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رواق

تولیت آستان قدس رضوی:

حجتاالسالم والمسلمین احمد مروی فرارسیدن هفته بسیج
را گرامی داشت و گفت :بسیج یکی از عنایتهای الهی بود که
خداوند به قلب و زبان امام خمینی(ره) جاری کرد... .

احیای روحیه بسیجی مشکالت کشور را حل میکند

دستور رئیسی به سازمان اداری و استخدامی
برای تدوین نظام پرداخت عادالنه حقوق و دستمزد

پنجشنبه  4آذر 19 1400ربیعالثانی  25 1443نوامبر ۲۰۲۱سالسیوچهارم
شــماره 8 9680صفحــه 4صفحــهرواق ۴صفحــهویژهخراســان

قیمت در مشهد و شهرستانها  2000تومان  -تهران  3000تومان
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درگذشت
جبارباغچهبان
بانی مدارس
استثنایی
درسال 1345

آذر

برای سالگرد درگذشت مارادونا که با آن همه حاشیه و شایعه
در برابر آمریکا ،انگلیس و رژیم صهیونیستی طرف مظلومان را گرفت

نسخهپیچی برای
فیشهای نجومی
در شــرایــطــی کــه طــی چــنــد روز گــذشــتــه مسئله
حقوقهای نامشروع و به اصطالح نجومی با انتشار
چند فیش از یک شرکت پتروشیمی باردیگر بر سر
زبان ها افتاد ،رئیسجمهور تأکید کرد :مردم انتظار
شنیدن اخباری درباره حقوقهای چند ده میلیونی
را ندارند و به حقوق نجومی باید خاتمه داده شود.
حجت االســام و المسلمین رئیسی با اشــاره به
موضوع حقوقهای غیر متعارف تصریح کرد :حقوق
یک حدی دارد که حد آن باید برای تمام افراد شاغل
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فوتبال علیه استکبار

«دن دیگو» بدون قلب دفن شد؟

مارادونا و ایران

در دولت و شرکتهای دولتی مشخص شود و بیش
از آن میزان هم نباید پرداخت شــود .رئیسی در
همین زمینه از سازمان اداری و استخدامی کشور
خواست هر چه سریعتر و قبل از نهایی شدن بودجه
 ۱۴۰۱نسبت به تدوین نظام پرداخت عادالنه حقوق
و دستمزد اقدام کند .به گفته رئیس جمهور شاید
براساسقانوندستگاههاییاجازهتعیینحقوقبرای
شرکتها و یا افراد دولتی را داشته باشند که باید در
این زمینه نیز اقداماتی انجام شود...

با کاهش سطح آب سفرههای زیرزمینی
ایران جزو چهار کشور نخست دنیا در نرخ فرونشست قرار گرفته است

دکترمحسنپرویز:
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گفتوگو
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وزیر اقتصاد:

اموال دولتی
شفاف و مولد
میشوند
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بازآفرینی اقتصادیتوأمان
در داخل و خارج کشور

محمد رضا سبز علیپور

رسانه ملی

توصیههای
علما و مراجع
به رئیس
رسانه ملی
پیمان جبلی رئــیــس صــدا و سیما صبح
دی ــروز بــه شهر مقدس قــم رفــت و در این
ســفــر بــا حــضــرات آی ــات مــکــارم شــیــرازی،
ن ــوری هــمــدانــی ،عــلــوی گــرگــانــی ،ج ــوادی
آم ــل ــی ،ســعــیــدی مــتــولــی حـ ــرم حــضــرت
م ــع ــص ــوم ــه«س» و حــســیــنــی بــوشــهــری
رئیس جامعه مدرسین دیــدار و گفتوگو
کــرد .به گــزارش انتخاب به نقل از پایگاه
اطالعرسانی اسراء ،آیتهللا جوادی آملی
در دی ـ ــدار رئــیــس س ــازم ــان صــداوســیــمــا
گفت :باید بدانیم جامعه گرسنه با برنامه

