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شمخانی در نشست امنیت 
منطقه ای مطرح کرد

خطر انتقال »تروریسم« 
به افغانستان

   معاون اول رئیس جمهور 
 در بازدید از متروپل آبادان:
 خسارت ها 
جبران می شود

خرداد۷

درگذشتآیتاهلل
هبهالدین
شهرستانی
درسال1345

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

۲۲

 شــنبه ۷خرداد 1401     2۶شــوال 1443       2۸می 2022       ســال سی و پنجم  
ـه ویژه خراســان          ـه رواق            4 صفـح ـه           4صفـح شمــاره ۹۸1۷      ۸ صفـح

پیوندیکموقوفهبازندگیرواق۲
»ازسنههزارودویستونودوهفتمریضخانهمزبورهدایروعایداتبقیه

اعیانصلحبهمصرفمریضخانهمیرسد،فعلیهذادراینتاریخوقفمؤّبد
شرعیوحبسمخّلداسالمینمودند...

یک روز در بیمارستان منتصریه، قدیمی ترین مریضخانه مدرن مشهد که توسط آستان قدس رضوی احیا شد

مشوق های زماندار برای 
بازسازی بافت های فرسوده

ابوالفضل نوروزی 
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    آگهی مزایده 

شرکت آرایه های معماری رضوی 

شرکت آرایه های معماری رضوی
 در نظر دارد 

تع�داد ی�ک ب�اب آپارتمان و س�ر قفلی س�ه دربند مغازه خ�ود را  از طری�ق مزایده عموم�ی به فروش 
برس�اند. لذا از کلیه خریداران محترم دعوت می ش�ود جهت دریافت اس�ناد مزایده به آدرس س�ایت

 Www.tender.epf.ir )قسمت معامالت( مراجعه نمایند.
مهل�ت ارائه پیش�نهادات تا س�اعت 14:30روز دوش�نبه  م�ورخ1401،03،09  و به آدرس: مش�هد بلوار 

منتظری ،حدفاصل میدان تلویزیون و سه راه بعثت،جنب کافه صد،مبلمان آستان قدس ،می باشد.
ضمن�ا در ص�ورت نیاز به دریاف�ت اطالعات از طریق ش�ماره 38416587-051 واح�د بازرگانی ارتباط 

برقرار نمایید.
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
 اقالم مشروحه ذیل را از طریق برگزاری مزایده عمومی به صورت یکجا 

به فروش رساند ؛ 

زمان، مهلت و محل دریافت اسناد مزایده :
 الف - مهلت دریافت اسناد مزایده:چهار شنبه  18 /1401/03

ب – محل دریافت اسناد مزایده: قوچان –کمربندی مدرس –نبش خیام –امور آب و فاضالب قوچان  
ج – مهلت تسلیم پیشنهادها : سه شنبه 1401/03/24

د-محل دپوی کاالها : قوچان –جاده نسیم آباد-مخزن 10000متر مکعبی کهنه فرود   
سایر توضیحات ضروری شامل مبلغ قیمت پایه ، مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار ) شرکت در مزایده( و ... در اسناد مزایده اعالم گردیده 

است، در ضمن جهت کسب اطالعات بیشتر در ایام هفته و ساعات اداری با شماره تلفن 05152526015 تماس حاصل فرمایید.
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی- شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضویهزینه چاپ آگهی )دونوبت( بر عهده برنده مزایده خواهد بود.

www.abfakhorasan : سایت اینترنتی

آبادانی بدون آب امکان پذیر نیست 

»آگهی مزایده عمومی « 

ول
ت ا

نوب

محل استقرار کاالی مورد مزایدهمقدار تقریبیواحدمشخصات کاالی مورد مزایده

8،100کیلو ضایعات آهن

قوچان –جاده نسیم آباد-مخزن 
10000متر مکعبی کهنه فرود   

1،645کیلوضایعات پلی اتیلن
480کیلوضایعات مس 
500کیلوضایعات برنج 

21عددضایعات چدنی )پمپ شناور ، موتور شناور ، الکترو پمپ کفکش(
21متر ضایعات فوالدی 
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی فشرده  در رابطه با خرید کابل 
مسی 95*3 تخت الستیکی با روکش EPDM  )چاه شماره 17 امامت تربت جام( به 
شرح ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری 
فراخوان  از دریافت وتحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه ، از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام 
خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام 
در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق 

سازند . تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 1401/03/05 می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه 
عمومی پس از برگزاری و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال 

خواهد شد. 

مهلت دریافت اسناد مناقصه : 1401/03/12  مهلت تحویل پیشنهادها : 1401/03/23
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی - شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضویهزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

www.abfakhorasan : سایت اینترنتی

)کمبود آب را جدی بگیریم و صرفه جویی را جدی تر(

تجدیدفراخوان جهت برگزاری 
مناقصه عمومی   وم

ت د
نوب

مبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصه ردیف

خرید کابل مسی 95*3 تخت الستیکی با روکش 1
EPDM2001001446000052 )چاه شماره 17 امامت تربت جام(

)  8.500.000.000ریال( 
هشت میلیارد و پانصد میلیون ریال 
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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 1401/03/08الی سه شنبه مورخ1401/03/10 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 الباقی60170.000.000تجارت محلهموسوی قوچانی1185,1
18 ماهه

سیدی پشت کالنتری 2414
 60درصد نقد و الباقی120150.000.000تجارت محلهسیدی

18 ماهه

نقد60.7200,000,000تجارتیخیابان- شهرک رضوی313103

نقد4065,000,000تجارتیخیابان- شهرک رضوی445178

نقد260300,000,000مسکونیفرامرز عباسی52288,2

نقد238.58270,000,000مسکونیفرامرز عباسی61679

نقد268.37125,000,000مسکونیفرامرز عباسی7121

544130,000,000مسکونیبلوار امامیه872
 بصورت 70 درصد نقد
 و 30 درصد باقیمانده

یکساله

341.4130,000,000مسکونیبلوار اندیشه9662
 بصورت 70 درصد نقد
 و 30 درصد باقیمانده

یکساله

نقد312280,000,000مسکونیبلوار آموزگار10120

بلوار سجاد-خیابان 1110,1168
نقد1087.6350،000،000آموزشینیلوفر

نقد184.7680,000,000مسکونیسیدی – خیابان قائم1223

نقد177.9160,000,000مسکونیبلوار مصلی13920

نقد20023,000,000مسکونیبلوار حر- کوی انصار14754

نقد20023,000,000مسکونیبلوار حر- کوی انصار151854

نقد192.26622,000,000مسکونیخیابان- شهرک رضوی16279

حجت االسالم و المسلمین مروی در شورای اداری شهر طبس:

خدمت به مردم را وظیفه دینی خود می دانیم
دستاوردهای سفر تولیت آستان قدس رضوی به شهرستان طبس

۱

۴

۶
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افزایش سن بازنشستگی 
راه نجات صندوق های 
بیمه اجتماعی نیست

ضرورت 
اصالح ساختار 
سازمان های 
بیمه گر
خراسان

بغض تولید از موانعی که 
در نتیجه سیاست های 
باال دستی ایجاد شده است

پشتیبانی از 
دانش بنیان ها؛ 
قول بی عمل

آیا مشهورترین دایرة المعارف 
آزادِ فضای مجازی 
قابل اعتماد است؟

 آنچه »ویکی پدیا«
بر سر تاریخ می آورد

مرگ 
با هزاران بریدگی!

زینب اصغریان

تیم ملی درآفساید بی کفایتی  
و سیاسی بازی فیفا

سینا حسینی

 ترکیه به دنبال 
تغییر قواعد بازی در شام

مصیب نعیمی ۸۷۲

رواقرواق

۲

 توسط سپاه پاسداران انجام شد 

 توقیف دو نفتکش یونانی در خلیج فارس 
 به تالفی اقدام آتن در توقیف کشتی ایرانی 



   مجازات 
عبرت آموز در 
انتظار عوامل 
حادثه متروپل  
در پی حادثه 
تأسف بار جان باختن 
و مجروح شدن 
تعدادی از هموطنان 
در اثر فرو ریختن 
ساختمان متروپل 
در آبادان، پنجشنبه 
 گذشته، حضرت 
آیت اهلل خامنه ای 
رهبر معظم انقالب، 
در پیامی با تسلیت 
به مصیبت دیدگان 
این حادثه به 
مسئوالن دستور 
دادند ضمن سرعت 
عمل برای کاستن 
از تلفات، مقصران 
حادثه مورد پیگرد و 
مجازات عبرت آموز 
قرار بگیرند و از تکرار 
این حوادث در کشور 
جلوگیری شود.

یادداشت

خبر

اصل  محمدی  حسین 
همزمان بــا افــزایــش تعامالت 
ــران و  ــ ــ ــاســی- امــنــیــتــی ای ســی
ــورای  تــاجــیــکــســتــان، دبــیــر شـ
عالی امنیت ملی کشورمان، 
ــرای  ــ پــنــجــشــنــبــه گـــذشـــتـــه ب
حضور در چهارمین نشست امنیت منطقه ای 
عازم»دوشنبه« شد. وی ضمن  قدردانی از مقامات 
تاجیکستان بــرای میزبانی این نشست، پس از 
اعــالم مواضع جمهوری اسالمی ایــران، بابرخی 

مقامات کشورهای مدعو به گفت و گو نشست.  

آمریکا، دارایی های افغانستان را برگرداند ◾
شمخانی با اشــاره به فــرار مفتضحانه آمریکا از 
افغانستان تصریح کــرد: ایــران هــمــواره خواهان 
برقراری صلح در افغانستان بوده و آن را بستر مورد 
نیاز برای توسعه و رفاه مردم این کشور و نیز مردم 
منطقه می داند. دبیر شورای عالی امنیت تداوم 
دخالت  آمریکا در افغانستان را مخل رشد این 
کشور دانست و گفت: باید برای حل مشکالت 
مردم این کشور به ویژه مشکالت اقتصادی آن ها 
راه حل های مناسب را اتخاذ کنیم. وی افزود: آمریکا 
نه تنها باید دارایی های مردم افغانستان را آزاد کند، 
بلکه باید خسارت هایی که به بار آورده است  را 
جبران کند. شمخانی افــزود: مقصر اصلی وقوع 
جنگ افغانستان و جنگ اوکراین توسعه طلبی 

آمریکاست.

همزمان با تحریم، میزبان مهاجران بودیم ◾
شمخانی با اشــاره به میزبانی ایــران از نزدیک به 
5 میلیون مهاجر افغانستانی طی سال های گذشته، 
گفت: در غیاب کمک های بین المللی و در شرایط 
تحریم ظالمانه، میزبانی از این تعداد، مشکالت 

فراوانی را بر ما تحمیل کرده است. 

وی خاطرنشان کــرد: جمعیت اتباع افغانستان 
که به ایران آمده اند از جمعیت ۱۱۰ کشور در دنیا 

بیشتر است. 

خطر تروریسم در راه افغانستان! ◾
شمخانی، افراط  گرایی را از عوامل مهم ناامنی در 
افغانستان ذکر و اظهار کــرد: متأسفانه شواهد 
نگران کننده ای از حضور و دخالت برخی کشورها 
در انتقال و هدایت تروریسم به افغانستان در 
دست داریم و  برای مقابله با این مشکل باید هیئت 
حاکمه  افغانستان پاسخگوی مسئولیت های خود 
باشند.شمخانی گفت: تبعیض و محرومیت 
 یکی از اصلی ترین زمینه هایی اســت که اجــازه 
سوء استفاده را به گروه های تروریستی می دهد و 

باید بسترهای چنین بالیی را از بین برد.

دریای خزر نباید نظامی شود  ◾
شمخانی در دیدار با دبیر شورای امنیت فدراسیون 
روسیه، با ابراز رضایت از سطح عالی رایزنی های دو 
کشور بر ضرورت تقویت هر چه بیشتر همکاری  
ایـــران و روســیــه بــا توجه بــه تــحــوالت بین المللی 
تأکید کرد. او با اشاره به اعمال تحریم  غرب علیه 
روسیه خاطرنشان کــرد:  ایــران ۴۳ سال به نماد 
بی اثر بودن تحریم برای تحمیل اراده سیاسی به 
کشورهای مستقل تبدیل شده است. وی تصریح 
کــرد: بسترسازی بــرای زیست مشترک و تبدیل 
تحریم ها به فرصتی برای تقویت اقتصاد مولد و 
درون زا ضروری است. »نیکالی پاتروشف« نیز با 
اشاره به برگزاری ششمین اجالس سران خزر در 
سال جاری در ترکمنستان بر ضرورت نهایی سازی 
رژیم دریای خزر برای توسعه همکاری میان پنج 

کشور این حــوزه و همچنین جلوگیری از حضور 
نظامی سایر کشورها در این منطقه تأکید کرد و 
گفت: دریای خزر نباید به منطقه ای نظامی تبدیل 
شود و از این رو برگزاری مانورهای نظامی با حضور 
کشورهای ثالث در این منطقه به هیچ وجه قابل 
پذیرش نیست. دبیر شورای امنیت ملی روسیه 
خواستار تسریع در نهایی سازی اسناد عضویت 
کامل ایران در سازمان همکاری های شانگهای شد 
و افزود: حضور فعال و همه جانبه ایران در سازمان 
شانگهای ظرفیت های اقتصادی گسترده ای را به 

این سازمان وارد خواهد کرد. 

پیشرفت فعالیت ها در بندر چابهار مطلوب  ◾
نیست 

دیدار با مشاور امنیت ملی نخست وزیر هند یکی 
دیگر از برنامه های سفر دبیرشورای عالی امنیت 

ملی به نشست امنیت منطقه ای بود.
شمخانی در این دیــدار خاطرنشان کــرد: اگرچه 
همکاری دو کشور برای فعال سازی بندر چابهار 
شرایط قابل قبولی را طی می کند، اما تسریع در 
فعالیت های جاری می تواند مسیر دسترسی دو 

کشور به بازارهای آسیای مرکزی را متحول کند.
»آجیت دوآل« با تأکید بر وضعیت نگران کننده 
مــــردم افــغــانــســتــان بـــر ضـــــرورت فــعــال ســـازی 
ظرفیت های اقتصادی، تجاری و ترانزیتی بین دو 
کشور تأکید کرد و گفت: پیشرفت فعالیت ها در 
بندر چابهار مطلوب نیست و باید مشترکاً برای 
خــروج از این وضعیت که می تواند نقش مؤثری 
در فعال شــدن کــریــدور شــمــال- جنوب داشته 
باشد، تالش کنیم. همزمان با روی کار آمدن دولت 
سیزدهم، همگرایی تهران و دوشنبه ابعاد جدیدی 
به خود گرفته است و درراستای رشد تعامالت دو 
کشور خبرها حاکی از سفر قریب الوقوع »امام علی 
رحمان« رئیس دولت تاجیکستان به تهران است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در نشست امنیت منطقه ای مطرح کرد

خطر انتقال »تروریسم« به افغانستان

خبرخبر
روزروز

 دولت نمی خواهد قانون شکن باشد ◾
امام جمعه تهران در خطبه های دیروز نماز جمعه، با بیان 
اینکه ایثار و همدلی سبب گشایش اقتصادی خواهد 
شد، گفت: دولــت نمی خواهد قانون شکن باشد و به 
حکم قانون، ارز ترجیحی را حذف کرده است و توزیع 
عادالنه جز از این طریق شدنی نیست. به گزارش مهر، 
ــزود: توقع داریــم رهنمودهای رهبر معظم  صدیقی اف

انقالب برای انقالبی ماندن مجلس جدی گرفته شود.

دولت دستش را از صندوق توسعه ملی درآورد ◾
رئیس جمهور صبح پنجشنبه در جلسه شورای اداری 
استان تهران، از حذف درآمد دولت از صندوق توسعه 
ملی خبرداد. به گزارش تسنیم، دکتر سید ابراهیم رئیسی 
افزود: دولت اجازه داده است سهم ۴۰ درصدی قانونی 
صندوق توسعه به حساب صندوق برود و این اختیار به 
دست رهبر معظم انقالب  است؛ چراکه ما می خواهیم 

صندوق توسعه ملی به اهدافش نزدیک شود.

احضار کاردار سوئیس به وزارت امور خارجه ◾
در ادامه تالش های وزارت خارجه برای رفع توقیف محموله 
کشتی ایــرانــی توقیف شــده تــوســط یــونــان کــه بــا فشار 
دولت آمریکا صورت گرفته است، کاردار سوئیس و حافظ 
منافع آمریکا به وزارت امور خارجه احضار شد. به گزارش 
ایرنا، در این جلسه اعتراض شدید دولت ایران نسبت به 
تداوم نقض مقررات بین المللی از سوی دولت آمریکا اعالم 

و بر رفع توقیف کشتی و محموله آن تأکید به عمل آمد.

توقیف دو نفتکش یونانی در خلیج فارس ◾
گارد ساحلی ایران دو نفتکش یونانی را در سواحل بندرلنگه 
و عسلویه توقیف کرده است. یونان ماه گذشته یک نفتکش 
ایرانی را توقیف کرده بود. به گزارش المیادین به نقل از منابع 
آگاه، نفتکش Delta Poseidon  توسط یک بالگرد ایرانی 
توقیف شد. دومین نفتکش یونانی توقیف شده یک کشتی 
پنج ساله کشتیرانی Prudent Warrior  است که توسط 

نیروهای کشورمان توقیف شده است.

قدس  نشست ساالنه »مجمع 
جهانی اقتصاد« در داووس 
به پایان رسید و در آخرین روز 
آن وزیر امور خارجه کشورمان 
نیز حضور یافت. براساس برخی آمارها بیش 
از یک هزار شرکت نام آور جهان با پرداخت 
حق عضویت، هزینه های این مجمع را تأمین 
می کنند که حداقلِ آن ۴2/5۰۰ فرانک سوئیس 
در سال است. حضور رؤسای شرکت ها در 
نشست داووس ۱۸هزار فرانک هزینه ورودی 
دارد. این اجالس که از سال ۱97۱ همه ساله 
برگزار شده امسال هم با حواشی همراه بود...  
اولین حاشیه این اجالس که درحقیقت باید 
آن را سمبل دورویی گردانندگان آن دید برگزاری 
کمپینی با موضوع »از من مالیات بگیرید« بود. 
در این پویش تعدادی از ثروتمندان جهان یا 
وارثان آن ها نامه ای به رهبران جهانی نوشته اند 
و از آن ها خواسته اند باتوجه به اینکه در روزهای 

کرونایی ثروتشان چندین برابر شده، از آن ها 
بیشتر مالیات گرفته شود! گفته می شود این 
اقدام جنبه تبلیغاتی دارد و هیچ صداقتی 
پشت آن نیست. بنیاد آکسفام که مأموریت 
اصلی خود را ریشه کن کردن فقر تعریف کرده 
و توفیقاتی هم داشته است از منتقدان اصلی 
این اجالس محسوب می شود. از نظر این بنیاد 
داووس سبب درآمیختن قدرت اقتصادی با 
مراکز تصمیم گیری های سیاسی می شود و 
اقلیت صاحب قدرت اقتصادی در همکاری 
و هماهنگی با قدرت سیاسی در سطح جهان 
با فریبکاری در شیوه مدیریت امور اقتصادی، 
دموکراسی را تضعیف می کنند. در گزارش 
امسال این بنیاد هم آمده است: طی دو سال 
گذشته هر ۳۰ ساعت یک میلیاردر جدید به 
وجود آمده است. از سوی دیگر آکسفام انتظار 
دارد در سال جاری هر ۳۳ ساعت یک میلیون 

نفر به فقر شدید سقوط کنند.

نشست ساالنه مجمع جهانی اقتصاد به پایان رسید

»داووس« دم خروس لیبرالیسم 

قابدیدگاه

رئیس جمهور در مراسم تشییع دو شهید گمنام دفاع مقدس 

در  حاشيه

با افتخار 
 می گوییم: 
لشکر کشی 
کرده ایم

سید بشیر حسینی 
استاد دانشگاه و 
کارشناس فرهنگی 
در یک گفت و گوی 
رسانه ای با بیان اینکه 
 اجتماع بزرگ 
دهه نودی ها در ورزشگاه 
آزادی تهران یوم هللا 
نسل جدید بود، گفت: 
با افتخار می گوییم این 
اجتماع لشکرکشی 
یاران امام زمان بود. به 
گزارش دانشجو وی 
افزود: مبدأ این حرکت 
عظیم شهرستان 
لنگرود بود و این مسئله 
یعنی، امروز پایتخت 
معنوی و کانون خلق 
حماسه های انقالبی به 
شهرستان ها منتقل 
شده است. وی ادامه 
داد: خوشبختانه 
با بصیرت فعاالن 
فرهنگی، دسیسه ها 
برای دوقطبی سازی 
بین فعاالن این حوزه 
شکست خورد و در این 
مراسم آثار فرهنگی 
گروه های دیگر نیز اجرا 
شد.

