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عضو جنبش مقاومت اسالمی 
فلسطین در گفت وگو با قدس:

 دولت های عربی 
برای ما مرده اند

 گفت وگو با فاطمه الیاسی 
برگزیده جایزه ادبی اندرزگو  
رمان با موضوع انقالب برای 
نوجوانان انگشت شمار است

آذر14
درگذشت 
شمس آل احمد 
در سال1389

قیمت در مشهد و شهرستان ها 2000 تومان - تهران 3000 تومان

45

یکشنبه  14 آذر 1400     29 ربیع الثانی  1443       5 دسامبر 2021       سال سی و چهارم  
ـه ویژه خراســان    ـه رواق            4 صفـح  شــماره 9688      8 صفحــه           4صفـح

سفر »موزه ملی ملک«به شانگهای چینرواق4
منتخبی از آثار نگارگری مؤسسه کتابخانه و موزه ملی 
ملک در نمایشگاه »گنجینه های مشرق زمین« در موزه 
هنرهای کلکسیونی شانگهای چین به نمایش درآمد...

20 اثر نگارگری و مینیاتور از گنجینه کتابخانه و موزه ملی ملک در نمایشگاه »گنجینه های مشرق  زمین« به نمایش درآمد  

در میز گرد اندیشکده مسئله روزنامه قدس با فعاالن اقتصادی ایرانی و افغانستانی مطرح شد

غفلت از تجارت با همسایه شرقی
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گفت وگو با مصطفی خوش چشم 
درباره ابتکار عمل سیاسی و 
رسانه ای ایران در مذاکرات اخیر

غافل گیری 
غرب در وین

گزارشی درباره عبور تراز تجاری 
کشورمان از 63 میلیارد دالر  
در یک سال گذشته 

خیز ایران برای 
دو برابری تجارت 
در 1404

برای حضور در بین 10 کشور 
برتر دنیا چه ابزاری الزم است؟

اراده ایرانی 
در هوش مصنوعی

رئیس جمهور فرانسه 
در سفر به سه کشور عربی 
مقامات 100 شرکت تجاری را 
همراه برده است

مکرون در صف 
شیردوشی!

خراسان
آغاز توزیع هوشمند کاال 
با کمبود و گرانی

یک روز بازارگردی 
در »بازرگام«

میزگرد  اندیشکده مسئله روزنامه قدس 
با حضور 6 کارشناس حوزه زیارت

سیاست گذاری زیارت در بوته نقد
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آگهی مزایده عمومی
بانک صادرات ایران مدیریت شعب خراسان رضوی

در نظر دارد تعداد 5 دستگاه خودرو مازاد برنیاز خود شامل دو دستگاه پژو405،یک دستگاه پژو پارس
یک دستگاه زامیاد و یک دستگاه نیسان را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

متقاضیان می توانند جهت بازدید و دریافت فرم مزایده روزهای دوشنبه ، سه شنبه، چهارشنبه 17،16،15 آذر ماه
 از ساعت   9  الی 13به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

بلوار هاشمی رفسنجانی )میثاق(هاشمی رفسنجانی 34/5 انبار بانک صادرات 

تلفن:36228890        -     37043137
مدیریت شعب خراسان رضوی -دایره تدارکات
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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 1400/09/14الی سه شنبه مورخ1400/09/16 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

ردیف
شماره 
قطعه

شماره 
بلوک

کاربریمحدوده
مساحت 
مترمربع

قیمت مصوب 
)ریال( مترمربع

شیوه پرداخت 
حقوقات

 60درصد نقد و120220.000.000تجارت محلهفرامرز عباسی11662
الباقی 18 ماهه

 60درصد نقد و160170.000.000تجارت محلهمصلی220
الباقی 18 ماهه

نقد236.5280.000.000مسکونیفرامرز عباسی31592

آبکوه – خیابان 8الی411
658.7220.130.560مسکونیکارگر

 50درصد نقد و
 الباقی 25 درصد
 سه ماهه و 25
درصد 6 ماهه

آبکوه – خیابان 96الی512
953.76241.150.814مسکونیکارگر

 50درصد نقد و
 الباقی 25 درصد
 سه ماهه و 25
درصد 6 ماهه

سیدی – خیابان 4724الی645
نقد244.1590,000,000مسکونیقائم

نقد280.95160,000,000مسکونیمصلی7113

نقد336130,000,000مسکونیبلوار اندیشه81364
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شرح در صفحه  3

شركت خمیرمایه رضوي آگهی  مناقصه 

خرید انواع كابل و تابلو برق و ...

آگهی تجدید مزایده عمومی
موسسه فرهنگی قدس در نظر دارد  ضایعات چاپی خود را از طریق برگزاری مزایده به فروش رساند.
  ل�ذا از متقاضی�ان دعوت می ش�ود جهت ارائه پیش�نهاد قیمت به صورت کتب�ی و ارائه چک 
تضمین�ی یافیش بانکی مع�ادل 200 میلیون ریال و بازدید از نمونه اق�ام ضایعاتی حداکثرتا 10 
روز پس از درج آگهی در ساعات اداری به دبیرخانه روزنامه قدس واقع در مشهد – بلوار سجاد 
– نبش س�جاد یک – موسس�ه فرهنگی قدس مراجعه و پاکت پیشنهادی خود را تحویل دهند 

جهت کسب اطاعات بیشتر با تلفن 37685011 تماس 
حاصل فرمائید .

 به پیش�نهاداتی که پس از تاریخ مق�رر دریافت گردد 
ترتیب اثر داده نخواهد شد.

برنده مزایده باید حداکثر ظرف 72س�اعت نس�بت به 
تسویه حساب کامل  وانتقال اقام ضایعاتی اقدام نماید.
ضمنًا هزینه درج آگهی و9درصد مالیات برارزش افزوده 

بر عهده برنده مزایده خواهد بود.
موسس�ه فرهنگی ق�دس در قبول ی�ا رد برنده مزایده 

مختار میباشد.

وزننوع ضایعاتردیف

6 تنپوشال )خمیری(1

4 تنروزنامه باطله2

2 تنسر رول و ته رول3

20 عددبشکه مركب4
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بحران لبنان و تالش های 
حریری جدید!

زینبیوسفوند

 الزامات عبور 
از بحران آب

حامد بیدل

»زنگهزور«گذرگاهی
برایماجراجویی

مصطفی فارویی فیروزی 268
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در روز آتش بازی قلعه نویی، شهرآورد مساوی شد

90 دقیقه آگهی بازرگانی!

خراسانخراسان



   پیام تسلیت 
رهبر انقالب در 
پی درگذشت شیخ 
عباسعلی صادقی
حضرت آیت اهلل خامنه ای 
در پیامی درگذشت 
حجت االسالم 
والمسلمین شیخ 
عباسعلی صادقی 
را تسلیت گفتند. 
در این پیام آمده 
است: درگذشت 
عالم خدمتگزار 
جناب حجت االسالم 
والمسلمین آقای حاج 
شیخ عباسعلی صادقی 
را به عموم مردم مؤمن و 
انقالبی خرم آباد و حوزه  
علمیه و جامعه  علمای 
منطقه و به خاندان 
مکرم و ارادتمندان 
آن مرحوم تسلیت 
عرض می کنم و رحمت 
و مغفرت الهی برای 
ایشان مسئلت می نمایم.
سّیدعلی خامنه ای
۱۳ آذر ۱۴۰۰

یادداشت امید ادیب     برخالف آنچه 
ــران با  ــ ــ ــه ای ــد، نـ تـــصـــور مـــی شـ
مــوضــعــی ســرســخــتــانــه وارد 
مــــذاکــــرات هـــســـتـــه ای شـــد و 
ــر به  ــاضـ ــی حـ ــربـ ــرف غـ ــ ــه طـ ــ ن
ــر سر  دادن امــتــیــاز و بــحــث ب
پیشنهادهای مشخص ایـــران شــد! نخستین 
ــت سیزدهم در حالی  دور مــذاکــرات ویــن در دول
هفته گذشته با رویکرد جدید تهران انجام شد 
که مدیریت فضای مذاکرات کامالً در دست تیم 
ایــرانــی بــود و شاید بــه همین دلیل بــود کــه طرف 
اروپــایــی درخــواســت مشورت با »پایتخت«های 
خود را مطرح کرد. برای مرور فضای مذاکرات با دکتر 
سید مصطفی خوش چشم کارشناس مسائل 

بین المللی گفت وگویی کردیم. 

تحلیل شما از نخستین زورآزمایی مذاکراتی در  ◾
ویــن چیست؟ به نظر می رسد طــرف مقابل در این 
مذاکرات، به یکی از مهم ترین اهداف خود یعنی مقصر 

نشان دادن ایران نرسید.
این دور از مذاکرات وین در شرایطی انجام شد که 
فشار حداکثری آمریکا شکست خورده است، اما 
متقابالً ایران دارای اهرم های فشار متعددی است و 
هنوز در ابتدای راه استفاده از این اهرم هاست. طرف 
غربی تالش داشت با یک فضاسازی رسانه ای ایران 
را متوقف کند. اما با توجه به مدیریت خوب صحنه 
توسط تیم ایرانی این راهبرد طرف مقابل به شکست 
رسید، به ویژه پس از اینکه طرف ایرانی پشنهادهایی 
را ارائه کرد و طرف مقابل انتظار چنین پیشنهادهای 
مکتوبی را نداشت. پس از این پیشنهادها طرف 
مقابل دچــار تشتت در مواضع شــد. حتی وزیر 
خارجه آمریکا در یکی از مصاحبه های خود نشان 
داد کامالً متوجه این تشتت شده است. آنتونی 
بلینکن در نهایت موجب توقف مذاکرات شد تا 

مواضع طرف غربی »یکپارچه سازی« شود و آن ها 
بتوانند راهبرد مذاکراتی شان را مورد بازبینی قرار 
دهند. بــازی مقصرنمایی که از قبل مــذاکــرات از 
سوی طرف غربی آغاز شده بود، با ارائه سندهای 
پیشنهادی طــرف ایرانی به عنوان راهکار عملی 
شکست خورد؛ بنابراین طرف غربی به دنبال این 

است که راهبرد جدیدی رو کند. 

طرف غربی با این وضعیت چه خواهد کرد؟ ◾
در شرایط فعلی طرف ایرانی ابتکار عمل را به دست 

گرفته و طرف غربی اگر از پای میز مذاکره برخیزد، 
متهم به تــرک مذاکره و دیپلماسی خواهد شد. 
درنتیجه سعی می کند حتماً در میز گفت وگو 
بماند، اگرچه که بخواهد مذاکراتی را نمایشی 
انجام دهد. از آنجا که طرف غربی می داند که هیچ 
اهرم فشار استفاده نشده ای برایش باقی نمانده، 
حاال مذاکره تنها راهکار موجودی است که برای 
طرف آمریکایی دارای تأثیر است. به نظر می رسد 
سرانجام آمریکایی ها و اروپایی ها در روزهای آینده 
به مذاکره برمی گردند تا با کنشگری جدیدی در 

جنِگ به دست گرفتن ابتکار عمل با ایــران وارد 
عمل شوند. آنچه که قابل مالحظه اســت، این 
است که آن هــا غافل گیر شده و ابتکار عمل را از 

دست داده اند.

آیا غرب توانسته  در فضای رسانه  ای، خود را دارای  ◾
اراده سیاسی برای رفع تحریم ها نشان دهد؟

به هیچ وجه. طرف غربی اگر تمایلی به رفع تحریم 
داشت، می بایست از پیشنهادهای ایران استقبال 
می کرد. وقتی ایــران پیشنهادها را ارائــه داد، یکی 
از مذاکره کنندگان ارشد اروپایی به یک خبرنگار 
غــربــی گــفــت کــه ایـــن پیشنهادها سرسختانه 
است، اما می تواند پایه مذاکرات بعدی باشد. به 
چند ساعت نرسید که آقای بلینکن وزیر خارجه 
آمریکا مصاحبه ای داشت و این مصاحبه از طریق 
چند کانال به سرعت پخش شد، به ویژه از طریق 
خبرنگاران آمریکایی که در توییتر و دیگر شبکه های 
اجتماعی مرجع سازی شده اند، اطالع رسانی شد 
تا طرف های اروپایی صف کشی خودشان را مورد 
ــرار دهــنــد. طــرف غربی به هیچ وجه در  بازبینی ق
بازی مقصرنمایی در افکار عمومی جهان توفیقی 
ــران بــا ابتکار عمل  نــداشــت، بــه جهت اینکه ایـ

سیاسی و رسانه ای وارد شد. 

پیش بینی تان از دور جدید گفت وگوها که احتماالً  ◾
این هفته برگزار می شود، چیست؟

آن ها در حال حاضر هجمه زیادی برای ایجاد تالطم 
در بازارهای ایران انجام می دهند. آن ها القا می کنند 
مذاکرات شکست خورده تا بازار را به هم بریزند. 
ایــن در حالی اســت که خــودشــان اعــالم کرده اند 
همین هفته به مذاکرات بر می گردند. مذاکرات 
شکست خورده نیست؛ این تازه مقدمه راه جدید 
است و ما یک دوران طوالنی مدتی را در مذاکرات 

خواهیم داشت. 

 گفت وگو با مصطفی خوش چشم 
درباره ابتکار عمل سیاسی و رسانه ای ایران در مذاکرات اخیر

غافل گیری غرب در وین

خبرخبر
روزروز

دلجویی اژه ای از قاضی فداکار کرمانی  ◾
رئیس قوه قضائیه با قاضی کرمانی که در جریان نجات 
یک متهم از خودکشی دچار آسیب از ناحیه مهره های 
کمر شــد، گفت وگو کــرد. به گــزارش ایسنا، »مسعود 
توکلی « قاضی فداکار کرمانی بود که در جلسه دادگاه 
و پس از قصد متهم برای پرت کردن خود از پنجره، او 
را نجات داد و دچار ضایعه جسمی شد و در عین حال 

اعالم کرد هیچ شکایتی از متهم ندارد.

انتقاد آل  هاشم به گرانی بلیت نجف ◾
امام جمعه تبریز با انتقاد از مسئوالن هواپیمایی و حج 
و زیارت گفت: هزینه یک سفر خارجی را با هزینه سفر 
به نجف مقایسه کنید! آیا انصاف است با زائران امام 
حسین)ع( و موالی متقیان امیر المؤمنین)ع( این طور 
برخورد شود؟ وی خاطرنشان کرد: مسئوالن امر در این 
حوزه در استان حداقل برنامه ریزی کنند تا زائران عتبات 

راحت به زیارت کربال و نجف بروند. 

تأکید بر ادامه واکسیناسیون اتباع خارجی ◾
رئیس جمهور با تأکید بر پرهیز از واکسیناسیون کودکان 
زیر۱۲ سال تصریح کرد: تا زمانی که کار پژوهشی و علمی 
دقیقی در این زمینه انجام نشده و اتقان حاصل نشود، 
نباید این کار انجام شود و دولت به عنوان مجری قطعاً 
از امور مشکوک و تجربه نشده،  در بخش های مختلف 
به ویژه حوزه سالمت و اقتصاد پرهیز خواهد کرد. رئیسی 
همچنین بر ادامه واکسیناسیون اتباع  خارجی تأکید کرد. 

شنیده شدن صدای انفجار در اطراف نطنز ◾
ــادرود  ــدای مهیبی در منطقه بـ شــامــگــاه گــذشــتــه صـ
شهرستان نطنز شنیده شــده اســت. ایــن صــدا زمــان 
کــوتــاهــی شنیده شــده و بعد از آن قطع شــده اســت. 
همچنین نــور شدیدی همزمان در آسمان دیــده شده 
است. فرمانده پدافند نطنز با تأیید این خبر به فارس 
گفت: به منظور آزمایش شبکه پدافندی این موشک 

شلیک شد و عملیات موفقیت آمیز بود.

ولیعهد عربستان ســعــودی از 
امــروز قــرار است به چند کشور 
حــاشــیــه خـــلـــیـــج فـــارس سفر 
کند؛ سفری که ایــران و مسئله 
مذاکرات وین، محوریت آن را تشکیل می دهد. 
به گــزارش العالم، یک منبع عربی در این باره 
به خبرگزاری آلمان گفته است: »از مهم ترین 
موضوعات دستور کار سفر بن سلمان و دیدار 
او بــا ســـران کــشــورهــای عربی حاشیه خلیج 
فارس، بررسی جدی و مؤثر با برنامه هسته ای 
و موشکی ایران و پیامدهای آن، تحقق ثبات و 
امنیت منطقه ای و بین المللی، تأکید بر اصل 
حسن همجواری و احترام به قطعنامه های 
ســازمــان مــلــل، دور کـــردن منطقه از تمامی 
فعالیت هایی که ثبات آن را برهم می زند و پیدا 
کردن راه حل سیاسی فراگیر برای بحران یمن 
با استناد به طرح ابتکاری شــورای همکاری، 
مصوبات کنفرانس گفت وگوی ملی، قطعنامه 
شماره ۲۲۱۶ شورای امنیت و طرح عربستان 

اســت«. دیــدار بن سلمان و ســران کشورهای 
عربی چند روز پس از مذاکرات ایران و کشورهای 
باقیمانده در برجام بــود. همچنین مذاکرات 
ولیعهد سعودی یک روز پس از دیــدارش با 
رئیس جمهور فرانسه صورت گرفت. همزمان با 
این تحوالت، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا 
در یک کنفرانس خبری تصریح کرد با خروج 
آمریکا از برجام، این واشنگتن بود که منزوی 
شد نه تهران. وزیر خارجه آمریکا در ادامه در 
سخنانی مدعی شد: »چیزی که در روزهــای 
اخیر شاهد آن بودیم این بود که ایــران درباره 
الزامات بازگشت به تعهدات، جدی نبوده و 
همین موضوع دلیل آن بود که ما به این دور از 

گفت وگوها در وین پایان بخشیدیم«. 
در همین حال علی باقری تصریح کرد: طرف های 
مقابل، بر ضرورت تضمین دادن و بر ضرورت 
سازوکاری برای راستی آزمایی صحه می گذارند، 
هم روسیه، هم چین و هم اروپایی ها. در اصل، 

آمریکایی ها هم باید بپذیرند.

دوره گردی ضدایرانی »بن سلمان «
قابگزارش کوتاه

آماده سازی ساختمان جدید پالسکو در 20طبقه 
با به روزترین استانداردهای روز دنیا

در  حاشيه

نخستین 
مصوبه 
ضدایرانی 
آمریکا!

دکتر مهدی 
خانعلی زاده در توییتی 
با اشاره به اینکه 
»نخستین مصوبه  
ضدایرانی کنگره  
آمریکا، اردیبهشت 
سال ۱358 بوده؛ یعنی 
زمانی که دولت انقالبی 
ایران متعهد به حفظ 
منافع واشنگتن در 
تهران بوده و هیچ 
اقدامی هم علیه  او 
انجام نداده؛ حدوداً 
۶ ماه پیش از تسخیر 
سفارت.«، نوشت: 
»مشکلِ آمریکا، 
سیاست خارجی ایران 
نیست؛ خود ایرانه...«.

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9020000819    در جواب کانون سر دفتران: علت 
مخالفت با مجلس و دادستان کل چه هست که این قدر 

به آب و آتش می زنند. شاید به خاطر فاصله گرفتن 
از پول های هنگفت نارضایتی نشان می دهند. علتی 

ندارد وقتی قانونی به تصویب می رسد یک عده که به 

جیبشان خوش نمی آید، مخالفت کنند.
9360000851    اعتیاد جرم  است و  معتاد مجرم است. 

کسانی که برعکس این جمالت را تبلیغ کردند و قوانین 
ضعیف و مجریان ضعیف باعث شدند چندین نسل  
کشور دود شوند. وقت آن رسیده مجلس محترم با 

تمام  توان و قاطعیت قوانین را اصالح کند، هرچند 
خیلی دیر شده است.

9150000877       با سالم و خسته نباشید، 
می خواستم از ویژه نامه قاف تشکر کنم. این 

ویژه نامه بسیار عالی و خوبه. از همه جای ایران 

مطلب داره. خدا قوت و موفق باشید.
9150000986     صداو سیمای مشهد تولید محتوا 

ندارد. حتی  رادیو مشهد مرتباً برنامه های  تکراری 
 پخش  می کند و مانند نوار ضبط  صوت  شده. استادان 

دانشگاه  می توانند برنامه ها را پرمحتوا کنند. 

 »زنگه زور«
گذرگاهی برای ماجراجویی

مصطفی فارویی فیروزی    اگرچه جمهوری 
آذربایجان به عنوان کشوری مسلمان با دیرینه ای 
ایرانی و فرهنگی مشترک، مورد عالقه  ملت و دولت 
جمهوری اسالمی ایران است، اما مهم ترین منطق 
ما در حمایت از این کشور در جنگ های قره باغ، 

بازگشت به مرزهای بین المللی بود.
واضح است که ظلم از سمت هر طرف که صورت 
بگیرد، جمهوری اسالمی در طرف مقابل آن خواهد 
ایستاد. متأسفانه پیشروی در خاک ارمنستان 
ــان در  ــا مــســدود کـــردن جـــاده گــوریــس-کــاپ کــه ب
شهریور امسال آغاز شد، با پیشروی و اشغال 40 
کیلومترمربع از خاک این کشور ادامه پیدا کرده و 
در برخی از نقاط تا ۱0 کیلومتر در جغرافیای محدود 

ارمنستان پیشروی نظامی انجام شده است.
حال با توجه به ضعف دولت مرکزی ارمنستان، گویا 
برخی هــوای تحمیل خواسته های نامشروع خود 
بر این کشور را در سر می پرورانند: ایجاد یک داالن 
جعلی در جنوب این کشور و هم مرز با رودخانه  ارس. 
این اتفاق به معنای محاصره  و قرار گرفتن ارمنستان 
در یک تنگنای ژئوپلتیک و قطعاً آغازگر ناآرامی های 

آینده در منطقه خواهد بود.
اگر خدمات مردم ایران در جنگ قره باغ و همکاری 
فنی ما وجود نداشت، در همین نبرد اخیر نیز توفیقی 
برای پایان درگیری ها وجود نداشت. اما انتظار ملت 
ایران این نبود که اکنون که قدرت کافی برای تعدی و 
تجاوز به منافع ملی و خاک ارمنستان میسر شده، 
تمامی ارزش هــای اسالمی و حقوق بین المللی در 
احــتــرام متقابل، تمامیت ارضــی و حفظ مرزهای 

بین المللی زیر پا گذاشته شود.
منطق ایجاد داالن جعلی »زنگه زور« با داالن الچین 
که تا چندی پیش در حاکمیت کشور ارمنستان بوده 
و اکنون به لطف پیروزی در جنگ، آن هم با همکاری 
کشورهای منطقه و تنها برای حفظ ارتباطات سنتی 
اقتصادی ایجاد شده، زمین تا آسمان متفاوت است.
کمترین منطق تغییرات در مسیرهای بین المللی 
حکم می کند رضایت و منافع کشورهای منطقه در 

آن لحاظ شود.
جمهوری اسالمی ایران با خویشتن داری از احیای 
»راه های مواصالتی سنتی« در منطقه برای تسهیل 
در جابه جایی کاال و مسافر از این مسیرها استقبال 
می کند. همچنین امکان ترانزیت کاال و مسافر به 
نخجوان، مطابق توافق ۲0۲0 نیز مورد تأیید جمهوری 
اسالمی اســت، امــا حفظ حاکمیت ارمنستان بر 
مسیرهای تــرانــزیــتــی، اصــل غیرقابل خــدشــه در 
روابط کشورهای منطقه است، که هیچ نشست و 

اجالسیه ای نمی تواند مانع نقض آن بشود.
متأسفانه پس از سفر آقای رئیسی به ترکمنستان 
که نشانه  قدرتمندی از اهتمام دولــت به توسعه  
مناسبات با کشورهای منطقه و پیگیری سیاست 
همسایگی بود، برخی رسانه های معاند برای تخریب 
دستاوردهای این سفر خبرسازی های ناشیانه ای 
کردند و با انتشار اخــبــاری مبنی بر احیای داالن 
جعلی زنگه  زور در مــرزهــای شمال غربی ایـــران و 
خبری مجعول، مدعی پذیرش این مسئله از سوی 
ایــران شدند. این ادعا با استناد به گــزارش روزنامه 
»ینی مساوات« چاپ باکو بود که نوشت: دیدگاه 
آذربایجان و روسیه درباره کریدور ]جعلی[ زنگه زور 
به یکدیگر نزدیک شده و ترکیه نیز از آن حمایت 
می کند.  در این گــزارش ادعا شده: بر اساس نتایج 
ــدور ایــجــاد مــی شــود و  ــری نشست ســوچــی ایـــن ک
ارمنستان نیز بر آن کنترلی نخواهد داشت. همچنین 
انتشار مطلبی تأسفبار در واکنش به گزارش روزنامه  
مذکور و تأکید بر مواضع اصولی ایران درباره  حفظ 
تمامیت ارضــی کشورها و تغییرناپذیری مرزهای 
بین المللی در یکی از رسانه های کشور، دستمایه  یکی 
از کانال های تلگرامی قرار گرفت و در یک خبرسازی 
آشکار مدعی شد »دولت ابراهیم رئیسی با حذف 
مرز ایران و ارمنستان موافقت کرده است«. در حالی 
ــزارش ینی مساوات و نه در  که ایــن مطلب نه در گ
گــزارش آن خبرگزاری و حتی تیتر منتشره در متن 

خبر کانال مذکور هم وجود ندارد!
آنچه رســمــاً اعـــالم شــده ایــن اســت کــه در جریان 
مذاکرات، طرف آذربایجانی توضیحاتی درباره  برخی 
ادعاهای رسانه ای درباره  زنگه زور ارائه و تأکید کرده: 
ادعاهای مطرح درباره  اینکه ما نسبت به مرز ایران 
و ارمنستان حــرف داریــم و نقشه  طراحی شــده را 
قویاً رد می کنیم. در جریان مذاکرات رؤسای  ایران و 
جمهوری آذربایجان هیچ بحثی درباره  احیای گذرگاه 
زنگه زور مطرح نشد. توصیه جدی در این زمینه این 
است که طرف های درگیر، بیش از این به ماجراجویی 
در تغییرات مرزی ادامه ندهند تا زمینه های ایجاد 
تنش های جدید در منطقه که مدنظر بدخواهان 

فرامنطقه ای است، تشدید نشود.

خبـر

وقتــی ایــران پیشــنهادها را ارائــه داد، یکی از 
مذاکره کنندگان ارشــد اروپایی بــه یک خبرنگار 
غربی گفت این پیشنهادها سرسختانه است، اما 

می تواند پایه مذاکرات بعدی باشد.
گزیدهگزیده
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علی باقری، مذاکره کننده ارشــد کشورمان روز 
گذشته در گفت وگو بــا شبکه الجزیره گفت: 
»فعالیت های هسته ای ایران در چارچوب توافق 
هسته ای و توافقات پادمانی انجام می شود و واضح 
است اگر طرف های برجام به تعهداتشان ذیل 
این توافق پایبند باشند، ما نیز همانند آن ها عمل 
می کنیم و به طور کامل به تعهداتمان ذیل برجام 

پایبند خواهیم بود«.

باقری ادامه داد: »هزینه احیا و نگهداری از برجام 
بر اساس اقداماتی بوده که ایران انجام داده است؛ 
زیرا ایاالت متحده از برجام خارج شد و کامالً این 
توافق را نقض کرد و طرف های اروپایی نیز عمالً 
نتوانستند به طور کامل به تعهداتشان ذیل این 

تــوافــق هسته ای پایبند باشند و همه چیز 
بــه رفــتــار طــرف هــای مقابل بستگی دارد 
و اگــر طــرف هــای اروپــایــی بــه طــور کامل به 
تعهداتشان عمل کنند و طرف آمریکایی 
به این توافق بازگردد، توافق احیا می شود«.

علی باقری در پاسخ به پرسشی درباره 
امـــکـــان احـــیـــای تـــوافـــق گفت: 

»دو طــرف بــرای بازگشت به 
تــوافــق ســال ۲0۱5 مصمم 

هستند«.
خبرنگار شبکه الجزیره 
ــن پرسش  ــه ایـ ــ در ادامـ
ــا  را مـــطـــرح کــــرد کـــه آی
ــرای  ــی ب ــان چـــارچـــوب زم
ــه نــتــیــجــه در  ــیـــدن بـ رسـ
مذاکرات وین وجــود دارد 

که باقری در ایــن خصوص 
پــاســخ داد: »فــکــر می کنم 

ــل به  ــای مــقــاب پـــاســـخ طــــرف هــ
پیشنهادهای منطقی جمهوری 

ــاســخ پــرســش شــمــا را  ــران قــطــعــاً پ ــ اســـالمـــی ایـ
می دهد«.

مذاکره کننده ارشــد ایــران در پاسخ به پرسشی 
دیگر درباره عدم احیای برجام گفت: »حضور ما 
در اینجا نشان می دهد برای رسیدن به 
توافق مصمم هستیم و ما ارزیابی های 
جــدی از اراده و عــزم و رفــتــار طرف  
مقابل انجام داده ایـــم تا بفهمیم 
که آیا آن هــا آمــاده بازگشت کامل 
بــه تعهدات بــرجــامــی شــان و کنار 
گذاشتن نقض این توافق 

هستند یا خیر«.
ــری در ارتـــبـــاط  ــاقـ بـ
بــــا تـــأثـــیـــرگـــذاری 
تـــــحـــــریـــــم هـــــا و 
ســیــاســت فــشــار 
حـــــــداکـــــــثـــــــری 
ــاالت متحده  ــ ایـ
جمهوری  علیه 
اســـالمـــی گفت: 
»اقتصاد ایران در 
ســـال هـــای گذشته 
ــه تــحــت تــحــریــم هــا  کـ
و فــشــارهــای اقتصادی 
آمریکا و همپیمانان این 

کشور بــوده، پیشرفت و رشد داشته اســت. این 
واقعیت وجود دارد که تحریم ها قطعاً تأثیراتی 
داشته اســت، اما جمهوری اسالمی ثابت کرده 

است تحریم ها نمی تواند کارآمد باشد«.

»طرح ب« ایران چیست؟ ◾
مجری الجزیره در ادامــه دربــاره »طرح ب« ایران 
پرسید که باقری گفت: »ما در واقع به ظرفیت ها 
و توانمندی های داخلی اتکا خواهیم داشــت و 
تعامل و ارتباط با کشورهایی را توسعه می دهیم که 
برای تعامل با ما جدیت دارند. ما با جدیت مسیر 

پیشرفت اقتصادی را دنبال می کنیم«.
این دیپلمات ارشد کشورمان در پاسخ به این سوال 
که از نظر او خواسته های ایران در مذاکرات مبنی 
بر لغو کلیه تحریم های ایــران، جبران خسارت و 
تضمین دادن چقدر می تواند از دیدگاه آمریکا 
واقع بینانه باشد، گفت: در مذاکراتمان با طرف های 
مقابل، آن ها بر ضرورت تضمین دادن و بر ضرورت 
سازوکاری برای راستی آزمایی صحه می گذارند، 
هم روسیه، هم چین و هم اروپایی ها. در اصل، 
آمریکایی ها هم باید بپذیرند. آمریکایی ها در 
پیش نویس های قبلی این چارچوب را پذیرفته اند 
اما نکته اصلی در این است که تضمین ها چگونه 
باید ارائــه شوند و راستی آزمایی ها چگونه باید 

انجام شوند.

خبرخبر

مذاکره کننده ارشد کشورمان 
در گفت وگو با الجزیره:

دوطرف 
برای بازگشت 
به توافق 2۰۱5 
مصمم هستند



دامنه نوسان را 
باز می کنیم

رئیس سازمان بورس 
و اوراق بهادار کشور از 

 برنامه ریزی برای 
باز کردن دامنه نوسان 

در این بازار خبر داد. 
 به گزارش ایسنا، 
مجید عشقی در 

صبحانه کاری مشترک 
با اعضای اتاق 

بازرگانی تهران اظهار 
کرد: ما در این تردیدی 
نداریم که باید موضوع 
باز کردن دامنه نوسان 

در دستور کار قرار گیرد 
اما این موضوع باید 

به شکل تدریجی و در 
یک زمان بندی خاص 

انجام شود که قطعًا 
در برنامه های ما قرار 

دارد.

خبرخبر
خوبخوب

وزیــر اقتصاد از تمدید مهلت بخشش جرایم دیرکرد 
تسهیالت واحدهای تولیدی تا پایان سال جاری خبر داد. 
روز گذشته به مناسبت روز ملی بیمه بیست و هشتمین 
همایش بیمه و توسعه در محل مرکز همایش های دانشگاه 
الزهرا)س( با حضور محسن رضایی؛ معاون اقتصادی 
رئیس جمهور، احسان خاندوزی؛ وزیــر امــور اقتصادی 

و دارایــی و رئیس کل بیمه مرکزی و مدیران شرکت های 
بیمه برگزار شد. به گزارش فارس، خاندوزی تأکید کرد: 
واحدهای تولیدی که به خاطر کرونا تعطیل شدند تا پایان 
شهریور ماه مشمول بخشش جرایم دیرکرد تسهیالت 
بانکی بودند که با تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا این 
مهلت برای آخرین بار تا پایان اسفند 1400 تمدید شد. 

وزیر اقتصاد ابــراز امیدواری کرد: بانک مرکزی در ابالغ 
این دستورالعمل تسریع کند تا تولیدکنندگانی که از این 
مصوبه بهره مند نشدند از جرایم بانکی بخشوده شوند؛ 
تولیدکنندگان و سایر بدهکاران بانکی که اصل بدهی 
بانکی خود را بپردازند، به خاطر مشکالت کرونا جرایم 

دیرکرد آن ها بخشیده می شوند.

زهرا طوسی   تجارت خارجی 
ایــران با رها شدن از بند بخشی 
از محدودیت های تجاری ایجاد 
شده برای صادرکنندگان و کرونا 
توانست با جهش بلندی از مرز 
۶۳ میلیارد دالر گــذر کــرده و با 
ثبت رشد 42 درصدی صادرات و ۳8 درصدی واردات 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته کارنامه قابل 

قبولی در مبادالت تجاری برای خود دست وپا کند.
ــــت ســیــزدهــم و بــا اتــکــا به  ــدن دول ــار آمــ بــا روی کـ
ــراوان و ارزشــمــنــد داخــلــی کــشــور و  ــ ظرفیت های ف
ظرفیت های کشورهای همسو، دیپلماسی اقتصادی 
در اولویت سیاست خارجی کشور قرار گرفت. سپس 
با ابالغ بخشنامه ستاد اقتصادی، بحث تنوع مبادی 
ورودی کاالهای اساسی در دستور کار قرار داد. تالش 
برای انعقاد قراردادهای تجاری دوجانبه و برنامه ریزی 
برای توسعه تجارت با هند، چین و همسایگان نیز 
از جمله مــواردی است که می توان از آن به  عنوان 
مقدمه ای برای رشد تجارت خارجی کشور سخن 
گفت. آن  طور که فرهاد نوری، معاون توسعه صادرات 
 کــاال و خــدمــات ســازمــان توسعه تــجــارت می گوید 
هم  اکنون 21 کشور شامل اعضای اتحادیه اقتصادی 
اوراسیا، همسایگان، کشورهای آفریقایی و شرق 
دور از مقاصد صادراتی ایران هستند که در اولویت 
صادراتی کشور قــرار گرفته اند که نتایج آن تا سال 

آینده قابل رصد خواهد شد.

افزایش دو برابری تجارت با 10 برنامه در افق 1404 ◾
بر اساس آنچه وی می گوید سهم دولت در اقتصاد 
در زمینه قوانین است؛ چراکه دولت ها تاجران خوبی 
نیستند و به  جای حضور در بازار برای رقابت با بخش 
خصوصی نقش تسهیلگری را بر عهده  دارند و فقط 
می توانند در امور زیرساختی که بازگشت سود آن 

زمانبر است، سرمایه گذاری کنند.
به گفته وی، بهبود فضای داخل بنگاه های صادراتی 
و تــجــاری، فضای کسب وکار تــجــارت و مشکالت 
 بـــرون مـــرزی، ســه حـــوزه اصــلــی بــا 10 بــرنــامــه بــرای

 افق 1404 است که برای افزایش دو برابری تجارت 
مــورد توجه قــرار گرفته اســت. به گفته نــوری، نقاط 
ضعف توسعه تجارت و افزایش چند برابری صادرات 

احصا شده و سازمان توسعه تجارت بــرای رفع آن 
برنامه های عملیاتی پیش  بینی کرده تا شرایط در این 

زمینه تسریع شود.

مغفول ماندن دیپلماسی اقتصادی در کشور ◾
محمدرضا زهره وندی، عضو هیئت نمایندگان اتاق 
تهران در گفت وگو با خبرنگار ما با اشــاره به اینکه 

 پیش از خــروج از برجام حجم مبادالت ما حدود
 90 میلیارد دالر بود می گوید: بخش خارجی تجارت 
کشورمان تحت تأثیر تحریم ها آنچنان که بایسته 
 بود، نتوانست در اقتصاد ایران نقش آفرینی مؤثر و 

مثبتی ایفا کند.
وی مغفول ماندن دیپلماسی اقتصادی در چهار دهه 
گذشته را معلول برخی کاستی ها در داخل و تحریم ها 
در خارج می داند و می افزاید: در دوره هــای گذشته 
مسئوالن اهمیت زیــادی بــرای مقوله دیپلماسی 
اقتصادی قائل نبودند و خأل حضور رایزنان اقتصادی 
ما در دیگر کشورها نیز به عقب ماندن کشور از مقوله 

تجارت خارجی دامن زده است.
وی علت بخشی از افــت تــجــارت خــارجــی را نیز 
بــه بی ثباتی اقتصادی در کشور مــربــوط می داند 
ــال گــذشــتــه 50 میلیارد  و مـــی افـــزایـــد: در 40 سـ
سرمایه گذاری خارجی در ایران انجام  شده و دلیل 
اقبال کم صاحبان سرمایه این است که آن ها دارایی 
و درآمد خود را در جایی سرمایه گذاری می کنند که 
ثبات و امنیت حاکم باشد و چشم انداز روشنی از 
فضای رشد و سرمایه گذاری پیش رو باشد. اگر چنین 
فضایی در کشور شکل بگیرد مقدار قابل  توجهی از 
سرمایه گذاری ها به سمت ایــران سرازیر می شود و 
همین امر سبب می شود به دلیل حفظ و نگهداری از 
سرمایه های خارجی، پایه های روابط دیپلماتیک ما 

با دیگر کشورها نیز محکم تر شود.
ــران بر  آن  طــور که زهــره ونــدی می گوید: صـــادرات ای
ــزوده کمی در  کاالهایی متمرکز شــده کــه ارزش  افـ
آن ها نهفته، به همین دلیل تجارت خارجی کشور، 
ارزآوری کمتری برای اقتصاد کشور داشته است. با 
تحریم هایی که برای صادرات مواد پتروشیمی و نفت 
پشت سر گذاشتیم تراز تجاری بیش  از پیش منفی 
شــده بــود. حــاال با یکسری گشایش هایی که برای 
مبادله با کشورهای همسایه مثل عراق، افغانستان و 

کشورهای آسیای میانه ایجاد شده وضعیت صادرات 
کشور بهبود پیدا کــرده ولــی هنوز بــرای رسیدن به 
نقطه ای که پیش از تحریم ها در آن قــرار داشتیم 
مسیر طوالنی در پیش داریم. وی با اشاره به اینکه 
نیازمند سیستم هوشمند ارزی هستیم می گوید: 
در مسائل گمرکی، بانکی، حمل ونقل و در زمینه های 
دیگر موانعی وجــود دارد کــه نیاز بــه رفــع آن بــرای 

تسهیل تجارت وجود دارد.

علت افزایش 40 درصدی حجم تجارت خارجی ◾
عباس آرگون، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی 
تهران نیز در گفت وگو با خبرنگار ما با اشــاره به دو 
مسئله در مسیر تجارت خارجی کشور می گوید: 
محدودیت های بین المللی گسترده اعمال  شده از 
سوی آمریکا در دوران ترامپ و شیوع  کرونا سبب 
شده بود مبادالت تجاری ایران به حداقل برسد. این 
دو محدودیت سبب شد در تجارت خارجی هم از 
لحاظ وزنی و هم از لحاظ ارزشی با افت صــادرات و 
واردات مواجه باشیم. حاال با کم شدن محدودیت 
شاهد رشد مبادالت تجاری کشور به مرز  ۶۳ میلیارد 
دالر هستیم کــه پیش بینی مــی شــود در صــورت 
بــه نتیجه رســیــدن مــذاکــرات ایــن مــیــزان بــه شکل 

فراوان تری افزایش یابد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره 
به رویکرد مناسب دولت سیزدهم در بحث مبادالت 
تجاری تأکید می کند: برای توسعه صادرات، تعامالت 
سازنده با کشورهای دیگر و ارزآوری بیشتر، نیازمند 
دیپلماسی اقتصادی و اعزام رایزنان بازرگانی به دیگر 
کشورها هستیم. وی با تأکید بر اینکه باید با کشورهای 
مختلف پیمان های دوجانبه و چندجانبه داشته 
باشیم، می گوید: برای گسترش دیپلماسی اقتصادی 
عضویت در پیمان های محلی، منطقه ای و بین المللی 

باید به  صورت ویژه در دستور کار دولت قرار گیرد.

گزارشیدربارهعبورترازتجاریکشورماناز63میلیارددالر
دریکسالگذشته

  خیز ایران برای 
دو برابری تجارت در 1404

اقتصاد3

WWW.QUDSONLINE.IR9688 یکشنبه ۱4 آذر ۱4۰۰   ۲9 ربیع الثانی ۱443  5 دسامبر۲۰۲۱   سال سی و چهارم    شماره

قیمت انواع
پاوربانک

 PowerCore A1214 انکر  
10400 میلی آمپر ساعت

2۸۵,000 تومان

 Redmi شیائومی مدل  
20000 میلی آمپر ساعت

4۷۹,000 تـومـان

  PX10۵ ژیپین مدل  
20000 میلی آمپر ساعت

4۹۹,000 تومان

  GP10 سیلیکون پاور مدل  
10000 میلی آمپر ساعت

۳۶۹,000 تـومـان

  P20000QCD ای دیتا  
20000 میلی آمپر ساعت

۵1۵,000 تومان

  KP1001۷ کینگ استار مدل  
10000 میلی آمپر ساعت

۳۶۸,000 تـومـان

68.200.000نیم سکه38.950.000ربع سکه1.334.766بورس 266.115دالر )سنا(56.340.000 مثقال طال 18.234دینار عراق )سنا(12.390.000سکه13.007.000 طال  1۸ عیار1.783اونس طال 72.461درهم امارات )سنا(

  تمدید بخشودگی 
 جرایم دیرکرد
  واحدهای تولیدی 
تا پایان سال 

      صفحه 3
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روابط عمومی اداره کل نوسازی ، توسعه وتجهیز مدارس استان هرمزگان

آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای  نوبت اول
شماره 1400/14

اداره کل نوس��ازی ، توس��عه و تجهیز مدارس هرمزگان در نظر دارد پروژه های مش��روحه زیر را از محل س��همیه اختصاصی وکیوم باتوم 
موضوع بند )ز( تبصره یک قانون بودجه 1400 کل کش��ور با فهرس��ت بهای ابنیه س��ال 1400 از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)س��تاد( به آدرسww.setadiran.ir  به مناقصه بگذارد، لذا از کلیه اش��خاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید و 
در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق 

سازند. کلیه متقاضیان جهت دریافت اسناد به سامانه ستاد از روز یکشنبه مورخ 1400/09/14 لغایت 1400/09/17 مراجعه نمایند .
آخرین مهلت تحویل پیشنهادها تا ساعت 13:30 روز چهارشنبه مورخ 1400/10/01 به سامانه ستاد و دبیرخانه اداره کل نوسازی مدارس 
هرم��زگان ب��ه آدرس بندرعباس – کوی فرهنگیان - بلوار ش��هید ناصر - اداره کل نوس��ازی، توس��عه و تجهیز مدارس اس��تان هرمزگان 
می باش��د و پاکتهای مناقصه در روز پنج ش��نبه 1400/10/02 در محل اداره کل نوس��ازی مدارس استان هرمزگان بازگشایی خواهد شد . 
این اداره کل در رد یا قبول هر یك از پیشنهادات مخدوش یا بدون مهر و امضاء مختار می باشد . ضمنًا ، هزینه درج آگهی بر عهده برنده 
م��ی باش��د . در صورت هر گونه ابهام با واحد امور قراردادهای این اداره کل به ش��ماره تلف��ن 33350095-076 تماس حاصل فرمایید.

مبلغ برآورد به عنوان پروژهردیف
ریال

مبلغ تضمین به 
ریال

نوع تضمین

1
اجرای عایقکاری بام در مدارس سطح استان 

هرمزگان
96/829/347/7303/049/298/753

1( ضمانتنامه معتبر بانكی به 
مدت سه ماه اعتبار از تاریخ 

آخرین روز تسلیم  پیشنهادها                                                                                                                                       
 2( واریز نقدی به شماره 

حساب تمركزی وجوه سپرده 
بانك مرکزی

2
محوطه سازی با آسفالت درمدارس سطح 

استان هرمزگان
60/985/975/0684/841/467/387

آگهی مذکور در س��ایت اطالع رس��انی مناقصات به نش��انی http://iets.mporg.ir  و اداره کل نوسازی مدارس هرمزگان به نشانی
 http://www.nosazihormozgan.ir و http://www.setadiran.ir  قابل رویت می باشد.                     شناسه آگهی 1233325
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شرکت خمیرمایه رضوی )سهامی خاص(

آگهی مناقصه شركت خمیرمایه رضوی 
ش�رکت خمیرمایه رضوی در نظر دارد انواع کابل زمینی و افش�ان ، انواع سینی کابل و درپوش سینی کابل به همراه 

تابلو برق و متعلقات مطابق مشخصات مورد نظر در اسناد مناقصه را از طریق مناقصه خریداری نماید . 
لذا از کلیه تامین کنندگانی که در این زمینه فعالیت دارند دعوت میش�ود از تاریخ درج آگهی در روزنامه لغایت 1400/9/23 
جهت اخذ اس�ناد مناقصه با مراجعه به پایگاه های اینترنتی ش�رکت به آدرس www.razavieast.com ضمن ثبت نام در سامانه 
شناسایی تامین کنندگان و دریافت نام کاربری و رمز عبور، اسناد مناقصه را از قسمت)سایر( مناقصات و مزایدات دریافت نمایند.
 همچنی�ن اس�ناد مناقصه از پایگاه اینترنتی بنی�اد بهره وری موقوفات رضوی به آدرس https://epf.ir قس�مت معامالت، قابل 
دریافت می باش�د و پس از بررس�ی و تكمیل دقیق فرم ها، پیش�نهادات خود را از طریق پس�ت به آدرس ش�رکت به نش�انی: 
کیلومتر 67 جاده مش�هد- قوچان: ش�رکت خمیرمایه رضوی ارسال نمایند. آخرین مهلت ارس�ال فرم های مناقصه از طریق 

پست، تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1400/9/23 می باشد.
 ضمنا جهت دریافت اطالعات تكمیلی مناقصه شماره تلفن تماس 46126622 داخلی 151 می باشد.

 جلسه بازگشایی پاکت ها در ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ 1400/9/24در محل کارخانه انجام خواهد گرفت .
در صورت ضرورت و بنا به تشخیص کمیسیون معامالت شرکت ، مناقصه به صورت حضوری برگزار خواهد شد.

 شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .
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))آگهی مزایده عمومی فروش یک دس�تگاه  
خودروی مینی بوس مازاد((

روابط عمومی مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی 

مؤسسه دامپروری صنعتی قدس 
رضوی در نظر دارد

یک دستگاه خودروی مینی بوس مدل سال 1381خودرا از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت دریافت فرم پیش�نهاد قیمت ش�رکت در مزایده به صورت حضوری به آدرس: مش�هد-بلوار مفتح ش�رقی 
)میامی( – مهدی آباد جاده روس�تای کنه بیس�ت – مجتمع دامپروری کنه بیست رضوی مراجعه و پاکات پیشنهادی خود را حداکثر تا تاریخ 1400/09/30 

به آدرس فوق الذکر تحویل نمایند .
مدارک مورد نیاز شرکت در مزایده: 

1-پاکت الف( واریز مبلغ 100،000،000 ریال  به ش�ماره حس�اب 3422222311 بانک ملت ش�عبه آس�تان قدس به نام مؤسس�ه دامپروری صنعتی قدس 
رضوی)جهت دریافت شناسه پرداخت با داخلی 223 تماس حاصل فرمائید(. 

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

•     این مؤسسه در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
•     هزینه چاپ آگهی ها بعهده برنده مزایده می باشد .

 جهت اطالعات بیشتر با شماره  12-38492711-051داخلی 225 و 226 تماس حاصل فرمائید .

آستان قدس رضوی

مناقصه عمومی خرید، ساخت و نصب پارتیشن 
شیشه ای و نورگیر البی  پروژه هتل بهار

آس�تان قدس رض�وی در نظر دارد از طری�ق مناقصه عمومی نس�بت به انتخاب 
پیمانكاران دارای صالحیت جهت تهیه، س�اخت، بارگیری، حمل، تخلیه، نصب 
و اجرای کامل عملیات پارتیش�ن شیش�ه ای واحدهای اداری نیم طبقه و قسمتی 
از بدنه و س�قف البی پروژه هتل بهار اقدام نماید. لذا از کلیه ش�رکت های واجد 
ش�رایط که دارای رزومه مناسب در زمینه ساخت اینگونه مجموعه ها می باشند، 
دعوت می نماید جهت دریافت اس�ناد مناقصه حداکثر تا تاریخ 1400/09/17 به 
دبیرخانه معاونت فنی و عمرانی بنیاد بهره وری موقوفات آس�تان قدس رضوی 
به نش�انی مشهد، چهارراه شهدا، س�ازمان مرکزی آستان قدس رضوی مراجعه یا 
با شماره تلفن  05132001126 تماس حاصل نمایند. ضمنا هزینه چاپ آگهی در 

روزنامه ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
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   از عمویم 
خواسته ام 
خاطرات پدرم را 
مکتوب کند  
همایون شجریان 
در آیین گشایش 
نمایشگاه »نغمه 
مانا« گفت که عموی 
بزرگش علیرضا 
شجریان خاطرات 
جذابی از پدرش دارد و 
از او تقاضا کرده است 
آن ها را مکتوب کند. 
نمایشگاه »نغمه 
مانا« درنکوداشت 
محمدرضا شجریان 
برگزار شد که شامل 
۷۹ پوستر، ۲۷ نشانه 
 و نشانه نوشته و
 ۲۱ تابلو است.
در مراسم افتتاحیه، 
غالمحسین امیرخانی 
چهره ماندگار 
خوشنویسی ایران، 
حسین علیزاده و 
همایون شجریان 
حضور داشتند.

 چه شد که »تونل سوم«  ◾
را نوشتید؟ 

متأسفانه در ســال هــای اخیر 
شاهد جریانی هستیم که قصد 
دارد چــهــره پــهــلــوی را تطهیر 
کند. نسل مــا و نسل های پس 
از ما انقالب و حکومت پهلوی را تجربه نکرده ایم و 
تصوراتمان صرفاً براساس شنیده هاست. شنیده های 
ضد و نقیضی که در این باره می شنویم موجب شد 
من در مرحله نخست برای یقین خودم مطالعه و 
تحقیق کنم. در مرحله بعد یافته هایم را به اشتراک 
گذاشتم و شــروع به نوشتن رمانی کــردم که در آن، 
پسری نوجوان با محدودیت ها و مشکالتی بر سر راه 

پیشرفت مواجه است.

 نوشتن از تاریخ چقدر برای نوجوانان قابل درک است؟    ◾
  معرفی اهداف و انگیزه های انقالب به نوجوانان که 
آینده سازان کشور هستند، الزم و ضــروری است. 
مسلماً اگــر نــوجــوانــان، پــدیــده انــقــالب را منطقی 
ندانند و از وقـــوع آن راضـــی نباشند، هــرگــز بــرای 
حفظ آن نخواهند کوشید. بنابراین کــار نوجوان 
جزو اولویت های مهم و ضــروری است اما پرسش 
اینجاست که چه کار فرهنگی مناسب سن نوجوان 
اســت؟ با توجه به دغدغه های نوجوانان و سن و 
سالشان، کتاب های تحلیلی و تاریخی برایشان 
ــان بــه خاطر  مناسب نیست بــنــابــرایــن قــالــب رمـ
ظرافت هایی که دارد، می تواند بــرای این کار مفید 
باشد.از طرفی نوشتن رمانی تاریخی برای نوجوان 
بسیار سخت اســت و پیچیدگی های خـــودش را 
دارد. نوجوانان تحمل شنیدن وقایع وحشتناک 
و دلخراش را نــدارنــد، در حالی که تاریخ پهلوی به 
خصوص ســاواک به عنوان یکی از اهرم های فشار 
پهلوی، پر از خشونت اســت. من در نوشتن رمان 

»تونل ســوم« مجبور بــودم هم نگویم و هم بگویم. 
سخت ترین بخش کار هم همین بود. باید در لفافه 
صرفاً به اشاره ای اکتفا می کردم، آن طوری که شدت 

جنایت را القا کنم.

 در نخستین رمان به سراغ سوژه تاریخی رفتید  ◾
آن هم برای نوجوانان. نوشتن برای این گروه سنی چه 

سختی هایی داشت؟ 
  مواجه شــدن با اخبار و اطــالعــات ضد و نقیض، 
ذهن و فکر آدم را آشفته می کند. خود من در سن و 
سالی کمتر این تناقض ها را تجربه کرده بودم و برای 
اینکه تشویش را از ذهنم دور کنم، دنبال منابعی 
می گشتم تا حقیقت را بگوید. اینکه من برای خلق 
نخستین اثرم سراغ قشر نوجوان رفتم، به همین 
دلیل بود. به عالوه آثار تولید شده با موضوع انقالب 
بــرای نوجوانان انگشت شمار اســت. این در حالی 
است که نوجوانی مهم ترین دوره برای تأثیرپذیری و 

تربیت پذیری است.

 نوجوان امــروز چقدر می تواند با وحیدِ مبارز،  ◾
همذات پنداری کند؟  

 وحــیــد پــســر پــرشــر و شــوری 
ــودای تـــحـــول و  ــ ــه ســ ــت کـ اســ

پیشرفت در سر دارد. در عین 
هوش و استعداد و نبوغی که دارد، 

بسیار بازیگوش است. این ویژگی ها سبب می شود 
نوجوانان با وحید همذات پنداری کنند. 

وحید هم رفتارها و شیطنت های مخصوص گروه 
سنی خودش را دارد و مخاطب با او همذات پنداری 
می کند و هــم نبوغ و استعداد دارد کــه مخاطب 

می تواند از او الگوبرداری کند.

 ماجرای اختراع آجر ضدصدا، گول زدن نیروهای  ◾
ساواک و شیطنت وحید چطور به ذهن شما رسید؟  

 اگــر بین دو جــداره آجــر خأل ایجاد شــود، صــوت از 
آن عبور نخواهد کرد. ماجرای گول زدن ساواک به 
انتخاب اشتباه مأمور ساواک برمی گردد. وحید پسر 
بااستعدادی بود و می خواست چیزی اختراع کند. 
مأمور ساواک کرمانشاه که دوست مدیر مدرسه بود، 
برای سرکوب حس کنجکاوی و قوه خالقیت وحید 
خواست او را تحت نظر بگیرد و با ایجاد سرگرمی 
کاذب برای وحید، او را از فضای اختراع و پیشرفت 
دور کند. از طرفی برادر وحید معمار برجسته ای بود و 
ساواک از طریق وحید می توانست از تبحر او نیز بهره 
بگیرد. بنابراین از وحید خواست در ازای یک موتور که 
آن روزها وسیله ای خاص و عجیب بود، برایش نقشه 
برای احداث ساختمان زندان بکشد. بعدها وحید 
از طریق همان نقشه توانست به خود 

ساواک ضربه بزند. 

چه مطالعات و تحقیقاتی  ◾
برای نوشتن رمان داشتید و نوشتن 

رمان چقدر زمان برد؟
  شکل گیری ایده اولیه داستان تا چاپ رمان حدود 
دو سال زمان برد. من برای این کار به منابع تاریخی 
و مستندات و همچنین منابع شفاهی رجوع کردم. 
کتاب هایی که مرکز اسناد تاریخی کشور چاپ کرده 
و کتاب هایی نظیر »در دامگه تــاریــخ«، »ســاواک، 
سازمان اطالعات و امنیت کشور« و مستندات موزه 
عبرت و... را مطالعه و بررسی کــردم تا شرایط کلی 
حاکم بر آن دوران را بشناسم، اما شناخت کلیات 
برای نوشتن رمان کافی نبود، بنابراین سراغ منابع 

شفاهی رفتم تا تجربه زیسته شان را ثبت کنم.
آقای وحید حبیبیان که با کسب اجازه از ایشان من 
نام شخصیت اصلی را »وحید« انتخاب کردم، در این 
زمینه کمک فراوانی کرد. من برهه ای از زندگی وحید 
را ثبت کرده ام و ماجرای زندگی شخصی او را با وقایع 
و شرایط کلی حاکم بر آن زمان تلفیق کرده ام و حاصل 

کار، رمانی است که شاهد آن هستید.

به نظر شما مهم ترین آسیب ادبیات نوجوان به  ◾
خصوص رمان های نوجوان چیست که شمار زیادی 
از نوجوانان ایرانی را به سمت خواندن آثار ترجمه سوق 

داده است؟ 
ــار ترجمه شـــده بــه چشم  ــارزی کــه در آثـ ــ ویــژگــی ب
می خورد، ماجرامحور بودن آن هاست. ماجراجویی 
یکی از خصیصه های مهم نوجوانان است و این حس 
باید در آثار تولید شده برای نوجوانان هم وجود داشته 
باشد. از طرفی نوجوانان بسیار باهوش هستند و 
هر حرف و ادعایی را نمی پذیرند. این اشتباه محض 
است که فکر کنیم با گروه سنی راحتی مواجه هستیم 
و بدون هیچ منطقی شروع به شعار دادن بکنیم. هر 
ادعا و حرفی که در داستان و رمان نوجوان زده می شود 
باید منطقی و مستند باشد و با هیجان و ماجرا تزئین 

شده باشد تا بتواند مخاطب را پای خود بنشاند.

گفت وگو با فاطمه الیاسی، برگزیده بخش کودک و نوجوان دومین جایزه ادبی اندرزگو  

رمان با موضوع انقالب برای نوجوانان 
انگشت شمار است

خبرخبر
روزروز

علی رمضانی، رئیس دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران شدقاب تلویزیون، میزبان سریال های جدید
کهندل  با اتمام سریال های اخیر تلویزیون، سه سریال 
جدید »خط مقدم«، »نوار زرد ۲« و »اپیدمی« به آنتن 
شبکه  های یــک، دو و ســه مــی رســنــد. »خــط مــقــدم« و 
»اپیدمی« به ترتیب از ۱۴ و ۱۵ آذر از شبکه های یک و 
سه پخش می شوند. »اپیدمی« بحران کرونا و تالش 
شبانه روزی کادر درمــان و نیرو های جهادی برای مقابله 

با این بیماری را به تصویر  می کشد. مینی سریال »خط 
مقدم« که از شبکه یک سیما پخش می شود به بخشی از 
دوران حساس سال های ۶۳ تا ۶۵ دفاع مقدس می پردازد 
و محوریت آن درباره شهید طهرانی مقدم است.سریال 
»نــوار زرد ۲« هم  با پایان یافتن سریال در حال پخش 
»گاهی به پشت سر نگاه کن« از شبکه ۲ پخش می شود. 

یاسر احمدوند، معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی در حکمی علی رمضانی را به عنوان رئیس دومین 

نمایشگاه مجازی کتاب تهران منصوب کرد. 
علی رمضانی دانش آموخته کارشناسی و کارشناسی ارشد 
الهیات و معارف اسالمی از دانشگاه تهران است. مدیرکل 
تأمین منابع نهاد کتابخانه های عمومی کشور، معاون 

فرهنگی و تولید انتشارات سروش، معاون تولید و رسانش 
کانون اندیشه جوان، رئیس هیئت مدیره شرکت کتابشهر 
ایــران، رئیس هیئت مدیره کانون اندیشه جــوان، عضو 
هیئت مدیره شرکت انتشارات به نشر )وابسته به آستان 
قدس رضوی( و رئیس هیئت مدیره انتشارات پژوهشگاه 

فرهنگ و اندیشه اسالمی از سوابق علی رمضانی است.

  خدیجه زمانیان     چندی پیش دومین جایزه ادبی 
شهید »سیدعلی اندرزگو« برگزیدگان نهایی خود را معرفی 

و از آن ها قدردانی کرد.  در صفحه امروز به سراغ یکی از 
برگزیدگان بخش کودک و نوجوان رفتیم تا درباره اثری که 

توانسته جایزه این بخش را از آن خود کند صحبت کنیم. 

فاطمه الیاسی با رمان »تونل سوم« توانست برگزیده بخش 
کودک و نوجوان شود.  »تونل سوم« روایت پسری پرانرژی به 
نام وحید است. وحید با آموزش های برادرش، احمد، آجری 

ضدصدا ساخته است. خبر این اختراع به گوش نیروهای 
ساواک رسیده و آن ها با دادن امتیاز به وحید، او را برای 

همکاری با خود ترغیب می کنند. وحید کم کم با ارتباطی که 
با نیروهای انقالبی پیدا می کند، متوجه می شود مقصود 

ساواکی ها از بدست  آوردن اختراعش، ترمیم دیوارهای زندان 
برای نگهداری و شکنجه نیروهای انقالبی است. 

تونل سوم توسط نشر شهید کاظمی منتشر شده است.
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و هنر فرهنگ 

فاطمه الیاسی
نویسنده

ف
, 1
40
85
51

بدین وسیله به اطالع همگان می رساند 
که کارت خودرو اینجانب سبحان نعمت 
به شماره ملی 2980599107  مربوط به 
  207I-MT اتومبی���ل س���واری پژو تی���پ
رنگ مشکی - متالیک  مدل سال 1396 
به شماره پالک 45 ایران 243 م 26  به 
ش���ماره موتور 178B0002496 و شماره 
 NAAR03FE2HJ898546 شاس���ی 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.

دی
قو
مف
هی
آگ

جواز حمل  متعلق به آقای کتابعلی صفایی 
به ش���ماره 2664922 مربوط به سالح گلوله 
زنی کالیبر7/92 وبه شماره سالح 4600054 
ساخت ایران مفقود گردیده واز درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
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گواهینامه موقت پایان تحصیالت به شماره سریال 
1323093 اینجان���ب مری���م هاش���مزهی فرزن���د الل 
محمد دارنده ش���ماره شناسنامه 2047 رشته تربیت 
معل���م زب���ان و ادبی���ات فارس���ی مقطع کارشناس���ی 
ناپیوسته از دانشگاه آزاد اسالمی واحد خاش مفقود 

گردیده و از درجه اعتبارساقط می باشد.
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س���ه برگ س���ند موتور س���یکلت تیزتک م���دل 1390 
  73739  / انتظام���ی 779  ب���ه ش���ماره  آب���ی  رن���گ 
ش���ماره موت���ور NCR15032041609 و ش���ماره تن���ه 
NCR***150T9039539 به مالکیت جمشید خانزاده 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

ح
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آ

س���ند کمپان���ی کامی���ون کش���نده اس���کانیا 
موت���ور  ش���ماره   2015 م���دل   P400
شاس���ی  ش���ماره   DC13103L016839355
YS2P4X200F5364718 مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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جواز حمل متعلق به آقای کتابعلی صفایی 
به شماره 2664923مربوط به سالح ساچمه 
زنی کالیبر 12 ش���ماره س���الح 16250 ساخت 
بلژیک مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط 

می باشد.
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برگ سبز و سند موتور سیکلت تیپ  CG150 رنگ 
آبی مدل 1395 به شماره انتظامی 23145-775

ش���ماره موت���ور  0149NEJO13711  ش���ماره تن���ه 
NEJ***750K9503970 ب���ه مالکیت پیمان گرجی 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط می باشد.
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برگ س���بز و کارت موتور سیکلت تریل رادیسون 
 R8802052 200 مدل 1389 به ش���ماره موتورCC
و شماره تنه R8900617 و شماره انتظامی 98685 
ای���ران 762 ب���ه مالکیت عطا رس���متی مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.  14
08
55
8
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آ

ف
, 1
40
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بدین وسیله به اطالع همگان می رساند که 
س���ند کمپانی خودرو اینجانب رضا مختاری 
خیرآب���ادی به ش���ماره مل���ی 2990744258  
مربوط به اتومبیل سواری پژو تیپ  405 جی 
ال ایکس آی 8/1 رنگ نقره ای- متالیک  مدل 
سال 1387 به شماره پالک  45 ایران 264 د 
51  به شماره موتور 12487052071 و شماره 
شاسی  NAAM01CA98E367861  مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار س���اقط  می باش���د.
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مف
هی
آگ

ف
, 1
40
85
52

بدی���ن وس���یله به اطالع همگان می رس���اند 
که برگ س���بز  خودرو اینجانب س���ید محمد 
ش���ماره  ب���ه  الله���ی  نعم���ت  زاده  کوچ���ک 
مل���ی 2993747630 مرب���وط ب���ه اتومبی���ل 
س���واری پرای���د تی���پ  جی تی ایک���س  رنگ 
نق���ره ای- متالی���ک  م���دل س���ال 1383 ب���ه 
ش���ماره پ���الک  45 ای���ران 741 ط 93  ب���ه 
ش���ماره موتور 00638420 و ش���ماره شاسی  
از  و  گردی���ده  مفق���ود   S1412282184653

درجه اعتبار ساقط می باشد.

دی
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مف
هی
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14
07
94
2

م���درک  موق���ت فارغ التحصیل���ی مرتض���ی برزگر 
بفروئ���ی فرزن���د محمدرض���ا   ص���ادره از میبد   به 
ش���ماره شناس���نامه و کد ملی  4480035796 در 
مقطع کارشناس���ی  رشته  مهندس���ی برق -قدرت  
ص���ادره از واحد دانش���گاهی  ی���زد  مفقود گردیده 

است و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اسالمی یزد به نشانی:  استان یزد ، شهرستان 
یزد سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی یزد اداره 

امور فارغ التحصیالن ارسال نمایید. 

دی
قو
مف
هی
آگ

14
07
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م���درک فارغ التحصیلی دکتر الهام س���ردار فرزند 
ابوالفضل  صادره از مشهد   به شماره شناسنامه 
1594  به ش���ماره مل���ی 0939924633 در مقطع 
دکترای  رش���ته پزش���کی عمومی   صادره از واحد 
دانشگاهی  مش���هد  مفقود گردیده است و فاقد 

اعتبار می باشد. 
از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اسالمی مش���هد  به نشانی:  استان خراسان 
رضوی ، شهرس���تان مش���هد ،امامیه 42 سازمان 
مرکزی دانش���گاه آزاد اس���المی مش���هد اداره امور 

فارغ التحصیالن ارسال نمایید. 

دی
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مف
هی
آگ

 131SE اصل برگ س���بز خودروی س���واری س���ایپا
م���دل 94 به ش���ماره انتظامی  52 ای���ران 134 ج 
17  به ش���ماره موتور 5506787 و ش���ماره شاسی 
NAS411100F1184609 متعلق به آقای سیدجالل 
می���ری مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد. 
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14
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14
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58
1

دانشگاه بین المللی 
امام رضا )ع( 



در نظ�ر دارد نس�بت ب�ه انتخ�اب 
پیمان�كار واحد تای�پ و تكثیر خود 
از طری�ق مناقصه عموم�ی و از بین 

واجدین شرایط اقدام نماید.
 از متقاضیان دعوت می شود جهت كسب 
اطالعات بیشتر به وبسایت دانشگاه به 
 www.imamreza.ac.ir نشانی  

مراجعه نمایند.

پیروآگهیمنتشرهبهشماره9682مورخ7آذر
1400ب��هاطالعکلیهس��هامدارانونمایندگان
قانونیایش��انمیرس��اندمجمععمومیفوق
العادهصاحبانسهامشرکتنخریسیونساجی
خس��رویخراس��انس��هامیعامکهمقررشده
بوددرتاریخ1400/09/18راسس��اعت10:30
برگزارش��ودلغووتاریخجدیدبرگزاریمجمع

متعاقبااعالمخواهدشد..
هئیتمدیرهشرکت

لغو آگهی دعوت به مجمع 
عمومی فوق العاده صاحبان سهام 

نخریسی و نساجی خسروی خراسان 
)سهامی عام( شماره ثبت 206 شناسه 

ملی 10860062290  

14
08
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برگ س���بز خودرو س���واری پراید صبا م���دل 1389 رنگ 
سفید به شماره انتظامی 448 ل 65 ایران 36 و شماره 
 S1412289579626 موتور 3740033 و شماره شاسی
متعل���ق به آقای ایمان میش مس���ت مفقود گردیده از 

درجه ی اعتبار ساقط می باشد.
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دی
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مف
ی
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 1386 م���دل   ROA پ���ژو  س���واری  س���بز  ب���رگ 
ش���ماره پالک ای���ران32-971ج92 ش���ماره موتور 
11686081741 ش���ماره شاس���ی 61378658 ب���ه 
نام  محمود ش���اهرخ آب���ادی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.
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ح
, 1
40
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65

چون آقای/خانم ش���رکت رضا گلیان مشهدی 
مالک کامیون کش���نده هوو)ف���راز( مدل 1390 
به شماره انتظامی 312ع46 ایران 12 و شماره 
ش���ماره  NAB374505BA001215و  شاس���ی 
موت���ور WD61596C101007050057 ب���ه عل���ت 
فقدان سند تقاضای صدور سند المثنی نموده 
اس���ت. ل���ذا چنانچه هر گونه ادعای���ی در مورد 
خ���ودروی مذکور وجود دارد ظرف مدت 15 روز 
از تاریخ نشر آگهی با در دست داشتن مدارک 
کاف���ی ب���ه دفتر فروش ش���رکت ای���ران خودرو 
دی���زل واقع در تهران، کیلومتر 8 جاده س���اوه 

مراجعه نمایند. 

دی
قو
مف
هی
آگ

سند و برگ س���بز خودروی سواری پژو 405 
مدل 1392 رنگ نقره ای به شماره انتظامی 
186 ی 22 ایران 74 به مالکیت مهناز مجرب 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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))آگهی قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی   و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد((
نظر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
1390/9/20 امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در بخش 14 مشهد 
واحد ثبتی شهرس��تان تایباد مورد رس��یدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر 

گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
خانم فاطمه رمضانی فرمان آبادی به شناس��نامه ش��ماره 16 کدملی 0749531134 صادره تایباد فرزند 
کماجعلی در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 427/75 مترمربع پالک شماره 150 فرعی از 251 اصلی 
واقع در خراسان رضوی بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت سهم االرثی 

یارمحمد گلبانی از مرحوم فیض محمد گلبانی و قسمتی از پالک** کالسه 125- 1400
ل��ذا بموجب م��اده 3 قان��ون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می 
و م��اده 13 آئین نام��ه مربوطه این آگهی در دو نوب��ت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتش��ار 
منتش��ر تا در صورتیکه اش��خاص ذینفع به آرای اعالم ش��ده اعتراض داشته باش��ند باید از تاریخ انتشار 
اولی��ن آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و رس��ید اخذ نماین��د. معترضین باید ظرف 
م��دت ی��ک م��اه از تاریخ تس��لیم اعتراض مب��ادرت به تقدی��م دادخواس��ت ب��ه دادگاه عمومی محل 
نماین��د و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثب��ت محل تحویل دهد که در این ص��ورت اقدامات ثبت 
موک��ول ب��ه ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت و در صورتی ک��ه اعتراض در مهلت قانون��ی واصل نگردد یا 
معت��رض گواهی تقدیم دادخواس��ت ب��ه دادگاه عمومی محل ارائ��ه نکند اداره ثبت مب��ادرت به صدور 
س��ند مالکیت مینماید و صدور س��ند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیس��ت. آ- 1407966

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/8/29                              تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/9/14
رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- مهدی حسین زاده

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وس��اختمانهای 
فاقدسندرس��می براب��ررای ش��ماره 140060301046000918تاری��خ 1400.8.5هی��ات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقدسندرس��می مس��تقردرواحدثبتی حوزه 

ثبت ملک پیش��وا تصرفات مالکان��ه بالمعارض متقاضی آقای قاس��م هداوندخانی فرزند یداله بش��ماره 
شناس��نامه 3718 صادره ازتهران دریک قطعه زمین مزروعی به مس��احت62397مترمربع پالک 150-
اصل��ی واق��ع درحوزه ثبت ملک پیش��واکه خودمتقاضی مالک مش��اع میباش��دخریداری محرزگردیده 
اس��ت. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله15روزآگهی می ش��وددرصورتی که اشخاص 
نس��بت به صدورس��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ندمی توانند ازتاریخ انتش��اراولین آگهی 
به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تس��لیم پس ازاخذرس��ید.ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تس��لیم 
اعتراض.دادخواس��ت خودراب��ه مراج��ع قضایی تقدی��م نمایند.بدیهی اس��ت درص��ورت انقضای مدت 
مذکوروع��دم وصول اعتراض طبق مقررات س��ندمالکیت صادرخواهدش��د.م ال��ف/202  آ- 1407975

تاریخ انتشارنوبت اول : 1400.8.29                                   تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400.9.14
رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان پیشوا

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وس��اختمانهای 
فاقدسندرس��می براب��ررای ش��ماره 140060301046000915تاری��خ 1400.8.5هی��ات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقدسندرس��می مس��تقردرواحدثبتی حوزه 
ثب��ت ملک پیش��وا تصرفات مالکان��ه بالمعارض متقاض��ی خانم س��ودابه هداوندخانی فرزن��د اهلل مراد 
بش��ماره شناس��نامه 272 ص��ادره ازورامین دریک قطعه زمی��ن مزروعی به مس��احت59549مترمربع 
پ��الک  فرعی از150-اصل��ی واقع درح��وزه ثبت ملک پیش��واخریداری ازمالک رس��می محرزگردیده 
اس��ت. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله15روزآگهی می ش��وددرصورتی که اشخاص 
نس��بت به صدورس��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ندمی توانند ازتاریخ انتش��اراولین آگهی 
به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تس��لیم پس ازاخذرس��ید.ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تس��لیم 
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مل���ی  ک���د  دارای  صدیق���ی   محم���ود  آق���ای 
0931407087 صادره از مشهد متولد 1338 فرزند 
محمد حس���ین  اظهار می دارد که دانشنامه پایان 
تحصیالت مقطع کارشناسی پیوسته  رشته تاریخ 
ایش���ان مفقود ش���ده اس���ت. لذا ب���ه موجب این 
آگهی دانش���نامه مذکور ابطال می شود. از یابنده 
تقاضا می ش���ود مدرک فوق را از طریق پس���ت به 
نشانی مش���هد پردیس دانشگاه فردوسی مشهد 
مدیری���ت امور آموزش���ی اتاق 204 ارس���ال و یا در 

صورت امکان تحویل نمایند. 
مدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد
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هی
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 RTR160 س���ند کمپانی موتور س���یکلت آپاچی  تیپ
رنگ  قرمز زرش���کی س���ال 1393  به شماره شهربانی 
 N2G***160V9311849 778 - 63719 و شماره بدنه
وشماره موتور0E4DE2596775   به مالکیت محمد 
امی���ن نوروزی خ���ور   مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می گردد.
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برگ س���بز  خودرو سواری سایپا   تیپ 141SX  رنگ  
سفید روغنی سال 1390  به شماره شهربانی 51 ص 
 S3482290352385 729 ایران 74 و شماره بدنه
وش���ماره موتور 4394037 به مالکیت جواد مصدق 
س���لجوقی مفقود گردی���ده و از درجه اعتبار س���اقط 

می گردد.
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شهادت یک 
جوان فلسطینی 
در قدس اشغالی

فلسطین الیوم از 
عملیات استشهادی 
جوان فلسطینی در 
قدس اشغالی خبر 

داد.
منابع محلی اعالم 

کردند: نظامیان 
رژیم صهیونیستی 

به سوی جوان 
فلسطینی از فاصله 

نزدیک در نزدیکی 
 فلکه المصراره در 

منطقه باب العامود 
در شهر قدس اشغالی 

شلیک کردند و 
وی را به شهادت 

رساندند.نظامیان 
رژیم صهیونیستی به 

فلسطینی ها در این 
منطقه با گاز اشک آور 

حمله کردند.

زومزوم

از لنز نگاه یک فلسطینی   ◾
نبرد 11 روزه نیروهای مقاومت در 
برابر صهیونیست ها تا به امروز چه 

پیامدهایی داشته است؟
ــش بس  ــ فــلــســطــیــن پـــس از آت
ــحــران هــای  ــیـــر ب  هــمــچــنــان درگـ
حــقــوق بــشــری اســـت. مــا بــه صـــورت هفتگی آمــار 
شهدایی را داریـــم کــه توسط صهیونیست ها به 
ــا مـــردم فلسطین  ــ شــهــادت مــی رســنــد. ایـــن روزه
منتظر بــازســازی آثــار و تخریب های دوران تنش 
هستند که باید از ســوی سازمان های بین المللی 
تأمین مالی بــشــود. مقاومت 11 روزه و شکست 
ــرد ضمن  ــبـ ــن نـ ــ صــهــیــونــیــســت هــا در اداره ایـ
تصاحب افــکــار عمومی ســرزمــیــن هــای اشغالی 
ــدگــی و تــقــویــت انگیزه  ــه زن مــوجــب رشـــد امــیــد ب
ــوار غــزه و کرانه باختری   همدلی در بین ساکنان ن
رود اردن شده است. صهیونیست ها اعتراف کرده 
اند اگر وارد جنگ دیگری بشوند، قطعاً موشک های 
بیشتری روی سر آن هــا فــرود خواهد آمــد و شاهد 
بودیم که در روزهای قبل، مقاومت اسالمی فلسطین 
نیز این مسئله مهم را با تست موشک های کوتاه 
بـــرد در ســواحــل ایـــن کــشــور بــه شــهــرک نشین ها 
ــن دقیقاً تــکــرار هــمــان پــیــام رهبر  ــرد و ای گــوشــزد ک
انــقــالب اســالمــی ایـــران اســت کــه می گویند دوران 
»بزن و دررو« تمام شده و امروز مقاومت فلسطین 
حقوق ملت خود را در همه سطوح دنبال می کند. 
 پــس از ایــن اتفاقات تکاپوی مــردم کــرانــه باختری 
رود اردن و غزه درباره مقاومت حداکثری با  نمایش 

اسلحه ها و درگیری های پراکنده بیشترشده است.
نبرد 11 روزه، روح حماسه و شهادت طلبی را بار دیگر 
زنده کرد و به همین خاطر است که صهیونیست ها 
پس از اتمام جنگ سرکیسه را شل کردند و بخشی از 

فشار محاصره را کم کردند.

 وضعیت اسیران فلسطینی  ◾
در زندان ها چگونه است ؟

مردم نسبت به قتل اسرای فلسطینی در زندان ها 
معترض هستند. در هفته های گذشته اسیران 
زیــادی شهید شده اند و آن هــا از امکانات درمانی 
و پزشکی بــرخــوردار نیستند و ایــن مسئله سبب 
 رشد تلفات می شود، به همین خاطر مــردم اعالم 
کرده اند اسیرانشان را هرگز فراموش نمی کنند و یکی 
از خطوط قرمز آن ها اسیران مظلوم در زندان های ظلم 
صهیونیست ها هستند و در صورت اصالح نشدن 

شرایط زندانیان و اسیران قطعاً واکنش های سختی در 
انتظار رژیم اشغالگر قدس خواهد بود. ممکن است 
انتفاضه های مسلحانه ای راه بیفتد که دنیا متحیر 
بشود و مــوج مهاجرت معکوس از سرزمین های 
اشغالی تقویت بشود و این به ضرر همه کسانی 

است که اسرائیل غاصب را بنیان نهادند.
صهیونیست ها در زندان هایشان به کودکان مظلوم و 
نوجوانان نیز رحم نمی کنند و این اسیران در وضعیت 
سختی به سر می برند. آمار تلفات نیروهای مقاومت 
در زندان ها به شدت باالست و حقوق انسانی رعایت 

نمی شود. ما 8هزار اسیر درزندان ها داریم که هزار 
نفر از آن ها زنان و دختران فلسطینی اند و 100 نفر 
دیگر کــودکــان زیــر 16 ســال هستند . برخی از این 
افراد کهنسال شده اند و به دلیل بهره مند نشدن 
از دارو ودرمــان به مــرور تلف می شوند و این اتفاق 
تلخی است. حتی صهیونیست ها به مدرسه های 
فلسطین حمله  و کودکان را ضرب و شتم می کنند و 

مدرسه ها را تخریب و تعطیل می کنند.

 مردم در محاصره و تحت فشار فلسطین  ◾
با کرونا چه می کنند؟

صهیونیست ها مانع از رسیدن برق به بیمارستان ها 
می شوند وعــدم دسترسی آســان ملت فلسطین 
ــرای تولید برق  بــه مــوتــورهــای بــرق و سوخت الزم ب
بیمارستان ها کــار را سخت تر کــرده اســت. بحران 
اکسیژن و مواد دارویی خاص را هم شاهد هستیم، 
نیازمند حمایت بین المللی سنگین هستیم.

دولت های عربی برای ما مرده اند و هیچ حمایتی از 
مردم فلسطین نمی کنند. ما آن ها را مردگان تاریخ 

قلمداد می کنیم.

نظرمردم فلسطین نسبت به گفتمان ســازش و  ◾
گفتمان مقاومت چیست؟

مردم فلسطین از تفکر سازش بیزار شده اند.آن ها 
به حقانیت مقاومت حداکثری رسیده انــد. حتی 
گروه های مخالف مقاومت نیز امروز در حال تغییر 
رویــه هستند و این موج در حال اوج گرفتن است. 
مردم قدس شریف از محدودیت ها خسته شده اند 

و دیر یا زود محاصره شکسته خواهد شد.
جنبش فتح بــه دیپلماسی و بــده بستان معتقد 
اســت و سال هاست کــه می خواهند از ایــن روش 
مشکالت را حــل کنند، امــا نمی شود و شکست 
خورده اند. اما جنبش حماس و مقاومت اسالمی 

امروز دال مرکزی جامعه فلسطین هستند و مردم 
به این حرکت ها میل پیدا کرده اند. امروز گفتمان 
مقاومت به دنبال حمایت حداکثری از به قدرت 
رسیدن ملت فلسطین در این مسیر است. ما برای 
حل  بحران های حقوق بشری چند مسئله اساسی 
داریم که باید از سوی صهیونیست ها حل بشود، 
در غیر این صورت واکنش های سختی در انتظار 

آن هاست.
اوالً بهداشت و بیمارستان ها؛ محاصره بهداشتی 
درمانی صهیونیست ها یکی از بدترین انواع ظلم 
به ملت فلسطین است و امروز باید از داخل و خارج 

پیگیری شود تا این بحران ها حل شوند.
دوم، حـــق تــعــلــیــم و تــربــیــت و مـــدرســـه رفــتــن؛ 
صهیونیست ها مدرسه ها را تخریب و تعطیل 
می کنند حتی مدرسه هایی که از سوی نهادهای 
ــشــری ســاخــتــه مــی شــونــد؛ زیــــرا آن هـــا  حــقــوق ب
زیرساخت هستند و تخریب زیر ساخت ها یعنی 
تخریب آینده یک ملت.حقوق کــودکــان توسط 
صهیونیست ها همواره نادیده گرفته می شود و این 

یعنی نسل کشی و تخریب آینده یک سرزمین.
سوم مسئله اسیران اســت  که در وضعیت خوبی 
نیستند وقطع به یقین صهیونیست ها در این زمینه 

تاوان سختی را متحمل خواهند شد.
آتــش بــس، نقطه شکست صهیونیست ها بود 
و این اتفاق اثبات کرد با سالح اندک هم می شود 
ارتش پوشالی صهیونیستی را دچار خسارت های 
سنگین مهماتی و اقتصادی کرد. مقاومت در اوج 
نبرد و پیروزی آتش بس را پذیرفت واین دستاورد 
بزرگی اســت. البته آتــش بس دائمی نــداریــم؛ تا 
 پایان فتنه در فلسطین و اخراج صهیونیست ها که 
ان شــاءهللا به قیام امــام مهدی موعود )عــج( ختم 
 مــی شــود و ایــن پــیــروزی در طــول ظهور و پیروزی 

امام مهدی )عج( خواهد بود.

عضو جنبش مقاومت اسالمی فلسطین در گفت وگو با قدس مطرح کرد

 دولت های عربی 
برای ما مرده اند

WWW.QUDSONLINE.IR9688 یکشنبه ۱4 آذر ۱4۰۰   ۲9 ربیع الثانی ۱443  5 دسامبر۲۰۲۱   سال سی و چهارم    شماره

گفت و گوی5
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انگیزه جهاد دفاعی مسلحانه در هسته های مردمی فلسطین چیست؟
حسین محمدی کارشناس غرب آسیا در خصوص تفسیر 
تحوالت فلسطین می گوید:»پازل بازی در فلسطین از آن 
روزی تغییر می کند که بنای مقاومت از داخل و خارج این 
سرزمین بر مسلح سازی هرچه بیشتر مردم این ملت در 
برابر تروریست های شهرک نشین قرار می گیرد و حتی 
می توان گفت آنچه که در قالب مقاومت سوریه و لبنان و 

عراق و یمن در برابر تهاجمات عربی اسرائیلی شاهد بودیم 
موجب شکل گیری انگیزه های جهاد دفاعی مسلحانه در 
هسته های مردم فلسطین شد، به گونه ای که شاهد بودیم 
در نبردهای سوریه برخی شهدای مقاومت از نیروهای 
گردان های عملیاتی فلسطینی هستند؛ مانند شهید محمد 
رافع از تکاوران لواءالقدس که درمیدان سوریه جنگید و به 

شهادت رسید.آنچه که امروز شاهد هستیم ثمره تالش 
شبانه روزی مقاومت فلسطین بــرای تغییر نگرش ها از 
سازشگری و سازش کاری به مقاومت و پاسخ مناسب به 
صهیونیست هاست. مردم فلسطین برای مسلح شدن 
بسیار محدود بوده و هستند و حتی امروز مصری ها برای 
تردد ملت فلسطین با صهیونیست ها تعامل امنیتی دارند 

و مردم نوارغزه و کرانه باختری برای بازگشت به کشورشان 
در فرودگاه مصر ممکن است مورد تعرض وبازداشت پلیس 
و تحویل به صهیونیست ها بشوند. محدودیت ها فضا را 
به سمت تولید سالح بومی و ابتکار عمل نیروهای مقاومت 
برده است و امروز بخش عمده ای از سالح های نیمه سبک 

و موشک ها تولید صنایع دفاع مقاومت فلسطین است.

