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قیمت در مشهد و شهرستان ها 2000 تومان - تهران 3000 تومان
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 دوشــنبه  9   اســفند 1400     26رجب  1443       28فوریه 2022       سال سی و پنجم  
ـه ویژه خراســان       ـه رواق            4 صفـح شــماره 9759      8 صفحــه           4صفـح

شعری که سبب نگارش »عیون اخبارالرضاj « شدرواق1
درباره زندگی و زمانه »صاحب بن عبّاد« دانشمند و سیاستمدار بزرگ قرن چهارم

aبعثِت مصطفی
jدر نگاِه تبیینِی مرتضی

63حمزه واقعی

سید مصطفی خوش چشم در گفت وگو با قدس 
از اهمیت توافق در وین برای اروپا و آمریکا می گوید

عجله 
طرف غربی

چگونه می توان با تغییر رویکرد 
فضای کسب وکارها را بهبود داد؟

اصالح نظام 
مجوزدهی مشاغل

موافقان و مخالفان  از تأسیس سازمان 
نظام مددکاری اجتماعی می گویند

موازی کاری 
یا مددرسانی؟!

آن گونه که به نظر می رسد مذاکرات هسته ای 
در وین میان ایران و گروه 1+4 به مراحل نهایی 
رسیده. اعالم تنفس یک هفته ای در مذاکرات 
و بازگشت دیپلمات ها به پایتخت هایشان 

را برخی در راستای اتخاذ تصمیمات نهایی 
تعبیر کرده اند. روز یکشنبه هم علی باقری 
کنی در شورای امنیت ملی حضور پیدا کرده و 

به ارائه جزئیات اقدامات...
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معاونت بهره وری امالک و اراضی در نظر دارد تعدادی از قطعات در سطح شهر مشهد به شرح لیست 
ذیل را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید، لذا متقاضیان محترم می توانند جهت شرکت در مزایده در 
روزهای یکشنبه مورخ 1400/12/08الی پنج شنبه مورخ1400/12/12 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 است 

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

31437060-31437064 amlak.razavi .ir

شماره ردیف
قطعه

شماره 
مساحت کاربریمحدودهبلوک

مترمربع
قیمت مصوب 
) ریال( مترمربع

شیوه پرداخت 
حقوقات

 60درصد نقد و الباقی70170.000.000تجارت محلهموسوی قوچانی125/2
18 ماهه

 60درصد نقد و الباقی160160.000.000تجارت محلهبلوار مصلی-224
18 ماهه

 60درصد نقد و الباقی120150.000.000تجارت محلهسیدی 3814
18 ماهه

نقد57.77140,000,000تجارتیخیابان- شهرک رضوی428107

نقد300550,000,000تجارتیبلوار فرهنگ-56549

نقد236.5330,000,000مسکونیفرامرز عباسی61992

نقد262.68270,000,000مسکونیفرامرز عباسی72566/1

نقد397.1195,000,000مسکونیسیدی – خیابان قائم829211

305.07125,000,000مسکونیبلوار امامیه941
 بصورت 70 درصد نقد
 و 30 درصد باقیمانده

یکساله

نقد280.95160,000,000مسکونیبلوار مصلی10113

نقد250.2121,000,000مسکونیخیابان- شهرک رضوی111279
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سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی 5

شرح در صفحه 8

آگهی مناقصه 

ف
,1
41
21
مرحله دوم اصالح سیستم کنترل  کوره بخار 60 تنی67

قند تربت حـیدریه
شرح در صفحه 6

آگهی مناقصه

پرداخت شصت درصد قیمت نقد و الباقی زمان تحویل
شرکت در مزایده: روزهای یکشنبه مورخ 1400/12/08الی پنج شنبه مورخ1400/12/12  از ساعت 9 الی اذان 

ظهر واقع در مشهد- نبش میدان بوعلی- معاونت بهره وری امالک و اراضی

ردیف
شماره بلوک 

مساحت طبقهمحدودهپروژه
مترمربع

قیمت مصوب ) ریال( 
مترمربع

112.55182,000,000طبقه اول جنوبیفرامرز عباسی-جانباز6-تقاطع میالد11

212.5185,000,000طبقه چهارمفرامرز عباسی-جانباز6-تقاطع میالد21

126.6185,000,000طبقه اول شمالیفرامرز عباسی-جانباز6-تقاطع میالد32

149187,000,000طبقه اول جنوبیفرامرز عباسی-جانباز6-تقاطع میالد42

126.6187,000,000طبقه چهارم شمالیفرامرز عباسی-جانباز6-تقاطع میالد52

149190,000,000طبقه چهارم جنوبیفرامرز عباسی-جانباز6-تقاطع میالد62

143205,000,000طبقه اول شمالیفرامرز عباسی-جانباز6-تقاطع میالد73

143210,000,000طبقه پنجم شمالیفرامرز عباسی-جانباز6-تقاطع میالد83

150212,000,000طبقه پنجم جنوبیفرامرز عباسی-جانباز6-تقاطع میالد93

136225,000,000طبقه دوم شمالیفرامرز عباسی-جانباز6-تقاطع میالد104

139228,000,000طبقه دوم جنوبیفرامرز عباسی-جانباز6-تقاطع میالد114

136228,000,000طبقه سوم شمالیفرامرز عباسی-جانباز6-تقاطع میالد124

139230,000,000طبقه سوم جنوبیفرامرز عباسی-جانباز6-تقاطع میالد134

159208,000,000طبقه سوم شرقیفرامرز عباسی-جانباز6-تقاطع میالد145

138210,000,000طبقه سوم غربیفرامرز عباسی-جانباز6-تقاطع میالد155

159210,000,000طبقه پنجم شرقیفرامرز عباسی-جانباز6-تقاطع میالد165

138215,000,000طبقه پنجم غربیفرامرز عباسی-جانباز6-تقاطع میالد175

147210,000,000طبقه سوم شرقیفرامرز عباسی-جانباز6-تقاطع میالد186

147210,000,000طبقه سوم غربیفرامرز عباسی-جانباز6-تقاطع میالد196

147212,000,000طبقه چهارم غربیفرامرز عباسی-جانباز6-تقاطع میالد206
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اعالم محدودیت های
ترافیکی مشهد از رادیو زیارت 2 خراسان

رواقرواق

حجت االسالم دکتر احمد رهنمایی
 از مختصات رسالت پیامبرa در دوران بعثت می گوید 

  عید مبعث؛ منبع بازخوانی اهداف تمدن اسالمی

نسخه نخست جهاد تبیین

8

چرا یهودیان اوکراینی حاضر نیستند به فلسطین اشغالی مهاجرت کنند؟

وطن جنگ زده بهتر از بی وطنی

 ارزش و جایگاه کتاب »عیون اخبار الرضا)ع(« را اغلب ما 
می دانیم اما شاید کمتر کسی بداند دلیل اصلی نگارش این 

کتاب نفیس، شعری بود که...

فرارسیدن مبعث پیامبر اعظم صلی اهلل علیه وآله و سلم را تبریک می گوییم



جنگ های جهانی 
را رصد می کنیم

امیر دریادار حبیب اهلل 
سیاری معاون 
هماهنگ کننده ارتش 
با تأکید بر اینکه 
در نبردهای امروز 
فناوری های روز نقشی 
متفاوت دارد، گفت: 
برای غافل گیر نشدن 
همواره باید همراه 
با حفظ آمادگی، با 
فناوری روز حرکت 
کنیم. رهبر معظم 
انقالب هم فرموده اند در 
درگیری هایی که در دنیا 
رخ می دهد شما مانند 
یک تماشاگر که کنار 
تشک ُکشتی ایستاده 
باشید، فنون های 
مختلفی که استفاده 
می کنند را بررسی کنید 
و ببینید باید خودمان را 
قوی تر کنیم. به همین 
دلیل ما جنگ هایی که 
در دنیا رخ می دهد را 
رصد می کنیم.

یادداشت نجفی     الدین  شمس 
آن گــونــه کــه بــه نظر می رسد 
ــه ای در  ــرات هــســت ــ ــذاکـ ــ مـ
ویــن میان ایـــران و گــروه 4+1 
ــه مــراحــل نــهــایــی رســیــده.  ب
اعـــام تنفس یــک هفته ای 
ــپــلــمــات هــا به  ــرات و بــازگــشــت دی ــ ــذاک در مــ
پایتخت هایشان را برخی در راســتــای اتخاذ 
تصمیمات نهایی تعبیر کرده اند. روز یکشنبه 
هــم علی بــاقــری کنی در شـــورای امنیت ملی 
حضور پیدا کرده و به ارائــه جزئیات اقدامات 
انــجــام شــده در ویــن پــرداخــت. در میانه این 
تحوالت و برخاف جو مثبتی که طی روزهای 
اخیر در مورد احتمال نهایی شدن توافق وجود 
داشت، در دو روز گذشته ورق برگشته و برخی 
از بــن بست در گفت وگوها خبر می دهند. 
اظهارات مقامات کشورمان و از جمله حسین 
امیرعبداللهیان وزیر خارجه نیز نشان می دهد 
چند نقطه حساس کــه مدنظر تــهــران است 
همچنان باقی مانده و حاال باید دید آیا غرب و 
به ویژه آمریکا یارای تأمین منافع ایران را دارد یا 
نه. در گفت وگو با سید مصطفی خوش چشم 
تــحــلــیــلــگــر ارشــــد ســیــاســی حـــواشـــی دربــــاره 
مذاکرات هسته ای را به بحث گذاشته ایم که 

در ادامه می خوانید.

تحلیل شما درباره مذاکرات وین چیست؟ ◾
مــذاکــرات ویــن برعکس تــصــاویــری کــه برخی 
ــر ایــجــاد آن هــا  مــوافــقــان و مــخــالــفــان ســعــی ب
دارنــد، هنوز به مرحله تکمیلی نرسیده است 
و همچنان موضوعات حساسی روی میز است 
که باید تعیین تکلیف شود. در حقیقت توافق 
و عدم توافق بازی ای است که آمریکایی ها ذیل 
ضرب االجل ساختگی شان راه انداخته اند تا 
افکار عمومی و نخبگان و سیاسیون ایران را به 
شکلی جهت دهی کنند که با  فشار ساختگی، 
دولت ما مجبور به امتیاز دهی به آن ها بشود. 

این در صورتی است که چنین شرایطی برای ما 
وجود خارجی نــدارد و اگر آمریکایی ها عجله 
دارند، باید تکلیف درخواست های ما را روشن 
کنند. از جمله در خــواســت هــای مــا ضــرورت 
بسته شدن پرونده های ادعایی آن ها در زمینه 

اماکن و مطالعات است. 
بنابراین ما هنوز به دوگانه موفقیت یا شکست 
مذاکره نرسیده ایم . البته از چهار مــاه پیش 
مشخص بود طرف آمریکایی دوره کوتاه تا اواخر 
بهمن مــاه را که حــاال به اوایــل اسفند رسیده 
است به بازیگری با هدف افزایش فشار برای 

رسیدن به امتیازات حداکثری و عدم اعطای 
امتیازات ایــران بگذراند. با وجــود ایــن در این 
مقطع شواهد نشان می دهد طرف آمریکایی 
آمادگی هرگونه بن بست نمایی را بــرای اجرا 
و عملیات علیه ایــران نــدارد، به همین خاطر  

نیازمند انجام توافق با ایران است.

برداشت شما از آینده گفت وگوها چیست؟ ◾
افول تدریجی آمریکا سبب شده قدرت آن ها 
در تقابل با ایران کاهش پیدا کند و خروج آن ها 
از منطقه مزید بر علت شده است. از سویی 

راهبرد آ ن ها مبنی بر مهار چین و در عین حال 
مسئله اوکــرایــن و تقابل آن هــا بــا روســیــه هم 
سبب می شود آمریکا نتواند در چند جبهه 
فعالیت کند. دالیــل متعدد دیگری از جمله 
انتخابات پیش روی آمریکا و همین طور ناتوانی 
بایدن در بهبود وضعیت اقتصادی این کشور 
سبب نیازمندی آمریکا به توافق با ایران برای 
پاسخگویی به افکار عمومی این کشور می شود. 
این در حالی است که امروز ایران از دوران اوج 
اثــرگــذاری تحریم ها عبور کــرده اســت.  تهران 
برعکس گذشته و با توجه به تجربیات حاصل 
شده، فقط یک شعار دارد که توافق خوب قابل 
قبول است و توافق نکردن بهتر از هر توافق یا 
توافق بد است. در صورت لزوم تصمیم مورد 
نظر عدم توافق خواهد بود، برای همین است 
کــه مــا بــه دنــبــال گرفتن امــتــیــازات باقیمانده 
هستیم و اگر این امتیازات تعلق نگیرد توافقی 

در کار نخواهد بود.

برخی مدعی اثــرگــذاری تحوالت اوکــرایــن بر  ◾
پرونده هسته ای ایران هستند؟ آیا این گونه است؟

اینکه برخی رســانــه هــا و شخصیت ها قضیه 
مذاکرات برجام را به جنگ اوکراین و تنش های 
آن ربط می دهند، حقیقت ندارد. متأسفانه این 
افراد بدون داشتن اطاعات دقیق و با شعارهای 
عـــوام فریبانه بـــرای بــدســت آوردن امــتــیــازات 
جناحی وشخصی به قضیه ورود کرده و مدعی 
هستند ممکن است روسیه دو پرونده را به هم 
پیوند بزند. به نظر من رخــداد اوکــرایــن سبب 
می شود مواضع روس ها به ایران نزدیک تر بشود 
و از این به بعد بانک ها و شرکت های تحریم شده 
روسی می توانند بدون ترس از تنبیهات غربی ها 
به صورت آشکارا با بانک های تهران تجارت کنند 
و تبادل مالی آن هــا باعث رشد تجاری طرفین 
خواهد شــد. نقش روس هــا در مــذاکــرات بیش 
از بقیه نیست و طرف روسی و چینی به دنبال 

حمایت از ایران هستند.

سیدمصطفیخوشچشمدرگفتوگوباقدسبااشارهبهخواستههای
رویزمینماندهایراندروینازاهمیتتوافقبرایاروپاوآمریکامیگوید

عجله طرف غربی

خبرخبر
روزروز

انتقال ۲۰۰ دانشجوی ایرانی مقیم اوکراین به کشور ◾
سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان 
اعام کرد با هماهنگی سفارت ایران در اوکراین بیش از ۲۰۰ 
دانشجوی ایرانی با قطار به مرزهای غربی انتقال داده شدند 
تا به کشور اعزام شوند. همزمان روز گذشته جمعیت هال 
احمر ایران برای کمک رسانی به آسیب دیدگان غیرنظامی 
جنگ در اوکراین براساس اهداف و مقاصد بشردوستانه 

هال احمر اعام آمادگی کرد.

اقرار به توطئه برای تجزیه کشور  ◾
پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده »حبیب فرج هللا 
چعب« ملقب به »حبیب اســیــود«، ســرکــرده گروهک 
تروریستی »حرکة النضال« روز گذشته برگزار شد. وزیری، 
نماینده دادستان در بیان بخشی از جنایات این گروهک 
تروریستی با اشاره به را ه اندازی شبکه های ماهواره ای بیان 
ــدازی شبکه مــاهــواره ای توسط سرویس  کــرد: هدف را ه انـ
اطاعاتی عربستان، سازماندهی تجزیه کشور بوده است.

تکذیب  یک شایعه ◾
رسانه تصویری وابسته به دفتر حفظ و نشر آثار حضرت 
آیت العظمی خامنه ای ـ نگار ـ اعام کرد: پیرو گسترش برخی 
شایعات دربــاره ادعــای ارتباط نویسنده ای یهودی به نام 
»کاترین پرز شکدم« با بخش انگلیسی پایگاه اطاع رسانی  
Khamenei.ir، شایان ذکر است این رسانه ستون نویس 
ثابت یا غیرثابت ندارد و نویسنده مزبور هیچ گونه ارتباط 

مستقیم با پایگاه مذکور نداشته است.

نامه نمایندگان به رؤسای قوا درباره کنکور ◾
زهره سادات الجوردی نماینده مردم تهران در مجلس گفت: 
نمایندگان در نامه ای خطاب به رؤسای سه قوه مخالفت 
خود را با مصوبه اخیر شورای عالی انقاب فرهنگی درباره 
حذف کنکور و جایگزین کردن شرط معدل برای راهیابی به 
دانشگاه اعام کردند. وی افزود: آزمون کنکور برای راهیابی 
به دانشگاه براساس مصوبه مجلس بوده و هرگونه تغییر در 

آن باید با مصوبه مجلس انجام و اعمال شود.

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9130000552     منصفانه نیست دست فروش ها مالیات 
بدهند اما هنرمندان به خصوص بازیگران نه!

9360000158  کانال شبکه خبر در پیام رسان ایرانی 
ایتا باحدود۳۵هزار مخاطب غیرفعال شد! قباًل 

هم شبکه خبر فعالیتش را در پیام رسان های گپ و 

بله  تعطیل کرده بود و به جای آن در توییتر صفحه 
بازکرده است! این اتفاق همزمان با تصویب طرح 

صیانت از فضای مجازی در مجلس یک دهن کجی 
به قانونمند شدن فضای مجازی محسوب می شود. 
متأسفانه هنوز جریان نفوذ در این رسانه راهبردی 

اعمال قدرت می کند. 
9130000820  جناب رئیس جمهور، ما مستمری بگیران 
پارسال یک میلیون و 700عیدی گرفتیم، امسال که دل 
ما به شما خوش بود، 2 میلیون تومان شد. با این میزان 

به اصطالح عیدانه چه کاری می توان کرد!

