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 فریدون عباسی از نقش صهیونیست ها 
در رویکرد ضد ایرانی واشنگتن می گوید

راهبردی سوخته برای 
امتیازگیری غرب

 »امیر عابدزاده« 
کنار اشمایکل، نویر و دوناروما

  پرواز »بچه عقاب« 
در جمع بهترین های جهان

آبان9

اسارت
محمدجواد
تندگویان
درسال1359

قیمت در مشهد و شهرستان ها 1000 تومان - تهران 2000 تومان
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یکشنبه  9 آبان ۱4۰۰     ۲4 ربیع االول  ۱443       3۱  اکتبر ۲۰۲۱       سال سی و چهارم  
 شــماره 9658      8 صفحــه           4صفحــه رواق            4 صفحه ویژه خراســان   

نسلجواننیازمندالگوییچون»سردارسلیمانی«استرواق1
تولیت آستان قدس رضوی در ديدار اعضای ستاد بزرگداشت سپهبد شهيد:  

نگاهی به راه های پیش روی کشور برای خروج از بحران  احتمالی کمبود گاز

سر کردن زمستان با دیپلماسی انرژی
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رواق

زیارت 
در نگاه علمای 
اهل سنت
بررسی مسئله توسل و زیارت در 
سایر مذاهب اسالمی به بهانه 
تأکيد داراالفتاء مصربرجواز 
a توسل به پيامبر اعظم

طرح حمایت از حقوق 
سهامداران خُرد 
بورس کلید خورد

»شهرخودرو« 
هر روز بدتر از دیروز

استقالل و سپاهان 
کوتاه بیا نیستند

اعراب مرتجع خلیج فارس به 
دنبال بحران ساختگی با بیروت

 یورش دیپلماتیک 
به وزیر مجری!

به نهضت سواد 
رسانه ای نیاز داریم

امیدعلی مسعودی
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آگهی فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی كیفی 
)مناقصه عمومی و  دو مرحله ای شماره  53099381( )نوبت اول(

ش��ركت گاز استان خراسان جنوبی در نظر دارد تجهیزات مورد 
نی��از واحد فن��اوری اطالعات و ارتباطات خود را با مش��خصات و 
ش��رایط كلی مندرج در اس��ناد مناقصه و مطابق با اس��تانداردهای ش��ركت ملی گاز 
ایران و مورد تأیید واحد فناوری اطالعات و ارتباطات ش��ركت گاز اس��تان خراسان 
جنوبی را خریداری نماید ، بدین منظور از كلیه شركتها ، تأمین كننده و متقاضیان 
كه توانایی تأمین اقالم فوق و تهیه تضمین ش��ركت در فرآیند ارجاع كار را دارند 
دعوت می نماید جهت ش��ركت در فراخوان به س��امانه تداركات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به آدرس )www.setadiran.ir( به شماره فراخوان )2000091444000073( 

مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
نام و نش��انی دس��تگاه مناقصه گذار : ش��ركت گاز استان خراس��ان جنوبی )سهامی 
خاص(- بیرجند- س��ایت اداری- بلوار پیامبر اعظم )ص(- ابتدای خیابان شهدای 
نیروی انتظامی- ش��ركت گاز استان خراسان جنوبی- طبقه اول- امور قراردادها- 
  : قرارداده��ا  نماب��ر   ،  056-32392000   : تلف��ن   -  9719866838  : كدپس��تی 

056-32400523
محل تأمین اعتبار پیمان : اعتبارات سرمایه ای )منابع داخلی- طرحهای غیرعمرانی( 

شركت گاز استان خراسان جنوبی
موضوع مناقصه : خرید تجهیزات واحد فناوری اطالعات و ارتباطات 

ن��وع و مبل��غ تضمین ش��ركت در فرآیند ارج��اع كار : تضمین های اعالم ش��ده در 
آیی��ن نامه تضمین برای معام��الت دولتی به ش��ماره 123402/ت50659 ه- مورخ 
1394/09/22- مبلغ تضمین 3.100.000.000 ریال )سه میلیارد و یکصد میلیون ریال( 
ش��رایط مناقصه گران و كاالها : •داشتن شخصیت حقوقی و مجوز تولید ، تهیه و یا 

فروش از مراجع ذیصالح
Main Frame داشتن گواهینامه صالحیت در حوزه تولید و ارائه رایانه های غیر•

•عضویت در سازمان نظام صنفی رایانه ای
•ارائه تصویر برابر با اصل شده ی تأیید صالحیت از سازمان حراست وزارت نفت 

•توانایی ارائه انواع ضمانت نامه بانکی طبق ضوابط كارفرما
•داشتن تجربه ، حسن سابقه و توان مالی متناسب با قرارداد 

•توانایی رعایت استانداردهای شركت ملی گاز ایران
•ارائه ایران كد كاال الزامی است.

•رعایت قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی كشور و حمایت از كاالی 
ایرانی الزامی است.

برنامه زمانی مناقصه :
•مهلت دریافت اس��ناد اس��ناد ارزیابی كیفی: از تاریخ 1400/08/09 لغایت ساعت 

08:00روز یکشنبه مورخ 1400/08/16 
•آخرین مهلت بارگذاری اس��ناد ارزیابی كیفی بر روی سامانه ستاد : ساعت 08:00 

روز یکشنبه مورخ 1400/08/30
•اعالم نتایج ارزیابی كیفی :  1400/09/02 

•مهلت دریافت اس��ناد مناقصه : از تاریخ 1400/09/02 لغایت س��اعت 10:30 مورخ 
1400/09/04

•آخرین مهلت بارگذاری اس��ناد مناقصه بر روی سامانه ستاد : ساعت 10:30 مورخ 
1400/09/14

•زم��ان و م��کان بازگش��ایی پ��اكات ال��ف و ب: س��اعت 11:00روز یکش��نبه م��ورخ 
1400/09/14- سالن جلسات شركت گاز استان خراسان جنوبی

•زم��ان و مکان بازگش��ایی پ��اكات ج : پ��س از ارزیابی فنی بازرگانی پیش��نهادها ، 
پاكتهای مالی شركتهای واجد شرایط در تاریخ 1400/09/17 ، در محل سالن جلسات 
شركت گاز استان خراسان جنوبی گشایش خواهد یافت. الزم به ذكر است تاریخ و 
مکان اعالم ش��ده جهت گشایش پاكات مالی قطعی نبوده و با توجه به روند ارزیابی 
فن��ی بازرگانی پیش��نهادها ام��کان تغییر وجود خواهد داش��ت ، با ای��ن وجود این 
ش��ركت نسبت به دعوت از مناقصه گرانی كه پیش��نهاد فنی آنها مورد تائید قرار 
گیرد به صورت كتبی )حداقل 72 س��اعت قبل از جلسه قطعی گشایش پیشنهادها( 

اقدام خواهد نمود.
با توجه به اینکه كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد 
مناقصه گران و بازگشایی پاكات از طریق درگاه سامانه تداركات الکترونیکی دولت 
)س��تاد( ب��ه آدرس )www.setadiran.ir( انجام خواهد ش��د ،  ه��ر یک از مناقصه 
گران جهت دریافت و عودت اسناد مناقصه ، بایستی اسناد را تا آخرین مهلت ذكر 

شده در آگهی از طریق سامانه ستاد دریافت و یا بارگذاری نمایند . 
مناقصه گران می بایس��ت اس��ناد مناقصه را پس از بارگذاری در سامانه تداركات 
الکترونیکی دولت تا قبل از شروع جلسه كمیسیون مناقصات بصورت فیزیکی نیز 
تحویل دبیرخانه رمز و محرمانه واحد حراست شركت گاز استان خراسان جنوبی نمایند .
،    www.nigc-skgc.ir   ، www.shana.ir ی یتها س��ا ر  د گه��ی  آ ی��ن  ا

 http://iets.mporg.ir و www.setadiran.ir  قابل رؤیت می باشد.
                                                                                                       شناسه آگهی 1213270

روابط عمومی شركت گاز استان خراسان جنوبی
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شركت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
سامانه  طریق  از  ذیل  شرح  به  عمومی   مناقصه  فراخوان  فقره   یک 
تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان 
دولت  الکترونیک  تدارکات  سامانه  درگاه  طریق  از  عمومی،  مناقصه 
)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد والزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت 
مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه 

محقق سازند.تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 1400/08/09  می باشد.
الذکراز  فوق  موضوع  عمومی  مناقصه  دعوتنامه  و  اسناد  و  اطالعات 

طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

زمان و مهلت اسناد مناقصه: 
الف - مهلت دریافت اسناد مناقصه: ساعت 19 روز شنبه مورخ 1400/08/15
ب– مهلت تحویل پیشنهادها: ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1400/08/26   

 هزینه چاپ آگهی به نسبت بر عهده برنده / برندگان مناقصه خواهد بود.

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

www.abfakhorasan : سایت اینترنتی

با صرفه جویی در مصرف آب به فکر سالهای آینده
 خودمان و فرزندانمان باشیم

مناقصه عمومی  ول
ت ا

نوب

مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار مبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصهردیف

1
خرید 6 دستگاه كامیون بنز 
آكسور ) تانكر آبرسانی سیار 

با پمپ و شیر تخلیه  - 
سه محور ده چرخ (

2000001446000112
270.000.000.000ریال

دویست و هفتاد 
میلیارد ریال

13.500.000.000ریال
سیزده میلیارد و پانصد میلیون ریال

14
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3

معاونت بهره وری امالک و اراضی در نظر دارد تعدادی از قطعات در سطح شهر مشهد به شرح لیست 
ذیل را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید، لذا متقاضیان محترم می توانند جهت شرکت در مزایده در 
روزهای یکشنبه مورخ 1400/08/09الی سه شنبه مورخ1400/08/11 از ساعت 9 الی اذان ظهر به سالن 
مزایده زمین، واقع در نبش میدان بوعلی- معاونت بهره وری امالک و اراضی مراجعه و یا از طریق 

سایت اینترنتی و شماره تلفن های ذیل نسبت به کسب اطالعات بیشتر اقدام نمایند. 
شایان ذکر است معاونت بهره وری امالک و اراضی در رد یا قبول درخواستها مختار می باشد.

31437060-31437064 amlak.razavi .ir

شماره ردیف
قطعه

شماره 
مساحت کاربریمحدودهبلوک

مترمربع
قیمت مصوب 
)ریال( مترمربع

شیوه پرداخت 
حقوقات

 60درصد نقد و70170.000.000تجارت محلهموسوی قوچانی 115/211
الباقی 18 ماهه

سیدی - انتهای 2614
 60درصد نقد و120150.000.000تجارت محلهخیابان ثامن

الباقی 18 ماهه

نقد237.05300.000.000مسکونیفرامرز عباسی35292

نقد60.37130.000.000تجاریشهر رضویه416107

نقد22020.000.000مسکونیبلوار حر 52255

نقد14020,000,000مسکونیشهر رضویه6253

نقد336140,000,000مسکونیبلوار اندیشه71164

نقد336135,000,000مسکونیبلوار اندیشه8664

سیدی- انتهای 9111
نقد230.91110,000,000مسکونیخیابان ثامن

سیدی – خیابان 10424
نقد297.75100,000,000مسکونیقائم

منزل آباد – مجاور 1149
نقد30070,000,000مسکونیبلوار الهیه

نقد367.42240,000,000مسکونیبلوار توس1213

بلوار پیروزی-نبش 13
نقد324.5210,000,000مسکونیآالله

 یک حلقه14
 دبی چاه ميزان روستاي كشفچاه عميق

18/8ليتر در ثانيه
 حدود 44

 اجاره سالیانه50 تن گندمهكتار

 کارشناسان می گویند برای ساماندهی حاشیه نشینی در کالنشهرها باید اقتصاد روستا و شهرهای کوچک را رونق دهیم 

 حاشیه های حل شدنی حاشیه نشینی



   دولت در حمایت 
 از فرزندآوری 
 جدی است
معاون اول رئیس جمهور از 
اهتمام جدی دولت برای 
حمایت از سیاست های 
جمعیت و افزایش نرخ 
فرزندآوری در کشور 
خبر داد. به گزارش فارس، 
محمد مخبر در جلسه با 
فعاالن حوزه جمعیت و 
خانواده با اشاره به اینکه 
خواسته غرب و نظام 
سلطه کاهش جمعیت و 
کاهش نرخ فرزندآوری در 
جمهوری اسالمی ایران 
است، گفت: متأسفانه در 
بخش جمعیت، تبلیغات و 
اقدام های غرب تا حدی 
موفق بوده و امروز ایران 
با کاهش جمعیت مواجه 
است. وی هماهنگی فعلی 
میان قوای سه گانه را 
فرصتی استثنایی

 در اجرای طرح های 
مرتبط با جمعیت و 
فرزندآوری دانست.

گزارش مهدی خالدی    شامگاه 
جــمــعــه بـــود کــه انــتــشــار خبر 
تحریم چهار فــرد و دو شرکت 
ایرانی از سوی وزارت خزانه داری 
ایــــاالت مــتــحــده در رســانــه هــا 
بازتاب داشــت. آمریکا مدعی 
شده افراد و نهادهایی که تحریم شده اند در توسعه 
صنعت پهپادی ایران نقش دارند. اما در اقدام اخیر 
کاخ سفید دو نکته جلب توجه می کند: نخست 
اینکه رویــه خصمانه در حالی اتفاق می افتد که 
تالش ها برای احیای مذاکرات هسته ای میان ایران 
و 1+4 به اوج خــود رسیده. بر ایــن اســاس یکی از 
محورهای اصلی سفر رئیس جمهور آمریکا به قاره 
سبز رایزنی با تروئیکای اروپایی بر سر برجام بود. 
در بیانیه ای مشترک پیرامون این موضوع، آمریکا، 
انگلیس، فرانسه و آلمان با فرافکنی بار دیگر مدعی 
شدند ایران مقابل تالش ها برای بازگشت به برجام 
مانع ایجاد می کند.  نکته دوم هم واقعیت نفوذ البی 
صهیونیست بر تصمیمات هیئت حاکمه آمریکا 
به ویژه در رابطه با تهران است. برای نمونه سعید 
آقاجانی از فرماندهان هوافضای سپاه که نام وی در 
لیست تحریمی اخیر دیده می شود فردی است که 
چندی پیش بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل، با نام 
بردن از وی، او را مسئول حمله به کشتی »مرسر 
استریت« متعلق به این رژیــم در آب هــای دریای 
عمان معرفی کرده و بر این اساس نفوذ تل آویو در 

این تصمیم واشنگتن کامالً مشخص است. 

مشابه استیصال صدام ◾
ــرژی اتمی کــشــورمــان در  رئیس اسبق ســازمــان انـ
گفت وگو با قــدس امــا در مــورد معنای ایــن حرکت 
یانکی ها آن هم در هنگامه تالش ها برای احیای برجام 
معتقد است این یک راهبرد سوخته برای امتیازگیری 
بیشتر غرب است. فریدون عباسی توضیح می دهد: 

ما اگر دوره جنگ تحمیلی را در نظر بگیریم که هر گاه 
جمهوری اسالمی به سمت پذیرش قطعنامه 598 و 
پایان جنگ نزدیک می شد، رژیم صدام با پشتوانه 
آمریکا حمالت بیشتری انجام می داد. علت هم این 
بود که می خواست برای امتیازگیری از ایران در مراحل 
بعد زمین بیشتری را تصاحب کند. وی در این باره 
افــزود: اقدام های اخیر هم مشابه همین سناریو و 
مشابه استیصال صدام است. یعنی در حالی که 
دست آن ها در رویارویی با تهران کامالً بسته است به 
خیال خام خود می خواهند افراد بیشتری را تحریم 

کنند تا در میز مذاکره با این حربه امتیاز بگیرند. 

این نماینده مجلس با بیان اینکه تحرکات اخیر 
اثبات می کند بی اعتمادی ما به غرب حقیقی است، 
عنوان کرد: البته ما هیچ گاه نباید به آن ها اعتماد 
می کردیم. غرب تنها منافع خود را در نظر می گیرد. 
همچنین با توجه به حاکم بودن روحیه استکباری 
در رفتار و منش، آن ها تنها زمانی امتیازاتی که حق 
ماست را می دهند که ما قدرت داشته باشیم. اگر 
ما قــدرت دفاعی و هسته ای را کسب نمی کردیم 
و مهم تراز آن با برگزاری انتخابات اخیر انسجام 
داخلی خود را به رخ جهانیان نمی کشاندیم، قطعاً 
آن ها اکنون زیاده خواهی های بسیار بیشتری را رو 

می کردند. اینکه آن ها برای بازگشت ما به برجام 
به التماس افتاده اند نتیجه همین ابزارهای قدرت 
است. وی تصریح کرد: رویکرد خصمانه کاخ سفید 
علیه ما تازگی ندارد. 40 سال بوده و احتماالً ادامه 
خواهد داشت. فارغ از نوع اقدام های طرف مقابل 
این ما هستیم که باید قاطعانه نظریه مقاومت را 
سرلوحه کار خود قرار دهیم تا حساب کار دستشان 
بیاید و خط ما را بشناسند و بفهمند که هر کاری 
بخواهند نمی توانند علیه ما انجام دهند. نباید در 
سیاست های اصلی روند زیگزاگی داشته باشیم؛ 

چرا که قطعاً به ضرر ما خواهد بود.

دمل چرکین صهیونیسم ◾
عباسی دربــاره تأثیرگذاری رژیم صهیونیستی بر 
تصمیمات ضد ایرانی واشنگتن هم می گوید: نفوذ 
البی صهیونیست در این روند چیز عجیبی نیست. 
آن گــونــه که اعــالم هم شــده نزدیک به 70 درصد 
مطبوعات جهان زیر کنترل صهیونیسم جهانی 
قرار دارد. سر این دمل چرکین از فلسطین بیرون 
زده اما واقعیت این است که این نفوذ در تمام مراکز 
تصمیم گیری آمریکا و اروپا پخش شده و وجود دارد. 
رئیس اسبق ســازمــان انــرژی اتمی کشورمان در 
این باره تصریح کــرد: در این میان ما باید با درک 
درســت ایــن واقعیت ها فشارها را روی ایــن رژیم 
منحوس متمرکز کنیم تا این البی برای خروج از فشار 
ما، تالش کند تا تحریم ها را بردارد. به عبارت دیگر 
برای رفع تحریم ها باید سر افعی را نشانه گرفت. 
ایران نباید اشتباه کند و تنها تمرکز خود را بر مذاکره 
بگذارد، چرا که اروپا و آمریکا تنها تصمیم گیرنده 
نیستند و همان طور که گفته شد البــی سنگین 
صهیونیست  و تأثیرگذاری بر آمریکا و  اروپا، از موانع 
رسیدن به توافق است. بنابراین مسلح ساختن کرانه 
باختری و همچنین تالش برای شکستن محاصره 

دریای غزه باید به جد دنبال شود.

تحلیل فریدون عباسی از نقش مخرب صهیونیست ها در تصمیمات ضد ایرانی واشنگتن

راهبردی سوخته 
برای امتیازگیری غرب

خبرخبر
روزروز

لغو هشدار پرواز در آسمان ایران توسط اتحادیه اروپا ◾
آژانــس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپــا در دستورالعملی 
هشدار پــرواز در آسمان ایــران را لغو کرد. دی مــاه سال 98 
این آژانس این دستورالعمل را صادر و تیرماه سال گذشته 
نیز تمدید کــرده بــود. با این وجــود بعد حــدود 14 ماه این 
دستورالعمل لغو شد و به این ترتیب می توان پیش بینی کرد 
شرکت های هواپیمایی بین المللی بیش از پیش از آسمان 

ایران برای انجام پروازهای خود استفاده کنند.

خطیب زاده: تحوالت سودان را به دقت رصد می کنیم ◾
سخنگوی وزارت امورخارجه درباره تحوالت اخیر سودان 
اظهار کرد: ایران این تحوالت را به دقت رصد می کند. روشن 
است که اتفاقات مشکوک در سودان، کمکی به روند انتقال 
دموکراتیک در این کشور نمی کند. سعید خطیب زاده 
افــزود: نشانه هایی از دخالت های مؤثر عوامل خارجی 
دیده شده است، به طوری که جریان های صهیونیستی 

خوشحالی خود را از این اقدامات کتمان نمی کنند.

ترور نافرجام تصویربردار خبرگزاری صدا و سیما در کابل ◾
تصویربردار خبرگزاری صداوسیمای جمهوری اسالمی 
ایران در کابل هدف دست کم هفت گلوله قرار گرفت، اما از 
این حمله جان سالم به در برد. در این اقدام دو تروریست 
موتورسوار »علیرضا شریفی« که در حال رانندگی بود را 
هدف قــرار دادنــد و از محل گریختند. یکی از گلوله ها به 
شریفی اصابت و وی را از ناحیه صورت زخمی کرد. هنوز 
فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.

ارتقای توانمندی های دفاعی ایران موضوعی ملی است ◾
معاون سیاسی وزیر امور خارجه در مصاحبه با »روسیا 
الیوم« دربــاره تالش آمریکا برای گره زدن برنامه موشکی 
ایـــران به مــذاکــرات هسته ای، گفت:  هیچ کشوری حق 
صحبت یا اظهارنظر درباره توانمندی دفاعی ایران را ندارد. 
»علی باقری« با بیان اینکه هدف مذاکرات، لغو تحریم های 
غیرقانونی است، افــزود: توانمندی  دفاعی، تصمیم ملی 

ایران است و مربوط به منافع و امنیت ملی می شود.

سفیر یمن در ایران روز گذشته 
با سفری یک روزه به قم ضمن 
دیـــدار بــا علما و مــراجــع عظام 
ــزارشــی از وضعیت  تقلید، گ
اسفبار مردم یمن در نتیجه حمالت ائتالف 
ســعــودی ارائـــه کــرد. آیــت هللا جـــوادی  آملی 
در این دیــدار با تبریک ایــام هفته وحــدت و 
اهمیت آن، اظهار کرد: این روزها باید فرصتی 
برای توجه ویژه به مسائل مهم جهان اسالم 
مانند مسئله یمن باشد. این حرف جهانی 
اسالم است که در بیان امام صادق)ع( تجلی 
یافته که فرمودند: »اگــر کسی شاهد ظلم 
ظالم باشد و به مظلوم کمک نکند شریک 
ظالم است«، بنابراین کمک نکردن به مردم 
مظلوم یمن در واقــع همدستی با دشمنان 
و متجاوزان اســت. آیــت هللا نــوری همدانی 
نیز در دیــدار با سفیر یمن در ایــران، با بیان 
اینکه صهیونیست ها و وهابی ها دشمنان 
مسلمانان هستند، خاطرنشان کـــرد: در 

جبهه استکباری، آمریکا علیه مسلمانان 
نقشه می کشد و صهیونیست ها بــا پول 
عربستان، آن را اجــرا می  کنند. ایــن مرجع 
تقلید شیعیان با اشاره به وضعیت کشورهای 
اســالمــی مانند فلسطین، یمن، بحرین و 
سوریه بیان کــرد: مسلمانان در این مناطق 
باید با یکدیگر وحدت و اتحاد داشته باشند 
و در این صورت، دشمن مغلوب می شود.   به 
گزارش تسنیم، »ابراهیم الدیلمی« نیز در این 
دیدارها ضمن ابالغ سالم »سید عبدالملک 
بــدرالــدیــن الــحــوثــی«، بــه تشریح وضعیت 
یمن و همراهی مـــردم مــقــاوم ایــن کشور با 
محور مقاومت باوجود محاصره هفت ساله 
و مشکالت موجود اشــاره کــرد. وی ضرورت 
افزایش همراهی و کمک به این بخش مهم 
محور مقاومت را سبب تقویت روابــط بین 
دو کشور در برابر ائتالف سعودیـ  آمریکایی 
عنوان و ایران را تنها حامی مردم یمن در برابر 

این تجاوز و ستمگری معرفی کرد.

گزارش سفیر یمن به مراجع تقلید 
قابگزارش خبری

استقبال گسترده بانوان قمی 
از مراسم سالروز ورود حضرت معصومهh به این شهر

در  حاشيه

چنین   کنند 
مدیران!

سیدصادق حسینی 
از فعاالن فضای 
مجازی با انتشار چهار 
تصویر مختلف از 
روحانی و جهانگیری 
و مدیران فعلی، در 
توییتی نوشت: »هنر 
مدیریت« را باید 
از فرشاد مقیمی 
مدیرعامل ایران خودرو 
فراگرفت؛ هرکس وزیر 
و رئیس می شود را 
می برد یک بار خط 
تولید خودرو »تارا« را 
افتتاح می کند!

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9150000742    در روزنامه۶آبان نوشته گرانفروش 
عمده مرغ نقره داغ شد و در ادامه نوشته 

جریمه دوبرابر به مبلغ۴۸۶میلیون تومان. 
درحالی که میزان مرغ را۸۰۰تن نوشته که 

اگرکیلویی 2هزارتومان گران فروخته باشدیک 

میلیاردو۶۰۰میلیون تومان می شود، پس نه 
دوبرابر که نیم برابر هم جریمه نشده!

9120000949    لطفًا عنایت نمایید گزارش تهیه کنید 
از شرایط اعالم شده برای ثبت نام مسکن، امکان 
سپرده گذاری ۴۰ میلیون تومان است. بسیاری 

هستند به خصوص در شهرستان ها که تنها 
اندوخته شان حدود ۱۰ میلیون به عنوان رهن در 

اختیار صاحبخانه است، بنابراین ایجاد تمهیدات 
برای این دسته از مردم که استحقاق واقعی دارند 

و از روی آبرومندی زیر پوشش کمیته امداد و 

بهزیستی نیستند از ضرورت های این طرح است. 
9380000153     ممنون ازمسابقه و سرگرمی خوب 

قلق. لطفًا برای کسانی که دوست دارند در مسابقه 
شرکت کنند ولی اینستاگرام ندارند هم فکری بشود.

مقایسه عملکرد بنزینی ایران 
و آمریکا در مواجهه با هکرها

برای قضاوت منصفانه دربــاره »حمله هکرها به 
سامانه سوخت ایران« و عملکرد دولت در مواجهه 
با این بحران، بهتر است این پدیده با نمونه مشابه 
در آمریکا درباره »حمله هکرها به سامانه خط لوله 

کلونیال آمریکا« مقایسه شود.

جزئیاتی درباره عملکرد خط لوله سوخت کلونیال ◾
به گزارش فارس، خط لوله کلونیال بلندترین خط 
 لوله بنزین آمریکا و منبع نیمی از سوخت در کرانه 
شرقی این کشور است. شرکت کلونیال پایپ الین 
که اپــراتــور بزرگ ترین شبکه خط لوله سوخت 
آمریکاست، روزانه 100میلیون گالن )بیش از 2.5 
میلیون بشکه در روز( بنزین، دیزل و سوخت جت 
منتقل و نیاز خودروسواران و فرودگاه های بزرگ را 

تأمین می کند.
اما بحران سوخت در آمریکا چگونه رقم خورد؟ 
جمعه 7 می 2021 )17 اردیبهشت 1400( یکی از 
خطوط انتقال سوخت شرکت کلونیال آمریکا 
مورد حمله باج افزاری یک گروه هکر قرار گرفت و 
از کار افتاد. این حمله، منجر به بسته شدن خط 
لوله شرکت »کلونیال پایپ الین« بین ایالت های 
تگزاس و نیوجرسی شد. این حمله هکری یکی از 
جدی ترین حمالت باج افزاری علیه زیرساخت های 
حیاتی در آمریکا بود و برای قفل کردن سیستم ها 
از طریق رمزنگاری اطالعات و درخواست پول برای 

دسترسی دوباره به آن ها طراحی شد.
در واکنش به این حمله، ابتدا کل عملیات این خط 
لوله متوقف شد تا سیستم های فناوری اطالعات 
ــن خــطــوط لــولــه از حــمــالت سایبری  پشتیبان ای
دامنه دارتر بعدی مصون بمانند و در نتیجه، بیش از 
10 هزار پمپ بنزین در سراسر جنوب شرقی آمریکا 
به ویژه کارولینا، ویرجینیا و جورجیا با کمبود سوخت 

ناشی از خرید وحشت زده مردم مواجه شدند.
پس از این حمله و کمبود بنزین در جایگاه های 
تحویل سوخت و افزایش قیمت، در سه ایالت 
کارولینای شمالی، ویرجینیا و فلوریدا دولــت 
بایدن روز یکشنبه 9 می در 17 ایالت وضعیت 
اضطراری اعالم کرد و شخص او تصریح کرد: از 
ابعاد احتمالی ایــن حادثه نگران اســت. هکرها 
اعالم کردند 100 گیگابایت از اطالعات شبکه خط 
لوله کلونیال را در اختیار گرفتند تا باج اعالم شده 
از سوی شرکت تأمین شود؛ در غیر این صورت، 
اطالعات سرورهای این شرکت را روی اینترنت 

منتشر خواهند کرد.

 رکوردشکنی قیمت بنزین در آمریکا  ◾
تحت تأثیر حمله هکری

تحت تأثیر این حمله هکری، میانگین ملی قیمت 
بنزین ۶ سنت افــزایــش یافت و به دو دالر و 9۶ 
سنت در هر گالن رسید که باالترین قیمت از ماه 
مه سال 2018 بود. رکوردشکنی قیمت بنزین در 
آمریکا در این نقطه متوقف نشد و قیمت متوسط 
هر گالن بنزین در روز چهارشنبه 12 می به 3 دالر 
افزایش یافت؛ قیمتی که از نوامبر 2014 تاکنون 
در این کشور تجربه نشده بود. در نهایت شرکت 
کلونیال پس از ۶ روز قطعی خدمات، روز پنجشنبه 
بخشی از سیستم سوخت رسانی خود را احیا کرد.
در پی این حادثه، کاهش سوخت در آمریکا بیش 
از یــک هفته ادامـــه داشــت و در نتیجه شرکت 
کلونیال مجبور شد 5 میلیون دالر پول دیجیتال به 

گروه هکری دارک ساید پرداخت کند. 

حمله هکری اخیر در ایران  ◾
پیش از ظهر سه شنبه 4آبان 1400 در جریان حمله 
سایبری به سامانه سوخت، امکان سوخت رسانی 
از جایگاه های بنزین به خودروها در سراسر کشور 
مختل شــد. همزمان بــا ایــن اتــفــاق شائبه هایی 
دربــاره برنامه دولت برای گرانی بنزین در فضای 
مجازی ایجاد شــد. ایــن موضوع سبب شلوغی 
پمپ بنزین ها و ایجاد صف های طوالنی در برخی 

جایگاه های سراسر کشور شد.
با حمله هکرها به سامانه هوشمند سوخت ایران، 
وزارت نفت در گام اول با فعال سازی جایگاه های 
سوخت به صورت آفالین، دسترسی به بنزین برای 
خودروها به قیمت آزاد 3هزار تومانی را فراهم کرد تا 
حمل و نقل کشور تحت تأثیر اختالل ایجاد شده 
معطل نماند. سپس با ساماندهی فوری تیم های 
عملیاتی خــود در تمامی مــراکــز شهرستان ها 
توانست تا ساعت 11 روز چهارشنبه 80 درصد 
جایگاه های سوخت را وارد مدار کند.  در این ماجرا 
نه باجی به هکرهای نفوذی داده شد و دولت هم 
بــرای جبران خسارت اعــالم کرد به همه سهمیه 

جبرانی در کارت هایشان اختصاص خواهد داد.

خبـر
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بازگشایی مدارس و دانشگاه ها 
به اول آذر موکول شد

رئیس جمهور با اشـــاره به اهمیت و نقش فضای علمی و 
آموزشی کشور در پویایی جامعه گفت: وزارت بهداشت، 
با همکاری وزارتخانه های علوم و آمــوزش و پـــرورش، طوری 
برنامه ریزی کند تــا مـــدارس و دانشگاه ها از اول آذر طبق 

شیوه نامه ها بازگشایی شوند.
به گزارش فارس، سید ابراهیم رئیسی  در جلسه ستاد ملی 
مقابله با کرونا  توضیح داد: با توجه به انجام واکسیناسیون 
دانش آموزان باالی 12 سال و دانشجویان، از ابتدای آذرماه 
می توان برای بازگشایی مراکز آموزشی با رعایت شیوه نامه های 

بهداشتی اقدام کرد.

طرح حمایت از حقوق سهامداران 
خُرد بورس کلید خورد

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از طرح 
مجلس برای حمایت از حقوق سهامداران جزء در بورس خبر 
داد. به گزارش فارس، جعفر قادری نماینده مردم شیراز گفت: 
بر اساس این طرح، در صورت تأخیر در پرداخت سود سهام به 
سهامدار از طریق سجام، در زمان مراجعه سهامدار، شرکت 
مکلف به پرداخت سود مربوط با احتساب سودی معادل سود 
تسهیالت بانکی مصوب شورای پول و اعتبار و احتساب ۶ درصد 
جریمه است. سهامداران حقیقی، تعداد کمی از سهام شرکت 
را دارند و مقدار اندکی از سود تقسیمی به آن ها می رسد و صرفه 

اقتصادی ندارد برای دریافت سود به بانک مراجعه کنند.

مسئوالن وزارت بهداشت در 
بخش خصوصی  مشغول نباشند

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با حضور در وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی، بسته هدیه سازمان بازرسی شامل 
گلوگاه ها، آسیب ها و مشکالت اصلی این حــوزه را به وزیر 

بهداشت اهدا کرد.
به گزارش میزان، حسن درویشیان در دیدار با عین اللهی، با 
بیان اینکه یکی از آسیب های حوزه بهداشت و درمان، اشتغال 
و انتفاع مسئوالن و رده هــای آموزشی در بخش غیردولتی و 
خصوصی است، گفت: این موضوع یکی از مصادیق تعارض 
منافع در حوزه وزارت بهداشت است؛ هنگامی که ناظر و منظور 

یکی شد، موجب نبود نظارت کافی می شود.  
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کارت های بانکی 
به زودی بیمه 

می شوند
غالمرضا سلیمانی، 

رئیس  کل بیمه 
مرکزی گفـت: 

رایزنی های الزم 
برای آغاز پوشش 
بیمه ای کارت های 

بانکی در حال انجام 
است. متأسفانه 

در سال های اخیر 
سوءاستفاده های 
متفاوتی از طریق 

کارت  بانکی 
شهروندان انجام 

شده که ورود صنعت 
بیمه به این حوزه 
می تواند خدمات 

مهمی به مردم ارائه 
کند.

مینا افرازه  کاهش سطح 
تولیدات گــازی کشور سبب 
ــگ خطر بــحــران گاز  شــده زن
و تبدیل شــدن کشورمان به 
یکی از واردکــنــنــدگــان آن به 
صدا دربیاید. در همین راستا؛ 
محسن خجسته مهر، معاون وزیــر نفت نیز 
به تازگی تصریح کــرده: »بــرای اجــرای طرح های 
توسعه ای نفت و گــاز در دریــا و خشکی ۶۵ تا 
۸۹ میلیارد دالر ســرمــایــه گــذاری نیاز اســت و 
سناریوهای جبرانی بـــرای تولید گــاز طراحی 
شده که اگر اجرایی نشود تا چند سال آینده به 

واردکننده گاز تبدیل خواهیم شد«.
وی افـــزود: »در طــرح ضربتی افــزایــش تولید ۱۰ 
میدان گازی مناطق نفت مرکزی ایران )طرح توسعه 
میدان گــازی کیش و خط لوله انتقال گــاز، طرح 
توسعه میدان گازی پارس شمالی، طرح توسعه 
فاز ۱۱ پارس جنوبی، طرح های توسعه میادین گازی 
فرزاد الف و ب( در مجموع ۳۶۶ میلیون مترمکعب 
 در روز بــه تولید گــاز کشور افـــزوده مــی شــود که 

۵۴ میلیارد دالر سرمایه نیاز دارد«.
بحران کمبود گاز در حالی است که پیش بینی 
می شود فرا رسیدن فصل سرما و افزایش مصرف 
نیز بر بحران موجود دامن بزند. چنان که بررسی 
تراز گاز ایران تا سال ۱۴2۰ نیز همین موضوع را 
تأیید کرده و از پیشی گرفتن میزان مصرف گاز از 

تولید آن در سال های آینده خبر می دهد. 

پیگیری دیپلماسی گازی با کشورهای همسایه ◾
از همین روی کــشــورمــان بــه عــنــوان نخستین 
دارنـــده منابع گــازی جهان، در حالی به دلیل 
کــاهــش تــولــیــدات نــاشــی از تــحــریــم هــا و نبود 
سرمایه گذاری ها با شرایط فعلی روبه روست که 
بسیاری از کارشناسان معتقدند سیاست گذاری 
نادرست حوزه انرژی و عدم بهره مندی از فرصت 
دیپلماسی گازی در سال های گذشته، از جمله 

علل اصلی بروز بحران گاز است. 
 موضوعی که جواد اوجــی، وزیر نفت نیز درباره 
آن گفته است: »یکی از بحث هایی که ما دنبال 
می کنیم بحث دیپلماسی گــازی با کشورهای 
همسایه از جمله ترکمنستان است، این موضوع 
را هم در دستور کــار خواهیم داشــت که سهم 
کنونی 2درصــدی تجارت گاز ایران افزایش یابد، 
همچنین مذاکراتی هم با طرف های ترکمنستانی، 

عراقی و دیگر کشورهای همسایه برای افزایش 
صادرات و تجارت گاز خواهیم داشت«.

اما بهینه سازی مصرف انرژی و تدوین راهبردهای 
فرهنگ سازی در این باره از دیگر رویکردها برای 
رفع بحران کمبود گاز است. بدین ترتیب اهمیت 
ایــن موضوع زمانی آشکار می شود که بدانیم 
کشورمان چهارمین مصرف کننده گــاز جهان 
است و بیش از ۷۰درصــد چین صنعتی با ۱.۴ 
میلیارد نفر جمعیت، حدود سه برابر آلمان و 
انگلیس، چهار برابر هند و پنج برابر ترکیه گاز 
مصرف می کند. در چنین شرایطی، کارشناسان 
بر پیگیری و ضرورت اجرای اقدام هایی همچون 
تعیین حــد اســتــانــدارد متوسط مــصــرف گــاز، 
افزایش بهره وری نیروگاه ها، بهینه سازی مصرف 
گاز با بهره وری ساختمان ها و ارتقای تجهیزات 

گرمایشی تأکید دارند.

ــه تــولــیــدات بیشتر، باید  ◾ بـــرای دســتــیــابــی ب
سرمایه گذاری گسترده صورت بگیرد

در همین باره سعید میرترابی، کارشناس حوزه 
انرژی در گفت وگو با قدس درباره راه های جبرانی 

ــران بــرای حوزه  بــرای تولید گــاز، اظهار کــرد: در ای
تولید گاز سرمایه گذاری قابل توجهی شده است، 
منتهی کماکان بایستی نسبت به مسئله افزایش 
مصرف چــاره ای اندیشید و فرهنگ سازی کرد. 
البته ما ظرفیت های خوبی در عرصه تولیدات 
گاز داریم؛ برای مثال مجتمع گازی پارس جنوبی 
که تــعــدادی از فــازهــای آن فعال شــده و یا دیگر 
بخش ها نیز با کمی تأخیر در حــال راه انـــدازی 
است. همچنین باید برخی از فازهای آن که هنوز با 

ظرفیت کامل کار نمی کنند، به راه بیفتند.
ــه داد: در کــشــور مــا بــه دالیــل  مــیــرتــرابــی ادامــ
مختلفی رشد مصرف گاز و سایر انرژی ها بسیار 
باال و قابل توجه بوده و تفاوت فاحشی با سطح 
استانداردهای جهانی دارد، به گونه  ای که رشد 
مــیــزان مصرف تــا چهار بــرابــر متوسط جهانی 
اســت. از ســوی دیــگــر، در زمینه بهینه ســازی 
مصرف نیز اقدام ها و سازوکارهای جدی و اصولی 

صورت نگرفته است. 
این کارشناس حوزه انرژی افزود: بنابراین بخشی 
از مشکل بــه ایــن بــرمــی گــردد کــه رشــد مصرف 
بسیار فزاینده است و برای تأمین آن هر ساله 

باید مقدار گــاز بیشتری تولید و توزیع شود. 
ــرای دستیابی به تولیدات بیشتر  در نتیجه ب
ــیــازهــای مــصــرفــی و صنعتی باید  و تــأمــیــن ن
سرمایه گذاری های گسترده صــورت بگیرد اما 
متأسفانه در سال های اخیر به دالیل مختلف 
همچون تحریم ها و مــحــدودیــت هــای ارزی و 
ریالی دولــت، سرمایه گذاری ها به شکل بهینه 
انجام نشده اســت. بنابراین نه تنها از یکسو 
رشد مصرف داشته ایم بلکه از سوی دیگر نیز با 
کاهش توان سرمایه گذاری و ظرفیت تولید مواجه 
بودیم، در نتیجه تمامی این ها با یکدیگر مصادف 
شده و دست به دست هم داده تا اکنون کشور 

درگیر بحران گاز باشد.

ــازی مــوجــود بــراســاس  ◾ ــ تخصیص مــنــابــع گ
اولویت بندی صنایع 

ــح کـــــرد: در چــنــیــن شـــرایـــطـــی که  وی تــصــری
کــشــور بــا کمبود منابع بـــرای مــصــارف داخلی 
ــت، سخن از توسعه صــــادرات گاز  ــه روسـ روبـ
چــنــدان منطقی و امکان پذیر نیست مگر با 
ایجاد تحول اساسی بتوانیم مصرف را مدیریت 
و سطح تولید را گسترش دهیم. در کوتاه مدت 
می توان اولویت بندی هایی را در نظر گرفت و 
نهادهای مصرف کننده عمده گاز را استخراج 
کــرد، بنابراین دولــت مــی تــوانــد بــا درجه بندی 
میزان اهمیت فعالیت صنایع و مصرف عمومی 
جامعه به تخصیص منابع گازی موجود اقدام 
ــدازی پروژه های  کند. همچنین تسریع در راه ان
نیمه تمام یا آماده بهره برداری نیز می تواند جزو 

اقدام های جبرانی باشد.
میرترابی گفت: همچنین کاهش مصارف خانگی 
گاز از طریق باال بردن قیمت ها، به عنوان یکی از 
راهکارها محسوب می شود که البته اشکاالتی هم 
دارد. به هر حال، اقتصاد ایران با شوک های تورمی 
روبه رو بوده و هر نوع افزایش مصرف و باال رفتن 
نرخ گاز، دوباره می تواند تبعات منفی برای اقتصاد 
داشته باشد. از سوی دیگر گرچه افزایش قیمت ها 
می تواند مصرف مردم را متعادل کند، اما باید در 
نظر گرفت که در کوتاه مدت نمی توان انتظار داشت 
سطح مصرف بخش های خانگی پایین بیاید. 
عالوه بر این، افزایش قیمت گاز مصرفی مردم آثار 
تورمی و نارضایتی عمومی را در پی دارد که همین 
موضوع سبب می شود گزینه مطلوبی برای جبران 

کمبود گاز به حساب نیاید.