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9020000899     باسالم. لطفًا اموال باعث و بانی 
ارز4200 )جهانگیری، الریجانی، دالالن، 

واسطه ها، سیاسیون سرمایه دار( را مصادره کنید 
و به حساب مردم بریزید.

باسالم. دست کم برای کمک به مردم،     9130000146

بیمارستان ها هزینه ها را با ضامن و یا وثیقه  اموال 
اقساطی کنند و بانک ها وام هزینه بیمارستان بدهند.

9220000239  باعرض سالم وادب. وضعیت حجاب 

وعفاف درصدی ازجامعه خوب نیست ونیاز است 
به این مقوله اهمیت داده شود. بدان امید که با 

فرهنگ سازی گسترده اسالمی شاهد اصالح باشیم.
باسالم  خدمت  شما. از بازنشستگان    916000096

 تأمین  اجتماعی  هستم  با حقوق 4/5میلیون 
تومان وقسط  ماهی2میلیون تومان  . احتماالً اطالع  

دارید  که  هیئت  مدیره  تأمین  اجتماعی  افزایش 

 حقوق ۱40۱را تأیید و برای  تأیید  نهایی  به  هیئت 
 دولت  ارجاع  داده  ولی  متأسفانه  دولت  خودش  
دارد  قانون ۹۶و۱۱۱تأمین  اجتماعی  را زیر پا 

می گذارد وبی قانونی  می کند.   لطف  کنید  به داد ما 
بازنشسته ها برسید. 

مرگ با هزاران بریدگی!
زینب اصغریان، کارشناس مسائل غرب آسیا 
چندی پیش مؤسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل 
از تغییر راهبرد رژیم صهیونیستی در قبال ایران  پرده 
برداشت و ایده »مرگ باهزاران بریدگی« را برای ضربه 
زدن به ایران برگزید. در این راهبرد  اسرائیل سعی 
خواهد کرد از طریق ترکیب اقدامات تروریستی، 
نظامی و دیپلماتیک متعدد علیه ایران در جبهه های 

مختلف، رفتار تهران را کنترل کند.
دیری نپایید که ما شاهد تشدید حمالت اسرائیل 
جنایتکار به اماکن محل استقرار مستشاران نظامی 
ایران در سوریه بودیم. در مقابل این تحرکات، ایران 
مانند همیشه صبر راهبردی پیشه کرده و واکنش 
جدی نشان نداد. شاید بتوان گفت خروج نیروهای 
روسی از سوریه و سفر بشار اسد، مهم ترین علت 
تــرس اســرائــیــل و احــســاس خطر از جــانــب ایــران 
اســت. برخی نیز قـــرارداد ناپایدار برجام را عامل 
استیصال اسرائیل می دانند. با توجه به اینکه، 
رژیم صهیونیستی مسئولیت ترور شهید خدایی 
را نیز بــر عهده گرفته، ایــن مسئله نشان دهنده 
وجــود یک خأل امنیتی اســت. یعنی پس از ترور 
دانشمندان هسته ای و سپس ســردار سلیمانی و 
شهید فخری زاده ما شاهد اقدام رژیم صهیونیستی 
ــران به  در اضــافــه کـــردن علنی نخبگان نظامی ایـ
لیست ترور هستیم. این تغییر راهبردی پیشتر در 
اندیشکده های غربی تبیین شــده بــود. جمهوری 
اسالمی باید در قبال راهبردهای جدید دشمن، به 
یک راهبرد جدی در تراز نظام بین الملل بیندیشد. 
اگر نظام ایــران نتواند در دوران گــذار جهان فعلی، 
اقدامات ضدامنیتی دشمن در داخل را خنثی کند، 
قطعاً از چرخه قدرت و اثرگذاری در نظم نوین جهانی 
حذف خواهد شد. با توجه به اینکه اسرائیل با اقدام 
علیه نخبگان امنیتی کشور یک گام جلوتر آمده 
است، می توان حدس زد در محاسباتشان به این 
نتیجه رسیده اند که ایران قصد درگیری و پاسخ دهی 
به تنش های پیش رو را ندارد و برای همین جنایات 

خود را تکرار می کند. 
اما  به گفته سردار سالمی فرمانده سپاه پاسداران، 
ترور شهید صیاد و هر اقدامی از سوی »دشمنان« 
به شدیدترین وجه ممکن پاسخ داده خواهد شد و 
ایران دشمنانش را به حال خود رها نخواهد کرد. بر 
همین اســاس، معادالت ما با دشمن باقی خواهد 
ماند و قــوی تــر و شدیدتر هــم خــواهــد شــد و خون 
صیادخدایی هدر نخواهد رفت و بدون پاسخ نخواهد 
ماند. بــرای جلوگیری از تکرار تــرورهــای هوشمند 
که در شهادت شهید فخری زاده و شهید صیاد 
خدایی شاهد بودیم، باید حفره ها و شکاف های 
امنیتی پر شود و شاهد تغییر راهبرد اساسی در 
مقابله با دشمن باشیم؛ چرا که رژیم اسرائیل عزم 
خود را برای تکرار ترور نشان داده است. این ترورها 
قطعاً اولین ترور نبوده و آخرین ترور نیز نخواهد بود 
اما ایــران باید دنــدان طمع اسرائیل را خرد کند.  با 
مروری بر روند اقدامات تروریستی در تاریخ انقالب 
اسالمی، مشاهده می کنیم عوامل غرب و آمریکا 
پس از ترور نیروهای امنیتی و نظامی، وارد مرحله 
ترور عناصر سیاسی انقالب شده اند تاجایی که دفتر 
حزب جمهوری به عنوان کانون اجتماع نیروهای 
متعهد نزدیک به امام خمینی)ره( هدف قرار می گیرد 
و شخصیت های آیــنــده ســاز انــقــالب بــه شهادت 
می رسند. قطعاً اگر در دوران بروز تروریسم منافقین، 
پاک سازی عمیق اتفاق می افتاد، ما شاهد به شهادت 
رساندن رجایی ها و باهنرها و بهشتی ها نبودیم. 
خاصیت خأل های امنیتی این است که در دوران 
آرامش توسط دشمن شناسایی می شوند و در فضای 
غبارآلود فتنه ها تبدیل به چالش می شوند و مورد 

سوء استفاده قرار می گیرند.

 »سالم فرمانده«
در ورزشگاه آزادی

ــان و  ــوجــوان ــا حــضــور ن ســـرود »ســـالم فــرمــانــده« ب
خانواده ها پنجشنبه گذشته در ورزشــگــاه آزادی 
بازخوانی شد. به گزارش ایسنا، همخوانی این سرود 
در روزهای گذشته در نقاط مختلف کشور نیز اجرا 
شــده اســت. همچنین ایــن اثــر هنری، همزمان در 
منطقه 22 تهران کنار دریاچه چیتگر، قطعه ۴۰ 
بهشت زهرا، اسالمشهر و جمعه ۳۰ اردیبهشت در 
نمایشگاه کتاب در مصالی تهران اجرا شد. شعر این 
سرود از مهدی بنی هاشمی لنگرودی است و ابوذر 
روحی آن را با همکاری کودکان و نوجوانان دهه نودی 
همخوانی کرده است.  استقبال پرشور مردم شریف 
ایران از این اثر فاخر هنری در روزهای گذشته واکنش 

معاندین در فضای مجازی را به همراه داشته است.

خبـر
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مذاکراتمذاکراتپيشرفتپيشرفت رویدادرویداد

WHO واکسن ایرانی در مسیر تأیید 
وزیـر بهداشـت، پنجشـنبه 5خـرداد بـا حضـور دراجـالس 
ساالنه بهداشت جهانی از تبعیض های بهداشـتی در جهان 
انتقـاد کـرد و از قرارگرفتـن واکسـن ایرانی کرونا در مسـیر تأیید 
WHO خبـر داد. بـه گـزارش قـدس، عین اللهـی همچنیـن 
در دیـدار بـا المنظـری مدیـر منطقـه مدیترانـه شـرقی سـازمان 
بهداشـت جهانی بـه جزئیـات بـی عدالتی هـا و تبعیض هـا 
پرداخـت و گفـت: سیسـتم کواکـس در قبـال پـول دریافتـی 
نتوانسـت در شـرایط سـخت کرونـا بـه همه تعهـدات خـود به 
موقع عمل کند. عین اللهی همچنین در آخرین روز حضورش 
در ژنـو بـا همتایـان خـود از کشـورهای آذربایجـان، لبنـان و 
پاکسـتان دیـدار و بـرای رشـد تعامـالت و انتقـال تجربیـات بـا 

کشـورهای دوسـت بـه رایزنـی پرداخـت. 

تهران استاندارد دوگانه ندارد
وزیـر امـور خارجـه کشـورمان ، صبـح پنجشـنبه در جلسـه 
پرسـش و پاسـخ بـه سـؤاالت فریـد زکریـا، خبرنـگار و مجـری 
مشـهور شـبکه سـی ان ان در تشـریح دالیـل توقـف مذاکـرات 
گفت: مطالبات اقتصادی ما در مسـیر تجارت جهانی سبب 
مکث مذاکرات شده است. به گزارش قدس، امیر عبداللهیان 
افزود: موضوع قرارداشتن سپاه در لیست تروریستی آمریکا 
یک مسئله فرعی است که از طرف البی اسرائیلی بزرگ نمایی 
شـده اسـت. وی در ادامـه گفت: نمی شـود بـه برجام برگشـت 
ولـی ایـران از منافع اقتصـادی محـروم بمانـد و عوامـل فشـار 
حداکثـری ترامپ باقـی بمانـد. وزیرخارجه کشـورمان بـا تأکید 
برمخالفت باجنگ در اوکراین، افغانستان و فلسطین گفت: 

تهـران اسـتاندارد دوگانـه نـدارد. 

خسارت ها جبران می شود
صبح روز گذشـته معاون اول رئیس جمهور  با سـفر به آبادان، 
ضمـن بازدیـد از محـل حادثـه متروپـل بـا تأکید بـر وقوع فسـاد 
گسترده در این پروژه گفت: باید طوری به این مسئله رسیدگی 
شـود کـه دیگـر تکـرار نشـود. مخبـر ادامـه داد: رئیـس جمهـور 
دستور رسیدگی به این حادثه را صادر کردند و دولت خسارت 
خانه هـای اطـراف کـه بـرای آوار بـرداری تخریـب یـا آسـیب 
می بیننـد را حتمـاً جبـران می کنـد. بـه گـزارش اقتصـاد نیـوز، 
فرماندارآبـادان گفـت: باتالش هـای شـبانه روزی و بـدون وقفـه 
تیم های جست و جو و نجات و آواربرداری، تعداد 26جان باخته 
از زیرآوارهـای سـاختمان خـارج شـده اند. احسـان عباسـپور 
افـزود: ۳7 نفـر از شـهروندان نیـزدر حادثـه ریـزش متروپـل 

مصـدوم شـدند کـه از ایـن تعـداد ۳۴ نفـر مرخـص شـده اند.



دو گروهی که 
یارانه دریافت 

نکردند، چه کنند؟
عبدالملکی وزیر کار و 

رفاه اجتماعی گفت: 
دو گروه یارانه دریافت 

نکردند یک گروه 
کسانی که پیش تر 
هم یارانه دریافت 

نمی کردند و گروه دیگر 
کسانی که در دهک 

دهم قرار داشتند و به 
دلیل غیرشفاف بودن 

اطالعات اقتصادی 
خانواده هایشان یارانه 

به آن ها تعلق نگرفته 
است. این دو گروه 

می توانند پرونده یارانه 
خود را فعال کنند، 

همچنین تاکنون بیش 
از ۸۰درصد این افراد 
درخواست بازنگری 

داده اند و وضعیت آن ها 
در حال رسیدگی است.

خبرخبر
خوبخوب

ــرعــامــل شــرکــت مــنــاطــق نــفــت مـــرکـــزی ایـــــران از  مــدی
سرعت بخشی به تعمیرات اساسی برای جلوگیری از قطع 
گاز در زمستان خبر داد. به گزارش مهر، مهدی حیدری 
درباره ذخیره سازی گاز در ایام سرد سال اظهار کرد: شرکت 
ــران در گستره بیش از ۱۶ استان  نفت  مناطق مرکزی ای
کشور، مأموریت ویژه تولید نفت و گاز کشور را در بخش 

خشکی به عهده دارد از این رو برای تداوم گازرسانی روند 
کار در این مناطق را تغییر داده است.

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مــرکــزی ایـــران بــا اشــاره 
به حفظ تولید پــایــدار در طــول ســال ادامــه داد: توسعه 
میدان های گازی مناطق مرکزی ایران اولویت اول ما در این 
شرکت است و بر همین اساس نزدیک به ۱۷میدان گازی از 

مرحله تفاهم نامه به مرحله قرارداد رسیده است.
وی با موفقیت آمیز خواندن پروژه های ذخیره سازی گاز در 
سراجه قم گفت: یکی از مهم ترین برنامه های ما، تالش 
برای همکاری های بیشتر در زمینه ذخیره سازی گاز است. 
از این رو شرکت ملی نفت ایران با مأموریت ویژه به شرکت 
نفت مناطق مرکزی ایران در بحث باالدستی، ما را مکلف به 

توسعه پروژه های ذخیره سازی کرده است. حیدری با تأکید 
بر نگهداشت تولید در کنار ذخیره سازی خاطرنشان کرد: در 
همین راستا سعی خواهیم کرد با تالش شبانه روزی کارکنان 
صنعت نفت برای کوتاه کردن زمان تعمیرات اساسی، بازه 
زمانی بیشتری را برای تزریق گاز در میدان های نیازمند به 

ذخیره سازی گاز برای فصل سرما، اختصاص دهیم.

مهدی پناهی   براساس آمار 
ــزار هکتار بافت ناکارآمد  ۱۶۲هـ
شـــهـــری )فـــــرســـــوده، تــاریــخــی 
و ســکــونــتــگــاه غــیــررســمــی( در 
کــشــور وجـــود دارد کــه بیش از 
۱9/5میلیون نفر و 5/9میلیون 

خانوار در این بافت ها زندگی می کنند.
از همین رو نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده 
شهری، موضوعی پیچیده با ابعاد اجتماعی، فرهنگی 
و اقتصاد شهری است. اکنون بیش از چند دهه از 
تهيه طرح های بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده 
شــهــری مــی گــذرد و درحــالــی کــه الزم اســت بــه این 
بافت ها به عنوان فرصتی برای توسعه درونی شهرها 
و کمک به اقتصاد شهری توجه شود اما همچنان 
شاهد افزایش رو به رشد فرسودگی شهرها و عدم 

تحقق پذیری این طرح ها هستیم.
ابوالفضل نوروزی، کارشناس ارشد مدیریت شهری 
در گفت وگو با قــدس می گوید: زمین هایی که در 
بافت های فرسوده وجــود دارنــد اراضــی ای هستند 
که برای تولید مسکن جدید به شدت مناسب اند و 
منبعی هستند که می توانید دوبــاره یک پویایی در 
اقتصاد شهر ایجاد کنید، چراکه وقتی در شهر بافت 
فرسوده وجود داشته باشد این بافت عمالً کارایی 
مناسبی ندارد و آن زمینی که هم در مرکزیت شهر 
اســت و هم به خدمات خوبی دسترسی دارد اما 
استفاده خوبی نمی شود؛ این زمین نیز به طور کامل 

و به خوبی در چرخه اقتصاد شهری قرار نمی گیرد.

مأموریتی بر عهده دولــت امــا نیازمند همکاری  ◾
شهرداری

وی متولی بــافــت هــای فــرســوده را دولـــت مــی دانــد 
امــا معتقد اســت شــهــرداری نیز در ایــن امــر نقش 
ــه مــی دهــد: بافت های  ــ قابل توجهی دارد و ادام

فرسوده در همه دنیا مورد توجه دولت ها به منظور 
بــهــره بــرداری هــای اقتصادی اســت، در کشورهای 
مختلف دنیا نگاهشان بــه بافت فــرســوده عــالوه 
بر بزنگاه اجتماعی و فرهنگی یک نگاه اقتصادی 
هم هست یعنی عمالً بازآفرینی شهری و اصالح 
بافت فرسوده یک عمل کامالً اقتصادی است و در 
عرصه های فرهنگی اجتماعی کامالً مشخص است 
که اگر خدای ناکرده زلزله بیاید معضالت جدی جانی 
ایجاد می کند و حکومت ها مجبور می شوند عالوه 
بر تحمل خسارت های جانی و روحــی به ملت در 
بازه زمانی کوتاهی منابع مالی خود را برای اصالح و 

بازسازی این بافت ها تزریق کنند.

وی می افزاید: در بیشتر کشورهای دنیا و در کشورهای 
پیشرفته تالش می شود این امر به صورت پیشگیرانه 
انجام شود و در گــذری از زمــان کم کم بافت شهری 
اصــالح شــود تا زمانی که مثالً زلزله می آید کمتر 
آسیب وارد شود. نوروزی ادامه می دهد: وقتی بافتی 
ناکارآمد و دچار فرسودگی است معموالً بزهکاری 
اجتماعی هم در آن جدی است چراکه کوچه های 
باریک و کوچکی وجود دارد که امکان تاریکخانه ها 
و نقاط خلوتی را ایجاد می کند که می تواند بزهکاری 
را افزایش دهد و خانه های کوچکی که در آن مناطق 
وجود دارند محل هایی برای فساد و ضدهنجارهای 
شهری شوند و این موجب می شود بخشی از شهر 

محلی از تجمع معضالت اجتماعی و فرهنگی و 
اقتصادی شود. این کارشناس شهری تأکید می کند: 
با افزایش بزهکاری و جرم در این مناطق قاعدتاً امنیت 
برای ایجاد فضاهای تجاری، فرهنگی و تفریحی که 
می تواند نقش مؤثری در اقتصاد شهری داشته باشد 
کاهش می یابد، ازاین رو این نقش پررنگ تر به چشم 
می آید به عبارتی این گونه آسیب ها ترمزی برای رشد 

و توسعه شهری خواهد بود.
نوروزی با بیان اینکه در سال های پیش از انقالب و از 
30-40 سال پس از انقالب که مفهوم روابط شهری 
نوین وارد کشورمان شــده همچنان ایــن معضل 
وجود داشته و نتوانستیم با آن به درستی مقابله و 
اصالحش کنیم، می گوید: البته پس از انقالب یک 
مقداری اوضاع بهتر شد ولی به طور کامل برچیده 
نشد. در سال های گذشته هم به دلیل افزایش بحران 

مسکن همچنان این معضل پابرجاست .
وی در پاسخ بــه ایــن پرسش کــه بــا توجه بــه نقش 
بافت های فرسوده در اقتصاد شهری چطور باید 
بافت های فرسوده بهسازی و نوسازی شوند؟ توضیح 
مــی دهــد: بــه بـــاور بسیاری از محققان ایــن حــوزه 
استفاده از ظرفیت های مردمی و اعطای تسهیالت 
به آن ها یکی از راهکارها و مدل های نوسازی بافت های 
فرسوده اســت. امــری که به خصوص در مشهد در 
برخی مناطق اجرایی شد و اعطای وام برای نوسازی 
منازل فرسوده یکی از راهکارهای مؤثر برای ماندگاری 

اهالی محسوب می شود.

