اوراق ارزی برای مردم ◾
این کارشناس حوزه ارزی درباره جذابیت های اوراق 
ارزی برای مردم می گوید: با توجه به اینکه این اوراق 
با نام هستند و فرد دیگری به جز کسی که این اوراق 
را گرفته نمی تواند از آن استفاده کند بنابراین نگرانی 
نگهداری فیزیکی این اوراق کاهش پیدا می کند. از 
دیگر مزایای اوراق این است که معاف از مالیات بوده 
و پشتوانه آن بانک مرکزی است. فلفانی با تأکید بر 

اینکه این اوراق بازار ثانویه ندارند، می افزاید: اگرچه 
اکنون بحث بازخرید اوراق پیش از سررسید را لحاظ 
کردند ولی باز هم از اینکه بــازار ثانویه نــدارد، یک 
نقطه ضعف است و همچنین افراد ملزم هستند 
دوباره با مراجعه به بانک این اوراق را تبدیل به وجه 
کنند )پیش از سررسید یا در زمان سررسید(. الزم به 
ذکر است اگر نرخ باال برود به سود خریدار خواهد 
بود و ریسک کاهش نیز متوجه خریدار اوراق است. 

صدمه به اعتماد مردم با دو اشتباه تاریخی  ◾
فلفانی توضیح می دهد: با توجه به سابقه ضعیفی 
که دولــت و بانک مرکزی در استفاده از ایــن نوع 

ابزار تعهدآور )اوراق( در گذشته داشته اند، اکنون 
ایــن شبهه مطرح اســت که اگــر در آینده جهش 
ارزی قابل توجهی در کشور رخ دهــد، آیــا ممکن 
است دولت یا بانک مرکزی بدعهدی کنند یا حتی 
سازمان امور مالیاتی وارد عمل شود؟ فلفانی در 
این زمینه به دو نمونه گذشته در این پنج سال اخیر 
اشاره می کند که به شدت به سرمایه اجتماعی برای 
مشارکت در چنین طرح هایی آسیب زد: نمونه 
نخست پیش فروش سکه توسط بانک مرکزی در 
سال97 با قیمت قطعی و معاف از مالیات بود که 
در زمــان سررسید، با توجه به اینکه قیمت سکه 
افزایش یافته بود تعدادی از قانون گذاران به دنبال 

الیحه دوفوریتی برای واگذار نکردن سکه بیش از 
تعداد معینی بودند، درحالی که محدودیتی در 
تعداد در زمان نام نویسی وجود نداشت، همچنین 
سازمان امور مالیاتی اعام کرد که خریداران مکلف 
به پرداخت مالیات هستند و اعام کردند منظور 
از معافیت مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده بوده نه 

مالیات بر عایدی سرمایه .

تعطیلی بــازار آتــی سکه به اتهام خط دادن به  ◾
بازار نقدی 

وی می افزاید: موضوع دیگر تعطیل شدن بازار آتی 
سکه بود. وقتی جهش ارزی و افزایش قیمت طا 
و سکه اتفاق افتاد خیلی از سیاستمداران به این 
نتیجه رسیدند که بازار آتی سکه به بازار فیزیکی 
و نقدی خط می دهد. در حالی که با یک حساب 
و کتاب ســاده مشخص می شد ارزش معامات 
بازار آتی بسیار کمتر از بازار نقدی است و همچنین 
ریشه افزایش قیمت، افزایش انتظارات تورمی ناشی 
از خــروج آمریکا از برجام، کسری بودجه دولــت و 
افزایش نقدینگی بدون پشتوانه بود، اما درنهایت 
ــازار آتــی سکه را  سیاست گذار تصمیم گرفت بـ

تعطیل کند.

خطا در شناسایی ریشه مشکالت ارزی  ◾
احمد جانجان، تحلیلگر بازارهای مالی در گفت وگو با 
قدس با تأکید بر اینکه در حال حاضر عمده مشکل 
ما از جنس حواله است نه اسکناس می گوید: چرا 
وقتی مشکل از نوع حواله اســت، می خواهید با 
اسکناس و به صورت نقدی حلش کنید. االن دولت 
با یک اشتباه بــزرگ می خواهد اوراق را سه ماهه 
بفروشد، در حالی که اوالً ما در فصول پایانی سال 
یعنی حوالی دی و بهمن ماه، درگیر تسویه کردن 
با چین هستیم و بخشی از نیازهای ما آنجاست و 

همزمان شدن آن با سررسید ارزی موجب باالرفتن 
نرخ ارز می شود. دوم اینکه فرض کنید در سررسید 
همه می خواهند اسکناس دالر بگیرند، بانک 
مرکزی چقدر را می تواند تأمین کند؟ فرض کنید 
ــد و مــردم 4 تا 5 میلیارد دالر  ۱0میلیارد دالر داری
آن را خریدند و بعد ناگهان دســت بانک مرکزی 
خالی می شود، حال بــرای عید چکار می خواهید 
بکنید که بازار سنتی ماست. موضوع سوم، کشور 
درحال حاضر داخــل یک دوره ریسک قــرار دارد 
که حتماً جنس ارز رشــدی اســت. شما در چنین 
شرایطی می خواهید ذخایر ارزی را ایــن طــوری با 
این حجم از مداخله از دست بدهید. آیا این پاسخ 
مناسب به یک بحران و مسئله نرخ ارز است؟ خیر.

آیا تکرار اتفاق های سال 96 در راه است؟ ◾
جانجان یادآوری می کند: این پیشنهاد اشتباه، 
پیشنهاد احمد عــراقــچــی، مــعــاون سابق ارزی 
بانک مرکزی به سیف بــود، آن هم در زمانی که 
نرخ ها جهش پیدا نکرده است. عماً به صراحت 
می گویم که اتفاق های تابستان و زمستان سال 
ــاره دارد تــکــرار مــی شــود. پــس نتیجه آن  96 دوبـ
اتفاق هایی است که از فروردین تا اردیبهشت 
و خــرداد سال 97 افتاد و تبعاتش هم رشد نرخ 
ارزی است که طی هفت الی هشت ماه پس از 
فروردین به وجود آمد. اکنون این سیاست فروش 
اوراق ارز یک نسخه نمایان شــده اشتباه آقای 
سیف است برای فروختن 60 تن طا در آن زمان. 
وی تأکید می کند: فکر کنیم مــردم ایــن اوراق را 
بخرند، اگر نوبت بعد بانک مرکزی اوراق منتشر 
نکند، خودش سیگنال منفی به بازار ارز است و 
نشان دهنده این است که بانک مرکزی ارز کافی 
ندارد و این گونه اوراق برخاف عملکردش در بازار 

معکوس خواهد شد.

بررسی سیاست اوراق ارزی در گفت وگو با کارشناسان

اصالح خطا یا تکرار اشتباه 

اقتصاد3
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 سازمان موقوفات ملک در نظر دارد
تعداد ۴0 راس  جوانه پرواری هلشتاین واحد دامپروری سنگ بست خود را از طریق 

مزای�ده ب�ه فروش رس�اند.  لذا از کلیه خری�داران حقیقی و حقوقی دعوت می ش�ود جهت دریافت اس�ناد مزایده به آدرس 
س�ایت http://tender.epf.ir  قس�مت معامالت) مزایده ها( مراجعه نمایند ، مهلت ارائه پیشنهادات ساعت 9 روز چهارشنبه 
مورخ1۴01/09/02 و بازگش�ایی پاکات س�اعت 10 همان روز می باش�د . جهت کس�ب اطالعات بیش�تر با تلفن05138۴035۴5 

داخلی 1۶02 تماس حاصل فرمایند.

آگهی فروش دام 
جوانه پروار هلشتاین

آستان قدس رضوی -سازمان موقوفات ملک
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سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های كشاورزی شهرداری مشهد در نظر دارد بهره 
برداری از غرفه شماره 5 بازار میوه و تره بار اركیده واقع در بلوار كوثر شمالی یك به شرح مندرج 
در اسناد مزایده  را به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط به صورت اجاره واگذار نماید. لذا از 
كلیه متقاضیان دارای سوابق فعالیت مرتبط  دعوت بعمل می آید در صورت تمایل جهت دریافت 

اسناد مزایده به نشانی سایت ذیل مراجعه نمایند.
مدت واگذاری: مدت قرارداد یك سال                 مبلغ پایه مزایده ماهیانه 110.000.000 ریال

به  مشهد  كار شهرداری  ارجاع  سایت  به  بیشتر  اطالعات  و كسب  مزایده  در  جهت شركت 
به  رسمی  روزنامه  در  اطالع  جهت  همچنین  و  مراجعه   http://ets.mashhad.ir آدرس 

آدرس www.rrk.ir درج میگردد.
معاونت خدمات و محیط زیست شهری 

آگهی تجدید مزایده اجاره غرفه شماره 5  بازار میوه و تره بار اركیده

سازمان ساماندهی 
مشاغل شهری و 
فرآورده های 

کشاورزی شهرداری 
مشهد مقدس
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آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 4010/1015 
)شماره 2001001188000045درسامانه ستاد( نوبت دوم

شرکت مناقصه گذار: شرکت برق منطقه ای اصفهان

مبلغ تضمین شرکت موضوعشماره
درمناقصه

شرایط والزامات ورود به 
مناقصه

4010/1015
تامین تجهیزات مورد 

نیازوانجام عملیات اجرایی 
توسعه پست 63/20 کیلو 

ولت مشتاق
1/544/000/000

دارابودن گواهینامه صالحیت 
پیمانکاری باحداقل رتبه 5 

نیرو ازسازمان برنامه وبودجه 
کشور

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان

نوع تضمین شرکت درمناقصه : ضمانتنامه معتبر یا فیش 
 IR 330100004101101430230298 وجه نقد به ش��ماره
نزد بانک مرکزی با مبلغ فوق الذکر دروجه شرکت برق 

منطقه ای اصفهان
نح��وه دریافت وتحویل اس��ناد مناقص��ه : کلیه مراحل 
برگ��زاری مناقصه ازدریافت وتحویل اس��ناد تا مبادله 
ق��رارداد  با مراجعه به س��امانه ت��دارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد(به آدرس www.setadiran.irامکان پذیر 
خواهد بود )تماس با کارفرما درصورت لزوم درساعات 

اداری روزهای کاری باشماره 03136270820(
مهلت دریافت اس��ناد: ازس��اعت 10صبح روزدوش��نبه 
ساعت16:00روزپنجش��نبه  مورخ1401/08/23لغای��ت 

مورخ 1401/09/03 
جلسه توجیهی وبازدید: حضور نمایندگان مجاز شرکتها 
) هم��راه با معرفینامه (درجلس��ه توجیه��ی وبازدید از 
محل که درروز س��ه شنبه مورخ 1401/09/08 ساعت 10 
صبح درپس��ت مشتاق ) میدان بزرگمهر ابتدای خیابان 
س��لمان فارس��ی جنب آتشنش��انی ( برگ��زار می گردد 
الزامی بوده وعدم حضور بمنزله انصراف از شرکت در 

مناقصه خواهد بود

مهل��ت ومحل تحویل اس��تعالم مناقص��ه : کلیه مدارک 
ومستندات اس��ناد مناقصه بایس��تی حداکثر تا ساعت 
درس��امانه   1401/09/14 م��ورخ  روزدوش��نبه   14:00
تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( بارگذاری ونسخه 
فیزیکی ) شامل ضمانتنامه ویک حلقه سی دی اسناد ( 
نی��ز درموعد مذکور به آدرس اصفهان خیابان چهارباغ 
باال دبیرخانه ش��رکت ب��رق منطق��ه ای اصفهان تحویل 

گردد.
زمان ومحل بازگش��ایی پاکات مناقصه: س��اعت 10 صبح 
روز س��ه ش��نبه مورخ 1401/09/15 س��الن کمیس��یون 
معامالت ساختمان معاونت مالی وپشتیبانی شرکت برق 

منطقه ای اصفهان
سایر شرایط مناقصه :

• به پیش��نهادهائی که فاقد س��پرده یا امضاء مش��روط 
ومخدوش بوده ویا پ��س از امضاء مدت مقرر در آگهی 

واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد
• س��ایر اطالع��ات وجزئی��ات مرب��وط دراس��ناد مناقصه 

مندرج است.     شناسه آگهی : 1409875

 ) تجدید مرتبه چهارم ( 
مناقصه شماره 8-9027- 30078 

) ساخت دو عدد شیر كنترل فشار به همراه اكچیوتر ) تولید داخل كشور((- نوبت دوم
1- نوع مناقصه : دو مرحله ای دارای ارزیابی کیفی 

 2- نوع فراخوان : عمومی .
3 - ن��ام ونش��انی مناقص��ه گ��ذار : ش��رکت پاالیش گاز ش��هید 
هاش��می ن��ژاد )SGPC( به آدرس : مش��هد، خیاب��ان آبکوه، نبش 
دانشس��رای ش��مالی، ش��ماره 255، ش��رکت پاالی��ش گاز ش��هید 

هاش��می نژاد– دبیرخانه کمیس��یون مناقصات. 
- تلف��ن مس��ئول کمیس��یون مناقص��ات و کمیت��ه فن��ی بازرگان��ی: 

051- 37288016
- تلفن دبیر کمیسیون مناقصات: 051-37285045 

- نمابر کمیسیون مناقصات و کمیته فنی بازرگانی:  051-37285024
4- نوع و مبلغ تضمین ش��رکت در مناقصه : تضمین های اعالم شده 
در آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی به مبلغ 550.000.000 ریال 
) پانص��د و پنجاه میلیون ریال ( .  )الزم به ذکر اس��ت در این مرحله 

نیازی به اخذ و ارائه تضمین نمی باشد.(
 5- نحوه و مهلت دریافت اس��ناد : متقاضیان می توانند تا س��اعت 19  
م��ورخ 1401/09/10 ، نس��بت ب��ه دریافت اس��ناد مناقصه از طریق 
س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت )س��امانه س��تاد( به آدرس 
www.setadiran.ir  و با شماره فراخوان 2001092134000096  در 

س��امانه اقدام نمایند. الزم به ذکر اس��ت تمامی مراحل برگزاری 
مناقصه از طریق سامانه مذکور انجام خواهد شد.

6- آخری��ن مهل��ت تحوی��ل اس��تعالم ارزیاب��ی کیفی تکمیل ش��ده: 
متقاضیان بعد از دریافت اسناد مناقصه از سامانه مذکور 

می بایس��ت حداکثر تا س��اعت  19  مورخ 1401/09/24  ، اسناد مناقصه 

تکمی��ل ش��ده را به هم��راه م��دارك مورد نیاز در س��امانه ت��دارکات 
الکترونیکی دولت بارگزاری و ثبت نمایند. الزم به ذکر اس��ت پس از 
پایان مرحله ارزیابی کیفی اسناد شرکت در مناقصه برای مناقصه گران 
تأیید شده در این مرحله از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)سامانه ستاد( ارسال و فرآیند انجام مناقصه وفق شرایط اعالم شده 

در اسناد مناقصه مورد اقدام واقع خواهد شد.
7- محل و زمان گش��ایش پیشنهادات : پس از بررسی پیشنهاد فنی 
شرکتها )ارزیابی فنی(، پاکتهای مالی شرکتهای واجد شرایط در ساعت 
10 صبح مورخ  1401/10/21  ، در محل اتاق کنفرانس اداره مشهد )دفتر 
آبکوه( به آدرس مش��هد، خیابان آبکوه، نبش آبکوه 7 )دانشس��رای 
شمالی(، شماره 255، شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد و حداقل با 
دو پیشنهاد تایید شده گشایش خواهد یافت. الزم به ذکر است تاریخ 
و مکان اعالم شده )تاریخ گشایش پیشنهادهای مالی( قطعی نبوده و با 

توجه به روند ارزیابی امکان تغییر وجود خواهد داشت. 
توضی��ح مهم: ب��ا توجه به این ک��ه این مناقص��ه دارای ارزیابی کیفی 
می باش��د در این مرحله صرفًا تکمیل و ارسال اسناد ارزیابی کیفی و 
مس��تندات مربوطه مورد نظر می باشد. بدیهی است شرکت هایی که 
در فرایند ارزیابی کیفی تأیید ش��وند در مرحله بعد اقدام به ارسال 
پیش��نهاد مرتب��ط در مواعدی که متعاقب��ًا از طریق س��امانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )سامانه ستاد(  اعالم خواهد شد خواهند نمود. 
شناسه آگهی 1410648

روابط عمومی شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد
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شركت ملی گاز ایران
شركت پاالیش گاز شهید هاشمینژاد ) خانگیران ( 

) سهامی خاص (

اوراق ارزی 
سواد اقتصادی

اوراق ارزی به شکل ساده، نوعی از اوراق است 
که یک نهاد آن را برای تأمین مالی منتشر 

می کند. سرمایه گذار برای خرید این اوراق 
نیاز به دالر ندارد و با پول رایج )به عنوان 

مثال ریال( می تواند این اوراق را تهیه کند. 

نهاد ناشر تضمین می دهد که در تاریخ 
سررسید اوراق، میزان تغییرات ارزش دالر 

را به قیمت روز محاسبه کرده و ما به التفاوت 
زمان انتشار و سررسید را به خریدار پرداخت 

کند. بنابراین سرمایه گذار بدون خرید 

اسکناس خارجی، از تغییرات قیمت ارز منتفع 
خواهد شد. این اوراق به دلیل ویژگی   هایی که 

دارد فرصتی برای ایجاد تنوع در دارایی   ها 
و کسب سود است. از طرفی در شرایط 

تورمی و بی ثباتی اقتصاد کالن، می تواند 

تضمین کننده ارزش دارایی افراد در برابر 
کاهش ارزش پول باشد. این اوراق در واقع 

مانند یک کانال خرید و فروش قانونی ارز در 
مقابل خرید و فروش غیرقانونی در بازار آزاد 

به شمار می رود. 

آغاز فروش اوراق ارزی بانک مرکزی تا حداکثر ۴هزار دالر 
پس از انتشار اوراق سکه، بانک مرکزی انتشار اوراق گواهی 
ارزی را به عنوان ابزاری برای کنترل بازار ارز معرفی کرد. به 
گــزارش قدس، این اوراق به افــراد حقیقی باالی ۱۸ سال 
و با سررسید سه ماهه به ازای هر نفر حداقل یک هزار 
دالر و حداکثر 4 هزار دالر عرضه می شود. فروش اوراق 

گواهی ارزی بانک مرکزی، سه ماهه و معاف از مالیات، با 
حق الوکاله  ای تسویه نقدی )ریالی( صفر و امکان تحویل 
فیزیکی ارز به شرط پرداخت حق الوکاله بانک مرکزی در 
زمان سررسید، از امروز شنبه ۲۸ آبان در شعبه های ارزی 
بانک ملی آغاز می شود؛ حداکثر میزان خرید این اوراق 

توسط هر شخص 4هزار دالر است. این اوراق برای افراد 
باالی ۱۸سال، با نام و معاف از مالیات است و در سررسید 
سه ماهه منتشر می شود، اما سود آن به صورت ریالی 
خواهد بود و بازار ثانویه ای برای معامله آن وجود نخواهد 
داشــت. کامران سلطان زاده، عضو شــورای عالی کانون 

صرافان ایران در مورد اوراق گواهی ارزی اظهار کرد: این 
اقدام بانک مرکزی می تواند کمک به ادامه روند کاهشی 
نرخ ارز باشد و کمک بسزایی در کنترل قیمت ها در بازار 
خواهد داشت. وی افزود: پیش بینی می شود مردم آرامش 

را در بازار  این هفته تجربه کنند.



عنایتی، همکالسی 
فرانچسکو توتی

رضا عنایتی پیشکسوت 
و سرمربی ایرانی به 
دعوت وزارت ورزش 

امارات در کالس 
توجیهی مربیان که به 

میزبانی این کشور و 
با حضور فابیو کاپلو، 

فرانچسکو توتی، روى 
کاستا و اوناى امرى، 
سرمربی استون ویال 

برگزار می شد، شرکت 
کرد. رضا عنایتی دو 

فصل قبل به عنوان یکی 
از جوان ترین مربیان 

ایران، هوادار را به لیگ 
برتر آورد و در فصل 

بعد سهمیه این تیم را در 
لیگ حفظ کرد. عنایتی 
در این فصل و در حالی 

که چندین پیشنهاد 
مختلف داشت، هدایت 
هیچ تیمی را به عهده 
نگرفت و در این مدت 

روى دانش افزایی خود 
کار کرده است.

اینفانتینو 
چهار سال دیگر 
رئیس فیفا  ماند
جانی اینفانتینو، 
رئیس 52 ساله 
سوئیسی فیفا که در 
سال 2016 جانشین 
سپ بالتر شد، 
همچنان در این نهاد 
باقی خواهد ماند. 
به گزارش تلگراف، 
جانی اینفانتینو 
هیچ رقیبی براى 
نامزدى در ریاست 
فیفا ندارد و چهار 
سال دیگر هم رئیس 
بزرگ ترین نهاد 
فوتبالی دنیا می ماند. 
ابقاى اینفانتینو به 
عنوان رئیس فیفا، 
شانزدهم مارس 
2023 در هفتاد و 
سومین کنگره فیفا 
در کیگالی رواندا 
تأیید خواهد شد.

در  حاشيه در  حاشيه

بازیکنان 
استقالل 
تمرین را 

تحریم کردند
در حالی که پیشتر

اعالم شده بود، 
تمرینات استقالل 

پس از حدود دو هفته 
استراحت از دیروز 

آغاز خواهد شد اما این 
اتفاق نیفتاد.

به دلیل عدم دریافت 
مطالبات پیشین 

بازیکنان استقالل و 
پرداخت نشدن مبالغی 

که باید تا این مقطع از 
فصل به آن ها پرداخت 

می شد، تمرین دیروز 
استقالل برگزار نشد.

افتتاحیه 
جام جهانی 
تحت تأثیر 
رشوه قطر به 
هشت بازیکن 
اکوادور!
امجد طاها، کارشناس 
امور استراتژیک 
سیاسی، مدیر منطقه ای 
مرکز مطالعات و 
تحقیقات خاورمیانه 
با انتشار پیامی قطر 
را متهم به پرداخت 
رشوه سنگین به هشت 
بازیکن اکوادور کرد تا 
بازی افتتاحیه به سود 
میزبان به پایان برسد.
طاها نوشت: »قطر به 
هشت بازیکن اکوادور 
7/4 میلیون دالر رشوه 
داد تا بازی افتتاحیه 
را شکست بخورند. 
امیدواریم که دروغ 
باشد. این ادعا، بازتاب 
گسترده ای در رسانه های 
مختلف جهان داشته 
است و باید دید در 
نهایت چه واکنشی از 
سوی فیفا یا فدراسیون 
قطر به دنبال خواهد 
داشت.

  مدیسون
ستاره تیم ملی انگلیس در تمرین این تیم 
شرکت نکرد تا ابهامات درباره حضورش 

در دیدار مقابل ایران بیشتر بشود. 
مدیسون با مصدومیت در آخرین دیدار 

لسترسیتی دست و پنجه نرم می کند.

  خوزه گایا 
مدافع چپ 27 ساله که احتمال 

می رفت یار ثابت اسپانیا در جام 
جهانی  باشد، مجبور به ترک 

اردو شد. گایا از ناحیه مچ پا 
دچار مشکل جدى شده است.

  سباستین سوسا 
دروازه بان تیم ملی اروگوئه که در 
قطر بود خبر غم انگیزى دریافت 
کرد و متوجه فوت مادرش شد و 
به همین خاطر اردوى تیم ملی 

کشورش را موقتًا ترک کرد.

  بنزما
مراسم گلوب ساکر براى معرفی 

بهترین  هاى دنیا در دبی برگزار می  شود و 
امسال در نهایت نام بنزما به عنوان بهترین 

بازیکن سال معرفی شد تا جایزه گلوب 
ساکر را بگیرد.

  اولی هونس
اسطوره آلمانی ها ضمن محکوم کردن 

فیفا به داشتن یک ساختار مافیایی 
گفت: فیفا بدون شک باید کنار زده 

شود. سال هاست که یک گروه مافیا 
همه چیز را رد و بدل کردند.

  اولیویه ژیرو
 ستاره ملی پوش فرانسوى، با انتشار 

عکس هایی از اتاق خود در هتلی که 
در قطر برایش تدارک دیده شده از 

امکانات قطرى ها ابراز شگفتی و تشکر 
کرد.» عجب هتلی، مرسی قطر«.

  کریم انصارى فرد
مهاجم تیم ملی می گوید: »تا آخرین 
لحظه دست از تالش برنمی داریم و 
می خواهیم اتفاقی تاریخی را رقم 

بزنیم. ما همیشه براى مردممان 
بازى کردیم و دیگرهیچ«.

جام بيست و دوم
 قطر، پای اجرای 

قوانین اسالمی ایستاد
جام جهانی 2022 از فردا با برگزاری بازی قطر با 

اکوادور در ورزشگاه البیت دوحه آغاز می شود.
دولت قطر به عنوان یک کشور اسالمی قوانینی 
دارد که تماشاگران فوتبال باید در زمان حضورشان 
در مسابقات جام جهانی 2022 رعایت کنند.برای 
نمونه دولت قطر به فیفا اعالم کرده در ورزشگاه های 
میزبان مسابقات جام جهانی فروش یا مصرف 
مشروبات الکلی ممنوع اســت.در همین رابطه 
نشریه »دیلی استار« انگلیس اعالم کرد دولت 
ــن اقــدامــش بــه یکی از اسپانسرهای  قطر بــا ای
قدرتمند فیفا در مسابقات جــام جهانی که در 
زمینه فروش مشروبات الکلی فعالیت دارد، ضربه 
می زند. این اقدام قطر هزینه هنگفتی برای فیفا 
دارد و دولت قطر برای پایبندی به قوانین اسالمی 
حاضر اســت ضــرر متحمل شــده از ممنوعیت 

مشروبات الکلی در جام جهانی را بدهد.

مصدومیت جام جهانی را 
از »سرلک« گرفت؟

هــافــبــک ســرخــپــوشــان پــایــتــخــت پــس از جــای 
نگرفتن در فهرست تیم ملی برای حضور در جام 
جهانی، فعالً در تمرینات تیمش هــم شرکت 
نمی کند. باشگاه پرسپولیس دربــاره چرایی عدم 
حضور میالد سرلک در تمرینات آمــاده ســازی 
پرسپولیس در فیفادی ماه نوامبر توضیحاتی را ارائه 
کرد.»میالد سرلک که در اردوی تیم ملی حاضر 
بود ولی متأسفانه نتوانست در فهرست نهایی 
قــرار بگیرد، با هماهنگی چند روزی را مرخصی 
گرفته است. سرلک البته از ناحیه همسترینگ 
دچار آسیب دیدگی شده است و در بازگشت به 

تمرینات باید دوره درمان و بازیابی را کامل کند«.

اسکورت ملی پوشان لهستان 
در پی اصابت چند موشک به منطقه ای مرزی 
در خاک لهستان و متهم شدن روسیه به شلیک 
آن ها، تنش در روابط میان دو کشور افزایش پیدا 
کــرده است و به همین دلیل هم دولــت لهستان 
دستور داد هواپیمای حامل بازیکنان تیم ملی 
فوتبال این کشور با حفاظت دو فروند هواپیمای 

جنگنده به سوی قطر پرواز کند.

چمدان اضافه ستاره انگلیسی!
دکالن رایس، هافبک تیم ملی انگلیس، چمدانی 
اضافی را به قطر آورده تا در صورتی که سه شیرها 
جام جهانی را به خانه بیاورند، بتواند جام را داخل 
آن بگذارد. هافبک 23 ساله که پس از عملکرد 
درخــشــان با وستهم در فهرست 26 نفره گرت 
ساوتگیت قــرار گرفت، اطمینان دارد کشورش 

شانس خوبی برای قهرمانی در جام جهانی دارد.
رایـــس ســه روز پیش، پیش از عزیمت کـــاروان 
انگلیس به قطر و پس از رسیدن به سنت جورج 
پارک)کمپ تیم ملی انگلیس( از ماشین خود پیاده 
شد و به سمت صندوق عقب رفــت، جایی که 
راننده به او برای بیرون آوردن چمدانش کمک کرد.
رایس سپس به راننده گفت:»هیچ چیزی در این 
چمدان وجــود نــدارد و امیدوارم جام قهرمانی را 

داخل آن بگذارم.«

فروش 22هزار بلیت 
برای هر بازی ایران

تیم ملی فوتبال ایران آخرین تمرینات خود را برای 
حضور در جام جهانی 2022 انجام می دهد. این 
تیم در روز دوم مسابقات، نخستین بازی خود را 
30 آبان مقابل انگلیس در ورزشگاه  خلیفه برگزار 
می کند.  این ورزشگاه ظرفیت 45 هزار تماشاگر را 
دارد و به گفته علوی سهمیه بلیت هواداران ایرانی 
برای این بازی به طور کامل به فروش رسیده است.

او اعالم کرد: »حدود 22 هزار بلیت برای هر مسابقه 
تیم ملی ایران به فروش رفته است«. بر اساس گفته 
مدیرروابط عمومی فدراسیون فوتبال، تمام آنچه 
که به عنوان سهمیه ایران در سه بازی دور گروهی 
تعیین شده بود، فروخته شده و انتظار استقبالی 
خــوب از ایــن بــازی مـــی رود.ایـــران پــس از بــازی با 
انگلیس مقابل ولــز و آمریکا به میدان خواهد 
رفت. این دو دیدار به ترتیب در ورزشگاه های الریان 
و الثمامه برگزار خواهند شد. ظرفیت ورزشگاه اول 
44 هزار و ظرفیت ورزشگاه دوم 40 هزار نفر است 
و در صورتی که آمار ارائه شده توسط علوی شامل 
هر سه بازی شود، تماشاگران ایرانی در هر سه بازی، 

جایگاه های مربوط به خود را پر خواهند کرد.
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چهارمی تیم ملی فوتبال نابینایان در آسیا  ◾
تیم ملی نابینایان برابر ژاپن شکست خورد. تیم ملی 
فوتبال پنج نفره کشورمان در دیدار رده بندی رقابت های 
قهرمانی آسیا - اقیانوسیه، مقابل تیم ملی ژاپن در 
وقت قانونی به نتیجه تساوی بدون گل دست یافت. 
ملی پوشان کشورمان اما در ضربات پنالتی با نتیجه 4 
بر 3 مغلوب شدند و در جایگاه چهارم ایستادند.فینال 

این مسابقات بین چین و تایلند برگزار شد.

 فتح  هللا زاده: یک ریال در باشگاه نیست  ◾
مدیرعامل استقالل در خصوص وضعیت بد مالی این 
باشگاه گفت:» مشکالت مالی زیادی وجود دارد. همه 
منابع هزینه و خرج شده، یک ریال در باشگاه نیست. 
300 میلیارد هم باید فورس ماژور پول تزریق کنیم. این 

کار سختی است و در حال پیگیری آن هستیم. 
150 میلیارد خـــرج کــردنــد و یــک آب هــم روی آن 

نوشیدند! هیچ خبری نشد. 

پرسپولیس پیگیر برگزاری اردوی خارجی ◾
پرسپولیس از بــرگــزاری اردوی خــارجــی خــود هنوز 
ناامید نشده.با وجودی که شورای برون مرزی با سفر 
ــارات مخالفت کــرده امــا باشگاه  سرخپوشان به امـ
پرسپولیس هنوز ناامید نیست و همچنان پیگیر 
برگزاری اردویی با شرایط مورد نظر یحیی گل محمدی 
است.درویش برای برگزاری اردویی در عمان یا کویت با 

شرایط مورد نظر گل محمدی امیدوار است.

پیروزی پر گل نونهاالن ایران برابر ترکمنستان ◾
تیم ملی فوتبال زیر 14 سال ایــران در چهارمین 
ــازی خــود در تورنمنت کــافــا دیـــروز بــه مصاف  بـ
ترکمنستان رفت و این دیدار با نتیجه 7 بر صفر 
به سود نونهاالن کشورمان به پایان رسید.در این 
دیدار اشکان ترابی و سلمان ترابی )هر کدام سه 
گل( و محمدعلی صفایی یک گل بــرای ایــران به 

ثمر رساندند.

ستارگان ورزش

ورزش۵ورزش۴

خبرخبر
روزروز

صعود فوالد و سپاهان در رنکینگ فیفا ◾
ــاس آخـــریـــن رنــکــیــنــگ تــیــم هـــای فــوتــبــال  بـــر اســ
باشگاهی در دنیا که به بررسی عملکرد تیم های 
باشگاهی در یک سال گذشته می پردازد، تیم فوالد 
خوزستان با هفت پله صعود از رتبه 213 به رتبه 
206 رسیده است. تیم سپاهان اصفهان هم از رده 
287 به رده 286 صعود کرده و بر این اساس یک پله 

صعود داشته است.

سومین برنز تکواندو ایران در مکزیک ◾
در ادامه رقابت های تکواندو قهرمانی جهان 2022 در 
مکزیک، سجاد مردانی نماینده وزن 87+ کیلوگرم 
ایران  در نیمه نهایی مقابل کارلوس سانسورس از کشور 
میزبان در یک مبارزه نزدیک دو بر یک شکست خورد 

و به مدال برنز رسید. 
تکواندو ایران پیش از این توسط مهران برخورداری و 

رضا کلهر صاحب دو مدال برنز جهان شده بود.

شکست والیبال ساحلی ایران در رده بندی آسیا ◾
ــران یـــک« در  ــ ــ تــیــم مــلــی والــیــبــال ســاحــلــی »ای
دیـــدار رده بــنــدی مسابقات قهرمانی آســیــا که 
ــود،  ــزار مـــی شـ ــ ــرگ ــ بـــه مــیــزبــانــی بـــنـــدرعـــبـــاس ب
ــروز مقابل »چــیــن ســه« بــه مــیــدان رفــت و با  دیـ
نتیجه 2-0 و بــا امــتــیــازهــای 15 - 21 و 26-24 
 شکست خــورد و در جایگاه چــهــارم مسابقات 

قرار گرفت.  

پیروزی پرگل مشهد برابر پارس آرا ◾
هفته چهارم لیگ برتر فوتسال بانوان با پیشتازی 
هیئت فوتبال آمــل و سایپا پیگیری شــد. سایپا 
مقابل مس کرمان بازی پایاپایی داشت و با نتیجه 
3 بر 2 پیروز شد. خانه من مشهد هم 8 بر یک 
پارس آرا شیراز را مغلوب کرد و در دیــداری دیگر 
هیئت فوتبال آمل نیز 5 بر صفر کیمیای اسفراین 

را از پیش رو برداشت.

