
گزارش 8

 سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ 
به خبرنگار قدس اعالم کرد

 دادگاه اغتشاشگران 
با حضور رسانه ها

 گفت وگو با 
حجت االسالم فربهی

مسئله حجاب و کوتاهی 
در انتقال پیام دین

آذر30

درگذشت 
مرتضی احمدی 
هنرپیشه 
در سال 1393

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

22

عارف مدافع مشروطیترواق4
خیلی از کسانی که با تاریخ معاصر ایران و به ویژه تاریخ عصر مشروطه آشنایی دارند، وقتی نام 
میرزای نائینی را می شنوند، بالفاصله به یاد طرفداری آن عالم بزرگ دینی از نهضت مشروطه و 

ه و َتْنزیُه الِمَلّه« می افتند... کتاب بسیار مشهور او با نام »تنبیُه االَُمّ

درباره حیات و اندیشه میرزای نائینی در سالروز رحلت او   

وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسش خبرنگار قدس درباره نوسان ها و جهش غیرمنطقی و سرسام آور قیمت خودرو:

نبود قوانین مؤثر برای داللی ارز، طال و خودرو عامل اختالل در بازار است
هیئت وزیران با افزایش 20درصدی میانگین حقوق و دستمزد در بودجه 1402 موافقت کرد
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نگاهی به ویژه برنامه های 
تلویزیون در بلندترین شب سال

سبد یلدایی 
قاب جادو
وضعیت بازار میوه و آجیل 
در یلدای 1401

کسبه امیدوار؛ 
خانوارها 
چرتکه به دست

رئیس اداره امور دانشجویان 
بین الملل دانشگاه فردوسی:

قانون در مسائل 
اتباع بیگانه چگونه 
به حاشیه می رود؟

گفت وگو با رئیس سازمان 
نظام روان شناسی ایران

80درصد مردم 
امکان مراجعه به 
روان شناس ندارند

خراسان

بازداشتی های 
آشوب در مسیر 
اردوهای جهادی

زندانی فلسطینی به علت اهمال پزشکی 
صهیونیست ها به شهادت رسید

کشتارسازمانیافته
2
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شرح در صفحه 8

سازمان عمران و نگهداری آگهی مناقصه 
حرم مطهر رضوی

تهیه مصالح ، ابزارآالت و ملزومات 
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شرح در صفحه 8

سازمان عمران و نگهداری آگهی مناقصه 
حرم مطهر رضوی

تعمیرات تجهیزات پخت و پذیرایی مهمانسرا ها و 
آشپزخانه های صنعتی
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در اجرای مفاد الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی 
و امالک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی 
دولت ، اراضی مورد نیاز جهت  احداث مخزن ذخیره آب 
به  آباد  - شهرستان خوشاب   شرب  روستای جنت 
مساحت 800  متر مربع ) به ابعاد  32 متر × 25 متر( 
عینی  حقوق  برقراری  برای  ذیل  کروکی  مطابق  را  
تملک نماید ، لذا بدینوسیله از کلیه مالکین محترم و 
صاحبان حقوق قانونی اراضی مستثنیات  پالک ثبتی 72 
اصلی واقع در بخش 5 شهرستان خوشاب دعوت بعمل 
می آورد تا جهت اجرای ماده 3 الیحه قانونی مارالذکر 
حداکثر ظرف مهلت )5 روز( از تاریخ درج این آگهی با 
در دست داشتن اصل مدارک مثبت مالکیت جهت توافق 
پیرامون قیمت عادله روز اراضی موصوف به دفتر حقوقی و 
تملک اراضی شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی 

واقع در مشهد – بلوار خیام - بلوار ارشاد – حدفاصل خیابان 
مهندس و گوهرشاد  - پالک 106  – تلفن 37683167- 051 
مراجعه  خوشاب  شهرستان  فاضالب  و  آب  امور  یا  و 
فرمایند. ضمنا چنانچه مالکین محترم یا صاحبان حقوق 
قانونی ظرف مهلت اعطایی مراجعه ننمایند می بایست 
حداکثر ظرف مدت یک ماه)پس از پایان مهلت مزبور( 
نسبت به معرفی یک نفر کارشناس رسمی دادگستری 
در رشته کشاورزی )بعنوان کارشناس منتخب( اقدام تا 
در معیت کارشناس منتخب این شرکت - ضمن تعیین 
کارشناس مرضی الطرفین - در قالب هیئت کارشناسی 
از محل بازدید و نسبت به تعیین قیمت عادله اراضی 
عدم  درصورت  است  بدیهی  آورند.  بعمل  الزم  اقدام 
از  بعدی  اقدامات  انجام  از  ناگزیر  این شرکت  مراجعه، 

طریق مراجع ذیصالح خواهد بود.
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عنوان پروژه :

 كارفرما :

  مشاور :

 عنوان نقشه :

 راهنما

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

آگهی تملک اراضی - مرحله اول با عنایت به اینکه شرکت آب و فاضالب
استان خراسان رضوی قصد دارد
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سازمان موقوفات ملک در نظر دارد دارو و لوازم مصرفی دامپزشکی مورد نیاز واحدهای دامپروری خود 
را از طریق مناقصه خریداری نماید. لذا از کلیه تامین کنندگان حقیقی و حقوقی دعوت می شود جهت 
دریافت اسناد مناقصه به آدرس سایتhttp://tender.epf.ir قسمت معامالت)مناقصات( مراجعه نمایند 
، مهلت ارائه پیشنهادات ساعت ۹ روز چهارشنبه مورخ1401/10/07 جلسه مناقصه و بازگشایی پاکات 
ساعت 10 همان روز می باشد. جهت کسب اطالعات بیشتر با تلفن05138403545 داخلی1602 تماس 

حاصل و یا به آدرس بلوار بعثت احمدآباد، بین رضا و طالقانی پالک 50 مراجعه فرمایید. 
آستان قدس رضوی - سازمان موقوفات ملک

آگهی مناقصه خرید دارو ) دام سنگین( و لوازم دامپزشکی مصرفی مورد نیاز 
واحدهای دامپروری سازمان موقوفات ملک
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            آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای همزمان با ارزیابی )یکپارچه( )نوبت اول(

     ش��ركت مجتمع گاز پارس جنوبی  پاالیش��گاه هش��تم در 
نظ��ر دارد اق��ام مورد نیاز خ��ود را با ش��رایط ذیل بصورت 
برگ��زاری مناقص��ه عموم��ی دو مرحل��ه ای همزمان ب��ا ارزیاب��ی )یکپارچه( از 
طریق س��امانه ت��داركات الکترونیکی دولت )س��امانه س��تاد( تامی��ن نماید:

شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران : 2001096412000021
شماره مناقصه و تقاضا : 

 R8/1401/007  تقاضای 0040041 مناقصه شماره
موضوع مناقصه/ شرح مختصر اقام درخواستی:

 ”COUPLING ”BHS  خرید
 مبلغ تضمین شركت در فرایند ارجاع كار: 4,916,704,489 لایر

ن��وع تضمی��ن ش��ركت درفراین��د ارج��اع كار: تضمی��ن ش��ركت در فراین��د 
ارج��اع كار بص��ورت یک��ی از تضامی��ن قاب��ل قبول وف��ق آیین نام��ه تضمین 
ش��ماره 123402/ت50659 ه م��ورخ 94/09/22 هیئ��ت وزی��ران م��ی باش��د.

مبلغ برآوردی مناقصه:  368,857.50 یورو 
آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی كیفی در سامانه ستاد:

 1401/10/18 ساعت 10

آخرین مهلت بارگذاری و  ارس��ال مستندات ارزیابی كیفی  )رزومه(  و پاكات 
الف، ب ، ج )رزومه( در سامانه ستاد: 1401/11/03 ساعت 10

زمان بازگشایی پاكات ارزیابی كیفی در سامانه ستاد: 1401/11/04 ساعت 10
زمان بازگشایی پیشنهادات فنی در سامانه ستاد: 1401/11/11 ساعت 10

زمان بازگشایی پیشنهادات مالی در سامانه ستاد : 1401/11/25 ساعت 10
آدرس مناقصه گذار: استان بوشهر- شهرستان عسلویه- شركت مجتمع گاز 

پارس جنوبی پاالیشگاه هشتم- ساختمان انبار كاال-طبقه اول -اداره خرید 
بدیهی است كلیه فرآیند برگزاری مناقصه الکترونیکی از طریق درگاه سامانه 
 WWW.SETADIRAN.IR :تداركات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( به نشانی
انجام می پذیرد وبه پیشنهاد های خارج از سامانه ستاد هیچگونه ترتیب اثری 
داده نخواهد شد و مناقصه گران بایستی نسبت به ثبت نام در سامانه ستاد و 

دریافت گواهی امضاء الکترونیکی اقدام نمایند.
مناقص��ه گران م��ی توانند جهت كس��ب اطاعات بیش��تر با ش��ماره تلفن های 

9661-07731319665 تماس حاصل فرمایند.                      
                                                                                               شناسه آگهی 1428882

روابط عمومی شركت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت ملی گاز ایران
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
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شرح در صفحه  8

آگهی  مناقصه 
مرحله دوم 

خرید مواد اولیه 
و مصرفی 

شركت خمیر مایه رضوی   

 چهارشنبه  30آذر 1401      26جمادی االول 1444       21دسامبر2022     سال سی وششم  
ـه ویــژه خراســان         ـه رواق            4 صفـح شــماره 9984      8 صفحــه           4صفـح

رواقرواق

2

 j رهبر معظم انقالب در دیدار خانواده شهدای شاهچراغ 
 با اشاره به نفاق دشمن در حرف و عمل درباره حقوق بشر و حقوق زن:

فعاالن هنری و رسانه ای 
حادثه شاهچراغ j را 

زنده نگه دارند



تأکید ایران 
بر رفع انسداد 
مسالمت آمیز 
کریدور »الچین«

سخنگوی وزارت امور 
خارجه تأکید کرد 
به سرعت موضوع 
رفع انسداد کریدور 
الچین از طریق 
گفت وگو و به صورت 
مسالمت آمیز بین 
آذربایجان و ارمنستان 
حل و فصل شود. 
کنعانی مقدم افزود: 
معتقدیم اجرای کامل 
مفاد بیانیه سه جانبه 
آتش بس، ٩ نوامبر 
٢٠٢٠ می تواند نقطه 
پایانی بر اختالفات 
بین دو کشور باشد؛ 
زیرا  بستن این کریدور 
عواقب شدید انسانی 
برای مردم این

 منطقه دارد. 

خبر

خبرخبر
روزروز

عربستان گام مؤثرتری برای ارتباط با ایران بردارد ◾
عضو کمیسیون امنیت ملی در گفت وگو با 
قدس گفت: ایــران در طول ماه های گذشته 
چندین دورمذاکرات با عربستان داشته که 
ــد تحوالت و ارتــبــاط بین ایــن دو کشور را به سمت  رون
پیشرفت سوق داده است. عباس مقتدایی افزود: توقع 
این بود که عربستان گام های مؤثرتر را در برای ارتباط دو 

کشور بردارد.

تأکید بر توسعه همکاری های امنیتی ایران و پاکستان ◾
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در تماس 
تلفنی، انتصاب ارتشبد »عاصم منیر« را به 
عنوان فرمانده جدید ارتش پاکستان تبریک 
گفت. به گزارش قدس، سرلشکر باقری در این گفت وگو، با 
اشاره به روند رو به توسعه همکاری های دفاعی به ویژه تأثیر 
آن در تحکیم امنیت مرز مشترک، گفت:  تداوم این روند 

و توسعه هر چه بیشتر همکاری ها باید افزایش یابد.

دولت انتخاب اقتصادی درستی دارد ◾
ــت گفت:  رئیس شـــورای اطــاع رســانــی دول
کاهش ۲۰درصدی تورم با وجود اجرای قانون 
حذف ارز ترجیحی، به معنی نبود افزایش 
قیمت در کاالها نیست. به گزارش قدس، خلجی درباره 
سیاست های اقتصادی دولت تصریح کرد: کاهش  تورم با 
وجود اجرای قانون حذف ارز ترجیحی،  به معنی چشم باز 

و انتخاب درست مسیر در اقتصاد است.

انتقال ۳۲ زندانی ایرانی در سه ماهه سوم سال به کشور ◾
رئیس کمیته انتقال محکومان، از انتقال ۳۲ 
زندانی ایرانی به کشورمان در دو ماه گذشته 
خبر داد. به گزارش ایسنا، موالیی جم افزود: 
یک زندانی از چین، ۱۶ نفر از تانزانیا و ۱۵ نفر نیز از اقلیم 
کردستان عراق به کشور منتقل شدند که به دلیل همراه 
داشتن مواد ممنوعه به حبس های طوالنی مدت محکوم 

بودند.

آرش خلیل خانه   سخنگوی 
ــتــصــادی دولــــت از مــوافــقــت  اق
ــــش  ــزای ــ ــران بــــا اف ــ ــت وزی ــ ــئ ــ ــی ــ ه
ــدی میانگین حــقــوق و  ــ ۲۰درصـ
دستمزد در بودجه ۱4۰۲ خبرداد. بدین ترتیب 
افزایش حقوق حداقلی بگیران بیش از ۲۰ درصد 
رشــد خواهد کــرد، هرچند ایــن رقــم نیز با نرخ 
تورم فاصله زیادی دارد. وی افــزود: با تصویب 
نهایی موضوع دستمزد کارکنان در مجلس، 
عدد نهایی آن نیز در بودجه مشخص خواهد 
شد. سید احسان خاندوزی دیروز در نشست 
خبری خود با اشاره به اتمام بررسی الیحه بودجه 
سال آینده در دولت، اظهار کرد: با رفع انتقادی 
که همواره دربــاره شفاف نبودن منابع عمومی 
دولــت در لوایح بودجه مطرح می شد، بخش 
مهمی از افزایش سقف منابع عمومی دولت 
که تا نزدیک ۲ هزار میلیارد تومان )همت( رشد 
کرده، ناشی از شفاف شدن ردیف هایی است که 
تا دیروز در خارج از بودجه نشان داده می شد، 
درحالی که می بایست در بودجه عمومی دولت 
ذکر می شد. وی همچنین از کاهش 7 درصدی 
مالیات بر تولید در بودجه ۱4۰۲ خبر داد و گفت: 
دولت با کاهش نرخ مالیات و کاهش فشار بر 
تولید و همزمان افزایش چتر مالیاتی و دریافت 
مالیات از بخش های غیرمولد و جلوگیری از 

فرار مالیاتی که ۲ میلیون مؤدی را به فهرست 
ما اضافه کرد، سبب افزایش درآمد کشور شد. 
وزیر اقتصاد همچنین از موافقت رهبر معظم 
انقاب با تخصیص ۱۱ هزار میلیارد تومان از 
محل صندوق ملی توسعه به حساب خزانه 
برای جبران عقب ماندگی طرح های عمرانی و 

نیز موافقت ایشان با تهاتر نفت برای پیشبرد 
پروژه های ریلی و ترانزیتی کشور خبر داد 
و گفت: آیین نامه نحوه این تهاتر نیز در 
کمیسیون اقتصادی دولــت به تصویب 

رسیده است.
وی بابیان اینکه رشد اقتصادی در تابستان 

ــد و رشد  امــســال ۳/۶ درصـ
نقدینگی ســیــر نــزولــی 

داشته، اظهار کرد: نرخ 
رشـــد تـــورم از 4۲/8 
درصــد در مهر سال 
گذشته بــه ۳4/۳ 
درصـــــــد در مــهــر 
۱4۰۱ کاهش یافته 
اســت. خاندوزی 
ــرد: ایــن  ــ تــأکــیــد ک
امر نشان می دهد 

موتور اصلی ایجاد 
تــورم و کاهش ارزش 

پول ملی )رشد نقدینگی(  در حال کنترل است.
وی درباره نوسان ها و افزایش شدید نرخ ارز در 
هفته های اخیر خاطرنشان کرد: منابع ارز کافی 
برای کاالهای موردنیاز کشور وجود دارد و بانک 
مرکزی می تواند آن را مدیریت کند؛ بنابراین 
نوسان های ارزی که دو ماه از آن می گذرد 
با بنیان های اقتصادی، منابع ارزی، 
سیاست های کنترل نقدینگی 
و سایر مؤلفه ها هیچ سازگاری 
ــت از بانک مرکزی  نـــدارد و دول
خواسته این موضوع را کنترل 
کند. وی اضافه کــرد: تغییری در 
تیم اقتصادی دولت مطرح 

نیست.
ســــــخــــــنــــــگــــــوی 
اقـــــــتـــــــصـــــــادی 
دولـــت در پاسخ 
بـــــــــه پــــرســــش 
خـــبـــرنـــگـــار مــا 
درباره نوسان ها 
جـــــهـــــش  و 
غــیــرمــنــطــقــی 
و ســـرســـام آور 
قیمت خــودرو 
کـــه بـــه گفته 

کارشناسان عامل اصلی آن نه موضوع تولید 
و واردات که ریشه های ســوداگــرانــه و عوامل 
اقتصادی دیگر مثل جهش نــرخ دالر است 
و اینکه در چنین شــرایــطــی واردات خــودرو 
چقدر می تواند بر کاهش قیمت ها اثر مثبت 
داشــتــه بــاشــد، بابیان اینکه نمی شود تأثیر 
عوامل مختلف به ویژه نرخ ارز را بر این موضوع 
تا عواملی همچون داللــی و واسطه گری را در 
جهش قیمت خودرو انکار کرد، گفت: متأسفانه 
قوانین مشخص و مؤثری برای داللی ارز و طا و 
خودرو و امثالهم در کشور ما وجود ندارد، این 
مسئله موجب وقــوع چنین اختال هایی در 
بــازار می شود.من از مجلس استدعا می کنم 
در تصویب  طرح مالیات بر سوداگری و عایدی 
سرمایه تسریع بکنند که اکثر اقتصادهای 
منضبط و پیشرفته، مقررات سخت و محکمی 
ــد که اجــازه چنین هجوم سفته بازانه به  دارن
بــازارهــا را می گیرند. بااین حال ما امیدواریم 
همین روزها که بخش های اول واردات خودرو 
به کشور صورت بگیرد، شاهد تأثیر مثبت آن 
ــازار باشیم. خاندوزی  بر قیمت ها و التهاب ب
همچنین از آغــاز واریــز سود سهام عدالت از 
صبح سه شنبه خبر داد و گفت درنهایت تا 
ــن ســود بـــرای همه ســهــامــداران  پنجشنبه ای

پرداخت خواهد شد.

وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسش خبرنگار قدس درباره نوسان ها و جهش غیرمنطقی و سرسام آور قیمت خودرو:

نبود قوانین مؤثر برای داللی ارز، طال و خودرو عامل اختالل در بازار است

خبر

استیضاح
 وزیر ورزش به 
بیش از
 ۵٠ امضا رسید

استیضاح وزیر ورزش 
در مجلس شورای 
اسامی به بیش ۵۰  
امضا رسیده است، 
این در حالی است که 
طبق گفته متولیان 
این استیضاح، این 
امضاها در حال افزایش 
است. پیش از این 
سجادی از مجلس 
کارت زرد دریافت کرده 
بود. به گزارش قدس، 
محورهای استیضاح 
وزیر ورزش عبارت اند از:
 نابسامانی ها در 
فدراسیون های 
ورزشی و عدم ثبات 
در فدراسیون ها، 
بی توجهی به توسعه 
زیرساخت ها و اماکن 
ورزشی در شهرها و 
استان ها، بی توجهی 
به قهرمانان ملی و 
حل مشکات آن ها، 
بی توجهی به جوانان 
و مشکات آن ها و 
درست اجرا نکردن 
قانون جوانی جمعیت.

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

09370000100     کارگر نانوایی دولتی نان 8۵٠تومانی 
هستم که هرروزه کنار تنور آتش کار می کنم و 

ماهی 4میلیون حقوق دارم. قیمت نان را همیشه 
باال می برند ولی مزد کارگر نانوای زحمتکش دو 

سال است ریالی باال نرفته. چطوری تو روی زن و 

فرزندم نگاه کنم؟ خانواده پنج نفره ام غذا، پوشاک 
و آسایش می خواهند و من شرمنده آن هایم.

09900000587     سالم یک دست فروش سبد لوازمش 
توسط شهرداری به جرم سد معبرجمع آوری 

می شود، چون ضعیف است! ولی صدها ساختمان 

ناتمام فضا و معبر شهر را سد وبرای شهروندان 
ایجاد مزاحمت کرده اند ومصالح ساختمانی را 
بدون مصرف گذاشته اند، مصون وآزادند؛ چون 

غنی اند !! 
09050000621    بهتره در اوضاع ملتهبی که دشمنان 

چشم به کشور دارند قوه قضائیه بیطرفانه و 
سریع به مورد پیر فلک رسیدگی کند و خبرها 

شفاف منتشر شود.
09130000146   باسالم، چرا درایران،هم کار، زیاد 

است وهم بیکار؟؟؟!!!