بــررســی  چــهــار مـــدل بـــرای بــهــســازی و نــوســازی  ◾
بافت های فرسوده

این کارشناس شهری در تشریح مدل های مختلف 
بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده به روش تراکم 
آزاد، تأمین مالی، مشوق های زماندار و تسهیالت 
بانکی اشاره می کند و درخصوص روش اول می گوید: 

برای اینکه بهسازی و نوسازی بافت فرسوده انجام 
شود یک مدل این است که تراکم مازاد در آن منطقه 
داده می شود مثالً اگــر در یک محله تراکم مــازاد 
بــراســاس طــرح تفضیلی چهار طبقه اســت بــرای 
اقتصادی شدن طرح می گویند ما دو طبقه تراکم 

مازاد می دهیم که شما بتوانید ۶ طبقه بسازید.
نوروزی ادامه می دهد: یک مدل دیگر این است که 
تأمین مالی انجام شــود امــا به علت جمعیت باال 
در شهرها به نظرم این طرح در کالنشهرها گزینه 
جالبی نیست. تراکم جمعیتی تهران همین حاال 
در مقایسه با کشورهای دیگر رتبه ۱۸ است؛ شهر 
لندن هم 9 میلیون جمعیت دارد شهر تهران هم 
9 میلیون جمعیت، ولــی مساحت لندن دو برابر 
مساحت تهران است و این حاکی از آن است که 
تراکم جمعیتی شهر ما باالست و این مدل نمی تواند 

مناسب باشد.
وی در خصوص مشوق های زماندار نیز می گوید: 
طرح دیگری که به نظر می تواند طرح مناسبی باشد 
این است که می توان به ساکنان بافت های فرسوده 
مشوق های زماندار اعطا کرد مثالً عنوان کرد دو تا 
4چهار سال فرصت دارید برای اصالح بافت شهری 
همکاری کنید و در عوض تمامی مجوزها مانند بیمه، 
مالیات و. . . کامالً رایگان خواهد بود. این می تواند برای 

اقتصادی کردن پروژه ها کمک کند.
این کارشناس شهری در پایان می گوید: طرح دیگری 
که دولت می تواند انجام دهد این است که تسهیالت 
بانکی برای این پروژه ها در نظر بگیرد؛ هرچند نظام 
بانکی ما عالقه ای برای سهیم شدن در بخش تولید و 
بهسازی مسکن ندارند؛ پیشنهاد می شود به بانک ها 
اجازه داده شود با نرخ شناور به کسانی که می خواهند 
وارد ساخت وساز شوند به خصوص در بافت فرسوده 
وام بدهند و از آن طرف هم از ابزاری مانند اوراق رهنی 

استفاده کنند تا نقد شوندگی اش باال برود.

قدسدرگفتوگوبایککارشناسمدیریتشهریبررسیمیکند

مشوق های زماندار برای 
بازسازی بافت های فرسوده

اقتصاد3
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آبیاری قطره ای بهترین گزینه برای صرفه جویی

»فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
ول با ارزیابی ساده« 

ت ا
نوب

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

www.abfakhorasan : سایت اینترنتی

زمان و مهلت اسناد مناقصه:   
  الف - مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1401/03/16

ب– مهلت تحویل پیشنهادها:         1401/03/28 
هزینه چاپ  دو نوبت آگهی بر عهده برندگان مناقصه خواهد بود.

شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده به شرح 
نماید. کلیه  برگزار  الکترونیک دولت  از طریق سامانه تدارکات  ذیل 
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت وتحویل اسناد مناقصه تا ارسال 
دعوتنامه ، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به 
آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران 

در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند 
گواهی امضای 

 تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 1401/03/07 می باشد. 

مبلغ تضمین فرایند اجرای کارمبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصهردیف

1

طرح آبرسانی مجتمع 
سربداران)چشام(  

شهرستان داورزن )اصالح 
شبکه توزیع حسین آباد(

2001001446000055

23.343.217.129ریال
بیست و سه میلیارد و سیصد و چهل و 
سه میلیون و دویست و هفتده هزار و 

یکصد و بیست و نه ریال

1.168.000.000ریال
یک میلیارد و یکصد و شصت 

و هشت میلیون ریال

2
طرح آبرسانی مجتمع سهل 

آباد )خط انتقال از چاه 
جدید(شهرستان قوچان

2001001446000054

30.282.366.333ریال
سی میلیارد و دویست و هشتاد و دو 

میلیون و سیصد و شصت وشش هزار 
و سیصد و سی و سه ریال

1.515.000.000ریال
یک میلیارد و پانصد و پانزده 

میلیون ریال

3

طرح آبرسانی روستای 
عسگرآباد )خط انتقال از چاه 

جدید تا مخزن 200 متر مکعبی 
پیشنهادی و از آن تا ابتدای 

روستا( شهرستان قوچان

2001001446000053

50.232.914.136ریال
پنجاه میلیارد و دویست و سی و 

دو  میلیون و نهصد و چهارده هزار و 
یکصد و سی و شش ریال

2.512.000.000ریال
دو میلیارد و پانصد و دوازده 

میلیون ریال

ح
,4
01
02
62
9

»آگهی مزایده وتجدید  مزایده « نوبت اول
  س��ازمان س��یما ، منظر و فضای سبزشهری ش��هرداری س��بزوار در نظر داردتجدیدمزایده 
اج��اره م��کان غرفه موادغذای��ی پارک بهمن،مزای��ده اجاره مکان احداث زمین ورزش��ی اس��کیت ارم، 
مزای��ده اجاره م��کان احداث گلخانه پارک ارم،مزایده فروش لوازم مس��تعمل چاه هفت تیررا از طریق 
مزایده عمومی وبا جزئیات مندرج دراسناد مزایده ،بابهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

 -  5001094457000011  – ب��ا ش��ماره مزای��ده ه��ای 500109445700009   و   )www.Setadiran.ir(  
5001094457000010 - 5001094457000001  بصورت الکترونیکی اقدام نماید.

زمان انتشار درسایت: 1401/03/07
مهلت دریافت اسنادمزایده از سایت:1401/03/17

آخرین مهلت شرکت در مزایده :1401/03/29
مبلغ شرکت در مزایده:5درصد قیمت پایه

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

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

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

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

گر موجود است.
کاظم خلیلی دارینی

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

40
10
27
19

سهامداران  کلیه  از  بدینوسیله 
کاغذی  تولیدات  شرکت  محترم 
شکوفه خراسان ) سهامی خاص ( ثبت 
ملی  شناسه  و   3317 شماره  به  شده 
در  تا  شود  می  دعوت   10380192174
جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق 
العاده صاحبان سهام که در روز شنبه 
به  عصر   18 ساعت  راس   1401/03/21
توس،  صنعتی  شهرک  مشهد،  نشانی: 
فاز یک، بلوار تالش جنوبی، کد پستی 
9185176754 برگزار می گردد، حضور 

بهم رسانند.
دست�ور جلس�ه :

1-انتخاب اعضای هیئت مدیره و تعیین 
وضعیت حق امضاء

2-سایر مواردی که در صالحیت مجمع 
عمومی عادی به طور فوق العاده  باشد 
هیئت مدیره

آگهی  مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
صاحبان سهام شرکت تولیدات کاغذی شکوفه 
خراسان )سهامی خاص( به شماره ثبت 3317

و شناسه ملی10380192174

40
10
26
70

شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
یک فقره مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده برق رسانی به روستای 
خیج شهرستان گلبهاربه شرح ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت 
برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان مناقصه عمومی، از طریق درگاه 
 www.setadiran.ir آدرس به  )ستاد(  دولت  الکترونیک  تدارکات  سامانه 
 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 سامانه1401/03/04می باشد.
اطالعات واسناد و دعوتنامه مناقصه عمومی موضوع فوق الذکراز طریق سامانه 

ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

زمان و مهلت اوراق مناقصه:
الف - مهلت دریافت اوراق مناقصه: 1401/03/11   ب– مهلت تحویل اوراق مناقصه:        1401/03/22

هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

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

www.abfakhorasan : سایت اینترنتی

در فصل گرما بیشتر مراقب هدر رفت آب باشیم

آگهی ارزیابی کیفی

وم
ت د

نوب

تضمینمبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصه ردیف

1

مناقصه عمومی یک 
مرحله ای با ارزیابی ساده 

برق رسانی به روستای 
خیج شهرستان گلبهار

20010014460000051

8.742.481.219 هشت میلیارد 
وهفتصد وچهل ودو میلیون 

وچهارصد وهشتاد ویک هزار 
ودویست ونوزده ریال

438.000.000
چهارصد وسی وهشت 

میلیون ریال

قیمت خودرو 
وارداتی

  کیا اپتیما ۲۰۱۷
۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

GLS+ هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید  
۲,35۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  کیا اسپورتیج ۲۰۱۸
۲,65۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  کیا سورنتو ۲۰۱۸
3,95۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  هیوندای النترا ۲۰۱۸
۱,6۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  نیسان جوک )اسپورت(
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان



   نقاشی های 
 »مثقالی« 
در گالری 
»اعتماد«  
نمایشگاه آثار فرشید 
مثقالی در گالری 
اعتماد برپاست. این 
 نمایشگاه که از 
30 اردیبهشت آغاز 
شده تا 22 خرداد در 
معرض دید عالقه مندان 
به هنر نقاشی و 
تصویرگری است. 
فرشید مثقالی، نقاش 
و تصویرگر کتاب های 
کودک و نوجوان و 
برنده ایرانی جایزه 
هانس کریستین 
آندرسن است. آثار 
مطرحی چون »خروس 
زری، پیرهن پری« و 
»ماهی سیاه کوچولو« 
برای نخستین بار 
به قلم این هنرمند 
تصویرگری شده اند.

ــود کــه رئیس  هفته گــذشــتــه بـ
صداوسیما بــرای دومین بــار در 
یــک جمع دانشجویی حاضر 
ــار هــم مــثــل دفعه  ــن بـ شــد و ایـ
پیش درباره اتفاقات، اشخاص، 
خبرها و رویــکــردهــای مختلف 
صداوسیما موضعی صریح تر از مصاحبه های 

رسمی و دیپلماتیک معمولش گرفت.
بخشی از سخنان جبلی در فضای رسمی خبری مورد 
سؤال و حیرت قرار گرفت که بعد از مواضع او درزمینه 
عادل فردوسی پور و پوشش خبری متروپل به مورد 

عجیب سریال های شبکه خانگی برمی گشت. 
»هیچ کدام از شما همراه خانواده محترمتان حاضر 
به نشستن پای یکی از سریال هایی که همین االن 
در شبکه نمایش خانگی پخش می شود نخواهید 
بود. مطالبی که آنجا بارگذاری می شود محتواهای 
شیطان پرستی و مستهجن و... است. ما اگر ادعای 
نظارت داریم ادعای سلیقه ای ما نیست وظیفه ای 
اســت کــه قــانــون اســاســی بــر عهده مــا گذاشته؛ ما 
موظف ایم به حفظ حریم خــانــواده«؛ این جمالت 
سالن را به سکوت محض فــرو بــرد و حتی موجب 
شد همه گوش هایشان را تیزتر کنند تا ببینند رئیس 
صداوسیما کدام سریال ها را مصداق توصیف هایی 

که آورد خواهد دانست.
جبلی اما تأکید کرد اسم نمی برد و همین موجب شد 
این سخنان او در شبکه های اجتماعی بحث برانگیز 
شــود و حتی ایــن شائبه را به وجود آورد که منظور 
رئیس سازمان اصالً سریال های ایرانی بوده است 

یا خارجی؟
انتقاد رئیس صداوسیما از این حیث حائز اهمیت 
اســت کــه در یــک ســال اخیر و حتی پیش از آن، 
در مقاطع مختلف، صــدور مجوز فیلم نامه های 
سریال های خانگی به ساترا که زیــر نظر سازمان 

صــداوســیــمــا فعالیت دارد واگــــذار شـــده اســـت و 
شوراهای مختلفی در این یکی دو سال مستقیم یا 
غیرمستقیم زیر نظر صداوسیما به ارائــه مجوزها 
پــرداخــتــه انــد، پــس چـــرا بــایــد هــنــوز خــروجــی آثــار 
این قدر مورد انتقاد باشد و اصالً وقتی نظارت روی 
این سریال ها زیر نظر خود صداوسیماست و اگر 
 مصادیق آن ها مشخص است چرا جلو آن ها گرفته 

نمی شود؟!

کدام سریال را نمی شود با خانواده دید؟ ◾
پرویز پرستویی، بازیگر سینما و تلویزیون یادداشتی 
خطاب به رئیس ســازمــان صداوسیما نوشت که 
در بخشی از آن از جبلی خواسته نام سریال های 
ــــن کــلــی گــویــی هــا  ــون ای ــاورد، چــ ــ ــی ــ مستهجن را ب

مــوجــب شائبه مـــردم مــی شــود. او نوشته اســت: 
»به صحبت های شما فکرمی کنم که با قاطعیت 
می فرمایید ایـــن ســریــال هــای نمایش خانگی را 

نمی شود با خانواده دید! در حیرتم!
اقالً مشخصاً نام ببرید ما هم بدانیم منظور شما کدام 

نمایش خانگی است که نمی شود با خانواده دید؟
بنده هم بعضی از سریال های نمایش خانگی را 
دوست ندارم ولی یک استثنا هم قائل شوید. مثالً 
فصل یک »شهرزاد«، »خاتون«، »می خواهم زنده 
بمانم« و. .. یــا ســریــال »همگناه« کــه بنده سهم 
کوچکی در آن داشتم و یکی از پر مخاطب ترین های 

نمایش خانگی بود هم مستهجن است؟
آیا فکر نمی کنید از زمانی که تولیدات نمایش خانگی 
راه افتاده مردم دیگر سریال های ترکیه ای شبکه جم 

را نمی بینند؟
به نظرم این کم لطفی است؛ چرا که در حال حاضر 
خیلی از سریال های نمایش  خانگی جور خیلی از 

تولیدات صدا و سیما را می کشند«. 
او در ادامه آب پاکی را روی دست جبلی ریخته و گفته 
است: »کاری نکنید که کم کم آن دسته از هنرمندانی 
که در حال حاضر در تلویزیون فعال هستند نیز به 
نمایش خانگی روی آورند.امیدوارم حداقل وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی مجوز نمایش های خانگی را 
به عهده بگیرد، چرا که متأسفانه ظاهراً از شما هم به 

عنوان مسئول جدید آبی گرم نخواهد شد«. 
 اما مصطفی کیایی، کــارگــردان سریال »همگناه« 
هم به این گفته های جبلی واکنش نشان داده و در 
صفحه شخصی اش یادداشتی منتشر کــرده که 
بخشی از آن را می خوانید:» روزگــاری در اوج دوران 
جنگ و موشک و توپ و آژیــر قرمز، تنها خاطرات 
ما عروسک ها و سریال ها و برنامه های خاطره انگیز 
صدا و سیما بود، اما حاال کجاییم؟ بچه هایمان پای 
برنامه های ماهواره ای و کارتن های روز دنیا هستند و 
جوانانمان سریال های دانلودی می بینند و سن باالها 

هم جم تماشا می کنند«. 
کیایی هم از رئیس سازمان صدا و سیما خواسته با 
نگاهی واقع گرایانه به آمارهای مخاطبان تلویزیون نگاه 
کند و متوجه ریزش مخاطب و افت سریال های صدا 
و سیما باشد و به جای متهم کردن، درصدد اصالح 

سازمان برآید. 

باالخره صدا و سیما بیانیه داد  ◾
انتقادها و واکنش ها سبب شد روز گذشته روابط 
عمومی صداوسیما بیانیه ای منتشر کند. در این 
بیانیه آمده است: روز سه شنبه سوم خرداد، رئیس 
ســازمــان صــدا وسیما در ادامـــه حــضــور در میان 
دانشجویان و مجامع دانشگاهی، بــه دانشگاه 

صنعتی شریف رفــت و ضمن ایـــراد سخنانی، به 
نقد های نمایندگان تشکل های مختلف دانشجویی 
گــوش سپرد و به پرسش های مطرح شــده، پاسخ 

گفت.
متأسفانه برخی رسانه ها و گروه ها در فضای مجازی 
بخش هایی از دیدگاه های رئیس رسانه ملی، از جمله 
دیدگاه او دربــاره پشتوانه قانونی فعالیت و نظارت 
ساترا بر فضای تولید صوت و تصویر کشور را تحریف 
کردند. جالب این است در حالی برخی رسانه ها و 
ــاره تولیدات  گــروه ها، از نظر رئیس رسانه ملی درب
پلتفرم ها حکایت کرده اند که وی در سخنان خود از 

سریال یا برنامه ای نام نبرد.
عین دیدگاه دکتر جبلی به قرار زیر است: در فضای 
بعضی از پلتفرم هایی که در قالب گیمینگ پخش 
زنــده دارنـــد، استریمینگ دارنـــد، مطالبی که آنجا 
ــارگــذاری می شود اعــم از محتوای مستهجن به  ب
معنی واقعی کلمه، شیطان پرستی به معنی واقعی 
کلمه، محتواهای صدرصد ضد دینی و ضد اخالقی 
و ضد امنیتی همین االن روز روشــن در جمهوری 
اسالمی شما بروید در این پلتفرم ها]ببینید[. چه 
کسی صاحب اینجاست؟ چه کسی باید ایــن را 
مدیریت کند؟ یعنی می خواهم عرض کنم ما اگر 
ادعــای نظارت داریــم این ادعــا، ادعــای سلیقه ای ما 
نیست. وظیفه ای است که قانون اساسی گردن ما 
گذاشته و تفسیر از قانون اساسی توسط نهادهای 
قانونی. ما موظف هستیم به حفظ امنیت فرهنگی 
جامعه و حفظ حریم فرهنگی جامعه و از این وظیفه 
مان کوتاه نمی آییم تا زمانی که به ما بگویند شما 
مسئول این کار نیستید. بگویند مسئول نیستید؛ 
چشم؛ هر کسی خواست بیاید این مسئولیت را 
برعهده بگیرد. کسی هم سلیقه ای نمی تواند این 
حرف را بزند؛ قانون اساسی اگر تغییر کرد آن وقت 

مسئولش هم تغییر  می کند«.

سخنان جبلی در دانشگاه شریف درباره شبکه نمایش خانگی بحث برانگیز شد ؛ 
صدا و سیما بیانیه داد 

از وظیفه مان کوتاه نمی آییم 

خبرخبر
روزروز

بازیگر »رفقای خوب« درگذشت  ◾
»ری لیوتا« بازیگر آمریکایی در سن ۶۷ سالگی درگذشت. 
»ری لیوتا« که در فیلم هایی چون »رفقای خوب«، »میدان 
رویاها« و... شخصیت های ماندگاری خلق کرد، در هتلی در 
جمهوری دومینیکن، جایی که مشغول فیلم برداری یک 
فیلم بود، درگذشت. بیشتر شهرت وی به خاطر بازی در 
نقش »هنری هیل« در فیلم تحسین شده »رفقای خوب« 

ساخته »مارتین اسکورسیزی« در سال ۱۹۹۰ کسب شد.

تمجید منتقدان از »برادران لیال« در کن ◾
فیلم  سینمایی »برادران لیال« پس از نخستین نمایش در 
جشنواره فیلم کن با واکنش مثبت منتقدان همراه شد. 
»پیتر بردشاو« منتقد ارشد سینمایی گاردین با دادن امتیاز 
چهار ستاره )از پنج ستاره( از بازی ترانه علیدوستی در نقش 
لیال و همچنین تیم بازیگری قدرتمند »برادران لیال« تمجید 
کرد و نوشت: صحنه های فیلم سعید روستایی یــادآور 

فیلم هایی چون »روکو و برادرانش« و »پدرخوانده« است.

جایزه بین المللی بوکر به نویسنده هندی رسید ◾
»گیتانجالی شری« با رمان »مقبره شن« به عنوان نخستین 
نویسنده هندی موفق به کسب جایزه بین المللی بوکر شد. این 
نخستین باری است که این جایزه به نویسنده ای از آسیای 
جنوبی می رسد.این رمان داستان پیرزن ۸۰ ساله ای را دنبال 
می کند که پس از مرگ همسرش، زندگی جدیدی بدست 
می آورد. داستان در سایه تقسیم هند در سال ۱۹۴۷ می گذرد 

و به موضوعاتی چون آسیب و مادرانگی پرداخته است. 