یادداشت
توقع از تیم ملی فوتبال
چنان که هست

چنان که باید باشد
بهروز فرهمند    کمتر از 48 ســاعــت مــانــده به 
نخستین بازی تیم ملی کشورمان با تیم ملی انگلیس 
در جام جهانی قطر، آنچه از این و آن سو  می شنویم، 
این است: »ایران به همراه انگلیس از گروهش باال می 
آید«.  این سخن چنان با قطعیت و حتمیت، بر زبان ها 
آورده می شود که دیگر از سطح »ای کاش« و »امید« و 
»آرزو«، فراتر رفته و آن قدر در این روزها به عنوان یک 
»گمانه بی حرف و حدیث که مو الی درزش نمی رود«، 
تکرار شده که گویی ایرانیان از هم اکنون باید به فکر 

جشن صعود باشند! 
اگر از زبان و دل من که برای رسیدن آن روز ثانیه شماری 
می کنم، می خواهید بشنوید، به بانگ بلند می گویم؛ 
خدا کند که چنین شود، چشم حسود و هر آن کس 
که نتواند، دل شاد و سربلندی ایران و ایرانی را ببیند، 
کور! شک نــدارم، شما نیز پیشاپیش برای سالمتی و 
پیروزی بچه های تیم ملی، » و ان یکاد« خوانده اید و از 
فرسنگ ها دورتر، به سوی یک یکشان روانه کرده اید تا 

از هرگونه چشم زخم، به دور باشند. 
اما پیش از اینکه رشته سخن را دنبال کنم و شانه به 
شانه یکدیگر، برویم و به فکر آیین دست افشانی برای 
»آن رخــداد شیرین« باشیم، پیشنهاد می کنم برای 
ساعتی هم که شده، پا روی زمین سفت بگذاریم و از 
خودمان بپرسیم: با »حلوا حلوا کــردن«، مگر دهان 
شیرین می شود؟ و همه آن هایی که بر  باال آمدن تیم 
ایران از گروهش، »تأکید« دارنــد، آیا پیش بینی شان 
بر استدالل فنی، بنا شده است که چنین-بی اما و 
اگــر- از یک »امــر حتمی«، سخن می گویند؟خاصه 
که این پیش بینی ها را به همان اندازه که از زبان مردم 
»عشق فوتبال« کوچه و بازار می شنویم، بیش از آن، در 
تحلیل فالن مربی سرشناس و بهمان نویسنده ورزشی، 
می بینیم و می خوانیم.  در این میان اما بیم آن دارم، 
مسئله این چندخط به شکل دیگر فهمیده شود و مراد 

سخن به دست مخاطب نرسد. 
دوستان! سخن هرگز این نیست که توان فنی و خواست 
و اراده تیم ملی ما در قد و قـــواره صعود از گروهش 
نیست، بلکه برعکس، باید اذعــان کنیم؛ تیم ملی 
ــران هیچ وقــت تا ایــن انــدازه به بــاال آمــدن از  فوتبال ای
گروهش »نزدیک« نبوده است. اگر در جام جهانی 
2018 روسیه، چهار امتیاز شیرین نیز نتوانست برای 
صعود و تاریخ سازی، دست ما را بگیرد، اما تیم ملی 
کنونی، از هر منظر و با هر  خط کش و سنجه ای که قیاس 
کنیم، سزاوارتر از تیم چهار سال پیش است؛ بنابراین 

چرا به صعود از گروه، دل خوش نکنیم؟
این اما یک روی سکه است. پیش بینی های اخیر  که 
چیزی فراتر از یک پیش بینی است و عقربک احتمال 
آن به سوی نشانگر »قطعیت« می چرخد  هرچند 
موجب دلگرمی همه ما در این روزهــا شده و ضربان 
قلب ما را تندتر  می کند و چه بسا رجزخوانی و خط و 
نشان کشیدن را نیز برای رقیبان در بردارد، اما در یک 
کالم باید پرسید: »اگر نشد چــه؟«  این یک پرسش 
کلیدی است که نباید از پاسخش بی تفاوت بگذریم. 
آن همه هورمون های شادی و هیجان و سرخوشی که 
زودهنگام روانــه رگ هــای خونی همه ما شده است، 
اگر چنان نشود که چشم به راه آنیم، در رویارویی با هر 
شکست، چه بر سرشان می آید؟ )به واقع، چه بر سر 

من و شما-هوادار-می آید؟( 
اما در این میان، کیست که نداند، آن هایی که بیش 
از انــدازه به پیروز شدن امید می بندند و هیچ بزنگاه 
توجیه منطقی و امکان رویارویی خردمندانه با »پدیده 
شکست« را برای خودشان برجا نمی گذارند، چهره 
به چهره شدنشان با ناکامی ها  تا چه اندازه دردناک و 
آزاردهنده است و افسردگی فردی و جمعی به دنبال 
می آورد.این درست که توپ گرد است و در مستطیل 

سبز هزاران اتفاق می افتد. 
این هم درست که بازیکنان فنی، باهوش و شجاع در 
تیم ملی خودمان داریم که به گفته برخی کارشناسان، 
»طالیی ترین نسل« فوتبال ایران هستند و اندیشه و 

ساق پای آن ها می تواند »ناممکن« را »ممکن« کند.
راستش را بخواهید، از خــدا پنهان نیست؛ از شما 
هم پنهان نباشد که ته دلم، ندایی بانگ برمی آورد که 
حاال دیگر، وقت »تاریخ سازی« پسران سلحشور این 
سرزمین است، اما این  واقعیت را نیز خوب می دانم که 
چنان بی قید و شرط، کوبیدن بر طبل صعود و افزایش 
توقع مردم و انتظار مسئوالن از تیم ملی فوتبال، هم 
برای تیم درون زمین و هم برای هواداران، ویرانگر  است. 

 با ایــن همه، شاید رویــکــرد درســت تــر  ایــن باشد که 
رسانه ها به گونه ای سخن بگویند و قلم بزنند تا دستاورد 
جام جهانی برای تیم ملی ایران و هوادارانش در سراسر 
ــذت رقــابــت، تجربه بـــازی زیبا و  جــهــان، چشیدن ل
سرخوشانه و روشــن کــردن آتش غــرور ملی در دل ها 
باشد. در این میان، اگر  آن موفقیت ها بدست آمد، سر 
به آسمان می ساییم و حالش را می بریم اما اگر - به هر 
علت- بدست نیامد، چه باک؟!  مگر نه اینکه فوتبال 
برای دوستدارانش، هرگز تمام شدنی نیست؟ همانند 

زندگی که همواره ادامه دارد... .

جام جهانی 2022 قطر به جز حضور تیم ملی فوتبال 
ایران، نمایندگان ایرانی دیگری هم دارد و قرار است تیم 
داوری باتجربه از ایــران در این رقابت ها قضاوت کند. 
فغانی در شرایطی در جام جهانی 2022 قطر قضاوت 
خواهد کرد که محمدرضا منصوری و محمدرضا ابوالفضلی به عنوان 
کمک داور او را در این تورنمنت همراهی می کنند و داور 44 ساله و 
باتجربه فوتبال ایران حاال در جام جهانی 2022 قطر یک رؤیای بزرگ 
دارد و آن هم قضاوت در مسابقه فینال است تا بتواند آلبوم افتخارات 
خود را در عرصه داوری تکمیل کند و پس از موفقیت در جام جهانی 
2018 و قضاوت تا مرحله رده بندی، این بار در جام جهانی 2022 بتواند 

در مسابقه پایانی هم قضاوت داشته باشد.
مهم ترین وجه تمایز جام جهانی 2022 قطر نسبت به دوره های قبلی، 
حضور داوران وسط زن در این رقابت هاست. »وزا بک« از برزیل، »کارن 
دیاز مدینا« از مکزیک و »کاترین نسبیت« از آمریکا هم کمک داوران 
زن هستند که از آن ها برای حضور در جام جهانی پیش رو دعوت به 
عمل آمده تا با حضور 6 داور زن در فهرست داوران جام جهانی 2022، 

یک رکورد بی سابقه به ثبت برسد.

طبق قوانین جدول مسابقات، تیم اول گروه A در مرحله 
یک هشتم نهایی با تیم دوم گروه B بازی خواهد کرد. تیم 
دوم گروه A نیز طبیعتاً در مرحله یاد شده باید برابر تیم 
اول گروه B بازی کند. تیم ملی ایران در تالش است تا یکی 
از تیم های صعود کننده از گروه B باشد و به این ترتیب بسته به رتبه ای 
که کسب خواهد شد، در صورت صعود، یکی از چهار تیم هلند، قطر، 

سنگال یا اکوادور انتظار شاگردان کی روش را خواهند کشید.
به نظر می رسد تیم ملی هلند کار سختی برای صدرنشینی در گروه 
اول نداشته باشد. اگر این گونه باشد، ایران در صورت کسب رتبه 
دوم، باید مقابل این تیم در مرحله یک هشتم نهایی قرار بگیرد. با 
توجه به اینکه از انگلیس به عنوان شانس نخست صدرنشینی این 
گروه یاد می شود، شاگردان ساوت گیت نیز احتماالً باید با تیم دوم 
گروه اول در مرحله نخست دور حذفی بازی کنند؛ این تیم احتماالً 
از بین سنگال، قطر و اکوادور خواهد بود. تیم ملی ایران که طی پنج 
دوره حضور قبلی خود در جام جهانی، موفق به صعود از مرحله 
گروهی نشده است، برای رقم زدن این اتفاق تاریخی، کار سختی 

در گروه دوم دارد.

خیال پردازی های »فغانی« در قطر
آخرین رؤیای داور ایرانی 

محقق می شود؟

یک قرعه دشوار در بدو ورود به مرحله ناشناخته
»ایران - هلند« در صورت تاریخ سازی 

شاگردان کی روش

زیر ذره بين ــه انــگــلــیــســی گزارش روز ــ ــامـ ــ روزنـ
»اکــســپــرس« نوشت، 
»علیرضا جهانبخش« 
کاپیتان تیم ملی ایران، 
رســانــه هــای انگلیسی 
ــی  ــ ــه  جــنــگ روانـ ــ را بـ
 B در آستانه بازی های روز دوشنبه گــروه
جام جهانی متهم کرد.اکسپرس نوشت، 
علیرضا جهانبخش، از مــوضــع گیری 
سیاسی  رسانه های انگلیسی انتقاد کرد. 
جهانبخش گفت خبرنگاران انگلیسی 
سعی دارنــد حریفان مرحله گروهی خود 
را عصبی کنند. کاپیتان تیم ملی کشورمان 
خطاب بــه خبرنگار انگلیسی در کمپ 
تمرینی ایران در »الریان« گفت: پرسیدن 
این پرسش از سوی شما  تعجبی نــدارد. 
اگــر تیم شما با ما همگروه نبود، بــاز هم 
ایــن ســـؤاالت را می پرسیدی؟وینگر تیم 
ملی گفت: باید بگویم تمام تمرکز من و 
همبازی هایم روی فوتبال اســت. ما تنها 
به فوتبال فکر می کنیم و تمام هدفمان این 
است که به پیراهن تیم ملی احترام بگذاریم 
و هرآنچه داریم برای تیم ملی انجام دهیم. 
ما چند روز با یکی از بزرگ ترین بازی های  
زندگی مان فاصله داریم و تمام تمرکزمان را 
روی این بازی گذاشته ایم تا بتوانیم موجب 
خوشحالی مردممان شویم. شما دربــاره 
شادی پس از گل پرسیدید که یک مسئله 
شخصی است و هر بازیکن برای خودش 
یک شــادی متفاوت دارد. همان طور که 
گفتم، تمام تمرکز ما روی این است که بازی 
خوبی مقابل انگلیس انجام دهیم و سعی 
کنیم بهترین عملکردمان را بــرای شادی 

مردم کشورمان داشته باشیم.
ــرر« نیز نــوشــت: انگلیس  روزنـــامـــه »مــی
دوشنبه آینده در نخستین بازی خود در 
جــام جهانی 2022 قطر به مصاف ایــران 
می رود و علیرضا جهانبخش در نشست 
خبری گفت که پرسش ها در مورد حوادث 
در ایران، تالش برای ایجاد بی ثباتی در تیم 

ملی فوتبال است.
میرر نوشت: علیرضا جهانبخش کاپیتان 
ــازی مقابل  تیم ملی ایـــران در آســتــانــه بـ
انگلیس به کارزار برای بی ثبات کردن تیمش 
توسط رسانه های انگلیسی اشــاره کرد.

جهانبخش گفت: خبرنگاران انگلیسی 
در تالش برای تضعیف ذهنیت تیم ایران 
هستند.روزنامه ایرلندی »آیریش تایمز« 
نیز نوشت: کاپیتان ایـــران تیم رسانه ای 
انگلیس را به تالش برای آشفتگی در تیم 
ملی ایران متهم کرد.»خبرگزاری فرانسه« 
هم در این رابطه نوشت، بازیکنان تیم ملی 
ایران به فوتبال فکر می کنند نه به حوادثی 
که ایــن روزهـــا در ایــن کشور رخ می دهد. 
علیرضا جهانبخش، کاپیتان ایران هم روز 
پنجشنبه گفت تمرکز تیمش بر رقابت در 

جام جهانی است نه اعتراضات.

برای اهتزاز پرچم می جنگیم ◾
طارمی هم در گفت وگو با سایت فیفا گفت: 
ــرای تیم ملی  همیشه حداکثر تــوانــم را ب
گــذاشــتــه ام. همان طور کــه بــه شما گفتم 
آمــاده انجام هر کاری هستم تا طرفداران 
فوق العاده مان را خوشحال کنم. حضور در 
این جام جهانی به خودی خود افتخاری 
برای من و کشورم است. اگر بتوانیم پرچم 
خود را حتی باالتر از گذشته به اهتزاز در 
آوریــم، می توانیم با احساس موفقیت به 
خانه برگردیم. در هر صورت تمام تالشم را 
می کنم تا در بهترین سطح خود بازی کنم.

»ایــرانــی هــا از مــجــوز ویـــژه بـــرای رفــتــن به 
قــطــر بــهــره مــنــد خــواهــنــد شـــد. بنابراین 
طــرفــداران شما بــرای تشویق شما در این 
ــت. آن هــا  کــشــور حــضــور خــواهــنــد داشــ
دقیقاً چه ویژگی هایی دارنـــد؟«، مهاجم 
ملی پوش پورتو این پرسش را هم این طور 
پاسخ داد: به شما گفتم ایرانی ها عاشق 
فوتبال هستند. ما در جام جهانی روسیه 
با اسپانیا و پرتغال بــازی کردیم و هر بار 
ــعــداد حضور  ــواداران مــا بیشترین ت ــ ــ ه
در ورزشــگــاه را داشتند. ایــن خــود گویای 
چیزهای زیادی در مورد آن هاست. قطر به 

کشور ما بسیار نزدیک است که این یک 
مزیت است.

ــد: بــــرای شــــادی مــــردم ایـــران  ◾ ــون ــران ــی ب
می جنگیم

ــان تیم ملی فوتبال  در همین حال دروازه ب
ایران هم گفت: ما همه تمرکز خود را روی 
این تورنمنت گذاشته ایم. هر کسی آرزو 
دارد اینجا باشد و ما اکنون اینجا هستیم و 
تمرکز خود را گذاشته ایم برای اینکه بهترین 

عملکرد را داشته باشیم.
بیرانوند عــنــوان کـــرد: بحث شـــادی یک 
مسئله شخصی اســت. وقتی که اینجا 
ــران را  هستیم، یعنی آمــده ایــم تا مــردم ای
خوشحال کنیم، چون تیم ملی برای ایران 
ــت. وقــتــی مــا اینجا آمـــده ایـــم، یعنی  اسـ
پایبند هستیم تا بتوانیم همه مردم ایران را 
خوشحال کرده و برای نخستین بار صعود 

کنیم. امیدوارم این اتفاق بیفتد.

پاسخ دندان شکن کریم ◾
کریم انصاری فرد هم از خجالت خبرنگار 
انگلیسی درآمــد و گفت: ما هر جوابی 
بــدهــیــم، شــمــا هــر طـــور دلـــت بخواهد 
می نویسی! به اینکه هر روز یک سؤال 
تــکــراری را از بازیکنان بپرسی احترام 

می گذارم چون وظیفه ات است.
وی افــزود: ما یک تیم هستیم و من از 
علیرضا جهانبخش بابت اتفاقات دیروز 
دفاع می کنم. من برای کشورم ایران، نه 
جای دیگر؛ این قول را به شما می دهم 
که همه کار کنیم تا مردم مان خوشحال 

شوند.

ملی پوشان، حیله های رسانه ای  را 
خنثی می کنند

گنجایش:  60 هزار نفر
سال ساخت: 2021 - 2014

مکان: الخور
بازی ها: افتتاحیه -قطر – اکوادور / مراکش –کرواسی 
/ آمریکا-انگلیس/ اسپانیا-آلمان/قطر-هلند/
آلمان-کاستاریکا/ اول گروه B - دوم گروه A /  یک 

دیدار از یک چهارم نهایی و  یک دیدار نیمه نهایی. 

گنجایش:  80 هزار نفر
سال ساخت: 2021- 2017

مکان:  لوسیل
بــازی هــا: آرژانــتــیــن – عربستان / بــرزیــل –صربستان / 
آرژانتین-مکزیک / پرتغال –اروگوئه / عربستان –مکزیک 
/ کامرون – برزیل/ اول گروه H - دوم گروه G /یک دیدار از 

یک چهارم نهایی و یک دیدار نیمه نهایی / فینال.

گنجایش:  40 هزار نفر
سال ساخت: 2020- 2016

مکان:  الریان
ــره جــنــوبــی-اروگــوئــه/ بـــازی هـــا: دانـــمـــارک – تــونــس /کـ
عربستان-لهستان/ غنا-کره جنوبی/فرانسه-تونس/
/ E تیم دوم گروه - F پرتغال-کره جنوبی/ تیم اول گروه

یک دیدار از یک چهارم نهایی.

گنجایش:  40 هزار نفر
سال ساخت: 2003  و بازسازی از 2020-  2016

مکان:  الریان
بازی ها: آمریکا-ولز/کانادا-بلژیک/ ایران – ولز/ ژاپن 
–کاستاریکا/ انگلیس – ولز/ بلژیک – کرواسی /  اول 

D دوم گروه– Cگروه

گنجایش:  40 هزار نفر
سال ساخت: 2019 - 2014

مکان:  الوکره
بازی ها: فرانسه-استرالیا/ کامرون-سوئیس/استرالیا-
تونس/صربستان-کامرون/دانمارک-صربستان/

.F دوم گروه–E اروگوئه-غنا /  اول گروه

گنجایش:  40 هزار نفر
سال ساخت: 2020 - 2018

مکان:  دوحه
بازی ها: مکزیک - لهستان / پرتغال -غنا / فرانسه - 
دانمارک / برزیل -سوئیس / صربستان - سوئیس / 

.  H دوم گروه - G لهستان -آرژانتین/ اول گروه

گنجایش:  50 هزار نفر
سال ساخت: 1974-بازسازی شده در سال 2005

مکان:  دوحه
بازی ها: ایران – انگلیس / آلمان - ژاپن /اکــوادور –
هلند /کانادا – کرواسی / سنگال – اکوادور / اسپانیا 
– ژاپن / برنده گروهA – برنده گروهB/ دیدار رده بندی

گنجایش:  40 هزار نفر
سال ساخت: 2021 - 2017

مکان:  دوحه
بازی ها: هلند – سنگال/ اسپانیا-کاستاریکا /قطر- 
سنگال /مراکش –بلژیک / ایران –آمریکا / مراکش 
– کانادا / اول گروهD – دوم گروه C / یک بازی از یک 

چهارم نهایی

Al Bayt

Kalifa

KalifaAl Janoub

Eas abu Aboud 

Lusali

Education City

Ahmed Bin Ali

البیت

خلیفه

الجنوبالثمامه

رأس ابو عبود )974(

لوسیل

بنیاد قطر)شهر آموزش(

 احمد بن علی

ــن اســتــادیــوم از طــراحــی  ــام ایـ نـ
ــه شبیه  مــنــحــصــربــه فــرد آن کـ
یــک چـــادر بــســیــار بـــزرگ اســت 
گرفته شــده. »بیت الشعر« نام 
چادرهای قدیمی است که توسط 
مردم چادرنشین قطر و حاشیه 
خلیج فارس اســتــفــاده می شده 

 است.  

ایــن ورزشــگــاه از کانتینرهای 
حـــمـــل ونـــقـــل ســـاخـــتـــه شـــده 
است و بعد از اتمام بازی های 
جام جهانی 2022، قطعات آن 
به طور کامل از هم باز می شوند 
و در شکل های مختلف، دوباره 

از آن ها استفاده می شود.

ــمــای مــثــلــثــی ایـــن ورزشـــگـــاه  ن
ــگــوهــای هندسی  ــه شــکــل ال ب
پــیــچــیــده و شــبــیــه بــه الــمــاس 
طراحی  شده است که با حرکت 
خورشید در آسمان تغییر رنگ 
می دهد که نشانگر یک الماس 

در کویر باشد.

ــس از جـــــام جـــهـــانـــی ایـــن  ــ پ
ــاه بـــه یـــک ورزشـــگـــاه  ــگــ ورزشــ
40هــــــزار نـــفـــری تــغــیــیــر پــیــدا 
می کند. صندلی های اضافی 
برداشته و فضای ایجاد شده 
به فروشگاه ، کافه و همین طور 
کلینیک سالمت تغییر کاربری 

می دهد.

ــــن اســـتـــادیـــوم بـــه گــونــه ای   ای
طــراحــی و ساخته شده است 
کــه بــعــد از پــایــان مسابقات 
جام جهانی 2022 ظرفیت آن 
به 20 هزار صندلی کاهش پیدا 

می کند.

طراحی این ورزشگاه از بادبان های 
قایق های سنتی الهام گرفته شده 
است که مردم قطر از آن ها برای 
صید مروارید استفاده می کردند. 
این ورزشگاه دارای سیستم های 
خنک کننده قوی و سقف جمع 

شونده است.

اســتــادیــوم بین المللی خلیفه 
اولین استادیوم چند منظوره 
ــی قـــطـــر اســـــت کــه  ــاهــ ــادشــ ــ پ
بسیاری از مسابقات داخلی و 
بین المللی از جمله تورنمنت 
فوتبال کشورهای حاشیه خلیج 

فارس را میزبانی کرده است.

ایــن اســتــادیــوم شبیه بــه یک 
کاله محلی که با نام »قحفیه« 
ــود، ســاخــتــه  ــی شــ ــده مــ ــ ــوان خــ
ــت. بـــعـــد از پـــایـــان  ــ ــده اسـ ــ شـ
بازی های جام جهانی پذیرش 
ــوم به  ــادیـ ــتـ ــن اسـ ــ ــیــت ای ظــرف
20هزار نفر تقلیل پیدا می کند.

نگاهی به ورزشگاه های جام جهانی قطر

شیک، مدرن، راحت
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وام 4 میلیاردی 
سربازان ماهر 
برای گروه 
دیگری از 
متقاضیان 
سردار موسی کمالی 
مشاور عالی قرارگاه 
مرکزی مهارت آموزی 
کارکنان وظیفه ستاد 
کل نیروهای مسلح 
به آنا گفت: اعالم 
کرده بودیم افرادی 
که از سال ۹۷ به بعد 
منقضی خدمت 
شده اند می توانند 
برای دریافت وام 
4 میلیارد تومانی 
نام نویسی کنند، 
اما در حال حاضر 
افرادی که پنج سال 
از پایان خدمت آن ها 
می گذرد نیز می توانند 
برای دریافت این وام 
نام نویسی کنند.

اعظم طیرانی کارشناسان 
مــی گــویــنــد یــکــی از مهم ترین 
دالیـــل چــالــش هــای حـــوزه دارو 
در کشور، »تعارض منافع« در 
این بخش است و تا آن هنگام 
که عده ای منافع مادی خود را بر 
سالمت بیماران ترجیح می دهند، نظام سالمت 

باید هزینه سنگینی را بابت آن بپردازد.

فساد در صنایع دارویی ◾
کیومرث سرمدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس 
ضمن تأیید این موضوع در گفت وگو با قدس با بیان 
اینکه کمبود دارو، گرانی آن و توزیع نشدن عادالنه 
در کشور موجب عرضه داروهـــای اساسی به بازار 
سیاه شــده اســت، اضافه می کند: نبود نظارت از 
سوی وزارت بهداشت و نهادهای نظارتی از عوامل 
بروز مشکالت این حوزه است، اما تعارض منافع در 
صنعت دارویی از دالیل اصلی کمبود و گرانی دارو 
است، زیرا مسئوالنی در تولید، توزیع و قیمت گذاری 
دارو مؤثر هستند که خودشان صاحبان شرکت و 
سهامدار کارخانه های تولید یا واردکننده دارو و مواد 
اولیه آن هستند. بنابراین تا زمانی که اهرم های نظارتی 
در تولید و توزیع دارو و پیشگیری از احتکار آن فعال 

نشوند، مشکالت صنعت دارو حل نمی شود.  
ــردم بــه دلیل  بــه گفته ســرمــدی در شرایطی کــه م
کمبود دارو دچار مشکل شده اند مسئوالن وزارت 
بهداشت از احتکار داروهــای خاص توسط برخی 
شرکت های داروسازی می گویند. بنابراین فساد در 
صنعت دارویی ساختاری است، زیرا عالوه بر اینکه 
کنترل و نظارت حقوقی بر ایــن صنعت ضعیف 
اســت، فساد در ارائـــه مجوزها، صــدور پروانه ها، 
تخصیص یارانه ها و انتفاع بنگاه های دارویی و واردات 
دارو نیز حاکم است و تا زمانی که ناظر و منظور در 

سازمان غذاودارو یکی باشند، تعارض منافع وجود 
دارد و مشکالت صنعت دارو برطرف نمی شود. 

سازمانی بدون اساسنامه  ◾
دبیرکل فدراسیون اقتصاد سالمت ایران نیز در این 
خصوص به قدس می گوید: وظیفه سازمان غذاودارو 
به عنوان مدعی سالمت جامعه، رگوالتوری است، 
زیــرا باید تنظیم گر باشد و مسائل کیفی و تطابق 

کاالها را با استانداردها پیگیری کند.
حمیدرضا محمدی با بیان اینکه بخش بازرگانی 

و کمی در سازمان غــذاودارو بخش تکامل یافته ای 
نیست که بتواند نیاز بازار را فارغ از ارتباطات داخلی و 
تعارض منافع پیش بینی کند، اضافه می کند: تأمین 
نکردن به موقع واکسن در هنگام شیوع کرونا نشانگر 
تعارض منافع در وزارت بهداشت و سازمان غذاودارو 
است. باید این سازمان براساس توصیه کارشناسان 
کــه معتقد بــودنــد تولید واکــســن طبق زمان بندی 
ــذاودارو و وزارت بهداشت امکان پذیر  ســازمــان غــ

نیست، درخصوص واردات واکسن اقدام می کرد.
ــذاودارو  ــ ــون ســـازمـــان غـ ــان ــه مــی کــنــد: ق وی اضــاف

ــال1371 بازنگری شده  ــال1334 تصویب و ســ ســ
است. درحالی که کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق 
تهران چند سال پیش این قانون را براساس شرایط 
جدید بازنگری کرد و ضمن ارسال پیش نویس آن 
برای مجلس، سازمان غذاودارو و مرکز پژوهش ها، 
جلسات متعددی را در ایــن زمینه بــرگــزار کــرد و 
تصمیم گرفته شد وزارت بهداشت آن را نهایی و 
عملیاتی کند، اما هنوز این مهم تحقق نیافته است. 
ضمن آنکه اکنون 12سال از تغییر»معاونت غذا و 
دارو« به »سازمان غذا و دارو« می گذرد، اما هنوز 
این سازمان اساسنامه ندارد که این ضعف قوانین 

باالدستی در این حوزه را نشان می دهد. 
اینک در برنامه هفتم توسعه، الزم است نمایندگان 
مجلس موضوع تغییر قوانین و باز گرداندن نظام 
غذا و دارو، تبدیل سازمان به جایگاه رگوالتوری، 
تدوین اساسنامه سازمان غـــذا ودارو و  جدا کردن 
ــان و بــازگــردانــدن  بــخــش هــای کــمــی از ایـــن ســازم
بخش های کیفی حــوزه کاالهای سالمت محور از 
استاندارد به سازمان غــذاودارو را مورد توجه قرار 
دهند تا تعارض منافع از این سازمان برچیده شود.  

امتیازهای انحصاری ◾
رئیس انجمن اقتصاد سالمت ایـــران نیز در این 
خــصــوص بــه مــا مــی گــویــد: وظیفه مهم ســازمــان 
ــای کشور اســت و  غـــذاودارو کنترل کیفیت داروهـ
اختیارات اقتصادی، صدور مجوز و تخصیص ارز 
باید از این سازمان گرفته و به دستگاه هایی مثل وزارت 
صمت منتقل شود تا با اصالح ساختاری سازمان 
غذاودارو و تفکیک بخش بازرگانی از بخش کنترل 
کیفیت، مشکالت حوزه دارو رفع شود در غیر این 
صورت به دلیل تعارض منافع در سازمان غذاودارو، 
هر روز شاهد احتکار و گرانی بیشتر دارو خواهیم بود. 
محمدرضا واعظ مهدوی اضافه می کند: در سایر 

کشورها نه تنها به افــرادی که در آن حوزه منافعی 
دارند مسئولیت داده نمی شود، بلکه به مسئوالن 
آن حوزه نیز به مدت 10 سال که از آن مسئولیت 
منتفع می شوند اجازه داده نمی شود در آن حوزه 
ســرمــایــه گــذاری کنند تــا مــبــادا رانـــت اطــالعــاتــی و 
ارتباطاتی برای افراد ایجاد شود؛ در حالی که برخی 
مــدیــران ســازمــان غــــذا وداروی کشور در دوره هـــای 
مختلف با استفاده از رانــت موجود، شرکت های 
واردات دارو تأسیس کــرده انــد و اکنون در بخش 

خصوصی فعال هستند.
وی می افزاید: آن ها در هر تصمیم گیری امتیازهای 
انحصاری را به شرکت های خود واگذار می کردند و 
یا برای واردات دارو یا مواد اولیه تولید آن، ارز را به 
مجموعه های زیرپوشش خود اختصاص می دادند. 
به عنوان نمونه مدیر مربوطه در مجلس اعالم کرده 
بود چهار شرکت واردکننده دارو دارد. با بررسی 
گردش مالی شرکت های مختلف متوجه می شوید، 
در دوره مدیریت برخی مسئوالن سازمان غذا ودارو، 
حجم فــروش ایــن شرکت ها بیش از هــزار میلیارد 
تومان افزایش یافته است. همچنین در برخی مواقع 
مشاهده می شود کارخانه ای بدون داشتن مجوز خط 
تولید، با عنوان هایی مثل »تولید قــراردادی« مجوز 
تولید دارو دریافت کرده که همه این موارد اولویت 
بخشیدن به »تولیدات زیر پله ای« و یا »شبکه های 
غــیــراســتــانــدارد« اســت و مــوجــب صــدمــه زدن به 
تولیدکنندگان واقعی دارو می شود. در همین شرایط 
فعلی نیز در بسیاری مــوارد واردات دارو به تولید 
دارو اولویت دارد؛ یعنی ارز مورد نیاز به تولید داده 
نمی شود، اما برای واردات دارو تخصیص می یابد. 
همچنین در روزهای کرونا یک شرکت دارویی پس از 
دریافت مجوز واردات دارو با تخصیص 800 میلیون 
دالر ارز داروهایی وارد کرد که تاکنون اثربخشی آن ها 

برای بیماری کرونا اثبات نشده است. 

ضرورت اصالح ساختار در سازمان غذا و دارو

 تعارض منافع
ریشه مشکالت دارویی

ددستچينستچين

حمیدرضا محمدی
 دبیرکل فدراسیون 
اقتصاد سالمت ایران

از سال 138۹ که »معاونت غذا و دارو« 
به »سازمان غذا و دارو« تغییر کرد و 

شرکت هایی مثل »شرکت سهامی دارویی 
کشور« و شرکت های مادر تخصصی که 
تا پیش از سال 138۹ کار تأمین را انجام 

می دادند، در سازمان غذاودارو ادغام شدند 
و سازمان غذاودارو وارد مسائل اقتصادی و 

بازرگانی شد، این سازمان با تناقض ریشه ای 
مواجه شد، زیرا نمی تواند همزمان خریدار 

65درصد داروی کشور و در عین حال 

قیمت گذار دارو باشد. به همین دلیل ما بارها 
تذکر داده ایم که سازمان باید از حیطه های 

کّمی خارج شود و تنظیم بازار و قیمت گذاری 
را به تشکل های اقتصادی و یا به ستاد 

تنظیم بازار واگذار کند.

WWW.QUDSONLINE.IR شنبه 28 آبان 1401  24 ربیع الثانی1444  19 نوامبر2022   سال سی و پنجم    شماره 9956

 ارزیاب برای رتبه بندی کم داریم ◾
یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش گفت: 
ــون رتــبــه بــنــدی،  ــان بـــرای اجــرایــی شـــدن ق
ارزیابان و هیئت های ممیزی  شبانه روزی 
در حــال فعالیت هستند و احــکــام معلمان صــادر 
می شود. به گزارش آنا، این طرح در دست انجام است 
اما به دلیل کم بودن نیروهای ارزیاب، کمی کُند انجام 

می شود.

زندگی ۲۰ میلیون نفر در بافت های فرسوده  ◾
ــوچــــی، رئــیــس  ــ ــــی ک ــای مـــحـــمـــدرضـــا رضــ
کمیسیون عمران مجلس گفت: بیش از 20 
میلیون نفر در بافت های فرسوده و حاشیه 
شهرها زندگی می کنند. به گزارش ایرنا، وی افزود: در 
برنامه ششم گفته ایم سالی 10درصد بافت های فرسوده 
باید احیا شوند که از زمان بندی عقب هستیم و هیچ 

اتفاقی نیفتاده است.

باز وحشی سازی»پیروز« ناممکن است ◾
حسن اکبری، معاون محیط زیست طبیعی 
ســازمــان حفاظت محیط زیست دربـــاره 
بازوحشی سازی و رهاسازی »پیروز«،  تنها 
توله یوز ایرانی در اســارت به ایسنا گفت: امکان اینکه 
»پیروز« خوی وحشی گری پیدا کند تقریباً ناممکن است 
همچنین »پیروز« را حتماً به توران انتقال خواهیم داد اما 

برنامه ای برای رهاسازی او در طبیعت نداریم.

واردات غیرقانونی ۴هزارو۵۰۰ یونیت دندانپزشکی ◾
محمدرضا ضیایی، عضو هیئت مدیره 
انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
تجهیزات پزشکی به مهر گفت: با صدور 
مجوز واردات 4هزارو۵00 یونیت دندانپزشکی، سهم ۶ 
شرکت داخلی را به یک شرکت داده ایم که واردات را از 
مسیر غیرقانونی انجام داده است. یونیت های وارداتی 

از سال۹۶، کاالی قاچاق محسوب می شوند.
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خوانده : شرکت شایگان خدماتی ویرا قزوین ، پیمانکاری اداره آب و فاضالب – کارفرمایی/ مدیر عاملی : آقای مجیدی – 
نشانی: قزوین، نوروزیان حکمت چهل پالک 253 دفتر شرکت شایگان خدماتی ویرا قزوین- کدپستی : 111111111- شماره 
تلفن همراه : 09128807993– تاریخ جلسه : 1401/10/03- ساعت جلسه :  09:00 – مکان جلسه: زنجان- مجتمع ادارات 

، جنب مخابرات شهرستان زنجان
نظر به اینکه دادخواستی برای شما در اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مطرح شده است برای اطالع از مفاد آن و زمان و 
مکان حضور در جلسه رسیدگی الزم است در سامانه جامع روابط کار ثبت نام نمائید. بدین منظور چنانچه تاکنون اقدام 
به ثبت نام در سامانه جامع روابط کار ننموده اید با همراه داشتن کارت ملی به یکی از دفاتر پیشخوان دولت مراجعه و 
ثبت نام نمایید . سپس برای مشاهده دادخواست مربوط به صفحه شخصی خود در سامانه رجوع نمایید/ راهنمای ورود 
به س��امانه : پس از احراز هوایت و ورود به س��امانه بر روی گزینه پنجره واحد خدمات کلیک کرده سپس گزینه پنجره 
خدمات را انتخاب نمایید . از نوار اداره کل روابط کار، دریافت دعوتنامه / حکم جلسه رسیدگی با کد ابالغیه را با کلیک 
بر روی گزینه ش��روع انتخاب نمایید و در فرم ظاهر ش��ده درخواست دریافت دعوتنامه جلسه رسیدگی با کد ابالغیه را 
انتخاب نموده و کد ابالغیه درج شده در این برگه را در کادر کد ابالغیه موجود وارد نمایید سپس به قسمت تمام وظایف 
رجوع نمایید.- تذکر1- ثبت نام اشخاص حقوقی در سامانه مستلزم همراه داشتن تصویر آخرین روزنامه رسمی شامل 
نام مدیر عامل و نشانی قانونی شخص حقوقی است. تذکر2 : عدم ثبت نام در سامانه یا عدم حضور در جلسه رسیدگی 
مانع رسیدگی و صدور رای نخواهد بود . لذا موکدا توصیه می شود به منظور شرکت در جریان رسیدگی و احقاق حقوق 
خود نسبت به ثبت نام در سامانه جامع روابط کار و شرکت در روند دادرسی اقدام فرمایید . لطفا مدارک خود را عالوه بر 

بارگذاری در سامانه جهت ارائه در روز جلسه رسیدگی به همره داشته باشید.

ابالغیه 
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بدین وسیله به اطالع اشخاص ذینفع می رساند صورت طبقه بندی بستانکاران آقای ابوالفضل ضیایی 
فرزند احمد به شماره ملی 0769445977 تهیه و تنظیم گردیده و در اداره تصفیه امور ورشکستگی 
اس��تان خراس��ان رضوی به نشانی چهارراه اس��تانداری خیابان ملک الش��عرای بهار 25 مقابل چاپخانه 
گوتمبرگ موجود اس��ت لذا اش��خاص ذینف��ع می توانند ب��ه آن مراجعه نموده و چنانچ��ه اعتراضی به 
صورت مذکور داش��ته باش��ند ظرف مدت 20 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را به دفتر شعبه 
10 دادگاه عمومی مش��هد )دادگاه صادرکننده حکم توقف( تس��لیم نمایند بدیهی است پس از انقضای 

مدت مذکور تصمیم این اداره قطعی خواهد بود.
ف هادی والیتی حقیقی رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی استان خراسان رضوی
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آگهی صورت طبقه بندی بستانکاران

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 مناقصه عمومی عملیات مشروحه ذیل را به پیمانکار ذیصالح واگذار نماید.

آب ، نعمت بزرگ الهی است ، آن را هدر ندهیم.
»آگهي مناقصه 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.

  http://iets.mporg.ir 3- تاریخ و محل دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 1401/08/28 لغایت 1401/09/01 از محل دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب مشهد یا در سایت اینترنتی
قابل دریافت می باشد.

4- تاریخ و محل تسلیم پاکات اسناد مناقصه پایان وقت اداری مورخ 1401/09/12 به آدرس مشهد، خیابان فلسطین، فلسطین 26، دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضالب مشهد.
5- مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت سه ماه می باشد. 

6- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 
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مدت اجرا  موضوع
)ماه(

مبلغ برآورد اولیه
به ریال

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

فرآیند ارجاع کار

پياده سازي سامانه اسكادا در 
تاسيسات شبكه توزيع و انتقال 
آب شركت آب و فاضالب مشهد

1228/406/215/9951/053/000/000
ارائه گواهی صالحیت پیمانکاری رتبه 5 در 
رشته صنعت و معدن ، نیرو یا ارتباطات و 

ارائه تأییدیه پیمانکاری از مرکز افتای ریاست 
جمهوری جهت انجام پروژه های اسکادا

1- واریز نقدی به حساب جاري شماره 
100050004 بانك پاسارگاد شعبه آبفای 

مشهد
2- ضمانتنامه بانکی

3- اوراق مالی اسالمی دولت

آگهی مناقصه عمومی 
یک مرحله ای 

شرکت ایران خودرو خراسان در نظر دارد تعداد 7 آیتم  انواع اقالم یدکی  و مصرفی 
مورد نیاز جرثقیل های دماگ خود را از طریق مناقصه عمومی از تامین کنندگان واجد 

شرایط خریداری نماید.
سپرده شرکت در مناقصه 90.000.000 ریال می باشد .

متقاضیان می توانند جهت دریافت ، تکمیل و تحویل اسناد مناقصه از تاریخ 1401/08/28   
لغایت  1401/09/08  به شرح ذیل اقدام نمایند:

1- نحوه دریافت اسناد مناقصه: بصورت حضوری از واحد بازرگانی ایران خودرو خراسان 
در روزهای کاری از ساعت8 الی15 و یا از طریق سایت اینترنتی www.ikkco.ir  و یا 
تماس با شماره های تلفن)33563050-051 ( و )  9-33563501-051 داخلی )4021((  
2-محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه : شرکت ایران خودرو خراسان ، کیلومتر 55 
جاده مشهد-نیشابور دبیرخانه کمیسیون معامالت در روزهای کاری از ساعت8 الی15 

الزم به توضیح است تاریخ بازگشایی پاکات الف و ب در روز
دوشنبه مورخ 1401/09/14 ساعت 14 می باشد .

)شرکت ایران خودروخراسان در رد یك یا کلیه پیشنهادات واصله مختار است(
)هزینه درج یك نوبت آگهی روزنامه بر عهده برنده  مناقصه است(
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ارتباطات و امور بین الملل

با ارزیابی کیفی تامین کنندگان
 شماره  1401/3229- م/170

بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی 

مناقصه عمومی تهیه و اجرای 
پارکینگ مسقف با سازه سبک فوالدی

بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی 
معاون�ت فنی و عمرانی بنیاد بهره وری موقوفات آس�تان قدس رضوی 
در نظر دارد » تهیه و اجرای پارکینگ مس�قف با س�ازه س�بک فوالدی« 
یک�ی از پروژه های خود را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا 
از کلیه متقاضیان واجد ش�رایط دعوت می نماید جهت دریافت اس�ناد 
مناقص�ه حداکثر ت�ا تاری�خ 1401/08/30 ب�ه دبیرخانه معاون�ت فنی و 
عمرانی بنیاد بهره وری موقوفات آس�تان قدس رضوی به نشانی مشهد، 
چهارراه ش�هدا، س�ازمان مرکزی آس�تان قدس رض�وی، مراجعه و یا با 
ش�ماره تلف�ن 05132001126 تماس حاصل نماین�د. ضمنا هزینه چاپ 

آگهی در روزنامه  ها بر عهده برنده مناقصات خواهد بود. 
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اگهی دعوت به مجمع عمومی عادی برای سال 
مالی منتهی به 1400/12/29

متقاضیان برای تصدی بازرس قانون میبایست 
برگزاری  از  قبل  را  خود  مکتوب  درخواست 
مجمع حداکثر 5 روز بعد از انتشار این آگهی 

به دبیرخانه شرکت تعاونی  تحویل دهند.
مذکور  جلسه  در  عضوی  حضور  که  صورتی  در 
میسر نباشد میتواند حق رأی خود را به موجب 
وکالتنامه زیر به عضو دیگری واگذار نماید. در 
این صورت هر عضو عالوه بر رأی خود تا 3 رأی 
با وکالت میتواند داشته باشد. مزید استحضار 
هر فرد غیر عضو شرکت تعاونی صرفا میتواند 

وکالت یک نفر را برعهده بگیرد.

مقام  قائم  یا  وکیل  کلیه سهامداران،  از  بدینوسیله 
اعتبار کارکنان  قانونی صاحبان سهام شرکت تعاونی 
تابعه   های  فرمانداری  و  رضوی  خراسان  استانداری 
دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع عمومی  عادی 
محل   در  صبح   10 ساعت   1401/09/19 تاریخ  در  که 
سالن شهید باهنر استانداری خراسان رضوی برگزار 

میگردد حضور بهم رسانند.
دستور کار جلسه :

1. استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
2. تصویب صورتهای مالی سال 1400 و سال 1399

3. انتخاب بازرس قانونی برای سال مالی 1401 
4. تصویب بودجه سال 1401 
5. تصویب افزایش سرمایه 

شرکت تعاونی اعتبار کارکنان استانداری 
خراسان رضوی و فرمانداری های تابعه



اساس نظام آموزشی 
حرکت به سمت 

مطالعه نیست
مهدی رمضانی، دبیرکل 

نهاد کتابخانه های 
عمومی کشور گفته 

است:  کودکان ما تا پیش 
از ورود به نظام آموزشی 

و در کنار خانواده ها ، 
کتابخوان تر هستند 

تا پس از ورود به نظام 
آموزشی، چون اساس 

نظام آموزشی ما حرکت 
به سمت مطالعه به ویژه 

مطالعه آزاد نیست. 
افرادی که مطالعه 

می کنند،  برای کتاب 
خواندن فرزندانشان 

در سنین پایین هم 
سرمایه گذاری می کنند. 

گواه این موضوع 
دور مالی تولید کتاب 
کودک و فروش آن در 

بازار و همچنین میزان 
امانت کتاب کودک در 

کتابخانه های عمومی 
است.
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کتاب ــررســی کتاب  جلسه نــقــد و ب
»میلیشیا« اثر مریم رمضانی، 
بــه مــنــاســبــت هــفــتــه کــتــاب و 
کتاب خوانی، از سوی دبیرخانه 
ســی امــیــن دوره هفته کتاب 
اســتــان خـــراســـان رضـــوی و با 
مشارکت حوزه هنری خراسان رضوی در سینما 

هویزه مشهد برگزار شد.  
»میلیشیا« به معنای نیروی شبه نظامی است. این 
اثر به ماجرای جذب نیرو توسط منافقین و باورها و 

شیوه مدیریت آن ها می پردازد.
مریم رمضانی در این نشست درباره نحوه گردآوری 
اطالعات و نگارش کتاب »میلیشیا« گفت: این اثر 
حاصل کار کارگاهی و شاگردی من در محضر استاد 
مرحوم سعید تشکری است که طی دو سال و نیم 
مراحل نگارش آن طول کشید. اطالعات تاریخی 
کتاب مثل سازمان مجاهدین خلق و زندگی شهید 
هاشمی نژاد واقعی است اما شخصیت پردازی ها 
تخیلی است. رمضانی در ادامه افــزود: میلیشیا 
ابــتــدا بــه ایــن صــورت نبود و داســتــان در اردوگـــاه 
اشرف روایت می شود ولی با نگاه استاد تشکری، 
تصمیم بر آن شد اتفاق ها در مشهد و خراسان 
صورت بگیرد و در نهایت چهارپایه اصلی کتاب را 

نگه داشتیم و مابقی داستان را عوض کردیم. 
ایــن نویسنده جــوان دربــاره اینکه با کــدام بخش 
کتابش بیش از همه انس گرفته است، بیان کرد: 
ــرای من جــذاب اســت، امــا به نظرم  تمام کتاب ب
شخصیت کامران و واگویه هایش با خود و خدایش 
بیش از بقیه بخش ها جذابیت دارد، چراکه تحول 
ــرای دریافت  در ایــن شخصیت و استقامتش ب
حقیقت به خوبی دیــده می شود و بــرای پــردازش 

شخصیت کامران زحمت زیادی کشیدم. 
رمضانی همچنین در پاسخ به پرسش یکی از 
مخاطبان نوجوان که پرسید با وجود اینکه شما 

زن هستید ولی متن کتاب بسیار مردانه است؛ 
ایــن تناقض را چطور حــل کــردیــد، تصریح کــرد: 
میلیشیا دو بار نوشته شد و در نسخه اصلی »پروا« 
شخصیت اصلی داستان و مادر میلی بود که این 
ــود، امــا پس  مــدل، با روحــیــات من هماهنگ تر ب
از یک سال ونیم بررسی گروهی و فــردی زیر نظر 
استاد تشکری که بسیار دقیق و آشنا به فضای 

انقالب بود، دیالوگ ها حالت مردانه پیدا کرد و این 
رفت و برگشت ها سبب واقعی تر شدن لحن ها و 

شخصیت ها شد.

ترسیم دقیق سازمان منافقین ◾
محمدجواد هاشمی نژاد که از میهمانان این نشست 
بود، گفت: جامعه به پردازش و نوشتن کتاب هایی از 

این دست بسیار نیاز دارد. اگر هنر کنار موضوعات 
و معضالت سیاسی و اجتماعی قرار بگیرد بهتر در 
جان مخاطب می نشیند مانند موضوعاتی درباره 
نفاق و منافق که کتاب »میلیشیا« از این دست است.  
مدیر مؤسسه هابیلیان خانواده شهدای تــرور با 
اشاره به موضوع دستگیری حمید نوری در سوئد 
گفت: نویسنده در این کتاب سازمان منافقین و 
ابعاد مختلف آن را با جزئیات دقیق ترسیم کرده 
اما نمایش شیوه های مغزشویی نوجوانان و افراد 
تحت نفوذ خود به خوبی صورت نگرفته است و 
بهتر بود به روش تربیتی نوجوانان، مدل فکری 
والدین آن هــا و روابطشان نیز پرداخته می شد تا 
دلیل گرایش نوجوانان به سازمان مجاهدین خلق و 

شست وشوی مغزی روشن تر شود.
در بخش دیگری از نشست نقد و بررسی کتاب 
میلیشیا، محمدامین فرج اللهی به درک و ارتباط 
نویسنده با موضوع تأکید کرد و افزود: گاهی افرادی 
که با موضوعاتی ازجمله نفاق و سازمان مجاهدین 
خلق به سمت هنر می آیند و قصد مستندسازی 
دارند فقط برای کارنامه سازی است، اما پرداخت 
هنرمندانه تاریخ انقالب به طور کامل در کتاب 
میلیشیا صورت گرفته و مشخص است نویسنده 
بــرای آن زحمت بسیاری کشیده و قلم توانای 

نویسنده نیز گویای اثرگذاری این کتاب است. 
ــاره سازمان  فرج اللهی بــا تشریح اطالعاتی دربـ
مجاهدین خلق گفت: کتاب میلیشیا تمرکز خوبی 
بر ساختار این سازمان و موضوع نفاق دارد. کتاب با 
شهادت شهید هاشمی نژاد تمام می شود و چهره 
تــرور و منافق را پررنگ تر می کند و واقعیت را با 

انگشت و رنگی به مخاطب نشان می دهد. 
در پایان برنامه نیز جشن امضای کتاب با حضور 
نویسنده، محمدرضا جهانپا بازیگر تئاتر، علیرضا 
مهرداد نویسنده ادبیات داستانی دفاع مقدس و 

میهمانان نشست برگزار شد.

جشن امضای »میلیشیا« نوشته مریم رمضانی برگزار شد

پرداخت هنری به تاریخ 
انقالب و مسئله نفاق 

خبرخبر
روزروز

»مرد ایرانی« بدون مجید مظفری  ◾
اواخر سال۱۴۰۰ پروانه ساخت فیلم سینمایی »مرد ایرانی« 
به کارگردانی مجید مظفری و تهیه کنندگی محمدحسین 
فرحبخش صادر شد ولی ساخت آن پس از هشت ماه با 
کارگردان دیگری انجام می شود. فرحبخش با بیان اینکه 
کریم امینی جایگزین مظفری شده است، گفت: »مرد 
ایرانی« در مرحله هماهنگی و انتخاب چند بازیگر است و 

با آماده شدن شرایط، ساخت آن آغاز خواهد شد.

»مجید صالحی« اسیر می شود  ◾
فیلم برداری فیلم سینمایی »شماره ده گریخت« به کارگردانی 
حمید زرگرنژاد و با بازی مجید صالحی آغاز شد. در این فیلم 
مجید صالحی، سیامک صفری، بهرنگ علوی، احمد کاوری 
و… به ایفای نقش می پردازند. »شماره ده گریخت« روایتگر 
قصه فرار پرماجرای یک اسیر ایرانی از زندان رژیم بعث عراق 
است. سازندگان در نظر دارند این فیلم را برای حضور در 

چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر آماده کنند.

  فصل دوم »آقای قاضی« می آید ◾
به گفته بهرنگ ملک محمدی، مدیر گــروه فیلم و سریال 
شبکه دو سیما فصل دوم مجموعه نمایشی »آقای قاضی« 
به تهیه کنندگی احمد شفیعی و کارگردانی سجاد مهرگان و 
فصل سوم سریال »وضعیت زرد« به کارگردانی مجید رستگار 
از آثاری است که در دستور کار برای تولید قرار دارد. مهران 
رجبی، مریم سعادت، زین العابدین تقی پور، بهار داورزنی و 
مهدی رضایی بازیگران اصلی سریال »وضعیت زرد« بودند. 

تارانتینو سریال می سازد  ◾
کوئنتین تارانتینو در حــال تبلیغ کــتــاب جدیدش 
»تعمقی در سینما«، اعــالم کرد یک سریال هشت 
قسمتی تلویزیونی را سال آینده جلو دوربین می برد. 
وی درباره سریال جدیدش توضیح بیشتری ارائه نکرده 
اما گفته روی پروژه های مختلفی کار کرده که نوشتن 
ــاری در  نمایش نامه ای پیش از ساخت »روزی روزگـ

هالیوود« یکی از آن ها بوده است.

  اکران آخرین نقش آفرینی »علی سلیمانی« 
فیلم سینمایی »سوییپر« به کارگردانی امین شجاعی، در 

آستانه جام جهانی فوتبال برای نخستین بار توسط سامانه 
اکران مردمی عمار اکران خواهد شد. »سوییپر« که در ژانر 
کودک و نوجوان تولید شده، در استان کرمان جلو دوربین 

رفته است و چهار بازیگر اصلی نوجوان فیلم از بین ۴۰۰ 
بازیگر نوجوان در این استان کشف و استعدادیابی شده اند. 

این فیلم که تم فوتبالی دارد به موضوع حمایت از تولید ملی 
می پردازد. »سوییپر« آخرین نقش آفرینی مرحوم علی 

سلیمانی در مقام بازیگر است و عزت اهلل رمضانی، علی محمد 

رادمنش، صالح شجاعی، پارسا کاربخش، مهرشاد قادری، 
یاسین علیزاده از دیگر بازیگران این فیلم هستند.

عالقه مندان برای اکران مردمی فیلم سینمایی »سوییپر« 
می توانند به سایت عماریار مراجعه و با کمترین امکانات آن را در 

مدارس، مساجد، حسینیه ها، فرهنگسراها و... اکران کنند. 

در آیین رونمایی کتاب »مکث« مطرح شد
داشتن مدیران فرهیخته 

جزو حقوق مردم است
آیین رونمایی کتاب »مکث؛ درنگی در هشتاد کتاب« 
تألیف دکتر حسین انتظامی با حضور سیدعباس 
صالحی؛ مدیر مسئول مؤسسه و روزنامه اطالعات، 
حجت هللا ایوبی و مختارپور؛ رئیس سازمان اسناد 
و کتابخانه ملّی ایران در اندیشگاه فرهنگی سازمان 

اسناد و کتابخانه ملّی برگزار شد.
حسین انتظامی مــؤلــف کــتــاب تــوجــه بــه فرهنگ 
کتاب خوانی را یک دغدغه مشترک برشمرد و با تأکید 
بر اینکه کتاب خوانی برای مدیران یک ضرورت است، 
عنوان کرد: ترویج فرهنگ کتاب خوانی برای مدیران در 
هر سطحی یک ضرورت است و یکی از کارهایی که 
اصحاب رسانه و خبرنگاران می توانند برای گسترش این 
امر انجام دهند، طرح سؤال از مدیران، با این مضمون 
است که آخرین کتابی که مطالعه کرده اید، چیست؟ 
برای اثرگذاری بیشتر این طرح تنها به نام کتاب بسنده 
نکنند و از مدیران بخواهند دو دقیقه درخصوص 
کتاب ذکر شده، صحبت کنند، چراکه جامعه امروز 
ما، مدیران آگاهی را می طلبد که عــالوه بر تسلط در 
حوزه تخصصی خود، باید تسلط نسبی به مسائل 
فرهنگی، فرهنگ عمومی و تاریخ داشته باشند. داشتن 
مدیران فرهیخته، جزو حقوق مردم است و این امر 
میسر نمی شود مگر با مطالعه و افزایش آگاهی مدیران 
سطوح مختلف که این آگاهی نیز از طریق مطالعه کتاب 
بدست می آید. وی تأکید کرد: علت تأکید بر آگاهی 
و افزایش مطالعه کتاب توسط مدیران این است که 
سرنوشت ملت در دســت مدیران اســت و بی شک 
مدیرانی که خود را بی نیاز از مطالعه و آموختن بدانند، 

برای جامعه بسیار خطرناک خواهند بود.

جامعه به پردازش و نوشتن کتاب هایی از این دســت بسیار نیاز دارد. اگر 
هنر کنار موضوعات و معضالت سیاســی و اجتماعی قرار بگیرد بهتر در 
جان مخاطب می نشــیند مانند موضوعاتی درباره نفاق و منافق که کتاب 

»میلیشیا« از این دست است. 
گزيدهگزيده

پیشنهاد  امروز

      صفحه 7
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آگهی مناقصه عمومی شماره فراخوان سامانه ستاد: 2001094998000023
موضوع :  تهیه و نصب اقالم كارفرمایی استخر شهید قربانی

مبلغ برآورد :56.100.000.000ریال
جهت كسب اطالعات بیشتر ، دریافت اسناد و شركت در مناقصه به سامانه تداركات الكترونیكی دولت 

 www.rrk.ir مراجعه نمایید . این آگهی در روزنامه رسمی به آدرس www.setadiran.ir ستاد ( به آدرس(
نیز درج می گردد.تلفن تماس : 05131294049
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تجدید آگهی مناقصه عمومی شماره فراخوان سامانه ستاد 2001094996000050
موضوع: مرمت گذرگاه همسطح عابر پیاده بولوار هدایت

مبلغ برآورد: 14.963.625.651
جهت كسب اطالعات بیشتر، دریافت اسناد و شركت در مناقصه، به سامانه تداركات الكترونیكی 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 منطقه2
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نسبت به خرید / ساخت اقالم مشروحه ذیل . از طریق برگزاري مناقصه 
عمومي به پیمانكاران واجد ش�رایط اقدام نماید. از كلیه متقاضیان واجد ش�رایط دعوت مي ش�ود از تاریخ درج 
آگهي جهت دریافت اسناد مناقصه . نقشه و مشخصات فني به نشاني تهران ،كیلومتر 35 جاده خاوران ، پاكدشت 
، بعد از شهرك شهید مطهري ، صنایع شهید رحیمي طاري ، معاونت بازرگاني)تلفن تماس جهت هماهنگي براي 
دریافت اسناد مناقصه)36076690-021 یا 09906105435 (مراجعه نمایند . مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 
08/28/ 1401لغایت 1401/09/07 از ساعت 8 صبح الي 12:00و از ساعت 13 لغایت 15:30 خواهد بود و اسناد مناقصه 
را مي بایس�ت تا پایان وقت اداري روز دوشنبه مورخه 1401/09/07  به آدرس مذكور تحویل نمایند . استعالم هاي 
واصله واجد ش�رایط در روزسه ش�نبه مورخه 1401/09/08راس ساعت 8صبح بازگشایي و بررسي خواهد شد . به 
پیشنهادهاي فاقد امضاء ، مهر یا سپرده معتبر ، مخدوش و مشروط و پیشنهادات واصله بعد از مهلت مقرر ترتیب 

اثر داده نخواهد شد.
پرداخت هزینه آگهي مناقصه به عهده برندگان مناقصه مي باشد .

1- فلوفرم لوله آلومینیومی با كد W 880001 تعداد 7500 عدد براساس نقشه و مشخصات فنی
  شناسه آگهی 1412019 م الف 3214  

صنایع شهید رحیمي طاري در نظر داردآگهی مناقصه عمومی

40
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آگهی مناقصه عمومی )سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری مشهد(
شماره فراخوان در سامانه ستاد: 2001094942000057

موضوع: ویدئومتری و بهسازی چاههای فضای سبز
مبلغ برآورد: 14.458.000.000 ریال 

 www.setadiran.ir جهت شركت در مناقصه كسب اطالعات بیشتر به سایت سامانه ستاد ایران به آدرس
مراجعه نمائید وهمچنین جهت اطالع در روزنامه رسمی به آدرس www.rrk.ir  درج مي گردد .
40                                                                                                         سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری مشهد
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-

در نظر دارد ساختمان خیابان عبادی 80 را با مشخصات ذیل 
از طریق مزایده به فروش برساند.

1- متراژ زمین )عرصه(368/07 متر 
2- متراژ ساختمان )اعیان( حدود545 متر

3- تعداد طبقات:
- طبقه همكف به مساحت59.16 مترمربع به مبلغ پیشنهادی 

پایه 6.005.000.000ریال
مبلغ  به  مربع  متر  مساحت125.23  به  غربی  اول  طبقه   -

پیشنهادی پایه14.800.000.000ریال 
- طبقه اول شرقی به مساحت 125.37 متر مربع به مبلغ 

پیشنهادی پایه16.000.000.000 ریال
مبلغ  به  مربع  مساحت 125.22متر  به  غربی  دوم  -طبقه   

پیشنهادی پایه12.600.000.000 ریال
4- دارای پاركینگ اشتراكی و حیاط اختصاصی طبقه همكف

5- كف اتاقها سنگ دارد
6- دیوارهای سالن و اتاق ها رنگ دارد 

7-آشپزخانه فقط طبقه همكف و طبقه دوم كابینت ام دی اف
8- سیستم سرمایشی یک عدد كولر آبی برای هر واحد دارد

 9-سیستم گرمایشی بخاری
10- عمر ساختمان حدوداً 30 سال

11- امتیازات :برق و گاز هر واحد جدا آب مشترك با واحدهای 
تجاری همجوار ، تلفن یک خط 

12- آدرس نبش خیابان عبادی 80
شناسه آگهی 1412995 م الف 8504

اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی

مرکز آموزش مرزبانی محمد رسول ا.. )ص( بیرجند  
معاونت مهندسی مرکز آموزش در نظر دارد  به منظور احداث گردان پنجم  با مشخصات ارائه شده ذیل نسبت به برگزاری تشریفات 

مناقصه اقدام نماید.
الف: مشخصات طرح: احداث گردان پنجم به متراژ ساختمان 896/67 متر مربع ) سوله آموزشی ( با ابعاد  24/30 * 12/30 به تعداد 3 باب سوله

ب : برآورد ریالی طرح : مبلغ برآورد ریالی طرح به میزان 57/576/658/944 ریال می باشد.
ج محل تامین اعتبار: سایر منابع – طرح شهید سلیمانی

د: سیستم سرمایشی : كولر آبی    گرمایش : بخاری گازی – سیستم كنترلی : دوربین مدار بسته 
ه: نوع اسكلت : فلزی فرم سوله ابعاد 24/30 * 12/30

و : ضمانتنامه : تضمین شركت در مناقصه به مبلغ 2/878/832/947 ریال شامل ضمانتنامه معتبر بانكی با فیش واریزی نقدی به حساب اعالمی در اسناد مناقصه می باشد.
ز: شرایط اجرای طرح: پیمان به صورت اجرای كارهای ساختمانی مقطوع با پیمان فهرست بهایی و فاقد هرگونه تعدیل آحاد بهاء ما به التفاوت مصالح جبران براساس فهرست 

بهای پایه ابنیه ، مكانیكی – برقی سال 1401و احتساب كلیه ضرایب متعلقه به فهرست بهاء است.
ح - كسورات : كسورات مطابق ضوابط و ابالغیه های مورد عمل در طرح های غیر عمرانی مركز آموزش محمدرسول ا...)ص( بیرجند و در پایان با ارایه مفاصا حساب تسویه 

می گردد.
ط: مدت اعتبار پیشنهادات : 3 ماه می باشد.

ی: شرایط مناقصه گزار: مناقصه گزار رد یا قبولی تمامی و یا هر یک از پیشنهادات ، مختار است و به پیشنهادات مشروط ، مخدوش و فاقد فهرست تجزیه بهاء ترتیب اثر داده 
نخواهد شد.

ك: تاریخ واگذاری اسناد مناقصه : از مورخ 1401/08/29 تا 1401/09/03 می باشد.
ل: آخرین مهلت قبول پیشنهادات : 1401/09/13 می باشد.

م : تاریخ بازگشایی پاكات مناقصه: مورخ 1401/09/15 می باشد.
ن: محل بازگشایی پاكات مناقصه: به آدرس كیلومتر 18 جاده بیرجند – زاهدان مركز آموزش مرزبانی محمد رسول ا..)ص( فراجا بیرجند.

لذا  از تمامی پیمانكاران دارای گواهی صالحیت پیمانكاری معتبر صادره از سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور كه در سامانه ساجات قابل رویت دارای حداقل رتبه 5 در ابنیه 
)دارای ظرفیت مجاز و آزاد برای شركت در مناقصه منتسب با برآورد كل پروژه ها( می باشند ودارای گواهی صالحتی ایمنی و صالحیت اجتماعی دعوت می گردد حداكثر ظرف 
مدت 5 روز از تاریخ درج آگهی نوبت دوم با به همراه داشتن فتوكپی برابر با اصل رتبه بندی شركت ) تاییدیه صالحیت پیمانكاری كشور( مودیان مالیاتی )مالیات بر ارزش افزوده( 
صورت های مالی حسابرسی شد منتهی به سال جاری )برای پروژه ها با برآورد بیش از 10 برابر سقف معامالت عمده دوسال اخیر جهت اعالم آمادگی و دریافت اسناد به منظور 
ارزیابی توان اجرایی كار توسط دستگاه مناقصه گزار به آدرس كیلومتر 18 جاده بیرجند – زاهدان مركز آموزش مرزبانی محمد رسول ا...)ص( فراجا بیرجند مراجعه و در صورت 

نیاز با شماره تلفن 05621824349 تماس حاصل فرمایند.
هزینه درج هر نوبت آگهی و ثبت قرارداد به عهده برنده مناقصه می باشد.

»آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای «نوبت دوم 
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ما سوریه را 
گرفتار جنگ 
داخلی کردیم!

»ایهود اولمرت« 
نخست وزیر پیشین 
رژیم صهیونیستی 
اعتراف کرد تل آویو 
سوریه را با جنگ 
داخلی درگیر کرد؛ 
چراکه بشار اسد 
قبول نکرد به این 
رژیم وابسته شود. 
اولمرت در این باره 
گفت: جورج بوش 
به ما گفته بود باید 
به اسد بفهمانید راه 
واشنگتن از اسرائیل 
می گذرد. متأسفانه 
این کار بزرگ ترین 
اشتباه تمام زندگی 
بشار اسد بود. اگر 
او در سال 2008 
با من توافق نامه 
صلح امضا می کرد، 
گرفتار جنگ داخلی 
نمی شد.

خبر
 به دنبال تصویب قطعنامه ضدایرانی 

در شورای حکام 
چین خواستار عدم 

سیاسی سازی آژانس اتمی شد

شــورای حکام آژانــس بین المللی انــرژی اتمی روز 
پنجشنبه قطعنامه ای را که خواستار همکاری ایران 
با نهاد دیده بان هسته ای سازمان ملل است به 
تصویب رساند. این قطعنامه با ۲۶ رأی موافق، دو 
رأی مخالف و پنج رأی ممتنع به تصویب این شورای 
۳۵ عضوی رسیده است. در پیش نویس قطعنامه از 
ایران خواسته شده به درخواست های آژانس درباره 
سه مکان ادعایی پاسخ ضروری و فوری بدهد. این 
قطعنامه با مخالفت روسیه و چین مواجه شد. 
آمریکا اما فوری پس از تصویب قطعنامه مدعی 
شد: »ایران حاال باید همکاری الزم را داشته و دیگر 
وعده های پوچ ندهد!« همزمان »وانــگ چانگ« 
معاون نماینده چین در شورای حکام ضمن بیان 
اینکه تهران در حال همکاری با آژانــس است با 
ــرای عــدم سیاسی سازی ایــن نهاد،  درخــواســت ب
گفت اعمال فشار بر ایران نتیجه عکس دارد.ناصر 
کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه پیشنهاد 
قطعنامه ضدایرانی از ســوی  آمریکا، انگلیس، 
فرانسه و آلمان به شورای حکام را محکوم کرده و آن 
را غیرقابل قبول و مردود خواند. این دومین بار در 
سال جاری میالدی است که چنین قطعنامه ای 
صادر می شود. قطعنامه پیشین ۱۸ خردادماه به 
تصویب شورا رسیده بود. آن قطعنامه با ۳۰ رأی 
موافق، دو رأی مخالف و سه رأی ممتنع به تصویب 
رسیده بود. ایران در واکنش به قطعنامه مصوب 
در خردادماه با صدور بیانیه ای اعالم کرد فعالیت 
تعدادی از دوربین های فراپادمانی آژانس بین المللی 

انرژی اتمی در ایران را متوقف کرده است. 

WWW.QUDSONLINE.IR شنبه 28 آبان 1401  24 ربیع الثانی1444  19 نوامبر2022   سال سی و پنجم    شماره 9956

جهان

صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

 زادروز اردشیر کامکار،  موسیقیدان
اردشیر کامکار، آهنگ ساز و نوازنده کمانچه و دف، 

زاده 28 آبان سال ۱۳۴۱ است. از وی آثاری برای 
تک نوازی و دونوازی کمانچه به صورت نت و لوح 

فشرده منتشر شده است که از جمله آن ها می توان 
به »بی غبار عادت« و »بر تارک سپیده« اشاره کرد. 

در سال ۱۳۹۴ جایزه بهترین آلبوم موسیقی ایرانی 
در سی و یکمین جشنواره موسیقی فجر به اردشیر 

کامکار برای آلبوم یقین گمشده اهدا شد.

اوقات شرعی به افق تهران

اذان صبح فردا

اذان ظهر
11/50

5/17

اذان مغرب
17/15

غروب خورشيد
16/55

 نیمه شب شرعی
23/06
طلوع فردا
6/45

اوقات شرعی به افق مشهد

اذان صبح فردا

اذان ظهر
11/17

4/45

اذان مغرب
16/41

غروب خورشيد
16/21

 نیمه شب شرعی
22/33
طلوع فردا
6/13

  ارتباطات مردمی:                           37610086 )051(
  امور مشترکین:                          37618044-5 )051(
)051(   روابط عمومی:                            37662587 
  نمابر سردبیر:            37610087 - 37684004 )051(
  سازمان آگهی ها:             37628205 - 37088 )051(

فاکس: 37610085  )051(
  سفارشات چاپی:                         37676596 )051(

  چاپ مشهد:                     مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                        چاپخانه جام جم

  آدرس دفتر مرکزی مشهد:
بولوار سجاد، نبش سجاد 1
  صندوق پستی:                               577 - 91735  

  تلفن:                                    14- 37685011 )051(
  دفترتهران:        

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

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

      صفحه 8

با سرزنش اجتماعی تخلفات رانندگی، از قانون شکنی و تکرار تخلف جلوگیری کنیم.

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای هرمزگان
آگهی فراخوان  عمومی 126-401 )نوبت اول(

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان در نظر دارد فراخوان عمومی فوق را با مشخصات و شرایط 
کلی ذیل از طریق برگزاری مناقصه، به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.

الف ( شرح مختصر کارها :

ب( محل تًامین اعتبار : از محل اعتبارات ملی و استانی
ج( شرایط متقاضی :  1 – داشتن شخصیت حقوقی  2-  داشتن توانایی ارائه ضمانت نامه بانکی شرکت در فرآیند ارجاع کار و ضمانت نامه انجام تعهدات 
.3- دارا بودن رتبه 5 راه و ترابری.  لذا متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند » ج « فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند می توانند جهت اخذ 

اسناد فراخوان از ساعت 15:30 مورخ   1401/08/29  لغایت ساعت  14:00 مورخ  1401/09/07 به پایگاه اینترنتی سامانه تدارکات الترونیکی دولت به 
آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند، آخرین مهلت تحویل اسناد فراخوان، ساعت  14:00  مورخ 1401/09/19 و بازگشایی پاکات ساعت  09:00 مورخ 

1401/09/20  بود. جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس اینترنتی www.iets.mporg.ir مراجعه نمایید.

ح
/4
01
11
13
7

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای   

اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان هرمزگان

مدت پیمانشهرستانمبلغ برآورد)ریال(موضوع پروژه
)ماه(

مبلغ تضمین شرکت در فرآيند 
ارجاع كار )ریال(

61،999،805،112بندرعباس49،990،261،423عملیات روکش آسفالت سه راهی تازیان - بندرعباس

شناسه آگهی:1411753
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  آگهی فراخوان مناقصه عمومی يك مرحله ای همراه با ارزيابی کیفی )فشرده( 
)مناقصه شماره  1401/483( )نوبت اول(

1ـ موضوع مناقصه: احداث خط انتقال  10 اینچ کارخانه آلومنیا 
و 8 اینچ تقویتی شهرستان جاجرم

2ـ نام و نشــانی دستگاه مناقصه گزار: شــرکت گاز خراسان شمالی به آدرس بجنورد- 
خیابان طالقانی شرقی- نبش خیابان دهخدا- کد پستی 94156-75949

3ـ نحــوه دریافت اســناد و مهلت ارائه مــدارك: از پیمانکاران واجد شــرایط  )دارای 
گواهینامــه صالحیت پیمانکاری نفت و گاز، توانایی مالــی، ظرفیت آزاد ریالی و کاری، 
تخصص و سابقه کاری مرتبط( دعوت به عمل می آید جهت شرکت در مناقصه از طریق 
ســامانه تدارکات الکترونیکــی دولت )ســتاد( بــه آدرس  www.setadiran.ir اقدام 

نمایند.
* تهیه، تکمیل و بارگذاری مدارک خواســته شــده براســاس اســناد مناقصه و اسناد 
ارزیابی کیفی صرفًا تا تاریخ 1401/09/19 امکان پذیر است. ضمنًا ضروری است اسناد 
مربوطه پس از درج مهر و امضای الکترونیکی مجاز، با کیفیت مطلوب در سامانه ستاد 

بارگذاری و ارسال گردد.
** تحویل اصل ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار تا قبل از جلسه بازگشایی پاکت 
ها الزامی است و در صورت عدم وصول اصل ضمانت نامه در مهلت مقرر، مناقصه گر از 

فرآیند مناقصه حذف خواهد شد.
***  شــرکت های دارای هیأت مدیره/ســهامدار مؤثر مشترک مجاز به ارائه پیشنهاد 

قیمت همزمان در این مناقصه نخواهند بود.
**** مطابق بند الف ماده 5 قانون "حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و 
حمایت از کاالی ایرانی"، ارجاع کار صرفًا به مؤسســات و شرکت های ایرانی ثبت شده 
در فهرست توانمندی های مندرج در سامانه ماده 4 این قانون )سامانه توانیران( مجاز 

است.
4- نوع و میزان تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: مطابق با بند الف ماده 6 آئین نامه 
ــ/3/750/000/000 )سه میلیارد و هفتصد و پنجاه  تضمین معامالت دولتی، به مبلغـ 

میلیون( ریال می باشد.
ــــ/75/000/000/000 )هفتاد و پنج میلیارد( ریال  5- مبلــغ برآورد اولیه: به مبلغ:ـ 

می باشد.
6- نحوه و زمان توزیع اسناد مناقصه: اسناد مناقصه حداکثر تا تاریخ 1401/09/05 از 

طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( قابل دریافت می باشد.
شماره مرکز تلفن: کد شهری )058(  32403333-9

تلفن مستقیم امور قراردادها: 32403341- فاکس امور قراردادها: 32403342
کد فراخوان مناقصه مندرج در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات: 53131795

شناسه آگهی 1411847

روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان شمالی

40
11
11
55

آگهی مناقصه عمومی
و  بازار شهید شوشتری  به مدیریت جمعه  مربوط  امور  كلیه  انجام  واگذاری   : مناقصه  موضوع 

بهره برداری از پاركینگ موجود مطابق
شرایط مندرج در اسناد مناقصه برای مدت یك سال بصورت حجمی

مبلغ برآورد اولیه: دوازده میلیارد و هفتصد و چهل و شش میلیون و هشتصد هزار و نهصد و سی 
و هشت ) 12.746.800.938( ریال

جهت شركت در مناقصه و كسب اطالعات مناقصه به سامانه تداركات الکترونیکی دولت  به نشانی 
www.setadiran.ir و همچنین جهت اطالع در روزنامه رسمی به آدرس www.rrk.ir درج میگردد.                                                                                           

معاونت خدمات و محیط زیست شهري

سازمان ساماندهی 
مشاغل شهری و 
فرآورده های 

کشاورزی شهرداری 
مشهد مقدس

40
11
11
51

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های كشاورزی شهرداری مشهد در نظر دارد بهره 
به  نرسیده  امامیه 17  بلوار  آباد  پروتئینی واقع در قاسم  آبزیان و مواد  بازار فروش  از  برداری 
چهارراه مخابرات مطابق شرح اسناد مزایده  را به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط به 
صورت اجاره واگذار نماید. لذا از كلیه متقاضیان دارای سوابق فعالیت مرتبط  دعوت بعمل می 

آید در صورت تمایل جهت دریافت اسناد مزایده به نشانی سایت ذیل مراجعه نمایند.
مدت واگذاری: مدت قرارداد یك سال.          مبلغ پایه مزایده ماهیانه چهارصد میلیون ریال .

