شنبه  13آذر 1400

◾

ددستچين
ستچين

بودجه ویژه
برای تأمین
داروی بیماران
SMA

مهدی شادنوش،
رئیس مرکز مدیریت
پیوند و درمان
بیماریهای وزارت
بهداشت ،در گفتوگو
با ایسنا از دستور
رئیسجمهور برای
تأمین داروی بیماران
 SMAخبر داد.
وی گفت :در
جلسهای که با
آقای رئیسجمهور
داشتیم با توجه
ویژه ایشان ،قرار
شد داروی این
بیماران برای یک
دوره  6ماهه با
بودجه ویژهای که
از سوی سازمان
برنامهوبودجه
اختصاص پیدا
میکند ،تهیه شود.

جامعه

◾ تبعیض در میان دانشگاهها
علی فرهادی ،مسئول کانون بسیج اساتید
دانــشــگــاه تربیت دبیر شهید رجــایــی به
فارس گفت :برخی دانشگاهها که بیشتر
دانشآموختههای آنها به کشورهای دیگر مهاجرت
میکنند ،افزایش حقوق استادان دیده شده؛ اما درباره
دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی اما و اگر
میکنیم؛ این موضوع بسیار جای تأسف دارد.

◾

رئیس کسمیمتهیهگلپور

بانوان
انجم نهای صنفی کا کانون عالی
رگران ایران

◾

◾اشتغال دانشآموختگان در رشتههای غیر مرتبط
مــهــدی شــالــچ ـیطــوســی ،م ــع ــاون مــرکــز
نــوآوری دانشگاه بینالمللی اهلبیت(ع)
به آنا گفت :در مقاطع کارشناسی کمتر از
 ۳۰درصد ،کارشناسی ارشد کمتر از  ۲۰درصد و دکترا
کمتر از  ۵۰درصــد دانشآموختگان در رشته مرتبط
اشتغال دارند ۷۰ .درصد دانشآموختگان دانشگاهی
در رشتههای غیرمرتبط وارد صنعت میشوند.

رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمنهای
صنفی کارگران گفت :حدود  1/3میلیون نفر
از زنان شاغل که به صورت رسمی و تمام وقت
استخدام هستند امنیت شغلی باالتری در
مقایسه با سایر زنان شاغل دارند .عالوه بر

◾جامعه پزشکی مورد هجوم سازمانیافته
به گــزارش برنا؛ محمد رئیسزاده ،رئیس
ســازمــان نظام پزشکی گفت :متأسفانه
بهنظر میرسد جامعه پزشکی مورد هجوم
سازمانیافته و طراحیشده قرار دارد که شاید یک دلیل
آن رشد تعجب برانگیز این جامعه در  ۴۰سال اخیر
است که بسیار خوب عمل کرده و نتایج عملکرد خوب
خود را میبیند.

این 3 ،میلیون نفر دیگر که به صورت پاره وقت
یا پیمانی اشتغال دارند ،چنانچه تمایل به
فرزندآوری داشته باشند میتوانند از
حداقل  6تا حداکثر  9ماه از مرخصی زایمان
استفاده کنند .البته با تصویب قانون حمایت از

زنان شاغل در دوقطبی
کار یا مادری

◾

◾نبود نظارت بر حسن اجرای
قانون حمایت از کارگران زن

رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمنهای صنفی
کارگران ایران در گفتوگو با ما در خصوص قوانین
حمایتی از زنــان شاغل در راستای اجــرای قانون
حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ضمن اشاره
به نخستین قانون کار که پس از پیروزی انقالب
اسالمی و در آبان  ۱۳۶۹به تصویب رسید ،میگوید:
این قانون شامل مسائل کارگری ،روابط بین کارگر و
کارفرما و همه مواردی است که موضوع کار را دربر
میگیرد و در آن به موارد متعددی در حمایت از
زنان شاغل همچون مسائل رفاهی زنان از جمله
دوران ب ــارداری ،زایــمــان و دوران شیردهی توجه
شده ،بنابراین ما در حوزه قوانین حمایت از کارگران
زن مشکلی نداریم؛ بلکه مشکل ،نبود نظارت بر
حُسن اجرای این قوانین است.
گلپور با اشــاره به وضعیت اشتغال زنان با توجه
به دادههای مرکز آمار ایران در سال  97میافزاید:
براساس این آمار جمعیت زنان ایران  40/2میلیون
نفر اعــام شده است که  5/4میلیون نفر آنها
در حــوزه اقتصادی فعال هستند .از ایــن تعداد
 4/3میلیون نفر شــاغــل رســمــی و غیررسمی