فروش 211 میلیاردی سی و سومین نمایشگاه کتاب  ◾
یاسر احمدوند، رئیس سی وسومین نمایشگاه بین المللی 
کتاب تهران در خصوص میزان فروش این دوره از نمایشگاه 
بین المللی کتاب تهران گفت: ۲۱۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون 
و ۴۳۵ هــزار و ۵۹۴ تومان کتاب در ایــن دوره از نمایشگاه 
بین المللی کتاب تهران به فروش رسید که از این مبلغ، ۱۰۷ 
میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان متعلق به بخش فیزیکی و ۱۰۳ 
میلیارد و ۸۹۲ میلیون تومان متعلق به بخش مجازی است.

   زندگی محمدعلی بهمنی، رمان می شود
مصطفی همایی خیری، مدیر نشر آداش در گفت و گو با ایبنا 

توضیح داد: پروژه  نگارش داستان زندگی محمدعلی بهمنی، شاعر 
غزل سرا و ترانه سرا توسط نشر آداش به قلم لیال سلیمی مقدم کلید 
خورده  و از یک سال پیش، پس از تحقیق و مصاحبه  طوالنی در حال 

انجام است. این داستان به جنبه های متفاوت و کمتر پرداخته شده 
و عاشقانه  محمدعلی بهمنی می پردازد. رمان زندگی بهمنی تا پایان 

امسال در 500 صفحه و 50 فصل به بازار کتاب خواهد آمد.
محمدعلی بهمنی در قالب های مختلفی از جمله نیمایی، کالسیک، 

سپید و ترانه طبع آزمایی کرده ولی شهرت عمده  وی به سبب 

سرایش غزل است.
این شاعر برجسته اواخر سال ۷0 با دریافت تندیس خورشید مهر 
به عنوان برترین غزل سرای ایران معرفی شد و نیز شاعر برگزیده 
اولین دوره جشنواره بین المللی شعر فجر در بخش کالسیک بوده 

است.
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و هنر فرهنگ 

چهره

جلس��ه مجم��ع عمومی ف��وق العاده نوبت س��وم 
شرکت تعاونی مصرف کارکنان سازمان بهداری 
اس��تان ایالم به ش��ماره ثبت 338 در ساعت 9 
روز  چهارش��نبه م��ورخ 1401/03/25 در  مح��ل 
نمازخانه س��تاد دانش��گاه علوم پزش��کی ایالم 
واقع در میدان کش��وری- بل��وار آزادی برگزار 
می گردد.از عموم س��هامداران دعوت بعمل می 
آید ک��ه در روز مقرر و در مح��ل  مذکور حضور 
بهم رس��انند.بدیهی اس��ت حضور کلی��ه اعضاء 
ضروری و در صورت عدم حضور برابر اساسنامه 
هیچگونه اعتراضی در رابطه با تصمیمات متخذه 
در مجمع مؤثر نخواهد ب��ود. ضمناً  هر عضو می 
تواند استفاده حق رأی خود را به یک نماینده تام 
االختیار از میان اعضاء و یا خارج از اعضاء واگذار 

کند.محل بررس��ی وکالت نامه ها دفتر ش��رکت 
تعاونی واقع در چهار راه سید الشهداء می باشد.

دستور جلسه:
1- گزارش��ی از عملک��رد ش��رکت توس��ط رئیس 

هیئت مدیره
2- تغییر آدرس شرکت تعاونی

3- الحاق به موضوع فعالیت
4- تغییر روش اطالع رسانی

5- افزایش/کاهش تعداد اعضاء هیئت مدیره
۶- تغییر تعداد بازرسان

7- تصویب اساسنامه
مهرعلی علی حسنی

رئی��س هئی��ت مدی��ره تعاونی مص��رف کارکنان 
سازمان بهداری استان ایالم

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده  )نوبت سوم(            تاریخ انتشار: 1401/03/07

ح
/ 4
01
02
62
0

40
10
25
77

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری سرویس حمل و نقل
سازمان سنجش آموزش کشور در نظر دارد 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

از طریق سامانه  مناقصه 2001003062000009  به شماره  را  نیاز خود  مورد  نقل  و  واگذاری سرویس حمل  مناقصه عمومی 
تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران 
و بازگشایی پاکت از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و 
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز چهارشنبه مورخ 1401/03/04 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه: ساعت 10روز شنبه مورخ 1401/03/07
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1401/03/17

زمان بازگشایی پاکت ها ساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/03/18
 اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف: 

الف : آدرس: تهران – خیابان کریم خان زند –خیابان استاد نجات الهی کوچه شهید امانی – سازمان سنجش آموزش کشور 
طبقه چهارم  اداره کارپردازی و پشتیبانی آزمونها  

شماره تماس: 021-43591403                                                                                            
شناسه آگهی 1323230 م الف 744

http://tender.tavanir.org.ir                        : پایگاه اطالع رسانی معامالت توانیر

http:/iets.mporg.ir                                       :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

www.setadiran.ir                              :»سامانه تدارکات الکترونیکی دولت »ستاد

)) خاموش کردن المپ های اضافی، ساده ترین راه صرفه جویی در مصرف برق است((

»آگهی مزایده عمومی «

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای خراسان

1 - مزایده گذار:   شرکت برق منطقه ای خراسان                   
2- موضوع مزایده ها: در راستای اجرای مفاد ماده 44 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 

دولت)1( مصوب 1380/11/27  به شرح جدول زیر می باشد :

توجه : کلیه ی مراحل تشریفات برگزاری مزایده های فوق از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( صورت می پذیرد.

3 - تاریخ انتشار اسناد مزایده ها :  از ساعت 8 صبح روز شنبه 
به تاریخ 1401/03/07 

4-مهلت دریافت اسناد مزایده در سامانه ستاد از ساعت 8 صبح 
روز شنبه به تاریخ 1401/03/07 لغایت ساعت 19:00روز پنج شنبه 

به تاریخ  1401/03/12
توضیح 1( صرفاً اشخاص حقوقی که دارای گواهینامه صالحیت معتبر 
از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در بخش » امور آشپزخانه و 
رستوران » برای مزایده شماره ی/1401/01 و در بخش« امور تاسیساتی 
» برای مزایده شماره ی/1401/02 می باشند، می توانند در مزایده های 

مربوطه شرکت نمایند.
توضـیح2( بازدید از مکان های موضوع مزایده از روز سه شنبه 
 1401/03/18 تاریخ   به  شنبه  چهار  الی   1401/03/17 تاریخ  به 
بازدید در  ارائه فرم  با  الی 13:30 همراه  از ساعت 8:30 صبح 
پیوست اسناد مزایده و ارائه اعالمیه واریزی خرید اسناد مزایده 

به مسئول محل بازدید امکان پذیر می باشد.
و  عوارض  کلیه   ، مالیات  شامل:  مربوط  های  هزینه  کلیه   -5
کسورات قانونی مطابق قوانین و مقررات برعهده برنده مزایده 
می باشد و شرکت برق منطقه ای خراسان  هیچگونه مسئولیتی 

درقبال پرداخت آن ندارد.

6 - نوع تضمین شرکت در مزایده فقط  به صورت واریز نقدی یا 
ارائه ی اصل ضمانتنامه بانکی می باشد. 

7– تاریخ، محل بازگشایی پیشنهادات مزایده : 
1-7( مهلت ثبت پیشنهادات قیمت: حداکثرتا ساعت 19روز پنج 
شنبه به تاریخ 1401/03/26 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت)ستاد(.
2-7( محل برگزاری و پاسخگویی : استان خراسان رضوی-مشهد– 
نرسیده به دو راهی  بعد از پل پرتوی–  انتهای بلوار وکیل آباد– 
شاندیز و طرقبه– سمت راست– شرکت برق منطقه ای خراسان، 
-36103627  : تلفن  ها  داد  قرار  و  تدارکات  –امور  دوم  طبقه 

36103619-051دورنگار 36103629 
3-7( تاریخ بازگشایی پیشنهادات  : ساعت 9 الی 12 روز شنبه به 

تاریخ  1401/03/28.
4-7( تاریخ اعالم برنده مزایده : ساعت 15:00 روز شنبه به تاریخ 

1401/03/28 :
دریافت  و  نام  ثبت  مزایده جهت  در  به شركت  8- عالقمندان 
که  دولت  پیشخوان  دفاتر  به  باید  )توكن(  الكترونیكی  گواهی 
لیست آنها در سامانه ستاد ایران )www.setadiran.ir( موجود 

می باشد، مراجعه و یا با شماره ذیل تماس حاصل نمایند :
 مركز پشتیبانی و راهبری سامانه : 41934- 021
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شماره فراخوانشماره مزایده
موضوع مزایده در سامانه ستاد

قیمت هیئت 
کارشناسان رسمی 

دادگستری برای سه 
سال ) ریال (

مبلغ تضمین
) ریال (

محل
بازدید

5001001123000001ی/1401/01
حق بهره برداری از آشپزخانه و 

سالن های غذاخوری
شرکت برق منطقه ای خراسان

مشهد 24,705,000,0001,235,250,000
ابتدای بلوار 

امامت “مجموعه 
فرهنگی ورزشی 

برق خراسان” 5001001123000002ی/1401/02
حق بهره برداری 
از مجموعه آبی 

شرکت برق منطقه ای خراسان
77,775,000,0003,888,750,000

م الف 2059
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آگهی مناقصه عمومی
شماره فراخوان سامانه ستاد 2001095012000001

گردشگری  توسعه  شرکت  استیجاری  خودرو  تامین   : موضوع 
شهرداری مشهد

مبلغ برآورد : 8،452،407،996 ریال )به حروف هشت میلیارد 
و چهارصد وپنجاه و دو میلیون و چهارصد و هفت هزارو نهصد 

و نود وشش ریال(
جهت کسب اطالعات بیشتر، دریافت اسناد و شرکت در 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.

شرکت توسعه 
گردشگری 

شهرداری مشهد 
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س���ندکمپانی اینجانب محمدرضاصالحیان مالک 
خودروپژو405ج���ی ال ایک���س ای 1/8به ش���ماره 
وش���ماره    NAAM01CA7AR512345 شاس���ی 
موتور12489027802بعلت فقدان اس���نادفروش 
تقاضای رونوش���ت المثنی اس���ناد مذکور رانموده 
اس���ت .لذاچنانچ���ه هرک���س ادعای���ی در م���ورد 
خودروی مذکور رادارد ظرف 10روز به دفترحقوقی 
سازمان فروش شرکت ایران خودروواقع درپیکان 
ش���هر س���اختمان س���مند مراجعه نمایند .بدیهی 
اس���ت پس از انقضای مهلت مذبور طبق ضوابط 

مقرراقدام خواهد شد .
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مدرک موقت پایان تحصیالت خانم مرضیه روشن  
فرزن���د عباس باش���ماره شناس���نامه 171 ص���ادره از 
کاشمر  و کد ملی 0901173991 در مقطع کارشناسی 
ارش���د نا پیوس���ته رش���ته مدیریت بازرگانی گرایش 
مالی صادره از دانشگاه آزاد اسالمی واحد نیشابور 
شعبه علوم تحقیقات  مفقود گردیده است و فاقد 

اعتبار می باشد. 
از یابنده تقاضا می ش���ود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اس���المی نیشابور به نش���انی:  استان خراسان 
پژوهش-مجتم���ع  ، خیاب���ان  نیش���ابور   ، رض���وی 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد نیشابور اداره امور فارغ 

التحصیالن ارسال نمایید. 
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برگ سبز سواری پژو  - تیپ PARSTU5  رنگ سفید 
–روغنی مدل 1400 – ش���ماره پالک ایران 52- 633 
د 24  ش���ماره موتور 167B0109095 ش���ماره شاس���ی 
NAAN11FE8MK123141  متعل���ق ب���ه خانم طاهره 
دهنوی به ش���ماره ملی 0652505491 مفقود گردیده 

است .
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شناسنامه )برگ سبز( خودرو سواری  هاچ بک پارس 
خودرو تی���پ BRILLIANCEH220MT به رنگ س���فید-
 BM15L*G034702روغنی  مدل 1396  به شماره موتور
به شماره شاس���ی NAPH220AAH1002811 به شماره 
پ���الک 923 س 19 –ای���ران 16  بن���ام زین���ب بنی���ادی   
مفق���ود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط می باش���د.

ح
,4
01
02
57
0

دی
قو

مف
ی 

گه
آ



میرزاعلی اکبر 
 نفیسی 

)1303 - 1226ش(
مشهور به 

ناظم االطبا، پزشک و 
ادیب مشهور معاصر 

و رئیس شفاخانه 
آستان قدس رضوی 

در دهه 1260 
خورشیدی. او اصالتًا 

از اهالی کرمان بود 
و نََسبش به پزشکی 

نامدار در دوره 
تیموری می رسید. 

ناظم االطبا، افزون بر 
طبابت، به ادبیات هم 

عالقه داشت و یکی 
از نخستین فرهنگ 
لغات زبان فارسی را 

با شیوه مدرن، به نام 
»فرهنگ ناظم االطبا«، 

با ظرفیت 26 هزار 
واژه فارسی و عربی، 
در چهار جلد منتشر 

کرد. وی در خردادماه 
سال 1303 دار فانی 

را وداع گفت.

مشاهیرمشاهیر

نیکبخت  محمدحسین 
ــا ظـــــاهـــــراً یــک  ــ ــدی ــ ــی پ ــکــ ــ  وی
دایـــرةالـــمـــعـــارف آزاد اســـت؛ 
ــات  ــاعـ مـــجـــمـــوعـــه ای از اطـ
فوق العاده گسترده و متنوع که 
توسط کاربران تکمیل می شود. 
ویکی پدیا امروزه اطاعات را به 295 زبان، در اختیار 
مخاطبان خود می گذارد و براساس گزارش سایت 
»الکسا«، سیزدهمین پایگاه مورد مراجعه کاربران 
اینترنت در سراسر دنیاست. یکی از مهم ترین 
بخش های ویکی پدیا که به صــورت گسترده بر 
دیدگاه های مخاطبان تأثیر می گذارد و حتی به 
ارجاعات علمی برخی مقاالت هم راه پیدا می کند، 
بخش مربوط به اطاعات تاریخی آن اســت که 
طی این سال ها، توسعه بسیار گسترده ای را هم به 
زبان فارسی تجربه کرده و مخاطبان و عاقه مندان 
بسیاری دارد؛ امــا آیــا مــی شــود بــه اطاعاتی که 
ویکی پدیا در حوزه تاریخ به خورد ما می دهد، اعتنا 

کرد و آن ها را صحیح دانست؟

2 چالش جدی و تأثیرگذار ◾
بسیاری از کاربران فارسی زبان ویکی پدیا، در برخورد 
با اطاعات تاریخی آن، عماً منفعانه برخورد 
می کنند. البته برخی اطاعات مندرج در آن مانند 
تاریخ های مربوط به وقــوع جنگ ها، سن و سال 
اشخاص یا حتی معرفی مکان های رویداد تاریخی، 
معموالً با درستی یا با اشتباهات محدودتری به 
مخاطب ارائــه می شود. اما وقتی قرار است شما 
اطاعاتی را دربـــاره برخی موضوعات خــاص که 
دست برقضا بسیار مهم نیز تلقی می شود، پیدا 
کنید، بــا دو چالش جــدی در ویکی پدیا روبــه رو 
هستید؛ نخست: اطاعات تاریخی مورد نیاز شما 
ناقص است، دوم: اطاعات تاریخی مورد نیاز شما 

هدفمند طراحی شده.

چند مثال برای روشن شدن موضوع ◾
فـــرض کنید شــمــا بــخــواهــیــد در بــخــش فــارســی 
ــان«،  ویکی پدیا، اطاعاتی را دربـــاره »ارنــســت رن
فیلسوف و عالم الهیات مسیحی در قرن نوزدهم 
پیدا کنید. بخش عمده توجه ما به تاریخ زندگی 
این اندیشه گر فرانسوی، مرهون مناظرات مکتوب 
وی با سیدجمال الدین اسدآبادی دربــاره ماهیت 
ــن مبین اســـام اســـت؛ امــا شما هیچ نشانی  دی
ــرای مخاطبان فارسی  از ایــن اطــاعــات مهم که ب
 زبــان اهمیت دارد، در ویکی پدیا نمی بینید و اگر 

سعی کنید در قالب یک کاربرِ مؤلف، اطاعات 
ناقص را تکمیل کنید، ناظران ویکی پدیا با کم لطفی 
تمام، اطاعات شما را تأیید نمی کنند. نمونه دیگر، 
حذف عناوین مذهبی از شخصیت های تاریخی، 
مورد احترام و گاه مقدس برای ایرانیانِ مسلمان و 
شیعه است؛ واژه هایی مانند امام، آیت هللا و مانند 
ایــن هــا، خیلی سریع از صفحات ویکی پدیا، به 
بهانه احترام به عقاید و بی طرف بودن پایگاه حذف 
می شود یا کلماتی مانند »شهادت« را با »قتل« 
جایگزین می کند، اما در همان حال، همه القاب 
جعلی فرقه هایی نظیر فرقه ضاله بهائیت، بدون 
تغییر و بلکه با ضریب باال، در ویکی پدیا محفوظ 

می ماند و انگار در این گونه مواقع، بی طرفی خیلی 
هم ضروری نیست! نمونه بسیار برجسته و قابل 
مطالعه دیگر را باید در نحوه تعامل ویکی پدیا با 
واژه های کلیدی ای که در غرب به عنوان خطوط قرمز 
تلقی می شوند، مشاهده کرد؛ واژه هایی مثل هیتلر 
و هولوکاست. همه ما می دانیم کشتار یهودیان 
اروپایی، در مقیاسی که ادعا می شود، اصاً صحیح 
نیست و تازه، این اقدام در کنار جنایات دیگر نازی ها 
مانند کشتار 32 میلیون نفر از نژاد اساو )روس ها 
و کشورهای شرقی اروپا( یا مثاً قتل عام 60 میلیون 
سرخ پوست توسط سفیدپوستان آمریکایی، طی 
200 سال، عدد و رقمی محسوب نمی شود)هر چند 
که به قول روژه گــارودی، قتل حتی یک انسان هم 
جنایت است، اما مسئله ما نوع نگاه به جنایت ها و 
جنایت تر دانستن برخی از آن هاست!(؛ با این حال، 
محض امتحان، یک بار این اطاعات را با توجه به 
آمار و ارقام واقعی در ویکی پدیا تغییر دهید و منتظر 
بمانید تا نتیجه اش را ببینید؛ به احتمال زیاد، نه 
فقط اطاعات بارگذاری شده توسط شما حذف 
می شود، بلکه کاربری تان را هم مانند کاربری من، 

مُضر تشخیص می دهند و تعلیق می کنند!

حواسمان باشد ◾
ــرای کسب اطــاعــات تاریخی به  بنابراین، اگــر ب
ویکی پدیا اعتیاد پیدا کرده اید، یادتان باشد که این 
اطاعات را صرفاً اطاعات خام و بدون پشتوانه ای 
فرض کنید که برای تأیید و استفاده، نیازمند بررسی 
منابع بیشتر است. حواسمان باشد که در برخورد 
 با اطاعات تاریخی ویکی پدیا، مانند کانال های
 بی سر و ســامــان تلگرام یــا صفحات بی هویت 
اینستاگرام و اطاعات تاریخی آن ها که اکثراً ساخته 
توهم و خیال پردازی اداره کنندگان این کانال ها و 

صفحات است، عمل نکنیم.