به  مشهد  كار شهرداری  ارجاع  سایت  به  بیشتر  اطالعات  و كسب  مزایده  در  جهت شركت 
به  رسمی  روزنامه  در  اطالع  جهت  همچنین  و  مراجعه   http://ets.mashhad.ir آدرس 

آدرس www.rrk.ir درج میگردد.        
 معاونت خدمات و محیط زیست شهری

آگهی مزايده بهره برداری از  بازار فروش آبزيان

سازمان ساماندهی 
مشاغل شهری و 
فرآورده های 

کشاورزی شهرداری 
مشهد مقدس

40
11
11
76

آگهی تجديد مزايده عمومی سازمان فردوس های شهرداری مشهد
موضوع : واگذاری بهره برداری از غرفه تشریفات،تسهیالت وارائه خدمات مراسم در آرامستان های تحت 

نظارت به صورت اجاره
قیمت پایه : كارشناسی

آدرس  به  مقدس  مشهد  شهرداری  مزایدات  و  مناقصات  سایت  به  بیشتر  اطالعات  كسب  جهت 
نمائید. مراجعه   ETS.MASHHAD.IR

                                                                                  امور قراردادها ی سازمان فردوس های شهرداری مشهد

در اجرای ماده 225 قانون تجارت از کلیه بستانکاران 
شرکت تعاونی اعتباری عارف سبزوار منحله در حال 
تصفیه به شــماره ثبــت 752 دعوت می گــردد تا با 
دردست داشتن مدارک شناسایی حداکثر ظرف مدت 
6مــاه  از تاریخ اولین آگهی به نشــانی محل تصفیه 
واقــع در: نبش چهــارراه اعدام طبقــه فوقانی دفتر 

پیشخوان مراجعه نمایند.
مدیر تصفیه : مجتبی ملک راد  09155710595

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت 
تعاونی اعتباری عارف سبزوارمنحله )درحال 

تصفیه( به کد 3621 و شماره ثبت 752 
)نوبت دوم (

ح
/ 4
01
09
55
9

مهدی خالدی  اظــهــارات 
روز گــذشــتــه مـــعـــاون رئــیــس 
جمهور درباره دستگیری چند 
عامل دخیل در جنایت ایذه، 
در حالی که قصد فرار از ایران 
ــار دیــگــر نقش  را داشــتــنــد، بـ
دولت های خارجی و دستگاه های اطالعاتی آن ها 
در اغتشاشات کشورمان را برمال کــرد. محسن 
رضایی که در مراسم تشییع و خاکسپاری شهدا 
در استان خوزستان حضور داشت از بازداشت سه 
نفر از عوامل حادثه تروریستی ایذه هنگام خروج از 
مرز باکو خبر داد. وی در عین حال به مردم اطمینان 
داد هرکسی در این حادثه دخالت داشته است هر 
که باشد و در هر سوراخی رفته باشد او را دستگیر و 

از او انتقام خواهیم گرفت. 

همزمانی اغتشاش، تحریم و تهدید ◾
ــرده خــارجــی در  ــ واقــعــیــت دســـت هـــای پــشــت پ
ناآرامی های کشورمان، هنگامی آشکارتر می شود 
که توجه داشته باشیم در ماجرای حمله تروریستی 
به حرم شاهچراغ )ع( نیز سه تن از عوامل اصلی، 
شهروندانی از سه کشور جمهوری آذربایجان، 
افغانستان و تاجیکستان بودند. به نظر، دشمنان 
خارجی که آرمان های انقالب را همواره تهدیدی 
خطرناک بــرای خــود می دانند، فرصت کنونی را 
ــرای ضربه زدن به ایـــران اسالمی  بهترین زمــان ب
یافته اند. جنگ ترکیبی همه جانبه دشمن برای 
بــهــره بــرداری از اغــتــشــاشــات بــه نفع خـــود و در 
 نهایت به آشوب فرو بردن کشورمان و در نهایت 

ــن جغرافیا حکایت دارد. این  ســوریــه ســـازی ای
ــاالت متحده به  موضوعی اســت کــه مقامات ایـ
روشنی به آن اشاره داشته و بر زبان آن ها جاری شده 
است. در آخرین مورد »رابرت مالی«، نماینده ویژه 
واشنگتن در امور ایران روز دوشنبه و هنگامی که با 
پرسش خبرنگاری در مورد احیای برجام با جمهوری 
اسالمی روبه رو شد، گفت: تمرکز ما نه روی توافق 
هسته ای، بلکه روی معترضان ایرانی است. این 
در حالی اســت کــه ایـــاالت متحده ایــن روزهـــا در 
تکمیل پـــازل جنگ ترکیبی خـــود، تحریم های 

جدیدی را علیه ۱۳ شرکت تسهیل کننده فروش 
فــراورده هــای پتروشیمی و نفتی ایــران وضع کرد. 
وزارت خزانه داری آمریکا سه روز پیش نیز، ۶ فعال 
رسانه ای ایران را در فهرست تحریم های خود قرار 
داده بود. جالب اینکه همزمان شورای حکام آژانس 
بین المللی انرژی اتمی نیز از امضای قطعنامه ای 
ضدایرانی خبر داد؛ قطعنامه که آمریکا، انگلیس، 

فرانسه و آلمان پیش نویس آن را تهیه کرده اند. 

جُِک ورزش غیر سیاسی  ◾
دشمنان در این بازی فشار، این بار حتی عرصه 
ورزش را هم بی نصیب نگذاشته اند. آن هــا در 
حالی که شعارهای جــذاب خــود در مــورد اینکه 
ورزش را سیاسی نکنیم از یــاد بــرده انــد، حــال با 
بهره برداری از فرصت جام جهانی که بیخ گوش 

کشورمان در کشور کوچک قطر برگزار خواهد شد، 
به دنبال تشدید فشارها بر جمهوری اسالمی 
هستند. بر این اساس سه شنبه هفته پیش بود که 
جواب جالب کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی 
فوتبال کشورمان به پرسش حاشیه ساز و سیاسی 
اسکای  اسپورت -رسانه انگلیسی- بازتاب بسیاری 
داشــت. این حاشیه سازی از سوی انگلیسی ها 
البته همچنان ادامــه داشــت تا جایی که دو روز 
پیش کاپیتان تیم فوتبال کشورمان، رسانه های 
انگلیسی را به  جنگ روانی در آستانه بازی های 
جــام جهانی متهم کــرد. علیرضا جهانبخش، 
در گفت وگو با روزنــامــه اکسپرس با بیان اینکه 
خبرنگاران انگلیسی سعی دارند حریفان مرحله 
گروهی خود را عصبی کنند، گفت: تمرکز تیمش بر 

رقابت در جام جهانی است نه اعتراضات.

بدانید ایران، لیبی و سودان نیست ◾
البته این موج سواری دشمنان بر تحوالت داخلی 
کشورمان از چشم مقامات ایرانی پنهان نمانده 
ــرده اســت. حسین  و پاسخ درخـــور را دریــافــت ک
ــر امـــور خــارجــه جمهوری  امیرعبداللهیان وزیـ
اسالمی ۲۶ آبــان مــاه با اشــاره به ایــن موضوع در 
توییتر خود نوشت: سرویس های امنیتی، رژیم 
جعلی اسرائیل و برخی سیاسیون غربی که برای 
جنگ داخــلــی، ویــرانــی و تجزیه ایـــران نقشه ها 
کشیده اند، بدانند ایــران، لیبی و سودان نیست.  
رئیس دستگاه دیپلماسی با بیان اینکه امــروز 
دشمنان، تمامیت ایــران و هویت ایرانی را هدف 
قرار داده انــد، تصریح کرد: بصیرت مردم، دشمن 
را مأیوس کرده است.  امیرعبداللهیان ۲۲ مهر ماه 
نیز در گفت وگوی تلفنی با جوزپ بورل مسئول 
ــا بــا بیان اینکه  سیاست خــارجــی اتــحــادیــه اروپـ
نمی شود در اروپا خشن ترین مقابله با اغتشاش، 
عملی خوب و پسندیده باشد، اما همان کار در 
چارچوب قانونی در ایــران سرکوب قلمداد شود، 
تصریح کــرد: ایــران سرزمین کــودتــای مخملی یا 
رنگین نیست. پیش از این حسین سالمی، فرمانده 
کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در هشداری 
شدیدالحن خطاب به سعودی ها گفته بــود: به 
آل سعود و رسانه های تحت سیطره و کارگردان 
فتنه ها می گوییم مــواظــب باشید  به سراغتان 
می آییم، امــا زیــاد آرام نباشید نمی توانید برای 
ملت ایران التهاب ایجاد کنید و خودتان در آرامش 
باشید.در نهایت اینکه ایران اسالمی که با وجود 
دشمنی همه جانبه شیاطین خارجی، پس از ورود 
به دهه پنجم حیات خود به درختی تنومند تبدیل 
شده، بی گمان آن قدر آب دیده است که از این گردنه 
خطرناک و نسخه پیچیده شده بیگانگان هم عبور 
کــرده و سربلند بیرون آیــد. رمز پیروزی ما در این 
میدان، قیام ملی علیه جنگ ترکیبی است و اینکه با 
بصیرت تبدیل به پیاده نظام شیاطین نشویم. پس 
باید خطاب به دشمنانی که به دنبال بهره برداری 
از این اتفاقات هستند، گفت: »ای مگس عرصه 
سیمرغ نه جوالنگه توست - عرض خود می بری و 

زحمت ما می داری«.

نگاهی به دست های پشت پرده خارجی در حوادث ایران

اغتشاش، تحریم و تهدید 
سه ضلع جنگ ترکیبی
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آیت اهلل سید احمد علم الهدی در نماز جمعه مشهد: 

آمریکا به دنبال تکرار نقشه ۲۸ مرداد است
شناسایی هویت عامل 

شهادت دو بسیجی 
مدافع امنیت 

ودیعه گذاران حج 
تمتع برای تکمیل 

اطالعات اقدام کنند

تخصیص ۶۲ درصد 
اعتبارات طرح تحول 

حاشیه شهر مشهد

2

خراسان شمالی

افراد خسته و بی دغدغه 
نباید مسئولیت بگیرند

خراسان جنوبی

استکبار، پشت صحنه 
جنایات اخیر

518219 416

111

2

3

4

2
4

کارنامه چند سال اخیر اداره کل راهداری 
و حمل و نقل خــراســان رضــوی آن قــدر 
ضعیف و پر نقص بود که صدای خیلی 
وضعیت  درآورد.  هــم  را  مــســئــوالن  از 
ــای اســتــان، خــود گویای همه چیز  راه هـ

ــرای مــثــال کــافــی اســـت چند  ــ ــت. ب اســ
خراسان  ــداری  راهـ محدوده  از  کیلومتر 
به  داورزن  شهرستان  از  پــس  ــوی  رضـ
سمت شــاهــرود بــرویــد. درســت پس از 
تابلویی که ختم محدوده خراسان رضوی 

را اعالم می کند، انگار وارد کشور دیگری 
می شویم! راه صاف است و بدون چاله و 
از گودال هایی که قاتل جلوبندی خودروها 
هستند، خبری نیست. چاله هایی که در 

راه های استان به وفور می بینیم...

در گفت و گو با مدیر کل راهداری استان مطرح شد

نیاز 10هزار میلیاردی عملیات ترمیمی راه ها

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی

نی
زئی

  ت

عامل  هــویــت  گــفــت:  مشهد  انتظامی  فــرمــانــده 
شهادت دو بسیجی مدافع امنیت، شناسایی و این 
فرد تحت تعقیب نیروهای ویژه قرار گرفته است...

دارندگان  از  شمالی  خراسان  ــارت  زی و  حج  مدیر 
قبض های ودیعه گذاری حج تمتع خواست هرچه 
سریع تر با مراجعه به سامانه رزرو حج برای تکمیل 

اطالعات خود اقدام کنند...

فرماندار مشهد با اشاره به پروژه های طرح تحول 
اعتبارات  کل  جمع  گفت:  مشهد  شهر  حاشیه 
مورد نیاز شهرداری مشهد برای این طرح ۳۷هزار و 

۷۱۵میلیارد ریال است... 2

آگهی تاریخ 28/ 08  / 1401      صفحه  1 خراسان

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد ذمه(
آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد ذمه( کالسه اجرائی 140100004

به موجب پرونده اجرائی کالسه 140100004 له شیرین جعفری روزبهانی فرزند حسن به ش ش 24 و شماره ملی 5579724624 
با وکالت مریم ملک زاده علیه ابوالقاسم نقی زاده فرزند اللهوردی به ش ش 4444 و کدملی 0759269132، ششدانگ یک قطعه 
زمین به شماره پالک 1359 فرعی از 137 اصلی بخش 7 بجنورد به مساحت )200( دویست مترمربع به شماره ثبت 9280 در 
صفحه 114 دفتر 58 دارای سند مالکیت اصلی با شماره چاپی 0474166 سری الف/16 سال 88 بنام ابوالقاسم نقی زاده فرزند 

اللهوردی به ش ش 4444 و کدملی 0759269122 ثبت و صادر گردیده است. محدود به حدود:
شماالً: بطول ده متر به دیوار متصرفی اسماعیل صالحی باقیمانده 137.

شرقاً: بطول 20 متر به دیوار متصرفی عقیل قاسم زاده باقیمانده 137.
غرباً: بطول 20 متر درب و دیواریست به خیابان. جنوباً: بطول 10 متر درب و دیواریست به خیابان. 

حقوق ارتفاقی ندارد.
پالک مذکور در قبال مهریه بستانکار باستناد مهریه مندرج در سند ازدواج 9953- 99/4/12 دفترخانه ازدواج 402 تهران که برابر 
نیابت اجرائی شماره 140005801015022237- 1400/12/25 اجرای پنجم تهران )تعداد 313 سکه تمام بهار آزادی( به این 
اداره نیابت اجرائی اعطا گردیده است و برابر اتحادیه صنف طال و جواهری تهران هر سکه به مبلغ 150/000/000 ریال محاسبه 
و 312 سکه به مبلغ 46/950/000/000 ریال محاسبه و تعیین گردیده بانضمام سایر هزینه های قانونی بازداشت گردیده و طبق 
نظر کارشناس رسمی به مبلغ یک میلیارد و ششصد میلیون ریال )1/600/000/000 ریال( ارزیابی و با مشخصات اجمالی ذیل 
می باشد. آدرس ملک فوق- خیابان شهید بهشتی- بهشتی 12 می باشد. طبق اظهار اهالی محل با توجه به تغییر خیابان حدودات 
ملک موجود با سند منطبق نمی باشد و ملک در حال حاضر در تصرف علی علی پور فرزند محمدرضا می باشد و بصورت زمین خالی 
می باشد. ششدانگ پالک مذکور از ساعت 9 الی 12 روز چهارشنبه مورخ 1401/9/9 در اداره ثبت اسناد و امالک جاجرم واقع در 
جاجرم خیابان شهید باهنر نبش باهنر 12 از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ یک میلیارد و ششصد میلیون ریال 
)1/600/000/000 ریال( ارزیابی ش��روع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود و مزایده حضوری است و شرکت 
در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و منوط به پرداخت 10 )ده( درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و تحت 
شناس��ه واریز اعالمی و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلس��ه مزایده است. لذا خریدار و یا خریداران می بایست تا قبل از 
شروع وقت مزایده اصل فیش واریزی مبلغ ودیعه ده درصد به نام خود را به همراه درخواست کتبی به واحد اجرا تسلیم و ثبت 
نمایند. ضمناً برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت 
تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبود و 
به حساب خزانه واریز خواهد شد. در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میگردد و هزینه های قانونی 
برابر مقررات وصول خواهد شد این آگهی پس از تأیید نهایی فرآیند مزایده و ارسال آگهی در سایت آگهی های سازمان ثبت قرار 
خواهد گرفت. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی 
آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل 
مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی 

گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.  آ-40111107
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی جاجرم- مرتضی محمدآبادی
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كمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان مشهد مقدس
) هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی (

)) اصالحیه فراخوان((
    فراخوان برگزاری نوبت دوم انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف تولیدكنندگان و خدمات فنی 

خودرویی مشهد مقدس
نوبت دوم انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف تولیدكنندگان و خدمات فنی خودرویی مشهد مقدس با 

رعایت كامل مفاد دستورالعمل بهداشتی ابالغی ستاد ملی مبارزه با كرونا برگزار خواهد شد.
لذا بدینوسیله از كلیه اعضاء دارای پروانه كسب معتبر اتحادیه صنف تولیدكنندگان و خدمات فنی خودرویی مشهد 
كارت شناسائی  به همراه  پروانه كسب معتبر  یا فتوكپی  با در دست داشتن اصل  مقدس دعوت میگردد شخصًا 
عكسدار از ساعت 9 صبح لغایت 15 روز سه شنبه مورخ 1401/09/08 جهت شركت در نوبت دوم انتخابات هیئت 
مدیره و بازرس اتحادیه به مجتمع فرهنگی امیرالمؤمنین »ع « واقع در خیابان فدائیان اسالم - نبش فدائیان 
اسالم 14 مراجعه و نمایندگان مورد نظر خود را از بین افراد ذیل به تعداد هفت نفر اعضاء اصلی هیئت مدیره و 

یك نفر بازرس اصلی انتخاب نمایند.
 * شایان ذكر است تعداد اعضاء علی البدل هیئت مدیره سه نفر و بازرس علی البدل نیز یک نفر می باشد .

) اسامی داوطلبان هیئت مدیره اتحادیه صنف تولیدكنندگان و خدمات فنی خودرویی مشهد مقدس به ترتیب 
حروف الفبا (

)اسامی داوطلبان بازرس اتحادیه صنف تولیدكنندگان و خدمات فنی خودرویی مشهد مقدس به
ترتیب حروف الفبا(

هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد مقدس

نام و نام خانوادگیردیف
علی ابوالحسنی ریحانی1
محمود آذرنگ2
محمد بنایان مجاور3
اكبر جوانمردی4
محمود حسنی5
محمود حافظی6
سید محمد حیدری7
محمد دهقان پور8
حسن ذبیحی شرقی9

نام و نام خانوادگیردیف
مهدی رحیقی10
سید مصطفی سجادی عطار11
امیر سرگلزائی12
مهدی عزیزی یزدی13
سیدحسین علی اكبری14
نعمت محوالتی حوض سرخی 15
غالمرضا یزدان دوست بایگی16
داود یزدانی17

نام و نام خانوادگیردیف
دانیال برادران نجار1
حسین توكلی2
حجت جنگ پور3
علیرضا صدیق حسن آباد4
محسن قاسمی دوچاهی5

نام و نام خانوادگیردیف
سید علی اكبر كاظمی رشخوار6
حسین نجف زاده7
محمد نصیری جردوی8
علیرضا نیک رضا9

در روزیک شنبه مورخ 1401/09/20 راس ساعت 9 صبح در محل نمازخانه  آموزش و پرورش كالت برگزار 
خواهد شد . از كلیه اعضا محترم دعوت می شود با همراه داشتن مدارک عضویت در جلسه مجمع شركت 
نماین��د ،ه��ر عضو م��ی تواند وكالت نامه كتب��ی3 نفر از اعضا و غی��ر عضو وكالت نامه 1 عض��و را به همراه 
داش��ته باش��د . ضمنا جهت دادن وكالت نامه می توانند به همراه وكیل مورد نظر از ساعت 9 الی 12 مورخه 
1401/09/15 الی 1401/09/17 به دفتر تعاونی مراجعه نمایند همچنین داوطلبان عضویت در سمت بازرس 

شركت می توانند ظرف مدت 5 روز از تاریخ انتشار آگهی ، جهت ثبت نام به دفتر تعاونی مراجعه نمایند 
دستور جلسه : 

1-قرائت گزارش عملكرد سال 1400 توسط هیات مدیره و بازرس 
2-طرح و اتخاذ تصمیم در خصوص عملكرد مالی سال 1400 تعاونی شامل : عملكرد، ترازنامه ، حساب سود 

وزیان ، تقسیم سود و سایر گزارش های مالی تعاونی 
3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1401

4-انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی 
هیئت مدیره شركت تعاونی مصرف فرهنگیان كالت
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  نوبت اول  شرکت تعاونی مصرف 
فرهنگیان کالت -  شماره ثبت6  )تاریخ انتشار 1401/08/28(

 جلس��ه مجم��ع عموم��ی ف��وق الع��اده نوبت 
سوم ش��ركت تعاونی كلبه س��ازان نوربدیع  
در س��اعت 15 عص��ر روز چهارش��نبه م��ورخ 
1401/09/09 در محل  مشهد بولوار دانشجو- 
دانشجو 29 فرهنگ سرای ترافیک شهرداری 
سالن همایش برگزار میگردد. از كلیه اعضای 
محترم دعوت می شود در جلسه مذكور حضور 
به هم رسانند و یا وكالی خود را از بین اعضا 
و یا خارج از اعضا ش��ركت معرفی نمایند)هر 
عضو وكالت 3 نفرو غیر عضو وكالت یک عضو 

را می تواند داشته باشد(.
تذكر:اعض��ا ب��رای دادن وكالت می بایس��ت 
ب��ه همراه وكی��ل خود تا یک هفت��ه مانده به 
برگزاری مجمع مورخ 1401/09/09  در ساعت 
اداری ب��ه دفتر ش��ركت مراجع��ه نمایند در 
صورت اتمام  مهلت مذكور وكالت شما معتبر 

نمی باشد.
دستور جلسه: 

1-  تمدید مدت فعالیت شركت 
هیئت مدیره تعاونی مسكن كلبه سازان نور بدیع

آگهی دعوت مجمع عمومی 
فوق العاده) نوبت سوم(

شرکت تعاونی مسکن کلبه سازان 
نور بدیع
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مجمع  رساند،  می  محترم  سهامداران  كلیه  اطالع  به 
عمومی فوق العاده در نوبت دوم شركت رأس ساعت 
9 صبح روز دوشنبه مورخ 1401/09/14 در محل دفتر 
جنوبی  خیام  خیام،  بلوار  مشهد،  در  واقع  شركت 
 4 واحد  البرز،  ساختمان   ،10 پالک  زنبق،  خیابان   ،10
تشكیل می گردد. از كلیه سهامداران دعوت میشود 
اعضای  ضمنٌا  بهمرسانند.  حضور  مذكور  جلسه  در 
محترم می توانند حق رأی خود را به موجب وكالتنامه 
غیر  و  رأی  سه  )عضو  نمایند  واگذار  دیگری  فرد  به 

عضو یک رأی(.
همراه  به  نمایندگی  اعطای  متقاضی  اعضای 
وكیل مورد نظر خود باید از ساعت 9 تا 11 صبح 
روز یكشنبه مورخ 1401/09/13 به محل شركت 

مراجعه نمایند.
دستور جلسه :

دوازده  ماده  ب  بند  اصالح  تصویب  و  1-طرح 
شرایط  حذف  خصوص  در  شركت  اساسنامه 

اختصاصی عضویت اعضاء در تعاونی .

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم 
شركت تعاونی سنگرسازان خراسان  ثبت 7461 

شناسه ملی 10380232591

هیئت مدیره شركت

 به اس��تناد ماده 134 قانون كار، كانون با عنوان فوق در ش��رف تاسیس می باشد از كلیه كارگران محترم 
بازنشسته این شهرستان دعوت می گردد تا با همراه داشتن اصل دفترچه حساب بانكی بازنشستگی خود 
نزد بانک رفاه شهرستان خلیل آباد در جلسه مجمع عمومی موسس كانون كه در ساعت 9 صبح روز جمعه 
مورخ 1401/9/25 در محل  مس��جد صاحب الزمان به  آدرس شهرس��تان  خلیل آباد - خیابان  فردوس��ی 6 
برگزار می گردد حضور به هم رس��انند. همچنین داوطلبین عضویت در هیئت مدیره و بازرس��ان كانون از 
تاریخ انتش��ار این اگهی ظرف مدت 10 روز  می توانند در خواس��ت خود را  به همراه مدارک فوق الذكر به 
آدرس خلیل آباد، خیابان فردوسی - سازمان تامین اجتماعی ارسال و یا به شماره  نمابر 57724100 فاكس 

نمایند.
دستور جلسه مجمع عمومی:

1-طرح وتصویب اساسنامه
2-انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره  وبازرسان

3-انتخاب روز نامه  كثیراالنتشار یا محلی  جهت درج آگهی
هیئت موسس كانون  كارگران بازنشسته شهرستان خلیل آباد

آگهی تاسیس ودعوت مجمع عمومی موسس کانون کارگران بازنشسته شهرستان خلیل آباد
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امــام جمعه موقت بیرجند گفت: واضــح شده 
اســت که آمریکا، اروپـــا، رژیــم صهیونیستی و 
آل سعود پشت پــرده جنایات اخیر در کشور 

ما هستند.
حجت االسالم مختاری افـــزود: موضوعی که 
امــروز آرامــش مــردم را سلب کــرده، فتنه  کوری 
است که بیش از دو ماه به طول انجامیده است. 
آنچه امــروز در کشور اتفاق می افتد جنایت، 
وحشیگری، ضدیت با اسالم، ضدیت با تمامیت 
ارضی ایران اسالمی، ضدیت با امنیت، جان و 
مال مردم است. این فتنه ها نمی تواند کار چند 
نفر منافق داخلی باشد بلکه امروز قطعی شده 
که پشت صحنه این فتنه ها آمریکا، اروپا، رژیم 

صهیونیستی و آل سعود است.
حجت االسالم مختاری بیان کــرد: امـــروز این 
فتنه گران به وسیله دشمنان ایران حمایت مالی 
می شوند؛ به گونه ای که طراحی، تأمین اسلحه و 
حمایت سیاسی به این آدم هــای فریب خورده 

داده می شود . 
امــام جمعه موقت بیرجند با اشـــاره به اینکه 
اعتراض، مطالبه و انتقاد حق مردم است، گفت: 
هدف دشمنان نابودی دین و جمهوری اسالمی 
است. دشمن درصدد بدبین کردن مردم نسبت 
به کشور است و تالش دارد آرمان های انقالب و 
خون شهدا را پایمال کند و ما باید امروز با این 

افراد مقابله کنیم.

استکبار، پشت صحنه جنایات اخیر
خراسان جنوبی

   واگذاری 
۱۵هزار قطعه 
زمین رایگان 
یعقوبعلی نظری، 
استاندار خراسان 
رضوی گفت: 
۱۵هزار قطعه 
زمین رایگان در این 
استان برای ساخت 
در اختیار مردم 
قرار گرفته که در 
کشور بی نظیر است. 
برای تسریع امور 
نیز طرح هادی 
هزار و ۱۱۳روستا 
 مورد بازنگری 
قرار گرفته است. 

خبر اعتصاب بــرای کسانی است 
که معترض باشند و موضوعی 
را مطالبه کنند؛ امــا اینکه به 
 زور عـــده ای مغازه های خــود را 
ببندند، در حالی  کــه مطالبه 
ــیــا سابقه  ــد، کــجــای دن ــدارنـ نـ
داشــتــه کــه اعتصاب، اجــبــاری بــاشــد؟ مسئوالن 
بدانند که نباید اقتدار نظام تبدیل به انفعال شود. 
امنیت بازیچه نیست که عــده ای بخواهند آن را 

ملعبه خود قرار دهند.
به گزارش قدس، آیت هللا سید احمد علم الهدی، 
در خطبه های نماز جمعه مشهد که در رواق امام 
خمینی )ره( حرم مطهر رضوی برگزار شد، با اشاره 
بــه تحریف بخشی از سخنان خطبه های نماز 
جمعه هفته گذشته اظهار کرد: در مسئله جهاد 
تبیین که هفته گذشته مورد بحث قرار گرفت، یک 
بازخوانی نسبت به انقالب و پیدایش نظام اسالمی 
از دل این انقالب مطرح شد تا نسلی که پیروزی 
انقالب را ندیده و آن لحظات را درک نکرده است، 
با حقایق مواجه شــود. با ایــن حــال، در شرایطی 
که هفته گذشته مطرح کردیم که در عرصه جهاد 
تبیین باید از همه امکانات، سرمایه های مادی و 
معنوی و ظرفیت ها و امکانات فناوری روز استفاده 
شود و نباید منتظر ماند که فضای مجازی مدیریت 
و شبکه های فاسد و مفسد بیگانه فیلتر شود، 
عده ای چنین تلقی کردند که با فیلترینگ مخالفت 

شده است.
وی افـــزود: بنده گفتم کــه در انتظار فیلترینگ 
نباشید؛ امــا عـــده ای ایــن طــور القا کردند که ما با 
فیلترینگ مخالف هستیم. ایــن را بگویم که 
مسئوالن بدانند. همه آن هایی که مسئول فضای 
مجازی بودند و شبکه های اجتماعی دشمن را 
بی در و دروازه و ولنگار در این کشور رها کردند، باید 
پاسخگوی همه خون های پاک شهدایی باشند که 

در این روزها بر زمین ریخته می شود.
عضو مجلس خبرگان رهــبــری در ادامـــه ضمن 
بازخوانی تاریخ کودتای ۲۸ مرداد به عنوان نخستین 
و تنها توطئه موفق آمریکا در تاریخ، گفت: سرآغاز 
همه  چیز در این کشور، کودتای ۲۸ مــرداد بود که 
در آن، دولت ملی به توطئه آمریکا سرنگون شد و 
یک مزدور وابسته بر ملت ما تسلط یافت. برادران 
و خواهران، چه باعث شد تا نقشه ۲۸ مرداد در این 
کشور موفقیت آمیز اجرا شود و چرا آمریکا در حال 

اجرای دوباره این نقشه است؟ این مسائل باید به  
دقت مورد بررسی و تبیین قرار بگیرد.

آیت هللا علم الهدی ابراز کرد: آمریکا می خواهد 
ــاره بر ملت ایران  با تکرار این نقشه بتواند دوب
مسلط شــود. نقشه آمریکایی در توطئه های 
اخیر این است که از یک سو با جالدان و اراذل 
و اوباش و از سوی دیگر با زنان معلوم الحال به 
جان مــردم بیفتد. فــردی برایم تعریف می کرد 
که در دوران کودتای ۲۸ مــرداد، روزی در دروازه 
تهران »شعبان بی مخ« را دیده بود که با چاقو 
بر پیشانی یک آقا پسر دانشجو کلمه خائن را 
می نوشت. این داعشی های ناپاکی که در حال 
اغتشاش هستند، از جنس همان شعبان بی مخ 
هستند. در جریان شهادت شهدایی هم که به 
شهادت رسیدند، حرکت و منظره، نمونه حرکت 
شعبان بی مخ بود. اینکه یک نفر بیاید با چاقو 
به گردن جوانی بکشد و سراغ دومی برود، این 

دیگر اعتراض نیست. کجا اعتراض می کنید؟ 
در آغوش آمریکا و در حالی  که دست در دست 

قاتالن و آدمکش ها دارید؟
وی با بیان اینکه آمریکا می خواهد با همان ابزار 
۷۰ سال پیش، توطئه خود را جلو ببرد، اظهار کرد: 
دشمن نمی داند که این مردم دیگر ملت ۷۰ سال 
قبل نیستند. این مردم، ملتی هستند که هشت 
ســال دفـــاع مقدس و دفـــاع از حــرم را پشت سر 
گذاشتند و با ۱۷هزار شهید، منافقان ناپاک وابسته 
به اجانب را از کشورشان بیرون کردند. بنابراین دیگر 
نقشه کودتای ۲۸ مرداد دوباره جواب نخواهد داد. 
در مقابل، این هایی هم که روسری از سر برمی دارند و 
برای رضایت آمریکا کشف حجاب می کنند، بدانند 
که آمریکا به آنان به چشم همان افراد معلوم الحال 
کودتای ۲۸ مرداد نگاه می کند. آیا راضی هستید 
که عفت خود را رها کنید تا آمریکا خوشش بیاید؟

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی، افزود: امروزه 

همه رسانه های آمریکایی از »BBC« گرفته تا »ایران 
اینترنشنال«، »منوتو« و سایر این بوق های دروغ، در 
حال ترویج همان نقشه کودتای ۲۸ مرداد هستند. 
آیت هللا علم الهدی با اشاره به اینکه اعتصاب با 
اجبار به اعتصاب متفاوت اســت، گفت: اینکه 
ــازه داران حــاضــر بــه بستن مــغــازه هــای خود  ــغـ مـ
نیستند و شما ناکام ماندید، چرا انتقامش را از دو 
پسر جوان و نخبه دانشگاهی گرفتید؟ مسئوالن 
بدانند که نباید اقتدار نظام تبدیل به انفعال شود. 
امنیت بازیچه نیست که عده ای بخواهند آن را 
ملعبه خود قرار دهند. اگر به دشمن رو بدهید، 
او پا پیش می گذارد و نتیجه آن هم شهادت های 
مظلومانه همین بسیجیانی است که خون های 
پاکشان بر زمین مــی ریــزد و خانواده هایشان را 
داغدار می کند. امیدواریم که مسئوالن ما با کمال 
اقتدار برخورد کنند و این بساط آمریکایی از کشور 

ما جمع شود.

مطالبه جدی برخورد با اغتشاشگران  ◾
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: برخورد با 
اغتشاشگران، آسیب زنندگان بــه بیت المال و 
برهم زنندگان نظم عمومی مطالبه جدی مردم است.
محمد حسینی در سخنرانی پیش از خطبه های 
نماز جمعه مشهد  افــزود: در حوادث اخیر کامالً 
مشهود اســت کــه هـــدف، ضربه زدن بــه نظامی 
اســالمــی اســت و کــشــور هــای غــربــی بــه صراحت 
اعالم کرده اند که از اغتشاشگران و گروهک های 
ــرد. خشونت  ضــد انــقــالبــی حمایت خــواهــنــد کـ
حداکثری را ایــن روزهــا مشاهده می کنیم که به 
کار می برند. ده ها شهید و صد ها مجروح تقدیم 
کرده ایم. حسینی گفت: ما هم اکنون به جز جنگ 
سایبری و مجازی در جنگ اقتصادی هم هستیم. 
بعضی کانال های مجازی و افراد با اخبار دروغین 
موجب افزایش قیمت ارز در هفته  اخیر شدند که 

با درایت دولت آن را کنترل کردیم.
الزم به ذکر است پس از نماز جمعه دیروز جمعی 
از اصــنــاف، بــازاریــان و نــمــازگــزاران در پاسداشت 
حرمت خون شهدای امنیت به صورت خودجوش 

راهپیمایی کردند.
در این راهپیمایی اصناف، بازاریان و نمازگزاران با 
حضور پرشور خود بار دیگر ضمن تجدید بیعت 
با شهدا بر تداوم آرمان های نظام مقدس جمهوری 

اسالمی ایران تأکید کردند.

آیت اهلل سید احمد علم الهدی در نماز جمعه مشهد:

آمریکا به دنبال تکرار 
نقشه ۲۸ مرداد است

خبرخبر
روزروز

ساخت ۱0 کلینیک یا هتل بیمارستان در بجنورد
مدیر کل میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی 
خراسان شمالی از بررسی طرح ساخت ۱۰ کلینیک 

یا هتل بیمارستان در شهرستان بجنورد خبر داد.
علی مستوفیان گفت: با توجه به تفاهم نامه مشترک 
وزارت میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی 
با سازمان اوقــاف و امــور خیریه استان، موضوعات 

مشترک؛ چــون مرمت امــامــزاده هــا، بقاع متبرکه و 
مسجدها، ایــجــاد بــازارچــه هــای صنایع  دســتــی در 
پیرامون امامزاده ها و اماکن مذهبی و مهم تر در بحث 
سرمایه گذرای مذهبی اقدامات درخور و شایسته ای 

است که در استان صورت  گرفته است.
مدیر کل میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی 

خراسان شمالی گفت: اداره کل اوقاف و امور خیریه 
خراسان شمالی، اراضــی وقفی مناسبی با ظرفیت 
گردشگری دارد که با سرمایه گذاری در این قابلیت ها 
می توانیم گــام مؤثری بــرای توسعه ایــن صنعت در 

استان برداریم.
مستوفیان ادامـــه داد :بــا حــضــور ســرمــایــه گــذار و 

ــاف و امـــور خیریه اســتــان، مــذاکــرات  اداره کــل اوقـ
الزم درباره ساخت هتل پنج  ستاره و ۱۰ کلینیک یا 
هتل بیمارستان در ورودی شهر بجنورد با توجه به 
قرارگیری در مسیر ورود و خروج زائران امام رضا)ع( 
ــاف صــورت  در راســتــای واگــــذاری زمــیــن تــوســط اوقـ

گرفت.