نگاهی به مسائل و چالشهای
پیش روی افغانستان

 100روز پس از
فرار «غنی»
8

طنز ش ــاداب نــمـیشــود ،گرچه وجــود این
برنامهها مانعی ندارد ،لکن اگر مشکالت
اســاســی م ــردم بــرطــرف ش ــود قــطــعــا ًامید
و نــشــاط بــه جــامــعــه ب ــاز خــواهــد گشت.
وی همچنین افــزود :باید مــردم را با عمل
امــیــدوار کنید نه با حــرف ،حــرف بی عمل
نتیجهای جز ناامیدی جامعه در پی ندارد،
هرگز بــدون تفکر ،کــاری را شــروع نکنید و
همواره خود را امانتدار مردم بدانید.
آیتهللا علوی گرگانی نیز در دیدار جبلی،
ضمن قــدردانــی از عمکرد وی در رسانه
مــلــی ،گــفــت :خوشحالیم کــه مسئولیت
صداوسیما به دســت شما افــتــاده است؛
خــدا بــه شــمــا قــدرتــی بــدهــد کــه در آیــنــده
شــاهــد بــرکــات حــضــور شــمــا بــاشــیــم .وی
افـ ــزود :ســعــی کنید م ــردم از شــمــا راضــی
باشند؛ چرا که رضای خداوند در رضایت
مــردم اســت ،راه رضایت مــردم ایــن است
که هیچ مشکلی از مردم روی زمین نماند
و به وسیله شما و صداوسیما مشکالت
برطرف شود.
وی با بیان اینکه خداوند در قرآن میفرماید
با کسانی هستم که تقوا دارن ــد و به مردم
خدمت میکنند ،گفت :در صداوسیما
از نیروهای جــوان بیشتر استفاده
کــنــیــد ،چــرا کــه ج ــوان بــه دنــبــال
این خواهد بود که از خود اثری

مــانــدگــار بــه یــادگــار بــگــذارد ،نــشــاط جوانی
میتواند مشکالت را مرتفع کند.
حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین
حوزه علمیه دیگر چهرهای بود که رئیس
رسانه ملی با او دیدار کرد.
این مدرس حوزه علمیه با اشاره به اهمیت
صداوسیما با بیان اینکه صداوسیما در
نــظــام جــمــهــوری اســامــی چند مشخصه
ویــژه باید داشــتــه بــاشــد ،گفت :اوال ًامین
نظام باشد و ثانیا ًمعتمد ملت و باالخره از
مزیتهای رقابتی به نحو احسن برخوردار
باشد ،اینچنین رسانهای میتواند تکلیف
خودش را مشخص و گامهای مهمی بردارد.

انرژی هستهای

گروسی:
مذاکرات با ایران
سازنده اما
بینتیجه بود!
مدیرکل آژانــس بینالمللی انــرژی اتمی ضمن
تأکید بر اینکه مذاکره با ایران باید به نتیجه برسد،
تصریحکردآژانسخواهاناحیایظرفیتنظارتی
و بازرسیهای این نهاد در ایران است.
به گــزارش فــارس« ،رافــائــل گــروســی» مدیرکل
آژانس بینالمللی انرژی اتمی دیروز در کنفرانس
خبری خود در «وین» تصریح کرد :رایزنیها با
مقامات ایران بینتیجه بود ،به این مفهوم که ما
نتوانستیم به نتیجه برسیم ،اما من برای یافتن
را ه حل متوقف نمیشوم و ادامه میدهم.
وی ادام ــه داد« :دی ــروز مــذاکــرات را بــه پایان

رساندیم .اما همچنان در حال مذاکره هستیم.
مــوضــوعــات همچنان بــاقــی اس ــت .مــا دائــمــا ً
مذاکره میکنیم ،ولی دیروز به نتیجه و توافق
نرسیدیم .باوجود تمام تالشهایم ،نتوانستیم
دیروز به نتیجه برسیم».
مدیرکل آژانــس بینالمللی انــرژی اتمی دربــاره
محتوای مذاکرات هم گفت« :من خواهان احیای
ظرفیت نظارت و بازرسیهای مورد نیاز آژانس
هستم .خــواهــان احیای دوربــیـنهــای آژانــس،
ســرویــس و تعمیر تجهیزات آژان ــس و تمامی
این چیزها هستم و مسئله دیگر این است که
موضوعاتباقیماندهایدرمسائلپادمانیداریم.
در مذاکرات شما تالش میکنید از مسائل دفاع
کنید ،چیزهایی را پیشنهاد دهید ،اما توافق با ما
برای ایران امکانپذیر نبود».