9150000633   ای کاش طرح برخورد با موتورسواران 
که توسط پلیس در تهران اجرا شده در سراسر 

کشور اجرا می شد تا این قشر قانونمند شوند. االن 
که موتورسواران هر تخلفی را انجام می دهند، از 
پیاده رو می روند، خالف جهت حرکت می کنند و ...

 aبعثِت مصطفی
jدر نگاهِ تبیینیِ مرتضی

حمزه واقعی، پژوهشگر ارشد مطالعات 
میان رشته ای     بــعــثــت را و عظمت 
برانگیختگی مصطفی ترین پیامبرِ خــدا را 
کسی می تواند به تبیین برخیزد که خــود از 
بیناِت حقیقت باشد. کسی می تواند از عصرِ 
سیاه آن روزگار بگوید که جانی تابناک و نوری 
ظلمت ستیز در نگاه داشته باشد. به راستی 
پس از رسول خدا که فرمود: »بُعِثُت بِمَكارِمِ 
األخاقِ و مَحاِسنِها؛ من برای ]احیای[ مكارم 
و نیكی های اخاقی مبعوث شدم« چه کسی 
می تواند به شرح این اتفاق مبارک در تقدیر 
انسان بپردازد، جز موال علی)ع( که جان پیامبر 
بــود؟ درِک واقعیت در کــامِ حقیقت چنین 
می شود که می خوانیم:» أرَســلـَـهُ عَلی ِحینِ 
ــمِ و  ــَن االُمَـ ُــولِ هَجَعٍة مِ ــَن الــرُُّســلِ و ط فـَـتــرَةٍ مِ
اعتِزامٍ مَِن الفِتَنِ وَانتِشارٍ مَِن االُمُورِ و تَلَظٍّ مَِن 
ُّورِ ، ظاهِرَةُ الغُرورِ  الحُرُوِب و الدُّنیا كاِسفَةُ الن
عَلی ِحینِ اصفِرارٍ مِن وَرَقِها و إیاسٍ مِن ثَمَرِها؛ 
خداوند او را در زمانی فرستاد كه روزگاری بود 
پیامبری برانگیخته نشده بود و مردم در خوابی 
طوالنی به سر می بردند  و فتنه  ها باال گرفته 
و كــارهــا پریشان شــده بـــود  و آتــش جنگ ها 
شعله می كشید و دنیا بی فروغ و پر از مكر و 
فریب گشته، برگ های درخت زندگی به زردی 
گراییده و از به بار نشستن آن قطع امید شده 
بــود«. تلخ هنگامه ای بود آن زمــان. جاهلیت 
ــه ارزشـــی  ــر صـــدر نشسته بـــود و تــاریــکــی ب ب
مطلق بــدل شــده بــود. هرکه تاریک اندیش تر 
ــر می نشست و  ــاالت و جــهــالــت بــاورتــر بـــود، ب
»ابوجهل« را »ابوحکم« می خواندند. دختران 
ــده درگـــور می کردند و بــه تــعــداد مردگان  را زن
خــود فخر می فروختند. همه چیز در تباهی 
غرق می شد که به فرموده امام علی:» أرَسلَهُ 
یاءِ و قَدَّمَهُ فِی االِصطِفاءِ فَرَتَقَ بِهِ المَفاتِقَ  بِالضِّ
عُوبَةَ و َسهََّل  ََّل بِهِ الصُّ و ساوَرَ بِهِ المُغالَِب و ذَل
َّــاَل عَــن یَمینٍ و  بـِـهِ الــحـُـزُونـَـةَ حَتّی َســـرََّح الــظ
ِشمالٍ؛ او را با نور فرستاد و در گزینش مقدّم 
داشــت . به واسطه او گسستگی ها را به هم 
آورد و چیره جو را شكست داد و مشكات را 
آسان و ناهمواری ها را هموار كرد تا جایی كه 
گمراهی را از راســت و چپ دور كــرد«. اعجاز 
بزرگ نیز در همین جا اتفاق افتاد که از مردمانی 
چنان، بندگانی چنین تربیت کرد و از قومی 
که در زادنِ ارزش هــای اخاقی، سترون شده 
بودند، باالترین ارزش های انسانی را به منصه 
ظهور رســانــد. پس از بعثت اســت که شاهد 
دامن گستر شدن تمدن نوین انسانی هستیم 
که بادیه ها و بادیه نشین ها را هم در برگرفت و 

بارقه های نور و امید تابیدن گرفت. 
این گونه است که به دیگر کام علوی مؤمن 
َّهُ ُسبحانَهُ  می شویم که» . . . إلی أن بََعَث الل
َّتِهِ؛  َّهِ إلِنجازِ عَِدتِهِ و إتمامِ نُبُو مُحَمَّداً رَسوَل الل
. . . تا این كه خداوند سبحان محمّد پیامبر 
خــود را فرستاد تا وعــده خویش را به انجام 
رساند و سلسله نبوتش را كامل كند«. در 
این افق بلند است که انسان در مسیر تکامل 
قرار می گیرد. معجزه هم جز این چه معنایی 
می تواند داشته باشد؟ سنگ های تاریک و 
خــارا بــه نفس حضرت مصطفی بــه شهاب 
تبدیل شدند. معجزه از این بزرگ تر می توان 

یافت، آیا؟

خبـر

به نظر من رخداد اوکراین سبب می شود مواضع روس ها به ایران نزدیک تر 
بشود و از این به بعد بانک ها و شرکت های تحریم شده روسی می توانند 
بدون ترس از تنبیهات غربی ها به صورت آشــکارا بــا بانک های تهران 

تجارت کنند.
گزیدهگزیده
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شمیم بهشتشمیم بهشتسیاست خارجیسیاست خارجی نوروزنوروز

آمریکا بزرگ ترین مانع 
تحقق صلح در منطقه

دبیر شورای عالی امنیت ملی حضور آمریکا در سوریه را 
بزرگ ترین مانع تحقق صلح و ثبات خواند. به گزارش فارس، 
علی شمخانی روز گذشته در دیدار با رئیس دفتر امنیت 
ملی سوریه که به تهران سفر کرده، گفت: افزایش تحرکات 
آمریکا برای تسلیح، آموزش و هدایت گروه های تروریستی 
نه تنها مخل امنیت سوریه، بلکه تهدیدکننده امنیت 
منطقه است. سرلشکر علی مملوک نیز با تمجید از نقش 
ممتاز جمهوری اسامی در حمایت از سوریه در مقابله با 
تروریسم بر تداوم همکاری های تهران- دمشق که با خون 

شهدای دو کشور ممزوج شده است، تأکید کرد.

ورود 72 شهید دفاع مقدس 
به کشور

صبح روز گذشته وهمزمان با سالروز شهادت امام موسی 
کاظم)ع( پیکر پاک و مطهر ۷۲ شهید سال های دفاع مقدس از 
طریق مرز بین المللی شلمچه وارد کشور شد. آیین استقبال از 
حماسه سازان سال های دفاع مقدس با حضور گسترده سران 
طوایف و عشایر، خانواده معزز و معظم شهدا، زائران راهیان نور 
و اقشار مختلف مردم از شهرهای استان خوزستان و با رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی برگزار شد. پیکر پاک این شهدا که 
در عملیات های والفجر مقدماتی، خیبر، بدر، کربای ۵ و تک 
دشمن به شهادت رسیدند در مناطق عملیاتی فکه، مجنون، 

شرق دجله و شلمچه تفحص شده است.

آغاز طرح نوروزی پلیس 
از 2۴ اسفند

رئیس پلیس راهور انتظامی از اجرای طرح نوروزی پلیس 
در بازه زمانی ۲4 اسفند تا 14 فروردین خبر داد. به گزارش 
ایرنا، سردار سید کمال هادیانفر در هفتاد و سومین جلسه 
کمیته هماهنگی اجــرای طرح های ترافیکی رئیس پلیس 
راهور انتظامی  با پیش بینی ۵۰ تا ۵۷ درصدی افزایش رفت 
و آمدها در ایام نوروز 14۰1 گفت: در طرح نوروزی ترافیکی با 
حضور 66 هزار و ۷1۵ نفر از تمام دستگاه ها از جمله پلیس، 
اورژانس، راهداری، هال احمر، امداد خودرو و ... به مرحله 
اجــرا گذاشته خواهد شــد. 11 میلیون همیار و فرهنگیار 

ترافیک نیز با پلیس مشارکت خواهند داشت.
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شهرداری بردسکن در نظر دارد به استناد مجوز شماره  1621 مورخ 1400,11,5 شورای اسالمی شهر تعداد 3  
قطعه  زمین  با کاربری  مسکونی وتعداد 2 قطعه با کاربری تجاری از امالک خود را از طریق مزایده عمومی و 
برابر قیمت گذاری کارشناس رسمی دادگستری  به فروش برساند، لذا متقاضیان )اشخاص حقیقی و حقوقی( 
می توانند از تاریخ نشر این آگهی جهت اطالع از شرایط آن در وقت اداری به واحد مالی یا شهرسازی 
شهرداری واقع در میدان فرهنگ، ساختمان مهر خاتم االنبیا)فرهنگسرا( شهرداری بردسکن مراجعه نمایند 

توضیحات:
1-متقاضیان می بایست قیمت ملک مورد نظر را به صورت کتبی و به همراه فیش سپرده شرکت در مزایده 
)به شماره حساب 111475414007 بانک ملی شعبه مرکزی بردسکن ( در پاکت در بسته به امور مالی و یا 

شهرسازی  شهرداری تسلیم نمایند. 
2-آخرین مهلت قبول پیشنهادات قیمت تا ساعت  14مورخ سه  شنبه  1400/12/17 می باشد 

3-تاریخ برگزاری کمیسیون مزایده و بازگشایی و قرائت پیشنهادات قیمت راس ساعت 11 روز چهار شنبه  
مورخ 1400/12/18 در محل ساختمان شهرداری خواهد بود. 

4-شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد قیمت به منزله قبول شرایط و تکالیف شهرداری می باشد. 
5-در صورتیکه برنده اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد 

6-هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مزایده خواهد بود. 
7-به پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش،مشروط و پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر واصل شود ترتیب اثر 

داده نخواهد شد.

8-در صورتیکه شرکت کنندگان، اشخاص حقوقی باشند نباید هیچ یک از اعضای اصلی و علی البدل شرکت، 
مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت باشند. 

9-متقاضی می بایست در صورت برنده شدن در فراخوان و اعالم از سوی شهرداری حداکثر ظرف مدت 
یک هفته از تاریخ اعالم برنده شدن نسبت به واریز کل وجه اعالم شده و تحویل رسید به واحد مالی و انعقاد 
قرارداد مربوطه بر اساس مقررات اقدام نماید در غیر اینصورت به منزله انصراف تلقی شده و سپرده مورد نظر 
به نفع شهرداری ضبط خواهد شد که در صورت اخیر هرگونه ادعا و اعتراض از سوی برنده سلب و اسقاط و 

شهرداری در خصوص زمین مورد نظر مجددا تصمیم گیری خواهد نمود.
10- در خصوص قطعاتی که امکان تهاتر با مطالبات قطعی اشخاص را دارند، در صورت برنده شدن شخص 

دارای مطالبات قطعی، تسویه قطعات صرفا به صورت نقدی و در صورت مابه التفاوت، پس از پرداخت مبلغ  
مابه التفاوت امکان پذیر می باشد. 

11-در خصوص ردیف های 1 الی 3 جدول ذیل، امالک به صورت موقوفه و پرداخت پذیره و هزینه نقل و انتقال 
بر عهده برنده مزایده می باشد. 

12-در صورت کسب اطالعات بیشتر در خصوص موقعیت یا کروکی امالک به واحد شهرسازی مستقر در 
شهرداری بردسکن ویا به وب سایت شهرداری به آدرس www.bardaskan.ir  مراجعه نمائید. 

محمد حسین مدیح - شهردار بردسکن

آگهی مزایده عمومی فروش امالک- نوبت دوم

اطالعات امالک مزایده
قیمت پایه مزایده  نوع سندآدرسکاربریمساحتکد نوسازیردیف

)ریال(
5% سپرده شرکت در 

مزایده )ریال(
مبلغ  کل)ریال(

150,000,00090,000,0001,800,000,000قرارداد اوقافخیابان واعظ، قطعه شماره 1مسکونی 110-1-3-1120

150,000,00090,000,0001,800,000,000قرارداد اوقافخیابان واعظ، قطعه شماره 2مسکونی211-1-3-1120

150,000,00090,000,0001,800,000,000قرارداد اوقافخیابان واعظ، قطعه شماره 3مسکونی313-1-3-1120

70،000،000135,450,0002,709,000,000قرارداد واگذاریخیابان شهید یوسفی قطعه2تجاری49-75-6-138.7

25,000,000625,000,00012,500,000,000قرارداد واگذاریخیابان فجر شرقی، 30متری شمالی جنوبیتجاری533-80-6-1500



خودروهای 
قاچاق امحا 

می شوند
علی 

مؤیدی خرم آبادی 
رئیس ستاد مرکزی 

مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز گفت: 

خودروهای قاچاق 
را کشورهای 

همسایه نخریدند 
بنابراین به زودی این 

خودروها امحا و از 
بین می روند.

خبرخبر
خوبخوب

رئــیــس مــرکــز ملی مطالعات، پــایــش و بهبود فضای 
کسب وکار وزارت اقتصاد از بازبینی 2هــزارو600 مجوز 
دستگاه ها خبر داد که برای اصالح به آن ها ارسال شده 
است. امیر سیاح در گفت وگو با فارس، گفت: دستگاه ها 
از آبان امسال حدود 2هــزارو600 مجوز کسب وکار در 
سامانه بــارگــذاری کردند و در وزارت اقتصاد شــروع به 

بازبینی این مجوزها کردیم. برخی مجوزها شرایط مبهم 
و غیرشفاف داشتند که موجب سردرگمی مردم می شود 
و شــروط قابل تفسیر اســت که سبب می شود مأمور 
دستگاه به صورت سلیقه ای عمل کند به همین دالیل 
تا اوایل آذرماه ایرادها را به  دستگاه ها فرستادیم. وی با 
بیان اینکه کار بازبینی و تأیید مجوزهای کسب وکار پنج 

دستگاه در هیئت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای 
کسب وکار به پایان رسیده است، تصریح کرد:  فرایند 
رسیدگی به مجوزهای 20 دستگاه بــزرگ باقی مانده 
اســت، تا جایی که می دانم این دستگاه ها نیز حرکت 
جهادی را شروع کردند و شبانه روز با همکاران ما در حال 

همکاری هستند.

مهدی پناهی   طرح »تسهیل 
صــدور مجوزهای کسب وکار« 
کـــه بـــا عـــنـــوان طــــرح تسهیل 
صــدور برخی مجوزهای کسب 
وکـــار شناخته مــی شــود یکی از 
اقدام های جدی مجلس یازدهم 
است که در مهر سال جاری پس از فراز و نشیب های 
مختلف تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد اما 
یک هفته بعد این شورا برخی ایرادها را به آن وارد 
دانــســت.در آخرین مرحله و در بهمن ماه گذشته 
نمایندگان مردم در خانه ملت، با برخی اصالحات 
طــرح تسهیل صــدور مجوزهای کسب وکار اعــاده 
ــورای نگهبان موافقت کــردنــد. طحان  شــده از شـ
نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری 
اخیر خود دربــاره طرح »تسهیل صدور مجوزهای 
کسب وکار« گفته بود: شورای نگهبان درخصوص 
این طرح ایرادها و ابهام هایی داشت اما با اصالحات 
مجلس این ایرادها برطرف شد و ما دیگر ایرادی به این 
طرح نداریم. اما به تازگی نامه ای از طرف هیئت عالی 
نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام دریافت 
کردیم که هنوز ایرادهای این هیئت برطرف نشده و ما 

این ایرادها را به مجلس منعکس می کنیم.
فارغ از این رفت وبرگشت های اداری برای تصویب 
طرح مجلس، تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار 

چه ضرورتی دارد؟

نقش مجوزها در اقتصاد کشورها ◾
علیرضا متقی، پژوهشگر سیاست گذاری عمومی 
در پاسخ به ایــن پرسش که مجوزهای کسب وکار 
چه تأثیرات مخربی بر تولید و اقتصاد کشور دارند، 
به ما می گوید: مجوزهای کسب وکار به طور ذاتی 
اثر مخربی در بحث تولید و اقتصاد کشور ندارند. 
در برخی کشورها یک انتظار حداقلی از دولت ها 

وجود دارد تا از طریق مجوزهایی که اعطا می شود، 
نوعی نظارت بر عملکرد کسب وکارها وجود داشته 
باشد. در واقع با کمک این نظارت از مصرف کنندگان 
و مــردم آن جامعه حمایت می شود، اما به هرحال 
مسئله ای که در بحث مجوز کسب وکار وجود دارد، 
نحوه دسترسی به مجوزها و گرفتن آن است. فرایند 
دریافت مجوز می تواند به نحوی طراحی شود که آثار 
مخرب زیادی در بحث تولید و رشد اقتصادی کشور 

به همراه داشته باشد.

کاهش انگیزه مردم با افزایش پیچیدگی مجوزدهی ◾
وی ادامه داد: دو نکته اصلی وجود دارد یکی زمان 
دریــافــت مــجــوز اســت کــه هرچقدر طــوالنــی شود 
می تواند آثار زیانباری به همراه داشته باشد و نکته 

دوم هــم بحث پیچیدگی دریــافــت مجوز اســت. 
هرچقدر ابهام و پیچیدگی در راه دریافت مجوز 
کسب وکارها بیشتر باشد به تبع آن، مردم انگیزه 
کمتری برای راه انــدازی کسب وکار خواهند داشت. 
ــوان رفتن  پیچیدگی سبب می شود آن هــایــی که ت
به خارج از کشور را دارنــد، مهاجرت کرده و در آنجا 
سرمایه گذاری کنند و آن هایی هم که تــوان ندارند 
به کسب وکارهای زیرزمینی روی  آورنــد. این موارد 
موجب خواهد شد رشــد اقتصادی کشور تحت 

تأثیر قرار گیرد. 

شاخص های بانک جهانی چه می گویند؟ ◾
پژوهشگر ســیــاســت گــذاری عمومی در پاسخ به 
این پرسش که با توجه به آمارهای وزارت اقتصاد و 

برخی کارشناسان و اقتصاددانان، مجوز کسب وکار 
مهم ترین مانع رونــق کسب وکار اســت، اهمیت 
تسهیل مجوزهای کسب وکار در امر مانع زدایی از 
تولید چیست، اظهار کرد: بانک جهانی هر ساله 
گزارش هایی را با عنوان شاخص سهولت کسب وکار 
منتشر می کند و آخــریــن گـــزارش هــم مــربــوط به 
سال 2020 است که در آن رتبه 190 کشور جهان را 
مشخص می کند که چقدر در تشکیل کسب وکار 
و انجام دادن یک تجارت خصوصی سهولت وجود 
دارد. ایران در این رتبه بندی از بین 190 کشور در رتبه 
127 قرار دارد که رتبه مناسبی نیست. ایران در بحث 
استارتینگ بیزینس از بین 190 کشور جهان در رتبه 
178 قرار دارد و این موضوع نشان می دهد ما یکی از 
گلوگاه هایی که می توانیم به آن توجه کنیم و وضعیت 
اقتصادی و تولید را بهبود ببخشیم همین موضوع 
شــروع کسب وکار است که مجوز بــرای شــروع یک 
کسب وکار مهم ترین عامل است. اصلی ترین اولویت 
ما برای بهبود فضای کسب وکار پرداختن به بحث 

مجوزهای کسب وکار و تسهیل صدور آن هاست.

خریدوفروش مجوز در بازار ◾
ــوجــه به  مــتــقــی در مــــورد ایـــن مـــوضـــوع کـــه بـــا ت
خریدوفروش مجوز در بـــازار، آیــا مــی تــوان گفت 
انحصارگران این مشاغل به دنبال کسب منفعت 
شخصی هستند و آیا این تجارت آثار منفی برای 
ــزود: در بحث  فــعــاالن و اقتصاد کشور دارد، افـ
انحصارگری به استثنای کاال و خدمات نظامی و 
امنیتی که مالحظات خاص خود را دارد در سایر 
عرصه های اقتصادی و حوزه های کسب وکار هرکجا 
پای انحصار در میان باشد، محدودیت هایی ایجاد 
می شود و به تبع آن شاهد بروز زمینه های فساد، 
کاهش کیفیت کــاال و خــدمــات هستیم کــه این 
موضوع سبب می شود افراد انگیزه کمتری برای 

ورود به بازار و تولید داشته باشند.

