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افخمی از سینمای ایران 
خداحافظی کرد اما به فکر 

عرصه های جدید است
پایان باز »بهروز«

 حتی به یک نفر 
 ویزا  ندهند 
مسابقه منتفی است
سرشاخ »دبیر« با یانکی ها
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جالل الدین کزازی 
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ـه ویژه خراســان       ـه رواق            4 صفـح شــماره 9725      8 صفحــه           4صفـح

دو رسالت مهم روحانیت؛ رواق1
معرفت افزایی و مقابله با انحرافات

تولیت آستان قدس رضوی گفت: امروز روحانیون رسالتی حیاتی برای 
معرفت افزایی و عمق بخشی به معارف اسالمی در جامعه برای مقابله با 

انحرافات دینی و حفظ ایمان جوانان بر عهده دارند...

تولیت آستان قدس رضوی در دیدار ائمه جماعات حاشیه شهر مشهد مطرح کرد

هشدار انصارهللا به امارات  با حمله به فرودگاه و مناطق صنعتی عملی شد

ضربت یمنی به ابوظبی
   میزگرد قدس با سعدهللا زارعی و عبدالرسول شبیبی درباره بیش فعالی این روزهای امارات در یمن
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خراسان
گزارشی از توافقات پشت پرده 
نظام پزشکی مشهد و ایران خودرو

»ویژه فروشی« 
خودرو 
به پزشکان

خوشحالی مردم و کشاورزان 
از بارش نعمت الهی در 24 استان

برف شادی

قدس اقدام جدید دولت 
برای تأمین مالی طرح های 
نفتی را بررسی می کند

بازی برد بردِ بانک ها 
با پتروشیمی

گفت وگوی قدس با مدیرکل 
حقوقی ستاد مبارزه با موادمخدر

تولد قانونی تازه 
برای مقابله با 
سوداگران مرگ

در نشست سوم »نقد سیاست گذاری مدیریت وقف« 
اندیشکده »مسئله« روزنامه قدس مطرح شد

راهکارهای تقویت وقف 
در فرهنگ عمومی
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اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی 
در نظ����ر دارد خرید، طراح����ی و پش����تیبانی

 نرم افزار اتوماس����یون اداری  تحت وب اداره 
کل آم����وزش و پ����رورش خراس����ان رضوی )ب����ه همراه نواح����ی و مناطق 47 گان����ه و مجموعه های 

وابسته( را از طریق مناقصه عمومی به شرح زیر خریداری نماید : 
* انج����ام کلی����ه فرآین����د ارجاع کار از طریق س����امانه ت����دارکات الکترونیک دولت )س����تاد(

 www.setadiran.ir  قابل پذیرش خواهد بود. 
 *  ش����ماره مناقصه : ۲۰۰۰۰۰۵۸۶۵۰۰۰۰۰۹

1-ش����رایط مناقص����ه گران ش����ركت کنن����ده  در مناقصه: ش����رکت های دارای صالحی����ت های الزم و 
مجوزشورای انفورماتیک مطابق اسناد 

۲-مبل����غ تضمین ش����رکت درفرآین����دکار:  4۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال   به صورت ضمانتنام����ه بانکی معتبر 
دارای اعتبار سه ماهه و قابل تمدید تا شش ماه .

3- تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه : روز یکشنبه مورخ   14۰۰/1۰/۲۶ خواهد بود .
4-آخرین مهلت دریافت اسناد از سامانه :  تا ساعت   14روز  شنبه مورخ 14۰۰/11/۲ خواهد بود .

۵-آخرین مهلت بارگذاری اس����ناد مناقصه در س����امانه :  تا س����اعت   14   روز س����ه ش����نبه مورخ 
14۰۰/11/1۲ خواهد بود .

۶- تاریخ گشایش پیشنهادها: ساعت   1۰ صبح  روز  چهارشنبه مورخ 14۰۰/11/13  خواهد بود. 
7-مشخصات فنی : برابر فایل های پیوستی دراسناد مناقصه.

و  3۲۲3۸۸۰۲   اس����ناد(  و   مکاتب����ات  راهب����ری  )اداره   3۲۲۵7۹۸۵ تم����اس:   ه����ای  ۸-تلف����ن 
)اداره فن آوری اطالعات(.

اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی  اداره امور رفاهی و پشتیبانی

آگهی مناقصه عمومی
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی فشرده به شرح ذیل از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیک دولت را برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان  از 
دریافت وتحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه ، از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیک 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 فراخوان در سامانه 1400/10/26 
می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری و ارسال دعوتنامه از 

طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی - شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضویهزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
www.abfakhorasan : سایت اینترنتی

کمبود آب در کشور جدی است،
 در مصرف آب نهایت دقت را داشته باشیم

فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی  ول
ت ا

نوب

مهلت دریافت مبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصه ردیف
اسناد مناقصه

مهلت تحویل 
پیشنهادها

1

مناقصه عمومی یک مرحله ای 
با ارزیابی کیفی فشرده  طرح 
ارتقاء کیفی آب شرب شهر 

بجستان)مخزن  500 مترمکعبی 
  )RO و سوله تصفیه آب

اولویت اجرایی 1400

2000001446000154

)  45/991/863/448 ریال( 
چهل وپنج میلیارد ونهصد 

ونودویک میلیون و 
هشتصدوشصت و سه هزار و 
چهارصد و چهل و هشت ریال

1400/11/051400/11/19

   امید شکری

مستندنگاری مردم ایران زمین
ضمیمه سه شنبه های روزنامه قدس | شمـاره بیست و سوم | سه شنبه 28 دی 1400

33 شهر نان و برکت
»کمشچه« پر است از نانوایی 
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شهر گل 

پایتخت مادها 

موزه خیابان سنگتراش ها

در گلخانه های محالت همیشه خدا، بهار است

روایت شهری که از هگمتانه تا همدان، تاریخ دارد

ساختمان قدیمی محله جلفای اصفهان، حاال کاربری تازه ای پیدا کرده است 

پیــر پاالن دوز
استاد تیمور رختیانی هنوز از کارش راضی است 

ضمیمه سه شنبه های 
روزنامه قدس

58 وو



تحول آفرینی  
  جبلی 
در سه محور 
پیمان جبلی، 
رئیس رسانه ملی 
گفت: رویکرد 
تحولی در 
صداوسیما باید در 
سه محور اتفاق 
بیفتد؛ تحول در 
رویکردها، تحول 
در محتوا و تحول 
در سازوکارها. 
به گزارش فارس، 
وی اظهار 
کرد: با توجه 
به اقدام های 
کارشناسی متعدد، 
قصدمان این است 
که تحول ریشه دار 
و پایدار و ماندنی 
انجام دهیم تا 
رسانه ملی به 
ظرفیت الزمی که 
دارد برسد.

یادداشت 

خبر

آرش خلیل خانه    سخنگوی 
وزارت امــور خارجه کشورمان 
ــا و  ــانـــه زنـــی هـ ــه بـــرخـــی گـــمـ ــ ب
ــای رســـانـــه ای  ــازی هـ ــاسـ ــضـ فـ
ــر دربــــــاره  ــیـ در روزهــــــــای اخـ
عقب نشینی ایــران از موضع 
خود در مورد مسئله راستی آزمایی و تضمین هایی 
که دولت آمریکا الزم است برای بازگشت به برجام 
ارائه دهد واکنش نشان داد و تأکید کرد: اگر قرار 
بود از خطوط قرمز خود کوتاه بیاییم در 6 دور اول 

گفت وگوها این اتفاق رخ می داد.
ســعــیــد خـــطـــیـــب زاده کـــه بـــه پــرســش خبرنگار 
ــاره عملیات روانـــی جــدیــد در فضای  ــ قــدس درب
مجازی و رسانه ها در مــورد کوتاه آمــدن تهران از 
خواسته هایش برای تضمین دادن دولت بایدن 
در مــورد تکرار نشدن خــروج این کشور از برجام 
ــرای توافق سریع تر پاسخ مـــی داد بدین نحو با  ب
ــادآوری موضع محکم تر دولــت رئیسی نسبت  ی
به دولــت پیش خاطرنشان کــرد: بــرای رسیدن به 
توافق؛ محورها و خطوط قرمز خودمان را فراموش 
نمی کنیم. توافقی که ایران به دنبال آن است دو 
ویژگی اصلی دارد؛ قابل اتکا و پایدار باشد و ترجمه 
این دو در اتاق های مذاکرات به طرف های اروپایی و 

آمریکا گفته  شده است.

3 تضمینی که آمریکا باید بدهد ◾
سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان با اشاره 
به اینکه هیچ اختالفی درباره اصل مسئله ضرورت 
ارائه تضمین ها و راستی آزمایی وجود ندارد، تصریح 
کرد: تضمین های سه گانه ای که آمریکا باید بدهد 
ایــن اســت که اوالً در آینده دوبــاره نظام و حقوق 
بین الملل را به سخره نخواهد گرفت و تضمین هایی 
که حاکی از آن باشد که هیچ دولتی در آمریکا از 
سازوکارهای برجام بر ضد برجام استفاده نکند و 

سوم تضمین هایی برای انتفاع اقتصادی ایران از 
برجام. این ها موضوعات بسیار جدی هستند که 

در هر توافقی باید باشند.
خطیب زاده با انتقاد از نبود طرح های مدون و فقدان 
ابتکار در طرف اروپایی و آمریکا، آن را عامل کند 
بودن روند مذاکرات خواند و اضافه کرد: تاکنون 
تمامی ابتکارها در جایی که ممکن بوده از طرف 
هیئت ایرانی ارائه  شده اما برخی امور در دست ما 
نیست مثل موضوع تحریم ها که تصمیم سیاسی 
است و باید توسط آمریکایی ها گرفته شود، روزی 
که طرف های مقابل با ابتکارات مکتوب خودشان 

به پیشرفت مذاکرات کمک کنند، قطعاً مذاکرات 
بهتر پیش خواهد رفت.

پرانتزها کمتر شده اما مسائل کلیدی باقی است ◾
ــاره رونـــد مــذاکــرات  ــ وی در پــاســخ بــه پرسشی درب
ویــن اضافه کــرد: بسیاری از جــداول آمــاده  شــده  و 
ستون های این جداول نیز آماده است و بخشی از 
پرانتزها نیز پاک سازی شدند. توافقات درباره ایده ها 
هم تا حدود بسیار زیادی انجام  شده و در حال تبدیل 
به جمالت و کلمات هستند. البته آنچه باقی  مانده 
موضوعات مهم و کلیدی است که به  صورت ویژه 

تصمیمات خاص سیاسی را می طلبد و واشنگتن 
باید تصمیمات خــودش را دربــاره رفــع تحریم ها و 
مسائل باقی مانده که برخی موضوعات جدی است، 
اعالم کند. این دیپلمات ارشد کشورمان در واکنش 
به تهدید وزیر خارجه آمریکا در مورد مهلت چند 
هفته ای برای توافق در وین و وجود گزینه های دیگر 
روی میز، گفت: بلینکن بهتر از هر کسی می داند 
هر کشوری برای خودش »پلن بی« دارد و شاید پلن 
بی ایــران برای آن ها خیلی جذابیت نداشته باشد 
بنابراین به ایشان توصیه می کنیم تمام تــالش و 
همت و اگر ابتکاری دارد را به کار بگیرد که همین 

»پلن آ« که در دست است به نتیجه برسد.
وی همچنین در واکنش به برخی گمانه زنی ها 
ــاره احتمال بازگشایی سفارتخانه های ایران  درب
و عربستان، با اشــاره به صــدور ویــزای شماری از 
دیپلمات ها برای عزیمت به این کشور، گفت: تمرکز 
بر آغاز فعالیت نمایندگی جمهوری اسالمی ایران 
نزد سازمان همکاری اسالمی در جده است و سفر 

برای امکان سنجی این مسئله انجام می شود. 

درجا پاسخ هر تعرضی را می دهیم ◾
خطیب زاده دربــاره ادعــای رژیم صهیونیستی در 
مورد هدف قرار دادن پایگاه های مقاومت و نیروهای 
ایران در سوریه هم تصریح کرد: جمهوری اسالمی 
ایــران به  خوبی منافع خودش را می شناسد و هم 
به  خوبی بلد است از جان و منافع خــودش دفاع 
کند. هیچ طرفی در مناطقی که ایــران به صورت 
مستشاری حضور داشته و جاهایی که ایــران به 
حاکمیت ملی کشورها کمک کرده، نتوانسته بزند 
و در برود، درجا پاسخ هر تعرضی را می دهیم. وی 
درباره توافق تبادل زندانیان بین ایران و انگلیس که 
با کارشکنی آمریکا معطل  مانده و احتمال اجرای 
آن در پی مذاکرات وین هم گفت:  منتظر تصمیمات 

لندن هستیم تا آنچه توافق شده اجرایی شود.

پاسخ خطیب زاده به پرسش قدس درباره روند مذاکرات وین

کوتاه نمی آییم، آمریکا باید 
تضمین سه گانه بدهد

خبرخبر
روزروز

تبریک انتصاب تولیت های اعتاب مقدس حسینی و عباسی 
تولیت آستان قدس رضوی در پیام هایی جداگانه انتصاب 
»حاج حسن رشید العبایجی« و »سیدمصطفی مرتضی 
عبود آل ضیاء الدین« به عنوان تولیت های اعتاب مقدس 
حسینی و عباسی را تبریک گفت. بخشی از  پیام تبریک 
حجت االسالم والمسلمین احمد مروی خطاب به تولیت 

آستان مقدس حسینی به شرح زیر است:

آســتــان قــدس رضــوی ضمن آرزوی توفیقات روزافـــزون 
حضرتعالی، برای همکاری در جهت هم افزایی تجربیات 
در زمینه های فرهنگی، علمی، عمرانی و اقتصادی  برای 
شكوفایی و توسعه هر چه بیشتر آستان های مقدس 

رضوی و حسینی اعالم آمادگی می نماید. 
در بخشی از پیام تبریک به تولیت آستان مقدس عباسی 

هــم آمـــده اســـت: خدمت بــه آســتــان مقدس اهــل بیت 
ــدادگــان حضرت عباس  علیهم السالم و عاشقان و دل
علیه السالم نعمتی شایسته شكرگزاری و موهبتی بس 
ارزنده و فرصتی ارزشمند برای ترویج آموزه های دینی و قرآنی 
با پشتوانه عظیم مرجعیت، تسهیل زیارت زائران و خدمت 
شایسته به آنان است و آستان قدس رضوی آماده همكاری 

در جهت هم افزایی تجربیات در زمینه های فرهنگی، علمی، 
عمرانی و اقتصادی برای شكوفایی و توسعه هر چه بیشتر 

آستان های مقدس رضوی و عباسی است. 
در جوار مضجع شریف و مطهر امام علی بن موسی الرضا 
علیه آالف التحیّة والثناء، مزید توفیقات جناب عالی را از 

درگاه خداوند سبحان مسئلت می نمایم.

قدس   آیـــت هللا سیدابراهیم 
رئـــیـــســـی صـــبـــح روز گــذشــتــه 
ــا مــدیــران عامل  در نشستی ب
ــا بــیــان ایــنــکــه دولــت  بــانــک هــا ب
اصلی ترین وظیفه خــود را ایــجــاد تــحــول در 
عرصه های مختلف و به ویــژه تحول در وضع 
موجود نظام بانکی به سطح مطلوب می داند، 
گفت: عدالت به عنوان مسیر و مقصد حرکت، 
مبنای عمل دولت در ایجاد تحول در نظام بانکی 
اســت. رئیس جمهور همچنین در دستوری 
به نظام بانکی کشور خواستار بهبود عملکرد 
نهادهای مالی به نفع مــردم شــد. دستورات 
ــه مــدیــران  مــحــوری رئــیــس جــمــهــور خــطــاب ب
بانک ها را می توان در این پنج فصل خالصه 
کرد؛ سخت گیری بر بدحساب ها )به بدهکاران 
بدحساب میدان ندهید؛ اسامی آن ها را منتشر 
کنید و دستشان را قطع کنید(، تسهیل پرداخت 
وام به مردم )در تسهیالت خرد به مردم به جای 
وثیقه و ضامن، اعتبارسنجی کنید(، واگذاری 
بنگاه های تولیدی تملیک شده توسط بانک ها 

)سریعاً واحد های تملک شده تولیدی را یا راه 
انـــدازی کنید یا واگـــذار(، اســتــرداد ســود مــازاد 
دریافتی از مردم و تولیدکنندگان )سود مازاد 
دریافتی از نــرخ اعالمی بانک مرکزی را پس 
بدهید( و بازنگری در نظامات و مقررات بانکی به 
نفع مردم و اجرای عدالت )حداکثر تا پایان سال 
کارگروهی به منظور بازنگری در نظامات و مقررات 
بانکی توسط بانک مرکزی تشکیل و اعالم نتیجه 
کند(.  در پی این نشست سخنگوی دولت نیز 
در گفت وگویی رســانــه ای اظهار کــرد: یکی از 
خبرهای خوش بعد این جلسه این است که با 
دستور رئیس جمهور احتماالً نوع وثیقه گذاری 
وام های زیر 100 میلیون تومان تغییر می کند تا 
مردم بتوانند تسهیالت خرد را آسان دریافت 
کنند. علی بهادری جهرمی افزود:  رئیس جمهور 
دستور اکید دادند و وزیر اقتصاد و رئیس کل 
بــانــک مــرکــزی مسئول گـــزارش دهـــی شدند. 
بهادری جهرمی پیش از این با انتشار توییتی 
نوشته بود: تغییر به نفع مــردم؛ محور جلسه 

رئیس جمهور با مدیران عامل بانک هاست.

خالدی   سامانه بارشی فعالی 
که از روز شنبه وارد کشور شده، 
باوجود ایجاد برخی مشکالت 
در رفت و آمد شهروندان، زمینه 
شــادی مــردم و کــشــاورزان در 24 اســتــان را به 
دنبال داشته است. بر این اساس روز گذشته 
استان های لرستان، کردستان، کرمانشاه، شرق 
گیالن، غرب مازندران، ارتفاعات خوزستان و 
ارتفاعات البرز مرکزی در تهران، البرز، زنجان 
و قزوین شاهد بارش برف و کوالک بود. جلیل 
باالیی سرپرست فرمانداری شهرستان پاوه با 
اشــاره به بارش یک متری برف در برخی نقاط 
این شهرستان، گفت: مسیر 2۵روستا به علت 
بــارش سنگین بــرف در شهرستان پــاوه بسته 
شد. جالب ترین نکته اما بارش برف در شهر 
کویری یــزد بــود که موجب شــادی مــردم شد. 
منطقه سخوید یزد در شهرستان تفت و از توابع 
دهستان سانیج است که روز گذشته شاهد 
بارش برف بود و مردم خطه کویر حتی با کمترین 
میزان بارش راهی »سخوید« شدند تا لذت یک 

روز برفی را تا مدت ها در ذهن داشته باشند.  
بارش رحمت خداوندی بر سرزمین تفتیده ایران 
هر چند خوشحالی مردم را به دنبال داشت، اما 
مشکالتی که در پی آن با وقوع سیالب در مناطق 
جنوبی کشور ایجاد شده کام هموطنان را تلخ 
کرد. روز گذشته امین باقری فرماندار ریگان در 
جنوب استان کرمان از مفقود شدن دو کودک 
بر اثر بارندگی ها و همچنین بسته شدن راه 4۵ 
روستا خبر داد. این در حالی است که در پی 
بارندگی ها در استان هرمزگان و جنوب کرمان 
فرمانداری ویــژه میناب خواستار تخلیه سه 
روستای مازغ پایین، مازغ باال و تمبک در پایین 
دست سد استقالل شد. اما این اتفاق در حالی 
می افتد که هواشناسی از هفته گذشته در مورد 
بارندگی ها در این مناطق هشدار نارنجی صادر 
کرده بود و در صورت مدیریت درست تخلیه این 
سد شاید می شد از این خسارات جلوگیری به 
عمل آورد. این حوزه چندروز پیش هم شاهد 
سیالب بود که خسارت آن افزون بر 2 هزار و 200 

میلیارد تومان برآورد شد. 

در جلسه رئیس جمهور با مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی چه گذشت؟

5 فرمان رئیسی به نظام بانکی
خوشحالی مردم و کشاورزان از بارش نعمت الهی در 24 استان

برف شادی

گزارشخبر

در  حاشيه

  گزارش فقط 
گزارش های 
برجامی شما !

عباس عبدی از فعاالن 
اصالح طلب در مطلبی 
انتقادی در رابطه با نحوه 
اطالع رسانی از مذاکرات 
وین در توییتی نوشت: 
»برای اعالم کردن 
زمان مذاکرات نیازی 
به انتشار خبرهای 
آنچنانی از درگیری 
خیالی نظامی نیست. 
مذاکره کنید مذاکره کار 
خوبی نیست«. محمد 
ایمانی نیز در پاسخ به 
او نوشت: گزارش، فقط 
گزارش هایی که شماها 
درباره »فتح الفتوح« 
بودن برجام و شکستن 
شاخ غول می دادید! 
وی ادامه داد: برجام 
چک بی محل لغو 
تحریم هاست؛ 
بدون تضمین، بدون 
پیش بینی تأدیه 
خسارت، بدون امکان 
شکایت مؤثر، بدون 
توازن در تعهدات و 
ناهمزمان در اجرای آن!