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به خبرنگار قدس 
اعالم کرد

 دادگاه اغتشاشگران 
با حضور رسانه ها

سخنگوی قوه قضائیه از معرفی ۶ مدیر دولتی 
و شماری از مسئوالن سازمان نظام مهندسی 
ساختمان به هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات 
اداری نهاد ریاست جمهوری و رئیس شورا و مرکز 
ملی رقابت به دلیل استنکاف یا تخلف از اجرای 
قانون تسهیل صــدور مجوزهای کسب وکار و 
تشکیل پرونده و شکایت علیه شماری از آن ها در 

دادسرای ویژه کارکنان دولت خبر داد.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما در خصوص 
خواست رئیس این قوه برای انتشار فیلم های 
متهمان و محکومان اغتشاشات اخیر و پخش 
دادگــاه آن ها یا برگزاری علنی این محاکم برای 
روشنگری و تنویر و اقناع افکار عمومی با بیان 
اینکه نگاه رئیس قــوه قضائیه ایــن اســت که 
همه فرایندها بــه ویــژه تشکیل محاکم، بــرای 
تحقق و تجلی شفافیت به صورت علنی برگزار 
شـــود، گــفــت: تشکیل دادگـــاه هـــای علنی از 
برنامه های مصوب رئیس دستگاه قضاست، 
اما مواد ۳۵۲ و ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری 
محدودیت هایی را درزمینه اقدام های دستگاه 
قضایی ایــجــاد کــرده اســت، ولــی مــا بــر اســاس 
قانون، اقدام های خود را اجرا می کنیم. در حال 
انجام برخی از اقــدام هــای مشترک با مجلس 
شورای اسامی هستیم تا برگزاری دادگاه های 
علنی با حضور رسانه ها را انجام دهیم و بخش 
قابل توجهی از مستندات دادگاه ها در رسانه 

ملی به نمایش گذاشته خواهد شد.
وی در خــصــوص فــضــاســازی هــا علیه احــکــام 
اغتشاشگران گفت: اگر نگاه ها معطوف به بحث 
تشویش اذهــان عمومی باشد، آن هــم به صورت 
غیر مستند و مستدل، این مسئله ظلم به دستگاه 
قضایی و ظلم به قانون است و قطعاً نمی پذیریم. 
ستایشی بابیان اینکه قوه قضائیه با افراد شاخصی 
که در این زمینه تشویش ایجاد کردند، مــدارای 
زیادی کرد، ادامه داد: دستگاه قضا خویشتن داری 
زیادی از خود به خرج داد اما این افراد روان مردم 
را به هم ریختند. به واقع این افــراد نظم جامعه 
را مختل کردند؛ بنابراین این مــوارد به هیچ وجه 
 قــابــل پــذیــرش نیست. سخنگوی قــوه قضائیه 
در خصوص برخی انتقادها به عنوان اتهام محاربه 
برخی اغتشاشگران گفت: در خصوص محاربه 
این گونه مقررشده که نخست قصد جــان، مال 
و ناموس مــردم و ارعــاب با ســاح و دوم باانگیزه 
شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص ساح 
بکشد و علیه او جنبه عمومی نداشته باشد و 
مجازات چهارگانه این جرم بر عهده قاضی است.  
قانون بــرای این گونه مــوارد، یعنی جرایم خشن، 
فصل الخطاب است. حتماً باید به تصمیمات قوه 
قضائیه تمکین کنیم. وی در خصوص التهاب های 
اخیر و کمبود دارو در ماه های اخیر با اشــاره به 
اینکه برخی شرکت های دارویی باوجوداینکه مواد 
اولیه برخی داروهــا را در اختیار داشتند از تولید 
صرف نظر کرده یا دست به احتکار زدند، گفت: در 
این رابطه برای چهار شرکت دارویی به اتهام اخال 
در نظام دارویی و گران فروشی پرونده تشکیل شده و 
تحقیقات جامع انجام شده است و در شرف ارسال 

به مرجع قضایی است.
وی در خصوص پیگیری دستگاه قضا برای بررسی 
عملکرد  دستگاه ها و ضعف آن ها در اجرای قانون 
هوای پاک هم خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش 
سازمان بازرسی کل کشور، عملکرد وزارتخانه های 
نفت، نیرو، صمت، راه و کشور، همچنین شرکت 
ــاز، ســازمــان حفاظت محیط زیست و  ملی گـ
سازمان ملی استاندارد، سازمان بیمه مرکزی، 
سازمان برنامه وبودجه، پلیس راهــور، درزمینه 
ارتقای کیفیت سوخت ارتقای سامانه احتراقی 
تــجــاری، صنعتی، خانگی و عمومی و دولتی، 
اسقاط وسایل موتوری و فرسوده کنترل آالیندگی 
خودروها، توسعه ناوگان حمل ونقل عمومی و 
همچنین درزمینه تجهیز نیروگاه ها با مصرف 
سوخت مازوت به تجهیز کاهش نشر آالیندگی 
هوا و افزایش ساالنه ۳۰ درصد به ظرفیت تولید 

برق، خوب ارزیابی نشده است.

خبـر
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فرمانده نیروی قدس سپاه در مراسم نخستین 
سالروز شهادت شهید حسن ایرلو با بیان اینکه 
کسانی به دلیل عدم فهم و خودبزرگ بینی تحت 
هر عنوانی حرفی می زنند که از مسیر مبارک 
والیت فاصله بگیرند، غیر از اینکه خود را له کنند و 
بی اعتبار شوند سود دیگری نخواهند برد، تصریح 
کرد: قبلی ها را دیدید و اینجا جایگاه نام بردن از 
آدم های مفتضحی  که در مسیر آقا حرکت نکردند، 
نیست. هنوز فرصت باقی است، برگردید و حرف 
درست بزنید. به گزارش ایسنا، سردار قاآنی افزود: 
اینجا میدان اصلی مقاومت است و دشمن اصلی 
هم آمریکا و رژیم صهیونیستی است و بقیه مثل 
عربستان تفاله و کمترین هستند و ارزش دشمن 
بودن ندارند و از باال تا پایین خواهند خورد. چه 

آمریکا و چه اسرائیل هر روز دارند ضربه می خورند 
و هر چه فشار بیاورند این نظام کوتاه بیا نیست 
و قطعاً فشار را تشدید می کنیم. اینجا کانون 
تولید قدرت است نه برای خودش، بلکه برای هر 
انسان با شرافتی که روی کره زمین باشد مسلمان 
یا غیرمسلمان، اینجا کانون تعلیم و تربیت و 
تولید قدرت است. وی گفت: این چند روزی که 
آمریکا در کشور در صورت چند جوان ناآگاه تابع 
سیستم های الکترونیک و فضای مجازی پنجه 
انداخت، هر کسی خوب نگاه کند، می فهمد حتی 
این ها که تیر دستشان دادند و شیشه می شکنند، 
آمریکا دارد به آن ها هم ظلم می کند. این کارها 
برای این است که در میدان اصلی عرضه ندارند و 
دائم دارند شکست می خورند. سردار قاآنی ادامه 

داد: در ۲۰ سال گذشته به برکت شهید سلیمانی 
 و یا شهید ایرلو و خیل عظیم شهدای مقاومت 
در هرمیدانی  وارد شدند در مقابل آمریکا و رژیم 
صهیونیستی چنان در دهانشان زدند که هنوز 
دارنــد عقب عقب می روند. چند ده هزار کشته 
دادند و هزینه مالی کردند جز بدبختی و فضاحت 
چیزی بدست نیاوردند، اما این ها مرد نیستند که 
در میدان اصلی با نظام اسامی بجنگند، می دانند 
که نمی توانند و در دهانشان می خورد. اما به دلیل 
نامردی که در وجود همه انسان های شیک، کت 
و شلواری و کرواتی است از آمریکا و اروپــا تا در 
منطقه؛ چون مرد میدان اصلی جنگ نیستند 
و کارهای تاکتیکی  پست را انجام می دهند تا در 

رسانه ها خودشان را برنده نشان دهند.

خبر  مشروحخبر  مشروح

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران 
در نخستین سالگرد سردار شهید ایرلو:

 دشمن اصلی 
آمریکا و رژیم 

صهیونیستی  است

ــر  ــت بــــه گــــــــزارش دف
ــار  حــفــظ و نــشــر آثـ
رهبر معظم انقاب 
ــی، حضرت  ــامـ اسـ
آیـــت هللا خامنه ای 
صبح دیروز در دیدار 
خانواده های شهدای حادثه تروریستی 
حرم مطهر شاهچراغ )ع( این حادثه تلخ 
را موجب داغدار شدن دل ها اما ماندنی 
در تاریخ ایران خواندند و با تأکید بر رسوا 
شدن دست های پشت پرده این خباثت 
یعنی آمریکایی های کینه توز و به وجود 
ــش، خــاطــرنــشــان کــردنــد:  ــده داعــ ــ آورنـ
دستگاه های فرهنگی و هنری باید این 
حادثه با عظمت را همچون قضیه عاشورا 
و سایر مسائل تاریخی مورد توجه قرار 

دهند و به آیندگان منتقل کنند.
حضرت آیــت هللا خامنه ای تــرور زائــران 
را متفاوت از سایر حــوادث تروریستی 
و مــوجــب رســـوایـــی مــضــاعــف دشمن 

دانستند و گفتند: عاوه بر عامان جانی 
و خیانتکار، پشتیبانان اصلی و به وجود 
ــن جنایت  آورنـــدگـــان داعـــش نیز در ای
شریک هستند. آن ها آن قــدر دروغگو، 
ســیــاه دل، رســوا و منافق هستند که در 
حرف، پرچم حقوق بشر را باال می برند اما 
در عمل، گروه های خطرناک تروریستی را 

به وجود می آورند.
ایشان دستگاه های فرهنگی و رسانه ای را 
به تولیدات هنری در خصوص این حادثه 
و سایر قضایای تاریخی توصیه کردند و 
افزودند: ما در مسائل مربوط به حوادث 
و تاریخ انقاب اسامی و جنایت های 
دشمنان از نظر کار رسانه ای و تبلیغی، 
کوتاهی داریم، به گونه ای که نسل جوان 
ما اطــاعــات زیــادی از حــوادث گذشته 
از جمله جنایات منافقین نــدارد. رهبر 
انــقــاب اســامــی تأکید کــردنــد: تبیین 
ایـــن واقــعــیــت هــا جـــزو وظــایــف فعاالن 
بخش های هنری، تبلیغی و نگارشی و 

همه دستگاه های فرهنگی است.
 همزمان با دیدار رهبر معظم انقاب با 
خانواده شهدای حادثه شاهچراغ)ع(، در 
اقدام عملیاتی مشترک وزارت اطاعات، 
سپاه و فراجا دو نفر از عوامل دخیل در 
حادثه تروریستی آبــان ماه شهرستان 
ایذه دستگیر و دو نفر دیگر کشته شدند. 
صادق جعفری چگنی دادستان عمومى 
و انقاب مرکز استان خوزستان  اظهار 
کــرد: صبح دیـــروز طــى اقـــدام عملیاتى 
مشترک وزارت اطاعات،سپاه و فراجا  
چهار نفر از عــوامــل دخیل در حادثه 
تروریستى آبــان ماه شهرستان ایــذه از 
جمله دو نفر از عناصر اصلى مسلح این 
اغتشاشات مورد ضربه قرار گرفتند. وی 
ادامه داد: در این درگیرى مسلحانه دو 
نفر از متهمان دستگیر و دو نفر کشته 
شدند. در حمله تروریستی ایذه در ۲۵ 
آبان ماه هفت نفر به شهادت رسیدند و 

تعدادی نیز مجروح شدند.

 j رهبر معظم انقالب در دیدار خانواده شهدای شاهچراغ 
با اشاره به نفاق دشمن در حرف و عمل درباره حقوق بشر و حقوق زن:

فعاالن هنری و رسانه ای 
محمدی   وزیر امور خارجه کشورمان که به منظور شرکت حادثه شاهچراغ j را زنده نگه دارند

در نشست »بغداد ۲« در امان پایتخت اردن به سر می برد، 
صبح روز گذشته با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
دیدار کرد. این دیدار در منطقه بحرالمیت اردن اتفاق افتاد و 
ــران و انــریــکــه مــورا  ــ ــد هــســتــه ای ای علی بــاقــری کنی مــذاکــره کــنــنــده ارشـ
هماهنگ کننده مذاکرات ایران و ۱+4 نیز حضور داشتند. در این ماقات 
امیرعبداللهیان، ضمن اعــام آمادگی تهران بــرای جمع بندی مذاکرات 
براساس پیش نویس بسته مذاکراتی، به طرف های مقابل توصیه کرد با پرهیز 
از سیاسی کاری و با اتخاذ رویکردی سازنده و واقع بینانه، تصمیم های سیاسی 
الزم را برای اعام توافق بگیرند. وزیر خارجه کشورمان در این دیدار، رویکرد 
کشورهای غربی در حمایت از اغتشاشگران و وضع تحریم های غیرقانونی 
علیه جمهوری اسامی ایران به بهانه های واهی حمایت از حقوق بشر مردم 
ایران را محکوم کرد. وی حمایت از حقوق بشر را جزو اصول پایه ای انقاب 
اسامی دانسته و ضمن یادآوری رویکرد کشورهای غربی در نقض حقوق 
بشر ملت ایران از جمله در همراهی با تحریم های غیرقانونی آمریکا، ریختن 
اشک تمساح از سوی این کشورها در حمایت از حقوق مردم ایران را باورپذیر 
ندانست. جوزپ بورل در این ماقات، با تشریح مواضع و رویکردهای اتحادیه 
اروپــا در قبال جمهوری اسامی ایــران در ماه های اخیر، موضوع برجام و 
مذاکرات هسته ای را جدا از سایر موضوع ها در دستورکار دو طرف دانست و 
بر عزم اتحادیه برای پیشبرد و به نتیجه رساندن مذاکرات وین تأکید کرد. 
همزمان با این دیدار، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران مدعی شده ایران به 
تــوافــق احــیــای بــرجــام پشت کـــرده اســـت. حسین مــرنــدی مــشــاور تیم 
مذاکره کننده کشورمان اما در گفت و گویی با المیادین از نزدیک بودن ایران و 
طرف غربی به توافق خبرداده است. مرندی با بیان اینکه  دو طرف به توافق 
بسیار نزدیک هستند و تردیدی نیست ایرانی ها در سطح فنی، توانایی 
ساخت ساح هسته ای را دارند، اما تصمیم گرفتند ساح هسته ای تولید 
نکنند و نمی خواهند ساح هسته ای داشته باشند، گفت: آمریکا در واقع در 
جایگاهی قرار ندارد که بتواند مانع از دستیابی ایران به ساح هسته ای شود. 
وی ادامه داد: اوضاع به سرعت در حال تغییر است و جنگ در اوکراین سبب 
تسریع تــحــوالت در جهان مــی شــود، بــه همین علت، آمریکا باید در 
سیاست هایش در منطقه بازنگری کند و چگونگی تعامل با ایران را یاد بگیرد.

امیرعبداللهیان در دیدار با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا:

تصمیم برای اعالم توافق 
بدون سیاسی کاری  

گزارش



کاهش 8درصدی 
ارزبری و افزایش 

تولید صنعت 
لوازم خانگی

وزیر صمت گفت: 
صنعت لوازم خانگی 

کشور در هشت ماهه 
نخست امسال به رشد 

8درصدی در تولید 
رسیده همچنین 

کاهش 8درصدی 
ارزبری داشته که 

این موضوع حاکی 
از افزایش ساخت 
داخل در صنعت 

لوازم خانگی است. 
فاطمی امین افزود: 
رشد 26درصدی 

صادرات محصوالت 
لوازم خانگی تا 

26آبان به ثبت رسیده 
است و این نشان 

می دهد این صنعت از 
نظر کیفی هم رو به 

رشد است.

ــب چله  فــرزانــه غالمی شـ
امسال برای ایرانیان، بیش از آنکه 
رنگ و بوی زنده نگه داشتن یک 
آیین کهن ملی را داشته باشد، 
ــــرای چرتکه  مناسبتی اســـت ب
انداختن بیش از پیش خانوارها 
ــورم دست کم  و پــاســخ بــه ایـــن پــرســش کــه وقــتــی تـ
45درصدی بر معیشتشان سایه انداخته، آیا برگزاری 
دورهمی یلدایی ضــرورت دارد و به فرض ضــرورت، 

چقدر برایشان آب می خورد؟!     
صرف نظر از اینکه در کشاکش نبرد بین ضــرورت 
برگزاری یک سنت کهن ایرانی پس از دو سال کرونایی 
و تورم کمرشکن، کدام یک پیروز می شود و ایرانی ها 
یلدای امسال را دور هم می گذرانند یا در جمع محدود 
خانواده، فعاالن اتحادیه های میوه و تره بار و آجیل و 
خشکبار در گفت وگو با قدس شرایط بازار را مثبت 
ارزیابی می کنند و مبتنی بر مشاهداتشان توقع دارند 
کسب وکارشان روزهای منتهی به شب اول زمستان را 

داغ و پر مشتری بگذرانند.

بازارمیوه،یلداییپررونقرانویدمیدهد ◾

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره  بار   
ــازار این  تهران درخصوص وضعیت ب
محصوالت در آستانه شــب یــلــدا به 
قدس می گوید: تهران، قلب ایران است و هر کمبود یا 
فراوانی در حوزه میوه و تره بار کشور وجود داشته باشد، 
در همین جا محسوس است. خوشبختانه امسال از 
نظر تأمین میوه و تره بار کمبودی به ما گزارش نشده 
چون خوشبختانه آفت های فصلی نداشتیم و بخش 
خصوصی هم برای شب چله پیش بینی های الزم را 

انجام داده است. 
اسدهللا کارگر به نظارت های چند الیه بر بازار اشاره 
و اضافه می کند: سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق 

اصناف، اتحادیه میوه و تره بار و نیروهای داوطلب 
کنترل و نظارت بر بازار را بر عهده دارند و برای شب 
چله هم  این رصدها تقویت می شود.  به گفته وی، 
میوه های پرمصرف یلدایی از قبیل مرکبات در مقایسه 
با سال گذشته و با لحاظ هزینه های سنگین تحمیل 
شده بر تولیدکننده، افزایش قیمت خاصی نداشته یا 
این افزایش در مقایسه با تورم عمومی کشور و دیگر 
کاالها بسیار ناچیز بــوده اســت. کارگر خاطرنشان 
می کند: در حوزه مرکبات تولیدکننده در حال زیان 

بیش از پیش است چون تولید پرتقال تامسونی که 
از  6 تا 25 هزار تومان قیمت می خورد، برای کشاورز 

به صرفه نیست. 
رئیس اتحادیه میوه و تره بار تهران می گوید: معموالً 
در خریدهای مناسبتی مانند یلدا و شب عید، آخرین 
جایی که مردم به سراغش می روند خرید میوه است و 
امسال هم پیش بینی می کنیم به دلیل مرتفع شدن 
محدودیت های کرونایی، شاهد دورهمی ها، استقبال 

از خرید و مناسب بودن وضعیت فروش باشیم. 

انتظارافزایش100درصــدیفروشدربازارآجیل ◾
وخشکبار

رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار کشور   
ــا خــبــرنــگــار قــدس  هــم در گــفــت وگــو ب
پیش بینی می کند فــروش واحدهای 
صنفی این حوزه مبتنی بر مشاهدات میدانی، حدود 

100درصد افزایش داشته باشند.
علیرضا ارزانــی ممقانی می گوید: مراجعات زیــاد و 
خریدهای مردم در روزهــای جاری به فروشگاه های 
آجیل و خشکبار نشان می دهد امسال و پس از 
مرتفع شــدن دســتــورالــعــمــل هــای مــحــدودیــت زای 
کرونایی، یلدای پررونق و پرفروشی برای واحدها رقم 
می خورد. وی در توضیح تغییرات قیمتی آجیل های 
پرمصرف یلدایی نسبت به سال گذشته خاطرنشان 
می کرد: برخی اقالم مانند بادام درختی و فندق و مغز 
این دو محصول، نسبت به سال گذشته افزایش 
قیمت نداشته اند. برخی اقالم مانند پسته افزایش 
10 تا 15درصدی را تجربه کرده اند و اقالمی نظیر تخمه 
کدو و تخمه ژاپنی کاهش قیمت داشته اند. به گفته 
رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار کشور محصوالت 
این حوزه طی یک سال گذشته، درمجموع تورمی 
10 تا 15درصــدی را به خود دیده اند که افزایش های 
اخیر نرخ ارز در این افزایش به خصوص در افزایش 
قیمت پسته، تأثیر داشته و هم اکنون در آستانه سال 
جدید میالدی، تقاضا برای آجیل ایرانی در بازارهای 
ــالم وارداتـــی مانند  جهانی هم بــاال رفته اســت و اق
تخمه آفتابگردان و بادام زمینی هم متأثر از افزایش 
نرخ ارز افزایش قیمت را تجربه می کنند. او ضمن 
تأکید بر اینکه با واحدهای متخلف برخورد می شود، 
می گوید: هرچند آجیل و خشکبار به دلیل تنوع 
کیفی و غیرکارخانه ای بودن، نرخ مصوب و مشخصی 
ندارد، اما کمبودی در بازار نیست و بهتر است مردم از 

واحدهای دارای پروانه کسب خرید کنند.

