
گفت وگو با وجیهه سامانی 
گردآورنده »می خواهم بمانم« 

ورود ادبی 
به یک آسیب اجتماعی

قوچان نژاد: 
به لیگ ایران می آیم

چهار گوشه دنیا 
با »گوچی«

آذر16

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

74

سه شنبه ۱6 آذر ۱٤۰۰    ۲ جمادی االول ۱٤٤۲      7 دسامبر ۲۰۲۱       سال سی و چهارم  
 شــماره 969۰     8 صفحه          ٤صفحــه رواق            ٤ صفحه ویژه خراســان   

نگفت، نشان داد...رواق2
 روایتی از زندگی  زنده یاد حاج  عباس مسجدی  
که با دست خالی مهدکودک، مسجد و حسینیه ساخت و وقف کرد

ایران دیروز میزبان وزیر خارجه سوریه  و مشاور امنیت ملی امارات بود

ترافیک دیپلماتیک در تهران
2

3

 شرکت های دانش بنیان داخلی 
به کمک نظارت  در فرایند تجارت می آیند

سد گمرک 
هوشمند در برابر 
قاچاق کاال

 توصیه های پروفسور یوسف ثبوتی 
به دانشجویان درگفت وگو با قدس

 خودتان را 
دست کم نگیرید

یادداشتی از جواد صبوحی

 اقتضائات 
دانشجو بودن

 پای صحبت دو تن از اعضای 
هیئت علمی دانشگاه امام رضا)ع( 

همچنان دانشجوی 
این آستانیم

 در پیام رئیس دانشگاه 
علوم اسالمی رضوی مطرح شد

نیاز کشور به 
دانشجویان تراز انقالب 

ویژه روز دانشجو

6

رواقرواق4

یادداشت 8
گروکشی از لبنان برای 
جبران شکست در یمن

حسین محمدی اصل
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شرح در صفحه 5

شركت قندآگهی  مناقصه 
 تربت حیدریه 
خرید انواع نهاده های كشاورزی ، عملیات

بسته بندی شكر سفید وقهوه ای

        رعایت حریم خطوط لولة فشار قوی انتقال گاز حفظ امنیت و سالمت شما را به ارمغان می آورد.

فراخوان تجدید مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی ساده یك مرحله ای
 به شماره 2000093023000016)نوبت اول(                    

شرکت انتقال گازایران )منطقه شش عملیات انتقال گاز( در نظر دارد تجدید 
مناقصه نش��ت یابی 3500کیلومتر از خط��وط لوله انتقال گاز محدوده عملیاتی  
منطقه ش��ش را  از طریق سامانه تدارکات الكترونیكی دولت ) ستاد ( برگزار 
نماید.کلیه مراحل فرآیند برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه 
پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ایی پاکتها از طریق درگاه س��امانه تدارکات 
الكترونیكی دولت )س��تاد ( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد 
و الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در 
سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شرکت در مناقصه 

محقق سازند.
1( نام و نش��انی مناقصه گذار: منطقه ش��ش عملیات انتقال گاز  ، بندرعباس ، 

روبروی پلیس راه میناب/ بندر ، فرعی سمت راست ، کیلومتر2
2( موض��وع مناقص��ه: نش��ت یاب��ی 3500کیلومتر از خط��وط لول��ه انتقال گاز 

محدوده عملیاتی  منطقه شش
3( مح��ل اج��رای پ��روژه : مح��دوده عملیاتی منطقه ش��ش ش��امل اس��تانهای 

هرمزگان، یزد،سیستان و بلوچستان و کرمان
4( مهل��ت زمان��ی دریاف��ت اس��ناد مناقص��ه از س��ایت  : از س��اعت 08:00 
چهارش��نبه  18:00روز  س��اعت  ت��ا   1400/09/16 م��ورخ  ش��نبه  س��ه  روز 
ب��ود. خواه��د  س��تاد"  "س��امانه  طری��ق  از  صرف��ا   1400/09/24 م��ورخ 
5( مهل��ت زمانی بارگذاری اس��ناد مناقصه در س��ایت : ازس��اعت 08:00 صبح 
روز پنجش��نبه  م��ورخ 1400/09/25 ت��ا س��اعت 10:00  روز چهارش��نبه مورخ 

1400/10/08 ، صرفا از طریق "سامانه ستاد" 
6( ن��وع و مبل��غ تضمین ش��رکت درفرایند ارج��اع کار :مطابق مصوبه ش��ماره 
123402/ت  50659 ه م��ورخ 09/22/ 1394 هیئ��ت وزی��ران و اصالحیه های 

بعدی آن خواهد بود.
مبل��غ تضمین ش��رکت در فرآیند ارج��اع کار609/250/000 ریال  و متناس��ب 

ب��ا ان��واع تضمین ه��ای اعالم ش��ده در آیی��ن نام��ه تضمین معام��الت دولتی 
بشماره123402/ت  50659 ه مورخ 09/22/ 1394

7( اطالع��ات تم��اس مناقص��ه گذار : مناقصه گ��ران می توانن��د جهت دریافت 
اطالعات بیش��تر یا داش��تن هرگونه ابهام در خصوص اس��ناد مناقصه با تلفن 
ش��ماره  6012-07632196072 ی��ا از طری��ق نماب��ر ش��ماره 07632196571-

07633671267 مكاتبه نمایند. 
آگهی نوبت اول  :  1400/09/16             آگهی  نوبت دوم  : 1400/09/17

8( گش��ایش پیش��نهادها : پ��اکات پیش��نهاد قیم��ت روز دوش��نبه  م��ورخ 
1400/10/20 س��اعت 10:00 به نش��انی : بندرعباس : روبروی پلیس راه میناب 
به بندرعباس –فرعی س��مت راس��ت کیلومتر 2-امور پیمانها -صندوق پستی 

-791454675 شرکت منطقه شش عملیات انتقال گاز 
 9( سایر شرایط متقاضیان شرکت در مناقصه :  

1-9-توانایی ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات به میزان 10 % بار مالی پیمان در 
صورت برنده ش��دن ، متناس��ب با انواع تضمین های اعالم شده در آیین نامه 
تضمی��ن معامالت دولتی بش��ماره 123402/ت  50659 ه مورخ 09/22/ 1394

2-9- ارائ��ه گواهی صالحیت معتبر رس��ته  تاسیس��ات تجهیزات  از س��ازمان 
برنامه و بودجه یا گواهی صالحیت مشاوران بازرسی فنی

3-9-ارائه گواهی صالحیت معتبر ایمنی در امور پیمانكاری 
4-9- قیمتها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.

5-9-داشتن ظرفیت خالی ارجاع کار
10( اطالع��ات کلی مناقصه در پایگاه ملی اطالع رس��انی مناقصات کش��ور با کد 

فراخوان 53102696  و سایت shana.ir موجود می باشد.
پاکات پیشنهاد نرخ مناقصه گرانی بازگشایی خواهدشد که براساس آئین نامه 
اجرائی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات تائید صالحیت ش��ده باش��ند.                                                            

                                                                                              شناسه آگهی 1235414
روابط عمومی منطقه شش عملیات انتقال گاز                                                            
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شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی 

فراخوان مناقصه  عمومی دو مرحله ای

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی

نوبت دوم

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 انقضاء 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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»آگهی ارزیابی کیفی تولیدکنندگان کاال«    
فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای  شماره مجوز: 5897 - 1400

شماره RNL-0048008-MY )نوبت دوم(
ش��رکت پاالی��ش نف��ت ام��ام خمینی )ره( ش��ازند در نظر دارد فراخ��وان  ارزیابی کیفی جه��ت برگزاری مناقص��ه عمومی  خرید 180 تن ماده ش��یمیایی  
D.M.D.S ب��ه ش��ماره مناقصه RNL-0048008-MY و ش��ماره فراخ��وان  2000092447000129 را از طریق س��امانه ت��دارکات الكترونیكی دول��ت برگزار نمای��د. کلیه مراحل 
برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اس��ناد اس��تعالم ارزیابی کیفی تا ارس��ال دعوتنامه  جهت  س��ایر  مراحل مناقصه،  از طریق درگاه س��امانه  تدارکات 
الكترونیكی دولت )س��تاد( به  آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد ش��د. الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور 
و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق س��ازند. تاریخ انتش��ار فراخوان در س��امانه تاریخ 1400/09/13 و 1400/09/16 می باشد. اطالعات و اسناد 

مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد برای مناقصه گران ارسال خواهد شد.

مقدار/شرح مختصر كاالشماره مناقصهردیف
تعداد

برآورد هزینه انجام موضوع 
مناقصه )ریال(

مبلغ تضمین شركت در 
فرآیند ارجاع كار )ریال(

1MY-0048008-RNLD.M.D.S 18045,000,000,0002,250,000,000 تنماده شیمیایی
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی: ساعت 18 روز سه شنبه تاریخ 1400/09/23

مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی: ساعت 18 روز چهارشنبه تاریخ  1400/10/08
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار: 

آدرس: اراك- کیلومتر 20 جاده بروجرد- سه راهی شازند- اداره تدارکات کاال- اتاق 118تلفن: 086-33492916-33492840
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام و مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 021-1456  

روابط عمومی شرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازندآدرس اینترنتی: WWW.IKORC.IR             شناسه آگهی 1233367

شركت پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند  
»سهامی عام«

امام)ره( فرمودند: به سراغ مردم بروید. مردم صاحبان اصلی انقالب 
هستند. شما سراغ کشاورزی بروید که با سختی و مرارت دستاورد 

مثبتی در امر کشاورزی دارد و نیاز کشور را برآورده می کند...
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 قالیباف و اژه ای دیروز به جمع دانشجویان رفتند
 رئیسی امروز  در دانشگاه شریف سخنرانی می کند 

حمله رژیم 
پهلوی به 
 دانشگاه تهران
 در سال 1332

 16 آذر با تمام قوا 



   ذخایر کشور 
باالی ۶۵ درصد 
است  
معاون اول 
رئیس جمهور ضمن 
دعوت از دانشجویان 
برای ارائه 
طرح هایشان به دولت 
گفت: دانشجویان با 
تشکیل هسته های 
مشاوره ای به دولت 
کمک کنند.

به گزارش فارس، 
محمد مخبر 
در نشستی با 
دانشجویان افزود: 
دولت توانست 
با اتخاذ اقدامات 
به موقع جلو مشکالت 
دشمن شادکن را بگیرد 
تا جایی که ذخایر 
کاالهای اساسی را 
به نقطه اطمینان 
رساندیم و در حال 
حاضر میانگین 
ذخایر باالی ۶۵ 
درصد است.

گزارش خبری برخالف ســال گذشته که به 
علت کرونا، فضای دانشگاه 
ــود، امــســال  ــ ــور بـ ــ ــوت و ک ســ
مقامات مختلف کشوری به 
جمع دانشجویان رفته اند؛ 
دیــــــروز رئـــیـــس مــجــلــس در 
نشستی بــا دانشجویان در دانــشــگــاه شهید 
بهشتی اظــهــارات داغــی را شنید و پاسخ های 
جالبی هم داد. رئیس قوه قضائیه هم میزبان 
تعدادی از دانشجویان بــود. امــروز هم رئیس 
جمهور میهمان دانشگاه صنعتی شریف است.

نقدهای صریح دانشجویان به قالیباف  ◾
ــارس در نــشــســت قــالــیــبــاف در  ــ بــه گــــزارش ف
دانشگاه شهید بهشتی ابتدا نوبت به دبیر 

جامعه اسالمی دانشگاه می رسد. 
ــه قالیباف  ایـــن فــعــال دانــشــجــویــی خــطــاب ب
مــــی گــــویــــد: مـــــــردم از مـــجـــلـــس انـــقـــالبـــی 
انـــتـــظـــار تـــحـــول در ســـاخـــتـــارهـــای مــعــیــوب 
ــا عــمــلــکــرد یـــک ســال  گــذشــتــه را دارنــــــد، امــ
ــری را  ــگــ ــ  و نـــیـــم گـــذشـــتـــه مــجــلــس چـــیـــز دی

نشان می دهد. 
او گریزی هم به عطش برخی نمایندگان برای 
مسئولیت های اجــرایــی مــی زنــد و می پرسد: 
آیــا راه پاستور از بهارستان مــی گــذرد؟! یک 
دانشجوی دیگر هم خطاب به قالیباف می گوید 
یک بار برای همیشه تکلیفتان را با اطرافیانتان 
روشن کنید! این گفته او با تشویق دانشجویان 
مواجه می شود و فضا دانشجویی تر می شود 
و در نهایت هم تذکر می دهد که »مگر فقط 
خــروجــی هــای یکی دو دانــشــگــاه خــاص باید 

مسئولیت های کشوری را به عهده بگیرند؟« 

قالیباف: تنها طرح شفافیت را امضا کرده ام  ◾
در ادامه نوبت به رئیس مجلس رسید که در 
برابر سیل انتقادات دانشجویان از خود دفاع 
کند. محمدباقر قالیباف تحول در حکمرانی را 
بزرگ ترین چالش امروز کشور دانست و تأکید 
کرد: یکی از مشکالت کشور شایسته گزینی 
است، قطعاً همه نخبگان کشور الزاماً در یک 
دانشگاه نیستند. قالیباف در خصوص موضوع 
مطرح شده از سوی یکی از دانشجویان درباره 
شائبه وکیل الدوله شدن نمایندگان تأکید کرد: 

مجلس نباید وکــیــل الــدولــه بــشــود؛ نقد وارد 
است و نباید در مجلس بیانیه امضا و منتشر 
می شد که مثالً قالیباف یا آقــای رئیسی برای 
ریاست جمهوری بیاید. این اقدام اشتباه بود و 
به همین خاطر اجازه ندادم آن نامه از تریبون 
مجلس قرائت شود. قالیباف با بیان اینکه برای 
هیچ عزل و نصبی با کسی تماس نمی گیرم، 
گفت: دو نماینده ای که به دولت رفتند، اصالً 
البی نکردند. وی با بیان اینکه مطمئن باشید 
در مجلس به دنبال فیلتر کردن فضای مجازی 
نیستیم، گــفــت: بــرخــی کسانی کــه در حــوزه 
نــرم افــزارهــا کــار می کردند تــا صحبت از طرح 

صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی شد، 
ــارات و ترکیه رفتند چــون فکر می کردند  به ام
فضای مــجــازی بسته مــی شــود. در حالی که 
این ها توطئه دشمن بود. ماجرای علی اصغر 
عنابستانی نماینده مــردم ســبــزوار و برخورد 
وی با سرباز راهــور هم موضوع دیگری بود که 
قالیباف درباره آن اظهار کرد: در این باره هیئت 
نظارت بر رفتار نمایندگان باید محکم تر پیگیری 
می کرد، اما مأمور قانون هم نباید خالف قانون 
عمل کند. آقــای عنابستانی در این ماجرا به 
سرباز سیلی نزده و فقط او را هل داده بود. وی 
در عین حال خاطرنشان کرد: البته در دوره قبل 
نماینده ای به گمرک رفت و تخلفی مرتکب شد 
اما از او پشتیبانی شد، اما در این دوره هیئت 
نظارت بر رفتار نمایندگان به این نتیجه رسید 

که باید پرونده به دادگاه برود.
ــدادی از  ــعــ ــا تــ ــ ــه نـــیـــز ب ــی ــوه قــضــائ ــ ــیـــس قـ رئـ
 نمایندگان تشکل    های دانشجویی دیدار کرد. 
حجت االسالم و المسلمین اژه ای که خود به 
عنوان سخنگوی قوه بارها به جمع دانشجویان 
رفــتــه، در ایــن نشست بیشتر شنونده بــود و 
سخنان نمایندگانی از بسیج دانشجویی، 
جامعه اســالمــی دانــشــجــویــان، دانشجویان 
مــســتــقــل، دفــتــر تــحــکــیــم وحـــــدت، جنبش 
عــدالــت    خــواه دانشجویی، انجمن اسالمی، 
دانشگاه آزاد اسالمی، دانشگاه علوم قضایی 
و گــروه    هــای جهادی دانشجویی را شنید. به 
گزارش میزان رئیس قوه قضائیه در ابتدای این 
دیدار به بیان مطالبی در اهمیت حرکت پیشرو 
و مطالبه    گرایانه جنبش دانشجویی در مسیر 

آرمان ها و اهداف انقالب اسالمی پرداخت. 

قالیبافواژهایدیروزبهجمعدانشجویانرفتند،رئیسیامروزسخنرانیمیکند

16 آذر با تمام قوا 

خبرخبر
ويژهويژه

مردم کنایه  های تلخ نمی  شنوند ◾
منوچهر متکی در مصاحبه با مهر گفت: در دولت قبل، 
بخش قابل توجهی از جامعه بر اثر نوع کشورداری، نوع 
نگاه در سیاست خارجی و نوع ادبیات دولت، آرام آرام 
احساس حقارت می  کردند. وزیــر اسبق امــور خارجه 
افزود: دیگر رئیس  جمهور نمی  گوید: شما مگر مذاکره 
بلدید؟ مگر شما را در دنیا تحویل می  گرفتند؟ وکنایه  های 

تلخ و آزاردهنده   دیگر.

 نشست  های اصالح  طلبان برای آسیب  شناسی
ــان اصــالحــات  ــیــان گــفــت: جــری ــران عــضــو بــنــیــاد امــیــد ای
ــی جـــهـــت آســیــب  شــنــاســی  نـــشـــســـت  هـــای مــفــصــل
انتخابات۱۴۰۰ برگزار کرده که به محض روشن شدن نتایج 
نهایی، سخنگوی جبهه اصالحات آن را اعالم می  کند. به 
گزارش مهر، سیدحسن رسولی افزود: صحبت تغییر آقای 
خاتمی به عنوان رئیس جبهه اصالحات مطرح نیست و 

بهزاد نبوی هم  اعمال  نظر انفرادی نداشته است.

عــدم شفافیت ۸۱ هـــزار میلیاردتومان در بهداشت  ◾
سخنگوی کمیسیون اصـــل 9۰ مجلس گــفــت:      عــدم 
شفافیت ۸۱ هــزار میلیارد تومان در بخش بهداشت و 
درمان دانشگاه     های علوم پزشکی کشور، آن     هم در شرایطی 
که دولت برای تدوین منطقی و عاقالنه الیحه بودجه سال 
۱۴۰۱ باید انضباط مالی بودجه را افزایش دهد، قابل قبول 
نیست. به گزارش فارس، علی خضریان افزود: این رقم فاقد 

هرگونه رصد و نظارت بر نحوه هزینه     کرد آن است.

در آرزوی گفت و گو با الریجانی ◾
عضو اتحادیه انجمن  های اسالمی دانشجویان مستقل 
گفت: مجلس یازدهم و دولت سیزدهم میراث  داران جریان 
بی  عملی هستند که هنوز هم ته  مانده  هایشان، مسئولیت 
ناپذیرتر از قبل به انقالب هجمه می  کنند. به گزارش مهر، 
معین رضیئی در مراسم ۱۶ آذر دانشگاه شهید بهشتی به 
قالیباف گفت: در ۱2سال ریاست الریجانی بر مجلس حتی 

یک بار نشد که رودررو با ایشان سخن بگوییم.

ــور یــکــشــنــبــه  ــهـ ــمـ ــیـــس   جـ رئـ
شــب در سومین گفت   وگوی 
ــردم،  ــ ــا م ــود بـ ــی خــ ــون ــزی ــوی ــل ت
از مــخــاطــبــان خـــواســـت به 
عملکرد دولت نمره بدهند. حجت   االسالم 
والمسلمین رئیسی در صحبت خود تأکید 
کرده بود داوری و قضاوت مردم درباره دولت 
منصفانه و عادالنه خواهد بــود. بالفاصله 
پــس از ایــن مــوضــوع، چند کــانــال تلگرامی 
اقدام به طراحی نظرسنجی   هایی کردند که 
نتایج بدست آمده در نوع خود جالب است. 
هر چند کانال   های تلگرامی ممکن است در 
نتایج نظرسنجی   ها دست   کاری کنند، اما به 
نظر می   رسد آشنایی با فضای کلی نتایج 
این نظرسنجی   ها که اتفاقاً روح یکسانی بر 
آن حاکم است، برآیندی از افکار عمومی را 

بدست دهد.  
در نظرسنجی یک کانال خبری که حدود 
۱7۰ هــزار نفر در آن شرکت کردند، حدود 

ــردم نــمــره ۱۰ تــا ۱5 و حــدود ــد مــ  ۴۰ درصــ
 ۱2 درصد مردم نیز نمره ۱5 تا 2۰ را به دولت 
داده   انــد. 37 درصــد نیز با دادن نمره صفر 
تــا 5 نــارضــایــتــی مطلق خــود را از عملکرد 
ــد. نکته جالب اینکه  ــ دولــت نشان داده   ان
در نظرسنجی یک کانال دیگر با محتوای 
سرگرمی نیز نتایج مشابهی بدست آمده 
ــت. در ایـــن نــظــرســنــجــی نــیــز بــیــش از  اســ

 ۱5۰ هزار نفر شرکت کرده و دقیقاً ۱2 درصد 
نمره عالی و ۴۶ درصد نیز نمره ۱۰ تا ۱5 را به 

دولت داده   اند. 
تلگرامی  نظرسنجی  یــک  در  همچنین 
دیگر کــه توسط کــانــال   هــای خبری انجام 
شــده، حــدود ۱3۰ هــزار شرکت   کننده، رأی 
ــد. بر اســاس نتایج ایــن نظرسنجی  داده   انـ
نیز 3۱ درصــد مــردم با دادن نمره صفر تا 
۴ نارضایتی شدید خود را مطرح کرده   اند. 
متقابالً 9 درصد مردم نیز با نمره ۱۶ تا 2۰ 
رضایت زیاد خود را از دولت نشان داده   اند.