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9360000158     برای بیشتر مناطق دور از مرکز شهر 
خط مستقیم به حرم مطهر تدارک دیده شده ولی با 

وجود تقاضای چندین ساله ساکنان منطقه بازه شیخ 
و خیابان پورسینا برای امتداد خط۵۵ تا حرم، 

موافقت نمی شود. این در حالی است که برای مناطق 

نزدیکی مانند مهرآباد و مهریز هر کدام دو خط به 
حرم اختصاص داده شده است. از شورای شهر انتظار 

تغییر دیدگاه داریم. از طرف جمعی از اهالی منطقه.
9150000633    نقش پلیس در جلوگیری از تخلفات 

رانندگی چیست؟ مگر غیر این است که این نهاد 

وظیفه دارد رانندگان خاطی را سر جایشان بنشاند. 
شما ماشین را سوار شو و با هر سرعتی هر کاری که 

می خواهی انجام بده و روی اعصاب مردم راه برو، 
ببین یک مأمور پیدا می شود که به تو گیر بدهد. 

این چه وضعیتی است؟ چرا پلیس در شهر حضور 

ندارد. اینکه در اتاق بنشینند و با دوربین مردم را 
جریمه کنند که راه حل نیست. برخی رانندگان 

متخلف به هیچ صراطی مستقیم نیستند و باید قوه 
قهریه مانع آن ها شود. از این نهاد انتظامی خواهان 

جدیت در این زمینه هستیم.

گامی مهم در راستای 
عادی سازی روابط تهران و ریاض

سیدمرتضی موسوی خلخالی     
 این روزها و پس از گذشت هفت سال 
از آغاز تنش های جدی در روابط ایران 
و عربستان شاهد میل به همگرایی طرفین هستیم. 
مسائلی مانند حمایت ریــاض از ترویست های 
داعش، شهادت جمعی از مردم ایران در فاجعه منا 
و حادثه مسجدالحرام، برجام و فتنه گری های رژیم 
صهیونیستی از جمله عوامل شکل گیری تنش بین 

دو کشور به شمار می روند. 
با وجود همه این مشکالت، روی کار آمدن دولت 
جدید در ایران و راهبرد رشد همگرایی منطقه ای 
در ایــن دوره همزمان با ضعف شدید سعودی و 
انزوای بین المللی زمینه ساز شکل گیری این روابط 
شده است. با عطف به نقش دو کشور در جهان، 
امروز حتی می توان گفت روابط میان تهران و ریاض 
مهم تر از احیای برجام است. ایران و عربستان دو 
وزنه مهم در جهان اسالم بوده و بی شک نزدیکی 
ــا پــس از هفت ســال بــحــرانــی مــی تــوانــد در  آن هـ
حل چالش منطقه راهگشا باشد. از سوی دیگر 
این برقراری رابطه در زمینه اقتصادی برای ایران 
آورده های خوبی دارد؛ چراکه بسیاری از کشورهای 
عربی تحت نفوذ ریاض در چند سال اخیر روابط 
خود با ایران را کاهش دادند. سعودی ها روابطشان 
با کشورهای خلیج فارس را طوری تنظیم کرده اند 
که همه اعراب از تهدید ریاض در فشار هستند. 
به عنوان نمونه امروز سیاسیون کشور عراق عدم 
شکل گیری ثبات در این سرزمین را ثمره نبود روابط 
حسنه بین ایــران و عربستان تلقی می کنند. به 
همین خاطر بغداد تــالش می کند با شکل دهی 
به روابط جدید ایرانی عربی قدری از ناآرامی های 
کــشــورش بکاهد. از ســوی دیگر رشــد همگرایی 
منطقه ای با ایــران منجر به عقب نشینی آمریکا 
در وین می شود زیرا بخشی از دالیل اعمال فشار 
کاخ سفید علیه ایران استفاده از اهرم عربی است.

اما این تیرگی روابــط به ضرر ریاض هم شده زیرا 
برخی دولت های عربی مانند عمان، قطر و حتی 
کویت دیگر حاضر به پیروی از سعودی نبوده و 
ترجیح می دهند منافع دوطرفه خود با تهران را 
مستقل دنبال کنند. از سویی در حالی که ریاض با 
خرید و انباشت هنگفت سالح های غربی به انبار 
باروت و قبرستانی از سالح تبدیل شده اما در سایه 
ناکارآمدی حس شکست آن ها را عذاب می دهد. 
تحت تأثیر این موضوعات و به ویژه تبعات جنگ 
ویرانگر یمن، ســعــودی در روزهـــای اخیر دست 
دوستی به سمت کشورمان دراز کــرده اســت. در 
ایــن شرایط سفر دیپلمات های ایــرانــی به کشور 
ــدازی قریب الوقوع  عربستان که در راستای راه انـ
سفارتخانه های دو کشور قابل تعبیر است مهم به 
نظر می رسد. اکنون شرایط بهتر ایران در میز مذاکره 
با سعودی ها نباید موجب تصمیم گیری اشتباه 

شده و دو طرف باید به سمت نزدیکی پیش روند. 
حقیقت ایــن اســت که ما در طــول 40 سالی که 
از عمر انــقــالب مــی گــذرد هرگز بـــرای کشورهای 
منطقه و جهان تهدیدآفرین نبوده ایم. مشکل 
اصلی ایران هراسی است که از سوی غرب و رژیم 
صهیونیستی به آن دامــن زده شده و ریــاض هم 
در ایــن دام گرفتار شــده اســت. بــه همین خاطر 
باید هر چه سریع تر روابــط را به سمت همگرایی 
ببریم. در موضوع یمن هم ریاض دیر یا زود باید 
بپذیرد هر کشوری که وارد ایــن سرزمین شده، 
ــورده اســـت. جــمــال عبدالناصر با  شکست خــ
ارتش مجهز وارد این سرزمین شد اما در نهایت 
با 30هزار کشته از آن خارج شد. میدان یمن ختم 
به پیروزی ملت یمن خواهد شد. در نهایت ما با 
دیپلماسی قوی می توانیم روابط منطقه ای مبتنی 
بر نقش امنیت ساز ایران اسالمی را ایجاد کنیم. 
باید دیپلمات های مسلط را وارد میدان کرده و با 
گفت وگو و رفت و آمدهای مستمر اقدام به احیای 

روابط خارجی منطقه ای بکنیم.

فرمانده سنتکام:
 ایران شکست ناپذیر است

فرمانده سنتکام در روزهای پایان خدمتش اعتراف 
کرده است که با وجود تالش هایش برای تضعیف 
توانایی  ایـــران در منطقه، تــهــران از نظر نظامی 
قدرتمندتر از هر زمان دیگری است. روزنامه تهران 
تایمز در ارزیابی عملکرد مکنزی، فرمانده ناوگروه 
تروریستی سنتکام آمریکا نوشت: اعتراف های 
مکنزی نشانگر این است که حضور آمریکا در 
منطقه پرهزینه شده و خــروج از منطقه ممکن 

است بهترین انتخاب برای واشنگتن باشد.

خبـر
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دستور اژه ای برای تخریب بنای 
غیرمجاز قوه قضائیه

رئیس قوه قضائیه در نشست روز گذشته شورای عالی قوه 
ــاره موضوع چالش برانگیز تصرف اراضــی ملی  قضائیه، درب
مطالبی مطرح کرد و دستور داد بنای مربوط به قوه قضائیه در 
حاشیه رود چالوس باید تخریب شود. محسنی اژه ای در ادامه 
تأکید کرد: در حوزه موضوعات مرتبط با تصرفات غیرقانونی 
اراضی و تغییر کاربری های غیرمجاز باید دستگاه های مسئول 
اعم از شهرداری ها، منابع طبیعی و وزارت نیرو را مکلف گردانیم 

که در وهله نخست نسبت به پیشگیری اهتمام ورزند.

دیدار سردار قاآنی با رهبران 
هیئت هماهنگی شیعی عراق

منابع خبری عراقی از دیدار فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران 
ــد. به  با رهبران هیئت هماهنگی شیعی در عــراق خبر دادن
گزارش مهر، هیئت هماهنگی شیعیان اعالم کرد این هیئت بر 
ضرورت تداوم گفت وگوهای سیاسی برای برون رفت از وضعیت 
حساس فعلی عراق و ضرورت تحقق منافع شهروندان و تحقق 
یکپارچگی ملی در عراق تأکید دارد. سردار قاآنی در ادامه  سفر 
خود، پس از زیارت اعتاب مقدسه بر مزار شهدای مقاومت از 

جمله شهید حاج ابومهدی المهندس حاضر شد.

نمایشگاه 
دستاوردهای نانو

در ادامه فعالیت های علمی و فناورانه، روز گذشته معاون 
علمی رئیس جمهور از ۵۵ محصول جدید رونمایی کرد.

به گــزارش فــارس، سورنا ستاری  صبح دیــروز با حضور در 
نمایشگاه دستاوردهای نانو، از ۵۵ محصول پیشرفته که 
با فناوری نانو توسعه یافته اســت، رونمایی کــرد. در این 
نمایشگاه که به همت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو برگزار 
مــی شــود، بیش از 200 محصول منتخب در حــوزه هــای 

مختلف حضور دارد.



برنامه مکتوب 
حذف

 ارز ترجیحی 
تقدیم مجلس 

شد
رحیم زارع، سخنگوی 

کمیسیون تلفیق 
بودجه ۱۴۰۱ گفت: 
دولت برنامه اجرایی 
حذف ارز ترجیحی و 
شیوه جبران تأثیرات 

آن در معیشت مردم 
را به کمیسیون تلفیق 
بودجه مجلس تقدیم 

کرد. این برنامه در 
کمیسیون تلفیق و در 
کارگروه مشترکی با 

دولت بررسی خواهد 
شد و این کمیسیون 
نظر نهایی خود را 
درباره اجرای آن و 
در راستای تقویت 

معیشت مردم در 
صورت حذف این ارز 

اعالم خواهد کرد.

گفتوگوگفتوگو
رضا طلبی   دبیر شورای هماهنگی بانک های دولتی در 
گفت وگو با قدس آنالین اظهار کرد: بر اساس بخشنامه 
بانک مرکزی، همه بانک های دولتی و خصوصی حداکثر 
نرخ سود سپرده ای که می توانند به مشتریان پرداخت 

کنند ۱۸ درصد است.
قیطاسی با بیان اینکه هیچ بانکی مجاز به پرداخت 

سود بیشتر از این نرخ نیست، افزود: اگر بانکی بیشتر 
از این مبلغ را به مشتریان پرداخت کند، تخلف کرده و 
بانک مرکزی و هیئت انتظامی این مجموعه به عنوان 
دستگاه نظارتی بر بانک ها، گزارش و پرونده تخلف این 
بانک را تهیه کرده و برخوردهای قانونی را با آن ها انجام 

خواهد داد.

وی ادامــه داد: دستورالعمل های بانک مرکزی برای 
همه بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری که دارای 
مجوز هستند الزم االجــراســت، از این رو هیچ بانکی 
چه دولتی و چه خصوصی مجاز نیست بخشنامه ای 
ــزی را اجــرایــی  ــارج از بــخــشــنــامــه هــای بــانــک مــرک  خــ

کند.

ــور  ــر امـ ــ ــرا طوسی   وزیـ زه
اقتصاد و دارایــی کشور می گوید 
ــانــک هــای  کــنــســرســیــومــی از ب
داخلی در تفاهم نامه ای متعهد 
شــده انــد که دست کم به میزان 
۴میلیارد دالر در تأمین مالی 

طرح های نفتی مشارکت کنند.
محمدرضا اکبری، مدیر گروه نفت و انرژی اندیشکده 
تحلیلگران انــرژی در گفت وگو با خبرنگار ما بحث 
تأمین سرمایه چه ارزی و چه ریالی از طریق نظام 
بانکی را فرصت خوبی برای تأمین مالی بخش تولید 
می داند و می افزاید: یکی از مشکالت جدی کشور در 
صنعت انرژی و به ویژه بخش پتروشیمی بحث تأمین 
مالی است به  طوری  که هر چقدر سرمایه در این حوزه 

تزریق بشود قابلیت جذب وجود دارد.
وی می افزاید: با توجه به مشکالتی که در اثر تحریم 
ایجاد شده و جریان سرمایه گذاری خارجی به داخل 
کشور را مختل کـــرده، مسیرهای تأمین مالی در 
کشور محدود شده است بنابراین باید توجه داشته 
باشیم برای تأمین سراغ روش هایی برویم که دچار 
مشکالت ثانویه بعدی نشویم، مثالً تأمین مالی از 
طریق چاپ اوراق با بهره های باال که سبب ایجاد 

تورم های سرسام آور در سال های آینده می شود.
مدیر گروه نفت و انرژی اندیشکده تحلیلگران انرژی 
با اشاره به اینکه بخش بزرگی از سرمایه گذاری های 
حوزه انرژی نیاز به تأمین مالی ارزی دارد می افزاید: 
از آنجایی که بازده سرمایه پروژه های نفتی به  صورت 
ارزی باالتر از نرخ های ســودی است که بانک ها به 
سپرده های مشتریان خودشان می دهند این کار برای 

بانک ها جذابیت های خودش را دارد.
وی در عین  حال یادآور می شود این چرخه قابلیت 
این را دارد که به یک چرخه کامل تبدیل شود که هم از 
این طریق بانک منتفع بشود هم سپرده گذاران و هم 

بخش سرمایه پذیر که پتروشیمی است.
اکــبــری مــی افــزایــد: حجم ســرمــایــه گــذاری الزم در 
حوزه انرژی که برنامه ریزی  شده و نیاز است حدود 
200میلیارد دالر است که نیمی از این سرمایه گذاری 
در صنایع باالدستی و پایین دستی است و از صنعت 
گاز و صنعت پتروشیمی تا صنایع پتروپاالیشگاهی 
ــی بــا حــداقــل ۴0 میلیارد دالر  را در برمی گیرد ول
ــه تــن خسته صنعت  ســرمــایــه گــذاری مــی تــوان ب
پاالیشگاهی و پتروپاالیشگاهی جان تازه ای بخشید 

و آن را از حالت سکون به تحرک واداشت.
مدیر گروه نفت و انرژی اندیشکده تحلیلگران انرژی 
تأکید می کند: صنعت پاالیشگاهی در جهش سوم 

حجم قابل  توجهی پــروژه در حال ساخت دارد که 
این ها از ۱0درصد تا باالی ۸0درصد پیشرفت دارند 
و مجموعه پتروشیمی باید تالش کند تا منابع به  
صورت هدفمند به طرح هایی تخصیص پیدا کند که 
اولویت باالتری دارند و زودتر به مرحله بهره برداری 

می رسند.
اکبری می گوید: شاید ۴میلیارد دالر عدد کمی برای 
تأمین مالی این بخش باشد ولی همین مقدار هم 
می تواند بخش قابل  توجهی از این پروژه ها را که در 

شرف بهره برداری هستند منتفع کند.
وی با اشاره به اینکه اولویت بانک ها در سرمایه گذاری 
ــاالدســتــی و مــیــان دســتــی پتروشیمی  صــنــایــع ب

اســت توضیح مــی دهــد: صنایع پایین دستی با 
ــزوده بــاالتــری دارنـــد و از نظر  وجــود اینکه ارزش  افـ
اشتغال زایی هم جذابیت دارند به علت اینکه حجم 
سرمایه گذاری های آن کوچک بوده و بازار متنوعی 

دارد از نظر بانک ها جذاب نیستند.
اکبری می گوید: ترجیح بانک ها اغلب این است که در 
پروژه های بزرگ درگیر بشوند تا به دلیل مزیت هایی 
که از نظر قیمت خــوراک و سوخت و... وجود دارد 
بتوانند ســود بیشتری از ایــن میان ببرند. قاعدتاً 
بازگشت سرمایه آن ها به دلیل قیمت گذاری خوراک 
و سوخت که البته از نظر ما نامناسب است موجب 
شده بازگشت پذیری سرمایه در بخش باالدستی به  
مراتب باال باشد. بنابراین پیش بینی می شود اگر پولی 
جذب این صنعت شود در بخش باالدستی صنعت 

پتروشیمی سرمایه گذاری بشود.

تکیهبرسرمایههایمردمیبهجایبانکها ◾
اکبری با اشاره به اینکه ما یک فرصت پنجره طالیی 
ســرمــایــه گــذاری را حــدود دو ســال در زمــان سرریز 
سرمایه به سمت بورس از دست دادیم می افزاید: 
بهترین زمــان بــود تا پــروژه هــای جذابمان در حوزه 
انرژی و پتروشیمی را در قالب صندوق های پروژه ها 
و صندوق های جذب سرمایه کلید بزنیم و بتوانیم 
سرمایه کوچک را هم جذب کنیم ولی متأسفانه 
با بی تدبیری که صــورت گرفت ایــن منابع به  جای 
تولید به سمت سفته بازی و متورم شدن سهام های 
شرکت های جاری رفت و عمالً توفیقی برای بخش 
تولید ما از نظر توسعه و سرمایه گذاری نداشت. اگر 
تدبیر درستی چیده شود این احتمال وجود دارد که 

این اعتمادها برگردد ولی سخت است.
مدیر گــروه نفت و انـــرژی اندیشکده تحلیلگران 
ــادآور می شود: اگر سازوکار درستی چیده  انــرژی ی
ــردم بــه جـــای بــانــک در صنعت  شـــود کــه در آن مـ

پتروشیمی سرمایه گذاری کنند و سهامدار این 
بخش شوند یا مستقیم درگیر صندوق پروژه ها 
بشوند، دریچه بزرگی به روی این صنعت باز می شود 
که هم برای صنعت پتروشیمی بیش از ۴ میلیارد 
دالر جــذب سرمایه بــه ارمــغــان خــواهــد آورد و هم 
نقدینگی سرگردان اقتصاد را در خدمت تولید قرار 
خواهد داد. اگــر بخواهیم صنعت پتروشیمی را 
به صورت مردمی توسعه بدهیم تنها راه همین است 
وگرنه مسیرهای دیگری که موجب توسعه می شود 
ناخودآگاه بخش های غیردولتی، خصولتی و عمومی 
را درگیر می کند و عمالً همان رانــت و فساد و عدم 
شفافیت هایی مالی شکل خواهد گرفت که تبعات 

خاص خودش را برای اقتصاد دارد.

تعارضمنافعمانعمردمیشدناقتصاد ◾
مدیر گــروه نفت و انـــرژی اندیشکده تحلیلگران 
ــم اقتصاد  ــرژی تأکید می کند: اگــر اعتقاد داریـ انـ
مقاومتی همان اقتصاد مردمی اســت باید همه 
مردم در این پروژه های اقتصادی سهامدار بوده و در 

سرمایه گذاری ها دخیل باشند.
ــا وجـــود ایــنــکــه ســود  ــادآور مـــی شـــود: ب ــ ــبــری یـ اک
مشارکت در این پروژه ها برای مردم بیش از سود 
بانکی است ولی به خاطر اینکه منافع خیلی از 
ذی نفعان ممکن اســت با سهامداری مــردم در 
ایــن پــروژه هــا به خطر بیفتد، چنین اتفاقی رقم 
نمی خورد. مگر اینکه بخواهیم به  صورت جدی 
به این موضوع ورود کنیم که در اینجا حاکمیت 
باید وارد گــود شــده و ایــن تعارض منافع را حل 
کند. حاکمیت هم باید یک تنظیم گری جدی در 
اینجا داشته باشد و هم خــودش به  عنوان یکی 
ــزرگ از ایــن قضیه کنار بکشد تا  از ذی نفعان ب
مــردم بتوانند به  صــورت پررنگ تر در این قضیه 

نقش آفرینی کنند.