مسکن
    پرداخت وام ۲00 میلیون تومانی مسکن

 در شهرهای کوچک 
رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور گفت: 

افزون بر مناطق روستایی، برای ساکنان شهرهای 
کمتر از ۲۵ هزار نفر هم وام ۲00 میلیون تومانی 

ساخت مسکن پرداخت می شود.
اکبر نیکزاد در بازدید از مناطق روستایی شهرستان 

خوشاب خاطرنشان کرد: ارائه تسهیالت 
۲00 میلیون تومانی مسکن با سود ۵ درصد و 

بازپرداخت ۲0 ساله با ضمانت زنجیره ای است.

وی از در حال ساخت بودن ۳00 هزار واحد 
مسکن در شهرهای کمتر از ۲۵ هزار نفر جمعیت 
و روستاهای کشور خبر داد و افزود: روند اجرای 

طرح نهضت ملی مسکن به خوبی در حال انجام 
است.

نیکزاد تصریح کرد: به منظور تسریع اجرای 
طرح های هادی روستایی خراسان رضوی، 

یک هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات 
محرومیت زدایی که در اختیار شورای برنامه ریزی 

استان قرار دارد، اختصاص یافته است.

تخصیص ۶۲ درصد اعتبارات 
طرح تحول حاشیه شهر مشهد

فرماندار مشهد با اشاره به پروژه های طرح تحول 
حاشیه شهر مشهد گفت: جمع کل اعتبارات 
مورد نیاز شهرداری مشهد برای این طرح ۳۷هزار و 
۷۱۵ میلیارد ریال است که از این میزان تا پایان آبان 
 ماه ۲۳ هزار و ۷۱۲ میلیارد ریال معادل ۶۲درصد 

تخصیص یافته است.
به گزارش قدس آنالین، محسن داوری در نشست 
شورای اداری شهرستان مشهد افزود: مسئوالن 
وظیفه دارنـــد وضعیت حــوزه هــای خــود را کامالً 
رصد کنند. قرار نیست ابزار دشمن برای رسیدن 
به خواسته هایش شویم. دشمن می خواهد با 
سناریوهای مختلف به حوزه هایی که وابسته 
بــه حاکمیت اســت، خدشه وارد کند. بنابراین 
اعــتــصــاب، نارضایتی تــراشــی و تحریک مــردم، 
خــط کــاری دشمن اســت. فرماندار مشهد بیان 
کــرد: همه سازمان ها و نهادهایی که با محوریت 
پـــروژه هـــای حاشیه شهر مشهد تفاهم نامه یا 
توافق نامه ای منعقد کرده اند، باید در مدت ۲۰ روز 
گــزارش دقیق همه پروژه های خود را به دبیرخانه 
ستاد بازآفرینی حاشیه شهر در فرمانداری ارائه 
دهند تا پس از دریافت گزارش، وضعیت پروژه ها 

بررسی و گزارش ها صحت سنجی شوند.
وی اولویت قرار دادن اتمام پروژه های باالی ۷۰درصد 
پیشرفت اجرایی در مشهد را مورد تأکید قرار داد 
و گفت: برخی از این پروژه ها با وجــود پیشرفت 
اجــرایــی مناسب بــه دلــیــل نــبــود اعتبار متوقف 
شده اند. از این رو باید ضمن اولویت قــرار دادن 
اعتبارات برای پایان این پروژه ها، از ظرفیت خیران 

نیز برای اتمام آن ها بهره گرفت.
داوری اضافه کرد: افزون بر اینکه باید ۳۰ درصد از 
بودجه هر سازمان بر اساس قانون برای حاشیه شهر 
مشهد هزینه شود، تأمین منابع مالی دیگری هم 
برای طرح تحول حاشیه شهر مشهد برنامه ریزی 

شده است. 

افتتاح ۳۳۱ طرح اشتغال زایی 
در خراسان جنوبی 

معاون هماهنگ کننده سپاه انصارالرضا)ع( گفت: 
طی هفته بسیج ۳۳۱ طرح اشتغال زایی با اعتبار 
۱۴۵ میلیارد ریال در خراسان جنوبی افتتاح خواهد 
شد. به گزارش مهر، سرهنگ رضا هزاری اظهار کرد: 
شعار امسال هفته بسیج »بسیج خدمتگزار ملت 
ایران« است. در هفته بسیج سال جاری۲ هزار و 
۵۰۰ برنامه در قالب چهار عنوان طرح در خراسان 

جنوبی اجرا خواهد شد.
هزاری ادامه داد: یکی از برنامه های هفته بسیج 
سال جاری، برگزاری رزمایش فاطمی ۲ با حضور 
۷۷ گــروه جــهــادی و مشارکت ۸ هــزار نفر است 
که در این رزمایش به مدت ۱۰ روز جهادگران در 
مناطق مــحــروم خدمت خواهند کــرد. همایش 
طــالیــه داران اقتصاد مقاومتی را با حضور ۲ هزار 
بسیجی در حسینیه جماران در هشتم آذر ماه 

برگزار خواهیم کرد.
وی افـــزود: در هفته بسیج، آزادســـازی ۲۰ نفر از 
زندانیان جرایم غیرعمد را با کمک خیران، ستاد دیه 

و مجموعه بسیج حقوقدانان خواهیم داشت.

در حوادث اخیر کاماًل مشهود است که هدف، ضربه زدن به نظامی اسالمی 
است و کشــور های غربی به صراحت اعالم کرده اند که از اغتشاشگران و 
گروهک های ضد انقالبی حمایت خواهند کرد. خشونت حداکثری را این 

روزها مشاهده می کنیم که به کار می برند.
گزيدهگزيده
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در استان

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی گفت: کسی 
که خسته و بی دغدغه است نباید مسئولیت 
بگیرد و مسئولیت را باید جوان و کسی که روحیه 

جوانی دارد بر عهده داشته باشد.
به گــزارش فــارس، حجت االسالم والمسلمین 
رضا نوری، در خطبه های نماز جمعه بجنورد که 
در مصالی امام خمینی)ره( بجنورد برگزار شد، 
اظهار کرد: خالص بودن، پند و موعظه نسبت به 
مسئوالن، حضور در جماعات و گوشه گیر نبودن 
از نشانه های انسان مؤمن اســت. وی گفت: 
مسئول باید پاسخگو باشد، نه تنها در ساعت 
اداری بلکه در همه ساعت ها باید به فکر گرفتاری 

مردم باشد.

وی بیان کرد: شنیده شده برخی از اشخاص در 
اتحادیه ها نسبت به تعطیلی مغازه ها و اصناف 
توصیه هایی داشته اند که اگر چنین باشد، نباید 

از این مسئله به سادگی عبور کرد.
امام جمعه بجنورد گفت: امام)ره( فرموده است 
حفظ نظام دینی اوجــب واجبات اســت؛ چون 
خون های زیادی بابت این نظام اسالمی و کشور 
ــادی در راه این  ریخته شــده اســت و جوانان زی
کشور به شهادت رسیده اند. حجت االسالم 
نــوری بیان کــرد: بــازاریــان در ایــام جنگ، کرونا، 
مواسات و... همیشه همراه مردم و کشور بودند؛ 
اما باید همه دقت داشته باشیم اقدامی نکنیم 

که دشمن از آن برداشت خود را داشته باشد. 

افراد خسته و بی دغدغه نباید مسئولیت بگیرند
خراسان شمالی

تاریخ08/24/ 1401

کرایه اتومبیل رهنورد
ارائه لوکس ترین خودروهای ایرانی 
وخارجی با راننده وبدون راننده
09155115692 علیرضا شاهزیانی

/ج
40
10
28
14

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/4
01
02
35
5

/ج
14
12
27
8

خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513

ط
/4
01
09
96
0 09152003500

دنیای
فرسوده

سواری، وانت، تاکسی
با ارائه کارت طالیی

ط
/4
01
09
52
3

نقاشی نوین
فوری، ارزان، بازدید رایگان

09153161351با رنگ الوان

/ج
14
12
54
0

پیمانکاری ساختمان 
صفرتاصد،بامصالح بدون مصالح 
09199197160بانازلترین قیمت دراسرع وقت

/ج
40
10
05
86

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

درب اتومات 
شیشه ای،جکی،ریلی
کرکره ای،راهبند
09151115493
38696868

/ج
40
10
20
15

 میالدقالیشویی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی

/ج
40
10
21
52

قالیشویی امیرکبیر
33872450

09153141343
09366662046

/ج
14
10
66
0

/ج
40
10
92
76

مشهدالرضالوله بازکنی 
 وصل اگو

 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

پیروزی 38764467 
 38764468 س��جاد 
فردوسی 38825264 
کوهسنگی 38825264 
37285670 مطه��ری 

 38764467 معل��م 
وکیل آباد 38764467

 37285670 عب��ادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467

/ج
40
11
02
27

سالمندان مهروماه
VIP بلوارسجاد،فضای

خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916

کرایه خودرو

خودروهای فرسوده

قالی شویی

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

خدمات
پزشکی و درمانی

نقاشی و کاغذ دیواری

پیمانکاری ساختمان درهای اتوماتیک



کشف 341بسته 
مواد مخدر 
از معده سه 
قاچاقچی 

سرهنگ چراغ  
فرمانده هنگ 
مرزی تایباد 

گفت: مرزبانان 
هنگ تایباد در سه 
عملیات جداگانه  

سه قاچاقچی مواد 
مخدر که تعداد 

341بسته آب بندی 
شده مواد مخدر 

از نوع هروئین 
را بلعیده بودند، 

دستگیر و از ناحیه 
آن ها 3 کیلو و 

328گرم مواد مخدر 
کشف شد.

خبرخبر
روزروز

ــتــظــامــی مشهد  فـــرمـــانـــده ان
گفت: هویت عامل شهادت 
دو بسیجی مــدافــع امنیت، 
ــرد تحت  ــن فـ شــنــاســایــی و ایـ
تعقیب نیروهای ویژه قرار گرفته 

است.

تصویرهایی که دل هر آزاده ای را به درد آورد ◾
پنجشنبه گذشته خبر شوکه کننده شهادت دو 
بسیجی مدافع امنیت در فضای مجازی منتشر 
و به سرعت دســت به دســت شــد. لحظاتی بعد 
فیلم دوربین های مداربسته از ایــن جنایت هم 

رسانه ای شد.
بازبینی این قطعه فیلم نشان می داد عامل جنایت 
که حدود 30 سال دارد، به یکی از نیروهای بسیجی 
که پشت یک خودرو سواری از روی موتور به زمین 
افتاده، چند ضربه چاقو با قساوت تمام می زند. 
در همین حین دومین نیروی بسیجی که متوجه 
ماجرا شده برای نجات جان این مدافع امنیت وارد 
عمل می شود و به سمت او حمله می کند که عامل 
جنایت که در تصویرها مشخص است یک فرد 
عادی نیست و آموزش حمله با سالح سرد را دیده، 
ضربه ای به گردن نفر دوم می زند و به سمت دیگران 
حمله ور می شود. دیگر از اینجا به بعد در فیلم 

منتشر شده، دیده نمی شود.

 خون هایی که برای امنیت جامعه  ◾

روی زمین ریخت
از همین رو فرماندار مشهد طی مصاحبه ای اعالم 
کرد: عصر پنجشنبه دو نیروی بسیجی با ضربات 
چاقوی آشوبگران در مشهد به شهادت رسیدند. 
محسن داوری اظهار کرد: متأسفانه در چهارراه 
عامل مشهد اغتشاشگران و عوامل آشــوب با 
تهدید قصد تعطیلی مغازه ها را داشتند؛ اما با 

حضور نیروی انتظامی، افراد متفرق شدند.
وی افــزود: با متفرق شدن اغتشاشگران، یکی از 
این افراد به طور ناگهانی با چاقو به پنج بسیجی 
که با فاصله دورتر از محل درگیری نیروی انتظامی 
بودند، حمله می کند که دو نفر شهید و سه نفر 

زخمی می شوند.
فرماندار مشهد تصریح کرد: این اتفاق در خیابان 
حر عاملی 33 افتاده و نیروهای بسیجی برای تأمین 
امنیت کسبه و مردم محل در آنجا حضور داشتند 

که با سالح سرد مورد حمله قرار می گیرند و دو نفر 
از این عزیزان)دانیال رضازاده و حسین زینال زاده(

به شهادت می رسند.
گفتنی اســت شهید دانــیــال رضـــازاده و حسین 
زینال زاده دو بسیجی امنیت بودند که در مشهد 

به شهادت رسیدند.
ــه ایـــن خــبــر آمـــده بـــود: شهید حسین  ــ در ادام
زیــنــال زاده دانشجوی دانشگاه شهید منتظری 
و شهید دانیال رضــازاده نیز دانشجوی دانشگاه 
فنی شهید منتظری، خادم الشهدا، خادم طرح 
والیت، خادم کاروان های اربعین و جهادگر اردوهای 

جهادی است.
همچنین محمدحسین نــدای، مهدی غفاری و 
ابراهیم غفاریان از دیگر بسیجیان مشهدی نیز 

مصدوم شده و در بیمارستان بستری هستند.

ــازه ای از  از همین رو و بــرای دریافت جزئیات ت
ماجرا موضوع را ابتدا از یکی از مسئوالن ارشد 
دستگاه قضایی مشهد پیگیری می کنیم که 
مشخص می شود تمامی زوایای ماجرا به صورت 
دقیق از ســوی مقام قضایی در حــال پیگیری 
بوده و در این زمینه دستورات ویژه ای هم صادر 

شده است.

پلیس سایه به سایه در تعقیب مرد جانی ◾
کمی بعد با رئیس پلیس مشهد تماس می گیریم 
تا از آخرین جزئیات ماجرا و اقدامات پلیسی برای 
شناسایی این آشوبگر اطالعاتی کسب کنیم. در 
این زمینه سرهنگ احمد نگهبان به قدس گفت: 
پس از وقــوع ایــن جنایت و با اقــدامــات پلیسی 
صورت گرفته، هویت عامل حمله به دو بسیجی 

مدافع امنیت مورد شناسایی دقیق قرار گرفت.
رئیس پلیس مشهد بیان کــرد: از همین رو و با 
توجه به اینکه پرونده در شعبه ویژه قتل دادسرای 
عمومی و انقالب مشهد در حال رسیدگی است، 
پــس از هماهنگی های قضایی یــک تیم ویــژه از 
مأموران پلیس برای دستگیری این فرد شرور وارد 

عمل شده اند.
بر اساس بررسی های انتظامی صورت گرفته این 
احتمال وجود دارد که چند فرد دیگر هم با عامل 
این جنایت همکاری کــرده باشند که تحقیقات 
دقیق در این زمینه در حال انجام است. سرهنگ 
نگهبان تصرح کرد: ان شاءهللا و به حرمت خون 
پــاک دو شهید عزیز هرچه سریع تر ایــن فرد 
دستگیر و به چنگال عدالت سپرده خواهد شد.

تشییع پیکر پاک شهدای امنیت در مشهد ◾
در عین حــال در خبرها آمــده اســت: پیکر پاک 
ــازاده و حسین  ــ ــیــال رضـ شــهــیــدان بسیجی دان
زیــنــال زاده و شهید مرزبانی رضــا رضوانی امــروز 

شنبه 28 آبان ماه در مشهد تشییع می شود .
ــن زمینه بنیاد شهید و امـــور ایــثــارگــران  در ای
خراسان رضوی اعالم کرد: پیکر پاک شهیدان 
بسیجی دانیال رضــازاده و حسین زینال زاده 
و شهید مرزبانی رضا رضوانی شنبه 28 آبان 
ســاعــت ۱۴:30 از مسیر بــولــوار شهید قرنی، 
تقاطع یا چهارراه مجد، میدان توحید، خیایان 
توحید، خیابان آیت هللا شیرازی به طرف حرم 

مطهر رضوی تشییع می شود .

نکته رسانه ◾
متأسفانه رأفت اسالمی که تا به امروز حاکمیت 
و دستگاه قضایی، انتظامی، سپاه و بسیج با این 
دست از اوباشگرانی که به اسم آزادی حتی اجازه 
کاسبی کردن را از مغازه داران شهر گرفته اند، سبب 
شده تا مردم در شهر از این اقدامات به تنگ بیایند 

و گالیه مند باشند.
همچنین بررسی های میدانی که خبرنگار ما از 
سطح شهر داشته اســت، تهدید به آتــش زدن 
مغازه ها و رفــتــاری کــه اوایـــل انــقــالب از گروهک 
مجاهدین خلق شاهد بودیم، سبب بروز نارضایتی 
عمومی شده و مطالبه مردم از دستگاه های مذکور 
برخورد قاطعانه با اغتشاشگران و اجــرای هرچه 

سریع تر احکام آن هاست.

رئیس پلیس مشهد خبر داد

شناسایی هویت عامل شهادت 
دو بسیجی مدافع امنیت 

سرهنگ احمد نگهبان به قدس گفت: پس از وقوع این جنایت و با اقدامات 
پلیسی صورت گرفته، هویت عامل حمله به دو بسیجی مدافع امنیت مورد 

شناسایی دقیق قرار گرفت.
گزيدهگزيده

خبر

 گروگان گیری مسلحانه 

با ادعای فرار از کشور! 
عامل مسلح گروگان گیری اعضای یک خانواده و 
دختر جوان در شهرک عسگریه مشهد با سرعت 

عمل پلیس دستگیر شد.
عــصــر دیــــروز گــروگــان گــیــری سرنشینان یک 
دستگاه خودرو جیلی توسط فرد مسلح به مرکز 
فوریت های پلیس ۱۱0 گزارش و بالفاصله تیمی 

ویژه از مأموران کالنتری طرق وارد عمل شدند.
خــودرو حامل گروگان ها به سرعت شناسایی و 
به محاصره نیروهای انتظامی درآمد. گروگانگیر 

مسلح حین فرار دستگیر شد.
در ادامــه متهم ۴2 ساله در تحقیقات به عمل 
آمده، انگیزه خود از این آدم ربایی را خروج از کشور 

عنوان کرده است.
به گزارش ایرنا، در تحقیقات تکمیلی مشخص 
شد متهم برای دستیابی به رؤیاهایش پیش از 
گروگان گیری ابتدا یک دستگاه خــودرو تــارا در 
خیابان فدائیان را سرقت و در یکی از خیابان های 
همان حوالی دختری ۱۹ ساله را با تهدید اسحله 

کلت گروگان گرفته بود.
در ادامــه این ماجرا پس از طی مسافتی خودرو 
مزبور به دلیل نامعلومی خاموش شد و با توجه 
به فریادهای دختر جــوان، متهم او را با تهدید 
اسلحه به یک دستگاه خودرو جیلی که اعضای 
یک خانواده سرنشینان آن بودند، سوار کرد که با 
سرعت عمل پلیس دستگیر شد. از متهم یک 
قبضه اسلحه کلت کشف و وی پس از تشکیل 
پرونده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

 کاله برداری 

در پوشش خرید دام

فرمانده انتظامی شهرستان گرمه از دستگیری 
فردی که به بهانه خرید دام از افراد روستایی، اقدام 

به کاله برداری از آنان می کرد، خبر داد.
سرهنگ محمد رضــا قائمی نـــژاد اظــهــار کــرد: 
درپی اعالم شکایت یکی از شهروندان مبنی بر 
کاله برداری با ترفند خرید دام، موضوع در دستور 

کار پلیس قرار گرفت.
به گــزارش فــارس، وی با اشــاره به اینکه این فرد 
با مراجعه به اهالی یکی از روستاهای حاشیه 
شهرستان با اعالم خرید دام از آن ها کاله برداری 
کرده بود، گفت: متهم در این پرونده  پنج رأس دام 
سنگین را بارگیری کرده و بدون پرداخت هیچ گونه 

وجهی، محل را ترک می کند.
در بررسی های به عمل آمده معلوم شد این فرد در 
محور گرمه- جنگل گلستان در حال تردد است 
که مأموران او را دستگیر کردند. متهم از شاکی 
پرونده پنج رأس دام سنگین به ارزش 8۵0 میلیون 

ریال کاله برداری کرده بود.

در شهر3
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3۶ شاکی، سارق حرفه ای را شناسایی کردند
فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت: یک سارق حرفه ای 
که متهم به سرقت قطعات خــودرو با 3۶ شاکی است در 
مشهد دستگیر شد. سرتیپ پاسدار محمدکاظم تقوی 
افزود: در پی گزارش سرقت های سریالی قطعات خودرو در 
محدوده شمال شهر مشهد، پیگیری موضوع در دستور کار 
تیمی از کارآگاهان پایگاه شمال پلیس آگاهی مشهد قرار 

گرفت. وی گفت: کارآگاهان پایگاه شمال پلیس آگاهی در 
روند تحقیقات پلیسی برای کشف این سرقت ها به اطالعات 
موثقی مبنی بر دست داشتن یک متهم سابقه دار در این 

سرقت ها دست یافتند.
فرمانده انتظامی خراسان رضوی افزود: کارآگاهان پلیس 
پس از جمع آوری ادله و مستندات کافی و پس از هماهنگی 

با مقام قضایی، وی را در اقــدامــی ضربتی و غافلگیرانه 
دستگیر و در بازرسی از مخفیگاهش تعدادی باتری، ضبط 
و پخش، باند و کامپیوتر خودرو کشف کردند. به گزارش صدا 
و سیما، سردار تقوی ادامه داد: متهم 32ساله که چند فقره 
سابقه کیفری در پرونده اش دارد، در تحقیقات به عمل آمده 
در مواجهه با مستندات و ادله پلیس پرده از 3۶ فقره سرقت 

قطعات خودرو در نقاط مختلف شهر مشهد و فروش اموال 
مسروقه به افراد مالخر برداشت.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به معرفی متهم به مراجع 
قضایی و ادامــه تحقیقات بــرای شناسایی و دستگیری 
افراد مالخر از شهروندان خواست هشدارهای پلیس را در 

پیشگیری از سرقت جدی بگیرند.

خط قرمز
   پروژه کشته سازی در بجنورد لو رفت

رسانه های معاند که می خواستند با انتشار یک 
دروغ به تحریک احساسات مردم بجنورد دست 

بزنند، ناکام ماندند.
پس از انتشار خبر کشته شدن یک جوان در 

اغتشاشات اخیر در بجنورد و موج سواری 
رسانه های معاند، پیگیری های رسانه ای نشان داد 
که فرد فوت شده نه تنها ساکن بجنورد نبوده، حتی 

این جوان دو هفته پیش در تهران درگذشته است.
به گزارش صدا و سیما، اسدی)پدر مرحوم( با 

اشاره به اینکه پسرش از 17 سالگی در تهران زندگی 
می کند، گفت: چند روز پیش از پلیس آگاهی تهران 

تماس گرفتند که برای تشخیص هویت فرد متوفی 
که در کنار اتوبان حکیم در منطقه شهرزیبای تهران 

پیدا شده است، مراجعه کنم.

فوت پسرم هیچ ارتباطی به بجنورد ندارد و او 
سال هاست در تهران به شغل کابینت سازی مشغول 

بوده و 40 روز پیش برای خرید موتورسیکلت 
به بجنورد رفته که مدارک خرید وجود دارد و 

موتورسیکلت وی در تهران است.

مدیر کل بهزیستی خراسان رضوی گفت: ۱3۵ هزار 
نفر دارای معلولیت تاکنون در این استان شناسایی 
شده و زیر پوشش خدمات حمایتی و توان بخشی 

این نهاد قرار گرفته اند.
به گــزارش قدس آنالین، مسعود فیروزی در آیین 
افتتاح مرکز نگهداری فــرزنــدان بی سرپرست و 
بدسرپرست )خانه فــرزنــدان( بهزیستی گناباد 
ــرد: از مجموع ۱8 هــزار نفر کــه در مراکز  اظــهــار ک
شبانه روزی بهزیستی استان نگهداری می شوند، 
2هزار نفر را فرزندان بی سرپرست و بدسرپرست 

تشکیل می دهند.
وی بــیــان کـــرد: همچنین ۷۵ هـــزار نــفــر از افـــراد 
نیازمند به حمایت؛ شامل زنان سرپرست خانوار، 
خودسرپرست و... در خراسان رضوی شناسایی 
و زیر پوشش خدمات بهزیستی قرار گرفتند. در 
مجموع تاکنون ۷00 هزار نفر از مردم و خانواده ها 
در شهرستان های مختلف این استان در سنین 

و مقاطع مختلف سنی زیر پوشش خدمات این 
نهاد قرار دارند.

وی ادامــه داد: با وجــود اهمیت توجه به نیازهای 
مسائل فرهنگی، آموزشی، مذهبی و ورزشی فرزندان 
و کودکان بدسرپرست و بی سرپرست و استفاده از 
ظرفیت های خیران و بخش های مختلف در این راستا 
شرایط زندگی آنان باید متناسب با محیط واقعی 

خانه و سطح زندگی اقشار متوسط جامعه باشد.
علی آراسته، رئیس اداره بهزیستی گناباد نیز در 
این مراسم اظهار کــرد: ۷۹ نفر از ایتام و فرزندان 

بدسرپرست و بی سرپرست در سنین 3 الی 2۵سال 
در پنج مرکز نگهداری ایــتــام در ایــن شهرستان 
مراقبت می شوند و ۱۴ نفر از آن هــا هم به عنوان 
فرزندخوانده به خــانــواده هــای دارای شرایط و یا 

بستگانشان سپرده شدند.
رئیس اداره بهزیستی گناباد بیان کرد: مرکز نگهداری 
فــرزنــدان بدسرپرست و بی سرپرست گناباد در 
زمینی به وسعت ۵00 مترمربع و با اعتبار ۴ میلیارد 
ــال پــس از بهسازی و تجهیز به  و 3۵0میلیون ری

بهره برداری رسید. 

خراسان رضوی خراسان رضوی 

شناسایی 
135 هزار معلول
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به تعدادی 
فروشنده آقا

جهت کاردرعمده 
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در، پنجره و کابینت

09354604745خورده ریز وغیره خریداریم

تخریب فوری ساختمان   
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گ��لبهار
خرید،فروش،رهن،اجاره
امالک پطرو)بلوارپرند(
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خریدار کلیه لوازم منزل
سالم و خراب، انواع ضایعات 
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شغل مناسب
 با کمترین هزینه

موبایل  تخصصی  تعمیرات  دوره 
و تبلت کامال کاربردی

حفاظتی  ایمنی  سیستمهای  دوره 
اعالم  مداربسته،  دوربین،  دزدگیر،   (
دربهای  تصویری،  آیفون  حریق، 
خانگی،  لوازم  تعمیر  برقی(، 
 ،PLC و  صنعتی  برق  های  دوره 
تعمیرات  دوره  ساختمان،  برق 
های  دوره  کامپیوتر،  تخصصی 
برنامه  سایت،  طراحی   ،ICDL
های  دوره  فتوشاپ  نویسی، 
حسابداری + نرم افزار، مهارت 
از  بازماندگان  ویژه  دیپلم  های 

تحصیل - آموزشگاه شهریار
با ارائه گواهینامه فنی و حرفه ای

051-37285662
نبش مطهری جنوبی13
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3

از پایه 9 تا 12 یکساله 
دیپلم بگیرید

ط
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01
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09152029978-09153526269

خرید و فروش لوازم مشاورین امالک
منزل و اثاثیه

آموزشگاه های
تخصصی

در و پنجره

تخریب ساختمان

آسانسور



   فعالیت ۷۷۳گروه 
جهادی در 
خراسان جنوبی   
مهدی هنری، مسئول 
بسیج سازندگی 
خراسان جنوبی 
از آغاز رزمایش 
جهادگران فاطمی 
در این استان خبر 
داد و گفت: ۷۷۳گروه 
جهادی در این 
رزمایش فعالیت 
می کنند.

وی اظهار کرد: 
رزمایش جهادگران 
فاطمی ۲ در استان و 
شهرستان سربیشه 
آغاز شده و تا ۱۵ روز 
در سراسر استان ادامه 
دارد.
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افقی  ◾
 1. فوتبالیست ایرلندی سابق پرسپولیس 
که فسخ قراردادهای جنجالی اش در لیگ 
برتر و در آخر با این تیم مشکالتی را برای 
باشگاه ایجادکرد - حرف فاصله 2. سبزی 
خوردنی و دارویی - وجه – طلوع خورشید 
3. پوشاننده- کثیفی لباس و بدن – نقاشی 
چهره 4. ستون بــدن – فلز مایع – ظاهر 
ساختمان - اکنون 5. تکیه کالم بچه مشهد 
– میوه کــال – خــوردنــی متعجب – مایه 
ــدن – مقابل  آهنگ 6. چــوپــان – آزادشــ
ــزار آهنی خــارانــدن  ــازده – ابـ صـــورت 7. یـ
بـــدن اســـب - حـــرف تـــکـــراری - نخست 
8.مــادرخــودمــانــی – مأمن – سگ بیمار 
9. جانور درنــده – خاک کــوزه – پدروپسر 
رئیس جمهور جنگ طلب اسبق آمریکا 
– الفبای موسیقی 10. نظم و ترتیب –  پدر 
حــضــرت مــوســی)ع( – محل قرارگرفتن 
ــه – پرنده  چــیــزی 11. مغزسر – زردچــوب
سخرخیز - ظاهرساختمان 12. رسوب 
سبزرنگ جــوی – از پس غذاها – ایالتی 
در هندوستان – مایع دباغی 13. برات 
– گــاومــیــش تبتی – متصل و پیوسته 
14.فناوری اطالعات و ارتباطات – پوشش 

- کارمند 15. نفس خسته – خوراکی خنک 
تابستانی - سازگاری

عمودی ◾
 1. بــنــیــان – جبین – از خـــواب افـــزارهـــا 
2.قـــافـــلـــه ســـاالر – شــهــر و جــمــهــوری 
خودمختار در جمهوری آذربایجان 3. مَثَل 
خیال راحــت – پسوند جمع – خواهش 
نفس – کشتی جنگی 4. پرحرف – زدنی 
بهانه گیر – فریب – رسوب ته جوی  5.لعنت 
ــه ای از حــشــرات انگلی خارجی  – راســت
دائمی و اجباری - حرکت منظم سربازان از 
مقابل فرمانده 6. یک خودمانی – معکوس 
– قسط و داد – آب بــنــد 7. رخــســاره – 
بهشت شداد – بخاری برقی 8. ابزار دفاعی 

در جنگ های قدیم – فنچ خانگی- حاجت 
9. ارز دیجیتالی که بالک چین مستقل 
خود را ندارد و روی شبکه های دیگر مانند 
اتــریــوم جــابــه جــا مــی شــود – یک ششم 
ملک – درخت مسواک 10. آزاد – سالح 
زیــرخــاکــی – چــوب محکم و سیاه رنگی 
از درختانی از ســرده خرمالو - از مصالح 
ساختمانی 11.طاهر – غزال – دریچه هوای 
ــودرو 12. ســپــیــده دم – بدگویی  مــوتــور خـ
ادبی – رایحه - پرنده 13. تکه پارچه کهنه 
ــه – درخــت زبان گنجشک – میوه  – دای
ــدار تابستانی 14. مرکز استان انتاریو  آب
کانادا و پرجمعیت ترین شهر این کشور 
– پیوست کردن 15. افتادن مطلبی به دل 

کسی – عامل ایجاد صوت - از گرفتنی ها
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حل جدول شماره قبل

خبرخبر
روزروز

ضرورت استقالل اداره ثبت احوال صالح آباد 
ابوالحسن صاحبی  معاون اداری و مالی فرمانداری 
شهرستان تربت جام با اشاره به شهرستان شدن صالح آباد 
و مسافت 90کیلومتری آن با تربت جام گفت: با توجه به 
ــادی از شهرستان شــدن صالح آباد  اینکه مــدت زمــان زی
می گذرد و از سویی مشکالت فراوان شهروندان صالح آبادی 
ــرای سفر به تربت جام و انجام کــارهــای اداری سجلی  ب

خود، اقتضا می کند اداره کل ثبت احوال استان در زمینه 
استقالل اداره ثبت احوال صالح آباد، اقدامات الزم را هر 
چه سریع تر انجام دهد. جعفر باقری افزود: ارائه آمار دقیق 
از سوی سازمان ها و نهادها، زیربنای پیشرفت، توسعه 
و برنامه ریزی اســت. از ایــن رو ادارات باید بــرای برقراری 
هماهنگی بین بخشی تالش کنند تا بتوانیم در انجام امور 

سریع تر  از وضعیت موجود به نتیجه مطلوب برسیم.
وی تأکید کــرد: افـــزون بــر افــزایــش حجم کـــاری، دوری راه 
صالح آباد تا تربت جام، از کارافتادگی و هزینه های مالی و حتی 
جانی)تصادفات( صالح آبادی ها در رفت و آمدهای چندین 
باره بین محورهای نامناسب این دو شهرستان ایجاب می کند 
مسئوالن استانی فکری به حال مستقل شدن اداره ثبت 

احوال این شهرستان محروم و مرزی بکنند. حسین زنگویی، 
رئیس اداره ثبت احوال تربت جام نیز گفت: در هفت  ماه 
نخست امسال 3 هزار و 181 نفر در شهرستان متولد شده اند 
که نسبت به مدت مشابه سال پیش 7/5درصــد کاهش 
والدت داشتیم. همچنین در هفت  مــاه ابــتــدای امسال 

705نفر بنا به دالیلی در شهرستان فوت کرده اند.

حج
    ودیعه گذاران حج تمتع 

برای تکمیل اطالعات اقدام کنند
مدیر حج و زیارت خراسان شمالی از دارندگان 

قبض های ودیعه گذاری حج تمتع خواست هرچه 
سریع تر با مراجعه به سامانه رزرو حج برای تکمیل 

اطالعات خود اقدام کنند. محمدباقر قاصری گفت: 
هدف از ثبت اطالعات دارندگان ودیعه حج تمتع، 

برنامه ریزی برای ارائه خدمات بهتر و پل ارتباطی 
بین سازمان حج با زائران است. از ۱۳ هزار و ۸۹۷ 

زائری که ودیعه گذاری انجام داده اند، تنها 4 هزار و 

۶۰۰نفر اطالعات خود را به روزرسانی کرده اند.
وی از ودیعه گذاران حج تمتع خواست هرچه 

سریع تر اطالعات شخصی خود را در سامانه به 
نشانی reserve.haj.ir   اصالح و به روزرسانی 

کنند تا ضمن ساماندهی اولویت های باقی مانده در 

نوبت تشرف به حج تمتع برنامه ریزی شود.
به گفته قاصری اگر اطالعات به روزرسانی نشود، 

پس از تعیین سهمیه استان برای اعزام زائران، 
به کسانی که در اولویت قرار دارند، اطالع رسانی 

نمی شود.

مردان آسمانی هاشم رسائی فر  کارنامه 
ــال اخـــیـــر اداره کل  چــنــد ســ
راهداری و حمل و نقل خراسان 
رضوی آن قدر ضعیف و پر نقص 
بود که صدای خیلی از مسئوالن 
را هم درآورد. وضعیت راه های 
استان، خود گویای همه چیز است. برای مثال کافی 
است چند کیلومتر از محدوده راهــداری خراسان 
رضوی پس از شهرستان داورزن به سمت شاهرود 
برویم. درســت پس از تابلویی که ختم محدوده 
خراسان رضوی را اعالم می کند، انگار وارد کشور 
دیگری می شویم! راه صاف است و بدون چاله و از 
گودال هایی که قاتل جلوبندی خودروها هستند، 
خبری نیست. چاله هایی که در راه هـــای استان 
به وفــور می بینیم و مسبب گرفتن جان خیلی از 

حادثه دیدگان جاده ای خراسان رضوی شده اند.
بــدون شک سر و سامان دادن به اوضـــاع وخیم 
راه های استان با شرایط فعلی هم زمان می برد و هم 
بودجه می خواهد. تنها برای بهسازی، نگهداری و 
ترمیم جاده های موجود بودجه ای 10هزار میلیاردی 
نیاز است؛ موضوعی که مدیر کل راهداری و حمل 
و نقل جــاده ای خراسان رضوی بر آن تأکید دارد و 
می گوید تنها برای ترمیم چاله های جاده مشهد به 
سبزوار و برعکس بودجه ای نزدیک به 600 میلیارد 

تومان مورد نیاز است.

قرارداد 2 هزار و 500 میلیاردی  ◾
جعفر شهامت درگفت وگویی با قدس از وضعیت 
موجود گفت و به پرسش های مطرح شده پاسخ 
داد. )گرفتن پاسخ پرسش های این مصاحبه به این 

سادگی هم نبود(.
وی در پاسخ به این پرسش که چه میزان از راه ها نیاز 
به بهسازی و ترمیم آسفالت دارند، گفت: متأسفانه 

قسمت هایی از رویــه راه هــای استان در سال های 
گذشته که بیشتر ناشی از کمبود اعتبارات الزم و 
افزایش قیمت  مواد اولیه بود، از میان رفته و نیاز به 
ترمیم و مرمت دارند. در همین زمینه اولویت ترمیم 
رویه راه ها به ترتیب محورهای ترانزیتی شریانی، 
اصلی و فرعی در برنامه اجرایی و عملیاتی این اداره 
کل قرار گرفته است. در حال حاضر برنامه اجرایی 
اداره کل راهــداری و حمل و نقل جــاده ای خراسان 
ــژه در محور های  ــه راه هـــا به وی رضـــوی، مرمت روی
شریانی و کریدوری استان با انعقاد بیش از 72 
قرارداد با مبلغ بیش از 2 هزار و 500 میلیارد تومان 

ــای استان  در قالب طــرح نهضت آسفالت راه هـ
است. در این طرح بیش از هزار و 600کیلومتر از رویه 
راه های استان مرمت شده و به سطح مناسبی ارتقا 

خواهند یافت.

ترمیم محور مشهد – سبزوار تا تابستان  ◾
ــه  ــی روی ــه مــوضــوع خــراب شــهــامــت در واکــنــش ب
آسفالت محور جاده مشهد به سبزوار و برعکس 
و نارضایتی های زیادی که در این زمینه وجود دارد، 
اظهار کرد: ترمیم رویه محور مشهد باغچه نیشابور 
سبزوار در قالب طــرح نهضت آسفالت راه هــای 

استان با انعقاد 15فقره قــرارداد با مبلغ مجموع 
690میلیارد تومان و طولی معادل 250 کیلومتر 
در حال انجام اســت. چنانچه تأمین اعتبار الزم 
انجام شود، تابستان سال آینده مشکل ترمیم رویه 

آسفالت این محور برطرف می شود.
ترمیم رویه راه های فرعی و بین شهری و روستایی 
نیز در دستور کار قرار گرفته است که به امید خدا 
بسیاری از مشکالت رویـــه مرتفع خــواهــد شد  
امــا به دلیل محدودیت اعتبارات ملی و کاهش 
سهم حمل و نقل و اعتبارات استانی در سال های 
اخیر به حدود کمتر از 13درصد اعتبارات استان، 
تغییر شرایط فعلی در راه هــای فرعی و روستایی 
نیازمند مشارکت بیشتر شـــورای برنامه ریزی 
شهرستان هاست. همچنین نباید فراموش کنیم که 
هزینه ها بسیار باالست. برای یک کیلومتر بیشتر از 
2میلیارد تومان بودجه الزم است. در بحث راه های 
روستایی، یکی دیگر از مشکالت، پراکندگی زیادی 
است که وجود دارد. امسال بودجه 60 تا 70 میلیارد 

تومانی برای این بخش در نظر گرفته شده است.

10 هزار میلیارد بودجه برای ترمیم خرابی راه ها ◾
شهامت در پاسخ به این پرسش که برای ساماندهی 
وضعیت راه  هــای استان به چه میزان بودجه نیاز 
است، عنوان کرد: بر اساس استانداردهای جهانی 
نگهداری و ترمیم راه هــا، ساالنه بین 3 تا 5 درصد 
هزینه های ساخت آن را نیاز دارد؛ یعنی حدود 
10هزار میلیارد تومان بودجه الزم است تا شرایط 
فعلی حفظ شــود. وی دربـــاره شرایط گردنه های 
جاده ای استان و تعداد گردنه های خطرناک گفت: 
گردنه های بحرانی در استان چهار یا پنج مورد 
هستند کــه دو گــردنــه در محور مشهد – تربت 
حیدریه قرار دارنــد، یک گردنه در محور نیشابور 

و گردنه تیوان درگز از اصلی ترین این موارد است.

در گفت و گو با مدیر کل راهداری استان مطرح شد

نیاز 10هزار میلیاردی 
عملیات ترمیمی راه ها

شهید براتعلی یزدانی ینگه قلعه
نام پدر: محمدعلی

والدت: 1338/8/6
متولد: بجنورد

شهادت: 1359/8/28
محل شهادت: اهواز، بر اثر اصابت ترکش خمپاره

مزار: بهشت زهرا)س( تهران 
یزدی  شهید براتعلی یزدانی ینگه قلعه، ششم 
آبان ماه 1338 در شهرستان بجنورد به دنیا آمد. 
پدرش محمدعلی و مادرش آب بی بی نام داشت. 
براتعلی تا پایان دوره متوسطه در رشته حسابداری 
درس خواند و دیپلم گرفت. وی همزمان با سال های 
ــاع مقدس، احساس تکلیف کــرد و به عنوان  دف
سرباز ارتش، راهی جبهه  شد تا از مرزهای ایران در 
برابر تهاجم وحشیانه رژیم بعث عراق دفاع کند. 
در مناطق مختلف عملیاتی حضور یافت و همراه با 
دیگر همرزمان و همسنگران خود حماسه ها آفرید.
براتعلی به عنوان سرباز ارتش در جبهه حاضر و در 
اهواز بر اثر اصابت ترکش خمپاره مجروح شد و در 
28 آبان 1359 در بیمارستان دکتر شریعتی تهران 
بر اثر عوارض ناشی از آن به شهادت رسید. پیکر 
وی در گلزار بهشت زهرا)س( تهران به خاک سپرده 

شد. روحش شاد.



گنجینه

تجلیل از فهرست نگاران 
نسخه های خطی

ــه کـــتـــاب،  ــت ــا هــف ــ ــان ب ــزمـ ــمـ هـ
بزرگداشت  و  تجلیل  همایش 
ــاری پــــویــــا و  ــ ــگ ــ ــت ن ــرســ ــهــ ــ »ف
ــســخــه هــای خطی  مــســتــمــر ن
مــرکــز  و  کــتــابــخــانــه  ــه  ســ در 
ــی بــــــــزرگ کــــشــــور«  ــگـ ــنـ ــرهـ فـ

ــد. شــ بــــــرگــــــزار  ــــک  ــل ــ م ــــی  ــل ــ م مـــــــــوزه  و  کـــتـــابـــخـــانـــه  در 
کتابخانه و موزه ملی ملک این برنامه بزرگداشت را به عنوان دومین 
پیش همایش »همایش بین المللی مخطوطات مشرق  زمین« با 
همکاری مجمع ذخایر اسالمی و خانه کتاب و ادبیات ایران با 
حضور جمعی از شخصیت ها و فعاالن فرهنگی کشور برپا کرد. 
موزه ها  کتابخانه ها،  ســازمــان  مــدیــران  و  متولیان  از  تجلیل 
ــوی، کــتــابــخــانــه بـــزرگ  ــ ــدس رضــ ــ ــان ق ــتـ ــاد آسـ ــنـ و مــرکــز اسـ
میراث  احیای  مرکز  و  نجفی)ره(  مرعشی  العظمی  آیــت هللا 
و مستمر نسخه های  پــویــا  فــهــرســت نــگــاری  بـــرای  اســالمــی 
ــود.  ــ ــن هــمــایــش ب ــ ــای ایـ ــه هـ ــامـ ــرنـ ــی، از مــهــم تــریــن بـ ــطـ خـ
و  کتابخانه  رئیس  رضــوان طــلــب،  محمدرضا  مراسم  ایــن  در 
ایــن موقوفه  تاریخچه تأسیس  به  اشـــاره  با  مــوزه ملی ملک 
و  بنیان گذار  آقاملک،  حاج حسین  نیک اندیشانه  اهــداف  و 
واقــف آن، بر ضــرورت اشاعه هر چه بیشتر فرهنگ کتاب و 
کرد.  تأکید  کشور  در  مطالعه  سرانه  افــزایــش  و  کتاب خوانی 
مجموعه های  مــســئــوالن  و  مـــدیـــران  از  جمعی  همچنین 
روایــت  کردند.  بزرگداشت سخنرانی  ایــن  در  کشور  فرهنگی 
و  ایـــرانـــی  و  اســالمــی  دســتــنــویــس هــای  پیشینه  از  بخشی 
اسالمی،  مــیــراث  احــیــای  مرکز  فعالیت های  و  منابع  معرفی 
کــتــابــخــانــه آیــــت هللا الــعــظــمــی مــرعــشــی نــجــفــی و ســازمــان 
در  رضــوی  قــدس  آستان  اسناد  مرکز  و  مــوزه هــا  کتابخانه ها، 
بود.  این سخنرانی ها  از جمله محورهای  حــوزه نسخ خطی، 
در ادامه این مراسم عالوه بر تجلیل از بزرگان حوزه فهرست نگاری 
در این سه کتابخانه و مرکز فرهنگی بزرگ کشور، از جمعی از 
فهرست نویسان و خادمان عرصه نسخ خطی نیز قدردانی شد.

ــات و  ــالعــ ــم اطــ ــاد پــیــشــکــســوت عــل ــتـ اسـ
دانــش شــنــاســی کــشــور بــر غــنــای کم نظیر 
قدس  آستان  کتابخانه  مطالعاتی  منابع 
برای  آن  پژوهشی  باالی  و ظرفیت  رضوی 
گسترش علم در عرصه جهانی تأکید کرد. 
دانشگاه  استاد  فتاحی،  رحمت هللا  دکتر 
از صــاحــبــنــظــران حـــوزه علم  فـــردوســـی و 
کتابداری، در گفت وگو با آستان نیوز اظهار 
کــرد: کتابخانه حــرم مطهر رضــوی از نظر 
قدمت تاریخی و غنای منابع؛ از نسخه های 
نفیس خطی تا مطبوعات و اسناد تاریخی، 
در کشور بی نظیر است و در سطح جهان 

نیز به ندرت مشابه آن یافت می شود. 
این استاد پیشکسوت گفت: این کتابخانه 
در ســال هــای اخیر تــالش کـــرده بــر غنای 
منابع خود بیفزاید که در این میان واقفان 
و اهداکنندگان آثار، از داخل و خارج کشور 

نقش پررنگی داشتند.
اگرچه منتسب بودن این کتابخانه به بارگاه 
ملکوتی حضرت رضــا)ع(، مهم ترین دلیل 
توجه واقفان حوزه کتاب به این مجموعه 
کتابخانه  ایــن  به  کتابدوستان  امــا  اســت، 
منابع  می دانند  چراکه  یافته اند؛  اعتماد 
درستی  بــه  کتابخانه  ــن  ای در  مطالعاتی 

نگهداری، حفظ و ساماندهی می شوند.
فتاحی ادامه داد: با معرفی هر چه بیشتر 
آستان  کتابخانه  پژوهشی  ظرفیت های 
قدس رضوی در میان دانشگاهیان کشور، 
انواع منابع مطالعاتی  اهدای  شاهد رشد 
توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه های 
مشهد و کشور به این کتابخانه و گسترش 
فعالیت های پژوهشی بر منابع آن خواهیم 

بود.  
قدم های  ــدوارم  ــی ام کـــرد:  خاطرنشان  وی 
بلندتری در راستای معرفی هر چه بیشتر 
آســتــان  کتابخانه  ظــرفــیــت هــای  و  مــنــابــع 

انجام شود  قدس رضوی در سطح جهان 
تا این کتابخانه بیش از پیش مورد توجه 

پژوهشگران دنیا قرار گیرد.
پژوهشپژوهش

ظرفیت کم نظیر برای 
 گسترش علم

در عرصه جهانی
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نکته ها/آیت اهلل مرتضی تهرانی

 مقدمات

تمرکز در زیارت

۲

3

۲

هدایت اهلل بهبودی از شاخصه های مکتب ادبیات پایداری می گوید

هنر مقاومت؛ دارایی معنوی
برای پیشرفت کشور

دبیر جامعه ایمانی مشعر:

 هیئت های مذهبی

محل تعامالت اجتماعی است

نقد و نظر

روان نویسی و صادق نویسی

    سال دوم    ویژه نامه 484    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی
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رض
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ی- 
سن

 ح
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آیین رونمایی از کتاب »متولد چهل و دو« مرور 
خاطرات زنده یاد حاج علی آقا شمقدری؛ یار دیرین 
رهبر انقالب در سالن همایش مرکز نمایشگاه های 

آستان قدس رضوی برگزار شد.
سیدعلیرضا مهرداد، نویسنده کتاب متولد چهل 
واقــع  در  کتاب  ایــن  مــراســم گفت:  ایــن  در  دو  و 
نتیجه 35 جلسه مصاحبه حمیدرضا صدوقی از 

پژوهشگران حوزه دفاع مقدس 
ــا مـــرحـــوم عــلــی شــمــقــدری و  بـ
بیان خاطرات ایشان از 50سال 
ــا رهــبــر  ــتـــی و هــمــراهــی بـ دوسـ

انقالب است ...

دکتر مالک رحمتی، قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی تأکید کرد  

اهتمام جدی آستان قدس رضوی برای توسعه فرهنگ قرآنی 
 کتابی که خاطرات یار دیرین

 رهبر معظم انقالب را روایت می کند

رونمایی از 
 متـولد 

چهل و دو

4

4

حمایت های 290 سال پیش آستان قدس رضوی از توسعه فضای کسب و کار

مدارا با مستأجران »پایین خیابان«
 محمدحسین نیکبخت 

احتماالً همه شما این روایت 
را شــنــیــده ایــد که  مــشــهــور 
خداست«  حبیب  »کاسب 
ــا ایــنــکــه »عـــبـــادت هفتاد  ی
جزء دارد که برترین آن کسب روزی حالل است«، 
بتواند مسیر  کــه  هــر سیاستی  دلــیــل،  همین  بــه 
فعالیت های مربوط به کسب و کار را هموار کند، 
از نظر اسالم سیاستی پسندیده و درخور ستایش 
است. این موضوع از دیرباز در ساختار فعالیت های 
اقتصادی آستان  قدس رضوی لحاظ می شد. اینکه 
می گویم دیرباز، معنایش تعمیم دادن این سیاست 
از  به چند دهه یا حتی چند سده اخیر نیست؛ 
آستان  در  اقتصادی  فعالیت های  که  زمانی  همان 
 قدس با اداره موقوفات و تالش برای استفاده بهینه 
از درآمد آن ها آغاز شد، توجه به رونق کسب و کار، 
این نهاد  اقتصادی  از سیاست های  بخش مهمی 
دیرپا و مقدس را تشکیل می داد. متولیان همیشه 
سعی می کردند در برخورد با مستأجران موقوفات 
اقتصادی  ارتباط  با آستان  نوعی  به  یا کسانی که 
داشتند، جانب مراعات را رعایت کنند. به همین 
دلیل، در مجموعه سندهای موجود در مرکز اسناد 
آستان  قدس رضوی، گاه به نمونه های جالبی از این 
تعامالت برمی خوریم که بیش از چند قرن قدمت 
دارند. امروز می خواهیم محتویات یکی از این اسناد 
را که مربوط به اجاره مغازه های پایین خیابان است، با 
هم بررسی کنیم. امیدواریم از مرور این سند تاریخی 

لذت ببرید. 

اجاره کلی مغازه به باباعبدهللا ◾
سـند مـورد نظـر مـا، بـا شـماره 35331/10 مربـوط به 
سال 1146قمری / 1112شمسی است؛ یعنی درست 
در دورانـی کـه بایـد آن را دوره فتـرت میـان صفویـه 
متعلـق  اسـماً  هنـوز  حکومـت  بدانیـم.  افشـاریه  و 
بـه صفویـه بـود و شـاه تهماسـب دوم را فرمانـروای 
ایـران معرفـی می کردنـد، اما همه می دانسـتند که به 
دلیـل سـقوط اصفهان در هجـوم افغان ها، حکومت 
صفویـه عمـالً دچـار فروپاشـی شـده و ایـن نادرقلـی 
افشـار اسـت کـه بـه تاخت برای کسـب قـدرت پیش 
مـی رود. بگذریـم، سـند مـا از یـک قـرارداد مفصـل 
اجـاره صحبـت می کنـد، قرارداد اجـاره مغازه هایی در 
پایین خیابان مشهد و اطراف آن. در این زمان، میرزا 
محمدرضا رضوی از سـادات رضوی مشـهد، تولیت 

آسـتان  قـدس را بـر عهـده داشـت. ایـن مغازه هـا کـه 
ظاهراً تعدادشان خیلی زیاد بوده  است، به شخصی 
بـه نـام باباعبـدهللا فرزنـد حاجـی ابراهیـم اجـاره داده 
شده  است: »به اجاره باباعبدهللا از قرار تمسک به 
تاریخ شـهر)ماه( شـوال سـنه 1146 )اسـفند 1112ش( 
آنکه باعث بر تحریر این کلمات شـرعیه آنسـت که 
بـه اجـاره و مقاطعـه شـرعیه گرفـت ... بابـا عبـدهللا 
ولد مرحوم حاجی ابراهیم از سـرکار به توسـط وکالء 
ذوی االحترام ... آمیرزا محمدرضا الرضوی ... همگی 
و تمامی کل دکاکین )مغازه ها( خیابان سفال )پایین 
خیابـان( و بـازار خفّافـان )کفش دوزهـا( و عطـاران و 
بـزازان و زرگـران متعلـق بـه سـرکار )امـام رضـا)ع(( از 
پلنـگ(  )سـال  بارس ئیـل  سـنه  فیـروز  نـوروز  ابتـدا 

لغایـت یـک سـال شمسـی کامل«. 

شرط های جالب یک قرارداد ◾
قـــرارداد مورد بحث مـــا، افزون بر جزئیـــات مالی، از 
قـــرار اجـــاره و...، جزئیات و شـــروط ویـــژه ای هم دارد 
که مربوط به شـــرایط سیاســـی و اجتماعی آن دوره 
و هدفـــش، البته رعایت انصاف و تـــالش برای رونق 
کســـب و کار اســـت. از جمله این شـــروط، موضوع 
محاصـــره شـــهر و ممانعـــت از فعالیـــت کاســـبان 
است: »چنان  چه خدای نخواسته در عرض ]دوره[ 
مذکـــور بـــه ســـبب ورود مخالفین و محاصـــره ارض 
اقدس )مشـــهد( دکاکین مذکور بسته شود مادامی 

که باز شـــود، بـــه تعطیل ایام مذکوره بعـــد از عرض 
بازدیـــد گماشـــتگان وکالء ســـرکار در بدل االجـــاره به 
خـــرج، مجـــری و محســـوب خواهـــد شـــد«. معنای 
این عبارت آن اســـت کـــه در زمان جنگ و محاصره 
شـــهر که به کلی بســـاط کســـب و کار جمع و دخل 
مغـــازه داران هیـــچ اســـت، آســـتان  قـــدس از جهـــت 
حمایت نســـبت بـــه این افـــراد، اجاره مدت بســـته 
بـــودن مغـــازه را به عنوان هزینه جایگزیـــن اجاره در 
نظـــر خواهد گرفت و مبلغی را از مســـتأجر مطالبه 
نخواهـــد کـــرد. افزون بـــر این ها، مســـتأجر می تواند 
در صورت کســـاد بودن بازار، وجـــه اجاره را در قالب 
اقســـاط به موجر پرداخت کنـــد و موجر هم باید در 
حـــد امکان به او فرصت تهیه مبلـــغ اجاره را بدهد. 
این قـــرارداد، با توجه به شـــرایط بحرانـــی آن دوران، 

به کســـبه مســـتقر در پایین خیابـــان و بازارهایی که 
به نامشـــان اشـــاره شـــد، ایـــن فرصت را مـــی داد که 
بدون نگرانی از وضعیت و شـــرایط بحرانی حاکم بر 
شـــهر، به کســـب و کار خـــود ادامه دهنـــد و به این 
ترتیـــب، چرخه مالی شـــهر مشـــهد برقـــرار بماند و 
مـــردم نیز از این رویکرد، منفعـــت الزم را ببرند. این 
ســـند را باید سند مدارا با مســـتأجر نامید؛ سندی 
کـــه می تواند برای همـــه ما، در هر شـــرایطی، الگوی 
مناســـب و قابل توجهی باشـــد که از گذشـــتگان به 

یادگار مانده  اســـت.

۲

منبر مجازی

 دلگرمی برای

گناهکار پشیمان

قرآن  آیــات  برخی  انصاریان  حجت االسالم 
باالترین دلگرمی و امید را به گنهکارانی می دهد 
که می خواهند توبه کنند. کسانی که قصد دارند 
رابطه خود را با گناه قطع کرده و به ربوبیت وجود 
مبارک حضرت حق اتصال پیدا کنند، این قطع و 

اتصال، مایه سعادت و خیر است... .
پروردگار مهربان عالم در قرآن به شدت به گنهکار 
دلگرمی و امید می دهد و در دلش چراغی روشن 
می کند که حاال گناه کردی، ولی راه برای توبه باز و 
برای ناامید شدن بسته است؛ توبه کن و من هم 

قبولت می کنم.
َّوْبَهَ عَنْ عِبَادِهِ... آیا  أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ هللاَ هُوَ يَقْبَلُ الت
مــردم نمی دانند؟ چه  چیزی را؟ این را که یقیناً 
هیچ  و  می کند  قبول  را  بندگانش  توبه  خداوند 
گنهکاری را در مسئله توبه، از غفران و رحمت 
محروم نمی کند و دست رد به سینه هیچ گنهکار 
چرا،  ندانسته اند؟  را  ایــن  آیــا  نــمــی زنــد...  تائبی 
توبه  خــدا  کــه  را  ایــن مسئله  چــون  دانسته اند؛ 
بندگانش را قبول می کند، 124هــزار پیغمبر، 114 
کتاب الهی اولیا و جانشینان انبیا خبر داده اند. 

نمی شود که ندانسته باشند.
خب... حاال که می دانند پروردگار عالَم توبه را قبول 
می کند، چه عذر و دلیلی دارند که توبه نکنند؟ 
وقتی آدم نمی خواهد کاری را انجام بدهد، باید 
یک دلیل عقلی، شرعی یا اخالقی داشته باشد؛ 
ولی گنهکار اگر بخواهد توبه نکند، هیچ  کدام از 
این دالیل را ندارد که بگوید به این دلیل اخالقی، 
عقلی و یا شرعی نمی توانم توبه کنم... انسان با 
توبه دوباره قرار است به خدا وصل شود... شما 
به دست تشنه می دهی؟  را  لیوان آب  این  چرا 
چون خدا دوست دارد و به این کار دستور داده 
است. این به کار انسان ارزش می دهد. کاری که 
به پروردگار وصل است، ارزش بسیار باالیی دارد. 
بسیار  هم  الرَِّحيمُ«... خدا  َّاُب  َّو الت هُوَ  »أَنَّ هللاَ 

توبه پذیر و هم بسیار مهربان است.
آیـا دلیلـی هسـت کـه آدم از ایـن خـدا ناامیـد و 
دلسـرد شـود؟ کسـی که توبه می کند، به حضرت 
بـرای  پـروردگار  آغـوش  و  می شـود  وصـل  رب 
شـخص تائـب و قبـولِ توبـه او بـاز اسـت. در آیـه 
دیگری داریم که: فَمَنْ تَاَب مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَْصلََح 
فَإِنَّ هللاَ يَتُوُب عَلَيْهِ إِنَّ هللاَ غَفُورٌ رَِحيمٌ«... کسی 
کـه بـه خـودش یـا دیگـران و یـا حکـم دیـن سـتم 
کـرده اسـت، ولـی پـس از ایـن سـتمکاری اش توبـه 
می کنـد و بـه پـروردگار می گویـد مـن رابطـه ام را بـا 
سـتم بریدم و دیگر به  دنبال سـتم  کردن نمی روم؛ 
سـپس خـودش را اصـالح می کنـد و سروسـامان 
می دهد و کمبودهای عبادتی و حالی اش را جبران 
ْـهِ« چنیـن انسـانی  ُـوُب عَلَي َـإِنَّ هللاَ يَت می کنـد، »ف
لیاقـت دارد کـه خـدا توبـه اش را قبـول کنـد و بداند 
بسـیار  خـدا  الرَِّحيـمُ«  َّاُب  َّـو الت هُـوَ  هللاَ  »أَنَّ  کـه 

آمرزنـده و مهربـان اسـت.



من ترك 
تركاهلل خريا مما شيئا عوضه هلل سبحانه 
هر كس به خاطر 
خداى سبحان 
از چيزى بگذرد، 
خداوند بهتر از آن را 
به او عوض خواهد 
داد.

تکونکیف اهلل فانظر من عین لن ختلو اعلم انک 
بدان كه از دید 
خداوند پنهان 

نيستی، پس بنگر 
چگونه اى.

مجید مالمحمدی، نویسنده در نشست نقد و بررسی کتاب 
»داعــشــی و عاشقی« گفت: داعـــش امـــروزه بــه شکل های 
مختلفی ظهور می کند همان طور که در حادثه شاهچراغ شاهد 

آن بودیم. 
 نشست نقد و بررسی کتاب »داعشی و عاشقی« به قلم مجید 
مالمحمدی از سوی دبیرخانه سی امین دوره هفته کتاب استان 
خراسان رضوی با مشارکت مؤسسه فرهنگی انتشاراتی به نشر 

آستان قدس رضوی و حضور علیرضا  ظفر، منتقد و کارشناس 
و عطیه هراتی به عنوان دبیر نشست پنجشنبه ۲۶ آبان ماه در 

کتاب فروشی مرکزی به نشر در مشهد برگزار شد.
مجید مالمحمدی، نویسنده کتاب در این نشست به روند 
نگارش کتاب »داعشی و عاشقی« اشــاره و ابــراز کــرد: حوزه 
تخصصی من نوشتن کتاب ها و معارف اسالمی ویژه کودک و 
نوجوان است. من تجربه چند سفر پیاده روی اربعین داشتم و 

مردمی با زبان ها و افکار مختلف در این جریان حضور دارند .
وی افزود: پیاده روی اربعین مسیری عجیب است و اتفاق های 
خاص و منحصر به فردی در آن رخ می دهد و کلید نگارش کتاب 

در این سفر به ذهنم خطور کرد.
نویسنده کتاب داعشی و عاشقی گفت: برخی به من خرده 
گرفتند چــرا زمانی که داعــش از بین رفته شما ایــن عنوان را 
انتخاب کردید؟ برعکس من قائلم که هنوز داعش وجود دارد و 

ممکن است به شکل های دیگر بازگردد؛ همان  طور که در حادثه 
شاهچراغ شاهد هستیم.

 وی در پاسخ به این پرسش که چه الزاماتی برای نویسندگی 
وجود دارد، گفت: برای ورود به عرصه نویسندگی باید سطح 
مطالعه خود را ارتقا بدهید. از کودکی به کتاب بسیار عالقه 

داشتم و در یک خانواده فرهنگی تربیت شدم.
نویسنده کتاب داعشی و عاشقی گفت: بچه های دوران ما 

ارتباط بسیاری با مجالت داشتند و من هم چون استعدادی در 
حوزه ادبیات داشتم نشریه چاپ می کردم و از پول فروش آن، 
کتاب خریداری می کردم. این نویسنده حوزه کودک و نوجوان 
گفت: برخی قائل به پیچیدگی در نگارش هستند؛ در صورتی که 
من روان نویسی و صادق نویسی را حرفه ای تر می دانم. عالقه مند 
به نگارش در کارهای مذهبی هستم و رمان بعدی من کتابی 
درباره فدک و بیان فضائل حضرت علی)ع( و فاطمه زهرا)س( 

است که به زبان فرانسوی نیز ترجمه شده است.
 علیرضا ظفر، کارشناس و منتقد نیز در ایــن نشست به 
جنایت های گروه داعش اشاره و ابراز کرد: گروهکی مانند داعش 
آنچنان شست و شوی مغزی و تأثیری روی انسان ها دارد که 
موجب می شود فرد در اوج جوانی و انرژی انتحاری به کمر خود 
ببندد و از بین برود. وی گفت: در عصری که پویش های مختلفی 
برای کرامت انسانی شکل می گیرد، با عنصر و پدیده ای به نام 

داعش با آن سطح از خشونت  مواجه هستیم که محدود به یک 
جغرافیا نیست و افرادی از آمریکا، فرانسه، امارات، ترکیه و سایر 

کشورها در این سازمان حضور دارند.
وی به کار بردن ادبیات لطیف و استعاره های زیبا را از ویژگی های 
خاص این رمــان دانست و گفت: نگارش چنین رمانی برای 

نوجوانان در این شرایط اتفاق خوبی است.
ظفر نپرداختن به موضوع رسانه را نقطه ضعف ایــن رمان 

دانست و افــزود: در عصر کنونی تأثیرگذاری رسانه را شاهد 
هستیم و می بینیم دشمن چگونه نوجوان را تحریک می کند تا 
پاسگاهی را آتش بزند. برای کدام آرمان و برای رسیدن به کدام 
هدف این کار را انجام می دهد؟ روند مواجهه یک جوان با تفکر 
داعشی با نقش و تأثیر رسانه ها بسیار مهم است و نویسنده 
می توانست این جنبه را در گرایش شخصیت ها به داعش 

نمایش دهد.

نقد و نظر
 روان نویسی
و صادق نویسی

دبیر جامعه ایمانی مشعر گفت: در همایش امسال 
رویکرد اصلی را بر موضوع تربیت قرار داده ایم.

بـــه گـــزارش خبرگـــزاری مهـــر، رحیـــم آبفـــروش در 
شـــانزدهمین همایش مدیـــران هیئت هـــای محوری 
و برگزیـــده کشـــور کـــه در ســـالن همایش هـــای غدیر 
مجتمـــع یـــاوران مهـــدی مســـجد مقـــدس جمکران 
برگزار شـــد، اظهار کرد: در تالش هســـتیم همایش ها 
متناسب با شـــرایط و نیاز جامعه جهت گیری ویژه ای 

داشـــته باشند.
وی با اشاره به اینکه در چندین نوبت هیئت و خانواده 
رویکرد اصلی ما بوده است، عنوان کرد: در همایش 
امسال نیز رویکرد اصلی را بر موضوع تربیت قرار 

داده ایم.
دبیر جامعه ایمانی مشعر ادامه داد: در عرصه تربیت 
چالش ها و مدعیان مختلفی وجـــود دارد کــه بــرای 
تشخیص راه درســت از بیراهه نیازمند چشم بینا و 

بصیر هستیم.
وی با بیان اینکه این موضوع به یک مسئله خیلی مهم 
در جامعه فعلی تبدیل شده اســت، مطرح کــرد: اگر 
هیئت به محل تربیتی تبدیل شود تمام جایگاه های 

منبری و مداح تغییر پیدا خواهد کرد.

آبفروش ادامه داد: این تغییر جایگاه ها می تواند نتایج 
بسیار مطلوبی به همراه داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه هیئت، اجتماعی مؤمنانه است، 
خاطرنشان کــرد: این اجتماع حول ثقلین به منظور 

احیای امر اهل بیت)ع( است.
دبیر جامعه ایمانی مشعر با بیان اینکه امر اهل بیت)ع( 
رشد و تربیت مخاطبان هیئت است، تصریح کرد: در 
نتیجه برای تحقق این رسالت، هیئت باید به محل رشد 

و تربیت تبدیل شود.
وی بــا اشـــاره بــه اینکه تمام اتــفــاق هــای هیئت ها در 
تعامالت اجتماعی رقم می خورد، یادآور شد: هیئت 
به عنوان نهاد تربیتی باید در جایگاه تعلیم و تربیت 

خانواده ها قرار بگیرد.
آبفروش با بیان اینکه هیئت این چنینی می تواند الگوی 
نظام حکمرانی اسالمی باشد، ابــراز کــرد: این هیئت 
می تواند حلقه میانی امام و امت بوده و به عصای دست 

والیت تبدیل شود.
وی در پایان اضافه کــرد: ایــام فاطمیه نزدیک است 
و هیئت های مذهبی باید از ایــن فرصت به منظور 
اثرگذاری در حوزه تعلیم و تربیت بهترین استفاده را 

داشته باشند.

دبیر جامعه ایمانی مشعر:

 هیئت های مذهبی
محل تعامالت اجتماعی است  

دیدگاه  

مدیر کل بقاع متبرکه سازمان اوقاف اعالم کرد

عرضه صنایع دستی روستاییان 
در امامزادگان

ــه کــتــاب خــوانــی و خبر تــوصــیــه ب
تذکر نسبت به پایین بودن 
میزان مطالعه در بین اقشار 
مختلف جامعه از نکاتی 
اســـت کــه در بــیــانــات رهبر 
انقالب اسالمی مورد تأکید قرار گرفته است. حضرت 
آیت هللا خامنه ای خردادماه ۱۳۹۸ با اشاره به مطلوب 
نبودن وضعیت رواج کتاب در بین نسل جوان خطاب 
به دانشجویان گفتند: »شما احتیاج دارید بخوانید، 
احتیاج دارید بدانید. شما نهضت کتاب خوانی باید 
راه  بیندازید، واقعاً کتاب بخوانید، مطالعه کنید« 

 .۱۳۹۸/0۳/0۱
در بین موضوعات متعددی که نویسندگان به آن 
پرداخته اند، حوزه ادبیات دفاع مقدس و خاطرات 
مــربــوط بــه آن دوران از سرفصل هایی اســـت که 
مــورد توجه ویــژه رهبر انقالب قــرار داشته و تاکنون 
تقریظ های متعددی از ایشان بر کتاب های دفاع 

مقدس نیز منتشر شده است.
بر همین اساس رسانه KHAMENEI.IR به مناسبت 
آغــاز هفته کتاب سلسله گفت وگوهایی با فعاالن 
حوزه کتاب و ادبیات داشته است و در همین راستا 
سراغ آقای هدایت هللا بهبودی؛ نویسنده، تاریخ نگار 
و از برندگان جایزه کتاب سال و جایزه ادبــی جالل 

رفته است.
رهبر معظم انقالب در دیداری که سال ۸4 با جمعی 
از پیشکسوتان جهاد و شــهــادت و خاطره گویان 
دفتر ادبیات و هنر مقاومت داشتند در تجلیل از 
تالش های فعاالن حوزه ادب پایداری فرمودند: »اگر 
بنده شاعر بودم، یقیناً در مدح شماها، در مدح آقای 
سرهنگی، در مدح آقای بهبودی، در مدح آقای قدمی، 
در مدح همین خاطره سازان و خاطره انگیزان قصیده 
می ساختم؛ حقیقتاً جا دارد؛ چون کارِ بسیار بزرگ 
و بااهمیتی اســت... اخیراً از آقــای بهبودی و آقای 

سرهنگی مصاحبه ای می خواندم، که واقعاً هم همین 
 طور است. این آقایان معتقدند قضایای دوره دفاع 
مقدس را بایستی مستند کرد، تبیین کرد، مستدل 
کرد تا بر اساس این ها آثار هنری به  وجود بیاید، که 
کامالً درست است. اعتقاد من این است که ما هر چه 
برای دوره دفاع مقدس سرمایه گذاری و کار کنیم، زیاد 
نیست؛ چون ظرفیت هنری و ادبی کشور برای تبیین 
این دوره، خیلی گسترده، وسیع و عمیق است و از 
این ظرفیت تاکنون استفاده خوب و درخوری نشده. 
البته کتاب های خوبی نوشته شده، لیکن این رشته 
باید استمرار پیدا کند«. بهبودی در این گفت وگو 
به بررسی شاخصه های مکتب ادبیات پایداری در 

انقالب اسالمی پرداخته  است. 

خاطره نگاری و ترویج ادبیات دفاع مقدس یکی از  ◾
موضوعات مورد تأکید رهبر انقالب در سال های پس 
از جنگ بوده است. حمایت های ایشان چه نقشی در 
استمرار و گسترش ادبیات دفاع مقدس داشته است؟
تا آنجایی که ذهــن من یــاری می کند و 
مشاهدات من گواهی می دهد، در ایران، 
مسئولی که مثل رهبر انقالب به مقوله 
دفاع مقدس اهمیت دهد، نداریم. به یاد نمی آورم 
کسی به  انــدازه ایشان، به دارایی های معنوی باقی 
 مانده از دوران هشت سال دفاع مقدس، اهمیت 
داده باشد. فــارغ از هر گونه عالقه مندی شخصی 
ــردار، عمل و گفتار ایــشــان در مقاطع  ــ وقــتــی بــه ک
مختلف نگاه می کنم، ایشان را در رتبه نخست 

می بینم.
ایشان در مناسبت های مختلف بر مفاهیمی تأکید 
داشته و بعضی از جمالت ایشان تبدیل به عنوان 
شده است؛ از جمله اینکه فرمودند: »جنگ، یک 
گنج است« ۱۳70/04/۲5، این جمله ماندگار شده 
است و همچنان به عالقه مندان این حــوزه تــوان و 

نیرو می دهد.
ســـال 70 بـــود کــه حــضــرت آیـــت هللا خــامــنــه ای، از 
نویسندگان دفتر ادبیات و هنر مقاومت -که در سال 
۶7 در حوزه هنری تأسیس شده بود- دعوت کردند با 
ایشان دیداری داشته باشند. از دفتر تماس گرفتند 

و گفتند چنین دیــداری وجود دارد. این برنامه ها از 
همان سال ها نشان دغدغه مندی رهبر انقالب درباره 

ادبیات مقاومت است.
رهبر انقالب به شدت اهل مطالعه هستند؛ اگر روزی 
به کتابخانه ایشان دسترسی باشد، البد خواهیم دید 

که حاشیه ای در ابتدا یا انتهای کتاب ها نوشته شده و 
درباره آن ها اظهارنظر کرده اند اما اغلب تقریظ هایی 
که تاکنون از ایشان در دسترس قرار گرفته مربوط 
به کتاب های دفــاع مقدس اســت. باید پرسید چرا 
کتاب های دفــاع مقدس؟ این را می شود از بیانات 
ایشان در آن دو سه  دهه هم فهمید. می توان دریافت 
رهبر انقالب به استمرار آنچه از جنگ هشت ساله 
ما به جای مانده است، مُصر هستند و این دارایی 
معنوی را برای زنده  بودن جامعه، دفاع از آرمان ها و 
سرزمین در مواقف دیگر، برای برداشتن قدم های 
بزرگ رو به  جلو و پیشرفت کشور مفید می دانند. 
اگر آن فرهنگ به ذهن و ضمیر جامعه تزریق شود، 
می تواند در پیشبرد راه و در بزنگاه های دیگر، برای 
حال مملکت و برای حال آرمان ها و اعتقادات این 
مــردم مفید باشد. از ایــن جهت اســت که ایشان 
ــد ایــن حاشیه نویسی ها یا تقریظ ها  اجــازه داده انـ

منتشر بشود.