بدی���ن وس���یله به اطالع همگان می رس���اند

آگهیمفقودی

آگهیمفقودی

مدل س���ال  1383به شماره پالک  45ایران

,1408531ف

, 1408536ف

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهیمفقودی

و شماره شاسی  S1512283120482مفقود

مدرک فارغالتحصیلی خان���م مرجان آفتابگرد
فرزن���د محم���ود صادره از مش���هد به ش���ماره
شناسنامه  7291در مقطع کارشناسی پیوسته
رش���ته پرس���تاری صادره از واحد دانشگاهی
مش���هد مفق���ود گردیده اس���ت و فاق���د اعتبار
میباشد.
از یابن���ده تقاض���ا میش���ود اصل م���درک را به
دانشگاه آزاد اسالمی مشهد به نشانی :استان
خراس���ان رضوی  ،شهرس���تان مشهد ،امامیه
 42س���ازمان مرک���زی دانش���گاه آزاد اس���المی
مش���هد اداره ام���ور فارغ التحصیالن ارس���ال
نمایید.

/1407269ک

شهرداری شاندیز(نوبت دوم)

موض�وع تجدی�د مزای�ده :ش�هرداری در نظ�ر دارد ب�ه اس�تنادمصوبه ش�ماره  874مورخ�ه
1400/6/11شورای محترم اسالمی شهر شاندیز نسبت به فروش امالک خود واقع در شهر شاندیز
به شرح جدول پیوست اقدام نماید.

1407899

آگهی تجدید مزایده عمومی

,1408529ف

بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی و یا حقوقی که هرگونه ادعایی نسبت به شرکت پخش رضوی سهامی
خاص به شماره ثبت  22979و شناسه ملی  10380384461که در حال تصفیه میباشد در اجرای ماده 225
الیحه اصالحی قس��متی از قانون تجارت دعوت میش��ود با در دست داشتن اصول اسناد و مدارک در ظرف
مدت حداکثر  6ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی به نشانی " استان خراسان رضوی  ،شهرستان مشهد  ،بخش
مرکزی  ،شهر مشهد ،محله ارشاد  ،خیابان خیام (33شهید نور بخش  ، )2بلوار خیام  ،پالك  ، 0طبقه همكف
 ،بنیاد بهره وری موقوفات آس��تان قدس رضوی " مراجعه نمایند .بدیهی اس��ت شرکت در مقابل هرگونه
ادعای احتمالی که خارج از مهلت فوق به شرکت منعكس گردد مسئولیتی نخواهد داشت .
مدیرتصفیهشرکتپخشرضوی

م���درک فارغالتحصیلی س���عید پاک طینت
فرزن���د محم���د ص���ادره از مش���هد ش���ماره
شناس���نامه  5358در مقط���ع کارشناس���ی
پیوس���ته رش���ته مهندس���ی کامپیوت���ر ن���رم
اف���زار ص���ادره از مش���هد ب���ا ش���ماره مدرک
 168811101210مفق���ود گردیده اس���ت و فاقد
اعتبار میباشد.
از یابنده تقاضا میش���ود اص���ل مدرک را به
دانش���گاه آزاد اس���المی مش���هد به نشانی:
استان خراس���ان رضوی  ،شهرستان مشهد
،امامی���ه  42س���ازمان مرکزی دانش���گاه آزاد
اس���المی مشهد اداره امور فارغ التحصیالن
ارسال نمایید.