قدساقدامجدیددولتبرایتأمینمالیطرحهاینفتیرابررسیمیکند

 بازی برد بردِ 
بانک ها با پتروشیمی

اقتصاد3

WWW.QUDSONLINE.IR9725 سه شنبه 28 دی 1400   15 جمادی الثانی 1443  18 ژانویه 2022   سال سی و پنجم    شماره

 قیمت
 یخچال فریزر

  ایستکول
80-642-TMمدل
۳,260,000تـومـان

  فیلور
01۳-RPD-COLمدل

۵,۳۳0,000تـومـان

  امرسان
TFH14Tمدل

۵,8۳0,000تـومـان

  سایدبایسایدایکسویژن
TS۵۵0مدل

1۷,800,000تـومـان

  امرسان
TFH1۷T۳۵0مدل
6,4۹۵,000تـومـان

  هیمالیا
HRFN60۵01مدل
1۵,۹۹0,000تـومـان

66.000.000نیمسکه37.100.000ربعسکه1.306.532بورس 257.493دالر)سنا(51.430.000مثقالطال 176دینارعراق)سنا(116.700.000سکه11.871.000طال18عیار1.820اونسطال 70.114درهمامارات)سنا(

 اعالم حداکثر 
سقف پرداخت 
سود  سپرده بانکی

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی فشرده یک مرحله ای
خرید زانو 45 درجه 12 اینچ 0030019 - تجدید مناقصه )نوبت اول(

ش��رکت گاز استان البرز در نظر دارد مناقصه 
عمومی همزمان با ارزیابی  مناقصه به شماره 
نی��از درس��امانه   س��تاد)2000001402000085( را از طری��ق 
س��امانه تدارکات الکترونیکی) دولت ( برگزار نماید. تاریخ 

انتشار مناقصه در سامانه  مورخ 1400/10/20  می باشد. 
مبلغ برآورد اولیه:  12.400.000.000 ریال 

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : 
مطاب��ق آیی��ن نام��ه تضمی��ن معام��ات دولت��ی ب��ه ش��ماره 
مبل��غ   ب��ه   1394/09/22 تاری��خ  ه���  123402/ت50659 

620.000.000ریال
 آخرین زمان بارگذاری اسناد توسط مناقصه گذار در سایت: 

تا ساعت16:00روز یک شنبه26/ 1400/10
آخرین زمان بارگذاری اسناد توسط مناقصه گر در سایت: تا 

ساعت 16:00 روز چهارشنبه  13/ 1400/11
 زمان بازگشایی پاکتها ) ازطریق سامانه ستاد(:  

گشایش پاکت " الف ، ب  ، ج " : ساعت :   10:00 روز یکشنبه 
تاریخ  24/ 1400/11

شرایط مناقصه گر: ارائه تاییدیه وزارت نفت )تولید کننده 
/ تامین کننده (

2- تاییدی��ه س��امانه توانی��ران در خص��وص اق��ام موض��وع 
مناقصه توس��ط تولید کنندگان الزامی بوده  و تامین کنندگان
 از تولید کنندگانی که در س��امانه توانیران ثبت نام نموده 
اند می توانند نس��بت به تامین کاال اقدام نمایند و تاییدیه 
س��امانه توانیران مرب��وط به تولی��د کننده مزب��ور را ارائه 

نمایند.  
 آدرس : اس��تان البرز ، کرج ، میدان طالقانی ، بلوارتعاون ، 
خیابان فرهنگ ، روبروی تربیت 6 ، ش��رکت گاز استان البرز 

، امورپیمانها
تلفن : 34187144-026    نمابر : 026-32520868

شناسه آگهی 1259077
شرکت گاز استان البرز  ف

,1
41
03
13

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1399،11،27 و مجوز ش��ماره 138 مورخ 1400،02،02 س��ازمان اقتصاد اس��امی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقایان 
اس��داله دهقان بش��ماره ملی 0859428923 بعنوان رئیس هیئت مدیره و مهدی قلی زاده فرس��ا بشماره ملی 0859313506 بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره 
و حس��ن قیصری بش��ماره ملی 0859678180 بعنوان خزانه دار و ابراهیم طحان بش��ماره ملی 0859370569 بعنوان منشی هیئت مدیره و محمدحسین پورنجف 
باغس��تان بش��ماره ملی 0858884501 بعنوان عضو هیئت مدیره و حس��ن صداقتی بش��ماره ملی 0859242471 بعنوان مدیرعامل تا پایان مدت تصدی هیئت 
مدیره تا تاریخ 1401،11،22 انتخاب گردیدند. 2 - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای دو نفر از چهار نفر آقایان اسداله دهقان )رئیس هیئت مدیره( 
و مهدی قلی زاده فرس��ا)نائب رئیس هیئت مدیره( و حس��ن قیصری )خزانه دار( و حس��ن صداقتی)مدیرعامل( همراه با مهر صندوق معتبر می باش��د مکاتبات 

اداری با امضای مدیر عامل و مهر صندوق معتبر میباشد.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان جنوبی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فردوس )1262141(  

آگهی تغییرات صندوق قرض الحسنه حضرت ولی عصر )عج( باغستان فردوس موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 7 و شناسه ملی 10861827538 
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به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1400،07،28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی منتهی به 1399،12،30 مورد 
تصویب قرار گرفت. آقای سلمان رئوف یزدی نژاد به شماره ملی 0944951392 به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره 
و آقای س��ید امید آقامیری به ش��ماره ملی 0322081580 به س��مت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و آقای احمد عادلی نیک به شماره ملی 
0933901070 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند مؤسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی 10320721862 بعنوان 
بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی 10100484035 بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب 

شدند. روزنامه قدس بعنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1261923(  

آگهی تغییرات شرکت کیهان تجارت قائم سهامی خاص به شماره ثبت 485151 و شناسه ملی 14005515356 
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
یک فقره  تجدید فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرح ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت 
برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت وتحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه، از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیک 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 الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه1400/10/28  می باشد- . اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

الف - مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی: ساعت 19 روز دوشنبه مورخ1400/11/04
ب–مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1400/11/19 

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

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

از آلوده کردن آبهای سطحی بپرهیزیم

» مناقصه عمومی « ول
ت ا

نوب

شرایط مناقصه گرانمبلغ تضمین فرایند ارجاع کار مبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصهردیف

1

تعمیر انواع الکتروپمپ های 
چاهها و ایستگاههای پمپاژ 
در سطح تأسیسات آب و 
فاضالب استان خراسان 

رضوی و حمل از انبار ستاد  
به تعمیرگاه وبالعکس

2000001446000155

45.533.136.600ریال
چهل و پنج میلیاردو 
پانصد و سی و سه 

میلیون و  یکصدو سی 
و شش هزار و ششصد 

ریال

2.280.000.000ریال
دو میلیارد و دویست و 

هشتاد  میلیون ریال

1-داشتن گواهینامه صالحیت پیمانکاری دارای اعتبار 
با رتبه 5 یا باالتر در رشته تاسیسات و تجهیزات و 

یاداشتن گواهینامه صالحیت پیمانکاری بهره برداری و 
نگهداشت تاسیسات آب دارای اعتبار ) رسته تامین ، 

انتقال و توزیع ( از وزارت نیروو یادارا بودن پروانه تولید 
الکتروپمپ از وزارت صنعت- معدن- تجارت

2-ارائه گواهی صالحیت ایمنی دارای اعتبار از اداره کار ، 
تعاون و امور اجتماعی

ف
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41
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آگهی مزایده )نوبت دوم(
س��ازمان سیما ، منظر و فضای س��بز شهری شهرداری س��بزوار در نظر دارد مزایده اجاره 
م��کان 5عدد بیلبورد س��طح ش��هر را از طری��ق مزایده عمومی وب��ا جزئیات مندرج دراس��ناد مزایده  
بابهره گیری از س��امانه ت��دارکات الکترونیک��ی دول��ت )www.Setadiran.ir( وبا ش��ماره مزایده   

5000094457000002 بصورت الکترونیکی اقدام نماید.
زمان انتشار درسایت: 1400/10/21

مهلت دریافت اسنادمزایده از سایت: 1400/10/30
آخرین مهلت شرکت در مزایده : 1400/11/10
مبلغ شرکت در مزایده: 5درصد قیمت پایه

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:
1-برگ��زاری مزای��ده صرف��ًا از طری��ق س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دول��ت میباش��دوکلیه مراحل 
فرآیندمزای��ده ش��امل خری��د ودریافت اس��نادمزایده،پرداخت تضمین ش��رکت در مزایده ارس��ال 

پیشنهادقیمت واطاع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر است .
2.کلیه اطاعات مورد اجاره شامل مشخصات،شرایط ونحوه اجاره در برداعان عمومی سامانه مزایده، 

قابل مشاهده،بررسی وانتخاب می باشد.
3.عاقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام ودریافت گواهی الکترونیکی)توکن(

به شماره02141934مرکز پشتیبانی وراهبری سامانه تماس حاصل نمایند.
اطاعات تماس دفاترثبت نام اس��تان ها، درسایت )www.Setadiran.ir( بخش ثبت نام/پروفایل 

مزایده گر موجود است.
  کاظم خلیلی دارینی

  رئیس سازمان سیما،منظر و فضای سبزشهری شه��رداری سب��زوار 



   نگارش 
زندگی نامه 
داستانی  
کیارستمی
 برای کودکان  
الله جعفری که چند 
مجموعه داستان و 
رمان برای کودکان و 
نوجوانان در دست 
چاپ دارد از نگارش 
زندگی نامه داستانی  
عباس کیارستمی 
برای کودکان خبر داد.

وی گفت: کیارستمی 
هنرمندی است که 
از دوره نوجوانی به 
آثارش عالقه مند بودم 
و در زمانی که در حوزه 
فیلم سازی فعالیت 
داشتم از او خاطره 
دارم. زندگی نامه را در 
قالبی داستان گونه 
می نویسم و قرار است 
از سوی نشر نگاه 
منتشر شود.  

چهره خبر

ساترا: توقف پخش »جیران« ربطی به شکایت  ◾
»آهوی من مارال« ندارد

ــاره  عدم  عصر همان روز سرانجام ساترا هم درب
پخش قسمت اول سریال »جیران« واکنش نشان 
داد و توضیحاتی را در پنج بند ارائه کرد که خالصه 
آن »هماهنگی ها و تعامالت الزم با فیلیمو در 
مسیری مطمئن و پرهیز از اختالل در روند پخش 
سریال« است. البته در بخشی از این اطالعیه 
به شکایت سازندگان »آهوی من مارال« اشاره و 
عنوان شده انتشار یا عدم انتشار سریال »جیران« 
ارتباطی با آن ادعــا نـــدارد. در ادامــه فیلیمو هم 
مدعی شد ساترا نامه ای خالف روال و فرایند های 
معمولش آن هم درست ۴٨ ساعت پیش از پخش 
سریال به این پلتفرم ارائه کرده و خواستار ممیزی 
شده است. با این حال پخش »جیران« حداکثر 
تا یک هفته به تأخیر افتاده و فیلیمو به کاربرانش 
وعده داده به منظور حفظ حقوقشان سه روز به 

اشتراکشان اضافه کند!

اصالحیه و توقیف هایی که مسبوق به سابقه  ◾
است 

امــا قصه ممیزی و توقیف ها در شبکه نمایش 
خانگی سر دراز دارد و سررشته اش به اختالف های 
ارشــــاد و صـــدا و سیما و ادعــــای مالکیت آن 
بــازمــی گــردد. هر چه باشد امــا نتیجه ایــن کش 
و قوس ها سبب شــده محتوای بسیاری از این 
سریال ها که مشخص نیست چه نظارتی بر 
آن ها حاکم است تعجب و اعتراض مخاطبان را 

برانگیخته و در پاره ای از موارد بدقولی ها در انتشار 
سریال و بحث حق اشتراک پلتفرم ها اعتمادشان 
را نشانه گرفته است. اما بد نیست به تعدادی از 
سریال هایی که یا خودشان حاشیه هایی ایجاد 
کرده اند یا درگیر آن شدند اشاره کنیم؛ »ممنوعه« 
نخستین ســریــالــی بــود کــه پــس از عــرضــه سه 
قسمت توقیف شــد. دلیل توقیف »ممنوعه« 
در واکنش به صحنه هایی مروج ناهنجاری های 
اخالقی  بود و حسین پارسایی مدیر وقت شبکه 

نمایش خانگی ادامه پخش این سریال را منوط 
به اعمال اصالحاتی کرد که موجب سوء تفاهم و 

حساسیت در جامعه شده بود. 
اما شاید یکی از پرسر و صداترین توقیف ها متعلق 
به سریال »قورباغه« باشد که  با وجود انتشار خبر 
پخش سریال از سوی سازمان سینمایی و صدور 
پروانه نمایش از وزارت ارشــاد و دریافت مجوز 
از ساترا، پخش آن درســت چند ساعت مانده 
به موعد مقرر به دستور قضایی متوقف شد. 

سرانجام قورباغه به پخش رسید اما این اتفاق 
سبب شد توجه بیشتری معطوف سریال هومن 

سیدی شود.
سریال »می خواهم زنده بمانم« نیز اثر دیگری بود 
که با درخواست معاونت اجتماعی نیروی انتظامی 
به صــورت موقت متوقف شــد. ایــن معاونت در 
نامه ای به ریاست ساترا محتوای داستانی را فاقد 
مستندات الزم دانست و بر اعمال مالحظات 
مــورد نظر ناجا تأکید کــرده بــود. »قبله عالم« 
نیز پس از انتشار دو قسمت ابتدایی توقیف 
شد و پخش قسمت ســوم با تأخیر و تغییرات 
محتوایی، با واکنش کارگردان سریال نسبت به 

این اصالحیه ها همراه شد.
»زخــم کــاری« هم جزو سریال هایی است که با 
اصالحیه های فراوانی مواجه شد و حذف بسیاری 
از پالن ها صدای محمدحسین مهدویان را هم 
درآورد. مهدویان با انتشار یادداشتی در واکنش 
به ممیزی ها به انتقاد از عملکرد ساترا پرداخت 
و در نهایت به دلیل باال گرفتن اختالفات قسمت 
هفتم سریال نیز در زمان مقرر پخش نشد. جالب 
اینجاست که وزارت ارشــاد نیز از ساترا به علت 
صحنه های استعمال بیش از حد سیگار و مواد 
مخدر شکایت کرده بود. گرچه سریال باالخره 
تا پایان به پخش خود ادامــه داد اما تا مدت ها 
اعتراض های بسیاری نسبت به محتوای آن وجود 
داشت و نهادهای مختلفی شبکه نمایش خانگی 
را ملزم به رعایت قواعد جدی تری کردند و عملکرد 

این شبکه با انتقادهای جدی روبه رو شد.

گزارشی درباره بدقولی های شبکه خانگی در پخش سریال ها 

مخاطب، سرگردان میان »ارشاد« و »ساترا«

خبرخبر
روزروز

برگزاری نشست خبری چهاردهمین جایزه ادبی جالل ◾
نشست خبری »چهاردهمین دوره جایزه ادبی جالل 
آل احمد« امروز با حضور علی رمضانی، مدیرعامل 
خانه کتاب و ادبیات ایران، مریم بصیری، دبیر علمی 
جایزه و غالمرضا طریقی، دبیر اجرایی جایزه در خانه 
کتاب و ادبیات ایران ساعت 10 برگزار و به صورت زنده 
ــارات به نشانی khaneketab@ پخش  از صفحه آپ

می شود. 

معرفی داوران جایزه ترانه جشنواره موسیقی فجر   ◾
محمدعلی بهمنی، اسماعیل امینی، محمود اکرامی فر، 
محمدامین فروغی، میالد عرفان پور، مجید افشاری و لیال 
کردبچه داوران سی و هفتمین دوره جایزه ترانه جشنواره 
موسیقی فجر  هستند. متن ترانه هایی که از مهرماه 1۳۹۹ تا 
مهرماه 1۴00 به صورت تک آهنگ یا در قالب آلبوم موسیقی 
پس از دریافت مجوز از دفتر موسیقی منتشر شده اند، توسط 

هیئت داوران بررسی و ترانه های برگزیده معرفی می شوند.

»جیغ« مرد عنکبوتی را کنار زد  ◾
پنجمین فیلم از مجموعه فیلم های »جیغ« توانست در 
نخستین شب اکرانش 1۳/۴ میلیون دالر بفروشد و فیلم 
نخست گیشه های سینماهای آمریکا شود. »اسپایدرمن: 
راهی به خانه نیست« نیز در پنجمین هفته اکرانش فیلم 
دوم گیشه های آمریکا شد. »جیغ 5« دنباله ای بر فیلم 
»جیغ ۴« محصول سال ۲011 است. تماشاگران به این فیلم 

امتیاز »ب+« داده اند که امتیاز خوبی است.

»چهارسو« کاخ جشنواره فجر شد ◾
سرانجام پس از طرح گزینه های متعدد برای خانه جشنواره 
و سینمای اهــل رسانه، پردیس چهارسو میزبان اهالی 
رسانه در چهلمین دوره از جشنواره فیلم فجر خواهد بود 
و برنامه های اصلی جشنواره چهلم در پردیس چهارسو 
برگزار خواهد شد. عالوه بر این، سینما فلسطین که بخش 
دیگری از خانه جشنواره اســت به نیازهای منتقدان و 

بخشی از اهالی رسانه و میهمانان پاسخ خواهد داد. 

ــارزاده،  ــفـ در مـــاه هـــای گــذشــتــه مـــهـــرداد غـ
نویسنده و کارگردان »آهــوی من مــارال« از 
سازندگان »جیران« به علت شباهت میان 
فیلم نامه این دو اثر به مراجع سینمایی و 
فرهنگی شکایت کرده بود. این اختالف برای 
نخستین بار در اوایــل سال ۹۹ در آیفیک 
)انــجــمــن صنفی شــرکــت هــا و مؤسسات 
فیلم سازی ایران( مطرح و طبق نظر اعضای 
تیم داوری، اسماعیل عفیفه تهیه کننده 
ــال، سریال  جــیــران مــوظــف شــد تــا یــک سـ
مشابه »جیران« و »آهوی من مــارال« را به 
انتشار نرساند و همچنین تمام بخش های 

مشابه با طرح »آهوی من مارال« را از سریال 
»جــیــران« حــذف کند و طرفین دعــوا توافق 
کــردنــد کــه در روزهـــای 1۶ و 1۷ دی مــاه، در 
جلساتی بــه تماشای جــیــران و تطبیق آن 
با طرح سریال آهــوی من مــارال بپردازند تا 
درباره وجود یا نبود مشابهت آن ها به صورت 
مشترک توافق کنند، اما با وجود موافقت 
اولیه، با استنکاف عفیفه تهیه کننده جیران 
این جلسات برگزار نشد. البته در روزهــای 
گذشته عفیفه با توضیحات مستدلی هر 
گونه ارتــبــاط بین ایــن دو سریال را منتفی 

دانسته است.

ــیــس ســـازمـــان ســیــنــمــایــی به  هــر چــنــد رئ
تازگی از پیگیری های جدی این وزارتخانه 
و ســازمــان سینمایی در رابطه با موضوع 
پلتفرم ها خبر داده و گفته باید صفر تا 
صد جریان وی اوی دی هــا به ارشاد برگردد 
و تأکید کرده این مطالبه جامعه سینمایی 
کشور است و جایگاه نظارتی و شأن وزارت 
ــاد و ســازمــان سینمایی بــایــد حفظ  ارشــ
ــاد و صـــدا و سیما  ــیــری ارشــ شـــود امـــا درگ
ــر ســر مالکیت شبکه نــمــایــش خانگی  ب
 تاکنون آسیب های بسیاری به بــار آورده 

است. 

از ناهماهنگی میان مجوز ساخت تا اعمال 
مــمــیــزی و ایــجــاد مــوانــع در پــخــش همان 
سریال ها، پرسشی جدی را مطرح می کند 
که فیلم نامه هایی که امروز با ممیزی روبه رو 
هستند و تا مرز توقیف پیش می روند چطور 
از شــورای پروانه ساخت مجوز گرفته اند، 
تا بحث اعتماد مخاطبان به پلتفرم ها که 
قربانی این بی انضباطی شده و در نهایت 
مجموع ایــن تناقضات و چندگانگی در 
نظارت های کیفی و محتوایی تولیدات این 
حــوزه، آسیب های جدی با خود به همراه 

 آورده است.

چندگانگی در نظارت های کیفی و محتواییماجرای شکایت سازندگان »آهوی من مارال«  

  صبا کریمی    آن دسته از افرادی که سریال 
دیدن یکی از تفریحات جدیشان محسوب می شود 

این روزها از بدقولی  فیلیمو در پخش »جیران« و 
سیاست های یک بوم و دو هوای ساترا دلخورند. در 

حالی که قرار بود قسمت اول سریال »جیران« ساخته 

حسن فتحی جمعه گذشته 24دی ماه منتشر شود، 
روابط عمومی این مجموعه ساعاتی پس از عدم 

انتشار این سریال، علت تأخیر را بازبینی و مالحظات 
ساترا عنوان کرد، این در حالی است که افتتاحیه 
 رسمی »جیران« با حضور اهالی سینما و رسانه 

سه روز پیش در هتل اسپیناس پاالس برگزار شده بود 
و حاال ظاهراً همان قصه تکراری گریبان »جیران« 

فتحی را هم گرفته و مالحظات ممیزی از سوی ساترا 
سرنوشت این سریال را تحت تأثیر قرار داده است. 

اما نکته جالب اینجاست که ساعاتی پس از انتشار این 

اعالمیه، روابط عمومی سریال »آهوی من مارال« نیز 
در بیانیه ای علت تأخیر در پخش »جیران« را شباهت 

داستان سریال حسن فتحی به این سریال عنوان 
کرد و گفت: تهیه کننده »جیران« موظف به حذف 

شباهت های کپی  شد.