نورس حمید
عضو جنبش مقاومت اسالمی فلسطین

نی
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  حسین محمدی اصل      نبرد 11 روزه 
نیروهای مقاومت فلسطین در برابر رژیم اشغالگر 

قدس یکی از اتفاقاتی است که می تواند نقطه 
عطفی در مسیر حرکت مقاومت برای بازپسگیری 
حقوق خود از صهیونیست ها باشد.در این نبرد 11 

روزه آن چیزی که نظر همگان را جلب کرد، مسئله 
رشد عملیاتی نیروهای مقاومت درعرصه موشکی 

بود و حتی پیش از آن دستیابی نیروهای مقاومت 
به آرایش های قوی برای نبردهای نامنظم که 
در نوع خود خاص بودند. رژیم صهیونیستی 

پس از این نبرد رفتار خود را قدری تعدیل کرد، 
تاجایی که برخی از سران آن ها از این شکست 
به شدت اعالم نارضایتی کردند. برای بررسی 
اوضاع امروز فلسطین و مردم این سرزمین به 

سراغ نورس حمید نماینده دانشجویان فلسطینی 

مقیم ایران در مشهد مقدس رفتیم و به دنبال پاسخ 
به پرسش هایی هستیم که تنها یک فلسطینی 

می تواند به آن ها پاسخ بدهد. نورس حمید 
دانشجوی کارشناسی ارشد پردیس دانشگاه 

فردوسی و عضو جنبش مقاومت فلسطین است. 

فراخوان مناقصه عمومی دومرحله ای  
همزمان با ارزیابی کیفی وفنی 

خرید تجهیزات واحد لندری)نوبت  دوم(
بیمارستان 17شهریور مشهد وابسته به سازمان تامین اجتماعی در نظر دارد مناقصه عمومی 
خرید تجهیزات لندری همزمان با ارزیابی کیفی  وفنی به صورت دومرحله ای از طریق سامانه 
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بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند.
- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه :

روز پنجشنبه مورخ  14۰۰/۰۹/11 ساعت ۰۹:۰۰صبح      
-  مهلت زمانی دریافت اسناد از سایت : 

روز  پنجشنبه مورخ 14۰۰/۰۹/18ساعت ۰۹:۰۰صبح   
- مهلت زمانی ارسال پیشنهادات:

  روز سه  شنبه مورخ  ۰۹/۳۰/ 14۰۰ساعت۰۹:۰۰صبح   
زمان بازگشایی پاکت »ج« روزیکشنبه مورخ  1۰/۰5/ 14۰۰ساعت۰۹:۰۰صبح

تضمین  و  ریال(  میلیارد  وهفت  )سی  ۳7/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مناقصه  برآورد  مبلغ 
باشد. شرکت در مناقصه ۳/7۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال )سه میلیاردوهفتصد میلیون ریال( می 

آدرس دستگاه مناقصه گذار : خراسان رضوی –مشهد-خیابان کوهسنگی –بین کوهسنگی 
1۲و14 بیمارستان 17 شهریور

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد 
مناقصه: مهندس  کمالی  ، تلفن: ۰۹1551۰5856-۰۹15666166۰معماریان 

مرکز تماس  ۰41۹۳4-۰۲1 دفتر ثبت نام 88۹6۹7۳7 و 851۹۳768 اطالعات تماس دفاتر 
ثبت نام سایر استان ها در سایت سامانه بخش« ثبت نام/ پروفایل تامین کننده / مناقصه گر«

14 موجود است.
08
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 دانش��گاه فردوس��ی مش��هد در نظ��ر دارد  ام��وال منق��ول ب��ا اس��تفاده، مس��تعمل 
و اس��قاطی ش��امل آه��ن آالت، چ��وب ،پاس��تیک و اثاثی��ه اداری ب��ا ش��ماره مزایده 

1000091579000001 به شرح جزئیات مندرج در اسناد مزایده سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
) www.setadiran.ir ( به فروش رساند.

 متقاضیان می توانند از 8 صبح 1400/09/14 لغایت 14:30 تاریخ 1400/09/25 نسبت به بازدید 
اقدام نمایند.جهت ارتباط با مدیریت فروش با شماره  تلفن 38802382-051 و 051-38802374 

تماس حاصل فرمایند. 
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آگهی مزایده عمومی شماره 1000091579000001

قرارگاه س�ازندگی خاتم االنبیاء- موسس�ه ش�هید رجایی- پروژه ساخت ایس�تگاه مترو مشهد )خط سه( در 
نظر دارد " انجام عملیات آرماتوربندی، قالب بندی، بتن ریزی )الینینیگ( س�الن بلیت فروش�ی ایستگاه 
مترو دانش " را به پیمانکار واجد ش�رایط واگذار نماید .بدین منظور از اشخاص حقیقی و حقوقی دارای 

تجربه کارهای مش�ابه دعوت بعمل می آید جهت دریافت اس�ناد مناقصه به آدرس زیر مراجعه نمایید.
-مشهد مقدس- پروژه تقاطع چند سطحی آزادگان )میدان نمایشگاه ( - دفتر امورپیمان ها 

شماره تماس 05138583933 -09151022318 )مهندس قوامی(
شرایط :

1-مدت اجرای کار: 180 روز تقویمی
2-مدارک الزم برای دریافت اسناد مناقصه:  اساسنامه، رزومه و آگهی آخرین تغییرات شرکت.

3-تضمین شرکت در مناقصه فوق 750.000.000 ریال می باشد. 
الف-  ضمانتنامه بانکی با مدت اعتبار حداقل س�ه ماه، صادره از س�وی بانك ها یا از س�وی موسسات اعتباری 

غیربانکی دارای مجوز بانک  مرکزی 
در وجه "قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء )ص(- موسسه شهید رجایی"

ب-  واریز نقدی به حساب شماره 5151718164005  بانک سپه  به نام"موسسه شهید رجایی " به شماره شبای: 
IR--880150000005151718164005

محل بازگشایی پاکات: مشهد، میدان نمایشگاه-پروژه تقاطع چهار سطحی- مدیریت امور پیمان پروژه های 
مشهد مقدس.

4-مناقصه گذار در رد یا قبول کلیه پیشنهادها مختار است. 
5-آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه پایان وقت اداری )ساعت 14( روز سه شنبه 1400/09/16 می باشد .

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای - نوبت دوم
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شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در نظر دارد 
عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 3400 تن انواع نهاده های کشاورزی   از مبداء انبارهای سازمانی اسفراین  

به سایر نقاط در داخل و خارج استان را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران واجد شرایط واگذار 
نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از "دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهادو...." در بسترسامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )س��تاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد ش��د و الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، 

مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی)توکن( را جهت  شرکت در مناقصه محقق سازند، 
1-شماره فرآخوان و تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: 2000004144000011 مورخه 1400/9/13

2- نام و نشانی مناقصه گذار:
 شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی به آدرس: بجنورد بلوار مدرس بین مدرس 19 و 21 پاک 555

3-هزینه خریداسناد مناقصه:
مبلغ 500.000ریال می باشد که از درگاه بانکی موجود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می گیرد.

4-مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه:
از روز شنبه مورخه 1400/9/13  لغایت ساعت 18:00روزچهارشنبه مورخه1400/9/17

: )PDF 5- آخرین مهلت ارائه پاکت های پیشنهادی بارگذاری  در سامانه ستاد)به صورت
 تا ساعت18:00روز دوشنبه مورخه 1400/9/29

*الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالی باید حداقل 45روز از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشند. 
6-تاریخ گشایش پیشنهاد ها:روز سه شنبه مورخه1400/9/30ساعت12:00 ظهر درمحل سالن جلسات استان می باشد.

7-مبلغ و نوع تضمین فرآیند ارجاع کار: مبلغ 332/500/000 ریال است که به دو صورت ضمانتنامه بانکی و یا فیش واریزی 
به شماره حساب شبای IR 250100004001039704005791نزد بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران بنام خزانه داریکل از طریق 
دس��تور پرداخت ساتنایا پایا  با شناس��ه واریز 30کاراکتری340039779263500650000000000006 قابل ارائه می باشد.
8-آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار )پاکت الف(
عاوه بر بارگذاری در س��امانه، می بایس��ت بصورت فیزیکی و در پاکت دربسته و ممهور ، حداکثر تا پایان وقت اداری روز 
دوشنبه مورخه 1400/9/29به دبیرخانه کمیسیون معامات مناقصه گذار در آدرس فوق الذکر تحویل و رسید دریافت شود.

ضمنا جهت کسب اطاعات بیشتر می توانید ضمن تماس با  شماره تلفن32244119-058  به  آدرس اینترنتی شرکت
www.assc.ir وآدرس  پایگاه ملی اطاع رسانی مناقصات  http://iets.mporg.ir نیز مراجعه فرمائید.

-شماره تماس پشتیبانی سامانه : 1456  تماس بادفتر ثبت نام در سامانه اداره کل صنعت ،معدن و تجارت استان خراسان 
شمالی31552510 – 058  آقای مروتی 

مناقصه عمومی یک مرحله ای 
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  استان خراسان شمالی )نوبت دوم(
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وزارت جهاد کشاورزی
شماره :55/75/00/1956

تاریخ : 1400/09/10 شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در نظر دارد 
عملیات  حمل و تخلیه مقدار 200 هزار تن انواع نهاده های کشاورزی   از مبداء پتروشیمی خراسان به اقصی نقاط 

کش��ور را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران واجد ش��رایط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه از "دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد و...." در بسترسامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت 

مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )توکن( را جهت  شرکت در مناقصه محقق سازند، 
1-شماره فرآخوان و تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: 2000004144000010 مورخ 1400/9/13

2- نام و نشانی مناقصه گذار: 
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی به آدرس: بجنورد بلوار مدرس بین مدرس 19 و 21 پاک 555

3-هزینه خریداسناد مناقصه:
مبلغ 500.000ریال می باشد که از درگاه بانکی موجود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می گیرد.

4-مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه:
از روز شنبه مورخ 1400/9/13  لغایت ساعت 18:00روزچهارشنبه مورخ 1400/9/17

: )PDF 5- آخرین مهلت ارائه پاکت های پیشنهادی بارگزاری در سامانه ستاد)به صورت
 تا ساعت 18:00روزدوشنبه مورخ 1400/9/29

*الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالی باید حداقل 45روز از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشند. 
6-تاریخ گشایش پیشنهاد ها:روزسه شنبه مورخ1400/9/30ساعت 10:00 صبح درمحل سالن جلسات استان می باشد.

7-مبلغ و نوع تضمین فرآیند ارجاع کار: مبلغ 17/340/000/000 ریال است که به دو صورت ضمانتنامه بانکی و یا فیش واریزی 
به شماره حساب شبای IR 250100004001039704005791 نزد بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران بنام خزانه داری کل از 
طریق دستور پرداخت ساتنایا پایا  با شناسه واریز 30کاراکتری340039779263500650000000000006 قابل ارائه می باشد.
8-آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار )پاکت الف(

عاوه بر بارگزاری در س��امانه، می بایس��ت بصورت فیزیکی و در پاکت دربسته و ممهور ، حداکثر تا پایان وقت اداری روز 
دوشنبه مورخ 1400/9/29به دبیرخانه کمیسیون معامات مناقصه گزار در آدرس فوق الذکر تحویل و رسید دریافت شود.
ضمنا جهت کسب اطاعات بیشتر می توانید ضمن تماس با شماره تلفن 32244119-058  به  آدرس اینترنتی شرکت

 www.assc.ir و آدرس  پایگاه ملی اطاع رسانی مناقصات  http://iets.mporg.ir نیز مراجعه فرمائید.
- شماره تماس پشتیبانی سامانه : 1456  تماس بادفتر ثبت نام در سامانه اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان 

خراسان شمالی31552510 -058  آقای مروتی 

مناقصه عمومی یک مرحله ای 
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  استان خراسان شمالی )نوبت دوم(
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وزارت جهاد کشاورزی
شماره :55/75/00/1955

تاریخ : 1400/09/10



   کمیته امداد 
هوشمند 
می شود  
جعفر صباغیان، 
معاون حقوقی و امور 
مجلس کمیته امداد 
امام خمینی)ره( 
با بیان اینکه در 
حال آماده سازی 
زیرساخت های الزم 
برای الکترونیکی 
کردن فعالیت های این 
نهاد هستیم، به ایرنا 
گفت: هوشمندسازی 
خدمات سبب 
افزایش حفظ کرامت 
نیازمندان در جامعه 
می شود. سرعت 
عمل، دقت در کار 
و اعتمادافزایی 
بین کمیته امداد با 
خیران و مردم از 
دیگر دالیل اجرای 
طرح هوشمندسازی 
کمیته امداد است.

هـــوش  مصدق  محمود 
ــا امــا  ــوپ مــصــنــوعــی، دانــشــی ن
پُرافتخار در دنیای امروز است. 
دانشی که هرچند عمر پیدایش 
آن بــه یــک قــرن نمی رسد، اما 
می تواند بسیاری از فرایندهای 
موجود در کسب وکارها را به تنهایی انجام دهد، 
حجم کاری نیروی انسانی را به طور چشمگیری 
کاهش و بازدهی یک سازمان را افزایش دهد، در 
زمان و هزینه و بسیاری از منابع دیگر صرفه جویی 
کند و… همه این ها نشان از اهمیت و بازدهی 

روزافزون این علم دارد. 
رهبر معظم انقالب به تازگی در جمع نخبگان و 
استعدادهای برتر از »هوش مصنوعی« به عنوان 
یک مسئله مهم و آینده ساز نــام بردند و تأکید 
کردند: این مسئله در اداره آینده دنیا نقش دارد و 
باید به گونه ای عمل کنیم که ایران جزو ۱۰ کشور برتر 

هوش مصنوعی در دنیا قرار بگیرد.
حال پرسش این است آیا می توانیم با تأکید بر 
داشته های خود در این فرصت، برتری خویش را در 

این حوزه نیز به دنیا اثبات کنیم؟

5 سال کافی است اگر... ◾
دکــتــر ســیــدعــلــی حــســیــنــی، عضو 
شـــورای سیاست گذاری کــالن پــروژه 
ــوش مــصــنــوعــی و عــلــوم اســالمــی  هـ
در پاسخ به قــدس می گوید: ایــران در رشته های 
عــلــوم مهندسی، کامپیوتر و هـــوش مصنوعی 
ــوری کــه بر  ــت بــه طــ تــوســعــه زیــــادی داشــتــه اسـ
اساس گزارش سازمان معتبر اسکوپوس در رتبه 
شانزدهم جهان و به لحاظ تعداد ارجــاعــات در 
جایگاه چهاردهم دنیاست. اما به لحاظ صنعتی 
 گــزارش هــایــی که غربی ها منتشر کردند رتبه ما
76 جهان است که فکر نمی کنم صحیح باشد، چون 
گزارش های کاملی از کشور ما در اختیار این سازمان 
قرار نگرفته است. ضمن اینکه ما در صنعت هم در 
بسیاری از زمینه ها در حوزه هوش مصنوعی مجهز 
هستیم. البته یک مؤسسه دیگر که در هوش 
مصنوعی پایش می کند ایران را در بخش صنعت 

هوش مصنوعی در رتبه سی ام جهان می داند. 
این پژوهشگر پسادکترای دانشگاه علم و صنعت 
ایران با اشاره به اینکه رسیدن به رتبه دهم جهان با 
توجه به جایگاه علمی کشور در هوش مصنوعی و 
ارجاعاتی که به مقاالت ما در این بخش می شود 
غیرممکن نیست، می گوید: با یک خیز در کمتر 
از پنج ســال می توانیم در حــوزه پــژوهــش هوش 
مصنوعی به زیر رتبه دهم برسیم. البته برای این 
منظور باید چند اتــفــاق مهم رخ دهــد. نخست 
اینکه ارگان ها، سازمان ها و دستگاه های مختلف 
بــایــد بــراســاس اســنــاد بــاالدســتــی کــشــور بخشی 
ازبودجه شان را به بخش پژوهش اختصاص دهند 
یعنی قانون مربوطه را اجرا کنند. همچنین در سند 
باالدستی مشخص شود هر کدام از وزارتخانه ها 
چند درصد بودجه پژوهشی شان باید صرف هوش 

مصنوعی شود. 
حسینی تهیه و تــدویــن سند راهـــبـــردی هوش 
مصنوعی را به عنوان یکی دیگر از ملزومات تحقق 
هدف یاد شده می داند و می گوید: البته برای تهیه 
این سند نباید شتاب زده عمل کرد؛ بلکه باید در 
فرصت مناسب و توسط یک تیم علمی خبره این 
کار را انجام داد و در آن نیز از نظرات دانشگاهیان 
و مراکز علمی صنعتی استفاده کرد تا این سند و 
نقشه راه، ما را به هدف مورد نظر نزدیک کند. عالوه 
بر این اجرای سند یاد شده باید به یک قرارگاه سپرده 

شود تا بر روند کار پویش و نظارت داشته باشد. 
وی با اشــاره به ضــرورت تأمین زیرساخت ها در 
حوزه هوش منصوعی می افزاید: حدود یک سال 
است تالش می کنیم یک مزرعه کالن پردازنده های 
گرافیکی ایجاد کنیم، حتی معاونت علمی نهاد 
ریــاســت جمهوری هــم ایــن را در بــرنــامــه اش قــرار 
داده اســـت امـــا چنین مـــزرعـــه ای ممکن است 
5۰۰ میلیارد تومان بودجه نیاز داشته باشد که 
 باید فراهم شــود، چون این زیرساختی الزم برای 

کشور است. 
ــه نــقــش مــهــم وجــود  ــا اشــــاره ب ایـــن پــژوهــشــگــر ب
زیست بوم پژوهشی برای نخبگان می افزاید: اگر 
این زیست بوم وجود داشته باشد، دیگر نخبگان 
مهاجرت نمی کنند. در واقــع تأمین زیست بوم 
نخبگانی بــرای پژوهشگران رشته های مختلف 
به ویژه علوم کامپیوتر و روباتیک یکی از ابزارهای 
اصلی رسیدن به هدف یاد شده است چون رشد و 

توسعه علمی توسط نخبگان اتفاق می افتد. 
وی همچنین تقویت روحیه خودباوری نخبگان 
جامعه را یکی دیگر از راهکارها برای رسیدن ایران 
به رتبه دهم هوش مصنوعی در سطح جهان عنوان 
می کند و می گوید: هرچه این روحیه کمتر باشد 
هزینه های رسیدن به موفقیت در این بخش بیشتر 

خواهد شد. 
حسینی با اشــاره به اینکه الزامات یاد شده فقط 
بخشی از کار است، می افزاید: بخش دیگر کار به 
پیوند دانشگاه با صنعت برمی گردد. این پیوند از 
طریق مراکزی مثل وزارت علوم و یا معاونت علمی 
ریاست جمهوری صورت می گیرد. وزارت علوم و 
معاونت علمی باید به ظرفیتی که می تواند هوش 
مصنوعی در تمام صنایع فراهم کند، اشراف داشته 
باشند و متناسب با آن کار را دنبال کرده و اتصاالت 
را به صورت هوشمندانه برقرار کنند، وگرنه ممکن 
اســت صنایع اصــالً ندانند هــوش مصنوعی چه 

تأثیراتی می تواند داشته باشد. 

سرمایه گذاری برای کاربردی کردن تحقیقات  ◾
دکتر علی شریفی زارچی، عضو گروه 
هــوش مصنوعی دانشگاه صنعتی 
شــریــف و مــدیــر کــل آمـــار و فــنــاوری 
اطالعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
هم در خصوص جایگاه ایــران در سطح جهانی 
در حــوزه هوش مصنوعی به قدس می گوید: این 
موضوع به حــوزه تحقیقات و استفاده از هوش 
مصنوعی در فناوری و صنعت مربوط می شود. 
اگـــر مــوضــوع را از نظر تحقیقات، مطالعات و 
آمــوزش و دانشگاه ها در نظر بگیریم باید گفت 
دانشگاه های ما خیلی خــوب به ایــن حــوزه ورود 
کردند و دوشادوش دانشگاه های معتبر دنیا حرکت 
می کنند، به طوری که مثالً آموزش هوش مصنوعی 
در دانشگاه صنعتی شریف یکی از پرطرفدارترین 
گرایش های تحصیلی در مقاطع کارشناسی و 
ارشد محسوب می شود. در حوزه تحقیقات هم تا 
زمانی که آموزش ها منجر به تحقیقات شوند نیاز به 
زیرساخت های مناسبی است. از جمله دسترسی 
محققان به جی پی یو یا پردازش های گرافیکی که در 

اینجا ضرورت دارد زیرساخت های واحد پردازش 
گرافیکی در کشور ایجاد شود. 