◾قوانین حمایتی از زنان شاغل
رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت
مجلس ش ــورای اســامــی نیز بــا اش ــاره بــه قوانین
حمایتی از زنان در راستای طرح جمعیت و خانواده
میگوید :تسهیالتی که در قانون حمایت از خانواده
و جوانی جمعیت برای بانوان در نظر گرفته شده
شامل نداشتن مجوز برای تعدیل نیروی زنان دارای
سه فرزند و همچنین مــادران بــاردار و دارای فرزند
شیرخوار ،افزایش سن استخدام در صورت ازدواج
و به ازای هر فرزند یک ســال ،کسب دو امتیاز به
ازای هر فرزند ،مکلف ساختن همه کارفرمایان برای
پذیرش مرخصی زایمان  9ماه که مادر میتواند دو
ماه از این مدت را در دوران بــارداری و پیش از تولد
فرزنداستفادهکند،همچنینمادرانباردارمیتوانند
طی دوران ب ــارداری در صــورت مهیا بــودن شرایط
در محیط کار چهار ماه از دورکاری استفاده کنند.
امیرحسین بانکیپور اضافه میکند :برای مادرانی
که دارای فرزند دوقلو هستند مرخصی زایمان یک
ساله در نظر گرفته شده است و اگر در نوبت کاری
شبانه مشغول به کار باشند مــادر بــاردار و دارای

برگ سبز و سند کمپانی و سند محضری خودرو سواری
تویوتاکرسیدامدل  1991بهرنگنقرهایمتالیکبهشماره
پالک 132ب 81ایران  74به ش���ماره موتور 3157884
و ش���ماره شاسی  029794به مالکیت حجت عبدیزاده
خادر مفقود گردیده و از درجه اعتبارس���اقط می گردد.

بدین وسیله به اطالع همگان می رساند که
برگ س���بز و س���ند کمپانی خودرو اینجانب
مرتض���ی محمدرضای���ی ب���ه ش���ماره مل���ی
 2991002182مرب���وط ب���ه اتومبیل س���واری
س���مند تیپ  LX XU7رنگ سفید -روغنی
مدل س���ال  1394به شماره پالک  45ایران
 335ل  91به شماره موتور 124K0718946
و شماره شاسی NAAC91CEXFF035756
مفق���ود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط
می باشد.

شرایط تجدید مزایده :
 .1متقاضی می بایس�ت مبلغ س�پرده ش�رکت در تجدید مزایده (مطابق جدول پیوس�ت) را طی
فیش نقدی به ش�ماره حس�اب  0204880582008نزد بانك ملی شعبه شاندیز بنام سپرده شهرداری
ش�اندیزبعنوان سپرده شرکت در تجدید مزایده واریزو یا ارائه ضمانتنامه بانكی در وجه شهرداری
با اعتبار حداقل  3ماه از تاریخ تسلیم پیشنهادها و  3ماه دیگر قابل تمدید باشد.
 .2در ص�ورت امتن�اع برن�ده تجدید مزای�ده از عقد قرارداد مبل�غ س�پرده تجدیدمزایده به نفع
شهرداری ضبط خواهد شد.

فرزند شیرخوار تا دو سال دوران شیردهی میتواند
در صورت تمایل شیفت کاری خود را به روز منتقل
کند ،همچنین همه دستگاهها موظف شدهاند
برای نگهداری فرزندان مــادران شاغل مهدکودک
داشته باشند و یا با یکی از مهدهای کودک نزدیک
به محل کار مــادر بــرای نگهداری از فرزندان آنها
قرارداد ببندند.
وی ادامه میدهد :به ازای هر فرزندی که از این به بعد
متولد میشود یک سال افزایش سنوات به مادر
تعلق میگیرد و به ازای فرزندان سوم تا پنجم این
افزایش ،به ازای هر فرزند یک سالونیم خواهد بود،
ضمنآنکهسنبازنشستگیمادرانبهازایهرفرزند
یک سال و به ازای فرزند سوم به بعد یک سال و نیم
کاهش خواهد یافت.