یلدای»متوسطها«درسرگیجهقیمتها ◾
از امیدها و پیش بینی های اقتصادی و کسب وکاری 
فعاالن حــوزه میوه و تــره بــار و آجیل و خشکبار در 
روزهای منتهی به یلدای 1401 که بگذریم، بد نیست 
نگاهی بیندازیم به فهرست قیمتی این محصوالت که 
البته توسط همین اتحادیه ها استخراج و منتشر شده 
است، اما با واقعیت بازار )واحدهای خرده فروشی( و 
قدرت جیب خانوارهای قشر متوسط جامعه ایرانی 

تا حدود زیادی متفاوت است.  
بر اســاس اعــالم اتحادیه میوه و تره بار هم اکنون در 
میادین مــرکــزی، هر کیلو هندوانه با کیفیت های 
مختلف بین 5 تا 9 هــزار تومان، انــار ســاوه بین  10تا 
30 هــزار تــومــان و انــار شــیــراز 15 تــا 35 هــزار تومان 
ــدی در خرده فروشی ها(  )بــا ســود حداکثر 35درصـ
عرضه می شود. آن هایی که از قدرت خرید باالتری 
برخوردارند و می توانند یلدای لوکسی را رقم بزنند 
اما گواهی می دهند قیمت میوه های خشک )انبه، 
آناناس و توت فرنگی( باالتر از کیلویی یک میلیون 
تومان و موز خشک هم کیلویی 500 هزار تومان به 

فروش می رسد. 
با توجه به روایــت قیمتی سبد یلدایی1401 بدون 
شک امسال یلدایی فراموش نشدنی بــرای مردم 
ایران رقم می خورد چراکه از یک سو پس از دو سال 
محدودیت زای کرونایی، مجال دورهمی هایی از 
این دست برای خانواده ها تا حدودی فراهم شده، 
اما از دیگر سو و بنا به اذعان مقامات کارگری، شب 
یلدا بــرای یک خانواده چهار نفره ایرانی با صرف 
شامی مختصر، نــزدیــک بــه 2/5 میلیون تومان 
)مــعــادل یــک ســوم حقوق ماهانه کــارگــران( تمام 
می شود، تا بدین وسیله یلدای 1401 اقشار متوسط 
و ضعیف، زیر فشارهای تورمی پساکرونایی یا به دور 
از دورهمی های خانوادگی یا با دورهمی اما اقتصادی 

و مختصر برگزار شود.   

وضعیت بازار میوه و آجیل در یلدای 1401

 کسبه امیدوار
 خانوارهاچرتکه به دست

اقتصاد3
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آگهی مناقصه عمومی انتخاب 
پیمانکار تأمین غذای پرسنل

شرکت صنایع دامپروری و لبنی رضوی )سهامی خاص( 

شرکت صنایع دامپروری و لبنی رضوی 
)سهامی خاص( در نظر دارد 

پیمانکار تامین غذای پرسنل خود واقع در شهر مشهد را از طریق برگزاری مناقصه عمومی انتخاب نماید. لذا از پیمانکاران واجد شرایط دعوت به عمل 
م�ی آید جهت دریافت فرم اعالم قیمت و س�ایر مدارک مربوط به تارنمای www.epf.ir  قس�مت معامالت )مناقص�ه و مزایده( مراجعه و یا به صورت 
حضوری به نش�انی : مش�هد، خیابان دانش�گاه، دانش�گاه 31 )کفایی(، پالک 4 مراجعه و پاکات پیش�نهادی خود را به آدرس مذکور به کدپس�تی به ش�ماره 

9183794455 ارسال و حداکثر تا تاریخ 1401/10/11 تحویل نمایند.       
مدارک مورد نیاز شرکت در مناقصه: 

1-پاکت الف( ارائه ضمانتنامه بانکی، چک بین بانکی یا واریز مبلغ  چهارصد میلیون ریال به شماره حساب 3422222311 بانک ملت شعبه آستان قدس 
به نام شرکت صنایع دامپروری و لبنی رضوی )جهت دریافت شناسه پرداخت با واحد مالی داخلی286 تماس حاصل فرمائید(.

2-پاکت ب( تصویر کارت ملی اشخاص حقیقی  و تصویر اظهارنامه ثبت شرکت، آخرین آگهی تغییرات شرکت و مجوز بهره برداری شرکت، پروانه بهداشتی.
3-پاکت ج( اصل فرم اعالم قیمت.

•شرکت صنایع دامپروری و لبنی رضوی در رد و قبول پیشنهادات مختار است.
•ارائه هرگونه تضمین به غیر از موارد فوق غیرقابل قبول می باشد.

جهت اطالعات بیشتر با شماره  12-33960510-051 داخلی 292 و 296 تماس حاصل فرمائید .
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آگهی مناقصه عمومی شماره فراخوان سامانه ستاد : 2001094999000032
موضوع: برگزاری مناقصه احداث معابر و آماده سازی اراضی برزگر )زودبازده-بازآفرینی(

مبلغ برآورد: 66.850.000.000 ریال
جهت کسب اطالعات بیشتر، دریافت اسناد و شرکت در مناقصه، به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
 www.rrk.ir  مراجعه نمایید. این آگهی در روزنامه رسمی به آدرس www.setadiran.ir ستاد( به آدرس(

نیز درج می گردد.                                                                                                  امور قراردادها و پیمان های شهرداری منطقه5
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سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری مشهد در نظر دارد بهره برداری
 از غرفه  بازار میوه و تره بار واقع در بلوار شهید صارمی 19 به شرح مندرج در اسناد مزایده  را به 
اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط به صورت اجاره واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دارای 
سوابق فعالیت مرتبط  دعوت بعمل می آید در صورت تمایل جهت دریافت اسناد مزایده به نشانی 

سایت ذیل مراجعه نمایند.
مدت واگذاری: مدت قرارداد یك سال             

 مبلغ پایه مزایده ماهیانه 300.000.000 ریال 
به  مشهد  کار شهرداری  ارجاع  سایت  به  بیشتر  اطالعات  و کسب  مزایده  در  جهت شرکت 
به  رسمی  روزنامه  در  اطالع  جهت  همچنین  و  مراجعه   http://ets.mashhad.ir آدرس 

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

آگهی مزایده اجاره غرفه  بازار میوه و تره بار شهید صارمی

سازمان ساماندهی 
مشاغل شهری و 
فرآورده های 

کشاورزی
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آگهی مناقصه عمومی 
شماره مناقصه سامانه ستاد: 200109500400002

موضوع مناقصه: احداث هفت دستگاه تابلو آگهی نما) بیلبورد( 
تبلیغاتی در سطح شهر مشهد

مبلغ برآورد اولیه: بیست و هفت میلیارد و ششصد و پنجاه و 
سه میلیون و دویست و هشتاد و یك هزار و هشتصد و هفتاد 

و هفت  ) 27.653.281.877 (
جهت شرکت در مناقصه و کسب اطالعات مناقصه به سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی https://setadiran.irو 
  www.rrk.ir همچنین جهت اطالع در روزنامه رسمی به آدرس

مراجعه   نمائید.
معاونت خدمات   و محیط زیست شهری شهرداری مشهد

- سازمان ساماندهی 
مشاغل شهری 

 و فرآورده های
کشاورزی  

ح
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آگهی تجدید مناقصه یک مرحله ای 
فراخوان شماره 2001094575000019 »نوبت  دوم«

سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری سبزوار در نظر دارد مناقصه خرید باکس 
بتنی را از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزارنماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه 
ازدریافت اس��ناد تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ایی پاکت ها ازطریق  درگاه س��امانه 
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 س��ایت مذکور و دریافت گواهی 

امضا الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشارمناقصه در سامانه  1401/09/23 میباشد.

مهلت دریافت اسنادمناقصه: 1401/10/03              مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: 1401/10/13
 زمان بازگشایی پاکت ها: 1401/10/14                     مبلغ شرکت در مناقصه : 642/000/000 ریال
عالقه مندان به شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن(

به شماره 02141934 مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه تماس حاصل نمایند.
هادی محسنی راد-رئیس سازمان
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بر اساس مصوبه شورای اسالمی روستا در نظر دارد اجرای آسفالت تعدادی از معابر روستا 
را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط دارای حداقل پایه 5 صالحیت پیمانکاری در رشته 
راه و ترابری و با رعایت ظرفیت کاری واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه )خرید و دریافت اسناد و 
ارائه پیشنهادات( در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.Setadiran.ir صورت می گیرد 
و شرکت های متقاضی می بایست نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی در این سامانه 

اقدام نمایند .
مبلغ برآورد اولیه بر اساس فهرست بهای راه و باند 1401 : 10.277.876.179 ریال        

 مدت زمان اجرای کار : 1 ماه 
شماره فراخوان در سامانه ستاد :2001096211000001 

مهلت دریافت اسناد از سامانه: از زمان چاپ آگهی تا ساعت 12 روز دوشنبه 1401/10/05
مهلت ارائه پیشنهاد قیمت در سامانه: ساعت 12 روز پنجشنبه 1401/10/15

مبلغ سپرده شرکت درمناقصه:514.000.000 ریال )پانصد و چهارده میلیون ریال( 
کسب  جهت  متقاضیان   . الزامیست  پیمانکاران  ایمنی  صالحیت  تأیید  گواهینامه  بودن  دارا 
اطالعات بیشتر می توانند به آدرس مشهد  ، انتهای بلوار کشمیری ، روستای فارمد ، بین فارمد 
16 و 18 ، دفتر دهیاری و شورای اسالمی روستای فارمد مراجعه نمایند . هزینه انتشار آگهی به 

عهده برنده مناقصه می باشد .
دهیاری فارمد

مناقصه عمومی یک مرحله ای – نوبت دوم
    دهیاری روستای فارمد از توابع بخش مرکزی شهرستان مشهد 

خبرخبر

وضعیت  قیمت های بازار آجیل و خشکبار در آستانه شب یلدا
اتحادیه آجیل و خشکبار در آستانه شب یلدا اعالم 
ــرده مبتنی بـــر ســطــح کــیــفــی مــحــصــوالت، هـــر کیلو  ــ ک
بادام زمینی از ۸۸تا 140 هزار تومان، بادام کاغذی از 260 تا 
هزارتومان، مغز گردو از 300 تا 650هزار تومان، بادام   350
تا  هندی از 400 تا 600 هزار تومان، آجیل شیرین مطلوب 190 
تومان،  هزار  تومان، پسته احمد آقایی از 420 تا 520  650هزار 

پسته اکبری از 500 تا ۷20 هزار تومان، تخمه ژاپنی از 220 تا 
350 هزار تومان، تخمه آفتابگردان از 9۸ تا 120 هزار تومان، 
تخمه کدو از 1۸0 تا 240 هزار تومان و کشمش پیکامی از 

95تا 145 هزار تومان قیمت دارد.
مغز بادام هم بین 200 تا 300 هزار تومان اعالم شده که نوع 
درجه یک این محصول تا کیلویی 450 هزار تومان در حال 

عرضه است. هر کیلو بادام هندی )به عنوان لوکس ترین نوع 
آجیل( بین 450 تا 550 هزار تومان به فروش می رسد و مغز 
فندق هم در این محدوده قیمتی قرار می گیرد. نخودچی و 
بادام زمینی نیز به عنوان ارزان ترین آجیل به ترتیب کیلویی 
بین ۷0 تا 90 هزار و 90 تا 150 هزار تومان به فروش می رسند.
سنگینی تأمین هزینه های خوراکی شب یلدا تا حدی 

است که برخی واحدهای صنفی بسته آجیل اقتصادی را 
با قیمت 200 تا 400 هزار تومان رونمایی کرده  اند. در همین 
حال قیمت هر کیلو شیرینی تر بین 110 تا 150 هزار تومان و 
شیرینی خشک 90 تا 110 هزار تومان گزارش شده است و 
اختالف قیمت در بازار یلدایی شیرینی از واحدی به واحد 

دیگر بعضاً به ۷0  هزار تومان در هر کیلو می رسد. 

هزینه فرصت
سواد اقتصادی

فرض کنید شما یک زمین کشاورزی دارید، در 
این زمین شما هم می توانید گوجه بکارید و هم 

سیب زمینی. سرمایه کاشت هر دو محصول یکسان 
است. حال انتخاب شما در این مورد تصمیم برای 

کشت گوجه یا سیب زمینی است. از کشت گوجه 

۵۰ تن محصول حاصل می شود و اگر سیب زمینی 
بکارید ۷۰ تن محصول بدست خواهید آورد. 
هزینه تولید هر دو محصول که یکسان است، 

اما قیمت این دو محصول باید به نسبت هفت به 
پنج گوجه به سیب زمینی باشد. در این صورت 

شما چه گوجه بکارید و چه سیب زمینی سود 
یکسانی بدست می آورید. اما اگر تولید گوجه 

را به سیب زمینی ترجیح داده و مشخص شود 
در بازار، گوجه به قیمت تنی یک میلیون تومان 
و سیب زمینی تنی 8۰۰ هزار تومان به فروش 

می رسد، با تولید گوجه ۵۰میلیون تومان نصیب 
شما شده است و اگر سیب زمینی کشت می کردید 

۵6میلیون تومان نصیب شما می شد. تحت 
این شرایط هزینه فرصت از دست رفته تولید 

سیب زمینی برای شما 6میلیون تومان خواهد بود.



   پژوهشگر 
برجسته فرهنگ 
و ادبیات عامه 
درگذشت  
سیداحمد وکیلیان 
نویسنده و مدیرمسئول 
فصلنامه تخصصی 
فرهنگ مردم پس از یک 
دوره بیماری دار فانی 
را وداع گفت. وکیلیان 
در شیراز متولد شد و 
تحصیالت خود را تا 
کارشناسی ارشد فرهنگ 
و زبان باستانی ادامه داد 
و به سبب عالقه خود 
به فرهنگ عامه، مسیر 
نوشتاری خود را بر این 
محور متمرکز کرد.

از جمله آثار به جای 
مانده از وی می توان به 
»چیستان های خواندنی«، 
»مثل ها و افسانه های 
ایرانی«، »افسانه های 
ایرانی، به روایت دیروز و 
امروز«، »تمثیل و مثل« و 
»رمضان در فرهنگ مردم« 
اشاره کرد.

نمایش خانگی

زهره کهندل شب یلدا برای 
ایرانیان فقط بلندترین شب 
ســـال نیست بلکه فرصتی 
برای دور هم نشینی و نو کردن 
دیـــدارهـــاســـت. شــبــکــه هــای 
ــا ســبــدی از  تــلــویــزیــونــی هــم ب
ویژه برنامه های مختص این شب به یاد ماندنی، 
میهمان سفره یلدای مردم می شوند و به سنت 
صد ها ساله در بلندترین شب سال از آشتی ها، 
محبت ها و شادی ها سخن می گویند و تالش 
می کنند یلدایی مفرح به بینندگان خود هدیه 
دهند. امسال اما برخالف سال های گذشته که 
برنامه سازان، بــرگ آس خودشان را بــرای شب 
یلدا نگه می داشتند، دســت تلویزیون از این 
برگ آس و مجریان شناخته شده و برنامه های 
پربیننده خالی شده است. مروری بر برنامه های 
تلویزیونی شبکه های مختلف سیما در شب 
یلدا نشان می دهد سبد یلدایی قاب جــادو هم 
مثل سبد معیشتی خــانــوارهــای ایــرانــی تــا چه 
انــدازه کوچک و کم بار شده است. اگرچه شکل 
برنامه ها همچون سال های گذشته، برنامه های 
ترکیبی و گعده ای با حضور چهره های هنری و 
ورزشــی از جمله خوانندگان، بازیگران سینما و 
تلویزیون و ورزشکاران است اما عیار مجریان و 
میهمانان برنامه همچون سال های قبل، سنگین 
و پرقیمت نیست. بینندگان تلویزیون هم امسال 
با کشکولی از آدم های مختلف در لوکیشن های 
متعدد با یک ساختار مشابه مواجه می شوند، 
مجری و میهمانی که قرار است درباره آیین یلدا 
حرف بزنند، آنچه از مرور برنامه های تلویزیون در 
این شب برمی آید این است که سفره سیما هم 

چندان رنگین نیست. 

 میهمان خانه جالل ◾
شبکه نسیم که به عنوان شبکه سرگرمی تلویزیون 

شناخته می شود و پیش از ایــن با برنامه هایی 
همچون »خــنــدوانــه« و »دورهــمــی« پرچمدار 
پربیننده ترین شبکه تلویزیون بوده است، امسال 
در فقدان این دو برنامه پرمخاطب و چهره های 
شناخته شده ای چون رامبد جوان و مهران مدیری، 
شب یلدای خود را طی می کند. در این شب قرار 
است نخستین برنامه جدید »خانه جــالل« با 
اجرای بهروز افخمی و یوسفعلی میرشکاک پخش 
شود. لوکیشن این برنامه در خانه موزه سیمین 
و جالل بوده و برنامه در آنجا تولید شده است. 
برنامه »خانه جالل« قرار است یک مجله فرهنگی 
به میزبانی آقایان افخمی و میرشکاک باشد. در هر 
قسمت میهمانانی از جمله شاعران، طنزپردازان، 
مجسمه سازان، نقاشان و هنرمندان حضور 
خواهند داشت و درباره  هنر های مختلف گفت وگو 
می کنند و در عین حال از دغدغه ها و فلسفه هنر 
می گویند. بخشی از برنامه میهمان محور است 
و بخش دیگر آن، کارشناسی که به موضوعاتی 
از جمله شاهنامه خوانی و هفت پیکرخوانی 
می پردازد. بخش جنبی برنامه هم پرداختن به 
خــاطــرات خانم سیمین دانــشــور اســت. در هر 
قسمت هم گریزی به زندگی و آثار جالل آل احمد 
خواهد زد. باید دید افخمی پس از هفت، در خانه 
جالل چه می کند و آیا این برنامه هم مانند هفت، 
پرحاشیه خواهد بود. شبکه سرگرمی تلویزیون 
که برند یکی از پربیننده ترین های دیگرش به نام 
»کتاب باز« را هم از دست داده اســت، در نبود 
این برنامه، مسابقه تلویزیونی »دیدی نو« را روی 
آنتن دارد که این برنامه هم دو قسمت خود را به 
موضوع یلدا در دو شب اختصاص داده است و 
شهرام شکیبا در غیاب سروش صحت، میهمان 

خانه های مردم می شود.

 شبِ پرکارها ◾
مهران رجبی که این روزها به چهره پرکار تلویزیون 

ــرای ویــژه بــرنــامــه یلدایی  ــت، اجــ بـــدل شـــده اسـ
»خودمونی« را در شب های سه شنبه و چهارشنبه 
)۲۹ و 3۰ آذر ماه( برای شبکه3 خواهد داشت. 
این برنامه هم طبق اعالم شبکه3 سیما میزبان 
میهمانانی از اقشار مختلف از جمله هنرمندان و 

خوانندگان خواهد بود. 
علیرضا مسعودی که پیش از این او را به عنوان 
یــکــی از اســتــنــدآپ کــمــدیــن هــای »خــنــدوانــه« 
می شناختیم و حاال با بازی و اجرا در برنامه های 
تلویزیونی، شناخته شده است اجرای ویژه برنامه 
شــب یــلــدای شبکه۲ سیما را در کــنــار حسن 
اسماعیل پور به عهده خواهد گرفت. این برنامه 
امشب ساعت ۲۱ روی آنتن مــی رود و تا یک و 
3۰ دقیقه بامداد ادامــه دارد. این برنامه هم به 
روال دیگر برنامه های مرسوم این شب، حضور 
هنرمندان، ورزشکاران، شاعران و افراد تأثیرگذار 
در حوزه های مختلف را در فضایی متناسب با 
این آیین ایرانی خواهد داشت. اجرای موسیقی 
و گزارش های ویژه در کنار گفت وگوی صمیمانه با 

میهمانان از جمله بخش های برنامه است.
شب یک هم با ویژه برنامه یلدایی »شب  روشنی« 
میهمان خــانــواده هــای ایــرانــی در آخــریــن شب 
پاییز است. این برنامه امشب از ساعت ۱۸ آغاز 
می شود و تا یک بامداد نخستین روز زمستان 
روی آنتن است. »شب روشنی« با اجرای اقبال 
واحــدی، میزبان شاعران، کارشناسان فرهنگ  
عامه، خواننده ها، نواحی خوانان و نوازنده هایی 
از سراسر ایــران اســت. همچنین در ایــن برنامه 
تصاویری به نمایش درمی آید که روایتگر یلدای 
شهرهای زاهــــدان، مشهد، خــرم آبــاد، گیالن، 
هــرمــزگــان، تنب بـــزرگ، ابــومــوســی، کردستان و 
نیز کــشــور افغانستان اســـت. حــافــظ   خــوانــی، 
ــــده موسیقی با  شــاهــنــامــه خــوانــی و اجــــرای زن
 حضور خوانندگان از دیگر بخش های این برنامه 

است.

 از پنج ستاره تا پرستاره ◾
مصطفی امامی که مجری جوان برنامه »سالم 
تهران« اســت امشب از ساعت ۲۲ تا پاسی از 
شــب، با حــال و هــوای یلدایی پایتخت نشینان 
میهمان خانه ها مــی شــود. ایــن ویژه برنامه هم 
ــــدارک بــخــش هــای متنوع و جــــذاب، سعی  بــا ت
دارد نمایی از شب یلدایی متفاوت را پیش روی 
مخاطبان قرار دهد. مسابقه »پنج ستاره« این 
شبکه نیز دو ساعت پیش از »سالم تهران« قرار 
است دیگر برنامه این شبکه در شب یلدا باشد. 
این مسابقه با اجــرای حسین رفیعی روی آنتن 
می رود و همچون دیگر ویژه برنامه ها با دعوت از 
چهره های هنری، فرهنگی و ورزشــی سعی دارد 
شبی متفاوت را برای یلدای ایرانیان تدارک ببیند.