به عنوان یک نویسنده  بگویید، این تقریظ ها چه  ◾
تأثیری در انگیزه سایر نویسندگان برای فعالیت در 

حوزه ادبیات دفاع مقدس داشته است؟
ایــن تقریظ ها تأثیر چشمگیر و قابل  توجهی در 
چــاپ و توزیع و خرید کتاب های مربوط به جنگ 
داشت. از طرفی هم، ناشران با برگزاری مسابقه های 
کتاب خوانی و مانند آن سبب شدند کتاب ها بیشتر 
دیده شوند و چقدر جوان هایی که به این موضوعات 
جذب شدند و کتاب ها را خریدند! شمارگان بعضی 
از کتاب ها از ۱00هزار عبور کرده است که شاید االن به 
۳00-۲00 هزار هم رسیده باشد. این ها جزو اتفاقات 
بی سابقه ای بود که در این عرصه رخ داد و کتاب های 
مربوط به جنگ را جزو کتاب های برتر و پرمخاطب 
این مملکت قرار داد. خب طبیعتاً این کتاب ها، به 
 برکت این حاشیه نویسی ها و این تقریظ ها به این 

مرتبه ها رسید.
با یقین می شود گفت بیشتر این نویسنده ها دلگرم 
شدند. در کاری که داشتند، پایداری به خرج دادند 
و قطعاً این تقریظ ها با نیرویی که به این نویسندگان 

داد به توسعه ادبیات پایداری بسیار کمک کرد.

 ارزیابی شما از وضعیت آثار دفاع مقدس از سال  ◾
۶۸ تا امروز چگونه است؟

ما سال ۶۸ با یک جریان ادبی مواجه شدیم. از ابتدا، 
سپاه کارهایی در این زمینه انجام می داد اما من بدون 
 تعصب عرض می کنم، پس از تأسیس دفتر ادبیات 
و هنر مقاومت در سال ۶7 در حوزه هنری، رفته رفته 
این کار تکثیر شد و مورد توجه قرار گرفت. سپس این 
کارها توسط سازمان ها یا دیگر اشخاص عالقه مند 
پیگیری و در دفتر ادبیات چند برابر و موجب شد که 
اکنون ما با یک جریان ادبی مواجه هستیم. امروز 
ادبیات پایداری، بی شک تبدیل به یک مکتب ادبی 

و یک جریان ادبی شده است.
شما به شمارگان کتاب هایی که با این عنوان منتشر 
می شود، نگاه کنید. به استقبال جامعه از این ها 
نگاه کنید. خب مگر شاخص های یک مکتب ادبی 
چیست؟ همین هاست دیگر. ما االن از این کتاب ها، 
در سایر هنرها اســتــفــاده می کنیم. ایــن کتاب ها 
در نمایش نامه نویسی، در فیلم نامه نویسی، در 
سخنرانی ها و منابر و حتی در اشعار و ضرب المثل ها 
مورد استفاده قرار گرفته و وارد فرهنگ عامه مردم 
شده است. خب این ها ویژگی های یک مکتب ادبی 
اســت. ما اگر ادبیات پایداری را یک جریان و یک 
مکتب ندانیم، به  نظر من بی انصافی کردیم. ما به 
آن هدف رسیدیم؛ منتها این جریان نباید متوقف 
بشود و همچنان باید ادامه پیدا بکند؛ البته به شکلی 
حرفه ای تر، اصولی تر و گزیده تر تا بتواند مخاطبان 

بیشتری را به خودش جلب کند.
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مدیر کل بقاع متبرکه و اماکن مذهبی سازمان اوقاف 
و امور خیریه کشور از اجــرای طرح »شمیم خدمت« 
در بیش از 500 امامزاده و بقعه متبرکه کشور خبر داد 
و گفت: با همکاری وزارت میراث فرهنگی و گردشگری 

و صنایع دستی مقرر شده فرصت عرضه محصوالت 
روستاییان در جوار امامزادگان فراهم 

شود. 
حــجــت االســالم محمد نـــوروزپـــور 
در گفت وگو با خبرنگار گــروه قرآن 
و مــعــارف خــبــرگــزاری شبستان از 
اجــرای طــرح »شمیم خدمت« در 
بیش از 500 امامزاده و بقعه کشور 
خبر داد و گفت: در قالب این طرح 

کارگاه هایی به منظور ارائه آموزش در رشته های خیاطی، 
گوهرتراشی، تعمیرات موبایل و دیگر رشته ها برای 
بانوان به ویژه زنان بی سرپرست و بدسرپرست خانوار با 

همکاری سازمان فنی و حرفه ای برگزار می شود. 
وی بیان کــرد: پس از ارائــه آموزش های الزم، امکاناتی 
همچون چرخ خیاطی در اختیار آن ها قرار می گیرد تا 
بتوانند در جوار امامزادگان و بقاع متبرکه صاحب شغل 
شوند و از این طریق بتوانند کسب درآمــد بــرای خود 

داشته باشند. 
حجت االسالم نوروزپور همچنین از امضای تفاهم نامه 
همکاری با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی خبر داد و گفت: بــر اســـاس ایــن تفاهم نامه 
همکاری مقرر شده است امکان برپایی نمایشگاه و 
عرضه محصوالت صنایع 
دستی روستاییان در جوار 
امامزادگان و بقاع متبرکه 
فراهم شــود. مدیرکل بقاع 
مــتــبــرکــه و امــاکــن مذهبی 
سازمان اوقاف و امور خیریه 
در ادامه، استمرار اجرای طرح 
»قرار دوازدهم« را یکی دیگر از 
برنامه هایی نام برد که در امامزادگان و بقاع متبرکه اجرا 
می شود و گفت: در قالب این طرح که از آغاز دوران کرونا 
تاکنون در حال اجراست، بسته های معیشتی میان 
اقشار کم برخوردار توزیع می شود. از ابتدای بیماری کرونا 
تاکنون بیش از ۲میلیون بسته معیشتی میان اقشار 
بی بضاعت توزیع شده که 70 درصــد این بسته های 
معیشتی توسط خیران و ۳0 درصــد از طریق عواید 

امامزادگان و بقاع متبرکه تأمین شده است. 

هدایت اهلل بهبودی از شاخصه های مکتب ادبیات پایداری می گوید

هنر مقاومت؛ دارایی معنوی 
برای پیشرفت کشور

آگهی تاریخ 28/ 08  / 1401      صفحه 10

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3قانون وماده13آ یین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

 براب��ررای ش��ماره 140160301046000418هی��ات اول موض��وع قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی 
وس��اختمانهای فاقدسندرسمی مس��تقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک پیش��وا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم مهدیه کریمی فرزند رحیم بش��ماره شناس��نامه 041 صادره ازورامین درشش��دانگ اعیانی یک باب خانه به 
مساحت77.39مترمربع پالک 1047فرعی از113- اصلی واقع درحوزه ثبت ملک پیشواخریداری ازمالک رسمی آقای 
جالل شیرین دژ محرزگردیده است. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله15روزآگهی می شوددرصورتی 
که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خودرابه این اداره تس��لیم پس ازاخذرس��ید.ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض.دادخواست 
خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سندمالکیت صادرخواهدشد.م الف/156   آ-40111160
تاریخ انتشارنوبت اول :  1401.8.28                    تاریخ انتشارنوبت دوم: 1401.9.13

رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان پیشوا

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3قانون وماده13آ یین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

 برابررای شماره 140160301046000760تاریخ1401.8.9هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای قاسم نظری فرزند علی بشماره شناسنامه 1449 صادره ازدر یک باب خانه ویالیی به مساحت118.80مترمربع 
پالک یک فرعی از 6- اصلی واقع درحوزه ثبت ملک پیش��واخریداری ازمالک رس��می آقای محمدرضاش��یرکوند 
محرزگردیده اس��ت. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله15روزآگهی می شوددرصورتی که اشخاص 
نس��بت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ندمی توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خودرابه این اداره تس��لیم پس ازاخذرسید.ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض.دادخواست خودرابه 
مراج��ع قضایی تقدی��م نمایند.بدیهی اس��ت درصورت انقضای م��دت مذکوروعدم وصول اعت��راض طبق مقررات 

سندمالکیت صادرخواهدشد.م الف/158    آ-40111161
تاریخ انتشارنوبت اول : 1401.8.28                     تاریخ انتشارنوبت دوم: 1401.9.13

رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان پیشوا

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3قانون وماده13آ یین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

 برابررای شماره 140160301046000763تاریخ1401.8.9هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای س��یدجلیل حس��ینی فرزند سیدجالل بش��ماره شناس��نامه 58 صادره ازورامین در یک زمین بابنای احداثی 
به مس��احت 256مترمربع پالک 46فرعی از112- اصلی واقع درحوزه ثبت ملک پیش��واخریداری ازمالک رس��می 
خانم فریده جاللی جعفری  محرزگردیده اس��ت. لذابه منظوراطالع عموم مرات��ب دردونوبت به فاصله15روزآگهی 

می ش��وددرصورتی که اشخاص نسبت به صدورس��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ندمی توانند ازتاریخ 
انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم پس ازاخذرسید.ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم 
اعتراض.دادخواس��ت خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.م الف/157  آ-40111162
تاریخ انتشارنوبت اول : 1401.8.28                   تاریخ انتشارنوبت دوم: 1401.9.13

رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان پیشوا

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3قانون وماده13آ یین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

 براب��ررای ش��ماره 140160301046000624تاریخ1401.7.26هی��ات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاض��ی آق��ای محمدعلی قمی فرزند محمدحس��ن بش��ماره شناس��نامه 17 ص��ادره ازدر یک ب��اب گلخانه به 
مساحت9981.6مترمربع پالک 135فرعی از154- اصلی واقع درحوزه ثبت ملک پیشواخریداری ازمالک رسمی آقای 
فریدزاهدی مقدار41000مترمربع محرزگردیده است. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله15روزآگهی 
می ش��وددرصورتی که اشخاص نسبت به صدورس��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ندمی توانند ازتاریخ 
انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم پس ازاخذرسید.ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم 
اعتراض.دادخواس��ت خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.م الف/161   آ-40111163
تاریخ انتشارنوبت اول : 1401.8.28                       تاریخ انتشارنوبت دوم: 1401.9.13

رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان پیشوا

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3قانون وماده13آ یین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

 براب��ررای ش��ماره 140160301046000621تاریخ1401.7.26هی��ات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای محمدعلی قمی فرزند محمدحس��ن بش��ماره شناس��نامه 17 صادره ازورامین در یک باب گلخانه به 
مس��احت35539.8مترمربع پالک 113فرعی از154- اصلی واقع درحوزه ثبت ملک پیشواخریداری ازمالک رسمی 
آقای سیدجمال الدین وسیدعالءالدین واقدس ومیهن سادات غیاثی فرزندان سیدجالل جمعا مقدار36000مترمربع 
محرزگردیده اس��ت. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله15روزآگهی می شوددرصورتی که اشخاص 
نس��بت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ندمی توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خودرابه این اداره تس��لیم پس ازاخذرسید.ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض.دادخواست خودرابه 
مراج��ع قضایی تقدی��م نمایند.بدیهی اس��ت درصورت انقضای م��دت مذکوروعدم وصول اعت��راض طبق مقررات 

سندمالکیت صادرخواهدشد.م الف/162   آ-40111164
تاریخ انتشارنوبت اول : 1401.8.28                    تاریخ انتشارنوبت دوم: 1401.9.13

رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان پیشوا

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3قانون وماده13آ یین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
 براب��ررای ش��ماره 140160301046000625تاریخ1401.7.26هی��ات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای محمدعلی قمی فرزند محمدحس��ن بش��ماره شناس��نامه 17 صادره ازورامین در یک باب گلخانه به 
مس��احت11536مترمربع پالک 105فرعی از154- اصلی واقع درحوزه ثبت ملک پیش��واخریداری ازمالک رسمی 
آقای س��یدعالءالدین غیاثی  محرزگردیده اس��ت. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله15روزآگهی 
می ش��وددرصورتی که اشخاص نسبت به صدورس��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ندمی توانند ازتاریخ 
انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم پس ازاخذرسید.ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم 
اعتراض.دادخواس��ت خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.م الف/163   آ-40111165
تاریخ انتشارنوبت اول : 1401.8.28                   تاریخ انتشارنوبت دوم: 1401.9.13

رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان پیشوا

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3قانون وماده13آ یین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

 براب��ررای ش��ماره 140160301046000623تاریخ1401.7.26هی��ات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای محمدعلی قمی فرزند محمدحس��ن بش��ماره شناس��نامه 17 صادره ازورامین در یک باب گلخانه به 
مس��احت6470.1مترمربع پالک 113فرعی از154- اصلی واقع درحوزه ثبت ملک پیش��واخریداری ازمالک رسمی 
آقای اشرف غیاثی فرزندسیدجالل محرزگردیده است. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله15روزآگهی 
می ش��وددرصورتی که اشخاص نسبت به صدورس��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ندمی توانند ازتاریخ 
انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم پس ازاخذرسید.ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم 
اعتراض.دادخواس��ت خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.م الف/164   آ-40111166
تاریخ انتشارنوبت اول : 1401.8.28                      تاریخ انتشارنوبت دوم: 1401.9.13

رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان پیشوا

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3قانون وماده13آ یین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

 برابررای شماره 140160301046000620تاریخ1401.7.25هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای محمدعلی قمی فرزند محمدحس��ن بش��ماره شناس��نامه 17 صادره ازورامین در یک باب گلخانه به مساحت 
14920مترمرب��ع پالک 113-105فرعی از154- اصلی واقع درحوزه ثبت ملک پیش��واخریداری ازمالک رس��می 
مقدار7700مترازمالکیت س��یدعالءالدین غیاثی ازپالک 154.105ومقدار7220مترازمالکیت اشرف غیاثی ازپالک 
154.113 محرزگردیده اس��ت. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله15روزآگهی می ش��وددرصورتی 

که اش��خاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ندمی توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به 
مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم پس ازاخذرسید.ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض.دادخواست 
خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سندمالکیت صادرخواهدشد.م الف/165   آ-40111167
تاریخ انتشارنوبت اول : 1401.8.28                   تاریخ انتشارنوبت دوم: 1401.9.13

رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان پیشوا

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3قانون وماده13آ یین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
 برابررای شماره 140160301046000622تاریخ1401.7.26هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای محمدعلی قمی فرزند محمدحس��ن بش��ماره شناس��نامه 17 صادره ازورامین در یک باب گلخانه به مساحت 
35980مترمرب��ع پالک 113-135فرعی از154- اصلی واقع درحوزه ثبت ملک پیش��واخریداری ازمالک رس��می 
مقدار 5500مترازمالکیت س��یدجمال غیاثی پالک113-154ومقدار30480مترازمالکیت فریدزاهدی پالک135-
154 محرزگردی��ده اس��ت. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله15روزآگهی می ش��وددرصورتی که 
اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خودرابه این اداره تس��لیم پس ازاخذرس��ید.ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض.دادخواست 
خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سندمالکیت صادرخواهدشد.م الف/166   آ-40111168
تاریخ انتشارنوبت اول : 1401.8.28                    تاریخ انتشارنوبت دوم: 1401.9.13

رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان پیشوا

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3قانون وماده13آ یین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
 براب��ررای ش��ماره 140160301046000619تاریخ1401.7.25هی��ات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای محمدعلی قمی فرزند محمدحس��ن بش��ماره شناس��نامه 17 صادره ازورامین در یک باب گلخانه به 
مساحت69257.50مترمربع پالک 113فرعی از154- اصلی واقع درحوزه ثبت ملک پیشواخریداری ازمالکین رسمی 
سیدجمال وسیدعالءالدین غیاثی ومهین سادات واقدس غیاثی همگی فرزندان سیدجالل بمیزان 27500مترمربع 
وش��رکت سحردوشان کوثربمیزان42000مترمربع محرزگردیده است. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به 
فاصله15روزآگهی می ش��وددرصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی 
توانند ازتاریخ انتش��اراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم پس ازاخذرسید.ظرف مدت یک 
ماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض.دادخواس��ت خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت 

مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.م الف 167   آ-40111169
تاریخ انتشارنوبت اول : 1401.8.28                      تاریخ انتشارنوبت دوم: 1401.9.13

رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان پیشوا

برگ سبز خودرو سواری پیکان مدل 1381 رنگ 
سفید روغنی به شماره موتور 11158162679 و 
شماره شاس����ی 81574802 و شماره انتظامی 
811 ل 49 ای����ران 12 بنام س����ید ج����واد صبوری 

مفقود و فاقد اعتبار می باشد. 

40
11
11
84

دی
قو

مف
هی 

آگ

40
11
02
9

دانش����نامه پایان تحصیالت اینجانب حسین 
عشقی پور فرزند محسن با شماره شناسنامه 
712 ص����ادره از مش����هد در مقطع کارشناس����ی 
رش����ته مهندس����ی عمران)عم����ران( ص����ادره از 
دانش����گاه آزاد اس����المی  واحد مش����هد مفقود 

گردیده است و فاقد اعتبار می باشد.
از یابن����ده تقاض����ا می ش����ود اصل م����درک را به 
دانش����گاه آزاد اس����المی مش����هد ب����ه نش����انی:  
استان خراس����ان رضوی ،شهرس����تان مشهد، 
امامی����ه 42 س����ازمان مرک����زی دانش����گاه آزاد 
اس����المی مش����هد اداره امور فارغ التحصیالن 

ارسال نمایید.  

دی
قو

مف
هی 

آگ

اصل س���ند س���واری پ���ژو 405GLX م���دل 1391 رنگ 
خاکس���تری به ش���ماره موتور 124K0051061 و شماره 
شاس���ی NAAM11CA1CH313197 و ش���ماره پ���الک 
736ی42 ای���ران 42 بنام آقای عباس فیاض همت 
اباد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

ح
,4
01
11
07
3

دی
قو

مف
هی 

آگ

ب���رگ س���بز خ���ودروی پرای���د 132 م���دل1387 نق���ره 
ش  و   2606395 موت���ور  ش  ب���ه  متالی���ک  ای 
انتظام���ی شاس���ی S1422287033411   و ش���ماره 

 32 ای���ران 893 ص95 متعل���ق ب���ه ظاه���ر ش���یخی 

تیموری برجکی مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.

ح
,4
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11
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7

دی
قو

مف
هی 

آگ

برگ سبز سواری پژوSD 206به رنگ سفید مدل 1390 
به  ش���ماره موتور 15190000893 و ش���ماره شاسی 
NAAP41FD8CJ343957 به ش���ماره پالک977 
و 71 ایران 42 به مالکیت عباس���علی روحانی زاده 
مفق���ود گردیده و از درجه اعتبارس���اقط می گردد.

40
11
08
99

دی
قو

مف
هی 

آگ

برگ س���بز ماش���ین: پیکان به ش���ماره شهربانی: 
ایران73 36ب132 ش���ماره شاسی: 82413381 
ش���ماره موت���ور: 11158222422 مالک: وحید رضا 

صفری مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ح
,4
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2

دی
قو

مف
هی 

آگ

کارت، برگ سبز و سند موتورسیکلت سیستم 
هوندا مدل 1388 به شماره موتور 3904346 
و ش����ماره تن����ه 8801000 و ش����ماره انتظام����ی 
62252 ایران 763 بنام صادق صفرپور مفقود 

و فاقد اعتبار می باشد. 

40
11
11
85

دی
قو

مف
هی 

آگ
40
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71

دانش���نامه اصل���ی  کارشناس���ی ناپیوس���ته اینجانب  
س���یده حس���یبا حس���ینی  فرزن���د سیدغالمحس���ن  
شناس���نامه4013   ش���ماره   0749797762 کدمل���ی 
ص���ادره ازتایبادمقطع کارشناس���ی ناپیوس���ته   زبان 
انگلیس���ی  از دانش���گاه آزاد اس���المی واحد مش���هد  
مفق���ود گردی���ده وازدرج���ه اعتبار س���اقط می باش���د 
.ازیابنده تقاضامی ش���ود اصل مدرک رابه دانش���گاه 
آزاداس���المی مش���هدبه  نش���انی : اس���تان خراس���ان 
رض���وی ،شهرس���تان مش���هد، قاس���م آباد،چه���ارراه 
استادیوس���فی ،مجتمع دانش���گاهی  دانش���گاه آزاد 
اس���المی واحد مشهدپردیس دانش���گاه آزاداسالمی 

مشهد اداره امور فارغ التحصیالن ارسال نماید .

دی
قو

مف
هی 

آگ

م���دل   132 پرای���د  س���واری  کارت  و  س���بز  ب���رگ 
ب���ه ش���ماره انتظام���ی 1389 رن���گ س���فید روغن���ی 

 912 م 34 ای���ران 94 بن���ام مریم رنجب���ری پاز یارتی 

فرزن���د عب���اس ش���ماره موت���ور : 3904715 ش���ماره 
شاس���ی: S1422289232253 مفق���ود گردی���ده و از 

درجه اعتبار ساقط است.
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قو

مف
هی 

آگ

40
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28

دانشنامه پایان تحصیالت اینجانب محمدحسین 
ب���ا ش���ماره  زاده  فرزن���د محمدرض���ا  خراش���ادی 
شناس���نامه 3808 و ش���ماره ملی 0946294305 
صادره از مش���هد در مقطع کارشناس���ی پیوس���ته 
رش���ته پرس���تاری صادره از دانش���گاه آزاد اسالمی  
واحد مشهد به ش���ماره سریال 1543604 مفقود 

گردیده است و فاقد اعتبار می باشد.
از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اس���المی مشهد به نش���انی:  استان خراسان 
رضوی ،شهرس���تان مش���هد، امامیه 42 س���ازمان 
مرکزی دانش���گاه آزاد اس���المی مش���هد اداره امور 

فارغ التحصیالن ارسال نمایید.  

دی
قو

مف
هی 

آگ

برگ سبز سواری سیستم پراید  تیپ جی ال ایکس آی 
به رنگ س���فید - روغنی مدل 1386 به ش���ماره موتور 
2136559 و ش���ماره شاس���ی S1412286601820  به 
شماره پالک 54- 449 ج 12 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبارساقط می گردد.
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6

دی
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مف
هی 

آگ

ش���ماره  ب���ه  کار  ب���ه  اش���تغال  پروان���ه 
عضوی���ت  ش���ماره  ب���ه  پروان���ه01950002460 
خراس���ان  اس���تان  در  فعالی���ت   195011526
رض���وی متعلق به اقای مس���عود مالئ���ی کدملی 
0940905043 مفقود گردیده وفاقد اعتبار است.

/ر
40
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دی
قو

مف
هی 

آگ

کارت ماش���ین و سند مالکیت خودروی تاکسی پراید 
ج���ی تی ایکس آی مدل1386 س���بز فس���فری با نوار 
ش���طرنجی ب���ه ش موت���ور 1896639 و ش شاس���ی 
S1412286055827   و ش انتظام���ی 12 ای���ران 921 
ت28متعلق به حس���ن قاس���می ش���اه نششین علیا 

فرزند برات مفقودگردیده و فاقد اعتبار می باشد.
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0

دی
قو

مف
هی 

آگ

ش���ماره ب���ه  س���فید  رن���گ   2 تیب���ا  س���بز  ب���رگ 
ش���ماره   ب���ه   74 ای���ران   -76 ی   326 پ���الک 
شناس���ایی  ش���ماره  و   M15/9350155 موت���ور  
NAS821100M1001305 بنام مس���عود قنبری مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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6

دی
قو

مف
هی 

آگ

م���دل   PARSXU7 پ���ژو  س���واری  س���بز  ب���رگ 
86ق889_32  پ���الک  ش���ماره  س���فید  رن���گ   1397
شاس���ی  ش���ماره   124K1249312 موت���ور   ش���ماره 
NAAN01CE7JH330877 بن���ام مرتض���ی رحمت���ی 
نوقابی ش���ماره مل���ی 0910146063مفقود گردیده واز 

درجه اعتبار ساقط میباشد
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دی
قو

مف
هی 

آگ
40
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گواهینام���ه موقت پایان تحصی���الت اینجانب 
محمدحس���ین ابراهی���م پ���ور احمدآب���اد فرزند 
غالمرضا با ش���ماره شناس���نامه 0922976430 
ص���ادره از مش���هد در مقط���ع کاردان���ی رش���ته 
مکانیک خودرو صادره از دانشگاه آزاد اسالمی  
واحد مشهد مفقود گردیده است و فاقد اعتبار 

می باشد.
از یابن���ده تقاض���ا می ش���ود اصل م���درک را به 
دانشگاه آزاد اسالمی مشهد به نشانی:  استان 
خراسان رضوی ،شهرستان مشهد، امامیه 42 
س���ازمان مرکزی دانش���گاه آزاد اسالمی مشهد 

اداره امور فارغ التحصیالن ارسال نمایید.  

دی
قو

مف
هی 

آگ

ب���رگ س���بز س���واری س���مند LX م���دل 1386 رن���گ 
خاکستری متالیک شماره پالک 45ق628_32 شماره 
موتور12486066814 شماره شاسی 73209864 بنام 
صدیقه بسکابادی ش���ماره ملی 0919356087مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
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دی
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مف
هی 

آگ

برگ س���بز خودروی سواری پژو 405GLX مدل 1386 
رنگ نقره ای متالیک به شماره موتور 12486136205 
پ���الک  ش���ماره  و   40437257 شاس���ی  ش���ماره  و 
366ن66 ای���ران 36 بن���ام آق���ای عبیدال���ه زاروئ���ی 
بل���وچ خواف مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.
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0

دی
قو

مف
هی 

آگ

ب���رگ س���بز خ���ودرو س���واری پ���ژو آردی م���دل 1381 
رن���گ طوس���ی روش���ن روغن���ی  ب���ه ش���ماره موت���ور 
22328107740 و شماره شاسی 81707281 و شماره 
پالک 173 ل 58 ایران 12 بنام حسن مالئی مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

40
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دی
قو

مف
هی 

آگ

برگ س����بز، سند مالکیت و کلیه مدارک خودروی سواری 
پژو 405GLX مدل 1379 رنگ مس����ی متالیک به شماره 
موت����ور 22527902916 و ش����ماره شاس����ی 79305045 و 
ش����ماره پالک 737 ط 29 ایران 77 به مالکیت جمش����ید 

قنبریان مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد.

40
11
12
04

دی
قو

مف
هی 

آگ

آگهی تاریخ28/ 08  / 1401      صفحه 11
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب 
1390/09/20 و برابر رأی ش��ماره 140160306013000989 م��ورخ 1401/06/29 هیئت اول موضوع ماده یک 
قان��ون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکان��ه و بالمعارض متقاضی آقای عطاعلی 
خانیکی فرزند احمد در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 17/92 مترمربع پالک شماره 510 فرعی از 156- اصلی 
واقع در اراضی ششک بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از شهرداری کاخک )برابر جوابیه 
ش��ماره 3014 مورخ 1401/06/23 شهردار محترم کاخک( مالک رسمی محرز گردیده است، لذا به موجب ماده 3 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی 
در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی/ کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رأی هیئت 
الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در 
روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. 
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و 
گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی 
دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست.  آ-40111126
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/28              تاریخ انتشار نوبت دوم: 9/13/ 1401

رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد- سید ضیاالدین مهدوی شهری

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه آقای محمود رضا آتش زبان  به استناد دو برگ استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای  کتبی جهت 
دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت ششدانگ پالک  5963 
فرعی از 276 اصلی بخش 13 مشهد که متعلق به وی می باشد به علت سهل انگاری مفقود شده است . با بررسی 
دفتر امالک معلوم شد که سند ذیل دفتر 97 صفحه 45 به نام وی ثبت و سند به شماره چاپی 65879 سری د سال 
91 صادر و تسلیم شده است که برابر سند شماره 65879- 92/11/6 دفتر  15 فریمان  به آقای محمود رضا آتش 
زبان منتقل ش��ده است.دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. لذا به استناد تبصره ذیل ماده 120 اصالحی قانون 
ثبت ،مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده ویا مدعی 
وجود سند مالکیت نزد خود میباشد بایستی ظرف ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست 
اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید . بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در 
مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارایه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و 

تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.   آ-40111134
محمد رضا رجایی مقدم -رییس اداره ثبت اسناد و امالک فریمان

آگهی فقدان سند مالکیت موضوع ماده 120 آئین نامه قانون ثبت
نظر به اینکه آقای محمدرضا خوریانی فرزند عباس��علی به اس��تناد دو برگ استشهادیه گواهی امضا شده منضم به 
تقاضای کتبی جهت دریافت یک برگ سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند 
مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین به شماره پالک 1557 فرعی 76- اصلی واقع در بخش 7 به 
ش��ماره چاپی 198868 ج / 94 به آدرس گرمه که متعلق به وی میباش��د بعلت جابجائی مفقود گردیده است و با 
بررسی دفتر امالک معلوم شد سند مالکیت اولیه بنام آقای محمدرضا خوریانی صادر و تسلیم گردیده و دفتر امالک 
بیش از این حکایتی ندارد لذا طبق ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کسی 
نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود باشد بایستی ظرف ده روز از 
انتشار این آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید 
بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله 
رسمی نسبت به صدور سند مالکیت و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد و سند مالکیت اولیه از درجه اعتبار 

قانونی ساقط است.   آ-40111136
تاریخ انتشار: 1401/08/28

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جاجرم- مرتضی محمدآبادی

آگهی فقدان سند مالکیت موضوع ماده 120 آئین نامه قانون ثبت
نظر به اینکه خانم شهربانو مقدس مفرد فرزند علی اکبر به استناد دو برگ استشهادیه گواهی امضا شده منضم به 
تقاضای کتبی جهت دریافت یک برگ س��ند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی اس��ت 
س��ند مالکیت ششدانگ یک باب منزل به ش��ماره پالک 1215 فرعی 74- اصلی واقع در بخش 7 به شماره چاپی 
064119ه/93 به آدرس جاجرم که متعلق به وی میباشد بعلت جابجایی مفقود گردیده است و با بررسی دفتر امالک 
معلوم شد سند مالکیت بنام خانم شهربانو مقدس مفرد صادر و تسلیم گردیده است. سپس برابر سند رهنی شماره 
20193- 1400/8/12 دفتر یک جاجرم در رهن بانک کشاورزی جاجرم قرار گرفته است و دفتر امالک بیش از این 
حکایتی ندارد لذا طبق ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کسی نسبت به 
ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود باشد بایستی ظرف ده روز از انتشار این 
آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوس��ت اصل س��ند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی 
است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی 
نسبت به صدور سند مالکیت و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد و سند مالکیت اولیه از درجه اعتبار قانونی 

ساقط است.   آ-40111138
تاریخ انتشار: 1401/8/28

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جاجرم- مرتضی محمدآبادی

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

براب��ررای ش��ماره 140160321006002209هی��ات اول موض��وع قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تفت تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای 
بهروز مه لقا فرزند محمدمهدی  بشماره شناسنامه 3561 صادره ازیزد درششدانگ زمین محصور با بنای  احداثی به 
مساحت 545/30 مترمربع  بطور مفروز قسمتی از پالک 2641 اصلی بخش 7یزد  واقع  درطزرجان خریداری عادی 

مع الواسطه ازمالک رسمی آقای حسین اکبرپور محرزگردیده است .
لذا به منظوراطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتی که اش��خاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این 
اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یکماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی 
تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر 

خواهد شد. آ-40111105
تاریخ انتشارنوبت اول : شنبه : 28 /1401/08               تاریخ انتشارنوبت دوم : یک شنبه  1401/09/13

علی اصغر کریمی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تفت
 

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نوشهر
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390,9,20، 
امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نوشهر مورد رسیدگی و تصرفات 

مالکانه و بال معارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد
امالک متقاضیان واقع در قریه برکن پالک 10 اصلی بخش 3 ییالقی

18 فرعی آقا, خانم مرضیه بهبودی فر فرزند علی اکبر نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
482,54 مترمربع خریداری بدون واسطه با واسطه از جواد قمی

لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه محلی , کثیراالنتش��ار در ش��هرها منتشر و در 
روس��تاها عالوه بر انتشار آگهی، رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته 
باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می 
نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده 13 آئین نامه مذکور در 
مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی 
تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به 
امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می 

نماید. م الف 1403022   آ-40110333
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401,08,14              تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401,08,28

صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نوشهر
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390,9,20، 
امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نوشهر مورد رسیدگی و تصرفات 

مالکانه و بال معارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد
امالک متقاضیان واقع در قریه بند پی پالک 4 اصلی بخش 2 قشالقی

1739 فرعی آقا, خانم س��ید مهریار جنانی فرزند فرهنگ نس��بت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مس��احت 247,05 مترمربع قس��متی از پالک 239 فرعی از 4 اصلی بخش 4 قش��القی خریداری بدون واس��طه , 

باواسطه از سوسن قاضی
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه محلی , کثیراالنتش��ار در ش��هرها منتشر و در 
روس��تاها عالوه بر انتشار آگهی، رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته 
باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می 
نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده 13 آئین نامه مذکور در 
مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی 
تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به 
امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می 

نماید. م الف 1405230   آ-40110336
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401,08,14                تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401,08,28

صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر 

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه 
شهرستان ساری منطقه سه

براب��ر رای ش��ماره 140160310457001992 مورخه 1401,07,17 که در هی��ات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه سه ساری تصرفات مالکانه زهرا 
عالیشاه پرکوهی فرزند محمدجعفر بش��ماره ملی 0451169239 بشماره پرونده 172-1401 نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداتی به مساحت 255.70 )دویست و پنجاه و پنج متر و هفتاد( مترمربع قسمتی از پالک 
شماره 36 اصلی واقع در بخش 28 قریه پرکوه ثبت ساری خریداری مع الواسطه از مالک رسمی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 

تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. م الف 1405238   آ-40110338

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401,08,14                      تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401,08,28
فریبرز یوسفیان حمیدی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساری منطقه 3 

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

آگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی: 
براب��ر رای 140160310006008149 مورخ 1401,07,14 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان نور تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی 
بنام سیده زینب حسینی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت 202,78 مترمربع به پالک 
18365فرعی از 4- اصلی واقع نور مازندران بخش 10 ثبت نبور محرز گردیده ست. لذا به منظوراطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15روز روزنامه سراسری و محلی آگهی می گردد در صورتی که اشخاص ذی نفع به آراء اعالم 
شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و 
رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواس��ت را به اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی اس��ت در صورت . انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م الف 1405386  آ-40110361
تاریخ انتشار اول: 1401,08,14                  تاریخ انتشار دوم: 1401,08,28

علی سعادتی سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان نور

اداره  کل  ثبت  اسناد وامالک  خراسان جنوبی
اداره  ثبت اسناد و امالک  حوزه  ثبت  مل ک قاین