ــاره بــه اینکه جنبه دیگر ایــن موضوع  وی بــا اشـ
ــردی کـــردن تحقیقات هوش مصنوعی  هــم کــارب
در صنعت اســـت، مــی افــزایــد: بــارزتــریــن مثال، 
هوشمندسازی خودروهاست که به تدریج جای 
خود را در بخش حمل و نقل برخی از کشورها باز 
می کنند. بنابراین محققان و شرکت های خودروساز 
داخلی هم باید در این بخش سرمایه گذاری کنند. 
در حــوزه صنایع پزشکی، وزارت بهداشت باید 
به منظور ارتــقــای هــوش مصنوعی در ایــن حوزه 
برنامه هایی را به اجرا بگذارد که ما از طریق کمیته 
سالمت دیجیتال وزارت بهداشت در حال پیگیری 

این موضوع هستیم.
شریفی در پــاســخ بــه ایــن پــرســش کــه وضعیت 
آمــوزشــی ما در هوش مصنوعی بــرای رسیدن به 
هدف یاد شده چگونه است، می گوید: قطعاً آموزش 
آنالین در حوزه هوش مصنوعی راه حل مناسبی 
اســت چــون ایــن امــکــان وجــود دارد کــه اســتــاد در 
پشت کامپیوتر بنشیند و برنامه ای را بنویسد 
و دانشجویان هم همان لحظه برنامه را ببینند 
و فرایند هــوش مصنوعی را بیاموزند. بنابراین 
دست کم در علوم کامپیوتری و به ویژه در هوش 
مصنوعی بستر آمــوزش آنالین به مراتب بهتر از 
آمــوزش حضوری اســت.  این استاد دانشگاه در 
همین زمینه می افزاید: هر چند دانشگاه های برتر 
کشور ما در حوزه آموزش هوش مصنوعی در دنیا 
وضعیت خوبی دارند اما الزم است آموزش هوش 
مصنوعی در همه دانشگاه ها به ویژه دانشگاه های 
فنی و مهندسی توسعه پیدا کند یا آموزش کیفی 
هـــوش مصنوعی، جایگزین بعضی از دروس 
قدیمی شود. دیگر اینکه باید از بستر پلتفرم های 
 آموزشی برای ارتقای سطح کیفیت آموزشی بیشتر 
اســتــفــاده کـــرد.  وی در خــصــوص راهکارهایش 
ــاد شــده هــم مــی گــویــد: باید  بـــرای تحقق هــدف ی
زیرساخت های آمــوزش و پژوهش از سوی دولت 
فراهم شــود و در اختیار محققان و پژوهشگران 
حــوزه هــوش مصنوعی قــرار گیرد که مهم ترین و 
پرهزینه ترین آن ها پردازشگرهای گرافیکی است. 
از سوی دیگر باید آموزش کیفی هوش مصنوعی 
را برای دانشجویان توسعه دهیم. باید در چارت 
آمــوزشــی دانـــش آمـــوزان بــه ویــژه رشته های علوم 
تجربی و مهندسی دروس برنامه نویسی، ریاضی 
و هــوش مصنوعی قــرار گــیــرد؛ از ســوی معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری سرمایه گذاری 
ــارت آپ هــای هــوش مصنوعی  ــژه ای روی اســت ــ وی
انجام شود. صنایع مادر مثل خودروسازی، آب، 
انــرژی، نفت و حمل و نقل هم باید راه حل هایی 
راکه هوش مصنوعی می تواند پاسخگوی صورت 
مسئله آنان باشد مشخص کنند و تحقیقات را 
به سمت هــوش مصنوعی ســوق بدهند، در این 
صورت می توانیم به هدف مورد نظر که قرار گرفتن 
 ایـــران در بین ۱۰ کشور برتر در هــوش مصنوعی 

است برسیم.

برای حضور در بین 10 کشور برتر دنیا چه ابزاری الزم است؟

اراده ایرانی در هوش مصنوعی

ددستچينستچين

واکنش

انتقاد از 
موافقان 
افزایش ظرفیت 
رشته های 
پزشکی

محمدرئیس زاده، 
رئیس سازمان نظام 
پزشکی به افزایش 
ظرفیت رشته های 
پزشکی واکنش نشان 
داد و در توییتر نوشت: 
مسئوالن محترم لطفاً 
پیش از اینکه دلیل 
مخالفت جامعه 
پزشکی را در تضاد منافع 
جست وجو کنید به دو 
مطلب توجه داشته 
باشید: ورودی های 
این طرح هشت سال 
بعد وارد چرخه کاری 
می شوند. به سن 
بزرگواران جامعه پزشکی 
مخالف این طرح عنایت 
کنید.
ارائه خدمات درمانی،  
یک بسته  به هم پیوسته 
است که پزشک تنها 
یک جزء آن است. 
افزایش بی رویه ظرفیت، 
کمبود سایر اجزای آن 
را حل نخواهد کرد. آیا 
کمبود دارو با افزایش 
داروسازان حل می شود؟

 ناصر مزینی
استاد هوش مصنوعی 
 
دانشگاه علم و صنعت

برای آنکه بتوانیم به جایگاه قابل قبول جهانی 
و رتبه ۱۰ دنیا در هوش مصنوعی برسیم، دولت 

باید این مقوله را به صورت یک اولویت فوری 
مدنظر قرار داده و برای آن برنامه ریزی کند.

وضعیت کشور در زمینه هوش مصنوعی از نظر 

توان تخصصی و قابلیت های بالقوه بد نبوده 
و رسیدن به رتبه دهم جهانی نیز غیرممکن 

نیست ولی نیاز به برنامه ریزی سریع، اقدام های 
زمینه ساز و نظارت مداوم دارد.

اگر می خواهیم به رتبه قابل قبول جهانی برسیم 

باید تربیت و حمایت از نیروی انسانی متخصص 
و ماهر را در اولویت قرار داده و زمینه های فعالیت 

آن ها را به خوبی فراهم کنیم. در مرحله بعد باید 
موانع فعالیت شرکت ها و استارت آپ ها برطرف 

شود که نیاز به قوانین کارآمد دارد.

یادداشت

الزامات عبور از بحران آب
حامد بیدل؛ پژوهشگر محیط زیست 
و آمایش سرزمین  مدتی است در مناطق 
مختلف کشور شاهد اعتراض  های مردمی 
به وضعیت کمبود آب هستیم. چالش آب، 
بحران آب، بحران مدیریت آب و تنش آبی 
و یا هر عنوان دیگری که می شود روی وضع 
موجود آب در کشور گذاشت همه به یک 
مشکل اساسی اشاره می کنند؛ آب هست 
ولــی کم اســت. ایــن عبارت کوتاه حرف های 

زیادی درون خود نهفته دارد. 
حتی ممکن است برخی بگویند این عبارت 
هم صحیح نیست. اصــالً آب کم نیست؛ 
بلکه مدیریت آب ناصحیح اســت. بیایید 
ســـاده شـــروع کنیم. مــی دانــیــم بیش از 7۰ 
درصد سطح کره زمین را آب پوشانده و کشور 
ایران هم از دو طرف به دریا و دریاچه متصل 
اســت. پس چــرا باید با مشکل کمبود آب 
روبه رو باشیم؟ پاسخ این پرسش این است 
ایــن آب هــا یــا در دســتــرس مناطق مــرکــزی و 
خشک ایــران نیستند و یا به دلیل شوری 
فقط با فراوری و شیرین سازی قابل استفاده 

و استحصال هستند. 
با وجود دیدگاه های متعدد در مورد وضعیت 
کنونی آب در کشور، اما به نظر می رسد همه 
می دانند »سرزمینی که آب نــدارد حیات 
نخواهد داشــت«. ایــران به خاطر موقعیت 
جغرافیایی ویــژه و قــرار گرفتن بخش عمده 
آن در کمربند خشک نیمکره شمالی زمین، 
ــا چــالــش آب روبــــه رو اســت.  قــرن هــاســت ب
چالش آب در این سرزمین آن قدر مهم بوده 
که در مهم ترین کتیبه های باستانی ایــران 
بــه آن اشـــاره شــده اســت. در کتیبه چهارم 
داریـــوش، کنده شــده بــر دیـــوار جنوبی کاخ 
آپادانا آمــده اســت: خداوند این کشور را از 
دروغ، دشمن و خشکسالی محفوظ بدارد. 
پس کم آبی در ایران مشکل تازه ای نیست. 

امــا چه زمانی ایــن مشکل به یک بحران یا 
تنش تبدیل می شود. مشکل کمبود آب در 
ایران زمانی به بحران تبدیل می شود که این 
کمبود آب با خشکسالی و مدیریت ناصحیح 
همراه باشد. یک مدیریت ناصحیح معموالً 
ناشی از نداشتن درک صحیح از وضعیت 
موجود اتفاق می افتد و یک درک ناصحیح، 
ــی صــحــیــح از وضــع  ــابـ ــبــود ارزیـ ــاشــی از ن  ن

موجود است. 
پس تا اینجای کار برای درک صحیح از وضع 
موجود نیاز به ارزیابی دقیق از وضع موجود 
ــابــی وضــع مــوجــود بــه مــا کمک  داریـــم. ارزی
می کند بتوانیم یک برنامه ریزی خوب انجام 
دهیم و در نهایت یــک برنامه ریزی خوب 
منجر به عبور از یک مشکل با کمترین آثار 

بد یا ناخواسته است. 
در سال های گذشته و استقرار دولت های 
ــارهـــای مختلف  ــران راهـــکـ ــ مــخــتــلــف در ایـ
بـــــرای رفــــع مــشــکــل آب در اســـتـــان هـــای 
ــار گرفته شــده اســت.  مختلف کــشــور بــه ک
راهکارهایی که برخی اثر سریع اما موقت 
و بــرخــی اثــر دیــرتــر امــا پــایــدار تــر داشتند. 
راهکارهای سریع با صرف هزینه از منابع 
ــورت  ــه صـ ــی، انـــســـانـــی و مــحــیــطــی، بـ ــالـ مـ
اســتــقــراض همچون یــک مُسکّن و مخدر 
ــرعـــت مــوجــب  ــد و بـــه سـ ــردنـ ــی کـ عــمــل مـ
رضــایــت بیشتر ذی نفعان و نــقــش پــردازان 
ــه همین دلــیــل تــقــریــبــاً تمام  مــی شــدنــد. ب
 دولت های سابق، از روش ساده تر و سریع تر 

استفاده کردند. 
آن ها با توسل به توان مهندسان و با پشتیبانی 
مالی قوی اقدام به انتقال آب بین حوضه های 
آبریز کشور و استان ها کــرده و یا با افزایش 
برداشت از سفره های آب زیرزمینی و حفر 
چاه های بسیار عمیق، آب را دسترس پذیر 
نمودند. با وجود اینکه این اقدامات مردم را در 
زمان کوتاهی راضی می کرد اما بی توجهی به 
سازگاری راهکارها با محیط زیست و طبیعت، 
سال ها بعد همان مردم و دولت های بعدی را با 
چالش های تازه مانند ریزگرد، نشست زمین و 

کمبود آب و غیره روبه رو کرد. 
در حـــال حــاضــر مــدیــریــت آب در کــشــور 
سخت تر از هر زمــان دیگری شده اســت. با 
این حال هنوز می توان با ایجاد شفافیت، 
درک متقابل بین مردم و حاکمیت و روایت 
مشترک از وضــع موجود بین متخصصان 
برای چیستی و چگونگی عبور از بحران آب 

به نتیجه مقبول رسید.
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چنبره انداختن »پزشک ساالری« بر نظام درمان ◾
محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار 
به ایلنا گفت: وزیر بهداشت عضو هیئت 
علمی اســت و از دولــت خواسته حقوق 
اعضای هیئت علمی علوم پزشکی افزایش پیدا کند 
چون منافع خودشان است؛ اما کادر سالمت نه اهمیت 
دارد و نه اولویت. این حاصل چنبره انداختن »پزشک 

ساالری« بر نظام درمان است. 

فراخوان بازنشستگان برای جبران کسری نیرو ◾
ــن، عضو کمیسیون  ــروردی محمدمهدی ف
فرهنگی مجلس شورای اسالمی به پانا گفت: 
برای جبران کسری نیرو در آموزش و پرورش، 
فراخوان زده اند و نیروهای بازنشسته را به کار گرفته اند. این 
موضوع کمکی به آموزش نمی کند. امیدواریم آقای نوری با 
همکاری کمیسیون آموزش مجلس گام تازه ای برای تحقق 

اهداف و برطرف شدن مشکالت فرهنگیان بردارد.

نتیجه طرح حرفه ای شدن سربازی ◾
ــیــشــه، رئــیــس  حــشــمــت هللا فـــالحـــت پ
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
دوره دهــم مجلس به میزان گفت: تنها 
نتیجه طرح حرفه ای شدن سربازی آن بود که حقوق 
سربازان را افزایش دادند. اعالم شد سربازان نزدیک به 
یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می کنند، 

معنای حرفه ای شدن سربازی این نیست.

نگاه فصلی به زاینده رود ◾
فــرخ مستوفی، فعال محیط زیست به 
آنا می گوید: نمی شود همه چیز را با هم 
داشت. نمی شود اصفهان هم گردشگری 
داشته باشد، هم کشاورزی و هم صنایع بزرگ آب بر؛ 
یک جایی یک چیزی قربانی یک چیز دیگر می شود، 
باید یک جایی کوتاه آمــد. باید نگاه ما به زایــنــده رود 

فصلی باشد.

جامعه

آموزش و پرورشآموزش و پرورشکروناکرونا بهداشت و درمانبهداشت و درمان

 واکسینه نشده ها و کرونایی ها
 از نیمه آذرماه جریمه می شوند

رضا نفیسی، رئیس مرکز تدوین مقررات ایمنی حمل و نقل 
پدافند غیرعامل و مدیریت بحران وزارت راه و شهرسازی به 
ایسنا گفت: در سیستم جدید کنترل هوشمند کرونا که 
از فردا اجرایی می شود، واکسن نزده ها به محض ورود به 

مناطق نارنجی و قرمز جریمه می شوند. 
وی افزود: برای افرادی که تست کرونای آن ها مثبت شده، 
دستورالعمل ها سخت گیرانه تر است؛ اجازه خروج از منزل 
حتی با خودروهای شخصی هم ندارند و باید در قرنطینه 
بمانند و در سفرهای درون و برون شهری جریمه خواهند 
شد. مبتالیان به کرونا اجــازه رفتن به سر کار را ندارند و اگر 
ترددی داشته باشند به معنای ترک غیرقانونی قرنطینه است 

و جریمه می شوند.

 وضع مدارس تا حذف کنکور 
بهتر نمی شود!

ــارس گفت:  ــرورش بــه فـ ــ ــوزش و پ ــر آمــ ــوری، وزیـ ــ یــوســف ن
ــرای اینکه بتوانیم برنامه مدرسه را درســت کنیم باید  ب
ــاده کــنــیــم.  ــیـ ــی پـ ــعـ ــورت واقـ ــ ــه صـ مـــدرســـه مـــحـــوری را بـ
مــدرســه مــحــوری در یــک قالبی بــه عــنــوان مــدرســه صالح 
آمده است. مدرسه ای که تعاون و مشارکت در آن است، 
 اخــالق در آن حاکم اســت و در ایــن مدرسه رقابت سالم 

وجود دارد.
وی در ادامه بیان کرد: در حال حاضر همه رقابت می کنیم 
تا به کنکور برسیم؛ تا این مانع برداشته نشود، مدارس ما 
بهتر نخواهد شد. پس نکته نخست مدرسه محوری و دوم، 
توانمندی مدیران و معلمان است. از سوی دیگر آموزش 

و پرورش باید از دستگاه ها و نهادهای دیگر کمک بگیرد.

 چرایی توقف اجرای 
»پزشک خانواده«

کمال حیدری، معاون بهداشت وزارت بهداشت به مهر 
گفت: اجرای برنامه پزشک خانواده در دو استان فارس و 
مازندران حدود ۹ سال است دنبال می شود و بنا بود نواقص 
آن در سایر استان ها رفع شود که در دولت یازدهم به شکل 

طرح تحول سالمت تغییر شکل داد.
حیدری گفت: نقطه ضعف اساسی که سبب شد این برنامه 
اجرایی نشود، سیستم نظام ارجاع است که نفس برنامه 
پزشک خانواده بحث سیستم ارجــاع است.جدا از این 
مشکالت، یکی از دالیل مهم اجرایی نشدن برنامه پزشک 

خانواده، بحث منابع است.
وی افزود: عزم خودمان را جزم کرده ایم پزشک خانواده از 

سال آینده حتی در چند استان کلید بخورد و اجرا شود.



حسین طیبی 
رقیب طارمی 

برای پوشکاش!
به نقل از اسپورتال، 

گل زیبای حسین 
طیبی به هاالداس 
مجارستان در لیگ 

قهرمانان اروپا که از 
زاویه بسته به ثمر 

رسید بازتاب زیادی در 
شبکه های اجتماعی 

داشت و همچنان 
در حال بررسی این 

گل هستند.در حالی 
که جایزه پوشکاش 

مربوط به بهترین گل 
سال فوتبال است ولی 

کاربران از این گل به 
عنوان زیباترین گل یاد 
کردند و خواهان دادن 

جایزه زیباترین گل 
سال به حسین طیبی 
هستند. این در حالی 

است که مهدی طارمی 
 نامزد ایرانی 

جایزه پوشکاش است.

در  حاشيه

شکست 
سازمان لیگ 

بر سر تبلیغات 
محیطی

باشگاه استقالل طی 
مذاکره ای که با سازمان 
لیگ داشت، در نهایت 
حق تبلیغات محیطی 
مسابقات خانگی خود 

را در اختیار گرفت.
در جلسه ای که با 

حضور شهاب الدین 
عزیزی خادم رئیس 
فدراسیون فوتبال، 

حیدر بهاروند رئیس 
سازمان لیگ، مصطفی 

آجورلو مدیرعامل 
باشگاه استقالل و 

معاونان او در محل 
سازمان لیگ برگزار 

شد، در نهایت مقرر 
شد که تبلیغات 

محیطی توسط باشگاه 
استقالل انجام شود.

همچنین باشگاه 
استقالل مبلغ سهم 
سازمان لیگ را واریز 

کرد و برای ادامه 
مسابقات هم تضامین 
الزم را به سازمان لیگ 

تحویل داد.

خبرخبر
روزروز

  سیمون کیائر 
اینتر در اقدامی قابل قدردانی پیامی 
را برای سیمون کیائر، مدافع مصدوم 

میالن، منتشر کرد.
 او به دلیل مصدومیت از ناحیه رباط 

صلیبی تا 6 ماه خانه نشین است.

  آنچلوتی 
سرمربی رئال به کیلیان امباپه 

توصیه کرد به رئال مادرید ملحق 
شود.»کودکان باید رؤیاهای شان 

را تعقیب کنند. امباپه هم باید 
رؤیاهایش را در رئال پیدا کند«.

  آنخل دی ماریا 
ستاره سابق رئال مادرید، می گوید 

در آستانه پیوستن به بارسلونا قرار 
داشته است. »در آستانه پیوستن به 

بارسلونا بودم و تنها دلیلش این بود که 
می خواستم در کنار مسی باشم«.

جـــــــــــــواد 
 رســـتـــم زاده   
ــه هـــشـــتـــم  ــ ــت ــ ــف ــ ه
رقـــابـــت هـــای لیگ 
ــــش  ــا آتـ ــ ــ ــر بـ ــ ــ ــرت ــ ــ ب
ــل گــهــر  ــ ــ بـــــــــازی گ
و توقف استقالل و پرسپولیس در 
شــهــرآورد97 آغــاز شــد. در ایــن بازی 
که از نظر فنی بسیار نازل بود دو تیم 
جز چند صحنه بی رمق نتوانستند 
خطر جــدی روی دروازه هــم ایجاد 
ــروز که با  کنند. در بــازی حساس دی
قــضــاوت بــنــیــادی فــر آغـــاز شــد، همه 
چیز تحت تأثیر جنجال تبلیغات 
محیطی بــود که استقالل برنده آن 
شد. این برای ششمین بار متوالی بود 
که شهرآورد بدون حضور تماشاگران 
در استادیوم برگزار می شد که البته 
تماشاگران با ایــن قیمت های باالی 
بلیت و بازی سطح پایین از غیبتشان 
خیلی ناراضی نیستند. ترس بیش از 
حد دو سرمربی- اعتراض فــراوان دو 
تیم- سوت های ممتد و خسته کننده 
داور و قابل پیش بینی بودن تغییرات، 
نتیجه اش فقط گرفتن وقت میلیون 
ــوادار بـــود. امـــا مــجــیــدی و گل  ــ هــا هـ
ــواداران از این  ــ محمدی بــرخــالف هـ
تساوی ناراضی نبودند. یحیی از این 

بازی که میهمان بود سالم بیرون آمد 
و مجیدی در صورتی که نبرد سنتی را 
می باخت احتماالً باید چمدانش را 
جمع می کرد. هرچند که پنج تساوی 
پشت  سر هم صــدای تیفوسی های 
استقالل را درآورده اســت.آن هــا در 
حالی کــه شــروع خوبی داشتند اما 
با 10 امتیازی که از دســت داده اند 
سقوط آزاد داشتند، ایــن در حالی 
است که قلعه نویی در روز بازگشتش 
ــا تــحــقــیــر ــ  تـــوانـــســـت گــــل گـــهـــر را ب
4 بــر 2 سپاهانی هــا بــا 16 امتیاز به 
صدر جــدول ببرد. سپاهان با وجود 
تفاضل بــرابــر، بــه دلیل قــانــون بــازی 

رودررو به رتبه دوم سقوط کرد.
تقابل تیم های هوادار و نفت مسجد 
سلیمان برنده ای نداشت. پیروزی در 
این تقابل 6 امتیازی هدف هر دو تیم 
به شمار می رفت و عنایتی و کمالوند 
در پی هر سه امتیاز برای کنده شدن از 
قعر بودند که تیرشان به سنگ خورد. 
نــفــت صــفــر- پــیــکــان صــفــر. ایـــن هم 
نتیجه مساوی دیگری بود که پیکان را 

در سراشیبی قرار داد.

گل محمدی: داور جریان بازی را به  ◾
سمت استقالل عوض کرد

ــمـــدی پــــس از شــــهــــرآورد  گـــل مـــحـ

ــم و  ــدی ــازی جـــــان داری را دی ــ گــفــت: ب
ــازی در اختیار پرسپولیس  بیشتر ب
ــود. موقعیت های خــوبــی داشتیم  بـ
و می توانستیم استقالل را ببریم. 
حتی در نیمه دوم در زمین حریف 
فرصت های خوبی داشتیم. در چند 
صحنه اتفاقاتی افتاد که داور جریان 
بــازی را به سمت حریف عــوض کرد. 
در مجموع بازی سختی برای قضاوت 
داور بود. بازیکنان ما ریتم مسابقه را 
کنترل کردند و توانستیم موقعیت های 
خوبی ایجاد کنیم، اما متأسفانه از دو 

سه فرصت خوب استفاده نشد.

اگر مشکل من هستم می روم ◾
فرهاد مجیدی پس از بازی اظهار کرد: 
غیر از صحنه دقیقه 87 بازی صحبت 
دیگری ندارم. اگر فردا پیشکسوتان و 
رسانه های وطنی نمی گویند فرار  رو به 
جلو، پنالتی ما دیده نشد. بازی قبل 
دو پنالتی ما را نگرفتند این بــازی هم 
یک پنالتی را نگرفتند. اگــر با فرهاد 
مجیدی مشکل دارنــد بگویند بروم. 
نمی دانم داور در دو قدمی چگونه این 
صحنه را پنالتی نگرفت؟ مــن از 60 
متری آن صحنه را دیدم. چگونه داور 
ندید؟جان مادرتان VAR را به فوتبال 

ایران بیاورید. 