نمره کاربران به دولت رئیسی
قابگزارش کوتاه

نحوهخوشوبشبنزایدبارئیسجمهور

در  حاشيه

چرخش 
عرب ها به 
سمت ایران

عبدالباری عطوان، 
سردبیر رأی الیوم در 
مقاله جدید خود به 
بررسی سفر مشاور 
امنیت ملی امارات به 
تهران و تالش کشورهای 
عربی برای همگرایی با 
ایران پرداخته است. او 
نوشته است: درحالی 
که کشورهای عربی 
مرکزی در وضعیت 
انفعال و درگیری و 
تنش های داخلی و 
خارجی به سر می برند، 
کشورهای حاشیه خلیج 
فارس این روزها شاهد 
تحرکاتی بی سابقه برای 
بازگشت به سمت ایران 
هستند. سفر طحنون 
بن زاید -که تبدیل به 
مفسر سیاست جدید 
امارات شده است - به 
ایران، از این جهت 
حائز اهمیت است که 
بیانگر نرم شدن مواضع 
امارات در قبال ایران 
است.

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9150000215     اتحادیه نانوایان مشهد برای خالی 
نبودن عریضه یک شماره تلفن روی دیوار و تابلو 

نانوایی ها نوشته و باعدم پاسخگویی، نانوایی ها را از 
هرگونه اعتراض مردم مصون نگه داشته چون خود 

مسئوالن اتحادیه عضو صنف هستند و در منافع این 

آب گل آلود شریک اند! وگرنه چرا باید نانوایی هایی که 
آرد دولتی می گیرند، بدون توجه به انتظار مشتریان 

نان ها را برای فروش آزاد درسوپرمارکت ها بسته بندی 
کنند، در حالی که  هیچ نظارت و برخوردی از سوی 

 مسئوالن دیده نمی شود!

   9330000734    دیروز رفتم امور مشترکین که قبض 
تلفن بگیرم با کمال تأسف برای صدور قبض 6 هزار 

تومان گرفتند به اضافه  6 هزارتومان برای پرداخت. در 
 صورتی که خود قبض مبلغش9هزار تومان بود!

9150000986      بحران اصلی  کشور آب  است و قنات ها    

از قرن ها قبل  آب  مناطق کویری را تأمین  می کرده  و باید 
در یک  ردیف بودجه امسال ، اعتبارات بالعوض قنوات 

و آبرسانی روستاها بیاید تا مشکالت اورژانسی آب  
کشاورزان کم شود؛ زیرا یک علت  حاد شدن  مسئله آب، 

حذف  بودجه  قنات توسط روحانی  بود. 

 ایران دیروز میزبان وزیر خارجه سوریه 
و مشاور امنیت ملی امارات بود

ترافیک دیپلماتیک در تهران
تهران دیروز میزبان دو مقام خارجی بود؛ نخست 
بن زایــد آل نهیان مشاور امنیت ملی امــارات به 
تهران آمد که با توجه به نگاه دولت جدید ایران در 
گسترش مراودات اقتصادی با امارات بسیار مهم 
ارزیابی می شود. در ادامه نیز فیصل المقداد وزیر 
خارجه سوریه وارد کشورمان شد که به گفته او، 
این سفر نیز با محوریت روابط اقتصادی بین ایران 

و سوریه  است. 

تکذیب غنی سازی 90 درصدی  ◾
وزیــر خارجه کشورمان در نشست خبری خود 
بــا همتای ســـوری تصریح کــرد تــوافــقــات بسیار 
خوبی بین دو کشور انجام شــده و حرکت رو به 
 جلو مناسبات تــهــران در زمینه های مختلف 
در هفته های آینده بیش از پیش نمود پیدا خواهد 
کــرد. به گــزارش ایرنا امیرعبداللهیان گریزی هم 
ــرای اینکه  به مــذاکــرات هسته ای زد و گفت: »ب
طرف های مقابل بدانند برنامه داریم دو متن پیش 
نویس ارائــه دادیــم که کامالً در چارچوب برجام 
اســت و چیزی فراتر از آن مــورد درخــواســت قرار 
نگرفته اســت. برخی از رسانه ها و البی ها تالش 
کردند القا کنند ایران همزمان با مذاکرات برجامی 
در وین، غنی سازی 9۰ درصد خود را آغاز کرده، اما 
با صراحت به آقای بورل اعالم کردم این اظهارات 
جــوســازی اســت و غنی ســـازی 9۰ درصـــد کذب 
محض اســت«. وی افــزود: دستورالعمل این بود 
که رئیس تیم و تیم مذاکره کننده برگردند، اما تیم 
کارشناس در وین حضور داشته باشد. ما به دنبال 
توافق خوب و از مسیر مذاکرات متین، منطقی و 
قوی هستیم و از طرف های خود هم چنین انتظاری 
را داریم و امیدوارم به توافقی مرضی الطرفین که 

تأمین کننده حقوق ملت ایران است، برسیم.

رئیسی: حجم تبادالت اقتصادی با سوریه  ◾
چند برابر شود

ــن نشست با  ــر خــارجــه ســوریــه پــس از ایـ ــ وزی
رئیس جمهور دیدار و پیام کتبی بشار اسد را به 
سیدابراهیم رئیسی تقدیم کرد. رئیس جمهور 
کشورمان نیز در این دیدار حجم مبادالت تجاری 
و اقتصادی دو کشور را بسیار پایین تر از سطح 
مطلوب دانست و گفت: ظرفیت های زیادی برای 
افزایش حجم و میزان تبادالت اقتصادی دو کشور 
وجــود دارد که با فعال سازی همه ظرفیت های 
موجود مــی تــوان حجم تــبــادالت اقتصادی را به 

چندین برابر افزایش داد.

بن زایــد: موانع همکاری اقتصادی با ایــران  ◾
رفع شود 

میهمان دیگر تهران در روز گذشته بن زاید مشاور 
امنیت ملی امارات بود. او ابتدا با علی شمخانی 
همتای ایرانی خود دیدار کرد. دبیر شورای عالی 
امنیت ملی در این نشست اظهار امیدواری کرد 
سفر این مقام اماراتی به ایران، سرآغاز دور جدیدی 
از روابط فی ما بین و بسترساز تحکیم و گسترش 
همه جانبه مناسبات میان دو کشور باشد. بن زاید 
هم ظرفیت های اقتصادی قابل مبادله میان دو 
کشور در حوزه های ترانزیتی، انرژی، حمل و نقل، 
بهداشت و درمان و سرمایه گذاری را بسیار گسترده 
عنوان کرد و افزود: الزم است با تشکیل کارگروه های 
تخصصی ضمن احصای دقیق زمینه های همکاری 
مشترک در حوزه های مختلف اقتصادی، موانع 

پیش رو شناسایی و رفع شود.

دعوت رسمی امارات از رئیسی برای سفر  ◾
بن زایــد که پیش از سفر به ایــران با وزیــر خارجه 
آمریکا گفت و گوی تلفنی مفصلی داشت، پس از 
دیدار با شمخانی با رئیس جمهور کشورمان دیدار 
کرد. حجت االسالم و المسلمین رئیسی در دیدار 
بن زاید با اشاره به اینکه روابط حسنه با کشورهای 
منطقه از اولویت های سیاست خارجی در دولت 
جدید اســت، گفت: از توسعه روابــط با امــارات 
استقبال می کنیم. رئیسی همچنین هشدار داد 
صهیونیست ها در منطقه به دنبال اهداف شوم 
خود هستند و هرجا بتوانند جای پایی پیدا کنند 
آن را به وسیله ای برای توسعه طلبی و فتنه انگیزی 
تبدیل می کنند؛ بنابراین کشورهای منطقه باید 
مراقب باشند. بن زاید آل نهیان با دعوت رسمی 
از رئیسی برای سفر به امارات تأکید کرد: »آماده 
توسعه همکاری ها هستیم و امیدواریم با سفر 
آقای رئیسی به امــارات فصل تازه ای از روابط دو 

کشور آغاز شود«.

خبـر
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اژه ای: روال بورس عادی نیست
ــد حــاکــی  ــواهـ ــن و شـ ــرائـ ــوه قــضــائــیــه گـــفـــت: قـ ــ رئـــیـــس ق
اســت روال عـــادی و متعارفی در بـــورس رقــم نمی خورد؛ 
ــوع را  ــوضــ ــن مــ ــ ــه ایـ ــ ــی ب ــدگـ ــیـ ــگـــر رسـ ــار دیـ ــ ــرایـــن بـ ــابـ ــنـ بـ
ــن مــوضــوع  ــ ــور مــکــتــوب ای ــتـ ــت مــی کــنــم. دسـ ــواســ درخــ
بــه رئــیــس ســازمــان بــازرســی کــل کــشــور هــم ابـــالغ شــد که 
 گــزارش هــای قبلی خــود را بـــه روز و ایــن مــوضــوع را دنبال، 
پیگیری و تعقیب کند. بــه گـــزارش مــیــزان، غالمحسین 
محسنی اژه ای در جلسه دیروز شورای عالی قضایی افزود: 
بخشی از ضرر ها در بورس طبیعی است، اما بسیاری از 
افــراد تقریباً هستی خود را وارد بورس کردند و با مشکل 
جدی مواجه شدند؛ بنابراین این موضوع را به صورت جدی 

دنبال و پیگیری و تخلف و جرم را گزارش کنید.

خطیب زاده: توافق موقت نداریم!
سخنگوی وزارت امــور خارجه گفت: ما در ویــن بر اساس 
پیش نویس هایی که بــرای رفع تحریم ها و چگونگی توقف 
اقدامات جبرانی ایران در مقابل رفع تحریم ها داده ایم، مذاکره 
می کنیم و ایــن پیش نویس ها هم کامالً در جلسات قبلی 
توضیح داده شده و چیزی به نام توافق گام به گام یا طرح موقت 
اساساً مطرح نیست. به گزارش ایرنا، سعید خطیب زاده در 
نشست خبری دیروز با بیان اینکه آخر این هفته دور بعدی 
مذاکرات وین آغاز می شود، گفت: روز گفت وگوها را آقای مورا 
و آقای باقری مشخص می کنند. وی افــزود: به دلیل برخی 
بدعهدی ها و بی عملی های قبلی؛ اگر راستی آزمایی ها انجام 
نشود، به اذعــان خود غربی ها هیچ کار و فعالیت تجاری و 

اقتصادی با ایران قابل انجام نیست. 

ایجاد قرارگاه اقتصادی وزارت دفاع
وزیر دفاع با بیان اینکه ضرورت داشت در حوزه اقتصادی تمرکز 
ایجاد شود، گفت: با هدف هماهنگی بیشتر بین بخش های 
اقتصادی و همچنین نظارت بر فعالیت های مذکور، قرارگاه 
اقتصادی وزارت دفاع تشکیل شد.به گزارش مهر، امیر آشتیانی 
در نشست شــورای راهبردی وزارت دفــاع با گرامیداشت یاد 
و خاطره دانشمند شهید محسن فــخــری زاده، تصریح کرد: 
امیدواریم این قرارگاه بتواند ظرفیت های مولد و بالقوه در وزارت 
دفاع را به شکل مطلوب مدیریت و در ریل بهره وری قرار دهد. 
وی افــزود: شورای راهبردی برای هماهنگی های هر چه بیشتر 
بین قسمت های مختلف وزارت دفاع است و امیدواریم این 
هماهنگی ها منجر به پیاده شدن هر چه بهتر منویات و انتظارات 

رهبر انقالب و همچنین رئیس جمهور شود.



پیش بینی 
استقبال 

6 میلیونی از 
نهضت ملی 

مسکن
 رستم قاسمی 

وزیر راه و شهرسازی 
حجم تولید مسکن در 

نهضت ملی را حجم 
بزرگی برشمرد و گفت: 
با برنامه ریزی این کار 
در حال عملیاتی شدن 

است و این حجم از 
تولید مسکن اواًل نیاز 
کشور بوده و در مدت 

کوتاهی که نام نویسی 
آغاز شده و بسیاری از 

شهرها هنوز سایتشان 
باز نشده است حجم 
بسیار گسترده ای از 

مردم متقاضی مسکن 
هستند و پیش بینی 

 می شود بین
 ۵ تا 6 میلیون نفر 

در سامانه نام نویسی 
کنند.

خبرخبر
خوبخوب

رئیس کل بانک مرکزی با اشــاره به عرضه ۳۶ میلیارد 
دالر ارز از ابتدای امسال تاکنون، گفت: در سال جاری 
دسترسی این بانک و سیستم اقتصادی کشور به منابع 

ارزی بهبود قابل مالحظه ای داشته است. 
به گزارش ایرنا، علی صالح آبادی در جمع خبرنگاران 
ــزود: از نظر ورود ارز بــه کشور در شــرایــط بسیار  افـ

خوبی هستیم و پیش بینی من این است که در آینده 
نزدیک اوضاع رو به بهبود خواهد رفت. رئیس کل 
بانک مرکزی گفت: از ابتدای سال تاکنون ۳۶ میلیارد 
دالر ارز عرضه شده که برابر کل عرضه ارز در سال 

گذشته بود. 
وی بــا بــیــان اینکه مــا دو بـــازار مهم نیما و  متشکل 

ارزی در حــوزه ارز داریــم، اضافه کــرد: در سامانه نیما 
صادرکنندگان ارز خود را عرضه می کنند. 

از ابتدای سال تا امروز )۱۵ آذرماه( برگشت ارز حاصل 
از صادرات غیرنفتی در سامانه نیما 22/4 میلیارد دالر 
و عرضه ارز صادرکنندگان در سامانه نیما 2۰ میلیارد 

دالر بوده است.

مینا افرازه   بــدون شک گمرک الکترونیکی و 
هوشمندسازی تمامی فرایندهای مرتبط با امور 
گمرکی، حجم و سرعت تبادالت تجاری را گسترش 
داده و تراز اقتصادی کشور را باال می برد. در همین 
راستا، سیداحسان خاندوزی نیز به  تازگی تصریح 
کــرده: »هوشمند شــدن نظارت ها با استفاده از 
تولیدات داخلی یکی از نقاط قابل  توجه در نظام 
گمرکی و فرایند تجارت محسوب می شود. در طول 
دو سال آینده بیش از ۱۷ دستگاه ایکس ری دیگر 
به دستگاه های موجود در گمرک اضافه می شود و 
در همین راستا در سه ماه آینده هر ماه یک افتتاح 
جدید را شاهد هستیم«. همچنین به گفته وی، 
قرار است تولید دستگاه های هوشمند در گمرک در 
داخل کشور و توسط وزارت دفاع و بخش خصوصی 
انجام شود. هوشمندسازی رویکرد قطعی دولت 
به شمار مــی رود و در همین راستا وزیــر اقتصاد 
هــم وعــده داده»در حــد وســع خــود سامانه های 
زیرمجموعه وزارت اقتصاد را با جدیت یکپارچه 
خواهیم کرد تا بتوانیم حکمرانی دقیقی در اقتصاد 
داشته باشیم و متصل کــردن سایر سامانه های 
اقتصادی در حوزه تجارت و گمرک مد نظر است.«

ــاق  ◾ ــاچــ ــ  رشـــــــد قــــابــــل  تــــوجــــه کـــشـــفـــیـــات ق
با استقرار گمرک هوشمند

اهمیت هوشمندسازی گمرکات به  گونه ای است 
که بر اساس آمارها، مواد اولیه و کاالی واسطه ای 
سهم 8۵ درصدی را در واردات کشور دارند و همین 
مسئله بر ضــرورت تسهیل اقــدام هــای گمرکی و 
به روزرسانی فرایندهای آن در راستای کمک به 

تولید داخلی و رشد اقتصادی می افزاید.
از ســـوی دیــگــر، گــمــرک هوشمند مــوجــب شده 
ــه داخـــل کــشــور و  ــای نــفــوذ کـــاالی قــاچــاق ب ــ راه هـ
نابودسازی تولیدات داخلی بسته شود، موضوعی 
که علی بعیدی مفرد؛ معاون برنامه ریزی و امور 
بین الملل گمرک ایران نیز در مصاحبه ای درباره آن 
گفته است: »با استقرار گمرک هوشمند در ۶ ماهه 
نخست سال ۹8 کشفیات قاچاق با رشدی 2۶4 

درصدی به بیش از 2۹ هزار میلیارد ریال رسید«.
ــزوده: »ارزش گـــــذاری هوشمند  ــ وی همچنین اف
کاال، انتخاب هوشمند محموله ها برای ارزیابی، 
ــه کــارگــیــری تــجــهــیــزات الــکــتــرونــیــک در رصــد  ب
هوشمند و نامحسوس محموله ها )از جمله 
ــن پـــالک خـــوان  ــ ــی ــ ــیــک و دورب ــرون ــکــت پــلــمــب ال
ــایــل و شــبــکــه فــعــاالن  ــمــرک مــوب هــوشــمــنــد(، گ
اقــتــصــادی گــمــرک We، بــه  کــارگــیــری پــرنــده هــای 
هوشمند بـــدون سرنشین، مدیریت هوشمند 
پــرداخــت هــای گــمــرکــی، ســطــح بــنــدی هوشمند 
ــاســان مـــجـــازی و مـــوتـــور جــســت وجــوی  ــارشــن ک

 هوشمند تجارت فرامرزی و گمرک، هشت برنامه 
ــرای گمرک هوشمند هستند کــه یا  در حــال اجـ

عملیاتی شده و یا در مرحله اجرا هستند«.

ایران جزو 6 کشور تولیدکننده ایکس ری  ◾
در همین راستا، سخنگوی گمرک ایران در گفت وگو 
ــرد: الکترونیکی شــدن کــه یک  بــا قــدس اظــهــار ک
مرحله پیش از هوشمندسازی اســـت، از دهه 
۷۰ در گمرک شروع  شده است. گمرک در مسیر 
الکترونیکی شدن و هوشمندسازی پیشرو بوده 
و حتی می توان ادعــا کرد رویه های گمرکی و امور 
اجرایی همگی به  صورت فرایند بدون کاغذ است. 
در مرحله الکترونیکی، تمامی امــور فرایندی و 
سامانه ای است که طبیعتاً در نتیجه آن، بسیاری 

از معضالت همانند جعل اسناد برطرف می شود.
روح هللا لطیفی ادامه داد: همچنین مزیت دیگر 
ایــن اســت که مدیریت زمــان و نامه ها به  صورت 
ــال مــی شــود و دیگر نیاز نیست  سیستمی ارسـ
افــراد مسیرهای زیــادی طی کنند. بــدون شک در 

قرن 2۱، دیگر گمرک محل ایستایی کاال نیست و 
بایستی کاالها با کمترین زمان توقف از مرز عبور 
کنند، به همین خاطر نیاز است اقدام ها در یک 
مسیر فرایندی جلو برود و کنترل ها نیز به  صورت 
نامحسوس و غیرفیزیکی انجام شود. در همین 
راستا، عبور کانتینرها و کاالها از مسیر ایکس ری 
موجب کنترل غیرملموس و غیرفیزیکی کاالست. 
با ابزارهایی مثل ایکس ری شاهدیم یک کامیون 
در عــرض ۳۰ ثانیه از مــرز عبور می کند و توقفی 

نخواهد داشت.
ــنـــاد نــیــز بـــه  صـــورت  وی افــــــزود: هــمــچــنــیــن اسـ
الکترونیکی و پیش از ورود به بندر، با دریافت 
اطالعات بارنامه و ثبت سفارش و پیمودن دیگر 
ــه اظــهــار  ــه مــرحــلــه اظــهــار مــی رســد ک مـــراحـــل، ب
کــاالهــا بــه  صـــورت الکترونیکی حــتــی از طریق 
موبایل اتفاق می افتد، بنابراین نیازی به مراجعه 
ــی در  حــضــوری صــاحــب کـــاال بــه گــمــرکــات اجــرای
مرزها نیست. البته با گفتن موارد باال، نمی توان 
گفت هوشمندسازی صــورت گرفته بلکه این ها 

مــراحــل اولــیــه هوشمندسازی اســت. همچنین 
شاهدیم دریافت مجوزها، مرحله صندوق و صدور 
پروانه، تعیین انبار، بارنامه و خروج کاال نیز با روش 
الکترونیکی انجام می شود و بدین ترتیب تمامی 
مراحل از صفر تا صد تجارت خارجی کشور قابل 
رصــد اســت. سخنگوی گمرک گفت: در زمینه 
نظارت ها از طریق ایکس ری نیز پس از تحریم ها 
توانستیم با تالش ها و اقدام های شهید فخری زاده 
و تیم ایشان ایکس ری را بومی سازی کنیم و تولید 
داخــلــی داشــتــه باشیم، اقــدامــی کــه موجب شد 
ایــران جــزو باشگاه تولیدکنندگان ایــکــس ری و ۶ 
کشور تولیدکننده قرار بگیرد. در حال حاضر حتی 
پلمب ها نیز در دانشگاه تهران و با کمک گمرک 

هوشمندسازی شده است.

صرفه جویی 3 هــزار میلیارد تومانی با حضور  ◾
شرکت های دانش بنیان

لطیفی بیان کرد: در زمینه بحث مدیریت ریسک 
نیز اقدام ها به  صــورت هوشمند است و انتخاب 

شرکت های مجاز اقتصادی بر اساس بررسی سوابق 
از طریق روش های هوشمند صورت می گیرد و این 
شرکت ها می توانند از برخی خدمات و عواید مانند 
ضمانت نامه ها و سرعت  باالی تردد که گمرک برای 
آن ها در نظر گرفته شده، بهره مند شوند. امیدواریم 
تمامی اقدام های گمرکات کشور با بهره مندی از 
هوش مصنوعی به  طور ۱۰۰درصدی اجرایی شود و 
با کمک شرکت های دانش بنیان و حمایت دولت، 
در این مسیر پیشرفت داشته باشیم. همان  طور 
که رهبری هم فرمودند، به  کارگیری هوش مصنوعی 

بایستی در اولویت قرار گرفته و سرعت یابد.
ــع در مسیر  ــان وی اظـــهـــار کــــرد: مــهــم تــریــن م
هوشمندسازی ۱۰۰درصــــدی گمرکات، کمبود 
ــر، بــرخــی  ــگـ ــت. مــشــکــل دیـ ــ ــع مـــالـــی اسـ ــاب مــن
موضوعاتی است که امکان دارد ابعاد نظارتی 
پــیــدا کــنــد، بــنــابــرایــن بــایــد از تــمــام ظرفیت ها 
استفاده کرد و هوشیاری بیشتری داشــت. این 
حساسیت بــدان جهت است که کشور اکنون 
در دوران تحریم است و باید ورود و خروج کاال با 
حساسیت ویژه ای صورت بگیرد. همچنین باید 
مراقب بود کشورهای متخاصم امکان دسترسی 
به داده های گمرکی را نداشته باشند، موضوعی 
که هزینه های نظارت و کنترل را باالتر می برد. 
در واقع، در شرایط فعلی گمرک از یک سو باید 
تسهیلگری داشته باشد و از سوی دیگر، نگاه های 
حاکمیت در مسیر امور تجاری و نحوه تعامل با 

افراد را در نظر بگیرد.
سخنگوی گمرک معتقد است: تحریم موجب بروز 
محدودیت های زیادی در عرصه گمرکی شده که بر 
اثر آن، محدودیت در ورود و خروج کاال بسیار زیاد 
است. وقتی ممنوعیت های کاالیی گسترده باشد، 
در چنین شرایطی فرایند کار در حوزه کنترل های 
نامحسوس و دیگر سیستم های ماشینی دچار 
مشکالت می شود؛ زیرا در حال حاضر 2هزار و ۵۰۰ 
کاالی ممنوعه داریم که اگر بخواهیم تمامی این ها را 
کنترل کنیم، به  سختی می توان رصد دقیق داشت 

و حتی میزان زمان مورد نیاز نیز افزایش می یابد.
لطیفی تصریح کرد: باید از شرکت های دانش بنیان 
بــرای حضور در عرصه هوشمندسازی بهره برد 
تا دولت و نیز خود شرکت ها از آن منتفع شوند. 
چنان که شاهدید برای تولید ۱۵ دستگاه ایکس ری، 
شرکت های دانش بنیان سرمایه تولید دستگاه 
را خودشان تهیه کردند و در ادامه فرایند تولید را 
انجام دادند. حضور شرکت های دانش بنیان سبب 
صرفه جویی ۳ هزار میلیارد تومانی می شود و هزینه 
نگهداری و راه اندازی دستگاه ها را کاهش می دهد 
و نیز به کوچک شــدن دولــت و اعتماد به بخش 

خصوصی کمک می کند.

شرکتهایدانشبنیانداخلیبهکمکنظارتدرفرایندتجارتمیآیند

سد گمرک هوشمند در برابر قاچاق کاال

اقتصاد3

WWW.QUDSONLINE.IR9690 سه شنبه ۱6 آذر ۱400   ۲ جمادی االول ۱443  7 دسامبر۲0۲۱   سال سی و چهارم    شماره

 قیمت 
کنسول بازی 

 سونی
Drive 5 PlayStation

35,3۰۰,۰۰۰ تـومـان

  مایکروسافت 
XBOX SERIES S
۱۰,۷6۰,۰۰۰ تومان

  مایکروسافت
Xbox One S ALL DIGITAL

۸,۹۲۸,۰۰۰ تومان

  سونی
Pro 4 Playstation

۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  آالباکس
Plus GC64

۲,5۹۹,۰۰۰ تومان

Arcade  
۲44۸A مدل

۲3,6۰۰,۰۰۰ تـومـان

69.500.000نیم سکه39.750.000ربع سکه1.342.337بورس 269.126دالر )سنا(57.200.000 مثقال طال 184دینار عراق )سنا(130.940.000سکه13.210.000 طال  ۱۸ عیار1.778اونس طال 73.282درهم امارات )سنا(

 بهبود دسترسی
 به منابع ارزی

ک
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40
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مزای�ده 40 ت�ن  پنب�ه  
ش��رکت س��امان ب��ازار رض��وی ب��ه ش��ماره ثب��ت 855 و شناس��ه مل��ی 
10380099797 در نظ��ر دارد 40 ت��ن پنب��ه وارداتی مرغوب تاجیکس��تان با 
ط��ول الیاف باالی 29 را از طریق مزایده عموم��ی به صورت پیش فروش 20 
روزه به فروش رس��اند از کلیه تجارو تولیدکنن��دگان محترم تقاضا داریم جهت 
دریافت پاکات ارائه قیمت پیش��نهادی خود از تاریخ 1400/09/16 تا 1400/09/20 
در روزه��ای کاری از س��اعت 8 ال��ی 15 به آدرس ش��رکت واقع در مش��هد، بزرگراه 
آس��یایی، مقابل بیمارستان رضوی، شرکت سامان بازار رضوی، واحد تدارکات مراجعه 

نمایند .
س��پرده ش��رکت در مزایده مبل��غ 1،000،000،000 ریال می باش��د که بص��ورت چک بانکی 
تضمین ش��ده یا واریز به حس��اب بانک در وجه ش��رکت س��امان بازار رضوی می بایستی 
تهیه گردد. هزینه آگهی و کارشناس��ی به عهده برنده مزایده می باش��د و شرکت در رد 
یا قبول هریک از پیش��نهادات مختار اس��ت.در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با شماره 

تلف��ن 05136576362 تم��اس حاص��ل فرمایی��د.  

14
08
66
0

شهرداری گرمه مستند به مجوز شماره 1400/29 مورخه 1400/06/08 
شورای اسالمی شهر گرمه در نظر دارد  

نسبت به فروش یک قطعه زمین با کاربری تجاری واقع در بلوارآموزگار ودو قطعه زمین با کاربری مسکونی واقع در خیابان مدرس 15 از طریق مزایده اقدام نماید. 
گهی به مدت یک هفته با در نظر گرفتن شرایط و مشخصات ذیل قیمت پیشنهادی خود را در پاکت دربسته به دبیرخانه  لذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آ

شهرداری تسلیم و رسید دریافت نمایند.
 شرایط : واریز سپرده شرکت در مزایده به ازای هر قطعه زمین به حساب شماره 0103792401003 بنام شهرداری گرمه نزد بانک ملی که چنانچه نفرات اول تا سوم 

حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده واریزی آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط و با نفرات بعدی عقد قرارداد  خواهد شد.
1-قیمت پیشنهادی نباید کمتر از قیمت پایه باشد.

2-بهای زمین نقدا دریافت خواهد شد وبرندگان مزایده باید حداکثر تا هفت روز کاری به پرداخت وجه زمین اقدام نمایند.
3-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

4-پیشنهاد دهندگان تایید می نمایند که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی مصوب دیماه 1337 نمی باشند.
5-جلسه بازگشائی پاکات مزایده 10 روز پس ازانتشارآگهی مرحله اول ، نوبت دوم درمحل دفتر شهرداری برگزار خواهد شد.

6-هزینه چاپ آگهی در روزنامه برعهده برندگان در مزایده می باشد.
7-متقاضیان جهت اطالعات بیشتر به امور ساختمان و شهرسازی شهرداری مراجعه و یا با تلفن شماره 05832502014 داخلی 3 تماس حاصل فرمایند.

شیرالله اسدی - شهردار گرمه

آگهی مزایده مرحله اول – نوبت اول 

ردیف
شماره 
قطعه

مساحت
) متر مربع (

نوع کاربری 
شماره حساب سپردهمبلغ سپردهقیمت پایه ) ریال (آدرس ملکزمین

نزد بانک ملی گرمه

1.771.000.00090.000.0000103792401003بلوار آموزگارتجاری1850/6

3.114.720.000160.000.0000103792401003خیابان مدرس 15مسکونی22222/48
2.863.000.000145.000.0000103792401003خیابان مدرس 15مسکونی33204/50

این ش��رکت در نظر دارد، مناقصه محدود جهت خرید، نصب و راه اندازی دوربین های 
نظارتی مدار بسته را در محل شرکت انجام دهد. برای اطالع از شرایط مناقصه به پایگاه 
اینترنتی این شرکت به آدرس www.shahabkhodro.co.ir  مراجعه و در صورت تمایل 
ب��ه بازدی��د از تاریخ درج آگهی به مدت چهار روز کاری از س��اعت 8 الی 15 به نش��انی 
تهران کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج واحد پشتیبانی مراجعه نموده و پاکت پیشنهاد خود 
را ظرف مدت مقرر به دبیرخانه واحد حراس��ت تحویل و رسید دریافت نمائید. بدیهی 
اس��ت شرکت شهاب خودرو در رد یا قبول کلیه پیش��نهادات مختار است. جهت کسب 
اطالع بیشتر با شماره تلفن 3- 44504750 داخلی 402 آقای سیاه پوش تماس حاصل 

نمائید.
شرکت شهاب خودرو 

      شرکت شهاب خودرو )سهامی عام(
مناقصه شماره 1400/04 – نوبت دوم

ک
/1
40
86
51

14
05
90
8

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

برگ سبز و سند کمپانی نیسان زامیادمدل1385 
ش���ماره پالک ایران36-526م43  ش���ماره موتور 
350975 ش���ماره شاسی J040104 به نام خداداد 
کالوش���ی مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.
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برگ س���بز پژو پ���ارس م���دل1388 ش���ماره پالک 
ایران32-199ج85 شماره موتور 12487249494 
ش���ماره شاس���ی NAAN01CA09K750109 به نام 
محس���ن دارینی مفقود گردی���ده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
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پی���رو چاپ آگه���ی مناقصه عمومی ش���رکت 
اس���تان خراس���ان رض���وی  فاض���الب  و  آب 
مورخه 1400/9/15 صفحه ی اول سراس���ری 
صحی���ح  اول  نوب���ت  تیت���ر   قس���مت  در 
می باشد که بدین وسیله اصالح می گردد .

؟؟
؟؟
؟؟

یه
الح

اص



   حق التألیف ها 
اجرت 
شب نخوابی های 
ما نمی شود 
مصطفی 
رحماندوست ورود 
افراد تازه کار کم دانش 
و کاهش توان قدرت 
خرید مردم برای تهیه 
کتاب های باارزش را 
دو مشکل این روزهای 
شعر کودک دانست. 
این شاعر گفت: زمانی 
من کتابم را با تیراژ 
60-50هزار نسخه 
چاپ می کردم. قیمت 
هم اگر 20 تومان بود 
با مبلغ حق التألیف 
می توانستم کاری 
بکنم. امروز قیمت 
کتاب 60 هزار تومان 
با تیراژ یک هزار 
نسخه است و هر 
چقدر که حق التألیف 
بگیرم اجرت 
شب نخوابی های من 
نمی شود.

گزارش خبری  وظیفه ادبیات در قبال  ◾
آسیب های اجتماعی

وجیهه ســامــانــی در ابــتــدا از 
جشنواره ای با موضوع » نه به 
سقط جنین عمدی« صحبت 
می کند ؛ جشنواره ای داستانی 
که به یک آسیب اجتماعی پرداخته و در حقیقت 
علت انتشار همین کتاب هم همان جشنواره بوده 
است. سامانی می گوید: با اینکه ما در کشوری 
اسالمی و شیعی زندگی می کنیم اما آمار باالی 
سقط جنین نشان می دهد این آسیب اجتماعی 
از ســوی خــانــواده هــا، عــادی انــگــاری شــده است. 
آمــار سقط جنین آن قــدر باالست که با تعداد 
کشته های سقوط چند هواپیما برابری می کند. 
این آمار تکان دهنده متولیان را بر آن داشت تا 
برای نشان دادن قبح این آسیب اجتماعی اقدامی 

فرهنگی انجام دهند.  

آثـــاری بــرآمــده از دل جــشــنــواره ای بی رقیب و  ◾
بی نظیر 

نویسنده کتاب »آن مرد با باران می آید« معتقد 
است: تاکنون جشنواره ادبی مستقل با موضوع 
سقط جنین که بتواند تولید محتوایی این چنین 
ــرگــزار نــشــده و همین مسئله  داشــتــه بــاشــد، ب
جشنواره می خواهم بمانم و آثــار داستانی این 

جشنواره را بی رقیب و بی نظیر می کند.  
ــی با بیان اینکه یکی از وظایف  ایــن منتقد ادب
ــرداخــتــن بــه آســیــب هــای  ادبـــیـــات داســتــانــی پ
اجتماعی و ناهنجاری های اخالقی است، توضیح 
می دهد: ادبیات به دلیل سر و کار داشتن با روح 
و جان مــردم  در اصالح آسیب های اجتماعی از 
وضع قوانین و بایدها و نبایدها اثرگذارتر است 
و نویسندگان هم می دانند داســتــان و ادبیات 
دوشــادوش هنرهای دیگر می توانند جامعه را از 

آسیب های اینچنینی محافظت کنند. 
او می گوید: توانایی ادبیات در این موارد بسیار 
ــد بــســیــاری از  ــا متأسفانه از دی زیـــاد اســت ام

متولیان فرهنگی مغفول مانده است به همین 
دلیل نشر »جام جم« و »صاد« با دغدغه مندی 
این جشنواره را برگزار کردند و بر اســاس قولی 

که به داستان نویسان داده بودند آثار برتر را هم 
منتشر کردند.    

شرم و ناراحتی در داستان ها ◾
سامانی در پاسخ به این پرسش که داستان ها 
بـــه لـــحـــاظ کــمــی و کــیــفــی چـــه ویــژگــی هــایــی 
داشتندمی گوید: داستان ها به لحاظ ساختاری به 
دقت داوری شدند.  در مرحله نخست داستان ها 
توسط هفت داور که ترکیبی از نویسندگان جوان 
و پیشکسوت بودند، داوری شدند و آثار برتر به 

مرحله بعد از داوری راه پیدا کردند.
وی ادامه می دهد: من به لحاظ تکنیک داستانی، 
انتخاب ســـوژه و مضمون نــمــره خــوبــی بــه آثــار 
می دهم زاویــه دیدها خــاص، متنوع و بکر بود و 
نویسندگان صاحب اثر به لحاظ تکنیک داستانی 

آثار قابل اعتنایی داشتند.   
شرم و ناراحتی از آسیب سقط جنین در همه 
داستان ها دیده می شد این وجه مشترک نشان 
می داد مردم هم در عمق جانشان با مسئله سقط 

جنین موافق و همراه نیستند.  
بــه گفته ســامــانــی پــس از فـــراخـــوان جشنواره 
استقبال خــوبــی از ســوی نویسندگان از این 
جشنواره به عمل آمد، حدود 900 اثر به جشنواره 
رسید که آثــار  در دو مرحله داوری شدند و در 
نهایت سه داستان رتبه های اول تا سوم را کسب 

کردند.  
گردآورنده مجموعه »می خواهم بمانم« در پایان 
تأکید می کند: همان زمــان به برگزیدگان قول 
دادیم همراه جوایز نقدی و تندیس،  آثار برگزیده 
و قابل اعتنا را در یک مجموعه منتشر کنیم که 
البته به دلیل تغییرات ناشر، کتاب با وقفه ای 
دوساله منتشر شد. بنابراین »می خواهم بمانم« 
مجموعه 33 داســتــان کوتاه خــوب و ارزشمند 

جشنواره ای با یک موضوع اجتماعی است. 

گفت وگو با وجیهه سامانی، گردآورنده مجموعه داستان »می خواهم بمانم«   
با موضوع »نه به سقط جنین عمدی«

ورود ادبی 
به یک آسیب اجتماعی 

خبرخبر
روزروز

کنگره ملی شعر »سردار سربداران« اختتامیه ندارد!
مرتضی امیری اسفندقه، دبیر علمی  نخستین کنگره ملی 
شعر سردار سربداران در نشست خبری این کنگره با بیان 
اینکه پس از شهادت حاج قاسم، شب شعرهای محلی و 
منطقه ای بسیاری برگزار شد، گفت: بسیاری از نهادها خود 
را موظف دانستند که سروده های شاعران را جمع آوری و 
کتاب چاپ کنند اما این نخستین کنگره است که در مورد 

شهید سلیمانی برگزار می شود. کنگره تفاوت معنایی زیادی 
با شب شعر دارد. امیری اسفندقه با اشاره به اینکه اجازه 
ندادیم شعر ضعیف در معرض نگاه قرار گیرد، بیان کرد: در 
این کنگره حدود 3۲۲ نفر شرکت کردند که برخی استعداد 
هستند. برخی ضعف ها هم در اشعار وجود داشت. این 
افراد نباید رها شوند باید ارتباط آن ها با کنگره برقرار باشد. 

ما نیامده ایم بگوییم افتتاحیه، اختتامیه و خداحافظ. کنگره 
ملی شعر سردار سربداران اختتامیه ندارد. ما خداحافظی 
نمی کنیم. آثاری که چاپ شود فراروی چشم قرار می گیرد و 

آثاری که چاپ نمی شود، دور ریخته نمی شود.
وی با اشــاره به تفکیک داوری در دو بخش کالسیک و 
نو گفت: در بخش کالسیک حسین اسرافیلی،  هادی 

سعیدی کیاسری و ناصر فیض داوری را به عهده داشتند. 
در بخش نو مصطفی علیپور، مهدی سیار و حمیدرضا 

شکارسری عهده دار داوری بودند.
گفتنی است کنگره ملی شعر »سردار سربداران« اختتامیه 
نــدارد. برخی از اشعار در روز پنجشنبه ۱۸ آذر خوانده 

می شود و برخی دیگر نیز کتاب می شود.