 افخمی از سینمای ایران خداحافظی کرد 
اما به فکر عرصه های جدید است
پایان باز »بهروز« 

زهره کهندل   بهروز افخمی از سینمای ایران 
خداحافظی کرد. کارگردانی که آثار قابل توجهی 
چون »شوکران«، »گاوخونی« و »سن پطرزبورگ« 
را در کارنامه کاری فیلم سازی اش دارد در »فرزند 
صبح« نظر مثبت مخاطبان و منتقدان را جلب 
 نکرد. فیلمی که نسخه بازبینی شــده آن بعد از
 11 سال، فرصت اکران دوباره را در افتتاحیه جشنواره 
فیلم عمار پیدا کرد و به گفته افخمی بهترین فیلمی 
است که ساخته  و دوست دارد آخرین فیلمش به 
عنوان کارگردان سینما در ایران همین اثر باشد.  او 
درباره دلیل خداحافظی اش به ایسنا گفته است: 
»به نظرم سینما دیگر نمی تواند هیجان انگیز و 
دوران ساز باشد و اگر خودم به آن اعتقاد دارم باید 
نخستین کسی باشم که به آن عمل می کنم«. 
البته افخمی یــادآور شده شاید در خارج از کشور 
ــرای پخش جهانی و عرضه در  فیلم سینمایی ب
پلتفرم ها بسازد و فکر هایی هم از این بابت دارد، 
اما در سینمای ایران دوست دارد با »فرزند صبح« 
کــارگــردانــی را تمام کند. او یــک فیلم نامه هــم به 
نام »کاغذ شطرنجی« دارد که دل و دماغی برای 
ساختش ندارد و تصمیم گرفته کارگردانی آن را به 
یکی از فیلمسازان جوان بدهد و خودش در مقام 

تهیه کننده بر آن نظارت کند. 
او همه پــل هــای پشت ســرش را بــا خداحافظی 
ــکــرده و گفته اســت  ــران خـــراب ن ــ از سینمای ای
تهیه کنندگی و کارگردانی مجموعه های تلویزیونی 

را کنار نمی گذارد.
نظرات صریح افخمی در حــوزه سینمایی و گاه 
غیرسینمایی از او چهره ای پرحاشیه ساخته است، 
با این حال نمی توان منکر این ماجرا شد که او با 
سه دهه سابقه فیلم سازی، یکی از کارگردان های 
جریان ساز سینمای ایران است. فیلم سازی که بنابر 
اظهاراتش به کارگردانان جوان و تازه کار اعتماد دارد 
و معتقد است باید از آن ها حمایت شود. شاید او 
به این نتیجه رسیده که دوران ظهور نگاه های جدید 
در سینمای ایران فرا رسیده و باید در مقام مرشد و 
حامی قرار بگیرد؛ چرا که عده ای بر این باورند که روند 
فیلم سازی پیشکسوتان سینمای ایران رو به افول و 
تکرار است.  اگرچه اختالف نظر او با اعضای شورای 
پروانه نمایش کنونی هم می تواند مزید بر علت 
خداحافظی اش از سینمای ایــران باشد و افخمی 
نسبت به گرفتن پروانه ساخت از شــورای کنونی 
دلسرد شده است. گمانه هایی هم مبنی بر رفتن این 
فیلمساز به کنج امن سریال سازی برای تلویزیون و 
شبکه نمایش خانگی وجود دارد، حاشیه امنی که 
از نظر مالی و روانی، او را درگیر پروسه دشوار ساخت 

و اکران فیلم در سینمای ایران نمی کند.
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و هنر فرهنگ 

گزارش

فراخوان ارزیابی کیفی  برای مناقصه عمومی یک مرحله ای  ) نوبت اول( 
 

1- شماره فراخوان : 40001291
2- موضوع فراخوان : ساخت، نصب و رنگ آمیزی حفاظ اطراف سلر چاههای مناطق خانگیران و گنبدلی 

3- محل و مدت انجام کار:  استان خراسان رضوی ، خانگیران ) توابع شهرستان سرخس، استان خراسان رضوی (، به مدت  3 ماه
4- نام و نشانی مناقصه گذار:  شرکت بهره برداری نفت وگازشرق- مشهد ، بلوارخیام ، بلوارارشاد ، خیابان پیام ، نبش مهندس 6 ، پالك 18 . 

5- شرایط مناقصه گر :  5-1- دارابودن شخصیت حقوقی، کد اقتصادی و شناسه ملی .
5-2- داشتن توانائی مالی، تجربه و تخصص در زمینه موضوع قرارداد.

5-3- دارا بودن گواهی نامه صالحیت حداقل رتبه 5 تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه
5-4- دارا بودن گواهی نامه تائید صالحیت ایمنی معتبر صادره از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

5-5- توانایی تهیه ضمانت نامه بانکی شرکت در فرآیند ارجاع کار )مناقصه( به مبلغ   423.400.000 ریال ) و یا واریز وجه نقد ( .
6- کلیه مراحل از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس WWW.SETADIRAN.IR  انجام خواهد شد. الزم است متقاضیان در صورت 

عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور، مراحل ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در فرآیند از طریق سایت سامانه محقق سازند.
 تاریخ انتشار فراخوان و سایر اسناد ارزیابی کیفی در سامانه ستاد ایران 2000092258000163  می باشد. 

7-گشایش پاکت های مناقصه پس از انجام مراحل ارزیابی کیفی، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( با اطالع رسانی قبلی انجام خواهد شد.
8- در صورت نیاز به اطالعات بیشتر ، متقاضیان میتوانند با تلفن های  319   و 37047318 -051 تماس حاصل نمایند . اطالعات مناقصه مذکور در پایگاه 

اطالع رسانی مناقصات با شماره  53106438 ثبت شده است.
         روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز شرقشناسه آگهی : 1259539
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 خورشید روشنایی بخش جهان است ، با استفاده از نور طبیعی شکر گذار این نعمت الهی باشیم.

 آگهی مناقصه عمومی ) عمومی دو مرحله ای - توام با ارزیابی کیفی( شماره 400/322 - نوبت دوم

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی

 برگزار کننده مناقصه: ش�رکت توزیع نیروی برق اس�تان خراس�ان ش�مالی 
این شرکت در نظر دارد نسبت به خرید کاال از محل منابع داخلی سال 1400، با مشخصات زیر اقدام نماید. لذا از تمامی تولیدکنندگان و تامین کنندگان واجد 

ش�رایط دعوت می گردد جهت دریافت، تکمیل و تحویل اس�ناد مناقصه به ش�رح زیر اقدام فرمایند.
موض�وع مناقصه: خرید 3141 دس�تگاه کنتور هوش�مند تکفاز چند تعرفه )AMI( فهام یک با قاب ، بدون فی�وز )عمومی دو مرحله ای - توام ب�ا ارزیاب�ی کیف�ی(

* مهل�ت ف�روش اس�ناد و تحوی�ل اس�ناد: از تاری�خ 1400/10/26 تا تاری�خ 1400/11/02 ب�وده و تاریخ تحوی�ل پاکتهای مناقصه تا س�اعت 13:00 روز ش�نبه 
1400/11/16 می باش�د تاریخ گش�ایش پاکات الف و ب س�اعت 13:30 روز سه ش�نبه 1400/11/19 می باشد. مناقصه گران می توانند اس�ناد را از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت http://setadiran.ir  در قبال واریز مبلغ 500.000 ریال به حس�اب س�پرده سپهر صادرات به شماره 0101806120009 به نام تمرکز 

س�ایر درآمدهای این ش�رکت، دریافت نمایند.
الزم ب�ه ذک�ر اس�ت مالک ش�ناخت مناقص�ه گر بارگزاری اس�ناد بصورت کام�ل و بدون نقص در س�امانه ت�دارکات الکترونیک�ی دولت بوده و در تحویل اس�ناد 

فیزیکی)پاکات: الف( نیز مالک زمان تحویل اس�ناد به دبیرخانه ش�رکت توزیع نیروی برق اس�تان خراس�ان ش�مالی می باش�د.
*مبل�غ و ن�وع تضمین ش�رکت در فرایند ارج�اع کار : برابر آئین نامه تضمینات دولت�ی مبلغ 3.321.420.500 ریال  به صورت ضمانتنام�ه بانکی )فرآیند ارجاع 
کار( ب�ه نف�ع کارفرما و یا صورت وجه نقد, واریز به ش�ماره ش�با IR 800190000000100696938003 حس�اب )بانک صادرات( به نام ش�رکت توزیع نیروی برق 

اس�تان خراس�ان ش�مالی ارائه گردد.
آدرس : خراس�ان ش�مالی _ بجنورد _ خیابان طالقانی غربی _ ش�رکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی _ امور تدارکات ) تلفن 058-31777413-10( 
به پیشنهادهای فاقد سپرده و امض�اء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقض�اء مدت مقرر در فراخوان واص�ل می گردد، مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

س�ایر اطالعات و جزئیات مربوط در اس�ناد مناقصه مندرج می باش�د.



امارات هزینه 
بیشتری 

خواهد داد
سعد اهلل زارعی: 

اماراتی ها در پازل 
انگلیس بازی 

می کنند. درواقع 
باعمل به توصیه لندن 

وارد ریسک بزرگی 
شده اند، غافل از اینکه 

انگلیس، بریتانیای 
قرن19 نیست. شاهد 

خواهیم بود امارات 
در ادامه هزینه گزافی 

را به جهت اعتماد 
به انگلیس پرداخت 

خواهد کرد، آن موقع 
دیگر چیزی برای 

امارات باقی نخواهد 
ماند و با اینکه 

انگلیسی ها به امارات 
قول امنیت داده اند، 
باید گفت مقاومت 

یمن برای دست بردن 
به ماشه منتظر اجازه 

انگلیس نیست.

زومزوم

در روزهــای گذشته شاهد  ◾
افزایش درگیری ها بین نیروهای 
متجاوز و نیروهای مقاومت یمن 

هستیم. در یمن چه می گذرد؟
شبیبی: امــارات عناصر سلفیـ  
تکفیری موسوم به »العمالقه« را 
به استان شبوه گسیل داشته تا این نیروها با پوشش 
هوایی گسترده  ائتالف مشترک سعودی و اماراتی، 
دو شهرستان از سه شهرستان این استان )عسیالن 
ــت نجات  و بیحان( را از قبایل مصالحه گر با دول
ملی اشغال کنند، ولی حمالت سنگین این عناصر 
به همراه دولت مستعفی برای اشغال شهرستان عین 
و حریب مأرب راه به جایی نبرده است. نیروی مستقر 
در »شبوه« موسوم به »العمالقه« نیروهایی هستند 
که پیشتر از سوی امــارات برای مقابله با انصارهللا 
تجهیز شده اند و تسلیحات ساخت آمریکا را در 
دست دارنــد، این ها عمدتاً در سواحل غربی یعنی 

اطراف حدیده مستقر شده اند.

با توجه به اینکه امارات اعالم کرده بود قصد خروج  ◾
از ائتالف را دارد و برخی از نیروهای خود را از یمن خارج 
کرده بود اما حضور دوباره اماراتی ها در خط مقدم نبرد 

در نوع خود جالب است. امارات به دنبال چیست؟
زارعــی: به نظر می رسد تحوالت جدید در صحنه 
منطقه و یمن در حال رخ دادن است و این ها بیشتر 
ماهیت انگلیسی دارند. یعنی هم در صحنه عراق و 
هم در صحنه یمن و افغانستان شاهد فعال شدن 
انگلیسی ها هستیم. بازیگری اصلی انگلیس در 
منطقه خاورمیانه نیز  بر عهده امارات است؛ بنابراین 
باید نفش آفرینی ابوظبی در منطقه را نیز با ماهیت 

انگلیسی تحلیل و بررسی کنیم.
ما در عــراق شاهد آن هستیم که سر رشته برخی 
ائتالف ها دست انگلیسی هاست و هزینه آن ها را 

امارات پرداخت می کند. همان گونه که در یمن نیز ما 
شاهد یک سلسله تحرکات جدید هستیم و این ها 
در چارچوب راهبرد انگلیسی ها در منطقه قابل 
بررسی است؛ نمودهای در پیش گرفتن این راهبرد را 
می توان در رفتار نماینده دبیرکل سازمان ملل درامور 
یمن و مذاکرات بین انگلیسی ها و عمانی ها و رویکرد 
جدیدی که عمان در قبال یمن اتخاذ کرده و اقدامات 
مبتنی بر حل مسائل بین ریاض و ابوظبی که از سوی 

انگلیس دنبال شد، به وضوح مشاهده کرد.
شبیبی: در رابطه با اقداماتی که امارات در کنار رژیم 
سعودی برای مقابله با رزمندگان دولت نجات ملی 
در یمن انجام می دهد و در حال حاضر بر استان 
شبوه متمرکز شده است، باید گفت این تحرکات به 

چند دلیل صورت می گیرد. به تازگی مشکالت جدی 
در روابط واشنگتن و ابوظبی بروز کرده و اماراتی ها 
نگران این مسئله هستند که برخی از قراردادهای 
تسلیحاتی این کشور با ایاالت متحده تحت الشعاع 
این مسئله قرار بگیرد، از جمله این قراردادها تحویل 
جنگنده های فوق مدرن اف35 است که آمریکا فعالً 
این قــرارداد را متوقف کــرده اســت. به نظر می رسد 
ایــاالت متحده از تجهیز و تسلیح نیروهای تیپ 
»العمالقه«، »طارق عفاش« و مجلس انتقالی یمن 
توسط امارات ناخرسند است و این قرارداد را محدود 
کرده  برای اینکه تهدید نیروهای خودسر و شبه نظامی 
در منطقه باید کاهش یابد. دلیل این مسئله هم 
این است که افزایش نیروها در یمن می تواند بعدها 

منجر به این شود که دولت غیرقانونی منصور هادی 
با چالش مواجه شود و سیاست های رژیم سعودی 
هم با مشکل مواجه شــود. بنابراین اماراتی ها در 
یک راهبرد ظریف تالش می کنند  این نیروها را از 
ساحل غربی به استان مأرب گسیل و سعی کنند 
با فرسایشی کردن توان نظامی این گروه ها، به نوعی 
به تأمین خواسته های آمریکا در قبال عدم تجهیز و 
حمایت از این گروه ها نزدیک شوند تا سیاست های 
آمریکا در قبال محدودیت های تسلیحاتی علیه 
ابوظبی را تعدیل کنند. درواقــع در یک جمع بندی 
باید بگوییم به نظر می رسد اماراتی ها در یک برنامه 
چندگانه سعی دارنــد نخست با از بین بــردن توان 
رزمی نیروهای موسوم به عمالقه حمایت تسلیحاتی 
ایاالت متحده را باردیگر داشته باشند، دوم حمایت 
و همراهی خودشان را از ائتالف سعودی در تجاوز به 
خاک یمن نشان بدهند و سوم بر سواحل جنوبی 
یمن تسلط پیدا کنند. تمام این مــوارد حاکی از آن 
است که امــارات یک راهبرد بسیار خطرناک را در 
قبال یمن در پیش گرفته است که آتش آن می تواند 
دامن این کشور را در بر بگیرد.در همین رابطه ما شاهد 
هشدارهای سخنگوی نیروهای انصارهللا هستیم که 
اعالم کرد اماراتی هایی که در کاخ شیشه ای مستقر 
هستند باید مراقب باشند به سمت کسی سنگ 

پرتاب نکنند.

یعنی انگلیس تالش می کند خأل ناشی از خروج  ◾
آمریکا از منطقه را پر کند؟

زارعی:البته اشاره بنده به این نیست که انگلیس در 
صدد پرکردن جای ایاالت متحده در منطقه است؛ 
درواقع اشاره بنده به مدیریت صحنه است؛ یعنی با 
توجه به پیچیدگی های منطقه و تجربه انگلیسی ها 
در منطقه و سیاست های نــرم تــر ایــن کشور در 
حقیقت لندن در صدد مدیریت صحنه منطقه 

است و اینجا نیروهای آمریکایی در حکم سربازان 
طرح انگلیسی عمل می کنند. در این راهبرد امارات 
شاخص ترین کشور است و در یک ترکیب دووجهی 
این راهبرد لندن را پیش می برد. از یک سو آرام کردن 
و عادی سازی فضا به گونه ای که طرفین احساس 
کنند مشکلی وجود ندارد و از طرفی با تغییر نقشه و 
جغرافیای بحر را تغییر دهند. مثالً ما در عراق شاهد 
آن بودیم که آن ها به اسم انتخابات وارد شدند و در 
شرایطی که بیشتر مردم در شرایط عدم مشارکت 
بــودنــد آن هــا توانستند بــا یــک مهندسی نتیجه 
انتخابات را وارونــه کنند. چنان که می بینیم آرا در 
عراق به نفع محور مقاومت اما کرسی ها به ضرر آن 
است. خب این یک بازی انگلیسی است، چگونه 
است که اکثر مشارکت کنندگان به مقاومت رأی 
بدهند، اما هندسه انتخابات به  این گونه  شکل 

بگیرد.

بعد از 7 سال شرایط را چگونه می بینید؟  ◾
شبیبی: شــرایــط کنونی درجــبــهــه هــای نــبــرد و در 
سپهر سیاسی یمن، با هفت سال گذشته و ماه ها 
و سال های ابتدایی جنگ، زمین تا آسمان متفاوت 
است. آنچه که امروز در صحنه میدانی و سیاسی 
بحران یمن مشاهده می شود، تغییر راهبردی به 
سود انصارهللا و به زیان سعودی است. توازن قدرت 
در مــیــدان نبرد میان انــصــارهللا یمن و ســعــودی و 
حامیانش، دچـــار چنان تغییر اســاســی شــده که 
انصارهللا اینک از موضع دفاعی به موضع تهاجمی 
و از موضع تهاجمی به موضع بازدارندگی رسیده و 
بارها اعالم کرده شرط توقف جنگ، آتش بس و لغو 
تحریم های زمینی، هوایی و دریایی یمن است و اینکه 
هرگز ماجراجویی جدیدی را بی پاسخ نخواهد گذارد 
و کار به جایی رسیده است که مذاکره مستقیم به 
یکی از گزینه های اصلی عربستان تبدیل شده است.
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میزگرد5

پشت صحنه حضور امارات در ائتالف سعودی  
عبدالرسول شبیبی درباره فلسفه حضور امارات در ائتالف 
سعودی می گوید: در یک توافق نانوشته و طبقه بندی شده 
بین دو کشور مبتنی بر این بود که سعودی ها برای اینکه 
تهدیدات انصارهللا را کمتر کنند، سعی کردند نه فقط 
ابوظبی که سایر پایتخت های عربی را با خودشان همراه 
کنند. حضور امــارات بر اساس اسنادی که منتشر شده 

مبتنی بــر ایــن بـــوده کــه آن هـــا بــا چشمداشت ارضـــی از 
سرزمین یمن وارد این بــازی شدند و تالش می کردند در 
اجرای این سیاست ها برای کنترل دریای سرخ و همراهی 
با رژیــم صهیونیستی در کنار سعودی ها بخش هایی از 
یمن را تحت اشغال خودشان قرار بدهند. اما در میانه راه 
اماراتی ها متوجه این مسئله شدند که تحقق این وعده از 

سوی سعودی ها نه فقط ممکن نیست که ریاض نشان داد 
آن ها به ابوظبی اجازه نخواهند داد در قالب های مختلف 
فعالیت کنند و بیشتر از اماراتی ها در راستای تحقق اهداف 
خودشان استفاده ابزاری کردند. از این رو ما شاهد خروج 
برخی از نیروهای اماراتی از یمن بودیم البته این خروج 
بیشتر جنبه تبلیغاتی داشت و آن ها سعی کردند نارضایتی 

خودشان را از سعودی ها ابراز کنند و تهدید کردند اگر این 
نارضایتی حل نشود تمام نیروهایشان را خارج می کنند و 
سعودی را در باتالق یمن تنها خواهند گذاشت. از طرفی 
سعودی ها با توجه به احساس نیاز به حضور و همراهی 
اماراتی ها ضمن دلجویی با آن ها تالش کردند مراقب رفتار 

امارات در قبال یمن باشند. 

میزگرد
  سید احمد موسوی    بیش از هفت سال از 

آغاز تجاوز نیروهای ائتالف سعودی به خاک یمن 
می گذرد، در طول این جنگ بارها گزارش هایی 
از بازیگری و نقش امارات در مناطق راهبردی 

یمن منتشر شده است؛ گزارش هایی که حاوی 

هشدارهایی درباره حضور و نقش آفرینی ابوظبی در 
جنگ علیه یمن بوده است؛ نکته حائز اهمیت در این 

بین الگوبرداری دقیق امارات از شیوه ها و راهبردهای 
مورد استفاده رژیم صهیونیستی در جریان اشغال 

فلسطین است.

حاال اما بیش از دو هفته است امارات عناصر سلفی 
موسوم به »العمالقه« را به استان »شبوه« گسیل 

داشته تا این نیروها با پوشش هوایی گسترده  ائتالف 
مشترک سعودی و اماراتی، دو شهرستان از سه 

شهرستان این استان )عسیالن و بیحان( را از قبایل 

مصالحه گر با دولت نجات ملی اشغال کنند. 
قدس در میزگردی با حضور »سعداهلل زارعی« و 

»عبدالرسول شبیبی« کارشناسان مسائل خاورمیانه 
تغییر مواضع ابوظبی در منطقه را مورد بررسی قرار 

داده که در ادامه می خوانید.

آگهي ابالغ اوراق مالياتي
دراجراي مادة 208 قانون مالياتهـاي مستقيم مصوب اسفندماه  1366 بدينوسيله آگهى اوراق مالياتى با مشخصـات زيربه مؤديان نامبرده 

ابالغ مي گردد تا در زمان و مكان تعيين شده مراجعه و نسبت به رفع اختالف احتمالي برابر مقررات اقدام نمايند ، بديهي است در صورت عدم 
مراجعه طبق موازين قانوني رفتار خواهد شد .

روابط عمـومى اداره كل امور مالـياتى خراسـان رضوى ( سامانه ارتباطات مردمى 1526 )

سالنام موديكالسهرديف
منبع نوع برگشماره  وتاريخ برگعملكرد

مالياتى
مبلغ ماليات

محل مراجعهتاريخ مراجعهبه ريال

مايان توسعه 1417
1398100000100595311اطلس

نبش آزادى 31تا 30 روز پس از چاپ246,000,000عملكردتشخيص1400/05/12

صنايع بخار 2346
1398100000101022820خراسان

نبش آزادى 31تا 30 روز پس از چاپ255,000,000عملكردتشخيص1400/05/18

صنايع بخار 3346
1398100000101026723خراسان

ارزش مطالبه1400/05/18
افزوده

36,360,158
نبش آزادى 31تا 20 روز پس از چاپ18,180,079

صنايع بخار 4346
1398100000101026725خراسان

ارزش مطالبه1400/05/18
افزوده

15,732,127
نبش آزادى 31تا 20 روز پس از چاپ7,866,063

صنايع بخار 5346
1398100000101026742خراسان

ارزش مطالبه1400/05/18
افزوده

15,204,005
نبش آزادى 31تا 20 روز پس از چاپ7,602,002

صنايع بخار 6346
1398100000101026733خراسان

ارزش مطالبه1400/05/18
افزوده

536,548,896
نبش آزادى 31تا 20 روز پس از چاپ268274,448

نما قطعه 7510
139879540114پارس

نبش آزادى 31تا 30 روز پس از چاپ8,570,124حقوقتشخيص1400/06/31

نما قطعه 8510
139879540204پارس

تشخيص1400/06/31
جريمه 

ماده169 
مكرر

نبش آزادى 31تا 30 روز پس از چاپ181,820

1398100000103813597نماقطعه پارس9510
نبش آزادى 31تا 30 روز پس از چاپ243,975,506عملكردتشخيص1400/06/31

نما قطعه 10510
1398100000103813589پارس

ارزش مطالبه1400/06/31
نبش آزادى 31تا 20 روز پس از چاپ0افزوده

1398100000103813592نماقطعه پارس11510
ارزش مطالبه1400/06/31

افزوده
23,243,448
نبش آزادى 31تا 20 روز پس از چاپ11,621,724

نما قطعه 12510
1398100000103813605پارس

ارزش مطالبه1400/06/31
افزوده

54,666,609
نبش آزادى 31تا 20 روز پس از چاپ27,333,304

1398100000103813594نماقطعه پارس13510
ارزش مطالبه1400/06/31

افزوده
142,923,954
نبش آزادى 31تا 20 روز پس از چاپ71,461,977

1396100000015458872نماقطعه پارس14510
1397/07/08

برگ 
نبش آزادى 31تا 30 روز پس از چاپ26,600,040عملكرداجرايى

1396100000104164059نماقطعه پارس15510
1400/07/05

برگ 
نبش آزادى 31تا 30 روز پس از چاپ259,080,463عملكرداجرايى

پتروفناور مهر 161319
139879562446اطلس

نبش آزادى 31تا 30 روز پس از چاپ11,228,511حقوقتشخيص1400/07/03

پترو فناور 171319
139879562473مهر اطلس

22,050,000تكليفىمطالبه1400/07/03
نبش آزادى 31تا 30 روز پس از چاپ14,608,125

پتروفناورمهر 181319
139879562498اطلس

مطالبه1400/07/03
جريمه 
 169
مكرر 
ق.م.م

نبش آزادى 31تا 30 روز پس از چاپ53,306,688

پترو فناور 191319
1398100000103679529مهراطلس

نبش آزادى 31تا 30 روز پس از چاپ218,750,000عملكردتشخيص1400/06/30

پترو فناور 201319
1398100000103679536مهر اطلس

ارزش مطالبه1400/06/30
افزوده

129,457,499
نبش آزادى 31تا 20 روز پس از چاپ64,728,749

پترو فناور 211319
1398100000103679541مهر اطلس

ارزش مطالبه1400/06/30
نبش آزادى 31تا 20 روز پس از چاپ0افزوده

پترو فناور 221319
1398100000103679546مهر اطلس

ارزش مطالبه1400/06/30
افزوده

120,813,750
نبش آزادى 31تا 20 روز پس از چاپ60,406,875

پيمان پرس 23363
139877766754خراسان

مطالبه1400/04/13
جريمه 

ماده169 
مكرر 
ق.م.م

نبش آزادى 31تا 30 روز پس از چاپ1,260,000

پيمان پرس 24363
139877766599خراسان

نبش آزادى 31تا 30 روز پس از چاپ10,080,000حقوقتشخيص1400/04/13

پيمان پرس 25363
1398100000099183315خراسان

نبش آزادى 31تا 30 روز پس از چاپ72,000,000عملكردتشخيص1400/04/13

26800
مهندسى 

بهينه واپايش 
ميرا

139877493414
مطالبه1400/03/31

جريمه 
ماده169 

مكرر 
ق.م.م

نبش آزادى 31تا 30 روز پس از چاپ80,643,000

27800
مهندسى 

بهينه واپايش 
ميرا

1398100000098631467
نبش آزادى 31تا 30 روز پس از چاپ128,643,000عملكردتشخيص1400/03/31

ساختار صنعت 28247
1398100000104542555بارثاوا

نبش آزادى 31تا 30 روز پس از چاپ6,959,716عملكردتشخيص1400/07/07

پوالد ساپايور 29450
139879402836توس

مطالبه1400/06/23
جريمه 

ماده 169 
مكرر 
ق.م.م

نبش آزادى 31تا 30 روز پس از چاپ3,135,000

نام موديكالسهرديف
سال

نوع برگشماره  وتاريخ برگعملكرد
منبع 
مالياتى

مبلغ ماليات
محل مراجعهتاريخ مراجعهبه ريال

پوالد ساپايور 30450
1398100000103191246توس

1400/06/23
تا 30 روز پس از چاپ87,670,800عملكردتشخيص

نبش آزادى 31

317419000/837
درويشعلى 
139391510رحمت طلب

1400/10/22
9:00صبح505/275/090مشاغلبرگ دعوت

1400/11/10 
  سه راه پاسداران

اداره كل امور مالياتى

327419001/114
محمدحسين 

139391454رحيمى
1400/10/21

10:00صبح327/852/750مشاغلبرگ دعوت
1400/11/09 

  سه راه پاسداران
اداره كل امور مالياتى

حسين حسينى 337419000/849
139391455مقدم

9:00صبح 156/324/500مشاغلبرگ دعوت1400/10/21
1400/11/10

  سه راه پاسداران
اداره كل امور مالياتى

على جبارى 347419000/488
139391456كروج

10:00صبح265/879/320مشاغلبرگ دعوت1400/10/21
1400/11/10 

  سه راه پاسداران
اداره كل امور مالياتى

محمود بخشى 357419000/639
139391496طوفال

9:00صبح192/849/190مشاغلبرگ دعوت1400/10/22
1400/11/10 

  سه راه پاسداران
اداره كل امور مالياتى

139391418على شهدائى367419000/808
10:00صبح202/386/750مشاغلبرگ دعوت1400/10/20

1400/11/09 
  سه راه پاسداران

اداره كل امور مالياتى

139391417عباس ده نبى377419000/245
10:00صبح196/784/000مشاغلبرگ دعوت1400/10/20

1400/11/09 
  سه راه پاسداران

اداره كل امور مالياتى

تاج محمد 387419000/968
139391433پاكستانى

10:00صبح342/313/490مشاغلبرگ دعوت1400/10/21
1400/11/09 

  سه راه پاسداران
اداره كل امور مالياتى

139391424پاك فطرت397419001/118
9:00صبح117/363/500مشاغلبرگ دعوت1400/10/21

1400/11/09 
  سه راه پاسداران

اداره كل امور مالياتى

139391428بيابانى407419000/893
10:00صبح183/390/290مشاغلبرگ دعوت1400/10/21

1400/11/09 
  سه راه پاسداران

اداره كل امور مالياتى

139514017رضا اسالمى راد417438000/585
تا30روز از تاريخ ابالغ218/968/949مشاغلبرگ تشخيص1400/09/28

 نبش ميرزا كوچك
خان 24

  سه راه پاسداران10 روز پس از ابالغ749111938سكهبرگ اجرائى1397100000110472012على حق بين422378
اداره كل امور مالياتى

الهام فردوسى 432568
  سه راه پاسداران10روز پس از ابالغ1579036807سكهقطعى1397100000111317915پور

اداره كل امور مالياتى

  سه راه پاسداران10روز پس از ابالغ2506291125سكهقطعى1397100000111317942محمود معينى442511
اداره كل امور مالياتى

محمدحسن 452460
  سه راه پاسداران10روز پس از ابالغ1674482516سكهقطعى1397100000111317926وظيفه خواه

اداره كل امور مالياتى

محمد وهب 462438
 سه راه پاسداران –10روز پس از ابالغ990803130سكهقطعى1397100000111317927زاده

اداره كل امور مالياتى

472436
سيدمجيد 
شيشه بر 

آستانه
  سه راه پاسداران10روز پس از ابالغ92078554سكهقطعى1397100000111317930

اداره كل امور مالياتى

مرتضى 482404
  سه راه پاسداران10روز پس از ابالغ76818080سكهقطعى1397100000111317937ناظرمقدم

اداره كل امور مالياتى

  سه راه پاسداران10روز پس از ابالغ901616156سكهقطعى1397100000111317933داود مجيديان492349
اداره كل امور مالياتى

مصطفى فياضى 507418000/600
139391533پور جعب

10:00صبح5/737/381/960مشاغلبرگ دعوت1400/10/23
1400/11/10 

  سه راه پاسداران
اداره كل امور مالياتى

غالمرضا 517419000/537
139391532عسگرى

09:00صبح885/544/500مشاغلبرگ دعوت1400/10/23
1400/11/10 

   سه راه پاسداران
اداره كل امور مالياتى

139391530امين ارگيان527419001/041
9:00صبح156/324/500مشاغلبرگ دعوت1400/10/23

1400/11/10 
  سه راه پاسداران

اداره كل امور مالياتى

139391529حسين اسدايى537419000/903
10:00صبح587/644/320مشاغلبرگ دعوت1400/10/23

1400/11/10 
  سه راه پاسداران

اداره كل امور مالياتى

547419000/236
على اصغر 

جماليان خليل 
اباد

139391541
10:00صبح168/312/500مشاغلبرگ دعوت1400/10/25

1400/11/11 
  سه راه پاسداران

اداره كل امور مالياتى

139391539محمد واله557419000/886
10:00صبح186/772/030مشاغلبرگ دعوت1400/10/25

1400/11/11 
  سه راه پاسداران

اداره كل امور مالياتى

محمدرضا 567418000/069
139391537كريمى

10:00صبح300/952/330مشاغلبرگ دعوت1400/10/25
1400/11/11 

  سه راه پاسداران
اداره كل امور مالياتى

139515738ابوذر بندار577419000/926
تا 30روز از تاريخ ابالغ22/627/500مشاغلبرگ تشخيص1400/10/12

 نبش ميرزا كوچك
خان 24

139515739مهدى زنده دل587419000/919
تا 30روز از تاريخ ابالغ22/627/500مشاغلبرگ تشخيص1400/10/12

 نبش ميرزا كوچك
خان 24

139515733اصغر جواد زاده597419000/985
تا 30روز از تاريخ ابالغ22/627/500مشاغلبرگ تشخيص1400/10/12

 نبش ميرزا كوچك
خان 24

139515724محمد سجادى607417000/034
تا 30روز از تاريخ ابالغ31/678/500مشاغلبرگ تشخيص1400/10/12

 نبش ميرزا كوچك
خان 24

احسان 617417000/047
139515720شهبازيان

تا 30روز از تاريخ ابالغ29/415/750مشاغلبرگ تشخيص1400/10/12
نبش ميرزا كوچك 

خان 24

ويهان پخش 627417000/043
139515719شرق جمشيدى

تا 30روز از تاريخ ابالغ85/440/000مشاغلبرگ تشخيص1400/10/12
نبش ميرزا كوچك 

خان 24

139515732غالمعلى گنجعلى637419000/261
تا 30روز از تاريخ ابالغ36/204/000مشاغلبرگ تشخيص1400/10/12

نبش ميرزا كوچك 
خان 24
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در میزگرد قدس  با سعداهلل زارعی و عبدالرسول شبیبی 
 بیش فعالی این روزهای امارات در یمن  بررسی شد

کلوخ انداز را پاداش سنگ است...کلوخ انداز را پاداش سنگ است...



   آموزش نیمسال 
دوم دانشگاه ها 
حضوری شد  
علی خاکی صدیق، 
معاون آموزشی 
وزارت علوم با ابالغ 
بخشنامه ای به 
رؤسای دانشگاه ها 
و مؤسسات آموزش 
عالی با اشاره به 
مصوبه ستاد از 
سرگیری آموزش 
 حضوری دانشجویان 
در خصوص حضوری 
شدن آموزش در 
مقاطع مختلف 
تحصیلی تأکید 
کرد: همه کالس های 
آموزشی دانشجویان 
در دانشگاه ها و 
مؤسسات آموزش 
عالی و تمامی مقاطع 
تحصیلی از نیمسال 
دوم 1400-1401 
حضوری برگزار 
خواهد شد.

محمود مصدق: بسیاری از 
قوانین مدتی پس از اجــرا، نیاز 
بــه اصــاح و بازنگری و یــا حتی 
جایگزین شــدن قانونی دیگر 
ــواد  ــا م ــون مـــبـــارزه ب ــان دارنـــــد. ق
ــوب ســـــــال1367  ــصـ ــدر مـ ــخـ مـ
مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز از جمله این 
قوانین است؛ به طوری که امروز مسائلی همچون 
دسترسی آسان به موادمخدر، مرگ ساالنه 4هزار 
معتاد در کشور، کاهش سن اعتیاد به 15 سال، 
افزایش معتادان زن از 5.2درصد به حدود 1۰درصد، 
تغییر شکل موادمخدر از سنتی به صنعتی، اجرا 
نشدن صحیح بازپروری معتادان و... زمینه تدوین 
پیش نویس الیحه جامع پیشگیری و مــبــارزه با 
موادمخدر را فراهم ساخته و آن گونه که محمد 
مصدق، معاون اول قوه قضائیه گفته، تقریباً آماده 
ارائه به دولت و مجلس است.  اما آیا الیحه جامع 
پیشگیری و مبارزه با موادمخدر می تواند نواقص و 
خأل های قانون پیشین را از میان بــردارد و راه حلی 
بــرای چالش های پیش روی مبارزه با موادمخدر 

باشد؟

به روزرسانی و اصالح این قانون یک ضرورت است ◾
ــارزه با  ــوال ســتــاد مــب ــور امــ مــدیــرکــل حقوقی و امـ
مــوادمــخــدر کــشــور در پــاســخ بــه قــدس می گوید: 
به روزرسانی و اصاح قانون پیشگیری و مبارزه با 
موادمخدر در کشور یک ضــرورت اســت؛ چون تا 
امروز 8۰3 نوع ماده جدید روانگردان شناسایی شده 
که این نشان می دهد پدیده موادمخدر چقدر پویا 
و شوم است. بنابراین ما الیحه یاد شده را با هدف 
رفع خأل های قانونی و نیازمندی های روز و آنچه الزم 
است بــرای مقابله با ترفندهای قاچاقچیان مورد 
استفاده قرار گیرد، در 114 ماده تدوین کردیم و االن 

هم فقط آماده امضای رئیس قوه قضائیه است تا 
به منظور سیر مراحل قضایی به وزارت دادگستری 
و کمیسیون لوایح دولت و سپس برای تصویب به 

هیئت دولت و مجلس ارسال شود. 
محمد ترحمی با بیان اینکه ایــن الیحه 38مــورد 
نوآوری دارد، می گوید: این الیحه بر بازپروری و درمان 
معتادان با روش های نوین اشاره می کند؛ به طوری که 
مدت زمان نگهداری در مراکز ماده 16 افزایش یافته 
است.  وی همچنین از اصاح مجازات قاچاقچیان 
و توزیع کنندگان خردمواد مخدر هم خبر می دهد 
و می گوید: در الیحه جدید بعضی مجازات ها را 
جدی تر و بعضی از مجازات ها مثل شــاق را که 

اصاً بازدارنده نبودند، حذف کردیم. مثاً با اینکه 
خــرده فــروشــان نقش قابل توجهی در بازاریابی، 
عرضه، کنترل و موارد مالی قاچاق دارند، اما براساس 
قانون فعلی گاهی فقط جریمه می شوند و زودتر از 
معتادان رهایی پیدا می کنند، از این رو در الیحه 
جدید این مورد را اصاح کردیم تا با مجازات مؤثر 
خرده فروشان مسئله کنترل شیوع و بروز اعتیاد و 
سختی دسترسی، انتظام بخشی مطلوبی پیدا کند. 
ضمن اینکه در پیش نویس قانون جدید برای مقابله 
با تبلیغات و بازاریابی قاچاقچیان در فضای مجازی 
اقدامات پیشگیرانه از جمله تشدید مجازات را در 

نظر گرفته ایم. 

نظارت بر وظایف دستگاه ها و نهادهای مسئول ◾
مدیرکل حقوقی و امــور مجلس ستاد مــبــارزه با 
موادمخدر می گوید: در پیش نویس قانون جدید 
شرح وظایف و مسئولیت های همه دستگاه ها مثل 
وزارت بهداشت، رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش، 
نیروی انتظامی، قوه قضائیه، ستاد مبارزه با مواد 
مخدر و... را که باید ایفای نقش کنند، کاماً تعریف 
کرده ایم. عاوه بر این موضوع نظارت بر انجام وظایف 
دستگاه ها و نهادهای مسئول را هم در الیحه دیدیم. 
در واقع دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر مکلف 
است بر روند انجام وظایف دستگاه های مسئول در 
این حوزه نظارت و موارد ترک فعل را گزارش کند تا 
دادستانی کل کشور موارد ترک فعل را تحت تعقیب 

قرار دهد و مجازات نماید. 
ترحمی می گوید: در جهان پس از تجارت اسلحه، 
تجارت موادمخدر قرار دارد، بنابراین کنوانسیون های 
بین المللی آن را تجارت کثیف و آغشته به خون 
ــرای اینکه با قاچاقچی  می خوانند و معتقدند ب
کــه بــا انگیزه مالی وارد کـــارزار و ســوداگــری مرگ 
می شود مقابله کنیم، باید انگیزه های مالی او را 
حذف کنیم. حتی ماده5 کنوانسیون 1۹88 در این 
خصوص می گوید »اثبات را معکوس کنید. یعنی 
قاچاقچی اثبات کند مال را از راه حرام و نامشروع 
بدست نیاورده است نه اینکه قاضی و دستگاه های 
مقابله ای در مقام اثبات منشأ مال اندوزی باشند«. 
البته طبق اصل 4۹ قانون اساسی ما نیز اموالی که 
نامشروع هستند باید به نفع دولت ضبط شوند. 
به لحاظ فقهی هم قاعده خاصی به نام مقبوض به 
عقد فاسد داریم؛ یعنی هر چه از عقد فاسد است 
باید قبض شود. اما در قانون فعلی اگر قاچاقچی 
دستگیر شود این قاضی است که باید ثابت کند 
امــوال فرد بازداشت شده از طریق قاچاق بدست 
آمده تا کار مصادره اموالش انجام شود که اثبات 

چنین چیزی خیلی سخت اســت، از ایــن رو در 
الیحه جدید بار اثبات دلیل را پیش بینی کردیم 
و بر اساس آن، این قاچاقچی است که باید ثابت 
کند کــدام اموالش را از راه مشروع بدست آورده 
تا مشمول مــصــادره نشوند وگرنه همه اموالش 
مصادره و به خزانه دولــت واریــز می شود تا صرف 
پیشگیری و مبارزه با موادمخدر شود. یعنی بخشی 
از بودجه و هزینه بازپروری و درمان معتادان تا مبارزه 
با تولید و توزیع کنندگان موادمخدر از این طریق 
حاصل می شود و بخش دیگر هزینه ها را هم دولت 
باید بپردازد. در واقع دولت باید بودجه مورد نیاز 
دستگاه های اجرایی را که در پیشگیری و مبارزه با 

مواد مخدر دخیل هستند تأمین کند. 