در روز آتش بازی قلعه نویی، شهرآورد مساوی شد

90 دقیقه آگهی بازرگانی!
زیر ذره بين

گزارش ویژه

روزنامه آس نوشت

حجاب برگ برنده زنان 
ایران در هندبال جهان

حضور تیم ملی هندبال زنان ایران در مسابقات 
قهرمانی جهان اسپانیا یک پیروزی است، آن ها 
بــا حجاب اســالمــی در ایــن مسابقات حاضر 
شده اند که این حجاب آن ها را از دیگران متمایز 

می کند.
ــران  بــه نقل از آس، تیم ملی هندبال زنـــان ای
نخستین حضورش در مسابقات قهرمانی زنان 
جهان را با حجاب اسالمی پشت سر می گذارد. 
این تیم تنها 1۳ سال از حضورش در مسابقات 
بین المللی گذشته و با چهارمی در مسابقات 
آسیا جــواز حضور در اسپانیا را بدست آورده 

است.
در مسابقات قهرمانی جهان که ۳2 تیم حضور 
دارند، انتظار می رفت تیم های دیگری نیز حضور 
داشته باشند امــا ایــن افتخار متعلق به ایــران 
اســـت. تیمی جــدیــد کــه اولــیــن حــضــورش در 
قهرمانی آسیا به سال 2008 میالدی برمی گردد 

و اکنون بعد 1۳ سال جزو بهترین تیم هاست. 
ملی پوشان هندبال ایران در نخستین مسابقه 
با لباس های معمولی و جوراب شلواری سفید 
در زیر شلوارک که تمام ساق پای آن ها پوشیده 
باشد حاضر شدند. آن هــا همانند بازیکنان 
برخی دیگر از تیم ها روسری داشتند و بازی خود 
را با حجاب انجام دادنــد که این حجاب، آن ها 
را از دیگران متمایز می کند. در طول بازی هیچ 
اعتراض یا اتفاقی رخ نداد و همه چیز به روال 

عادی انجام شد. 
بــرای ایرانی ها حضور در اسپانیا یک پیروزی 
است. آن ها از قبل می دانستند که نروژ یا رومانی 
از امکانات بهتری بــرخــوردار و شرایط بهتری 
دارنـــد. آن هــا از قبل برنامه خــود را بر پیروزی 
مقابل قــزاقــســتــان متمرکز کـــرده انـــد. ایـــران و 
قزاقستان چهار بازی بین المللی انجام داده اند 
که قزاقستان برنده این دیدارها بــوده اما رفته 
رفته ایران تعداد گل های خورده خود را کاهش 

داده است. 
در دیدار ایران و رومانی مینا وطن پرست ستاره 
ــود. او ۳2 ساله اســت و یــک متر و 68  زمین ب
سانتی متر قد دارد. او در بــازی مقابل رومانی 
بیش از نیمی از گل های تیمش را به ثمر رساند. 
او در این دیدار از 9 شوتش 6 گل را به ثمر رساند.

صدای هواداران بلندتر شد

هشدار به مجیدی

سینا حسینی   فرهاد مجیدی معتقد است 
تیمش بهترین تیم لیگ برتر است اما بهترین 
تیم فوتبال ایران به اعتقاد مجیدی هیچ نشانی از 
یک تیم مدعی که به دنبال قهرمانی است، در آن 

دیده نمی شود.
استقالل مجیدی تا به امروز 10 امتیاز ارزشمند را 
از دست داده، 10 امتیازی که می توانست تیم او را 
در حال حاضر با اختالف نسبت به سایر مدعیان 
در صــدر جـــدول قـــرار دهـــد، امــا فرصت سوزی 
شاگردان مجیدی و تساوی های متوالی در لیگ 
برتر به کلی رویایی قهرمانی ایــن تیم را دور از 
دسترس قرار داده تا آبی ها هفته به هفته از صدر 

جدول دورتر شوند.
عملکرد پرنوسان بازیکنان استقالل در هفته های 
اخیر می تواند در وهله نخست به ضرر سرمربی 
ــروز هیچ  ــ ــه ام ــا ب تــیــم تــمــام شـــود، هــرچــنــد کــه ت
اتمام حجتی به سرمربی استقالل داده نشده 
است، اما به نظر می آید چنانچه این روند ادامه 
پیدا کند مــدیــران استقالل بابت ایــن اتفاق به 
مجیدی هشدار دهند تا پایه های نیمکت برای 

مجیدی و کادر او لرزان شود.
مرور نظرات و واکنش هواداران استقالل پس از این 
تساوی نشان می دهد کار مجیدی در هفته های 
آتی برخالف تصور بسیار سخت خواهد بود و 
در هفته های باقیمانده در نیم فصل نخست اگر 
شرایط به همین شکل پیش بــرود، باید منتظر 

تغییر فضا به ضرر سرمربی آبی ها باشیم.
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محرومیت قلعه نویی تعلیق شد  ◾
مسئوالن باشگاه گل گهر سیرجان با توجه به پایان 
نیمی از محرومیت سه ماهه امیر قلعه نویی، خواستار 
تعلیق ادامــه محرومیت سرمربی گل گهر شدند که 
کمیته استیناف فدراسیون فوتبال با این درخواست 
موافقت کرد. به این ترتیب قلعه نویی دیروز در دیدار 
تیمش با سپاهان در هفته هشتم لیگ برتر روی نیمکت 

گل گهر نشست. 

◾ ACL اخباری بهترین دروازه بان
سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا )AFC( هفته گذشته از 
ــان مسابقات لیگ  کاربرانش خواست تا بهترین دروازه ب
قهرمانان آسیا 2021 را انتخاب کنند. با پایان مهلت شرکت 
در این نظرسنجی، محمدرضا اخباری دروازه بان تیم تراکتور 
ایران 54.91 درصد آرای مخاطبان را بدست آورد و در جایگاه 
نخست ایستاد. اخباری در هفت دیدار به میدان رفت و در 

پنج مسابقه توانست دروازه خود را بسته نگه دارد.

تداوم صدرنشینی پورتو با درخشش طارمی ◾
بامداد دیروز تیم پورتو در چارچوب هفته سیزدهم لیگ 
برتر پرتغال میهمان پورتیموننسه بود و با نتیجه ۳ بر 
صفر پیروز شد تا به صدرنشینی اش ادامه دهد. پدرو 
میشل )45 - بازیکن حریف(، ویتینها )70( و اوتاویو )75( 
زننده سه گل پورتو بودند. گل سوم این تیم روی پاس 
طارمی بدست آمد. مهدی طارمی در این بازی حضوری 

کامل در ترکیب پورتو داشت.

روز سرنوشت ساز برای پدیده ◾
هفته هشتم لیگ برتر امــروز از  ساعت 15 پیگیری 

می شود که نساجی میزبان پدیده است. 
مــس رفسنجان پــذیــرایــی مــی کند.فجر  ذوب آهن  از 

سپاسی و فوالد به دیدار هم می روند
و تراکتور وآلومینیوم اراک  با هم مصاف می دهند.

پدیده اگر امــروز هم امتیاز از دست دهد باید منتظر 
تصمیم های جدید در این تیم باشیم.

تحقیقات درباره اسناد مالی و حسابرسی یوونتوس به مدارک محرمانه 
درباره کریستیانو رونالدو، ستاره سابق این تیم، رسیده است.

چند روز قبل روزنامه ایتالیایی گاتزتا دلو اسپورت اعالم کرد دادستان 
عمومی تورین ممکن است به عنوان بخشی از تحقیقات درباره جعل 

اسناد مالی یوونتوس سؤاالتی را از رونالدو مطرح کند.
به نظر می رسید رونالدو ممکن است اطالعات یا دخالتی در مسائل 

مالی مطرح شده که نیاز به تحقیق دادستانی دارد داشته باشد.
حاال اخباری در این باره در رسانه های ایتالیایی منتشر شده که توافقی 
محرمانه بین این فوق ستاره پرتغالی و بانوی پیر صورت گرفته، اما 

دادستان هنوز واکنشی به این اسناد و شایعات نشان نداده است.
بررسی یکی از مکالمات تلفنی نشان دهنده اسنادی محرمانه است 
که از نظر تئوری نباید وجود داشته باشد و ممکن است از نظر مقامات 

قضایی نشانه جعل سند در حسابرسی های یوونتوس باشد.
گفته می شود مقامات دولتی هنوز به دنبال این سند محرمانه هستند 
که می تواند به افزایش جعلی سود مالی اشــاره داشته باشد و برای 
ایجاد درآمد ساختگی به کار رفته باشد تا به جای اعالم واقعی ضرر 
240 میلیونی، ضرر 209 میلیونی در حسابرسی ساالنه اعالم شود. 
 آن ها همچنین با کمک این سند میزان دارایی خود را به جای 2میلیون،

 29 میلیون یورو اعالم کردند.
روزنامه کوریره دی تورینو مکالمه بین فدریکو کروبینی، مدیر ورزشی 
باشگاه، با چزاره گاباسیو، مدیر دفتر قضایی، را در تاریخ 2۳ سپتامبر 

2021 در این باره منتشر کرده است.
به نظر می رسد این سند معروف درباره رونالدو، بازیکن سابق یونتوس 
است که در تابستان از این تیم جدا شده و به منچستریونایتد ملحق 
شد و دادستانی ایتالیا برای یافتن آن به مقر اصلی یووه و خانه گابیاسو 

رفته است.
حاال دفتر دادستانی دستور جمع آوری تمامی اسناد مالی، غیرمالی، 
بانکی و مکاتبات مربوط به انتقال رونالدو به منچستریونایتد را صادر 

کرده و تعداد افراد مظنون در این پرونده به هفت نفر رسیده است.
یوونتوس به این متهم شده که ارزش مالی فروش او به منچستریونایتد 
به قیمت 15 میلیون یورو را به شکلی دور از واقعیت اعالم کرده است. 
اما مقامات دولتی هنوز موفق به یافتن سند محرمانه و استفاده از آن 
برای اثبات این موضوع نشده اند و به بررسی ها و بازجویی های خود 

ادامه می دهند. 

رسوایی در تورین

 یووه و رونالدو قانون را 
دریبل زدند؟ 

فوتبال جهان

ستارگان ورزش

ورزش7

ســرمــربــی تیم ملی بسکتبال 
گفت: ما از نقطه صفر شروع 
کرده ایم و به نظرم در بازی دوم 
برابر بحرین شرایط بهتری را 

تجربه کردیم.
مصطفی هاشمی توضیح داد: یــک تیم 
نیز باید مسیر صعودی را طی کند و شما 
هم این رشد را لمس کنید. فکر می کنم در 
بــازی دوم به ثبات بهتری رسیدیم، هرچند 
که ایــن ثبات همچنان با آن چیزی که فکر 
می کنیم خیلی فاصله دارد. به نسبت بازی 

اول ثبات بهتری داشتیم و امیدوارم 
با کمک تمام خانواده بسکتبال این 
روند صعودی ادامه داشته باشد و 
شرمنده خانواده بسکتبال نشویم.

او درباره انتقاداتی که به خاطر 
ــدی صــورت  سینا واحــ

مـــــی گـــــرفـــــت نــیــز 
داد:  ــح  ــ ــی ــوضــ ــ ت
پیش از ایــن نیز 
بــســیــار شفاف 
ــودم که  گفته ب
ــون  ــ ــی ــدراســ ــ ف
ــد  ــ صـــــــالح دی
ایــــن  در  او 
ــره بـــه  ــ ــجـ ــ ــنـ ــ پـ

ــیــل مسائل  دل

انضباطی نباشد و جزئیات را هم فدراسیون 
بهتر می تواند توضیح دهد. توانستند بنده را 
در این مورد قانع کنند که بهتر است او نباشد. 
اما اگر از نظر فنی صحبت کنیم، سینا جایی 
تمرین می کند که مربی بسیار خوبی دارد، اما 
سینا باید با پست خودش کنار بیاید. او فعالً 
بین پست یک و دو در تردید است. وقتی در 
یک پست جا افتاد می شود با عملکردهای 
دیگر هم پست هایش را مقایسه کــرده و در 
مــورد دعــوت یا عدم دعوتش تصمیم گیری 

کرد.
هاشمی در مورد عملکرد مهدی کامرانی نیز 
توضیح داد: ما مدت ها بود که در پست 
یک مشکل داشتیم. در این پست به 
تجربه و سازماندهی تیمی نیاز داشتیم 
که برای همین مهدی دعوت شد. او تا 
جایی که در توانش بود تالشش را 
کرد و از بقیه بازیکنان هم راضی 
بــودم. امیدوارم به جایی برسیم 

که تیم به ثبات برسد.
ــه گــفــت: تــیــم ملی  ــ او در ادامـ

بسکتبال برای همه ماست. 
دور جدید تمرینات تقریباً از روز 
21 بهمن آغــاز می شود، تا ســوم و 
ششم اسفند ماه در تهران برابر 
ــه مــیــدان  ــه ب قــزاقــســتــان و ســوری

برویم.

ــده مـــدال هــای طــالی جهان و  ــ دارن
المپیک از چرخه انتخابی تیم ملی 
کشتی فرنگی توسط بنا انتقاد کرد و 
گفت: این چرخه پر از ایراد و فرمالیته 
است و نمی تواند عدالت را در انتخاب ملی پوشان 
اجرا کند. احساس می کنم ارائه این چرخه فقط 
برای راضی کردن اهالی کشتی و مردم است.وی با 
بیان اینکه انتخابی عدالت محور پیش از این نیز 
در تیم های امید و بزرگساالن اجرایی نشد، گفت: 
در تیم امید نیز عدالت در انتخاب کشتی گیران 

رعایت نشد و همین امر دلزدگی بسیاری از 
کشتی گیران را به دنبال داشت. 

نــوروزی تصریح کرد: فدراسیون کشتی 
باید بر ایــن رونــد نظارت جــدی داشته 
باشد و انتخابی را به گــونــه ای طراحی 

کند که روش و شکل انتخاب و 
پروسه فرایند، برای اهالی 

کشتی و مـــردم واضـــح و 
روشــن و بــدون ابهام و 

کلی گویی باشد. ما 
باید رقابت های 
قهرمانی کشور 
و جــام تختی را 
ــن  ــری ــاالت در ب
ــزار  ــرگ ســطــح ب
و در  ــــم  ــی ــ ــن ــ ک

نهایت با عنوان داران 

جهان و المپیک، هشت نفر برتر در انتخابی رو در 
رو به میدان بروند تا چهره ملی پوش ایران در هر وزن 
مشخص شود. در این صورت است که می توانیم 

ادعا کنیم عادالنه رفتار کرده ایم.
قهرمان المپیک 2012 لندن، با تأکید بر اینکه ما 
نیز باید مانند روس ها و دیگر قدرت های جهان، 
ــرار دهیم،  انتخابی رو در رو را مبنای کــارمــان ق
گفت: روش اعالم شده اشتباه است و کادر فنی 
می خواهد دســت خــودش بــاز باشد. ما اگــر هم 
می خواهیم تورنمنت خارجی را مد نظر قرار دهیم 
تنها در صورتی است که در یکی دو وزن اگر 
دو نفر برتر خیلی به هم نزدیک باشند، 
می توانیم عملکردشان را در تورنمنت معتبر 
خارجی نیز مبنای تصمیم گیری  قرار 
ــادر فنی  دهیم. نباید مــالک اصلی ک
بـــرای انــتــخــاب مــلــی پــوشــان تنها 
حضور در تورنمنت خارجی 
ــاشــد، در ایـــن صــورت  ب
دیگر هیچ انگیزه ای 
برای کشتی گیران و 
مربیان سازنده 
باقی نمی ماند و 
قطعاً جمعیت 
کــشــتــی گــیــران 
کــشــور بـــاز هم 
کاهش خواهد 

یافت.

سرمربی تیم ملی بسکتبال:

آسمان خراش های ایران روبه رشد هستند 
انتقاد نوروزی از چرخه انتخابی تیم ملی 

کارهای بنا نمایشی است



  بیایید 
افغانستان را 
بسازیم  
رئیس جمهور 
پیشین افغانستان 
از همه افغان ها با 
هر قومیتی خواست 
برای ساختن این 
کشور بکوشند چرا 
که همه از یک ملت 
و با یکدیگر برادرند. 
حامد کرزی گفت: 
زمانی که من رئیس 
جمهور بودم طالبان 
را برادرانمان خطاب 
می کردم. دقیقًا 
به این دلیل آن ها 
را برادر خطاب 
می کردم که این 
کشور شما )نیز( 
هست. بیایید آن را با 
هم بسازیم. بیایید با 
هم متحد شویم.

یادداشت
 بحران لبنان 

و تالش های حریری جدید!
زینب یوسف وند؛ کارشناس مسائل منطقه 
لبنان در یک بحران شدید اقتصادی به سر می برد؛ 
بحرانی کــه نتیجه آن اعــتــراض ایــن روزهـــای این 
کشور است. معترضان لبنانی در حال حاضر به 
وضعیت معیشتی خود معترض هستند. در این 
نگارش نگاهی به دالیل بحران لبنان، آینده آن و در 
نهایت تأثیر این بحران بر جمهوری اسالمی ایران 
خواهیم داشـــت. بیماری کرونا تنها بر سالمتی 
 بشر تأثیرگذار نبود و می توان اصلی ترین تأثیر آن را 
بر اقتصاد دانست. لبنان نیز از این شرایط مستثنا 
نبود. اقتصاد لبنان در پی ایــن بیماری به شدت 
آسیب پذیر شد، به ویژه اینکه یکی از اصلی ترین 
منابع اقتصادی این کشور توریسم است. در پی 
بحران کرونا دسترسی لبنان به منابع درآمد ناشی 
از توریسم متوقف شد. از سوی دیگر انفجار بندر 
بیروت شرایط را دشوارتر کرد، این انفجار نه تنها 
عملکرد این بندر را نابود کرد، بلکه ریسک کشتیرانی 
از این بندر و تجارت با بنادر لبنان را افزایش داد. 
آسیب مستقیم و غیرمستقیم این انفجار، حدود 7 

میلیارد دالر برآورد شده است.
ــه رو است و این کشور را در  آنچه لبنان با آن روب
شرایط مشابه یک جنگ داخلی قرار داده، اوضاع 
اقتصادی نابسامانی است که تا کنون راه حلی برای 
آن پیدا نشده است. این نابسامانی ناشی از بحران 
سیاسی در شکل دهی به کابینه سیاسی است که 
مدت هاست به مسئله ای بحران ساز برای لبنان 
تبدیل شده اســت. در همین شرایط، فشارهای 
خارجی بر دولــت نجیب میقاتی در حالی است 
که عربستان در تالش است با کمک چهره های 
نزدیک به خود، شورش های خیابانی را گسترش 
دهد. کسانی که در روزهای گذشته به خیابان های 
طرابلس در شــمــال بــیــروت آمــدنــد از گــروه هــای 
وابسته بــه بهاء حــریــری بــا هماهنگی نیروهای 
وابسته به القوات لبنانی و سرلشکر اشرف ریفی 
و با بودجه مستقیم سعودی بوده اند. این اقدام 
در شرایط بدتر شدن اوضاع اقتصادی، به ویژه با 
رسیدن دالر به مرز 25هــزار پوند لبنان، با هدف 
تحریک دوباره خیابان ها علیه حزب هللا و کابینه 
ائتالفی میقاتی انجام می شود.  با کنار رفتن سعد 
حریری از جریان حمایت های عربستان، برادرش 
بهاء در تالش است رهبری جریان اعتراض های 
خیابانی را در انحصار خود درآورد که این امر نیاز 
به تأمین مالی و پشتیبانی دالری عربستان دارد. 
از طرف دیگر در سایه عقب نشینی سعد حریری، 
عربستان سعودی تمام وزن حمایت سیاسی و 
مالی خود را در اختیار سمیر جعجع، رئیس حزب 

القوات لبنانی قرار داده است.

WWW.QUDSONLINE.IR یکشنبه ۱4 آذر ۱4۰۰   ۲9 ربیع الثانی ۱443  5 دسامبر۲۰۲۱   سال سی و چهارم    شماره 9688

جهان
ــاالت متحده از هر جهت  علوی  ایــن روزهــا ای
به دنبال مقابله با دو دشمن اصلی خود یعنی 
ــزاری استفاده  ــ چین و روســیــه اســت و از هــر اب
می کند تا کمربند تهدیدهای خود را علیه این دو 
معتبر جلوه دهد. در همین راستا، رئیس جمهور 
آمریکا در جمع خبرنگاران در کاخ سفید اعالم 
کرد مجموعه ای از ابتکارات را در مقابل روسیه 
در نظر گرفته که تشدید اوضاع در مرز با اوکراین 
ــزارش مهر،  را بسیار سخت خــواهــد کـــرد. بــه گـ
جو بایدن همچنین اعــالم کرد در تماس دائــم با 
متحدان آمریکا در اروپا و اوکراین است و »آنتونی 
بلینکن« وزیر امور خارجه و »جیک سالیوان« 
مشاور امنیت ملی آمریکا نیز به طور گسترده 
در ایــن موضوع فعال هستند. پیش از بایدن، 
»مارک میلی« رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا 
اعالم کرده بود رصد نشانه ها و هشدارها درزمینه 
فعالیت های نظامی روسیه در مرزهای اوکراین، 

نگرانی شدید واشنگتن را در پی داشته حال آنکه 
بر تندی لحن مسکو هم افزوده شده است. 