  خدیجه زمانیان       گفت وگوی امروز ما با گردآورنده 
مجموعه داستانی است با موضوع آسیب اجتماعی سقط 

جنین  »می خواهم بمانم« مجموعه ای از داستان های برگزیده 
جشنواره داستان کوتاه می خواهم زنده بمانم است. این 
جشنواره در سال 1398  با موضوع »نه به سقط عمدی 

جنین« برگزار شد. کتاب »می خواهم بمانم« حاصل بهترین 
آثار دریافتی این جشنواره است که به کوشش وجیهه سامانی 

گردآوری شده و به تازگی توسط نشر صاد منتشر شده 
است.  وجیهه سامانی متولد 1355 تهران است و دارای مدرک 
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی است. »خواب باران«، »آن مرد 

با باران می آید«، »بادبادک ها« و »عروس آسمان« بخشی از آثار 
این نویسنده است که برگزیده جوایز متعدد ادبی هم شده اند. 

سامانی به دلیل انتشار رمان پرمخاطب »آن مرد با باران می آید« 
و تقریظ رهبر معظم انقالب بر این اثر نامزد چهره هنر انقالب 

در سال 1398 شد. 

در نشست خبری پانزدهمین جشنواره 
بین المللی فیلم مستند ایران مطرح شد  

امسال فیلم 
چالش برانگیزی نداشتیم

صبا کریمی    نشست خبری پانزدهمین  
جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران )سینما 
حقیقت( به دبیری محمد حمیدی مقدم، دبیر 
این رویداد روز گذشته به صورت برخط برگزار شد. 
حمیدی مقدم با بیان اینکه 551 فیلم به دبیرخانه 
جشنواره رسیده اما تعدادی از آن ها واجد شرایط 
نبودند، گفت: 440 اثر حائز شرایط برای حضور در 
جشنواره بودند. همچنین امسال 11 فیلم هم در 
بخش کرونا و به عنوان یک بخش جنبی نمایش 
داده می شوند. وی با اشاره به تأثیرات کرونا بر کاهش 
کمی تولیدات مستند ناشی از  سرمایه گذاری اندک 
در ساخت آثار ،درباره اعتراض برخی مستندسازان 
نسبت به عدم حضور آثارشان در این دوره گفت: 
هیچ جشنواره ای در دنیا دربــاره انتخاب هایش به 
کسی جواب نمی دهد. قواعد جشنواره ها را باید 
پذیرفت و باید این را در نظر بگیریم که گروه های 
انتخاب یک سلیقه ای دارند و فیلم ها براساس نگاه 
و معیارهای هیئت انتخاب برگزیده می شوند. همه 
باید قواعد یک جشنواره را بپذیریم و فیلمی نداشتیم 
که از شورای ما امتیاز گرفته باشد ولی به جشنواره 
راه پیدا نکرده باشد. وی ادامه داد: به نظرم ترکیب 
جشنواره امسال متنوع است اما امسال چندان فیلم 
چالش برانگیزی نداشتیم. البته ممکن است پس از 
نمایش چالش هایی از سوی مخاطبان ایجاد شود. 

دبیر جشنواره قیمت بلیت ها را به ترتیب ۶هزار 
تومان برای فیلم کوتاه، ۸هزار تومان برای فیلم 
نیمه بلند و 1۲هزار تومان برای فیلم بلند اعالم کرد. 

WWW.QUDSONLINE.IR سه شنبه ۱6 آذر ۱400   ۲ جمادی االول ۱443  7 دسامبر۲0۲۱   سال سی و چهارم    شماره 9690

و هنر فرهنگ 

وجیهه سامانی
نویسنده

      صفحه 4

اص���ل فاکتور خری���د کارخانه خ���ودروی کامیونت 
باری فلزی ایس���وزو مدل 86 به ش���ماره انتظامی  
42 ایران 123 ع 94  به شماره موتور 475420 و 
شماره شاسی NAG086NKR55E00609 متعلق 
به آقای حس���ن جعفری مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

ف
,1
40
86
89

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز و کارت س���واری سیس���تم س���ایپا تیپ 
131SE م���دل 1399 ب���ه رن���گ س���فید به  ش���ماره 
شاس���ی ش���ماره  و   M13/6491482 موت���ور 
NAS411100L3619355 ب���ه ش���ماره پ���اک 79 - 
278 ل 41 مفقود گردیده و از درجه اعتبارس���اقط 

می گردد. ف
,1
40
86
66

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

اصل برگ س���بز خودروی س���واری پراید سایپا 131 
م���دل 94 ب���ه ش���ماره انتظامی  36 ای���ران 976 و 
27  به ش���ماره موتور 5384952 و شماره شاسی 
NAS411100F3420900 متعلق به آقای سیف اله 
صفارزاده مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.

ف
,1
40
86
76

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ف
, 1
40
86
70

بدین وسیله به اطاع همگان می رساند که 
برگ س���بز  خودرو اینجانب ملیحه خشامن 
ب���ه ش���ماره مل���ی 3110210789  مرب���وط ب���ه 
اتومبیل س���واری پژو تی���پ   206TU5 رنگ 
س���فید- روغنی  مدل س���ال 1396 به شماره 
پ���اک  65 ای���ران 115 ج 74  ب���ه ش���ماره 
ش���ماره شاس���ی   و   172B0015487 موت���ور
NAAP13FE9HJ127389 مفق���ود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

دی
قو

مف
هی 

آگ

ب����رگ س����بز  خودرو وانت پیکان   تی����پ  1600OHV  رنگ  
س����فید روغنی س����ال 1398  به شماره ش����هربانی 27 س 
 NAAA46AA1BG148685 127 ایران 36 و شماره بدنه
مالکی����ت محم����د  ب����ه  موت����ور 11489058869  وش����ماره 
موحدی����ان مهر مفق����ود گردیده و از درجه اعتبار س����اقط 

می گردد. 14
08
68
5

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز و کارت موتورس���یکلت بنل���ی 150 مدل 
98 رنگ مش���کی به ش���ماره انتظامی 36617-141 
ح���وض س���رخی کدمل���ی   راس���خ  بن���ام وجیه���ه 
 0149N23187073 0703985485 ش���ماره موتور
شماره تنه  00498 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط است .

ف
,1
40
86
72

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���ه  م���دل 1379  پرای���د  خ���ودرو  ب���رگ س���بز 
و  ای���ران 74  و 44  ش���هربانی 775  ش���ماره 
شاس���ی  ش���ماره  و   172802 موت���ور  ش���ماره 
79649818 بن���ام س���ارا دوام���ی اب���دال آب���ادی 
مفق���ود گردیده و ازدرجه اعتبار س���اقط اس���ت. 14

08
65
5

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز وس���ندکمپانی خودروی س���واری وانت 
پیکان به ش���ماره انتظام���ی ایران16_942س31به 
شاس���ی  موتور11488088297وش���ماره  ش���ماره 
NAAA36AA4AG893268 مفق���ود و از درج���ه 

اعتبار ساقط می باشد.

ف
,1
40
86
71

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س����بز  و س����ند محضری خودرو س����واری پراید  تیپ  
ج����ی ال ایک����س آی رن����گ ب����ژ متالی����ک س����ال 1386  ب����ه 
ش����ماره ش����هربانی 48 ه 336 ای����ران 36 و ش����ماره بدنه 
ب����ه    2203457 موت����ور  وش����ماره    S1412286406241
مالکیت جواد س����رگران مفقود گردی����ده و از درجه اعتبار 

ساقط می گردد. 14
08
68
6

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز، کارت و س���ند کمپان���ی موتورس���یکلت 
ش���ماره  ب���ه  س���فید  رن���گ   1396 م���دل   310 بنل���ی 
شناس���ایی  ش���ماره  و   0249N23123262 موت���ور 
IRAMH9613ZRJ02485 به ش���ماره پاک 67538 
ای���ران 776 بنام بتول جزن���دری مفقود و فاقد اعتبار 

می باشد 14
08
68
3

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز خودرو س���واری رنو تیپ 5 مدل 1365 
رن���گ آبی آس���مانی به ش���ماره موت���ور 002952 و 
شماره شاسی 203919 به شماره پاک 549 ل 79 
ای���ران 12 بنام محمد مه���دی معالی تفتی مفقود 

گردیده و فاقد اعتبار می باشد

14
08
68
2

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز کامیون کشنده دانگ فنگ   به مالکیت 
آقای حسین صادقی و شماره پاک 42 ایران 285ع 
74  و شماره شاسیMADG4DY34EH615746و 
 DC142030E1028246 موت���ور  ش���ماره 
مفق���ود گردی���ده از درج���ه اعتب���ار س���اقط اس���ت.

14
08
66
8

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

گواهینامه موقت پایان تحصیات کارشناسی رشته 
ریاضی کاربردی دانش���گاه پیام نور مرکز قوچان بنام 
زین���ب قربان���ی دوم فرزن���د علیرض���ا به ش���ماره ملی 
و ش���ماره شناس���نامه 0860046486   0860046486
متولد 1368 مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد. 14
08
68
4

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز و برگ کمپان���ی کامیون کمپرس���ی 
آیفا به رنگ س���فید مدل 1981به شماره موتور 
025958 و ش���ماره شاسی 8116764به شماره 
پ���اک 13 - 116 ع 62 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می گردد.

ف
,1
40
86
65

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

پاک تنه موتور سیکلت تاش 125cc مدل 1394 
رنگ قرمز به شماره موتور 1165302 و شماره تنه 
NE1***125A9429020 و شماره انتظامی 83714 
ای���ران 772 به مالکیت حجت ا... امینی مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

14
08
68
0

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

شناس���نامه )ب���رگ س���بز( نوع س���واری سیس���تم 
س���ایپا تیپ 131SE ب���ه رنگ س���فید روغنی مدل 
1393 ب���ه ش���ماره موت���ور 5247932 به ش���ماره 
شاس���ی NAS411100E3697678 به شماره پاک 
979ق41-ایران95 بنام پریس���ا هادی نژاد مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار  ساقط می باشد.

ف
,1
40
86
67

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

کارت خ���ودروی  جیل���ی امگران���د م���دل 2014 رن���گ 
قرم���ز- متالیک ب���ه ش���ماره انتظام���ی 722د61 ایران 
36  ش���ماره موتور JL4G18DANG00679 و ش���ماره 
شاس���ی L6T7844Z6EN005206 به مالکیت هادی 
ابراهیم���ی مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ح
, 1
40
86
64
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 ش��هرداری ترب��ت حیدری��ه در نظ��ر دارد جه��ت اج��اره 
خودروه��ای م��ورد نیاز خود از طری��ق مناقصه عمومی به 
ش��رکت های دارای صالحیت و واجد ش��رایط اقدام نماید  
ل��ذا از کلیه متقاضیان دع��وت می گردد جه��ت دریافت 
اسناد مناقصه به شهرداری مراجعه وهمچنین جهت کسب 
اطالعات بیش��تر با ش��ماره تلفن 52222082 ش��هرداری 

تماس حاصل نمایند.
1- مهلت خرید اسناد :از تاریخ انتشار اگهی 1400/9/16 تا 

پایان وقت اداری مورخه 1400/9/18 
2- محل خرید اسناد:سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

3- مهلت بارگذاری پاکات پیشنهادات: مورخ 1400/9/29 
ساعت 14 

4- پیش��نهادات واصله در مورخ 1400/9/30 بازگشایی 
می گردد.

ش��ماره تماس: 52222082-051 اداره حقوقی شهرداری 
تربت حیدریه –آقای مقدم 

 ابوالقاسم عظیمی- سرپرست شهرداری 

آگهی مناقصه خودرو 

ف
/1
40
86
45

بدینوس��یل�ه از کلی�ه سه�ام�داران شرکت به تین�ا 
)سهامی خاص( دعوت به عم�ل می آید تا در جلسه 
مجمع عموم��ی فوق العاده که در س��اعت 5 بعد از 
ظه��ر م��ورخ 1400/9/27 با موض��وع : تغییرتعداد 
اعض��اء هیات مدیره و جلس��ه مجم��ع عمومی عادی 
به ط��ور فوق العاده در س��اعت 6 بعد از ظهر مورخ 
1400/9/27  ب��ا موض��وع : 1- انتخ�اب اعضا هی�ات 
مدی��ره 2 - انتخاب بازرس��ان 3 - تعیین روزنامه 
کثی��ر االنتش��ار در محل مش��هد ، بل��وار کالهدوز 
،کاله��دوز23 ، کاله��دوز23/10 ، پ��الک 1 ، طبق��ه 

همکف حضور به هم رسانند.
هیات مدیره شرکت به تینا :

نائب رئیس : احمد بدیعی یزدی
مدیرعامل  : سعید باظهوری

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به 
طور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت به تینا )سهامی خاص( به شماره ثبت 

9414 و شناسه ملی 10380251630

/ر
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بدین وسیله به اطالع عموم میرساند مجمع 
عمومی ف��وق العاده به تاریخ 1400/09/14 
کاهش اختیاری س��رمایه ش��رکت از مبلغ 
چهل میلیارد ریال به بیست میلیارد ریال 

را تصویب نموده است .
 این آگهی در اجرای ماده 192 اصالحی قانون 
تجارت جهت اطالع عموم منتشر می شود. 

هیات مدیره شرکت تولیدی تیغه اره توس

آگهی کاهش سرمایه شرکت 
تولیدی تیغه اره توس –سهامی 
خاص به شماره ثبت 12127 و 
شناسه ملی 10100993896 

ک
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 بدی��ن وس��یله از کلی��ه س��هامداران محترم 
شرکت کاوشگران معادن سپهر فدک )سهامی 
خاص( دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع 
عمومی فوق العاده ش��رکت در س��اعت 10 صبح 
روز شنبه مورخ 1400/09/27 در آدرس مشهد 
بزرگراه شهید کالنتری مجتمع آبادگران- برج 

اداری آفتاب- طبقه 9 شرکت نمایند.
دستور جلسه:   

1( انحالل شرکت   
2( سایرموارد در صالحیت مجمع

 رئیس هیئت مدیره

آگهی دعوت به مجمع عمومی
 فوق العاده شرکت کاوشگران معادن 
سپهر فدک سهامی خاص  شماره ثبت 

48500 شناسه ملی 10380648734

ح
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86
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آقای احمد نوری همکار شاغل در آموزش 
و پرورش ناحیه 6 مشهد

بدینوسیله به شما ابالغ می گردد حداکثر ظرف 
مدت 10 روز از انتشار این آگهی جهت دریافت 
برگ ابالغ اتهام خود، به کارشناسی امور اداری 
در  است  بدیهی  نمایید.  مراجعه  ناحیه  این 
وفق  مقرر  مهلت  از  پس  مراجعه  عدم  صورت 

مقررات اقدام مقتضی معمول خواهد شد
مدیر آموزش و پرورش ناحیه 6 مشهد مقدس

نوراله جوانشیری

14
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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.

ف
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نوبت دوم



 ضرورت 
اصالح قانون 

به کارگیری سالح
رئیس سازمان 

قضایی نیروهای 
مسلح با اشاره به 

 ابهامات قانون 
 به کارگیری سالح 

به خصوص در 
مرزها گفت: باید 
همه شبهات این 

 قانون برطرف شود. 
حجت االسالم 

احمدرضا پورخاقان 
در دیدار با فرمانده 
مرزبانی ناجا ضمن 

بیان این مطلب تأکید 
کرد: تمامی نهادهای 

ذی ربط برای ایجاد 
مشوق های مناسب 

برای سربازان 
مرزبانی اقدام کنند 

تا سربازان برای 
خدمت در این مناطق 

اشتیاق داشته 
باشند.

خبرخبر
روزروز

یــکــی از مــهــم تــریــن موانعی 
کــه در راســـتـــای حــمــایــت از 
مالکیت معنوی افــراد وجود 
دارد، آن اســت که اشخاص 
دیگر، با کپی کردن طرح های 
صنعتی دیـــگـــران، حــقــوق و 
مزایای مخترعان اصلی طرح های صنعتی را 
تضییع کنند. بــه همین دلــیــل، در سال های 
اخــیــر، نــیــاز مبرمی بــه حمایت هــای قانونی 
از مخترعان و مبتکران طــرح هــای صنعتی 
احساس شده تا این افــراد بتوانند به آسانی، 
طرح های صنعتی خود را به ثبت برسانند تا 
دیگران، از آن سوء استفاده نکنند. اما قوانین 
حمایتی از اخــتــراعــات، طــرح هــای صنعتی و 
عالئم تــجــاری، زمانی کــارایــی خواهند داشت 
کــه ضمانت های اجــرایــی در خصوص جرایم 
ارتکابی ایــن حــوزه نیز وضــع کــرده باشند. به 
گزارش پایگاه تحلیلی »حقوق نیوز« کپی کردن 
طــرح هــای صنعتی، قابل شکایت و رسیدگی 
در دادگــاه بــوده و پس از اثبات جرم کپی طرح 
صنعتی، متخلف، به مجازات های ذکر شده 
در قانون، محکوم گردد. بنابراین، پرداختن به 
مجازات کپی طرح های صنعتی و نحوه شکایت 
و رسیدگی به جرم کپی طرح صنعتی، بسیار 

مهم است. 
بــر اســـاس قــانــون ثبت اخــتــراعــات، طــرح هــای 
ــرح صنعتی  صــنــعــتــی و عـــالیـــم تـــجـــاری، طــ

تعریف شده و مشخصات آن ذکر شده است 
ــر اســـاس مـــاده 20 ایـــن قـــانـــون» هــر نــوع  کــه ب
 ترکیب خطوط، ترکیب رنگ ها و هرگونه شکل 
سه بعدی با خطوط، رنگ ها و یا بــدون آن، به 
طوری که ترکیب یا شکل یک فراورده صنعتی یا 
محصولی از صنایع دستی را تغییر بدهد، طرح 
صنعتی اســت« که ایــن طــرح هــا، مانند ثبت 
اختراع در ایــران، در تشریفات خاصی باید به 
ثبت برسند.  بنابراین، زمانی که شخصی، یک 
کاالی صنعتی و یا یک کاالی مربوط به صنایع 
ــاده، تهیه و تولید  ــن مـ  دســتــی را بــر اســـاس ای
می کند؛ به نحوی که شامل یک طرح صنعتی 
جدید و بدیع می شــود، باید حمایت هایی از 

ــراد، نتوانند با کپی  وی به عمل آید تا سایر اف
کــردن این طرح صنعتی، بــرای خود منافعی را 
بدست آورده و از این طریق، حقوق مخترع طرح 

صنعتی را تضییع نمایند .
ــن خـــصـــوص مــطــرح  ــ ــه در ای ــا پــرســشــی کـ ــ   ام
مــی شـــود، آن اســـت کــه آیـــا کــپــی کـــردن طــرح 
صنعتی، کــه قــبــالً تــوســط ســایــر اشــخــاص و یا 
شرکت های تجاری به ثبت رسیده است، جرم 
است؟ آیا در قانون، برای کپی طرح های صنعتی، 
مجازات نیز پیش بینی شده است ؟ برای پاسخ 
دادن به این پرسش ها، الزم است به قانون ثبت 
اختراعات، طرح های صنعتی و عالئم تجاری 
مصوب 1386 توجه نمود. بــراســاس مــاده 28 

ــراد یا  ایــن قانون، ثبت طــرح صنعتی توسط اف
شرکت ها، حقوقی را برای آنان ایجاد می کند؛ 

از جمله اینکه؛ 
الف ( بهره برداری از هر طرح صنعتی ثبت شده 

در ایران، مشروط به موافقت مالک آن است.
ب ( بهره بـــرداری از طــرح صنعتی ثبت شده، 
شامل انجام اقداماتی از قبیل ساخت، فروش 

و یا وارد کردن اقالم حاوی طرح صنعتی است.
ج ( مالک طرح صنعتی، می تواند علیه شخصی 
که بدون موافقت او، اعمال ذکر شده در بند قبل 
را انجام داده باشد و یا مرتکب اعمالی شود که 
عرفاً موجب نقض حقوق وی در آینده را فراهم 

می آورد، در دادگاه، اقامه دعوا نماید.
د ( مدت اعتبار طرح های صنعتی، پنج سال 
از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت طرح صنعتی 
است، اما این مدت را می توان برای دو دوره پنج 

ساله دیگر نیز تمدید کرد .
در مــاده 61 قانون ثبت اخــتــراعــات، طــرح های 
صنعتی و عالئم تجاری، جرم کپی کردن طرح 
صنعتی دیگران، مشخص گردیده و بــرای آن، 
مجازات پیش بینی شده است که به موجب 
ــاده، هـــر شــخــصــی کـــه بـــا عــلــم و عــمــد،  ــ ایـــن مـ
مرتکب انجام اعمالی شود که برپایه ماده 28 
این قانون، نقض حقوق دیگران به شمار رود، 
 مجرم شناخته می شود و به مجازات محکوم 
می شود. مجازات کپی طرح صنعتی ، هم جزای 

نقدی و هم حبس تعزیری است. 

قدسچندوچونحمایتقانونازمخترعانرابررسیمیکند

مجازات جرم کپی طرح صنعتی
گزارش

 شکست انحصار 
در اتحادیه های صنفی

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، در یکی دیگر از 
آرای خود، مقابل یک انحصار جدید ایستاده است؛ 
در رأی جدید این نهاد درباره عضویت اعضای هیئت 
مدیره اتحادیه های صنفی تصریح شده اگر عضوی دو 
دوره متوالی یا چهار دوره متناوب عضویت در هیئت 
مدیره اتحادیه را دارا باشد، امکان عضویت جدید 
در هیئت مدیره را ندارد. به گزارش خبرگزاری فارس 
این رأی به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال 
قسمتی از بخشنامه شماره 2۷3۴۵۹/60 مورخ 
13۹۹/11/12 سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان 
ایران و دبیر هیئت عالی بر سازمان های صنفی صادر 
شده است. اما هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، 
پس از بحث و بررسی و براساس حکم ذیل تبصره 1 
ماده 22 قانون نظام صنفی مصوب سال 13۹2 تأکید 
کرد اعضای هیئت مدیره اتحادیه ها نمی توانند بیش 
از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیئت 
مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند. براساس 
نظر دیوان عدالت اداری تبصره 1 ماده 22 قانون نظام 
صنفی بدان معناست که فارغ از اینکه عضو هیئت 
مدیره اتحادیه پیش یا پس از الزم االجرا شدن قانون 
عضو هیئت مدیره اتحادیه باشد، هر زمان دو دوره 
متوالی یا چهار دوره متناوب عضویت در هیئت مدیره 
اتحادیه را دارا باشد، امکان عضویت جدید در هیئت 
مدیره را ندارد و تبصره 3 ماده 6 آیین نامه اجرایی نحوه 
برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه های 
صنفی نیز در مقام بیان این حکم نیست که شرایط 
تحقق ممنوعیت مقرر در تبصره 1 ماده 22 قانون نظام 
صنفی، صرفاً باید پس از الزم االجرا شدن قانون نظام 

صنفی ایجاد شده باشد. 
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تکذیب نشت اطالعاتی در دستگاه قضا ◾
در پی انتشار مطلبی در خصوص نشت بانک اطالعاتی 
مربوط به وکال در دستگاه قضا مرکز رسانه قوه قضائیه 
اعــالم کرد این موضوع مربوط به پایگاه مستقل کانون 
وکالی دادگستری است و هیچ ارتباطی با سامانه های مرکز 
آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه ندارد. به گزارش فارس 
بنابراین اطالعیه، هرگونه ارتباط این موضوع با سامانه های 

مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه صحت ندارد. 

محمدی: در اداره زندان ها به دنبال کار تبلیغاتی نیستیم ◾
غالمعلی محمدی رئیس جدید ســازمــان زنــدان هــا در 
نخستین بازدید میدانی خود به میان مددجویان کانون 
اصــالح و تربیت استان تهران رفــت. وی کانون اصــالح و 
تربیت را نقطه اهمیت سازمان زندان ها دانست و گفت: 
قرار نیست در اداره زندان ها به دنبال کار تبلیغی باشیم. 
خوشبختانه اقدامات انجام شده در حوزه اشتغال، آموزش 

و روند اصالحی مددجویان، مایه خوشحالی است.

دادگاه صالح برای رسیدگی به ورشکستگی ◾
در قوانین مختلف، ورشکستگی به تقصیر، ورشکستگی 
به تقلب و ورشکستگی عادی به عنوان انواع ورشکستگی 
شناسایی شده اند. صالحیت ذاتی ورشکستگی به تقلب 
و به تقصیر، در حــوزه دادگــاه کیفری2  اســت. بر اساس 
ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی دعوای راجع به توقف یا 
ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف 

یا ورشکسته، در حوزه آن اقامت داشته است.

تبعات حقوقی یک طرح در مجلس ◾
طرح الزام به ثبت رسمی معامالت اموال غیرمنقول در 
کنار اهداف مهمی ازجمله بی اعتبار کردن اسناد عادی 
دارای نواقصی از جمله تهدید و تحدید کردن مالکیت 
عمده کــشــاورزان بر زمین های کشاورزی اســت. بنا بر 
گزارش فارس ضروری است تا مجلس در کنار برطرف 
کردن ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان، این ایراد را 

نیز برطرف کنند.

دیه زنان 
 موضوع برابری دیه زنان با مردان، پیوسته مورد 

توجه محافل مختلف حقوقی و اجتماعی بوده که با 
تدابیر صورت گرفته این موضوع تحقق یافته است. در 

حال حاضر مستند به ماده 10 از قانون بیمه اجباری 
مصوب 1395 در خصوص سوانح رانندگی باید بیان 

داشت، بیمه گر مکلف است در ایفای تعهدات مندرج در 
این قانون خسارت وارده به زیان دیدگان را صرف نظر 

از جنسیت و دین ایشان تا سقف تعهدات بیمه نامه 
پرداخت کند. مراجع قضایی موظف اند در انشای حکم 

پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به 

عنوان بیمه حوادث درج کنند.
در راستای برابری حقوق میان زنان با مردان باید 

گفت در همه جنایاتی که مجنی علیه زن باشد، 
معادل تفاوت دیه وی تا سقف دیه مرد از صندوق 

 تأمین خسارت های بدنی پرداخت می شود. 

به عبارت دیگر اگر مردی زنی را بکشد و به هر 
دلیلی دیه ثابت شود، نصف دیه توسط قاتل 

پرداخت و نصف دیگر آن تا سقف دیه کامل، توسط 
صندوق تأمین خسارت های بدنی، به اولیای دم 

پرداخت خواهد شد.
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اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی در نظر دارد 
مناقصه عمومی اجرای پروژه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. .لذا از کلیه پیمانکاران دارای صالحیت  با در نظر گرفتن رشته مربوطه  ،پایه وظرفیت آزاد درخواست می گردد جهت دریافت 

اسناد به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.     
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه :  1400/09/15                           مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19 تاریخ  1400/09/18 

تضمین  شرکت در فرآیند ارجاع کار )شرکت در مناقصه( به صورت: 
1-ضمانتنامه بانکی مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر .)برابر فرمهای هیئت دولت( و 
یــــــا   2 - واریز نقدی به حساب شماره   4060030607655863   نزد بانک مرکزی  در  وجه اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی .....   چک 

تضمینی قابل قبول نمی باشد. 

محل تحویل پاکت تضمین و ارزیابی  : دبیرخانه اداره کل                      محل تحویل اسناد و پیشنهادها : سامانه تدارکات الکترونیک دولت              
   محل بازگشایی پیشنهادها: سالن جلسات                                           اعتبار پیشنهادات : سه ماه

کلیه مراحل مناقصه اعم از دریافت اسناد ، تحویل اسناد و بازگشایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  انجام می گردد.     
      روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی

فراخوان مناقصه عمومی
 یك مرحله ای

اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی

پروژه /  شماره  فراخوان  در سامانه تدارکات ردیف
نوعاعتبارموضوعمحل اجراالکترونیک دولت

قرارداد
مدت 
پیمان 
)ماه(

مبلغ برآورد براساس فهارس 
بها سال 1400 با شرایط  

مندرج )ریال(

مبلغ تضمین 
شرکت در 

فرآیند ارجاع 
کار )ریال(

تاریخ تحویل اسناد و 
پیشنهادها تا ساعت 

12 مورخ

تاریخ بازگشایی 
ساعت 9  صبح 

مورخ

1
استاندارد سازی تاسیسات گرمایشی منطقه 

اجرای تاسیسات گرمایشی هامونهامون   200004۵42000040
312.079.954.502610.000.0001400/09/301400/10/01فهرستیعمرانیخوابگاه و موتورخانه

تکمیل 6 کالسه استثنایی جنگل رشتخوار  2
46.731.602.168340.000.0001400/09/301400/10/01سرجمععمرانیتکمیل ساختمان آموزشیرشتخوار200004۵42000042

تخریب و بازسازی مدرسه 6 کالسه یدک قوچان  3
613.047.971.022660.000.0001400/09/30سرجمععمرانیتکمیل ساختمان آموزشیقوچان200004۵42000043

1400/10/01

احداث ابتدائی 6 کالسه قوچان)مسکن مهر(  4
617.510.410.123880.000.0001400/09/30سرجمععمرانیتکمیل ساختمان آموزشیقوچان200004۵42000044

1400/10/01

ف
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شرکت قند تربت حـیدریه)سهامی عام( در نظر داردآگهی مناقصه 
از طریق برگزاری مناقصه عمومی ، انواع نهاده های كش�اورزی خود را خریداری نماید. همچنین عملیات بس�ته بندی ش�كر سفید و قهوه ای  خود را در 

اوزان ،900، 1000گرمی و 2/5 كیلوگرمی ، از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانكار واجد شرایط واگذار نماید. 
www.torbatsugar.com كلیه متقاضیان محترم میتوانند از روز سه شنبه مورخ 1400/09/16 با مراجعه به امور بازرگانی شركت یا از طریق سایت اینترنتی 
متعلق به این ش�ركت فرمهای مربوطه را دریافت و پیش�نهادات كتبی خود را در پاكت دربس�ته تا پایان وقت اداری روز پنج ش�نبه مورخ 1400/09/25 به 

دبیرخانه اداری شركت تحویل نمایند. همچنین جهت اطالعات بیشتر به سایت شركت مراجعه فرمائید.
جلسه بازگشائی پاكتها درساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1400/09/27 در محل شركت قند تربت  حیدریه برگزار خواهد گردید..

 ه�ر متقاض�ی بایدباب�ت ش�ركت در مناقص�ه نهاده ه�ای كش�اورزی 5 درصد مبلغ پیش�نهادی خود ، وبابت ش�ركت در مناقصه بس�ته بندی ش�كر س�فید و 
قهوای50.000.000  ریال را به ش�ماره حس�اب ش�بای IR  200170000000209182357007 نزد بانك ملی بنام شركت قند تربت حیدریه جهت ضمانت 

شركت در مناقصه واریز نماید. شركت در رد یك یا كلیه پیشنهادات مختار است .

شركت قند تربت حیدریه

14
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آگهی دعوت به تجدید  ارزیابی 
        کیفی فراخوان عمومی مناقصه
     شماره  17-37-1400 - نوبت دوم

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 
كیفی پیمانكاران واجد ش�رایط جهت ش�ركت در مناقصه ،  ازطریق س�امانه تداركات 

الكترونیكی 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 الكترونیكی نس�بت به   دریافت اس�ناد  از طریق س�امانه مذك�ور اقدام   نمایند.
الزم به ذكراس�ت كلیه مراحل برگزاری مناقصه ازفراخوان ت�ا انتخاب برنده ازطریق 

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

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

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

ارائه گردد . 
3- مهلت خرید  اسناد ارزیابی : تا  ساعت 13:30  روز  پنجشنبه   مورخ 1400/09/18 .
4- ش�ایان ذ كراس�ت دریافت اس�ناد و ارائه پاس�خ اس�تعالم ارزیابی صرفا"میبایس�ت 
ازطریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت  ) ستاد( صورت پذیرد و شركت كنندگانی 
در صورت تمایل ، مجاز به خرید حضوری اس�ناد می باش�ند كه قبال در سامانه مذكور 

ثبت نام و اسناد را آپلود نموده اند  .
5- فراخ�وان ارزیاب�ی كیف�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 : شركت كنندگان در  ارزیابی كیفی می بایست 

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

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

9- مبلغ تضمین  شركت در فرآیند ارجاع كار: مبلغ  3.900.100.000  ) سه  میلیارد و 
نهصد  میلیون و یكصد هزار (  ریال  مطابق با تضامین معتبر مندرج در آیین نامه تضمین 
معامالت دولتی موضوع مصوبه شماره 123402/ت 50659 ه� مورخ 94/09/22 هیئت 
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 مرك�زی  اعالم می گردد . 
تذكر: به درخواست مناقصه گذار ضمانتنامه شركت در فرآیند ارجاع كار 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�ركت سازنده چیلر الزامی میباشد. 
و می بایس�ت به همراه اس�ناد مرتبط درس�امانه تداركات الكترونیكی 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 شركت كننده  در این خصوص قابل استماع نخواهد بود .
تذك�ر 1 " ارائه گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون ،كار 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�كاری" مص�وب 89/03/05  وزیر تع�اون ،كار و رفاه 
اجتماعی علی الخصوص ماده 2 آن درس�امانه تداركات الكترونیكی دولت به آدرس

www.setadiran.ir  الزامی است. 
تذك�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.
تذكر 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 كیف�ی ، از مناقص�ه گ�ران واج�د ش�رایط ك�ه حداق�ل امتی�از الزم 
را كس�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



   امکان لغو 
کالس های 
حضوری در 
صورت افزایش 
مبتالیان کرونا   
محمدرضا آهنچیان، 
مدیرکل دفتر 
برنامه ریزی آموزش 
عالی وزارت علوم به 
مهر گفت: اگر وضعیت 
کرونا همین ثبات 
کنونی را داشته باشد 
کالس ها تا پایان ترم 
ادامه دارد، در غیر این 
صورت امکان دارد 
غیرحضوری شود.

در حال حاضر 
یک سوم کالس های 
دانشگاه های دولتی 
حضوری برگزار 
می شود و اینکه این 
روال تا پایان ترم ادامه 
داشته باشد بستگی 
به وضعیت کرونا در 
منطقه و شهر دارد.

یادداشت گــرچــه  اعــظــم طیرانی 
ــانـــزدهـــم آذر بـــه انــگــیــزه  شـ
ــات ســال  ــفــاق ــاســداشــت ات پ
1332 به نماد استکبارستیزی 
جـــنـــبـــش دانـــشـــجـــویـــی در 
ایـــــران تــبــدیــل شــــده اســـت، 
اما نام گذاری این روز به نام دانشجو، فرصت 
ــت تــا ضــمــن یــــــادآوری جــایــگــاه  مغتنمی اسـ
ارزشمند دانشجویی و ضــرورت بهره مندی از 
سرمایه  گران نسل جوان دانشجو در جامعه، 
به نقش آن ها در تعالی جامعه نیز اشاره کنیم.

پروفسور یوسف ثبوتی، فیزیکدان سرشناس 
ایرانی و مؤسس مرکز تحصیالت تکمیلی علوم 
پایه زنجان که از سال 1329 وارد دانشگاه تهران 
شــده و به گفته خــودش از آن ســال تا امــروز با 
دانشجو و دانشگاه همراه بوده در گفت وگو با ما 
از دانشجویی و فرصت های پیش روی این دوران 

برایمان گفته است.

روز دانشجو ◾
دکتر ثبوتی با مروری بر دوران دانشجویی خود 
می گوید: ســال 1329 که وارد دانشگاه شدم، 
اوضــاع کشور به دالیــل مختلف از جمله ملی 
شدن صنعت نفت و روابط بین الملل نابسامان 
بــود، اما سال 1332 با محاکمه دکتر مصدق، 
ــن نابسامانی افــزایــش یــافــت و اعــتــراض هــا  ای
شکل تـــازه ای بــه خــود گرفت و بــه اعتصاب و 
تظاهرات به ویژه در میان قشر دانشجو تبدیل 
شــد، تا اینکه با خبر ورود ریــچــارد نیکسون، 
معاون رئیس جمهور وقت آمریکا به ایران، این 
اعــتــراض هــا در دانــشــگــاه تــهــران شــدت گرفت 
ــاگــوار در دانشکده  و ســرانــجــام ایــن حــادثــه ن
فیزیک اتفاق افتاد و سه تن از دانشجویان این 
دانشکده کشته شدند. به همین دلیل 16 آذر به 
عنوان روز دانشجو نام گذاری شده است. البته 
من آن زمان تازه دوره کارشناسی را تمام کرده 
و در یکی از دبیرستان های تبریز دبیر فیزیک 

بودم و در آن واقعه ناگوار حضور نداشتم. 

ایده آل جویی جامعه دانشجویی کشور ◾
وی در پاسخ بــه ایــن پرسش کــه دانشجویان 
ــروز چــه تــفــاوتــی بــا دانــشــجــویــان چند دهه  امـ
پیش دارنــد، اظهار می کند: من در جوانانمان 
هیچ عیب و ایـــرادی نمی بینم و همه آن هــا به 
اقتضای سنشان و به اقتضای توانمندی هایی 
که دارنــد افــراد ایده آل جویی هستند و همین 
ایده آل جویی موجب شده جامعه دانشجوی 

کشور، جامعه ای پویا و توانمند باشد.
پــروفــســور ثبوتی ادامـــه مــی دهــد: اکــنــون یکی 

از آفت های موجود در کشور ما این است که 
دانشگاه ها دانشجویان خوبی تربیت می کنند، 
امــا جامعه نمی تواند از دانــش و مهارت های 
آن هــا در رشــد و توسعه کشور استفاده کند و 
آن ها را دودستی تقدیم کشورهای توسعه یافته 
می کند. در حالی که کشورهایی مثل آمریکا 
و انگلیس مشتری جوانان و دانش آموختگان 
کــشــور مــا هستند و بــه خــوبــی مــی تــوانــنــد از 
دانــش هــا و مهارت های علمی آن هــا استفاده 
کنند. بنابراین با توجه به اینکه کار دانشگاه 
انتقال دانش به دانشجو است، دانشگاه های 
ما کارشان را به خوبی انجام می دهند و پذیرش 
ــوی کــشــورهــای  ــا از ســ دانـــش آمـــوخـــتـــگـــان مـ

توسعه یافته تأیید این موضوع است. 
ــاره ایــنــکــه بیشتر دانــشــجــویــان ما  ــا اشــ وی ب
جوانان بسیار خوبی هستند که هیچ عیب و 
ایرادی ندارند، ادامه می دهد: اگر ما سر به سر 
دانشجوها نگذاریم به سختی می توان گفت 
در بین هزار نفر از آن ها ممکن است یک نفر 
بد باشد. من 57 ســال اســت استاد دانشگاه 
هستم. 33 سال آن در دانشگاه شیراز بوده ام 
و پس از آن با بنیان گذاری دانشگاه تحصیالت 
تکمیلی علوم پایه زنجان در سال 1370 تا امروز 
معلم این دانشگاه هستم و تاکنون حتی یک 
ــدیــده ام. همه  دانشجوی ناخلف نداشته و ن
آن ها جوانان بسیار شایسته و خوبی بوده اند و 

بر همین مبنا با آن ها رفتار کرده ام. 
ــردم و  ــ ثــبــوتــی مـــی افـــزایـــد: مـــن هــمــیــشــه بـــه م

دانــشــجــویــان اعتماد دارم و بــه آن هـــا احــتــرام 
مــی گــذارم و معتقد هستم آدم هــای معمولی، 
آدم هــای سالمی هستند که می توان به آن ها 
ــروز بــا هیچ  اعــتــمــاد کـــرد، بــر همین مبنا تــا امـ
دانشجویی مشکل نداشته ام؛ چه دانشجویی 
که از هوش باال برخوردار بوده، چه دانشجوی با 
هوش متوسط و یا حتی دانشجویی که هوشی 
پایین تر از متوسط داشته است. من هرگز نه بر 
مبنای هوش دانشجویان بلکه با توجه به میزان 
عالقه آن هــا به یادگیری با آن هــا رفتار کــرده ام. 
بنابراین اگر دانشجویانم در زندگی از من درسی 
گرفته باشند همین اســت که به همه احترام 

بگذارند و اعتماد کنند. 

باید با تکیه بر داشته هایمان رشد کنیم ◾
ثبوتی می گوید در دانشگاه های تهران، کانادا و 
شیکاگو تحصیل کرده و استادان بسیار خوبی 
داشته که از همه آن ها درس های ارزشمندی در 
زندگی گرفته است؛ استادانی مثل آزاد، جناب، 
حسابی، وصال در دانشگاه تهران و استادانی 
مثل »ســوبــرامــانــیــان چــانــدراســخــار« و »اوون 

چمبرلین« در دانشگاه شیکاگو.
بــه اعــتــقــاد ثــبــوتــی، مــا صــاحــب دانــشــگــاه هــای 
بسیار خوبی در کشور هستیم؛ اما متأسفانه 
ــمــان وقــتــی مــی خــواهــنــد  بــرخــی از هــمــکــاران
دانشگاه ها را نقد کنند تنها به نقاط ضعف 
آن هــا توجه دارنــد و نقاط قــوت دانشگاه ها را 
نادیده می گیرند. ایــن نگاه که فقط ضعف ها 

را ببینیم و نقاط قوت را نادیده بگیریم خوب 
نیست. من نگاه متفاوتی به این موضوع داشته 
و دارم. ما باید نقاط قــوت را برجسته کنیم و 
کاستی ها را نادیده بگیریم تا بتوانیم با تکیه بر 
داشته هایمان رشد کنیم. من به همه جوانان، 
دانشجویان و همکارانم توصیه می کنم با ارج 
نهادن به نقاط قوت دانشگاه ها، دانشجویان 
و همکارانشان از لغزش های کوچک یکدیگر 

چشم پوشی کنند و خود را دست کم نگیرند.
دکــتــر ثــبــوتــی معتقد اســـت در هــیــچ دوره ای 
دانشگاه های ما ایستا نبوده اند و اتفاقاً شاهد 
ــا بـــوده ایـــم. تــعــداد  پــیــشــرفــت هــای خـــوب آن هـ
دانــشــگــاه هــا در ابــتــدای تأسیس کــم و تعداد 
اســتــادان هــم انــدک بــود و تنها اقــدامــی کــه در 
آن بــرهــه می توانستند انــجــام دهــنــد ایــن بود 
کــه مبانی دانــشــگــاه بـــودن را بــه کــشــور وارد و 
دانشجو تربیت کنند. بــرای ایــن عــده در 20 
یا 30 ســال فرصت، امکان تحقیق و پژوهش 
ــود نــداشــت. نمی توانستند از ایـــن عــده  وجـ
انتظار داشته باشند در جامعه ای که تــازه با 
کلمه دانشگاه آشنا شده بود به حوزه پژوهش 
وارد شــونــد، امــا پــس از گــذشــت ســه دهــه، در 
دانشگاه های کشور از تحقیقات صحبت شد. 
البته این کار در ابتدا با مشکالت و کمبودهایی 
همراه بود. پس از گذشت سه دهه دانشجویان 
ــادان دانــشــگــاه هــا بیشتر بــا پــژوهــش  ــتـ و اسـ
آشنا شدند. حــاال به مرحله ای رسیده ایم که 
نه تنها دانشجویان دکترا و فوق لیسانس بلکه 
دانشجویان مقطع لیسانس نیز با تحقیقات 
آشنا شده اند و در این مقطع قدم های ابتدایی 
را بــرمــی دارنــد. عــالوه بر ایــن، کیفیت مقاالت 
و پژوهش ها هم در 10 ســال اخیر رشــد خوبی 
داشــتــه و ایــن نشانه پیشرفت اســت. ممکن 
اســت در مقابل، عــده ای بگویند تعداد افــراد 
ســودجــو و فــرصــت طــلــب نــیــز در ایـــن ســال هــا 
افزایش یافته است. این درست است، اما در 
کجای دنیا و در کدام بخش از زندگی بشر کاری 
که در سطح گسترده انجام می شود عــاری از 
حقه بازی و سودجویی است. در همه جای دنیا 
این رونــد وجــود دارد. باید دالیــل آن را بررسی 
کــرده و حقه بازی ها را وجین کــرد. اگــر وجین 
کنیم بدنه پژوهشی کشور سالم و سرزنده باقی 
می ماند. در هر کاری که انجام می شود معایبی 
وجــود دارد و ایــن اجتناب ناپذیر اســت. باید 
معایب را رفع کرد، نه اینکه به دلیل معایبی که 
وجود دارد کاری را به طور کامل کنار بگذاریم. 
همه می توانند چنین دیدی داشته باشند. این 
کار ساده ای است. ما باید کاری را که از دستمان 

برمی آید درست انجام دهیم.

توصیه های پروفسور یوسف ثبوتی به دانشجویان درگفت وگو با قدس

خودتان را دست کم نگیرید

ددستچينستچين

واکنش

تفاوت 
آمار وزارت 
بهداشت و 
نظام پرستاری 
درباره شهدای 
مدافع سالمت

عباس عبادی، معاون 
پرستاری وزارت بهداشت 
در پاسخ به پرسش 
ایسنا درخصوص 
تعیین مصداق شهدای 
مدافع سالمت در 
حوزه پرستاری، گفت: 
براساس آماری که از 
شهدای پرستاری 
در کمیته سه نفره 
تعیین مصداق شدند 
تعداد 66 نفر پرونده 
شهادتشان قطعی 
شده است . همکارانی 
که در دوران کووید19 
مرحوم می شوند و 
بحث شهادت برایشان 
مطرح می شود فرایندی 
برایشان پیش بینی 
می شود که مصادیق 
آن در کمیته سه نفره 
تعیین می شود. دلیل 
تفاوت آمار ارائه شده از 
سوی ما و سازمان نظام 
پرستاری، طوالنی شدن 
فرایند تعیین مصادیق 
شهداست که این انتقاد 
وارد است.

غالمعلی حداد عادل
رئیس فرهنگستان 
زبان و ادب فارسی

غالمعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان 
و ادب فارسی با اشاره به خاطرات تحصیلش 

در دانشگاه شیراز می گوید: دکتر ثبوتی خیلی 
منظم، جدی و با پشتکار بود. از ابتدا تا آخر 

کالس، تمام تخته پر از فرمول بود. یک دقیقه هم 

به خود تنفس نمی داد و یکسره دانشجو را در 
فضای علمی قرار می داد.

ما شیرینی علم را در کالس دکتر ثبوتی چشیدیم، 
معنی علم را فهمیدیم، روش علمی را لمس کردیم. 

 من بیشترین تأثیر را نه فقط در دوره 

فوق لیسانس بلکه در کل دوره فیزیک خواندنم 
از نظر علمی، انضباط علمی و شخصیت علمی 

از دکتر ثبوتی پذیرفتم. او کاماًل دانشجوپروری 
می کرد. همیشه در برابر او خود را یک دانشجوی 

ساده در برابر استاد می دیدم و می بینم.

اقتضائات دانشجو بودن
جواد صبوحی  اشتغال در هر حرفه 
اقتضائاتی را می طلبد. برای مثال حرفه 
»معلمی« به بــردبــاری، اشتیاق و روح 
ــه خــویــشــتــن داری و   ابــتــکــار در کـــار؛ »قـــضـــاوت« ب
سعه صدر و حرفه ما روزنامه نگاران بیش از همه به 
کنجکاوی، تیزبینی و تجربه نیاز دارد. اما الزام مشترک 
و بایدِ تمامی این ها، حفظ حرمت تار و پود کسوتی 

است که بر تن آن حرفه دوخته اند.
اگر دانشجویی را نه در تحلیل مشهور مشاغل رایج، 
یعنی کسب درآمد و گذران معاش؛ بلکه به معنای 
اشتغال به تحصیل علم و سرمایه گذاری نیروی بالقوه 
جوان با هدف ارتقای توانمندی های جامعه بدانیم، 

این حرفه نیز به اقتضائات خود نیاز دارد.
»دانشجویی« به پویایی و تحرک علمی، مداومت و 
استمرار در مسیر علم آموزی، پرسش و پرسشگری 
و حضور آگاهانه در اصــالح رفتار جامعه نیاز دارد. 
دانــشــجــوی تــحــول گــرا بــیــش از هــمــه مــی خــوانــد، 
بنابراین بیش از دیگران می داند و به همین دلیل 
نیز بــه رخــدادهــای پیرامون خــود از روزنـــه و پنجره 
شفاف بصیرت نگاه می کند. او متانت علمی را قربانی 
تصمیمات شــتــاب زده سیاسی نمی کند. دانشجو 
در کسوت دانشجویی از تحلیل قواعد و محاسبات 
ریاضی، از درک وقایع تاریخی، از دانش خود در علوم 
اجتماعی، از اقتصاد، مهندسی، جامعه شناسی، 
مدیریت و... بــرای گشودن گره از پای جامعه خود 
استفاده می نماید. امــا متأسفانه ایــن واقعیت که 
بخش عمده ای از مشکالت امــروز جامعه به دلیل 
نیاموختن یا بد آموختن درس هایی است که باید 
روزی در دانشگاه می آموختیم قابل کتمان نیست. 
شــوق دانشجو شــدن، میل و انگیزه تحول گرایی و 
انگیزه داشتن و ساختن جامعه ای بهتر را در بسیاری 
از ما ایجاد نکرده است. به همین دلیل است دوران 
دانشجویی بسیاری از ما به خاطرات خوابگاهی، 
متلک های میان درس اســتــاد، دویــدن هــای مــدام 
پی گرفتن نمره های پایان ترم و باالخره کپی کردن 

پایان نامه های سفارشی گذشته است.
عده ای دیگرمان هم با پُز روشنفکری، بازیچه گروه های 
سیاسی شده ایم؛ گروه هایی که همواره دانشجو را 
به مثابه ابــزاری برای تبلیغ افکار خود در دانشگاه و 
توپخانه و مهمات سیاسی خویش دیده اند. برخی از 
ما در جریان حرکت های دانشجویی، فریب تحلیل 
فریبگر بیگانه را خورده و اسیر قفس تنگ مغالطه های 
سیاسی آن ها شده ایم. شیفتگی های چشم بسته، به 
جدال ها و کدورت های میانمان دامن زده و ناخواسته 
آفتی همه گیر به جان درخت جوانی و بالندگی مان 
افتاده است. و سرانجام همین رویکرد اخیر، یعنی 
قــدم زدن در هــوای مه گرفته و وهــم آلــود دیــگــران، به 
شتاب زدگی هایمان در تفسیر و ترجمه نادرست از 
رخدادهای جامعه و پیوند زدن آن به مدیریت سیاسی 
منجر شده است. برای همین نه برای خشک شدن 
فــالن تــاالب تب می کنیم و نه بــرای برچیدن سفره 
بی عدالتی آمــوزشــی پــی تدبیری علمی مــی رویــم. 
مثل دیگران برای باال رفتن نرخ ارز جوک می سازیم 
و همپای دیگران آمــار جعلی شیادان مجازی را به 
اشتراک می گذاریم. حال آنکه الزمه دانشجو بودن، 
در عین پویایی، جست وجوگری و بــرخــورداری از 
روح مطالبه گری، داشتن قدرت تحلیل و به قول ما 
روزنامه نگاران »آموختن سواد رسانه ای« و شناخت 
و غربال کردن پیام هایی است که در ذهن مخاطب 
تلنبار می شود.  رهبر انقالب در همین خصوص با 
اشاره به ضرورت برخورداری از قدرت تحلیل وقایع 
به ویژه در میان نسل جوان دانشجو می گویند: علت 
شکست های گوناگون در تاریخ، این است که مردم 
گاهی قدرت تحلیل را از دست می دهند. هر جا مردم 
نتوانستند درست تحلیل کنند، آنجا نقطه  خطرناکی 
است. آنجا جایی است که ممکن است دشمن ضربه 

را وارد کند.)8/30/ 1372(
ــه  خـــــــوارج را بــــه وجــــود آورد و  ــن ــت ــه ف ــ ــزی ک ــیـ چـ
ــرار داد و  ــور زیــرفــشــار قـ امــیــرالــمــؤمــنــیــن)ع( را آن طــ
قدرتمندترین آدم تاریخ را آن گونه مظلوم کرد، نبودن 
تحلیل سیاسی در مردم بود وااِّل همه  مردم که بی دین 
نبودند. تحلیل سیاسی نداشتند. یک شایعه دشمن 
می انداخت؛ فوراً این شایعه همه جا پخش می شد و 

همه آن را قبول می کردند! )1372/8/12(
فراموش نکنیم در مسیر مطالبات دانشجویی به همان 
اندازه که مخدرِ انفعال، با هدف ایجاد یأس در جامعه 
آسیب زاست؛ انحراف از حرکت های دانشجویی نیز 
خطرآفرین اســت. اگــر جنبش مطالبه گر و دلسوز 
دانشجویی، بیرق آرمان خواهی و مطالبه گری خود را 
زمین بگذارد؛ این پرچم را دیگرانی به دست خواهند 
گرفت که سال هاست به ترویج فقر اندیشه ورزی و 
تصاحب شعارهای خوب و پوشاندن پوستین وارونه 

بر آن در اعتراض های مدنی می اندیشند. 

WWW.QUDSONLINE.IR سه شنبه ۱6 آذر ۱400   ۲ جمادی االول ۱443  7 دسامبر۲0۲۱   سال سی و چهارم    شماره 9690

 کالس های رفع اشکال  دو ساعته غیرقانونی است ◾
ــد، مدیرکل آمـــوزش و  عبدالرضا فــوالدون
پـــرورش تــهــران در پاسخ بــه اینکه برخی 
مــدارس تنها یک یا دوساعت در هفته را 
برای رفع اشکال اختصاص داده انــد، به ایسنا گفت: 
این کار غیرقانونی است و دانش آموز کمتر از یک روز 
نباید در مدرسه باشد. این الزام همه مدارس است و 

تفاوتی ندارد.

به شریفی بودنِ این عده شک کنید! ◾
رســول جلیلی، رئیس دانشگاه صنعتی 
شریف به میزان گفت: دانش آموختگان 
ــا انــدکــی جابه جایی  دانــشــگــاه شــریــف ب
اولویت ها می توانند کار مناسب خود را بیابند. باور 
ندارم یک دانش آموخته شریف بیکار بماند یا نتواند 
کار مطلوب خود را پیدا کند. اگر این گونه باشد باید در 

شریفی بودن او شک کرد.

موضوع آب قومیتی نیست ◾
جالل محمودزاده، رئیس فراکسیون اهل 
سنت مجلس به ایسنا گفت: بحث آب، 
علمی است و قومیتی نیست. مسئوالن 
باید بر اساس ویژگی های هر منطقه نسخه خاصی برای 
آن بپیچند. ما چه ترک باشیم چه فارس؛ چه عرب چه 
کرد یا لر و ترکمن و... همه یکی هستیم و در یک کشتی 

نشسته ایم.

افزایش ظرفیت پزشکان با نیاز امروز تطبیقی ندارد ◾
به گــزارش برنا، محمد رئیس زاده، رئیس 
کل سازمان نظام پزشکی گفت: ما نیز قبول 
داریــم در برخی از مناطق به دلیل توزیع 
نامناسب، کمبود دسترسی به پزشک متخصص داریم 
اما طرح افزایش ظرفیت که مطرح می شود، 1۴ سال بعد 
متخصص تحویل جامعه می دهد و با نیاز اکنون جامعه 

تطبیقی ندارد.

جامعه

رفاه و خدمات اجتماعیرفاه و خدمات اجتماعیبهداشت و درمانبهداشت و درمان حقوقیحقوقی

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران تشریح کرد

جزئیات پوشش بیمه ای خدمات 
ناباروری توسط بیمه سالمت

به گزارش مهر، محمدمهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان 
بیمه سالمت ایــران گفت: بر اســاس دستورالعمل خرید 
راهــبــردی خــدمــات نــابــاروری، زوجــیــن نــابــارور در سامانه 
نشان دار می شوند و خدماتی مانند داروها و آزمایش ها و 

پاراکلینیک را دریافت می کنند.
زوجین می توانند از سه دوره خدمات نــابــاروری در طول 
یــک ســال شامل IVF، میکرواینجکشن، IUI و FET با 
پوشش بیمه ای 90درصـــد تعرفه بخش دولتی در مراکز 
ناباروری دولتی و 90درصد تعرفه بخش عمومی غیردولتی 
در بــخــش هــای عمومی غــیــردولــتــی، خیریه و مــوقــوفــه و 

خصوصی بهره مند شوند.
این خدمات از حداقل 550هزار تومان تا ۴میلیون و 100هزار 
ــزار تومان تا 6میلیون  تومان در بخش دولتی و از 976هـ
و900هــزار تومان در بخش عمومی غیردولتی و خصوصی 

زیر پوشش قرار می گیرد.

یک کارشناس الیحه بودجه:

بودجه بهزیستی برای سال 
1401 کم می شود

حمید بهزادی بخش، کارشناس الیحه بودجه 1۴01 به 
برنا گفت: پیش بینی می شود بودجه بهزیستی برای سال 
1۴01 نسبت به 1۴00 کاهش پیدا کند. سال 1۴00 دولت در 
الیحه بودجه ۴هزار میلیارد تومان برای بهزیستی در نظر 
گرفت اما مجلس این بودجه را به 7.5هزار میلیارد تومان 

رساند و چند برابر کرد. 
پیش بینی می کنیم دولت نسبت به الیحه سال گذشته 
خود رقم پیشنهادی بیشتری را در الیحه امسال درنظر 
بگیرد اما نسبت به قانون بودجه سال 1۴00 میزان بودجه 

بهزیستی کمتر خواهد بود.
بهزادی ادامه داد: پیشنهاد شده به جای افزایش بودجه و 
مستمری مددجویان بهزیستی، تسهیالت قرض الحسنه 
افــزایــش پیدا کند و تسهیالت ساخت مسکن بــا نرخ 
ترجیحی بــرای خانوارهای دارای یک یا دو معلول داده 

شود.

رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور خبر داد

آزادی 5هزار و 421 زندانی 
غیرعمد در هشت ماه ابتدای سال

به گزارش روابط عمومی ستاد دیه کشور، سید اسدهللا 
 جوالیی، رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور از آزادی
 5 هزار و ۴21 زندانی غیرعمد با رقم بدهی افزون بر 18هزار 
میلیارد ریال از زندان در هشت ماه ابتدای امسال خبر 

داد. 
جوالیی گفت: 203 نفر از این زندانیان آزاد شده در شمار 
محکومان زن و بقیه در زمره بدهکاران مرد بودند که به 
دلیل ناتوانی در تأمین بدهی مالی و یا ناتوانی در پرداخت 
دیه )حــوادث کارگاهی و سوانح رانندگی( در بند حضور 

داشتند.
اصفهان با آزادی ۴27 زندانی غیرعمد بیشترین آزادی 
را در جــدول فرایند به خــود اختصاص داده و در ادامــه 
اســتــان هــای الــبــرز بــا آزادی 360 بــدهــکــار، آذربــایــجــان 
 شرقی با رهایی 3۴9 مددجو و خراسان رضــوی با آزادی

 3۴8 زندانی قرار دارند.



درخشش 
محمدی در 

شهرآورد یونان 
تیم آاِک برنده نبرد 
شهرآورد آتن شد. 

در دیدار هفته 
دوازدهم سوپرلیگ 

یونان تیم آاِک یک بر 
صفر پاناتینایکوس 

را شکست داد. گل 
این تیم در دقیقه 2 
توسط شیمانسکی 

روی پاس میالد 
محمدی بدست 

آمد. میالد محمدی 
حضور کاملی در 

ترکیب اصلی آاِک 
داشت انصاری فرد 
نیز به دلیل ابتال به 

ویروس کرونا غایب 
بود.

در  حاشيه

تاریخ سازی 
دروازه بان 

محجبه  ایران 
در هندبال 

جهان

فاطمه خلیلی دروازه بان 
تیم ملی هندبال بانوان 

ایران در پایان دیدار 
با نروژ در چارچوب 

رقابت های قهرمانی 
هندبال زنان جهان 

عنوان بهترین بازیکن 
زمین را بدست آورد. 
خلیلی در این دیدار 

عملکرد قابل توجهی 
داشت و بارها با سد 
کردن مهاجمان تیم 

ملی نروژ مانع باز شدن 
دروازه تیم  ملی شد. 

وی در بازی نخست تیم 
ملی برابر رومانی نیز 

عملکرد بسیار خوبی 
داشت تا صفحه رسمی 

فدراسیون بین المللی 
هندبال در گزارشی به 
عملکرد دروازه بان تیم 

ملی هندبال بانوان 
کشورمان با وجود 
رعایت حجاب در 

مسابقات پرداخت.

خبرخبر
روزروز

  زالتان ابراهیموویچ
 ستاره میالن، عالقه مند است قراردادش 

را با این تیم تمدید کند.»باید به میالن 
فشار بیاوریم که قراردادم را تمدید کنم. 

امیدوارم که مدتی طوالنی در میالن 
بمانم«.

  آلگری  
سرمربی یووه با برد مقابل جنوا به 

رکورد 2۵۰ برد در تاریخ لیگ ایتالیا 
رسید تا بعد از کارلو آنچلوتی در رده 

دوم پرافتخارترین مربی ها در این 
زمینه قرار گیرد.

  حکیم زیاش 
 وینگر جوان چلسی تأیید 

کرد دوست دارد روزی دوباره 
پیراهن آژاکس را به تن کند. 
حکیم زیاش تا سال 2۰2۵ با 

چلسی قرارداد دارد.