چهره های تاریخی

»میلسپو« نخستین تجربه 

نفوذ آمریکا در ایران
پـای آمریکایی هـا بـه طـور جـدی، در جریـان 
اسـتقراض سـال 1301ش از دولـت ایـن کشـور، 
بـه ایـران بـاز شـد. کاخ سـفید شـرط کرده بـود 
بـرای هزینـه کـردن پـول قـرض داده شـده، دولت 
ایـران بایـد از مستشـاران آمریکایـی در امـور 
مالـی اسـتفاده کنـد؛ سـر و کلـه آرتـور میلسـپو 
درست در همین زمان پیدا شد؛ یک متخصص 
امـور مالـی کـه بـا حقـوق سـاالنه 15 هـزار دالر بـه 
اسـتخدام دولـت ایـران درآمـد تـا پـول دریافـت 
شـده از دولـت آمریـکا را در جاهایـی کـه الزم 
اسـت، هزینـه کنـد! بـرای ایرانی هـای آن روزگار، 
آمریـکا هنوز یـک کشـور در آن سـوی کـره خاکی 
بـود کـه در کارنامـه اش نمی شـد رد و نشـانی از 
اسـتعمارگری یافت؛ هرچنـد که در همـان زمان، 
آن هـا در آمریـکای التیـن یا حتـی اقیانـوس آرام، 
شـلنگ تخته می انداختنـد و دمـار از روزگار 
ملت ها در می آوردند. میلسپو کارش را در ایران 
خوب شروع کرد او و همکارانش به توسعه کمی 
و کیفـی زیرسـاخت ها پرداختنـد. امـا انگلیـس، 
رقیب سرسـخت، سررسـید و در دوره رضاشـاه، 
میلسـپو اخـراج شـد. ولـی ایـن آخریـن بـاری 
نبـود کـه میلسـپو بـه ایـران آمـد؛ او بعـد از جنگ 
جهانـی دوم بـه کشـور مـا بازگشـت و این بـار، 
چهـره واقعـی آمریـکا را بـه نمایـش گذاشـت؛ 
بـا اسـتثمار مالـی ایـران، چـاپ اسـکناس های 
بی پشـتوانه، خارج کـردن غات و ایجـاد قحطی 
و ... ، میلسـپو ایران را به کشوری وابسته تبدیل 
کرد و نشـان داد چهره واقعی آمریـکا، تفاوتی با 

دیگـر اسـتعمارگران نـدارد.
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نقش ویژه »طبری« در گزارش حوادث عاشورا
بیشتر ما با نام محمد بن جریر طبری آشنا هستیم؛ 
مورخ مشهور مسلمان در قرن سوم و چهارم هجری 
که در آمــل به دنیا آمــد و در بغداد، دار فانی را وداع 
گفت. او بــه دلیل نــگــارش کتاب مشهور خــودش با 
عــنــوان »تــاریــخ الــرســل و الملوک« شهرتی عالم گیر 
یافت. طبری نخستین فــرد در جهان اســام بــود که 

تاریخ را از سیره نویسی به تاریخ عمومی کشانید. 
تاریخ طبری با وجود همه انتقادات درست و نادرستی 
که به آن می شود، دست کم از یک نظر حائز اهمیت 
باالیی است. در این کتاب، بخش هایی از منابع تاریخی 
بسیار قدیمی ذکر شده است که بعدها از بین رفته اند 
و اثری از آثارشان باقی نیست. یکی از این آثار، مقتل 

مشهور »ابــی مــخــنــف« اســت کــه نخستین گــزارش 
مستند از واقعه عاشوراست. لوط بن یحیی، مشهور 
بــه ابی مخنف، ایــن اثــر را در حــدود ســال 80 قمری، 
یعنی 20 سال بعد از واقعه عاشورا نوشت و در آن، با 
شاهدان عینی واقعه کربا گفت و گو کرده است. طبری 
تمام واقعه کربا و حوادث روز عاشورا را در کتاب خود، 

از ابی مخنف نقل می کند. به همین دلیل، با وجود 
از دست رفتن آن کتاب، اقــدام طبری منبعی مهم را 
برای شناخت وقایع عاشورا حفظ کرده است. استاد 
محمدهادی یوسفی غروی، با استفاده از گزارش های 
طبری، کتاب مقتل »ابی مخنف« را احیا کرد و با عنوان 

»وقعه الطف« در دسترس عاقه مندان قرار داد.

دانستنی های تاریخ
   روزی شوم در تاریخ ایران  

امروز در تاریخ کشور ما، یادآور واقعه شوم و 
تأثربار است؛ 28 ماه مه سال 1901 )7 خرداد 

1280(، مظفرالدین شاه قاجار قرارداد اکتشاف 
و استخراج نفت ایران را به ویلیام ناکس دارسی، 

یک انگلیسی ساکن استرالیا واگذار کرد. قرارداد 
دارسی، سرآغاز فصلی جدید در تاریخ حضور 

استعمار انگلیس در ایران است. این قرارداد در سال 
1933م / 1312ش، توسط رضاشاه به شکلی 
جدید، دوباره منعقد شد و بعدها نیز، با وجود 

تالش ملت ایران در نهضت ملی شدن صنعت نفت، 
به شکل های مختلف تداوم پیدا کرد و اسباب 

غارت ثروت ملی ما را توسط استعمارگران فراهم 
نمود. تا اینکه با پیروزی انقالب اسالمی، به این 

غارت 75 ساله خاتمه داده شد.

تاریخ
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گواهینام���ه موقت پایان تحصی���ات آقای مجید 
اس���عدی فرزند قربان با ش���ماره شناسنامه 8210 
صادره از مش���هد  و  کد مل���ی0933473362 در 
مقطع کارشناسی پیوسته رشته کشاورزی-زراعت 
و اصاح نباتات صادره از دانش���گاه آزاد اس���امی  
واح���د ترب���ت جام  مفق���ود گردیده اس���ت و فاقد 

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

جام اداره امور فارغ التحصیان ارسال نمایید. 
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برگ سبز و سند کمپانی موتور سیکلت کاسیا 125به 
م���دل 1389 رن���گ مش���کی ب���ه ش���ماره پ���اک 764- 
34234ب���ه ش���ماره موت���ور CA156FMI100005978 و 
شماره تنه  NDF***125A8930641 به نام غامرضا 
اس���دزاده ش���هن آبادی مفقود و از اعتبار س���اقط می 

باشد.
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برگ س���بز و کارت خودرو س���واری سپند تیپ پی 
کی آی رنگ نقره ای آبی س���ال 1384 به ش���ماره 
ش���هربانی 28 ب 423 ای���ران 36 و ش���ماره بدنه 
ب���ه   M131317391 موت���ور  ش���ماره  و   058417
مالکی���ت علی جاویدانی نی���ک مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می گردد.
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 125CDI س���یکلت  موت���ور  س���ند  و  س���بز  ب���رگ 
م���دل 92 رنگ س���بز به ش���ماره انتظام���ی 89819  
ش���ماره موت���ور 0124NCV118097 و ش���ماره تن���ه 
مه���دی  مالکی���ت  ب���ه   NCV***125A9232551
فتح���ی مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ف
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محترم سهامداران کلیه از بدینوسیله
نگین کاغذسازی کارخانجات گروه شرکت
خراسان)سهامیخاص(ثبتشدهبهشماره
10380495332 ملی شناسه و 34322
دعوتمیشودتادرجلسهمجمععمومی
عادیبهطورفوقالعادهصاحبانسهامکه
ساعت راس 1401/03/21 شنبه روز در
مشهد،شهرکصنعتی نشانی: به 8صبح
قطعه ،6 شمالی تالش بلوار ،1 فاز توس،
برگزار 9185175365 پستی کد ،131

میگردد،حضوربهمرسانند.
دستـورجلسـه:

و مدیره هیئت اعضای انتخاب -1
تعیینوضعیتحقامضاء

2-سایرمواردیکهدرصالحیتمجمع
عمومیعادیبهطورفوقالعادهباشد

هیئتمدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق 
العاده صاحبان سهام شرکت گروه کارخانجات 

کاغذ سازی نگین خراسان ) سهامی خاص (
به شماره ثبت 34322 و شناسه ملی 

10380495332
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آگهی مزایده فروش لوازم اسقاطی وآهن آالت مستعمل 
واجاره مجموعه ورزشی واستخر ناوی )نوبت اول(

شهرداریسبزواردرنظرداردبهاستنادماده13آییننامهمالیشهردارینسبتبهفروش
لوازماسقاطیوآهنآالتمستعملباشمارهمزایده1001093676000001ونیزاجارهمجموعه
ورزشیواستخرشــناناویباشــمارهمزایده5001093676000001ازطریقمزایدهعمومیوبا
www.(جزئیاتمندرجدراســنادمزایدهبابهرهگیریازسامانهتدارکاتالکترونیکیدولت

setadiran.ir(بصورتالکترونیکیاقدامنماید.
زمانانتشارمزایدهدرسامانه:1401/03/07میباشد.

مهلتدریافتاسنادمزایده:1401/03/18
مهلتزمانارائهپیشنهاد:1401/03/28
زمانبازگشائیپاکتها:1401/03/29

مبلغشرکتدرمزایده:5درصدمبلغکلپایه
ضمنارعایتمواردذیلالزامیاست:

1.برگزاریمزایدهصرفاازطریقســامانهتدارکاتالکترونیکیدولتمیباشــدوکلیهمراحل
فرآیندمزایدهشــاملخریــدودریافتاســنادمزایده،پرداختتضمینشــرکتدرمزایده،
ارســالپیشنهادقیمت،بازگشاییپاکات،اعالمبهبرندهوواریزوجهمزایدهدربسترسامانه

امکانپذیراست.
2.عالقــهمنــدانبــهشــرکتدرمزایــدهمــیبایســتجهــتثبــتنــامودریافــتگواهی
الکترونیکی)توکن(بهشماره02141934مرکزپشتیبانیوراهبریسامانهتماسحاصلنمایند.
اطالعــاتتمــاسدفاترثبتناماســتانها،درســایت)www.setadiran.ir(بخــشثبتنام/

پروفایلمزایدهگرموجوداست.
موسیرجبزاده-شهردارسبزوار

آگهی تمدید مناقصه عمومی
 یک مرحله ای 

و  ایران خودرو خراسان در نظر دارد مقدار 10330 کیلوگرم آستر عامل چسبندگی  شرکت 
7748 کیلوگرم تینر آستر عامل چسبندگی اقالم پلیمری مورد نیاز خود را از طریق مناقصه 

عمومی از تامین کنندگان واجد شرایط خریداری نماید.
سپرده شرکت در مناقصه 1.200.000.000 ریال می باشد .

متقاضیان می توانند جهت دریافت ، تکمیل و تحویل اسناد مناقصه تا تاریخ 1401/03/19   به 
شرح ذیل اقدام نمایند:

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

شماره های تلفن)33563050-051 ( و )  9-33563501-051 داخلی )4021((  
2-محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه : شرکت ایران خودرو خراسان ، کیلومتر 55 جاده 

مشهد-نیشابور دبیرخانه کمیسیون معامالت در روزهای کاری از ساعت8 الی15 

الزم به توضیح است تاریخ بازگشایی پاکات الف و ب 
در روز دوشنبه مورخ 1401/03/23 ساعت 14 می باشد .

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

با ارزیابی کیفی تامین کنندگان
 شماره 1401/3140- م/170

آگهی مناقصه عمومی
 یک مرحله ای 

اندازی 2  شرکت ایران خودرو خراسان در نظر دارد طراحی ، ساخت ، نصب و راه 
ست مجموعه فیکسچر حکاکی و 2 ست  مجموعه یونیت حکاکی به همراه متعلقات 

خودرو هایما خود را  به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .
سپرده شرکت در مناقصه 600.000.000 ریال می باشد .

تاریخ  از  مناقصه  اسناد  تحویل  و  تکمیل   ، دریافت  جهت  توانند  می  متقاضیان 
1401/03/07   لغایت  1401/03/18  به شرح ذیل اقدام نمایند:

1- نحوه دریافت اسناد مناقصه: بصورت حضوری از واحد بازرگانی ایران خودرو خراسان 
در روزهای کاری از ساعت8 الی15 و یا از طریق سایت اینترنتی www.ikkco.ir  و یا 
تماس با شماره های تلفن)33563050-051 ( و )  9-33563501-051 داخلی )4021((  

2-محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه : شرکت ایران خودرو خراسان ، کیلومتر 55 
جاده مشهد-نیشابور دبیرخانه کمیسیون معامالت در روزهای کاری از ساعت8 الی15 

الزم به توضیح است تاریخ بازگشایی پاکات الف و ب 
در روز دوشنبه مورخ 1401/03/23 ساعت 14 می باشد .

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

با ارزیابی کیفی پیمانکاران 
 شماره:  1401/3143- م/170

بدینوسیلهازکلیهسهامدارانموسسه
فوق،ســرکارخانمنازیــالتوکلینمینو
آقایمحمدســعیدنقاشــیاندعوتمی
شــودتادرمجمــععمومیفــوقالعاده
کهدرســاعت13مــورخ1401/3/17به
آدرسفردیس،فلکــهدوم،خیابــان4
غربی،روبرویدرمانگاهبهآفرینپالک
28،کدپســتی3175765185تشــکیل

میگرددحضوربهمرسانید.
دستورجلسه:

وروداعضاءجدیدومعرفیایشان
مدیرمسئولوهیئتمدیرهموسسهفرهنگ

آشنایپارس

آگهی دعوت مجمع عمومی 
فوق العاده موسسه فرهنگی هنری 
فرهنگ آشنای پارس به شماره ثبت 
743 و شناسه ملی 10100095449

ف
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8

برگ کمپانی خودرو سواری پژو پارس TU5 مدل 1400 
 139B231763 رنگ مشکی متالیک به شماره موتور
و شماره شاسی NAAN11FE7MK133417 و شماره 
انتظام���ی 726 ب 24 ایران 12 به مالکیت احمد رضا 

رحیمی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه عمومی »احداث فضای 
آدرس  به  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  طریق  از  را  ناصح«  آرامستان  سبز 

www.setadiran.ir برگزار نماید.
مناقصه گران محترم می توانند جهت دریافت اسناد و شرکت در مناقصه به سامانه مذکور 

مراجعه نمایند.
 اداره ارتباطات و اطالع رسانی - اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی )نوبت دوم(
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شاندیز شهرداری 

شهرداری شاندیز در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 462 مورخ 1401/3/1 شورای محترم اسالمی شهر 
شاندیز نسبت به تهیه، حمل، پخش آسفالت و قیرپاشی سطح شهر شاندیزاقدام نماید.

شرایط مناقصه :
1- متقاضیان بایستی دارای حداقل رتبه 5 راه و باند از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دارای حداقل اعتبار 

الزم در زمان برگزاری مناقصه و انعقاد  قرارداد می باشد.
2- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه : 711.000.000 ریال به شماره حساب 4060011407655246 بانك مرکزی 
بنام حساب تمرکز وجوه سپرده یا اخذ ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری شاندیز با اعتبار 3 ماه از تاریخ 

تسلیم پیشنهادها و 3 ماه دیگر قابل تمدید باشد. 
3-  در صورت امتناع از عقد قرارداد مبلغ سپرده  برندگان اول و دوم وسوم مناقصه به ترتیب به نفع شهرداری 

ضبط خواهد شد.
4-زمان توزیع اسناد از طریق سامانه ستاد: از تاریخ 1401/3/7 لغایت1401/03/12

5-مهلت بارگذاری پیشنهاد در سامانه ستاد : تا ساعت 17 روز پنجشنبه مورخ 1401/3/26 
 6-زمان بازگشائی اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد: راس ساعت13:30 روز شنبه مورخ 1401/03/28 در 

محل شهرداری صورت می گیرد.
7- هزینه درج آگهی ها به عهده برنده مناقصه می باشد.

8-سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج شده است .
9-کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق سامانه ستاد به آدرس https:// setadiran.ir   انجام می گردد. 

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن :05131422 تماس حاصل فرمائید.

آگهی مناقصه عمومی شهرداری شاندیز) نوبت اول(

مفقودی برگ س���بز برگ سبز س���واری پراید تیپ 
ال ایکس مدل 1378 به رنگ ش���یری معمولی به 
ش���ماره انتظام���ی 24 ه 891 ایران 74 به ش���ماره 
  s141227859130 موتور 00111688 و شماره شاسی
مفق���ود گردیده و از درجه ی اعتبار س���اقط گردد.
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برگ سبزو برگ کمپانی خودرو سواری پراید  به رنگ 
نوک مدادی  مدل 1389 به  شماره موتور 3363563 
و شماره شاسی S1412289135968 به شماره پاک 
69 ن  327 ای���ران  74ب���ه مالکیت گلثوم بیضائی 
مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبارس���اقط می گردد.
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آیا مشهورترین دایره المعارف آزاِد فضای مجازی قابل اعتماد است؟

آنچه»ویکیپدیا«
برسرتاریخمیآورد



دفاتر سنتی 
ازدواج و طالق 
برچیده می شوند

به گزارش ایسنا، 
حسن بابایی؛ رئیس 
سازمان ثبت اسناد و 
امالک کشور اظهار 
کرد: با توجه به اینکه 
یکی از راهبردها در 
دوران تحول و تعالی، 
هوشمندسازی و 
الکترونیکی شدن 
است همه اقدامات در 
دفاتر ازدواج و طالق 
به صورت الکترونیکی 
انجام و دفاتر سنتی 
برچیده خواهند شد.

طی یک سال 
تمام سردفتران، 
پرونده های سنتی 
و دفاتر را به صورت 
الکترونیکی آرشیو و 
داده آمایی می کنند.

محمود مصدق صندوق های 
بیمه اجتماعی و بازنشستگی 
کشور ایــن ســال هــا حــال و روز 
خوبی ندارند. بسیاری از آن ها 
اگــر حمایت های مــالــی دولــت 
نباشد قادر به پوشش اعضا و 
مستمری بگیرانشان نیستند و برخی دیگر هم 
در آستانه ورشکستگی هستند. وضعیتی که اگر 
راهکاری مناسب اما فوری برای آن ها اندیشیده 
نشود در ســال هــای آینده به بزرگ ترین بحران 
اقتصادی و حتی امنیتی کشور تبدیل خواهد شد.
برخی همچون علی اصغر عنابستانی؛ رئیس 
کمیته اشتغال کمیسیون اجتماعی مجلس برای 
برون رفت از این وضعیت، بار دیگر اصالح سن کار 

در ساختار بیمه ای کشور را پیشنهاد کرده اند. 
وی از اراده کمیسیون اجتماعی بـــرای اصــالح 
ــیــمــه اجـــتـــمـــاعـــی و  ــای ب ــــدوق هــ ــن ــتـــار صــ ســـاخـ

بازنشستگی خبر داده است.

اصالح ساختار صندوق ها یک ضرورت است  ◾
عــلــی اصــغــر عــنــابــســتــانــی بـــه قـــدس مــی گــویــد: 
صندوق های بازنشستگی در سال های گذشته 
می بایستی با برنامه ریزی درست، سرمایه حاصل 
از بیمه گذاران را به سمت سرمایه های ثابت و 
پایدار سوق می دادند تا این گونه از تراز مالی خود 
پیشی می گرفتند که متأسفانه چنین نکرده اند 
بلکه سرمایه ها را به سمت بنگاه داری هدایت 
کــردنــد کــه بــنــگــاه داری دولــتــی هــم معموالً منجر 
بــه شکست اســت. از ســوی دیگر ساختار این 
صندوق ها موجب چاقی آن ها شده و در نتیجه 
بخش عمده ای از دریافتی بیمه شدگان به جای 
ــدار، صــرف هزینه  ــای تبدیل شــدن بــه سرمایه پ
اداره صندوق ها می شود. صرف نظر از این موارد، 
ســن  امید بــه زنــدگــی در ایـــران بــه دلیل عملکرد 

مناسب در حــوزه بهداشت و سالمت افزایش 
یافته است؛ در نتیجه میزان و مدت سنواتی که به 
بازنشستگان پرداخت می شود افزایش می یابد که 
نتیجه آن به وجود آمدن ناترازی در میزان ورودی 
و خروجی سرمایه در صندوق های بازنشستگی 
است. بنابراین صندوق ها قادر به ارائــه خدمات 
الزم به بیمه گذاران نیستند و بارشان روی دوش 
دولت می افتد. به طوری که دولت فقط در بودجه 
سال جاری ۱۲۰هزار میلیارد تومان به صندوق های 
بازنشستگی اختصاص داده است. این درحالی 

است که صندوق ها باید خودشان را اداره کنند. 
ــاره بــه اینکه مــوضــوع اصــالح ساختار  وی بــا اشـ
صندوق های بیمه گر و افزایش سن کار هنوز به 
صــورت یــک الیحه و یــا طــرح در مجلس مطرح 
 نــشــده، مــی افــزایــد: مــوضــوع افــزایــش ســن کــار از 
3۰ سال به 3۲ یا 35 سال بیشتر به عنوان یک 
ــرای حمایت از صــنــدوق هــای بیمه گر و  راهــکــار ب

بیمه شدگان مطرح است. 
وی بــا بیان اینکه افــزایــش ســن کــار هیچ پیامد 
ــدارد، تصریح می کند: البته در کنار این  منفی ن

راهکار و اصالح ساختار صندوق های بیمه گر باید 
سطح بهره وری آن ها را باال ببریم، نیروی انسانی 
صندوق ها را کاهش دهیم و صندوق ها را از حالت 
بنگاه داری خارج کرده و به سمت سرمایه گذاری 

ثابت و پایدار سوق دهیم. 