وعده خاندوزی برای اسفند ◾
همان طور که متقی اشاره کرد، ناکارآمدی در حوزه 
صدور مجوزها منجر به فساد خواهد شد، موضوعی 
که مقام های وزارت اقتصاد نیز به آن اشاره و تالش 

کردند رفع شود.
سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در نخستین 
جلسه کارگروه فرماندهی واردات و رســوب کاال در 
مبادی ورودی کشور که با حضور وزیر دادگستری، 
رئیس کل گمرک، مدیرعامل سازمان اموال تملیکی و 
رئیس دبیرخانه مبارزه با مفاسد اقتصادی برگزار شد، 
درباره تخلفات صورت گرفته در حوزه مجوزهای وزارت 
امور اقتصادی و دارایــی گفت: همه مجوزهای این 
وزارتخانه شامل بورس، مالیات و نظایر آن از 18 اسفند 
و پایان دوره قانونی، به صورت غیرحضوری صادر شده 
و کامالً برخط خواهد بود. وزیر امور اقتصادی و دارایی 
افزود: به این ترتیب رصد و پایش صدور مجوز فراهم 
شده و واسطه گری ها و داللی ها به حداقل خواهد 
رسید و همه اطالعات از نام نویسی و دریافت مجوز 

کامالً شفاف و روشن صورت خواهد گرفت.
سید محمدهادی سبحانیان، معاون خاندوزی نیز 
چندی پیش گفته بود »در اسناد تحولی دولت آمده که 
باید به سمت صدور مجوزهای کسب وکار برود تا مردم 
آثار خوب آن را در زندگی احساس کنند«. وی افزوده 
بود: » الکترونیکی شدن صدور مجوزهای کسب وکار، 
شرط الزم در قانون است ولی شرط مکمل آن، این است 
که از درگاه ملی این مجوزها به دست مردم برسد یعنی 
اینکه دستگاه ها باید درگاه های تخصصی وزارتخانه ها 
را به درگاه ملی متصل کنند تا بتوانیم گزارشی از تعداد 
درخــواســت هــای مجوز در وزارتــخــانــه هــا همچنین 
گزارشی از تعداد مجوزهای صادر شده، صادر نشده و 

زمان اخذ مجوز داشته باشیم«.

چگونه می توان با تغییر رویکرد، فضای کسب وکارها را بهبود داد؟

اصالح نظام مجوزدهی مشاغل

اقتصاد3

WWW.QUDSONLINE.IR9759 دوشنبه 9 اسفند 1400   26 رجب 1443  28 فوریه 2022  سال سی و پنجم   شماره

 قیمت
 شوفاژ برقی

  سانفورد 
SF1211OH مدل
2,۵۹۰,1۶۰ تـومـان

  ایوولی 
13MW_EVOH مدل

2,۰2۰,۰۰۰ تـومـان

  سانفورد 
SF1212OH مدل
3,۷۰۰,۰۰۰  تومان

  دلونگی
KH۷۷۰۹2۰CB مدل 

۴,1۹۰,۰۰۰ تـومـان

  آدیسان 
مدل A-11 دیجیتال

2,۶1۸,۰۰۰ تـومـان

  نوا 
NH12۵۴ مدل

2,۴۵۰,۰۰۰ تـومـان

67.500.000نیم سکه37.750.000ربع سکه1.279.297بورس 242.414دالر )سنا(52.060.000 مثقال طال 166دینار عراق )سنا(118.570.000سکه12.019.000 طال  1۸ عیار1.889اونس طال 66.008درهم امارات )سنا(

 بازبینی 2هزارو600 
مجوز کسب و کار 
دستگاه ها

      صفحه 3

 شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر دارد یک  فقره مناقصه عمومی یک 
مرحله ای با ارزیابی کیفی ساده با موضوع:

خرید و تحویل مواد گندزدا ) آب ژاول 1600 تن ، پرکلرین 39.6 تن و گاز کلر 8 تن ( صرفا از تولید کنندگان 
کاال را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت با شماره فراخوان 2000001446000175 برگزار نماید. کلیه 
مراحل برگزاری فراخوان مناقصه عمومی، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir  انجام خواهد شد والزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل 
ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه1400/12/08 می باشد.اطالعات واسناد و دعوتنامه مناقصه عمومی موضوع                     

فوق الذکراز طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 
 زمان و مهلت اسناد مناقصه:

الف - مهلت دریافت اسناد مناقصه :پنجشنبه  مورخ 1400/12/12 ساعت 19
ب– مهلت تحویل پیشنهادها: دوشنبه مورخ 1400/12/23 ساعت 14

هزینه چاپ  دو  نوبت آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

فراخوان آگهی مناقصه عمومی خرید کاال)نوبت اول(

14
12
20
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی7

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

14
12
10
6

شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
یک فقره مناقصه عمومی با موضوع برون سپاری فعالیتهای بهره برداری و 
نگهداری از تاسیسات آب شرب و خدمات مشترکین در شهرستان خواف طبق 
جدول و به شرح ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزاری فراخوان مناقصه عمومی، از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد 
والزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در 

سایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه 
محقق سازند.تاریخ انتشار فراخوان در سامانه1400/12/07 می باشد.اطالعات 
واسناد و دعوتنامه مناقصه عمومی موضوع فوق الذکراز طریق سامانه ستاد به 

مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

زمان و مهلت اسناد مناقصه:
الف - مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1400/12/11     ب– مهلت تحویل پیشنهادها:         1400/12/21

هزینه چاپ آگهی به نسبت بر عهده برنده / برندگان مناقصه خواهد بود.

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

www.abfakhorasan : سایت اینترنتی

تمام آبادانی بخاطر آب است،در حفظ آن بکوشیم

آگهی مناقصه عمومی ول
ت ا

نوب

میزان تضمین شرکت در مناقصهمبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصه ردیف

1
برون سپاری فعالیتهای بهره 

برداری و نگهداری از تاسیسات 
آب شرب و خدمات مشترکین 

شهر ستان خواف

 2000001446000196
89/108/869/067ریال 

هشتاد و نه میلیارد و یکصد و 
هشت میلیون و هشتصد و شصت 

و نه هزار و شصت و هفت ریال 

2.803.266.072 ریال
دو میلیارد و هشتصد و سه میلیون 
و دویست و شصت و شش هزار و 

هفتاد و دو ریال

 شرکت داروسازی ثامن وابسته به آستان قدس رضوی در نظر دارد
تجهیزاتLP وHP  و کیت های اورهال یکدستگاه کمپرسور هوای فشرده 

با مشخصات فنی 110 کیلو وات- مدل ZR 3-  52  را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید ، متقاضی می بایست 
شرایط نصب و گارانتی تجهیزات را داشته باشند. 

متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت  WWW.Samenco .comمراجعه نمایند. مهلت تحویل 
پیشنهادات را در پاکت ممهور شده و در بسته تا پایان وقت اداری دوشنبه 1400/12/16 می باشد .

تلفن شرکت در مشهد:051-35000111 14
12
17
1

آگهی مناقصه   اداره کل آم��وزش و پ��رورش خراس��ان رضوی در نظر دارد مق��داری ضایعات 
آهن و لوازم اداری )رایانه – تلویزیون و ...( را با بهره گیری از سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir( از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
شماره مزایده در س��امانه : 100000۵8۶۵000001 متقاضیان می توانند از تاریخ 
1400/12/08 لغایت پایان وقت اداری 1400/12/18 برای بازدید به انبار مرکزی 

واقع در بلوار توس نبش سه راه کارخانه قند آبکوه مراجعه نمایند.
مهلت ارائه پیشنهاد مزایده: 1400/12/18

زمان بازگشایی : 1400/12/19 ساعت 8 صبح
ضمن��ا رعایت م��وارد ذیل الزامی می باش��د:1- برگزاری مزای��ده صرفا از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل 

خرید و دریافت اسناد مزایده )در صورت وجودهزینه مربوط (، پرداخت تضمین 
ش��رکت در مزایده )ودیعه(، ارس��ال پیش��نهاد قیمت ، بازگشایی پاکتها، اعالم 

برنده، واریز وجه مزایده و تحویل کاال، از طریق سامانه امکان پذیر می باشد.
2 - با توجه به ماهیت مزایده، مزایده گر قبل از ارائه پیش��نهاد حتما از اقالم 

موضوع مزایده بازدید به عمل آورد.
شماره تلفن های تماس جهت بازدید و پاسخگوی:   

انبارمرکزی 37۶12۵22 – 0۵1      -   کارشناسی اموال   3222۵282 – 0۵1 
ف  اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی- کارشناسی امور مالی و جمعدار اموال
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آگهی مزایده عمومی
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
یک فقره مناقصه عمومی با موضوع برون سپاری فعالیتهای بهره برداری و 
نگهداری از تاسیسات آب شرب و خدمات مشترکین در شهرستان خواف طبق 
جدول و به شرح ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزاری فراخوان مناقصه عمومی، از طریق درگاه سامانه تدارکات 

الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس
 www.setadiran.ir  انجام خواهد شد والزم است مناقصه گران در صورت 

عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهی امضای 
الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار فراخوان 
در سامانه1400/12/07 می باشد.اطالعات واسناد و دعوتنامه مناقصه عمومی 

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

زمان و مهلت اسناد مناقصه:
الف - مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1400/12/11     ب– مهلت تحویل پیشنهادها:         1400/12/21

هزینه چاپ آگهی به نسبت بر عهده برنده / برندگان مناقصه خواهد بود.

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

www.abfakhorasan : سایت اینترنتی

تمام آبادانی بخاطر آب است،در حفظ آن بکوشیم

آگهی مناقصه عمومی

وم
ت د

نوب

میزان تضمین شرکت در مناقصهمبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصه ردیف

1
برون سپاری فعالیتهای

 بهره برداری و نگهداری از 
تاسیسات آب شرب و خدمات 

مشترکین شهر ستان خواف

 2000001446000196
89/108/869/067ریال 

هشتاد و نه میلیارد و یکصد و 
هشت میلیون و هشتصد و شصت 

و نه هزار و شصت و هفت ریال 

2.803.266.072 ریال
دو میلیارد و هشتصد و سه میلیون 
و دویست و شصت و شش هزار و 

هفتاد و دو ریال
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
از طریق  ذیل  به شرح  ارزیابی فشرده  با  ای  مرحله  مناقصه عمومی یک 
برگزاری  مراحل  کلیه  نماید.  برگزار  دولت  الکترونیک  تدارکات  سامانه 
ارسال  تا  کیفی  ارزیابی  استعالم  اسناد  وتحویل  دریافت  از  فراخوان  
دعوتنامه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس
 www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . تاریخ انتشار فراخوان در 
سامانه 1400/12/07 می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری 

و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

زمان و مهلت اسناد مناقصه:
الف - مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1400/12/09     ب– مهلت تحویل پیشنهادها:    1400/12/22

هزینه چاپ آگهی به نسبت بر عهده برنده / برندگان مناقصه خواهد بود.

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

www.abfakhorasan : سایت اینترنتی

مصرف بی رویه از آب باعث خسارت به آینده گان است

تجدید فراخوان جهت برگزاری 
مناقصه عمومی  وم

ت د
نوب

مبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصه ردیف

1
مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی فشرده  
طرح ارتقاء کیفی آب شرب شهر بجستان)مخزن  500 

مترمکعبی و سوله تصفیه آب RO(  اولویت
 اجرایی 1400

2000001446000195
)  45/991/863/448 ریال( 

چهل وپنج میلیارد ونهصد ونودویک میلیون و 
هشتصدوشصت و سه هزار و چهارصد و چهل و 

هشت ریال



   پیشنهاد 
معادل سازی 
مدرک برای 
پیشکسوتان 
صنعت چاپ 
اسکندر خمسه پور، 
رئیس انجمن 
پیشکسوتان صنعت 
چاپ از ارائه پیشنهاد 
معادل سازی مدرک 
برای پیشکسوتان 
صنعت چاپ در دیدار 
با وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی خبر 
داد و گفت: عمده 
افرادی که در کودکی 
یا نوجوانی وارد 
این حوزه شدند 
فرصتی نداشتند 
مدرک تحصیلی یا 
دانشگاهی بگیرند. 
می توان به تناسب 
سال های فعالیت در 
صنعت چاپ مدارکی 
مثل دیپلم، فوق دیپلم 
و کارشناسی به این 
افراد اعطا کرد.

لیال نوعی    »عنکبوت« یک فیلم ایرانی 
به کارگردانی ابراهیم ایـــرج زاد، نویسندگی 
اکتای براهنی و تهیه کنندگی جواد نوروزبیگی 
محصول سال ۱۳۹۸ است. داستان این فیلم 
در مــورد سعید حنایی، قاتل سریالی است 
ــود. بــه بهانه  کــه ملقب بــه قاتل عنکبوتی ب
اکران این فیلم در سینما، گپی کوتاه با کارگردان آن داشته ایم که 

می خوانید.

 هدف و دغدغه شما از پرداخت به یک داستان واقعی و چالشی  ◾
چه بود؟

عنکبوت مربوط به یک پرونده واقعی است که حدود 20 سال 
پیش در مشهد اتفاق افتاد. آن زمان من در مشهد هنرجوی 
هنرستان بودم و ۱۹ سال بیشتر نداشتم. تأثیر ترس و وحشت 
قتل هایی که انجام شد در ذهن من باقی ماند تا اینکه سال ۹6 
در گفت وگو با دوست و همکارم »اکتای براهنی« به این دغدغه 
مشترک رسیدیم که گذشت دو دهــه زمــان مناسبی اســت تا 
جامعه با ایــن پدیده مواجه شــود و به بهانه ایــن آسیب های 
اجتماعی که بیشتر گریبانگیر زن های جامعه ماست، بتوانیم 

آگاهی بخشی عمومی داشته باشیم.

 ساخت چنین فیلم هایی حساسیت های خــودش را دارد.  ◾
نحوه انتخاب بازیگران و بازی گرفتن متفاوت از ماهور الوند به چه 

شکل بود؟
 من غیر از تحصیالت تخصصی در حوزه سینما، 
دوره های بازیگری آقای تارخ را در سال ۸5 گذراندم و 
همین مسئله من را به شناخت جزئی تری در مقوله 
بازیگری رساند. یکی از وظایف کارگردان، شناخت بازیگران و بازی 
گرفتن از آن هاست که من در بازی گرفتن از بازیگران با وسواس 
بیشتری عمل می کنم. همیشه دو نکته را برای انتخاب بازیگر در 
نظر می گیرم؛ اول بازیگر و توانایی او در ایفای نقش و دوم خورند 
کاراکتر و بازیگر یعنی نقش باید به قواره بازیگر بیاید. بر اساس 
این دو مسئله صرفاً کسی که کارنامه ای قوی  در بازیگری دارد برای 
انتخاب نقش مناسب نیست و باید ویژگی هایی داشته باشد 

که از عهده نقش هم برآید. محسن تنابنده و ماهور الوند فارغ 
از همه توانمندی هایی که در عرصه بازیگری دارند دارای این دو 

ویژگی مدنظر من بودند. 

 شما در فیلم به جزئیات خاصی پرداخته اید، دقت به جزئیات  ◾
و میزانسن چه تأثیری در روند فیلم دارد؟

 من شانس این را داشتم در دو پروژه در کنار آقای تقوایی حضور 
داشــتــه باشم کــه یکی از مشخصه های کــار ایــشــان دقــت به 

جزئیات و کاربرد همه عناصر بود. 

وقتی تأثیر این دقت نظر و نتیجه وسواس را در فیلم های ایشان 
می دیدم، درس می گرفتم. در عنکبوت به همین شکل عمل کردم 

و بازخوردهای مثبتی هم گرفتم.

 چرا فیلم چند روز در مشهد توقیف بود؟  ◾
 من به عنوان فیلمساز انتظار دارم وقتی سازمان سینمایی کشور 
به فیلمی پروانه ساخت و نمایش می دهد، این حجت را برای همه 
زیرمجموعه های وزارت ارشاد در شهرهای مختلف تمام کند تا 

موقع اکران سراسری مشکلی پیش نیاید. 

مطمئن بــودم نمی توانند نظری غیر از اکــران فیلم بدهند، اما 
مسئله اساسی این است چرا باید این موضوع عنوان شود؟! 

چون عنکبوت پروانه اکران سراسری دارد.

 چــرادر ایــن فیلم به لهجه مشهدی درســت پرداخته نشده  ◾
است؟

 طبیعتاً وقــتــی در شــهــری کــه جغرافیای اصــلــی قصه است 
نمی توانیم حضور داشته باشیم امکان پرداخت به لهجه هم 

گرفته می شود. 
تنها کاری که می شد انجام داد این بود که به کاراکترهای اصلی 
داستان لحن و آوا بدهیم. نقطه قوت بازی آقای تنابنده لهجه 
ایشان است. من از ایشان خواستم فقط لحن مشهدی داشته 

باشد. 
ادعایی هم در مــورد لهجه مشهدی نداریم. همان طور که در 
انتخاب لوکیشن طوری عمل کردیم که مردم فکر کنند مشهد 

است و شهر دیگری برایشان تداعی نشود.

 شما در عنکبوت به یک موضوع اجتماعی پرداختید. ضرورت  ◾
پــرداخــت سینما بــه چنین موضوعات و آسیب های اجتماعی 

چیست؟
 متأسفانه در سال های اخیر، فیلم هایی که به چنین موضوعاتی 
بپردازند بسیار کم بوده اند. انتظار می رود سالی چندین فیلم با 
موضوع آسیب های اجتماعی ساخته شود تا جامعه آگاه شود. 
آگاهی موجب کم شــدن بزه های اجتماعی می شود و سینما 
می تواند از این حیث تأثیر زیادی در جامعه داشته باشد. این 
اتفاقی است که در همه جای دنیا می افتد، مثالً در آمریکا برای 
تغییر رویکرد درزمینه مسئله نژادپرستی سالی چندین فیلم 

ساخته می شود. 
جامعه ما هم از برخی آسیب های اجتماعی رنج می برد و سینما 
ــزاری که در  موظف است در این شرایط به میدان بیاید و با اب

اختیار دارد به وظیفه اش عمل کند. 
ما با همه محدودیت هایی که داشتیم تالش کردیم در این مسیر 
قدمی برداریم و امیدوارم مخاطبان با در نظر گرفتن این مسائل 

به دیدن فیلم ما بنشینند. 

گفت وگو با ابراهیم ایرج زاد،  کارگردان فیلم در حال اکران »عنکبوت« 

سینمایی شدن یک پرونده واقعی 

خبرخبر
روزروز

»موقعیت مهدی« پروانه نمایش گرفت ◾
شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی، در جلسه اخیر 
با صدور پروانه نمایش برای فیلم »موقعیت مهدی« به 
تهیه کنندگی حبیب هللا والــی نــژاد و کارگردانی هادی 
حجازی فر و »برای مرجان« به تهیه کنندگی و کارگردانی 

حمید زرگرنژاد موافقت کرد.
فیلم سینمایی »برای مرجان« در شورای پروانه نمایش 

قبلی بازبینی و پروانه نمایش آن صادر شده بود. 

علی باقری و بابک کریمی بازیگر »شهر خاموش« شدند ◾
همزمان با ادامــه فیلم برداری فیلم سینمایی »شهر 
خاموش« به کارگردانی احمد بهرامی و تهیه کنندگی 
ــاقــری و بابک  ــراف تــهــران، عــلــی ب رضـــا محقق در اطــ
کریمی که برآمده از سینمای هنری هستند، به جمع 

نقش آفرینان این پروژه اضافه شدند.
پیش از این باران کوثری به عنوان نخستین بازیگر پروژه 

جلو دوربین مسعود امینی تیرانی رفته بود. 