نگاهی به راه های پیش روی کشور برای خروج از بحران  احتمالی کمبود گاز

 سر کردن زمستان 
با دیپلماسی انرژی

اقتصاد3
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خبرخبر
خوبخوب

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی با اعالم افزایش 
۳۵ درصــدی تولید مــزارع کشاورزی به دلیل استفاده از 
ماشین آالت، گفت: در حوزه صنعت ماشین های کشاورزی 

به خوداتکایی ۹۰ تا ۹۵ درصدی رسیده ایم.
به گزارش ایرنا »کامبیز عباسی« افزود: در ۱۰ سال اخیر و 
با سرمایه گذاری بیش از 2۰ هزار میلیارد تومانی در حوزه 

مکانیزاسیون کشاورزی، یک جهش تاریخی بی سابقه را 
تجربه کردیم. رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی 
اظهار کرد: یکی از رویکردهای اساسی، اهمیت دادن به 
برگزاری نمایشگاه ها از جمله نمایشگاه کشاورزی آیفارم در 
کشور بود، چنانچه این نوع نمایشگاه ها در کشور، رشد و 

توسعه خوبی دارند. 

ــزود: از  رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کــشــاورزی افـ
جمله اهــداف و رسالت های مرکز توسعه مکانیزاسیون 
کـــشـــاورزی ارتــقــای کــمــی و کیفی تــولــیــد مــحــصــوالت و 
ماشین های کشاورزی است که با معرفی فناوری ها به بخش 
مکانیزاسیون، افزون بر ۳۵ درصد از افزایش تولید به واسطه 

حضور ماشین در عرصه مزارع کشور اتفاق افتاده است.

 خوداتکایی ۹۰ درصدی 
در ماشین آالت کشاورزی

قیمت    
ماشین  لباسشویی

   آبسال   5 کیلوگرم
 REN5207 مدل

۵,۶۵۳,۰۰۰ تـومـان

   ایکس ویژن    7کیلوگرم
 BW/BS-TG72 مدل

۸,۶۹۰,۰۰۰ تـومـان

   پاکشوما    9.6 کیلوگرم
-9654AJ مدل

۲,۶۵۵,۰۰۰ تـومـان

   تی سی ال   ۸ کیلوگرم
 AW/AS-G۸2 مدل

۸,۳۹۰,۰۰۰ تـومـان

   جی پالس   7.5 کیلوگرم
 GWM-K723W مدل

۸,۲۹۰,۰۰۰ تـومـان

   دوو     9 کیلوگرم
9543V-DWK مدل

۱۴,۴۲۰,۰۰۰ تـومـان

اخبار کوتاه
 بنزین جبرانی 

کی واریز می شود؟
ــه ســخــنــگــوی شـــرکـــت مـــلـــی پــخــش  ــت ــف ــه گ ــ ب
فـــراورده هـــای نــفــتــی، بــا تــوجــه بــه مــشــکــالت به 
وجــود آمــده در سوخت رسانی، براساس اعالم 
رئیس جمهوری مقرر شد سهمیه جبرانی به 
کارت های سوخت واریــز شود ولی هنوز مقدار 
و زمان واریز آن مشخص نشده است. به گفته 
ایسنا، فاطمه کاهی با بیان اینکه میزان سهمیه 
در هیئت دولت مورد بررسی قرار می گیرد، اظهار 
کرد: هر میزانی که به ما ابالغ شود، برای مالکان 

خودرو واریز می کنیم.

 »شکر« صدرنشین گرانی 
در شهریور

آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت )صمت( نشان می دهد قیمت برنج، شکر 
و گوشت در شهریور امسال بین 2۸.۴ تا ۷۱.۶ 
درصد افزایش یافته که بیشترین افزایش قیمت 
مربوط به شکر بوده است. به گفته ایرنا افزایش 
قیمت هر کیلو برنج طارم اعال و هاشمی درجه یک 
از حدود 2۶ هزار تومان در شهریور ماه سال قبل، با 
بیش از ۶۳ درصد افزایش به حدود ۴۳ هزار تومان 
در ماه مشابه سال جاری رسیده و این در حالی 
است که در ماه های اخیر جدال بر سر کاهش دوره 
ممنوعیت فصلی واردات برنج بین دستگاه های 

مختلف و واردکنندگان در جریان بود. 

 رشد قیمت خانه در تهران 
کم شد

گزارش تحوالت بازار مسکن در شهر تهران که از سوی 
بانک مرکزی منتشر شده، بیانگر این است که در 
مهرماه متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع 
زیــربــنــای واحـــد مسکونی معامله شــده از طریق 
بنگاه های معامالت ملکی تهران ۳۱ میلیون و ۶۳۱ 
هزار تومان بوده که نسبت به ماه گذشته ۰.2 درصد 
کاهش و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۸.۴ 
درصد افزایش دارد. به گزارش تسنیم، عالوه بر این، 
تعداد معامالت انجام شده در این ماه حدود ۵.۵ هزار 
فقره بود که نسبت به ماه پیش و ماه مشابه در سال 

گذشته 2۹.۸ و ۳۶.۸ درصد کاهش نشان می دهد.

PWN

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره SKD-0002223  )نوبت اول(
موضوع: خرید 372 دستگاه کولر گازی اسپلیت تایپ اینورتری دوسیستم به همراه لوازم یدکی مربوطه

موضوع: فراخ�وان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی 
دو مرحل�ه ای ش�ماره  SKD-0002223  خری�د 
372 دستگاه کولر گازی اس�پلیت تایپ اینورتری دوسیستم به همراه 

لوازم یدکی مربوطه ساخت داخل کشور.
2- محل و مدت انجام کار : استان خراسان رضوی، سرخس ،منطقه 

عملیاتی خانگیران به مدت 1 ماه.
3- نام و نش�انی مناقصه گذار: ش�رکت بهره  برداری نفت وگازشرق- 
مش�هد ، بلوارخیام ، بلوارارش�اد ، خیابان مهن�دس، نبش مهندس 6 ، 

پالك 18.
4- شرایط مناقصه گر : 

4-1- داراب�ودن ش�خصیت حقوقی/حقیقی، کد اقتصادی و شناس�ه 
ملی/کدملی .

4-2- داش�تن توانائی مالی، تجربه، تخصص و سوابق کافی در زمینه 
موضوع قرارداد.

4-3- توانای�ی تهی�ه ضمان�ت نام�ه ش�رکت در فرآین�د ارج�اع کار 
)مناقصه( به مبلغ  2/576/880/000  ریال و در صورت برنده ش�دن 
ارائ�ه تضمین معتب�ر بانکی انجام تعه�دات به می�زان 10 درصد مبلغ 

پیشنهادی.

4-4- درضم�ن 25 درص�د بار مالی معامل�ه به برن�ده مناقصه بعنوان            
پی�ش پرداخ�ت در قب�ال اخ�ذ ضمانتنامه معتب�ر بانکی م�ورد قبول 

مناقصه گذار پرداخت خواهد گردید. 
5- کلیه مراحل از طریق درگاه س�امانه ت�دارکات الکترونیکی دولت 
)س�تاد( ب�ه آدرس WWW.SETADIRAN.IR  انجام خواهد ش�د. الزم 
اس�ت متقاضی�ان در صورت عدم عضوی�ت قبلی در س�امانه مذکور، 
مراح�ل ثبت ن�ام و دریاف�ت گواهی امض�ای الکترونیک�ی را جهت 
ش�رکت در فرآین�د از طریق س�ایت س�امانه محقق س�ازند. ش�ماره 
فراخوان ارزیابی کیفی در سامانه ستاد ایران 2000092258000118 

می باشد.  
6-گش�ایش پاکت ه�ای مناقصه پس از انجام مراح�ل ارزیابی کیفی، 
از طری�ق درگاه س�امانه ت�دارکات الکترونیک�ی دول�ت )س�تاد( ب�ا                             

اطالع رسانی قبلی انجام خواهد شد.
7- در صورت نیاز به اطالعات بیشتر ، متقاضیان میتوانند با تلفن های  
333 و 37047337 -051 تم�اس حاص�ل نمایند. ضمنًا آگهی فوق در 
       WWW.EOGPC.IR وWWW.ICOFC.IR   و WWW.SHANA.IR س�ایت

درج میباشد.                                      شناسه آگهی: 1212789
روابط عمومی شركت بهره برداری نفت و گاز شرق
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 شركت نفت مناطق مركزی ایران
  شركت بهره برداری نفت و گاز شرق

 ش���رکت مدیریت تولید برق نکا در نظر دارد نس���بت به تعویض لوله های 
جنوبی دیواره اواپراتور بویلر واحد بخار نیروگاه ش���هید س���لیمی طبق ش���رایط 
ذیل و همچنین ش���رایط فنی و خصوصی و نقش���ه های کار پیوس���ت اس���ناد 
مناقصه اقدام نماید. عالقمندان میتوانند اسناد مناقصه را از روز شنبه مورخ 
1400/0۸/0۸ لغایت روز ش���نبه مورخ 1400/0۸/15 با مراجعه به س���امانه تدارکات الکترونیکی دولت) ستاد ( به آدرس WWW.SETADIRAN.IR با شماره 
20000۹۳7۹100001۶ دریافت نموده و پس از تکمیل اس���ناد پاکت پیش���نهادی را حداکثر تا س���اعت 1۶ روز پنج شنبه مورخ 1400/0۸/27 ضمن بارگذاری در 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) ستاد ( فقط پاکت الف را به صورت فیزیکی به اداره تدارکات این شرکت ارسال نمایند. پیشنهادات واصله راس ساعت 
۹ صبح روز ش���نبه مورخ 1400/0۸/2۹ با توجه به ش���رایط مناقصه باز و قرائت خواهد ش���د. بدیهی است به پیشنهادهای فاقدبارگذاری در سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت ستاد فاقد امضا، مشروط، مخدوش و به پیشنهاد هایی که بعد مندرج می باشد.
1- مدت زمان انجام کار: 25 روز از تاریخ تحویل بویلر به پیمانکار – لیکن قرارداد از تاریخ مبادله دارای ۳ ماه اعتبار می باشد.

2- حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آنان در جلسه گشایش پیشنهادهای مالی کمیسیون مناقصه آزاد می باشد
۳- سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ سپرده شرکت در مناقصه425,000,000ریال است که بایستی به یکی از صورتهای مشروحه ذیل همراه با اسناد مناقصه 

در پاکت الف به دستگاه مناقصه گذار تسلیم گردد:
۳-1- رسید بانکی واریز وجه مزبور به حساب سیبا 0105۶۹271۶00۸ این شرکت نزد بانک ملی ایران شعبه نیروگاه شهید سلیمی نکا

۳-2- چک تضمین شده بانکی به نفع خریدار.
۳-۳- ضمانتنامه بانکی به نفع خریدار برابر با فرم پیوست که می بایست دارای ۳ ماه اعتبار باشد.

4- توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی حسن انجام تعهدات به میزان 10٪ مبلغ قرارداد پس از عقد قرارداد
5- به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل می شود ، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۶- سایر اطالعات و جزئیات مربوط ، در اسناد مناقصه مندرج است.
جهت مشاهده آگهی و خالصه اسناد به سایت های www.npgm.ir و www.tender.tpph.ir و پایگاه ملی مناقصات کشور مراجعه و برای کسب موارد بازرگانی 
با شماره تلفن 0۹11152۶204 آقای اسدپور و جهت کسب اطالعات فنی بیشتر با شماره تلفن 0۹11۳5۳۹5۶۸ آقای مهندس شیرزاد تماس حاصل فرمایید. 

اداره روابط عمومی

 آگهی مناقصه عمومی شماره 1400/17 
)نوبت دوم(

ف
/1
40
71
39

ف
14
07
17
0

آگهی  مزایده عمومی یک مرحله ای ) شماره مرجع 1400-1-5-2 ( 
شماره سامانه 1000007000000002  )نوبت اول(     

1-ن��ام مزای��ده گزار : ش��ركت توزیع برق ف��ارس به آدرس 
شیراز خیابان معدل حدفاصل فلسطین و مالصدرا

تلفن  80-32319374- تلفن امور تداركات  32317869
2- موضوع مزایده : فروش انواع ترانس��فورماتور اس��قاط موجود در انبار مركزی 

شركت توزیع برق استان فارس
3- زم��ان دریافت اس��ناد مزای��ده: از تاریخ  1400/08/09  لغایت س��اعت 19 مورخ 

1400/08/13  به مدت 5 روزكاری 
4- مدارك مورد نیاز جهت تحویل اسناد : فیش واریزی به مبلغ 220000 ریال واریز 

به حساب جاری شماره 74827 – 07860 بانك تجارت شعبه فلسطین شیراز 
5- آدرس محل دریافت اس��ناد : دسترس��ی به اس��ناد مناقصه از طریق س��امانه 
الكترونیكی تداركات در سایت www.setadiran.ir و  اطالع از آگهی مناقصه شبكه 
اطالع رسانی معامالت توانیر به نشانی www.tavanir.org.ir  ، شركت توزیع نیروی 
برق استان فارس به آدرس www.farsedc.ir  و پایگاه ملی مناقصات امكان پذیر 

می باشد.
6-آدرس محل دریافت پیش��نهادها : ش��یراز خیابان معدل حدفاصل فلس��طین و 
مالصدرا شركت توزیع نیروی برق استان فارس – امور تداركات  تلفن 32317869

7- زمان تحویل اسناد : ساعت  11  صبح روز  دوشنبه مورخ    1400/09/01
8- محل برگزاری مزایده : ش��ركت توزیع نیروی برق اس��تان فارس – طبقه چهارم 

– سالن اجتماعات

9- زمان بازگش��ایی پاكات : پیش��نهادهای واصله س��اعت 13 روز دوش��نبه مورخ  
1400/09/01 با حضور اعضاء كمیسیون مزایده باز و قرائت می گردد ، به پیشنهادهای 
فاقد امضاء مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی كه بعد از موعد مقرر در بند 7  آگهی 

مزایده واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
10- ذكر شماره مزایده روی پاكات الزامی بوده و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه 

آزاد است.
11- تضمین شركت در مزایده : مبلغ  2.213.303.000 ریال كه به صورت ضمانتنامه 
معتبر بانكی ، چك تضمین شده بانكی معتبر در وجه مزایده گزار یا مطالبات بلوكه 
ش��ده توسط امور مالی این شركت می باشدكه بایستی در پاكت الف قرار گرفته و 
همزمان با سایر پاكات تحویل مزایده گزار گردد ضمنا تضمین كمتر از مبلغ یاد شده 

یا سایر موارد )چك شخصی وجه نقد و ...( قابل قبول نمی باشد . 
12-شركت توزیع برق فارس در رد یا قبول كلیه پیشنهادات مختار می باشد.

13- پرداخت هزینه حمل و كسورات قانونی بعهده برنده مزایده می باشد.
14- سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است. 

15- تمام��ی مراح��ل برگزاری مزایده از دریافت و تحویل اس��نادمزایده و اعالم به 
برن��ده مزایده ، از طریق درگاه س��امانه تداركات الكترونیكی دولت )س��تاد( 

به آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
                                                                                                             شناسه آگهی 1212887

شركت توزیع نیروی برق استان فارس
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
یک فقره مناقصه عمومی ارزیابی کیفی با موضوع طرح آبرسانی مجتمع روستایی 
مرزان )شبكه توزیع آب روستاهای نسک، کالته زینل، اردالن و کاوندر – مخزن 
100 مترمكعبی نسک و کالته زینل( - شهرستان فیروزه به شرح ذیل از طریق 
سامانه تدارکات الكترونیک دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان 
مناقصه عمومی، از طریق درگاه سامانه تدارکات الكترونیک دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir  انجام خواهد شد والزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهی امضای 

الكترونیكی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار فراخوان 
در سامانه 1400/08/05 می باشد.اطالعات واسناد و دعوتنامه مناقصه عمومی 

موضوع فوق الذکراز طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

زمان و مهلت اسناد مناقصه:     الف - مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1400/08/12  
   ب– مهلت تحویل پیشنهادها:         1400/08/29

هزینه چاپ آگهی به نسبت بر عهده برنده / برندگان مناقصه خواهد بود.

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

www.abfakhorasan : سایت اینترنتی

مراقب چکه کردن های شیرآالت
 منازل باشیم تا بیهوده آب هدر نرود 

» آگهی مناقصه عمومی«  وم
ت د

نوب

مبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصه ردیف

1
ارزیابی کیفی طرح آبرسانی مجتمع روستایی مرزان 

)شبكه توزیع آب روستاهای نسک، کالته زینل، اردالن 
و کاوندر – مخزن 100 مترمکعبی نسک و کالته زینل( - 

شهرستان فیروزه
2000001446000109

815ر630ر516ر19 ریال
 )نوزده میلیارد و پانصد و شانزده میلیون و 
ششصد و سی هزار و هشتصد و پانزده ریال(



   بهروز 
وندادیان بر اثر 
کرونا درگذشت  
بهروز وندادیان، 
شاعر در ۸۲ سالگی 
بر اثر ابتال به کرونا 
درگذشت.

بهروز وندادیان، 
متولد سال ۱۳۱۸ 
خورشیدی، شاعر و 
داستان نویس گیالنی 
با پدر و مادری 
اصالتًا آذری بود. 
»خاکسترهای گیج 
ماه« و »قاصدک هایی 
که خواب ندارند« 
از جمله کتاب های 
منتشر شده او 
هستند.  
این شاعر امروز در 
قطعه هنرمندان 
باغ رضوان رشت 
به خاک سپرده 
می شود.

اکران

در دو سالی کــه مــردم  ◾
درگیر همه گیری کرونا بودند، 
ســاعــات اســتــفــاده از فضای 
مــجــازی افــزایــش پــیــدا کــرده 
است، آیا رابطه ای بین مصرف 
ــه ای  رســـانـــه ای و ســـواد رســان
وجــود دارد یعنی با افــزایــش مصرف رســانــه ای، 

دانش رسانه ای کاربران هم باال رفته است؟
بین مصرف رسانه ای و دانش رسانه ای رابطه 
وجــود دارد. دانــش و اطالعات هم مانند هر 
کــاالی دیــگــری باید بــا آگــاهــی مصرف شــود و 
نمی توان چشم بسته از آن استفاده کرد زیرا 
برخی از داده ها اثرات مخربی دارند ولی گاهی 
آن مــتــاع چــنــان جــذاب اســت کــه افـــراد فاقد 

سواد رسانه ای به آن اعتیاد پیدا می کنند. 
امــروزه کلینیک های تــرک فضای مجازی در 
برخی از شهرهای اروپایی فعالیت می کنند. 
همان طور که دانش پزشکی موجب می شود 
ــراد از بــیــمــاری هــا مــصــون بــمــانــنــد، دانــش  ــ اف
رسانه ای هم می تواند سبب مصرف درست 
رسانه ای و جلوگیری از اثرات مخرب اطالعات 
مضر شود. اگر استفاده ما از فضای مجازی 
هدفمند و براساس نیازهای مشخصی باشد، 
در جایگاه انتخابگر قــرار می گیریم مثالً اگر 
کــاربــری بـــدون شــنــاخــت و دانـــش وارد یک 
روم در کـــالب هـــاوس شـــود بــرایــش فــایــده ای 
ندارد. به هر حال در فضایی که کنترلی بر آن 
نیست، هر کسی هر متاعی را عرضه می کند، 
شبکه ای مانند کالب هاوس مانند یک چاقوی 
دوطــرفــه عمل می کند ممکن اســت کاربری 
وارد این روم هــا شود و آسیب ببیند یا اینکه 
از محتوای عرضه شــده در آن هــا بهره ببرد. 
ــش و ســواد رســانــه ای می تواند  در اینجا دان
ــران کمک  ــاربـ ــه ای کـ ــانـ ــم مــصــرف رسـ ــ  بــه رژی

کند.

چطور می توان سواد رسانه ای کاربران فضای  ◾
مجازی را ارتقا بخشید؟

مانند دیگر راه های ارتقای دانش؛ یکی با آزمون 
و خطا که هزینه دارد و دیگری با مراجعه به 
مربیانی که می توانند این ســواد را به دیگران 
منتقل کنند. به هر حال در کشور ما انجمن 
ســواد رســانــه ای ایــران فعال اســت که با تولید 
محتوای آموزشی مانند کتاب های الکترونیکی 
و چــاپــی، نــشــســت هــای تخصصی و تربیت 
مربیان سواد رسانه ای که با گذراندن دوره هایی 
می توانند این آموزش ها را تدریس کنند، در 
ــوان خــود بستر ارتــقــای ســواد رســانــه ای  حــد ت
ــت. آمـــوزش  ــرده اســ ــ را در جــامــعــه فـــراهـــم ک
دیــدن بهتر از تجربه کــردن است چون آزمون 
 و خطا هزینه های بــاال و گــاه جبران ناپذیری 

دارد. 

ــران شــبــکــه هــای  ◾ ــاربـ ــاالی کـ ــ ــن تـــعـــداد ب بـــا ایـ
اجتماعی می توان شرایطی را برای آموزش آن ها 

فراهم کرد؟
 بله می توان چنین کاری کرد مثالً در دهه1340 
که تعداد بیسوادهای کشور زیاد بود نهضت 
پیکار با بی سوادی به کمک یونسکو و سازمان 
ملل متحد در کشورمان ایــجــاد شــد، بعد از 
انقالب اسالمی نیز خیلی قوی تر این موضوع 

با نهضت سوادآموزی ادامه پیدا کرد.
امــروز هم اگــر قــرار باشد یک انجمن یا چند 
ســازمــان دولــتــی، ســواد رســانــه ای را در کشور 
گسترش دهند از توانشان خارج است از این رو 
به نهضت سواد رسانه ای در ایران نیاز داریم و 
این نهضت باید از مسئوالن قوای سه گانه آغاز 
شود. متأسفانه سواد رسانه ای در مسئوالن هم 
دارای ضعف است، البته به تازگی نمایندگان 
مجلس در این حوزه دارند آموزش می بینند. 
روحانیون، مبلغان و ائمه جماعت مساجد، 
ــدیــن مــی تــوانــنــد آمـــوزش ســواد  معلمان و وال
رسانه ای ببینند و منتقل کننده این آموزش ها 
به اقشار مرتبط با خودشان باشند. همه ما در 
همه جایگاه ها باید به سمت افزایش دانش 
ســواد رسانه ای برویم. ارتقای ســواد رسانه ای 
سبب می شود بسیاری از تهدیدات و مخاطرات 
کاهش پیدا کند. متأسفانه به دلیل نبود سواد 

ــه ای، بسیاری از شــهــرونــدان در زندگی  رســان
اجتماعی هم دچار ضرر و زیان می شوند.

ــه عـــیـــنـــی ایــــــن ضــــــرر و زیـــــــان هــم  ◾ ــونـ ــمـ نـ
واکسن هراسی است که در بین عــده ای از مردم 

شایع شده است؟
ــبـــار جــعــلــی دربــــاره  ــور اســــت. اخـ هــمــیــن طــ
همه گیری کــرونــا از هــمــان ابــتــدای ورود این 
ویـــروس بــه ایـــران در شــبــکــه هــای اجتماعی 
شــایــع شــد و انــتــشــار همین اخــبــار جعلی، 
اطالعات غلط و تعصبات بنیان برافکن موجب 
گسترش این ویــروس در کشور شد در حالی 
کــه تمام احــکــام دیــن مبین اســالم مطابق با 
عقل است و عقل ما نیاز به آمــوزش درست 
و یــادگــیــری دارد. هــر چــیــزی کــه خــالف عقل 
باشد، خالف اسالم است چون احکام اسالمی 
خــالف عقل نیست وقــتــی دیــن مبین مــا به 
دانــش و آمــوزش بها می دهد اهمیت تعقل 
را نشان می دهد بنابراین نمی توان از سواد 
رسانه ای دور بود یا علم پزشکی را نفی کرد. 
کشورهایی که واکسیناسیون را کامل انجام 
داده اند و پایبند به رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی هستند، کمترین فــوتــی هــا را به 
خاطر کرونا داشته اند. سواد رسانه ای ما به ما 
می گوید که در این شرایط باید واکسن بزنیم 

و دستورالعمل های بهداشتی را رعایت کنیم.

وظیفه تلویزیون در ارتقای ســواد رسانه ای  ◾
چیست و چقدر توانسته از عهده ایــن نقش 

بربیاید؟
تا آنجا که من اطــالع دارم صدا و سیما در دو 
حــوزه، عملکرد قابل قبولی دارد؛ یکی ترویج 
کتاب خوانی است و دیگری آموزش های سواد 
ــه ای. اکــنــون کــه در هفته جهانی ســواد  رســان
ــم برنامه های متعددی در  رســانــه ای قــرار داری
این باره از رادیو و تلویزیون پخش می شود اما 
بزرگ ترین خطای رسانه های جریان اصلی ما 
اعم از صدا و سیما، خبرگزاری ها و مطبوعات 
عدم همگرایی با جمعیت 70 میلیونی کاربران 
گوشی های هوشمند است. رسانه های رسمی 
ــر قـــرار اســت کــه در حـــوزه تــبــادل رســانــه ای  اگ
ــردم مــوفــق بــاشــنــد بــایــســتــی هــمــگــرایــی  ــ بـــا م
دوســویــه با کــاربــران در فضای مجازی داشته 
باشند و آن هــا را وارد رسانه هایشان کنند. 
جــای خالی کــاربــران شبکه های اجتماعی در 
رسانه های جریان اصلی خالی است در حالی 
که رسانه های آلترناتیو )رسانه های جایگزین و 
غیررسمی( به کاربران اهمیت می دهند. فضای 
مجازی، ارتباطات را تسهیل کرده و پیام هایش 
مــالــتــی مــدیــاســت کــه جــذابــیــت و اثـــرگـــذاری 
بیشتری روی مخاطب دارد، ضمن اینکه حجم 
داده ها و اطالعات در این فضا بسیار باالست. 
اگر رسانه های جریان اصلی با تجهیز به سواد 
رسانه ای وارد این فضا نشوند، قطعاً دچار ضرر 
و زیان خواهند شد چون در این بازار مکاره، هر 

نوع متاع و محتوایی وجود دارد. 

چرا گاهی رسانه های رسمی ما در این فضا  ◾
فــریــب شــایــعــات را مــی خــورنــد و اخــبــار دروغ را 

منتشر می کنند؟
چون آن ها هم سواد رسانه ای ندارند و انتشار 
ایـــن اخــبــار غــلــط مــوجــب بــی اعــتــمــادی مــردم 
می شود. تعداد مخاطبان یک رسانه اهمیتی 
ــدارد، مهم این است که چقدر به آن رسانه  ن
ــی منتشر  ــد. وقــتــی خــبــر دروغــ ــ اعــتــمــاد دارنـ
می شود، اعتماد مخاطب خدشه دار می شود 
و اگــر آن رسانه خبر درستی هم منتشر کند 
مخاطبان به دیده تردید به آن می نگرند. انتشار 
اخــبــار کــذب از تهدیدهای جــدی رسانه های 
رسمی است و این نشان دهنده فقدان سواد 
رسانه ای در مدیریت آن رسانه و خبرنگارانش 
ــا و اطــالعــات  ــروزه در جــهــان داده هــ اســـت. امــ
بایستی مجهز به دانــش مدیریت اطالعات 
درســت بود به همین دلیل دروازه بــانــی اخبار 
و اطالعات بسیار بااهمیت اســت. در چنین 
ــگــری و ارتـــقـــای ســواد  ــازن ــیــاز بــه ب شــرایــطــی ن

رسانه ای مسئوالن و مردم داریم.

گفت وگو با  رئیس هیئت مدیره   انجمن سواد رسانه ای به مناسبت هفته جهانی این موضوع 

به نهضت سواد رسانه ای نیاز داریم 

خبرخبر
روزروز

استقبال از کتاب تحسین شده توسط رهبر انقالب ◾
چاپ سوم کتاب »حوض خــون«؛ روایــت زنان اندیمشک 
ــاع مــقــدس کــه نــگــارش آن برعهده  از رختشویی در دفـ
فاطمه سادات میرعالی بوده است،  منتشر شد. »حوض 
خون« خاطرات و روایت های 64 بانوی اندیمشکی درباره 
فعالیتشان در بخش شستن البسه رزمــنــدگــان دفــاع 
مقدس است. چندی پیش، رهبر معظم انقالب در دیدار با 
دست اندرکاران کنگره شهدای زنجان از این اثر تمجید کردند. 

راه اندازی کتابخانه دفاع مقدس در آمستردام  ◾
شهریار امینیان، مدیرعامل مجمع ناشران دفاع مقدس 
از رایزنی برای راه اندازی کتابخانه تخصصی دفاع مقدس 
در آمستردام در حاشیه نمایشگاه کتاب فرانکفورت خبر 
داد و گفت: سال های گذشته کتابخانه های دفاع مقدس 
در برلین، فرانکفورت، هامبورگ و هانوفر راه اندازی شد. با 
گروه های انجمن دانشجویی در هلند به تفاهم رسیدیم 

تا کتابخانه دفاع مقدس در آمستردام را  راه اندازی کنیم.  

»ضحاک« به فهرست کالغ سفید ۲۰۲۱ راه یافت ◾
از میان آثار ارائه شده به کتابخانه مونیخ در سال ۲0۲1، کتاب 
»ضحاک« برگرفته از شاهنامه و بازنویسی آتوسا صالحی در 
فهرست کالغ سفید سال ۲0۲1 معرفی شد. این کتاب توسط 
انتشارات مدرسه منتشر شده است. فهرست کالغ سفید 
عنوان یکی از مهم ترین رویدادهای کاری کتابخانه بین المللی 
کودکان مونیخ است که هر ساله در نمایشگاه بین المللی 

کتاب فرانکفورت در کشور آلمان رونمایی می شود. 

آلبوم جدید علی صادقی با عنوانی متفاوت ◾
علی صادقی، بازیگر تلویزیون و سینما با همراهی علی 
امیرشاهی، آهنگساز به  زودی با انتشار یک اثر موسیقایی 
بی کالم با نامی متفاوت فصل تازه ای از فعالیت های خود را 
آغاز می کند. بهنام ناصری، مدیر برنامه های صادقی گفت: 
این دو هنرمند تصمیم گرفتند عنوان متفاوت »قرچ قوروچ« 
را برای آلبوم خود انتخاب کنند، عنوانی که می تواند معرف 

شنیدن یک اثر متفاوت برای شنوندگان باشد.

خبر

رباعی خیام 
ایده رمان تازه 
شاه آبادی  

حمیدرضا شاه آبادی 
از نگارش رمان 
»عروسک ها« که در 
دوره قاجار می گذرد برای 
نوجوانان خبر داد.

او درباره ایده اولیه رمان 
»عروسک ها« اظهار 
کرد: با خواندن این رباعی 
خیام: »ما لعبتکانیم 
و فلک لعبت باز/ از 
روی حقیقتی نه از روی 
مجاز/ یک چند در این 
بساط بازی کردیم/ 
رفتیم به صندوق عدم 
یک یک باز« احساس 
کردم می توانم روی این 
موضوع تمرکز کنم و 
یک داستان بسازم. ایده 
اولیه به ذهنم رسید و 
باید درباره آن تحقیق 
می کردم. در این تحقیق 
به ماجرایی رسیدیم که 
در زمان محمدشاه قاجار 
اتفاق افتاده بود که یک 
گروه در اجرای نمایش 
»بقال بازی« که در 
حضور شاه اجرا می شده 
در دل نمایش برخی 
واقعیت های موجود را که 
جرئت نداشتند به شکل 
مستقیم بگویند به شکل 
غیرمستقیم به شاه 
می گفتند. وقتی به این 
ماجرا برخوردم، احساس 
کردم با ایده هایی که در 
ذهن دارم خیلی زیاد 
جور درمی آ ید. 

  زهره کهندل     سواد رسانه ای در یک تعریف کلی 
به معنای نوعی درک متکی بر مهارت است که بر اساس آن 

می توان انواع رسانه ها و انواع تولیدات آن ها را شناخت و از 
یکدیگر تفکیک و شناسایی کرد. به بیان دیگر سواد رسانه ای 

مثل یک رژیم غذایی است که هوشمندانه مراقب است چه 

موادی مناسب هستند و چه موادی مضر؛ چه چیزی را 
باید مصرف کرد و چه چیزی را نه و یا اینکه میزان مصرف 

هر ماده بر چه مبنایی باید استوار باشد. سواد رسانه ای 
می تواند به مخاطبان رسانه ها بیاموزد که از حالت انفعالی 
و مصرفی خارج شده و به معادله متقابل و فعاالنه ای وارد 

شوند که در نهایت به نفع خود آنان باشد. به مناسبت هفته 
جهانی سواد رسانه ای درباره رژیم مصرف رسانه ای و 

اصالح این الگوی مصرفی با دکتر امیدعلی مسعودی، رئیس 
هیئت مدیره انجمن سواد رسانه ای ایران و رئیس دانشکده 

فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره گفت وگو کردیم.

 یکه تازی »قهرمان« 
در سه روز نخست اکران

ــود ایــنــکــه بــســیــاری  صبا کریمی   بـــا وجــ
معتقد بودند سینما دیگر به روزهای خوبش 
بازنخواهد گشت و با روزهای اوج خود فاصله 
زیـــادی دارد، امــا واکسیناسیون ســراســری و 
اکــران فیلم های مخاطب پسند تا حد زیادی 
توانسته ایــن فرضیه را رد کند. تجربه موفق 
اکــران »دینامیت« و فروش خوبش در گیشه 
آن هم در شرایطی که نزدیک به دو سال است 
چــراغ سینماها بارها روشــن و خاموش شده، 
روزنه هایی از امید را پیش روی اهالی سینما و 
سالن داران باز کرده و حاال حضور »قهرمان« در 
سینماها بسیاری از صاحبان فیلم های دارای 
پــروانــه نمایش را بــه حضور در چرخه اکــران 

ترغیب کرده است. 

سینما و هفته ای که گذشت ◾
سینمای ایــران در هفته ای که گذشت روزهای 
خوبی را تجربه کرد. فیلم سینمایی »قهرمان« 
به کارگردانی اصغر فرهادی که نمایش خود را به 
صورت رسمی از چهارشنبه گذشته آغاز کرده، 
تنها در سه روز ابتدایی توانست رقمی نزدیک 
به ۲میلیارد تومان را با حضور 70 هــزار و 377 
مخاطب ثبت کند. این در حالی است که در 
سومین روز اکران این فیلم، قطع شدن سیستم 
بلیت فروشی و ضعف در زیرساخت های سامانه 
»سمفا«، پخش کننده این فیلم را به واکنش 
واداشته و مدعی ضرر ۵00 میلیونی در فروش 

روز جمعه شده است. 
سعید خانی، مدیر دفتر پخش خانه فیلم و 
پخش کننده فیلم »قهرمان« در گفت وگویی 
عنوان کرده به دلیل قطع سامانه سمفا در روز 
هفتم آبــان و در کل کشور فقط 40 هــزار بلیت 
سینما فروخته شده، در حالی که روزهایی در 
ســال هــای اخیر داشتیم کــه سینمایی مانند 
کورش فقط در یک روز بیش از 30 هزار قطعه 
بلیت فروخته و از این پس ممکن است روزهایی 
در پیش داشته باشیم که بیش از 100هزار بلیت 

فروخته شود.

نگاهی به رتبه یک تا چهارم جدول فروش ◾
»دینامیت« تا این لحظه پرفروش ترین فیلم 
سال 1400 است، رکــوردی که به نظر می رسد 
به زودی توسط »قهرمان« شکسته خواهد 
شد و همین حاال هم در جدول فروش هفتگی 
جای خود را به فیلم فرهادی داده است؛ بر این 
اساس »دینامیت« پس از چهار ماه نمایش 
توانسته رقمی نزدیک 1۸ میلیارد و ۵00 میلیون 
تومان را ثبت کند و قرار است از اواخر آبان تا 
اوایل دی ماه به مدت دو ماه در 1۲ شهر اروپا و 
برای ایرانیان مقیم اروپا اکران شود. همچنین 
فیلم سینمایی »درخــت گــردو« به کارگردانی 
محمدحسین مــهــدویــان در هفته گذشته 
۲۵۸میلیون تومان فروخته و فروش کلی فیلم 
را به رقمی نزدیک به 3 میلیارد تومان رسانده 
است. فیلم سینمایی »پوست« به کارگردانی 
بهمن و بهرام ارک نیز که از ۲1 مهرماه روی 
پــرده است با در اختیار داشتن 6هــزار و ۹7۹ 
ــه فـــروش 144  مــخــاطــب در هفته گــذشــتــه ب
میلیون تومانی دست پیدا کرد و فــروش کلی 

فیلم را به 4۲6 میلیون تومان رساند.   
براساس اطالعات سامانه سمفا، سینمای ایران 
در هفته نخست آبان ماه، فروش 4میلیاردی را 
با یک میلیون و 343 هزار مخاطب تجربه  کرد؛ 
رقمی که نسبت به هفته قبل 3میلیارد تومان 
افزایش داشته و این سیر صعودی نتیجه اکران 

فیلم های تازه نفس در سینماست.

 امروز اگر قرار باشد یک انجمن یا چند سازمان دولتی، سواد رسانه ای را 
در کشور گسترش دهند از توانشان خارج است از این رو به نهضت سواد 
رســانه ای در ایران نیاز داریم و این نهضت باید از مسئوالن قوای سه گانه 

آغاز شود.
گزيدهگزيده
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و هنر فرهنگ 

امیدعلی مسعودی

کارشناس علوم ارتباطات

کسی تصور نمی کرد افتتاحیه 
نمایشگاه عکس های ۵0 ساله 
سیدمحمد احصایی در گالری 
گلستان رنگ غم و اندوه به خود 
گیرد؛ عصر جمعه هفتم آبان، گالری گلستان 
پس از 1۸ ماه کرونایی دوبــاره درهایش را به 
روی مردم گشود تا روایتی متفاوت از استاد 
بزرگ خط و نقاشیخط ایران ببینند اما خبر 
درگــذشــت ایــران درودی بر همه چیز سایه 

انداخت.
بــه گــــزارش هــنــر آنـــالیـــن، لــیــلــی گــلــســتــان و 
محمد احصایی نمایشگاه »گنج بازیافته« 
را با گرامیداشت یــاد و نــام بــلــنــدآوازه ایــران 
درودی و نیز همه هنرمندانی کــه در این 
ــازده دار فانی را وداع گفتند  مــاه هــای کــرون
ــاز کــردنــد و تــا پــایــان ســاعــت نمایشگاه  آغـ
ایــن تسلیت گویی ها با حضور هر هنرمند 
ــه یــافــت. امــا گذشته از  و هنردوستی ادامـ
ایــن تلخی مستمر، قــدم زدن در نمایشگاه 
ــــدار  ــی و دی عــکــس هــای ۵0 ســالــه احــصــای
موزه های جهان از قابی که او ثبت کرده، حس 

جالبی به مخاطب می داد.
اغلب عکس ها تاریخ 134۸ دارند و مخاطب 

می فهمد احصایی آن روزگاران فقط 30 سال 
ــرای آگــاهــی از دنــیــای هنر بــه تور  داشــت و ب
هنری در اروپا و آمریکا رفت. احصایی جوان 
در آن سال ها خوشنویس و گرافیست قابلی 
بــود و همزمان کــه درس می خواند در گــروه 
گرافیکی که زنده یاد مرتضی ممیز در دانشگاه 
تهران راه اندازی کرده بود خط گرافیک درس 
می داد. در واقع چنین تور هنری یک فرصت 

طالیی برای او محسوب می شد.  

مرخصی گرفتم و بــرای گشت و گــذار به  ◾
اروپا رفتم

احصایی در حاشیه افتتاحیه نمایشگاه 
ــن بـــاره گــفــت: »آن مــوقــع از ســازمــان  در ای
ــر آتــلــیــه بـــودم  ــی کـــه مــدی ــاب هــای درســ ــت ک
مرخصی گرفتم و برای گشت و گذار به اروپا 
رفتم. طبیعتاً مــوارد مــورد عالقه من برای 
گشتن، موزه ها بود. همین  طور که داشتم 
آثــار را در موزه ها نگاه می کردم توجهم به 

افــرادی جلب شد که داشتند آثــار هنری را 
می دیدند. نوع برخورد تماشاگر و تابلو برایم 
جالب شــد و گفتم ایــن مــی تــوانــد موضوع 
ــرای عکاسی بــاشــد. مــن آن موقع  جالبی ب
عکاسی هــم مــی کــردم و گاهی عکس هایم 
در مــجــالت ادبـــی و هــنــری چـــاپ مــی شــد. 
البته هنوز هــم یــک دوربــیــن گــردنــم دارم و 
ــی آن  مــرتــب از خــیــابــان عکس مــی گــیــرم ول
موقع حرفه ای تر عکس می گرفتم. آن موقع 
عکس ها را گرفتم و به تهران برگشتم و دیگر 

حواسم به آن عکس ها نبود«. 
لنز دوربــیــن احصایی در مــوزه هــای معتبر 
دنــیــا همچون لـــوور، هنر مـــدرن نــیــویــورک، 
متروپلیتن، نشنال گالری، ویتنی نیویورک، 
بریتیش میوزیوم لندن، موزه های فلورانس 
و روم و… معطوف بــه بازنمایی آثــار هنری 
ــیــداســت بــــرای او  نــیــســت، در عــکــس هــا پ
مواجهه مخاطبان با آثار هنری و دیدار انسان 
با هنر اهمیت دارد و این در روزگاری است که 

تهران هنوز موزه هنرهای معاصر ندارد.
»گنج بازیافته« تا دوازدهم آبان دایر است و 
سپس به استقبال چهارمین دیدار هنرمند 

می رود.

افتتاح نمایشگاه »محمد احصایی« با گرامیداشت یاد »ایران درودی« 

دیدار انسان با هنر 
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فولاد  شرکت  بهره برداری  معاون  لندی  محمود 
کارکنان  تلاش  با  افزود:  خبر  این  اعلام  ضمن  خوزستان 
بر  و  مدون  برنامه ریزی  و  خوزستان  فولاد  شرکت 
دوازده  و  دویست  و  هزار   ۱۷۹ تولید  با  بازار،  نیاز  اساس 
محصول  این  تولید  ماهیانه  رکورد  تختال،  شمش  ُتن 
در  پیشین  تولید  رکورد  شد.  شکسته  راهبردی 
و  سیصد  و  هزار   ۱۶۸ میزان   به   ۱۳۹۷ سال  ماه  فروردین 

پنجاه و پنج ُتن بود.

هبرد  را را  ر  زا با ز  نیا با  سب  متنا و  مستمر  لید  تو ی  لند
که  لی  سا ر  د  : د فزو ا و  نست  ا د ن  زستا خو د  ال فو صلی  ا
م  نا به   ) لی لعا ظله ا مد ( ی  رهبر معظم  م  مقا ی  سو ز  ا
ه  شد ی  ر ا مگذ نا یی ها  ا نع زد ما و  نی ها  پشتیبا  ، لید تو

نستیم  ا تو مختلف  ی  یت ها د و محد علی رغم   ، ست ا
مین  تا بر  ه  و عال و  کنیم  ر  زا با نه  ا رو کیفیت  با  ت  ال محصو
شته  ا د ت  را د صا  ، خلی ا د ی  رد نو ی  شرکت ها ز  نیا

. شیم با

پایان  در  خوزستان  فوالد  شرکت  بهره برداری  معاون 
افزود:  و  داشت  اجرا  دست  در  طرح های  به  هم  اشاره ای 
خوشبختانه با نگاه توسعه ای مدیرعامل و هیات  مدیره 
اسلب،  ریخته گری  ماشین  احداث  عظیم  طرح  سه 
کلنگ زنی  مگاواتی   ۵۰۰ نیروگاه  و   کسیژن  ا کارخانه 
شدند که با راه اندازی و در مدار قرار گرفتن طرح ها، عالوه 
نیاز  مورد  انرژی  تامین  ثبات  تولید،  توان  افزایش  بر 

. د می شو تامین  مجموعه 

شکستند. سال  سه  از  پس  را  تختال  شمش  ماهیانه  تولید  رکورد  سال  شعار  تعبری  با  مردان  فوالد 

تختال  ــش  ــم ش ــه  ــان ــی ــاه م ــد  ــی ــول ت رکــــورد 
شرکت فوالد خوزستان  شکسته شد

140
71
84

دیدار 
مدیرعامل 

شرکت فوالد 
خوزستان با 

خانواده معظم 
شهدا

امین ابراهیمی مدیرعامل 
شرکت فوالد خوزستان 

و هیات همراه با خانواده 
شهیدان مصطفی 

رشیدپور، نوفل عمومی 
و مرحوم منوچهرمحمد 

مشعلی  زاده دیدار 
نمودند.