تئوری افزایش سن کار چندان قابل دفاع نیست ◾
مسلم خانی؛ استاد دانشگاه و مدیر کل سابق دفتر 
ترویج، آموزش و تحقیقات وزارت کار در پاسخ به 
قدس می گوید: بحث افزایش سن کار به مدت دو 
تا سه سال در زمان قانون الیحه بودجه هم مطرح 
شده بود اما چون این موضوع با قانون برنامه در 
تضاد بود و نیاز به رأی دو سوم نمایندگان داشت 

عمالً از الیحه حذف شد.
ــن کــار  ــردن سـ ــ ــاال بـ ــ ــنــکــه ب ــه ای ــاره بـ ــ ــا اشــ وی بـ
و بازنشستگی بــه منظور افــزایــش مــانــدگــاری 
ورودی هـــای صندوق ها و پایداری آن هــا چندان 
قابل دفــاع نیست، می افزاید: چون این تئوری 
پشتوانه کارشناسی محکمی ندارد و فرسودگی 
شغلی و عدم بهره وری مناسب را به دنبال دارد. 
به همین دلیل است که حتی خیلی از کشورها 
با هــرم سنی بــاال مثل موناکو، آلمان و ژاپــن هم 
چندان از این الگو تبعیت نکرده اند بلکه بیشتر 
به دنبال الگوی افزایش بهره وری و کارآمدی و 
ــوان و تخصص افـــراد هستند که  استفاده از ت
این تــوان و تخصص افــراد براساس گزارش های 
ســازمــان جهانی کــار در یــک دوره زمــانــی ۲5 تا 
حداکثر 35 ســال تعریف شــده اســت. در واقع 
میانگین دوره خدمتی در کشورهای مختلف دنیا 
عددی بین ۲5 تا 35 سال است و این محدودیت 
عـــددی فــقــط در مـــورد اســـتـــادان دانــشــگــاه هــا، 
محققان، پژوهشگران و مشاوران و کسانی که 
در این حوزه فعالیت می کنند، برداشته می شود. 
بنابراین فکر نمی کنم موضوع افزایش سن کار در 

دستور کار مجلس قرار بگیرد.

افزایش سن کار هیچ برکتی ندارد ◾
سهیال جــلــودارزاده؛ فعال کــارگــری و عضو سابق 
کمیسیون اجتماعی مجلس شــورای اسالمی نیز 
افزایش سن کار را راهکار مناسبی برای حمایت از 
صندوق های بیمه گر در ایران نمی داند و به قدس 
می گوید: قانون ما در زمینه تعیین سن بازنشستگی 
کــامــالً کارشناسی شــده و علمی اســت بــه طــوری 
کــه اگــر بــه قــانــون کــار و صــنــدوق تأمین اجتماعی 
بیشتر کشورهای دنیا نگاه کنیم همین گروه سنی 
را می بینیم. البته به صورت محدود کسی که کار 
دولــتــی می کند ممکن اســت فرسایش جسمی 
کمتری پیدا کند و بتواند با تجربه ای که دارد بعد 
از5۰ و 6۰ سالگی هــم کــار کند. امــا کسی کــه در 
محیط های صنعتی و آلـــوده کــار می کند برایش 
امکان پذیر نیست پس از این سن کار کند. افزایش 
سن کار برای چنین فردی نه تنها موجب افزایش 
بهره وری شرکت نخواهد شد بلکه می تواند موجب 
باال رفتن پرداخت ها از جیب صندوق ها به دلیل 
ــواع بیماری ها شـــود. وی  افــزایــش ابتالیش بــه انـ
تصریح می کند: اگــر افــزایــش بــهــره وری صــرفــاً با 
بیشتر کار کردن نیروی کار بدست می آید دولت و 
مجلس به آن فکر کنند اما با توجه به شرایط حاضر 
فعالً امکان ورود به این بحث وجود ندارد. بنابراین 
بهتر است این دو نهاد تصمیم گیر در زمینه افزایش 
کارآمدی و بهره وری صندوق ها کار کنند. چون اگر 
بهره وری مناسبی در بخش تولید داشته باشیم 
سعی نخواهیم کرد نیروی کار را که فقط یکی از 
ارکان تولید و افزایش بهره وری است، تحت فشار 
مضاعف قرار دهیم. البته اگر هم چنین کنیم باز 
چیزی عایدمان نخواهد شد. یعنی افزایش سن کار 
برای هیچ بخشی اعم از دولت، صندوق های بیمه گر 

و کارگران و کارمندان منفعت و برکتی ندارد. 

افزایش سن بازنشستگی، راه نجات صندوق های بیمه اجتماعی نیست

ضرورت اصالح ساختار 
سازمان های بیمه گر

ددستچينستچين

مسلم خانی
مدیر کل سابق دفتر ترویج، 
 
آموزش و تحقیقات وزارت کار

باید مجموعه ای از تدابیر و راهکارها را در 
قالب یک بسته جامع به منظور توانمند کردن 
صندوق های بیمه ای در کشور استفاده کنیم؛ 
برای این منظور پیش از هر چیز باید به سمت 

همسان سازی صندوق ها حرکت کنیم چون 

االن با تعدد صندوق ها و متفاوت بودن قوانین و 
مقررات آن ها در کشور مواجه هستیم که چنین 

چیزی در دنیا چندان مرسوم نیست. از سوی 
دیگر باید صندوق های خود را به سمت شفافیت 
و کارآمدی و نوآوری در بازارهای مؤثر جهانی 

حرکت دهیم. نکته دیگری که باید توجه داشته 
باشیم گستردگی چتر حمایت های اجتماعی و 
توسعه نظام بیمه پایه است چون این موضوع 

به شدت می تواند منجر به افزایش ورودی ها به 
صندوق شود.
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ذره ای کاغذ از قرنطینه خارج نمی شود ◾
عبدالرسول پــورعــبــاس؛ رئیس سازمان 
سنجش آموزش کشور در خصوص امنیت 
سؤال های آزمون سراسری گفت: کارکنان 
قرنطینه هیچ ارتباطی بــا خــارج از محیط و حتی با 
خانواده خود ندارند. هوا هم از طریق چند فیلتر به آن ها 
می رسد تا در نتیجه این اقدامات ذره ای کاغذ از محیط 

قرنطینه خارج نشود.

یک پنجم ایرانی ها هنوز واکسن نزده اند ◾
هــمــایــون ســامــه یــح نـــجـــف آبـــادی؛ عضو 
کمیسیون بهداشت و درمــان مجلس به 
فــارس گفت: اگر افــرادی که واکسن کرونا 
تزریق نکرده اند ترغیب به این کار شوند قطعاً تعداد 
مرگ و میر ها و بستری های کرونا به سمت صفر شدن 
پیش می رود؛ این در حالی است که حدود یک پنجم 

ایرانیان واکسن نزده اند. 

تعلل کارشناسان دولت در رتبه بندی معلمان ◾
به گزارش خانه ملت، محمد وحیدی؛ عضو 
ناظر مجلس در کمیته تدوین آیین نامه 
اجرایی قانون رتبه بندی معلمان گفت: در 
قانون قید شده دولت مکلف است در یک ماه آیین نامه 
اجرایی قانون رتبه بندی معلمان را مصوب کند؛ ولی 
شاهد تعلل کارشناسان دولت در تصویب آیین نامه 

اجرایی هستیم.

فروش سیگار به زیر ۱۸ ساله ها ممنوع!  ◾
ــزارش ایسنا، محمدرضا مسجدی؛  بــه گـ
دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات با اشاره 
به فروش سیگار به افراد زیر ۱۸سال گفت: 
حتی تک فروشی نیز بــه ایــن افـــراد ممنوع اســت. وی 
افزود:امروز به جای قهوه خانه، قلیان خانه داریم؛ قهوه خانه 
مخصوص ارائه مواد غذایی سالم است ولی امروز بیشتر 

درآمدشان بر اساس فروش دخانیات است.

جامعه

      صفحه 6

 جلسه مجمع عمومی عادی نوبت دوم شرکت تعاونی مصرف 
کارکنان سازمان بهداری استان ایالم به شماره ثبت 338 
در س��اعت 10 روز  چهارش��نبه م��ورخ 1401/03/25 در  
محل نمازخانه ستاد دانش��گاه علوم پزشکی ایالم میدان 
کش��وری- بلوار آزادی برگزار می گ��ردد.از عموم اعضاء 
دع��وت بعمل م��ی آید که در روز مق��رر و در محل مذکور 

حضور بهم رسانند. 
بدیهی اس��ت حضور کلیه اعضاء در جلس��ه ض��روری و در 
ص��ورت عدم حضور برابر اساس��نامه هیچگونه اعتراضی 
در رابطه با تصمیمات متخذه در مجمع مؤثر نخواهد بود. 
ضمن��اً  هر عضو می تواند اس��تفاده از ح��ق رأی خود را به 
ی��ک نماینده تام االختیار از میان اعضاء و یا خارج از اعضاء 
واگذار کن��د. محل بررس��ی وکالت نامه ها دفتر ش��رکت 
تعاونی واقع در چهار راه س��ید الش��هداء می باش��د.ارائه 
وکالت نامه ه��ای کتبی یا محضری جهت بررس��ی حداکثر 
ی��ک روز قبل از برگ��زاری مجمع بایس��تی تحویل هیئت 

مدیره شرکت تعاونی گردد.اعضا می توانند از 10 روز قبل 
از تش��کیل مجمع در دفتر شرکت حاضر و اطالعات الزم را 
در خص��وص گزارش هیئ��ت مدیره و گزارش بازرس��ان و 
ترازنامه و حساب سود و زیان و هرگونه حساب های دیگر 

کسب نمایند.  دستور جلسه:
1- گزارشی از عملکرد شرکت توسط رئیس هیئت مدیره         
 2- ترازنام��ه و صورته��ای مالی س��الهای 1400- 1399                          

3- انتخاب بازرسان
4- تصویب 10 درصد از سود خالص قابل تقسیم سال 
مالی 1399 و 1400 به عنوان پاداش اعضاء هیئت مدیره

5- به لحاظ تقویت بنیه مالی تعاونی از پرداخت س��ود 
سهام به سهامداران تعاونی خودداری شود.

۶- تعیین 20 درصد از س��ود قابل تقس��یم به عنوان 
ذخیره قانونی سالهای 1399 و 1400 لحاظ گردد. 

   مهرعل��ی علی حس��نی-رئیس هئیت مدی��ره تعاونی 
مصرف کارکنان سازمان بهداری استان ایالم

 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی)نوبت دوم(            تاریخ انتشار: 1401/03/07
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آگهی مزایده عمومی
موضوع: واگذاری حق امتیاز بهره برداری و جمع آوری کلیه 
پسماندهای خشك از محدوده منطقه 4 و ثامن شهرداری 

مشهد )بجزایستگاه های ثابت مبادله پسماند خشك(
مبلغ برآورد اولیه برای یکسال: 7.982.863.920 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  www.rrk.ir درج می گردد

سازمان 
مدیریت پسماند 
شهرداری مشهد
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آگهی مناقصه یک مرحله ای
 فراخوان شماره2001093676000001)نوبت اول( 

ش��هرداری س��بزوار در نظر داردمناقصه عمومی خرید250تن قیر70*۶0را از طریق 
س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزارنماید.کلیه مراحل برگزاری   مناقصه از 
دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران وبازگشائی پاکت هااز طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس)www.setadiran.ir(انجام خواهدشد 
والزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام درس��ایت 
مذکور ودریافت گواهی امضاالکترونیکی راجهت ش��رکت درمناقصه محقق س��ازند.

تاریخ انتشارمناقصه درسامانه: 1401/03/07 می باشد.
مهلت دریافت اسناد مناقصه:1401/03/18

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:1401/03/28
زمان بازگشایی پاکت ها :1401/03/29

مبلغ شرکت در مناقصه:1/175/450/000ریال
عالق��ه مندان به ش��رکت در مناقصه می بایس��ت جه��ت ثبت ن��ام ودریافت گواهی 
الکترونیکی)توکن(به ش��ماره02141934مرکز پش��تیبانی وراهبری س��امانه تماس 

حاصل نمایند.
موسی رجب زاده - شهردار سبزوار
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آگهی مزایده عمومی
موضوع: واگذاری حق امتیاز بهره برداری و جمع آوری کلیه 
پسماندهای خشك از محدوده منطقه 2 شهرداری مشهد 

)بجزایستگاه های ثابت مبادله پسماند خشك(
مبلغ برآورد اولیه  برای یکسال: 24.276.951.000 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  www.rrk.irدرج می گردد.

سازمان 
مدیریت پسماند 
شهرداری مشهد
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آگهی مزایده
موضوع: مزایده اجاره محل های خدماتی، رفاهی و تعمیرگاهی

شهرداری مشهد در نظر دارد برخی محل ها و غرفه خدماتی، رفاهی 
و تعمیرگاهی خود را واقع در پایانه ها و ایستگاه سوارهای خود را از 
طریق تشریفات مزایده واگذار نماید. لذا برای کسب اطالع بیشتر 
به آدرس اینترنتی  ets.mashhad.irمراجعه و یا با شماره تلفن 

31296954 تماس حاصل نمایید. 40
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آگهی تجدید مناقصه

شرکت مهندسی آب و خاک قدس رضوی 

شرکت مهندسی آب و خاک قدس رضوی
 در نظر دارد 

اجرای ش�بکه جمع آوری و انتقال فاضالب قس�متی از شهر خواف در استان خراسان رضوی را 
از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد ش�رایط واگذار نماید . متقاضیان حداکثر ظرف مدت 
یک هفته از تاریخ درج آگهی مهلت دارند جهت کس�ب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه 

به نشانی مشهد میدان استقالل بین آزادی 37 و 39 پالک 21 مراجعه نمایند.
 تلفن تماس 36073535-051 داخلی 112

 شهرداری طرقبه در نظر دارد امالك مازاد بر نیاز خود را با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری 
از س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دول��ت  www.setadiran.ir ب��ا ش��ماره 2001050352000002 به صورت 

الکترونیکی به فروش برساند. 
-تاریخ انتشار اسناد در سایت از ساعت 8 مورخ 1401/03/07 می باشد. 

-مهلت دریافت اسناد مزایده از سایت تا ساعت 19 مورخ 1401/03/09
-تاریخ بازدید از 1401/03/07 تا 1401/03/09 از ساعت 8 صبح تا 13

-مهلت ارائه پیشنهاد تا ساعت 12 مورخ 1401/03/23 
-زمان بازگشایی پاکت ها ساعت 8 صبح مورخ 1401/03/24

ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:
1.برگزاری مزایده صرفًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده 
شامل خرید و دریافت اسناد مزایده )در صورت وجود هزینه مربوطه(، پرداخت تضمین شرکت در مزایده 
)ودیعه(، ارس��ال پیشنهاد قیمت، بازگش��ایی پاکات، اعالم به برنده، واریز وجه مزایده و تحویل زمین در 

بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد.
2.عالقه مندان به ش��رکت در مزایده می بایس��ت جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با 

شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 021-41934 

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام س��ایر اس��تان ها، در سایت س��امانه )www.setadiran.ir( بخش "ثبت نام/
پروفایل مزایده گر" موجود است.

     روابط عمومی شهرداری طرقبه

آگهی مزایده عمومی شماره 2001050352000002 )تجدید( نوبت اول
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     شهرداری طرقبه در نظر دارد چوب های مازاد بر نیاز خود را با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره 
گیری از س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت  www.setadiran.ir با شماره 100105035200000۶ به صورت 

الکترونیکی به فروش برساند. 
-تاریخ انتشار اسناد در سایت از ساعت 8 مورخ 1401/03/07 می باشد. 

-مهلت دریافت اسناد مزایده از سایت تا ساعت 19 مورخ 1401/03/1۶
-تاریخ بازدید از 1401/03/07 تا 1401/03/1۶ از ساعت 8 صبح تا 13

-مهلت ارائه پیشنهاد تا ساعت 12 مورخ 1401/03/28 
-زمان بازگشایی پاکت ها ساعت 8 صبح مورخ 1401/03/29

ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:
1.برگزاری مزایده صرفًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده 
شامل خرید و دریافت اسناد مزایده )در صورت وجود هزینه مربوطه(، پرداخت تضمین شرکت در مزایده 
)ودیعه(، ارس��ال پیشنهاد قیمت، بازگش��ایی پاکات، اعالم به برنده، واریز وجه مزایده و تحویل چوبها در 

بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد.
2.عالقه مندان به ش��رکت در مزایده می بایس��ت جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با 

شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 021-41934

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام س��ایر اس��تان ها، در سایت س��امانه )www.setadiran.ir( بخش "ثبت نام/
پروفایل مزایده گر" موجود است.

روابط عمومی شهرداری طرقبه

 آگهی مزایده عمومی شماره 1001050352000006 )تجدید( نوبت اول

ح
/ 4
01
02
72
2

40
10
27
36

آگهی تجدید مزایده عمومی سازمان 
فردوس های شهرداری مشهد

موضوع:واگذاری بهره برداری از غرفه های مجتمع سنگتراشان شهدای 
مدافع حرم واقع در آرامستان بهشت رضا)ع( 

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت مناقصات و مزایدات شهرداری 
مشهد مقدس به آدرس ets.mashhad.ir مراجعه نمائید.
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دلفی 
در رادار سرخ ها
یونس دلفی مهاجم 

21 ساله و سابق 
تیم شارلوا بلژیک 

که فصل گذشته به 
صورت قرضی در تیم 

گوریتسا کرواسی 
حضور داشت، یکی 

از بازیکنانی است که 
یحیی گل محمدی 

درخواست جذب او 
را داده است. احتمااًل 

دلفی با قراردادی 
سه ساله به جمع 
شاگردان یحیی 

گل محمدی اضافه 
خواهد شد تا شاهد 
زوج احتمالی دلفی- 

شهباززاده باشیم.

در  حاشيه

حضور دبیر 
در انتخابات 

اتحادیه جهانی 
کشتی 

رئیس فدراسیون 
کشتی قرار است در 

انتخابات هیئت رئیسه 
اتحادیه جهانی شرکت 

کند.
حمید سوریان نایب 

رئیس فدراسیون 
کشتی با اعالم این خبر 

گفت:هدف نهایی ما 
حضور یک نماینده 

از کشورمان در هیئت 
رئیسه اتحادیه جهانی 

است و به امید خدا 
رئیس فدراسیون 

کشتی در انتخابات 
هیئت رئیسه اتحادیه 

جهانی که در جریان 
رقابت های جهانی 
صربستان برگزار 

می شود، شرکت خواهد 
کرد.

خبرخبر
روزروز

  وینسنت کمپانی  
ستاره سابق سیتی در آستانه 

قبول هدایت تیم برنلی قرار گرفته. 
اندرلخت،همان تیمی که او فوتبالش را 
از آنجا آغازکرد. وی گفته به همکاری 

با این تیم بلژیکی پایان داده است.

  پائولو مالدینی 
 مدیر ورزشی باشگاه میالن، رافائل 
لیائو را یک بازیکن غیر قابل فروش 
می داند. یک بند آزادسازی بزرگ و 

150 میلیون یورویی در قرارداد این 
بازیکن با روسونری وجود دارد.

  لئو مسی 
کادناسر در گزارشی مدعی شده 

مسی از اظهارات علنی الپورتا در 
مورد خودش خسته شده و حتی 

خورخه مسی با وی تماس گرفته و 
درخواست کرده از پسرش نام نبرد.