هیات  موضوع  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و  ساختمانهای  فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و س��اختمانهای فاقد سند رسمی 1-برابر رای ش��ماره 140160308002000909 هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قاین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید 
محمد صدیقی فرزند س��ید محمدعلی بشماره شناس��نامه 48 صادره از قائن در سه دانگ 
مش��اع از شش��دانگ یک قطع��ه زمین دیمه زار ب��ه مس��احت   16573.24   مترمربع در 
قس��متی از پالک 1680-اصلی )ردیف 6 س��هام آب( واقع در اراضی مزرعه محمد آباد علم 
بخش 11 شهرس��تان قاینات خریداری از س��هام مجهول )معرفی ش��ده به نام خانم زینب 
کامرانی( محرز گردیده است. 2-برابر رای ش��ماره 140160308002000910 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قاین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید محمد 
صدیقی فرزند س��یدمحمدعلی بشماره شناس��نامه 48 صادره از قائن در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک قطعه زمین دیمه زار به مساحت   12474.44  متر مربع در قسمتی از پالک 
1680اصلی )ردیف 6 سهام آب( واقع در اراضی مزرعه محمد آباد علم بخش 11 شهرستان 
قاینات خریداری از   سهام مجهول )معرفی شده به نام خانم زینب کامرانی( محرز گردیده 
است.3-برابر رای شماره 140160308002000911 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
قاین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید محمد صدیقی فرزند سید محمدعلی 
بشماره شناسنامه 48 صادره از قائن در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین دیمه 
زار به مس��احت63327.72  مترمربع در قسمتی از پالک 1680اصلی )ردیف 6 سهام آب( 
واق��ع در اراض��ی مزرعه محمد آباد علم بخش 11 شهرس��تان قاینات خریداری از  س��هام 
مجهول معرفی ش��ده به نام خانم زینب کامرانی( محرز گردیده اس��ت. 4-برابر رای شماره 
140160308002000912 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قاین تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای سید محمد صدیقی فرزند سید محمدعلی بشماره شناسنامه 48 
صادره از قائن در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکقطعه زمین دیمه زار به مساحت 182404.78   
مترمربع در قسمتی از پالک 1680-اصلی )ردیف 6 سهام آب( واقع در اراضی مزرعه محمد 
آباد علم بخش 11 شهرس��تان قاینات خریداری از سهام مجهول )معرفی شده به نام خانم 
زینب کامرانی( محرز گردیده است 5- برابر رای شماره 140160308002000913 هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قاین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید 
محمد ابراهیم صدیقی فرزند سیدمحمدعلی بشماره شناسنامه 237 صادره از قائن در سه 
دانگ مش��اع از شش��دانگ یکقطعه زمین دیمه زار به مس��احت   16573.24 مترمربع در 
قس��متی از پالک 1680اصلی )ردیف 6 س��هام آب( واقع در اراضی مزرعه محمد آباد علم 
بخش 11 شهرس��تان قاینات خریداری از  س��هام مجهول )معرفی شده به نام خانم زینب 
کامرانی( محرز گردیده اس��ت. 6- برابر رای شماره 140160308002000914 هیات اول 

موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قاین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید محمد 
ابراهیم صدیقی فرزند سید محمدعلی بشماره شناسنامه 237 صادره از قائن در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکقطعه زمین دیمه زار به مساحت   12474.44   مترمربع در قسمتی 
از پالک 1680-اصلی )ردیف 6 سهام آب( واقع در اراضی مزرعه محمد آباد علم بخش 11 
شهرستان قاینات خریداری از   سهام مجهول )معرفی شده به نام خانم زینب کامرانی( محرز 
گردیده اس��ت. 7- برابر رای ش��ماره 140160308002000915 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک قاین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید محمد ابراهیم صدیقی 
فرزند سیدمحمدعلی بشماره شناسنامه 237 صادره از قائن در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکقطعه زمین دیمه زار به مساحت   63327.72 مترمربع در قسمتی از پالک 1680اصلی 
)ردی��ف 6 س��هام آب( واقع در اراضی مزرعه محمد آباد علم بخش 11 شهرس��تان قاینات 
خریداری از س��هام مجهول )معرفی ش��ده به نام خانم زینب کامرانی( محرز گردیده است. 
8- براب��ر رای ش��ماره 140160308002000916 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک قاین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید محمد ابراهیم صدیقی فرزند سید 
محمدعلی بشماره شناسنامه 237 صادره از قائن در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه 
زمین دیمه زار به مساحت 182404.78   مترمربع در قسمتی از پالک 1680اصلی )ردیف 
6 س��هام آب( واقع در اراضی مزرعه محمد آباد علم بخش 11 شهرستان قاینات خریداری 
از سهام مجهول )معرفی شده به نام خانم زینب کامرانی( محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع  عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 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.  آ-40110339
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/08/14         تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1401/08/28

غالمرضا  صادقیان-رئیس اداره  ثبت و اسناد و امالک قاینات

رونوشت اگهی انحصارواثت
اقای اله بخش داودی نیا بش��ماره ملی 3590701749 شرح دادخواست به کالسه 1401/819 
از این دادگاه درخواس��ت نموده چنین توضیح داده که ش��ادروان س��عید داودی نیا بشماره ملی 
3580580760 در تاری��خ 1399/11/10 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته ورثه حین 
الفوت ان مرحوم منحصر است به : 1- متقاضی با مشخصات فوق پدر متوفی 2- بلکیس داودی 
بش��ماره ملی 3591219614 نسبت با متوفی :مادرمتوفی . مرحوم ورثه دیگری ندارد . اینک با 
انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 
دارد و یا وصیت نامه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین اگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و 

اال گواهی صادر خواهد شد .  آ-40111172
عظیم بامری-رئیس شورای حل اختالف شماره یک شهرستان دلگان

آگهی افراز
آقای علی رجبی فرزند حسین باستناد دو فقره سند قطعی غیر منقول به شماره 31680 مورخه 
1399/03/13 مالک مقدار 0/0748 سهم مشاع از 6 سهم ششدانگ و سند قطعی غیر منقول به 
ش��ماره 3539 مورخه 1401/06/15مالک مقدار 0/2982 شعیر مشاع ) معادل یک هزار 1000 
متر مربع زمین ( از 96 ش��عیر ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  64384/64 متر 
مرب��ع به پالک 1682 فرعی از 104 - اصلی واقع در بخش 5 همدان اراضی فامنین می باش��د 
که برابر تقاضای وارده بشماره 140121726009001378 مورخه 1401/06/30 تقاضای افراز 
سهمی خود را که بنا به اظهار نامبرده در محل بصورت یک واحد کارگاه تولیدی سرویس خواب و 
غیره می باشد را از این اداره نموده است لذا به استناد ماده 17 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی 
از کلیه صاحبان حقیقی و حقوقی و مالکین مشاعی دعوت می شود رأس ساعت 11 صبح وقت 
اداری روز چهار شنبه مورخه 1401/09/09 در محل وقوع ملک حاضر تا از مورد درخواست توسط 
نماینده و مهندس نقش��ه بردار اعزامی بازدید به عمل آید . ضمناً عدم حضور مالکین مشاعی و 
صاحبان حق مانع از عملیات افراز نبوده و همچنین در صورتیکه نیاز به ابالغ و آگهی باشد در همین 
عدم حضور روزنامه چاپ و منتش��ر ومدت آن ده روز خواهد بود. ) م الف 206(  آ-40111174

تاریخ انتشار شنبه: 1401/8/28
رضا بیات - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فامنین
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نکتهها
آیتاهللمرتضیتهرانی

   مقدمات تمركز در زیارت
بنده به عنوان یک برادر مؤمن مسلمان ظاهرى بر خود الزم می دانم 

توصيه اى به دوستان كنم، در این سفر)زیارت امام رضا)ع(( سعی 
كنيد كمتر صحبت هاى لغو و بدون مفهوم و بدون ضرورت، با 

یکدیگر داشته باشيد و تفکرتان بيشتر از صحبت كردن باشد. به این 

سؤال ها فکر كنيد كه من كيستم؟ كجا آمده ام؟ در محضر چه كسی 
هستم؟ آیا در آینده می توانم این موفقيت را داشته باشم یا این 

سفر، آخرین سفرم است؟ اگر آخرین سفرم باشد، باید طور دیگرى 
با آن حضرت برخورد داشته باشم كه دستم از كمک این بزرگواران 

خالی نباشد؛ در برزخ و قيامت از زیارت و محضرشان محروم 

نباشم. پس باید كمتر صحبت و بيشتر فکر كرد.
بنده به فرزند خود در هنگام تشرف او به بيت اهلل الحرام توصيه 

كردم به گونه اى لباس بپوش كه كسی تو را نشناسد تا توجه و وقت 
تو در مسائل روزمره دنيایی و تعارفات صرف نشود. حال براى 

سفرى كه در روایات معتبر آمده ثوابش بيشتر از یک ميليون حج 

و یک ميليون عمره مقبول است، مراقبت انسان در چنين سفرى 
چقدر باید باشد؟

زیارتی چنين اجرى دارد كه زائر، خودش را در محضر آن 
شخصيتی كه زیارت شده حاضر ببيند. اگر با فرزند خود در محضر 

یکی از شخصيت هاى دنيایی باشيم و آن شخصيت به ما توجه 

داشته باشد، هر چقدر این فرزند بگوید: بابا، این آقا چه كسی 
است؟ جوابش را نمی دهيم، فقط به آن بزرگوار چشم دوخته ایم. 

در این عالم طبيعت، حرمت آن شخصيت دنيایی را رعایت می كنيم 
و توجه به اطراف خود را بی احترامی و بی ادبی به آن شخصيت 

می دانيم. پس زیارتی اجر فراوان دارد كه شرایط آن رعایت شود و 

زائر، خود را در محضر آن شخصيتی كه زیارت شده حاضر ببيند.
اگر حقيقت زیارت آن طورى باشد كه عرض شد، زائران آن حضرت 

خيلی كم اند. همان گونه كه جد بزرگوارشان فرمود: »ما اكثر 
الضجيج واقل الحجيج«. پس طورى راه برویم كه در مسير كمتر 

با آشنایان برخورد كنيم، در منزل هم كه هستيم، كمتر حرف 

بزنيم. به مقدارى كه می توانيم فکرمان متمركز و متوجه به آن 
مبدأ كرم و احسان باشد. در هدف گيرى هم حتمًا سعی كنيم پيش 
از درخواست هاى دنيوى، از آن بزرگوار چيزى از اشياى قيمتی و 
ارزنده در آخرت بخواهيم. یکی از آن ها محبت به آن بزرگواران و 

مرتبه بعدى تشيع است؛ یعنی واقعًا پيرو آن بزرگواران باشيم.



قائم مقام تولیت 
ــان قـــدس  ــ ــتـ ــ آسـ
رضوی با اشاره به 
مهجوریت قرآن 
و ضـــرورت تالش 
برای جبران این کاستی در جامعه گفت: 
آستان قدس رضوی برای توسعه فرهنگ 
قرآنی و جاری و ساری شدن قرآن در زندگی 

اجتماعی مردم اهتمام جدی دارد.
دکتر مالک رحمتی در اختتامیه طرح 
»حافظون رضوی« و تجلیل از ۵۰۵ حافظ 
قرآن تربیت شده در این طرح اظهار کرد: 
متأسفانه با وجود تالش های انجام شده در 
کشور، امروز نه فقط در زمینه تفسیر قرآن، 
بلکه حتی در زمینه روخوانی و روان خوانی 
این کتاب انسان ساز هم با نقایصی مواجه 
هستیم در نتیجه هم قرآن در مهجوریت 
قرار دارد و هم زندگی و جامعه امروز ما با 

معارف قرآنی فاصله دارد.

نگاه علمی به توسعه فعالیت های قرآنی ◾
رحمتی با تأکید بر ضـــرورت تــالش همه 
نهادهای مرتبط در کشور برای خروج قرآن 
از مهجوریت، تصریح کرد: اگر جامعه ما 
قرآنی باشد، آسیب های اجتماعی در آن 
وجــود نخواهد داشــت و با این نگاه، الزم 
اســت همه نــهــادهــا در توسعه فرهنگ 
قرآنی در کشور نقش آفرینی کنند که امروز 
بیش از پیش به این مقوله مهم نیازمند 
هستیم و خانواده ای که در آن تمسک به 
اهل بیت)ع( و معارف قرآنی محور باشد، از 

بسیاری از آسیب ها در امان خواهد ماند.
 وی به اقدام های آستان قدس رضوی در 

این عرصه نیز اشاره کرد و گفت: محوریت 
قــرآن در تمام فعالیت های آستان قدس 
رضوی، یکی از دغدغه های تولیت آستان 
قدس رضــوی است و ما به نوبه خودمان 
باید به  گونه ای برنامه ریزی کنیم که قرآن 
در تمام امور زندگی ما راهنمایی و راهبری 

کند. بر ایــن اســاس، توجه به روخــوانــی و 
ــرآن در کــنــار تفسیر آن  ــ ــی ق ــ ــوان روان خــ
و همچنین حفظ ایــن کــالم نــورانــی مورد 
اهــتــمــام تــمــامــی بــخــش هــای فرهنگی و 

تبلیغی آستان قدس است.
رحمتی با اشاره به اقدام های آستان قدس 

ــزود: برنامه های  رضــوی در ایــن زمینه افـ
اشاعه و توسعه فعالیت های قرآنی با نگاهی 
علمی در آستان قدس رضــوی آغــاز شده 
و تمام تالش ما این است که قــرآن، محور 
تمام فعالیت ها در این آستان باشد. از چند 
سال پیش به همت مرکز قرآن کریم آستان 

قدس رضــوی و سازمان علمی و فرهنگی 
این آستان، طرح های »حافظون رضوی«، 
»تحفیظ رضــوی« و »من قــرآن را دوست 
دارم« در سطح ملی آغاز شد و خوشبختانه 
امروز شاهد معرفی ۵۰۵ حافظ قرآن در این 

دوره ها هستیم.

کار پیامبرگونه ◾
وی همچنین افزود: فعاالن قرآنی و حافظان 
قرآن، امروز مسئولیت سنگینی بر عهده 
دارنــد، هر یک از حافظان قرآن می توانند 
هــادی یک نسل و یا متحول کننده یک 
شهر و ترویج دهنده فرهنگ و معارف قرآنی 

باشند و در جامعه تحول بیافرینند.
 قائم مقام تولیت آســتــان قــدس رضــوی 
توجه به توسعه فرهنگ قــرآن در سطح 
بین المللی را هم مهم برشمرد و گفت: 

تبلیغ قرآن، کاری پیامبرگونه است.
پیامبر گرامی اسالم، حافظان قرآن را برای 
هــدایــت انسان ها بــه شهرهای مختلف 
می فرستاد، ما نیز باید زیبایی های کالم 
وحی را به همه نشان دهیم و اگر بتوانیم 
این زیبایی ها را در عرصه بین المللی نیز با 
ادبیات و زبان روز دنیا و به شکل هنرمندانه 
به نمایش بگذاریم، قطعاً مردم جهان آن را 
درک کرده و پیروی از مکتب های انحرافی را 

رها خواهند کرد.

طرح تحفیظ رضوی ◾
حجت االسالم میریان نیز در این مراسم 
گفت: طرح ملی »تحفیظ رضوی« نیز از 
دیگر طرح های قرآنی این مرکز است که با 
بهره مندی از استادان، نخبگان و مربیان 

برجسته کشور در رشته حفظ قرآن کریم 
از سال 1398 با همکاری مؤسسه فرهنگی 
قرآن و عترت دارالتحفیظ ابوطالب)ع( آغاز 
شده و هم اکنون در بیش از 1۰۰ مسجد در 
سطح استان و به خصوص مشهد مقدس 
در حال برگزاری است و همچنین به صورت 
مجازی پذیرای زائــران حضرت رضــا)ع( از 
خارج از مشهد و حتی ایرانیان مقیم خارج 

از کشور است. 
ــن طــرح  ــ ــزاری ای ــ ــرگ ــ وی افــــــزود: مــکــان ب
مسجدها، حسینیه ها و مؤسسه های 
قرآنی و خانه های قرآن است و تاکنون هزار و 
2۰۰ فعال قرآنی در این طرح شرکت و بیش 
از نیمی از این شرکت کنندگان جز ءهایی از 

قرآن کریم را حفظ کرده اند.
ــا همکاری  طـــرح مــلــی تحفیظ رضـــوی ب
مؤسسه قــرآنــی فرهنگی بیت االحـــزان 
حـــــضـــــرت زهــــــــــــــــرا)س( و مـــؤســـســـه 
ثامن الحجج)ع( ویــژه نوجوانان و جوانان 
ــاز بــه کار   از ســال گذشته در مشهد آغـ

کــرده اســت. میریان ادامـــه داد: در حال 
حاضر 4۰۰ تن از نوجوانان پسر سراسر 
کشور در طرح ملی شبانه روزی »تحفیظ 
رضـــوی« مشغول فراگیری آمــوزش هــای 
قرآنی هستند که طی یک سال موفق به 

حفظ کل قرآن خواهند شد.
مدیر مرکز قرآن کریم آستان قدس رضوی با 
اشاره به تشکیل باشگاه دانش آموختگان 
طــرح تحفیظ رضــوی ادامـــه داد: در این 
باشگاه همه حافظان قرآنی تربیت شده در 
طرح ملی تحفیظ رضوی حضور خواهند 
داشــت و از حمایت های مــادی و معنوی 
آستان قدس رضوی بهره مند خواهند شد.

دکتر مالک رحمتی، قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی تأکید کرد  

اهتمام جدی آستان قدس رضوی 
برای توسعه فرهنگ قرآنی 

کتاب خوانی کتاب خوانی 

رونمایی از »متولد چهل و دو« 
آیین رونمایی از کتاب »متولد چهل و دو« مرور خاطرات 
زنده یاد حاج علی آقا شمقدری؛ یار دیرین رهبر انقالب در 
سالن همایش مرکز نمایشگاه های آستان قدس رضوی 

برگزار شد.
سیدعلیرضا مهرداد، نویسنده کتاب متولد چهل و دو 

در این مراسم گفت: این کتاب در واقع نتیجه 3۵ جلسه 
مصاحبه حمیدرضا صدوقی از پژوهشگران حوزه دفاع 
مقدس با مرحوم علی شمقدری و بیان خاطرات ایشان از 

۵۰سال دوستی و همراهی با رهبر انقالب است.
وی تصریح کرد: کتاب »متولد چهل و دو« نخستین کتاب 

از مجموعه کتاب های »در حدیث دیگران« است که در 28۷ 
صفحه و 1۵ بخش به چاپ رسیده است.

صــدوقــی نیز در ایــن مــراســم گفت: در طــول 3۵ جلسه 
مصاحبه ای که با مرحوم شمقدری داشتم متوجه شدم این 
فرد به معنای واقعی یکی از فرهیختگان و خواص زمانه بود.

سیدمرتضی بختیاری؛ رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( 
هم در سخنانی به مقام واالی مرحوم شمقدری اشاره کرد 
و گفت: بیان خاطرات مرحوم شمقدری که در کتاب متولد 
چهل و دو به چاپ رسیده در واقع ادای دین به انقالب و 

شخصیت های انقالبی است.

پیش نشست 
   کنگره بین المللی

 »نظم نوین جهانی«  
با همکاری دفتر نمایندگی سازمان علمی و 

فرهنگی آستان قدس رضوی در قم و دانشگاه 
عالی دفاع ملی، نخستین پیش نشست کنگره 

بین المللی سلسله پیش نشست های معنویت 
مهدویت و موعود)عج( برگزار می شود. 

این نشست تخصصی با ارائه حجج اسالم 
دکتر حمید پارسانیا؛ دانشیار دانشگاه تهران، 
دکتر علیرضا قائمی نیا؛ دانشیار پژوهشکده 

حکمت و دین پژوهی، دکتر حسن خیری؛ 
دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی و دکتر علی راد؛ 

دانشیار دانشگاه تهران از استادان حوزه و 
دانشگاه تدارک دیده شده است.  این نشست روز 
پنجشنبه ۳ آذر 1۴۰1 از ساعت 8 تا 12 در قم، 

ساختمان سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس 
رضوی برگزار می شود. همچنین عالقه مندان 

https://www. می توانند از طریق آدرس
 skyroom.online/ch/feghahat_aqr/sco

از مباحث این نشست بهره مند شوند.
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آگهی تاریخ 28/ 08  / 1401       صفحه 12
»آگهی فقدان سند مالکیت«

نظر به اینکه خانم فاطمه نظافت برابر سند وکالت شماره 30561 مورخ 1401/08/02 دفتر اسناد 
رسمی 141 مشهد به عنوان وکیل آقای جواد برمال زن به استناد 2 برگ استشهادیه گواهی امضاء 
شده دفتر اسناد رسمی 141 مشهد منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند المثنی نوبت اول 
به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت وی به علت سهل انگاری مفقود گردیده است، 
با بررسی سامانه جامع امالک الکترونیک و سوابق پرونده ثبتی مشخص گردید دو دانگ و شصت و 
شش صدم دانگ مشاع از ششدانگ اعیان یک قطعه زمین محصور )که عرصه آن موقوفه میباشد( 
به مس��احت 18000 مترمربع به ش��ماره پالک 75 فرعی از 97- اصلی بخش 10 مشهد با شماره 
دفتر امالک الکترونیکی 139920306267022113 بنام آقای جواد برمال زن ثبت و سند مالکیت 
بشماره 037035/ و 98 صادر و تسلیم گردیده سامانه جامع امالک الکترونیک و سوابق پرونده ثبتی 
بیش از این حکایتی ندارد؛ مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نس��بت به ملک مورد 
آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد، بایستی ظرف مدت ده روز 
از تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به 
این اداره تسلیم نماید. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض 
بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به 

متقاضی اقدام خواهد شد. آ- 40111072
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه چهار مشهد مقدس- حمیدرضا افشار

آگهی دعوت از مجاورین
نظر به درخواست آقای مجتبی رنجوری مالک چهار سهم مشاع از نه سهم ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی پالک 
273 فرعی از 54- اصلی واقع در قریه کنگ بخش شش مشهد مبنی بر صدور سند مالکیت کاداستری پالک مذکور 
در اجرای کد 914 مجموعه بخشنامه های ثبتی و باستناد ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجراء و 
طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، نماینده و نقشه بردار این اداره در روز 
سه ش��نبه تاریخ 1401/09/01 ساعت 9:30 صبح جهت معاینه محل ملک مورد تقاضا در محل وقوع ملک حضور 
خواهند یافت لذا بموجب این آگهی از مالکین مشاعی و مجاورین پالک فوق الذکر دعوت بعمل می آید به جهت حفظ 
حقوق مالکانه و عدم تضییع حق احتمالی در موعد مقرر در این آگهی در محل وقوع ملک مورد تقاضا حضور یابند. 
بدیهی است عدم حضور در موعد تعیین شده فوق مانع ادامه عملیات ثبتی نخواهد شد. م.الف 595  آ-40111141

مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی
از طرف محمد ایرانی

آگهی دعوت از مجاورین
نظر به درخواس��ت آقای سربخشی مالک 305 مشاع از 5320 سهم ششدانگ یک قطعه باغ پالک 1013 فرعی از 
10- اصلی واقع در طرقبه بخش ش��ش مش��هد مبنی بر صدور سند مالکیت کاداستری پالک مذکور در اجرای کد 
914 مجموعه بخشنامه های ثبتی و باستناد ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجراء و طرز رسیدگی 
به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، نماینده و نقشه بردار این اداره در روز یکشنبه تاریخ 
1401/09/13 ساعت 9:30 صبح جهت معاینه محل ملک مورد تقاضا در محل وقوع ملک حضور خواهند یافت لذا 
بموجب این آگهی از مالکین مشاعی و مجاورین پالک فوق الذکر دعوت بعمل می آید به جهت حفظ حقوق مالکانه و 
عدم تضییع حق احتمالی در موعد مقرر در این آگهی در محل وقوع ملک مورد تقاضا حضور یابند. بدیهی است عدم 

حضور در موعد تعیین شده فوق مانع ادامه عملیات ثبتی نخواهد شد. م.الف 596  آ-40111142
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

از طرف محمد ایرانی

آگهی دعوت از مجاورین
نظر به درخواست آقای ابوالقاسم خسروی مالک ششدانگ یکقطعه زمین مشجر پالک 357 فرعی از 194- اصلی 
واقع در قریه اردمه بخش ش��ش مش��هد مبنی بر صدور سند مالکیت کاداس��تری پالک مذکور در اجرای کد 914 
مجموعه بخشنامه های ثبتی و باستناد ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجراء و طرز رسیدگی به 
شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، نماینده و نقشه بردار این اداره در روز سه شنبه تاریخ 
1401/09/01 ساعت 9:30 صبح جهت معاینه محل ملک مورد تقاضا در محل وقوع ملک حضور خواهند یافت لذا 
بموجب این آگهی از مالکین مشاعی و مجاورین پالک فوق الذکر دعوت بعمل می آید به جهت حفظ حقوق مالکانه و 
عدم تضییع حق احتمالی در موعد مقرر در این آگهی در محل وقوع ملک مورد تقاضا حضور یابند. بدیهی است عدم 

حضور در موعد تعیین شده فوق مانع ادامه عملیات ثبتی نخواهد شد. م.الف 597   آ-40111143
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

از طرف محمد ایرانی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه خانم سوگل سادات مبینی طهرانی فرزند سید حمیدرضا باستناد 2 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم 
تعهد جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت شش دانگ 
اعیان پالک 51562 فرعی از 232 اصلی بخش 9 مشهد که متعلق به نامبرده میباشد به علت سهل انگاری مفقود 
گردیده است. با بررسی دفتر امالک، معلوم شد؛ شش دانگ مالکیت نامبرده در ذیل شماره دفتر امالک الکترونیک 
139720306003021449 بنام سوگل سادات مبینی طهرانی فرزند سید حمیدرضا ثبت و سند مالکیت به شماره 
چاپی 930007 صادر گردیده سپس برابر سند رهنی شماره 203146 مورخ 1400/12/9 دفترخانه 59 مشهد در 
رهن بانک پاس��ارگاد قرار گرفته اس��ت. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. و این بخشنامه به استناد ماده 120 

آئین نامه قانون ثبت امالک صادر گردید.
لذا به استناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک مورد 
آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد، بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 
آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوس��ت اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی 
اس��ت در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه س��ند مالکیت یا س��ند معامله 
رسمی، نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. م.الف 598   آ-40111146

مدیر اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- علی فضلی-از طرف رستم عبدالهی

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20 
و برابر رأی ش��ماره 140160306008001633 مورخ 1401/07/26 هیئت تعیین تکلیف موضوع ماده یک قانون 
مذکور مستقر در واحد ثبتی طرقبه شاندیز تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای علی حدادی شاندیز فرزند 
حسین شماره ملی 0934931976 شماره شناسنامه 3070 مورد تقاضا و انتقال از محل مالکیت مالک خود متقاضی 
نسبت به مالکیت ششدانگ یک باب منزل به مساحت 686 مترمربع قسمتی از پالک 620 فرعی از 93- اصلی واقع 
در خراس��ان رضوی بخش 6 مش��هد حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز محرز گردیده است لذا به موجب ماده 3 قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو 
نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رأی هیئت الصاق تا 
در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها 
از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض 
باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است 
و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را 
ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نیست. م.الف 531  آ-40111084
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/28                      تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/13

مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نوشهر
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390,9,20، 
امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نوشهر مورد رسیدگی و تصرفات 

مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد
امالک متقاضیان واقع در قریه چلک پالک 17 اصلی بخش 3 قشالقی

962 فرعی آقا, خانم س��ید محمد مهدی پیموده فرزند علی اکبر نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی)کاربری باغ( به مساحت 3441,97 مترمربع خریداری بدون واسطه, با واسطه از میر سلین امینی چلک

لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی و ماده 13 آئین 
نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه محلی,کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در 
روس��تاها عالوه بر انتشار آگهی، رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته 
باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می 
نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده 13 آئین نامه مذکور در 
مورد قس��متی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نش��ده، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه 
حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رس��اند و 
نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی 

منتشر می نماید.م الف 1411976   آ-40111085
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401,08,28                         تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401,09,12

صفر رضوانی رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نوشهر 

آگهی تحدید حدود حوزه ثبتی شهرستان نوشهر
پیرو آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به استناد تبصره ذیل ماده 
13 قانون و ماده 13 ایین نامه قانون اخیرالذکر تحدید حدود امالک مشروحه ذیل در ساعت و تاریخ های مقرر در 

محل وقوع ملک به شرح ذیل به عمل خواهد آمد
امالک متقاضیان واقع در قریه چلک پالک 17 اصلی بخش 3 قشالقي

962 فرعی آقا, خانم س��ید محمد مهدی پیموده فرزند علی اکبر نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی)کاربری باغ( به مساحت 3441,97 مترمربع خریداری بدون واسطه, با واسطه از میر سلین امینی چلک

س��اعت 9 صبح روز ش��نبه مورخ 1401,09,19 لذا از متقاضیان و مالکین امالک مجاور و صاحبان حقوق ارتفاقی 
دعوت می ش��ود در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رس��انند بدیهی است در صورت عدم حضور متقاضی 
و یا نماینده قانونی آنان طبق ماده 15 قانون ثبت ملک مورد تقاضا با حدود اظهار ش��ده از طرف مجاورین تحدید 
خواهد شد معترضین می توانند به استناد ماده 20 قانون ثبت و مواد 74 و 86 ایین نامه قانون ثبت ظرف مدت 30 
روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم و ظرف مدت یکماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به واحد ثبتی مبادرت به تقدیم دادخواست به مرجع قضایی نمایند. در غیر اینصورت با ارائه گواهی 
عدم تقدیم دادخواست توسط متقاضی و یا نماینده قانونی وی و بدون توجه به اعتراض واصله عملیات ثبتی با رعایت 

مقررات ادامه می یابد.م الف 1412852   آ-40111093
تاریخ انتشار : 1401,08,28

صفر رضوانی رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نوشهر 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بهار

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رس��می برابر رای شماره 177-1401/02/29هیات پنجم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک بهار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای یداله بختیاری فرزند ولی اله بش��ماره 
شناسنامه 5451 صادره از صالح آباد در ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی آبی به مساحت 42300 
مترمربع پالک 4336فرعی از 126 اصلی واقع در بخش چهار حوزه ثبت ملک بهار اراضی صالح 

آباد خریداری از مالک رسمی آقای ولی اله بختیاری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.) م الف 151(   آ-40111094

تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/08/28                 تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/09/13
حسین مرادی- رئیس ثبت اسناد و امالک همدان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهداد

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

ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 140160319005000381مورخ 1401,06,12هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شهداد 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم,آقای کبری پورافغانی خبیصی فرزند علی بشماره شناسنامه 
109 صادره از شهداد در ششدانگ یکبابخانه به مساحت ششدانگ 500 مترمربع پالک شماره 2 فرعی 
1787-اصلي واقع در بخش 23 کرمان به آدرس شهداد-بلوار شهید باهنر کوچه شهید عبدالهی تقاضا 
و انتقال ملک از محل مالکیت آقای,خانم غالمرضا پورافغانی خبیصی محرز گردیده است.لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور 
س��ند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باش��ند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 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 قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. شناسه آگهی:1411889   آ-40111098

تاریخ انتشار نوبت اول : 1401,08,28            تاریخ انتشار نوبت دوم :  1401,09,12
ابراهیم سیدی -رئیس ثبت اسناد و امالک شهداد 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان

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

ساختمانهاي فاقد  سند رسمي
براب��ر راي ش��ماره140160319078006975 هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و س��اختمانهاي فاقد س��ند رسمي مس��تقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي اقاي  امید مرادي فر به شناسنامه شماره 6820003692 کدملي 
6820003692 صادره بزمان فرزند حمیدرضا در  ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 363,7 مترمربع  
که موازی 30,3 مترمربع از ششدانگ عرصه متعلق بوقف و در اجاره مالک متن می باشد پالک شماره  
233 فرعي از3979 اصلي واقع در  بخش2  حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان آدرس کرمان حسین 
آباد خان خیابان امام خمینی 4 غربی 1 درب 2  خریداري از مالک رسمي آقاي عباس موسائی فرسنگی 
محرز گردیده اس��ت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در 
صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در 

صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
شناسه آگهی:1411861   آ-40111099

تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/08/28                         تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/09/13
محمود مهدی زاده رییس ثبت اسناد و مالک منطقه 2 کرمان

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی

اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک اورمیه
» آگهی فقدان سند مالکیت «

آقای حس��ین هاش��م نژاد  با تسلیم دو برگ استشهادیه محلی مصدق مدعی هستند که سند مالکیت شش دانگ 
پالک 2 فرعی از 1526 اصلی واقع در بخش 4 اورمیه را که ذیل ثبت 2145 / 675 صفحه 595 دفتر 19 و به شماره 
چاپی 524972 به نام خانم رقیه قهرمانی صادر و تس��لیم ش��ده و در ادامه مع الواس��طه برابر سند 144610 تاریخ 
1391/11/14 دفترخانه 3 اورمیه در حق آقای حسین هاشم نژاد انتقال قطعی یافته است را به علت نامعلوم مفقود 
نموده است . مراتب برابر تبصره یک ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا هر کس مدعی 
مالکیت و یا وجود سند مالکیت مذکور در نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 10 روز اعتراض کتبی 
خود را به اداره ثبت شهرستان اورمیه تسلیم نماید در صورت سپری شدن مدت مقرر و عدم دریافت اعتراض برابر 

مقررات سند مالکیت المثنی صادر خواهد شد .  آ-40111100
رونوشت : ستاد اجرایی فرمان امام ) ره (

تاریخ انتشار روز شنبه مورخ  1401/08/28
علی عبدل زاد اوصالو-رییس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک اورمیه- از طرف زینال زاده

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی

اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک اورمیه
» آگهی فقدان سند مالکیت «

شهرداری ارومیه با تسلیم دو برگ استشهادیه محلی مصدق مدعی هستند که سند تک برگ مالکیت شش دانگ پالک 
10428 فرعی از 6 – اصلی واقع در بخش 5 اورمیه را که به شماره دفتر الکترونیکی 140020313001005104 
و به شماره چاپی 740770 / 99 به نام ایشان صادر و تسلیم شده را به علت نامعلوم مفقود نموده است . مراتب برابر 
تبصره یک ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا هر کس مدعی مالکیت و یا وجود سند 
مالکیت مذکور در نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 10 روز اعتراض کتبی خود را به اداره ثبت 
شهرستان اورمیه تسلیم نماید در صورت سپری شدن مدت مقرر و عدم دریافت اعتراض برابر مقررات سند مالکیت 

المثنی صادر خواهد شد .  آ-40111102
رونوشت : ستاد اجرایی فرمان امام ) ره (

تاریخ انتشار روز شنبه مورخ  1401/08/28
علی عبدل زاد اوصالو-رییس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک اورمیه

از طرف زینال زاده

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

 براب��ر کالس��ه 1401/209 و رای ش��ماره 140160307114002436هی��ات اول موضوع قان��ون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیروان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای وحیدمایل فرزند حیدرعلی بش��ماره شناسنامه 13 در ششدانگ یک قطعه باغ به 
مساحت20914مترمربع، قسمتی از پالک12اصلی امان آباد  از محل مالکیت حیدرعلی مایل محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  آ-40111103

تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/08/28                  
تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/09/13

علی محمودی - رئیس ثبت اسناد و امالک شیروان

اگهیی تعیین متراژ 
کلیه مجاورین پالک یک فرعی از 3778-اصلی بخش یک قوچان واقع در اراضی شهری در خصوص وقت معاینه و 
تعیین متراژ ششدانگ یک باب منزل پالک فوق مورد تقاضای آقای مصطفی قلی نژادان قوچانی و غیره ورثه مرحوم 
محمد رضا به آدرس قوچان خیابان ش��هید چمران نرس��یده به چهار راه دوم پالک 199 که به مجاورت ملک شما 
معرفی شده برای روز سه شنبه 1401/9/1 ساعت 11/00صبح تعیین گردیده و در محل انجام خواهد شد چنانچه در 
مورد حدود و حقوق ارتفاقی ملک مزبور حقی برای خود قائل هستید و یا اختالفی ب�ا م�ج�اور مزبور دارید میتوانید در 
روز و ساعت مقرر در محل حضور بهم رسانیده و مطالب خود را اظهار دارید .در صورت عدم حضور و نبودن اختالف 

نسبت به تعیین متراژ اقدام و بنام متقاضی س�ند مالکیت صادر خواهد شد.  آ-40111104
عباس برق شمشیر-رئیس ثبت اسناد و امالک قوچان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 برابر رای شماره 14016032710000313هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو زنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم ثروت نصیری فرزند محرمعلی بشماره شناسنامه 44487 صادره از زنجان در یک باب ساختمان به مساحت 
100/48 مترمربع قسمتی از پالک 928 اصلی صرفا جهت تجمیع با پالک 929/1 اصلی خریداری از مالک رسمی 
آقای سیاف نوری محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم 
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  آ-40111135
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/08/28                     

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/09/14
علیرضا حسن زاده شاه آبادی - رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی اصالحی
پیرو آگهی 9777 مورخ 1401/01/17 و 9790 مورخ 1401/02/01 که انتشار آن در روزنامه قدس منتشر گردیده 
مورد تقاضای آقای عظیم خیرخواه بشماره کالسه 426-1400، برابر رأی شماره 140160306015001191 مورخ 
1401/06/03 مساحت ملک 464/65 مترمربع صحیح میباشد که در آگهی های مذکور 430/91 مترمربع قید شده 

است.  آ-40111139
رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد

 غالمرضا آقازاده