مجری های برنامه تحویل سال مشخص شدند  ◾
علی ضیا در شبکه یک، داریوش فرضیایی در شبکه دو، 
احسان علیخانی در شبکه سه و رامبد جوان در شبکه 
نسیم اجرای ویژه برنامه های تلویزیون برای لحظه تحویل 
سال جدید را بر عهده خواهند داشت.امسال هم همان 
چهره های همیشگی به عنوان مجری دیده می شوند 
بنابراین همه شبکه ها در انحصار مجریان مرد است و 

حتی یک مجری زن در برنامه ها نیست. 

میترا حجار با »دکتر نون« روی صحنه می رود ◾
میترا حجار به گروه بازیگران نمایش »دکتر نون زنش را 
بیشتر از مصدق دوست دارد« در نقش »ملک تاج« به 
کارگردانی هادی مرزبان پیوست. این نمایش قرار است 
فروردین سال ۱۴0۱ در تاالر اصلی مجموعه تئاتر شهر 
روی صحنه برود. صدرالدین زاهد و حامد کمیلی دیگر 
بازیگران شناخته شده ای هستند که در این نمایش 

بازی می کنند.

 سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه با برشمردن 
سیاست های وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در 

حوزه گسترش و حفظ زبان فارسی، اظهار کرد: برخی برنامه های 
احیای زبان فارسی به خاطر ایران هراسی ها به مشکالتی خورده 

است، حمایت از مؤسسات آموزش زبان فارسی، همکاری های 

دانشگاهی، افزایش بورس های تحصیلی، جوایز و جشنواره های 
زبان فارسی، همه در حوزه کار وزارت امور خارجه بودند که در 

برخی مناطق مثل سنگال، شبه قاره هند، خارکف و اسلواکی 
کرسی های زبان فارسی افزایش پیدا کرده اما در ارمنستان از 

۱۸ مدرسه فارسی زبان به ۱۱ مدرسه رسیده ایم. باید خبرهای 

خوش و خبرهای نگران کننده را در کنار هم قرار دهیم تا بتوانیم 
یک تصویر درست از وضعیت زبان فارسی داشته باشیم.

وی از ارائه طرحی به عنوان انتخاب پایتخت زبان فارسی از سوی 
وزارت امور خارجه خبر داد و گفت: کارهای پژوهشی آن صورت 

گرفته و در قالب جایزه بین المللی ایران شناسی برگزار خواهد شد. 
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و هنر فرهنگ 

برگزار ی رویداد 

بین المللی انتخاب پایتخت 
زبان فارسی

مدیریت پشتیبانی آستان قدس رضوی

تمدید تاریخ مناقصه برون سپاری سرویس ایاب و ذهاب 
و تغییر برخی از مفاد اسناد و قرارداد پیوست آن «

به آگاهی میرساند مناقصه عمومی برون سپاری سرویس ایاب و ذهاب 
تا ساعت 12:30 روز پنج شنبه مورخ 1400/12/12 تمدید میگردد 
همچنین در برخی از مفاد اس�ناد مناقص�ه و پیش نویس قرارداد، 
تغییرات�ی ایجاد گردیده ک�ه متقاضیان محترم و ش�رکت کنندگان
 قبل�ی، میبایس�ت مج�دد اس�ناد را از س�امانه مناقصات به نش�انی

 http://dev.razavi.ir دریاف�ت و به طور کامل مطالعه و با در نظر 
داش�تن تاریخ اتمام نس�بت به تحویل پیش�نهادات تکمیل شده به 

آدرس اعالمی در اسناد مناقصه اقدام نمایید.
 شماره های تماس 32001420-051 و 32001025
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آقای رسول زینلیان)6251896-2(
کارمند اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان

نظ�ر به اینکه پرونده ش�ما به اتهام)غیب�ت غیر موجه(در ش�عبه اول هیات بدوی 
رس�یدگی به تخلفات اداری س�ازمان متبوع مطرح میباشد بدینوسیله به شما ابالغ 
میگردد ظرف مدت 30روز پس از نش�ر آگهی به محل هیات واقع در تهران،میدان 
امام خمینی)ره(،خیابان داور س�ازمان امور مالیاتی کش�ور طبقه اول دفتر شعبه 
اول هی�ات بدوی مراجعه یا دفاعیات خود را کتبا تس�لیم نمایید. بدیهی اس�ت در 

صورت عدم مراجعه با توجه به مستندات پرونده اتخاذ تصمیم خواهد شد.
                                                                                         م الف4064 شناسه آگهی1284388

آگهی اخطار
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پالک ثبتی:  فاقد پالك  بخش 
یك شهرستان طبس به مساحت  

50936.28 مترمربع داخل محدوده 
وحریم مصوب شهر طبس

نظریه کمیسیون تشخیص:
در اجرای ماده 12 قانون زمین شهری و دستورالعمل تشخیص و شناسایی اراضی شهری صادره از سوی سازمان ملی زمین و مسكن اینجانبان اعضای 
کمیسیون تشخیص موضوع ماده 12 قانون زمین شهری استان خراسان جنوبی در تاریخ 1400/06/28 از موقعیت زمین مورد نظر به شرح نقشه ترسیمی 
پیوست واقع در داخل محدوده و حریم قانونی شهر طبس بازدید و معاینه محل بعمل آوردیم با توجه به صورتجلسه معاینه محل به تاریخ فوق مضبوط در 
پرونده این نظریه با توجه به تعاریف قانونی و بخشنامه های سازمان مذکور و وضعیت فیزیكی فعلی و قبلی اراضی مورد بازدید و عكس های هوایی موجود 
و شواهد و قرائن و نیز وضعیت ثبتی زمین مورد نظر با لحاظ تذکرات ذیل طبق نقشه و حدود مندرج در آن و صورتجلسه معاینه محل که به امضاء اعضای 

کمیسیون رسیده  به اتفاق آراء موات )م- و - ا - ت( تشخیص می گردد. 
تذکر 1( پالکها و اراضی که قبال نسبت به آنها رای کمیسیون مذکور صادر شده و یا بنحوی از انحاء مالكیت دولت بر آن محرز شده اراضی ملی و دولتی  و 
نیز اراضی مشمول اظهارنامه های ثبتی سال 1354 و ماده 17 قانون تقسیم و فروش اراضی و امالك مورد اجاره به زارعین مستاجر و خالصه که تا کنون 

اسناد آنها بنام دولت صادر شده یا نشده باشد از شمول این نظریه مستثنی می باشد .
تذکر 2( چنانچه بعدأ ضرورت صدور نظریه به زمینی که شماره پالك ثبتی آن در محدوده تعریف شده در این نظریه واقع شده بوده باشد فقط پالك و 

مساحت و حدود آن با حفظ  نوعیت تعیین شده در این رای قید و صادر خواهد شد .
تذکر 3( این نظریه به هیچ وجه دلیل بر مالكیت اشخاص حقیقی و حقوقی نبوده و فقط از نظر تشخیص نوعیت اراضی معتبر است و از زمان اعالم ظرف 

مدت 3 ماه قابل اعتراض در دادگاه صالح محل می باشد .
اعضاء کمیسیون:         1- اصغر شاهزهی درح             2- سیدحسین سجادی               3- محسن زیبائیان

اداره ارتباطات واطالع رسانی -  اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی

آگهی اعالم رای كمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
اداره كل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی

رای شماره 6060  مورخ 1400/11/21 - نوبت اول

مدرک اینجانب رضا صمدی ایوری  فرزند علی  به 
ش���ماره شناس���نامه 288 صادره از کاشمر دانش 
آموخت���ه رش���ته مهندس���ی برق-ق���درت در مقطع 
کارشناسی ناپیوسته از دانشگاه آزاد گناباد مفقود 

گردیده است و فاقد اعتبار میباشد. 
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 131SE  اصل   برگ س���بز خودروی  س���واری س���ایپا
م���دل 93  ب���ه ش���ماره انتظامی 52  ای���ران887  ب 
89  به ش���ماره  موتور 5207286 وش���ماره شاس���ی  
NAS412100E3631852  متعل���ق ب���ه آق���ای محمد 
حسین پرویز مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.
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س���اختمان  کاردان���ی  کار  ب���ه  اش���تغال  گواه���ی 
اینجان���ب عل���ی اکب���ر مهدی���زاده فرزن���د محمود 
عضوی���ت  ش���ماره  ب���ه   0682478202 کدمل���ی 
00081_300_38_1 مفقود گردیده وتاریخ اعتبار 

آن گذشته واز درجه اعتبار ساقط می باشد.

ف
,1
41
21
74

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز، س���ند مالکیت و کارت س���واری سیستم 
پژوتی���پ 1600 آر.دی  م���دل 1380 ب���ه رنگ س���فید 
موت���ور  ش���ماره  ب���ه  روغن���ی   – س���فید صدف���ی   –
22328023822 و ش���ماره شاس���ی 80723813 به 
شماره پالک 19- 829 ج 51 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می گردد . ف
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برگ س���بز و س���ندکمپانی و کارت موتورس���یکلت 
مارتا CDI125 ش���ماره پالک ای���ران 94282-762 
تن���ه  ش���ماره   NC900002137 موت���ور  ش���ماره 
N2U***125B8900163 ب���ه ن���ام محمود دلقندی 
مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
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برگ س���بز خ���ودروی س���واری پراید جی ت���ی ایکس 
آی م���دل 1385 رنگ ش���یری روغنی بش���ماره موتور 
 S1412285765805 شاس���ی  ش���ماره  و   1418395
و ب���ه ش���ماره پ���الک198 ل 76 ای���ران 32 بنام آقای 
محمدرض���ا عباس���ی چناری فرزند عباس���علی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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سند س���فید موتور س���یکلت پیش���رو مدل 91 
رن���گ مش���کی ب���ه ش���ماره انتظام���ی 76717-                                                                                                          
478 ش���ماره موت���ور 81593097 ش���ماره تنه 
9177590 نمایندگ���ی موتور مهدی درجاتیانی 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. 
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آگهی مناقصه عمومی
شماره فراخوان سامانه ستاد2000094994000004

موضوع مناقصه: احداث پروژه ایستگاه آتش نشانی وکیل آباد
مبلغ برآورد: 99.279.734.248ریال

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

رسمی به آدرس  www.rrk.irنیز درج می گردد. 

سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی 
شهرداری مشهد

س���ند کمپانی خودروی  وانت نیسان مدل 1361 رنگ 
آبی- روغنی به ش���ماره انتظام���ی 332ع81 ایران 12  
ش���ماره موتور 046118 و شماره شاس���ی 060677 به 
مالکیت ابوالقاس���م مجیدی پور مفق���ود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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قاضی کم داریم
علی القاصی رئیس 

کل دادگستری 
تهران با بیان اینکه 

از مسئله کمبود 
قاضی رنج می بریم، 

تصریح کرد: 
متأسفانه به لحاظ 
مسائل و مشکالت 

معیشتی و باال بودن 
هزینه زندگی، تمایل 
قضات برای فعالیت 
در استان تهران کم 
شده است؛ بنابراین 

باید نسبت به رفع 
این معضل گشایشی 
صورت گیرد و وضع 
موجود تغییر یابد.

خبرخبر
روزروز

 سیدامیرمحمد حسینی    
 امروزه در کشورمان معامالت 
زیـــــــادی در حــــــوزه مـــلـــک و 
ساختمان انجام می شود. از 
طرفی برکسی پوشیده نیست 
ــه گــذاری بـــرای خرید  ســرمــای
خانه های مسکونی یا تجاری از ریسک زیادی 
بــرخــوردار اســت؛ چراکه خریداری ملک هزینه 
باالیی دارد و البته امکان کالهبرداری و جعل در 
آن زیاد است. از این رو بررسی صحت سند یکی از 
اقدامات اساسی در هنگام خرید ملک محسوب 
می شود. سند یک ملک نشان دهنده مالکیت 
یک فرد بــرای یک منزل مسکونی یا یک ملک 
تجاری است؛ بنابراین این سند باید دارای اعتبار 
قانونی باشد و در غیر این صورت هیچ مزایایی برای 
خریدار ایجاد نمی کند. استعالم سند ملک یکی 
از روش هایی است که با کمک آن می توان از اعتبار 
و وضعیت سند ملک باخبر شد و از بروز هرگونه 

کالهبرداری جلوگیری کرد.
ــم روش هـــای  در گـــزارش پیش رو تــالش کــرده ای
پیگیری سند ملک را بررسی کنیم تا به اندازه توان 
مانع اتفاقات ناگوار شده و در کاهش حجم ورودی 
پرونده ها به قوه قضائیه مؤثر باشیم. خوشبختانه 
با روش های مختلفی که برای پیگیری سند ملک 
و استعالم ایــن سند ایــجــاد شــده اســـت، افــراد 
می توانند با کمک کد پیگیری یا شناسه یکتای 
استعالم سند ملک اقدام به استعالم الکترونیکی 
سند ملک کنند. بنابراین، اگر سندی در دست 
دارید و نمی دانید دارای اعتبار یا فاقد اعتبار است، 

به روش های ذیل توجه کنید: 
ــای پیگیری سند ملک به  بــه طــور کلی روش هـ
ــیــکــی« و »حـــضـــوری«  ــرون ــکــت دو دســـتـــه »ال

تقسیم بندی می شود:

روش حضوری برای پیگیری سند ملک ◾
ــا در دســـت داشــتــن مـــدارک  افــــراد مــی تــوانــنــد ب
شناسایی معتبر به یکی از دفاتر ثبت اسناد رسمی 
داخل کشور مراجعه کنند و با ارائه این مدارک از 
وضعیت اسنادی که به اسم آن ها ثبت شده است، 
مطلع شوند. دقت کنید پیگیری سند ملک با کد 

ملی تنها با مراجعه حضوری امکان پذیر است. الزم 
به ذکر است در این روش استعالم همه پالک های 

ثبتی به اسم فرد نمایش داده می شود.

روش غیرحضوری برای پیگیری سند ملک ◾
از آنجایی که معامالت مربوط به ملک بسیار 

حساس اســت، ضــرورت وجــود درگاهی جامع 
بـــرای استعالم سند ملک احــســاس می شد. 
خوشبختانه سایت سازمان ثبت اسناد و امالک 
کشور سامانه های مختلفی را از جمله سامانه 
پیگیری سند ملک بــا کمک شناسه یکتای 
۱۸رقمی استعالم ملک )که توسط دفاتر ثبت 
اسناد روی برگه سند درج شده است( راه اندازی 
نــمــوده اســت. در روش الکترونیکی، پیگیری 
سند ملک در ســایــت ســازمــان ثبت اســنــاد و 
ــن ســایــت به  امـــالک کــشــور انــجــام مــی شــود. ای
آدرس www.ssaa.ir راه انــدازی شده است و 
بسیاری از خدمات مربوط به سندهای مالکیت 

در سراسر کشور را ارائه می کند.
افــرادی که دارای یک سند هستند، می توانند 
با مراجعه به سایت فوق الذکر مراحل مربوط 
بــه استعالم وضعیت صــدور و پیگیری سند 
ملک را انــجــام دهــنــد. استعالم سند ملک از 
طریق سامانه های مختلفی در این سایت انجام 
می شود و هموطنان عزیز می توانند با کمک این 
سامانه ها از وضعیت صدور و اعتبار سند خود 

مطلع شوند.
استعالم سند مالکیت به کمک هــرکــدام از 
ــای بــاال، مالک پــالک اعــالمــی ملک را  روش هـ
مشخص نموده و از کالهبرداری ویا معامالت 
ســوری جلوگیری به عمل مــی آورد که ایــن امر 
خود مزایای ویژه ای دارد، از جمله اینکه طرفین 
معامله با اعتماد کامل اقدام به معامله می کنند 
ویا اینکه اگر شخصی اقدام به کالهبرداری کرده 
باشد با استعالم شخص خــریــدار از افتادن 
در دام این افــراد جلوگیری می شود و شخص 
درگیر مراجع قضایی نشده و هزینه دادرسی، 
حق الوکاله وکیل و فشار های روحی را متحمل 

نمی شود.

قدسراهکارهایراستیآزماییدرمعامالتامالکرابررسیمیکند

شیوه های استعالم 
سند مالکیت

خوشبختانه سایت سازمان ثبت اسناد و امالک کشور سامانه های مختلفی 
را از جمله سامانه پیگیری سند ملک با کمک شناسه یکتای ۱۸رقمی استعالم 
ملک )که توسط دفاتر ثبت اسناد روی برگه سند درج شده است( راه اندازی 
نموده اســت. در روش الکترونیکی، پیگیری سند ملک در سایت سازمان ثبت 

اسناد و امالک کشور انجام می شود.

گزيدهگزيده

WWW.QUDSONLINE.IR9759 دوشنبه 9 اسفند 1400   26 رجب 1443  28 فوریه 2022   سال سی و پنجم    شماره

حقوق5

مردم کالهبرداری پیامکی را به شماره ۰۹۶۳۸۰ گزارش دهند
ــوع جــرم  ــ حــســیــن پــورمــنــد مــدیــرکــل پیشگیری از وق
معاونت اجتماعی قوه قضائیه اعالم کرد: کالهبرداران 
با سوء استفاده از ارتباط قــوه قضائیه و مــردم از طریق 
سامانه هایی مانند ثنا اقدام به ارسال پیامک هایی جعلی 
به کاربران تلفن همراه می کنند و از آن ها می خواهند وارد 
لینک انتهای پیامک شوند. این لینک کاربر را به درگاه 

پرداخت الکترونیکی هدایت می کند و در ازای مبلغ ناچیز 
رمز دوم را می خواهد که معموالً در بار اول رمز را قبول 
نمی کند و می گوید؛ اشتباه است. درصورتی که رمز دوم 
کاربر اشتباه نیست و کالهبردار با این کار زمان می خرد تا 
بتواند از حساب قربانی پول خارج کند. به گزارش تسنیم، 
وی درباره مشخصات پیامک های جعلی با ارائه تصویر 

اطالع رسانی کرد و گفت: پیامک جعلی دو مشخصه 
مهم دارد. ابتدا اینکه این پیامک ها با سر شماره معمولی 
ارسال می شود و دیگر مشخصه لینک موجود در پیامک 
است. شهروندان باید بدانند تنها سرشماره پیامک های 
قوه قضائیه Adliran و برای پلیس فتا با police Fata ارسال 
می شود. همچنین تنها سامانه ای که در پیامک های قوه 

قضائیه معرفی می شود که به آن رجوع کنند سامانه ثناست. 
پورمند همچنین از شــهــرونــدان خــواســت بــا مسئولیت 
اجتماعی که به عهده آن هاست در صورت مواجهه با این 
نوع کالهبرداری آن را سریعاً به شماره 0963۸0 پلیس فتا 
گزارش دهند تا حساب بانکی کالهبرداران را که پول ها را به 

آن انتقال می دهند مسدود شود.

دانستنی حقوقی
  غصب جای پارک خودرو در آپارتمان

تغییر سبک زندگی به زندگی های آپارتمانی، 
مشکالت خودش را هم به دنبال دارد. یکی از این 

مشکالت زمانی است که یکی از همسایه های 
آپارتمانتان بدون اجازه، پارکینگ شما را غصب 

کرده و از آن استفاده می کند. در اصطالح حقوقی 
به این امر »ممانعت از حق« می گویند؛ شرایطی که 
یکی از ساکنان آپارتمان حق استفاده از پارکینگ را 

دارد، ولی شخص دیگری پارکینگ را به هر دلیلی 
تصرف کند و مانع استفاده از صاحب حق شود. 