چالش های پیش روی الیحه ◾
وی سپس بــه چالش های پیش روی الیحه یاد 
شده می پردازد و می گوید: االن نخستین معضل و 
آسیب اجتماعی کشور، اعتیاد و قاچاق موادمخدر 
اســـت، چــون بــا جــرایــم دیــگــر مثل ســرقــت، فقر 
خودخواسته، قتل و... ارتباط دارد. در حال حاضر 
عمده چالشی که در این زمینه داریم این است که 
این الیحه توسط رئیس قوه قضائیه امضا و تحویل 

وزارت دادگستری شود. 
در این صورت سیر قانونی را برای تصویب نهایی 
طــی می کند. البته در حین بــررســی و تصویب 
آن در مجلس هم یک استمزاجی داریــم که اگر 
سیاست های کلی نظام در مبارزه با موادمخدر 
ابــاغــی از ســـوی رهــبــر معظم انــقــاب در سال 
1385مـــاک عمل قــرار گیرد و سایق به حداقل 
برسد کمترین چالش را خواهیم داشــت وگرنه 
تــئــوری هــای مختلفی در پــس معضل اعتیاد و 
موادمخدر وجود دارد؛ بنابراین اگر سایق بیشتر 

شود کار کمی سخت می شود. 

 مدیرکل حقوقی ستاد مبارزه با موادمخدر 
در گفت وگو با قدس خبر داد

تولد قانونی تازه برای 
مقابله با سوداگران مرگ 

ددستچينستچين

 محمد ترحمی
مدیرکل حقوقی و امور اموال 

ستاد مبارزه با موادمخدر

در حال حاضر مراجع قضایی بیش از دو 
دوره سه ماهه حق نگهداری معتادان را 
ندارند. البته 6 ماه را هم مصوبات ستاد 

مقابله با کرونا افزایش داده، این در حالی 
است که این مدت در تمام کشورهایی که 

افراد موفق به ترک اعتیاد می شوند و 
مانایی درمان در آنان ثابت شده و پس از 

فراگیری مهارت های زندگی و حرفه آموزی 
با اطمینان ترخیص می شوند دست کم دو 
سال است. بنابراین دو دوره سه ماهه در 

ایران بیشتر به یک شوخی شبیه است چون 
دوره درمان ناقص می ماند و در نتیجه در 

یک دور باطل، شخص معتاد بارها دستگیر و 
در مراکز بازپروری نگهداری می شود و جز 

هدر دادن هزینه چیزی عاید ما نمی شود.
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 مشکل آب با ورود 20 میلیون گردشگر خارجی ◾
آرش نورآقایی، کارشناس گردشگری به 
تسنیم گفت: در برنامه ریزی های ورود 
2۰میلیون گردشگر خارجی به این موضوع 
توجهی نشده که هر گردشگر روزانه حدود 3۰۰لیتر آب 
مصرف می کند و در این صورت حدود 6هــزار میلیون 
لیتر آب مصرف می شود که در کشور بی آبی مثل ما به 

هیچ وجه امکان پذیر نیست.

ادعای 2۶هزار نقطه ناامن تهران از کجاست؟ ◾
ــردار حسین رحــیــمــی، رئــیــس پلیس  ســ
پایتخت در واکــنــش بــه اظــهــارات عضو 
شورای شهر مبنی بر وجود 26هزار نقطه 
ناامن در پایتخت گفت: نمی دانم بر چه اساس عدد 
26هــزار مطرح شده؛ ما در عمده جرایم بزرگ کاهش 
داشته ایم، عاوه بر آن، قدرت کشف و دستگیری پلیس 

نیز افزایش یافته است.

اگر تأییدیه ها دست ما بود شماره گذاری نمی کردیم ◾
ــوان؛  ــه گــــزارش بــاشــگــاه خــبــرنــگــاران جـ ب
سرهنگ جهانی، معاون پلیس راهور گفت: 
وقتی ســازمــان ملی اســتــانــدارد و محیط 
زیست خودرویی را تأیید کنند و وزارت صمت نیز به 
پلیس راهور انعکاس دهد؛ قانون موظف می کند خودرو 
پاک شود. اگر تأییدیه ها دست ما بود از شماره گذاری 

برخی خودرو ها صرف نظر می کردیم.

پزشکان فرار مالیاتی ندارند! ◾
ــاغ، مــعــاون فنی و نــظــارت نظام  ــ علی دب
پزشکی تهران بزرگ به برنا گفت: مطمئن 
هستم آمــار فــرار مالیاتی پزشکان اگــر از 
سایر اقشار کمتر نباشد بیشتر نخواهد بــود. بخش 
زیادی از پزشکان در سیستم دولتی کار می کنند و چه 
بخواهند چه نخواهند مالیاتشان پرداخته می شود و 

محال است فرار مالیاتی داشته باشند.

جامعه

ش��هرداری بردس��کن در نظر دارد مغازه واقع 
در بل��وار ولیعصررا از طریق مزایده عمومی به 

متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.
لذاجهت اخذ اطالعات بیشتر به سایت شهرداری 

مراجعه نمایید.
www. Bardaskan.ir :آدرس سایت

تلفن تماس:051-55422166
محمد حسین مدیح - شهردار بردسکن

آگهی مزایده )نوبت اول(
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آگهی مناقصه عمومی خرید همراه با ارزیابی کیفی 

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

شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی در نظر دارد از محل اسناد 
خزانه اسالمی   بر اساس  قانون برگزاری مناقصات و آئین نامه های 
اجرایی آن کاال های مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی بصورت یک مرحله ای  
 )WWW.SETADIRAN.IR( همراه با ارزیابی کیفی  در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

انجام و به تولید کنندگان و تامین کنندگان ذیصالح واگذار نماید.

تضمین شرکت در مقدار)متر(نام و مشخصات کاالی  مورد نیازردیف
فرایند ارجاع  کار 

یک

تجهیزات سخت افزاری پدافند 
  ups90kvaیک دستگاهسایبری

555/000/000
 upsباتری

)تجهیزات سخت افزاری پدافند 
سایبری(

64 دستگاه

 ATS32Aدستگاه
)تجهیزات سخت افزاری پدافند 

سایبری(
یک دستگاه

سایر توضیحات تکمیلی و شرح کار در اسناد اعالم شده است که الزم است 
مناقصه گران حداکثر ظرف 7  روز پس از انتشار آگهی از طریق سامانه فوق الذکر 

اخذ و اقدام نمایند.
 ضمناً هزینه چاپ آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد.
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نوبت اول

به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی ع��ادی بطور 
فوق العاده م��ورخ 1400،07،27 تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش��د : صورتهای مال��ی منتهی ب��ه 1399،12،30 مورد 
تصویب مجمع قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی وانیا 
نیک تدبیر به شناس��ه مل��ی 10320721862 بعنوان 
حس��ابرس مس��تقل و ب��ازرس قانون��ی و موسس��ه 
حسابرس��ی و خدمات مالی حافظ گام به شناس��ه ملی 
10100484035 بعنوان بازرس علی البدل برای سال 
مالی آتی انتخاب گردیدن��د. روزنامه قدس بعنوان 
روزنامه کثیراالنتش��ار جهت درج آگهی های شرکت 

تعیین گردید.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها

 و موسسات غیرتجاری تهران )1261922(

آگهی تغییرات شرکت تامین کاالی 
قائم سهامی خاص به شماره ثبت 538483 

و شناسه ملی 14008187819 

14
10
24
0

14
10
31
8

اداره کل امور عشایر خراسان 
رضوی در نظر دارد:

در اجرای دستورالعمل اجرایی ماده )23( قانون الحاق )2(
پروژه های به شرح ذیل را به منظورجلب مشارکت بابخش غیردولتی اقدام نماید.

1-انتقال آب به محالت عشایری دوراهی صالح آباد سرخس
2-انتقال آب به محله عشایری چشمه هادی بردسکن

3-انتقال آب به محالت عشایری چشمه سفید و معدن سیاه بردسکن
4-حفر و تجهیز چاه نیمه عمیق محله عشایری خاکستری بردسکن

کل برآورد هزینه : 30900 میلیون ریال
 متقاضیان حداکثر تا تاریخ 1400/11/11 درخواست خود را ارسال نمایند.

جهت کسب اطالعات بیشتر به شماره تلفن 38595016 داخلی 18و19 تماس حاصل فرمایند.

 آگهی عمومی

ف
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وزارت نیرو
شرکت تولید نیروی برق منطقه شرق

آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید نات و بولت روتورهای توربو 
کمپرسور مولد آلستوم نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

 به شماره 14200/16 )نوبت اول(

ش�رکت تولید نیروی برق منطقه ش�رق در 
نظ�ر دارد مناقصه خرید فوق را بر اس�اس 
اطالع�ات ذیل و از طریق س�امانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )س�تاد( به ش�ماره ثبت 

ستاد 2000004211000029 برگزار نماید.
1- نوع مناقصه: عمومی دو مرحله ای

2- ش�رایط اولیه: کلیه تامین کنندگان که 
دارای گواهی تایید صالحیت از ش�رکتهای 
زی�ر مجموعه مادر تخصص�ی تولید نیروی 
برق حرارتی یا شرکت توانیر یا شرکت های 
سازنده معتبر برای موضوع مناقصه باشند.

تاری�خ  از  اس�ناد:  دریاف�ت  زم�ان   -3
1400/10/29 لغایت 1400/11/03

4- نح�وه دریاف�ت اس�ناد و ثبت ن�ام در 
سامانه: واجدین شرایط می توانند  به سامانه 
WWW.SETADIRAN.IR ستاد به آدرس

مراجع�ه نم�وده و یک نس�خه از اس�ناد را 
دریافت نمایند. برای ثبت نام در س�امانه با 

شماره 41934-021 تماس حاصل نمایید.
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 

2.000.000.000 ریال )دو میلیارد ریال(

تس�لیم  مهل�ت  آخری�ن 
پیش�نهادها: س�اعت 13 روز چهارش�نبه 

مورخ 1400/11/13
زمان گش�ایش پیشنهادها: س�اعت 13:15 

روز چهارشنبه مورخ 1400/11/13
تسلیم پیش�نهادها: کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه از دریافت اس�ناد تا ارایه پیشنهاد 
مناقصه گران و بازگش�ایی پاکات از طریق 

سامانه ستاد انجام خواهد شد.
نشانی و شماره تماس دستگاه مناقصه گذار: 
یزد، بلوار دانش�جو، کوچه جنب دانش�گاه 
پیام ن�ور )چه�ل و یک�م(، ش�رکت تولید 
نی�روی برق منطقه ش�رق، دفت�ر بازرگانی 

035-38254812-13
اس�ناد  در  مش�خصات  توضیحات س�ایر 

مناقصه درج شده است.
در ضمن به پیش�نهادات مش�روط، مبهم، 
مخدوش، فاقد س�پرده و پیشنهاد هایی که 
بع�د از موعد مقرر ارس�ال گردد ترتیب اثر 

داده نخواهد شد.
معاونت مالی و پشتیبانی
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آق���ای ج���ال کدخدای���ان دارای ش���ماره مل���ی 
0932045820 صادره از مش���هد متولد 1343 
فرزن���د  رضا اظهار می دارد که دانش���نامه پایان 
تحصیات مقطع کارشناس���ی پیوس���ته رش���ته 
عمران ایشان مفقود شده است لذا به موجب 
این آگهی دانش���نامه مذکور ابطال می شود از 
یابنده تقاضا می ش���ود مدرک فوق را از طریق 
پس���ت ب���ه نش���انی مش���هد پردیس دانش���گاه 
فردوس���ی مش���هد مدیریت امور آموزشی اتاق 
204 ارسال و یا در صورت امکان تحویل نمایند 

مدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد

دی
قو

مف
هی 

آگ
ف
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بدی���ن وس���یله به اطاع همگان می رس���اند 
که س���ند کمپانی خ���ودرو اینجانب حس���ین 
بختی���اری  ب���ه ش���ماره مل���ی 2980535419  
   s5  مرب���وط به خودرو س���واری ج���ک  تیپ
رن���گ مش���کی – متالیک مدل س���ال 1394 
به ش���ماره پاک  45 ای���ران 446 ن 38  به 
ش���ماره موتور  HFC4GA31DF3019517 و 
  NAKSH7312FB106957  ش���ماره شاس���ی
مفق���ود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.

دی
قو

مف
هی 

آگ

گواهینامه موقت پایان تحصیات اینجانب ساناز 
ریگی فرزند عیدو به ش���ماره ملی 3580401874 
رش���ته حق���وق ، کارشناس���ی پیوس���ته در نظ���ام 
آموزشی تمام وقت از دانشگاه واحد میبد مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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ب���رگ س���بز و الش���ه س���ند خ���ودروی  پ���ژو 206 مدل 
1387 رنگ خاکس���تری- متالیک به ش���ماره انتظامی 
645د53 ایران 12  ش���ماره موت���ور 14187004797 و 
شماره شاسی NAAP03ED78J004025 به مالکیت 
حمید ارژنگی مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ح
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محض���ری  س���ند  و  کمپان���ی  س���ند  و  س���بز  ب���رگ 
خ���ودرو س���واری پرای���د م���دل  86 ب���ه رن���گ نق���ره 
ای متالی���ک ب���ه ش���ماره پ���اک 524ه15 ای���ران 12 
ب���ه  ش���ماره موت���ور 1908042  و ش���ماره شاس���ی 
s1412286069551 ب���ه مالکی���ت محم���د خوش���حال 
مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبارس���اقط م���ی گردد.

/ر
14
10
24
1

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

14
09
74
7

م���درک  موق���ت فارغ التحصیل���ی خان���م محدث���ه                 
تاج آبادی فرزندحسین صادره از سبزوار به شماره 
ملی 0780318307 در مقطع کارشناسی پیوسته  
رشته پرستاری  به شماره مدرک 2795406 صادره 
از واحد دانشگاهی  سبزوار   مفقود گردیده است 

و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اسامی س���بزوار به نشانی:  استان خراسان 
رضوی   ، شهرس���تان س���بزوار، انتهای بلوار دکتر 
س���یادتی مجتمع دانشگاه آزاد اسامی اداره امور 

فارغ التحصیان ارسال نمایید. 

دی
قو

مف
هی 

آگ

برگ س���بز  خودرو س���واری سمند تیپ ایکس  7رنگ  
نقره ای متالیک  س���ال 1383  به ش���ماره ش���هربانی 
59ل 661ایران 12 و شماره بدنه83247358 وشماره 
موتور12483157807به مالکیت مرضیه جهان بخش 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می گردد.
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برگ س���بز خودروی سواری تیبا 2 هاچ بک رنگ سفید 
روغنی مدل 1396 به شماره انتظامی 437 د 95 ایران 
12 به شماره موتور :  M15/8495792 شماره شاسی 
: NAS821100H1121780بنام مصطفی رئوفی فرد مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
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ش����هرداری بجن����ورد در نظ����ر دارد 1 قطعه زمی����ن واقع دربلوار ش����هید صیاد 
ش����یرازی،  گ����ذر 32 متری به مت����راژ 546.98 و کاربری تجاری را به ش����ماره 
مزایده 2000005297000004 را با برآورد اولیه 92/986/600/000 ریال و تضمین ش����رکت 
درمزایده 4/649/330/000 ریال از طریق مزایده به فروش رس����اند. لذا متقاضیان می توانند 

جهت دریافت و تحویل اسناد از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس:
 www.setadiran.ir اقدام نمایند.

کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد قیمت و بازگشایی پاکتها از 
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد شد.

لذا ضروری است متقاضیان در صورت عدم عضویت قبلی نسبت به ثبت نام در سامانه 
مذکورو دریافت گواهی امضای الکترونیکی جهت شرکت درمزایده اقدام نمایند.

-  تاریخ انتشار آگهی مزایده در سامانه: 1400/10/21
-  مهلت زمان دریافت اس����ناد مزایده از س����امانه : از س����اعت 8 تاریخ 1400/10/21 لغایت 

ساعت 14:15 تاریخ 1400/10/28
- مهلت زمان ارائه پیشنهادات: تا ساعت 14:15 تاریخ 1400/11/9

- زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 14:30 تاریخ 1400/11/10
اطالعات دستگاه مزایده گذار : بجنورد- بلوار دولت – شهرداری بجنورد و تلفن 114 – 32222110 

شهرداری بجنورد

آگهی تجدید مزایده فروش 1 قطعه زمین - نوبت دوم



هشدار 
گل محمدی:
وارد بحران 

می شویم
سرمربی تیم فوتبال 
پرسپولیس می گوید 
در هفته پیش رو اگر 

مشکالت بازیکنان 
حل نشود، این تیم 

وارد بحران می شود.
وی افزود: هیچوقت 

نتوانستیم حق این 
بازیکنان را بدهیم. 

امسال سال عجیب و 
غریبی برای ما بود. 
این همه بی توجهی 

به تیم جای تأسف 
دارد. امیدوارم 

مشکالت بازیکنان 
این هفته برطرف 

بشود. 

در  حاشيه

هدیه ویژه 
 تیم ملی 

فوتبال بانوان به 
رئیس جمهور 

به نقل از فارس با اعالم 
علی بهادری جهرمی 
سخنگوی دولت توپ 
امضا شده بازیکنان و 

اعضای تیم ملی فوتبال 
بانوان به رئیس جمهور 

توسط انسیه خزعلی 
معاون امور زنان و 

خانواده رئیس جمهور 
اهدا شد. تیم ملی 

فوتبال بانوان کشورمان 
که برای شرکت در جام 
ملت های آسیا در هند 
حضور دارد با تیم های 
هند )میزبان(، چین، 
چین تایپه همگروه 

است.

خبرخبر
روزروز

  لوکا مودریچ 
ستاره کهنه کار رئال می گوید 

نیازی به زمان زیاد برای تمدید 
قرارداد با این باشگاه ندارد.» توافق 
با رئال دو دقیقه هم طول نمی کشد. 

همه از خواسته من خبر دارند«.

  ژوزه مورینیو 
نشریه تلگراف مدعی شد مدیران 

باشگاه اورتون بالفاصله پس از اخراج 
رافا بنیتس، به سراغ ژوزه مورینیو، 

سرمربی پرتغالی رم رفته و خواهان 
همکاری با او در ادامه فصل شدند.

  عثمان دمبله 
ژاوی از رفتارهای دمبله ناراحت است 

اما امکان ندارد دمبله را به مدت 6 ماه 
تا پایان مهلت قراردادش در تابستان 

نیمکت نشین کند.او معتقد است 
بهترین گزینه برای او رفتن است.

ــا دبـــیـــر،  ــیـــرضـ ــلـ عـ
رئــیــس فــدراســیــون 
کشتی در نشست 
خــبــری بــا اصحاب 
رســانــه، بــا تسلیت 
درگـــــــــــــذشـــــــــــــت 
محمدرضا یزدانی خرم، در مورد اینکه 
در مدت اخیر چهار رئیس فدراسیون 
ــا کنید  ــ ــوت کــــرده انــــد، گـــفـــت: دع ــ ف

پنجمین نفر من باشم و شهید شوم.
دبیر تأکید کرد: از همان روز اول وعده 
دادم و گفتم انتخابی را جدی می گیرم 
و کشتی گیران هم باید جدی بگیرند، 
ــدارم و دوره خـــودم را  بــه قبل کـــاری نـ
می گویم، در کشتی آزاد و فرنگی کسی 
را ندیدید که بدون انتخابی به المپیک 

و مسابقات جهانی رفته باشد.

حمله به کمیته المپیک ◾
رئیس فدراسیون کشتی درباره اینکه 
کمیته ملی المپیک اعــالم کــرده تیم 
ــه بـــازی هـــای آســیــایــی مـــی رود،  اول ب
عنوان کرد: هنوز هیچ توافقی نکردیم 
و منتظریم تیم جدید المپیک بیاید. 
ــرای مــا تصمیم نمی گیرد،  کمیته بـ
همان قدر که پول می دهند مدال هم 
بخواهند، ما با مربیان و کشتی گیران 

دراین باره تصمیم می گیریم.

باج خواهی؟ ◾
دبیر با اشــاره به حواشی کمیسیون 

ورزشــکــاران، تصریح کــرد: کمیسیون 
ــاران مــهــنــدســی شــده بـــود،  ــ ــکـ ــ ورزشـ
صالحی امــیــری هــم قـــول داده بــود.
در هیئت اجــرایــی می گویند من باج 
می خواهم اما این طلب کشتی است، 
چه باجی؟ من حرف های زیادی دارم، 
کمیته بودجه متفرقه را رشــد داد نه 
بودجه قهرمانی را. قبل از انتخابات 
کمیته ملی المپیک مفصل صحبت 
می کنم. دنبال جنگ و دعوا نیستم، 
فقط حق کشتی را بدهند. درباره نحوه 
پخش بودجه کمیته ملی المپیک هم 
توضیح خواهم داد، درباره دروغ هایی 
که گفته اند و تهمت زده اند، صحبت 

می کنم.