◾

◾حمایت از کارفرمایان در برنامه هفتم توسعه
بانکیپور در پاسخ به این پرسش که چه تسهیالت
تشویقی برای اجرای این قوانین از سوی کارفرمایان
در نظر گرفته شده تا کارفرمایان دافعهای نسبت
به استخدام و یا دریافت قرارداد با مادران شاغل
نداشته باشند ،اظهار میکند :در پیشنویس طرح
حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مشوقهایی
بــرای کارفرمایان در قالب حمایتهای بیمه در
نظر گرفته شــده بــود ،امــا پس از بــررســی ،برخی
نمایندگان کمیسیون مشترک که عضو کمیسیون
اجتماعی بودند تصمیم گرفتند راهکارهایی برای
اجرای این مشوقها پیدا و نکات تازهای را ارائه کنند
که متأسفانه این مهم اتفاق نیفتاد و ضرورت دارد
در برنامه هفتم توسعه نیز تمهیداتی برای حمایت
از کارفرمایان در راســتــای اجــرای قانون حمایت
از خانواده و جوانی جمعیت در نظر گرفته شود
تا کارفرمایان نسبت به اجــرای این قانون دافعه
نداشته باشند.

«متن آگهی فراخوان تجدیدمناقصه
عمومی همزمان با ارزیابی كیفی (فشرده)
یک مرحله ای شهرداری تربت جام»

1408236

آگهی دعوت از بستانکاران شركت در حال تصفیه شركت پخش رضوی سهامی
خاص (نوبت دوم) به شماره ثبت  22979و شناسه ملی 10380384461

برگ س���بز و کارت موتورس���یکلت ش���هاب 200cc
رنگ آبی به شماره موتور  450392و شماره بدنه
 9410115و شماره انتظامی  83693ایران  772به
مالکیت محمد عابدینی بدر آبادی مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

آگهیمفقودی

 345ص  35ب���ه ش���ماره موتور 00411288

گلپور میافزاید :در مورد زنان شاغل غیررسمی،
بیم آن میرود که بــارداری با خطر از دست دادن
شغل و یا مانعی برای ارتقای شغلی آنها همراه
شود.

آگهی مفقودی

سیتروئن زانتیا  SXرنگ نقره ای – متالیک

◾

◾مــشــوقهــای فـ ــرزنـ ــدآوری شــامــل کـ ــدام زن ــان
میشود؟

1408534

 2992816183مرب���وط به اتومبیل س���واری

هستند که بهصورت قراردادی ،پیمانی ،پروژهای،
تماموقت و یا پارهوقت کار میکنند.

در قانون حمایت از خــانــواده و جوانی جمعیت
هیچگونهحمایتتشویقیبرایکارفرمادرنظرگرفته
نشده به همین دلیل ممکن است کارفرمایان مانع
اشتغال زنانی که تمایل به فرزندآوری دارند شوند،
زیرا مشوقهایی که برای بارداری و فرزندآوری زنان
شاغل در نظر گرفته شده برای کارفرمایان بار مالی
به همراه دارد.
وی با اشــاره به اینکه قانون حمایت از خــانــواده و
جوانی جمعیت برای زنانی که تمایل به فرزندآوری

/1408524ر

اینجانب معین معین الدینی به شماره ملی

دارند از جذابیتهای بسیاری برخوردار است ،ادامه
میدهد :متأسفانه به دلیل در نظر نگرفتن مشوقی
برای کارفرمایان در این قانون ،این احتمال وجود دارد
کارفرمایان تمایل بیشتری به استخدام زنان مجرد
پیدا کنند و یا غیرمستقیم فرزندآوری مانعی برای
ارتقای شغلی زنان شاغل غیررسمی تلقی شود و
به نظر میرسد همین قوانینی که قانونگذار برای
افزایش جمعیت در حوزه کار و اشتغال بانوان در
نظر گرفته ،با توجه به اینکه برای کارفرما دافعه دارد،
مانع اشتغال زنانی که تمایل به فرزندآوری دارند
شود .بنابراین ضرورت دارد قانونگذار به این مهم
نیز توجه کند.