سازمان آگهی ها
روزنــامه قــــدس

شــدن بــه نــقــطـهای هستیم کــه مــن نخواهم
توانست ،تداوم آگاهی آژانس (از فعالیتهای
هستهای ایران) را تضمین کنم».
وی همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگاری در
ارتباط با ضرورت همکاری ایران و آژانس تصریح
کــرد« :ما باید یکدیگر را ببینیم و بشناسیم.
مــا هـماکــنــون توانستهایم کــه چنین دی ــداری
داشته باشیم و ایــن به ما کمک میکند .من
به حــرفهــای آنهــا گــوش دادم و آنهــا نیز به
حرفهای من گوش دادند .آنها نظراتی خاص
دربـ ــاره مــوضــوعــات خ ــاص داشــتــنــد .مــن نیز
توانستم نگرش خود درباره این روند را به آنها
توضیح دهم و انتظاراتم را برای آنها بیان کنم».

◾

◾از پا نمینشینیم!
وی سپس تأکید کرد همچنان باید گفتوگو
با مقامهای ایــران را ادامــه دهد و در پاسخ به
پرسش خبرنگاری در اینباره گفت« :امیدوارم
مذاکرات با مقامهای ایران ادامه داشته باشد و
حداقل آن این است که من تالش در این زمینه
را متوقف نخواهم کــرد و ایــن بسیار
حائز اهمیت است».
گ ــروس ــی درب ـ ــاره مــحــدودی ـتهــای
نظارتی و بــازرسـیهــای آژان ــس در
ایــران گفت« :ما در حال نزدیک

شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر دارد

فراخوان تجدیدارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به
شرح ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید .کلیه مراحل
برگزاری فراخوان تجدید ارزیابی کیفی از دریافت وتحویل اسناد استعالم
ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه  ،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 .

/1408092ک

/1408147ک

آستان قدس رضوی
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آس�تان ق�دس رض�وی در نظ�ر دارد نس�بت ب�ه خری�د 50.000
کیلوگ�رم مای�ع دستش�ویی از طری�ق مناقص�ه عموم�ی اق�دام نمای�د.
جه�ت مش�اهده ش�رایط خری�د و دریافت اس�ناد مذکور به نش�انی
 http://dev.razavi.irبخ�ش مناقص�ات مراجع�ه و حداکث�ر ت�ا
س�اعت 13:30روز چهارش�نبه مورخ�ه  1400/0 9/ 10نس�بت ب�ه
تحویل پیش�نهادات تکمیل شده و مدارک مطابق شرایط اعالم شده
به آدرس مش�هد مقدس حرم مطهرامام رضا (ع) صحن پیامبر اعظم
حض�رت محمد (ص) باب الکاظم (ع) دبیرخان�ه حرم مطهر اقدام
نماین�د ،ضمن� ًا هزین�ه چاپ آگه�ی در روزنام�ه ها بر عه�ده برنده
مناقص�هخواه�دب�ود.
شماره تماس  051-32003310و 051-32009537

هوش مصنوعی
پیشران اقتصاد مجازی

خطر کمبود آب در کشور جدی است ،در مصرف آب بسیار دقت کنیم

فراخوان تجدید ارزیابی کیفی جهت
برگزاری مناقصه عمومی

ت اول
وب

آگهی مناقصه عمومی خرید
 50.000کیلوگرم مایع دستشویی

کشور عزیزمان نباید از تحوالت شتابان
اقتصاد فناوری باز بماند؟

تصویرگر :مصطفی شفیعی  -قدس
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تقریظهای رهبری
دعوت عملی
بهکتابخوانی است

وقتی زمین آب میرود!

تاریخانتشارفراخواندرسامانه 1400/09/03میباشد.اطالعاتواسنادمناقصه
عمومی پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه
ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

ردیف

موضوع مناقصه

شماره فراخوان

مبلغ برآورد کار

1

طرح آبرسانی به شهر فریمان ( احداث
مخزن  10000متر مکعبی و اجرای خطوط
جمع آوری و انتقال آب چاههای قلندرآباد)

2000001446000127

126.973.388.070ريال
یکصدو بیست و شش میلیاردو نهصدو هفتادو سه
میلیون و سیصدو هشتادو هشت هزارو هفتادریال

مهلتدریافتاسناداستعالمارزیابیکیفی:ساعت 19روزسهشنبهمورخ1400/09/09-مهلتارسالپاسخاستعالمارزیابیکیفی:ساعت 14روزچهارشنبهمورخ1400/09/24

هزینهچاپآگهیبهنسبتبرعهدهبرندهمناقصهخواهدبود.

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی
شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی
سایت اینترنتی www.abfakhorasan:

