
گفتوگو 5

رسانه های ترکیه مدعی خنثی شدن 
طرح ترور اردوغان شدند

 بازی تاج و تخت 
در حریم 

سلطان!

 پیروانی با اشاره به
 استادیوم های خالی:
بیشترین ضرر از

 نبود هواداران را 
پرسپولیس  می کند

آذر15

خودکفاییایران
درتولید
کیکزرد
درسال1389

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

78

دوشنبه  15 آذر 1400     1 جمادی االول  1443       6 دسامبر 2021       سال سی و چهارم  
ـه ویژه خراســان    ـه رواق            4 صفـح  شــماره 9689      8 صفحــه           4صفـح

2
بازدیدتولیتآستانقدسرضوی
ازیگانهایمرزبانیشمالشرقکشور

تولیتآستانقدسرضویباحضوردرنقطهصفرمرزیازتوانمندیهایامنیتی
موجوددرمرزهایخراسانرضویبازدیدوضمنگفتنخداقوتبهتالشهاو

مجاهداتمرزبانان،بانیروهاینظامیمستقردرمرزدیداروگفتوگوکرد...

 ضرر بزرگ ریاض 
از دشمنی با تهران

محمود الهاشمی
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شرح در صفحه 3

شرکت مسکن و عمران آگهی  مناقصه 
قدس رضوی 

اجرای عملیات پخش ، تسطیح ،رگالژ، آبپاشی و 
کوبیدن الیه های خاکریزی ... . 
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شرح در صفحه 3

شرکت مسکن و عمران آگهی  مناقصه 
قدس رضوی 

مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی یک دستگاه آسانسور 
کارگاهی پروژه پارکینگ طبقاتی بیمارستان رضوی 
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شرح در صفحه 3

شرکت مسکن و عمران آگهی  مناقصه 
قدس رضوی 
اجرای عملیات آرماتوربندی ،قالب بندی و 

بتن ریزی پروژه پارکینگ طبقاتی بیمارستان رضوی
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
با  ارزیابی کیفی  مناقصه عمومی یک مرحله ای توام  یک فقره فراخوان 
ارزیابی کیفی با موضوع انجام خدمات اداری و پشتیبانی در قالب زمان مزدی 
و کارمزدی در ستاد و امور های تابعه ) پیمانكاری فعالیتهای اداری و پشتیبانی( 
سال 1400 به شرح ذیل از طریق سامانه تدارکات الكترونیک دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزاری فراخوان مناقصه عمومی، از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الكترونیک دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد 
والزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در 

سایت مذکور ودریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شرکت در مناقصه 
محقق سازند.تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 1400/09/14  می باشد.اطالعات 
و اسناد و دعوتنامه مناقصه عمومی موضوع فوق الذکراز طریق سامانه ستاد به 

مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

زمان و مهلت اسناد مناقصه: الف - مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1400/09/18
ب– مهلت تحویل پیشنهادها:         1400/10/02  

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

مبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصهردیف

1

ارزیابی کیفی یک فقره مناقصه عمومی یک 
مرحله ای با موضوع انجام خدمات اداری و 
پشتیبانی در قالب زمان مزدی و کارمزدی 

در ستاد و امور های تابعه ) پیمانكاری 
فعالیتهای اداری و پشتیبانی( سال 1400

326.376.656.700 ریال 2000001446000135

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

www.abfakhorasan : سایت اینترنتی

)باران های پائیز جبران کم آبی های سالهای قبل نیست(

مناقصه عمومی  وم
ت د

نوب

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 دوم(
   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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گران می شود؟



  هدف گذاری مناسبات 
5 میلیارد یورویی 
با روس ها 
معاون دیپلماسی 
اقتصادی وزیر امور 
خارجه از تالش 
دستگاه دیپلماسی 
برای افزایش مناسبات 
اقتصادی میان تهران 
و مسکو به رقمی بیش 
از 5میلیارد یورو خبر 
داد. مهدی صفری 
در حاشیه نشستی 
به همین مناسبت، 
تکمیل کریدور شمال 
به جنوب، تهیه 
کشتی های کانتینربر 
برای جابه جایی 
واگن های ایران از 
بندر انزلی به مقصد 
روسیه و اجرای 
طرح های مشترک 
مربوط به وزارت 
ارتباطات با روس ها را 
از حوزه های ارتباطی 
تهران - مسکو 
در آینده دانست.

خبر علوی    بــار دیگر نطنز و بار 
دیگر انتشار خبری مبنی بر 
تحرکات ضد امنیتی در این 
منطقه. این بار اما منابع خبری 
رســمــی بـــه نــقــل از مــقــامــات 
ــد اتــفــاق  نــظــامــی اعــــام کــردن
شامگاه شنبه در شهر بادرود حومه شرقی سایت 
هسته ای نطنز، تست سامانه های پدافندی در 
این منطقه بــوده اســت. اما آیا این ادعــا صحیح 
است؟ آیا می توان با استفاده از داده های موجود، 
این موضع را صحت سنجی کــرد؟ موضوع این 
ــاره اســت. اگــر بنا بر ادعــای  یــادداشــت در ایــن ب
مقامات رسمی، ماجرای شنبه شب نطنز یک 
تمرین پدافندی بــوده باشد، نشانه های آن در 
حوزه های داده ای مختلفی یافت می شود. پیش 
از هر چیز، این گونه تمرین ها به طور معمول برای 
آزمایش نیروها به خصوص رزمندگان پدافند 
هوایی – به عنوان نخستین نیروی درگیر شونده 
با دشمن متخاصم - چه در نیروی پدافند هوایی 
ارتش و چه در نیروی هوافضای سپاه پاسداران 
انقاب اسامی با محوریت قــرارگــاه یکپارچه 
پدافند هوایی کشور انجام می شود و مسئله 

جدیدی نیست.

کریدور هوایی در حریم ممنوعه نطنز ◾
اما مهم ترین برگ استناد تمرینی بــودن اتفاق 
شامگاه شنبه نطنز را مــی تــوان بررسی حرکت 
ترافیک هوایی بین المللی و داخلی در محدوده 
نطنز دانست. به طور کلی، هر کشوری برای عبور 
هواپیماهای داخلی و بین المللی، اقدام به ایجاد 
برخی کریدورهای هوایی به عنوان مسیر مصوب 
عبوری می کند و همه هواپیماها باید مسیر خود را 
صرفاً از همان کریدورها که نقش جاده های نامرئی 
هوایی را دارنـــد، دنبال کنند. در همین راستا، 

در هر کشوری مناطقی وجــود دارد که به دلیل 
حساسیت و اهمیت آن ها، عبور هواگردها از فراز 
آن یا به طور کلی محدود و یا در ارتفاع و یا ساعت 
خاصی ممنوع شده است. این امر در کشورمان در 
اطاعیه سازمان هواپیمایی کشوری به طور ساالنه 

برای استفاده ایرالین ها منتشر می شود.

داده های جالب توجه ترافیک هوایی ◾
طبیعتاً ســایــت هــســتــه ای نطنز بــا تــوجــه به 
حساسیت راهــبــردی فناوری و تولیدات آن در 
زمره مناطق ممنوعه یا Prohibited Area قرار 
گرفته است. بدین معنی که به طور شبانه روزی 
هیچ پرنده ای حق عبور از این منطقه به شعاع 
20ناتیکال مایل )معادل 37 کیلومتر( را ندارد. از 

همین رو، پروازهای عبوری از این منطقه توسط 
کنترلرهای رادار مراقبت حریم هوایی کشور خارج 
از این محدوده هدایت می شوند. اما بر اساس 
داده هــــای ثبت شــده در ســایــت مــرجــع فایت 
رادار، پــرواز شماره Z04070 هواپیمایی زاگرس 
ایرباس319 از مبدأ کیش به تهران که در حدود 
ساعت 20 شامگاه شنبه در آسمان اصفهان به 
سمت پایتخت در پــرواز بــود، با تغییر مسیری 
قابل توجه به شرق از حریم هوایی نطنز به طول 
کامل خارج و از کریدور شرقی تهران وارد فرودگاه 
مهرآباد شــد. بالطبع چنین تغییری و طوالنی 
شــدن مسیر بــه دلیل عــدم توجیه اقتصادی، 
خواست خــود خلبان و ایرالین نبوده و دستور 
کنترلر برج مراقبت بــوده اســت. از همین رو، به 

نظر می رسد قرارگاه یکپارچه پدافند هوایی خاتم 
االنبیاء با در نظر گرفتن خطرات احتمالی تست 
پدافندی برای پروازهای عبوری، تنها هواپیمای در 
این مسیر را حداقل 100 کیلومتر از حریم هوایی 
نطنز دور کرده است. معنای عملیاتی این اتفاق، 
آن اســت که پیش از اعمال عملیات تاکتیکی 
توسط یگان های پدافندی مستقر در شهر بادرود، 
نوعی هماهنگی میان قرارگاه پدافند و رادار وکتور 
هواپیمایی غیرنظامی وجود داشته است. این در 
حالی است که پرواز عبوری صبح همان ایرالین 
به شماره Z04050 از مبدأ کیش به تهران مانند 
همیشه از کریدور استاندارد خود از فاصله حدود 
40 کیلومتری حریم ممنوعه نطنز عبور کرده 
است. حریم هوایی نطنز بیش از یک دهه است 

که منطقه پرواز ممنوع اعام شده است.

کدام روایت صحیح است؟ ◾
ــای موجود به  از همین رو، با توجه به داده هـ
نظر می رسد که موضع مقامات رسمی درباره 
ــوده بــاشــد. بــه طور  تست پدافندی صحیح ب
مشخص، در منطقه عمومی نطنز به دلیل 
وجود تأسیسات حساس اتمی، سامانه های 
پدافندی مختلفی از ســوم خــرداد و طبس تا 
راپیر و اس 300 مستقر در اصفهان به صورت 
دائمی و استقراری حضور دارند. نفس حضور 
سامانه های پدافندی یــک قسمت از ماجرا 
است؛ آمادگی این سامانه ها و کاربران آن هم به 
همان اندازه اهمیت می یابد.  اما جدای از همه 
این ها، نباید گــزارش جالب توجه یک رسانه 
رژیم صهیونیستی را فراموش کرد که ساعاتی 
پس از این عملیات، این تیتر را برای گزارش خود 
انتخاب کرد: انفجار نطنز همزمان با مذاکرات 
با ایـــران؛ آزمــایــش یک سامانه دفاعی که هر 

تهدیدی را رهگیری می کند!

رمزگشایی از انفجار شامگاه شنبه در نزدیکی سایت هسته ای نطنز

خشم شب پهپادی

خبرخبر
روزروز

بازدید حجت االسالم والمسلمین مروی از یگان های مرزبانی  شمال شرق کشور
تولیت آستان قدس رضــوی با حضور در نقطه صفر 
مــرزی از توانمندی های امنیتی موجود در مرز های 
خــراســان رضــوی بــازدیــد و ضمن گفتن خــداقــوت به 
تاش ها و مجاهدات  مــرزبــانــان، با نیرو های نظامی 

مستقر در مرز دیدار و گفت وگو کرد.
به گــزارش آستان نیوز، حجت االسام والمسلمین 

احمد مروی با حضور در شهرستان تایباد از یگان های 
مــرزی شمال شــرق کشور بــازدیــد و ضمن آشنایی با 
توانمندی های امنیتی ارتش در نقطه صفر مرزی، با 
فرماندهان، افسران و سربازان مستقر در این یگان ها 

دیدار کرد.
وی در این بازدید از ایثارگری های نیروهای نظامی در 

صیانت از مرزهای کشور قدردانی و اظهار کرد: آسایش 
و امنیت مردم در اقصی نقاط کشور مرهون هوشیاری، 
چــشــم هــای بینا و حــضــور قــدرتــمــنــدانــه و شجاعانه 

مرزبانان دالور کشورمان است.
مــروی با بیان اینکه مرزبانان غیور ما در میانه آتش 
ایستاده  و مانع ورود ناامنی به کشور می شوند، ابراز 

کرد: نیروهای مرزبانی و ارتش در کنار یکدیگر صفی 
متحد برای دفاع و صیانت از مرزهای ایــران اسامی 

ایجاد و در این راه شهدای بسیاری را تقدیم كرده اند.
در این بازدید امیر سرتیپ رضا آذریان فرمانده قرارگاه 
منطقه ای ارتش در شمال شرق، تولیت آستان قدس 

رضوی را همراهی می کرد.

رئیس          دفتر رئیس          جمهور درباره 
احــتــمــال حـــذف ارز ترجیحی 
گــفــت: هـــر تصمیمی دربــــاره 
ــزارو200 تومانی گرفته  ــ ارز 4هـ
شـــود، بــه اطـــاع مـــردم خــواهــد رسید و هیچ 
وقت تصمیم غافل          گیرکننده          ای در این زمینه 
نخواهیم داشت. به گزارش فارس، غامحسین 
اسماعیلی در برنامه نگاه یک شبکه اول سیما 
با بیان اینکه ما همه مردم ایران را امین خود 
می دانیم، اظهار کــرد: بــدون شک هموطنان 
عزیز ما در جریان کامل مذاکرات خواهند بود 
و ما آمادگی داشتیم در وین مذاکرات را ادامه 
دهیم اما طرف          های ما در این مذاکرات اعام 
کردند باید مسائل مطروحه را در پایتخت          های 

خود مطرح کنند.
رئیس          دفتر رئیس          جمهوری بــا بــیــان اینکه 
تاکنون 120 میلیون واکسن کرونا وارد و پول 
آن نیز پــرداخــت شــده اســت، گفت: در این 

شرایط ثابت کردیم با وجود تحریم          ها با واردات 
120میلیون دز واکسن می          توانیم تحریم          ها را 
خنثی کنیم. وی افــزود: رویکرد دولــت تزریق 
دز سوم واکسن به مردم است تا هموطنان در 
معرض آسیب قــرار نگیرند و امــروز شاهدیم 
فوتی          های روزانه ما از 700 نفر به حدود ۶0 نفر 
کاهش پیدا کرده که جای قدردانی و تشکر دارد.
ــاره بــه ســفــرهــای استانی  اسماعیلی بــا اشــ
رئــیــس          جــمــهــور یـــادآورشـــد: رئیس          جمهور 
۶روز کاری در تهران و یک روز کاری در مناطق 
ــرا  ــان          هــای مــحــروم دارد؛ زی  مختلف و اســت
دکتر رئیسی با انجام سفرهای استانی به 
دنبال حل مشکات مردم در مناطق مختلف 
کشور است. وی افزود: در این 100روز، سفرهای 
استانی رئیس          جمهور بیش از  10مورد بوده و 
اگر دو سفر خارجی رئیس جمهور را ماک قرار 
دهیم، در واقع وی به طور میانگین در هر هفته 

یک سفر را انجام داده است.

رئیسدفتررئیسجمهور:

ایندولتمردمراغافلگیرنمیکند

قابخبر

آغاز آموزش زبان فارسی به شهروندان کنیایی

در  حاشيه

آثار انتظاری 
اقتصاد را
 از مذاکرات  
کم کنیم

مجتبی توانگر، نماینده 
مجلس با اشاره به 
اینکه ممکن است 
مذاکرات  هسته ای 
یک  سال دیگر هم به 
نتیجه نرسد، در توییتر 
نوشت: تاش کنیم 
آثار انتظاری اقتصاد 
ملی را از مذاکرات  
کم کنیم؛ ]از طریق[ 
افزایش توانمندی 
صلح آمیز هسته ای از 
جمله درصد و ظرفیت 
غنی سازی کشور، 
احیای فعالیت های 
اقتصادی از طریق 
ارتقای واکسیناسیون، 
افزایش توجه به 
ظرفیت های داخلی 
اقتصاد و پیگیری 
تعامات اقتصادی 
با چین، اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا و 
کشورهای همسایه. 
این نماینده مجلس در 
پایان تأکید کرد: روند 
ورود ارز به کشور بهبود 
یافته و افزایش نرخ 
این چند روز، هیجانی 
است.

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9390000205     پاداش پایان خدمت ۹۹ فرهنگیان 
تهران پرداخت شد، اما از استان خراسان خبری 

نیست! چرا؟ 
9360000158  از آستان  قدس تقاضا می شود دوباره 

زراعت و باغبانی را در اراضی شرق مشهد احیا 

کند تا هم ریه شهر باشند وهم جوانان بیکار 
جذب آن بشوند. ضمن اینکه سبب ارزان شدن 

میوه و صیفی جات در مشهد می شود. 
9360000615    از وقتی آقای رئیسی انتخاب شده 

هر روز یک عده چه منطقی و چه غیر منطقی در 

گوشه و کنار کشور در حال اعتراض اند و سوژه 
برای شبکه های امپریالیستی به وجود می آورند 

که باید بدان مشکوک شد. چون دولت تازه کار 
مقصر این همه مشکالت نیست! 

9300000425     متأسفانه  ده ها وعده و وعید در مورد 

اتوبوس های درون شهری گلبهار با فاصله زمانی 
یک ساعت به یک ساعت داده شده. مگه ما گلبهاری ها 

آدم نیستیم. روز جمعه هوای سرد نه ماشینی نه 
تاکسی، برادر خانمم ناخوش احوال بود... همه اش 

حرف حرف حرف و وعده های سر خرمن.

رئیسیدرسومینگفتوگویتلویزیونی:

مردمبایدبهعملکرددولت
نمرهبدهند

ــب گــذشــتــه در ســومــیــن  ــیــس جــمــهــور شـ رئ
گفت وگوی تلویزیونی خود با مردم به موفقیت 
دولت در واردات واکسن، رونق تجارت منطقه ای 
و خودداری از خلق پول جدید اشاره و سیاست 

کشور درباره مذاکرات را تشریح کرد.
حجت االسام والمسلمین رئیسی در ابتدای 
سخنانش بــا تشریح نقش وزارت خــارجــه و 
سفیران ایـــران در تأمین واکــســن در ابتدای 
دولت گفت: شخصاً با بعضی کشورها تماس 
گرفتم و بیش از 100 میلیون واکسن به کشور 
وارد شد. روزی، مردم دنبال واکسن بودند اما 
امروز دولت دنبال مردم است تا واکسن بزنند. 
رئیسی با بیان اینکه وضعیت فوتی ها در حال 
حاضر دورقمی است اما یک نفر هم برای ما 
زیاد است، افزود: مردم به شرایطی که دولت 
را گرفتیم آگاه هستند و آن ها هستند که باید 
به عملکرد دولت نمره بدهند. رئیس شورای 
عالی انقاب فرهنگی درباره تصمیم خود برای 
افزایش یا کاهش ظرفیت رشته های پزشکی، 
گفت: طی چند روز آینده در نخستین جلسه 
شورای عالی انقاب فرهنگی، برای رفع کمبود 

پزشک تصمیم گیری می شود. 
در ادامه این نشست، مجری درباره توجه دولت 
به معیشت مردم در 100 روز نخست پرسید که 
رئیس جمهور گفت: ذخایر کاالهای اساسی ما 
در ابتدای دولت نگران کننده بود اما امروز هیچ 
گونه نگرانی از این بابت نداریم. امروز سه ماه 
از کار دولــت می گذرد و حقوق در دولــت بدون 
استقراض از مردم و خلق پول پرداخت می شود 
در حالی که ما امروز به صورت میانگین ماهانه 
10 هزار میلیارد تومان سررسید اوراق دولت قبل 

را می پردازیم. 
در ادامه این گفت وگو مجری درباره وضعیت 
ســفــرهــای اســتــانــی تــا پــایــان ســال پرسید که 
رئیسی گفت: ما به انـــدازه ده هــا ســال پــروژه 
ــم بنابراین من هیچ  نیمه تمام در کشور داری
ــدارم. رئیس جمهور با  کلنگ زنی جــدیــدی نـ
تأکید بر اینکه همه نمایندگان دولت در کشور، 
باید ارتباط با مردم را مدنظر قرار دهند، گفت: 
ــت باید بــا سفرهای استانی همراه  بدنه دول
شود، آن هم کار به موقع، هیچ کارمند دولتی 
و هیچ مسئول عالی رتبه دولتی حق ندارد کار 

امروز را به فردا بیندازد. 
رئیسی در ادامــه گفت وگوی خــود با مــردم به 
سیاست خارجی پرداخت و گفت: سیاست ما 
در فضای بین الملل، حداکثری و فعال با تمام 
دنیا خواهد بــود البته با اولویت همسایگان. 
من در این مدت بیش از 100 ارتباط تلفنی یا 
حضوری با مقامات خارجی داشته ام. از روزی که 
برای شرکت در اجاس شانگهای به تاجیکستان 
رفتم تا امروز، میزان تجارت ما با این کشور سه 
برابر شده است. زمانی که در ترکمنستان حضور 
ــرارداد ســوآپ گــازی را  یافتم از صبح تا شب قـ
نهایی کردیم. وی افزود: قراردادهایی بین ایران و 
کشورهای دیگر با مبالغ بسیار سنگینی منعقد 
شده که اعام نکرده ایم و از این جهت نیازمند 

ورود بخش خصوصی هستیم. 
رئیس جمهور دربـــاره مــذاکــرات هسته ای هم 
گفت: از ابتدای دولت خنثی سازی تحریم ها 
را دنبال کرده ایم اما مسئله رفع تحریم ها هم 
در دستور کار است. غربی ها فکر می کردند در 
مــذاکــرات حرفی بــرای گفتن نــداریــم، امــا ایــران 
هم مقتدرانه شرکت کرد و هم دو سند منطبق 
با برجام ارائه کرد، رفع تحریم ها با قوت دنبال 
خواهد شد، اما بودجه 1401 و اقتصاد کشور را 

به هیچ وجه به مذاکرات گره نمی زنیم. 
رئیسی در انتها بــه مسئله آب و اعــتــراض 
کشاورزان در اصفهان و استان های همجوار 
اشاره کرد و گفت: دولت در این قضیه پیگیری 
می کند و بــه دنــبــال راهــکــارهــای کــوتــاه مــدت، 
ــا هــمــکــاری مــردم  مــیــان مــدت و بــلــنــدمــدت ب
هستیم. وی بــا اشـــاره بــه تــدویــن سند تحول 
دولـــت در مــحــورهــای اقــتــصــادی، فرهنگی و 
سیاسی افــزود: انسدادی در کشور احساس 
نمی شود و برای همه مشکات راه برون رفت 
وجــود دارد. رئیسی همچنین با بیان اینکه 
دشــمــن در جــریــان حمله ســایــبــری بنزینی، 
فتنه ای در دست اقدام داشت افزود: با اعتماد 
مردم هیچ اتفاقی نیفتاد؛ چرا که مردم اعتماد 
کردند و دولت هم خودش را خدمتگزار همه 
ــه مــن رأی  ــردم مـــی دانـــد؛ چــه کــســانــی کــه ب مـ

داده اند و چه کسانی که رأی نداده اند.

خبـر
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تبليغات اسالمیتبليغات اسالمیبودجهبودجه مجلسمجلس

الیحه بودجه ۱۴۰۱ یکشنبه 
هفته آینده به مجلس می آید

رئیس مجلس گفت: الیحه بودجه سال 1401 یکشنبه هفته 
آینده به مجلس تقدیم خواهد شد. به گزارش مهر، محمدباقر 
قالیباف افـــزود: دولــت در حــال اعمال اصــاح ساختاری در 
بودجه است. این موضوع مورد اولویت مجلس، دولت و رهبر 
معظم انقاب است.  به نظر می رسد دولت به وقت بیشتری 
برای تدوین و تنظیم بودجه نیاز دارد که احتماالً دو سه روزی 
ــه بودجه به  طــول می کشد. بنابر گفته وی باید پیش از ارائ
مجلس برخی نظرات نمایندگان درنظر گرفته شود. بنا شد یک 
جلسه نیز دولت با برخی رؤسای کمیسیون ها داشته باشد تا 

هماهنگی در موضوعات مهم انجام شود.

آیت اهلل جنتی: هیچ جا نمی توان 
مردم را کنار گذاشت

آیت هللا احمد جنتی گفت: ما نمی توانیم هیچ جا از مردم 
کنار بکشیم یا مردم کنار بکشند، اگر این ها اتفاق بیفتد آثار 
و مفهوم بدی خواهد داشت. به گزارش فارس، وی دیروز در 
مراسم تکریم و معارفه رئیس شــورای هماهنگی تبلیغات 
اسامی، با بیان اینکه این شــورا از قدیمی ترین شوراهای 
شکل گرفته از ابتدای انقاب است، گفت: بنا بود فقط یک 
صدا از این نهاد بیرون بیاید، »هماهنگی تبلیغات اسامی« 
یعنی از صداوسیما تا سایر نهاد ها و رسانه ها همه یک حرف 
بزنند و شاهد اختاف نباشیم. جنتی افزود: آقای موسی پور 

مسئولیت سنگینی دارد و دیگران باید به او کمک کنند.

نظارت مجلس بر بازار سرمایه 
فراتر از تفحص خواهد بود

نایب رئیس کمیسیون امور داخلی با بیان اینکه ریزش سرمایه 
مردم در بورس حق الناس است، از بازدید سرزده نمایندگان از 
بازار سرمایه خبر داد و گفت: با آنکه تحقیق و تفحص از بورس 
تصویب شده، ولی نظارت مجلس از بازار سرمایه گسترده تر 
خواهد بــود. به گــزارش فــارس، محمدحسن آصفری افــزود: 
بخشی از مشکات بورس، مدیریتی است و بخش دیگری به 
تصمیمات جدی دولت بازمی گردد؛ دولت حق ندارد خودش و 
یا شرکت های وابسته به آن به بورس به عنوان صندوق ذخیره 
نگاه کند. به گفته وی، قیمت گذاری عرضه های اولیه در بورس 

اشتباه و نقش دالالن در آن پررنگ است.

آیین گشایش دوره های آموزش زبان فارسی به شهروندان کنیایی به مناسبت پنجاهمین سالگرد 
روابط دیپلماتیک ایران و کنیا با سخنرانی سفیر جمهوری اسامی ایران در نایروبی برگزار شد.

  مسیر پرواز کیش به تهران صبح روز تستمسیر عادی پرواز کیش به تهران
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خواهد داشت.

خبرخبر
خوبخوب

معاون امور صنایع وزارت صمت با اشاره به اینکه سال 
آینده برنامه رشد 50 درصدی را در تولید خودرو خواهیم 
ــواع و اقسام شرایط و  داشــت، گفت: خــودروســازان ان

لیزینگ را مطرح کرده اند. 
به گزارش فارس، مهدی صادقی نیارکی با اشاره به اینکه 
سال 90، یک میلیون و 420 هزار خودرو سواری تولید 

شد، افــزود: بیشترین  تعداد خــودرو در سال 93 وارد 
کشور شده و در سال 96 حــدود 70 هــزار دستگاه وارد 

شده است. 
ــاره بــه اینکه در ســال 1396، یــک میلیون و  وی بــا اشـ
 550 هزار دستگاه خودرو در کشور تولید و به بازار عرضه 
شــد، گفت: در آن ســال هــزار دستگاه وارد شــده بــود و 

حداکثر تولید یک میلیون و 400 هزار دستگاه اعالم شد. 
وی با بیان اینکه حدود یک میلیون و 500 هزار دستگاه 
تقاضای مؤثر در کشور وجود دارد، تصریح کرد: تولید 
یک میلیون دستگاه خودرو برای امسال پیش بینی شده 
و برای سال آینده رشد حدود 50 درصدی را پیش بینی 

می کنیم.

زهرا طوسی   با فرارسیدن 
فصل بودجه ریزی، نمایندگان 
مشهد دنبال تعیین تکلیف 
و احــــیــــای بــــودجــــه زیـــــارت 
هستند. بودجه ای که قرار بود 
بــرای تأمین زیرساخت ها به 
شهری که روزانـــه 300 هــزار زائــر را در خــود جای 
می دهد، پرداخت شود ولی با رفتار کجدار و مریز 
سیاست گذار کمتر از 10 درصد آن تخصیص یافت 
و مابقی آن از صفحه مطالبات بودجه ای پاک شد. 
قرار بود یک هزار میلیارد تومان بودجه از قراری 
سالی 200 میلیارد تومان در مــدت پنج ســال به 
شهر مشهد اختصاص پیدا کند، تصمیم خوبی 
که در 88/8/8 مصادف با میالد امام هشتم)ع( 
گرفته شد تا پایتخت معنوی ایران بتواند پذیرایی 

شایسته تری از زائران بارگاه رضوی داشته باشد.

بودجه ای به نام مشهد، به کام همه کشور ◾
بودجه زیارت باید از سال 90، با شروع برنامه پنجم 
بودجه عملیاتی می شد. با تصویب برنامه پنجم 
توسعه بر اساس ماده١٢ این قانون، دو شهر زیارتی 
قم و شیراز هم برای تخصیص این بودجه در کنار 
مشهد قرار گرفتند که بدین ترتیب بودجه مذکور 
که باید صرف عمران، تأسیسات زیربنایی، فرهنگی 
و رفاهی زائران رضوی می شد به سه بخش تقسیم 
و راهی سه استان شد.در سال بعد یعنی سال 91 
به پیشنهاد بهارستانی ها، استان های دیگری هم 
به خاطر داشتن بقاع متبرکه امامزادگان به صف 
متقاضیان این بودجه افزوده شدند تا باز هم مبلغ 
بودجه زیارت به مشهد کاهش یابد. در سال 93 هم 
یک بند دیگر به الیحه بودجه اضافه شد تا براساس 
آن مساجد هم بتوانند از بودجه زیــارت سهمی 
داشته باشند؛ اما مسئله بودجه زیارت به همین 
تقسیم منابع بین پایتخت معنوی ایــران و سایر 
بقاع متبرکه و مساجد کشور ختم نشد بلکه به 
شکلی پیش رفت که هر سال نسبت به سال پیش 
کاهش یابد تا جایی که در سال 96 دیگر ردیفی برای 

بودجه زیارت وجود نداشته باشد.

تمام بودجه ای که مشهد گرفت چقدر بود؟ ◾
در ســال اول اجـــرای ایــن برنامه از 61 میلیارد و 
570 میلیون تومان بودجه با تأکید بر اختصاص 
به مشهد، قم و شیراز 55 میلیارد تومان از آن 
تخصیص یافت. سهم خراسان رضوی در سال 91 
تنها 10 میلیارد تومان شد. سال 92 سهم استان 
25 میلیارد تومان بود اما تنها 4 میلیارد تخصیص 
یافت. سال 93 از 12 میلیارد و 535 میلیون تومان 

سهم استان فقط 8 میلیارد و 300 میلیون تومان 
تخصیص یافت.

دیــری نپایید که ردیــف بودجه سال 91 به اصرار 
نمایندگان مجلس از مـــاده 12 خـــارج شــد و در 
قالب جــدول 1-10 قانون بودجه مساجد، بقاع 
و زیارتگاه ها قــرار گرفت. بدین ترتیب در قانون 
بودجه سال 94 حــدود 20 میلیارد تومان اعتبار 
ویـــژه مساجد، بقاع متبرکه و زیــارتــگــاه هــا بــرای 
خراسان رضــوی مصوب شد که 9 میلیارد و 970 
میلیون آن تخصیص یافت. دولــت در این سال 
6 میلیارد تومان از کسری تخصیص اعتبار سال 
93 را نیز پــرداخــت. در ســال 95، جــدول 1-10 به  
طور کلی از قانون بودجه حذف شد. با این  حال 
با پیگیری های نمایندگان مردم، 27 میلیارد و 500 
میلیون تومان در قالب جدول 17 قانون بودجه برای 
زیارت مصوب شد که هیچ  گاه تخصیص نیافت. 
در اعتبارات بودجه سال 96 به بعد نیز دیگر هیچ 
ــدارد. سال  ردیــف مشخصی بــرای زیــارت وجــود ن
98 محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه  و 
بودجه مدعی شد بودجه زیارت با مبلغ ناچیز و 
تخصیص نیافتن ها به شهر مشهد کمکی نکرده و 
این وعده را داد که دولت با استفاده از سایر ردیف ها 
به هزینه های زیارت در مشهد کمک می کند؛ اما 
دولت با حذف بودجه زیارت از الیحه قانون برنامه  و 
بودجه در سال 99 ترتیبی اتخاذ کرد تا دیگر مطالبه 

برای دریافت این بودجه وجود نداشته باشد.
حاال نمایندگان مردم مشهد و مسئوالن در تالش 
برای احیای این ردیف بودجه هستند. بودجه ای 
برای هزینه های زیرساختی و عمرانی که باید در 
سطح و انـــدازه ملی تعیین  شــده ولــی هم  اکنون 

ردیفی ندارد و مسئوالن استانی ناچارند هزینه های 
آن را از محل اعتبارات محلی پرداخت کنند.

ضرورت تخصیص بودجه در قد و قواره نیازها ◾
حجت االسالم پژمان فر در گفت وگو با خبرنگار  
قــدس معتقد اســت: کالنشهر مشهد نیازمند 
بودجه ای در قد و قــواره یک شهر ملی اســت. وی 
می گوید: مسئله اصلی که باید برای سیاست گذاران 
و بودجه ریزان چه در دولت و چه در مجلس روشن 
شود این است که پیگیری بودجه زیارت با چه هدفی 
صورت می گیرد، آیا منابع مالی که برای دریافت آن 
تالش می شود بــرای رفع نیازهای یک شهرستان 
است یا شهری که ویژگی های خاصش سبب شده 
تا بخشی از جمعیتش همواره زائر و مهاجر باشد. 
تا وقتی این موضوع که بودجه های مربوط به این 
کالنشهر باید در قد و قامت نیازها و ضرورت های 
آن تخصیص یابد؛ برای کسانی که نقش مستقیم 
در حوزه بودجه ریزی کشور دارند، شفاف نشود، ما 

نمی توانیم این مسیر را جلو برویم.
برای همه برنامه ریزان باید روشن شود که اعتبارات 
بودجه ای زیارت و حاشیه شهر مشهد، اگرچه در 
این شهر هزینه می شود ولی مدیریت و پاسخگویی 
یک اتفاق ملی را نشانه گرفته اســت؛ چراکه اگر 
حاشیه نشینی دامن شهر مشهد را گرفته و میزان 
آن باالتر از حد معمول ارزیابی می شود ناشی از این 
مسئله است که مشهد تبدیل به بارانداز جمعیتی 
کشور شده است، اقشار مختلف از سراسر کشور 
به دالیل مختلف این شهر را به  عنوان سکونتگاه 

خود انتخاب و در آن مستقر می شوند. 
وی با یادآوری اینکه نیازمند بررسی دوباره سهم 

واقعی خراسان رضــوی از اعتبارات کل کشور 
هستیم مــی افــزایــد: اگــر می بینید بیشترین 
مــعــتــادان متجاهر، معلولیت های جسمی و 
ایتام رها شده در مشهد وجود دارند، به معنای 
آن نیست که همه این افراد مشهدی هستند، 
بلکه ایــن افــراد سرریز آسیب ها از تمام نقاط 
کشور هستند که به هر دلیلی به مشهد و به 
جــوار امــن حریم رضــوی پناهنده شــده انــد، به 
عبارتی مــی تــوان گفت مشهد بــار یــک کشور 
را بــه دوش می کشد و بـــروز و ظــهــور آن را نیز 
می توان در افزایش جمعیت حاشیه شهر یا 
آمــار بــاالی آسیب های اجتماعی در ایــن شهر 
جست وجو کــرد.اســتــانــدار آذربــایــجــان شرقی 
در شورای اداری به شهر بدون متکدی و بدون 
معتاد متجاهر تبریز می بالید و مدعی بود این 
ــدارد، آنــجــا اعــالم  ــ شهر چنین آســیــب هــایــی ن
کــردم این افــراد به دلیل فشارهای محیطی که 
ایجاد کردید به شهرهای دیگر از جمله مشهد 
مهاجرت کرده اند اما راه  حل مسئله این نیست 
که این ها را از شهری به شهر دیگر کوچ بدهیم 
بلکه باید زیرساخت ها و اعتبارات الزم را برای 
مدیریت این مشکل در محیط فراهم بیاوریم. 
به همین دلیل است که می گوییم اگر بودجه ای 
برای حاشیه شهر مشهد می گیریم مأموریت 
ــن بــودجــه ملی و حــل مسئله ای از مسائل  ای
کشور است. در موضوع زیارت هم همین  طور 
است. اعتباراتی که به  عنوان  مثال برای ساخت 
اقامتگاه ارزان قیمت هزینه می شود فقط برای 
استفاده مردم مشهد نیست، بلکه زائرانی از آن 
بهره می برند که از اقصی نقاط کشور خودمان 
و دیگر کشورهای همجوار به ایــن شهر سفر 

می کنند.
احیای بودجه ویژه زیارت و حاشیه شهر مشهد 
یــک مسئله جــدی اســت کــه از رئیس جمهور و 
دیگر افرادی که در مجلس و دولت حضور دارند، 
انــتــظــار داریـــم بــا در نظر گرفتن واقعیت ها در 
تصمیم گیری های مربوط به آن اقدام کنند تا مردم 
مشهد که با کمال افتخار میزبانی زائر و مهاجر به 
این شهر را دارند بتوانند خدمات مناسبی به این 
افراد ارائه کنند. وی با یــادآوری اینکه هنوز الیحه 
بودجه به دست مجلس نرسیده است خاطرنشان 
کرد: ما در مجلس در تالشیم پس از بررسی الیحه 
بودجه، بتوانیم بودجه زیــارت را احیا و از ردیف 
فرعی به ردیف اصلی منتقل کنیم و طوری رایزنی 
کنیم که میزان آن متناسب با واقعیت ها باشد به 
شکلی که این اعتبار بتواند این مأموریت های ویژه 

را به سرانجام برساند.

بدهیدولتهایگذشتهبهشهرمشهددرسال1401پرداختمیشود؟

تالش برای احیای بودجه زیارت

حجت االســالم پژمان فر: ما در مجلس در تالشــیم پس از بررسی الیحه 
بودجه، بتوانیم بودجه زیارت را احیا و از ردیف فرعی به ردیف اصلی منتقل 
کنیم و طوری رایزنی کنیم که میزان آن متناسب با واقعیت ها باشد به شکلی 

که این اعتبار بتواند این مأموریت های ویژه را به سرانجام برساند.
گزيدهگزيده

اخبار کوتاه

تذکر مجلس به بانک مرکزی 
درباره حل مشکل »اینماد«

محسن دهنوی، عضو هیئت رئیسه مجلس در 
اخطاری گفت به تازگی بانک مرکزی، کسب وکارهای 
اینترنتی را ملزم به دریافت ای نماد کرده، الزام بانک  
مرکزی برخالف روح قانون تسهیل صدور مجوزهای 
کسب وکار است. به گزارش فارس وی افــزود: این 
اختالف  نظر بین وزارتخانه های اقتصاد، صمت 
و بانک  مرکزی، 350 هــزار کسب وکار در کشور را 
تحت تأثیر قرار داده و این دستگاه ها بر خواسته 
بدون منطق خود تأکید دارند. رئیس  مجلس گفت: 
اختالف  بین دستگاه های اجرایی نمی تواند مانع کار 
شود و اگر مشکلی در بستر فضای مجازی و اقتصاد 
دیجیتال نسبت به دریافت نماد مذکور وجود دارد 
باید آن را برطرف کنند. مجلس مدافع فعالیت های 
اقتصادی در بستر فضای مــجــازی بــوده و همه 
تالش ما تقویت این حوزه است، در حال حاضر 
 GDP کسب وکارهای دیجیتال حدود 4 الی 5 درصد
 کشور را به خود اختصاص داده که باید به بیش از

 10 الی 15 درصد افزایش یابد.

شیرینی گران نمی شود
رئیس اتحادیه قنادی تهران با بیان اینکه قیمت 
شیرینی تا پایان ســال افزایش نمی یابد، گفت: 
اگر دولت قیمت مواد اولیه تولید را ثابت نگه دارد، 
تولیدکننده به هیچ وجه به سمت افزایش قیمت 
نمی رود. علی بهره مند در گفت وگو با مهر اظهار 
کرد: قیمت دستوری نمی تواند در حوزه قنادی به 
کار بیاید؛ امروز برای واحد قنادی نرخ اعالم می شود 
و یک هفته بعد قیمت مواد اولیه افزایش می یابد 
و اصالً امکان پذیر نیست که به صورت دستوری 

قیمت نهایی را تعیین کنیم.

 حداقل حقوق کارمندان 
در بودجه 1401

جزئیات بودجه نشان می دهد حداقل حقوق بگیران 
دولــتــی، ســال آینده 4.5 میلیون تومان دریافتی 
خواهند داشت. یک مقام آگاه در سازمان برنامه و 
بودجه در این باره به فارس می گوید: حداقل حقوق 
کارمندان در سال جاری 3.5 میلیون تومان است 
که بــرای ســال بعد به 4.5 میلیون تومان افزایش 
می یابد. وی تأکید کرد: بر اساس بخشنامه بودجه 
و تصمیم های گرفته شده متوسط افزایش حقوق 
ــزون بر  کــارمــنــدان در الیحه بــودجــه ســال 1401 افـ
10 درصــد پیش بینی شده اســت. به عبارت دیگر 
حداقل بگیران 29 درصــد افزایش حقوق را تجربه 
ــرود به همان  می کنند و هر چقدر حقوق باالتر ب
نسبت ضریب افزایش حقوق کاهشی می شود. این 
مقام مطلع بیان کرد: معافیت مالیاتی حقوق برای 
سال آینده نیز 5 میلیون تومان پیش بینی شده است.

اقتصاد3

WWW.QUDSONLINE.IR9689 دوشنبه ۱5 آذر ۱4۰۰   ۱ جمادی االول ۱443  6 دسامبر۲۰۲۱   سال سی و چهارم    شماره

قیمت انواع 
تلویزیون

BN2040 بست مدل  
32 اینچ

4,400,000 تـومـان

XT745 ایکس ویژن مدل  
43 اینچ

7,5۹۹,000 تـومـان

50LU722S-GTV جی پالس مدل  
50 اینچ

۱۱,400,000 تـومـان

50SA620U-SSD اسنوا مدل  
50 اینچ

۱2,۱۹0,000 تومان

43SHV27SFL شهاب مدل  
43 اینچ

6,767,000 تـومـان

55P8SA تی سی ال مدل  
55 اینچ

۱3٫300٫000 تومان

68.600.000نیم سکه39.300.000ربع سکه1.343.252بورس 274.249دالر )سنا(56.520.000 مثقال طال 187دینار عراق )سنا(129.410.000سکه13.049.000 طال  ۱8 عیار1.783اونس طال 74.676درهم امارات )سنا(

  برنامه افزایش
  50 درصدی

  تولید خودرو 
در سال آینده

شرکت مسکن و عمران قدس رضوی

مناقصه اجرای عملیات آرماتوربندی ،قالب بندی و 
بتن ریزی پروژه پارکینگ طبقاتی بیمارستان رضوی 

شرکت مسکن و عمران قدس رضوی در نظر دارد اجرای عملیات آرماتوربندی، 
قالب بندی و بتن ریزی فونداس�یون ،دیوارها، س�تون ها ،تیرها و دال سقفهای 
پ�روژه پارکین�گ طبقاتی بیمارس�تان رضوی را ب�ه روش مناقص�ه عمومی کتبی 
اقدام نماید. لذا از اش�خاص حقیقی و حقوقی عالقمند  دعوت میش�ود از تاریخ 
1400/9/15 لغای�ت  1400/9/22 جه�ت دریاف�ت اطالع�ات مناقصه به س�ایت  
www.omqo.comمراجعه نمایند. پیش�نهاد دهندگان محترم در صورت دریافت 

اس�ناد از سایت با شماره 09105020446 )آقای مهندس نورالهیان( تماس گرفته 
و اعالم آمادگی نمایند تا در صورت وجود الحاقیه اطالع رسانی شود .
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 بدینوس��یله از کلیه اعضای تعاونی دعوت به عمل می آید در جلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
نوبت دوم که از س��اعت 14:00 لغایت  17:00 روز جمعه مورخ: 1400/09/26 با دس��تور جلس��ه ذیل در محل 
مجتمع الماس ) تکویر سابق( به آدرس: پردیسان- بلوار ابوطالب- خ موتلفه 2 -فرعی 4 – مجتمع الماس 

– پارکینگ بلوک B1 تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.
ضمن��ًا کلیه اعضاء جهت دریافت کارت ورود به جلس��ه و یا معرفی نماینده/ وکیل خود به منظور حضور در 
جلسه فوق الذکر و اعمال رأی می بایستی به اتفاق یکدیگر ) عضو و نماینده( از تاریخ: 1400/9/24 به مدت 
دو روز جهت احراز هویت و دریافت کارت ورود به جلسه از ساعت 15 الی 17 به دفتر هیئت تصفیه واقع در 

مجتمع الماس ) تکویر سابق( بلوک  A1مراجعه نمایند.
دستور جلسه:1-گزارش ناظر و رئیس هیئت تصفیه

2-تصویب صورت مالی سال 1399
3-طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1400

4-تصمیم گیری در مورد اعضای بدهکار
ف هیئت تصفیه تعاونی مسکن مهر47

/1
40
84
68

      آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم
    شرکت تعاونی مسکن مهر 47 قم ) در حال تصفیه (

ش��رکت عمران و مسکن س��ازان ثامن )س��هامی خاص( در نظر دارد 
تع��داد یک دس��تگاه خودرو س��واری نیس��ان پات��رول 2 درب مدل 
1377 را از طری��ق مزای��ده عمومی ب��ه فروش برس��اند. متقاضیان 
میتوانن��د از تاری��خ نش��ر آگه��ی ب��ه م��دت پن��ج روز کاری جه��ت 
بازدید و ارائه پیش��نهاد در س��اعات اداری به نش��انی بلوار وحدت، 
وح��دت 3/1، س��اختمان ش��رکت،  طبق��ه دوم ، مراجع��ه نماین��د.

تلفن :   33688570-051   و  051-33681573 
      معاونت مالی و پشتیبانی شرکت عمران و مسکن سازان ثامن

آگهی مزایده فروش خودرو )نوبت دوم(

/ر
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شرکت مسکن و عمران قدس رضوی

مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی یک دستگاه آسانسور 
کارگاهی پروژه پارکینگ طبقاتی بیمارستان رضوی  

ش�رکت مس�کن و عمران قدس رضوی در نظر دارد خرید ،نصب و راه اندازی 
یک دس�تگاه آسانس�ور کارگاهی پروژه پارکینگ طبقاتی بیمارستان رضوی را به 
روش مناقصه عمومی کتبی اقدام نماید .لذا از اش�خاص حقیقی و حقوقی عالقه 
من�د دعوت می ش�ود از تاریخ 1400/9/15لغای�ت 1400/9/22جهت دریافت 
اطالعات مناقصه به س�ایت www.omqo.com مراجعه نمایند. پیش�نهاد دهندگان 
محت�رم در صورت دریافت اس�ناد از س�ایت ب�ا ش�ماره 09105020446 )آقای 
مهن�دس نورالهی�ان (تماس گرفته و اع�الم آمادگی نمایند، ت�ا در صورت وجود 

الحاقیه اطالع رسانی شود.
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شرکت مسکن و عمران قدس رضوی

اجرای عملیات پخش ، تسطیح ،رگالژ، آبپاشی و کوبیدن               
الیه های خاکریزی به ضخامت تا 15 سانتیمتر در پروژه 

)قطعه 2 ( آزادراه مشهد- چناران 
ش�رکت مس�کن و عم�ران قدس رض�وی در نظ�ر دارد اجرای عملی�ات پخش ، 
تس�طیح ،رگالژ، آبپاشی و کوبیدن الیه های خاکریزی به ضخامت تا 15 سانتیمتر 
در پ�روژه )قطع�ه 2 ( آزادراه مش�هد- چناران را ب�ه روش مناقصه عمومی کتبی 
اق�دام نماید . لذا از اش�خاص حقیق�ی و حقوقی عالقه مند دعوت می ش�ود از 
تاری�خ 1400/9/15 لغایت 1400/9/18جهت دریافت اس�ناد مناقصه به س�ایت 
www.omqo.com مراجعه نمایند. پیش�نهاد دهندگان محترم در صورت دریافت 

اس�ناد از سایت با ش�ماره 09013686536 )آقای مهندس دباغی( تماس گرفته و 
اعالم آمادگی نمایند تا در صورت وجود الحاقیه اطالع رسانی شود .
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      دهیاری روستای کال زرکش از توابع بخش مرکزی شهرستان مشهد بر اساس مصوبه شورای 
اس��امی روس��تا در نظر دارد  اجرای عملیات جمع آوری زباله ، رفت و روب ، الیروبی کانال ها و 
آبیاری فضای س��بز روس��تا را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکت های واجد شرایط 
و دارای حداق��ل رتب��ه 7 صاحی��ت امور خدمات��ی از اداره تعاون ، کار و رف��اه اجتماعی به مدت                         
 6 ماه واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت کس��ب اطاعات بیش��تر و خرید اس��ناد تا تاریخ 
1400/09/28 به آدرس مشهد ، بلوار توس ، توس 181 ، اتحادیه تعاونی های دهیاری های استان 
خراس��ان رضوی ، کارش��ناس مالی دهیاری مراجعه نمایند . جهت خرید اسناد می بایست فیش 
واریز وجه به مبلغ 1,000,000 ریال به حس��اب جاری شماره 0107689455002 نزد بانک ملی بنام 
دهیاری کال زرکش ارائه گردد . دهیاری در رد یا قبول پیشنهادها مختار است . هزینه انتشار 

آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد . 
دهیاری کال زرکش

مناقصه عمومی دو مرحله ای – نوبت اول

ف
/1
40
86
22



    واکنشی 
به تغییر نام 
خیابان های شهر  
بیوک ملکی، نویسنده 
ادبیات کودک و نوجوان 
در پی ماجرای تغییر 
نام معابری که به اسم 
چهار چهره ادبیات 
و آموزش کودک و 
نوجوان؛ هوشنگ 
مرادی کرمانی، جبار 
باغچه بان، مهدی 
آذریزدی و صمد 
بهرنگی نام گذاری 
شده بود، بیان کرد: 
دیگران چه بخواهند 
چه نخواهند، خیلی از 
نام ها در تاریخ ادبیات 
کودکان و نوجوانان 
ثبت شده است. اگر نام 
این ها بر دیوار، خیابان 
و میدانی باشد نشان 
از درک باالی مدیران 
بافرهنگ آن شهر است 
و اگر نباشد به معنی 
شناخت کم آن ها نسبت 
به این مقوله است.

یادداشت

حـــــــــســـــــــیـــــــــن  
صــــیــــدخــــانــــی، 
کــــارگــــردان فیلم 
ــی  ــ ــایـ ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــیـ ــ سـ
ــل  ــ ــی ــطــ ــ ــت ــســ »مــ
قــــــــــرمــــــــــز« در 
گفت وگو با مهر، با اشاره به سخنرانی 
ــقــاب دربـــاره  اخــیــر رهــبــر معظم ان
ضرورت توجه به سوژه مغفول مانده 
شهدای زمین فوتبال چـــوار، ادامــه 
داد: تــا پیش از ایــن کمتر کسی به 
ایــن موضوع توجه نشان مــی داد تا 
جایی که ما مجبور بودیم با هزینه های 
شخصی و تسهیات، منابع مالی این 
پروژه را تأمین کنیم. متأسفانه دغدغه 
غالب در سینمای ما هم دغدغه های 
مــالــی و تــجــاری اســـت در حــالــی که 
دغدغه های ملی و انقابی باید در 

اولویت باشد.
ــد کـــــــرد: مــگــر  ــیـ ــأکـ ــی تـ ــانـ ــدخـ ــیـ صـ
نمی توان ایــن دو حــوزه مسائل مالی 
و دغدغه های ملی را با هم داشــت؟ 
متأسفانه در مدتی که پیگیر اکــران 
عمومی فیلم »مستطیل قرمز« بودیم، 
هیچ حمایتی نــشــد. البته شرایط 
کرونایی کشور هم در این زمینه مزید 

بر علت شد و کار را سخت کرد.
وی افزود: وقتی پیگیر اکران این فیلم 
بودیم، تا مطرح می کردیم که کارمان 
درباره دفاع مقدس است، سریع افراد 
پا پس می کشیدند و زود درباره فیلم 
قضاوت می کردند. در حالی که کافی 
اســت بــه سینماها مراجعه کنید و 
بگویید یک فیلم تجاری دارم تا سریع 

شرایط اکران آن فراهم شود.
کارگردان مستطیل قرمز تأکید کرد: 
در چند نــوبــت اکـــران خصوصی که 
داشتیم، دوستانی که می آمدند از 
فیلم راضی بودند و می توان گفت این 
فیلم برای تماشاگر قابل  قبول است. 
به جرئت می گویم اگــر بخواهید در 
ــی و  کشور گامی بـــرای کــارهــای ارزشـ
دفاع مقدسی بردارید، راه سخت تری 
پیش روی خود دارید تا اینکه بخواهید 
کارهای کوچه بازاری و تجاری بسازید. 

این موانع قطعاً باید برداشته شود.

ایــن فیلم سند مظلومیت مــردم  ◾
ایران است

وی ادامـــه داد: امــیــدواریــم بــا تأکید 
اخیر رهبر انقاب در زمینه ضرورت 

توجه به فاجعه زمین فوتبال چوار، 
فرصتی مهیا شــود تــا ایــن فیلم هم 
اکران عمومی شود. مردم باید با این 
مسائل بیشتر آشــنــا شــونــد. باید 
بــدانــنــد مــا چــه مظلومیت هایی در 
جنگ تحمل کرده ایم. این فیلم سند 
مظلومیت مـــردم ایـــران اســـت. این 
اتفاق اگر در هر کشور دیگری رخ داده 
بود، امروز سازمان های حقوق بشری و 
سازمان های مردم نهاد که دم از حقوق 
بشر می زنند آن را علم کــرده بودند 
و تمام دنیا را فراگرفته بود، اما چون 
در ایــران اتفاق افتاده است، نه تنها 

دیگران به آن توجهی نمی کنند که 
حتی مسئوالن داخلی خودمان هم 
نسبت به آن غافل بودند و کوتاهی 

کردند!
صیدخانی درباره پیگیری مسئوالن 
ــرای رفــع مشکات فیلم  مــربــوطــه بـ
مستطیل قرمز پس از تأکید رهبر 
ــزود: تا امــروز هیچ اتفاقی  انقاب اف
رخ نــداده است و امیدواریم که این 
توجه از ایــن به بعد به  وجــود بیاید. 
امیدواریم مسئوالن واقــعــاً پــای کار 
بیایند و بتوانیم ایــن فیلم را اکــران 
عمومی کنیم تا مردم با این اتفاق آشنا 

شوند. جالب اینجاست تمام مواردی 
که رهبر انقاب در سخنرانی خود بر 
آن تأکید کرده اند در فیلم مستطیل 
قرمز مشاهده می شود. همان  طور که 
ایشان تأکید کردند این مسئله باید 
جهانی مطرح شود، این فیلم هم در 
سطح جهانی دیده شده و در میان 

ایتالیا سه اکران ویژه داشتیم.

وقــتــی اشــــک در چــشــم داوران  ◾
خارجی جمع شد

وی درباره واکنش مخاطبان خارجی 
بــه ایــن فیلم هــم توضیح داد: دبیر 

جــشــنــواره تــعــریــف مـــی کـــرد شبی 
کـــه هــیــئــت داوری در کــنــار دیــگــر 
مسئوالن جشنواره به تماشای فیلم 
نشستند، وقــتــی فیلم تــمــام شــد، 
اشــک در چشمانشان جمع شده 
بود و می گفتند مگر چنین اتفاقی در 
ایــران رخ داده اســت؟ بین خودشان 
می گفتند مگر می شود چنین اتفاقی 
رخ داده بــاشــد؟! مگر مــی شــود یک 
زمین فوتبال به  گونه ای بمباران شده 
باشد که این همه مردم از کودکان و 
جوانان بی گناه کشته شده باشند!؟ 
این افراد آن قدر تحت تأثیر قرار گرفته 
بودند که در میان ۶۰۰ فیلم، مستطیل 
قرمز را به  عنوان فیلم برگزیده انتخاب 
کردند، آن هم با نظر همه اعضا بدون 
حتی یک رأی مخالف. این نشان از 

بزرگی این فاجعه دارد.
ــرادر  ــن کــارگــردان کــه بــا همراهی ب ای
دوقلوی خود این فیلم را کارگردانی 
کرده است، گفت: ما خودمان متولد 
چوار و فرزند ایام هستیم. خودمان 
سال های بمباران را تجربه و این اتفاق 
را از نزدیک لمس کرده ایم. با برخی 
از خــانــواده شهدا و بازماندگان این 
رویــداد رابطه نزدیک و حتی فامیلی 
داریـــم. از کودکی هم در آن منطقه 
بـــودیـــم. از زمـــانـــی کـــه بـــه شــرایــطــی 
ــان فــیــلــم ســازی  ــکـ ــه امـ رســیــدیــم کـ
داشــتــیــم، هــمــواره دغــدغــه مــان این 
بود که بتوانیم این اتفاق را به تصویر 
درآوریم. ما این اتفاق را با تمام وجود 
درک کرده ایم. هنوز که هنوز است، 
شــرایــط و آســیــب هــای جنگ در آن 
منطقه قابل مشاهده است. همواره 
این دغدغه را داشتیم که قدمی برای 
اهالی ایــن منطقه بــرداریــم و خــدا را 
شکر که این فیلم ساخته شده است.
وی در پایان تأکید کرد: در صورتی که 
مورد حمایت قرار بگیریم، برنامه داریم 
تا تک تک مردم ایران را در جریان این 
اتفاق تلخ قرار دهیم. جدای از آن هم 
ــرای نمایش های بین المللی  حتماً ب
برنامه ریزی خواهیم داشت. فیلم را به 
کشورهای دیگر هم می فرستیم. حتی 
گردهمایی و نشست مشترک درباره 
آن در کشورهای دیگر برگزار می کنیم. 
مهم ترین خواسته مان هم این است 
ــن فیلم بــه رؤیـــت رهــبــر معظم  کــه ای
انقاب برسد تا مسئوالن هم جدی تر 

پای کار عرضه جهانی آن بیایند.

گفت وگو با حسین صیدخانی، کارگردانی که بمباران زمین فوتبال چوار ایالم را روایت کرده است  

»مستطیل قرمز« ماجرای جنایت در مستطیل سبز

خبرخبر
روزروز

»باغ یک گل« در گالری رادین ◾
نمایشگاه نقاشی انفرادی زهرا نعمتی با عنوان »باغ یک 
گل« از ۱۲ آذر ماه، در گالری رادین واقع در مشهد، حامد 

جنوبی افتتاح شده و تا ۱۷ آذر ادامه دارد. 
زهرا نعمتی متولد ۱3۱5 است که از دوران کودکی با رنگ، 
نقش و المان های بصری مأنوس بــوده اســت. او بدون 
گذراندن دوره های آکادمیک و به صورت خودآموز شروع 

به هنرآفرینی روی بوم نقاشی کرده است. 

داستانی از زندگی کودکان کار ◾
رمان »تکیه گاه« نوشتۀ آمنه اسکندرپور از برگزیدگان اولین 
مسابقه  داستان نویسی خودنویس، در 3۱۸ صفحه توسط 
نشر سرای خوشنویس منتشر شد.داستان، روایت زندگی 
پسری به نام پویاست که مانند هزاران کودک کار رها شده 
است. روزمرگی ها و فراز و نشیب هایی که هر لحظه ناوگان 
زندگی پسرک داستان را به سمت خودش می کشد و او را 

در امتحان مهم زندگی با عزیزانش می آزماید. 

آموزش مهارت های رفتاری به کودکان با کتاب ◾
»خوشبختی های خانواده خوشبخت« نوشته سپیده 
خلیلی توسط به نشر برای بچه ها منتشر شد.این کتاب 
ماجراهای فرزندان یک خانواده است که هر بار با یک 
مسئله مواجه می شوند و شیوه برخورد با آن مشکل و 
حل آن را به طور ضمنی آموزش می بینند و در انتهای هر 
قصه پرسش هایی مطرح می شود که ذهن مخاطبان را 

فعال می کند و آن ها را به تفکر و تأمل وامی دارد. 

کارگردان »بازی مرکب« فیلم سازی بلد نیست ◾
مسعود فراستی در برنامه »هفت« در نقد سریال کره ای 
»بازی مرکب« گفت: فیلمساز ادعا می کند ضدسرمایه داری 
است اما کاماً همراه آن است. حرکات دوربین هم نشان 
می دهد کارگردان فیلم سازی بلد نیست. وی افزود: خشونت 
این فیلم یکی از دالیل اقبال آن است. من شک دارم که این 
حد از خشونت واقعاً در خود کره وجود دارد که این همه در 

سینما و سریال های کره ای وجود دارد؟ 

خواندنیها

  »راکی« 
روی بوم 

سیلوستر استالونه با 
سفر به شهر هاگن در 
غرب آلمان در مراسم 
افتتاح بزرگ ترین 
نمایشگاه آثار هنری 
خود شرکت کرد. بازیگر 
۷5 ساله آمریکایی 
که در این سن و سال 
همچنان به بازی کردن 
در فیلم های اکشن 
ادامه می دهد، از 
دهه ۱۹۶۰ دستی هم 
در نقاشی داشت و 
پیش از ورود به دنیای 
نویسندگی و کارگردانی 
در سینما بخت خود را 
روی بوم آزموده بود.  
استالونه که در 
افتتاحیه نمایشگاه 
»سیلوستر استالونه: 
معجزه بودن« شرکت 
کرده بود، درباره تفاوت 
سینما و نقاشی گفت: 
»می دانید، شاید 
می بایست از همان 
ابتدا نقاش می شدم. 
هر چه باشد، استرس 
و هیجان آن از سینما 
کمتر است«. قرار است 
نمایشگاه نقاشی های 
ستاره فیلم های »راکی« 
و »رمبو« تا ۲۰ فوریه 
۲۰۲۲ در موزه هاگن 
ادامه داشته باشد.

  حسین صیدخانی، کارگردان فیلم سینمایی 
»مستطیل قرمز« که به روایت بمباران زمین 

فوتبال چوار ایالم می پردازد، می گوید: دوست 
دارد رهبر معظم انقالب این فیلم را ببینند.

او  به همراه برادرش حسن  کارگردانی فیلم 

سینمایی »مستطیل قرمز« که در سال ۹۸ با 
موضوع شهدای زمین فوتبال چوار در ایالم 

ساخته شد  را  بر عهده داشتند . فیلم سینمایی 
»مستطیل قرمز« با موضوع فاجعه بمباران زمین 

فوتبال چوار در استان ایالم در مدت دو سال تولید  

و  مفتخر به دریافت لوح زرین و مدال بلورین از 
جشنواره جهانی ایتالیا بین ۱۱۶ کشور  شد. 

دستاوردی که نخستین بار برای یک فیلم دفاع 
مقدسی رقم می خورد.

به گفته کارگردان این فیلم کاماًل مستقل تولید 

شده است. آن ها منزل پدری را وثیقه بانک قرار 
می دهند و از چندجای مختلف وام دریافت 
می کنند تا  با این فیلم یک ماجرا از هزاران 

ماجرای دوران دفاع مقدس را در قاب تصویر به 
مخاطبان نشان دهند.

پستوکتابخوانی
منتقد    و  نویسنده  علی اهلل سلیمی، 
اجزای مختلف صنعت نشر در ایران همپای 
هــم رشــد نــکــرده و در برخی قسمت ها هنوز 
ناهماهنگی های زیادی به چشم می خورد که 
برطرف کردن همه این نواقص به زمان نسبتاً 

طوالنی نیاز دارد. 
از جمله در بخش توزیع کتاب که هنوز با موانع 
جدی مواجه است و در شرایط خاص مانند 
محدودیت های کرونایی، مسئله توزیع کتاب 
بــرای خریداران غیرحضوری را با چالش های 

جدی مواجه کرده است. 
واقعیت امر آن است که بازار کتاب ایران خود 
را برای شرایط خاص آمــاده نکرده و در مواقع 
خاص مانند همین محدودیت های کرونایی 
با مشکات عدیده ای مواجه می شود که در 
مــواردی سبب توقف کامل برخی فعالیت ها 
در حـــوزه نــشــر مـــی شـــود. یــکــی از مشکات 
مطرح در روزهــای اخیر، آشکار شــدن برخی 
زخم های پنهان و ناپیدا بر پیکره بازار نشر در 
وضعیت های تازه بود؛ با اجرای محدودیت های 
کرونایی، سیلی از خریداران غیرحضوری کتاب 
به سمت فروشگاه های مجازی هجوم بردند و با 
چند برابر شدن تقاضاها، مسئله ارسال کتاب 
بــرای خــریــداران غیرحضوری به یک معضل 
بزرگ تبدیل شد و ناشران زیادی به بدقولی در 
ارسال به موقع کتاب های خریداری شده متهم 
شدند. در چنین شرایط سخت و نامتعارفی 
نــمــی تــوان کسی را مقصر دانــســت؛ چــرا که 
سلسله عواملی دست به دست هم داده انــد 
تا مشکلی به نام »تأخیر در ارسال کتاب های 
خریداری شده توسط مشتریان غیرحضوری« 
خــودی نشان دهــد و بسیاری از نــاشــران را با 
مسئله و مشکل تازه ای که پیش از این چندان 
موضوعیت نــداشــت و مطرح نبود در صدر 

توجهات قرار دهد. 
نزدیک ترین گزینه برای حل این بحران، تقویت 
ناوگان ویژه ارسال کتاب در اداره پست است 
که گویا با توجه به شرایط تورمی که بر اقتصاد 
و جامعه حاکم اســت، بــا قـــراردادهـــای قبلی 
 امکان خدمات رسانی گسترده در این زمینه را 

ندارد. 
ــژه ای  صــنــف نــاشــران هــم از قــبــل نــاوگــان ویـ
بــرای ایــن منظور تــدارک نــدیــده و عماً بــرای 
ــی آمـــادگـــی الزم را نــــدارد.  ــ ــای چــنــیــن روزهــ
بنابراین، راه میانبر همان تعامل کوتاه مدت 
بین نــهــادهــا و ســازمــان هــای مــربــوطــه است 
تــا فــعــاً بــه اصــطــاح بـــاری بــر زمــیــن نماند و 
کتاب های خــریــداری شــده توسط مشتریان 
غیرحضوری به دستشان برسد تا برای تداوم 
چنین وضعیتی فکر اساسی بشود. از جمله، 
زیرساخت های الزم بــرای فعالیت گسترده 
ناشران در زمینه فروش برخط محصوالتشان 
در نخستین فرصت فراهم شود و با تقویت 
ــنــدمــدت، بــشــود  ــل ــرســاخــت هــا در ب ایـــن زی
پــاســخــگــوی خـــریـــداران غــیــرحــضــوری کتاب  
ــزوده  ــ  شــد کــه روز بــه روز بــر تــعــدادشــان اف

می شود. 
وضعیت ایده آل در این زمینه در شرایطی به 
وجود می آید که تقریباً همه فعاالن صنعت 
نــشــر و همچنین شــرکــت هــای خــدمــاتــی از 
جمله اداره پست و حتی شرکت های فعال 
در زمینه توزیع و ارســال کاال در سطح شهر 
و کشور بــا همدیگر همکاری الزم را داشته 
باشند و با همکاری و مشارکت بــاال، در گام 
نخست رونقی به بازار کتاب در شرایط خاص 
مانند محدودیت های کرونایی بدهند و در 
گام های بعدی به رونق کسب و کار در حوزه 
حمل و نقل به ویــژه ارســال کتاب به اقصی 
نــقــاط کــشــور کــمــک کــنــنــد. بــی گــمــان تحقق 
چنین اهدافی به توسعه کتاب و کتاب خوانی 
و افــزایــش ســرانــه مطالعه در جامعه کمک 
شایانی می کند و می توان به نتایج فرهنگی 
 مثبت آن در کل جامعه بیش از پیش امیدوار 

بود.
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و هنر فرهنگ 

گزارش

صبا کریمی  »اسپنسر« درامـــی روان کــاوانــه 
و در ژانــر بیوگرافی به کارگردانی پابلو الرائــیــن و 
نویسندگی استیون نایت محصول کمپانی نئون 
با روایــت چند روز از زندگی خاندان سلطنتی و 
در مرکز آن دایانا، شاهدخت ولز ساخته شده است. این فیلم 
که نخستین بار در هفتاد و هشتمین جشنواره ونیز به نمایش 
درآمد با تحسین منتقدان روبه رو شد و اوایل نوامبر امسال نیز 

روی پرده سینما رفت. 
»اسپنسر« روایــتــی چــنــدروزه امــا جانکاه از زندگی دایــانــا در 
تعطیات کریسمس و در زیر سایه سنگین خاندان سلطنتی 
اســت. گرچه خط اصلی داســتــان تخیلی اســت و در ابتدای 
فیلم عبارت »افسانه ای از یک تـــراژدی واقعی« را می بینیم 
اما زیر پوست فیلم، جریان هولناکی از شیوه زندگی و قوانین 
سخت گیرانه در خانواده سلطنتی بریتانیا می خزد. نام فیلم هم 
نشان می دهد که فیلمساز از همان ابتدا قصد داشته هویت 
دایانا را منفک از خاندان سلطنتی ترسیم کند، گرچه او زنی در 
اسارت تشریفات عجیب و غریب است اما در پس ظاهر آرام 
و غمگین شاهدخت ولز، »دایانا فرانسس اسپنسر« در حال 

طغیان است. 
البته در این میان نمی توان از درخشش کریستین استوارت 
چشم پوشی کــرد؛ این بازیگر که او را یکی از نامزدهای جدی 
اسکار می دانند به زیبایی درگیری های دایانا را به تصویر می کشد 
و شمایلی شکننده و انسانی از او خلق می کند. گرچه تاکنون 
بازیگران زیادی در قامت دایانا جلو دوربین رفته اند اما به گواه 

منتقدان بازی استوارت یکی از درخشان ترین و نزدیک ترین ها 
به دایانای واقعی است.

داستان فیلم در دسامبر ۱۹۹۱ می گذرد، خانواده سلطنتی برای 
گذراندن تعطیات کریسمس به ملک خود در ساندرینگهام 
مــی رونــد. رابطه دایــانــا و چارلز در معرض فروپاشی اســت و 
حضور گاه به گاه کامیا پارکر معشوقه چارلز به عصیان روحی 
دایانا دامن می زند. فیلم با صحنه هایی از آماده سازی قصر 
بــرای ورود خاندان سلطنتی و همزمان نمایشی از بی قیدی 

دایــانــا و رانندگی او و در نهایت گم شدنش در مسیر آغاز 
می شود. نکته جالبی که توجه بیننده را به خود جلب می کند 
وزن کردن میهمانان در آستانه در ورودی کاخ است با این هدف 
که در پایان تعطیات همه باید وزن اضافه کرده باشند، یعنی 

به آن ها خوش گذشته است! 
گرچه این فیلم تمام وجودش را در اختیار دایانا قرار داده و کمتر 
دیالوگ و صحنه مشخصی از خاندان سلطنتی می بینیم اما 
جو حاکم بر قصر حکایت از داستان ها و شایعه هایی دارد 
 که در طول دهه های مختلف به بیرون از کاخ درز پیدا کرده 

است. 
تا جایی که چارلز هم در جایی از فیلم به این مسئله صحه 
می گذارد که »باید از همه ما دو تا باشد، یکی خود واقعیمان و 
چهره دیگری که عکسش را می گیرند«. اما »مگی« طراح لباس 
دایانا که رابطه نزدیکی با او دارد دایانا را به قوی بودن و نادیده 
گرفتن خاندان سلطنتی تشویق می کند و در جایی از فیلم یک 
نکته طایی را به او گوشزد می کند »آن ها عوض نمی شوند تو 

باید تغییر کنی!«. 
تماشای فیلمی که داستانش مربوط به 3۰ سال پیش است 
شاید بسیاری از ادعاهای مگان مارکل همسر شاهزاده هری را 
یادآوری می کند که پشت درهای بسته کاخ باکینگهام موجی از 
تحقیر، نژادپرستی و قوانین غیرانسانی حاکم است. حتی مگان 
در مصاحبه افشاگرانه اش عنوان کرده تحت فشارهای خاندان 
سلطنتی یک بار قصد خودکشی داشته است، اتفاقی که برای 

دایانا نیز در این فیلم رخ می دهد.

نگاهیبهفیلم»اسپنسر«وترسیمشمایلیمحزونازدایانا

درخاندانسلطنتیچهخبراست؟



کشتار
 به لطف سکوت 

اتحادیه اروپا
»میک واالس« 

قانونگذار اروپایی در 
رشته توییت هایی به 

شدت از سفر رئیس 
جمهور فرانسه به 
عربستان سعودی 

انتقاد کرد و نوشت: 
»مهم است به خاطر 

داشته باشید که 
عربستان فقط به 

لطف حمایت فرانسه 
و دیگران و به لطف 

سکوت اتحادیه اروپا 
که بسیار به حقوق 

بشر اهمیت می دهد، 
توانست نسل کشی 
مردم یمن را انجام 

دهد.«

دیدگاهدیدگاه

در دهه اخیر، روابط ایران  ◾
و عربستان به شکل بی           سابقه           ای 
تــیــره و در نهایت قطع شـــد؛ به 
 نظر شما چرا روابط این دو کشور 

تا این حد تیره است؟
اگرچه روابط جمهوری اسالمی 
و عربستان ســعــودی در روابــط 
اقتصادی و خارجی در هیچ برهه           ای ابعاد کاملی 
به خــود نگرفت و رویکردهای متفاوت سیاسی و 
عقیدتی یعنی سیاست دنباله           روی سعودی از آمریکا 
و حاکمیت تفکر وهابی و سلفی این کشور همواره 
مانع از تشکیل روابط خوب میان دو طرف بوده است، 
اما فعالیت سفارتخانه           های دو کشور می           توانست 
بر امکان پیشبرد بیشتر روابــط دوجانبه و ارتقای 
آن به سطح قابل قبول و دست           کم به دور از تنش 
کمک کند، ولی متأسفانه از یک           سو کارشکنی           های 
سعودی علیه ایران در مجامع بین           المللی و از سوی 
دیگر فاجعه منا و در نهایت اقدام آل سعود در اعدام 
شیخ نمر باقر النمر، احساسات و خشم مردم ایران 
را برانگیخت و همه این تحوالت منجر به تعطیلی 
سفارتخانه           های دو کشور و توقف فعالیت           های 

دیپلماتیک و قطع روابط میان آن           ها شد.

به نظر شما روابــط خوب یا بد ایــران و عربستان  ◾
 چگونه مــی           تــوانــد بــر تــحــوالت و مناسبات منطقه 

تأثیر بگذارد؟
اختالف بین عربستان و ایران برای کشورهای منطقه 
ــرا عربستان  بسیار مهم و نگران           کننده اســت؛ زی
سعودی با توجه به اینکه سرزمین           های مقدس 
اســالمــی اعــم از بیت           هللا الــحــرام، مسجد پیامبر 
اعظم)ص( و بسیاری از آثار اسالمی دیگر را در خود 
جای داده، جایگاه ویژه           ای برای مسلمانان دارد و از 
طرف دیگر به دلیل اینکه بزرگ           ترین صادرکننده نفت 
در جهان محسوب می           شود، از اهمیت جغرافیایی 
و اقتصادی باالیی برخوردار است. در طرف مقابل، 
جمهوری اسالمی نیز نخستین کشوری است که 
نظام آن در جهان، هویت اسالمی را در اداره کشور 
اعــالم کــرده و جایگاه قدرتمندی را نزد مسلمانان 
دارد و وجود برخی اماکن مذهبی و اسالمی در آن بر 
تقویت جایگاه و تأثیرگذاری آن افزوده است. عالوه 
براین، پیشرفت عظیم علمی، موقعیت ژئوپلتیک، 
قدرت مقابله با رژیم صهیونیستی، برتری اقتصادی، 
نظامی، علمی و عمق راهبردی آن به عنوان حامی 
محور مقاومت در منطقه، نقش آن در تحوالت 
منطقه را بسیار پررنگ کرده است. از این رو اختالف 
دو کشور، بر منطقه و به طور کلی بر جهان اسالم 
بازتاب دارد و این اختالفات، منطقه را در حالتی از 
تنش و بی           ثباتی قرار می           دهد و در مقابل از سرگیری و 
تقویت این روابط سبب ایجاد ثبات در منطقه به           ویژه 
در ابعاد امنیتی، مذهبی، سیاسی و اقتصادی خواهد 

شد و عراق راهی آسان برای حمایت از این روابط و 
توسعه آن خواهد بود؛ چراکه این هم به نفع عراق و 
هم همسو با منافع کشورهای عربی همسایه است.

در برهه           ای از زمان، تنش           ها میان ایران و عربستان  ◾
بــه           شــدت بــاال گرفت و حتی بــه پــدیــده           ای مــوســوم به 
»جنگ نفتکش           ها« منجر شد؛ به نظر شما بازنده 
ایــن تنش           ها و همچنین دیگر پرونده           های اختالفی 
مانند سوریه، عراق، یمن، لبنان و...کدام یک از طرفین 

بوده است؟
تردیدی نیست آمریکا و رژیم صهیونیستی در باال 
بردن سطح اختالفات بین ایران و عربستان نقش 
زیادی دارنــد؛ زیرا آمریکا معتقد است نزدیکی دو 
کشور موجب قدرت مسلمانان و کاهش حوزه بحران 
خواهد شد و همچنین موجب می           شود تا کشورهای 
منطقه بــدون نیاز به سایر قــدرت           هــای بین           المللی 
قادر به دفاع از خود باشند. آمریکا برای جلوگیری 
ــادرات نفت ایـــران و اعمال فشار اقتصادی  از صـ
بر آن، عربستان سعودی را وادار به همکاری در 
تولید بیشتر نفت و پایین آوردن بهای آن کرد و این 
تنش           ها تا سطحی پیش رفت که در برهه           ای جنگ 
نفتکش           ها را رقم زد. بی           شک عربستان بیشترین 
ــران متحمل می           شود؛ زیرا  زیــان را از دشمنی با ای
ضعف عربستان، خود را در جنگ علیه یمن و میزان 
خسارت           هایی که این کشور متحمل شد آشکار کرده، 
همان           طور که باوجود حمایت از تروریست           ها در 

سوریه، شکست خورد و به اهدافی که در نظر داشت 
به هیچ وجه نرسید. در عراق نیز 5 هزار بمب           گذار 
انتحاری را به آنجا فرستاد که هزاران بی           گناه را کشتند 
و بازارها و مؤسسات دولتی را به آتش کشیدند، اما 
از لحاظ سیاسی و تحقق اهداف ژئوپلتیک، بازنده 
بود. به           تازگی تنش           ها در تمامی پرونده           ها با پذیرش 
مذاکره با جمهوری اسالمی از سوی عربستان کاهش 
یافته است؛ چراکه این کشور متوجه شد اوالً وارد 
جنگ           های فرسایشی بی           فایده شده که بودجه کشور 
را تمام کرده و ثانیاً نقش آن را در منطقه از جمله در 

شورای همکاری خلیج فارس تضعیف کرده است.

براساس آمارهای رسمی و غیررسمی عربستان  ◾
سعودی به عنوان یکی از بزرگ           ترین واردکنندگان سالح 
در جهان به شمار می           رود؛ اما با این وجود نتوانسته در 
هیچ پرونده           ای پیروز شود؛ به نظر شما علت این عجز 

چیست؟
رازهــا و امــوری وجــود دارد که توضیح آن           هــا ممکن 
است دشوار باشد. عربستان سعودی اعالم کرده 
دارای 400هـــزار پرسنل نظامی است و این کشور 
بیشترین هزینه نظامی را داشته و دومین کشور در 
زمینه خرید تسلیحات است؛ اما هیچ گاه برای اثبات 
قدرت خود نه این نیروها و نه تسلیحات خریداری 
شده را نشان نداده است؛ به همین خاطر، این شبهه 
در بین بسیاری ایجاد شده که این تعداد از نیروهای 
مسلح مانند یک توهم است و معامالت تسلیحاتی 

صرفاً پولی است که فقط به شرکت           های آمریکایی 
پرداخت می           شود؛ گــواه بر این مدعا این است که 
آن           ها در جنگ خود علیه یمن شکست خورده           اند 
و به هیچ وجه شاهد ارتشی سازمان یافته و توانمند 
بــرای استفاده از تسلیحات مدرنی که خریداری 

کرده، نبوده           ایم.

عربستان سعودی همواره ایران را به دخالت در  ◾
امور دیگران متهم می           کند، در حالی که خود با راه           اندازی 
جنگ علیه یمن در امور این کشور دخالت کرد؛ به نظر 
شما علت اتهام           زنی عربستان به ایــران چیست و به 

واقع، چه کسی در امور دیگران دخالت می           کند؟
ایران منکر عمق راهبردی خود در منطقه به عنوان 
یک نیروی نظامی و ایدئولوژیک مبتنی بر روحیه 
مــقــاومــت و آزادی نیست؛ روحــیــه و قــدرتــی که 
مدت           هاست آمریکا، عربستان سعودی، کشورهای 
غربی و رژیم صهیونیستی برای تضعیف یا نابودی 
ــن، تاکنون موفق به  آن در تــالش           انــد و بــا وجــود ای
دستیابی به این هدف نشده           اند. تمام گروه           های 
مقاومت در همکاری منسجم و فعال با ایران قرار 
دارنــد. حمایت ایــران از محور مقاومت یا مشاوره 
نظامی بــه کــشــورهــایــی کــه بــا جنگ تروریستی 
روبــه           رو بوده           اند، دخالت در امور دیگر کشورها به 
شمار نمی           رود؛ چراکه اوالً این حضور و مشاوره به 
درخواست دولت این کشورها بوده و ثانیاً تروریسم 
تهدیدی اســت کــه همه دنیا را تحت تأثیر قــرار 

می           دهد و مقابله با آن ضروری است. این درحالی 
است که عربستان سعودی میلیاردها دالر برای 
گسترش تروریسم در جهان از طریق ایدئولوژی 
وهابی پرداخته که سبب کشتار میلیون           ها نفر 
شده است و از طرف دیگر با آغاز جنگ مستقیم 
علیه ملت یمن آشکارا در امور این کشور دخالت 
کرد. اتهاماتی که عربستان به نیروهای مقاومت 
در منطقه وارد می           کند و آن را مداخله در امور دیگر 
ملت           ها می           داند به نفع آمریکا و رژیم صهیونیستی 
و ترس از نابودی حکومت خود است که به نماد 

تروریسم در جهان تبدیل شده است.

پیش           بینی شما از روند گفت           وگوها میان ایران و  ◾
عربستان و موفقیت           آمیز بودن آن چیست؟

مشترکاتی بین عربستان و ایــران وجود دارد که با 
توجه به اسالمی بودن دو کشور و سابقه روابط خوب 
در این زمینه می           توان آن           ها را فعال کرد و همچنین 
دو کشور از قدرت           های اقتصادی هستند و امکان 
همکاری در این زمینه وجــود دارد. همان           گونه که 
عربستان می           داند در صورت خروج آمریکا از منطقه 
باید امنیت خود را حفظ کند و ایــران یک نیروی 
نظامی با توانمندی           های باال دارد که می           تواند امنیت 

منطقه را حفظ کند. 
دو کشور می           توانند در بسیاری از زمینه           ها با یکدیگر 
هماهنگ باشند و شرایط عینی را برای حل بسیاری 
از مشکالت سیاسی و امنیتی منطقه فراهم کنند؛ 
اما عربستان با وجود این بستر مناسب همچنان 
نگران صــدور تصمیم صریح در مــورد بازگشت و 
ازسرگیری رابطه خود با جمهوری اسالمی است 
و دلیل ایــن امــر نیز به تأثیرگذاری آمریکا و رژیم 
صهیونیستی بر تصمیم           گیری عربستان برمی           گردد 
و همچنین، این کشور هنوز روی احتمال شکست 
مذاکرات هسته           ای و تداوم فشارهای اقتصادی بر 

ایران امید بسته است.

در آستانه آغــاز مذاکرات هسته           ای ویــن، برخی  ◾
کشورهای عربی از جمله عربستان خواهان حضور در 
این مذاکرات شدند؛ نظر شما در مورد این درخواست 

و دالیل آن چیست؟
کشورهای شورای همکاری خلیج فارس حق شرکت 
ــران را نــدارنــد؛ زیــرا این  در مــذاکــرات هسته           ای ایـ
کشورها یک طرفی از آن نیستند و حتی اعضای 
ــورای امنیت نیز حــق چنین مشارکت  ــم شــ دائـ
دادنی را ندارند؛ آلمان هم به این دلیل در مذاکرات 
حضور دارد که یک قــدرت سیاسی و اقتصادی 
بــا نفوذ بین           المللی اســت و نظر خــود را در مــورد 
مسائل بین           المللی دارد، امــا کشورهای حاشیه 
خلیج فارس از جمله عربستان سعودی و امارات، 
ــده هیچ  ــرون  چــه از نــزدیــک و چــه از دور بــه ایــن پ

ارتباطی ندارند.

 مدیر مرکز مطالعات راهبردی بغداد در گفت وگو با قدس 
ضمن تأکید بر نقش غرب در اختالفات بین ایران و عربستان  مطرح کرد

ضرر بزرگ ریاض از دشمنی با تهران 
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گفت وگوی 5
ویژه

عربستان بلند پرواز چطور پای میز مذاکره با ایران نشست؟
»محمود الهاشمی« مدیر مرکز مطالعات راهبردی بغداد 
درباره دلیل تغییر موضع عربستان به نشستن پای میز 
گفت           وگو با ایران می گوید: »آنچه عربستان را بر آن داشت 
تا در برقراری رابطه با جمهوری اسالمی انعطاف نشان 
داده و به پای میز گفت           وگو بیاید، عوامل مختلفی دارد؛ از 
طرفی اتهامات مطرح شده علیه عربستان سعودی از سوی 

جامعه بین           المللی به دلیل حمایت این کشور از تروریسم، 
به ویژه پس از قتل »جمال خاشقچی« تشدید شده است 
وهمچنین این کشور به خوبی درک کرده  آمریکا در مسیر 
خروج نظامی از منطقه قرار دارد و به زودی حمایت خود از 
عربستان را برخواهد داشت و یا کاهش می           دهد. از طرف 
دیگر، عربستان در تمامی پرونده           های امنیتی به ویژه در 

جنگ یمن شکست خورده و در سال           های گذشته نه فقط 
دستاوردی را محقق نکرده، بلکه هزینه           های هنگفتی را در 
جنگ           های فرسایشی متحمل شده است. همچنین به 
دلیل همین شکست           ها و اختالفات منطقه           ای، موقعیت 
سیاسی آن در شــورای همکاری خلیج فارس و کشورهای 
منطقه به شدت تضعیف شده است. عربستان امروز به 

یقین رسیده است که ایران به یک قدرت منطقه           ای و جهانی 
تبدیل شده که نمی           توان آن را دور زد و با آن دشمنی کرد. 
همه این عوامل سبب شده تا عربستان از بلندپروازی           های 
خود دست کشیده و مبتنی بر واقعیت           های موجود پای 
 میز گفت           وگو با ایران بیاید و از این طریق مشکالت خود را 

رفع کند«.

محمود الهاشمی
مدیر مرکز مطالعات راهبردی بغداد

  جواد فراهانی      چند ماهی می شود تهران و 
ریاض به منظور بهبود و توسعه روابط خود با یکدیگر 

رایزنی می           کنند و تاکنون بنابر اظهارات مسئوالن 
مربوط، چهار دور از مذاکرات بین دو کشور انجام شده 

که آخرین دور آن در ۲۱ سپتامبر )۳۰ شهریور( در 

حاشیه نشست ساالنه مجمع عمومی سازمان ملل بوده 
است؛ دو طرف نشست           های مشترکی را انجام دادند 

و آن           طور که پیداست، دور دیگری نیز به زودی برگزار  
خواهد شد. آن           گونه که به نظر می           رسد بنا بر دالیل 

متعددی دوره زمانی این مذاکرات کوتاه نخواهد بود؛ 

ما در خصوص تأثیر این مذاکرات بر تحوالت منطقه 
و اینکه چرا عربستان به این نتیجه رسیده که باید بر 

سر میز گفت           وگو با ایران بنشیند با »محمود الهاشمی« 
مدیر مرکز مطالعات راهبردی بغداد و تحلیلگر 

برجسته مسائل بین           الملل در عراق گفت           وگو کرده ایم.
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ش��هرداري شانديز در نظر دارد به استنادمصوبه ش��ماره1438 مورخ 1400/08/17شورای محترم اسالمي 
شهر شانديز نسبت به برون سپاری عملیات عمرانی سطح شهر اقدام نمايد.

شرايط تجديد مناقصه :
1-متقاضیان بايس��تی حداقل دارای رتبه 5 راه و ترابری و يا ابنیه از س��ازمان مديريت برنامه و بودجه و 

دارای حداقل اعتبار الزم در زمان برگزاری مناقصه و انعقاد  قرارداد می باشد
1- مبلغ س��پرده ش��ركت درتجديد مناقصه : 2.210.000.000ريال به شماره حساب 0204880582008 بانك 
ملي بنام سپرده شهرداري شانديز يا اخذ ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری شانديز با اعتبار 3 ماه از تاريخ 

تسلیم پیشنهادها و 3 ماه ديگر قابل تمديد باشد. 
2-  در صورت امتناع از عقد قرارداد مبلغ س��پرده  برندگان اول و دوم وس��وم مناقصه به ترتیب به نفع 

شهرداری ضبط خواهد شد.
3-زمان توزيع اسناد از طريق سامانه ستاد: از تاريخ        1400/09/13       لغايت 1400/09/16

4-مهلت بارگزاری پیشنهاد در سامانه ستاد : تا ساعت 13 يکشنبه مورخ 1400/09/28 
5-زمان بازگشائي اسناد تجديد مناقصه از طريق سامانه ستاد: مورخ 1400/09/28ساعت 13/30 در محل 

شهرداری صورت می گیرد.
6- هزينه درج آگهي ها به عهده برنده مناقصه مي باشد.

7-ساير اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد تجديدمناقصه درج شده است .
8-كلیه مراحل برگزاری تجديدمناقصه از طريق سامانه ستاد به آدرس https:// setadiran.ir   انجام می گردد. 

جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن :05131422 تماس حاصل فرمائید.
شهرداري شانديز 

آگهی تجدید مناقصه عمومی شهرداری شاندیز) نوبت دوم(
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آگهی مناقصه عمومی 

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی

شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی در نظر دارد از محل منابع داخلی 
)جاری( بر اساس قانون برگزاری معامالت شرکتهای سهامی آبفا پروژه مشروحه ذیل را از طریق 
دولت الکترونیکی  تدارکات  سامانه  در  کیفی  ارزیابی  با  ای  مرحله  یک  عمومی  مناقصه 

)WWW.SETADIRAN.IR( انجام و به شرکتهای ذیصالح واگذار نماید.

برآورد اولیه)ریال(مدتنام و مشخصات خدمات مورد نیازردیف

1
واگذاری خدمات امور اداری و مالی 
و انفورماتیک ، راننده سبک ، امور 
عمومی و خدمات ، اپراتور مشترکین

1272.000.000.000 ماه 

گران  مناقصه  است  که الزم  است  اعالم شده  اسناد  در  کار  و شرح  تکمیلی  توضیحات  سایر 
حداکثر ظرف 3  روز پس از انتشار آگهی از طریق سامانه فوق الذکر اخذ و اقدام نمایند. ضمناً 

هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
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نوبت اول

ف
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 شهرداری تربت حیدريه در نظر دارد نسبت به فروش سه قطعه زمین واقع در خیابان مهر بین مهر 15 و 17 و خیابان رضا 
شهر- رضا شهر 6/6 از طريق برگزاری مزايده عمومی به متقاضیان واجد الشرايط واگذار نمايد . لذا از كلیه متقاضیان 
جهت شركت در اين مزايده دعوت بعمل می ايد جهت كسب اطالعات بیشتر و دريافت اسناد به اداره امالک شهرداری   
واحد مستغالت مراجعه فرمايند .يا با شماره 52222082  تماس حاصل فرمايید .                                                                           

خريد اسناد: از تاريخ 1400/09/10 لغايت 1400/09/22            تسلیم پیشنهادات: تا مورخ 1400/09/25 ساعت 13:15 به 
دبیر خانه حراست شهرداری می باشد .                            بازگشائی پاكت ها : 1400/09/27 در كمیسیون معامالت شهرداری 

تربت حیدريه.                                     •*هزينه دونوبت  نشر اگهی روزنامه بعهده برنده مزايده می باشد .
•*اطالعات بیشتر و شرايط مزايده در اسناد قید گرديده است .         ابوالقاسم عظیمی  -سرپرست شهرداری تربت حیدريه 

آگهی مزایده)نوبت اول(

ف
/1
40
85
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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 
پیمانکاران 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.

14
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م��ورخ  اس��تناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدي��ره  ب��ه 
1400,06,06 تصمیمات ذيل اتخاذ ش��د : آقای محمد 
اس��تقبال به ش��ماره ملی 0938558153 به سمت 
مدي��ر عامل و عض��و هیئت مدي��ره و آقای مصطفی 
اس��تقبال به ش��ماره ملی 0938586262 به سمت 
ريی��س هیئ��ت مدي��ره و آقای عل��ی اس��تقبال به 
ش��ماره ملی 0922634378 به ش��مت نايب رئیس 
هیئت مديره انتخاب گرديدند. كلیه اسناد و اوراق 
تعهدآور ش��ركت با امض��اء رئیس هیئ��ت مديره و 

مدير عامل همراه با مهر شركت معتبر می باشد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری 
مشهد )1235881( 

آگه��ی تغییرات ش��ركت تولیدی وصنعتی 
شیشه ايمنی شرق شركت سهامی خاص به 

شماره ثبت 7512 و شناسه ملی 10380233081

/ر
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 افزایش 20ساله 
امید به زندگی
به گزارش برنا، 
کمال حیدری، 
معاون بهداشت 
وزارت بهداشت در 
همایش روز جهانی 
داوطلبان سالمت 
گفت: با تالش در 
حوزه سالمت امید 
به زندگی حدود 
دو دهه افزایش 
یافت اما االن باید 
به کیفیت زندگی 
بپردازیم. کیفیت 
زندگی به شدت تحت 
تهدید بیماری های 
غیرواگیر و همچنین 
دغدغه مسئله 
جمعیت و سالمندی 
است. 
اگر به ایران عشق 
می ورزید باید برای 
آینده ایران جمعیت 
را جدی بگیریم.

زندگی سالم اعظم طیرانی  درد و بیماری 
تعریف نمی خواهد؛ همه ما 
بارها طعم تلخ آن را چشیده 
و با پیامدهایش آشناییم؛ اما 
مصائب پیش روی درمــان، به 
فــراخــور توانمندی اقتصادی 
افــراد، متفاوت است. با افزایش قیمت ها شاید 
بتوان مصرف برخی کاالهای غیرضروری را به صفر 
رساند و یا به گونه ای بخشی از سبد غذایی خانواده 
را کاهش داد؛ اما الزاماتی همچون مراجعه به 
پزشک و استفاده از دارو را نمی توان نادیده گرفت.
از سویی دیگر این روزها افزایش قیمت تجهیزات 
پزشکی و خدمات و مؤلفه های مرتبط به آن، باز 
هم به موضوع افزایش تعرفه های پزشکی دامن 
زده است. چنان که به تازگی علی ساالری، معاون 
فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی کشور درباره 
پیشنهادهای تعرفه ای پزشکی برای سال ۱۴۰۱، 
گفته است: »براساس مصوبه شورای عالی بیمه 
سالمت پیشنهاد شده تعرفه های پزشکی سال 
۱۴۰۱ به صورت گلوبال ۲۸.۵ درصد افزایش یابد 
که این پیشنهاد پس از تصویب در هیئت وزیران 
ابــالغ می شود. البته این درحالی است که تورم 
عمومی جامعه برمبنای اعالم مرکز آمار، ۴۵ درصد 
اســت«. پرسشی که باید به آن پاسخ گفت آن 
است در صورت تحقق این موضوع، آیا قرار است 
این هزینه ها از جیب بیماران پرداخت شود یا آنکه 

محل دیگری برای آن در نظر گرفته شده است.

بخش خصوصی درمان،زیر فشار تورم عمومی ◾
ــگــری،  ــنــده ن ــروه آی ــ شـــهـــرام تــوفــیــقــی، عــضــو گـ
نظریه پردازی و رصد کالن سالمت فرهنگستان 
علوم پزشکی کشور در گفت وگو بــا مــا اظهار 
می کند: نظام ارائه خدمت حوزه سالمت ما ترکیبی 
از نظام دولتی و خصوصی است. در چنین نظامی، 
دولــت مخارج خود را از محل مالیات ها تأمین 
می کند و بر اســاس برخی از قوانین مثل قانون 
خودکفایی بیمارستان ها، بخشی از هزینه های 
بیمارستان ها در قالب فرانشیز یا پــرداخــت از 
جیب در بخش دولتی تأمین می شود. بخش 
دولتی آثار تورمی خود نظیر افزایش دستمزدها، 
افزایش قیمت تجهیزات پزشکی، هزینه انرژی 
و غیره را از محل مالیات ها تا حـــدودی جبران 
ــر فشار تــورم  می کند، امــا بخش خصوصی زی
عمومی است به طــوری که اجاره بهای مطب ها 
و مراکز درمانی خصوصی و از سوی دیگر هزینه 
مــواد مصرفی مطب ها و بیمارستان ها افزایش 
یافته که متأسفانه این هزینه ها به طور طبیعی 
حتی ۱۰ تا ۲۰ درصد باالتر از تورم عمومی است. 
یعنی بخش خصوصی با افزایش هزینه ها روبه رو 
شده و چاره ای ندارد جز اینکه این هزینه ها را از 
محل ارائه خدمت و بخشی را از طریق بیمار و یا 
سازمان های بیمه گر تأمین کند. بنابراین منطقی 
است تعرفه های پزشکی نیز مانند سایر هزینه ها 
افزایش یابد اما اینکه از کجا پرداخت شود جای 

بحث دارد.

کلید طالیی کاهش هزینه های سالمت ◾
وی ادامه می دهد: در شرایط فعلی مردم زیرفشار 
افــزایــش قیمت کــاالهــای عمومی، اجــاره بــهــای 
مسکن، حمل و نقل و غیره هستند، اما وقتی نظام 
سالمت ما ترکیبی است اگر قرار باشد به مردم 
فشار نیاید، قاعدتاً دولت باید فرانشیز را کاهش 
دهد. یعنی شورای عالی بیمه، فرانشیز را پایین تر 
بیاورد و به جای آن سهم مالیات را در هزینه های 
سالمت افزایش دهد تا فشار اقتصادی از روی 
مــردم برداشته شــود. در چنین شرایطی ناگزیر 
از افزایش هزینه های سالمت هستیم چراکه 
بخشی از تــورم اســت، اما باید سهم دولــت را از 

محل درآمد مالیات ها افزایش دهیم. 
توفیقی همچنین می افزاید: با توجه به اینکه 
بخشی از هزینه های سالمت بر دوش سازمان های 
بیمه گر است، برای اینکه سهم پرداخت بیمه ها از 
هزینه سالمت افزایش یابد، بیمه ها -البته به جز 
بیمه تأمین اجتماعی که بین 7 تا 9 درصد هزینه 
می کند و 3۰ درصــد حق بیمه می گیرد و منابع 
درآمدی دیگری هم دارد و می تواند از طریق رونق 
اقتصادی و تولید ثروت هزینه های خود را تأمین 
کند- می توانند حق بیمه را از 7 درصد به ۸ درصد 
برسانند تا راهکاری برای برداشتن فشار از بخش 
درآمــدهــای عمومی کشور و کاهش هزینه های 

سالمت از جیب بیماران باشد. 
به گفته وی اجرای نظام ارجاع و پزشکی خانواده 
که کلید طالیی کاهش هزینه های سالمت است 
نیز راهکار دیگری برای کاهش پرداخت هزینه های 
ــا متأسفانه  ســالمــت از جیب مـــردم اســـت، ام
به دلیل تعارض منافع برخی از پزشکان اجرا 

نمی شود.
ــه مــی دهــد: بـــرای کــاهــش هزینه های  ــ وی ادام
ســالمــت حتی در صـــورت افــزایــش تعرفه های 

پزشکی می توانیم از طریق ارائه خدمات پزشکی 
مدیریت شده در نظام ارجــاع و پزشک خانواده 
مانع افزایش فشار به جیب مردم و بیماران و فشار 
بر بودجه عمومی دولت شویم؛ البته این مهم در 
صورتی تحقق خواهد یافت که مدیریت نظام 
ارجاع و پزشک خانواده از وزارت بهداشت گرفته 
و به بیمه ها واگــذار شود چرا که در هیچ کشوری 
ارائه کننده خــدمــات و خــریــدار خدمت وزارت 

بهداشت نیست. 

بین بیمار و پزشک رابطه  مالی نباشد ◾
بابک خطی، متخصص اطفال و فعال صنفی 
حوزه پزشکی نیز در خصوص ضرورت افزایش 
تعرفه های پزشکی در گفت وگو با ما می گوید: 
مسئله  اصلی در موضوع تعرفه های پزشکی آن 
است هدف و ترجیح اکثریت جامعه  پزشکی 
این است برای ارائــه  بهترین خدمات درمانی، 
بین بیمار و پزشک اساساً رابطه  مالی نباشد 
یا در صــورت ناچاری حداقل آن وجــود داشته 
باشد. همه  مردم زیر فشار تورم هستند، برای 
بسیاری از آنان تأمین هزینه های فعلی درمان 
هم دشــوار است. بنابراین انتظار این است بر 
حسب قواعد ابتدایی اقتصاد و بیمه، بیمه ها 
-که اتفاقاً در تمام دنیا از نهادهای برخوردار 
ــافـــت حق  اقــتــصــادی هــســتــنــد- پـــس از دریـ
بیمه های متناسب که برحسب توان اقتصادی 
دهــک هــای مختلف جامعه بــاشــد، خدمات 
پزشکی را به طور رایگان یا با حداقل پرداخت 
از طــرف مـــردم عــرضــه کـــرده و هزینه  خدمات 
انجام شده را نیز به طور منطقی محاسبه و به 
ارائه دهندگان خدمات پزشکی پرداخت کنند.

وی ادامه می دهد: با توجه به اینکه در شورای 
تعیین تعرفه ترکیب اعضا به گونه ای است که 

در نهایت نظر بیمه ها غالب و تعیین کننده 
تعرفه است، زمینه  برای خروج از روش منطقی 
و استفاده  نادرست یک طرفه برای کسب سود 
بیش از معمول فراهم می شود. به این صورت 
که بیمه ها تعرفه های پزشکی را تا هر مقدار که 
می توانند پایین تعیین می کنند تا بتوانند از 
مابه التفاوت تعرفه  واقعی و دستوری، هزینه  
بخش عمده ای از خدمات پزشکی ارائــه شده 
به مردم را از جیب پزشکان تأمین کنند و این 
مــوضــوع اصــلــی مشکل تــعــرفــه هــای پزشکی 

است.

نظر پزشکان  ◾
بــه گفته دکتر خطی صنف پزشکی هیچ گاه 
خواهان پرداخت هزینه های درمــان از جیب 
مردم نبوده و به خصوص مخالف حتی کمترین 
مــیــزان پــرداخــت هزینه های درمــانــی از سوی 
ــتــصــادی و بــه شــدت  طــبــقــات آســیــب پــذیــر اق
خــواهــان تقبل حداکثر آن توسط بیمه ها به 

عنوان یک وظیفه  ذاتی است.
اما سازوکاری که از یک طرف حق بیمه می گیرد 
و از طرف دیگر هزینه های خدمات درمانی را از 
جیب خدمت دهندگان -پزشکان- می پردازد، 
هرچه باشد منطقاً بیمه نیست! اگر هم برخی 
بیمه ها مسئله ورشکستگی را مطرح می کنند 
باید به طور جدی فکر کنند چطور یک ساختار 
ــد و باید با  ذاتــاً درآمــدزا را به این روز درآورده انـ
تجدیدنظر جدی، پِرت منابع خود را بازیابند 
و اصــالح کنند و به جای جیب ارائه دهندگان 
خدمت، روی توان اقتصادی مدیران کارآمد به 

جای انواع رانتی احتمالی حساب کنند.
این فعال صنفی ادامــه می دهد: پزشکان هم 
جزوی از همین مردم بوده و متأثر از شرایط کلی 
کشور هستند و با توجه به تورم فراگیر به جز 
یک اقلیت برخوردار، سایر آن ها کمابیش زیر 
فشار اقتصادی قرار دارند. آنان فرزندان همین 
کشور هستند که خواسته شان دریافت میزان 
منطقی و معقول دستمزد بر حسب محاسبه 
و  میزان فعالیت و زحمات است. ضمن اینکه 
اغلب این گــروه در کسوت طبابت، مشکالت 
اقــتــصــا دی مـــردم را درک می کنند، بــا افتخار 
همواره در کنار مردم و به ویژه طبقات آسیب پذیر 
اقتصادی آن ایستاده اند و هرجا هم الزم باشد 
ــورت ممکن اعــم از  از بــیــمــارانــشــان بــه هــر صـ
مالی و غیرمالی حمایت می کنند. بنابراین در 
مسئله تعیین تعرفه طرف حساب کادر درمان 
نه مــردم بلکه بیمه ها هستند. با ادامــه  روند 
فعلی استثمار پزشکان توسط بیمه ها، نظام 
پزشکی بــه ویــژه در مـــورد پــزشــکــان نسل های 
اخیر و جوان تر دچار گسست و انسداد خواهد 
شــد. چنان که هم اکنون و در ســال هــای اخیر 
ــار مطب های  نیز شــاهــد تعطیلی گــســتــرده ک
خصوصی، افزایش قابل توجه پزشکان بیکار و 
پزشکان پشت نوبت استخدام در بخش دولتی 

و افزایش مهاجرت آن ها بوده ایم. 
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ددستچينستچين

واکنش

واکنش 
به ادعای 
استخدام سه 
برادر در یک 
وزارتخانه

مشاور رسانه ای 
وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی ادعای 
انتصاب همزمان سه 
برادر در این وزارتخانه را 
تکذیب کرد.
به گزارش باشگاه 
خبرنگاران جوان، 
بهزاد مهرکش، مشاور 
رسانه ای وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی به سه 
ادعای توییتری آذرپیک 
نوشت: یونس فروزان 
هیچ حکمی از وزیر کار 
دریافت نکرده، محمد 
فروزان نیز از دولت 
دوازدهم عضو هیئت 
مدیره شرکت مذکور 
بوده است.
درباره حامد هم قبل 
از انتصاب با خانم 
آذرپیک مشورت نشده 
بود که کسب تکلیف 
شود.
گفتنی است، آذرپیک 
مدعی شده بود وزیر 
تعاون برای سه برادر 
حکم زده است.

 علی ساالری
معاون فنی و نظارت 

سازمان نظام پزشکی 

ما پزشکان از مردم جدا نیستیم، مشکالتی که برای 
جامعه پزشکی ایجاد می شود و تورمی که وجود 
دارد اگر کنترل نشود، باید فکر دیگری کرد. تعداد 
مطب های پزشکان عمومی و برخی متخصصان 

نسخه نویس از سال های قبل ثابت مانده و معمواًل 

پزشکان جوان مطب تأسیس نمی کنند زیرا 
برایشان به صرفه نیست. از هزینه منشی گرفته تا 
اجرا، مالیات و... موجب شده کار پزشکی به صرفه 
نباشد و بر این اساس در این مطب ها سیر کاهشی 

داریم. نگرانیم بخش خصوصی خدمات سالمت 

تعطیل شود. همان طور که مطب های مامایی در 
کشور تعطیل شده و دیگر مطب مامایی نمی بینیم؛ 

این خطر برای مطب های پزشکان عمومی و 
متخصصان نسخه نویس مانند متخصصان 

داخلی، عفونی، اطفال و... نیز وجود دارد.

گام هایی برای گریز از خیانت
اکرم شاهد، مشاور خانواده 

با وجود جذابیت های ازدواج و روابط 
متعهدانه، گاهی در موقعیت هایی از 
زندگی ممکن است توجه یکی از زوجین به فرد یا 
افراد دیگری جلب شود یا حتی در موقعیت هایی به 
آن ها فکر کنند؛ مهم این است این افکار به عمل 
تبدیل نشوند. این مطلب می تواند به افرادی که در 
موقعیت های اینچنینی قرار می گیرند و یا نگران 
خیانت کردن طرف مقابلشان هستند کمک کند.

هوشیاری نسبت به موقعیت ها  ◾
برخی موقعیت ها بالقوه خیانت زا هستند و به 
نظر می رسد بیشتر افراد در چنین موقعیت هایی 
دچار لغزش می شوند. برای مثال دوست یا همکار 
یا همکالسی غیرهمجنسی داریــد که روزهــای 
خوشی را سپری نمی کند و بنا به هر دلیلی دچار 
مشکالتی در زندگی مشترکش شده اســت. در 
چنین موقعیت هایی اصوالً افراد به دنبال کسانی 
می گردند که با آن ها همدلی کنند و ممکن است 
به دلیل دوستی و همکاری تان، با شما گفت وگو 
کنند. مشکلی که وجود دارد این است در چنین 
موقعیت هایی به دلیل وضعیت بحرانی افرادی که 
در آن قرار دارند، احتمال بیشتری وجود دارد که 
نیاز به همدلی های عاطفی باشد. حال اگر هوشیار 
نباشید ممکن است رابطه از حالت دوستی خارج 

و به یک رابطه عاطفی تبدیل شود. 

شناخت دالیل خیانت قبلی  ◾
عموماً افــراد دالیــل مختلفی را بــرای خیانت ذکر 
می کنند، ولی دو مورد از رایج ترین دالیلی که ذکر 
می شود؛ یکی نارضایتی جنسی است و دیگری 
ناکامی در جنبه هایی از رابطه است. البته که هیچ 
کــدام از این دالیــل توجیه مناسبی بــرای برقراری 
ارتباط فرازناشویی نیست بلکه حتی می توانند 
فرافکنی و یا گونه ای از سازوکار دفاعی باشند که 
فرد از زیر بار مسئولیت کاری که انجام داده فرار 

کند. 
شناسایی دالیلی که قبالً موجب شده فرد خیانت 
کند و نگرش »حل مسئله« به آن هــا، یک اقدام 

مهم برای غلبه بر وسوسه خیانت است.

افزایش زمان گذران اوقات با همسر ◾
پس از مدتی زوجین به سطح کسل کننده ای از 
رابطه می رسند که در این وضعیت، به چیزهای 
تــازه فکر نمی کنند یا کارهای هیجان انگیزی که 
ــد را کنار  در ابــتــدای رابــطــه شــان انــجــام مــی دادن
گذاشته اند و مدت هاست که رابطه خسته کننده 
و کرختی را سپری می کنند. به واقع چنین شرایطی 

افراد را مستعد موقعیت های خیانت زا می کند.

تعامل با نفر سوم را محدود کنید ◾
باید تــا جــای ممکن موقعیت هایی کــه موجب 
ــه ای شــکــل بــگــیــرد؛ مــثــل روابـــط  ــطـ مــی شــود رابـ
خصوصی تلگرامی، پیام های شبانه یا قرارهای 

مالقات را محدود کرد. 

عشق فراتر از هیجان های موقعیتی است ◾
ــا کــســی که  ــطــه عــاطــفــی ب احــتــمــاالً بـــرقـــراری راب
ویژگی هایی دارد که در همسرتان وجــود نــدارد، 
می تواند جذابیت هایی داشته باشد، ولی واقعیت 
این است این تفاوت جای امنیتی را نمی گیرد که 

»عشق پایدار« به شما می دهد. 

به چیزهای ارزشمند زندگی تان فکر کنید ◾
به چیزهای ارزشمندی که در زندگی مشترکتان 
بدست آورده ایــد فکر کنید؛ به همین خانه ای که 
در آن زندگی می کنید، به صــدای فرزندانتان که 
بازیگوشی می کنند، به همسرتان که احتماالً حاال 
در گوشه ای مشغول به کــاری اســت خــوب نگاه 
کنید؛ خیانت می تواند تمام این چیزهای با ارزش 

را از شما بگیرد.

باز تعریفی از خود ◾
دوست دارید زمانی که سال های پایانی عمرتان را 
سپری می کنید، خودتان را چه گونه ارزیابی کنید؟ 
اگر قرار است در آن سال ها از پاسخ دادن به این 
پرسش شرمنده شوید یا احساس گناه کنید یا 
افسوس بخورید که چرا به گونه دیگری سپری 
نکردید، همین حاال جلو این افسوس را بگیرید. 
مجبور نیستید به شیوه ای زندگی کنید که خودتان 
را بابت ایــن کارها سرزنش کنید. اگــر سختتان 
است و نیاز به کمک حرفه ای داریــد، از آن ها که 
حرفه شان این است کمک بگیرید. ما فقط یک 

بار زندگی می کنیم.

WWW.QUDSONLINE.IR دوشنبه ۱5 آذر ۱4۰۰   ۱ جمادی االول ۱443  6 دسامبر۲۰۲۱   سال سی و چهارم    شماره 9689

تربیت هر پزشک ۲.۵ میلیارد تومان هزینه دارد ◾
جلیل کوهپایه زاده، دبیر شورای گسترش 
ــزشــکــی وزارت  ــای عـــلـــوم پ ــاه هـ ــگـ دانـــشـ
بهداشت بــه مهر گــفــت: در ســال ۱۴۰۰ 
هزینه آموزش یک سال پزشک مقطع دکترای حرفه ای 
۲۲۶ میلیون تومان است. این میزان را در هفت سال 
تحصیل ضرب کنیم، هزینه تربیت یک پزشک کمتر 

از ۲ تا ۲.۵ میلیارد تومان برای کشور نیست.

فضا به درد هیچ کس نمی خورد! ◾
حسن رضــایــی، متخصص هــوا فضا به 
تسنیم می گوید: پس از بر سر کار آمدن 
دولــت روحــانــی، اعــالم کردند فضا به درد 
هیچ کس نمی خورد. غربی ها نیز گفته اند اگر برجام 
می خواهید مــوضــوع فضایی را تعطیل کنید! حتی 
دولت اعالم کرد وقتی مردم به نان محتاج اند فضا به 

چه کارشان می آید؟!

پول رتبه بندی از فروش اموال تأمین می شود ◾
علی کریمی فیروزجایی، عضو کمیسیون 
آمـــــوزش و تــحــقــیــقــات مــجــلــس شـــورای 
ــه بـــرنـــا گـــفـــت: اجــــــرای طــرح  ــی بـ ــالمـ اسـ
رتبه بندی فرهنگیان در قانون بودجه ۱۴۰۰ در قالب 
فروش دارایی و اموال است. همچنین برای سال آینده 
رتبه بندی معلمان پس از تصویب وارد بودجه می شود 

و از منابع عمومی مبالغ آن تأمین خواهد شد.

پیش بینی دوباره مرگ فالمینگو های مهاجر ◾
علی ارواحــی، متخصص زیست بوم های 
تاالبی به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: با 
توجه به پیش بینی بارش کمتر از نرمال در 
سال آبی جاری، ممکن است بار دیگر حقابه تاالب های 
بختگان، طشک و کمجان نــادیــده گرفته شــود و در 
اسفند ۱۴۰۰، بــار دیگر شاهد تلفات فالمینگو های 

مهاجر در تاالب ها باشیم.

جامعه

خانه و خانوادهخانه و خانوادهفناوری اطالعاتفناوری اطالعات محيط زیستمحيط زیست

آخرین وضعیت طرح حمایت از 
کاربران در مرکز پژوهش ها

رضا تقی پور انــوری، رئیس کمیسیون طرح حمایت از حقوق 
کــاربــران فضای مجازی با بیان اینکه درخــواســت هماهنگی 
برای برگزاری جلسات کارشناسی برای طرح پیشنهادی وزارت 
ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی به رئیس مرکز پژوهش ها 
ارائه شده است، به مهر گفت: جلسات بررسی پیشنهادهای 
مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات درباره طرح حمایت 
از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی، به زودی 
آغاز می شود. وی افزود: در مورد این پیشنهادها پس از برگزاری 
جلسات کارشناسی در مرکز پژوهش های مجلس، نتیجه را در 
قالب نسخه نهایی اعالم می کنیم. پیش بینی می کنیم بررسی 
این پیشنهادها در مدت ۱۰ روز به پایان برسد و پس از آن جلسه 
بررسی طرح در کمیسیون مشترک پیگیری و ادامه خواهد یافت.

 پرداخت وام ۵0 میلیونی 
به زوجین نابارور

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت کشور به باشگاه خبرنگاران 
جوان گفت: براساس مصوبه قانونی بودجه سال ۱۴۰۰ تمام 
سازمان های بیمه گر و وزارت بهداشت مکلف به زیر پوشش 
بیمه ای قرار دادن خدمات ناباروری هستند، به همین منظور 
برای تشویق زوجین نابارور یک وام ۵۰ میلیون تومانی برای 
سه دوره درمان آن ها در نظر گرفته شده است، یعنی تمامی 
هزینه های ایــن خدمت تا سقف ۵۰ میلیون بــرای زوجین 
پرداخت می شود.  محمد مهدی ناصحی همچنین افزود: 
طرح پرداخت وام ۵۰ میلیونی به زوجین نابارور در شورای 
عالی بیمه انجام شده است، همچنین وزارت بهداشت و بیمه 
سالمت به عنوان متولیان اصلی این امر به صورت جدی پیگیر 

ارائه خدمات ناباروری به ۴ میلیون زوج در کشور هستند.

توسعه شهرها اصلی ترین عامل 
نابودی زیستگاه یوز ایرانی

افشین علیزاده، کارشناس حیات وحش در یک برنامه تلویزیونی 
گفت: یوزپلنگ قلمرو وسیعی دارد و روزانــه تا ۱۰۰ کیلومتر در 
زیستگاه جا به جا می شود اما توسعه شهرها، افزایش فناوری و 
راه سازی در اقلیم طبیعت این جا به جایی را مختل کرده و این ها 
اصلی ترین دالیل نابودی زیستگاه یوزپلنگ هستند. این عوامل 
همچنین زیستگاه حیوانات طعمه یوزپلنگ مانند آهو، کل، قوچ 
و خرگوش را نیز تخریب کرده  و موجب ایجاد اشکال در تغذیه 
این گونه کمیاب شده اند. وی با بیان اینکه نگهداری و تکثیر در 
اسارت مناسب ترین اقدام برای حفظ این گونه است و باید انجام 
شود، افزود: در سال های اخیر به دلیل کاهش جمعیت و افزایش 
درون آمــیــزی، تولید مثل یوزپلنگ دچــار اختالل شده و تولد 

توله های نازا در این گونه افزایش یافته است.
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طالی 
 غریب شاهی  

با رکوردشکنی
رقابت های 

پاراوزنه برداری 
قهرمانی جهان در 

گرجستان با کسب یک 
مدال طال و یک برنز 
توسط ملی پوشان 

ایران در دسته ۱۰۷ 
کیلوگرم پیگیری شد. 

در ادامه رقابت های 
پاراوزنه برداری 

قهرمانی جهان دیروز 
در دسته ۱۰۷ کیلوگرم، 

علی اکبر غریب شاهی 
با مهار وزنه 25۱ 

کیلوگرمی به مدال طال 
رسید و رکورد دنیا را 
چهار کیلوگرم ارتقا 

داد.
همچنین سامان رضی 
در همین دسته با مهار 

وزنه 235 کیلوگرم 
موفق به کسب مدال 

برنز شد.

در  حاشيه

خریدار 
جدید پدیده 
با وعده های 
آقای داوری

بعد از شایعه و 
گمانه زنی های فراوان 

درباره واگذاری پدیده  از 
سوی فرهاد حمیداوی، 
مالک این تیم  در چند 

نوبت خبر از عدم 
تمایلش به واگذاری 
داد و مدعی شد اگر 

در پایان فصل پدیده 
به تک رقمی در لیگ 

نرسد این تیم را به 
استان هبه می کند.

اما حاال افشین داوری 
سرپرست مدیرکلی 
اداره ورزش و جوانان 

خراسان رضوی خبر از 
پیدا شدن یک خریدار 

جدید برای باشگاه 
مشهدی داد اما اعالم 

کرد حمیداوی حاضر به 
واگذاری نیست.

خبرخبر
روزروز

  بنزما 
کاپیتان رئال مادرید در دیدار 
برابر رئال سوسیداد مصدوم 
شد و دو بازی حساس تیمش 
 برابر اینتر و اتلتیکو مادرید را 

از دست داد.

  محمد فنایی 
فنایی ، داور پیشکسوت که پیش تر خطای 

فرجی بر روی ژستد را پنالتی تشخیص داده 
بود نظر خود را تغییر داد و گفت:بر اساس 

تصویر تازه ای که در فضای مجازی منتشر 
شده، بازیکن قرمز )فرجی( اول توپ را می زند.

  فرشاد فرجی 
مدافع پرسپولیس در مورد رخ دادن 
خطای پنالتی گفت: به هیچ عنوان 
هیچ خطایی رخ نداد و اصاًل پنالتی 
نبود. به جان مادرم هیچ برخوردی 

با مهاجم استقالل نداشتم.

 حمیدرضاعرب  
شــهــرآورد 97 بــازی 
ــی از آب  ــ ــ ــذاب ــ جــ
درنیامد و خیلی ها 
نــاراضــی بــودنــد.دو 
ــرای نباختن  تیم بـ
به میدان آمدند و در استادیوم خالی 

بیشتر با یکدیگر درگیر بودند. 
در این بین تنش هایی بین نیمکت ها و 
داوران بازی هم به وجود آمد که سبب 
شد بازی از تب و تاب بیفتد.افشین 
پیروانی که با داور هم دچــار چالش 
شد، معتقد است وظیفه داشته در 
آن چالش ها میانجی گری کند. با او 
که سابقه زیادی در شهرآوردها چه به 
عنوان بازیکن و چه به عنوان سرمربی 
دارد، همکالم شــدیــم تــا نظراتش را 

جویا شویم.

از بازی پرسپولیس راضی بودید؟ ◾
ما فوتبالی بهتر بازی کردیم و اگر دقت 
می کردیم و ضربه امیری گل می شد، 
می توانستیم دست پر زمین را ترک 
کنیم امــا متأسفانه متوقف شدیم. 
امیدوارم در بازی های بعدی جبران این 

امتیازات شود.