شبکه های دیگر هم بیکار ننشسته اند و سفره ای 
برای این شب چیده اند. ویژه برنامه »پرستاره« 
از ساعت ۲۲ تا ۲4 با اجرای سیاوش عقدایی از 
شبکه آموزش پخش می شود. این برنامه با حضور 
رسول نجفیان، نیما کرمی و دکتر اسماعیل آذر 
همراه با حافظ خوانی، شاهنامه خوانی، اجرای 
موسیقی و نمایش  برای بینندگان پخش می شود. 
شبکه افــق کــه سیاست خــود را توجه بــه نهاد 
خانواده و تقویت این نهاد بنیادی جامعه قرار داده 
است بنا دارد ویژه برنامه یلدایی خود را با رنگ 
و بوی مردمی به تصویر بکشد و از مخاطبانش 
خواسته ویدئو های خود را از جمع های خانوادگی 
ــام بــرای ایــن شبکه  و حــال و هوایشان در ایــن ای

بفرستند.
شبکه امید هم ویژه برنامه »باشگاه امید« را با 
محوریت مــرور خاطرات شیرین پدربزرگ ها و 
مادربزرگ ها از گذشته و روایت پردازی و قصه گویی 
با حضور میهمانان ویــژه و بخش های متنوع و 
متناسب با شب چله بلندترین شب سال و یلدای 
ایرانیان را به صورت زنده، سه شنبه و چهارشنبه 

ساعت ۱۹ روی آنتن این شبکه می برد.

نگاهی به ویژه برنامه های تلویزیون در بلندترین شب سال

سبد یلدایی قاب جادو

خبرخبر
روزروز

اجرای تعزیه خوانی حضرت زهرا)س( در سنگلج  ◾
اجــرای مجلس تعزیه خوانی حضرت زهــرا)س( که از روز 
سه شنبه ۲۹ آذر  آغاز شده تا سه شنبه ۶ دی هر روز رأس 

ساعت ۱7:3۰ در تماشاخانه سنگلج تهران ادامه دارد.
ــاره زندگی و شهادت حضرت فاطمه)س(  این تعزیه درب
اســت. از آنجا که در تعزیه هیچ گــاه هنرمندان زن بازی 
نکرده اند، این اجرا نیز با حضور هنرمندان مرد روی صحنه 

می رود.

خسرو معصومی »کافه تایپ« را می سازد ◾
ــورای صـــدور پــروانــه ساخت بـــرای ســه فیلم نامه بلند  شـ

سینمایی و یک انیمیشن پروانه ساخت صادر کرد.
فیلم نامه های »کافه تایپ« به کارگردانی خسرو معصومی؛ 
»سلوک« به کارگردانی عباس رافعی، »نبرد غیرممکن« 
به  کارگردانی حمید بهمنی و انیمیشن »ببعی قهرمان« 
به کارگردانی میثم حسینی موافقت شورای صدور پروانه 

ساخت سازمان سینمایی را دریافت کردند. 

 ساخت »فوتبالیست ها« در ایران ممکن نیست ◾
محمدمهدی مشکوری، تهیه کننده انیمیشن »آرمن« در 
گفت وگو با ایسنا گفته است: چون در ایران سطح تولید 
برای ساخت انیمیشن به لحاظ فنی و نیروی انسانی پایین 
است و همچنین برای گروه سنی نوجوان فیلم نامه نویس 
قهار نداریم که این گروه سنی را بشناسد و بتواند در آن فضا 
بنویسد، نمی توانیم در ایــران به تولید مجموعه ای مانند 

»فوتبالیست ها« دست یابیم.

نظر وزیر درباره حضور هنرمندان در جشنواره های فجر ◾
وزیر ارشاد دربــاره  بحث تحریم جشنواره های فجر از سوی 
برخی هنرمندان گفت: هر کسی که عنوان هنرمند را دارد، 
دلش با منافع ملی پیوند خــورده و هنرمندان هیچ  وقت به 
دنبال کناره گیری از فعالیت های هنری نیستند. همان طور که 
جشنواره هایی که پشت سر گذاشتیم با استقبال وصف ناپذیر 
جریان فرهنگی و هنری کشور همراه بود، در جشنواره های 

پیش روی فجر نیز همین اشتیاق را خواهیم دید.

  ما شروعش می کنیم 
برای شب های بلند زمستان می توانید رمان »ما شروعش 
می کنیم« نوشته کالین هوور که در ادامه رمان ما »تمامش 

می کنیم« نوشته شده و به تازگی منتشر شده است، بخوانید. 
این رمان با ترجمه آرتمیس مسعودی با 355 صفحه و قیمت 

155 هزار تومان توسط نشر آموت در دسترس مخاطبان قرار 
گرفته است.   »ما شروعش می کنیم« درباره چگونگی مقابله با 
تنش های خشونت خانگی و زنی به نام »لی لی« است که ناچار 
است با پیامدهای جدایی و ارتباِط گریزناپذیر با رایل که پدر 

فرزند اوست، دست  و پنجه نرم کند. 

  کالین هوور درست و غلط را در ذهن مخاطب به چالش 
می کشد. او توانسته این واقعیت را اثبات کند که در زندگی 

شخصیت های ضدقهرمان قربانی آموزش یا رفتار و شرایط 
نامناسب گذشته شان بوده اند و نفرت  داشتن از آن ها کار 

ساده ای نیست.  

سریال های جدید نمایش 
خانگی در فصل زمستان

این روزها در شبکه نمایش  خانگی، پلتفرم ها با 
پخش سریال ها و کم و بیش برنامه های ترکیبی 
رقابتی پایاپای با صــدا و سیما دارنــد؛ »پوست 
شیر« دوباره به پخش برگشته و پا به کارزار رقابت 
گذاشته است. این امیدواری وجود دارد دوباره 
اتفاق های هیجان آور و خیره کننده به این سریال 
بــرگــردد و مخاطب را در انتظار قسمت بعدی 
قرار دهد. به گزارش تسنیم قرار است در فصل 
زمستان چندین سریال جدید به شبکه نمایش 
 خانگی اضافه شوند. اما در این میان خبرهایی هم 
از چند سریال جدید به گوش می رسد؛ از »پدر 
گواردیوال« گرفته تا »آمستردام« و »آکتور« که 

بیش از بقیه به پخش نزدیک شده اند.
»آمستردام« به تهیه کنندگی مرتضی شایسته 
و کارگردانی مسعود قراگزلو قرار است در فصل 
زمستان از نماوا پخش خود را آغاز کند. کاری که 
در آن شهرام حقیقت دوست، مهدی پاکدل، 
مهدی سلطانی، رؤیــا جاویدنیا، مینا ساداتی، 
مجتبی پیرزاده، نسیم ادبی و هنگامه قاضیانی 

به ایفای نقش پرداخته اند.
سریال »آمستردام« موضوع اجتماعی عاشقانه 
دارد و داستان چند دوست را روایت می کند که 
درگیر ماجرایی عاشقانه می شوند و سرنوشت 

مسیر متفاوتی برایشان رقم می زند.
در فیلیمو هم بحثِ »آکتور« مطرح است که نوید 
محمدزاده در آن به ایفای نقش پرداخته و پس از 
حضور در »قورباغه« هومن سیدی این دومین 

سریالی است که این بازیگر در آن بازی می کند.
سریال »آکتور« نخستین تجربه سریال سازی 
نیما جاویدی است که با حضور بازیگران مطرحی 
جلو دوربین رفته است. نوید محمدزاده، احمد 
مهران فر، هانیه توسلی، هومن برق نورد، هستی 
مهدوی فر، گــالره عباسی و مــهــراوه شریفی نیا 

بازیگران سریال آکتورند.
داستان »آکتور« دربــاره زندگی پرفراز و نشیب 
چند بــازیــگــر مستعد تئاتر اســـت کــه پــس از 
پیشنهادی که به آن هــا مــی شــود، زندگی شان 

دستخوش ماجراهایی پیچیده می شود.
همچنین قرار است سریال »دادزن« از پلتفرم 
جــدیــد »فیلم نـــاب« و پخش برنامه ترکیبی 
»دست به مهره« از نماوا پخششان را به زودی 

شروع کنند.
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و هنر فرهنگ 

 پیشنهاد امروز  

آگهی تاریخ  24/ 08  / 1401      صفحه 4

۱- موضوع : آگهی مزایده واگذاری یک دستگاه سواری زانتیا مدل ۱۳۸۹ به شماره انتظامی ۶۵۷-۷۲ب۴۳ و شماره موتور ۳۰۱۸۰۰۴ و شماره 
سریال ۹۱۹۳۸۶۱ به صورت مزایده کتبی )حراج( 

۲- قیمت پایه کارشناسی و مبلغ تضمین شرکت در مزایده : قیمت پایه ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مبلغ تضمین ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
۳-نوع تضمین شرکت در مزایده : بصورت واریز وجه نقد در سامانه تدارکات خدمات الکترونیک دولت )سامانه ستاد( 
تذکر ۱ : ارسال آنالین پیشنهادات و شرکت در مزایده بدون پرداخت تضمین برای متقاضیان امکان پذیر نخواهد بود 

۴- محل و مهلت دریافت اسناد مزایده: 
سامانه تدرکات الکترونیک دولت - از تاریخ انتشار آگهی حاضر تا ساعت ۱۴/۳۰ مورخه ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ 

۵- مهلت و تاریخ ارسال پیشنهاد در سامانه تدارکات خدمات الکترونیک دولت : زمان و تاریخ ارسال پیشنهاد از ساعت ۱۵/۳۰ الی ۱۶/۳۰ مورخه 
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ به مدت نیم ساعت می باشد. 

تذکر ۲ : با توجه به ماهیت حراج بودن مزایده بعد از زمان تعیینی ارسال پیشنهاد لینک سامانه جهت فرصت تصحیح پیشنهاد برای شرکت کنندگان
 و دریافت باالترین پیشنهاد تا ۵ دقیقه در دسترس متقاضیان بوده و چنانچه در این مدت پیشنهاد جدیدی ارسال گردد این فرصت ۵ دقیقه ای 

به صورت نامحدود تکرار میگردد 
۶-سایر جزئیات و اطالعات در اسناد مزایده قید شده است. 

۷- برای اطالعات بیشتر به سامانه تدرکات الکترونیک دولت و سایت شهرداری آمل WWW.amol.ir رجوع گردد.
نمابر: ۴۴۲۵۹۴۹۷-۰۱۱           تلفن: ۰۱۱-۴۴۲۲۹۰۰۱ ح
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آگهی مزایده خودروهای فرسوده سواری زانتیا )نوبت اول(

      شهرداری آمل
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آگهی مناقصه عمومی

 setadiran.ir جهت شرکت در مناقصه و کسب اطالعات بیشتر به سایت مناقصات شهرداری مشهد به آدرس
مراجعه نمائید . همچنین جهت اطالع در روزنامه رسمی به آدرس  www.rrk.ir درج می گردد.

تلفن تماس ۰۵۱۳۱۲۹۶۳۱۳                                                                                     امور قرارداد ها و پیمانهای شهرداری منطقه12 

مبلغ برآورد) ریال(موضوعشماره مناقصهردیف
مشارکت در تکمیل مسجد جامع 12001094947000009

چهار برج )شاهنامه 44(
15،074،536،124

40
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آگهی مناقصه عمومی شماره مناقصه سامانه ستاد  2001050224000041
موضوع: خرید و نصب دکل و لینک بیسیم و راه اندازی برای ایجاد زیر ساخت ارتباطی و تجهیزات نظارت 

تصویری مدیریت پروژه کرانه شمالی
مبلغ برآورد : ۱۴,۵۳۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال

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

درج می گردد.ا                                                                                                                    شهرداری مشهد )مرکز(

فراخوان مناقصه عمومی  سازمان ملی استاندارد ایران
سازمان ملی استاندارد ایران با شناسه ملی 14002771380 در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای راه اندازی تجهیزات مرکز فناوری 

اطالعات وامنیت فضای مجازی به شماره 2001003001000013 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. 
الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها 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. به 

پیشنهاد های واصله خارج از درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ترتیب اثر داده نخواهد شد.
1-تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روزسه شنبه 1401/09/29 می باشد.

2-مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: روزدوشنبه تاریخ 1401/10/05
3- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: روز شنبه تاریخ 1401/10/17

4-زمان بازگشایی پاکت ها : روز یکشنبه ساعت 11 تاریخ 1401/10/18 
آدرس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه  پاکت های

الف: کرج - شهر صنعتی - بلواراستاندارد- سازمان ملی استاندارد ایران 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

 مرکز تماس 1456 دفتر ثبت نام: 88969737-85193768 تماس حاصل نمائید.
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ضرورت 
تصویب قانونی 

باالدستی 
 دانشجویان خارجی 

به عنوان یک فردی 
که در ایران برای 
چهار سال مجوز 

زندگی دارد نیازمند 
تصویب قانونی 

باالدستی و توسط 
مجلس هستند که 

نهادهای مختلف آن 
را بپذیرند و رویه 

آن ها شود. خأل 
چنین موضوعی در 

حال حاضر حس 
می شود.

گپ گپ 

ــه دانــشــجــویــان    ظرفیتی ک
خارجی برای کشور دارنــد ویژه 
اســـت. ایــن ظرفیت امــا گاهی 
با موانعی مواجه می شود که با 
نگاه گفتمانی امــت واحــده در 
انقالب اسالمی نیز در تضاد 
اســـت. ریشه ایــن مشکالت را در چــه قسمتی 

می توان جست وجو کرد؟
در این موضوع یک بحث زیرساختی و مبنایی داریم. 
اگر ما به طور حقیقی در شعارهای انقالب اسالمی 
صحبت از امت واحده اسالمی کردیم بالطبع باید 
ساختارها، رفتارها و فرایندهایمان را هم با همان افق 
هماهنگ کنیم. متأسفانه به دالیل مختلف هنوز 
از نظر رفتاری و فرایندی با آن افق گفتمانی مدنظر 
فاصله داریم. در حوزه بین الملل می توان این موضوع 
و فاصله را دیــد. ما اگر صحبت از این می کنیم که 
امت اسالمی برادران و خواهران ما هستند بالطبع 
ــراد در داخــل  ــن افـ باید زیــرســاخــت هــای زنــدگــی ای
کشور هم فراهم شود. به باور من کشور ما آنچنان 
که باید آمــادگــی پذیرش یک فــرد غیرایرانی برای 
زندگی طوالنی مدت را ندارد. منظور از طوالنی مدت 
هم حــدود دو تا چهار سال است که یک دانشجو 
تحصیل و به تبع آن زیستش در داخل کشور طول 
خواهد کشید. البته خیلی از کشورها این مشکل 
را دارنــد. زمانی که ما پذیرفتیم یک فرد غیرایرانی 
دانشجوی یکی از دانشگاه های ایران شود یعنی اینکه 
پذیرفته ایم این فرد باید در کشور اقامت داشته باشد 
مگر اینکه خالف آن ثابت شود که خب همه جای دنیا 
هم چنین است. یعنی هرجایی که نظام امنیتی به 

این جمع بندی برسد که یک نفر می تواند برای کشور 
تهدید باشد اقامت آن فرد را غیر معتبر خواهد کرد. 
نکته ای که وجود دارد این است که ما به این سمت 
نرفته ایم که بتوانیم آمادگی کامل را برای اقامت بدون 

مشکل یک غیرایرانی در داخل کشور ایجاد کنیم. 

دلیل ایــن ناهماهنگی با شرایطی که باید برای  ◾
دانشجویان غیرایرانی وجود داشته باشد، چیست؟

ما بعضی از ضوابط و قواعدمان آنچنان محکم و 
واضــح نیست که با وجــود قانون به آن عمل شود! 
برای مثال در یک برهه ای از زمان چالشی امنیتی 
رخ می دهد و نوع نگاه ها تغییر می کند و رویه ای به 
وجود می آید که ممکن است حتی مطابق با قانون 
هم نباشد. با توجه به اینکه در برخی مواقع کشور 

از لحاظ امنیتی از اتباع خارجی آسیب هایی دیده 
اســت انــگــاره ای به وجــود آمــده که به سبب آن تر 
و خشک باهم می سوزند. به جــای اینکه بیاییم 
فرایندها و نظارت هایمان را کیفی و دقیق تر کنیم 
صورت مسئله را نادرست دریافت کرده ایم. ازاین رو 
چتر امنیتی که بر مسائل اتباع بیگانه می افتد 
موجب می شود خیلی از سازوکارهای قانونی کفایت 

خودشان را برای بهبود اوضاع نداشته باشند.

با توجه به این شرایط برای رفع موانعی که برای  ◾
دانشجویان خــارجــی وجــود دارد چــه اقــدام هــایــی 

صورت گرفته است؟
بحث اقامت به طول دوران تحصیل را وزارت علوم 
از سال گذشته به طور جدی پیگیری کرده و به تازگی 

هم بخشنامه ای صادر شده است. در این خصوص 
با نیروی انتظامی نیز هماهنگی هایی صورت گرفته 
است. اما همه این موارد آن طور که باید و شاید در 
استان ها پیاده و مستقر نشده است. باوجود اینکه 
برای اتباع بسیاری از کشورها بحث گرفتن اقامت 
به طول دوران تحصیل وجــود دارد، اما متأسفانه 
هنوز دست کم در مشهد، نتوانسته ایم این موضوع 
را عملی کنیم. در تالش هستیم موانعی که در این 
زمینه وجود دارد برداشته شود چراکه پیاده شدن این 
موضوع می تواند بسیاری از مشکالت این عزیزان 
را رفع کند. با وجود اقدام های مختلفی که برای این 
موضوع صورت گرفته اما چون مسئله اتباع خارجی 
یک مسئله چند بخشی است دستگاه های مختلفی 
درگیر موضوع می شوند و هماهنگی دستگاه های 
مختلف زمان و همت بیشتری می برد. اقدام ها رو به 
رشد است و به نظر می آید اتفاق های خوبی در آینده 
نزدیک رخ دهد اما در زمان حاضر فاصله زیادی با آن 
آرمان هایی که باید، داریم. دانشجویان خارجی به 
عنوان یک فردی که در ایران برای چهار سال مجوز 
زندگی دارد نیازمند تصویب قانونی باالدستی و 
توسط مجلس هستند که نهادهای مختلف آن را 
بپذیرند و رویه آن ها شود. خأل چنین موضوعی در 

حال حاضر حس می شود.

به تازگی صحبت هایی در زمینه قطع ارتباط  ◾
ــا)ع( و دانشگاه آزاد مشهد  بــا دانشگاه امــام رضـ
درخــصــوص محصالن عــراقــی در ایــن دانشگاه ها 
ــوجــه بـــه اینکه  ــت. بـــا ت ــراق شـــده اســ ــ بـــا کــشــور ع
ظرفیت سازی در دانشگاه ها درخصوص دانشجویان 

خارجی زمان زیادی خواهد برد، از بین رفتن آن نیز 
هزینه بر است. دلیل این قطع ارتباط چیست؟

ــادی در خـــارج از  ــ کــشــور عـــراق دانــشــجــویــان زی
کشور خود دارد. این دانشجویان پس از اینکه 
دوران تحصیلشان تمام می شود به کشورشان 
برمی گردند و متقاضی مشاغل مختلفی در آنجا 
می شوند. عراق برای اینکه بتواند یک تنظیم گری 
در ایــن خصوص انجام دهــد باید هر ساله روی 
دانشگاه هایی که معتبر می داند بازنگری داشته 
باشد و بررسی کند که مدارک چه کشورهایی مورد 
قبولش است و چه شرایط آموزشی را می پذیرد. با 
این توصیف کشور عراق هرساله فهرستی حاضر 
می کند که در آن دانشگاه های معتبر خود را در 
جهان مشخص می کند. از همین بابت عراقی ها 
امسال نیز بازنگری داشتند و خیلی از امتیازهای 
ــد که بسیاری از  بین المللی را مدنظر قــرار دادن
دانشگاه های ایران از این فهرست خارج شدند. 
این موضوع تنها مختص به دانشگاه امام رضا)ع( 
و دانشگاه آزاد مشهد نیست، بلکه بسیاری از 
دانشگاه های دولتی بزرگ ما نیز دچار این موضوع 
شده اند. البته تالش هایی از سوی دوستان در 
دانشگاه امام رضا)ع( و دانشگاه آزاد مشهد وجود 
دارد که در این خصوص بازنگری صورت گیرد، اما 
فعالً در فهرست امسالی که کشور عراق دارد این 
دو دانشگاه حذف شده اند. کشور عراق می خواهد 
تضمینی داشته باشد برای اینکه دانشجویی که 
از تحصیل برمی گردد چه عیاری خواهد داشت 
و مـــدرک کـــدام دانــشــجــویــان را بــایــد ارج و قرب 

بیشتری دهد.