نبرد با آمریکا ◾
وی درباره کشتی ایران و آمریکا، تأکید 
ــرد: از دستگاه های امنیتی تشکر  ک
می کنم که ورود نداشتند و این مبارزه 
فقط یک دیدار دوستانه است. گفتم 
کشتی ما از روس  و آمریکا عقب است 
و هرچه با آن هــا رقابت کنیم بــرای ما 
خوب است. اینجا شکست بخوریم 
مشکلی نیست و نگاه مــا دوستانه 
بــود، امــا متأسفانه اتفاقی افــتــاد که 
ناراحت شدم،  دروغ هایی نوشتند که 
خوب نبود، مثالً گفتند من گرین کارت 
دارم. بعد از المپیک سیدنی من هم 
گرفتم آن موقع خیلی ها گرفتند، 7ـ6 
سال پیش انصراف دادم و گرین کارتم 

باطل شد.
ــرســش که  ــاســخ بـــه ایـــن پ ــیــر در پ دب
»اگر ویزای یک نفر نرسد، به آمریکا 
ــد؟« خاطرنشان کــرد: اگــر به  مــی روی
یــک نفر از همراهان و کشتی گیران 
ویــزا ندهند، کل تیم اعــزام نمی شود. 
ما آن هــا را دعــوت می کنیم، بهترین 
بــرخــورد را خــواهــیــم داشـــت و حتی 
درخواست می کنیم در فرودگاه ویزا 

بگیرند .

اختالف با وزارت ◾
رئیس فدراسیون کشتی درباره اینکه 
»اختالفی بــا وزارت ورزش داریـــد؟« 
تصریح کرد: اختالفی با وزارت ورزش 
نداریم، سجادی قول داده است این 
ــول بــدهــد. او رفــیــق مــاســت و  هفته پ
هــم دوره من بوده و خواهش می کنیم 
ــنــد، چـــون بـــازی هـــای  بـــه مـــا کــمــک ک
آسیایی نــزدیــک اســت، اکــنــون وقت 
کمک و حمایت است. چرا از کمیته 
ــاراحــتــم؟ چـــون پــول  مــلــی المپیک ن
یک مــاه قبل از بــازی هــای آسیایی به 
درد نــمــی خــورد. 14میلیارد از وزارت 
ورزش طلبکاریم و مخلص وزارت هم 
هستیم، امیدواریم کمک کنند تا در 
بازی های آسیایی و همین طور المپیک 
پاریس نتیجه بگیریم، دنبال تشنج 
نیستم و می دانم چقدر نتایج کشتی 
در المپیک و بازی های آسیایی مهم 

است.

حتی به یک نفر ویزا  ندهند، مسابقه منتفی است

سرشاخدبیربایانکیها
زیر ذره بين

خبر

استقالل – پیکان لغو شد

 جوالن اُمیکرون
در اردوگاه آبی 

ــواداران  سینا حسینی   در شرایطی کــه هـ
باشگاه استقالل منتظر حضور فرهاد مجیدی 
در کنفرانس خبری پیش از دیدار برابر پیکان 
بودند، انتشار خبر عجیب و غریب ابتال 20 نفر 
از اعضای تیم فوتبال استقالل شوک بزرگی به 

هواداران این باشگاه وارد کرد.
وقتی این خبر از سوی رسانه ها اعالم شد، کمتر 
کسی آن را باور کرد اما اطالعیه رسمی باشگاه 
استقالل مبنی بر مبتال شدن بخش عمده ای از 
بازیکنان ، مربیان و اعضای کادر اجرایی باشگاه 
نشان داد موضوع کامالً جدی است به همین 
دلیل مدیران استقالل درخواست تعویق بازی 
استقالل و پیکان را مطرح کردند تا این بازی به 

زمان دیگری موکول شود.
امــا همان طور کــه انتظار مــی رفــت مسئوالن 
ســازمــان لیگ بــا موضع گیری صــریــح اعــالم 
کردند تنها در صورتی بــازی به زمــان دیگری 
موکول خواهد شد که آزمایشگاه معتبر مورد 
نظر فدراسیون فوتبال ابتالی بازیکنان و دیگر 
اعضای این باشگاه را تأیید کند سهیل مهدی 
در گفت و گو با خبرنگار قدس در این خصوص 
گفت: اینکه صرفاً باشگاه استقالل درخواست 
تعویق بازی را بدهد، مهم نیست، برای ما تنها 
زمانی این امکان وجود دارد که آزمایشگاه مورد 
تأیید فدراسیون و ستاد ملی مقابله با کرونا این 
اتفاق را تأیید کند، سپس بررسی های تخصصی 
انجام می شود و چنانچه نتایج بررسی ها با 
آیین نامه برگزاری مسابقات مطابقت داشته 
باشد، می توانیم بازی را به زمان دیگری موکول 
کنیم.همزمان با این اتفاقات مدیران پیکان 
مخالفت صریح خــود را با تعویق بــازی اعالم 
کردند و مدیران سازمان لیگ را تهدید کردند به 
دقت رفتار آن ها را زیر نظر دارند تا قوانین را به 

درستی به اجرا درآورند.
با تمام ایــن تفاسیر باشگاه استقالل دیــروز 
در نامه ای به سازمان لیگ به خاطر درگیری 
ــادر فــنــی اش بــا ویـــروس کــرونــا از  بازیکنان و ک
ــازی با پیکان  ســازمــان لیگ درخــواســت لغو ب
را کرد که سازمان لیگ بعد از بررسی مدارک 
پزشکی ارائه شده از سوی باشگاه استقالل با 
درخواست این باشگاه موافقت کرد. ظاهراً 
ــورد ابــتــال بــه امــیــکــرون را  استقاللی ها 20 مـ
داشــتــه انــد. نکته اینجاست کــه ایــن مسئله 
ــوادار را هم  مسابقه هفته آینده آبی ها با هـ
تحت تأثیر خود قرار خواهد داد چرا که بنابر 
پروتکل ها مبتالیان با امیکرون حداقل باید پنج 

روز قرنطینه باشند.

 بیستمین دوره مسابقات 
هندبال قهرمانی آسیا

 امروز ایران – استرالیا
در نخستین گام

دوره  بیستمین  خزائی    محمدرضا 
مسابقات هندبال قهرمانی آسیا و انتخابی 
مسابقات جهانی لهستان از 28 دی تا 11 
بهمن بــه میزبانی دمـــام عربستان بــرگــزار 
می شود و تیم ایــران امــروز از ساعت 18:30 
به وقــت تهران در نخستین دیــدار خــود در 
این مسابقات مقابل تیم استرالیا به میدان 

خواهد رفت.
ملی پوشان ایران که با هدایت مانوئل فرناندز 
ــد، روز 29 دی  در این مسابقات حضور دارن
از ساعت 16:30 بــه وقــت تــهــران در دومین 
دیــدار به مصاف هند می روند و در آخرین و 
مهم ترین دیدار مرحله گروهی روز پنجشنبه 
از ساعت 18:30 مقابل عربستان صف آرایی 

می کنند.
نخستین حــضــور کــشــورمــان در مسابقات 
قهرمانی آسیا به ســال 1989 بازمی گردد که 
ایران در این بازی ها هشتم شد. در مسابقات 
2020 کــویــت تیم ایـــران ششم شــده اســت. 
گفتنی است پنج تیم برتر این مسابقات جواز 
حضور در مسابقات قهرمانی جهان در سال 
2023 به میزبانی لهستان و سوئد را کسب 
خواهند کــرد  و ایـــران در صـــورت  قــرار گرفتن 
در جمع پنج تیم پایانی برای دومین بار جواز 
حضور در این مسابقات را کسب خواهد کرد.
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انجام قرعه کشی لیگ قهرمانان آسیا   ◾
قرعه کشی لیگ قهرمانان آسیا  بــرگــزار شد و فوالد 
در گروه C با شباب االهلی امــارات، آهال ترکمنستان 
ــام و  ــکــون و الــغــرافــه قــطــر هــمــگــروه شـــد کـــه تــقــابــل ن
استراماچونی و قائدی و نوراللهی با یکدیگر جالب 
ــود. سپاهان نیز در گــروه  D کنار الدحیل ،  خواهد ب
پاختاکور و برنده التعاون عربستان و الجیش سوریه 

قرار گرفت.

پیشنهاد لیگ برتری ها به اسدی ◾
ادامه نیمکت نشینی اسدی در پرسپولیس سبب شد 
تا شایعه خروج این بازیکن گران قیمت از پرسپولیس 
مطرح شود اما او که با پیشنهاد فــوالد خوزستان و 
گل گهر سیرجان برای پیوستن در نیم فصل روبه رو 
شـــده تصمیم بــه مــانــدن در پرسپولیس گــرفــتــه تا 
ــرای بــازگــشــت بــه تــرکــیــب اصــلــی به   تـــالش خـــود را بـ

کار گیرد.

شهاب زاهدی:دنبال سهمیه لیگ اروپاییم ◾
شهاب زاهدی با رد خبر جدایی اش از زوریا تأکید کرد: 
قبالً تجربه جدا شدن در نیم فصل را داشته ام. شرایط 
سختی برای هماهنگ شدن بازیکن در صورت جدایی 

در نیم فصل ایجاد می شود. 
وی افــزود: متأسفانه اللهیار )صیادمنش( را از دست 
دادیم اما هدف اصلی این است که دوباره سهمیه لیگ 

اروپا را بدست بیاوریم.

نویدکیا: با دو باخت نمی روم ◾
نویدکیا ، سرمربی سپاهان بعد از حذف این تیم در 
 جام حذفی گفت: من اینجا نیامدم با یکی دو باخت 

بروم. 
من تا زمانی هستم که به تیم کمک کنم، اینکه یکی 
دو باخت بیاوریم و من بگویم نیستم این طور نیست، 
اما مسئوالن باشگاه تصمیم گیرنده هستند و از آن ها 

بپرسید.

جواد رستم زاده  رقابت های جام حذفی در مرحله یک هشتم 
نهایی در روز اول حسابی با شگفتی همراه بود. سپاهان حذف شد 
و فوالد به عنوان مدافع قهرمانی با جام وداع کرد. پرسپولیس هم در 
اصفهان ذوب آهن را با سه گل مغلوب کرد تا نصف جهان دیگر هیچ 
نماینده ای در جام حذفی نداشته باشد.در این مسابقه مردان یحیی 
کامالً سوار بر بازی بودند و توسط امیری و عبدی )2 گل( توانستند 

میزبان خود را شکست دهند. 
عالوه بر بازی قابل تحسین سرخ ها نکته جالب این بازی شکستن 
طلسم تاجیکی ها برای حضور در فوتبال ایران بود. هنانف و صفروف 
سرانجام پس از مدت ها صبوری در این مسابقه به میدان رفتند. مس 
کرمان و فوالد هم به مصاف هم رفتند که این دیدار با پیروزی۵ بر 4 

مس در ضربات پنالتی به پایان رسید. 
ــدار در پایان 90 دقیقه با تساوی یــک، یک به پایان رسید  ایــن دی
و به 30 دقیقه وقــت اضافه رفــت که دو تیم از پس هم برنیامدند 
ــه ضــیــافــت پــنــالــتــی هــا بــرونــد. جــایــی کــه فـــوالد تسلیم شــد و  ــا ب ت
کنار رفــت. امــا دیگر فــوالدی لیگ برتر یعنی سپاهان هم مقابل 
آلومینیوم در ضــربــات پنالتی مغلوب و حــذف شــد. ایــن دیــدار 
پس از تساوی یک بر یک در پایان 120 دقیقه به ضربات پنالتی 
کشیده شــد و در ضــربــات پنالتی بـــازی بــا بــرتــری  4 بــر 3 اراکــی هــا 
ــدار در دقیقه  ــ ــان رســیــد.گــل اول ســپــاهــانــی هــا در ایـــن دی ــای ــه پ ب
 2 روی ســانــتــر امــیــدنــورافــکــن و ضــربــه فــرشــاد احـــمـــدزاده بــه ثمر 

رسید.
در ادامه حمالت اراکی ها برای جبران گل ناموفق بودند تا اینکه میالد 
فخرالدینی در دقیقه 37 از روی یک ضربه کاشته از پشت محوطه 
جریمه دروازه کریستوفر کنت را باز کرد و کار را به تساوی کشاند. دو 
تیم خیبر خرم آباد و صنعت نفت آبادان هم از ساعت 14 در لرستان 
به مصافه هم رفتند که شاگردان عبدهللا ویسی در خیبر موفق شدند 
با نتیجه ۵ بر یک حریف خود را شکست دهند و به جمع هشت تیم 

برتر جام حذفی صعود کنند.
تیم فوتبال صنعت نفت آبادان به دلیل مشکالت مالی به لرستان 
سفر نکرد و علیرضا منصوریان تصمیم گرفت بازیکنان تیم امید 

خود را راهی دیدار با خیبر کند.
ــم بـــایـــد در زمـــیـــن مس  ــده هـ ــدیـ در هــمــیــن چـــارچـــوب امــــــروز  پـ
ــازی کند.نفت مسجد سلیمان و خلیج فــارس  در رفسنجان بـ
 مــاهــشــهــر و نــســاجــی و گــل گــهــر هــم در مــشــهــد بــه مــصــاف هم 

می روند.

4 تیم لیگ برتری از جام حذفی کنار رفتند

شگفتی پشت شگفتی

ضدحمله

ستارگان ورزش

رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس در 
فاصله کوتاهی از انتخابش در این مجموعه 
به قدری رفتارهای حاشیه ای داشته که بدون 
ــام وی را در صــدر فهرست  تــردیــد مــی تــوان ن

حاشیه سازان این باشگاه نوشت!
ذوالفقارنسب که چند ساعت قبل از اینکه 
نامش به عنوان رئیس هیئت مدیره پرسپولیس 
اعالم شود، در گفت و گو با خبرگزاری جمهوری 
اسالمی ایران اعالم کرد هیئت مدیره باشگاه 
تا یک هفته دیگر انتخاب می شود، روز شنبه 

با انجام مصاحبه ای از بی اطالعی خود 
نسبت به پرونده شکایت باشگاه پدیده 
از پرسپولیس خبر داد تا مشخص شود 
هیچ ســاز و کــار درستی بــرای انتخاب 
وی طی نشده است. ذوالفقارنسب در 

ادامــه اظهارنظرهای عجیب 
ــود صبح  و غـــریـــب خــ
دوشنبه در شرایطی 
که مراسم قرعه کشی 
لیگ قهرمانان آسیا 
ــور در  ــ ــپ ــ ــواالم ــ در ک
حــال بــرگــزاری بود، 
بــه مــجــری برنامه 
گفت: 100 درصد 
ــالل و  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ اسـ
پرسپولیس به 
لیگ قهرمانان 

آسیا برمی گردند! در حالی که وی خبر نداشت 
مجری برنامه با اطالع از بی خبری رئیس هیئت 
مدیره در حــال تمسخر آقــای رئیس اســت و 

لبخندهای او رنگ و بوی خاصی دارد.
اما فاجعه گاف های آقای رئیس به همین جا 
ختم نشد بلکه وی در اقدامی بحث برانگیز 
به عنوان کارشناس بازی فوالد - مس کرمان 
بــه شبکه تلویزیونی »شــمــا« رفــت تــا میزان 
اعتراض ها به شکل قابل توجهی در شبکه های 
اجتماعی افزایش یابد و مشخصاً وزیر ورزش و 
جوانان به سیبل انتقادات تبدیل شود که 
بر اساس چه منطق و معیاری رئیس 
هیئت مدیره پرسپولیس را انتخاب 
کرده، در حالی که عشق شهرت و دیده 
شدن کار را به جایی رسانده که مشاور 
ــه هــیــچ پیشنهادی  آقـــای وزیـــر ب
ــد.  ــ ــویـ ــ ــی گـ ــ ــمـ ــ نــــــــه نـ
ذوالفقارنسب البته 
در ایــن مــدت و در 
کنار این همه 
مــصــاحــبــه 
نـــگـــفـــتـــه 
اســـــــــــت 

چـــــــــــــــــــــه دنبال 
ــی بــــــــرای تــأمــیــن  ــعـ ــافـ ــنـ مـ
ــنــه هــای پرسپولیس  هــزی

است.

بی خبری رئیس هیئت مدیره پرسپولیس از حذف قطعی سرخابی ها

ذوالفقارنسب AFC را مات کرد!
ــد در دیـــدار فینال سوپرکاپ  ــال مــادری رئـ
اسپانیا به مصاف اتلتیک بیلبائو رفــت و 
موفق شد با پیروزی 1-2 در این بــازی، جام 

قهرمانی را از آن خود  کند.
لوکا مــودریــچ موفق شــد گــل اول ایــن بــازی 
را در دقیقه 38 روی شوتی تماشایی وارد  
دروازه حریف کند و کریم بنزما نیز در دقایق 
ابــتــدایــی نیمه اول و از روی نقطه پنالتی 

اختالف را به دو گل رساند.
ایــن قهرمانی سبب شــد آنچلوتی 

پنجمین جـــام خـــود بـــه عــنــوان 
سرمربی رئــال مــادریــد را باالی 
سر ببرد. این نخستین تجربه 
آنــچــلــوتــی در فــتــح ســوپــرکــاپ 

اسپانیا هــم بــود و او حــاال اولین 
مـــربـــی ایـــتـــالـــیـــایـــی اســـت 

ــن  ــده ای ــه مـــوفـــق شــ کـ
ــی را در  ــ ــان ــ ــرم ــهــ ــ ق
کــــــارنــــــامــــــه اش بــه 
ثــــبــــت بــــرســــانــــد. 
پیش از ایــن مربیان 
ایتالیایی بسیاری در 
لیگ اسپانیا حضور 
ــــن  ــا ای ــ ــ ــد امـ ــ ــن ــ ــت داشــ
نــخــســتــیــن بــــار اســت 
کــه یکی از مربیان این 
کــشــور مــوفــق مــی شــود 

این جام را باالی سر ببرد. 
ایــن مربی 62 ساله ایــن فصل پس از چند 
سال دوری بار دیگر به رئال مادرید برگشت 
و تا به حال عملکرد خوبی را روی نیمکت 
این تیم داشته است. رئال پس از انجام 21 
بازی با پنج امتیاز اختالف نسبت به سویا، 
در صدر جدول رده بندی جای گرفته است.
کار او در لیگ قهرمانان دشوارتر است، چرا 
که باید در مرحله یک هشتم این رقابت ها 

به مصاف پاری سن ژرمن برود.
کـــارلـــو آنــچــلــوتــی گـــفـــت:» بــســیــار 
خوشحالم چــرا کــه پــس از دو بــازی 
کامل و عالی توانستیم به یک جام 
برسیم. در هر دو بازی خوب بودیم 
ــه شایستگی قــهــرمــان شــدیــم. و ب
نشان دادیــم شایسته ترین تیم برای 
قهرمانی بودیم. به شخصه از 
اینکه مربی چنین تیمی 
هستم به خودم افتخار 
ــــن جــام  مـــی کــنــم. ای
ــام فصل  اولــیــن جـ
اســـت و بــایــد به 
ــن رونـــــد  ــیـ ــمـ هـ
ادامــه داد. حاال 
ــد بـــه سمت  ــای ب
ــای دیــــگــــر خــیــز  ـــ ــ ــام ه ــ ــ  جـ

برداریم«.

ورزش7

آنچلوتی پس از فتح سوپرکاپ اسپانیا:

باید به سمت جام های دیگر خیز برداریم



   افغانستان 
نیاز به نیروی 
خارجی ندارد  
وزیر خارجه دولت 
موقت طالبان در 
واکنش به اظهارات 
عمران خان گفت: 
افغانستان پرسنل 
و شخصیت های 
بسیار خوب و 
تحصیلکرده ای دارد و 
حکومت تاکنون هیچ 
نوع خألیی احساس 
نکرده که آن را با افراد 
سایر کشور ها پر کند. 
امیرخان متقی ادامه 
داد: افغانستان در 
حال حاضر نیاز ندارد 
از دیگر کشور های 
جهان کسی به اینجا 
بیاید و کار کند. 
البته که افغانستان 
مشکالت اقتصادی 
دارد و جهانیان باید در 
این خصوص به مردم 
ما کمک کنند.

خبر
وحشی گری صهیونیست ها 

علیه پیرمرد فلسطینی
یک پیرمرد فلسطینی که به تازگی توسط خودرو 
نظامیان رژیــم صهیونیستی در کرانه باختری 
زیــر گرفته شــده بــود، بــر اثــر شــدت جــراحــات به 
شهادت رسید. به گزارش فارس، وزارت بهداشت 
فلسطین صبح دوشنبه از شهادت »سلیمان 
الهذالین« ۷۵ساله در بیمارستان »المیزان« خبر 
داد. وی چند روز پیش توسط خودرو نظامیان رژیم 
صهیونیستی در ورودی روستای »ام الخیر« در 
جنوب الخلیل زیر گرفته شد. صهیونیست ها 
هفته گذشته نیز »عمر عبدالمجید اسعد« 
۸۰ساله را در شمال رام هللا بازداشت کردند که 
به دنبال بدرفتاری و خشونت، او هم به شهادت 

رسید.

 پایین ترین نرخ زاد و ولد 
در چین از سال 1949

باوجود مجاز شدن داشتن سه فرزند در چین در 
راستای سیاست پکن بــرای تشویق فرزندآوری، 
بــراســاس آمــارهــای جدید، نــرخ زاد و ولــد در این 
کشور در سال ۲۰۲۱ به پایین ترین سطح از سال 
۱۹۴۹ رسید. به گزارش رویترز، چین در سال۲۰۱۶ 
سیاست چند دهــه ای تک فرزندی خــود را کنار 
گذاشت و آن را با محدودیت دو فرزند جایگزین 
کرد تا از خطرات اقتصادی ناشی از پیری سریع 
جمعیت جلوگیری کند، اما هزینه های باالی زندگی 
شهری زوج ها را از داشتن فرزندان بیشتر منصرف 
کرده است. نرخ تولد در سال ۲۰۲۰ در چین۸/۵۲ 

تولد در هر هزار نفر بود.

کریدور جمهوری آذربایجان 
خط قرمز ماست

دبیر شورای امنیت ملی ارمنستان گفت: ایجاد 
کریدور از طریق خاک ما به جمهوری آذربایجان 
ــارس، »آرمـــن  ــ ــزارش فـ ــ ــرمــز اســــت. بـــه گـ خـــط ق
گریگوریان« در پاسخ به این پرسش که آیا ترکیه 
موضوع کریدور را پیش شرط مذاکره با ارمنستان 
می داند، گفت: »بارها گفته ایم ارمنستان درباره 
کریدور بحث نکرده و نخواهد کــرد«. وی گفت: 
»جمهوری آذربایجان و همه کشورهایی که با 
ارمنستان سر و کار دارند به این مسئله واقف اند«.

 برنامه ژاپن 
برای تقویت پدافندی

نخست وزیر ژاپن با ابراز نگرانی از افزایش قدرت 
موشکی کره شمالی، از برنامه دولــت خــود برای 
تقویت توان پدافندی این کشور در اطراف جزایر 
جنوب غربی خبر داد. به گزارش رویترز، »فومیو 
کیشیدا« طی سخنرانی در پارلمان ژاپن با بیان 
اینکه نباید از افزایش چشمگیر فناوری موشکی 
کره شمالی غفلت کنند، توضیح داد: تقویت 
قابلیت های دفاعی جزایر ژاپن با هدف حفاظت 
بهتر از مجمع الجزایر نانسی است که از کیوشو، 
جنوبی ترین جزیره از جزایر چهارگانه اصلی ژاپن 
تا تایوان امتداد دارد. نخست وزیر ژاپن همچنین 
گفت: ژاپن در برابر شلیک موشک های کره شمالی 

محکم می ایستد.
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جهان

با گذشت نزدیک به یک ســال از زمــان ریاست 
جمهوری جو بایدن، او همچنان با چالش های 
بی شماری از جمله افزایش شمار مبتالیان به 
ــوارد دیگر روبــه رو  کــوویــد۱۹، تــورم و بسیاری از م
است که موجب می شود برخی از رأی دهندگان 
به وی احساس خوش بینی کمتری داشته باشند. 
بر اساس یک نظرسنجی جدید تنها ۶درصد از 
رأی دهندگان به »جو بایدن« معتقدند اوضاع 
در این کشور بسیار خوب پیش می رود. به نوشته 

هفته نامه نیوزویک، نظرسنجی مشترک 
 شبکه »ســـی بـــی اس« و مؤسسه 

»یو گو« نشان داد در مجموع، تنها 
۴درصد از آمریکایی ها معتقدند 
ــاع »بــســیــار خـــوب« و طبق  اوضــ
ــای آمریکایی پیش مـــی رود.  رؤیـ
در همین حــال، شمار بیشتری از 

پاسخ دهندگان -حــدود ۲۲درصــد- 
گفتند همه چیز »تا 

حدودی خوب« پیش مــی رود. بر اساس گزارش 
فارس، ۳۹درصد کسانی که در سال ۲۰۲۰ به بایدن 
رأی دادند، به شدت او را تأیید و ۴۱درصد تا حدودی 
او را تأیید می کنند. بر اســاس ایــن نظرسنجی، 
آمریکایی ها تقریباً در مـــورد اینکه بــایــدن در 
مدیریت بیماری کرونا به خوبی کار می کند یا خیر، 
اختالف نظر دارند. ۵۱درصد مدیریت وی را تأیید 
نمی کنند، در حالی که ۴۹درصد شیوه مدیریت او 

را تأیید می کنند. 
افــت قــدرت ایـــاالت متحده نــه تنها در نظر 
مــردم این کشور نمود دارد، بلکه صدای 
برخی از مقامات این کشور را هم درآورده 
است. در همین راستا، یک عضو ارشد 
جمهوری خواه کمیته روابط خارجی 
مجلس نمایندگان آمــریــکــا ضمن 
انتقاد از مواضع جو بایدن در قبال 
اوکراین، هشدار داد بوی ضعف به 
مشام روسیه، چین 

و کره شمالی رسیده است. »مایکل مک کال« 
در مصاحبه با سی ان ان درباره ورود آمریکا و 

روسیه به یک جنگ سرد هشدار داد. 
از نــظــر عــضــو ارشـــد جــمــهــوری خــواه کمیته 
روابـــط خــارجــی مجلس نمایندگان آمریکا، 
والدیــمــیــر پوتین و شــی جین پینگ رؤســای 
جــمــهــور روســـیـــه و چــیــن، کــیــم جــونــگ اون 
ــگــران، خـــروج آمریکا  رهــبــر کــره شمالی و دی
 از افغانستان را »ضــعــف ایـــاالت متحده« 

ارزیابی کرده  اند. 
مجری شبکه »ســـی ان ان« در بخشی از این 
ــال پــرســیــد: »آیــا  مصاحبه از مایکل مــک ک
وضعیت جــاری در روابـــط ایـــاالت متحده با 
روسیه یــادآور سال های جنگ سرد است؟« 
عضو ارشـــد مجلس نمایندگان آمــریــکــا در 
پاسخ به این پرسش گفت: »بله من این طور 
فکر می کنم، چــرا کــه پوتین )رئیس جمهور 
روسیه( یک بار دیگر بوی ضعف به مشامش 

رسیده است«. 

گزارش گزارش 

نظرسنجی جدید از مردم آمریکا درباره 
میزان حمایت از بایدن

 رویای
 4 درصدی!

ت 
س

ی ا
ین

زئ
س ت
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ــوی یـــک  ــلـ عـ
ــود  ــیــش ب هــفــتــه پ
کــه مــقــاومــت یمن 
بــه حــکــام ابوظبی 
هشدار داد دست 
ــروزی در  ــش اف از آت
استان های جنوبی یمن بـــردارد؛ حاال 
روز گذشته هشدار انصارهللا عملی 
شد و رسانه ها از عملیات ویژه در عمق 
ــد. به گــزارش  ــارات خبر دادنـ خــاک امـ
ــارس، ارتـــش و کمیته های مردمی  ــ ف
یمن در پاسخ بــه تشدید تجاوزهای 
ابوظبی علیه خاک این کشور، دیروز 
چند نقطه راهبردی از جمله فرودگاه 
بین المللی ابوظبی را هدف قرار دادند 
کــه منجر بــه کشته شــدن دست کم 
سه تن و جراحت ۶ نفر شــده است. 
منابع رسانه ای اماراتی، روز گذشته از 
انفجار سه تانکر حامل نفت در منطقه 
ــارات و آتــش ســوزی پس  المصفح امــ
از آن خبر دادنــد؛ المصفح منطقه ای 
صنعتی واقع در جنوب غربی ابوظبی، 
در امارات است. سپس پلیس ابوظبی 
با تأیید این خبر اضافه کرد: آتش سوزی 
دیگری در فرودگاه بین المللی ابوظبی 
روی داده اســـت. پــس از انتشار این 
خبر، برخی منابع رســانــه ای از توقف 
پروازها در فرودگاه بین المللی ابوظبی 
و آتــش ســوزی هــای گــســتــرده در این 

فرودگاه خبر دادند.

 عملیاتی ترکیبی  ◾
با 20 پهپاد و 10 موشک

لحظاتی پس از انتشار این خبر، »یحیی 
سریع« سخنگوی نیروهای مسلح یمن 
با انتشار پستی در توییتر مسئولیت 
حمله به فــرودگــاه ابوظبی را بر عهده 
گرفت و اعالم کرد به زودی جزئیات این 
حمله را منتشر می کند. ائتالف سعودی 
نیز در بیانیه ای ادعا کرد چندین پهپاد 

را که از فــرودگــاه صنعا برخاسته اند، 
رصد کرده و موفق به رهگیری و انهدام 
ســه پهپاد یمنی شــده اســت. شبکه 
المیادین نیز به نقل از منابع رسانه ای 
نوشته: ارتش و کمیته های مردمی یمن 
با ۲۰ پهپاد و ۱۰ موشک بالستیک، 
مناطق حساس و کلیدی در امــارات را 

هدف قرار داده  اند.

انهدام یک فروند سی 130 ◾
از سوی دیگر نیز، منابع یمنی از هدف 
قرار گرفتن فرودگاه عتق در استان شبوه 
ــد که توسط  در جنوب یمن خبر دادن
نیروهای ابوظبی اشغال شده است. 
ــن حمله  ــن منابع، طــی ای بــه گفته ای
موشکی یک هواپیمای بــاری نظامی 
اماراتی از نوع سی ۱۳۰ جی منهدم شد 
و دیگر قادر به پرواز نیست. روز یکشنبه 
چهار فروند هواپیمای ترابری سی ۱۳۰ 
اماراتی حامل تسلیحات و تجهیزات 
در فرودگاه »عتق« به زمین نشسته 
بود. خبر انهدام این هواپیما در حالی 
است که ائتالف سعودی مدعی شده 
توانسته یک موشک بالستیک را در 
آسمان استان شبوه در جنوب یمن، 

رهگیری و منهدم کند.

پیام تنبیه به امارات رسید ◾
ــا، در پـــی عملیات  ــتـ در هــمــیــن راسـ
موفق روز گذشته مقاومت یمن علیه 
ابوظبی، سخنگوی انصارهللا، امارات 
را کشورَکی در خدمت آمریکا و رژیم 
صهیونیستی دانست و هشدار داد 
اگــر ابوظبی به اقــدامــات خــود در یمن 
پــایــان ندهد دستش قطع می شود. 
»محمد عبدالسالم« در توییتر خود 
نوشت: ابوظبی یا از اقدامات بیهوده 
خود در یمن دست برمی دارد یا اینکه با 
قدرت خدا چیزی به سراغش می آید که 
دستش و دست غیر او قطع می شود. 
یـــک عــضــو دفــتــر ســیــاســی جنبش 
انصارهللا نیز تصریح کرد: اگر ابوظبی 
از تجاوز به یمن دست برندارد، حمالت 
ــاک تــری را دریــافــت خواهد کرد.  دردن
»محمد البخیتی« در گــفــت وگــو با 
الجزیره افزود: هرگونه تشدید حمالت 
با تشدید حمالت پاسخ داده خواهد 
شد. البخیتی در ادامه گفت: ارتش و 
کمیته های مردمی یمن در قبال امارات 
در مقایسه با سعودی ها، صبر بیشتری 

از خــود نشان داده و دلیل آن مــردم 
امارات است که مخالف مشارکت سران 
این کشور در ائتالف سعودی و تجاوز به 
یمن هستند و دشمن تاریخی یمن، 
سعودی ها هستند. پیش از تجاوز اخیر 
به یمن؛ دشمنی میان امــارات و یمن 
وجود نداشت. »ضیف هللا الشامی« 
وزیر اطالع رسانی یمن هم در صفحه 
توییتر خود نوشت: پیام تنبیهی که قرار 

بود به امارات برسد، رسید.

 اهمیت منطقه هــدف گرفته شده  ◾
در ابوظبی چیست؟

منطقه ای کــه جنبش انــصــارهللا به 
عنوان هشدار به ابوظبی آن را هدف 
گرفته شامل بسیاری از شرکت های 
صنعتی و همچنین نمایشگاه ها و 
مــراکــز تعمیر و نــگــهــداری برندهای 
بین المللی خـــودرو اســـت. منطقه 
صــنــعــتــی الـــمـــصـــفـــح در جــنــوب 
غــرب ابوظبی اســت و از مهم ترین 
ــارات عربی  مناطق اقتصادی در امـ
متحده به شمار مــی رود. بسیاری از 
شرکت های صنعتی و خودروسازی 
بــه عــالوه قدیمی ترین بندر امــارات 

ــد و ایــن  ــ ــرار دارنـ ــ در ایـــن مــنــطــقــه ق
ــاری و  ــجـ ــالک تـ ــ مــنــطــقــه شـــامـــل امـ
مسکونی بسیاری اســت. المصفح 
بـــه پــنــج مــنــطــقــه صــنــعــتــی تقسیم 
مــی شــود: منطقه ایــکــاد یــک شامل 
مجتمع های تخصصی در صنایع 
۲ شامل  مهندسی سنگین، ایــکــاد
مجتمع های تخصصی در صنایع 
ســبــک و مــتــوســط، ایـــکـــاد۳ شامل 
صــنــایــع ســبــک و مــتــوســط و برخی 
ــکــاد۴  شــرکــت هــای بــیــن الــمــلــلــی، ای
شــامــل صنایع فــنــاوری پیشرفته و 
ایکاد ۵ شامل مجتمع های تخصصی 
ــودرو. در ایــن منطقه  در صنعت خـ
همچنین نمایشگاه ها و مراکز تعمیر 
و نــگــهــداری بــرنــدهــای بین المللی 
خودرو از جمله »آئودی«، »بنتلی«، 
»پــورشــه« و »فــولــکــس واگـــن« قــرار 

دارند.

 اثبات دوباره  ◾
عدم کارایی پدافند عربی

عملیات موفقیت آمیز مقاومت یمن 
علیه امارات متحده عربی آن هم در 
فاصله ای حدود هزارو۴۰۰ کیلومتری 
در حــالــی اســـت کــه دو روز پیش، 
رســانــه هــا از تجهیز پــدافــنــد ارتــش 
امارات به موشک های سطح به هوای 
میان برد »چئونگانگ۲« ساخت کره 
جنوبی به ارزش ۳.۵ میلیارد دالر 
خبر دادنـــد امــا ایــن سامانه هــم در 
کنار دیگر تجهیزات پدافندی نظیر 
پاتریوت آمریکایی عدم کارایی خود 
را در مقابل توانمندی های انصارهللا 
یمن نشان داده است. یمن فعالً یک 
سیلی به امـــارات زده تا به بن زاید، 
حاکم این کشور بفهماند »کسی که 
در خانه شیشه ای زندگی می کند؛ 
نباید به همسایه اش سنگ پرتاب 

کند«.

صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

سردبیر:
امیر سعادتی

 تولد جالل الدین کزازی، چهره ماندگار زبان فارسی
جالل الدین َکّزازی استاد دانشگاه، شاعر، نویسنده، 

مترجم، شاهنامه پژوه و ادیب ایرانی است. او از 
چهره های ماندگار فرهنگ و ادب ایران در پنجمین 
همایش چهره های ماندگار است. کزازی مشهور به 

بهره گیری از واژه های پارسی سره در نوشته ها و گفتار 
خود است. وی از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۹ به آموزگاری 

ایران شناسی و زبان فارسی در اسپانیا مشغول بوده است. 
زادروز این شخصیت فرهنگی ایرانی گرامی باد.

اوقات شرعی به افق تهران

اذان صبح فردا

اذان ظهر

12:15

05:44

اذان مغرب

17:37

غروب خورشيد

17:17
 نیمه شب شرعی

23:31
طلوع فردا

07:12

اوقات شرعی به افق مشهد

اذان صبح فردا

اذان ظهر

11:42

05:12

اذان مغرب

17:03

غروب خورشيد

16:43
 نیمه شب شرعی

22:58
طلوع فردا

06:41

  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

هشدار انصاراهلل به امارات  با حمله به فرودگاه و مناطق صنعتی عملی شدهشدار انصاراهلل به امارات  با حمله به فرودگاه و مناطق صنعتی عملی شد

ضربت یمنی به ابوظبیضربت یمنی به ابوظبی

جمع آوری وتصفیه فاضالب شهر ومحیط سالم

آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای 

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

شرکت آب و فاضالب مشهد در نظر دارد با رعایت مفاد آئین نامه معامالت شرکت های آب و فاضالب شهری و استانی و از طریق تجدید مناقصه عمومی عملیات مشروحه ذیل 
را به پیمانکاران ذیصالح واگذار نماید.

 1-کارفرما : شرکت آب و فاضالب مشهد       2- محل تأمین اعتبار : بودجه غیرعمرانی
 http://iets.mporg.ir 3- تاریخ و محل دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ 1400/10/27 لغایت 1400/11/2 از محل دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب مشهد یا در سایت اینترنتی

 قابل دریافت می باشد.
4- تاریخ و محل تسلیم پاکات مناقصه: ساعت 14 مورخ 1400/11/12 به آدرس مشهد ، خیابان فلسطین، فلسطین26 ، دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضالب مشهد.

5- مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت سه ماه می باشد. 
6- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصات می باشد. 

14
10
24
9

مدت موضوعردیف
اجرا

مبلغ برآورد اولیه
به ریال

مبلغ تضمین شرکت در
فرآیند ارجاع کار به ریال

حداقل رتبه و رشته 
مورد نیاز

نوع تضمین شرکت در فرآیند 
ارجاع کار

1
اجرای توسعه شبکه جمع آوری و نصب انشعابات 
فاضالب به همراه تامین لوله و لوازم در محدوده 

شمال شرق مشهد )قطعه یک(
838/895/321/1251/297/000/000 ماه

حداقل پایه 5 آب 
از سازمان مدیریت 

و برنامه ریزی

1- واریز نقدی به حساب 
جاری شماره 100050004 بانك 

پاسارگاد
شعبه آبفای مشهد
2- ضمانتنامه بانکی

3 – اوراق مالی اسالمی 
دولت

2
اجرای توسعه شبکه جمع آوری و نصب انشعابات 
فاضالب به همراه تامین لوله و لوازم در محدوده 

شمال شرق مشهد )قطعه دو(
837/659/965/9371/260/000/000 ماه 

3
اجرای شبکه و توسعه شبکه و نصب انشعابات 

فاضالب به همراه تامین لوله و لوازم در محدوده 
پراکنده سطح شهر مشهد)قطعه سه(

1241/489/850/0611/375/000/000 ماه 

4
اجرای شبکه و توسعه شبکه و نصب انشعابات 

فاضالب به همراه تامین لوله و لوازم در محدوده 
پراکنده سطح شهر مشهد)قطعه چهار(

1238/400/813/6561/283/000/000ماه

         )تجدید فراخوان آگهی ارزیابی کیفی 00-67( 
مقاوم سازی خطوط تغذیه 10اینچ جوشان به اندوهجرد و 8 اینچ اندوهجرد به سیرچ

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان

شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه 
به  اندوهجرد  اینچ   8 و  اندوهجرد  به  جوشان  10اینچ  تغذیه  خطوط  سازی  )مقاوم 
سیرچ( به شماره 2000093164000142را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد 
طریق  از  مناقصه،  مراحل  سایر  جهت  دعوتنامه  ارسال  تا  کیفی   ارزیابی  استعالم 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام 
خواهد شد الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در 
سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق 

سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ  00/10/27 می باشد. 
ارسال  و  کیفی  ارزیابی  فرآیند  برگزاری  از  پس  عمومی  مناقصه  اسناد  و  اطالعات 

دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی:1400/11/5
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی:1400/11/19

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار:
شرکت گاز استان کرمان واقع در بلوار 22 بهمن - حد فاصل سه راه ادیب با چهار راه  

شعبانیه شماره تماس: 31326000-034 شماره فکس:034-33239661 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس: 021-41934
دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

مدت زمان اجرا)روز( 180
تعداد مرحله :   یک 

تاریخ چاپ نوبت اول:  1400/10/27
تاریخ چاپ نوبت دوم :       1400/10/28

کد فراخوان      2000093164000142                                     شناسه آگهی : 1259844
مبلغ تضمین)ریال(  1/895/000/000
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نوبت دوم
شركت ملی گاز ایران 
شركت گاز استان كرمان

)سهامی خاص( 
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