ــرا ایـــن قـــدر بــه داوری اعــتــراض  ◾ چـ
داشتید؟

من خیلی کم اعتراض کردم و بیشتر 
سعی داشتم فضا را بنا به وظیفه ام 

آرام کنم.داور به من می گفت بشینم 
روی نیمکت. من نمی دانستم باید 
بشینم یا وظیفه ام را بــرای آرام کردن 

جو بازی انجام دهم. 
خطا را بــرای ما نگرفتند، دو تا کارت 
زرد هــم بــه نیمکت مــا دادنــــد. داور 
می توانست عملکرد بهتری داشته 

باشد.

چرا شهرآورد جذاب نبود و همه را  ◾
ناراضی کرد؟

مگر بقیه بازی های لیگ جذاب بود که 
شهرآورد جذاب باشد. دو تیم تالش 
خود را کردند و هر چی داشتند در بازی 

گذاشتند.

اما آمار شوت ها و خلق موقعیت ها  ◾
در این بازی اسفناک بود.

شـــهـــرآورد حــســاس اســـت و دو تیم 
می آیند که اول بازنده نباشند. این بازی 
هم شرایط خاص خودش را داشت و 
برای دو تیم در شرایط امروز لیگ اینکه 
دســت خالی از میدان خــارج نشوند 
خیلی مهم بود. به نظر من این بازی 30 

امتیاز دارد نه 3 امتیاز. 

با این شرایط به صدر بر می گردید؟ ◾
مــا بــه صــدر عـــادت داریـــم و بــه صدر 
برمی گردیم. تیم ما در مسیر پیشرفت 
است و بازی به بازی بهتر می شود. در 
شهرآورد هم دیدید که از نظرفوتبالی 

نمایش زیــبــاتــری داشــتــیــم و مقابل 
استقالل با انگیزه خیلی بهتر بازی 

کردیم.

نــظــرتــان دربـــــاره شـــهـــرآورد بـــدون  ◾
تماشاگر چیست؟

را  تماشاگر  بیشترین  پرسپولیس 
دارد و طبیعتاً از نــبــود تماشاگران 
بیشترین ضـــرر را تــیــم مــا متحمل 
مــی شــود. یــک نـــوع ســردرگــمــی بین 
مـــســـئـــوالن هــســت کـــه ســبــب شد 
تماشاگران زوج و فــرد بــه استادیوم 
بیایند.امیدوارم زودتـــر همه کمک 
کنند تا تماشاگران به استادیوم ها 
برگردند. ما با تماشاگرانمان 12 نفره 

به حریفان حمله می کنیم.

ـــورد حــمــات کــامــی مــدیــران  ◾ در م
دو باشگاه قبل از شروع بازی صحبت 

می کنید؟
ما شروع کننده دعوای کالمی نبودیم.
معتقدم باید به پرسپولیس احترام 
بیشتری گذاشته شود.ما حرفمان را 
در زمین می زنیم و به همه حریفانمان 

احترام می گذاریم.

ــا هــــــــوادار اســـت  ◾ ــ بــــــازی بـــعـــدی ب
پیش بینی شما چیست؟

ــرای پــیــروزی به  ــازی فقط ب مــا در هــر ب
میدان می رویم و از این بــازی خانگی 

هم فقط برد می خواهیم.

پیروانی با اشاره به استادیوم های خالی:

 بیشترین ضرر از نبود هواداران را 
پرسپولیس  می کند

زیر ذره بين

گزارش کوتاه

نه زیر ساخت داریم نه داور آموزش دیده

VAR رؤیای
سینا حسینی   ورود ســامــانــه کمک داور 
ــران یکی از دغدغه های  ویدئویی به فوتبال ای
ــروز باشگاه های فوتبال ، مربیان،  کلیدی امـ
بازیکنان و هـــواداران است تا شاید به واسطه 
این فناوری درصد تأثیرگذاری اشتباهات داوری 
کاهش یابد، امــا نکته ای که هیچ کسی به آن 
توجه نمی کند این است که در صورت ورود این 
فناوری به فوتبال ایران آیا زیرساخت الزم برای 

بهره برداری از آن وجود دارد؟
مهم ترین پیش نیاز این فناوری وجود سیستم 
ــرای به کارگیری این  تصویربرداری پیشرفته ب
سامانه است که به لطف امکانات ضعیف رسانه 
ملی هیچ ورزشگاهی مجهز به تعداد دوربین مورد 
نیاز برای پوشش تصویری مسابقات نیست! در 
شرایطی در برهه کنونی از ضــرورت برخورداری 
از این فناوری صحبت می شود که در بسیاری 
از شهرستان ها تصویربرداری از مسابقات با 
حداقل تعداد دوربین انجام می شود و بعضاً در 
برخی اوقات در جریان برگزاری یک مسابقه برخی 
دوربین ها از مدار خارج می شوند و بازی ها تنها 
با یک دوربین آن هم با مأموریت تعقیب توپ 

تصویربرداری می شوند.
آیتم دیگری که بــرای بهره گیری از ایــن سامانه 
ضروری است، داوران آموزش دیده برای استفاده 
از ایــن سامانه اســت که در حــال حاضر تعداد 
داورانی که دوره های آموزشی این سامانه را تحت 
نظر فیفا سپری کردند، به تعداد انگشتان یک 

دست هم نمی رسد.
ــرای ورود  یکی دیگر از آیتم های مــورد نیاز ب
این سامانه بودجه کالن و تعریف شده برای 
خریداری این فناوری است که در حال حاضر 
مسئوالن فدراسیون فوتبال هر روز دست به 
دامن این و آن می شوند که هزینه های جاری 
خود را تأمین کنند، آن وقت با توجه به هزینه 
سنگین خریداری این سامانه برای تجهیز تمام 
ورزشگاه های کشور به ایــن فــنــاوری، می توان 
 بــه ایــن بـــاور رســیــد مــوضــوع یــک رؤیــاپــردازی 

است!
با این حال تنها آیتمی که در حال حاضر برای 
بهره گیری از این سامانه و فناوری وجــود دارد، 
اقبال عمومی و عالقه مدیران و هــواداران به آن 
است. پس خیالتان راحت، زیاد به این رفتارهای 
هیجانی توجه نکنید، چون VAR به این زودی ها 

وارد فوتبال ایران نمی شود.

رونمایی پرسپولیس از 
کارگزار ۶۳۰ میلیاردی

باشگاه پرسپولیس و شرکت ایــده پویان ماژ، 
با عقد قراردادی سه ساله، همکاری خود را به 
صــورت رسمی آغــاز کردند. به گــزارش رسانه 
رسمی باشگاه پرسپولیس، ارزش کلی این 
ــرارداد بــرای سال اول افــزون بر 630 میلیارد  ق
تومان خواهد بود که در چند بخش دیده شده 
است. بنابر اعالم مجید صدری ارزش کف این 
قــرارداد بــرای بخش سوشیال مدیا، تبلیغات 
روی پــیــراهــن و فــضــای مــجــازی بیش از 220 
میلیارد تومان، در بخش تبلیغات محیطی در 
بازی های خانگی با توجه به تعداد بازی های 
باقیمانده 110 میلیارد تومان و برای حق پخش 
تلویزیونی در صورت توافق و فراهم شدن مبلغ 

300 میلیارد تومان خواهد بود.
این قــرارداد برای مدت سه سال تنظیم شده و 
حداقل افزایش عدد کف در هر سال برای تمام 
بخش ها 20 درصد خواهد بود. مجید صدری 
همچنین تأکید کــرد هنوز ایــن کــارگــزار بابت 
قـــرارداد جدید خــود ضمانت نامه بانکی ارائــه 

نکرده است. 
ســرپــرســت بــاشــگــاه پرسپولیس تأکید کــرد: 
ــالش کــردیــم ضمانت نــامــه بانکی را هــم از  ت
دوستان بگیریم. برای هر یک از این بندهای 
مالی قرارداد ضمانت نامه بانکی حسن انجام 
کار هم می گیریم. ظرف سه هفته باید شرکت 
طرف قرارداد این ضمانت نامه ها را ارائه بدهد. 
وی خاطرنشان کرد: تمام مــوارد که باید برای 
بستن قــرارداد با کارگزار در نظر می گرفتیم را 
لحاظ کرده ایم. امیدواریم بتوانیم با این کارگزار 
در دوره سه ساله به بهترین شکل کار کنیم و 
کمک کنیم تا در منابع مالی بتوانیم خودکفا 

شویم.
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 اورتون جذب آزمون را تکذیب کرد! ◾
روز گذشته خبرهایی از عالقه باشگاه اورتون با مالکیت 
ــه ســــردار آزمــــون منتشر شـــد. ایــن  ــرهــاد مــشــیــری ب  ف
در حالی است که سایت sport2۴ روسیه گفت وگویی را از 
»مارسل برندز« مدیر فوتبال باشگاه اورتون منتشر و خبر 
 عالقه این باشگاه به آزمون را تکذیب کرد. برندز گفت: 
»در حال حاضر چهار مهاجم را در اختیار داریــم. فکر 

می کنید به بازیکن دیگری عالقه داشته باشیم؟«.

سرپرست استقال: 8 امتیاز از گل گهر کسر کنید! ◾
طــاهــری ،ســرپــرســت اســتــقــالل مــی گــویــد دو تیم دیگر 
هم از گل گهر بابت استفاده از بازیکن گابنی شکایت 
کرده اند.»اتهام مطرح شده، استفاده از بازیکن غیرمجاز 
است و این یعنی کسر هشت امتیاز از تیم گل گهر و اضافه 
شدن دو امتیاز به تیم استقالل. عده ای دنبال این هستند 
که با افزایش تعداد بازی های انجام شده توسط مهاجم 

گابنی شانس سه بر صفر شدن نتایج را کاهش بدهند.«

صیادمنش بهترین بازیکن زوریا شد  ◾
اللهیار صیادمنش توانست عنوان بهترین بازیکن زوریا 
 zoryafc در ماه نوامبر میالدی را از آن خود کند. وب سایت
بزرگ ترین سایت خبری و هواداری زوریا لوهانسک اقدام 
به برپایی یک نظرسنجی کرد و از هوادارانش خواست از 
میان چهار بازیکن موردنظر، بهترین بازیکن ماه گذشته 
را انتخاب کنند. در این نظرسنجی نام شهاب زاهدی دیگر 

بازیکن ایرانی دیده می شود.

استقال از بنیادی فر شکایت کرد  ◾
باشگاه استقالل از داور شــهــرآورد 97 شکایت کــرد.  
استقاللی ها اعتقاد دارند داور دو پنالتی این تیم در بازی 
با پرسپولیس را نگرفته و خطای فرشاد فرجی روی ژستد 

پنالتی 100درصد بوده است. 
باشگاه استقالل به همین دلیل با ارسال نامه به سازمان 
لیگ خواستار پیگیری روند قضاوت موعود بنیادی فر از 

شهرآورد 97 شده است.

رستم زاده  هفته هشتم لیگ برتر با ادامــه سیه روزی هــای پدیده و 
پیشروی اراکی ها پایان یافت. دیروز تیم میثاقیان مقابل نساجی مازندران 
حرفی برای گفتن نداشت و دو بر صفر شکست خورد تا قعر جدول را 
با 2 امتیاز ششدانگ برای خود داشته باشد. تیم پدیده فارغ از تمامی 
مشکالت ریز و درشت مدیریتی و مالکیتی از نداشتن مهره های قابل اتکا 
بیشتر از هرچیزی ضربه می خورد.میثاقیان روی نیمکت عمالً دستش 
برای اجرای هرگونه تاکتیکی بسته است و با این فشار روحی که بر تیم 
وارد شده بعید است از دست کسی کاری برای سروسامان دادن به این 
سیه روزی ها برآید. دیروز البته داور جوان بازی یک پنالتی مسلم را هم 
به ضرر پدیده نگرفت وگرنه نتیجه شکست سنگین تر هم می شد. اما 
نتیجه جالب دیروز را اراکی ها در تبریز گرفتند که موفق شدند با هدایت 
خطیبی تراکتور را با دوگــل شکست دهند و به  تیم های 16 امتیازی 
صدر اضافه شوند. آن ها به دلیل گل زده کمتر در رده سوم ایستاده اند. 
خطیبی این فصل کاری کرده کارستان و تیمش تا اینجای لیگ یقه خیلی 
از تیم های بزرگ را گرفته است .آلومینیوم با نتیجه دیروز استقالل و 
پرسپولیس را به رده هــای پایین تر هدایت کرد. مس رفسنجان هم در 
اصفهان همان بالیی را سر ذوب آهن آورد که یک روز قبل گل گهری های 
سیرجانی بر سر سپاهانی ها آوردنــد. سه بر صفر نتیجه ای بود که در 
فوالدشهر به نفع رفسنجانی ها رقم خورد تا آن ها استقالل را هم در جدول 
جا بگذارند. در آخرین بازی دیروز هم فوالد و فجر به تساوی یک بر یک 

رسیدند تا شیرازی ها کم کم به دامنه جدول سوق پیدا کنند.

کرمانی ها بالی جان اصفهانی ها

ششدانگ قعر به نام پدیده! 

ضد حمله

ستارگان ورزش

ورزش7

هفته شانزدهم اللیگا شنبه 
شــب بــا دیـــدار تــیــم هــای رئــال 
ــه داد و رئـــال مــادریــد  ســوســی
پیگیری شد که رئــال مادرید 

با نتیجه صفر-2 بر میزبان خود غلبه کرد.
رئال مادرید که ششمین پیروزی پیاپی خود 
در اللیگا را رقم زد، با 39 امتیاز و اختالفی 
8 امتیازی نسبت به تیم دوم، صدرنشین 

اللیگا باقی ماند. 
ــال گــفــت: »ایـــن یک  ســرمــربــی رئـ

بــازی کامل از جانب مــا بــود و 
تیم را بسیار منسجم دیدم. 
خوشحالم تیم در دفــاع نیز 
ــه خــوبــی کـــار مــی کــنــد. حــاال   ب

اعتماد بــه نفس بیشتری هم 
داریم. آمارها نیز می گویند 

ــه ایـــنـــجـــای  ــ ــ ــا ب ــ ــ ت
ــوب کــار  فــصــل خـ

کرده ایم«.
دربــــــــــــــــاره  او 
درخــــــــــشــــــــــش 
ــیـــوس و  ــیـــسـ ــنـ ویـ
یـــــوویـــــچ مــعــتــقــد 
ــورد  ــت:» در مـ ــ اســ
ویــنــیــســیــوس چیز 
بیشتری نــمــی تــوان 
گفت. او عالی بــود و 

بــازی به بــازی نیز بهتر می شود. کامالً هم 
در خدمت تیم است و چه در حمله و چه 
در دفـــاع، مشارکت بــاالیــی دارد. در مــورد 
یوویچ باید بگویم بسیار خوب کار کرد و باید 
نمایش خوب او را ستود. یک پاس گل داد و 
گل دوم را هم به زیبایی زد. او در لحظه گلزنی 

به خوبی خود را در موقعیت گل قرار داد«.
ــازی همه  ــ ــن بـ ــ ــنــزمــا در ای مــصــدومــیــت ب
را ترساند. او از ارکــان موفقیت های اخیر 
رئال است. شاید به همین دلیل آنچلوتی 
سریع او را تعویض کرد:» کریم کمی درد 
داشــت و نخواستم به او فشار بیاورم. 
ــالً جـــدی نیست،  مــصــدومــیــتــش اصــ
هرچند بعید است به بازی اینتر برسد«.
آیا قهرمانی قطعی است؟ »دوست ندارم 
کسی تصور کند ایــن اللیگا از حــاال تمام 
شــده و ما قهرمان خواهیم شد. 
هنوز به نیمه های فصل هم 
نرسیده ایم و راهی طوالنی 
در پــیــش اســـت. اینکه 
بگوییم این یک پیروزی 
قهرمانانه بود اغراق 
آمیز اســت. هفته 
ــعــد دربـــــی را در  ب
پـــیـــش داریــــــــم. با 
احترام به اتلتیکو، هدفمان یک 

پیروزی دیگر است«.

بــهــروز عــطــایــی ســرمــربــی تیم 
ملی والیبال درباره سطح کیفی 
رقابت های لیگ برتر والیبال در 
11 هفته دور رفت گفت: جدول 
رده بندی حاکی است که بازی ها و تیم ها از 
نظر کیفی بسیار به یکدیگر نزدیک هستند. 
پیش بینی نتایج خیلی سخت اســت. هر 
تیمی شانس پیروزی دارد. تنها تیم متفاوت، 
تیم سپاهان است که تمرینات خود را به موقع 

آغاز و مهره های با کیفیتی را جذب کرد. 
سرمربی تیم ملی والیبال در پاسخ به 
ایــن پرسش که اهمیت و اصــرار برای 
اتمام مسابقات لیگ برتر تا اسفندماه 
چیست؟ گفت: از سال 90 تا به امروز 

کــه هــر مربی خــارجــی در ایـــران حضور 
داشت مسابقات لیگ برتر تا پیش از عید 

نوروز به پایان می رسید. تیم 
ملی نیاز به اردوهــای 

بلندمدت دارد و 
فــقــط لــژیــونــرهــا 

دیــــــــرتــــــــر بـــه 
مــلــحــق  اردو 

مـــی شـــونـــد. 
ــاز اســت  ــی ن
بــازیــکــنــان 
ــی در  ــ ــدت مــ

کـــنـــار هـــم در 

اردو حضور داشته باشند. اینکه بخواهیم 
لیگ را طوالنی مدت برگزار کنیم خیلی مساعد 
نیست.وی تأکید کرد: در دوره والسکو، لوزانو، 
کــواچ، کوالکوویچ و الکنو همیشه مسابقات 
پیش از پایان سال به اتمام می رسید و کسی 

اعتراضی نداشت. 
این موضوع بسیار مهم است که باید به آن 
بپردازیم. تیم ملی فقط متعلق به لژیونرها 
نیست و ســایــر بازیکنان لیگ نیز بــایــد به 

اردوهای ملی ملحق شوند.
عطایی درباره تأثیر نبود بازی تدارکاتی 
اظهار کــرد: نظر سایر بازیکنان و 
مربیان محترم اســت امــا اگــر این 
شیوه غلط بود در طول سال های 
اخــیــر می توانستیم آن را اصــالح 
کنیم. قــرار نیست چیز جــدیــدی را 
امتحان کنیم. لیگ ملت ها 
ــرای ما سنگ محک  ب
بسیاری از بازیکنان 
خواهد بود. هدفمان 
ایـــن اســـت در لیگ 
ملت ها از بازیکنانی 
که کمتر در مسابقات 
ــد،  ــ ــده انـ ــ اســــتــــفــــاده شـ
ــهــره بــگــیــریــم تـــا از تمام  ب
ظرفیت های والیبال ایــران 

استفاده کنیم.

آنچلوتی: 

اللیگا هنوز به نام رئال نشده است 
سرمربی والیبال ایران:

تیم ملی فقط متعلق به لژیونرها نیست 



حقوق قانونی 
شیعیان خواسته 
ما از طالبان است  
رئیس شورای علمای 
شیعه افغانستان از 
تشکیل »کمیسیون 
ارتباطات« با طالبان 
به منظور احقاق 
حقوق شیعیان این 
کشور خبر داد. 
آیت اهلل »محمدهاشم 
صالحی« در دیدار 
جمعی از اصحاب 
رسانه ایران گفت: 
از حکومت جدید 
خواسته ایم حقوق 
شیعیان که در قانون 
اساسی افغانستان 
آمده و آن به رسمیت 
شناختن شیعه و 
آزادی احوال شیعیان 
است و نیز تشکیل 
حکومت فراگیر 
رعایت و پیگیری 
شود.

خبر
سپر انسانی ناتو!

روسیه اعالم کرد هواپیماهای شناسایی ناتو 
در دریــای سیاه از مسیر پــروازی هواپیماهای 
مسافربری استفاده می کنند و ایــن موضوع 
مخاطرات مرتبط با هواپیماهای غیرنظامی را 

افزایش داده است. 
ــدرال حمل و نقل هوایی  در بیانیه آژانـــس فـ
روسیه با اشاره به این موضوع آمده: هواپیمای 
شناسایی  CL600ناتو در سوم دسامبر با پرواز 
در ارتفاع ۹هزارو200 متری بر فراز آب های آزاد 
در دریای سیاه، از مسیر ویژه تعیین شده برای 

پرواز هواپیماهای غیرنظامی استفاده کرد. 
این هواپیما به هشدارهای صــادره هم پاسخ 
نـــداد کــه همین مسئله خــطــرات مــرتــبــط با 

هواپیماهای غیرنظامی را افزایش داده است.