سینا حسینی   در شرایطی 
که نیمی از اعضای کاروان ایران 
برای حضور در سفارت کانادا 
به استامبول سفر کرده بودند و 
بخش دیگری در صف دریافت 
کارت پرواز بودند، یک توئیت 
کامالً جنجالی از سوی فدراسیون فوتبال کانادا 
رویایی پــرواز به ونکوور را برای بازیکنان تیم ملی 
و دیگر همراهان ایــن مسافرت طوالنی نقش بر 

آب کرد.
فدراسیون فوتبال کانادا سرانجام در برابر فشارهای 
گسترده کانون هــای قــدرت و البــی هــای سیاسی 
پشت پرده از سوی دلتمردان این کشور، تصمیم 
به لغو یک جانبه این بازی گرفت تا مشخص شود 
آن ها در ظاهر به جدایی ورزش از سیاست پایبند 
هستند، اما در عمل به معنای واقعی کلمه مجری 
تصمیمات سیاسی و غرض ورزانه دولتمردان این 

کشور هستند.
با انتشار این خبر در رسانه های ایرانی همان طور 
که انتظار می رفت توفان تند انتقادات به راه افتاد و 
در وهله نخست اعضای هیئت رئیسه فدراسیون 
فوتبال بــه واســطــه تصمیم گیری غلط در نحوه 
انتخاب حریف تدارکاتی خطاب قرار گرفتند اما مثل 
همیشه اعضای هیئت رئیسه پاسخی قانع کننده 
به افکارعمومی ندادند تا توپ به زمین روابط عمومی 
فدراسیون فوتبال بیفتد. توقع می رفت پس از این 
انتقادها میرشاد ماجدی نسبت به لغو بازی ایران و 
کانادا در ونکوور موضع گیری شفافی داشته باشد 
اما نه تنها این اتفاق روی نداد بلکه در برخی رسانه ها 
عنوان شد ماجدی و کامرانی فر در ایــران حضور 

ندارند و برای دریافت ویزا به ترکیه سفر کردند!

موضع وزارت؟◾
همزمان، محمد پوالدگر معاون ورزش قهرمانی 
وزارت ورزش نیز لغو این بازی را یک اتفاق سیاسی 
توصیف کرد و مدعی شد هیچ یک از مسئوالن 
فدراسیون فوتبال برای انجام این بازی نظر مشورتی 
وزارت ورزش و جوانان را نخواستند و از آنجا که ما 
به اصل استقالل فدراسیون های ورزشی اعتقاد 
ــم با ایــن موضوع مخالفتی نکردیم امــا باید  داری
ــران در هر  ــران و تیم ملی فوتبال ای شــأن ورزش ای

موقعیتی حفظ شــود. موضع گیری معاون وزیر 
ورزش و جوانان نشان داد ریشه های اختالف با 
تیم مدیریتی فوتبال تنها به حوزه داخلی این رشته 
برنمی گــردد، بلکه در نهاد باالدستی نیز هیئت 
رئیسه فدراسیون فوتبال منتقدان دانــه درشتی 
دارد، انعکاس این مطالب در فضای رسانه ای سبب 
شد کاربران ایرانی شبکه های اجتماعی نیز مواضع 
تندی علیه مسئوالن فدراسیون فوتبال اتخاذ کنند 
و خواستار پاسخگویی شفاف و بی حرف و حدیث 
مسئوالن شوند. عده ای دیگر نیز با انتقاد از برخی 
ایرانی های ساکن در کانادا که با امیال سیاسی تالش 
کردند این بازی برگزار نشود، آن ها را با واژه خیانتکار 
به فوتبال ملی توصیف کردند و با سرزنش این 
طیف برای آن ها نوشتند شما ایرانی نیستید چون 
ایرانی برای موفقیت تیم ملی فوتبال کشورش هیچ 

سنگ اندازی و کارشکنی انجام نمی دهد.

درخواست غرامت از کانادا◾
در این میان کلهر، معاون فرهنگی وزارت ورزش و 
جوانان با انتقاد از لغو این بازی طرح درخواست 

غرامت از تیم ملی کانادا را مطرح کرد که بالفاصله 
برخی دیگر نیز از این موضوع استقبال کردند اما 
فغان پور مدیر حقوقی فدراسیون فوتبال با انتقاد 
از میرشاد ماجدی و کامرانی فر مدعی شد آقایان 
تنها به فکر سفر رفتن بودند در حالی که به عواقب 
کار فکر نمی کردند. فغان پور که در برنامه تلویزیونی 
ورزشگاه سخن می گفت اشاره کرد رئیس و دبیر 
ــرارداد بازی ایــران و کانادا  کل فدراسیون فوتبال ق
را از وی مخفی کردند تا کسی متوجه نشود در 
آن قرارداد چه اتفاقاتی گذشته است. اما اوضاع 
آشفته خنثی ترین و بی آزار ترین سرمربی ادوار 
تاریخ ایران را نیز عصبانی کرد تا دراگان اسکوچیچ 
که در هفته های اخیر هیچ کالمی بیان نکرده بود، 
تهدید به برگزاری کنفرانس خبری کرد تا به این 

ترتیب نشان دهد از این اوضاع ناراحت است.

بازی با پاراگوئه؟◾
پس از این اتفاقات بود که مدیر رسانه ای تیم ملی 
برای آرام کردن فضا ادعا کرد مسئوالن فدراسیون 
برای آمادگی تیم ملی قصد دارند بازی با پاراگوئه 

را دنبال کنند که بالفاصله کــاربــران شبکه های 
اجتماعی با اشــاره به این موضوع مدعی شدند 
این تیم نه تنها با ما بازی نخواهد کرد بلکه تقویم 
زمان بندی بازی های تدارکانی آن کامالً روشن است 
و سه بازی تدارکاتی این تیم به شکل رسمی اعالم 
شده و این یک بلوف بزرگ برای آرام کردن فضای 

انتقادی موجود است!

سکوت عجیب فیفا◾
اظــهــارات مسئوالن فــدراســیــون کــانــادا در هفته 
گذشته نشان می داد ایــن بــازی دوستانه برگزار 
خواهد شد و ایــن فدراسیون تأکید کــرده اجــازه 
دخالت سیاست به ورزش را نمی دهد ولی چه 
اتفاقی رخ  می دهد و ورق برمی گردد و تصمیمی 

کامالً سیاسی گرفته می شود؟
بدون شک دولت آمریکا، کانادا را زیرفشار گذاشته 
تا تصمیمی کامالً سیاسی بگیرد و از این طریق هم 
بتواند به ملت ایــران ضربه بزند. اقــدام سیاسی 
کانادا در ورزش کامالً با رهبری آمریکا بوده تا در 
آماده سازی تیم ملی فوتبال ایران در مسیر جام 
جهانی اختالل ایجاد کند.آمریکا بار دیگر خباثت 
خود را  علیه ملت ایــران ثابت کرد و یک بار دیگر 
به همگان نشان داد برای این دولت خط قرمزی 
وجــود نــدارد و بــرای رسیدن به اهــداف خود از هر 

قانونی می گذرد.
نکته مهم تر در ایــن شرایط ایــن اســت که وقتی 
خود فدراسیون فوتبال کانادا تحت فشار آمریکا 
و رسانه هــای معاند کامالً اعــتــراف کــرده که این 
تصمیم سیاسی بوده، فیفا نباید سکوت کند. اما 
مثل همیشه فیفا و دیگر سازمان های بین المللی 
ورزش نشان دادند تنها در مسیر نظام سرمایه داری 

حرکت می کنند.
در پایان، لغو دیدار دوستانه ایران با کانادا دو نکته 
مهم را برای همگان روشن کرد. نکته اول قانون فیفا 
مبنی بر عدم دخالت سیاست در فوتبال شعاری پوچ 
و بی اساس است. نکته دوم و مهم تر این است که تیم 
ملی فوتبال ایران با انتخاب اشتباه برای بازی دوستانه 
بــا کــانــادا کــه تحت سلطه آمریکا دشمن دیرینه 
ملت ایـــران اســت، فرصت ضربه زدن ایــن دولت 
 متخاصم به فوتبال ایران را داد و این اشتباه بزرگی

بود.

گزارش قدس از چگونگی لغو بازی ایران -کانادا 

تیم ملی درآفساید بی کفایتی  و سیاسی بازی فیفا
زیر ذره بين

سکوت دایی شکست

سلطانی فر نگذاشت 
سرمربی تیم ملی شوم

»دایی« که بعد از حضور در مراسم قرعه کشی 
جام جهانی 2022 قطر در صدر اخبار ورزشی 
ــران قــرار گرفته بــود، در گفت  وگویی مفصل  ای
مقابل دوربــیــن »فــوتــبــال 360« نشسته و با 
ــود گپ  هــم دانــشــگــاهــی و رفــیــق صمیمی خـ
زده اســت. گزیده این گفت و گو را با هم مرور 

می کنیم.
 جایگاه بین مــردم: بعضی موقع ها که بیکار 

هستیم، تلویزیون نگاه می کنیم. می گویند 
خیلی وقت ها بعضی مسائل باعث می شود که 
آدم یک مدت استراحت کند، بعد قدر زندگی 
را بداند. بداند زندگی فقط فوتبال نیست. االن 
در این سه سالی که از فوتبال دور هستم، خیلی 
چیزها یاد گرفتم. به خیلی چیزها فکر کردم. 
آگاهی خودم را خیلی بیشتر کرده. من همیشه 
گفته ام: فوتبال بهانه و دلیلی شد که من کنار 
مردم باشم. جایگاه اجتماعی کوچکی که بین 

مردم داریم، فوتبال سبب آن شده است.
 300 تا بخیه: آن هایی که باید در جایگاهشان 

باشند، نیستند. آن هــایــی کــه نباید اصــالً به 
چنین جایگاه هایی که االن در مملکت ما هست 
برسند، رســیــده انــد. تنها در فوتبال نیست. 
در همه چیز ما این مسئله را داریم می بینیم. 
البی های بیرون هیچ موقع نمی گذارند امثال من 
بتوانند در چیزی که جوانی خودم را گذاشته ام، 
در رشته ای که ببخشید برایش بــاالی 300 تا 
بخیه خـــورده ام، بتوانم در آن با عشق و عالقه 
کار بکنم. من کسی نیستم که با هر شرایطی 
بتوانم با بعضی از آدم هــا کار بکنم و به خاطر 
همین بــیــرون آمــدم.شــایــد کــار کــردن را از من 
بتوانند بگیرند اما آن عشق و عالقه را هیچ کس 

نمی تواند بگیرد. 
  پست مدیریتی: مدیریت را اصــالً دوست 

ــاور نمی کنید شاید باالی  نـــدارم. در زندگیم ب
20 سال است که شرکت دارم. قبالً هم شرکت 
ورزشــی داشتم. االن هم شرکت فــوالدی دارم 
و در رشته خودم )متالورژی( دارم کار می کنم. 
هیچ موقع پشت صندلی ننشستم. اصــالً آن 
پشت نشستن را دوست نــدارم؛ با من سازگار 

نیست. 
  ممنوع  از کار: من آویزان این فوتبال نیستم. 
هیچ موقع هم نبودم. موقعی که مثالً کسی را 
مدیرعامل باشگاه من می گذارند که اصالً فوتبال 
بلد نیست، بعد می آید به خاطر اختالفاتی که 
از گذشته با او داشتیم، دنبال این است که من 
زمین بــخــورم شما چکار مــی کنید؟نمی دانم 
ممنوع  از کار بــودم یا نبودم اما این را می دانم 
که خیلی از ادارات و مراجعی که بودند، آمدند 
زندگی ما را کنکاش کردند. حاال ممنوع  از کار 
باشم هم افتخار می کنم که به خاطر حرف حقی 
که زدم، به خاطر حرف هایی که زدم، ممنوع  از 
کار باشم. جایگاهی که بین مردم دارم را با هیچ 

چیزی در زندگی ام عوض نمی کنم. 
  از دست فروشی تا مهندسی:همیشه گفته ام 
که به عشق بابام، مهندسی ام را گرفتم. از روز 
اول، از اول ابتدایی خدا بیامرز به من گفت که 
تو باید مهندس بشوی. شاید بــاور نکنید، از 
بچگی؛ 11، 12 ساله بــودم که سه ماه تابستان 
دست فروشی کردم. هزینه 9 ماه درس خواندن 
را پیدا کردم. من خیلی افتخار می کنم که روی 

پای خودم بودم. 
 تیم ملی بــدون برنامه: حـــال و روز فوتبال ما 

خوب نیست. توانستیم به جام جهانی صعود 
بکنیم اما هیچ برنامه  مدونی نداریم که بتوانیم 
خــودمــان را آمـــاده بکنیم. بــا تیم های بزرگی 
می خواهیم بازی کنیم و مطمئناً می تواند پای 
خیلی از بچه های ما را به اروپا باز کند. در این 
زمــانــی کــه حـــال و روز مــردم مــا خــوش نیست، 
یک جام جهانی می تواند مــردم را خوشحال 
کند و متأسفم که االن بــدون برنامه و بدون 
هیچ چیزی ادامه می دهیم. من خودم خیلی 

امیدوار نیستم. 
  دستور وزیر:هم قبل از ویلموتس و هم قبل 
از آقای اسکوچیچ پیشنهاد را به ما دادنــد اما 
می گویم دیگر ما لحظه آخــر اوت شدیم! آن 
موقع که وزیر ورزش نگذاشت سرمربی شوم.

من فوتبال را کنار گذاشتم، کی آمد یک بازی 
خداحافظی برای ما بگیرد؟ 17 سال رکورد دنیا 
را داشتیم. چه اتفاقی افتاد؟ اگر االن به عقب 
برگردم به هیچ عنوان آن افطاری رئیس جمهور 

وقت را نمی رفتم. 
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تمدید ترابی و جذب پور علی گنجی◾
بعد از تمدید قرارداد مهدی ترابی ، مدیران پرسپولیس با 
پور علی گنجی به توافق نهایی رسیدند. پرسپولیس به دلیل 
بسته بودن پنجره نقل وانتقاالتی اش به دلیل شکایت 
آنتونی استوکس و باشگاه پدیده، قــادر به ثبت قــرارداد 
مرتضی پورعلی گنجی نیست و بعد از رفع مشکل قانونی، 
قرارداد مدافع جدید سرخ پوشان به ثبت خواهد رسید. 

اعالم رسمی این قرارداد هم به همین دلیل انجام نشد.

گل بیست و دوم برای طیبی◾
حسین طیبی، ستاره ایرانی بنفیکا که صحبت از 
انتقالش به لیگ برتر فوتسال اسپانیا هم وجود دارد، 
در شب پیروزی تیمش مقابل لئوئس توانست گل 
دوم را با شوت محکم در دقیقه 10 به ثمر رساند.او 
که 21 گل به ثمر رسانده بود برابر لئوئس توانست 
ــه عـــدد 22   آمـــار گــل هــای خـــود را در فــصــل جـــاری ب

برساند.

رحمتی همه بندها را فعال کرد!◾
سرمربی آلومینیوم اراک تمام بندهای مــوجــود در 
قــراردادش بــرای تمدید با این باشگاه را فعال کــرد. در 
ــرارداد هیئت مدیره با رحمتی عنوان شــده بــود در  قـ
صورتی که وی به یکی از خواسته های آن هــا مبنی بر 
»برتری مقابل پرسپولیس «، »صعود به فینال جام 
حذفی« یا »کسب رتبه تک رقمی « دست پیدا کند، 

قرارداد به صورت خودکار تمدید می شود.

مجیدی: بدون ملی پوشان بازی نمی کنیم◾
در لیست جدید تیم ملی نام سیدحسین حسینی، 
عارف غالمی، مهدی مهدی پور، امیرحسین حسین زاده 
و صالح حردانی از استقالل دیده می شود.چون او به 
دنبال رسیدن به امتیاز 70 است، به هیچ عنوان حاضر 
نیست بــدون بازیکنان ملی پــوش تیمش برابر نفت 
مسجدسلیمان به میدان برود و این موضوع را به مدیران 

تیمش اعالم کرده است.

ستارگان ورزش

امشب در پاریس، رئال مادرید و لیورپول برگزارکننده فینال 
ــرای کارلو  ــازی می تواند ب لیگ قهرمانان خواهند بــود.ایــن ب
آنچلوتی یک شب تاریخی و رکوردشکن باشد، امــا شاگرد 
اول مدرسه فوتبال آلمان اجــازه خواهد داد؟ آنچلوتی پس 
از قهرمانی سوپرکاپ اسپانیا و اللیگا حاال به دنبال قهرمانی 

چمپیونزلیگ است.
اتفاقی که به وی اجازه خواهد داد باالتر از باب پیزلی و زین الدین 
زیدان، با چهار قهرمانی چمپیونزلیگ، پرافتخارترین مربی این 
تورنمنت شود. در واقع سن دنی پاریس فردا می تواند شاهد 

یک رویداد تاریخی باشد.
تنها چند هفته پس از رکوردشکنی تاریخی آنچلوتی به عنوان 
تنها مربی ای که توانسته در پنج لیگ معتبر و بــزرگ اروپایی 
تیم هایش را قهرمان کند، او در آستانه یک رکورد تاریخی دیگر 
قرار دارد. مانع بزرگ پیش روی کارلتو یک مربی آلمانی است؛ 
یورگن کلوپ. از سال 2019 تمامی تیم هایی که فاتح لیگ قهرمانان 

شده اند، یک مربی آلمانی را روی نیمکت خود داشته اند. 
در فینال ســال 2019 لیورپول با هدایت کلوپ توانست 0-2 

ــد.  تـــاتـــنـــهـــام را شــکــســت دهــ
ســال 2020 بایرن با هانسی 
ــی اس  فــلــیــک تـــوانـــســـت پـ
جــی را 1-0 مــغــلــوب کــنــد و 
ســال گذشته نیز چلسی با 

توماس توخل توانست از 
منچسترسیتی  ســـد 
ــد. پــیــش از  ــن ــور ک عــب
این، زین الدین زیدان 
بــه عــنــوان یــک مربی 

فرانسوی توانسته بود 
سه دوره متوالی رئــال را 

قهرمان کند.

مدرسه ژرمن ها◾
فوتبال اروپــا در سه سال 

گذشته تحت سیطره مدرسه فوتبال آلمان بوده و در این تردیدی 
نیست. فلیک با بایرن و توخل با چلسی  و کلوپ احتماالً با 
در اختیار داشتن بهترین لیورپول، با سود جستن از ایده های 
جدید و خالقانه خود، توانستند بر بام فوتبال اروپا قرار بگیرند. 
وجه مشترک تیم های این سه مربی آلمانی، جدیت، ارائه بازی 
پرفشار با تــوان بدنی بــاال و پــرس شدید حریف در تمام نقاط 
زمین)خصوصیت بارز فوتبال آلمان در تاریخ(، بوده است. مربیان 
آلمانی خود را در سطح اول فوتبال باشگاهی اروپا ثابت کرده اند، 
درست در سال هایی که تیم ملی آلمان از روزهای اوجش به دور 

مانده و دریایی از تردید و ابهام است.  

مکتب ایتالیایی◾
در مقابل ایــن دیـــوار سخت و رســوخ ناپذیر آلمانی، بــه کارلو 
آنچلوتی می رسیم. مربی ایتالیایی قدیمی فوتبال کــه روی 
تاکتیک های سنتی و نیز تجربه خود برای موفقیت حساب باز 
کرده است. کارلتو به عنوان مربی اولین بار سال 2003 با میالن 

قهرمان چمپیونزلیگ شد. 
همان سال یورگن کلوپ در دسته دوم 
فوتبال آلمان مربی ماینز بود و با این 
تیم موفق به صعود به بوندسلیگا نشد. 

هانسی فلیک در دسته سوم هدایت 

هوفن هایم را برعهده داشــت و توخل نیز مربی تیم زیــر 19 
ساله های اشتوتگارت بود.

آنچلوتی همچنین امشب در سن دنی می تواند رکــورد برتر 
و تاریخی مربیان ایتالیایی را بهتر کند. مربیان ایتالیایی در 
مجموع 11 قهرمانی چمپیونزلیگ را کسب کرده اند و از این 
حیث باالتر از مربیان اسپانیایی و آلمانی، با 10 عنوان قهرمانی 
قرار دارند. نِرِئو روکو و آریگو ساکی با اینتر و میالن دو بار این 
عنوان را کسب کردند. جیووانی تراپاتونی یک بار یوونتوس را 
قهرمان اروپا کرد. فابیو کاپلو، مارچلو لیپی و روبرتو دی متئو 
نیز با میالن، یووه و چلسی بر بام فوتبال اروپا ایستادند. امروز 
چشم امید ایتالیا به کارلتو است، پیرمردی کهنه کار برابر کلوپ، 
شماره یک مدرسه فوتبال آلمان. کدام یک برنده خواهد شد؟

در همین راستا مارکا ادعای جالبی مطرح کرده است. بر اساس 
این گزارش کارلو آنچلوتی قصد دارد قبل از فینال لیگ قهرمانان 
ویدئویی از تمام بازگشت هایشان در این فصل را برای بازیکنان به 

نمایش بگذارد تا در تیم انگیزه قابل توجهی ایجاد کند.