در این صورت فرد شاکی می تواند با مراجعه به 
دادسرای عمومی و با تنظیم شکایت »ممانعت از 
حق« خواستار رسیدگی به پرونده  شود، بعد از 

این امر پلیس با نوشتن صورت جلسه ضابطین و 
کارشناسی الزم به این موضوع رسیدگی می کند. 

دادسرا هم پس از بررسی سند رسمی پارکینگ 
و مدارک در نهایت به رفع تصرف می پردازد. اما 
یادمان باشد باوجود امکان احقاق حق از طریق 

مجاری قانونی همیشه بهترین راه توافق طرفین 
در موضوع مورد دعواست. 

خبر
اعالم زمان و نحوه 
توزیع کارت شرکت 

در آزمون قضاوت 1400
کارت شرکت در آزمون جذب عمومی تصدی 
منصب قضای قــوه قضائیه ســال ۱۴00 از 
۱0 اسفند روی پایگاه اطالع رسانی سازمان 
سنجش آمــوزش کشور قرار خواهد گرفت. 
بــه گـــزارش فـــارس، معاونت منابع انسانی 
ــرای  ــان ب ــب قـــوه قــضــائــیــه اعـــالم کـــرد: داوطــل
مشاهده و پرینت کــارت در مهلت تعیین 
 شده به پایگاه اطالع رسانی مذکور به نشانی

 www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به 
دریافت کارت شرکت در آزمون اقدام کنند. 

ــرای شـــرکـــت در جــلــســه آزمـــــون هــمــراه  ــ بـ
داشــتــن پــریــنــت کـــارت شــرکــت در آزمـــون 
ــارت مــلــی و یــا اصــل  ــ ــل ک و همچنین اصـ
ــه آن الــزامــی  ــ شــنــاســنــامــه عــکــســدار و ارائ
است. نماینده این سازمان روز پنجشنبه 
۱۲اسفند در ساعات مشخص در باجه رفع 
نقص حــوزه مــربــوط مستقر خــواهــد شد. 
متقاضیانی کــه بــراســاس توضیحات بند 
»ب« درگـــاه اطــالع رســانــی مــذکــور ملزم به 
مراجعه به نماینده رفع نقص کارت سازمان 
می گردند، می بایست در زمان اعالم شده 
بــا توجه بــه شهر محل بــرگــزاری آزمـــون به 
شــرح جـــدول شــمــاره ۱، بــه آدرس و محل 
تشکیل باجه رفــع نقص کــارت شرکت در 
آزمون هر شهر در جدول شماره ۲ مراجعه 
کنند. آزمـــون مــذکــور در صبح روز جمعه 
 مـــورخ ۱۴00/۱۲/۱3 در ۲0 مــرکــز استان 

برگزار می شود.

شرکت شهاب خودرو )سهامی عام(  

شرکت شهاب خودرو )سهامی عام(
مزایده شماره 1400/10 

این ش���رکت در نظر دارد دو دس���تگاه تانکر 10 هزار لیتری و یک دس���تگاه 
تانکر 8 هزار لیتری مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برس���اند. 
برای اطالع از شرایط مزایده و بازدید، از تاریخ درج آگهی به مدت سه روز از ساعت 
8 الی 15 به آدرس تهران، کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج واحد پش���تیبانی ش���رکت 
شهاب خودرو مراجعه نموده و در صورت تمایل به شرکت در مزایده، پاکت پیشنهاد 
خود را حداکثر تا روز پنج شنبه 12مورخ /1400/12 به دبیرخانه واحد حراست شرکت 
ش���هاب خودرو تحویل و رس���ید دریافت نمائید. شرکت شهاب خودرو در رد یا قبول 

یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 
جه���ت کس���ب اطالع بیش���تر ب���ا ش���ماره تلف���ن 3-44504750  داخل���ی  402  آقای                 

س���یاه پوش تماس حاصل فرمایید .
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آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی تأمین 
کنندگان شماره  1400/3108- م/170

شرکت ایران خودرو خراسان در نظر دارد
تعداد 24000 جفت دستکش کشباف با کف نیتریلی نمره 9 مورد نیاز خود را از 

طریق مناقصه عمومی از تامین کنندگان واجد شرایط خریداری نماید.
سپرده شرکت در مناقصه 190.000.000 ریال می باشد .

متقاضیان می توانند جهت دریافت ، تکمیل و تحویل اسناد مناقصه از تاریخ 
1400/12/09   لغایت  1400/12/18  به شرح ذیل اقدام نمایند:

1- نحوه دریافت اسناد مناقصه: بصورت حضوری از واحد بازرگانی ایران خودرو 
اینترنتی سایت  طریق  از  یا  و  الی15  ساعت8  از  کاری  روزهای  در  خراسان 
و  ) تلفن)051-33563050  های  شماره  با  تماس  یا  و    www.ikkco.ir  

 )  9-33563501-051 داخلی )4021((  
2-محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه : شرکت ایران خودرو خراسان ، کیلومتر 
از  کاری  روزهای  در  معامالت  کمیسیون  دبیرخانه  مشهد-نیشابور  جاده   55

ساعت8 الی15 

الزم به توضیح است پاکات الف و ب  و ج  در سال 1401 بازگشایی می گردد.
 )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

بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی 

مناقصات عمومی " تهیه لوله، شیراالت و اتصاالت خطوط 
انتقال بخار در پروژه آشپزخانه مرکزی" 

بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی 
معاونت فنی و عمرانی بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی در نظر 
دارد " تهیه لوله، شیراالت و اتصاالت خطوط انتقال بخار در پروژه آشپزخانه 
مرک�زی" را از طریق مناقص�ات عمومی واگذار نماید. ل�ذا از کلیه متقاضیان 
واجد ش�رایط دعوت می نماید جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا تاریخ 
1400/12/14 ب�ه دبیرخانه معاونت فن�ی و عمرانی بنیاد بهره وری موقوفات 
آستان قدس رضوی به نشانی مش�هد، چهارراه شهدا، سازمان مرکزی آستان 
ق�دس رض�وی، مراجعه و ی�ا با ش�ماره تلف�ن 05132001126 تماس حاصل 

نمایند. 
ضمنا هزینه چاپ آگهی در روزنامه  ها بر عهده برنده مناقصات خواهد بود. 
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شرکت شهاب خودرو )سهامی عام(  

شرکت شهاب خودرو )سهامی عام(
مزایده شماره 1400/08 – نوبت دوم

 EF7 این ش���رکت در نظر دارد یک دس���تگاه خودرو س���واری س���مند سورن
پ���الس م���دل 1400 مازاد بر نی���از خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برس���اند. 
ب���رای اط���الع از ش���رایط مزای���ده و بازدی���د، از تاری���خ درج آگهی به مدت س���ه روز از 
س���اعت 8 الی 15 به آدرس تهران، کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج واحد پش���تیبانی 
شرکت شهاب خودرو مراجعه نموده و در صورت تمایل به شرکت در مزایده، پاکت 
پیش���نهاد خود را حداکثر تا روز پنج ش���نبه 1400/12/12 به دبیرخانه واحد حراس���ت 
شرکت شهاب خودرو تحویل و رسید دریافت نمائید. شرکت شهاب خودرو در رد یا 

قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 
جه���ت کس���ب اطالع بیش���تر ب���ا ش���ماره تلف���ن 3-44504750  داخل���ی  402  آقای                   

س���یاه پوش تماس حاصل فرمایید . 
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سایر مشخصات/ استاندارد شماره فراخوانموضوع
مبلغ تضمین شرکت در

نوع تضمین شرکت در مناقصهمناقصه به ریال

1
خرید لوله چدن تایتون در 
سایز های 600 ، 700 و 
800 م.م به همراه واشر

۲00000۵1۲۹000061

 ، INSO 3732)ISO 2531:2009)
 ISIRI 12445-2)ISO 8179-2 ،)

، (ISO4179~)INSO18136
CLASS C

9/690/100/000
1.واریز نقدی به حساب جاری شماره 

400100۹70714600۹ بانكی ملی شعبه مرکزی مشهد
۲. ضمانتنامه بانكی

3.اوراق مالی اسالمی دولت 

شرکت آب و فاضالب مشهد 
در نظر دارد

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

در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصات محقق سازند . 

بدون آب همه چیز خشك می شود .

» آگهی تجدید مناقصه عمومی یك مرحله ای «طرحهای عمرانی 

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت 
آب و فاضالب مشهد                         

1. مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ 1400/12/09 لغایت 1400/12/12 در سامانه ستاد بارگذاری و در دسترس متقاضیان قرار خواهد گرفت.
2. خاتمه دوره بارگذاری، پاکات مناقصه و ارسال پاسخ در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( : مورخ 12/23/ 1400 می باشد.

3. تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه مورخ 1400/12/24 می باشد .
4. مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت 3 ماه می باشد .

5. اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار : مشهد، خیابان فلسطین ، نبش فلسطین 26 ، شرکت آبفا مشهد ، تلفن : 37008124 . 
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آگهی مناقصه عمومی
شماره فراخوان سامانه ستاد 2000050224000024

موضوع: واگذاری بخشی از خدمات نیروهای اداری – پشتیبانی 
، درمانی و پرستاری 

مبلغ برآورد : 80.747.721.221 ریال 
و شرکت در  اسناد  بیشتر، دریافت  اطالعات  جهت کسب 
مناقصه، به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir مراجعه نمایید. این آگهی در روزنامه 

رسمی به آدرس  www.rrk.ir نیز درج می گردد.

شهرداری 
مشهد )مرکز(
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آگهی مزایده عمومی

اثاثیه ضایعاتی و  موضوع: واگذاری ضایعات آهن و اقالم و 
اسقاطی سازمان 

مبلغ برآورد اولیه: 12.822.400.000 ریال
جهت شرکت در مزایده و کسب اطالعات بیشتر به سایت 
  http:\\ ets.mashhad.ir مناقصات شهرداری مشهد به آدرس
مراجعه نمائید و همچنین جهت اطالع در روزنامه رسمی به 

آدرس  rrk.ir www. درج می گردد.

سازمان مدیریت 
پسماند شهرداری 

مشهد 



توافق دولت و 
مجلس برای 
افزایش مستمری 
 مددجویان 
کمیته امداد
حسن همتی، نماینده 
مردم شاهین دژ و 
تکاب در مجلس در 
خصوص افزایش 
مستمری مددجویان 
کمیته امداد به فارس 
گفت: کمیته امداد 
پیشنهاد ۴۰درصدی 
افزایش مستمری 
را ارائه داده و دولت 
افزایش ۲۰درصدی 
مستمری را در الیحه 
آورده است.کمیسیون 
تلفیق بودجه 35هزار 
میلیارد تومان برای 
مستمری مددجویان 
در سال 1۴۰1 در نظر 
گرفته اما جزئیات 
افزایش ماهانه این 
عدد هنوز مشخص 
نشده است.

طیرانی  گسترش  اعظم 
ــــش مــســائــل  ــزای ــ شــهــرهــا و اف
ــی،  ــاعـ ــمـ ــتـ ــکــــات اجـ و مــــشــ
ضـــرورت بهره مندی از دانــش 
مـــتـــخـــصـــصـــان مـــخـــتـــلـــف از 
جمله مــددکــاران اجتماعی و 
بــازنــگــری در ســیــاســت گــذاری هــای اجتماعی را 
اجتناب ناپذیر کرده است. شاید به همین دلیل 
است که نمایندگان مجلس طرح تشکیل سازمان 
نظام مددکاری اجتماعی را با هدف افزایش نقش 
مددکاران در پیشگیری از آسیب های اجتماعی 
ارائه داده اند. اما آیا ایجاد چنین سازمانی می تواند 

به تحقق چنین هدفی کمک کند؟
ــیــس انجمن  ســیــد حــســن مـــوســـوی چــلــک، رئ
مددکاران اجتماعی ایران و مصطفی اقلیما، پدر 
علم مددکاری ایران هر یک پاسخی متفاوت برای 
این پرسش دارند؛ یکی آن را گامی مهم برای ارتقای 
شاخص های سامت اجتماعی و دفاع از حقوق 
مردم و دیگری تصمیمی بی فایده و حتی به زیان 

مردم می داند.

امید به تصویب قانون  ◾
مهم ترین کارکرد تأسیس سازمان نظام مددکاری 
اجتماعی را دفاع از حقوق مردم و ذی نفعان حوزه 
مددکاری اجتماعی و تعیین صاحیت حرفه ای 
مــددکــاران بــرای فعالیت در عرصه های خدمات 
اجتماعی کشور می داند و می افزاید: مددکاری 
ــران بــا رویــکــرد علمی، ۶۳ سال  اجتماعی در ایـ
قدمت دارد و بیش از ۲۰هــزار نفر دانش آموخته 
این رشته هستند. جمعیت زیــادی نیز در حال 
تحصیل هستند و در بیش از ۲۰ دستگاه اجرایی 
خدمت ارائــه می کنند. به گفته وی، اساس نامه 
انجمن ها براساس چارچوبی است که سازمان های 
صادرکننده مجوز تعیین می کنند و هیچ اختیاری 

ــد. بـــرای مــثــال انجمن صنفی  ــدارن فــراتــر از آن ن
مددکاری اجتماعی هیچ اختیاری در تعیین تعرفه 
ندارد، درحالی که سازمان هایی مثل سازمان نظام 
روان شناسی عاوه بر صدور پروانه فعالیت، ارائه 
شماره نظام درمانی و تعیین تعرفه، با برگزاری 
دوره هـــای علمی و بــازرســی و نظارت بر عملکرد 
اعضا به عنوان یک سازمان غیردولتی و مستقل 
نقش مؤثری در تحقق اهــداف و انجام وظایف 
اعضا دارنــد. بنابراین تشکیل سازمان مددکاری 
اجتماعی نیز عـــاوه بــر ارتــقــای سطح دانـــش و 
کــارآمــدی حرفه ای مــددکــاران، حمایت از حقوق 
گــروه هــدف و مراجعان به مــددکــاری اجتماعی، 
حمایت از منزلت مددکاری اجتماعی و دفاع از 

حقوق صنفی آنان می تواند در ارتقای شاخص های 
سامت اجتماعی در کشور و حضور مؤثر در 

سیاست گذاری تأثیرگذار باشد.
وی ادامـــه مــی دهــد: در طبقه بندی رشته های 
دانشگاهی، مددکاری اجتماعی ذیل رشته های 
عام قرار دارد و اینکه عده ای می گویند این رشته 
جــزو رشته های پیراپزشکی اســت چــون در این 
رشته فقط دو واحــد جامعه شناسی اجتماعی 
ــدارد. در صــورتــی که  تــدریــس مــی شــود صحت نـ
سایر رشته های پیراپزشکی اغلب دروس مرتبط با 
پزشکی را می گذرانند به همین دلیل عضو سازمان 
نظام پزشکی کشور هستند. بنابراین مددکاری 

اجتماعی نیازمند یک سازمان مستقل است. 

ایجاد این سازمان کاری بیهوده است ◾
اما مصطفی اقلیما؛ پدر علم مددکاری ایــران که 
مخالف ایجاد چنین سازمانی است به ما می گوید: 
ایــن طــرح قباً نیز از ســوی کمیسیون اجتماعی 
مجلس مطرح شده بود؛ ولی به درخواست انجمن 
علمی مددکاران اجتماعی ایــران رد شد. چرا که 
مــددکــاری یکی از رشــتــه هــای پیراپزشکی مثل 
فیزیوتراپی و گفتار درمانی است. همه رشته های 
پیراپزشکی عضو ســازمــان نظام پزشکی ایــران 
ــن مــوضــوع از ســوی انجمن علمی  هستند و ای
مددکاران اجتماعی ایران در وزارت بهداشت به 
تصویب رسیده اســت، بنابراین نیازی به ایجاد 
سازمانی دیگر نیست، کافی است اعضای انجمن 
ــران عضو سازمان  علمی مــددکــاری اجتماعی ای
نظام پزشکی شوند. اگر این اتفاق بیفتد خدمات 
مددکاری می تواند زیر پوشش خدمات بیمه ای قرار 
بگیرد؛ درحالی که اگر قانون تشکیل سازمان نظام 
مددکاری اجتماعی تصویب شود و مددکاران به 
جای عضویت در سازمان نظام پزشکی عضو این 
سازمان شوند خدمات این حرفه مانند خدمات 
روان شناسی زیرپوشش بیمه نخواهد بود و این به 

ضرر مردم است. 
وی ادامه می دهد: در حال حاضر دو انجمن علمی 
و صنفی مددکاری در کشور با قدرت امور مربوط به 
اعضا را پیگیری می کنند. امور استخدامی و اداری 
توسط انجمن مددکاری ایران و امور علمی و سایر 
حقوق مددکاران توسط انجمن علمی مددکاران 
اجتماعی ایــران پیگیری می شود بنابراین ایجاد 
سازمان مددکاری ایران تأثیری به حال مددکاران 

ندارد و کاری بیهوده است. 

این طرح را غیر مددکارها نوشته اند ◾
رئیس انجمن علمی مــددکــاران اجتماعی ایران 
با اشــاره به اینکه انجمن علمی مــددکــاری ایــران 

رشته کارشناسی، کارشناسی ارشــد و دکترای 
مــددکــاری را در سطح دانشگاهی ایــجــاد کــرده 
ــگــان ایـــن رشــتــه از همه  ــرای دانــش آمــوخــت ــ و ب
ــــف اســتــخــدامــی گــرفــتــه اســت،  ســازمــان هــا ردی
می گوید: تنها مشکل انجمن در حوزه استخدام 
ــه ســـازمـــان مــدیــریــت از هــمــه رشته ها  اســـت ک
مددکار استخدام می کند و با ایجاد نظام هیچ 
مشکلی حــل نخواهد شــد، چنان که می بینید 
»نظام پزشکی« به عنوان یکی از قدیمی ترین 
ــور کــه انتظار  ســازمــان هــای صنفی کــشــور آن طــ
می رود کاری برای اعضا انجام نمی دهد، همچنین 
سازمان نظام روان شناسی غیر از دریافت حق 
 عضویت و صدور پروانه فعالیت خدمت دیگری 

انجام نمی دهد. 
اقلیما بــا اشـــاره بــه اینکه طــرح ایــجــاد ســازمــان 
مددکاری توسط افراد غیرمددکار و غیرمتخصص 
نوشته شــده، مــی افــزایــد: در ســازمــان هــای نظام 
تخصصی فقط دانــش آمــوخــتــگــان کارشناسی 
ارشد و دکترای همان رشته می توانند عضو شوند 
ــرای ســازمــان نظام  در حالی کــه بــراســاس آنچه ب
مددکاری پیش بینی شده همه دانش آموختگان 
کارشناسی ارشــد مددکاری اجتماعی، خدمات 
اجتماعی و روان شناسی می توانند عضو شوند 
که در این صورت این سازمان مددکاری محسوب 
نمی شود و خــاف قانون اســت. چــرا که در نظام 
مددکاری فقط مددکاران می توانند عضو شوند. 
ــن مهم نیز  بنابراین حتی در صـــورت تحقق ای
نظام مددکاری کاری برای مددکاران نخواهد کرد 
و فقط با گرفتن حق عضویت از اعضا، سازمان 
را اداره می کند و هیچ حقی نمی تواند برای اعضا 
ــه انــجــمــن هــای علمی  کــســب کــنــد. در حــالــی ک
بسیار تأثیرگذارتر از سازمان ها هستند، در واقع 
سازمان ها فقط سنگ پیش پای دانش آموختگان 

می اندازند. 

