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فراق «عمو راستگو» یک ساله شد

رواق

قصهگوی انقالب در«مسجد رهبر»
چرا  ۳۵۰محصول علمی برای حل مشکالت حوزه آب ،تجاری سازی نمیشود؟

تنشآبی را به دانشبنیانها بسپارید
6

مدیر کل آژانس اتمی
با چمدان خالی از ایران برمیگردد

چهارشنبه 3آذر 18 1400ربیعالثانی  24 1443نوامبر ۲۰۲۱سالسیوچهارم
شــماره 8 9679صفحــه 4صفحــهرواق ۴صفحــهویژهخراســان

قیمت در مشهد و شهرستانها  2000تومان  -تهران  3000تومان
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پیوستنزیردریایی
«طارق» به
ناوگان ارتش
در سال 1371

آذر

دست از پا
درازتر!
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همگرایی ترکیه
با صهیونیستها در سایه
کاهش ادامهدار ارزش لیر

8

عبدی،مهاجمپرسپولیس
توگو با قدس:
در گف 

با هواداران بهکورس
قهرمانی برم 
یگردیم
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«ستاری»
بسیجیبود

خراسان

2

رواق
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جذب جوانان
با نظامسازی قرآنی
محمد حاجابوالقاسم دوالبی

قوه قضائیه
نماینده قوه قضائیه اعالم کرد

حراج روزانه و آنالین
اموال تملیکی
نماینده قوه قضائیه در سازمان جمعآوری و فروش
امــوال تملیکی با بیان اینکه باید هفتهای یک
حراج برگزار شود ،گفت :حراجها از حضوری به
الکترونیک تبدیل شود.
به گزارش میزان ،قاسم رسولی فاضل روز گذشته
در جریان نخستین مــزایــده حضوری (حــراج)
سازمان امــوال تملیکی در ســال جــاری ،دربــاره

وارداتچی دقت کن!

کارگاه طراحی و تزئینات لباس مهمترین
سریال تاریخی درحال ساخت است

ظریفدوزیهای
«سلمان فارسی»
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جزئیات این مزایده حضوری گفت :در این جلسه
مزایده ۱۱ ،استان حضور داشتهاند و  ۲هزار و ۱۱۴
ردیف کاال در قالب ۲۷۳پارتی به ارزش کارشناسی
پایه ۵۵۲میلیارد تومان به فروش گذاشته شد.
وی اف ــزود :از مجموع  ۲۷۳پارتی ۹۳ ،پارتی به
فروش رفته است که البته ارزش ریالی کاالهای
فروش رفته تا این لحظه(شبگذشته) از سوی
سازمان اموال تملیکی اعالم نشده است.
رسولی فاضل در ادامه با بیان اینکه مدت زمان
پروندههاییکهدرسازمانتعزیراتتعیینتکلیف
و رأی قطعی آن صــادر مـیشــود ،یکی دیگر از
مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد ،گفت:
آموزش کارکنان در سازمان اموال تملیکی هیچ
جایگاهی نــدارد و اگر آموزشی صورت گرفته به
صورت مقطعی ،موردی و اندک بوده است .حتی
کارکنان دستگاههای مرتبط با مبارزه با قاچاق کاال
و ارز نیز آموزش الزم را ندیدهاند.
وی اقــدامــات انــجــام شــده در راســتــای حــراج

چرا شرکتهای دولتی ،عمده
کاالهای اساسی را از کشورهای
همسو با تحریم وارد میکنند؟
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گفتوگو با شهین پزشکیکه مسئول

اکران فیلم «منصور» با حضور
همرزم شهید در روزنام ه قدس

اردوغان حماس را
میفروشد؟

سیاست خارجی

حضوری را حرکتی خوب و مثبت ارزیابی کرد،
اما گفت :این اقدام کافی نیست؛ باید هفتهای
یک حــراج برگزار شــود .همچنین باید تالش
شــود ایــن ح ــراج از حــالــت حــضــوری بــه حــراج
الکترونیک تبدیل شــود تــا شاهد استقبال
بیشتری از سوی افراد مختلف باشیم و دایره
وسیعتری را شامل شود.
نماینده قوه قضائیه در سازمان جمعآوری و فروش
اموال تملیکی در این باره افزود :حراج الکترونیکی
نیازمند کیف پول الکترونیکی است ،این کار باید
با همکاریبانک مرکزی صورتگیرد ،وزیر اقتصاد
در این زمینه دستورات الزم را به بانک مرکزی داده
و منتظر افزایش سقف کیف پول الکترونیکی از
 ۵۰میلیون تومان به  ۱میلیارد تومان هستیم .با
تبدیل حراج حضوری به حراج الکترونیک و از
هفتگی به صورت روزانه در مدت۶ماه تا یک سال
دیگر شاهد این حجم انبوه از کاالها در سازمان
اموال تملیکی نخواهیم بود.

نخستوزیر رژیمصهیونیستی:

ایرانیها از دور
ما را آزار میدهند!
ن ــخ ــســتوزی ــر رژی ـ ــم صــهــیــونــیــســتــی در
ی ــک ســخــنــرانــی در فــلــســطــیــن اشــغــالــی
در آس ــت ــان ــه مـ ــذاکـ ــرات وی ـ ــن ،بـ ــار دیــگــر
ع ــل ــی ــه بـ ــرنـ ــامـ ــه هـ ــسـ ــت ـ ـهای و م ــواض ــع
م ــن ــط ــقـ ـهای ایـ ـ ـ ــران م ــوضـ ـعگ ــی ــری ک ــرد
و گ ــف ــت :ایـ ــران ـ ـیهـ ــا از راه دور مـ ــا را
آزار میدهند.