رئیس اداره امور دانشجویان بین الملل دانشگاه فردوسی:

قانوندرمسائلاتباعبیگانهچگونهبهحاشیهمیرود؟
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نبود نقشه راه برای استفاده از ظرفیت دانشجویان خارجی
محمد العبیدی دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد از کشور عــراق در گفت و گو با روزنــامــه قــدس در 
مورد مشکالت آموزشی دانشجویان خارجی محصل در 
ایران گفت: یکی از  مشکالت دانشجویان خارجی عدم 
همسان سازی با نحوه آموزش در ایران است. برای مثال 
در کشور عراق برای آزمون ها تست زنی به شکلی که در 

ایران موجود است وجود ندارد. وقتی دانشجوی عراقی به 
ایران می آید پیش زمینه ای درخصوص این موضوع برای 
آزمــون نــدارد حتی اگر زبــان فارسی او هم مناسب باشد 
برای این موارد هیچ برنامه ای برای همسان سازی آموزشی 
ریخته نمی شود. دانشجویی که از خارج می آید ممکن 
است از نظر درسی و یا حتی ورزشی ظرفیت های ویژه ای 

داشته باشد منتها طرح خاصی به منظور استفاده از این 
دانشجویان برای رشد علمی کشور وجود ندارد. متأسفانه 
ــردی وجــود نـــدارد تا راهنمایی هایی را  در دانشگاه ها ف
درخصوص نحوه آموزش در ایران به دانشجویان خارجی 
بدهد. همین عدم آشنایی با برخی مسائل آموزشی و 
تفاوت هایی که در نظام آموزشی میان ایران با برخی کشورها 

وجود دارد موجب می شود دانشجویی که حتی ظرفیت 
و رتبه علمی باالیی دارد در ایران دچار مشروطی و موارد 
مشابه آن شود! برخی دانشکده ها به نحوی با دانشجویان 
رفتار می کنند که آن ها از ایران بروند. نبود نگاه و نقشه حتی 
مادی نسبت به این ظرفیت ها در داخل ایران عجیب است 

نگاه های اخالقی و امتی که سر جای خود!

گفتوگو
جویانغیرایرانی

سادارهاموردانش
رئی

دانشگاهفردوسی

نوید سرادار      دانشجویان خارجی دارای ظرفیتی 
دو وجهی هستند. یک بخش این ظرفیت به بحث 
تبلیغی این دانشجویان برمی گردد و قسمت دیگر 
آن مربوط به بحث های مادی می شود. هر کدام از 
دانشجویان غیرایرانی که برای خواندن درس به 

کشور می آیند پس از اتمام تحصیل سفیری برای 
ایران در خارج از کشور می شوند. سفیرانی که بخش 

مهمی از بازتاب فرهنگی و نگاه ملت های دیگر به 
ایران را رقم خواهند زد. متأسفانه قسمت زیادی از 

دانشجویان خارجی در کشور با مشکالت و موانع 

جدی مواجه اند. موانعی که گاه به حوزه زیرساخت ها 
و قوانین برمی گردد و گاه مربوط به تصمیم های 

مقطعی تأثیرگذاران در این حوزه است. این سختی ها 
موجب نگاهی بدبینانه به سیاست گذاری ایران در میان 

دانشجویان خارجی و از بین رفتن ظرفیت تبلیغی 

مثبت آن ها برای جمهوری اسالمی می شود. در این 
خصوص با دکتر »حسین بذرافشان« رئیس اداره امور 
دانشجویان غیرایرانی دانشگاه فردوسی به گفت وگو 
نشسته  و زوایای مختلف موانع و شرایط دانشجویان 

غیرایرانی در کشور را مورد واکاوی قرار داده ایم.

گفت وگوی 
ویژه

      صفحه 5
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بدین وسیله به اطالع همگان می رساند که 
برگ س���بز  خودرو اینجان���ب  فاطمه رضایی 
ب���ه کد ملی 2981075314  مربوط به خودرو 
سواری پژو تیپ  PARS XU7  مدل 1400 رنگ 
سفید  به شماره پالک 45 ایران 976  م 88  
به شماره موتور   124K1560041  وشماره 
  NAAN01CEXMH602973 شاس���ی    
مفق���ود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط می 

باشد.

دی
قو
مف
هی
آگ

برگ سبز خودروی MVM110 مدل 93 رنگ سفید 
به ش���ماره انتظام���ی 915 و 95 ایران 74 ش���ماره 
موتور MVM472FGE035180 و ش���ماره شاسی 
NATEBAFB8E1013120 ب���ه مالکی���ت خدیج���ه 
بختی���اری مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد. 
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دی
قو
مف
ی
گه
آ

برگ سبز خودروی وانت نیسان تیپ 2400 رنگ 
آبی-روغنی س���ال 1385 به شماره شهربانی 88 
ن 323 ای���ران 74 و ش���ماره بدنه  J040373 و 
ش���ماره موتور 353592 به مالکیت الهه وزیری 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می گردد.
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دی
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ی
گه
آ

اصل برگ سبز خودروی 405 جی ال آی مدل 1384 
نوک مدادی به شماره انتظامی 44 ایران 731 ه� 37  
و ش���اره موت���ور 12484052468 و ش���ماره شاس���ی 
16210152 متعل���ق ب���ه طیبه موس���وی مفقود گردیده 

است و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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ی
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س���ندکمپانی خ���ودروی اینجانب عبدال���ه فاضلی 
خرگوشی مالک خودروی سواری دنا تیپ EF7به 
شماره شاسی NAAW01HE8GE403617 وشماره 
موتور147H0193042بعلت 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 نمای���د .بدیهی 
اس���ت پس از انقضای مهل���ت مزبور طبق ضوابط 

مقرراقدام خواهد شد .

دی
قو
مف
هی
آگ
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گواهینام���ه موقت پایان تحصی���الت اینجانب 
سیما صبوری فرزند عیسی با شماره شناسنامه   
13378 و شماره ملی 0703779591 صادره از 
تربت حیدریه در مقطع کارشناسی ارشد رشته 
فق���ه و مبان���ی حقوق ص���ادره از دانش���گاه آزاد 
اس���المی  واحد ترب���ت حیدریه  مفقود گردیده 

است و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابن���ده تقاض���ا می ش���ود اصل م���درک را به 
دانشگاه آزاد اسالمی تربت حیدریه به نشانی:  
استان خراسان رضوی ،تربت حیدریه ، شهرک 
ولیعصر صندوق پس���تی 140 مجتمع دانشگاه 
آزاد اس���المی واح���د تربت حیدری���ه اداره امور 

فارغ التحصیالن ارسال نماید. 

دی
قو
مف
هی
آگ

 LXEF7 ب���رگ س���بز وس���یله نقلی���ه س���واری س���مند
مدل 1395 رنگ س���فید روغنی به ش���ماره پالک 36-

277ن31 ش���ماره موت���ور: 147H0200091 ش���ماره 
ن���ام  ب���ه   NAACJ1JW4GF-313859  : شاس���ی 
مصطفی ابراهیم نژاد مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

ح
,4
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82
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دی
قو
مف
ی
گه
آ

برگ سبز و سند کمپانی سواری پراید صبا به رنگ 
سبز یشمی متالیک مدل 1380 به شماره انتظامی 
ای���ران 36-558ق18 و ش���ماره موتور 244253 و 
ش���ماره شاسی s1412280714954  به نام ملیحه 

صفایی اوندری مفقود و اعتبار ندارد.
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دی
قو
مف
ی
گه
آ

ب���رگ س���بز، س���ند کمپان���ی و الش���ه س���ند خودرو 
س���واری تویوتا کروال جی ال مدل 1988 رنگ قرمز 
متالیک به شماره موتور 1065126 و شماره شاسی 
3019034 و شماره پالک 269 م 26 ایران 42 بنام 

حسین مومنی مفقود و فاقد اعتبار می باشد. 
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دی
قو
مف
ی
گه
آ

برگ س���بز س���واری-هاچ بک س���ایپا مدل 1399 رنگ 
س���فید ش���ماره موت���ور:  M15/8988655، ش���ماره 
شاس���ی: MAS821100L1273070 محس���ن کاربی���ن 
ش���ماره پالک :38س763ایران42 مفقودش���ده واز 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

ح
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81
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دی
قو
مف
ی
گه
آ

اصل پروانه حمل س���الح ش���کاری ساچمه زنی 2 
لول ته پر به ش���ماره س���ریال 2742467 متعلق 
به آقای س���ید محمد رضا موس���وی بابائی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ح
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دی
قو
مف
ی
گه
آ

برگ سبز سواری پژو پارس XU7P سفید مدل 1401

 125K0063662 ش پالک ایران 19-219ه61 ش موتور

ش شاسی NAANA15E3NK801233 به نام مریم 

حسین پور نام پدر اکبر مفقود و فاقد اعتبار است.
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81
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دی
قو
مف
ی
گه
آ

برگ سبز خودرو سواری پراید مدل 1389 رنگ 
س����فید روغنی به ش����ماره موتور 3480524 و 
ش����ماره شاس����ی S1412289487410 و شماره 
پالک 732 د 27 ایران 74 بنام فاطمه ارژنگی 

مفقود و فاقد اعتبار می باشد. 
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دی
قو
مف
ی
گه
آ

برگ سبز و سند کمپانی خودروی پراید صبا مدل 
81 رنگ سفید روغنی به شماره انتظامی 547 ب 
32 ایران 74 ش���ماره موتور 00294869 و ش���ماره 
شاس���ی S1412280758373 ب���ه مالکی���ت مریم 
ایمان دوس���ت مفق���ود گردیده و از درج���ه اعتبار 

ساقط می باشد. 

ف
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01
12
71
3

دی
قو
مف
ی
گه
آ

برگ س���بز و بیمه و کارت خودروی لیفان مدل 91 
رنگ مشکی- متالیک به شماره انتظامی 795 س 
 LFB479Q120700837 59  ایران 74 شماره موتور
و ش���ماره شاس���ی NAKNF4222CB110262 ب���ه 
مالکی���ت مهدی حس���ن زاده مفق���ود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 

ف
,4
01
12
82
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دی
قو
مف
ی
گه
آ

 برگ سبز و سند کمپانی سواری پژو     405 جی ال 
ایک���س ای 1/8  و  م���دل 1383 به رنگ بژ _ متالیک 
و ش���ماره موت���ور 12483147462 ش���ماره شاس���ی 
83063216 ش���ماره پ���الک 25ای���ران _467د87ب���ه 
مالکیت سینا معصومی زاده  مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط گردیده است.
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دی
قو
مف
ی
گه
آ

ب���رگ س���بز وانت نیس���ان م���دل 1386 رن���گ آبی 
روغن���ی به ش���ماره انتظام���ی 171م14 ایران 94 به 
ن���ام عالیه افرین���ی کدملی 3410829156 ش���ماره 
موتور: 390514 شماره شاسی : K102580 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است .

ح
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دی
قو
مف
ی
گه
آ

برگ س���بز، سند کمپانی، س���ند محضری و کارت 
خودروی اپل کورسا مدل 1994 رنگ قرمز متالیک 
به ش���ماره انتظام���ی 935 د 74 ایران 12 ش���ماره 
موتور 19165003 و شماره شاسی R4244856 به 
مالکیت داود عبدالهیان مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 

ف
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01
12
76
4

دی
قو
مف
ی
گه
آ

کارت، برگ س����بز و کلیه مدارک موتورسیکلت 
سیس����تم هون����دا 125 م����دل 1384 به ش����ماره 
موتور 19650 و شماره تنه 8408150 و شماره 
پ����الک 77291 ایران 773 بن����ام محمود بافکر 

شاهرک مفقود و فاقد اعتبار می باشد. 
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دی
قو
مف
ی
گه
آ

برگ سبزس���واری پراید جی تی ایکس ای مدل 1389 
رنگ سفید –روغنی شماره پالک 17ص675 ایران30 
شاس���ی   ش���ماره   3598352 موت���ور  ش���ماره 
S1412289532448 بنام معصومه تقی پور  شماره 
مل���ی 006665879 مفق���ود گردی���ده واز درجه اعتبار 

ساقط میباشد.
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دی
قو
مف
ی
گه
آ

ب���رگ س���بز و کارت خ���ودرو وان���ت سیس���تم پی���کان 
تی���پ OHV1600 م���دل 1388 رن���گ س���فید ش���یری 
شاس���ی  ش���ماره   11488080062 موت���ور  ش���ماره 
پ���الک781ن99  ش���ماره   NAAA46AA8AG091416
ایران 74 متعلق به رضا ابوالحس���نی مفقود ش���ده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ح
,4
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دی
قو
مف
ی
گه
آ

ح
, 4
01
12
79
7

اینجانب مصطفی سلمانی سنو مالک خودرو پژو 
405 ب���ه ش���ماره ش���هربانی 75ب493 ای���ران 92

بعل���ت   164B0282243 موت���ور  ش���ماره  و 
فقدان اس���ناد فروش تقاضای رونوش���ت المثنی 
اسنادمذکور را نموده است .لذا چنانچه هر کس 
ادعای���ی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف مدت 
10 روز ب���ه دفتر حقوقی س���ازمان فروش ش���رکت 
ایران خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان سمند 
مراجعه نماید.بدیهی است پس از انقضای مهلت 

مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

دی
قو
مف
هی
آگ

کلی���ه مدارک خودرو بنز آتش نش���انی ش���امل کارت 
خ���ودرو و س���ند و پ���الک به رن���گ قرمز و م���دل 1921 
به ش���ماره موتور 3550110401HDK09  به ش���ماره 
شاس���ی 34932116589867 به مالکیت ش���هرداری 
سرخس مفقود واز درجه اعتبار ساقط گردیده است. 

ح
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دی
قو
مف
ی
گه
آ

مدیریتپشتیبانیآستانقدسرضوی

      مناقصه عمومی خرید
       برنج ایرانی رقم  فجر

آس�تان ق�دس رض�وی در نظر دارد نس�بت ب�ه خرید برن�ج ایرانی 
)رقم فجر( از طریق مناقص�ه عمومی اقدام نماید، متقاضیان محترم 
میبایس�ت جه�ت دریافت اس�ناد مناقصه به نش�انی مش�هد، س�ازمان 
مرکزی آس�تان قدس رضوی، حوزه قراردادها و مناقصات مراجعه 
و حداکث�ر ت�ا س�اعت 13:00 روز چهارش�نبه م�ورخ 1401/10/07 
پیش�نهادات تکمیل ش�ده و مدارک را مطابق شرایط اعالم شده، در 
پاکت در بس�ته ب�ه آدرس مذکور تحویل نمایند، ضمن�ًا هزینه چاپ 

آگهی در روزنامه ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود. 
شماره های تماس 05132001519 و 05132001420 

40
11
28
18

پیرو آگهی مزایده چاپ شده در تاریخ  1401/9/29 
مربوط به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری  در 
امور اهل سنت سیستان و بلوچستان ،سه عدد 
پژو 405 صحیح می باشد که به اشتباه سه عدد 

پژو 406 تایپ شده است.

ح
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12
78
7

یه
الح
اص
ی
گه
آ

برگ سبز موتورسیکلت ایرانا مدل 1389 رنگ 
قرمز آلبالوئی به ش����ماره موت����ور 1043553 و 
شماره تنه 8955553 و شماره پالک 37637 
ایران 763 بنام حس����ینعلی اکبرزاده مفقود و 

فاقد اعتبار می باشد. 
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دی
قو
مف
ی
گه
آ

اداره ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کاشمر 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
براب��ر  آرای   ش��ماره    140160306012002636    ال��ی    140160306012002638     و   
140160306012002632  و 140160306012002513 هی��ات اول موض��وع قان��ون تعیی��ن 
تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کاشمربه ترتیب تصرفات مالکانه بالمعارض  متقاضی آقای / خانم منصور رمضانی به شماره ملی 
0940014610  در شش��دانگ پنج قطعه  زمین  مزروعی  به مس��احت  های  172649متر مربع ، 
13874متر، 134629متر، 152208  متر و 332794 متر مربع  از پالک 174 اصلی واقع  در بخش 
هفت  کاشمر به آدرس کوهسرخ- روستای دهمیان  خریداری از مالک رسمی آقای/ خانم علی عباسی، 
نور اله صداقتی،  رمضانعلی  رمضانی، حسین روشندل، رمضانعلی صحراگرد و فرج اله اسالمی محرز 
گردیده است. لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت  به  صدور سند مالکیت  متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم  و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ  تس��لیم  اعتراض،  دادخواس��ت خود را به مراجع  قضائی  تقدیم نماید.بدیهی  اس��ت  در 
صورت انقضای  مدت مذکور و عدم  وصول  اعتراض  طبق مقررات  س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د. 

آ-40112025
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/09/15            تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/09/30

احمد جهانگیر-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کاشمر

اداره ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کاشمر 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر  آرای   شماره  140160306012002639 الی 140160306012002641 اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک  کاش��مربه ترتیب  تصرفات مالکانه بالمعارض  متقاضی آقای / خانم قنبرساالری فر فرزند 

حس��ن صادره نیشابور به ش��ماره ملی  1061755568  در ششدانگ  سه قطعه  زمین  مزروعی  به 
مس��احت  ه��ای  145631 مترمربع ، 8467متر و 33644 متر مربع  از پ��الک 174 اصلی واقع  در 
بخش هفت  کاش��مر به  آدرس کوهس��رخ- روستای دهمیان  خریداری  از مالک رسمی آقای/ خانم 
علی عباسی، نور اله صداقتی،  رمضانعلی  رمضانی، حسین  روشندل، رمضانعلی صحراگرد و فرج  اله 
اسالمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب  در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت  به  صدور سند مالکیت  متقاضی اعتراض داشته باشند  می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم   و پس از  اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ  تس��لیم  اعتراض،  دادخواس��ت خود را به مراجع   قضائی   تقدیم نماید.

بدیهی  است  در صورت  انقضای  مدت مذکور و عدم  وصول  اعتراض  طبق مقررات   سند مالکیت 
صادر خواهد شد.  آ-40112026

تاریخ انتشار نوبت اول:1401/09/15             تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/09/30
احمد جهانگیر-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کاشمر

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کاشمر 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگه��ی موض��وع م��اده 3 قانون و ماده 13 آئی��ن نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت��ی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 140160306012002969 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کاشمرتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/ خانم عبد الرضا احترامی بنده قرایی فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 19 صادره از کاشمر در ششدانگ  یک قطعه باغ  به مساحت 436/50متر مربع از 
پالک 168فرعی از58اصلی واقع در بخش سه کاشمر به آدرس فروتقه- امام حسن مجتبی 7 خریداری 
از مالک رسمی آقای/ خانم علی اصغر میرزائی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 

قضائی تقدیم نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-40112027 

تاریخ انتشار نوبت اول:1401/09/15               
تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/09/30

احمد جهانگیر -رئیس ثبت اسناد وامالک کاشمر

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140160308001002752 مورخ 1401/08/30 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درواحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بیرجند تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقا/خانم جواد جعفری فرزند:حسین به شماره شناسنامه 
8  در ششدانگ یکقطعه محوطه مزروعی مشجر مشتمل بر ساختمان و استخر به مساحت 1457.86 
متر مربع قسمتی از پالک 566 – فرعی از 233 اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش سه حوزه ثبت 

ملک بیرجند از محل مالکیت عبدالصمد صمدی محرز گردیده است .
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسیدظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  آ-40111986
تاریخ انتشار نوبت اول  :دوشنبه  1401/09/14             

تاریخ انتشار نوبت دوم :چهارشنبه   1401/09/30
حسین براتی-رئیس ثبت اسناد وامالک 
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آگهی جذب سرمایه گذار
ادارهکلاوقافوامورخیریهخراسانرضویدرنظرداردجهتواگذاریپروژههایغیرانتفاعی
ذیلبهبخشخصوصیوجذبس��رمایهگ��ذاراقدامنمایدلذامتقاضیانمحترممیتوانندضمن

مراجعهنسبتبهتکمیلفرممربوطهوارائهپیشنهاداقدامفرمایند.
1-احداثنمازخانهومحوطهسازیامامزادگانخسروجرد)ع(شهرستانسبزوار
2-احداثمسیرورودیومحوطهسازیامامزادهعلیاصغر)ع(ریوندداورزن

3-محوطهسازیامامزادهحسن)ع(آزادمنجیرشهرستانسبزوار.
ادارهکلاوقافوامورخیریهخراسانرضوی



 ازخشتخشتاموالخوددفاعمیکنیم ◾
بــه گـــزارش ایلنا، حسن صــادقــی، رئیس 
اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به 
ایلنا گفت: ما احساس خطر می کنیم، 
احساس می کنیم جریانی پشت پرده می خواهد درمان 
ما را به ناکجاآباد ببرد. به دنبال این است که مراکز 
ملکی ما را به مراکز آموزشی تبدیل کند. ما از خشت 

خشت اموال خود دفاع می کنیم.

انتقادازکمتوجهیدولتبهتصادفات◾
به گزارش مهر، سردار سید کمال هادیانفر 
با بیان اینکه پلیس مسئول پیشگیری از 
تصادفات نیست، تصریح کرد: بر اساس 
قــانــون، مــا مسئول رسیدگی بــه تصادفات هستیم. 
دولــت توجهی را که باید، در حــوزه تصادفات داشته 
باشد؛ افزایش ۱۴درصــدی فوتی ها در ۱۲سال گذشته 

بی سابقه بوده است!

بههیچوجهواژه»تعطیلی«رااستفادهنکنید◾
محمدمهدی کاظمی، معاون وزارت آموزش 
و پرورش به ایسنا گفت: مکاتباتی با وزیر 
کشور و رئیس سازمان صداوسیما انجام 
دادیم مبنی بر اینکه در شورای برنامه ریزی استان ها و 
کمیته های اضطراری به هیچ وجه از واژه تعطیلی برای 
آلودگی هــوا استفاده نکنند و عبارت »غیرحضوری 

شدن مدارس« را به کار بگیرند.