به گزارش خبرنگار روابط 
عمومی، دیدارهای 

یادشده عصرگاه سه شنبه 
۴ آبان ماه ۱۴۰۰ انجام شد.

امین ابراهیمی مدیرعامل 
فوالد خوزستان گفت: در 

هشت سال دفاع مقدس 
شهدا، جانبازان، ایثارگران 

و هر فردی که برای دفاع 
از خاک قدم به جبهه  

گذاشت؛ غیرت، مردانگی 
و رشادت را به معنی کلمه 
عینیت بخشیدند. مقام 

شهادت در عرش جایگاه 
رفیع دارد، آنگاه که خداوند 

ل عمران  در آیه ۱۶۹ سوره آ
خطاب به پیامبر اکرم )ص( 
می فرماید: هرگز گمان مبر 
کسانی که در راه خدا کشته 

شدند، مردگانند! بلکه آنان 
زنده اند و نزد پروردگارشان 

روزی داده می شوند. 

رپرتاژآگهی5

پیام  مدیرعامل 
شرکت فوالد 
خوزستان  به 

مناسبت میالد با 
سعادت پیامبر 

اکرم )ص( و امام 
جعفر صادق)ع( 

بسم الله الرحمن الرحیم
پیامبر اکرم )ص( به راستی که 

پیام آور مهربانی است، از آن 
جهت که حتی زادروزش نیز 

براتی برای »وحدت« بیشتر 
بین اهل تشییع و تسنن 

است.
در سایه این وحدت می  توان 

در راستای تحقق اهداف و 
مصالح امت اسالمی موضعی 

واحد و همسو اتخاذ کرد 
و در برابر دشمنان اسالم 

ایستادگی نمود، در حالی که 
احترام به التزام قلبی و عملی هر 

یک از مسلمانان به مذهب 
خود نیز حفظ شود.

اینجانب میالد با سعادت 
پیامبر خوبی ها حضرت محمد 

مصطفی )ص( و همچنین 
میالد با سعادت رییس 

مذهب تشییع حضرت 
امام جعفر صادق )ع( را به 

خدمتگزاران این مرز و بوم، 
به ویژه همکاران تالشگر 

مجموعه فوالد خوزستان 
تبریک عرض نموده و 

امیدواریم وحدت اسالمی 
زمینه  ساز اخوت هر چه 

بیشتر میان مذاهب اسالمی و 
اعتالی دین مبین  اسالم شود.

امین ابراهیمی 
مدیرعامل فوالد خوزستان

عمومی  روابط   جشنواره  نخستین  در 
فولاد  شرکت  اجتماعی،  مسئولیت  و 
نشان  بالاترین  دریافت  به  موفق  خوزستان 

مسئولیت اجتماعی شد.

نخستین  روابط عمومی،  خبرنگار  گزارش  به 
جشنواره روابط  عمومی و مسئولیت اجتماعی 
۲۶ مهرماه ۱۴۰۰ با حضور سید صولت مرتضوی 
بختیاری  جمهور،  رئیس  اجرایی  معاون 
خمینی  امام  حضرت  امداد  کمیته  سرپرست 
هوشمند  تعاون،  اتاق  رئیس  عبداللهی  )ره(، 
مدیران  از  جمعی  و  جشنواره  دبیر  سفیدی 
های  همایش  مرکز  در  سازمان ها  و  شرکت ها 

صدا و سیمای تهران برگزار شد.
و  سازمان   ۳۰ از  دعوت  با  که  مراسم  این  در 
ارزیابی،  شاخص های  اساس  بر  که  شرکت 
به  و  شد  تقدیر  اند  داشته  را  الزم  صالحیت 

اجتماعی«  مسئولیت  عالی  »نشان  برگزیدگان 
اجتماعی«  مسئولیت  مروج  و  سفیر  »نشان  و 

اعطا شد.
 

اعتالی  به  »کمک  رویداد  این  برگزاری  از  هدف 
سازمان  در  اجتماعی  های  مسئولیت  فعالیت 
ممیزی،  که  شد  اعالم  آنها«  سازی  بهینه  و  ها 
زمینه  در  فعال  های  سازمان  از  تقدیر  و  ارزیابی 
حال  »در  سطح  سه  در  اجتماعی  مسئولیت 
دوره  این  در  »پیشرو«  و  یافته«  »رشد  رشد«، 

انجام شد.
این  تعریف  طبق  اجتماعی«  »مسئولیت 
سرآمدی  بنیادی  مفاهیم  از  یکی  جشنواره، 
است که معموال پیاده سازی آن بر عهده روابط 
سرآمد،  عمومی  روابط  واقع  در  است؛  عمومی 
و  کرده  عمل  خود  سازمانی  وظیفه  از  فراتر  به 
به  مسئول،  سازمانی  شهروند  یک  نقش  در 

کمک  و  اندیشد  می  سازمانی  فرا  عملکردی 
و  الزم  انسجام  با  متبوع  سازمان  تا  کند  می 
انجام  و  سرآمدی  سمت  به  بیشتر  قاطعیت 

مسئولیت اجتماعی حرکت کند.
 

پایان  در  است،  کی  حا ما  خبرنگار  گزارش 
مسئولیت  عالی  نشان  اهدای  با  جشنواره 
فوالد  مدیرعامل  ابراهیمی  امین  از  اجتماعی 
سفیر  نشان  همچنین  شد.  تقدیر  خوزستان 
غالمرضا  به  اجتماعی  مسئولیت  مروج  و 
فروغی نیا مدیر روابط   عمومی فوالد خوزستان 

اهدا شد.
نشین  جا ر  پو ی  مهد لی  و  ، ست ا گفتنی 
ن  زستا خو د  ال فو شرکت  می  عمو بط  ا رو یر  مد
بط  ا رو یر  مد و  مل  یرعا مد ز  ا یندگی  نما به 
را  ره  ا جشنو ین  ا یس  تند و  ح  لو  ، می عمو

. د نمو فت  یا ر د

از  خوزستان  فوالد  شرکت  سرمایه  افزایش 
محل سود انباشته مورد تایید سازمان بورس 

و اوراق بهادار کشور قرار گرفت.
اجرای  در  روابط عمومی،  خبرنگار  گزارش  به 
اسالمی  جمهوری  بهادار  اوراق  بازار  قانون 
افزایش  تقاضای   )۱۳۸۴ آذرماه  )مصوب  ایران 
فوالد  شرکت  جدید  سهام  انتشار  و  سرمایه 
بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان  در  خوزستان 
رسیدگی  اساس  بر  گرفت.  قرار  تایید  مورد 
قوانین  با  مغایرت  از  کی  حا موارد  شده،  انجام 
مالحضه  سهام  انتشار  به  مربوط  مقررات  و 

قوانین  رعایت  با  سرمایه  افزایش  و  نگردیده 
اوراق  و  بورس  سازمان  تایید  مورد  مقررات،  و 

بهادار قرار گرفت.
 

سرمایه  است،  کی  حا ما  خبرنگار  گزارش 
میلیارد  هزار   ۵۰ خوزستان  فوالد  شرکت  فعلی 
هزار   ۷۰ مبلغ  به  سرمایه  افزایش  و  بوده  ریال 

میلیارد ریال از محل سود انباشته است.
 

جبران  سرمایه،  افزایش  موضوع  همچنین 
خروج  عدم  و  گذشته  ای  سرمایه  مخارج 

گردش  در  سرمایه  تامین  جهت  نقدینگی 
است.

 
می  العاده  فوق  عمومی  مجمع  است،  گفتنی 
هزار   ۱۲۰ مبلغ  از  سرمایه  افزایش  انجام  با  تواند 
از  ریال  میلیارد  هزار   ۱۹۰ مبلغ  به  ریال  میلیارد 
عملی  اختیار  و  موافقت  انباشته  سود  محل 
مدیره  هیات  به  سال   ۲ مدت  به  را  آن  نمودن 
پس  شرکت  مدیره  هیات  تا  نماید  تفویض 
بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان  از  مجوز  اخذ  از 

نسبت به عملی نمودن آن اقدام نماید.

د  ــال ــی م ــت  ــب س ــا ــن م ــه  ب ر  ــو نـ د  ــال ــی م ــن  ــش ج
م  ــا ــ م ا ــرت  ــ ــض ــ ح و   ) ص ( کــــــرم  ا ــر  مـ ــا ــیـ پـ
ــه  ــی ــن ــی ــس ح ر  ا جـــو ر  د  ) ع ( ق  د صـــا ــر  ــف ــع ج
ــت   ــس ی و د ــع  ــم ــت ــج م  ) ع ( ا  ــد ــه ــش ل ا ــد ــی س

. شد ر  برگزا ن  زستا خو د  ال فو ه  ستگا د
به   ، مــی عــمــو ــط   ب ا و ر ر  نــگــا خــر رش  ــزا گ ــه  ب
و   ) ص ( ــرم  ــ ک ا ــر  م ــا ــی پ د  مــیــال ــت  ــب س ــا ــن م
جشن   ) ع ( ق  د صـــا ــر  ــف ــع ج م  مـــا ا ــرت  ــض ح
 ۱ ۴ ۰ ۰ ه  نــمــا بــا آ م  و د ه  مگا شا  ، ر ــو ن د  مــیــال
 ) ع ( ا  ــد ــه ــش ل ا ــد ــی س ــه  ــی ــن ــی ــس ح ر  ا جـــو ر  د
ــت  ــرک ش ه  ــا ــگـ ــتـ سـ د یـــســـت  و د ــع  ــم ــت ــج م
ز  ا جمعی  ل  ستقبا ا با  ن  زستا خو د  ال فــو
ه  همرا ن  نا آ ه  د ا نو خا و  شرکت  ن  رکنا کا
ــی  ش ا ــد ــه ب ی  ــا ــه ه م ــا ه ن ــو ــی ش یــت  رعــا بــا 

. شد ر  برگزا
ال  ا و ی  ــو س ــو م ــا  رض ســیــد  م  ــال س ال ا حــجــت 
ن  ا ــرد مـ د ال ــو فـ ی  ــا ه هـ د ا ــو نـ ــا خـ ــع  ــم ج ر  د
 ) ص ( کــــرم  ا مــر  پــیــا ت  مـــا کـــرا ن  ــا ــیـ بـ ــه  بـ
مــر  پــیــا  : شــــــت ا د ر  ــا ــ ــه ــ ظ ا و  خــــت  ا پــــرد
ی  ــر ــظ ــی ن ب ب  ــذ جـ رت  قـــد ز  ا  ) ص ( کـــرم  ا

شبه  م  مرد که  ین  ا با   . ند د بو ر  ا رد برخو
ــل  ب ــا ق ــر غ و  ســرســخــت  ــی  ــل ــی خ ــره  یـ ــز جـ
بــه  ســـتـــنـــد  ا نـــمـــی خـــو و  ه  د بـــــــو ذ  نــــفــــو
 ، رند و بیا ن  یما ا م  ــال س ا یــن  د و  نــد  و ا خــد
ی  ل ها د محبت  با   ) ص ( ا  خد مر  پیا ما  ا
ر  د را  م  سال ا یرش  پذ زمینه  و  نرم  ن ها  آ

 . کرد د  یجا ا ن  نا آ
ی  ر ــزا بـ ا ز   ا  ) ص ( ــرم  کـ ا ــر  م ــا ــی پ  : د فــــزو ا ی  و
و  عشق   ، محبت  ، یم تکر و  م  ا حرت ا ن  همچو

. ند د نمو ه  د ستفا ا ب  جذ ی  برا منیت  ا
یـــی  حـــد ــه  ــ ب ره  شـــــــا ا ــا  ــ ب ال  ا و ی  ــو ــ س ــو ــ م  
و  هـــمـــســـر  ــا  ــ ب  : گـــفـــت  ) ص ( ــر  مـ ــا ــیـ پـ ز  ا
ــت  ــب ــح م و  م  ا حــــــرت ا ــا  ــ ب د  خــــو ن  ا زنــــد فــــر

. کنید ر  رفتا و  صحبت 
ــی  ــل ــل ــم ل ــن ا ب ــح  ــی ش ا ــو ت ه  و ــر گـ ــه  ــ م ا د ا ر  د  
ــی  ــل ع و  ــی  نـ ا ــو ــح خـ ــیـ شـ ا ــو تـ ــه  ــ ب ســـبـــطـــن 
و  ــد  ــن ــت خ ا ــرد پ ــی  ی ــرا س یــحــه  مــد ــه  ب ی  یــزد ا
ن  مــا هــمــنــا ز  ا ی  د ا ــد ــع ت ــه  ب ــز  ن ن  ــا ی ــا پ ر  د
ی  یز ا جو قرعه  قید  به   ) ص ( کرم  ا مر  پیا

. شد ا  هد ا

ــن  ــس ــح م ســیــد  ــن  ــم ــل ــس ــم ل ا و  م  ســـال ال حـــجـــت ا
ه  ــا ــگ ــش ن ا د ر  د ی  ــر ــ ره د  نــهــا ل  ــو ــئ ــس م ــی  ــع ــی ــف ش
هم   نشست  ــن  ل و ا ر  د ن  ــا ــت زس ــو خ ن  ــا ــت س ا ی  ــا ه
ی  د ــا ــص ــت ق ا ــه  ــع س ــو ت ــت  ــرک ش ــی  ــگ ــن ــره ف ــی  ی ــد ن ا
ن  نسا ا بیت  تر و  یت  ا همیت  هد ا بر   ، فا و گر  فرا

 . کرد کید  تا
ــن  یـ ا  ، ــی مـ ــو ــمـ عـ ــط  ــ ــ بـ ا رو ر  ــا ــگـ نـ ــر خـ رش  ـــزا ــ ــ گ ــه  ــ ب
ه  مــا ن  بــا آ  ۵ رشنبه  چها  ، ــی ی ــد ن ا ــم   ه نشست 
ــن  ــم ــل ــس ــم ل ا و  م   ــال سـ ال ــت ا ــجـ حـ ر  ــا  حـــضـــو بـ  ۱ ۴ ۰ ۰
ی  رهــر د  ــا ــه ن ل  ــو ــئ ــس م ــی  ــع ــی ــف ش ــن  ــس ــح م ــد  ــی س
مرضا  غال  ، ن زســتــا خــو ن  ســتــا ا ی  ه هــا نــشــگــا ا د ر  د
د  ال ــو ف ــت  ــرک ش مــی  عــمــو ــط  بـ ا رو ــر  ی ــد م نــیــا  ــی  غ ــرو ف
شرکت  مل  یرعا مد رشید  خو من  هو  ، ن زستا خو
و  م  ــال س ال ــت ا ــج ح  ، ــا ف و ــر  گ ــرا ف ی  د قــتــصــا ا سعه  تو
ر  ــو م ا ل  ــو ــئ ــس م ــی  ی ــد ل ا ء ــا ــه ب یس  ــو م لــمــســلــمــن  ا

 . شد ر  برگزا ن  رکنا ز  کا ا جمعی  و  ن  رگرا یثا ا
ــن  ــس ــح م ســیــد  ــن  ــم ــل ــس ــم ل ا و  م  ســـــال ال ا حــجــت 
همیت  ا ــه  ب ره  ــا شـ ا ــا  ب نــشــســت  ــن  ی ا ر  د شفیعی 
ن  نسا ن  ا آ ر  محو که  ی  ر کا هر  ر  د  : د فزو ا  ، بیت تر
یس  ــا س ا ر  بسیا بیت  تر و  ــت  ی ا ــد ه نقش   ، ــت س ا

یــت  ا هــد ن  ــا ــس ن ا ــر  گ ا ــه  ک ی  ر طــو ــه   ب ــت  س ا مــهــم  و 
ــش  ــی پ ــی  لـ ــو صـ ا رســــت  و  د رت  صــــو ــه  بـ ر  ــا ــ ک  ، ــد ــ ش

 . رفت هد  ا خو
د  ال فــو عه  مجمو ر  ــا ک جــی  خــرو چــه  ــر  گ ا  : د ــزو ف ا ی  و
ــا  م ا ــت  سـ ا ــی  ــع ــن ص ر  ــا کـ یـــه  و  ــد  ــی ل ــو ت ن  ــا ــت زس ــو خ
یی  فر آ نقش  و  هستند  ن  رکنا کا ن  آ ن  لیدگرا تو
ن  ا تـــو و  ــت  م ــا ــخ ض  ، ــی حـ ــرا طـ ز  ا تـــب  مـــرا ن  بـــه  ــا ــ ن آ

 . ست ا تر  مهم  د  ال فو
رهری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  ــرت  دف مسئول 
داشت:  کید  تا خوزستان  استان  های  دانشگاه  در 
اوقات  و  گاهی  است  ــواری  دش و  سخت  کار  تربیت 
دو  یکی  تربیت  از  ــادر  م و  پــدر  خــانــواده  یک  در  حی 
ــن  ــاط داش ــب ــد، بــنــابــرایــن ارت ــون ــی ش ــز م ــاج ــد ع ــرزن ف
چنن  در  انسانی  ــروی  ن و  تربیت  َــن  ت ــزار  ه چند  با 

است.  بزرگی  بسیار  کار  مجموعه ای 
ی  یفا ا  : گــفــت ن  ــا ی ــا پ ر  د شفیعی  م  ــال س ال ا حجت 
ــچ  ــی ه ــا  ــ ب ــگ  ــنـ ــرهـ فـ زه  حـــــو ر  د ــه  ــفـ ــیـ ظـ و و  تــعــهــد 
هــی  و  گــا ــت  ــس ــی ن س  ــا ــی ق ــل  ب ــا ق ی  ــر ــگ ی د زه ی  حـــو
را  لم  عا یک  ن  ا می تو ن  نسا ا یک  بیت  تر با  حی 

کرد ل  متحو

؛ ) ع ( ق د صا جعفر  م  مــا ا و   ) ص ( کرم  ا مــر  پیا ت  د ســعا با  ت  د ال و ســبت  منا بــه 

ه  ســتگا د یســت   و د مجتمع  ر  د ر  نــو د  میال جشــن 
شــد ر  برگزا ن  زســتا خو د  ال فو

مســئول نهاد رهری در دانشگاه های اســتان خوزســتان در دیدار با فعاالن فرهنگی فوالد خوزستان:

می  ن  آ ر  محو ن  نســا ا که  ی  ر مــو ا ر  د بیــت  تر و  یــت  ا هد
ست ا مهم  ر  ــیا بس  ، ــد ش با

فوالد خوزستان موفق به دریافت فوالد خوزستان موفق به دریافت 
باالترین نشان مسئولیت باالترین نشان مسئولیت 

اجتماعی شداجتماعی شد

افزایش سرمایه فوالد افزایش سرمایه فوالد 
خوزستان مورد تایید سازمان خوزستان مورد تایید سازمان 

بورس قرار گرفتبورس قرار گرفت



آخرین تصمیمات 
درباره بازگشایی 
 دانشگاه ها 
از 15 آبان
محمد علی زلفی گل، 
وزیر علوم گفت: اختیار 
بازگشایی و آغاز 
آموزش حضوری از 
15 آبان به دانشگاه ها 
واگذار شده است. 
سیاست این است به 
مرور دانشجویان در 
دانشگاه ها حضور 
فیزیکی داشته باشند 
و دانشگاه ها بر 
اساس شرایط خود 
برای حضور آن ها 
برنامه ریزی  کنند.

وی افزود: برای 
آموزش حضوری 
دانشجویان سال اول 
کارشناسی ارشد و 
مقاطع کارشناسی 
برنامه ریزی خواهد 
شد.

ددستچينستچين

ولی اهلل رستم علیزاده، عضو هیئت علمی مؤسسه 
مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور معتقد 
است: ما تاکنون برای اینکه چگونه مهاجرت های 
روستایی و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ 
را مدیریت کنیم، برنامه مشخصی نداشته ایم و یا 

اگر داشته ایم آن قدر مناسب نبوده که بتواند مانع 
افزایش سکونتگاه های غیررسمی و مشکالت 

ناشی از آن ها شود. معموالً مشخص نیست این 
برنامه ها تا چه اندازه مطابق نیازهای مردم تهیه 

می شوند، همچنین معلوم نیست چند درصد 

بودجه ای که برای اجرای برنامه ای تعریف 
می شود تخصیص پیدا می کند. برای ساماندهی 

حاشیه نشینی نیازی نیست تغییرات زیادی 
صورت گیرد و تغییرات جزئی هم می تواند زندگی 

حاشیه نشینان را بهبود بخشد.
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 پایان شرارت مجرمان شرور و برند  ◾
مرتضی طــایــی، رئــیــس پلیس پیشین 
تهران بزرگ به میزان گفت: خوشبختانه 
ــروز دیــگــر از آن نـــوع شـــرارت هـــا و آن  ــ ام
ــروری کــه تبدیل بــه بــرنــد شــده بــودنــد و  مــجــرمــان شـ
کار هایی می کردند که همچنان در صحنه بمانند و 
مخاطبانشان بدانند هنوز رفت و آمــدی دارنــد را در 

تهران نداریم. 

همچنان به تولید واکسن داخلی نیاز داریم ◾
مصطفی قــانــعــی، عضو کمیته واکسن 
کووید به ایسنا گفت: به هیچ وجه نمی توان 
گفت چــون داریـــم واکسن وارد می کنیم 
دیگر نیاز به تولید واکسن نداریم. چنین حرفی قابل 
بیان نیست؛ آیا کشور می خواهد هر سال یک میلیارد 
دالر پول به خارج دهد تا واکسن وارد کند؟ اگر خودش 

تولید کند چه مشکلی دارد؟

نگرانی از فرسودگی زندان ها ◾
ــزارش مهر مهدی فــراهــانــی، معاون  بــه گـ
قضایی سازمان زندان ها با بیان اینکه اگر 
به فکر ترمیم فرسودگی زندان ها نباشیم، 
به مشکات زیــادی دچــار می شویم، گفت: مدیران 
رده باالی کشور مدام برای ساخت سینما یا مجموعه 
ورزشی ابراز تمایل می کنند اما برای آنان سخت است 

بگویند در مدت کاری شان یک زندان ساخته اند.

نقش وزیر بهداشت در کاهش سهمیه های پزشکی ◾
ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون داخلی 
ــر بهداشت و  ــارس گفت: وزی کشور بــه ف
درمــان در سال هایی که سمت معاونت 
گسترش رشته های پزشکی را داشتند؛ ظرفیت پذیرش 
نیروی متخصص را از 3هزار و 400 پزشک در سال به 
2هزار نفر رساند. متأسفانه کمبود این نیروهای ماهر 

در مواقعی مثل کرونا مشهود است.
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محمود مصدق   وزارت 
راه و شهرسازی سال گذشته 
آمار حاشیه نشینان در ایران 
را 26 میلیون نفر اعــام کرد؛ 
یعنی از هر چهار ایرانی یک 
نــفــر حــاشــیــه نــشــیــن اســـت. 
البته آمــارهــای رسمی دیگری هم وجــود دارد 
که نشان می دهد 2۹ تا 3۵ درصد شهرنشینان 
مــا )۱۸ تــا 22 میلیون نفر( در بیش از 2 هــزار 

سکونتگاه حاشیه ای زندگی می کنند. 
حاشیه نشینی را باید محصول گرانی مسکن و 
مهاجرت مردم روستا و شهرهای کوچک و میانه 
به شهرهای بــزرگ به انگیزه دریافت امکانات 
رفاهی بیشتر و زندگی بهتر دانست. از سوی 
دیگر این پدیده به نظر کارشناسان نشان دهنده 
ضعف در ساختار اجتماعی، بــازتــاب فضای 
بیمارگونه اقتصاد، مدیریت ناکارآمد شهری، 
نــاکــارآمــدی بــرنــامــه ریــزی فضایی منطقه ای و 
بی عدالتی های اجتماعی اقتصادی در سطح 
ملی، استانی و محلی است و می تواند به عنوان 

محملی برای بروز انواع جرایم و بزه ها باشد. 
حـــال پــرســش ایـــن اســـت ســیــاســت گــذاران ما 
ــدهــی وضعیت  ــردی بــــرای ســامــان ــکــ ــ چـــه روی
حاشیه نشینی در پیش گرفته اند؟ آیا برنامه 
مشخصی برای مهار و کاهش این معضل اجرا 

شده است؟ 

برنامه ریزی بلندمدت 20 ساله می خواهیم  ◾
علیرضا پــاک فطرت، عضو کمیسیون عمران 
ــورای اســامــی در پــاســخ بــه قــدس  مجلس شــ
می گوید: ما در حوزه مدیریت شهری و اقتصاد 
هیچ الگو و برنامه مشخصی بــرای مقابله با 
حاشیه نشینی نداریم. حتی دولت ها برنامه 
پنج ساله توسعه را هم درست اجرا نمی کنند. 
بـــنـــابـــرایـــن کـــامـــاً طــبــیــعــی اســــت وضــعــیــت 
اشتغال و تولید در روستا دچــار مشکل شود 
و مــردم بــه نــاچــار بــه شهرها مهاجرت کنند و 
در ســاخــتــمــان هــای بی کیفیت ســاکــن شوند 
ــه ای بــا بیش از 6 ریشتر  ــزل ــر زل بــه طــوری کــه اگ
اتـــفـــاق بــیــفــتــد بــیــشــتــریــن تــلــفــات مــتــوجــه 

حاشیه نشین هاست. 
نماینده مردم شیراز در مجلس با اشاره به اینکه 
تداوم خشکسالی ها و سنتی بودن کشاورزی در 
ایران بر معضل افزایش حاشیه نشینی شهرهای 
بزرگ دامن زده، تصریح می کند: برای ساماندهی 
حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ و کانشهرها 
باید به اقتصاد روستا و شهرهای کوچک احترام 

بگذاریم و امکانات آن ها را ارتقا دهیم.
ساماندهی حاشیه نشینی نیازمند برنامه ریزی 
صحیح و بلندمدت 20 ساله است ضمن اینکه 
هر دولتی هم که سر کار می آید باید پاسخگوی 

عملکردش در اجرای برنامه ها باشد. 

 ضرورت اصالح قوانین  ◾
در حوزه مدیریت شهری

محمدرضا محمودی، معاون سابق امورعمرانی 
استانداری تهران نیز تفکر مدیریت شهری در 
کشور را سنتی و منسوخ شده می داند و به قدس 
می گوید: مدیران شهری در قبال نیازهای جامعه، 
خودشان را بــه روز نکرده اند و تا آنجا که اطاع 
دارم برنامه خاصی برای مقابله با حاشیه نشینی 
در دست اجرا نیست و با این امر که مثاً سالی 
 ۵00 هزار یا یک میلیون واحد مسکونی حداقل 
60 تا ۸0 متری در کشور ساخته شود بسیار بعید 

است حاشیه نشینان بتوانند صاحب مسکن 
شوند و حاشیه نشینی کم شود. 

ــنــکــه پــیــامــدهــای منفی  ــه ای ــاره بـ ــ ــا اشــ وی بـ
حاشیه نشینی یقه مسئوالن و مدیران کم کار 
شــهــری و متموالنی کــه مــالــیــات نمی پردازند 
ــد: بــــرای ســامــانــدهــی  ــزایـ ــی افـ را مـــی گـــیـــرد، مـ
حاشیه نشینی بــایــد قــوانــیــن خـــود را تغییر 
دهیم، االن ضوابط شهرداری ها بــرای ساخت 
مسکن خیلی خشک اســـت؛ مــثــاً بــه کمتر 
از ۵0 متر مجوز ساخت نمی دهند. در حالی 
که خیلی از کشورهای دنیا این مشکل را حل 
ــد و بـــرای مساحت های خیلی کمتر-  کــرده ان
حتی تا ۱2 متر- هم مجوز ساخت می دهند. 
فقط به این دلیل که نیازهای اساسی جوانان 
را پاسخگو باشند تا آنــان به تدریج بتوانند با 
 افزایش درآمــد، خانه های بزرگ تری برای خود 
دست و پا کنند. ولی ما این موضوع را در ضوابط 
خود پیش بینی نکرده ایم در نتیجه بعضی از 
شهروندان مجبورند در حاشیه شهرها و در 
سکونتگاه های غیر استاندارد زندگی کنند. یکی 
دیگر از ضوابط ساخت مسکن، داشتن پارکینگ 
برای کاهش بار ترافیکی است؛ در حالی که این 
موضوع هزینه های ساخت را افزایش می دهد و 
شهرداری ها می توانند با احداث پارکینگ های 

عمومی این مشکل را حل کنند. 

چه کرده ایم؟ ◾
محمدحسن رضـــوی، کارشناس برنامه ریزی 
شهری امــا نگاه دیــگــری بــه مــوضــوع دارد و به 
قدس می گوید: حاشیه نشینی ریشه در الگو و 
شیوه شهرنشینی ما دارد که همیشه در تأمین 
زیرساخت ها و مسکن برای مردم و جریان های 
ــوده ایــم در نتیجه مـــردم به  مهاجرتی عقب ب

حاشیه شهرها پناه می برند.
وی می گوید: سال ۱3۸2 سند ملی توانمندسازی 

سکونتگاه های غیررسمی کشور به تصویب 
هیئت دولت رسید و کمی بعد برای ارائه خدمات 
به این گونه مناطق طرح بهسازی سکونتگاه های 
غیررسمی مطرح شد. اما ایراد اساسی این برنامه 
آن بــود که گرچه زیرساخت های شهری مثل 
آب و برق و... به این مناطق می آمد اما موجب 
تــوانــمــنــدســازی و بهبود وضعیت اجتماعی 
خانوارهای حاشیه نشین نمی شد در نتیجه با 
گذشت زمان در این مناطق حاشیه های جدیدی 
شکل گــرفــت. مثاً مطالعات نشان می دهد 
2۵ درصد از ساکنان حاشیه کانشهر مشهد 
جزو ساکنان اصلی شدند که با پیوستن جمع 
دیــگــری از مــهــاجــران بــه آن هـــا سکونتگاه های 
غیررسمی تــازه ای شکل گرفت. مثاً زمانی در 
مشهد حاشیه نشینی در بولوار دوم طبرسی 
وجــود داشـــت، امــا امـــروز بــولــوار ســوم طبرسی 
و التیمور تا زرکــش هم سکونتگاه غیررسمی 

محسوب می شوند. 
رضوی ادامه می دهد: از پنج سال پیش شاهد 
سیاست غلبه دیدگاه اجتماعی به توانمندسازی 
سکونتگاه های غیررسمی هستیم. بر این اساس 
برخاف گذشته که وزارت راه و شهرسازی متولی 
طرح های بهسازی سکونتگاه های غیررسمی 
بود در رویکرد جدید، وزارت کشور و سازمان امور 

اجتماعی این وزارتخانه متولی هستند.
وی در همین زمینه می افزاید: طبق پیش فرض 
وزارت کشور بهسازی کالبدی سکونتگاه های 
غیررسمی از نتیجه توانمندسازی اجتماعی 
ساکنان این گونه سکونتگاه ها حاصل می شود. 
یــعــنــی در ابــتــدا نــیــازی نــیــســت از بــیــرون به 
شهرداری و یا دولت بگوییم مثاً در یک محله 
حاشیه ای اقــدام به آسفالت سازی خیابان ها 
و یــا مــدرســه ســازی کند بلکه ابــتــدا بــایــد روی 
فرهنگ پذیری و اجتماع پذیری حاشیه نشینان 
کار کنیم. مثاً اعتیاد پدر خانواده را برطرف و 

زمینه اشتغالش را فراهم کنیم تا درآمد ثابتی 
کسب کند و بتواند فــرزنــدانــش را بــه مدرسه 
بفرستد در ایــن صــورت خــانــواده هــا خودشان 
محله را آباد می کنند و توسعه درون زای محات 

اتفاق می افتد. 

مداخله در 200 محله از هزار محله ◾
این کارشناس برنامه ریزی شهری که در رویکرد 
یاد شده، مدیریت فنی پروژه دفاتر تسهیل گری 
و توسعه اجتماعی محات را به عهده دارد، در 
خصوص میزان موفقیت این برنامه می گوید: از 
دو بُعد باید به این موضوع نگاه کنیم. مثاً طبق 
ارزیابی های کارشناسی هزار محله نیاز به مداخله 
برای توانمندسازی اجتماعی دارنــد و ما در 20۵ 
محله مداخله را شروع کرده ایم. یعنی از این بُعد 
پــروژه تا 20 درصــد موفق بــوده اما اینکه در 20۵ 
محله ای که مداخله را شروع کردیم چند درصد 

موفق بودیم نیاز به مطالعه دقیق تری داریم. 
ــد فعلی  وی در پاسخ بــه ایــن پرسش کــه بــا رون
چند سال طول می کشد تا پروژه توانمندسازی 
اجتماعی محات به سرانجام برسد، می گوید: 
ــرآورد ایــن اســت کــه اگــر یــک تیم تسهیلگر  ــ ب
 بــه هــر مــحــلــه ای بـــرود بــایــد بــتــوانــد بین ســه تا 
پنج سال از محله خارج شود اما بحث این است 
که آیا برای هر هزار محله می توان یک تیم ارسال 
کرد و یا یک تیم می تواند پس از پنج سال از آن 
خــارج شــود؟ ما سال نخست 64 محله و سال 
دوم در 2۵0 محله مداخله کردیم و امسال از 
۵0 محله خــارج می شویم. یعنی دیگر نیازی 
ــرای توانمندسازی افـــراد این  به تسهیلگرها ب
محات نیست. اگر در همه هزار محله مداخله 
کنیم آن وقت می توانیم امیدوار باشیم تا ۵ یا 6 
سال دیگر این برنامه به نتیجه برسد و سپس 
 ادعــا کنیم مثل کــره جنوبی دیگر سکونتگاه 

غیررسمی نداریم. 

 کارشناسان می گویند برای ساماندهی حاشیه نشینی در کالنشهرها 
باید اقتصاد روستا و شهرهای کوچک را رونق دهیم

حاشیههایحلشدنیحاشیهنشینی

 مدیران شهری در قبال نیازهای جامعه، خودشان را به روز نکرده اند و تا آنجا که اطالع دارم برنامه خاصی برای مقابله با 
حاشیه نشینی در دست اجرا نیست و با این امر که مثاًل سالی 500 هزار یا یک میلیون واحد مسکونی حداقل 60 تا 80 متری 

در کشور ساخته شود بسیار بعید است حاشیه نشینان بتوانند صاحب مسکن شوند و حاشیه نشینی کم شود. 
گزيدهگزيده

جامعه سالم
 مبارزه با هپاتیت، گرفتار 

ویروس بی اطالعی!
مجید دانایی *   اگرچه با پیشرفت جوامع بشری 
و تغییرات عمده در سبک های زندگی، مسائل مرتبط 
به سامت تحت کنترل بیشتری قرار گرفته اما آگاهی 
درزمینه بیماری ها در چارچوب الگوهای فرهنگی 
صورت می گیرد. رسانه ها با تأثیر بر افکار عمومی، 
اطاع رسانی، افزایش دانش و تغییر نگرش از اهمیت 
زیــادی بــرخــوردار هستند. افــراد در جامعه امــروزی 
با منابع متعدد دانشی در زمینه سامت مواجه 
ــداری و شنیداری  هستند که توسط رسانه های دی
منتشر می شود. این اطاعات در مواردی سودمند و 
در مواردی زیانبار است. رسانه ها با برجسته سازی، 
برخی از پیام ها را مهم تر جلوه می دهند درحالی که 
ممکن است این مطالب برای افراد ناکارآمد باشد. اما 
یکی از وظایف وسایل ارتباط جمعی در زمینه دانش 
سامت، حساسیت همگانی به سامت فــردی و 
اجتماعی اســت. رسانه ها با استفاده از روش هــای 

مؤثر، مردم را درزمینه سامت آگاه می کنند.
اطاع رسانی در زمینه بیماری ها در جامعه امروزی 
از اهمیت زیــادی برخوردار است اما این مورد در 
خصوص بیماری های عفونی مانند هپاتیت )یرقان، 

زردی( دارای دو اشکال عمده است.

نبود اطالع و یا کم اطالعی از بیماری هپاتیت ◾
بسیاری از شهروندان درباره بیماری هپاتیت اطاع 
چندانی ندارند. بسیاری بر این گمان اند این بیماری 
مخصوص کــودکــان اســت و یا از روش هـــای درمانی 
امروزی آن خبری ندارند. حساسیت متعادل درزمینه 
این بیماری در بین افراد جامعه کمتر دیده می شود. به 
همین دلیل هنگامی که افراد با آثار ناشی از هپاتیت 
مواجه می شوند باز هم برای درمان اقدام نمی کنند. 
بیشتر افرادی که با نارسایی های جدی کبدی روبه رو 
و یا دچار سرطان کبد می شوند به دنبال درمــان این 
بیماری ها هستند درحالی که درمان و یا کنترل هپاتیت 

به راحتی می تواند از این گونه عوارض جلوگیری کند.

اطالعات متناقض ◾
امــروزه اطاعات فراوانی در مورد انــواع بیماری ها 
منتشر می شود که متناقض هستند. برخی از 
دیدگاه طب سنتی و اسامی به بیماری ها می نگرند 
و برخی بر اساس تحلیل های پزشکی نوین مسائل 
مربوط به سامت را توضیح می دهند. در بسیاری 
از مــوارد اطاعات ایــن دو حــوزه یکدیگر را نقض 
می کنند و در نتیجه سبب درماندگی و حیرانی 
افـــراد می شوند، در ایــن حالت افـــراد نمی توانند 
تصمیم درســتــی بگیرند و اغلب سامت افــراد 
فدای این تناقض ها می شود. در حال حاضر طب 
سنتی با توجه به کاستی های پزشکی نوین مورد 
استقبال قرارگرفته و از سوی دیگر پزشکی نوین در 
برابر بسیاری از توصیه های طب سنتی ایستادگی 
می کند. این مجادله ها سامت در جامعه را دچار 

اختال جدی کرده است.
بــر تمامی اصــحــاب رســانــه الزم اســت زمینه های 
کم اطاعی و اطاعات متناقض را کاهش دهند. در 
این جامعه، افراد زیادی هستند که با دستیابی به 
دانش سودمند می توانند مانع بروز پیامدهای ناگوار 
بیماری هپاتیت شوند.انجمن های مرتبط با عرصه 
سامت نیز می توانند در حوزه های مختلف علمی و 
عملی درخصوص بهبود وضعیت سامت همکار 

خوبی برای سازمان های رسمی و جامعه باشند. 
*مدیرعامل انجمن هپاتیت خراسان رضوی

      صفحه 6

 بنیاد مسکن انقالب اسالمی اس��تان مرکزی در نظر دارد نسبت اجرای پروژه 
400 واحد مس��کونی ش��هری ش��امل 25 بلوک )طرح اقدام ملی مس��کن فاز 2( 
در ش��هرخمین ب��ا زیر بنای کل 55710 متر مربع  به صورت دس��تمزدی ش��امل مراحل 
فونداس��یون ، اس��کلت ، س��قف و دیوار چینی اقدام نماید،  لذا از پیمانکاران ذیصالح 

جهت شرکت در مناقصه و اطالع از سایر جزییات دعوت به عمل می آید:
-محل اجرای پروژه : شهر خمین

-زمان فروش اسناد: از تاریخ 1400/8/9 تا تاریخ 1400/8/17 میباشد.
-عودت اسناد: حداکثر تا تاریخ 1400/8/19 می باشد.

-زمان بازگش��ایی پاکات مناقصه:  1400/8/20 می باش��د.
-ضمانت نامه فرآیند ارجاع کار جهت  شرکت در مناقصه: 5 درصد مبلغ پیشنهادی می باشد.

-نوع اعتبار : غیر عمرانی - نقدی 
-محل تحویل پاکات مناقصه : اداره حراست بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان مرکزی

-محل فروش اسناد: واحد امور قرارداد ها واقع در اراک – میدان حافظ – جنب کالنتری13 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان مرکزی طبقه دوم- تلفن 08633663035-6

 روابط عمومی بنیاد مسکن استان مرکزی

آگهی مناقصه عمومی  )نوبت دوم(

ف
/1
40
71
62

سازمان سیما ، منظر و فضاي 
سبز شهرداري سبزوار در نظر 
دارد نس��بت ب��ه واگ��ذاري به 
اجاره غرفه مواد غذایي  از طریق مزایده کتبي به افراد واجد ش��رایط اقدام نماید . لذا 
متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مربوطه به امور قراردادهاي سازمان مراجعه و 

یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 44641000-051 تماس حاصل فرمایند .

مكان رديف
مدت 
اجاره

مبلغ اجاره 
ماهیانه )ريال (

مبلغ شركت در 
مزايده )ريال(

4
غرفه مواد غذايي 

2415/000/00020/000/000 ماهپارك استقبال

مبل��غ س��پرده ش��رکت در مزای��ده ب��ه ص��ورت واریز نق��دي ی��ا ضمانت نام��ه بانکي 
م��ي باش��د . ضمن��ًا س��ازمان در رد ی��ا قب��ول ه��ر ی��ك از پیش��نهادها مختار اس��ت . 
آخری��ن مهل��ت ش��رکت در مزای��ده و تحوی��ل پاک��ت ه��اي پیش��نهادي ب��ه دبیرخانه 
س��ازمان پای��ان وق��ت اداری روز س��ه ش��نبه1400/08/18 مي باش��د . مزای��ده رأس 
س��اعت 14 ظه��ر روز چهارش��نبه 1400/08/19 در مح��ّل س��ازمان برگ��زار م��ي گ��ردد .

کاظم خلیلی دارینی - رئیس سازمان سیما،منظر و فضای سبزشهری  شه��رداری سب��زوار 

»آگهي مزايده «
نوبت دوم

ف
/1
40
68
75

اصل برگ س���بز خودروی س���واری پراید سایپا 141 
آی ب���ه ش���ماره انتظام���ی 32 ای���ران 685 د 82 
ب���ه ش���ماره موت���ور 2627958 و ش���ماره شاس���ی 
S1482287277871 متعل���ق ب���ه خانم معصومه 
بیگم حس���ینی مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

ف
,1
40
71
66

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

اص���ل برگ س���بز و س���ند خ���ودروی وان���ت تویوتا 
هایلوکس به ش���ماره انتظام���ی 32 ایران 232 د 
64 به شماره موتور 4Y0362000 و شماره شاسی 
YN1060014723 متعلق به آقای حسن زرین پناه 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ف
,1
40
71
76

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ولی اهلل رستم علیزاده

جمعیت شناس



ژستد: 
می خواستم 
در یک کشور 

مسلمان زندگی 
کنم

رودی ژستد پس از 
امضای قراردادش 
با استقالل درباره 
حضور در این تیم 
گفت: استقالل در 
دنیای فوتبال یک 

باشگاه شناخته شده 
است. خوشحالم 
که اینجا هستم.  
دین مردم کشور 

ایران نقش مهمی 
در تصمیمم داشت. 
من همیشه دوست 

داشتم در یک کشور 
مسلمان زندگی کنم.
تالش خواهم کرد تا 
انتظارات را برآورده 

کنم. 