موافقانومخالفانازتأسیسسازماننظاممددکاریاجتماعیمیگویند

موازی کاری یا مددرسانی؟!

ددستچينستچين

ولی اسماعیلی
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس 

شورای اسالمی

مددکاران اجتماعی با توجه به دانش و انباشت 
اطالعاتی که در حوزه اجتماعی دارند، می توانند 
نقش بی بدیلی در سیاست گذاری های اجتماعی 

و عرصه های اجرایی برای نهادینه شدن این 
رویکرد در کنار سایر متخصصان اجتماعی داشته 

باشند. دولت و مجلس این ضرورت را به خوبی 
احساس کرده است. بر این باور هستم که تصویب 

قانون تشکیل سازمان نظام مددکاری اجتماعی 
که اکنون هم در مجلس طرح شده و کمیسیون 
اجتماعی هم کمیسیون اصلی رسیدگی کننده 

به آن است می تواند نقش مددکاران اجتماعی را 
افزایش دهد و من به عنوان رئیس این کمیسیون 

در کنار سایر همکارانم حمایت می کنیم تا این 
اتفاق مهم و اساسی و نیاز بحق جامعه مددکاری 

اجتماعی در این مجلس عملی شود.
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جامعه پزشکی اجیر بیمه ها نیستند ◾
علی ساالریان، معاون فنی و نظارت سازمان 
نظام پزشکی به فارس گفت: بیمه ها دنبال 
صید بیشترین اعتبار و خــرج کمترین 
هزینه هستند.سامت مردم بازیچه نیست و جامعه 
پزشکی اجیر بیمه ها نیستند و برای اجرای طرح ملی 
نسخه الکترونیک با عمق و گستردگی باال باید لوازم 

آن را تهیه کنیم.

دانشگاه های اوکراین مورد تأیید نیستند ◾
بــه گـــزارش ایسنا، غامرضا حــســن زاده، 
دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی 
وزارت بهداشت با بیان اینکه دانشگاه های 
اوکراین مــورد تأیید وزارت بهداشت نیستند، گفت: 
در کشور ما رقابت سنگینی بــرای رشته هایی مانند 
داروســـازی و دندانپزشکی در جریان است و پذیرش 
دانشجویان از اوکراین به دور از عدالت آموزشی است.

به جای معده، مسئولیت مدنی را بیمه کنید ◾
میثم مهدیار، جامعه شناس در واکنش به 
بیمه شدن معده تستر غذای اینستاگرامی 
به فارس گفت: چیزی که باید بیمه می شد 
مسئولیت مدنی  و اجتماعی اش بود که اگر رفتند جایی 
غذا خوردند و غذایش نامناسب بود یا اتفاقی برای 
مصرف کننده ها افتاد، آن ها بتوانند یقه این آقا را بگیرند 

و پاسخگو شود. 

وزیر نیرو باید استیضاح شود ◾
بــه گـــزارش بــرنــا؛ جعفر شربیانی، عضو 
شورای شهر تهران با اشاره به فوت کودک 
۶ ساله در کانال عباس آباد گفت: آقای 
وزیر نیرو، من شما را دو ماه پیش مخاطب قرار دادم. 
نمایندگان تهران از وزیر نیرو سؤال و استیضاح کنند؛ 
بگذارید افــرادی که به فکر جان مــردم نیستند تنبیه 

شوند.
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  K-00-272 فراخوان مناقصه عمومی شماره        
خرید Relief Valve )نوبت اول(

از کلی��ه تولی��د کنن��دگان و تامین کنن��دگان واجد 
ش��رایط که دارای اس��تانداردهای مورد تایید مربوط می باشند، به 

منظور شرکت در این مناقصه دعوت به عمل می آید.
مناقصه گذار: شرکت گاز استان فارس

شماره تلفن واحد مناقصات: 07138114045 - 07138114035 
شماره نمابر: 07138244833              

شماره دفتر امور کاال)تاییدیه نمابر(:  071-38114014 
Relief Valve موضوع مناقصه: خرید

نحوه شرکت در مناقصه، مهلت و محل ارسال مدارک: 
•ش��ماره فراخوان مناقصه در سامانه س��تاد، 2000092586000262 

می باشد. متقاضیان برای شرکت در مناقصه می بایست:
الف: نامه اعالم آمادگی خود را به این شرکت نمابر نمایند.

ب: برای دریافت اس��ناد مناقص��ه، از طریق نش��انی اینترنتی
 https://setadiran.ir )ک��د فراخ��وان 2000092586000262( ب��ه 
مدت 9 روز از تاریخ درج آگهی نوبت اول اقدام نموده و اسناد الزم 

به منظور ارزیابی کیفی، ارزیابی ش��کلی، پیش��نهاد فنی و پیشنهاد 
مال��ی را به مدت 28 روز  پس از دریافت اس��ناد و حداکثر تا تاریخ 
1400/01/17 در س��امانه مذک��ور بارگذاری نم��وده و در همین بازه 
نس��بت به ارسال ضمانت نامه ش��رکت در فرآیند ارجاع کار و سایر 
مدارک الزم به نش��انی ش��یراز، بلوار اس��تقالل، تقاطع باغ حوض، 
س��اختمان مرکزی شرکت گاز اس��تان فارس، دبیرخانه حراست، کد 
پس��تی: 57111-71759 اقدام نمایند. مناقصه گران می بایس��ت تا 
پایان فرآیند مناقصه، به منظور آگاهی از هر گونه تغییر در اسناد 
مناقصه، زمان گشایش پاکت ها و ... سامانه فوق را زیر نظر بگیرند.

•ذکر شماره تلفن، شماره نمابر و آدرس یک پست الکترونیک فعال  
در نامه اعالم آمادگی ضروری است.              

تاریخ چاپ نوبت اول: 1400/12/09
تاریخ چاپ نوبت دوم: 1400/12/14                          

شناسه آگهی 1284043

روابط عمومی شرکت گاز استان فارس
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اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی

اداره کل راه وشهرسازی خراسان رضوی آگهی فراخوان عمومی 
اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای برای پروژه های ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت طبق 

شرایط، مدارك و  برنامه زمانی مندرج در سامانه مذکور برگزار نماید:

الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مناقصه، از دریافت و تحویل اسناد و سایر مراحل مرتبط با آن، تنها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و دریافت و تحویل اسناد از سایر محل ها امکان پذیر نخواهد بود.

شماره 
مناقصه

مبلغ برآورد به موضوع مناقصه
ریال

شماره فراخوان سامانه 
ستاد

30.108.942.0582000003374000015تکمیل سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی و هنری جغتای15-1400

تجدید مناقصه اجرای عملیات گاردریل روی پل ها و جداول میانی میدان های پروژه 41-1400
تکمیل باقیمانده باند دوم تربت جام - فریمان )محدوده نصرآباد(

7.995.828.0002000003374000041
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شهرداری چناران شهر 

شهرداری چناران شهر در نظر دارد نسبت به 
فروش سه دستگاه خودرو با مشخصات ذیل از 
طریق مزایده عمومی اقدام نماید،لذا متقاضیان میتوانند جهت تحویل پیشنهاد خود از  تاریخ درج آگهی 
به مدت 10 روز به سامانه ستاد www.setadiran.ir مراجعه و یا در ساعات اداری با شماره 05832823711 
تماس حاصل فرمایند ،کلیه هزینه های مزایده و نقل و انتقال به عهده برنده مزایده خواهد بود  شهرداری 
در قبول یا رد پیشنهادها مختار می باشد، مشروح شرایط مزایده در سامانه ستاد درج گردیده است.

شماره شبا حساب سپرده
سپرده شرکت در 

مزایده)ریال( مبلغ پایه)ریال( مشخصات

IR860610000000100801594846 185/000/000 3/700/0000/000 سوزوکی گرند ویتارا
IR860610000000100801594846 65/000/000 1/300/000/000 وانت آریسان

IR860610000000100801594846 52/500/000 1/050/000/000
نیسان کامیونت

 آتش نشانی

آگهی مزایده عمومی
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شركت قند تربت حـیدریه در نظر داردآگهی مناقصه 
از طری�ق برگزاری مناقصه عمومی نس�بت به اصالح سیس�تم كنترل كوره بخار 60 تنی خود اقدام نماید. كلی�ه متقاضیان محترم میتوانند از 
روز دوشنبه مورخ 1400/12/09 با مراجعه به امور بازرگانی شركت یا از طریق سایت اینترنتی www.torbatsugar.com متعلق به این 
ش�ركت فرمهای مربوطه را دریافت و پیش�نهادات كتبی خود را در پاكت دربس�ته تا پایان وقت اداری روزیك شنبه مورخ1400/12/15 به 

دبیرخانه اداری شركت تحویل نمایند. همچنین جهت اطالعات بیشتر به سایت شركت مراجعه فرمائید.
جلس�ه بازگش�ائی پاكت ها در س�اعت 9 صبح روز دوش�نبه مورخ 1400/12/16 در محل ش�ركت انجام خواهد گرفت. هر متقاضی باید  5 
درصد مبلغ پیش�نهادی خود را به ش�ماره حساب شبای IR 200170000000209182357007 نزد بانك ملی بنام  شركت قند تربت حیدریه 

جهت ضمانت شركت در مناقصه  واریز نماید.
شركت در رد یك یا كلیه پیشنهادات مختار است .

فشركت قند تربت حیدریه
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          فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی كیفی )فشرده( یک مرحله ای تجدید مناقصه تعمیرات اساسی   
12000 ساعته سه دستگاه توربین نئوپنیون )واحد A و C و D  دوراهان  2( و تعمیرات  اساسی 96000 ساعته یک دستگاه توربین 

نئوپنیون )واحد B دوراهان 2(  شماره آگهی : 87300105 )نوبت اول(
    

  ش��رکت انتق��ال گاز ای��ران / منطق��ه دو عملیات انتق��ال گاز در نظر دارد 
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فش��رده( موضوع فوق به شماره 
2000092678000106 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 

نماید. 
کلی��ه مراحل برگ��زاری فراخ��وان از دریاف��ت و تحویل اس��ناد فراخوان تا 
بازگش��ایی پاکت ه��ا از طریق درگاه س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت 

)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.
متقاضیان ش��رکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت 
به ثب��ت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیک��ی )به صورت برخط( برای 

کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.
مواعد زمانی:

• تاریخ انتشار فراخوان:روز دوشنبه مورخ 1400/12/09
•مهلت دریافت اسناد فراخوان تا :  ساعت 16:00 روز دوشنبه مورخ  1400/12/16
•مهلت ارسال پیشنهادات تا :ساعت 12:00 روز یکشنبه مورخ  1401/01/21
•زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ  1401/02/06

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار:  
نوع :  به صورت یک یا ترکیبی از تضامین مورد اشاره در ماده 6 آیین نامه ی 

تضمین در معامالت دولتی مورخ 1394/9/22
مبلغ :  690.000.000   ریال  

اطالعات تماس و آدرس دستگاه :
آدرس:  اصفهان/ کیلومتر 17 جاده اصفهان-نجف آباد/ منطقه دو عملیات 

انتقال گاز / کدپستی :  8434114962
شماره تماس:   34042485 – 031     و     34042419 - 031

ضمنا آگهی فوق در سایتهای زیر قابل مشاهده می باشد:
WWW.SHANA.IR
WWW.NIGTC.IR

http://district2.nigtc.ir
http://iets.mporg.ir

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/12/09       
شناسه آگهی 1284754 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/14 

روابط عمومی منطقه دو عملیات انتقال گاز

م����درک دانش����نامه ف����ارغ التحصیل����ی اینجان����ب حام����د 
رنجب����ر جم����ال آب����ادی فرزند امیر به ش����ماره شناس����نامه 
4420457511 در مقط����ع کارشناس����ی رش����ته مهندس����ی 
مکانیک صادره از واحد دانش����گاهی ی����زد مفقود گردیده 
اس����ت و فاقد اعتبار می باش����د از یابنده تقاضا می شود 

مدرک را به دانشگاه آزاد یزد ارسال نمایید.
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برگ س����بز  و س����ند کمپان����ی موتور س����یکلت همتاز تیپ 
CC125رن����گ قرم����ز- زرش����کی س����ال 1393 ب����ه ش����ماره 
 0124NBF200896شهربانی772-68746 وشماره موتور
و ش����ماره شاس����ی  NBF*** 125 A - 9313521 و ب����ه   
مالکی����ت  حمید ناجی خوش����نویس مفق����ود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می گردد.
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برگ سبز و سند کمپانی موتور سیکلت پرواز مدل 
92 رنگ سفید به شماره انتظامی  76899 -685 
شماره موتور 1013052 شماره تنه 9212090 بنام 
علی کله ده پایینی فرزند رضا مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط است .
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ام  خ����ودروی   کارت  و  کمپان����ی  س����ند  و  س����بز  ب����رگ 
ب����ه  متالی����ک  قرم����ز-  رن����گ   1393 م����دل   315 ام  وی 
ش����ماره    84 ای����ران  744ب21  انتظام����ی  ش����ماره 
شاس����ی  ش����ماره  و   MVM477FJAE026049 موت����ور 
NATFBAMDXE1021101 ب����ه مالکی����ت اوی����س قاس����می 

نراب مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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جهانبخش: 
نمی خواهم کار 

احمقانه کنم
جهانبخش گفت: 

هنوز در فاینورد به 
بهترین فرم خود 
نرسیده است. من 
فقط سعی می کنم 

آرام باشم و کارهای 
احمقانه انجام 

ندهم. 
تجربه کافی 
برای این کار 

دارم. مهم ترین 
چیز این است که 

ناامید نشوم. فشار 
بیرونی را صادقانه 
احساس نمی کنم. 

در خانه زیاد فوتبال 
تماشا نمی کنم 

و در رسانه های 
اجتماعی واکنش 

مردم را دنبال 
نمی کنم. 

در  حاشيه

ضرب االجل 
فیفا به 

ایران تمدید 
می شود؟

براساس توافق فیفا، 
فدراسیون فوتبال و 

وزارت ورزش در سال 
۹۹، به فوتبال ایران 
مهلت داده شده تا 
ظرف یک سال بعد 

از برگزاری انتخابات، 
نسبت به انجام 

تغییرات و استقالل 
فدراسیون فوتبال از 

دولت اقدام شود اما با 
گذشت یک سال، هنوز 

این اتفاق رخ نداده و 
مطابق مقررات جاری 
در کشور، فدراسیون 

فوتبال یک نهاد 
»عمومی غیردولتی« 

به شمار می رود. 
فدراسیون فوتبال 

ایران معتقد است، 
با وجود حل نشدن 

مشکالت اساسنامه 
با ورود مجلس، امکان 

تمدید ضرب االجل فیفا 
وجود دارد و تیم ملی 
آسیبی از این مسئله 

نخواهد خورد. گفتنی 
است ظرف امروز و فردا 
ضرب االجل یک ساله 

فیفا به ایران خاتمه 
خواهد یافت.

خبرخبر
روزروز

  ایوانکوویچ 
سرمربی سابق پرسپولیس گزینه اصلی 

سپاهان است اما خودش می گوید: از 
شایعات خبری ندارم. تحت قرارداد تیم 
ملی عمان هستم و این حرفه ای نیست 

با تیم دیگری مذاکره کنم.

  ارلینگ هالند 
به نظر می رسد منچسترسیتی از 
باالترین شانس برای خرید گلزن 

نروژی دورتموند برخوردار است. 
تمایل وی برای بازی در لیگ برتر 
می تواند منجر به انتقال وی شود.

  محمد محمدی
سنگربان قدیمی استقالل و پرسپولیس با 
درویش،مدیرعامل سرخ پوشان همکاری 
خواهد کرد. وی که سابقه بازی در هر دو 

تیم پایتخت را دارد بعد از سال ها دوباره 
به پرسپولیس باز می گردد.

 سینا حسینی  
در آســتــانــه عرضه 
ســهــام دو باشگاه 
اســــــــتــــــــقــــــــالل و 
پـــرســـپـــولـــیـــس در 
ــورس و  ــ ــراب ــ بــــــازار ف
پذیره نویسی برای بلوک 10 درصدی 
سهام این دو باشگاه توسط سازمان 
خــصــوصــی ســــازی مــدیــرعــامــل ایــن 
مجموعه با هماهنگی مدیران عامل 
اســتــقــالل و پــرســپــولــیــس جلسات 
هم اندیشی و مشورتی با پیشکسوتان 
استقالل و پرسپولیس برگزار کــرد تا 
با کمک آن هــا بتواند فضای جامعه 
را بــه صـــورت استقبال از ایــن اتفاق 
مهندسی کنند اما برخالف پیش بینی 
قربان زاده و مدیران عامل استقالل و 
پرسپولیس ، برخی پیشکسوتان دو 
باشگاه موضع انتقادی در قبال فرایند 
واگذاری گرفتند تا نخستین شوک به 

این پروژه قبل از استارت وارد شود.
هرچند برخی پیشکسوتان استقالل 
و پرسپولیس مثل همیشه سیاست 
ســکــوت را در پــیــش گــرفــتــنــد تــا در 
آیــنــده بتوانند از ایــن سایه نشینی 
بهره مند شوند، اما برخی چهره های 
دانه درشت این طیف به تندی درباره 
ــن مــوضــوع مــوضــع گــیــری کــردنــد و  ای
ــذاری ســهــام دو  ــ ــ مــدعــی شــدنــد واگ
باشگاه مشکالت آن هـــا را افــزایــش 

خواهد داد.