در روزهای گذشته، در پی برگزاری نشست وزرای 
خــارجــه ناتو در شهر »ریــگــا« پایتخت لتونی، 
لفاظی ها علیه روسیه باال گرفته است. در همین 
راستا، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا مدعی 
شد: مسکو در صورت تهاجمی تر شدن در برابر 
اوکراین، تاوان سنگینی خواهد پرداخت.  والدیمیر 
پوتین رئیس جمهور روســیــه امــا هــشــدار داد: 
افزایش زیرساخت های نظامی ناتو در اوکراین، 
خط قرمز روسیه است و مسکو با ایجاد تهدید 

متقابل، مقابله خواهد کرد.
در حالی که رئیس جمهور و برخی مقامات کاخ 
سفید مشغول حمالت تبلیغاتی علیه روسیه 
شده اند، وزیر دفاع و وزیر خارجه آمریکا هم پروژه 
چین هراسی خود را تشدید کرده اند. در همین 
راستا، ژنرال لوید آستین درباره فعالیت های چین 

در حــوزه تسلیحات هایپرسونیک یا ابرصوت 
هشدار داد و گفت: آمریکا به دفاع از خود و توقف 
»تهدیدهای احتمالی« از سوی چین ادامه خواهد 
داد.  وزیر خارجه ایاالت متحده هم درباره هرگونه 
حمله به تایوان به شدت هشدار داد و گفت این 
اقدام احتمالی »پیامدهای بسیار وحشتناکی« 
خــواهــد داشـــت. آنتونی بلینکن در عین حال 
همزمان با هشدار به چین، ابــراز امیدواری کرد 
رهبران این کشور درباره تشدید بحران بر سر تنگه 
تایوان بسیار محتاط باشند، چون اقدامات آن ها 
می تواند زمینه ساز یک رویارویی تمام عیار شود. 
آنچه از رویکرد امروز آمریکا برداشت می شود، 
تالشی چندجانبه و چندالیه در برابر بلوک شرق 
اســت. گویا واشنگتن به ایــن نگرش رسیده که 
دیگر روزهــای آخر سردمداری اش بر جهان آغاز 
شده و هر چه زودتــر باید با رؤســای آینده جهان 

درگیر شود.

گزارش کوتاه گزارش کوتاه 

تحرکات رئیس جمهور آمریکا علیه روسیه 
و دو  وزیرش علیه چین تشدید شده است

صف بندی 
یاران بایدن 
مقابل شرق

 مهدی خالدی
ــــس جــمــهــور  ــی ــ رئ
فرانسه که در توری 
دو روزه به کشورهای 
حــاشــیــه جــنــوبــی 
خــلــیــج فــارس سفر 
کرده، پس از قطر و امارات، روز گذشته 
به عربستان رفت و با مقامات این کشور 
دیدار داشت. هیئتی تجاری متشکل 
از ۱۰۰ کمپانی فرانسوی در زمینه های 
مختلف از جمله انــــرژی و صنایع 
نظامی، امانوئل مکرون را در این سفر 
همراهی می کردند. سفر رئیس جمهور 
فرانسه به عربستان، نخستین سفر 
یک مقام بلندپایه غربی به این کشور 
پس از رسوایی قتل جمال خاشقچی )2 
اکتبر 2۰۱۸( روزنامه نگار منتقد سعودی 
به دستور محمد بن سلمان محسوب 
می شود. به این دلیل وی در بدو ورود به 
ریاض با پرسش های خبرنگاران در این 
زمینه روبه رو شد. مکرون با رد این اتهام 
که وی به دنبال مشروعیت سازی برای 
بن سلمان پس از ایــن رســوایــی است 
مــدعــی شــد بـــدون حــضــور عربستان 
نمی توان با بحران های متعدد منطقه 
مقابله کرد. وی در عین حال افزود: این 
بــدان معنا نیست که ما شریک جرم 

هستیم یا فراموش می کنیم.

مکرون به دنبال چیست؟ ◾
ــداف سفر  ــ ــورد اهـ ــ تــحــلــیــلــگــران در م

منطقه ای مکرون به خاورمیانه به موارد 
چندگانه ای اشاره داشته اند. بسیاری 
رایزنی با مقامات ریاض درباره لبنان را 
یکی از پرونده های مهم روی میز مکرون 
عنوان کرده اند. اما به نظر می رسد طرح 
این موضوع از همان ابتدا بی نتیجه 
است چرا که موضع سعودی ها درباره 
لبنان به بحران آفرینی با هدف مقابله 
ــــدرت حــــزب هللا خــالصــه شـــده و  ــا ق ب
تأکید بر استعفای »جرج القرداحی« 
وزیر اطالع رسانی لبنان بهانه ای بیش 
نبود. در کنار آن مــذاکــرات هسته ای 
با ایــران یکی دیگر از محورهای دیدار 
مکرون با شیوخ عربی حاشیه جنوبی 
خلیج فارس بود. رئیس جمهور فرانسه 
تالش دارد در میانه بی توجهی تهران 

ــی در  بـــه مــشــارکــت کــشــورهــای عــرب
گفت وگوهای برجامی در مــورد ادامه 

حمایت ها به آن ها اطمینان دهد.
اما موضوع مهم دیگر مدنظر پاریس 
از فرستادن باالترین مقام اجرایی اش 
به خاورمیانه بی شک پیگیری اهداف 
اقتصادی اســت. مکرون در دیــدار با 
مقامات سعودی، قطری و اماراتی ضمن 
تأکید بر ایــن مــوضــوع، همکاری های 
اقتصادی را فصل مشترک روابــط با 
این سه کشور خواند. نباید از یاد برد 
جذب پترودالرهای نفتی شیوخ عربی 
مهم ترین پیش زمینه هرگونه رابطه 
غرب با این کشورها را تشکیل می دهد. 
در حالی که این روزها ایاالت متحده با 
این کشورها به چالش اساسی خورده، 

پاریس تالش دارد با استفاده از این 
فرصت سهمی از این ثروت بــادآورده 

ببرد. 

احیای بلندپروازی های فرانسه ◾
در کنار مــوارد ذکر شده هدف اصلی 
فرانسه از انجام این تور منطقه ای را 
باید در تــالش بــرای رقابت با آمریکا 
ــه  ــوزه خــاورمــیــان ــ و انــگــلــیــس در حـ
جست وجو کــرد. پاریس به صورت 
تاریخی و البته زیرپوستی از زمــان 
ژنـــرال دوگــل بــرای چندقطبی سازی 
جهان و نزدیک شدن به خاورمیانه و 
آفریقا با هدف گسترش نفوذ و اعمال 
سیاست موازنه با واشنگتن و لندن 
رقابت داشته اســت. این موضوع با 

روی کار آمدن نیکوال سارکوزی کمی در 
حاشیه قرار گرفت. اما این روزها خروج 
انگلیس از اتحادیه اروپـــا و امضای 
تـــوافـــق ســه جــانــبــه »آکـــــوس« میان 
آمریکا، انگلیس و استرالیا که بیش 
از همه منافع فرانسه را هدف گرفته 
بــود، مقامات پاریس را قانع کــرده در 
میانه ضعف روزافزون ایاالت متحده 
ضمن بازنگری در راهبردهای کالن به 
فکر نفوذ در خاورمیانه بیفتند. این 
در حالی است که در سوی مقابل هم 
بی اعتمادی اعراب به ایاالت متحده 
بیش از پیش زمینه همکاری میان 
طرفین را ایجاد کــرده اســت. در پرتو 
همین نــگــاه اســت کــه همکاری های 
نظامی بیشتر میان طرفین نیز معنا 
پیدا می کند. روز گذشته خبرگزاری ها 
ــراردادی تــاریــخــی« به  ــ از امــضــای »قـ
ارزش ۱۶ میلیارد یورو میان فرانسه و 
امارات خبر دادند. مکرون سپس در 
توییتر نوشت: با امارات متحده عربی، 
ما اکنون فروش ۸۰ هواپیمای رافال و 
۱2 بالگرد کاراکال را تکمیل کرده ایم. 
این موضوع به سرعت با انتقادهایی 
روبه رو شد. روزنامه لوموند در گزارشی 
به همین موضوع پرداخته و با بیان 
اینکه پاریس با امضای ایــن قــرارداد 
تسلیحاتی حــقــوق بــشــر را نــادیــده 
گرفت، نوشت: رئیس جمهور فرانسه 
گزینه تعامل با رژیم های مستبد در 

خلیج فارس را انتخاب کرده است. 

رئیس جمهور فرانسه در سفر به سه کشور عربی مقامات 100 شرکت تجاری را همراه برده است

مکرون در صف شیردوشی!

صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

سردبیر:
امیر سعادتی

 درگذشت شمس آل احمد )1389 ه.ش(
امروز سالگرد درگذشت شمس الدین سادات آل احمد، 

 نویسنده و محقق ایرانی است. او برادر کوچک 
جالل آل احمد بود. شمس  همانند برادرش جالل قلمی 

روان و خواندنی داشت. وی در سال 13۵9 با حکم  
امام)ره( به عضویت ستاد انقالب فرهنگی در آمد. شمس 
در زمره اندیشمندان حامی انقالب بود که در راه پیروزی 

و ثمردهی این رویداد بزرگ، تالشی ارجمند مبذول 
داشت.  وی در 1۴ آذر 1389 در 81 سالگی درگذشت. 

اوقات شرعی به افق تهران

اذان صبح فردا

اذان ظهر

11:55

05:31

اذان مغرب

17:11

غروب خورشيد

16:51
 نیمه شب شرعی

23:11
طلوع فردا

07:00

اوقات شرعی به افق مشهد

اذان صبح فردا

اذان ظهر

11:22

04:59

اذان مغرب

16:37

غروب خورشيد

16:16
 نیمه شب شرعی

22:37
طلوع فردا

06:29
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)051(   روابط عمومی:                            37662587 
)051(   تلفنخانه:                 37610087 - 37684004 
  سازمان آگهی ها:             37628205 - 37088 )051(
فاکس: 37610085  )051(
  سفارشات چاپی:                         37676596 )051(
  چاپ مشهد:                     مجتمع چاپ و نشر قدس
  چاپ همزمان تهران:                           چاپخانه جوان

  آدرس دفتر مرکزی مشهد:
بولوار سجاد، نبش سجاد 1
  صندوق پستی:                               577 - 91735  
  تلفن:                                    14- 37685011 )051(

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

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

فرخوان مناقصه عمومی)یک مرحله ای-ارزیابی ساده(  شماره 2000091701000163 
مناقصه عمومی)یک مرحله ای-ارزیابی ساده( شماره : 14022

موضوع مناقصه :  UPS صنعتی شماره تقاضای خرید : ZRD-9600041 )نوبت اول(
   شركت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی مستقر در شیراز 
در نظر دارد مطابق ش��رایط و مش��خصات ذیل، UPS صنعتی مورد 
نی��از منطق��ه عملیاتی پارس��یان خود را از ش��ركتهای واجد ش��رایط تامی��ن نماید. 
از متقاضی��ان ش��ركت در مناقصه دعوت می ش��ود با مراجعه به س��امانه تداركات 
الکترونیک دولت )س��تاد( پس از مطالعه دقیق شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه 
و مشخصات فنی كاالی مورد نیاز، در صورتیکه توانایی تهیه كاال را داشته باشند, 
نس��بت ب��ه بارگذاری اس��ناد و ارائه پاكات مال��ی خود واقع در س��ایت فوق اقدام 

نمایند.
1- ش��رح مش��خصات فنی كاال : )شرح كامل مش��خصات فنی كاالها  به همراه همین 

آگهی در سایت فوق الذكر موجود می باشد.(
UPS صنعت��ی )كیفی��ت و كمی��ت كاال در س��امانه س��تاد بارگذاری ش��ده اس��ت.(
2- كلیه مراحل برگزاری فرآیند مناقصه، از دریافت و بارگذاری اسناد مناقصه تا  
ارائه پاكات پیشنهادی، صرفا از طریق سامانه تداركات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به آدرس http://www.setadiran.ir میس��ر خواهد ب��ود. ضمنا مناقصه گران در 
صورت عدم عضویت قبلی در س��امانه مذكور، الزم است مراحل ثبت نام در سایت 
ف��وق و دریاف��ت گواهی امض��ای الکترونیکی را جهت ش��ركت در مناقصه به انجام 
رس��انند. صرف ارائه پیش��نهاد مالی از طرف مناقصه گران در س��امانه، به منزله 

تایید كلیه اسناد مناقصه می باشد. 
3- مهلت دریافت و بارگذاری اس��ناد مناقصه و ارائه پاكات پیش��نهادی : آخرین 
مهل��ت بارگ��ذاری اس��ناد مناقصه و پاكات پیش��نهادی ت��ا پایان وق��ت اداری روز 
1400/09/23 می باش��د.الزم به ذكر اس��ت ك��ه مهلت دریافت اس��ناد مناقصه در 

سامانه ستاد، 10 روز قبل از تاریخ مذكور می باشد.
4- ارسال اسناد مناقصه :

4-1( ش��ركتها ملزم به ارائه پاكات ضمانتنامه ش��ركت در فرآیند ارجاع كار معتبر 
بانکی س��ه ماهه قابل تمدید و یا رس��ید واریز وجه نقد)شماره حساب جهت واریز 
وجه با هماهنگی امور مالی مش��خص می گردد( به مبلغ 000ر000ر425 ریال به نام 
ش��ركت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی و پیش��نهاد مالی از طریق س��امانه 
س��تاد می باش��ند. در غیر این صورت امکان ادامه حض��ور در روند مناقصه وجود 

نخواهد داشت . 
4-2( تاریخ گش��ایش پیش��نهادات مالی پس از مشخص شدن نتایج ارزیابی ساده 

شركتها, توسط كمیسیون مناقصات اعالم خواهد شد.
4-3( زم��ان برگ��زاری جلس��ه توضیح و تش��ریح اس��ناد متعاقبا اعالم م��ی گردد.

5-شرایط الزم جهت شركت در مناقصه :
5-1( مهر و امضاء كلیه اسناد و بارگذاری آنها الزامی است.

5-2( داش��تن كد اقتصادی، شناس��ه ملی و ش��ماره ثبتی برای اش��خاص حقوقی و 
داشتن شماره ملی برای اشخاص حقیقی الزامی است.

5-3( داش��تن كدپس��تی برای كلیه ش��ركت كنندگان )اعم از اش��خاص حقیقی و 
حقوقی( ضروری است.

5-4( در ص��ورت حض��ور تولیدكنن��دگان داخل��ی در مناقص��ه فرآین��د مناقصه با 
تولیدكنن��دگان داخلی ادامه م��ی یابد، در غیر این صورت در بین تامین كنندگان، 

اولویت با پیشنهاد تامین كاال از تولید كنندگان داخلی می باشد. 
5-5(  اق��الم مرب��وط به كلیه درخواس��ت های خرید باید به صورت پیش��کرایه به 
آدرس : اس��تان فارس- شهرستان المرد- میدان دانشجو-فلکه دانشجو-منطقه 

عملیاتی پارسیان -انبار تداركات كاال  ارسال گردد.
6-مستندات الزم جهت ارزیابی ساده مناقصه گران :

6-1( كلیه ش��ركت كنندگان در مناقصه الزم اس��ت در فهرس��ت بلند منابع تامین 
كاالی دستگاه مركزی وزارت نفت )AVL( باشند.

6-2( داشتن پروانه بهره برداری و یا پروانه تولید برای تولیدكنندگان ضروری است.
7- درصورت برنده شدن ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات به میزان 10 درصد مبلغ 

معامله الزامیست.
8- برن��ده مناقصه م��ی تواند با ارائ��ه ضمانتنامه بانکی معتب��ر حداكثر به میزان 

50% كل مبلغ معامله پیش پرداخت دریافت نماید.
9- از كلی��ه اش��خاص حقوقی واجد ش��رایط در بن��د  5 و 6 دعوت ب��ه عمل می آید 
حداكث��ر بر اس��اس مهلت مقرر ش��ده در بند 3 جه��ت دریافت اس��ناد مناقصه به 
سامانه تداركات الکترونیک دولت )ستاد( مراجعه نمایند و در مهلت قانونی تعیین 
ش��ده در بند مذكور، نسبت به بارگذاری اس��ناد و ارائه پیشنهاد مالی خود اقدام 
نمایند. ش��ایان ذكر اس��ت با توجه به برگزاری مناقصه به ص��ورت یک مرحله ای-

ارزیابی س��اده، مناقصه گران می بایست مس��تندات مورد اشاره را در پاكت "ب" 
قرار داده و در س��امانه بارگذاری نمایند. الزم به تاكید اس��ت گشایش پاكت نرخ 
پیشنهادی مشروط به بارگذاری و تایید مدارک و مستندات مد نظر بوده و بدیهی 

است بارگذاری اسناد و مدارک مربوطه بعد از مهلت مقرر میسر نمی باشد.
توجه : هرگونه تغییر در ش��رایط و زمان مناقصه به اطالع كلیه شركت كنندگان در 

مناقصه خواهد رسید.
در صورت ضرورت با ش��ماره تلفن 32138402 و 32138657-071 تماس بگیرید 

و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.
                                                                                          شناسه آگهی 1233330

روابط عمومی شركت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
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   آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی  )نوبت دوم(
یک مرحله ای همراه با ارزیابی كیفی )فشرده( )مناقصه شماره 1400/445(      

1� موضوع مناقصه: خرید تجهیزات دیتا سنتر همگرا
2� نام و نش��انی دس��تگاه مناقصه گزار: ش��ركت گاز خراس��ان 
شمالی به آدرس بجنورد- خیابان طالقانی شرقی- نبش خیابان دهخدا- كد پستی 

94156-75949
3� نحوه دریافت اسناد و مهلت ارائه مدارك: از كلیه تولیدكنندگان/تأمین كنندگان 
كاال )دارای صالحیت حداقل رتبه 4 شورای عالی انفورماتیک در رشته شبکه داده 
های رایانه ای و مخابراتی و نیز تأییدیه سازمان حراست وزرات نفت( دعوت به عمل 
می آید جهت شركت در مناقصه از طریق سامانه تداركات الکترونیکی دولت )ستاد( 

به آدرس www.setadiran.ir اقدام نمایند.
* تهیه، تکمیل و بارگذاری مدارک خواس��ته شده براساس اسناد مناقصه و اسناد 
ارزیابی كیفی صرفًا تا تاریخ 1400/09/30 امکان پذیر اس��ت. ضمنًا ضروری است 
اس��ناد مربوطه پ��س از درج مهر و امضای الکترونیکی مج��از، با كیفیت مطلوب در 

سامانه ستاد بارگذاری و ارسال گردد.
** تحویل اصل ضمانت نامه شركت در فرآیند ارجاع كار تا قبل از جلسه بازگشایی 
پاكت ها الزامی اس��ت و در ص��ورت عدم وصول اصل ضمانت نامه در مهلت مقرر، 

مناقصه گر از فرآیند مناقصه حذف خواهد شد.
***  شركت های دارای هیأت مدیره/سهامدار مؤثر مشترک مجاز به ارائه پیشنهاد 

قیمت همزمان در این مناقصه نخواهند بود.

**** مطاب��ق بن��د الف ماده 5 قانون "حداكثر اس��تفاده از ت��وان تولیدی و خدماتی 
كشور و حمایت از كاالی ایرانی"، ارجاع كار صرفًا به مؤسسات و شركت های ایرانی 
ثبت شده در فهرست توانمندی های مندرج در سامانه ماده 4 این قانون )سامانه 

توانیران( مجاز است.
4- ن��وع و میزان تضمین ش��ركت در فرآیند ارجاع كار: مطابق ب��ا بند الف ماده 5 
آئین نام��ه تضمین معام��الت دولتی به مبل��غ �����/2/350/000/000 )دو میلیارد و 

سیصد و پنجاه میلیون( ریال می باشد.
5- مبلغ برآورد اولیه: به مبلغ: ���/47/000/000/000 )چهل و هفت میلیارد( ریال 

می باشد.
6- نحوه و زمان توزیع اسناد مناقصه: اسناد مناقصه حداكثر تا تاریخ 1400/09/16 

از طریق سامانه تداركات الکترونیکی دولت )ستاد( قابل دریافت می باشد.
شماره مركز تلفن: كد شهری )058(  32403333-9

قرارداده��ا:  ام��ور  فاك��س  قرارداده��ا: 32403341-  ام��ور  مس��تقیم  تلف��ن 
32403342

كد فراخوان مناقصه مندرج در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات: 53102210
                                                                                                             شناسه آگهی 1232778

روابط عمومی شركت گاز استان خراسان شمالی
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     فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای تأمین كاال  105/ت ک آ ج/1400     

ش��ركت بهره ب��رداری نف��ت و گاز آغاج��اری در نظر 
دارد فراخوان ارزیابی كیفی جهت برگزاری مناقصه 
عموم��ی )خرید 7 قلم انواع فلنج 12، 14، 16، 20 و 30 اینچ( به ش��ماره 
)2000093228000232( را از طریق سامانه تداركات الکترونیکی دولت 
برگزار نماید. كلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی كیفی از دریافت 
و تحویل اس��ناد استعالم ارزیابی كیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر 
مراحل مناقصه، از طریق درگاه س��امانه ت��داركات الکترونیکی دولت 

)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 
 الزم اس��ت مناقصه گ��ران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت 
نام در س��ایت مذك��ور و دریافت گواهی امض��ای الکترونیکی را جهت 
ش��ركت در مناقصه محقق سازند.  تاریخ انتش��ار فراخوان در سامانه 

1400/09/07 می باشد.  
اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی كیفی 
و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد 

شد.  حداقل امتیاز ارزیابی كیفی 50 امتیاز می باشد.
مهلت دریافت اس��ناد استعالم ارزیابی كیفی : از ساعت 8 صبح تاریخ 

1400/09/07 الی ساعت 14 تاریخ 1400/09/14
مهلت ارس��ال پاس��خ اس��تعالم ارزیاب��ی كیفی : ت��ا س��اعت 14 تاریخ 

1400/09/28
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار : 

آدرس :  اس��تان خوزستان - شهرستان امیدیه- بلوار نفت- شركت 
به��ره برداری نفت و گاز آغاجاری/اداره ت��داركات و امور كاال فکس  : 

06152622683                 تلفکس : 06152620897
 تلفن : 06152622273 داخلی23170

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
مركز تماس :  021-41934

دفتر ثبت نام :  88969737- 85193768 
                                                                                                             شناسه آگهی 1233796

روابط عمومی شركت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری

شركت ملی نفت ایران
شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب

شركت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری 
)سهامی خاص(
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