در  حاشيه

دردسر بزرگ 
برای آزمون

sport- سایت
express روسیه در 

خبری عجیب مدعی 
شد سردار آزمون 

دچار دردسر بزرگی 
شده است و باید روز 
۸ دسامبر )۱۷ آذر( در 

دادگاه حاضر شود. 
این دردسر مربوط به 
شکایت و ادعایی در 

زندگی شخصی آزمون 
است. مدیر برنامه 
آزمون این حواشی 

را شایعه دانسته اما 
»دیمیتریف« یک 

وکیل در روسیه تأکید 
کرده این اتفاقات رخ 
داده و کار به دادگاه 

کشیده شده است.به 
گفته دیمیتریف، وی به 
دنبال توافق و تفاهم با 

آزمون است.
این سایت روسی 

همچنین اعالم کرده 
یکی از دالیلی که آزمون 

قصد دارد این فصل 
تیم زنیت را ترک کند، 

همین پرونده است.

خبرخبر
روزروز

  ژاوی 
مدیران باشگاه السد از مذاکره های 

صورت گرفته با ژاوی هرناندز، سرمربی 
فعلی این تیم، رضایت ندارند. آن ها با 

انتشار پست هایی با استفاده از هشتگ 
»ژاوی بمان« مخالفتشان را نشان دادند.

  جنارو گتوزو 
نام  سرمربی سابق ناپولی، به عنوان 

گزینه اصلی مالکان نیوکاسل برای 
هدایت این تیم مطرح است. پیش از 

این دیلی میل مدعی شد تماس هایی 
با روبرتو مارتینز گرفته شده است.

  لئوناردو
مدیر ورزشی پی اس جی در واکنش به 
مصدومیت جدید مسی با طعنه گفت: 

بیشتر از اینکه با ما تمرین کند با تیم 
ملی آرژانتین بود. پروازهای طوالنی 

باعث مشکالت عضالنی می شود.

رستم زاه  ادامه فهرست بهترین های سال ۲۰۲۱ فوتبال جهان از سوی فدراسیون 
بین المللی آمار و ارقام منتشر شد و این فهرست به بهترین دروازه بان های سال 
اختصاص داشت. در این فهرست ۲۰ نفره، نام امیر عابدزاده دروازه بان تیم ملی 
ایران هم قرار دارد که سال گذشته در تیم ماریتیمو عملکرد بسیار چشم گیری 

داشت و یکی از بهترین دروازه بان های فصل قبل لیگ پرتغال بود.
عابدزاده که امسال راهی تیم پونفرادینا اسپانیا شده و در تالش است صعود به 
اللیگا را با این تیم تجربه کند، حاال در کنار مهدی طارمی و سردار آزمون قرار گرفته 
است که نام آن ها هم یک روز قبل از وی در لیست بهترین بازیکنان جهان 

منتشر شده بود.
نکته کلیدی در مورد بهترین ها این است که معموالً دروازه بانان ایرانی 
در تمام طول تاریخی جایی در این فهرست نداشتند و حاال عابدزاده 
یک تنه تاریخ فوتبال ایران را به دوش می کشد. او پسر دروازه بان 
افسانه ای است که به دلیل شرایط فوتبال حرفه ای آن زمان ما به 

حق خود نرسید.
فوتبال ایران با طارمی، آزمون و عابدزاده روزهایی را تجربه می کند 
که بی سابقه بوده است و می تواند نوید بخش آینده ای روشن برای 
بازیکنان ایران باشد که رنج لژیونر شدن را به جان می خرند 
و بــرای مدتی قید قــراردادهــای سنگین و وسوسه کننده را 

می زنند.

عنکبوت سیاه ◾
امیر عــابــدزاده که با لقب عنکبوت سیاه ایرانی در 
رسانه های پرتغال از او یاد می شد به قــدری خوب 
بود که مسئوالن انتخاب بهترین های فصل در لیگ 
پرتغال را بر آن داشت تا بهترین گلر را از تیم قهرمان 
انتخاب نکنند. او فصل گذشته تنها در یک دیدار برابر 
پورتو غایب بود و در سه بازی نمره باالی ۸ را کسب کرد. عابدزاده با میانگین 
۳.۲ سیو در هر بازی توانست ۷۳ درصد از توپ های شوت زده شده به سمت 
به دروازه اش را دفع کند. ثبت ۱۰۲ سیو در ۲9 بازی از سوی او، نشان از تأثیر 
باالیش در بقای ماریتیمو دارد؛ تیمی که امیر در پایان فصل آن را به قصد اللیگا 

ترک کرد.
عابدزاده در پایان فصل ۲۱-۲۰۲۰ پونفرادینای اسپانیا را به عنوان هدف بعدی خود 
انتخاب کرده و راهی اللیگای۲ شد. او خیلی زود توانست در ترکیب تیمش خود را 

اثبات کند و به گلر اول پونفرادینا تبدیل شود. 

فهرست بهترین ها ◾
در شرایطی که در هفت سال اخیر، مانوئل نویر پنج بار عنوان بهترین دروازه بان 
جهان را کسب کرده، فهرست ۲۰ نفره گلرهای منتخب این فصل معرفی شد که نکته 
جالب حضور پسران دروازه بانانی است که در سال های قبل بهترین های قاره خود 
بودند. احمدرضا عابدزاده و پیتر اشمایکل امروز شاهد درخشش پسرانشان در سطح 

اول فوتبال دنیا هستند.لیست بهترین ها به شرح زیر است:
امیر عابدزاده / دوناروما /کورتوا/ کاسپر اشمایکل/ پیکفورد /دخیا/ نویر/ادرسون/ 
ادوارد مندی /امیلیانو مارتینز /اوبالک /گوالچی/ ناواس / آلیسون /اونانا / الشناوی 

/مت ترنر /آندره بلیک /پدرو گالیزه /گیلرمو اوچوا

»امیر عابدزاده« کنار اشمایکل، نویر و دوناروما

  پرواز »بچه عقاب« 
در جمع بهترین های جهان

زیر ذره بين
خطر حذف آبی و قرمز جدی تر شد

 گل گهر، پیکان و مس 
در راه آسیا!

سینا حسینی    کابوس حذف از آسیا همیشه 
ــواداران استقالل و پرسپولیس وجود  ــرای هــ ب
داشته، نبود انضباط مالی در نظام مدیریتی دو 
باشگاه در سال های گذشته، مالکیت مشترک، 
نداشتن امکانات و ابزار استاندارد و بسیاری از 
آیتم های دیگر سبب شده سایه این تهدید به 
شکل دائمی روی سر این دو باشگاه رؤیت شود.

هرچند مــدیــران دستگاه ورزش و فدراسیون 
فوتبال در حد شعار از اهمیت تعیین تکلیف 
این دو باشگاه و ایجاد زیر ساخت های حرفه ای 
سخن گفته اند، اما این باور هرگز رنگ واقعیت 
به خود نگرفت تا امروز بابت همین مسائل خطر 
حذف از گردونه رقابت های لیگ قهرمانان آسیا 

به شدت آبی و قرمز فوتبال ایران را تهدید کند.
ارائــــه اطـــالعـــات غــلــط در ســـال هـــای اخــیــر به 
کــنــفــدراســیــون فــوتــبــال آســیــا و تــعــدد شکات 
بین المللی حساسیت AFC را برانگیخت تا 
پــرونــده هــای ارســالــی را بــا دقــت نظر بیشتری 
بــررســی کنند کــه حــاصــل ایــن اتــفــاق جریمه 
۱۲۰هــــزار دالری بــه واســطــه ارائـــه اســنــاد غیر 
واقعی به این نهاد فوتبالی بود، هرچند مدیران 
فدراسیون فوتبال این اتفاق را از دید افکارعمومی 
پنهان کردند تا کسی متوجه تخلف آن ها نشود، 
اما کامالً پیداست دیگر کنفدراسیون فوتبال 
آسیا فریب اسناد غیر واقعی را نمی خورد و با 
حساسیت فوق العاده ای به فوتبال ایــران نگاه 
می اندازد تا به قول معروف مو را از ماست بیرون 

بکشد.

حاال اما ماجرا از فرایند بدهی های معوقه دو 
باشگاه و پرونده های انضباطی آن ها فراتر رفته 
و گفته مــی شــود کنفدراسیون فوتبال آسیا 
دســت روی نقطه حساسی گذاشته و عنوان 
کــرده مالکیت مشترک دو باشگاه استقالل و 
پرسپولیس با یکدیگر در تضاد است و همین 
مسئله می تواند تهدیدی بزرگ برای حذف این 
دو نماینده فوتبال ایران از مسابقات آتی لیگ 

قهرمانان باشد.
با این حال کامرانی فر، دبیرکل فدراسیون فوتبال 
در واکنش به ایــن ماجرا عنوان کــرده در حال 
مکاتبه با کنفدراسیون فوتبال آسیا هستیم تا 

مشکل را مدیریت کنیم!
مشاور وزیر ورزش و جوانان اما هشدار می دهد 
که موضوع خیلی جدی تر از آن است که تصور 
کنید، ذوالفقارنسب در این ارتباط به رسانه ها 
گفته است: فدراسیون، وزارت ورزش و نهادهای 
باالدستی اگر کاری انجام ندهند، قطعاً شاهد 

حذف این دو تیم از گردونه مسابقات هستیم.
در همین حین امــا ســؤال به وجــود می آید چرا 
فدراسیون فوتبال در این مقوله بی تحرک بود، 
در حالی که آن ها می توانستند با رسانه ای کردن 
ماجرا از چند هفته قبل فشار افکارعمومی را روی 
دوش وزارت ورزش و جوانان قرار دهند تا موضوع 
مرتفع شود، اما این اتفاق رخ نداد تا حاال تیم های 
چهارم تا ششم جدول رده بندی شانس حضور در 

لیگ قهرمانان آسیا را بدست آورند؟
اگر استقالل و پرسپولیس از لیگ قهرمانان آسیا 
کنار گذاشته شوند، طبق جدول لیگ بیستم، 
تیم هایی که در رده های بعدی قرار دارند به نوبت 
در صورت کسب مجوزهای الزم برای اخذ مدرک 
حرفه ای، جایگزین آن هــا می شوند. البته این 
تیم ها باید متعلق به نیمه باالیی جدول باشند. 
در میان هشت تیم برتر لیگ بیستم، تراکتور هم 
معیارهای الزم برای اخذ مجوز حرفه ای را ندارد 
و با ایــن حساب شانس به ترتیب به گل گهر 
سیرجان، پیکان و مس رفسنجان رو می کند. 
اگر هم به هر دلیلی فوالد به عنوان قهرمان جام 
حذفی از لیگ قهرمانان آسیا کنار گذاشته شود، 
سهمیه این باشگاه به نایب قهرمان جام حذفی 
نمی رسد چــرا که جــام حذفی اصــالً چیزی به 
نام نایب قهرمان ندارد و سهمیه قهرمان جام 
حذفی به تیم های نیمه باالیی جدول رده بندی 

لیگ بیستم تعلق می گیرد.
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 امروز تیم ملی امید مقابل تاجیکستان ◾
تیم ملی فوتبال امید ایران امروز ساعت ۱۷:۳۰ آخرین 
دیدار خود در مرحله مقدماتی قهرمانی زیر ۲۳ سال 
آسیا را برابر تیم ملی تاجیکستان، میزبان گروه B برگزار 
خواهد کرد که حکم تعیین صدرنشین این گروه را دارد. 
مهدوی کیا گفت: بازی مهمی است. هر دو تیم سعی 
می کنند سرگروه شوند. قطعاً بازی خوبی خواهد بود. 

تاجیکستان تیم خوب و قابل احترامی است.

داور جنجالی در کمیته اخالق ◾
وحــیــد صــالــحــی بــا حــضــور در بــرنــامــه فــوتــبــال برتر 
صحبت های تکان دهنده ای در خصوص فساد در 

فوتبال کشور انجام داد. 
این داور مدعی شد داورها هم دالل دارند بر اساس اعالم 
کامرانی فر، به زودی در کمیته اخالق حضور خواهد 
یافت و فدراسیون فوتبال هم اگر مستنداتی از سوی وی 

ارائه شود پیگیر موضوع خواهد بود.

طیبی، از این نفت به آن نفت  ◾
محمد طیبی بازیکنی است که در ابتدای فصل با نفت 
مسجد سلیمان قرارداد امضا کرد تا به نوعی بتواند خط 
دفاع این تیم را تقویت کند. با این حال شنیده می شود 
این بازیکن با گذشت دو هفته از شروع لیگ و به خاطر 
مشکالت مالی ترجیح داد قراردادش را با نفت مسجد 
سلیمان فسخ کند تا فوتبالش را در تیم صنعت نفت 

آبادان پیگیری کند.

صیادمنش: دوست دارم به استقالل برگردم ◾
اللهیار صیادمنش، بازیکن تیم زوریــا اوکــرایــن گفت: 
قبالً هم گفته ام طرفدار هیچ کدام از تیم های استقالل و 
پرسپولیس نبودم ولی وقتی از هر دو تیم پیشنهاد داشتم، 
خودم خواستم به استقالل بروم و اکنون یک استقاللی 
سرسخت هستم.هدف هایی در سطح اول فوتبال دنیا دارم 
که ان شاءلله وقتی به آن ها رسیدم خیلی دوست دارم که 

بعدش برای استقالل بهتر و بیشتر بازی کنم.

جواد رستم زاده  هفته سوم رقابت های لیگ برتر عصر دیروز با 
سومین پیروزی پیاپی استقالل ، سپاهان و شکست شهرخودرو در 
خانه شروع شد.در تهران نبرد دو تیم استقالل و تراکتورسازی با نتیجه 
یک بر صفر به پایان رسید. در این دیدار که مجیدی برای اولین بار از 
روزبه چشمی در خط میانی استفاده کرد توانست نیمه اول میهمان را 
در زمین خودش حبس کند. اساس حرکات تیم استقالل در این نیمه 
بر پایه نفوذ از جناحین به خصوص از سمت راست بود. اگر مایگا و 
حسین زاده با دقت تر بودند استقالل 45 دقیقه اول را  دست خالی 
به رختکن نمی رفت. با این حال نیمه مربیان را فرهاد با تغییر برنامه 
حمله آغاز کرد و با آوردن مطهری به زمین توانست قفل دروازه تراکتور 
را باز کند. مطهری دقیقه 56 میزبان را یک بر صفر جلو انداخت. مردان 
فیروز کریمی بعد از دریافت این گل هم البته هیچ برنامه ای برای جبران 
نتیجه نداشتند. همین هم شد که دقیقه 6۷ روی فشار استقاللی ها 
پنالتی دادند که این فرصت را غفوری به تیرک دروازه کوبید. این دومین 
پنالتی است که کاپیتان استقالل در این فصل هدر می دهد.پس از این 
پنالتی درگیری های میانه میدان افزایش یافت و تراکتور خودش را به 
دروازه حسینی نزدیک تر کرد اما نتوانست گزندی به این دروازه بزند و 

در نهایت شکست خورده آزادی را ترک کرد.
اما در مشهد در حالی که شهرخودرو با شکل و شمایلی غریب و با 
پیراهن زرد-آبی که هیچ نشانی از هویت تیم های مشهدی نداشت 
به میدان رفت مقابل نفت مسجد سلیمان یک بر صفر شکست 
خورد. در این بازی اکبرمیثاقیان پس از دوئل با مهاجری روی نیمکت 
شهرخودرو نشسته بود و در شرایطی که هنوز پنجره نقل و انتقاالتی 
ایــن تیم بــاز نشده با دستان خالی نتوانست دردی از دردهــای تیم 
مشهدی درمــان کند. مــردان او که بــازی قبلی به میدان نرفتند و در 
طول هفته مدام در اعتصاب بودند بازی دور از انتظاری را به نمایش 
گذاشتند. در واقع شهرخودرو نشان داد که اگر قرار باشد با همین 
فرمان پیش برود ماندنش در لیگ برتر کاری نشدنی است. تک گل 

این بازی را دقیقه ۸۰ عماد میرجوان به ثمر رساند.
در اصفهان هم مــردان نویدکیا اگر چه سخت اما موفق شدند تیم 
هوادار را با یک گل شکست دهند و 9 امتیازی شوند.برای زنبورهای 
اصفهان اسماعیلی فر دقیقه ۸4 گل زنی کرد. با این نتیجه پای عنایتی 

روی پوست موز رفت. سه بازی سه باخت.
ــی لیگ برتر یعنی فجر سپاسی موفق شــد به  دیگر تیم دسته اول
نخستین پیروزی خود دست یابد و در آبادان دو بر صفر صنعت نفت 

را شکست دهد. 

»شهرخودرو« هر روز بدتر از دیروز

استقالل و سپاهان کوتاه بیا نیستند 

ضدحمله

ستارگان ورزش
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حمیدرضاعرب   »قهرمانی ششم« 
این هدفی است که در ذهن امید عالیشاه، 
کاپیتان پرسپولیس و دیگر بازیکنان این 
تیم نقش بسته اســت. عالیشاه که یکی 
از عناصر همواره درخدمت تیم پرسپولیس محسوب 
می شود به این مهم عمیقاً خوشبین است. او اعتقاد دارد 
پرسپولیس می تواند رکــوردش را دست نیافتنی تر از هر 

زمان دیگری کند.

درحالی که درلیگ قهرمانان آسیا شکست تلخی مقابل  ◾
الهالل متحمل شدید اما با روحیه مناسب گام به لیگ برتر 

گذاشتید.
هر بازی شرایطی خاص خودش را دارد و ما نباید باخت 
به الهالل را فدای بازی های داخلی کنیم. برای پرسپولیس 
یک فصل کاری جدید آغاز شده و نباید بازی با الهالل را 
مالک سنجش خودمان قرار دهیم. من اعتقاد دارم فاصله 
امتیازی ما با الهالل سه گل نبود و می توانستیم نتیجه 
بهتری درآن بازی بگیریم. خودتان می بینید که وضعیت 
فنی ما به چه شکل است. منکر توانایی ها و بازیکنان خوبی 
که درالهالل حضور دارند نیستم. اما عیار ما هم باالست 
و برخی مسائل روحی و روانی باعث شد مقابل این تیم 

سعودی نتیجه مطلوبی بدست نیاوریم.

دو بازی را با برد پشت سرگذاشتید و 6 امتیازی هستید. ◾
امسال رقابت سخت تراز سال های قبل است چون برخی 
مدعیان دوســت نــدارنــد ما دوبـــاره قهرمان لیگ شویم. 
اما باید همین جا بگویم که ما به دنبال قهرمانی ششم 

هستیم و می خواهیم این رکورد را ارتقا دهیم. دوست داریم 
برای ششمین بار متوالی قهرمان لیگ شویم و هــواداران 
را خوشحالم کنیم. باید رکــوردی بدست آوریم که دست 

نیافتنی ترازهمیشه باشد.

مقابل فوالد یک پاس گل هم دادی. ◾
به هرحال من درخط حمله بازی می کنم و انتظار است 
کــه هــم گــل بــزنــم و هــم موقعیت ســـازی کــنــم. همیشه 
سعی کــرده ام بهترین عملکرد را در ترکیب پرسپولیس 
به نمایش بگذارم تا مربیان وهـــواداران راضــی باشند. 
هدفی جز رضایت آن ها در ذهن من نیست. پوشیدن 
پیراهن پرسپولیس را یک افتخار می دانم و امیدوارم 
بتوانم به رونــد رو رشد ادامــه دهــم. خیلی دوســت دارم 
برای بار ششم قهرمانی با پرسپولیس را تجربه کنم. فکر 
می کنم یکی از شیرین ترین لحظه ها قهرمانی ششم با 

پرسپولیس باشد.

بازی بعدی شما با آلومینیوم   است در شهر اراک که سال  ◾
قبل شکست خوردید.

به نظر من بــازی آســان وجــود نـــدارد. چه در داخــل و چه 
درخارج از خانه.درست است سال قبل در آنجا غافلگیر 
شدیم ولــی امــســال نمی خواهیم دســت خالی از اراک 
برگردیم.آن ها شروع خوبی داشتند و انگیزه های زیادی 
مقابل ما دارند. کالً بازی در اراک برای همه تیم ها سخت 

است.

خیلی ها معتقدند مقابل نساجی فوتبال خطرناک و  ◾

پرریسکی را انجام دادیـــد.در ادامــه بازی ها هم 
همین گونه خواهید بود؟

دیدید که تیم نساجی در ورزشگاه آزادی چه 
فوتبال رو به جلو و جسورانه ای را به نمایش 
گذاشت. آن ها تالش می کردند از ما امتیاز 

بگیرند وبــازی سختی برای ما رقم 
خــورد. کــار ما در فصل جاری 

ــراتـــب از دیــگــر  ــه مـ بـ

مــدعــیــان سخت تر 
اســـت. همه مــی خــواهــنــد جلو 
پیشرفت دوباره ما را بگیرند و درتقابل با 
ما دست به هرکاری می زنند اما دل من 
خیلی روشن است و اعتقاد دارم دوباره 

هوادارانمان را شاد می کنیم.

نظرت در مــورد مشکالت مالی و پنجره بسته  ◾
باشگاه چیست؟

ــن مشکالت ســال هــاســت بــا بــاشــگــاه مــا همراه  ای
است و من نمی دانم چه زمانی این بدهکاری ها تمام 

خواهد شد. 
امــســال همه تیم هــا بازیکن خــارجــی گرفتند و تنها 

پرسپولیس بود که نباید خارجی جذب 
می کرد. به نظرم مدیران باید تکلیف 

این بدهی ها را یکسره کنند.