◾

آگهی مفقودی

ک���ه ب���رگ س���بز و س���ند کمپان���ی خ���ودرو

◾

◾صدمه کرونا به معلوالن
امــیــن رفــیــعـیپــور ،مــعــاون ســازمــان نظام
روانشناسی به ایسنا گفت :در ایام کرونا
کاهش ارتباطات اجتماعی در بین معلوالن
بهویژه معلوالن شنوایی و دیداری منجر به گوشهگیری
و افسردگیشان شد .خانهنشین شدن معلوالن سبب
شد از جامعه دورتــر شده و مشکالت روانشناختی
آنها نیز بیشتر شود.

خانواده و جوانی جمعیت حمایتهای بیشتری
از زنان شاغل شده است که به نظر میرسد
بخش عمده آن شامل همین جمعیت 1/3
میلیون نفر زن شاغل که استخدام رسمی و تمام
وقت هستند میشود.

تأملی بر یک ایراد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

اعظم طیرانی گرچه تصویب
قــانــون حــمــایــت از خ ــان ــواده و
جــوانــی جمعیت سرانجام به
تصویب رســیــد و بــا اب ــاغ آن،
بخشی از نــگــران ـیهــای حــوزه
جــمــعــیــتــی پ ــای ــان ی ــاف ــت ،امــا
با ایــن حــال به نظر میرسد ایــن قانون هنوز در
پارهای از موارد نتوانسته است به چگونگی اجرای
موضوعاتی همچون اشتغال زنــان که تمایل به
فرزندآوری دارند پاسخ دهد.
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سال سی و چهارم

شماره 9687

WWW.QUDSONLINE.IR

ش��هرداری تربت جام در نظر دارد نسبت به واگذاری
خدمات ش��هر و فضای سبز به صورت حجمی به بخش
خصوصی اقدام نماید 9/3- 130.
از کلیه ش��رکت های واجد ش��رایط دعوت به همكاری
م��ی گ��ردد ک��ه دارای صالحی��ت از وزارت کار و رفاه
اجتماعی می باشد.
 مبلغ برآورد :خدمات شهر  158/129/761/988 :ریال
فضای سبز  89/684/917/324 :ریال
 مدت پیمان یک سال می باشد . مهل��ت مراجع��ه ب��ه س��امانه س��تاد جه��ت دریافتاس��نادمناقصه از تاری��خ  1400/09/13لغای��ت
1400/09/23
 آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات پایان وقت اداریمورخ  1400/09/23می باشد .

 پیشنهادات ساعت  10:00صبح مورخ 1400/09/24در کمیسیون عالی معامالت بازگشایی می گردد .
 شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است . حق داوری برای شهرداری محفوظ است . تسلیم ضمانت نامه بانكی به مبلغ :خدمات شهر  15/812/976/199 :ریال
فضای سبز  8/968/491/732 :ریال
دارای سه ماه اعتبار و قابل تمدید تا سه ماه دیگر .
 در صورتیكه نفرات اول تا س��وم از انعقاد قراردادخود خودداری نمایند س��پرده آنان به نفع ش��هرداری
ضبط می گردد.
 هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد . سایر موارد در اسناد مناقصه ذکر گردیده است . جهت کسب اطالعات بیشتر به شماره 52527911-12امور قراردادها –امور مالی تماس حاصل فرمایید .
مهدیرضایی
سرپرست شهرداری تربت جام

 .3توزیع اسناد از طریق سامانه ستاد از تاریخ  1400/09/06لغایت 1400/09/14
 .4مهلت بارگزاری پیشنهادها در سامانه ستاد تا روز پنجشنبه مورخ1400/09/25
 .5بازگشائی اسناد از طریق سامانه ،مورخ  1400/09/27ساعت  13در محل شهرداری
 .6هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
.7سایر اطالعات و جزئیات مربوط به تجدید مزایده در اسناد تجدیدمزایده درج شده است
.8کلیه مراحل برگزاری تجدید مزایده از طریق سامانه ستاد به آدرس  https:// setadiran.irانجام
می گردد.جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  05131422 :تماس حاصل فرمایند.