استقبال حماس از تصمیم 
ضدصهیونیستی کویت 

جنبش مقاومت اسالمی حماس از تصمیم 
کویت برای ممنوعیت عبور کشتی  های تجاری 
رژیم صهیونیستی از طریق آب  های سرزمینی 

این کشور استقبال کرد. 
هــشــام قــاســم، رئــیــس بــخــش رســـانـــه ای ایــن 
جنبش در خـــارج، در اظــهــاراتــی گــفــت: این 
تصمیم بیانگر اجرای سیاست جدید و قدیمی 
کویت اســت که همیشه در راســتــای دفــاع از 

فلسطین و آرمان های عادالنه آن است.

 کشته شدن اشتباهی
13 غیرنظامی هندی

خبرگزاری فرانسه گزارش داد: نیروهای امنیتی 
 هند 13 غیرنظامی را در ایــالــت »نانگالند« 

در شمال شرق این کشور کشته اند. 
براساس این گــزارش، پلیس هند با تأیید این 
ــراد شنبه شب به  موضوع اعــالم کــرده ایــن اف
صورت اشتباهی توسط نیروهای امنیتی هدف 
گرفته شده اند! »آمیت شاه« وزیر کشور هند 
گفته: تحقیقات کاملی در ایــن زمینه انجام 
ــواده هــای قــربــانــیــان اجــرا  و عــدالــت بـــرای خــان

خواهد شد.
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جهان

مهدی خالدی تنها دو روز پــس از بیانیه 
بی سابقه دو مقام دولت منصور هادی و انتقاد 
آن ها از جنگ بی حاصل هفت ساله، روز گذشته 
نیز وزیــر بهداشت دولــت مستعفی با انتشار 
توییتی از آمادگی وزیران )که در هتلی در ریاض 
ــد( بــرای استعفای دسته جمعی  سکونت دارن
ــدادی که آشکار می سازد کابینه  خبر داد؛ روی

ــوده و  ــه رو ب رئیس جمهور فـــراری بــا بــحــران روبـ
در آستانه فروپاشی قرار گرفته است. هرچند 
»قاسم بحیبح« علت این تصمیم را وخامت 
شرایط اقتصادی یمن عنوان کرده اما واقعیت 
چیز دیــگــری اســت. »احــمــد بــن دغــر« رئیس 
شورای مشورتی و »عبدالعزیز جباری« نایب 
رئیس پارلمان دولت مستعفی در بیانیه خود با 
صراحت به این نکته اشاره کرده بودند که گزینه 
نظامی علیه انصارهللا شکست خورده و زمانش 

رسیده به جنگ پایان داده شود.
رویکرد تــازه و کم سابقه مقامات دولــت هادی 
چیزی است که نمی توان دربرابر آن بی تفاوت 
بود. این تغییر موضع آشکار اکنون این پرسش 
را ایجاد می کند که آیا جنگ یمن به پایانش 
نزدیک می شود؟ همان گونه که گفته شد دست 
و پــا زدن هـــای مقامات دولـــت هـــادی در وهله 
نخست مهر تأییدی بر بی نتیجه بودن جنگ 
هفت ساله است. هرچند این واقعیت سه چهار 
سالی می شود که بروز کرده اما اکنون ابعاد آن بر 
همگان آشکار می شود. یک تحلیلگر مسائل 
بین الملل در گفت وگو با قدس با ذکر این نکته 

می گوید: این البته اذعانی به واقعیت های روی 
زمین در جنگ یمن نیز اســت؛ اینکه دولــت 
مستعفی در صحنه میدان، زمین، دریا و هوا از 
هیچ قدرت و اختیاری برخوردار نیست و آن که 
تصمیم  می گیرد متجاوزان عربستان و اماراتی 
هستند. اظهارات وزیر بهداشت دولت هادی 
تلنگری به ائتالف متجاوز است، اینکه مردم از 
جنگ خسته شده و مصیبت های ایجاد شده 

محصول هجوم دشمنان خارجی است.
سیدرضا میرابیان تصریح کرد: به نظر می رسد 
آن هـــا دریــافــتــه انــد جنگ یمن از نظر نظامی 
پــیــروزی نخواهد داشـــت. از ایــن رو بــه دنبال 
ــه ســمــت یک  آن هستند زمــیــنــه چــرخــش ب
راه حـــل سیاسی را فــراهــم کنند. میرابیان در 
ادامــه با بیان اینکه انصارهللا همواره از صلح 
سخن گفته، تأکید کرد: همین چند روز پیش 
»هشام الشرف« وزیر خارجه دولت نجات ملی 
یمن در گفت وگو با المیادین صریحاً گفت: ما 
چندین بار دست خود را برای صلح دراز کردیم، 
ولی به دنبال صلح عادالنه هستیم. پس هرگونه 
صلحی در سایه توجه به خواسته مقاومت 

امکان پذیر اســت وگرنه لفاظی های توخالی 
می تواند دامی باشد تا انصارهللا که این روزها در 
همه جبهه ها و به ویژه مأرب و الحدیده در حال 
پیشروی است را زمینگیر کرده و در ادامه اهداف 

پشت پرده خود را پیگیری کنند.
وی تصریح کرد: انصارهللا به درستی می داند طرف 
مذاکره وی نه دولت نیم بند هادی بلکه سعودی و 
امارات هستند. شرط اولیه مقاومت برای هرگونه 
گفت وگو با ریاض هم دو چیز است؛ پایان تجاوز 
به یمن و رفع تحریم های ظالمانه. پس اگر این دو 
محقق نشود انگار هیچ اتفاق جدیدی رخ نداده و 
مذاکره ای در کار نخواهد بود. این تحلیلگر در انتها 
افزود: عربستان هنوز در این توهم به سر می برد 
که این جنگ را با راه حل نظامی به پایان برساند. 
مردم یمن هم اکنون هم زیر حمالت بی محابای 
ائتالف سعودی قرار دارند به گونه ای که همین روز 
گذشته در جریان بمباران صنعا پایتخت یمن 
توسط جنگنده های سعودی 13 غیرنظامی شهید 
و زخمی شدند. تا وقتی که این توهم هست و به 
این دو خواسته تن ندهند دورنمای یمن شاهد 

اتفاق تازه ای نخواهد بود.

گزارش گزارش 

جنگیمنبهپایانشنزدیکمیشود؟

کابینه هتلی 
 منصور هادی 

در آستانه فروپاشی

 عـــــلـــــوی 
شـــــبـــــکـــــه هـــــای 
ــی تـــرکـــیـــه  ــ ــمـ ــ رسـ
در خــبــری فـــوری 
اعالم کردند طرح 
تــرور رجــب طیب 
اردوغان با انفجار 
بـــمـــب، درســــــت لــحــظــاتــی پــیــش 
ــاز ســخــنــرانــی وی در شهر  ــ از آغـ
»ســعــرد« کشف و خنثی شــد. به 
گـــزارش فـــارس، ایــن بمب زیــر یک 
ماشین پلیس کــار گــذاشــتــه شده 
و از راه دور کنترل می شده است. 
برخی گــزارش هــا می گویند خــودرو 
بمب گذاری شده، ماشین شخصی 
ــودرو خدمتی  یــک افــســر بـــوده و خـ
ــوده اســــت. در  ــب و رســمــی پــلــیــس ن
ــرور  حــالــی کــه خــبــر خنثی شـــدن ت
ادعایی رئیس جمهور ترکیه منتشر 
می شود، مقامات حزب حاکم بهانه 
خوبی برای سرکوب بیشتر مخالفان 
به بهانه ترور اردوغان پیدا کرده اند. 
این خبر در شرایطی منتشر می شود 
که اوضاع ترکیه در روزهای اخیر به 
دلیل بحران های اقتصادی ناشی از 
سقوط ارزش پــول ملی ایــن کشور 
بــا تنش هــمــراه بـــوده اســـت. لیر در 

یک ســال گذشته 44درصــد یعنی 
حدود نیمی از ارزش خود را در برابر 
دالر از دســت داده و اردوغـــان تنها 
در دو ســال گذشته ســه بــار رئیس 
ــن کــشــور را عوض  بــانــک مــرکــزی ای
ــرد. اردوغـــــــان هــمــیــن چــنــد روز  ــ کـ
ــر اقتصاد ایــن کشور  پیش نیز وزی
را برکنار و »نورالدین نباتی« را به 
ــر اقــتــصــاد جــدیــد ایــن  ــ عــنــوان وزی

ــرد. گفته می شود  کشور معرفی ک
»نباتی« که به عنوان وزیر اقتصاد 
و خــزانــه داری فعلی معرفی شــده، 
از حامیان سرسخت کاهش نرخ 
بهره اســت. تحلیلگران اقتصادی 
مدیریت نادرست اردوغان را عامل 
به هم ریختگی اقــتــصــادی در ایــن 
کشور می دانند و بر این عقیده اند 
سوءمدیریت و ابــهــامــات سیاسی 

سبب شــده تــورم در ایــن کشور دو 
ــمــی شـــود و ذخـــایـــر خـــارجـــی به  رق
کمترین میزان برسد، همچنین لیر 
 -پــول ملی ترکیه- در چهار ســال، 
دو ســـوم ارزش خـــود را از دســت 
بدهد که بدترین وضعیت در بین 
ــه حساب  اقــتــصــاد هــای نــوظــهــور ب
ــه اردوغــــــان  ــد. در حـــالـــی کـ ــ مــــی آی
ــت،  ــالً اقـــتـــصـــاد نـــخـــوانـــده اسـ ــ اصـ

تــئــوری هــای اقــتــصــادی مــی دهــد که 
سیاستمداران و مدیران اقتصادی 
از ایـــن وضــعــیــت راضـــی نیستند. 
پیش از ایــن، رسانه ها صحنه هایی 
را نــشــان مـــی دادنـــد کــه مــــردم، پــول 
ملی خودشان را در مقابل دوربین ها 
ــن مــعــنــی که  مـــی ســـوزانـــدنـــد؛ بـــه ایـ
پولشان بسیار بـــی ارزش شــده و به 
هیچ دردی نمی خورد. برخی ناظران 
مــعــتــقــدنــد هـــر مـــقـــدار کـــه اوضـــاع 
داخــــلــــی بـــه خـــصـــوص وضــعــیــت 
اقتصادی ترکیه نابسامان می شود، 
نخبگان حــاکــم طــرحــی بـــرای پــرت 
کـــردن حـــواس افــکــار عمومی پیاده 

می کنند. 
آن ها شرایط پس از کودتای تابستان 
ــن کــشــور را شــاهــد مــثــال خود  ۹5 ای
ارزیــابــی کــرده و معتقدند آن کودتا، 
بهانه نیروهای امنیتی این کشور برای 
 قلع و قمع تمام مخالفان در سراسر 
ترکیه بود. اینک با انتشار خبر خنثی 
شـــدن تـــرور رجـــب طــیــب اردوغــــان، 
دوبـــاره فضا بـــرای تشدید ترتیبات 
امنیتی ضد مخالفان رئیس جمهور 
ــزب حــاکــم بـــه مــنــظــور کــنــتــرل  و حــ
وضعیت نابسامان اقــتــصــادی این 

روزهای ترکیه مهیا خواهد شد.

رسانههایترکیهمدعیخنثیشدنطرحتروراردوغانشدند

بازی تاج و تخت در حریم سلطان!

صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

سردبیر:
امیر سعادتی

 خودکفایی ایران در تولید کیک زرد )1389 ه ش(
زرد  امروز سالگرد اعالم خودکفایی ایران در تولید کیک 

است. کیک زرد یکی از مفاهیم پرکاربرد در صنعت 
انرژی هسته ای است. این پودر زرد رنگ عمومًا برای 

تهیه سوخت رآکتور هسته ای کاربرد دارد، در واقع 
این ماده است که پس از پردازش هایی به  UO2تبدیل 

و برای استفاده در میله های سوختی به کار برده 
می شود. این ماده همچنین می تواند برای غنی سازی 

به گاز هگزافلوراید اورانیوم یا UF6 تبدیل شود.

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

07:01

اوقات شرعی به افق مشهد

اذان صبح فردا

اذان ظهر

11:23

04:59

اذان مغرب

16:37

غروب خورشيد

16:16
 نیمه شب شرعی

22:38
طلوع فردا

06:29
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آگهی دعوت به تجدید  ارزیابی 
        کیفی فراخوان عمومی مناقصه
     شماره  17-37-1400 - نوبت اول

اداره کل راه آهن خراسان در نظر  دارد
بناب�ر آیی�ن نامه اجرایی بن�د ج ماده 12 قانون برگ�زاری مناقصات نس�بت به ارزیابی 
کیفی پیمانکاران واجد ش�رایط جهت ش�رکت در مناقصه ،  ازطریق س�امانه تدارکات 

الکترونیکی دولت ) ستاد( به نشانی www.setadiran.ir  به شرح زیر اقدام نماید .
مناقص�ه گ�ران  می بایس�ت  در  س�امانه فوق  )س�تاد(   ثبت نام  و پ�س از اخذ  گواهی 
امضاء الکترونیکی نس�بت به   دریافت اس�ناد  از طریق س�امانه مذک�ور اقدام   نمایند.
الزم به ذکراس�ت کلیه مراحل برگزاری مناقصه ازفراخوان ت�ا انتخاب برنده ازطریق 

سایت مزبورانجام می گردد.
1- نام سازمان مناقصه گذار : اداره کل راه آهن خراسان .

2- ش�رح مختص�ر موض�وع مناقصه :  تهیه و تجهیز تأسیس�ات س�اختمان های س�ایت 
ایستگاه مشهد .

تذکر مهم : با عنایت به بخش�نامه 600/49564/ص-98/05/07 معاونت محترم توسعه 
مدیریت و منابع  قیمت ها  می بایست متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت 

ارائه گردد . 
3- مهلت خرید  اسناد ارزیابی : تا  ساعت 13:30  روز  پنجشنبه   مورخ 1400/09/18 .

4- ش�ایان ذکراس�ت دریافت اس�ناد و ارائه پاس�خ اس�تعالم ارزیابی صرفا"میبایس�ت 
ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  ) ستاد( صورت پذیرد و شرکت کنندگانی 
در صورت تمایل ، مجاز به خرید حضوری اس�ناد می باش�ند که قبال در سامانه مذکور 

ثبت نام و اسناد را آپلود نموده اند  .
5- فراخ�وان ارزیاب�ی کیف�ی ف�وق از طری�ق پای�گاه ملی اط�الع رس�انی مناقصات                      

http:/iets.mporg.ir اطالع رسانی می گردد.
6-  مهلت و محل ارائه  اس�ناد ارزیابی : شرکت کنندگان در  ارزیابی کیفی می بایست 

اس�ناد ارزیابی را  تا س�اعت 13:30  روز پنجش�نبه   مورخ 1400/10/02 - درس�امانه 
تدارکات الکترونیکی دولت به آدرسwww.setadiran.ir   بارگذاری  نمایند .

7- مبلغ کل برآورد : 78.002.000.000  ریال  .
8- مدت و محل  اجرا : مدت اجرا  سه  ماه می باشد .

9- مبلغ تضمین  شرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ  3.900.100.000  ) سه  میلیارد و 
نهصد  میلیون و یکصد هزار (  ریال  مطابق با تضامین معتبر مندرج در آیین نامه تضمین 
معامالت دولتی موضوع مصوبه شماره 123402/ت 50659 ه� مورخ 94/09/22 هیات 
محترم وزیران و اصالحیه آن با شماره  5211/ت 57592 ه� مورخ 1400/01/22 ، در 
صورت واریز  نقد  شماره  حساب  IR 290100004001064006372624  با شناسه واریز 
" 984280500111111111111111111111  "ن�زد بان�ک مرک�زی  اعالم می گردد . 
تذکر: به درخواست مناقصه گذار ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار الزم است به 

مدت سه ماه دیگر قابلیت تمدید داشته باشد. 
10- رشته و رتبه : داشتن  گواهی معتبر ساخت چیلر از وزرات صمت ) صنعت ، معدن 
و تجارت (  یا داش�تن گواهی معتبر نمایندگی از ش�رکت سازنده چیلر الزامی میباشد. 
و می بایس�ت به همراه اس�ناد مرتبط درس�امانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس

www.setadiran.ir   تا  ساعت 13:30  روز پنجشنبه   مورخ 1400/10/02 - بارگذاری  
نمایند .  در غیر اینصورت از فرآیند مناقصه  حذف خواهند گردید و هیچگونه ادعایی 

از سوی شرکت کننده  در اینخصوص قابل استماع نخواهد بود .
تذک�ر 1 " ارائه گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی 
ب�ه موجب مصوب�ه 135943/ ت 55887 ه� م�ورخ 97/10/15  هیئت محترم وزیران 
و  آیی�ن نام�ه ایمنی ام�ور پیمان�کاری" مص�وب 89/03/05  وزیر تع�اون ،کار و رفاه 
اجتماعی علی الخصوص ماده 2 آن درس�امانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس

www.setadiran.ir  الزامی است. 
تذک�ر 2 : با توجه به گواهی صالحیت در رش�ته و پایه مورد نی�از دارای ظرفیت آزاد 

الزم با توجه به مبلغ برآورد مناقصه باشند.
تذکر 3 : ارائه تصویر برابر با اصل شده گواهی صالحیت الزامی می باشد . 

11- هزینه دو نوبت آگهی مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باشد . 
پ�س از ارزیاب�ی کیف�ی ، از مناقص�ه گ�ران واج�د ش�رایط ک�ه حداق�ل امتی�از الزم 
را کس�ب نم�وده باش�ند جه�ت دریاف�ت اس�ناد مناقص�ه دع�وت بعم�ل خواهدآمد.

اداره كل راه آهن خراسان

وزارت راه و شهرسازی
شركت راه آهن

جمهوری اسالمی ایران
)سهامی خاص( 

اداره كل راه آهن خرأسان

شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی 

فراخوان مناقصه  عمومی دو مرحله ای

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی

نوبت اول

شرکت توزيع نيروی برق آذربايجانغربی در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله اي خرید انواع کابل فشار متوسط آلومینیومی   به 
شرح جدول ذیل و برابر مشخصات فني پيوست اسناد مناقصه را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه 
سامانه  درگاه  طریق  از  ها  پاکت  بازگشایی  و  گران  مناقصه  پیشنهاد  ارائه  تا  مناقصه  اسناد  دریافت  از  مناقصه  برگزاری  مراحل 
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 سه شنبه  مورخ 1400/09/16
آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصات از سایت : ساعت 19 روز چهارشنبه  مورخ 1400/09/24

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد : ساعت 19 روز  یک شنبه مورخ 1400/10/05
زمان بازگشایی پاکت های الف و ب: روز دوشنبه مورخ 06 /1400/10 و به شرح جدول ذیل خواهد بود.

تاریخ تشکیل جلسه افتتاح پاکات ج ) پیشنهاد قیمت ( پیشنهاد دهندگان ، با ملحوظ قراردادن زمان جهت بررسی مشخصات فنی 
پیشنهاد دهندگان توسط کمیته فنی بازرگانی ، در جلسه گشایش پاکات الف و ب به اطالع شرکت کنندگان در مناقصه خواهد رسید.

توضیح : پیشنهاددهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده شرکت در مناقصه ، تضمینهای معتبر ) بر اساس شرایط مندرج در اسناد 
مناقصه( تهیه و تسلیم نماید و به پیشنهاد های فاقد امضا ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضا مدت مقرر در 

فراخوان واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مبلغ  کل تضمین شرکت موضوع  مناقصه و شماره فراخوانشماره مناقصه
نوع اعتباردر مناقصه )به ریال(

خرید  انواع کابل فشار متوسط آلومینیومی   1400-239
طرحهای  790.000.000 )شماره فراخوان  2000009003000183 (

عمرانی

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: 
آدرس : اروميه – بلوار ارتش-سربازان گمنام-ارتش.شرکت توزیع نیروی برق استان ،  تلفن 3110-044 داخلی 4305  

اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
مرکزتماس : 021-27313131

دفترثبت نام : 88969737-021و021-85193768
دفتر ثبت نام ارومیه : 09144443544 - 04432232113

کننده/ تامین  /پروفایل  نام  ثبت  )بخش   www.setadiran.ir در سایت سامانه  استانها  نام سایر  دفاترثبت  تماس  اطالعات 
مناقصه گر( موجود است.

برق  نيروی  توزيع  شرکت  وسايت   ) توانير  شرکت   ( برق  صنعت  معامالت  رسانی  اطالع  هاي  سايت  در  مناقصه  فراخوان  ضمناً 
آذربايجانغربی و سايت ملی مناقصات  به ترتيب به آدرس هاي :

Iets.Mporg.ir   ,WWW.Waepd.ir     ,WWW.tavanir. org.ir  قابل مشاهده است . 
توضیح : سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه  مندرج است.                                  شناسه آگهی  1235740
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