جواد رستم زاده   هفته گذشته سایت ترانسفرمارکت ادعا 
کرد رضا قوچان نژاد که مدتی است بدون تیم مانده، از فوتبال 
خداحافظی کرده است. اما مهاجم سابق تیم ملی ایران این 

ادعا را رد می کند. 
»خبر درست  تر این است که از فوتبال بــازی کــردن در اروپا 
خداحافظی کرده ام اما از فوتبال نه. هدفم این است که بازی 
در لیگ ایـــران را هم تجربه کنم و یک روز به امید خــدا به 

 ایران بیایم«. قوچان نژاد که با گل تاریخی اش مقابل 

کــره جنوبی ما را به جــام جهانی بــرد و زننده تنها گل ما در 
جام جهانی 2014 بود بعد از درخشش با تیم ملی در جام 
جهانی و البته جــام ملت ها حــاال قصد دارد در لیگ برتر 
ایران هم بدرخشد. او همیشه یکی از گزینه های پیوستن به 

پرسپولیس، استقالل و تراکتور بوده است. 
او در مجموع ۳20 بازی رسمی در عمرش توانسته ۳0 پاس 
گل بدهد و 10۶ گل هم در تیم ها و رقابت های مختلف به ثمر 

برساند؛ هر 1۹۳ دقیقه یک گل.

قوچاننژاد:بهلیگایرانمیآیم

چهار گوشه دنیا 
با »گوچی«

ضد حمله

 ویالی لواسان 
وثیقه تبلیغات محیطی

مجادله تبلیغات محیطی بــا قــــرارداد باشگاه 
استقالل و متعاقباً پرسپولیس به اتمام خواهد 
ــی و سپس  رســیــد. ایــن تــوافــق در روز قبل از درب
صبح پس از آن با دادن تضامین الزم از سوی 
تیم  استقالل به سرانجام رسید و گفته می شود 
کــارگــزار تبلیغاتی استقالل نیز در 24 ساعت 
گذشته مبلغ ۶ میلیارد تومان به حساب سازمان 
لیگ بابت سهم این نهاد از برگزاری مسابقات را 
پرداخت کرده تا در اینباره به قول خود نیز عمل 
کرده باشد. این کارگزاری تبلیغات قرارداد منعقد 
شده با پرسپولیس را نیز شامل می شود و بیش از 
۳0 مسابقه خانگی در ورزشگاه آزادی )با احتساب 

مسابقات جام حذفی( را در برخواهد گرفت. 
موضوع اصلی مسئله مربوط به تأمین وثیقه 
ایــن عملیات بــود که چالش بزرگی بــرای طرفین 
ایجاد کرده بود، ولی در نهایت یک وثیقه ملکی 
همه را قانع کرد تا این قــرارداد به امضای نهایی 
برسد. وثیقه ای که به سازمان لیگ تحویل داده 
شـــده، سند یــک ویـــالی گرانقیمت در لــواســان 
است که نزدیک به ۹0 میلیارد تومان ارزش دارد 
و پشتوانه عملیات آگهی و افزایش درآمدهای دو 
تیم پرطرفدار فوتبال ایــران از تبلیغات محیطی 
لیگ برتر خواهد بود. در این طرح ورزشگاه آزادی 
به محل برگزاری و سازمان لیگ نیز به عنوان برگزار 
کننده نیز از تبلیغات محیطی و مبالغ جدید آن 
بهره مند می شوند؛ ضمن اینکه بازی های خارج 
خانه استقالل و پرسپولیس و سایر تیم های لیگ 
برتر، رقابت هایی است که سازمان لیگ می تواند از 

آن ها برای درآمدزایی بیشتر استفاده کند.
صــد البته بــا توجه بــه حساسیت  و پیچیدگی 
موضوع آگهی و عملیات مالی و سفارش دهندگان 
و نحوه وصول پول و ... این پروژه خالی از عیب و 
ایراد نخواهد بود، اما اگر درآمدهای مدنظر برای 
تیم  ها حتی به مبلغی حدود نصف آنچه وعده داده 
شده، حاصل شود، می شود گفت موفقیت بزرگی 
برای مدیران باشگاهی فوتبال ایران به خصوص 

مصطفی آجورلو بوده است.

قهرمانی بسکتبال با 
ویلچر ایران در پاراآسیایی 

جوانان
بازی های پاراآسیایی جوانان در حالی در بحرین 
در جریان است که تیم ملی بسکتبال با ویلچر 
ایــران با قدرت و اقتدار به عنوان قهرمانی رسید. 
تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران در دیدار فینال 
به مصاف تیم ملی عــراق رفــت و در ایــن بــازی که 
یکطرفه دنبال شد، جوانان بسکتبالیست ایران 
با نتیجه  11۷ بر 1۸ به پیروزی رسیدند و مقتدرانه 

قهرمان آسیا شدند.

پورتو – اتلتیکو در لیگ قهرمانان اروپا

طارمی امید اول پرتغالی ها 
برای صعود

امشب و فردا شب بازی های مرحله گروهی لیگ 
قهرمانان به پایان می رسد و تیم های صعود کننده 
خود را مهیای نبردهای حذفی و جــذاب دور بعد 
می کنند. برای ما امشب نبرد پورتو و اتلتیکو به واسطه 
حضور طارمی بسیار دیدنی و حساس است. پورتو 
شانس خوبی برای صعود دارد. مهدی طارمی اگر 
چه در بازی های اخیر پورتو موفق به گلزنی برای این 
تیم نشده،  اما همچنان یکی از گزینه های اصلی 

کونسیسائو برای بازی درخط حمله پورتو است. 
ATV یکی از رسانه های پرتغالی در آستانه دیدار 
پورتو با اتلتیکو مادرید نوشت: » پورتو به دنبال 
صعود به مرحله بعدی لیگ قهرمانان اروپاست 
و وظیفه ایــن بــرد را به مهاجم خــود یعنی مهدی 
طارمی محول کرده است«. مهدی طارمی پیشتر در 
لیگ قهرمانان اروپا زننده گل های سرنوشت سازی 
ــوده اســت و گل او به تیم چلسی در  ــرای پورتو ب ب
لیگ قهرمانان فصل گذشته نامزد دریافت جایزه 
پوشکاش شده است.  در آستانه این بازی همچنین 
اینستاگرام پورتو با انتشار تصویری از مهدی طارمی 
نوشت: زدن ۹ گل برای پورتو و خلق ۶ موقعیت گل 
و این یعنی مهدی طارمی در 15 گل از گل های پورتو 
در فصل جاری تأثیرگذار بوده؛ به واقع در پورتو همه 
دست به دست هم داده اند تا از نظر روحی و روانی به 
مهدی کمک کنند تا بار دیگر پایش به گل باز شود. 
البته مهدی طارمی در بازی رفت به اوبالک گل زد که 

توسط VARمردود اعالم شد.
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۲۰ بازیکن در اردوی تیم ملی فوتسال  ◾
از سوی محمد ناظم الشریعه 20 بازیکن به اردوی تیم 
ملی برای دیدار با ایتالیا دعوت شدند که عبارت اند 
از: آقاپور، درخشانی، کدخدایی ، کریمی، مسعود 
یــوســف، عباسی، محمدی، حــســن زاده ، عظیمی، 
جامدی ، رحیمی ،  اسد شیر ، رفیعی پور، عظیمی، 
شجری ، گمرکی، نعمتیان، باقر محمدی، جــوان و 

رستمی.

کمک ۲ میلیون دالری AFC به ایران ◾
کنفدراسیون فوتبال آسیا در برنامه های جدید خود 
کمک 2 میلیون دالری را بــرای فدراسیون های عضو 
خود از جمله ایران در نظر گرفته است که توسط کمیته 
اجرایی AFC در هشتمین جلسه خود در 21 نوامبر 
2021 تصویب شده است. فدراسیون های عضو موظف 
هستند تا سال 202۳ یک برنامه راهبردی چهار ساله 

داشته باشند.

غفوری همچنان غایب استقالل ◾
غفوری که به دلیل آسیب دیدگی به بازی با پرسپولیس 
نرسید قطعاً در دو دیدار آینده تیمش حضور نخواهد 

داشت. 
این بازیکن به دلیل مصدومیت از ناحیه دوقلوی پا 
به دیــدارهــای آینده ایــن تیم مقابل پیکان و سپاهان 
نمی رسد و وضعیت وی برای بازی جام حذفی مقابل 

نود ارومیه نامشخص است. 

ادامه درخشش عابدزاده در اسپانیا ◾
در چــارچــوب هفته نــوزدهــم دسته دوم اللیگا، تیم 
پونفرادینا به مصاف میراندس رفت و به برتری 2 بر یک 
رسید. در این بازی عابدزاده نمایشی درخشان از خود 

به جا گذاشت. 
به نقل از سایت سوفااسکور عــابــدزاده با نمره ۷.۹ 
توانست به عنوان دومین بازیکن برتر زمین دست یابد 

زیرا او در این بازی ۶ مهار از خود به جا گذاشت. 

ستارگان ورزش

ورزش7

روزهای بد 
عربی

وی در مرداد 1۳۹۳ در حالی که با چارلتون 
قــــرارداد داشـــت، بــا اخــذ رضــایــت نــامــه خــود با 

قــراردادی دوساله و به صورت قرضی به باشگاه فوتبال 
الکویت کیفان در لیگ برتر فوتبال کویت پیوست و پس از 
اینکه توسط تیم الکویت کنار گذاشته شد، به الوکره قطر 

رفت.
او سپس به هیرنفین برگشت و کوالک کرد.

سینا حسینی   همان طور که انتظار می رفــت میلیچ به دلیل عــدم پرداخت 
مطالباتش از سوی باشگاه استقالل به فیفا شکایت کرد 

تا از طریق حکم انضباطی فیفا مطالباتش را از باشگاه 
استقالل دریافت کند.

میلیچ که در دوره مدیرعاملی احمد مددی نتوانست مطالبات معوقه 
خود را وصول کند، با پیشنهاد جدیدی تأکید کرد به یک شرط 

حاضر اســت قید مطالبات معوقه خــود را بزند که باشگاه 
استقالل با وی قرارداد جدیدی امضا کند اما مددی زیر بار 
درخواست میلیچ نرفت تا اینکه این بازیکن تهران را به 

مقصد کرواسی ترک کند.
پس از این اتفاق میلیچ از طریق مدیر برنامه خود برای 
وصول مطالباتش با تیم جدید مدیریتی باشگاه وارد مذاکره 

شد اما در نهایت توافق نهایی میان آن ها شکل نگرفت چون 
طرفین باشگاه استقالل معتقد بودند در دوره مدیریتی قبلی 

باشگاه جرایم انضباطی متعددی برای این بازیکن در نظر گرفته 
شده که با کسر این جرایم رقم قابل پرداخت به میلیچ حدود 200 هزار 
دالر است ولی میلیچ احکام کمیته انضباطی را قبول نداشت و مدعی 
بود باید حدود ۳50 هزار دالر به وی پرداخت شود تا به صورت توافقی 

رضایت خود را به فیفا اعالم کند.
با وجود برطرف شدن برخی اختالف نظرات قبلی اما توافق نهایی میان 
مدیر برنامه میلیچ و مدیران حقوقی باشگاه استقالل حاصل نشد تا 
بازیکن کروات فصل گذشته استقالل تصمیم به شکایت از این باشگاه 

بگیرد، حاال گفته می شود وی از طریق وکیلش پیگیر برخی مطالبات دیگر 
خود از باشگاه بابت دیرکرد در پرداخت دستمزدش شده و نزدیک به ۶50 

هزار دالر از استقالل غرامت می خواهد، موضوعی که مورد قبول مسئوالن 
حقوقی استقالل نیست و مدعی شدند با ارائه الیحه دفاعی به کمیته تعیین 

وضعیت فیفا می توانند اختالف به وجود آمده را برطرف کنند.

دروازه بــان تیم ملی فوتبال می گوید که نتایج این تیم گویای عملکرد 
اسکوچیچ است و نه تنها نباید از این مربی انتقاد شود بلکه باید 
تعریف و تمجید نیز صــورت گیرد. او در گفت وگو با تسنیم، به 

پرسش ها پاسخ می دهد.
  بواویشتا: فکر می کنم اوضاع تیم در آینده بهتر شود و بتوانیم 

به رده هــای باال تر برویم. هفته آینده هم یک بازی سخت با 
اسپورتینگ داریم.

  رکــورد پرتاب: اتفاقی که افتاد با دعای خیر مردم و لطف 

خداوند بود. در مورد بهبود این رکورد همه چیز دست داوران 
ــاره  گینس اســت که بخواهند از من دعــوت کنند تا دوب
این رکورد را بزنم. قطعاً امیدوارم رکورد خودم را در آینده 

بشکنم.
  بازگشت به ایران: شرایط برایم مهیا باشد و پیشنهاد 

داشته باشم ترجیح می دهم در فوتبال اروپا بمانم. به این 
فکر نمی کنم که به فوتبال ایران برگردم.

  شهرآورد تهران:در آن روز بازی داشتیم و از طریق گوشی دقایقی 

از بازی را دنبال کردم ولی نتوانستم به صورت کامل ببینم. بازی 
جذاب نبود. این موضوع عادی است. 

  مهدی طارمی: همه ما دوست داریم مهدی در کنار ما باشد 

و امیدوارم با صالحدید دراگان اسکوچیچ طارمی را در تیم ملی 
ببینیم. خود مهدی هم دوست دارد برگردد و اسکوچیچ نیز 

همیشه از این بازیکن تعریف کرده است.
  اسکوچیچ: این مربی با عملکردی که داشته باید مورد تعریف و 

تمجید قرار بگیرد. اسکوچیچ از 1۳ بازی در 12 بازی پیروز شد و یک 
مساوی هم داشتیم. عملکرد او جای هیچ حرفی را باقی نمی گذارد. 

 بازی برابر عراق : در خانه میزبان هستیم و امیدوارم ۳ امتیاز دیدار با  
عراق را بگیریم تا صعودمان به جام جهانی قطعی شود.

با شکایت رسمی به فیفا

میلیچ یقه استقالل را گرفت 
بیرانوند:

امیدوارم رکوردم را بشکنم 

2014 1987

2005

2014

2018

2019

از قبرس تا استرالیا
201۸ با امضای قراردادی دوساله به آپوئل نیکوزیا قبرس پیوست و 

در افت شدید فرو رفت و خیلی سریع هم جدا شد 
و با قراردادی قرضی به مدت ۶ ماه بازیکن سیدنی شد تا 

به نخستین بازیکن ایرانی بین المللی لیگ استرالیا 
تبدیل شد.قوچان نژاد  همراه تیمش به مقام 
قهرمانی هم رسید و به اولین ایرانی تبدیل 

شد که به قهرمانی لیگ استرالیا دست 
یافته است.

پوکر تاریخی در زووله
او پــس از بــازگــشــت از لیگ اســتــرالــیــا در 
نخستین حــضــورش در ترکیب زوولـــه در 
سال 201۹ و بازی برابر تیم والویک، پوکر کرد)به ثمر رساندن چهار 

گل در یک بازی( . این در حالی است که او از ابتدا در ترکیب 
نبود و به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شد اما در 

همان دقایق حضورش چهار گل زد و رکورد شکست. 
او تنها بازیکن در تاریخ اردویسیه اســت که 
توانسته دوبــار پس از ورود به زمین به 

عــنــوان یــار تعویضی هتریک 
کند.

زندگی شخصی آقای گوچی

رضا قوچان نژاد نورنیا شهریور 1۳۶۶در یک خانواده ورزشی در مشهد 
 )Gucci( به دنیا آمد. نام مستعارش در کشور هلند و بلژیک گوچی
است و سابقه عضویت در تیم زیر 1۹ ساله های هلند را دارد. در دوران 
کودکی به همراه خانواده اش به هلند مهاجرت کرد. دانش آموخته 
رشته علوم سیاسی است. همسر وی َسروین بیات خواهر ساره بیات 
بازیگر سینماست. وی پسری به نام »دوران« دارد. می تواند حداقل 
به چهار زبان انگلیسی، هلندی، فرانسوی و آلمانی حرف بزند. او 

ایتالیایی و پرتغالی نیز خوانده  و می تواند ویولن بنوازد.

کنار کرایوف

در سال 2005 به باشگاه هیرنفین پیوست.سپس به عنوان 
یک آماتور به گواهد ایگلز پیوست اما در سال2010 با کامبور 
قــراردادی 2.5 ساله بست. مقابل ویندام، ۹ ثانیه بعد 

از ورودش گلزنی کرد. گل او به سریع ترین گل تاریخ 
لیگ هلند تبدیل شد و نامش در کنار یوهان کرایف 

افسانه ای قرار گرفت. رضا در سال 2011 به 
سنت ترویدن  بلژیک پیوست و سپس به 
همراه لیژ در لیگ قهرمانان اروپا بازی کرد.

افتخار چارلتون اتلتیک
در سال 2014 با قــراردادی دو و نیم ساله به لیگ برتر 

انگلیس و باشگاه فوتبال چارلتون پیوست. او پس 
از کریم باقری دومین ایرانی است که برای چارلتون 
بــازی کــرده اســت. گوچی اولین و تنها بازیکن 
باشگاه فوتبال چارلتون اتلتیک است که 

در جام جهانی فوتبال موفق به گلزنی 
شــده اســت. او نخستین گل خود 
را در سال 2014 مقابل باشگاه 
فوتبال لیدز یونایتد به زیبایی 

هرچه تمام تر به ثمر رساند.



فقط   
لفاظی های 
توخالی! 
نخست وزیر اسبق 
رژیم صهیونیستی 
با انتقاد از رویکرد 
کابینه کنونی این رژیم 
نوشت: لفاظی های 
توخالی علیه ایران 
فقط اسرائیل را 
ضعیف تر می کند. 
ایهود باراک افزود: 
نتانیاهو، نخست وزیر 
پیشین نیز در 
فراهم کردن طرح 
جایگزین در صورت 
شکست دیپلماسی 
با ایران ناکام بود. 
وی گفت: گستاخی و 
لفاظی های تو خالی، 
راهی برای ادامه 
نبوده و تنها اسرائیل 
را ضعیف تر کرده و 
توانایی اش برای دفاع 
از خود را به حداقل 
رسانده است.

یادداشت

 گروکشی از لبنان 
برای جبران شکست در یمن

حسین محمدی اصــل  پــس از فــروپــاشــی 
دیکتاتوری صــدام حسین، نظریه پردازان علم 
سیاست در غرب این باور را داشتند که سیاست 
خارجی آمریکا و کشورهای اروپایی باید به سوی 
پررنگ کردن نقش عربستان سعودی در ژئوپلتیک 
و ژئواکونومی منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا 
حرکت کند. به همین خاطر ساختار دیپلماسی 
آمریکایی ها نسبت به ریاض بر اساس توسعه در 
قبال نفت شکل گرفت. امروز اما به نظر می رسد 
به خاطر نیل به این توسعه که وابسته به صنعت و 
فناوری همان کشورهای غربی است، سعودی ها به 
مرور از اقتدار مورد نظرشان دور شده اند. از طرفی 
توسعه گرایی سعودی موجب شکل گیری رقابتی 
گسترده میان دولت های عربی شد تا آنجا که امروز 
امارات متحده عربی دست و پا می زند تا از ریاض 
پیشی بگیرد. استارت این تقابل از جبهه یمن زده 
شد چراکه ابوظبی به دنبال ایجاد زیرساخت های 
اقتصادی بود که منجر به هدف قرارگرفتن بنادر 
جنوب یمن بــرای آنــان شد و این گونه روز به روز 
خط کشی میان دو طرف پررنگ تر می شود. این در 
حالی است که سعودی ها به عنوان بازیگر اصلی، 
این روزها به واسطه فرسایشی شدن جنگ یمن 
به شدت زیرفشار هستند و بدهی سنگینی به 
بار آورده انــد. با وجود این، نکته مهمی که باید به 
آن توجه کرد این است آمریکایی ها که خود در 
خاورمیانه گرفتار هستند هرگز حاضر نخواهند 
بود در مسئله یمن به ریــاض کمک مستقیمی 
کنند زیرا آن ها به دنبال سرزمین هایی می روند 
که ارزش اقتصادی شان با ارزش جغرافیایی شان 
توأمان باشد؛ مانند آنچه در عــراق و افغانستان 
رقم خورد. به همین دلیل با قطعی شدن شکست 
عربستان در نبرد مــأرب، آل سعود شمشیر را از 
نیام کشیده و به سوی لبنان نشانه گرفت. آن ها 
می خواهند در ازای از دست دادن مأرب، از لبنان 
گروکشی کنند تا به دو هدف اصلی خود برسند؛ 
نخست اینکه غرب به شرایط و نیازهایشان توجه 
کند و متوجه قدرت راهبردی شان در منطقه شود، 
دوم در صورت ادامه بی توجهی تجاری-اقتصادی 
بایدن به ریــاض، از موقعیت تجاری و اقتصادی 
لبنان به نفع خود استفاده کنند. این نقشه، از 
طرفی به برنامه توسعه بنادر امارات هم برمی گردد 
که سیاست  راهبردی اش را داشتن پایگاه تجاری 
در اغلب بنادر مهم جهان اتخاذ کــرده و به تبع 
این مسئله تالش سعودی ها برای رقابت مشهود 
است. در واقع سعودی ها با تحریم و فشار بر لبنان 
به دنبال شکل جدیدی از همگرایی عربی هستند. 
این گونه هم مانع پررنگ شدن نقش امــارات در 
جغرافیای خاورمیانه و آفریقا می شوند و هم اقتدار 
از دست رفته شان را برمی گردانند. تنها با داشتن 
این امتیازات است که می توانند جواب بی مهری 
بایدن را بدهند. در حال حاضر سعودی ها در لبنان، 
در حال تکرار راهبرد فشار حداکثری، به حاکم 
گماشته برای بدست آوردن قدرت هستند. این 
برنامه در مورد یمن شکست خورد و شاهد خیزش 
بزرگ توده های مردم علیه غارتگری سعودی بودیم. 
بنابراین طبیعی است در لبنان هم نتیجه ندهد زیرا 
هم مردم و مقاومت لبنان خواهان استقالل کامل 
این کشور هستند و هم حاکمان عربی کشورهای 
مــجــاور از نفوذ سعودی ها در لبنان خوشحال 
نخواهند بود و بی تردید زمین بازی تغییر خواهد 
کرد. نکته مهم آنجاست  که دولت ها، نهادهای 
نظامی و حتی تــوده مــردم منطقه باید به حفظ 
جان رهبران مقاومت بیش از هر چیز فکر کنند 
زیرا سعودی ها ممکن است برای باز کردن مسیر 
نفوذ در لبنان با طرح ریزی برنامه تــرور، از طریق 
 تل آویو و آمریکایی ها مقاصد شوم متعددی را 

دنبال کنند.
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جهان

علوی  تکاپوی محورهای سلفی و عثمانی برای 
رقابت بر سر فرصت های منطقه شدت گرفته 
اســت. در همین راســتــا، منابع آگــاه در ریاض 
از آغاز سفر دوره ای ولیعهد سعودی به برخی 
کــشــورهــای عــربــی حاشیه خلیج فارس از روز 

گذشته با محوریت ایران خبر دادند. 
به گزارش فارس، محمد بن سلمان به کشورهای 
عمان، بحرین، قطر، امارات و کویت سفر خواهد 
کرد. این سفرها بر تقویت همکاری و هماهنگی 
ــورای همکاری خلیج فارس  بین کــشــورهــای شـ
در همه زمینه ها و مــوضــوعــات مهم منطقه 
تمرکز دارد و از مهم ترین موضوعات در دستور 
کــار آن، مناقشه پــرونــده هسته ای و موشکی 
ــزارش، در  ایـــران بــا همه اجـــزای آن بنا بــر ایــن گـ
ــی جــامــع بــرای  ایـــن سفر امــکــان ایــجــاد راه حــل
بحران یمن بر اســاس طرح ابتکار خلیج فارس 
و ســازوکــار اجــرایــی آن، نتایج کنفرانس جامع 
گفت وگوی ملی یمن، قطعنامه شماره ۲۲۱۶ 
ــورای امنیت ســازمــان ملل و طــرح ابتکاری  شـ
عربستان سعودی بــرای پایان دادن به بحران 
ــردم ایــن کــشــور بررسی   یمن و رنــج انــســانــی مـ

خواهد شد.
به گفته این منابع، در جریان این سفر، تحوالت 
در عرصه عــراق در سایه اعــالم نتایج انتخابات 
اخــیــر پــارلــمــانــی، وضعیت ســوریــه و تحوالت 
فلسطین مــورد رایــزنــی قــرار خواهد گرفت. در 
همین راستا، یک منبع آگاه به خبرگزاری آلمان 
گفت: مذاکرات بن سلمان در کشورهای شورای 
همکاری خلیج فارس همچنین به اهمیت وحدت 

مواضع در قبال مسائل سیاسی منطقه ای و 
بین المللی، سیاست خوداتکایی خلیج فارس در 
مواجهه با هرگونه نوسان در مواضع بین المللی 
در راســتــای آن و نیز اتخاذ مواضعی همسو و 
منسجم با منافع کشورهای شــورای همکاری 
خــلــیــج فــارس و مــشــارکــت در حــرکــت بــه سوی 
افق های گسترده تر مطابق با چشم انداز ۲۰۳۰ 

پادشاهی سعودی خواهد پرداخت.

سودای اقتصادی ترکیه ◾
سوی دیگر این ماجرا، رئیس جمهور ترکیه است 
که روز گذشته در چارچوب سفری رسمی و دو 
روزه با سودای اقتصادی به قطر سفر کرد. رجب 
طیب اردوغـــان پیش از عزیمت به دوحـــه، در 
فرودگاه آتاتورک استانبول گفت: درنظر داریم 
عــالوه بر قطر روابــط خــود را با دیگر کشورهای 

حاشیه خلیج فارس نیز گسترش دهیم. 
ــاره روابـــط دوجــانــبــه نیز تصریح کــرد:  ــ وی درب
روابط ترکیه و قطر مانند سال های اخیر توسعه 

خواهد یافت. ما از تالش های دیپلماتیک برای 
بازگشایی درهای مذاکره و گفتمان در منطقه رفع 
سوء تفاهم ها استقبال می کنیم. رجب طیب 
اردوغـــان عنوان کــرد: ترکیه خواستار توسعه و 
تقویت روابط و همکاری ها با تمامی کشورهای 
خلیج فارس اســت. وی دربــاره حضور بازرگانان 
ترکیه در بــازار قطر نیز گفت: بــازرگــانــان ترکیه 
اجرای پروژه هایی به ارزش حدود ۱5 میلیارد دالر 

در قطر را برعهده دارند.
ــه اعــالم  ــور خــارجــه قــطــر هــم در دوحــ ــر امــ ــ وزی
ــرکــیــه مستحکم  ــرد: پـــایـــه هـــای اقــتــصــاد ت ــ کـ
ــه اقــتــصــاد تــرکــیــه کــه تــنــوع دارد،   اســـت و مــا ب

اعتماد داریم. 
محمد بن عبدالرحمن آل ثــانــی طی سخنانی 
در نشست مشترک خبری با همتای ترکیه ای 
خود افــزود: در دیــدار دوجانبه با چاووش اوغلو 
مــســائــل مختلف چـــون فلسطین و تــحــوالت 
 اخیر در سوریه و افغانستان را مــورد ارزیابی 

قرار داده اند. 

گزارش گزارش 

 سفراردوغان و بن سلمان 
به حاشیه خلیج فارس 

ترافیک سنگین 
 دیپلماتیک 
در چهارراه 
انرژی جهان

خالدی در میان 
پشت کــردن برخی 
دولـــت هـــای عــربــی 
سازشکار به آرمان 
فــلــســطــیــن و تنها 
گذاشتن ایــن ملت 
مظلوم در چنگال صهیونیست های 
بــی رحــم، مـــردم مــقــاوم ایــن خطه اما 
بیکار ننشسته و با انجام عملیات های 
شهادت طلبانه پی درپی این جمله را 
جار می زنند که فلسطین و مقاومت 
همچنان زنــده و بالنده اســت. بر این 
اســــاس روز گــذشــتــه بــــرای سومین 
بــار در دو هفته اخــیــر شــاهــد انجام 
عملیات استشهادی علیه متجاوزان 
در سرزمین های اشغالی بــودیــم. در 
جــریــان ایـــن عــمــلــیــات، یــک نــوجــوان 
ــا نـــام »محمد  ۱5ســالــه فلسطینی ب
نضال یونس« به وسیله خودرو خود، 
یکی از نظامیان صهیونیست را در 
نزدیکی »طولکرم« در کرانه باختری 
زیرگرفت. وضعیت این نظامی که به 
بیمارستان منتقل شده وخیم گزارش 

ــن عملیات با  شــده اســـت. مــجــری ای
شلیک نظامیان به شهادت رسیده 

است.
ایــــن دومـــیـــن اقــــــدام اســتــشــهــادی 
در فــلــســطــیــن اشـــغـــالـــی در هفته 
جــــاری اســــت. نـــیـــروهـــای اشــغــالــگــر 
صهیونیستی روز شنبه نیز از فاصله 
بسیار نزدیک به یک جوان فلسطینی 
در منطقه باب العمود در شهر قدس 
اشغالی شلیک کردند که به شهادت 
وی منجر شــد. آن هــا ادعــا کردند وی 
بــا ســالح ســرد بــه یــک شهرک نشین 
حمله کرده است. ویدئوهای منتشر 
شده در شبکه های اجتماعی اما یک 
پلیس را نشان مــی دهــد کــه چند بار 
از فاصله بسیار نــزدیــک بــه محمد 
سلیمه شلیک می کند در حالی که 
وی بر زمین افتاده است. این حرکت 
غیرانسانی حتی صـــدای نهادهای 
بین المللی را هم درآورد تا جایی که 
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در 
بیانیه ای تیراندازی صهیونیست ها به 
یک جوان فلسطینی در قدس اشغالی 

و بــه شــهــادت رســانــدن او را »اعـــدام 
خارج از چارچوب قانونی« خواند.

این تحوالت در حالی است که ابتدای 
مـــاه جــــاری )آذرمـــــــاه( نــیــز عملیات 
استشهادی »فــادی ابوشخیدم« در 
قدس منجر به کشته و زخمی شدن 
پنج صهیونیست شد. روند عملیات 
شــهــادت طــلــبــانــه عــلــیــه اشــغــالــگــران 
اسرائیلی در ماه جاری به ویژه در کرانه 
غربی و قدس اشغالی افزایش داشته 
و به شهادت چهار فلسطینی و کشته 
ــدن یــک شــهــرک نــشــیــن و زخمی  شـ
شدن ۲7 نفر دیگر با سطوح مختلف 
منجر شده است. به نظر می رسد ملت 
ــت کشورهای  فلسطین بــرخــالف ذل
عربی و دویــدن نظام های واپس گرای 
عربی برای عادی سازی روابط با رژیم 
صهیونیستی و تالش محور آمریکا و 
اسرائیل برای حذف مسئله فلسطین 
ــظــه فــلــســطــیــنــیــان،عــرب هــا  از حــاف
و مسلمانان، هــر روز پایبندی خود 
 را بــــه آرمــــــان هــــــای خـــــود و قـــدس 

اعالم می کند.

سومین عملیات شهادت طلبانه علیه متجاوزان در کمتر از دو هفته 

صهیونیست ها زیر منگنه مقاومت
روسیه و هند به دنبال گسترش همکاری های دوجانبه خود هستند. در 
همین راستا، دستیار رئیس جمهور روسیه اعالم کرد پس از گفت وگوهای 
والدیمیر پوتین و نارندرا مــودی، نخست وزیر هند، ۱۰ موافقت نامه در 
زمینه های مختلف امضا خواهد شد که شامل توافقات نیمه محرمانه 
است و کار روی آن ها همچنان ادامه دارد. به گزارش تسنیم، یوری اوشاکوف 
با اشاره به سفر پوتین به دهلی نو افزود: هیئت ها به دلیل محدودیت های 
 کــرونــایــی کــوچــک خــواهــنــد بـــود و از طـــرف روســیــه، ســرگــئــی الوروف 
وزیر امور خارجه، سرگئی شویگو وزیر دفــاع، ایگور سچین مدیرعامل 
روس نفت و اوشــاکــوف شرکت می کنند. از ســوی دیگر »سوبرامانیام 
جایشانکار« وزیرخارجه هند و »سرگئی الوروف« همتای روس او که در 
دهلی نو به سر می برد، با یکدیگر دیدار و بر روابط محکم بین رهبران دو 
کشور تأکید کردند و همچنین تعدادی قرارداد نظامی در دیدار وزیران دفاع 
دو کشور به امضای طرفین رسید. وزیرخارجه هند در این باره گفت: برای 
ما، نشست ساالنه سران هند و روسیه یک رویداد منحصربه فرد است. 
نخست وزیر مودی و رئیس جمهور پوتین رابطه ای سرشار از اعتماد و 
اطمینان دارند. نشست ساالنه سران هند و روسیه پس از دو سال وقفه 
به دلیل کرونا، برگزار می شود. ما مشتاقانه منتظر نتایج بسیار مهمی از 
این اجالس هستیم. وی همچنین ادامه داد: دهلی نو عمیقاً از حمایت 
قوی روسیه از هند قدردانی می کند. ما امیدواریم همکاری ما صلح، رفاه و 
ثبات را برای کل منطقه به ارمغان بیاورد. وزیر خارجه روسیه نیز گفت: یک 
بسته کامل از اسناد مهم برای امضا شدن در این اجالس تهیه شده است.

فروش سامانه دفاع هوایی »اس۴۰۰« روسیه به هند به ارزش 5 میلیارد 
دالر مهم ترین موضوع در روابط میان دهلی نو و مسکو در ماه های اخیر 
بوده است. روسیه هم اکنون حدود ۶۰ درصد از نیازهای صنایع دفاعی هند 
را تأمین می کند و نخستین محموله از سامانه اس۴۰۰ در ماه های آینده 

تحویل هند خواهد شد.
رسانه های هند پیشتر پیش بینی کــرده بودند همکاری  های نظامی، 
صنایع دفاعی، تجارت و اقتصاد در صدر موضوعات مورد مذاکره میان 
رئیس جمهور روسیه و مقامات هندی در سفر روز دوشنبه »والدیمیر 
پوتین« به دهلی نو قرار گیرد. رئیس جمهور روسیه و نخست وزیر هند 
از سال ۲۰۱۴ تاکنون ۱۹ بار با یکدیگر دیدار کرده اند. گفتنی است، هند از 
جمله متحدان آسیایی ایاالت متحده به شمار می رود و داشتن دشمن 

مشترکی به نام چین این کشور را به آمریکا نزدیک کرده است.

 امضای ۱۰ توافق نامه 
میان هند و  روسیه 

گزارش کوتاه

صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

سردبیر:
امیر سعادتی

 حمله رژیم پهلوی به دانشگاه تهران در سال 1332
 دانشجویان در مبارزه های پیش از انقالب نقش فعالی 

 در مخالفت با سیاست های رژیم پهلوی داشتند.  
در 1۶ آذر 1332 در پی یورش نظامیان به اجتماع 

دانشجویان دانشگاه تهران که به دیدار ریچارد نیکسون 
معاون رئیس جمهور  آمریکا با شاه و همچنین از 

سرگیری روابط ایران با بریتانیا در پی کودتای 28 مرداد 
اعتراض داشتند سه َتن از آن ها به شهادت رسیدند تا این 

روز به عنوان روز دانشجو نام گذاری شود.

اوقات شرعی به افق تهران

اذان صبح فردا

اذان ظهر

11:56

05:32

اذان مغرب

17:11

غروب خورشيد

16:51
 نیمه شب شرعی

23:11
طلوع فردا

07:02

اوقات شرعی به افق مشهد

اذان صبح فردا

اذان ظهر

11:23

05:00

اذان مغرب

16:37

غروب خورشيد

16:16
 نیمه شب شرعی

22:38
طلوع فردا

6:30

  ارتباطات مردمی:                           37610086 )051(
  امور مشترکین:                          37618044-5 )051(
)051(   روابط عمومی:                            37662587 
)051(   تلفنخانه:                 37610087 - 37684004 
  سازمان آگهی ها:             37628205 - 37088 )051(
فاکس: 37610085  )051(
  سفارشات چاپی:                         37676596 )051(
  چاپ مشهد:                     مجتمع چاپ و نشر قدس
  چاپ همزمان تهران:                           چاپخانه جوان

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

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

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

ف
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آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای)نوبت اول(     
شللركت مجتمع گاز پللارس جنوبی در نظللر دارد اقللام مورد 
نیاز خود را با شللرایط ذیل بصللورت برگزاری مناقصة عمومی 
دو مرحله ای از طریق سامانه تداركات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( تامین نماید:

شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران: 2000093498000620
  R1-1400/011 0011160 مناقصه شماره-AD شماره مناقصه و تقاضا: تقاضای

 موضوع مناقصه/ شللرح مختصر اقام درخواسللتی: خرید BALL VALVE )فقط 
اقام ساخت داخل مورد تایید می باشند( 

مبلغ تضمین شركت در فرایند ارجاع كار: -/6/749/000/000 ریال 
نوع تضمین شللركت درفرایند ارجاع كار: تضمین شركت در فرایند ارجاع كار 
بصورت یکی از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین شللماره 123402/

ت50659 ه مورخ 94/09/22 هیات وزیران می باشد.
مبلغ برآوردی مناقصه : -/337/500/000 ریال 

آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی كیفی در سامانه ستاد : 5 روز پس از درج 
نوبت دوم آگهی در صفحه اعان عمومی سامانه ستاد ایران می باشد. 

آخرین مهلت بارگذاری و  ارسال مستندات ارزیابی كیفی )رزومه( در سامانه 

ستاد: ظرف مدت دو هفته پس از انقضای مهلت دریافت اسناد می باشد. 
آخریللن مهلت بارگزاری پیشللنهادات فنی/ مالی در سللامانه سللتاد : پس از 
ارزیابی كیفی مناقصه گران، مسللتندات دریافت پیشنهاد فنی و مالی بهمراه 

برنامه زمانی از طریق سامانه ستاد ارسال می گردد. 
آدرس مناقصه گذار: استان بوشهر- شهرستان عسلویه- شركت مجتمع گاز 

پارس جنوبی-پاالیشگاه اول- اداره خرید 
بدیهی است كلیه فرآیند برگزاری مناقصه الکترونیکی از طریق درگاه سامانه 
 WWW.SETADIRAN.IR :تداركات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( به نشانی
انجام می پذیرد وبه پیشنهاد های خارج از سامانه ستاد هیچگونه ترتیب اثری 
داده نخواهد شد و مناقصه گران بایستی نسبت به ثبت نام در سامانه ستاد و 

دریافت گواهی امضاء الکترونیکی اقدام نمایند.
 WWW.SPGC.IR     مناقصه گران   می توانند   جهت  كسب  اطاعات   بیشتر  به    سایت

مراجعه و یا با شماره تلفن های4329-07731314335 تماس حاصل فرمایند. 
                                                                                                             شناسه آگهی 1235491 

روابط عمومی شركت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت ملی گاز ایران
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

ف
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     فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای تأمین كاال  105/ت ک آ ج/1400     

شللركت بهره بللرداری نفللت و گاز آغاجللاری در نظر 
دارد فراخوان ارزیابی كیفی جهت برگزاری مناقصه 
عمومللی )خرید 7 قلم انواع فلنج 12، 14، 16، 20 و 30 اینچ( به شللماره 
)2000093228000232( را از طریق سامانه تداركات الکترونیکی دولت 
برگزار نماید. كلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی كیفی از دریافت 
و تحویل اسللناد استعام ارزیابی كیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر 
مراحل مناقصه، از طریق درگاه سللامانه تللداركات الکترونیکی دولت 

)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 
 الزم اسللت مناقصه گللران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت 
نام در سللایت مذكللور و دریافت گواهی امضللای الکترونیکی را جهت 
شللركت در مناقصه محقق سازند.  تاریخ انتشللار فراخوان در سامانه 

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

شد.  حداقل امتیاز ارزیابی كیفی 50 امتیاز می باشد.
مهلت دریافت اسللناد استعام ارزیابی كیفی : از ساعت 8 صبح تاریخ 

1400/09/07 الی ساعت 14 تاریخ 1400/09/14
مهلت ارسللال پاسللخ اسللتعام ارزیابللی كیفی : تللا سللاعت 14 تاریخ 

1400/09/28
اطاعات تماس دستگاه مناقصه گذار : 

آدرس :  اسللتان خوزستان - شهرستان امیدیه- بلوار نفت- شركت 
بهللره برداری نفت و گاز آغاجاری/اداره تللداركات و امور كاال فکس  : 

06152622683                 تلفکس : 06152620897
 تلفن : 06152622273 داخلی23170

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

دفتر ثبت نام :  88969737- 85193768 
                                                                                                             شناسه آگهی 1233796

روابط عمومی شركت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری

شركت ملی نفت ایران
شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب

شركت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری 
)سهامی خاص(

نوبت دوم
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