 685.000.000ریال

 13.700.000.000ریال

60درصد سطح اشغال
دوطبقه روی پیلوت

 13.750.000.000ریال

60درصد سطح اشغال
دوطبقه روی پیلوت
60درصد سطح اشغال
دوطبقه روی پیلوت

1408232

ردیف

تضمین شرکت
درمزایده

قیمت پایه شركت در
مضایده

سطح اشغال و تراكم مجاز

آدرس

مساحت (مترمبع)

مدرك مالكیت

كاربری طرح جامع

1

فرش 17كوچه اول سمت راست قطعه 1

319.25

مشاعی باپالك ثبتی1943فرعی
از93اصلی

سكونت یك یادوخانوار

8متری از شمال

2

فرش 17كوچه اول سمت راست قطعه 2

320.04

مشاعی باپالك ثبتی1943فرعی
از93اصلی

سكونت یك یادوخانوار

8متری از شمال

 687.500.000ریال

3

فرش 17كوچه اول سمت راست قطعه 3

400.32

مشاعی باپالك ثبتی1943فرعی
از93اصلی

سكونت یك یادوخانوار

8متری از شمال

 8.600.000.000ریال

 17.200.000.000ریال

4

مطهری ،مطهری15

176.05

بنچاق یا صلح حقوقی

سكونت چند خانوار

 16متری ازشمال
 8متری ازجنوب

 1.365.000.000ریال

 27.300.000.000ریال

پایانكار دارد

5

مجتمع شقایق
انتهای شقایق 6

553.22

بنچاق -صلح حقوقی

مسكونی موقت

 10متری از شرق

 1.125.000.000ریال

 22.500.000.000ریال

 20درصد سطح اشغال
 40درصد تراكم

6

حصارسرخ،شهرك مروارید،قطعه29

538.31

مششاعی با پالك ثبتی  90اصلی

سكونت چندخانواری

10متری ازجنوب
24متری ازشمال

 1.500.000.000ریال

 30.000.000.000ریال

50درصد سطح اشغال
دو طبقه روی پیلوت

7

بلوارامام رضا(ع)انتهای امام رضا4

571.15

مشاعی باپالك ثبتی378فرعی
از87اصلی

مسكونی موقت

12متری از جنوب

 1.400.000.000ریال

 28.000.000.000ریال

 20درصد سطح اشغال
 40درصد تراكم

8

بلوارامام رضا(ع)انتهای امام رضا4

2030.84

مشاعی باپالك ثبتی378فرعی
از87اصلی

حرائم وعوارض طبیعی وبخشی
مسكونی موقت

12متری از جنوب

 4.000.000.000ریال

 80.000.000.000ریال

 10درصد سطح اشغال
 40درصد تراكم

9

جاده شهرك صنعتی توس نمایشگاه دائمی
گل وگیاه ایرانیان بلوك 4غرفه 84

102

توضیحات :یك باب غرفه عرضه گل و گیاه دارای پارکینگ وانشعاب مستقل برق وگازوانشعاب
اشتراکی آب ،با مدرك مالكیت وكالت فروش با پاركینگ مشاعات متراژ  102مترمربع

500.000.000ریال

«تبصره:شرایط صدور مجوز عندالزوم با اعمال ماده واحده تعیین وضعیت امالک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها از واحد شهرسازی و درآمد و بابت اخذ مختصات و جهت بازدید ملک از واحد امالک استعالم گردد».

10.000.000.000ریال

در اختیار مستاجر تا پایان مدت
قرارداد اجاره