بهتاش فریبا ، پیشکسوت سال های 
دور اســتــقــالل بــا نقد ایــن سیستم 
خطاب به قربان زاده رئیس سازمان 
ــازی گــفــت: ضمانت  خــصــوصــی ســ
ــرح چــیــســت؟  ــ ــن طــ ــ ــ مـــوفـــقـــیـــت ای
چــگــونــه هــــوادار بــایــد مطمئن شــود 
چنین اتفاقاتی رقــم خــواهــد خــورد 
و سرنوشت ایــن کــار بــه چــه ترتیبی 
خواهد بــود؟ سهم پیشکسوتان که 
از آن صحبت شــده کجا دیــده شده 
است؟ پیشکسوتانی که عمر و جوانی 
خود را برای این باشگاه  گذاشتند قرار 
اســت کــجــای داســتــان باشند، هیچ 
چیزی شفاف نیست و بعید است 

آینده شیرینی برای آن ترسیم کرد.
اما انتقادات تند علی پروین پیشکسوت 
سرشناس از موضوع واگذاری استقالل 
و پرسپولیس حواشی درباره این ماجرا 
را دو چندان کــرد. پروین که به دعوت 
ــه جلسه هم  مـــدیـــران پرسپولیس ب
اندیشی پیشکسوتان بــرای واگــذاری 
پرسپولیس رفته بود، با ادبیاتی کامالً 
متفاوت و تند بــه شــدت از ایــن طرح 
انتقاد کــرد تا شــوک بزرگی به مدیران 
ســــازمــــان خـــصـــوصـــی ســــــازی وارد 
شـــود.»چـــون پرسپولیس مشکالت 

زیاد دارد. 
شــرکــتــی کــه مــی خــواهــد وارد بــورس 
شود نباید بدهی داشته باشد. االن 
ــاه درفــشــی فــر به  ــگـ گــفــتــه انــد ورزشـ
پرسپولیس تعلق دارد در حالی که 

آن اســتــادیــوم 25 هــزار متر معارض 
دارد. مــن مخالف بــودم و بــه همین 
دلیل گفتم بقیه بچه ها در این باره 

صحبت کنند«.
ــنــکــه گفته  ــن در خـــصـــوص ای ــرویـ پـ
ــام بــه  ــ ــه ــود بـــخـــشـــی از ســ ــ ــی شـ ــ مـ
پیشکسوتان واگذار شود، گفت: »ما 
چیزی نمی خواهیم. شرکت خود ما 
شرایطش از پرسپولیس بهتر است 
چون نه بدهکار است و نه  به دارایی 
بدهی دارد چون همه چیز به روز است.
درســـت اســت کــه درویـــش رفــیــق من 
اســت و با من رفــت و آمــد خانوادگی 
ــر کــســی مــســئــولــیــت  دارد، ولــــی هـ
می پذیرد باید خــودش هم پاسخگو 

باشد«.
پروین در خصوص اینکه  آیا خصوصی 
ســازی انــجــام مــی شــود یــا خیر گفت: 
»من بعید می دانم ولی خدا کند این 

اتفاق بیفتد«.
ــود ایـــن حجم  ــا وجــ ــاال بــایــد دیـــد ب حـ
ــفــت بــرخــی  از انـــتـــقـــادات و مــخــال
پیشکسوتان دو باشگاه بــا موضوع 
واگـــذاری همزمان با پذیره نویسی از 
سهام دو باشگاه و آغاز فرایند واگذاری 
چــه استقبالی از ایــن مــاجــرا خواهد 
شد و آیا هـــواداران بــرای خرید سهام 
اســتــقــالل و پــرســپــولــیــس پیشقدم 
ــــن طــــرح در گــام  خــواهــنــد شـــد یـــا ای
 نخست با شکست و ناکامی رو به رو 

می شود.

گزارشی از جلسات هم اندیشی خصوصی سازی با پیشکسوتان سرخابی

پروین: بعید می دانم اتفاق مثبتی بیفتد
زیر ذره بين

گزارش کوتاه 

سازمان وظیفه ناجا جواب آجورلو را داد
 مرادمند و یزدانی 

محروم شدند
معاون اجتماعی ســازمــان وظیفه عمومی ناجا 
در مصاحبه با شبکه سوم اعــالم کرد دو مدافع 

استقالل دیگر اجازه فعالیت فوتبالی ندارند.
حسین زاهدی نسبت به صحبت های مصطفی 
آجورلو واکنش نشان داد و گفت سازمان وظیفه 
عمومی در ماجرای سربازی دو بازیکن استقالل 
صبوری به خرج داده و نخواسته باعث تشویش 
اذهان بشود واال این دو بازیکن طبق اعالم قبلی 
باید در محل خدمت خــود حاضر می شدند و 
براساس نظر نظام وظیفه در حال حاضر غایب 
محسوب می شوند و حق فعالیت فوتبالی ندارند.

وی گفت: آخرین موعدی که بــرای ایــن عزیزان 
تعریف شده است، اول اسفند 1400 بوده است. 
این تاریخ اعزامی است که برای تمامی هموطنان، 
ــدام کنند  ــ ــان عــزیــزی کــه بـــرای خــدمــت اق جــوان
ــزام به  مشخص شــده اســـت. مــا اول هــر مــاه اعـ

خدمت داریم.
او درخصوص اینکه باشگاه استقالل اعالم کرده 
است یزدانی متولد 8 اسفند است و چرا تاریخ 
اعزام او اول اسفند درج شده است، گفت: برای 
این عزیزان اول اسفند تاریخ اعزام مشخص شده 
است و براساس نظری که ستاد کل تربیت بدنی 
مبنی بر تقسیم آن ها مشخص کرده، یکی از این 
عزیزان به نیروی دریایی ارتش و یکی دیگر باید 
در تاریخ اول اسفند به سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی اعــزام می شد. یعنی اکنون که هشتم 
اسفند اســت ایــن عــزیــزان باید در حــال انجام 

وظیفه باشند.
مــعــاون اجتماعی ســازمــان نظام وظیفه نیروی 
انتظامی دربـــاره اینکه آیــا یــزدانــی و مرادمند در 
حال انجام وظیفه هستند، پاسخ داد: براساس 
اطالعاتی که ما از طریق سامانه وظیفه عمومی 
اخذ کرده ایم، هیچ گونه اعالم حضوری برای این 
عزیزان در سامانه ثبت نشده است، آن ها غایب 

محسوب می شوند.

 در راستای مأموريت های دانشگاه امام رضا)ع( 
و آستان قدس رضوی برگزار می شود 

دومين همايش ملی 
بين المللی اوقات فراغت 

ــام رضــا )ع( از  رئيس دانشگاه بين المللی ام
ــن هــمــايــش مــلــی و نخستین  ــي ــزاری دوم ــرگـ بـ
همايش بين المللی اوقـــات فــراغــت بــا شعار 
»محروميت زدايــی با توسعه ورزش تربيتی و 

سبک زندگی سالم« در مشهد خبر داد.
دكتر مرتضی رجوعی با بيان اين خبر گفت: با 
توجه به تجربه موفق دانشگاه بين المللی امام 
رضا )ع( در برگزاری همايش ملی مجازی اوقات 
فراغت با حمايت علمی معنوی بيش از 30 
دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی در كشور، این 
همایش ها در راستای مأموريت های دانشگاه 
و آستان قدس رضوی و با رويكرد توسعه ورزش 
تربيتی در ارديبهشت ماه 1401 و با ميزبانی 
مشترک دانشگاه های رازی كرمانشاه و هنر 

تهران برگزار می گردد.
وی افزود: دومين همايش ملی بين المللی اوقات 
فراغت طی دو روز با حضور 45 عضو هيئت 
علمی از دانشگاه های سطح كشور به صورت 
نيمه مجازی، 28 و 2۹ ارديبهشت ماه 1401 در 

مشهد برگزار می شود.
اين مقام مسئول »مديريت و برنامه ريزی، آينده 
پژوهی )مطالعات راهبردی( در اوقات فراغت«، 
»سبک زندگی و غنی ســازی آن در جامعه با 
ترويج اوقات فراغت ورزشی«، »مطالعات مبانی 
اسالمی و دينی در اوقــات فــراغــت«، »جامعه 
شناسی و مطالعات فرهنگی )فلسفه و تاريخ( 
اوقات فراغت«، »روان شناسی )سواد حركتی 
و ورزش( در گذران اوقات فراغت« و »مطالعات 
حقوق و اخــالق در اوقـــات فــراغــت ورزشـــی« را 
محورهای برگزاری اين همايش ملی بين المللی 

عنوان كرد.
رئيس دانشگاه بين المللی امــام رضــا)ع( اول 
ارديبهشت ماه 1401  را آخرين مهلت ارسال 
چكيده مقاالت به ايــن همايش عنوان كــرد و 
گــفــت: 10 ارديبهشت مــاه 1401 نيز چكيده 
 مـــقـــاالت پـــذيـــرش شــــده مــعــرفــی خــواهــنــد 

شد.
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امید ابراهیمی در تیم منتخب لیگ قطر ◾
استاد الــدوحــه قطر ترکیب تیم منتخب دیــدارهــای 
هفته بیستم لیگ ستارگان را معرفی کرد که نام امید 
ابراهیمی در آن قرار گرفته است. این رسانه نوشت: امید 
ابراهیمی راه پیروزی پرگل الوکره را برابر ام صالل هموار 
کرد. او یک ضربه پنالتی هوشمندانه نیز بدست آورد 
و تبدیل به گل کرد. الوکره با 37 امتیاز در رده سوم لیگ 

ستارگان قطر قرار گرفته است.

تراکتور با هدایت نصرتی مقابل سپاهان ◾
محمد نصرتی مذاکرات نهایی خود را با مدیران تراکتور 

انجام داد و به کادرفنی این تیم اضافه شد. 
او که دستیار سرمربی بعدی تراکتور خواهد بود، باتوجه 
به غیبت او در تبریز فعالً هدایت تمرین را برعهده 
ــازی بــا سپاهان نیز تیم را کوچ  خــواهــد داشــت و در ب
می کند. محمد نصرتی سه دوره در تراکتور حضور 

داشت.

شکایت فجر از گلر استقالل ◾
باشگاه فجر شهید سپاسی به دنبال اظهارات سید حسین 
حسینی بعد از بازی مقابل فجر مبنی بر دخالت و نقش 
داشتن مدیران باشگاه فجر در بــازی نکردن مرادمند و 
یزدانی، از سنگربان استقالل تهران شکایت کرد . ناصر 
محزون معاون حقوقی این باشگاه گفت: باشگاه فجر علیه 
وی شکایتی را در کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال مطرح 

نمود و خواستار رسیدگی به این موضوع شده است. 

درویش:می خواهیم بهترین های دنیا را بگیریم! ◾
ــد  ــه رون ــاره ب ــا اشــ مــدیــرعــامــل بــاشــگــاه پرسپولیس ب
ــدوارم بتوانیم  خصوصی ســازی ایــن تیم گفت: امــی
یک روزی جشن بگیریم که پرسپولیس مشکل مالی 
نداشته باشد و بتوانیم بهترین بازیکنان دنیا را به 
خــدمــت بگیریم.رضا درویـــش گــفــت: مــی خواهیم 
درآمدزایی کنیم چون مشکالت پرسپولیس تمام شدنی 

نیست. از ابتدای ورود با پنجره بسته روبه رو شدیم. 

لیگ برتر در حالی در آستانه هفته بیستم قــرار دارد که 
چهارهفته از نیم فصل دوم این مسابقات گذشته و می توان 
این مقطع را به صورت مستقل از کل مسابقات مورد ارزیابی 
و آنالیز قرار داد.در چهار هفته گذشته از نیم فصل دوم این 
مسابقات، استقالل که صدرنشین کلی مسابقات است با عملکردی 
فوق العاده و کسب 100درصدی امتیازات در نیم فصل دوم در صدر جدول 
فرضی نیم فصل دوم قرار می گیرد.آبی پوشان در حالی دارای بهترین 
عملکرد در نیم فصل دوم هستند که هر چهاربازی خود را با پیروزی پشت 
سر گذاشته اند، پنج گل زده و یک گل خورده دارند و هر 12 امتیاز ممکن 
را بدست آورده اند. آن ها البته امروز در مشهد و در استادیوم امام رضا)ع(
با حریف جان سختی به نام نساجی بازی دارند که نتیجه آن می تواند 
معادالت باالی جدول را تغییر دهد. الهامی خیلی دوست دارد اولین تیم 

پیروز فصل مقابل مجیدی باشد.
مس رفسنجان که می توان آن را شگفتی ساز این فصل از رقابت های لیگ 
برتر دانست امروز در حالی میهمان پرسپولیس است که در سه دیدار از 
چهار دیدار نیم فصل دوم پیروز شده و یک بار هم با نتیجه مساوی کارش 
را به پایان رسانده. شاگردان محمد ربیعی با کسب 10 امتیاز و به دلیل 
تفاضل گل بهتر نسبت به پرسپولیس در رده دوم جدول نیم فصل دوم 

قرار می گیرند.
بدین ترتیب بازی امروز دو تیم را باید نبرد 6 امتیازی دانست. نبردی که 
قطعاً برای سرخ ها با توجه به اختالف امتیازی پیش آمده با صدر پیروزی 
در آن از نان شب هم واجب تر است.مس این فرصت را دارد تا از سپاهانی 
که این روزها با بحران استعفای نویدکیا روبه رو است سبقت بگیرد.این 
هفته سپاهان باید به میهمانی تراکتور برود که اوضاعش بدتر از سپاهان 

است و فعالً سرمربی ندارد.
نفت مسجد سلیمان تیم پانزدهم جــدول در نیم فصل دوم در نقطه 
مقابل استقالل قرار داشته و با چهار شکست از چهار بازی و بدون کسب 
امتیاز در آخرین رده جدول قرار دارد. مسجد سلیمانی ها با ۹ گل خورده 
ضعیف ترین خط دفاعی را دارند. شهرخودرو با شکستی که مقابل هوادار 
خورد مثل هر هفته چاره ای جز پیروزی بر ذوب آهن ندارد. امری که نمی 
توان به آن خوشبین بــود؛  چرا که ذوب آهن این روزهــا بیشتر از هر تیم 

دیگری به این سه امتیاز نیاز دارد.
تراکتور-سپاهان14:30 /نفت مسجد سلیمان-آلومینیوم اراک15:00  

هــوادار-فــوالد 15:00 /فجر سپاسی-پیکان15:00/گل گهرسیرجان-
صنعت نفت آبــادان15:00/ ذوب آهن-پدیده مشهد16:30/نساجی 

مازندران-استقالل17:00/پرسپولیس- مس رفسنجان1۹:00

لیگ برتر در هفته بیستم

 چشم مدعیان 
  j به استادیوم امام رضا

ضدحمله

ستارگان ورزش

با پایان جلسه هم اندیشی مصطفی آجورلو با پیشکسوتان باشگاه استقالل که البته 
استقبال کمرنگی از سوی اعضای سابق این باشگاه داشت، مدیرعامل آبی پوشان دست به 

اقدام عجیبی زد که دور از شأن یک مدیر در سطح اول فوتبال ایران بود.
وقتی خبرنگاران بــرای گفت وگو با آجورلو آمــاده می شدند او به سمت 
خبرنگاری چرخید که روی میکروفونش را پوشش قرمز رنگ پوشانده 
بود و بدون اینکه چیزی بگوید  آن را از جا درآورد و وقتی با جمله 
»این چه حرکت زشتی بود!« خانم خبرنگار به خودش آمد 
تنها سکوت کرد و بعد آماده شد تا به پرسش ها پاسخ بدهد.
واقعاً باورکردنی نیست که چــرا باید یک مدیر فوتبالی 
برای اینکه نزد هواداران تیمش محبوب باشد به باشگاه 
رقیب کنایه بزند؛ جمالت ناپخته ای را طرح کند و سر آخر 
هم با یک رفتار عجیب خودش را زیر سؤال ببرد؟ اینکه 
یک مدیرعامل در برنامه تلویزیونی می خواهد لیوان یکبار 
مصرفش قرمز رنگ باشد و یک مدیرعامل هم پوشش 
قرمزرنگ میکروفن را برمی دارد، انصافاً چه جذابیتی 

برای طرفداران استقالل یا پرسپولیس دارد؟
به غیر از اینکه حواشی خودساخته حتی با عذرخواهی 
آجورلو به سمت استقالل روانه می شود، چه سودی با این 
اظهارات و رفتارها برای وحدت و تمرکز شاگردان مجیدی 
حاصل می شود؟ به نظر می رسد دوره رفتارهای عجیب 
برای پیدا کردن دنبال کننده)فالوور( کمرنگ شده ولی آن طور 
که بخشی از هــواداران استقالل رفتار آجورلو را پسندیده خطاب 
می کنند، مشخص است که رفتارهای زرد همچنان پرطرفدار هستند؛ 

حتی اگر شما یک مدیر شصت و چند ساله باشید!
استقالل ایــن روزهــا مشکالت زیــادی را متوجه خود 
می بیند و انتظار هواداران از مدیریت این تیم واکنش 

به رنگ قرمز میکروفن نیست.

»آجورلو« و شلیک به خود
کسب مدال طالی وزن ۹۷ کیلوگرم توسط محمدحسین محمدیان در رقابت های بین المللی 

جام یاشاردوغو ترکیه بازتاب جالب توجهی در سایت اتحادیه جهانی کشتی داشت.
پیکارهای بین المللی کشتی آزاد جام یاشاردوغو با مصاف مدعیان اوزان 

۹۷ و ۱۲۵ کیلوگرم در شهر استانبول آغــاز شد که در پایان محمد 
حسین محمدیان از کشورمان مدال طالی وزن ۹۷ کیلوگرم را از 

آن خود کرد.بر این اساس سایت اتحادیه جهانی کشتی هم در 
گزارشی دریاره اتفاقات روز نخست این تورنمنت بین المللی، 

درخشش محمد حسین محمدیان را ستود.
در گزارش سایت اتحادیه جهانی آمده است: »دو مدال 
طالی کشتی آزاد مردان روز شنبه به نفرات برتر رسید که 
محمدحسین محمدیان از ایران، ورزشکار المپیکی ایران 
در توکیو و دارنده دو مدال طالی مسابقات رنکینگ دار 
توانست برای نخستین بار بعد از شکست در المپیک 

توکیو با موفقیت به میدان بازگردد«.
این گزارش به تشریح فنی دیدار فینال وزن ۹۷ کیلوگرم 
بین محمدحسن محمدیان و جبرائیل اف روس هم 
پرداخت و عملکرد نماینده ایران را قابل توجه خواند و 

او را الیق کسب سومین مدال طالی خود در مسابقات 
رنکینگ دار دانست.

محمدیان در دیدار فینال هم در یک کشتی نزدیک با نتیجه ۴ 
بر ۳ از سد علیخان جبرائیل اف دارنده مدال برنز جهان و قهرمان 
اروپا از روسیه گذشت و به مدال طال دست یافت. محمدحسین 

محمدیان، زاده ۲۸ مرداد ۱۳۷۱ در ساری است.وی فرزند 
عسکری محمدیان است.

منفی روز مثبت روز
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محمدحسین محمدیان؛ شاگرد خلف پدر



   آمریکا احمق و 
ضعیف است  
رئیس جمهور 
پیشین آمریکا در 
یک اظهارنظر درباره 
تحوالت اوکراین، 
بایدن را »احمق و 
ضعیف« خواند. دونالد 
ترامپ ضمن تاختن به 
مواضع ضعیف دولت 
جو بایدن ادامه داد: 
»البته که پوتین فردی 
باهوش است اما 
کاری که ناتو می کند 
خالف هوشمندی را 
نشان می دهد. آن ها 
می گویند روسیه 
را تحریم می کنیم، 
پوتین می گوید 
من ۲۵ سال تحت 
تحریم بودم. مسئله 
این نیست که پوتین 
باهوش است که البته 
باهوش است، مسئله 
این است رهبران ما 
احمق هستند«.

خبر
 دیدار هیئت حماس 
با سیدحسن نصرهللا

یـــک هــیــئــت از جــنــبــش مــقــاومــت اســامــی 
ــیــرکــل  ــدار دب ــ ــ ــه دیـ ــ ــاس( ب ــمــ فــلــســطــیــن )حــ
حـــــزب هللا لــبــنــان رفــــت و طــرفــیــن در ایــن 
ــدار، مسائل سیاسی و نظامی پیش رو  ــ دی
ــق جنگ بــا رژیـــم صهیونیستی را   بــه ویــژه اف

بررسی کردند. 
بــه گـــزارش فـــارس، ریــاســت هیئت حماس را 
»صالح العاروری« نایب رئیس دفتر سیاسی 

این جنبش بر عهده داشت.
آخرین تحوالت و رخدادهای فلسطین به ویژه 
رخــدادهــای شهر قدس و محله شیخ جــراح و 
سایر محله های این شهر از جمله محورهای 

بررسی شده در این دیدار بود. 

 اقدام تحریک آمیز آمریکا 
در تنگه تایوان

وزارت دفاع چین به اقدام تحریک آمیز آمریکا 
در عبور دادن یک کشتی جنگی خود از تنگه 
تایوان واکنش نشان داده و آن را محکوم کرد. 
به نوشته روزنامه »ایندیپندنت«، فرماندهی 
جناح شرقی ارتــش آزادی بــخــش خلق چین 
ضمن اعــام زیر نظر گرفتن عبور این کشتی 
آمــریــکــایــی، آن را »اقـــدامـــی تحریک آمیز« 

توصیف کرد. 
ــاره  ــ ــکــن دربـ ــای مـــکـــرر پ ــدارهـ ــشـ ــود هـ ــاوجــ ــ ب
ــردد کــشــتــی هــای جــنــگــی غـــربـــی از تنگه  ــ تـ
ــاو جنگی  ــ ــوان، ن ــ ــای ــ ــردی و حـــســـاس ت ــ ــب ــ راه
ــــف جــانــســون«  ــی »یـــــــو اس اس رالـ ــکــای ــری آم
ــحــت مــنــازعــه  ــراه ت ــ ــ ــن آب ــ ــه از ای  روز گــذشــت

عبور کرد. 
»نیکاس لینگو« سخنگوی نــاوگــان هفتم 
نیروی دریــایــی آمریکا در توضیح ایــن اقــدام 
مدعی شــد: عبور ایــن کشتی جنگی از تنگه 
تایوان نشانه تعهد واشنگتن به آزادی ناوبری 

در حوزه اقیانوس هند-آرام است.
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جهان

علوی پس از آغاز 
کــشــمــکــش هــا در 
اوکــرایــن، مقامات 
رژیم صهیونیستی 
ــه  ــیـ ــقـ مـــــانـــــنـــــد بـ
ــالــث  طــــرف هــــای ث
به دنبال خــارج کــردن اتباع خــود از 
ایــن کشور رفتند. در همین راستا، 
ــاز  تـــل آویـــو از چــنــد روز پــیــش از آغ
عملیات نظامی روسیه تاش بسیاری 
بــرای انتقال یهودیان ایــن کشور به 
سرزمین اشغالی انجام داد تا جایی 
که این رژیم از مسکو درخواست کرد 
گذرگاه امن برای خروج یهودیان ایجاد 
کند که ایــن اقــدام با واکنش شدید 
دولــت کی یف و احضار سفیر رژیم 
صهیونیستی همراه شد. به گزارش 
فـــارس، در ایــن راســتــا »پنینا تامانو 
شــاتــو« وزیـــر جــذب مــهــاجــران رژیــم 
گفت:  سخنانی  در  صهیونیستی 
»پیام ما به یهودیان اوکراینی کاماً 
واضح و آشکار بوده است؛ اسرائیل 

ــا خــواهــد بـــود و  همیشه خــانــه آن هـ
دروازه هـــای ما به روی آن هــا همیشه 
بــاز اســت چــه در زمـــان عـــادی و چه 
ــای بحرانی«. امــا به گفته  در دوره هـ
یـــم صهیونیستی، در  شبکه ۱۳ رژ
ــن، بیشتر  ــ ــرای ــ ــه جــنــگ در اوک ســای
یهودیان ساکن ایــن کشور که بیش 
از ۲۰۰هــــــزار نــفــر هــســتــنــد، حــاضــر 
نشده اند به فلسطین اشغالی سفر 
کنند و ماندن در اوکراین یا سفر به 
دیگر کشورها را ترجیح می دهند. 
ــادداشــتــی در  ــوم در ی ــیـ ــگــاه رأی الـ وب
این بــاره نوشته این موضع یهودیان 
ــه اســـاســـی بـــه پـــروژه  اوکـــرایـــن ضــرب
صهیونیسم و مروجان آن است و بر 
این نکته تأکید می کند که اسرائیل 
در نظر بسیاری از یــهــودیــان، دیگر 
ــیــســت«. یــهــودیــان  ارض مـــوعـــود ن
اوکــرایــنــی بــا صـــدای بلند می گویند 
اســیــر وســـوســـه هـــای اســرائــیــلــی هــا 
بـــرای مهاجرت بــه فلسطین نشده 
و بــه صــراحــت فلسطین اشــغــالــی را 

موطن امنی که آینده امــن و شکوفا 
بــرای فرزندانشان به ارمغان بیاورد، 
نمی بینند و در شرایطی که جنگ در 
اوکــرایــن بــاال گرفته و در ایــن روزهــای 
حساس، نمی خواهند هموطنان خود 

را تنها گذاشته و فرار کنند.
رأی الیوم در ادامه نوشت: چه کسی 
مــی خــواهــد بــه سرزمینی سفر کند 
کــه صدها هــزار موشک و پهپاد در 
منطقه خاورمیانه دورش را گرفته و 
هــر روز شاهد تغییرات پیوسته در 
قــواعــد درگــیــری اســـت، در شرایطی 
که برتری نظامی اسرائیل به وضوح 
کــاهــش یــافــتــه و قـــدرت هـــای بـــزرگ 
منطقه ای چون ایران ظهور کرده اند. 
نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی 
هم به مهاجرت معکوس در سرزمین 
 اشــغــالــی بــه خــصــوص پــس از جنگ
 ۱۱ روزه غــزه در مــاه مـــی ۲۰۲۱ اذعــان 
ــرار تــعــداد قابل  دارنـــد کــه منجر بــه ف
توجهی از ساکنان سرزمین اشغالی 

به اروپا، آمریکا و کانادا شد.

پس از گذشت چهار روز از آغاز جنگ میان روسیه و اوکراین، 
خبرها از برگزاری مذاکره میان طرفین منازعه در باروس 
حکایت دارد. در همین راستا، »والدیمیر مدینسکی« 
دستیار رئیس جمهور روسیه و رئیس هیئت روسی گفت: 
هیئت اوکراینی برای مذاکره عازم »گومل« در باروس شده است. برپایه 
گزارش خبرگزاری »اسپوتنیک«، این خبر تنها دقایقی پس از پایان مهلت 
تعیین شده از سوی هیئت روسی برای آغاز مذاکرات با اوکراین اعام شده 
است. هیئت اوکراینی ابتدا پیشنهاد مذاکره را به دلیل مکان آن که در 
باروس قرار دارد، رد کرده بود اما سرانجام آن را پذیرفت. پیشتر روسیه 
اعام کرده بود تنها تا ساعت ۱۵ وقت محلی )۱۵:۳۰ به وقت تهران( منتظر 
پاسخ طرف اوکراینی خواهد بود و پس از آن و در صورت امتناع اوکراین از 
مذاکره و هرگونه بهانه جدید، تمام مسئولیت رخدادها بر عهده دولت 
فعلی اوکراین خواهد بود. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین هم اعام 
کــرد به اوکــرایــن هشدار داده عملیات نظامی روسیه در طــول هر گونه 

مذاکرات احتمالی به حالت تعلیق درنخواهد آمد.
در ادامه تنش ها میان مسکو و کی یف، وزارت دفاع اوکراین با انتشار یک 
تصویر گرافیکی مدعی شده تاکنون ۱۳ فروند هواپیما، ۵۳۶ خودرو زرهی، 
هشت بالگرد، ۱۵ توپ و ۱۰۲ تانک ارتش روسیه منهدم شده اند. مطابق 
این ادعا همچنین ۳هزارو۵۰۰ نظامی روسیه کشته یا زخمی و ۲۰۰ نظامی 
به اســارت گرفته شده اند. از سوی دیگر نیز پس از اعام نگرانی درباره 
تشعشعات هسته ای و رادیواکتیو از تأسیسات هسته ای چرنوبیل اوکراین، 
روسیه اعام کرد نیروهای این کشور و طرف اوکراینی توافق کردند به صورت 
مشترک از ایمنی نیروگاه هسته ای چرنوبیل محافظت کنند. وزارت دفاع 
روسیه تصریح کرد: نظارت بر سطوح تشعشعات در نیروگاه هسته ای 
چرنوبیل طبق معمول ادامه دارد و یگان های نیروهای هوابرد روسیه به 
همراه نیروهای گارد ملی اوکراین، از نیروگاه هسته ای چرنوبیل محافظت 
می کنند. در حوزه سیاسی و اقتصادی نیز برخی خبرها از اخراج برخی 
بانک های معین روسیه از سامانه سوئیفت حکایت دارد. در بیانیه ای 
که سران کمیسیون اروپا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، انگلیس، کانادا و آمریکا 
منتشر کرده اند آمده آن ها متعهد شده اند اطمینان حاصل کنند ارتباط 
برخی از بانک های معین روسیه ای با سامانه پیام رسان مالی سوئیفت 
قطع می شود. این طرف ها گفته اند عاوه بر این متعهد می شوند با انجام 
اقداماتی مانع استفاده بانک مرکزی روسیه از ذخایر بین المللی خود برای 

تضعیف آثار تحریم ها شوند.

هیئت های روسیه و اوکراین در بالروس رو در روی یکدیگر

صلح در پس مذاکره؟ 

گزارش

صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

سردبیر:
امیر سعادتی

 تولد سردار حاجی زاده
امیرعلی حاجی زاده متولد ۹ اسفند ۱۳۴۰، ژنرال 

نخبه ایرانی است که از سال ۱۳۸۸ تاکنون به  عنوان 
فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقالب 

اسالمی مشغول به خدمت است. او از ابتدای دوران 
دفاع مقدس همراه با شهید طهرانی مقدم بنیانگذار 
واحد موشکی سپاه بود. عملیات های موفقی نظیر 
پایگاه عین االسد و پایگاه های داعش در سوریه از 

جمله سوابق درخشان وی است.

اوقات شرعی به افق تهران

اذان صبح فردا

اذان ظهر

12:17

05:11

اذان مغرب

18:17

غروب خورشيد

17:58
 نیمه شب شرعی

23:35
طلوع فردا

06:35

اوقات شرعی به افق مشهد

اذان صبح فردا

اذان ظهر

11:44

04:38

اذان مغرب

17:43

غروب خورشيد

17:25
 نیمه شب شرعی

23:02
طلوع فردا

06:02

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

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

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

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

چرا یهودیان اوکراینی حاضر نیستند به فلسطین اشغالی مهاجرت کنند؟چرا یهودیان اوکراینی حاضر نیستند به فلسطین اشغالی مهاجرت کنند؟

وطنجنگزدهبهترازبیوطنیوطنجنگزدهبهترازبیوطنی

      صفحه 8

14
12
18
7

زمانبندی مناقصه:
 از کلیه مناقصه گرانی که واجد شرایط فوق می باشند دعوت 
می گردد نسبت به تهیه اسناد و شرکت در مناقصه در موعد 

مقرر به شرح ذیل اقدام نمایند:
الف : تهیه اسناد: 

تهیه اسناد مناقصه از تاریخ 1400/12/09 لغایت تاریخ 1400/12/14 
در روزهای کاری از ساعت 8:00 الی 14:00

ب : تحویل اسناد:
تحویل اسناد و مدارک مناقصه تاپایان وقت اداری روز سه شنبه 
میدان  آدرس  به   14:00 الی   8:00 از ساعت  تاریخ 1400/12/24 
جانباز –ساختمان سرپرستی مدیریت شعب خراسان رضوی بانک 

صادرات ایران-طبقه دهم –حوزه حراست
ج: محل خرید و بازگشایی پاکات مناقصه: 

محل خرید پاکات:میدان جانباز –ساختمان سرپرستی مدیریت 
نهم-دایره  –طبقه  ایران  صادرات  بانک  رضوی  خراسان  شعب 
ساختمان)توضیحات:ارائه قبض واریز مبلغ 1.000.000 ریال به 

ب  حسا

0104470874006 به نام دایره ساختمان بانک صادرات مدیریت 
مناقصه  اسناد  دریافت  بابت  رضوی  خراسان  استان  شعب 

الزامی می باشد.(
بازگشایی پاکات مناقصه : 

خراسان  شعب  مدیریت  سرپرستی  –ساختمان  جانباز  میدان 
رضوی بانک صادرات ایران

د : نوع تضمین شرکت در مناقصه در فرایند ارجاع کار :
 ضمانتنامه معتبر بانکی غیر از بانک صادرات و یا چک بانکی بانک 

صادرات ایران به مبلغ تضمین
بانک در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادها و یا ابطال مناقصه 

مختار است.
هزینه مربوط به آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی مناقصه عمومی 
یک مرحله ای

گواهی صالحیت
مبلغ 

تضمین)ریال(
مبلغ تقریبی 
برآورد )ریال( موضوع مناقصه

شرکت های دارای صالحیت فنی 
ساختمان و ابنیه و تاسیسات و تجهیزات 
از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و 

یا لیست شرکت ها و پیمانکاران 
ارائه دهنده خدمات ایمنی مورد تایید 

سازمان آتش نشانی مشهد

500.000.000 10.000.000.000

انجام امور مشاوره و طراحی ،اجرا و اخذ 
تاییدیه ایمنی آتش نشانی شامل موارد ذیل 

برای ساختمان سرپرستی مدیریت شعب 
خراسان رضوی بانک صادرات ایران واقع در 

میدان جانباز-خیابان اخوان ثالث-نبش اخوان 
ثالث یک
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سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی در نظر دارد

 تهیه  و تحویل ژئوتکستایل مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی واگذار 
نماید . لذا متقاضیان می توانند تا پایان وقت اداری  روز چهار شنبه مورخ 11/ 12 / 1400 ضمن مراجعه به 
  ) http://sem.aqr-harimeharam.org سایت مناقصات س�ازمان فنی ونگهداری حرم مطهر رضوی  به آدرس

نسبت به دریافت اسناد مناقصه  اقدام نمایند.

آگهی مناقصه 

سازمان فنی و نگهداری حرم  مطهر رضوی
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آگهی مناقصه

شرکت ساختمانی بتن و ماشین قدس رضوی

شرکت ساختمانی بتن و ماشین قدس رضوی 
ای�ن ش�رکت در نظ�ر دارد تهی�ه، س�اخت، حم�ل و نصب اس�کلت فلزی خ�ود به 
صورت س�ازه فضایی و همچنین پوش�ش س�قف س�اندویچ پانل آن را در شهرستان 
س�رخس) روس�تای کندکلی( ب�ا زیربنای ح�دود 1100 مت�ر مربع را ب�ه پیمانکاران 
واجد ش�رایط واگذار نماید. لذا متقاضیان جهت آگاهی و کس�ب اطالعات بیش�تر تا 

تاریخ1400/12/15 با شماره تلفن0513101 داخلی 1451 تماس حاصل فرمایند.
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آگهی تمدید مزایده  

شرکت ساختمانی بتن و ماشین قدس رضوی

شرکت ساختمانی بتن و ماشین قدس رضوی 
این ش�رکت در نظ�ر دارد اقالم فرس�وده م�ازاد آهن آالت ذوب�ی و همچنین 

ضایعات بلوکه هبلکس خود را از طریق مزایده به فروش برساند.
 لذا متقاضیان می توانند  جهت کس�ب اطالعات بیش�تر  و اخذ اس�ناد مزایده  تا 
تاری�خ1400/12/15 ب�ا ش�ماره تلف�ن0513101 داخل�ی 1451 تم�اس حاصل 

فرمایند.
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آگهی مناقصه

شرکت ساختمانی بتن و ماشین قدس رضوی

شرکت ساختمانی بتن و ماشین قدس رضوی 
این ش�رکت در نظر دارد تولید مصالح س�نگی شکس�ته و ماس�ه شس�ته خود را به 

مقدار 320000 تن از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .
  لذا متقاضیان می توانند  جهت کس�ب اطالعات بیش�تر  و اخذ اس�ناد مناقصه تا 
تاری�خ1400/12/17 ب�ا ش�ماره تلف�ن0513101 داخل�ی 1451 تم�اس حاصل 

فرمایند.

ف
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خورشید روشنایی بخش جهان است ، با استفاده از نور طبیعی شکر گذار این نعمت الهی باشیم.

آگهی مناقصه عمومی ) عمومی دو مرحله ای - توام با ارزیابی کیفی(
   شماره   400/326

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی

نوبت دوم

برگزار کننده مناقصه: شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی
این شرکت در نظر دارد نسبت به خرید کاال از محل منابع داخلی سال 1400، با مشخصات زیر اقدام نماید. لذا از تمامی تولیدکنندگان و تامین کنندگان واجد 

شرایط دعوت می گردد جهت دریافت، تکمیل و تحویل اسناد مناقصه به شرح زیر اقدام فرمایند.
موضوع مناقصه: خرید تجهیزات سخت افزاری فناوری

* مهل��ت ف��روش اس��ناد و تحویل اس��ناد: از تاری��خ 1400/12/07 تا تاریخ 1400/12/14 بوده و تاریخ تحویل پاکتهای مناقصه تا س��اعت 13:00 روز س��ه ش��نبه 
1400/12/24 می باشد تاریخ گشایش پاکات ساعت 13:30 روز چهارشنبه 1400/12/25 می باشد . مناقصه گران می توانند اسناد را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت http://setadiran.ir  در قبال واریز مبلغ 500.000 ریال به حس��اب س��پرده س��پهر صادرات به شماره 0101806120009 به نام تمرکز سایر 

درآمدهای این شرکت، دریافت نمایند.
الزم به ذکر است مالک شناخت مناقصه گر بارگذاری اسناد بصورت کامل و بدون نقص در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بوده و در تحویل اسناد فیزیکی 

)پاکت الف( نیز مالک زمان تحویل اسناد به دبیرخانه شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی می باشد.
*مبل��غ و نوع تضمین ش��رکت در فرایند ارجاع کار : برابر آئین نامه تضمینات دولتی مبل��غ 950.000.000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی )فرآیند ارجاع کار( 
به نفع خریدار و یا صورت وجه نقد, واریز به ش��ماره ش��با IR 800190000000100696938003 حس��اب )بانک صادرات( به نام ش��رکت توزیع نیروی برق استان 

خراسان شمالی ارائه گردد.
آدرس: خراس��ان ش��مالی- بجنورد-خیابان طالقانی غربی- ش��رکت توزیع نیروی برق اس��تان خراسان ش��مالی - امور تدارکات ) تلفن 31777413.10 -058( 
به پیش��نهادهای فاقد س��پرده و امض�اء، مش��روط، مخدوش و پیش��نهاداتی که بعد از انقض�اء مدت مقرر در فراخوان واص�ل می گردد، مطلقًا ترتیب اثر داده 

نخواهد شد. 
سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
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آگهی تجدید مناقصه عمومی
شماره فراخوان سامانه ستاد 2000095001000009

موضوع: تجدید مناقصه تعمیرات اساسی مجموعه های ورزشی 
روباز سطح منطقه 9

مبلغ برآورد : 16.416.673.293 ریال 
و شرکت در  اسناد  بیشتر، دریافت  اطالعات  جهت کسب 
مناقصه، به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir مراجعه نمایید. این آگهی در روزنامه 

رسمی به آدرس  www.rrk.irنیز درج می گردد.

شهرداری 
منطقه 9 

مشهد مقدس
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آگهی مناقصه عمومی
شماره فراخوان سامانه ستاد 2000094944000003

موضوع: مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری 
فضای سبز شرکت نمایشگاه بین المللی مشهد

مبلغ برآورد: 17.137.874.910 ریال
جهت کسب اطالعات بیشتر، دریافت اسناد و شرکت در 
مناقصه، به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 

آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایید.

شرکت 
نمایشگاه 

بین المللی 
مشهد
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