آقایوزیروقتجلسهندارند◾
امیرپویان رفیعی شاد، رئیس هیئت مدیره 
انجمن دفاتر سفر هــوایــی، گردشگری و 
زیــارتــی استان تهران به ایسنا می گوید: 
نامه نگاری ها با وزیر میراث فرهنگی در خصوص رکود و 
بیکاری در صنعت گردشگری نتیجه ای نداشته است و 
آقای ضرغامی هنوز وقت جلسه با فعاالن گردشگری که 

در وضعیت اورژانسی به سر می برند، ندارد. 

   قول وزیر 
بهداشت 
برای جبران 
کمبود »سُرم و 
آنتی بیوتیک«   
به گزارش خانه ملت 
بهرام عین اللهی

وزیر بهداشت با 
اعالم اینکه کمبود 
آنتی بیوتیک و سرم 
به دلیل آنفوانزای 
زودرس روی داد، 
گفت: در حال حاضر 
داروخانه ها مملو از 
دارو بوده ولی ممکن 
است تنها چند قلم 
دارو با کمبود مواجه 
شود که همواره 
چنین مشکالتی 
وجود داشته است. 
قول می دهم در 
یک تا دو ماه آینده 
کمبود این اقالم 
جبران شود.

خبر مشروح  محمود مصدق
 پـــــیـــــامـــــدهـــــای 
زنـــدگـــی ماشینی 
ــای  ـــه هـ ــی ــاشـ و حـ
آن، عـــرصـــه را بر 
بــســیــاری از مــردم 
تنگ می کند به گونه ای که کارشناسان 
و مسئوالن سالمت بهداشت و روان 
ــراد جامعه ما  می گویند ۲8درصـــد اف
یعنی تقریباً از هر چهار نفر ایرانی یک 
نفر به یکی از اختالالت روانــی مبتال 
ــدون تردید بی توجهی به  اســت که ب
بهداشت روانی این افراد، جامعه را در 
معرض بحران های بسیار زیادی قرار 

خواهد داد.
محمد خاتمی، رئیس سازمان نظام 
ــران در  ــ ــاوره ایـ روان شـــنـــاســـی و مـــشـ
گفت وگو با ما از چگونگی ارائه خدمات 
روان شناسی و مشاوره و چالش های 

پیش روی این حوزه می گوید. 
آیا آمــاری مشخص از میزان مراجعه 
افــراد جامعه بــرای دریافت مشاوره و 
خدمات روان شناسی در کشور دارید؟ 
می خواهیم بدانیم در حــال حاضر 

سالمت روان جامعه چگونه است.
بــرآورد می شود در هفت ماه گذشته، 
ــرای دریــافــت  ــزار نفر بـ ــ روزانــــه ۲00هـ
خـــدمـــات روان شـــنـــاســـی و مــشــاوره 
مراجعه کرده اند که نسبت به گذشته، 
ــاالیــی اســـت. در واقــع  رقـــم بــســیــار ب
براساس گزارش ها اکنون مطب تمام 
ــزار روان شــنــاســی کــه در کشور  ۴۷هــ
مجوز فعالیت دارنــد کامالً پـُـر است 
ــده ای هـــم در نــوبــت هــای  ــ و حــتــی عـ
طــوالنــی قــرار گرفته اند. بررسی های 
میدانی ما نیز گویای این است که مردم 
به شدت نیازمند گفت وگو و مشاوره 
و در جست وجوی روان شناس امینی 
هستند تا با طرح مسائلشان راه حل 

یا راهکار بگیرند. 

ــربــــودنمــطــبهــانــشــانــهرشــد◾ ـُـ پ
آسیبهایاجتماعیومشکالتروحی
وروانیافرادجامعهماستیاریشهدر
عواملدیگریمثلامکاندسترسی
بیشتربهمشاورانوروانشناساندارد؟
پُر شدن مطب یا دفاتر روان شناسی 
و مشاوره در حال حاضر به این معنا 
نیست که همه مراجعه کنندگان به 
این مراکز، بیمار هستند و مشکل یا 
اختالل روانی دارند چون روان شناسی 
صرفاً بــرای درمــان و کمک به بیماران 
اختالالت روانی نیست بلکه برای بهتر 
زندگی کردن و ارتقای کیفیت زندگی و 
مهارت آموزی است. یعنی فقط درصد 
ناچیزی از مراجعات، به افــراد دارای 
اخــتــالالت روانـــی مــربــوط مــی شــود و 
بقیه، جمعیت سالمی هستند که برای 
بهبود کیفیت زندگی شان به مشاوران 

و روان شناسان مراجعه می کنند. 
عوامل بسیاری در افــزایــش مراجعه 
به منظور دریافت خدمات روان شناسی 
و مــشــاوره در چند مـــاه اخــیــر نقش 
داشته اســت. نخست، در 6-5 سال 
ــردم بــرای  ــرای آگـــاه ســـازی مـ گذشته بـ
دریافت این نوع خدمات اطالع رسانی 
و فرهنگ سازی شده اســت. عــالوه بر 
ــن، قبالً مــشــاوره هــای روان شناسی  ای
تنها حضوری بود اما اکنون به صورت 
غیرحضوری و یــا مــجــازی هــم انجام 
مــی شــود کــه ایــن مــوضــوع کمی کــار را 
آســان تــر کــرده اســت، بــه طــوری که اگر 
شخصی قبالً می خواست به مشاور و 
یا روان شناس مراجعه کند اما فرصت 
کافی نداشت و منصرف می شد اکنون 
به راحتی این امکان را دارد که به صورت 
برخط با یک روان شناس گفت وگو کند 
و مشاوره بگیرد. دیگر اینکه به دلیل 
شیوع کرونا مــردم ما حــدود دو سال 
مسائل و مشکالت زیـــادی را تحمل 
کردند و اینک در حال بازگشت از آن 
کارزار هستند و می خواهند از مشکالت 
عبور کنند به همین دلیل میزان مراجعه 
به روان شناس افزایش یافته است. البته 
ــای شیوع کرونا هم  ما در همان روزهـ
گفته بودیم قرنطینه شرایطی را ایجاد 
کرده که مردم نیاز دارند حرف بزنند نه 
اینکه دنبال دارو بگردند، چون دارو برای 

جمعیت بالینی است. 

درحــالحاضرچنددرصــدافــراد◾
جامعهمابهیکیازانــواعاختالالت
ــیمبتالهستندوایــناختالالت روان

ریشهدرچهعواملیدارند؟
براساس اعالم رسمی وزارت بهداشت 
۲8درصد افراد جامعه یعنی تقریباً از 
هر چهار نفر ایرانی یک نفر به یکی 
از اخــتــالالت روانـــی مبتالست کــه از 
شایع ترین آن هــا می توان به اختالل 
افسردگی، استرس، فوبیا و پرخاشگری 
اشاره کرد که مبتالیان به این اختالالت 
هم نیاز به دریــافــت خدمات بالینی 
دارند. بروز اختالالت روان شناسی به 
عوامل متعددی مثل زیست شناختی، 
ــاخــتــی، فــرهــنــگــی، مسائل  روان شــن
اجـــتـــمـــاعـــی، اقـــتـــصـــادی، شــغــلــی، 
خانوادگی و... مربوط می شود. برای 
مثال فقر مالی و ناتوانی فرد در تأمین 
معاش خانواده می تواند در سالمت 

روانش تأثیرگذار باشد.

هرچندباآگاهیبخشیبهجامعه،◾
مــیــزانمــراجــعــهمـــردمبــهمـــشـــاورانو
روانشناسانافزایشیافته،امابهنظر
میرسدهمچنانبخشزیادیازمردم
اقدامبهدریافتخدماتروانشناسی

نمیکنند؛چرا؟
بله؛ همین طور است. ۷0 تا 80درصد 
مردم ما به ویژه آن هایی که از دهک های 
پایین جامعه و به شدت در معرض 

ــی همچون  ــل ــه دالی خــطــر  هستند ب
ــارآمــــدی خــدمــات  ــ بـــی اطـــالعـــی از ک
روان شناسی و مشاوره و نداشتن تمکن 
مالی و یا نبود مشاور یا روان شناس 
در منطقه مسکونی شان نمی توانند 
از خــدمــات مــشــاوره و روان شــنــاســی 
استفاده کنند. این درحالی است که 
این خدمات باید در سبد خانواده های 
ما باشد. درواقـــع اگــر می خواهیم از 
زندگی شادتر و با کیفیت تری برخوردار 
شویم و یا کارآمدی و بهره وری باالتری 
ــم بـــایـــد از خــدمــات  ــاشــی داشـــتـــه ب
روان شناسی و مشاوره استفاده کنیم. 

چراخدماتروانشناسیومشاوره◾
زیرپوششسازمانهایبیمهگرنیست؟
بــراســاس بند »ج« مـــاده ۱0۲ قانون 
برنامه ششم توسعه کشور خدمات 
روان شناسی و مشاوره باید زیرپوشش 
بیمه پایه و تکمیلی باشد اما تاکنون 
این قانون اجــرا نشده اســت. البته از 
ــادی  ســه چــهــار ســال پیش تــالش زی
کــرده ایــم تــا وزارت بهداشت و دیگر 
دستگاه های مسئول مثل سازمان های 
بیمه گر را متقاعد کنیم قانون یاد شده 
را اجرا کنند اما آن قدر درگیر بروکراسی 
ــه دیـــگـــر امــیــدی  اداری هــســتــنــد کـ
بــه آن هــا نیست، بــه همین خاطر از 
رئیس جمهور می خواهیم برای اجرای 
قانون بیمه پایه و تکمیلی مشاوره و 

خدمات روان شناسی دستور جهادی 
و انقالبی بدهد. 

بــرایپاسخبــهنیازجامعهبــهچه◾
تعدادروانشناسنیازاست؟

ــزار روان شــنــاس و مشاور  ما به ۲00هـ
ــا پــاســخــگــوی نــیــازهــای  ــم ت ــ نــیــاز داری
جامعه باشیم که در حال حاضر فقط 
۴۷هــزار روان شــنــاس و مشاور پروانه 
ــــد. بنابراین همان طور  فعالیت دارن
کـــه پــزشــک مــتــخــصــص و یـــا وکــیــل 
پــایــه یــک دادگــســتــری در کــشــور کم 
داریــم با کمبود روان شناس و مشاور 
هــم مــواجــه هستیم. البته ۲00هـــزار 
دانشجو در رشته های روان شناسی 
و مشاوره در حال تحصیل هستند. 
با وجود این، نکته مهم این است که 
به دلیل نبود سازماندهی مناسب و 
وجــود برخی موانع دیگر، از ظرفیت 
روان شـــنـــاســـان و مـــشـــاوران مــوجــود 
استفاده بهینه نمی شود بنابراین باید 
برای رفع موانع اقــدام شود. به همین 
دلیل و برای اینکه همه مردم بتوانند 
از خدمات روان شناسان و مشاوران 
استفاده کنند به آقای مخبر، معاون 
ــامــه نوشتیم  اول رئــیــس جــمــهــور ن
و درخــواســت کردیم به دلیل شیوع 
کرونا برخی از مراکز مشاوره و خدمات 
روان شناسی ما تعطیل شده اند که برای 
فعالیت دوباره آن ها نیاز به تسهیالت 
بانکی است. اما آن قدر ما را به وزارت 
اقتصاد و جاهای دیگر حواله دادند 
تا خسته و بی خیال موضوع شدیم، 
در حالی که باید برای رفع مشکالت و 

گره ها اقدام شود. 
ــا هــمــیــن حــــــدود 50هــــــزار  ــ الـــبـــتـــه ب
روان شناس و مشاور هم می توانیم به 
نوعی سازماندهی کنیم تا به مدرسه ها، 
خانواده ها و جامعه خدمت بدهیم؛ 
برای این منظور باید این رشته ها را به 
رسمیت بشناسند و زمینه های الزم 
ــرای ارائـــه خدمت روان شــنــاســی و  را ب

مشاوره فراهم کنند. 

یعنیمیخواهیدبگوییددولــت◾
هــنــوزمـــوضـــوعمـــشـــاورهوخــدمــات
روانشناسیرابهرسمیتنشناخته

است؟
ــا پزشکی  ــوزه را ب بــلــه، وقــتــی ایـــن حــ
مقایسه می کنیم، می بینیم بــرای 
حــوزه پزشکی ساختاری مثل وزارت 
بهداشت وجود دارد که برای مسائل 
و مشکالت ایــن حــوزه برنامه ریزی و 
سیاست گذاری و از این طریق خدمات 
مورد نیاز جامعه را ارائــه می کند. این 
درحــالــی اســـت کــه حـــوزه مــشــاوره و 
خدمات روان شناسی که بیشتر جنبه 
پیشگیری دارد نه مــورد توجه وزارت 

بهداشت است و نه هیچ جای دیگر. 

گفت وگو با رئیس سازمان نظام روان شناسی ایران

80درصد مردم امکان مراجعه 
به روان شناس ندارند

ددستچينستچين

در حاشيه

نباید 
به دنبال 
سرمشق نویسی 
باشیم

مهدی گلشنی، متفکر 
و پژوهشگر کشورمان به 
مهر می گوید: استاد من 
که برنده جایزه نوبل بود 
بیان می کرد: »در ۴0سال 
گذشته من از جهان 
اسالم حتی یک مقاله 
دقیق و ارزشمند در حوزه 
ذرات و کیهان شناسی 
دریافت نکرده ام! البته 
از مسلمانان مقیم غرب 
چرا« این مسئله برای 
جهان اسالم بسیار بد 
است. پژوهش های ما 
باید دارای نوآوری باشند و 
موجب شکست مرزهای 
دانش شوند همان طور 
که ابن سینا، زکریای رازی، 
ابن هیثم و دیگر بزرگان در 
عالم اسالمی مرزشکن 
بودند. ما نباید به دنبال 
سرمشق نویسی باشیم 
بلکه باید به دنبال رفع 
نیازهای جامعه باشیم.

محمد خاتمی
 رئیس سازمان نظام 

روان شناسی و مشاوره 

امروز موضوع سالمت روان یک چالش ملی بوده و نگاه 
مسئوالن کشور به این حوزه، »درمان محور« است. در حال 
حاضر بودجه قابل توجهی نیز توسط دولت به این عرصه 

اختصاص داده شده اما به دلیل نوع نگاه برنامه ریزان، 
حوزه »پیشگیری از درمان« کمترین میزان سرمایه گذاری 

را دریافت می کند.
براساس مقایسه سازمان نظام روان شناسی و مشاوره، 

برخی کشورهای توسعه نیافته در مقایسه با ایران 
سرمایه گذاری بیشتری در حوزه پیشگیری داشته اند. 
بودجه این بخش در حوزه سالمت روان ایران یک هزارم 

بودجه سالمت است و این اعتبار هم در اختیار 
دانشگاه های علوم پزشکی کشور قرار می گیرد. این 

مسئله در حالی است که یکی از دغدغه های رهبر انقالب 
پیشگیری از بیماری است و بارها در سخنرانی های ایشان 

مورد تأکید قرار گرفته است.

 سرپرست سازمان نوسازی، توسعه 
و تجهیز مدارس:

۵۰ درصد مدرسه های کشور را 
خیران ساخته اند

به گـــزارش پایگاه اطــالع رســانــی ســازمــان نوسازی 
ــدارس کــشــور، حمیدرضا  ــ تــوســعــه و تجهیز مـ
خان محمدی، سرپرست این سازمان در دیــدار با 
خیران مدرسه ساز و گروه های جهادی اظهار کرد: 
50درصد مدرسه های کشور و ۷5درصد مدرسه های 

خوزستان توسط خیران ساخته شده است. 

جمعآوریمدرسههایکانکسیوسنگیتاپایان◾
سال۱۴۰۳

وی اضافه کرد: در حال حاضر یک هزار و 800 پروژه 
مدرسه سازی در خوزستان وجود دارد که در سال 
تحصیلی آینده 880 پــروژه به بهره برداری خواهد 

رسید.
خان محمدی با اشاره به اقدامات سازمان نوسازی 
ــرای آمـــوزش و تربیت  در ایجاد فضای مناسب ب
دانــش آمــوزان گفت: با برنامه ریزی انجام شده در 
تالش هستیم مدرسه های کانکسی و سنگی را تا 

پایان سال ۱۴0۳جمع آوری کنیم.
سرپرست سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
کشور گفت: 50درصد مدرسه های کانکسی کشور تا 
دهه فجر امسال جمع آوری می شوند و با برنامه ریزی 
انجام شده تالش ما بر این است بقیه مدرسه های 

کانکسی باالی ۱0دانش آموز نیز برچیده شوند.
وی افــزود: بیشتر مدرسه های سنگی در حاشیه 
زاگرس قرار دارند که این مدرسه ها نیز تا پایان سال 

۱۴0۳ برچیده خواهند شد.
خان محمدی درخصوص مدرسه های کانتینری 
نیز گفت: تمامی مدرسه های کانتینری در کشور 
به سرعت جمع آوری و تا ساخت ساختمان جدید 
مدرسه، مدرسه های کانکسی به صــورت موقت 

جایگزین آن ها می شود.

اولویتنوسازی،توسعهوتجهیزمدارس◾
سرپرست سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
کشور گفت: حمایت از مشارکت های مردمی و 
همراهی با خیران در مدرسه سازی می تواند موجب 
تقویت جریان مدرسه سازی و تبدیل این جریان به 
جهاد مدرسه سازی شود و جهاد سازندگی را در این 

عرصه مهم فرهنگی احیا کند.
خان محمدی در جلسه شــورای معاونان سازمان 
نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور اظهار کرد: 
نگاه اولویت دار ما در فصل جدید فعالیت های این 
سازمان تکمیل پروژه های نیمه کاره به ویژه پروژه های 
مشارکتی با خیران اســت تا با سرعت بیشتری 
بتوانیم زیرساخت های آموزشی کشور را تقویت کنیم 
و فضا برای افزایش حضور خیران و مشارکت های 

مردمی در این عرصه بیش از پیش فراهم شود.
وی افـــزود: تــالش بر ایــن اســت در راهبردهای این 
سازمان، مدرسه سازی با مشارکت مردم و خیران 
به یک سرفصل برجسته و مهم تبدیل شــود تا 
به نقطه ای برسیم که جهاد سازندگی در جهاد 

مدرسه سازی احیا شود.

جهادمدرسهسازی◾
معاون وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: جهاد 
مدرسه سازی صرفاً به معنای ساخت کالس درس 
نیست، بلکه مجموعه ای از اقدامات مرتبط با حوزه 
آموزش است که باید مورد توجه قرار گیرد. یکی از 
نکات مهم این است که در فرایند مدرسه سازی 
بتوانیم تغییر مسیرهای ضروری و مورد نیاز را اعمال 
کنیم و از ساخت مدرسه های مجزا و اماکن مجزای 
محلی با مشارکت عوامل مؤثر منطقه ای و محلی 
به ایجاد کانون های آموزشی و فرهنگی برسیم، برای 
مثال در کنار مسجد، مدرسه، درمانگاه، فضای 
ورزشی و... پیش بینی شود. خان محمدی تصریح 
کــرد: رسیدن به مجتمع های ترکیبی آموزشی از 
فضاهای تفکیکی یکی از راهبردهای اولویت دار در 
این فرایند است. یعنی در مسیری پیش برویم که 
به جای ایجاد فضاهای متعدد و مجزای فرهنگی 
و آموزشی، مجتمع هایی ایجاد شود که به صورت 
متمرکز زیرساخت ها و امکانات یادگیری را داشته 
باشد. حتی از توجه به اقتصاد مدرسه ها نیز نباید 

غافل شد.
وی ادامــه داد: اینکه در مدرسه سازی با مشارکت 
عوامل مؤثر منطقه ای و محلی از ساخت مدرسه های 
مجزا به ایجاد کانون های آموزشی و فرهنگی برسیم 
ــرورت اســـت. یعنی مجموعه های کانون  یــک ضـ
فرهنگی در محله ها داشــتــه باشیم کــه خدمات 
آموزشی، فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و هنری در آن 
ارائه شود. تحقق این هدف ایجاد ارتباط سازنده بین 
مدرسه ها با محله و هویت دار کردن مدرسه هاست.

براساس اعالم رسمی وزارت بهداشت 28درصد افراد جامعه یعنی تقریبًا از هر چهار نفر ایرانی 
یک نفر به یکی از اختالالت روانی مبتالست که از شایع ترین آن ها می توان به اختالل افسردگی، 
استرس، فوبیا و پرخاشگری اشاره کرد که مبتالیان به این اختالالت هم نیاز به دریافت خدمات 

بالینی دارند.
گزيدهگزيده
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جامعه

بهداشت و درمانبهداشت و درمانعلم و فناوریعلم و فناوری رفاه و خدمات اجتماعیرفاه و خدمات اجتماعی

رئیس این بنیاد خبر داد

 تنظیم الیحه ای برای 
فراقوه ای کردن بنیاد ملی نخبگان 

روح هللا دهقانی فیروزآبادی، رئیس بنیاد ملی نخبگان درباره 
راهکارهای فراقوه ای کردن بنیاد ملی نخبگان به فارس گفت: 
تنها راه فراقوه ای نگاه کردن به مسئله نخبگان این است که 
شناسایی نخبگان را از این فرایند غیرفعال به یک فرایند فعال 
تبدیل کنیم، یعنی ما نخبگان را شناسایی کنیم نه اینکه 
آن ها بیایند خودشان را معرفی کنند.همچنین باید نخبگان را 
تربیت و برای حکمرانی آماده کنیم. اگر نخبگان ما در مناصب 
حکمرانی و مدیریت در قوای مختلف بنشینند، می توانند 

کشور را به سمت نخبگی حرکت دهند.