عالیشاه در گفت و گو با قدس:

برای پرسپولیس، بازی آسان وجود ندارد 



ناشی بودیم!
رئیس جمهور آمریکا 
در دیدار با رئیس 
جمهور فرانسه 
درباره قرارداد 
زیردریایی واشنگتن 
با استرالیا که به 
تنش با پاریس منجر 
شد، گفت: آمریکا در 
این قرارداد ناشیانه 
عمل کرد. جو بایدن 
افزود: »فکر می کنم 
چیزی که اتفاق افتاد 
اقدامی ناشیانه بود و 
قرارداد زیردریایی با 
ظرافت زیادی انجام 
نپذیرفت«. بایدن 
ادعا کرد: »من تصور 
می کردم فرانسه 
مدت ها قبل از آن 
مطلع شده است«.

اخبار علوی   نخست وزیر لبنان با 
ابــراز تأسف شدید از تصمیم 
مقام های سعودی در مهلت 
دادن به سفیر لبنان برای ترک 
ریاض و فراخواندن سفیر خود 
از بیروت گفت امیدوار است 
ریاض در این تصمیم تجدیدنظر کند. به گزارش 
فارس، نجیب میقاتی شامگاه جمعه در بیانیه ای 
گفت: ما همواره مخالفت خود را با هرگونه توهین به 
عربستان اعالم کرده ایم و در دوره گذشته خواهان 
اصــالح کاستی ها در روابــط بین دو کشور بــرادر 
بوده ایم. میقاتی افزود: ما دو روز پیش هم تأکید 
کردیم موضع جورج قرداحی که پیش از تصدی 
ــی او بیان شــده بیانگر نظر دولت  منصب وزارتـ
نیست. نخست وزیر اهل سنت لبنان که مورد 
حمایت گــروه هــای غــرب گــراســت، ادامـــه داد: ما 
عمیقاً از تصمیم عربستان سعودی متأسفیم و 
امیدواریم رهبری این کشور با دوراندیشی خود در 
این تصمیم تجدیدنظر کند و ما نیز به نوبه خود با 
تمام تالش و پشتکار به کار خود برای رفع ایرادهای 

مورد شکایت ادامه خواهیم داد.

ماجرا از چه قرار بود؟ ◾
تنش ها مــیــان ســعــودی هــا و لبنان پــس از آن 
افزایش یافت که نقل قولی از وزیر اطالع رسانی 
لبنان درباره تجاوزگری ائتالف سعودی به یمن 
منتشر شــد. جــورج قــرداحــی پیش از ورود به 
کابینه میقاتی یک مجری، فعال رســانــه ای و 
خبرنگار مشهور لبنانی بــوده که در برنامه ای 
تلویزیونی معروف به »برلمان شعب« )پارلمان 
مردم( به صراحت بر ضرورت توقف تجاوز به یمن 
تأکید کرده بود. وی در پاسخ به این پرسش که 
تحوالت جاری در یمن را چگونه ارزیابی می کند، 
گفت: »تجاوز وحشیانه به یمن که هشت سال 
از آن می گذرد، باید متوقف شود. آنچه یمنی ها 
انجام می دهند، حقوق قانونی آن ها در دفاع از 
خود است و من پایداری مردم یمن در قبال این 

تجاوز را ارج می نهم«. 

یورش دیپلماتیک به قرداحی ◾
در واکنش به بیان حقیقت از سوی قرداحی، وزارت 
خارجه سعودی ضمن فراخواندن سفیر خود در 
بیروت، روز جمعه به سفیر لبنان در عربستان 48 
ساعت مهلت داد تا خاک این کشور را ترک کند. 
ریاض واردات تمامی کاالهای لبنانی به این کشور 
را نیز متوقف کرد؛ سعودی همچنین سفیر خود 
در بیروت را فراخوانده است. بحرین هم که این 
روزها به عنوان دنباله رو سیاست های عربستان 
شناخته می شود، در اقدامی مشابه، از سفیر 
لبنان در منامه خواست تا 48 ساعت خاک این 
کشور را ترک کند. امارات و کویت هم نمایندگان 
سیاسی لبنان را احضار کردند. شورای همکاری 
خلیج فارس نیز از وزیر اطالع رسانی لبنان خواست 

از مواضعش عقب بنشیند و عذرخواهی کند.

حمایت مقاومت از حق طلبی وزیر لبنانی ◾
در همین حین، حق طلبی جورج قرداحی با حمایت 
مقامات یمنی و جنبش انصارهللا روبــه رو شده 
است. »محمد علی الحوثی« رئیس کمیته عالی 
انقالب یمن در همین زمینه در توییتر خود نوشت: 
اگر سعودی به سبب مواضع اخیر جورج قرداحی 
وزیـــر اطــالع رســانــی لبنان، واردات محصوالت 
لبنانی را ممنوع کرده پس دولت یمن را به نشست 
فوری و اتخاذ دستوری مبنی بر جلوگیری از ورود 
تولیدات سعودی به یمن فرامی خوانم. »محمد 
عبدالسالم«، سخنگوی جنبش انصارهللا و رئیس 
هیئت مذاکره کننده دولــت نجات ملی یمن هم 
در توییتر خطاب به »ملت برادر لبنان« نوشت: 
»اقدامات رژیم سعودی شما را نترساند؛ زیرا این 
کشور پس از شکست در یمن به لطف الهی، شیر 

بی یال و کوپال اســت«. پیش از این نیز جنبش 
حــزب هللا لبنان با انتشار بیانیه ای از »موضع 
شجاعانه و شرافتمندانه وزیر اطالع رسانی در دفاع 

از ملت مظلوم یمن« قدردانی کرده بود.

حکایت یک استاندارد دوگانه! ◾
در همین راستا، یک نویسنده و تحلیلگر لبنانی 
در گفت وگو با خبرنگار قدس تصریح کرد: حتی 
ــورج قــرداحــی« کــه ســال هــا در رسانه های  »جـ
خلیجی هــمــکــاری داشــتــه، هیچ گونه توجیه 
انسانی برای جنگ پوچ علیه یمن ندیده است. 
حال آیا باید کسی که حرف حق زده مورد ظلم 
قرار گیرد؟ مدعیان آزادی بیان کجا هستند؟ آیا 
یک جنگ عربی-عربی کار پسندیده ای است و 
مقاومت در برابر دشمن صهیونیستی و دشمن 
تکفیری کاری ناپسند؟ عماد یاغی افزود: تمام 
آنچه قرداحی گفته، این بوده که مخالف جنگ 
ــرادران عــرب اســت و جنگ علیه یمن  ــ میان ب
کار پوچی بوده که نتیجه ای نداشته است. اگر 
این حرف را مثالً سفیر آمریکا گفته بود آیا این 
هجمه ها علیه او انجام می شد؟! البته این چیز 
عجیبی نیست وقتی در دوره ای زندگی می کنیم 
که »سعد الحریری« نخست وزیر وقت ما را با 
تأیید گروهی پست در لبنان ربودند و حبسش 
کردند، اکنون نیز بیشتر آن ها خواهان استعفا یا 

برکناری قرداحی هستند!

لبنان، قربانی هواپیمای اسرائیلی ◾
وی در پایان تأکید کرد: به نظر من این همه هجمه 
و هیاهوی رسانه ای علیه وزیر لبنان، برای سرپوش 
گذاشتن بر یک اتفاق مهم بــوده و آن ورود علنی 
نخستین هواپیمایی اسرائیلی به عربستان است. 
تأکید می کنیم سیاست های عــادی ســازی چقدر 
کثیف است و حقارت گاهی اوقات به کجا می رسد. 
گویی لبنان محکوم است باید این گونه اداره شود و 
آزادی بیان در آنجا معنی ندارد. برخی افراد در این 
بین میلیون ها از چاپلوسی خود کاسب می شوند، اما 
قرداحی و سخنان او نمادی ملی باقی خواهند ماند.

 آمریکا علیه داعش 
همکاری نمی کند

عناصر تروریستی داعش به جنوب استان کرکوک 
حمله کردند که در پی آن دو غیرنظامی کشته، دو 
نفر زخمی و یک نفر نیز ناپدید شدند. به گزارش 
فارس، منابع آگاه امنیتی تأکید کردند گروهک های 
تروریستی وابسته به داعش در عراق به سالح های 
مدرنی تجهیز شده اند. در همین راستا، »عبدهللا 
الزیادی« فرمانده تیپ 4۱ الحشدالشعبی گفت: 
بسیاری از کشورهای منطقه در پی انحالل این 
نیرو هستند و آمریکا نیز در جنگ علیه داعش 

همکاری نمی کند.

حمله هوایی رژیم صهیونیستی 
به سوریه در روز روشن

پدافند هوایی ارتش سوریه ظهر روز گذشته با اهداف 
متخاصم صهیونیستی در حومه دمشق مقابله 
کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه )سانا(، رژیم 
صهیونیستی ساعت ۱۱:۱۷ روز گذشته تعدادی 
موشک زمین به زمین از شمال فلسطین اشغالی 
شلیک کــرده و برخی مقرهای تیپ ۹4 در منطقه 
الدیماس و دیگر مناطق حومه دمشق را هدف قرار 
داد. این حمله منجر به مجروح شدن دو نظامی شد 

و کمی خسارت مادی بر جای گذاشت.

 یک میلیون کودک افغانستانی 
در معرض سوءتغذیه

یک نهاد سازمان ملل متحد با توجه به اتفاقات اخیر 
و شوک های اقتصادی در افغانستان، هشدار داد 
یک میلیون کودک افغان در معرض مرگ قرار دارند. 
به گزارش فارس، سازمان حمایت از کودکان سازمان 
ملل )یونیسف( اعالم کرد: افغانستان با شدیدترین 
بحران  انسانی روبه رو بوده و نظام بهداشتی این کشور 
در حال فروپاشی است. »سالم الجنبی« نماینده 
یونیسف در افغانستان طی سخنانی اعــالم کرد: 
افغانستان با سخت ترین بحران ها در جهان روبه رو 
است و نیازهای این کشور روز به روز افزایش می یابد.

هشدار چینی به گروه 20
وزیر خارجه چین به کشورهای نشست گروه 20 در 
ایتالیا در زمینه هرگونه مداخله در امور تایوان هشدار 
داد. به گزارش پالیتیکو، »وانگ یی« که برای حضور 
در این نشست در رم به سر می برد، تأکید کرد: آمریکا 
و برخی کشورهای دیگر به تازگی دست به اقداماتی 
دربـــاره تایوان زدنــد که با تضمین هایی که در زمان 
برقراری روابط دیپلماتیک با چین دادند مغایرت دارد. 
وی افزود: اگر آن ها ۵0 سال پیش نتوانستند سیاست 
اصولی »چین واحد« را متوقف کنند، اکنون در قرن 
2۱ نیز نمی توانند و این مسئله به مراتب غیرممکن تر 
شده است و اگر به این رویکرد ادامه دهند بی تردید 

متناسب با آن هزینه خواهند داد.
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صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

سردبیر:
امیر سعادتی

 اسارت نخستین وزیر نفت جمهوری اسالمی
شهید محمد جواد تندگویان، نخستین وزیر نفت ایران 

پس از انقالب بود که در ۹ آبان  ۱۳۵۹ در ابتدای جنگ 
ایران و عراق، در مسیر بازدید از پاالیشگاه آبادان و در 

جاده ماهشهر به آبادان به اسارت نیروهای ارتش عراق 
درآمد و پس از مدتی نامعلوم زیر شکنجه به شهادت 

رسید. تندگویان دانش آموخته کارشناسی مهندسی 
نفت از دانشکده نفت آبادان و کارشناسی ارشد مدیریت 

صنعتی از مرکز مطالعات مدیریت ایران بود. 

اوقات شرعی به افق تهران

اذان صبح فردا

اذان ظهر

11 :48

5 :01

اذان مغرب

17 :29

غروب خورشيد
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 نیمه شب شرعی

23 :06
طلوع فردا

6 :26

اوقات شرعی به افق مشهد

اذان صبح فردا

اذان ظهر

11 :15

4 :29

اذان مغرب
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غروب خورشيد
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 نیمه شب شرعی

22 :33
طلوع فردا

5 :54
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جهان

رژیم صهیونیستی در روزهــای گذشته هدف 
حمالت هکری قــرار گرفته اســت. رسانه های 
رژیــم صهیونیستی گــزارش کردند سرورهای 
شرکت مهم اینترنتی »سایبرسرو« اسرائیل 
مورد حمله هکری قرار گرفته و وب سایت های 
ایــن شرکت میزبان وب، همگی از دسترس 
ــه صهیونیستی  ــ ــام ــ ــد. روزن ــ ــده ان ــارج شــ ــ خـ
ــروه هکری  ــم پــســت« مــدعــی شــد گـ »جــروزال
 Black( »ــاه ــه ســی ــه »ســای ایـــرانـــی مــوســوم ب
shadow( ســرورهــای شرکت اینترنتی رژیم 
صهیونیستی »سایبرسرو« )Cyberserve( را 
مورد حمله هکری قرار داده و آن را از دسترس 
خــارج و تهدید به افشای اطــالعــات آن کرده 
اســت. براساس ایــن گــزارش، سایبرسرو یک 

شــرکــت مــیــزبــان )هاستینگ( وب اســت که 
ــرای شرکت های صنعتی، خــدمــات ســرور و  ب

ذخیره سازی اطالعات را انجام می دهد.
جروزالم پست در ادامه گزارش خود نوشت: 
ــی کــه هکرهای ایــرانــی بــه آن دست  داده هــای
پیدا کرده اند، طیف گسترده ای از مشاغل را 
دربرمی گیرد: از شرکت رزرو سفر »پگاسوس« 
گرفته تا شرکت اتوبوسرانی »دان« و حتی 
ــوزه کــودکــان  ــ شــامــل اطـــالعـــات مــربــوط بــه م
رژیـــم صهیونیستی نیز مــی شــود. بــراســاس 
ــروه هکری پــس از هــک ســرور  ــزارش، گ ایــن گـ
ــم صهیونیستی در  ــ ی شــرکــت ایــنــتــرنــتــی رژ
یــک پیام تلگرامی نــوشــت: »مــجــدداً ســالم! 
بــرای شما خبری داریــم. شما احتماالً امــروز 

نمی توانید به سایت های زیادی متصل شوید. 
مــا بــه سایبرسرو و مشتریانش آسیب وارد 
آورده ایـــــم«. گـــروه هــکــری مــوســوم بــه »سایه 
سیاه« در ادامه پیام خود نوشته: »شاید این 
سؤال را داشته باشید که داده ها چه می شوند؟ 
ــم. اگر  ــ طبق مــعــمــول، اطــالعــات زیـــادی داری
نمی خواهید آن ها را فاش کنیم، خیلی زود با 
ما تماس بگیرید«. هکرهای سایه سیاه هنوز 
اطالعاتی را که در اختیار دارند فاش نکرده اند 
امــا وب ســایــت هــای هــک شــده از زمــان اعــالم 
حمله هکری تاکنون به حالت آفالین بوده زیرا 
هکرها سرورهای سایبرسرو را خاموش کرده اند 
و به همین دلیل وب سایت های مشتریان آن ها 

نیز از دسترس خارج شده است.

گزارش گزارش 

2 عملیات سایبری بزرگ در روزهای 
گذشته علیه رژیم اشغالگر

صهیونیست ها؛ 
هدف هکرها!

 یورش دیپلماتیک 
به وزیر مجری!
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آگهی مناقصه
    مناقصه گذار: صنایع شهید کاوه      موضوع مناقصه: به شرح جدول زیر و مطابق با اسناد مناقصه.
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شماره 
شماره تعدادموضوعمناقصه

تعدادموضوعمناقصه

خدمات ماشینکاری قطعه با کد 14105
)CNC تراشکاری(V 6600

70/00014108 V 1312 - 1خدمات ماشینکاری قطعه با کد
)CNC 70/000)تراشکاری

خدمات ماشینکاری قطعه با کد14106
)CNC تراشکاری(V 1312 

70/00014109 C-15 خدمات ماشینکاری قطعه با کد
5/000)ماشینکاری(

خدمات ماشینکاری قطعه با کد 14107
)CNC تراشکاری(V 1322-1

70/00014110 G-260 خرید قطعه چوبی با کد
)تأمین مواد اولیه، ماشینکاری(

4/000

هزین��ه خری��د اس��ناد مناقص��ه: 500/000 ری��ال واری��ز به حس��اب ش��ماره 
IR 06015000000210180014449 بانک سپه به نام صنایع شهید کاوه.

)اسناد مناقصه در قبال رسید واریز وجه برای هر شماره مناقصه، معرفی نامه 
معتبر و تصویر کد اقتصادی شرکت/ کد ملی کارگاه تحویل می گردد(

محل تحویل اس��ناد مناقصه: مشهد- س��یدی- کیلومتر 2 جاده خلج- صنایع 
شهید کاوه خراسان- معاونت بازرگانی- مدیریت خرید.

مهلت تحویل اسناد مناقصه: طی یک هفته از انتشار آگهی.
اوقات تحویل اسناد مناقصه: روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح الی 

12 و 13 الی 15
تضمی��ن ش��رکت در مناقصه: مع��ادل 5 درص��د قیمت پیش��نهادی بصورت 

ضمانت نامه بانکی، چک تضمین شده بانکی و یا واریز نقدی.

محل دریافت پیش��نهادها: مشهد- س��یدی- کیلومتر 2 جاده خلج- صنایع 
شهید کاوه- صندوق مناقصات- مدیریت بازرسی.

آخرین تاریخ دریافت پیشنهادها: 1400/08/26
بازگشایی پاکت ها: 1400/08/29

داش��تن گواهینامه س��متا معتبر و یا تعهد به ارائه آن طی دو ماه از تاریخ 
ابالغ برنده شدن الزامی است.

مناقصه گذار در رد یا قبول تمام و یا هر یک از پیشنهادها مختار و هزینه 
آگهی به عهده برنده/برندگان مناقصه می باشد.

جهت کس��ب اطالعات بیش��تر با تلفن های 33852002- 051 تماس حاصل 
فرمایید.

شناسه آگهی 1214290 م الف 5875
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مبل��غ تضمی��ن ش��رکت در مزایده جهت ف��روش دام زنده س��نگین، 
واحده��ای مش��هد 200،000،000ریال و شهرس��تانها مبل��غ 100.000.000 
ریال، بصورت واریز وجه نقد بش��ماره حساب 83887459 بانک کشاورزی 
ش��عبه مش��هد بنام موسس��ه دامپروری صنعتی قدس رضوی میباش��د.                                       
جهت کس��ب اطالعات بیش��تر با مؤسس��ه دامپروری صنعتی قدس رضوی تماس 

حاص��ل فرمایی��د. تلف��ن: 12-38492711-051 داخل��ی 225- 226
هزینه چاپ آگهی ها به عهده برنده مزایده می باش��د.

روابط عمومی مؤسس�ه دامپروری صنعتی قدس رضوی

مزایده فروش دام زنده س�نگین
تاریخ مزایده  مورخ 1400/08/15 ساعت 14:00

آگهی فراخوان مناقصه یك مرحله ای نوبت دوم )44-00( )نوبت دوم(
كد پایگاه ملی: 53098473     

1- موضوع مناقصه: ش��رکت گاز اس��تان مرکزی در نظر 
دارد، عملیات گازرس��انی به روس��تای بایخ��ان از توابع 
شهرس��تان نوبران واقع در اس��تان مرکزی را از طریق مناقصه عمومی به 

پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید.
ش��رح مختصر پروژه: ) اجرای 7300 متر ش��بکه پلی اتیلن، نصب 22 عدد 

انشعاب پلی اتیلن و...(
2- مناقصه گذار:  شرکت گاز استان مرکزی 

3- می��زان و ن��وع تضمین ش��رکت در فرآین��د ارج��اع کار: برابر مصوبه 
هیئت دولت به شماره 123402/ت 50659 ه� مورخ 94/09/22 و به مبلغ  

613.639.000 ریال خواهد بود.
4-پروژه فاقد پیش پرداخت می باشد.

5- محل و مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و گشایش پیشنهادها: 
-محل دریافت اسناد ارزیابی کیفی: محل دریافت اسناد، سامانه "ستاد" 

www.setadiran.ir م�ی باشد.
-مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی: آخرین مهلت ارسال اسناد ارزیابی، 

1400 از طریق س��امانه "س��تاد" /08 /15 12 مورخ  لغایت س��اعت 
 www.setadiran.ir می باشد.

-زمان ارس��ال م��دارك مناقصه: پ��س ازمرحله ارزیابی کیف��ی، مناقصه 

گران��ی که حائز حداقل امتیاز ارزیابی کیفی ش��ده ان��د، در مراحل بعدی 
مناقصه شرکت می نمایند.

-رعایت قانون حداکثر اس��تفاده از توان تولیدی و خدماتی الزامی است. 
قیمتها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.

-زمان گشایش پاکات: در اسناد مناقصه ذکر می گردد.
6- مبل��غ ب��رآوردی و پیش��نهادی دس��تگاه مناقص��ه گ��ذار: ب��ه مبل��غ 
12.272.767.000 ری��ال ب��ر اس��اس فه��ارس به��ای تخصصی نف��ت و گاز 

منتشره سال 1400 می باشد.
7- پیمانکاران بایس��تی دارای گواهینامه ایمنی از اداره کار، گواهینامه 
صالحیت در رشته تاسیسات و تجهیزات، کد اقتصادی، کد کاربری پایگاه 

مل��ی مناقصات و دارای گواه��ی امض��ای الکترونیکی در س��امانه
 www.setadiran.ir باشند.

مناقص��ه گ��ران می توانن��د جهت کس��ب اطالعات بیش��تر به وب س��ایت 
پای��گاه اط��الع رس��انی www.shana.ir مراجع��ه و یا با ش��ماره تلفنهای 
4-32412081 -086 امور قراردادهای ش��رکت گاز اس��تان مرکزی تماس 

حاصل فرمایند. تلفکس: 086-32776660                                           
                                                                                        شناسه آگهی 1212926

روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی
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اعراب مرتجع خلیج فارس به دنبال بحران ساختگی با بیروت
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