بــه گـ ــزارش فـ ــارس بــه نــقــل از رســان ـههــای
اسرائیلی ،نفتالی بنت در ابتدای سخنانش
ادعاهای بی اساس مقا مهای این رژیم در
موضوع حمایت از تروریسم را علیه سپاه
پــاســداران انــقــاب اســامــی ب ـهویــژه نیروی
قدس تکرار کرد.
نــخــسـتوزیــر ِ تنها دارن ــده ســاح اتــمــی در
منطقه غربآسیا پس از این اتها مزنیها،
به ســراغ برنامه هستهای صلح آمیز ایران
و مــذاکــرات هشتم آذر مــاه در ویــن رفــت و
مدعی شد« :حتی اگر توافقی بین ایــران و
ابــرقــدرتهــا وجــود داشته باشد ،اسرائیل
جزوی از آن (توافق) نیست و به آن متعهد
نخواهد بود .ممکن است یک دوره پیچیده
شــامــل ع ــدم تــوافــق بــا مــتــحــدانــمــان وجــود
داشــتــه بــاشــد ،مــا بــه حــفــظ آزادی عمل
اسرائیل ادامــه خواهیم داد .این اولین بار
نخواهد بــود .حتی اگــر بازگشتی به توافق

خراسان
گزارشی از کارشکنی بانکها
برای پرداخت وام مسکن اجارهای

سرگردانیمستأجران
در هفتخان ودیعه

(برجام) وجود داشته باشد».
بــنــت ادامـ ــه داد« :اشــتــبــاه پــس از تــوافــق
هستهای ســال ( ۲۰۱۵بــرجــام) بــاز نخواهد
گــشــت کــه مــثــل ق ــرص خ ــواب مــا را تحت
تــأثــیــر ق ـ ــرار داد و اس ــرائ ــی ــل ب ــه خ ــواب
رفـ ــت .م ــا از ای ــن اشــتــبــاه درس خــواهــیــم
گ ــرف ــت .م ــا آزادی عــمــل خـ ــود را حفظ
خواهیم کرد».
اظــهــارات روز ســه شنبه نفتالی بــنــت در
شرایطی مطرح شده که قرار است تا پنج روز
دیگر (هشتم آذر مــاه) مذاکرات با واسطه
بین ایران و آمریکا در وین با موضوع برجام
برگزار شود.
ب ــراس ــاس بــرنــامــه ق ـ ــرار اسـ ــت م ــذاک ــرات
مستقیم میان ایــران و گــروه ( 4+1اعضای
کمیسیون مشترک بــرجــام) بــرگــزار شــود و
«رابرت مالی» نماینده ویژه آمریکا در امور
ایران هم در وین حاضر شود.

((تعمیر و یا تعویض شیرهای خراب کمک بزرگی به جلوگیری از هدر رفت آب است))
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« فراخوان ارزیابی کیفی»

شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر دارد

یک فقره مناقصه عمومی یک مرحله ای با موضوع :طرح جمع آوری آب چاه های شهر نیشابور به مخزن  10000متر مکعبی غزالی به شماره فراخوان
2000001446000125را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی ،از طریق
درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت
قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .تاریخ انتشار فراخوان در
سامانه 1400/09/02می باشد .اطالعات و اسناد و دعوتنامه مناقصه عمومی موضوع فوق الذکراز طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار  :خراسان رضوی -مشهد -بولوار وکیل آباد –ابتدای خیابان صدف  -تلفن 05138678841 -5
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  :مرکز تماس  27313131دفتر ثبت نام 85193768 :و 88969737

1408043ف

مهلت دریافت اسناد مناقصه  :ساعت  19روز دوشنبه مورخ 1400/09/08

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی
مهلت ارسال اسناد مناقصه  :ساعت  19روز دوشنبه مورخ 1400/09/22
شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی سایت اینترنتی www.abfakhorasan :

آگهی مناقصه عمومی خرید  167تن برنج طارم کشت اول

/1408050ک

آس�تان قدس رضوی در نظر دارد نس�بت به خری�د خرید  167تن برنج طارم کش�ت اول » از طریق
مناقصه عمومی اقدام نماید.
جهت مش�اهده ش�رایط خرید و دریافت اس�ناد مذکور به نشانی  http://dev.razavi.irبخش مناقصات
مراجعه و حداکثر تا س�اعت 13:30روز چهارش�نبه مورخه  1400/0 9/ 10نسبت به تحویل پیشنهادات تکمیل
ش�ده و مدارک مطابق شرایط اعالم شده به آدرس مشهد مقدس حرم مطهرامام رضا (ع) صحن پیامبر اعظم
حضرت محمد (ص) باب الکاظم(ع) دبیرخانه حرم مطهر اقدام نمایند ،ضمن ًا هزینه چاپ آگهی در روزنامه ها
بر عهده برنده مناقصه خواهد بود .شماره تماس  051-32003310و 051-32009537

آستان قدس رضوی