معاون بیمه سالمت ایران:

 3/5تا 4میلیون 
زوج نابارور داریم 

مریم آزادی، معاون دفتر خدمات تخصصی بیمه سالمت ایران به 
فارس گفت: بین ۳.5 تا ۴میلیون زوج نابارور در کشور وجود دارد که 
۱5درصد آن ها نیاز به خدمات فوق تخصصی دارند و بقیه می توانند 
با سایر روش هــای درمانی و اصالح سبک زندگی و تغذیه، درمان 
شوند. خدمات کمک باروری شامل خدمات سرپایی و تخصصی 
است که در مراکز تخصصی ارائه می شود. خدمات سرپایی شامل 
آزمایش، سونوگرافی و تصویربرداری و خدمات دارویی است که بیمه 
سالمت این خدمات را در بخش دولتی با تعرفه ۹0درصد و در بخش 

خصوصی ۹0درصد تعرفه عمومی غیردولتی پوشش می دهد.

یک مدیر کمیته امداد کشور:

مردم امسال 4۶۹ میلیاردتومان 
»صدقه« داده اند

ــی  ــر کـــل هــمــاهــنــگــی امــــور اجــرای حــســیــن گــیــالســی، مــدی
مشارکت های مردمی کمیته امداد از جذب ۴6۹میلیارد تومان 

صدقه مردمی در هشت ماه سال جاری خبر داد.
وی در گفت وگو با ایسنا افزود: میزان صدقات مردمی کمیته 
امداد در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته با 

رشد ۱8درصدی همراه بوده است.
به گفته مدیرکل هماهنگی امور اجرایی مشارکت های مردمی 
کمیته امداد، به طور متوسط هر مشترک تا پایان آبان سال 

جاری ۷۱5هزار ریال صدقه پرداخت کرده است.



سهرابی، نامزد 
ستاره کشتی 
فرنگی جهان 

فرنگی کار وزن ۶۷ 
کیلوگرم ایران به 

عنوان نامزد دریافت 
عنوان ستاره کشتی 

جهان در سال ۲۰۲۲ 
انتخاب شد.

اتحادیه جهانی کشتی 
اسامی پنج فرنگی کار 

برتر جهان برای کسب 
عنوان ستاره سال 

۲۰۲۲ جهان را معرفی 
کرد.

سید دانیال سهرابی 
فرنگی کار جوان و با 
آتیه ایران که چندی 
پیش در رقابت های 

زیر ۲۳ سال قهرمانی 
جهان با نمایشی خوب 

به مدال طالی جهان 
در وزن ۶۷ کیلوگرم 
رسید، در این لیست 

حضور دارد.

در  حاشيه

رئیس 
فدراسیون 

قایقرانی: یک 
پراید هم به 
ورزشکاران 

دیگر می دادید! 

سهرابیان ، رئیس 
فدراسیون قایقرانی 

گفت: همه ورزشکاران 
قابل احترام هستند و 

۱۰برابر به فوتبالیست ها 
پاداش بدهند و اصالً 
حواله مازراتی بدهند 

ما خوشحال می شویم، 
اما اینکه حداقل یک 
خودرو داخلی مانند 

پراید هم به ورزشکاران 
دیگر بدهند، مشکلی 

پیش نمی آید. وقتی 
در مورد همان پراید 

هم صحبت نمی شود، 
ورزشکار با خودش 

می گوید، چرا من باید 
آن قدر وزن کم کنم، 

آسیب ببینم و سختی 
بکشم، دست فروشی 

می کنم تا خرج خانواده 
را در بیاورم. 

خبرخبر
روزروز

  سرخیو آگوئرو
 ستاره سابق آرژانتین، درباره توهینی که 

به کاماوینگا کرده نوشت.»این موضوع 
را درک نکردید که من هیچ مشکلی با او 

ندارم. این پسر واقعًا پدیده است. همیشه 
در صحبت هایم شوخی می  کنم«.

  اروین انگاپت 
ستاره دنیای والیبال و تیم ملی فرانسه 

از هموطن خود یعنی کیلیان امباپه 
حمایت کرد و در قبال رفتار توهین آمیز 
امیلیانو مارتینز در صفحه شخصی اش 

نوشت:»نفرت انگیز«.

  لیونل مسی
پست جدید کاپیتان آرژانتین در 

اینستاگرام با بیش از 54 میلیون بار الیک 
در آستانه تبدیل شدن به پربیننده ترین 

پست تاریخ اینستاگرام قرار دارد. 
او تصویری با جام منتشر کرده است. 

دیـــــــــدار تـــیـــم هـــای 
ــبــال اســتــقــالل  ــوت ف
و پــرســپــولــیــس که 
نود و نهمین دیدار 
تاریخ دو تیم بود در 
شــرایــطــی متفاوت 
بــرگــزار شد و غیبت تماشاگران حتی 
گــل هــای بــه ثمر رســیــده را هــم ســرد و 
بی روح کــرده بود.این دیــدار به فاصله 
ــذاب و به  ــس از فــیــنــال جــ کــوتــاهــی پ
یادماندنی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر برگزار 
شد و به دلیل دوری تیم ها از شرایط 
مسابقه و همچنین غیبت تماشاگران 

شرایط متفاوتی را تجربه کرد.
دقایق ابتدایی این دیدار آن قدر سرد و 
کسل کننده و کم رمق بود که توپ به 
سختی در زمین به گردش درمی آمد! 
هر دو تیم با پاس های کند و آرام به دنبال 
چرخش توپ بودن و اثری از تمایل برای 
حمله کردن وجود نداشت! در دقیقه 
۸ این دیــدار استقاللی ها سرانجام یخ 
بازی را آب کردند و با نفوذ درون محوطه 
جریمه فرصت گلزنی داشتند اما تعلل 
محمد محبی بــاعــث شــد مدافعان 
پرسپولیس توپ را به کرنر بزنند. ضربه 
کرنر هم ثمری برای آبی پوشان نداشت 

اما تا حدودی یخ بازی را آب کرد.
در دقیقه ۱۶ بازیکنان استقالل از جناح 
راست روی امید عالیشاه مرتکب خطا 

شدند که ارســال این توپ روی دروازه 
بــا ضــربــه ســر گولسیانی بــه گــل اول 
سرخپوشان تبدیل شد. اما استقالل 
پس از گل به خــود آمــد و توانست با 
هجوم همه جانبه به گل تساوی برسد تا 
دو تیم با تساوی به رختکن بروند. سعید 
مهری در سمت چــپ صاحب توپ 
بود و در نزدیکی های محوطه جریمه 
توپ را با پاس عرضی خود به سلمانی 
رساند و ارسال دقیق سلمانی روی سر 
چشمی فرود آمد تا این بازیکن بتواند 
گل تساوی بخش استقالل را وارد دروازه 

پرسپولیس کند.
جدال دو تیم در نیمه اول هر چند دو 
گل داشــت امــا شــادابــی و طــراوت یک 
دربی هیجانی را نداشت. حتی زمانی 
که تیم ها به گل رسیدند هم روح سرد 
سکوهای خالی از تماشاگر هیجان را 
از بازی گرفته بود. دو تیم که نیمه دوم 
را بهتر آغاز کرده بودند حمالتی را روی 
دروازه یکدیگر پی ریزی کردند اما این 
استقالل بــود که از آشفتگی عجیب 
خط دفاعی حریف استفاده کرد و به گل 
دوم رسید. ارسالن مطهری در دقیقه ۵۰ 
با کنترل توپ درون محوطه جریمه از 
تعلل بازیکنان حریف نهایت استفاده 
را برد و با ضربه ای دقیق دروازه بیرانوند 

را برای بار دوم باز کرد.
پرسپولیسی ها پــس از دریــافــت گل 

دوم حمالت پرشماری را روی دروازه 
استقالل پایه ریزی کردند تا شاید گل 
دوم استقالل را جبران کنند اما بازی 
بـــدون دقـــت شـــاگـــردان گــل محمدی 
بــاعــث شــد هیچ تــوپــی از خــط دروازه 
استقالل عبور نکند، اما اصرار بازیکنان 
پرسپولیس برای گلزنی در دقایق پایانی 
به سرانجام رسید تا گلزن پرسپولیس 
در نیمه نخست، در نیمه مربیان روی 
یک ضربه کرنر برای دومین بار دروازه 
استقالل و سید حسین حسینی را 

باز کند.
پس از این گل بازیکنان دو تیم در دقایق 
تلف شده نیمه دوم تالش کردند دروازه 
تیم مقابل را باز کنند، اما ثمری نداشت تا 
نود و نهمین شهرآورد پایتخت با تساوی 
۲ بر ۲ به پایان برسد و سهم هر تیم از 
این بازی یک امتیاز باشد. پرسپولیس با 
تک امتیاز مسابقه ، ۲۵ امتیازی شد و به 
صدر جدول لیگ بیست ودوم بازگشت 
و استقالل هم با ۲3 امتیاز در جایگاه 
ســوم باقی مــانــد. آبــی پــوشــان پایتخت 
پس از تساوی در شهرآورد 99 باید در 
هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال ایران 
روز یکشنبه چهارم دی ماه در ورزشگاه 
ــادان مقابل صنعت نفت قرار  تختی آب
گیرند و پیش از این مسابقه در همان روز، 
پرسپولیس در ورزشگاه آزادی میزبان 

پیکان خواهد بود.

صدرجدول دست نخورده باقی ماند

تقسیم امتیاز بی خاصیت میلیاردرها 
زیر ذره بين

خبر

رونالدو کاپیتان ناکامان 
جام2022

همانند تمامی ادوار جام جهانی، در این دوره نیز 
بسیاری از ستاره های بزرگ نتوانستند نمایش 
مورد نظر را ارائه داده و به موفقیت قابل توجهی 
دســت پیدا کنند. نــام بازیکنان بزرگی مانند 
رونالدو، روملو لوکاکو، گرت بیل، کوین دی بروین 
و ... اگــرچــه پیش از مسابقات در فهرست 
ستاره های احتمالی قرار داشت، اما آن ها از فرم 
همیشگی به دور بوده و اصالً توقعات را برآورده 
نکردند. حاال نشریه گاتزتا دالاسپورت با انتشار 
گزارشی به معرفی ۱۱ بازیکن ناکام این تورنمنت 

پرداخته است.
کیلور ناواس- تیم ملی کاستاریکا: در دو دیدار 
مهم این تیم برابر اسپانیا و آلمان، او هفت بار 
دروازه اش را باز شده دیده و راهی برای دفاع از 

خود باقی نگذاشت. 
ــه- تــیــم مــلــی آلـــمـــان: همیشه  نــیــکــاس ســول
نامطمئن در خــط دفــاعــی. حتی در شبی که 
آلمان موفق شد کاستاریکا را مغلوب کند نیز 

سوله نمایش خوبی نداشت. 
یــاکــوب کــیــویــور- تیم ملی لهستان: بــاوجــود 
درخشش در سری آ و جلب نظر تیم های بزرگ، 
یاکوب کیویور در ترکیب تیم ملی لهستانی در 

جام جهانی اصال نمایش خوبی ارائه نداد.
الخاندرو بــالــده- تیم ملی اسپانیا: به عنوان 
جانشین یــوردی آلبا از الخاندرو بالده انتظار 
بیشتری می رفت، اما عملکرد او در جام جهانی 
تأیید کرد این بازیکن هنوز جای پیشرفت دارد. 
عملکرد بالده هم در برابر آلمان و هم در مقابل 

ژاپن اصالً جای تعریف نداشت.
هکتور مورنو- تیم ملی مکزیک: در دو بازی با 
آرژانتین و عربستان نمایش موفقی نداشت 
و از عوامل حذف زودهنگام مکزیک در مرحله 

گروهی لقب گرفت.
کوین دی بروین- تیم ملی بلژیک: در لحظات 
حساس اصالً نتوانست این تیم پرستاره را به 
خوبی رهبری کند و این تورنمنت نیز با ناکامی 

برای او و تیم ملی بلژیک به اتمام رسید.
سرگی میلینکوویچ ساویچ- تیم ملی صربستان: 
ستاره خط میانی التزیو در سال های اخیر مانند 
تیم ملی کشورش در جام جهانی عملکرد خوبی 
نداشت و نتوانست در مقاطع حساس تیمش 

را به خوبی رهبری کند.
کریستیانو رونالدو- تیم ملی پرتغال: تورنمنت با 
گلزنی رونالدو برابر غنا از روی نقطه پنالتی آغاز 
شد، اما در ادامــه او در مراحل حذفی حتی در 
ترکیب ثابت نیز جایی نداشت. اشک های تلخ 
کریستیانو پس از حذف تیم ملی پرتغال برابر 
مراکش در یک چهارم، پایانی برای آرزوهای این 

بازیکن برای کسب عنوان قهرمانی بود.
توماس مولر- تیم ملی آلمان: از معدود بازیکنان 
باتجربه تیم ملی آلمان در ترکیب این تیم در 
جام جهانی، نتوانست در لحظات حساس و 

تعیین کننده گره از کار تیمش باز کند. 
گرت بیل- تیم ملی ولز:اگرچه تیم ملی ولز در 
سال های اخیر و با تکیه بر درخشش گرت بیل 
به تورنمنت های بزرگ دست یافته، اما این ستاره 
باتجربه در ایــن دوره جــام جهانی اصــالً آمــاده 

نبوده و نتوانست کمکی به تیمش کند. 
روملو لوکاکو- تیم ملی بلژیک: او که با سپری 
کـــردن مصدومیتی شــدیــد بــه جــام جهانی 
رسید، یکی از بدترین نمایش های فردی این 
تورنمنت را در بازی برابر کرواسی ارائــه داد. 
اگر یکی از بین آن همه موقعیت روملو لوکاکو 
برابر کرواسی تبدیل به گل می شد، تیم ملی 
بلژیک آن فاجعه و حذف زودهنگام را تجربه 

نمی کرد.

دی ماریا از بازی های ملی 
خداحافظی کرد 

بعد از پایان یکی از بهترین بــازی هــای تاریخ 
فوتبال و با قهرمانی آرژانتین در جام جهانی، 
ستاره آلبی سلسته در اوج به دوران حرفه ای 
خود در بازی های ملی پایان داد. آنخل دی ماریا 
در ۱۲9 بازی پیراهن آلبی سلسته را به تن کرد و 

موفق شد ۲۸ گل به ثمر برساند. 
دی مــاریــا سابقه قهرمانی در جــام جهانی زیر 
۲۰ سال، مدال طالی المپیک، قهرمانی در کوپا 
آمریکا و قهرمانی در جام جهانی را با تیم ملی 

آرژانتین در کارنامه دارد.
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نزول چهارپله ای ایران تا رده ۲۴ رنکینگ فیفا ◾
فدراسیون جهانی فوتبال رده بندی جدید و ماه دسامبر 
تیم های ملی فوتبال جهان را روز پنجشنبه )اول دی( اعالم 
خواهد کرد که اولین رده بندی پس از پایان مسابقات جام 
جهانی ۲۰۲۲ قطر اســت. بر اســاس پیش بینی سایت 
فوتبال رنکینگ و طبق فرمول های فیفا، تیم ملی فوتبال 
ایران در رده بندی ماه دسامبر با چهار پله سقوط در رده  

بیست وچهارم جهانی قرار خواهد گرفت.

کاشانی سرپرست تیم فوتبال امید شد  ◾
با تصمیم هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک، حبیب کاشانی 
به عنوان سرپرست جدید تیم فوتبال امید ایران انتخاب شد. 
انتخاب حبیب کاشانی برای سرپرستی تیم امید با پیشنهاد 
هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک و موافقت فدراسیون 
فوتبال صورت گرفته است. وی سابقه مدیرعاملی باشگاه های 
پرسپولیس و سایپا را در کارنامه دارد و در مسابقات انتخابی 

بازی های المپیک ۲۰۱۶ نیز مدیر تیم فوتبال ایران بود.

خوش قدمی خمس برای تبریزی ها  ◾
در ادامــه هفته دوازدهــم مسابقات لیگ برتر تیم های 
ــرج بــه مــصــاف هم  پیکان و تــراکــتــور عصر دیـــروز در ک
رفتند که ایــن دیـــدار با برتری تراکتور به پایان رسید. 
محمدرضا عباسی در دقیقه ۱+4۵ تک گل این بازی را زد 
تا پاکو خمس سرمربی اسپانیایی تراکتور در اولین تجربه 
حضورش در ایران یک برد بدست بیاورد. تراکتور با این 

پیروزی با صعود پنج پله ای به رده پنجم جدول رسید.

شکست سنگین مجیدی در امارات ◾
در یکی از دیدارهای هفته یازدهم لیگ ادنوک امارات 
دیروز تیم های اتحاد کلبا و شارجه به مصاف هم رفتند 
که این بازی با نتیجه 4 بر صفر به سود شارجه به پایان 
رسید.  هدایت تیم اتحاد بر عهده فرهاد مجیدی است 
و این تیم چهارمین باخت این فصل خود را متحمل 
شد.اتحاد در حال حاضر با ۱۷ امتیاز در رده هشتم 

جدول لیگ امارات قرار دارد.

هفته دوازدهم لیگ برتر والیبال مردان ایران امروز، 3۰آذر 
با هفت دیــدار در شهرهای یــزد، تهران )دو مسابقه(، 
مشهد، ارومیه، سیرجان و اردکان پیگیری خواهد شد.  
در یکی از دیدارهای حساس این هفته تیم های شهداب 
یزد و  پاس گرگان به مصاف هم می روند. پاس و شهداب با هفت برد، ۱9 
و ۱۸ امتیاز در رتبه های سوم و چهارم جدول قرار دارند و تیم برنده این 
مسابقه می تواند جایگاه خود را بهتر کند.  تیم  راه یاب ملل مریوان در 
نامه ای به سازمان لیگ درخواست کرده که در هفته دوازدهم در تهران 
میزبان گیتی پسند اصفهان باشد و پس از موافقت نماینده اصفهان 
و سازمان لیگ، این دیدار روز چهارشنبه در سالن فدراسیون والیبال 

برگزار می شود.
تیم لبنیات هراز آمل که قبل از پایان مسابقات  با پیروزی در ۱۱ هفته 
قهرمان نیم فصل شد در هفته دوازدهــم میهمان نیان الکترونیک 
خراسان است. تنها نماینده خراسان رضوی در لیگ برتر والیبال پس 
از تعطیلی یک ماهه لیگ، یکشنبه به مصاف شهرداری ارومیه رفت 
و در یک بازی نزدیک با نتیجه 3 بر ۲ تن به شکست داد.شاگردان 
حامد صمدی در این دیدار دست نخست را با نتیجه ۲۵ بر ۲۲ واگذار 
کردند اما در دست های دوم و سوم موفق شدند ۲۵ بر ۲3 و ۲۵ بر ۱۸ 

پیروز شوند.
در دست چهارم شهرداری ارومیه باز هم طعم پیروزی را چشید و 
با نتیجه ۲۵ بر ۲3 برنده شد تا کــار به دســت پنجم بکشد. در این 
ماراتن جذاب در آخرین دست هم دو تیم پابه پای هم پیش رفتند اما 
درنهایت شهرداری موفق شد با نتیجه ۱۵ بر ۱3 پیروز شود و برد را از آن 
خود کند.نیان الکترونیک با پذیرش این شکست با ۶ برد از ۱۱ مسابقه 
در رده هفتم جــدول قــرار گرفت و باید در چارچوب هفته دوازدهــم، 
امروز، در خانه پذیرای لبنیات هراز آمل باشد. تیمی که یکشنبه میزبان 
شهداب یزد بود و با شکست 3 بر یک حریف رکورد بدون شکست 

خود را حفظ کرد تا شهدابی ها چهارمین ناکامی را تجربه کنند.
شاگردان بهروز عطایی با 3۱ امتیاز عنوان قهرمانی نیم فصل را دو هفته 

قبل از پایان مسابقات بدست آورد.
برنامه کامل هفته دوازدهم لیگ برتر والیبال به شرح زیر است:)همه 

بازی های ساعت ۱۶ برگزار می شود(
ــاب ملل مریوان – گیتی پسند اصفهان/ شهداب یزد – پاس  راه ی
گرگان/ نیان الکترونیک خراسان – لبنیات هــراز آمــل/ شهرداری 

ارومیه – هورسان رامسر/ فوالد سیرجان ایرانیان – شهرداری گنبد
ایفاسرام اردکان – پیکان تهران/ سایپا تهران – مس رفسنجان

تقابل یزد و گرگان در هفته دوازدهم لیگ برتر والیبال

میزبانی مشهد از قهرمان نیم فصل 

توپ و تور

ستارگان ورزش

تصمیم فدراسیون فوتبال فرانسه برای ادامه همکاری با دیدیه دشان به معنای بازگشت 
زین الدین زیدان به فوتبال باشگاهی است.زیدان دیدارهای تیم ملی فرانسه در جام جهانی 
۲۰۲۲ قطر را از اسپانیا دنبال کرد و با وجود اینکه دعوت نامه های بسیاری دریافت کرد اما راهی 
دوحه نشد. او از شکست تیم ملی کشورش در فینال برابر تیم ملی آرژانتین بسیار ناراحت 
شد، به خصوص که پیش از این خودش نیز در جام جهانی ۲۰۰۶ طعم شکست در دیدار 

نهایی را چشیده بود.
پیش از این بسیاری مدعی بودند کار دشان و فرانسه در پایان جام جهانی ۲۰۲۲ به اتمام 
می رسد و زیدان گزینه اصلی برای قبول هدایت این تیم خواهد بود، اما حاال با توجه به تمدید 
قــرارداد احتمالی با این مربی تا سال ۲۰۲۶، زیدان آماده است تا بار دیگر به عرصه فوتبال 

باشگاهی برگردد.
باشگاه های بزرگ اروپایی عالقه زیادی به همکاری با او دارند. پاری سن بسیاری از 

ــدان روی  ــای نشستن زی ژرمــن یکی از باشگاه هایی اســت که رؤی
نیمکت تیمش را در سر می پروراند امــا او با توجه به شرایط و 
سازماندهی فعلی این باشگاه تمایلی برای هدایت این تیم ندارد.