ترکیب احتمالی دو تیم◾
رئال مادرید: تیبو کورتوا، دنی کارواخال، 
داوید آالبا، ادر میلیتائو، فرالند مندی، 
کاسیمیرو، تونی کروس، لوکا مودریچ، 

فده والورده، وینیسیوس و کریم بنزما

ــیــســون، ترنت  ــیــورپــول: آل ل
ــل مــاتــیــپ،  ــ ــد، ژوئ ــولـ آرنـ
ــــک،  ــل فـــن دای ــرژیـ ویـ
انـــدی رابــرتــســون، 
فــــابــــیــــنــــیــــو، 
جــــــــــــــــوردن 
ــدرســون،  هــن
تــیــاگــو، لوئیز 
دیــــــــــاز، مــحــمــد 

صالح و سادیو مانه

ورزش7

امشب ساعت 23:30، رئال - لیورپول در فینال چمپیونزلیگ 

»قوهای برنابئو«  یا  »لک لک های آنفیلد«

نکته مهم تر در این شرایط این است که وقتی خود فدراسیون فوتبال کانادا 
تحت فشار آمریکا و رســانه های معاند کاماًل اعتراف کرده که این تصمیم 
سیاسی بوده، فیفا نباید سکوت کند. اما مثل همیشه فیفا و دیگر سازمان های 
بین المللی ورزش نشان دادند تنها در مسیر نظام سرمایه داری حرکت می کنند.

گزیدهگزیده



آمریکایی ها 
حین فرار 
سالح هایشان را 
نبردند!

دبیر شورای 
امنیت روسیه 
صبح روز گذشته 
در موضع گیری 
رسمی اش اعالم کرد: 
غرب و آمریکا باوجود 
فرار از افغانستان، 
همچنان به دنبال 
بدتر کردن اوضاع در 
این کشور هستند. 
به گزارش مهر، 
 پاتروشف افزود: 
هزار و ۱۰۰ دستگاه 
خودرو زرهی، 
حدود ۴۰ هواپیما، 
۴۰بالگرد، ۳۵۰ عراده 
توپخانه و ۵۰۰ گلوله 
خمپاره، ۲۵۰ سامانه 
ضد تانک و هواپیما 
و ۳۰۰ هزار سالح 
سبک و سنگین از فرار 
آمریکا در افغانستان 
برجای مانده است.

خبر

اخراج پنج دیپلمات کرواسی 
از مسکو

وزارت خارجه روسیه صبح روز گذشته با صدور 
بیانیه ای اعــام کــرد پنج دیپلمات کــرواســی را 
ــه رژیـــم کی یف  ــه کــمــک آن هـــا ب در اعـــتـــراض ب
اخــراج می کند. این اقــدام روسیه در واکنش به 
تنش آفرینی های پیشین کرواسی به انجام رسید 
که طی آن این کشور چندی پیش ۱۸ دیپلمات 
روس را بــه بهانه مخالفت بــا عملیات نظامی 
مسکو در اوکراین در پیروی از اتحادیه اروپا اخراج 

کرده بود. 

تأسیس »اسرائیلِ بزرگ« 
ناکام ماند

یک تحلیلگر لبنانی با انتشار یادداشتی از ناکام 
ماندن پروژه تأسیس »اسرائیلِ بزرگ« با تدبیر 
حزب هللا خبر داد. به گزارش مهر، حسین حمیه 
ــروزی مــقــاومــت در ســـال ۲۰۰۰ در  ــی نــوشــت: پ
برابر اسرائیل یک پــیــروزی معمولی نبود زیرا 
مــوج رســانــه ای و دروغ بــزرگ شکست ناپذیری 
ارتـــش پــوشــالــی رژیـــم جعلی صهیونیستی را 
در هــم شکست و مقاومت ثابت کــرد چگونه 
ــات نــاچــیــز مــی تــوانــد  ــورداری از امــکــان ــرخــ ــ بــا ب

دستاوردهای بزرگ را خلق کند.

  تشدید تالش اروپا 
برای غارت منابع فلسطین

کشورهای عضو اتحادیه اروپا در راستای تأمین 
ــرژی روسیه، تــاش بــرای غــارت گاز  جایگزین ان
فلسطین از طریق مصر را شدت بخشیده اند. 
به گــزارش قدس، بر اساس اسناد منتشر شده 
در رسانه های غربی، به تازگی اتحادیه اروپا، رژیم 
صهیونیستی و مصر با امضای یک تفاهم نامه، 
همکاری ها در غارت منابع گاز فلسطین را افزایش 
خواهند داد. رومانی عاقه مندی خــود را برای 

خرید این منابع اعام کرده است.
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جهان

زارع   ایـــن روزهـــا 
ــاع پاکستان  ــ اوضـ
بــا آرامــــش فاصله 
ــاداری دارد.  ــنـ ــعـ مـ
یـــک  از  بـــــیـــــش 
ــوط  ــقـ مــــــــاه از سـ
دولـــت مــردمــی عــمــران خــان گذشته 
ــدون بــرگــزاری هیچ  ــن ب ــروردی و از ۲۲ف
انتخاباتی، دولــت در اختیار رقیب 
او یعنی »شهباز شــریــف« از حزب 
مسلم لیگ قـــرار گــرفــتــه اســـت. ایــن 
زدوبــنــد سیاسی در رأس هــرم قدرت 
پاکستان بــه مـــذاق مـــردم ایــن کشور 
خوش نیامده و آن ها برای وادار کردن 
دولت به انتخابات جدید، از سرتاسر 

پاکستان راهی اسام آباد شده اند.
عــمــران خــان یکی دو هفته ای است 
کــه در شــهــرهــای مختلف پاکستان 
ــرگــزار می کند.  تجمعات میلیونی ب
بنابراین جمع کردن چندصدهزار نفر 

در اسام آباد برای او کار چندان سختی 
نبود. از طرفی او پیش از رسیدن به 
ــود یــک تحصن  اســـام آبـــاد گــفــتــه بـ
طوالنی برگزار خواهد کرد و تا برگزاری 
انــتــخــابــات و اعـــام نتایج آن در این 
شهر خواهد ماند. اما نخستین شب 
حضور او و طرفدارانش در پایتخت با 
زدوخوردهای شدید و درگیری با پلیس 
هــمــراه بـــود. برخی از منابع میدانی 
گفته اند آتش زدن درخت ها و اموال 
دولتی کار پلیس بوده تا بتواند هرچه 
زودتر فضا را امنیتی کرده و به این بهانه 
عمران خان را فتنه گر قلمداد کند. گویا 
به همین دلیل عــمــران خــان تصمیم 
گرفته پایتخت را تــرک کند. باوجود 
ــن، نــخــســت وزیــر ســابــق پاکستان  ایـ
شامگاه پنجشنبه هشدار داد دولت 
شریف باید در 6 روز آینده )کــه حاال 
ــه اســــت( انــتــخــابــات  ــت دو روزش رف
جدیدی برگزار کند، در غیر این صورت 

وی به همراه 3 میلیون تن دوبـــاره به 
 طرف اسام آباد دست به راهپیمایی 

خواهد زد.
ــی خــود  ــران عـــمـــران خــــان در ســخــن
هــمــچــنــیــن اعـــــام کــــرد پــنــج تـــن از 
طــــرفــــدارانــــش در خــشــونــت هــای 
ــد.  ســراســر پــاکــســتــان کشته شــده ان
ــت پــاکــســتــان هــنــوز دربـــــاره ایــن  ــ دول
ادعــای عمران خان که طرفدارانش با 
دخالت پلیس متفرق و از تظاهرات 
مسالمت آمیز منع شــده انــد، هیچ 

اظهارنظری نکرده است.
مشکات عــمــران خــان بــا سیاسیون 
پاکستان از آنجا آغاز شد که او رسماً 
ــرای بــیــرون  ــاد بـ از تــمــایــات اســـام آبـ
آمدن از زیر چتر آمریکا سخن به میان 
ــود که  ــن اتــفــاقــات ب آورد. بــه دنــبــال ای
درگیری های داخلی در پاکستان باال 
گرفت و دادگـــاه عالی اســام آبــاد رأی 

به انحال دولت او داد.

عمران خان و صدها هزار طرفدارش از ایده تحصن بلندمدت در پایتخت کوتاه آمدند

مهلت 6 روزه به »شهباز«
مصیب نعیمی، تحلیلگر مسائل بین الملل   اظهارات تازه رجب 
طیب اردوغان درباره نیت این کشور در ایجاد یک منطقه امنیتی به عمق 
3۰ کیلومتر در مرز جنوبی و در عمق خاک سوریه در حالی است که آنکارا 
این روزها با چراغ سبز آمریکا و به پشتوانه پیمان نظامی ناتو به دنبال 

اقداماتی است که موجب افزایش ناامنی در منطقه می شود.
ترکیه چند سال پیش و پس از آنکه پروژه براندازی نظام سوریه با شکست 
روبــه رو شد مسئله ایجاد منطقه بی طرف در عمق 4۰ کیلومتری خاک 
سوریه را مطرح کرد. این ایده به جد از سوی دمشق رد شد و بشار اسد تأکید 
کرد همه خاکش را آزاد خواهد کرد. اکنون نیز اگرچه اردوغان فریاد حمایت 
از مــردم سوریه را سر داده و مدعی است هدف از این برنامه بازگشت 
مهاجران سوری به کشورشان است ولی باید توجه داشت تنها چیزی 
که او به فکرش نیست مردم سوریه است. هدف واقعی و در پس پرده وی 
از اجرای این پروژه انتقال افرادی به این منطقه است که بسیاری از آن ها 
تروریست بوده و عماً مجری سیاست های توسعه طلبانه آنکارا خواهند 
بود. اظهارات رئیس جمهور ترکیه را باید واکنشی به تحوالت داخلی 
سوریه قلمداد کرد. این روزهــا هیئت هایی از نیروهای کردی به دمشق 
رفته و ضمن دیدار با نمایندگان دولت در مورد آینده کشورشان مباحثه 
داشته اند. این برای آنکارا که خواهان ادامه وضعیت آشفته در سوریه است 
چندان خوشایند نیست. به نظر می رسد در این شرایط اردوغان با مطرح 
کردن ایجاد منطقه امنیتی در 3۰ کیلومتری خاک سوریه می خواهد برگ 

امتیازی در هرگونه تقابل با دولت سوریه و تحوالت آینده بدست آورد. 
بـا ایـن اوصـاف طـرح این مسـئله توسـط رئیـس جمهـور ترکیـه را می تـوان 
تسـت میزان جدیت دمشـق در دفاع از خاک این کشـور نیز تلقی کرد. با 
توجه به اینکه روسیه به علت جنگ در اوکراین در صحنه سوریه حضور 
کمتری دارد، اردوغان می خواهد نوع واکنش بشـار اسـد و حتی والدیمیر 
پوتین را سنجیده و سپس گام های بعدی را بردارد. نکته ای که بسی جای 
تأمـل دارد، موضوع خروج احتمالی ایاالت متحده از شـرق سـوریه اسـت 
که ایـن روزها از سـوی برخی محافل سیاسـی مطـرح می شـود. تحقق این 
مسـئله بیـش از همـه بـه زیـان ترکیـه و رژیـم صهیونیسـتی خواهـد بـود. 
در ایـن میـان و در شـرایطی کـه بـه واسـطه درگیـری در اوکرایـن اتـکا بـه ناتو 
هـم نمی توانـد چـاره حـل مشـکات آنـکارا باشـد، ترکیـه و رژیـم اشـغالگر 
صهیونیسـتی با دامن زدن بـه تنش هـا در میدان سـوریه بـه دنبال تغییر 

قواعـد بازی بـه نفع خویش هسـتند.

 ترکیه به دنبال 
تغییر قواعد بازی در شام

یادداشت

صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

سردبیر:
امیر سعادتی

اوقات شرعی به افق تهران

اذان صبح فردا

اذان ظهر

13/02

4/08

اذان مغرب

20/33

غروب خورشيد

20/12
 نیمه شب شرعی

00/10
طلوع فردا

5/51

اوقات شرعی به افق مشهد

اذان صبح فردا

اذان ظهر

12/29

3/32

اذان مغرب

20/02

غروب خورشيد

19/41
 نیمه شب شرعی

23/37
طلوع فردا

5/17
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      صفحه 8

فراخوان  مناقصه عمومی یک مرحله ای
سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران در نظر دارد 

نس����بت به خرید یک دس����تگاه آمبوالن����س  از طریق برگزاری مناقصه عمومی ی����ک مرحله ای اقدام نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس����ناد تا ارائه پیش����نهاد مناقصه گران )عالوه بر ارائه پاکت الف 
به صورت فیزیکی( و بازگش����ایی پاکت ها از طریق درگاه س����امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س����تاد( به 
آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد ش����د و الزم اس����ت 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.
*تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : به مبلغ 770/000/000 ریال 

*تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه:  روزیک شنبه مورخ 1401/03/08
*آخرین مهلت دریافت اسناد از سامانه : تا ساعت 19:00 روز چهار شنبه مورخ 1401/03/11

*آخرین مهلت بارگذاری اسناد در سامانه: تا ساعت 19:00 روزیکشنبه مورخ 1401/03/22
*آخرین مهلت ارائه پاکت الف ) به صورت فیزیکی ( : تا ساعت 14:00 روز دو شنبه مورخ 1401/03/23

*زمان بازگشایی پاکات: ساعت 10:00  روز سه شنبه مورخ 1401/03/24
اطالعات تماس دس����تگاه مناقصه گزار: جهت دریافت اطالعات بیش����تر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه 
پاک����ت ه����ا : ته����ران- کیلومتر 7 جاده قدیم کرج – خیابان خلیج فارس – س����ازمان امداد و نجات – اداره 

پشتیبانی  - تلفن 021-64042323
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 1456  

دفتر ثبت نام: 88969737  و 85193768
سایر شرایط در اسناد مناقصه درج خواهد شد.

سازمان امداد و نجات 
  جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران
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م الف 790شناسه آگهی : 1323697

مناقصه شماره :03-1401 )نوبت اول(
فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای 
» مرمت و بازسازی دیوارحفاظتی بند انحرافی جلنگدار«

شرکت آب منطقه ای البرز در نظر دارد فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای« مرمت و 
بازسازی دیوارحفاظتی بند انحرافی جلنگدار » را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه 
مراحل برگزاری فراخوان شامل دریافت و تحویل اسناد 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 امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه 
محقق سازند.تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد همزمان با درج آگهی مناقصه در روزنامه می باشد. 

اطالعات و اسناد مناقصه و برنامه زمانبندی فرایند ارجاع کار از طریق سامانه قابل دریافت می باشد.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار: کرج- مهرشهر-بلوار امام خمینی)ره(-روبروی مصلی-خیابان بوستان- 

شرکت سهامی آب منطقه ای البرز- کد پستی 3186717598-تلفن310-320- 02633342300
اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:مرکز تماس 27313131، 021 

دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768 -021
شناسه آگهی:1323532

ح
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شرکت آب منطقه ای البرز 

آگهی مزایده عمومی
شرکت عمران و مسکن سازان ثامن در نظر دارد  فروش امالک )نوبت اول(

نس�بت به فروش یکی از امالک خود با مش�خصات ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید. متقاضیان محترم می توانند از 
تاریخ انتش�ار این آگهی با مراجعه حضوری و یا از طریق س�ایت ش�رکت نسبت به دریافت اس�ناد مزایده اقدام و پیشنهاد قیمت خود 
را به همراه س�پرده ش�رکت در مزایده )چک بین بانکی به مبلغ 5 درصد مبلغ پیش�نهادی در وجه شرکت عمران و مسکن سازان ثامن 
به ش�ماره حس�اب 282493074  نزد بانک رفاه کارگران ش�عبه طبرسی( در پاکت در بس�ته به صورت حضوری به دفتر حراست و یا به 
صندوق پس�تی ش�رکت حداکثر تا روز پنج ش�نبه مورخ 1401/03/19 ارسال و رس�ید دریافت نمایند. متقاضیان محترم می توانند به 
منظور هماهنگی الزم برای بازدید یا هر گونه س�وال احتمالی در زمینه امالک موضوع مزایده با ش�ماره تلفن زیر در س�اعت اداری 
تماس حاصل فرمایند. بازگشایی پاکت ها توسط کمیسیون فروش شرکت در ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1401/03/22 در دفتر 

حراست انجام خواهد شد. بدیهی است که شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

 آدرس شرکت: بلوار وحدت، وحدت 3/1- نبش شهید یوسفیان 5، صندوق پستی: 91735-794
https://www.maskanesamen.com :آدرس سایت

تلفن: 38-05133696337 داخلی 101 و 09900549532
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توضیحاتآدرسقیمت پایه )ریال(کاربرینوع ملک

مجتمع 
610،000،000،000تجاریعدالت

انتهای خیابان نواب 
صفوی، حاشیه 

میدان گوهرشاد، 
مجتمع عدالت

دارایی این شرکت در مجتمع مذکور شامل:
الف( ششدانگ عرصه و اعیان و منافع 93 واحد تجاری )مغازه( در 
طبقات منفی یك )21 واحد(، همكف )19 واحد( و طبقه اول )53 واحد( 
به انضمام یک دفتر اداری و یك كافی شاپ مجموعاً با زیربنای 2821/83 

مترمربع؛
با  ب( ششدانگ عرصه و اعیان و حقوق مالکانه 319 واحد مجموعاً 

زیربنای 5392/38 متر مربع که سرقفلی آنها متعلق به غیر می باشد.

آگهی مزایده
خیابان  مشهد،  در  واقع  اداری  واحد  یک  اجاره  دارد  نظر  در  قدس  فرهنگی  موسسه 
– دونبش چهارراه سجاد و جانباز با مساحت 390.5 متر  سجاد، ساختمان روزنامه قدس 
برای یک ماه پایه اجاره  نماید، قیمت  به واجدین شرایط واگذار  از طریق مزایده  را  مربع 

 703.000.000 ریال و شارژ ماهانه 50.000.000 ریال می باشد.
  لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت اطالع از محل دریافت اسناد مزایده و اطالعات 
تکمیلی با شماره 37685011 تماس حاصل نمایند. ضمنا مبلغ تضمین شرکت در مزایده

 IR790120000000006505847068 20 میلیون تومان می باشد که می بایست به حساب شماره 
واریز گردد. هزینه آگهی بر عهده برنده مزایده خواهد بود.
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آگهی مناقصه عمومی 

شرکت مهندسی آب و خاک قدس رضوی 

شرکت مهندسی آب و خاک قدس رضوی
 در نظر دارد 

 )SST( جهت پروژه تصفیه خانه خود در شهرستان کاشمرنسبت به خرید لوله های استنلس استیل
از طری�ق  مناقصه عمومی اقدام نماید . متقاضیان ش�رکت در مناقص�ه حداکثر ظرف مدت یک 
هفته از تاریخ درج آگهی مهلت دارندتا جهت دریافت اس�ناد و کس�ب اطالعات بیشتر به نشانی : 
مش�هد - بلوار آزادی -  بین آزادی 37 و 39 پالک 21 مراجعه نمایندو یا با ش�ماره  تلفن تماس 

36073535-051 داخلی 112 تماس حاصل نمایند.

 درگذشت آیت اهلل هبه الدین شهرستانی
آیت اهلل سید هبه الدین شهرستانی، مجتهد عراقی، 

مفسر قرآن، مجاهد و مبارز و یکی از وحدت گرایان جهان 
اسالم بود. تأسیس مدرسه اسالمی »اصالح« در بحرین، 

پشتیبانی از استقالل طلبی مسلمانان هند، حمایت از 
جنبش مشروطه ایران و ایجاد پیوند بین مراکز فرهنگی 

شیعه و سنی در عراق، مصر و سوریه و دفاع از عراق در 
جریان جنگ جهانی اول بخشی از فعالیت های اوست. او 

در ۲6شوال ۱۳۴۵شمسی درگذشت.
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