سرمربی سابق رئال مادرید عجله ای برای انتخاب تیم بعدی اش 
ــدارد. او در حــال حــاضــر از زنــدگــی کــنــار همسر و  ــ ن
فرزندانش لذت می  برد و دوست دارد هدایت تیمی 
را قبول کند که بداند شانس قهرمانی با آن را 
خواهد داشــت و قــرار اســت با باشگاهی با 
ساختار درست و قدرت فنی قابل قبول 

کار کند.
یوونتوس همچنان در بین گزینه های 
این مربی فرانسوی قرار دارد. او پیش 
از این نیز تأکید کرده بود مایل است بار 
دیگر با این باشگاه همکاری کند اما باید 
دید آیا نظرش از تابستان ۲۰۲۱ تغییر کرده 

است یا خیر؟

با ابقای دشان

 زیدان و بازگشت سریع به فوتبال باشگاهی
کریم بنزما در تولد 3۵ سالگی اش با انتشار پستی در شبکه های اجتماعی از بازنشستگی خود 

از تیم ملی خبر داد.
کریم بنزما با هشتگ  »Neuve«، یکی از نام های مستعار خود، گفت: »مجموع تالش ها و 
اشتباهاتم من را به جایی که امروز هستم، رساند و به آن افتخار می کنم! من نویسنده داستان 
زندگی خودم هستم و این داستان به پایان می رسد«. این پست با عکسی از بنزما با پیراهن 
فرانسه همراه بود؛ آخرین برنده توپ طال، که درست قبل از جام  جهانی مصدوم شد و از 

رقابت ها کنار رفت. در کارنامه او 3۷ گل در 9۷ بازی ملی ثبت شده است.
پس از اینکه امکان بازگشت او به تیم ملی در جریان رقابت ها از بین رفت، کریم 

بنزما با چند پیام از آبی ها در شبکه های اجتماعی حمایت کرد اما از رفتن به قطر 
برای تماشای بازی فینال خودداری کرد. 

حضور کریم بنزما در تیم ملی با کسب افتخار همراه نشد. 
جام جهانی قطر نقطه پایانی این حضور بود؛ هر چند  به 

دلیل مصدومیت درســت یک روز قبل از شــروع جام 
ــازی کند. بنزما در دوران حرفه  جهانی نتوانست ب

ای خود با وجود کسب قهرمانی در پنج دوره لیگ 
قهرمانان اروپا، فقط در جام جهانی ۲۰۱4 بازی کرده 
است.آسیب دیدگی از  ناحیه عضله چهار سر 
ران چپ او را مجبور به ترک تیم ملی حتی قبل از 
شروع مسابقات جام ۲۰۲۲ کرد و  او از تیم ملی 

خداحافظی کرد.
دوران حــرفــه ای کریم بنزما در تیم فرانسه با 
ماجرای فیلم های شش گانه لکه دار شد و از اکتبر 

۲۰۱۵ تا بازگشت غافلگیرکننده اش در یورو ۲۰۲۱ 
از تیم ملی بیرون ماند. پس از اینکه همه مسائل را 

با دیدیه دشان حل و فصل کرد کریم بنزما تنها عنوان 
ــا(  ملی خــود را در ایــن رقابت ها )لیگ ملت هــای اروپ

بدست آورد.

ورزش7

کریم بنزما و پایان راه در تیم ملی

 خداحافظی مرد تاریخی



   چیزی که من را 
نکشد قوی ترم 
می کند!  
دونالد ترامپ، رئیس 
جمهور پیشین ایاالت 
متحده به تصمیم کمیته 
ششم ژانویه در مجلس 
نمایندگان آمریکا 
درزمینه درخواست 
از وزارت دادگستری 
برای محاکمه او 
به دلیل دست داشتن 
در شورش ساختمان 
کنگره و تالش برای 
لغو نتیجه انتخابات 
ریاست جمهوری سال 
۲۰۲۰ واکنش نشان 
داد. او نوشت: این افراد 
نمی فهمند وقتی من را 
تعقیب کنند، کسانی که 
دوستدار آزادی هستند 
پیرامون من متحد 
می شوند. چنین کاری 
من را قوی تر می کند. 
چیزی که من را نکشد 
من را قوی تر می کند«.

اخبار
عذرخواهی هلند به دلیل نقش 

تاریخی در برده داری

نخست وزیـــر هلند بــه دلــیــل نقش تاریخی 
کشورش در تجارت بــرده عذرخواهی کــرد. به 
گــزارش مهر، »مــارک روتــه« در سخنانی اعالم 
ــرای  ــرد: مــن امــــروز عــذرخــواهــی مــی کــنــم. ب ــ ک
قرن ها، دولت هلند و نمایندگان آن، برده داری 
را فعال و تحریک کــرده و از آن ســود برده اند. 
البته عــذرخــواهــی هــا گفته هایی هستند و با 
ایـــن حــرف هــا هــم نــمــی تــوان چــیــزی را خــریــد. 
نخست وزیر هلند در این خصوص ادامه داد: 
دولت هلند مسئولیت رنج بزرگی را بر عهده دارد 
که به بردگان و فرزندان آن ها وارد شده است. 
هلند تقریباً ۱۵۰سال پس از پایان برده داری در 
مستعمره های پیشین خود، رسماً به خاطر این 

دوران عذرخواهی کرد.

فرار دردسرساز سربازان 
اوکراینی از خدمت

»والــری زالوژنی« فرمانده کل ارتش اوکراین از 
رئیس جمهور ایــن کشور خواست با امضای 
قانونی، مانع اقداماتی مانند فرار از خدمت، ترک 
یک واحد نظامی یا محل خدمت و نافرمانی از 
دستورات رزمی شود. براساس گــزارش فارس، 
به گفته وی، خألهای فعلی در قوانین که فقط 
جریمه نقدی یا احکام وابسته به عفو مشروط 
را شامل می شود، ناعادالنه اســت و سبب از 
دست دادن کارکنان، قلمرو و غیرنظامیان در 

خط مقدم می شود.
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جهان

هدایت جاوید »اســیــران 
فلسطینی را بکشید!« این 
اظهاراتی بــود که خــرداد ماه 
امــســال بــر زبـــان »میخائیل 
بــن آری« هــم حــزبــی تــنــدرو 
بنیامین نتانیاهو، در واکنش 
به مخالفت گروه های فلسطینی برای آزادی سه 
نظامی صهیونیست بیان شد. شهریور ماه هم 
یک خبرنگار صهیونیست به صراحت چنین 
خواسته ای را مطرح کــرد. هیلل بیتون روزیــن 
در توییتی نوشت: هم اکنون ۳۳۶ فلسطینی 
در زنــدان هــای ما نگهداری می شوند که بیش 
از ۲۰سال در اسارت بودند و هشت نفر از آنان 
بیش از ۳۵سال از عمر خود را پشت میله های 
زندان گذرانده اند. به جای هزینه کردن میلیون ها 
ــول رژیـــم صهیونیستی( بــرای  ــد پ ِشکل )واحـ
نگهداری ایــن افـــراد، بهتر بــود آن هــا را به قتل 

می رساندیم!

کشتار سازمان یافته اسیران ◾
باوجود تالش دنیای غرب برای سرپوش گذاشتن 
بر جنایات تل آویو، این اظهارات عمق نژادپرستی 
و خــوی رژیـــم جنایتکاری را برمال می کند که 
حتی از اســیــران فلسطینی هــم می ترسد. در 
ایــن مسیر، روز گذشته رســانــه هــا از شهادت 
»نــاصــر ابــوحــمــیــد« اســیــر فلسطینی در بند 
ــم صهیونیستی بــه دلیل اهــمــال عامدانه  رژی
پزشکی خبر دادنــد. او که با اطــالع از ابتالیش 
به بیماری سرطان به هفت بار حبس ابد و ۵۰ 
سال زندان محکوم شده بود، صبح روز گذشته 
به شهادت رسید. گفته می شود ابوحمید که در 
ماه های اخیر وضعیت بسیار وخیمی داشت، 
دوشنبه در اثر تشدید وخامت حالش به کما 
رفته و صهیونیست ها نیز در اقــدامــی بسیار 

دیرهنگام وی را از زنــدان الرمله به بیمارستان 
»آساو هروویه« منتقل کردند، اما ابوحمید در 
اثــر شــرایــط بــد جسمانی در نهایت صبح روز 

گذشته به شهادت رسید. 
هیئت امور اسیران و آزادگان اعالم کرده ابوحمید 
از اهــالــی اردوگــــاه امــعــری در نزدیکی رام هللا، 
در نتیجه سیاست کوتاهی عمدی پزشکی و 
بی توجهی ســازمــان زنــدان هــای صهیونیستی 
که به وخامت هرچه بیشتر وضعیت او منجر 
شد، به شهادت رسیده است. این هیئت و دیگر 
نهادهای حقوقی فلسطینی بارها خواستار آزادی 
این اسیر مبتال به سرطان شده بودند و درباره 
شهادت او هشدار داده بودند با این حال، رژیم 

صهیونیستی حاضر به آزادی وی نشد. 

اعتصاب عمومی در زندان های اسرائیل ◾
رویــکــرد ظالمانه تــل آویــو با اســیــران فلسطینی 

البته با واکنش گروه های مختلف روبــه رو شده 
است. جنبش اسیر فلسطین در واکنش به این 
رخداد، از اعتصاب عمومی سه روزه در زندان های 
رژیــم صهیونیستی با مشارکت همه اسیران 
فلسطینی خبر داده است. گروه های مختلف 
فلسطینی نیز با صــدور بیانیه های جداگانه، 
جنایت اخیر صهیونیست ها را محکوم کرده اند. 
جنبش مقاومت اسالمی فلسطین حماس در 
بیانیه ای تأکید کرد: ناصر ابوحمید تا رمق آخر 
خود برای فلسطین جنگید و شهادت وی جنایت 
بزرگی از ســوی رژیــم صهیونیستی محسوب 
می شود. ریاض المالکی، وزیرخارجه تشکیالت 
خــودگــردان هم مسئولیت کامل شهادت این 
اسیر را بر عهده تل آویو دانست و از تالش برای 
ارائه پرونده شهید به دادگاه الهه )دیوان کیفری 
بین المللی( خبر داد. جنبش جهاد اسالمی 
فلسطین نیز با تأکید بر اینکه شهادت ابوحمید 

در نتیجه کوتاهی عامدانه در رسیدگی پزشکی 
و جنایت قتل تــدریــجــی اســت کــه بــه صــورت 
سازمان یافته از ســوی صهیونیست ها انجام 
می شود، اظهار کرد: رژیم صهیونیستی منتظر 

پیامدهای جنایات خود باشد.

»شیر نقابدار« فلسطینی ◾
ابوحمید، از اردوگـــاه »االمــعــری« در نزدیکی 
ــم  ــ ــه اســـــــارت رژی ــ رام هللا از ســـــال ۲۰۰۲ ب
صهیونیستی درآمـــد و به اتهام مشارکت در 
تأسیس »کتائب شهداءاالقصی« شاخه نظامی 
ــرای چندین عملیات علیه  جنبش فتح و اجـ
ارتش رژیم صهیونیستی به هفت مرتبه حبس 
ابد و ۵۰سال حبس محکوم شده بود. ساکنان 
فلسطین در رام هللا بارها در اعتراض به تداوم 
اسارت او باوجود بیماری، تظاهرات برگزار کرده 
بودند. به نوشته »رأی الیوم«، یک بــرادر او در 
ســال۱۹۹۴ به شهادت رسید و پنج بــرادرش نیز 
به حبس ابد در زندان های رژیم صهیونیستی 
محکوم شده اند. منزل خانواده ابوحمید بارها از 
سوی اشغالگران ویران شده و مادر او سال هاست 
از مــالقــات بــا فــرزنــدانــش مــحــروم شــده اســت. 
ابوحمید، ملقب به شیر نقابدار، چهار برادر 
دیگر دارد که آن ها نیز در حال گذراندن حبس 
ابد هستند. سه نفر از آن هــا به نام های نصر، 
محمد و شریف در جریان انتفاضه االقصی 
همراه او دستگیر شدند. رژیــم صهیونیستی 
هنوز ۴هزارو7۰۰ فلسطینی را در زندان های خود 
در بند دارد که در میان آن ها، ۱۵۰ کودک و ۳۳ زن 
هستند. با شهادت ابوحمید شمار شهدای اسیر 
در زندان های رژیم صهیونیستی از سال۱۹۶7 
تاکنون به ۲۳۳ نفر رسیده که  7۴ تن به دلیل 
اهمال پزشکی و با مرگ تدریجی، جان خود را 

از دست داده اند.

زندانی فلسطینی به علت اهمال پزشکی صهیونیست ها به شهادت رسید

کشتارسازمانیافته

صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

 درگذشت مرتضی احمدی،  هنرپیشه 
مرتضی احمدی در چهار عرصه »سینما، تلویزیون، 
رادیو و تئاتر« بازیگری صاحب سبک، در هنر دوبالژ 
گوینده ای با یک صدای خاص و منحصربه فرد و نیز 

یادآور عصر طالیی دوبله در کشورمان بود.  وی متولد 
۱۰ آبان ۱۳۰۳  بود که  در۳۰ آذر ۱۳۹۳ با خاطرات 
شیرین آهنگ های به یاد ماندنی اش به زبان کوچه 

بازار، در یک قدمی زمستان جامعه هنر ایرانی را تنها 
گذاشت و به ابدیت سفر کرد.

اوقات شرعی به افق تهران

اذان صبح فردا

اذان ظهر
12/02

5/40

اذان مغرب
17/15

غروب خورشيد
16/54

 نیمه شب شرعی
23/17
طلوع فردا
7/11

اوقات شرعی به افق مشهد

اذان صبح فردا

اذان ظهر
11/29

5/09

اذان مغرب
16/41

غروب خورشيد
16/20

 نیمه شب شرعی
22/44
طلوع فردا
6/39
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  سازمان آگهی ها:             37628205 - 37088 )051(

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

  چاپ مشهد:                     مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                        چاپخانه جام جم

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

  تلفن:                                    14- 37685011 )051(
  دفترتهران:        

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

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

 تشکیالت خودگردان مسئولیت کامل شهادت این اســیر را بر عهده تل آویو 
دانســت و از تالش برای ارائه پرونده شــهید به دادگاه الهه )دیوان کیفری 
بین المللی( خبر داد. جنبش جهاد اســالمی فلسطین نیز تأکید کرد شهادت 
ابوحمید در نتیجه کوتاهی عامدانه در رسیدگی پزشکی و جنایت قتل تدریجی 

است که به صورت سازمان یافته از سوی صهیونیست ها انجام می شود.

گزيدهگزيده

      صفحه 8
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آگهی فراخوان ارزیابی کیفی )فشرده(

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

نیز درج می گردد.                                                                                                            شهرداری منطقه یازده

شماره فراخوان سامانه ستادمبلغ دو سال)ریال(موضوعردیف
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی )فشرده( نگهداری 1

فضای سبز ناحیه یک شهرداری منطقه یازده
313.540.156.71220010۹4۹460000011
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آگهی مناقصه عمومی شماره فراخوان سامانه ستاد 2001095001000013
موضوع : احداث فضای سبز ضلع غربی پردیس تئاتر بوستان وفا

مبلغ برآورد:  22.635.913.748 ریال
جهت کسب اطالعات بیشتر، دریافت اسناد و شرکت در مناقصه، به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
 www.rrk.ir  مراجعه نمایید. این آگهی در روزنامه رسمی به آدرس www.setadiran.ir ستاد( به آدرس(

نیز درج می گردد.                                                        امور قراردادها و پیمانها شهرداری منطقه 9 مشهد مقدس
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سازمان عمران و نگهداری حرم مطهر رضوی  در نظر دارد
کلیه اقدامات مربوط به  بهره برداری ، نگهداری ، سرویس و تعمیرات تجهیزات پخت و پذیرایی 

مهمانس�را ها و آش�پزخانه های صنعتی مجموعه حرم مطهر حضرت رضا ) ع (  را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد 
شرایط واگذار نماید لذا متقاضیان می توانند تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 04/ 1401/10 ضمن هماهنگی با دبیرخانه 
س�ازمان ) تلفن :  31305243 -051( و مراجعه حضوری به نش�انی : مش�هد – خیابان ش�هید اندرزگو – ورودی باب الجواد حرم 

مطهر رضوی - طبقه فوقانی فروشگاه رضوی واحد دبیرخانه نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند . 

آگهی مناقصه 

سازمان عمران و نگهداری حرم مطهر رضوی
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سازمان عمران و نگهداری حرم مطهر رضوی  در نظر دارد
اج�رای کلی�ه اقدامات مربوط ب�ه تهیه مصال�ح ، اب�زارآالت و ملزومات مورد نی�از جهت عملیات 

ساختمانی پروژه هوشمندسازی پارکینگ های مجموعه حرم مطهر حضرت رضا ) ع (  را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران 
واجد ش�رایط واگذار نماید لذا متقاضیان می توانند تا پایان وقت  اداری روز دوش�نبه مورخ 05/ 1401/10 ضمن هماهنگی با 
دبیرخانه سازمان ) تلفن :  31305243 -051( و مراجعه حضوری به نشانی : مشهد – خیابان شهید اندرزگو – ورودی باب الجواد 

حرم مطهر رضوی - طبقه فوقانی فروشگاه رضوی واحد دبیرخانه نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند . 

آگهی مناقصه 

سازمان عمران و نگهداری حرم مطهر رضوی
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آگهی مناقصه شرکت خمیرمایه رضوی 
)مرحله دوم(

شركت خمیرمایه رضوی) سهامی عام (

شرکت خمیرمایه رضوی 
در نظر دارد 

شرکت خمیرمایه رضوی در نظر دارد مواد اولیه و مصرفی سال 1402 خود شامل انواع کود اوره و فسفات ، مالس ، نمك پودری ، آنتی فوم 
استروکتل J673 ، سود پرك ، سولفات منیزیم ، امولسی فایر ، نشاسته سیب زمینی ، کلسیم دی پنتوتنات ، انواع کارتن خمیر مایه تازه و خشك 
در اندازه های مختلف ، انواع لفاف بسته بندی برای بسته بندی وکیوم محصول ، کاغذ گریس پروف و سلفون بسته بندی مطابق مشخصات و 
مقادیر مورد نیاز که در اسناد مناقصه آمده را از طریق مناقصه خریداری و تامین کنندگان را شناسائی نماید . لذا از کلیه تامین کنندگانی که در 
این زمینه فعالیت دارند دعوت میشود از تاریخ درج آگهی در روزنامه لغایت 1401/10/05جهت اخذ اسناد مناقصه با مراجعه به پایگاه های 
اینترنتی ش�رکت به آدرس  www.razaviyeast.com ضمن ثبت نام در س�امانه شناسایی تامین کنندگان و دریافت نام کاربری و رمز عبور، 
اسناد مناقصه را از قسمت)سایر( مناقصات و مزایدات دریافت نمایند. همچنین اسناد مناقصه از پایگاه اینترنتی بنیاد بهره وری موقوفات رضوی 
به آدرس https://epf.ir قس�مت معامالت، قابل دریافت می باش�د. متقاضیان پس از بررس�ی و تکمیل دقیق فرم ها، پیشنهادات خود را از 
طریق پست )و یا حضوری( به آدرس شرکت به نشانی: کیلومتر 67 جاده مشهد- قوچان؛ شرکت خمیرمایه رضوی ارسال نمایند. آخرین مهلت 
ارسال فرم های مناقصه از طریق پست، تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1401/10/04 می باشد، ضمنًا جهت دریافت اطالعات تکمیلی 

مناقصه شماره تلفن تماس 46126622-051 داخلی146  می باشد .
جلسه بازگشائی پاکت ها به تناسب اقالم در اسناد مناقصه آمده است. درصورت ضرورت و بنا به تشخیص کمیسیون معامالت شرکت، مناقصه 

بصورت حضوری برگزار خواهد شد . 
شرکت، در رد یا قبول یك یا کلیه پیشنهادات مختار است.
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آگهی مناقصه عمومی شماره فراخوان سامانه ستاد 2001095001000014
موضوع: احداث فضای سبز پهنه ورودی انتهای الدن )بوستان انجیر( فاز 1

مبلغ برآورد:  32.706.932.301 ریال
جهت کسب اطالعات بیشتر، دریافت اسناد و شرکت در مناقصه، به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
 www.rrk.ir  مراجعه نمایید. این آگهی در روزنامه رسمی به آدرس www.setadiran.ir ستاد( به آدرس(

نیز درج می گردد.                                                                          امور قراردادها و پیمانها شهرداری منطقه 9 مشهد مقدس


