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رئیس جمهور در چهارمین گفت وگوی زنده تلویزیونی با مردم مطرح کرد
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      صفحه1

آگهی مناقصه شماره 2000001004000304 
در سامانه تداركات الكترونیكی دولت

ضمنا آگهی مناقصه از طریق پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به نشانی http:\\iets.mporg.ir  نیز قابل دسترسی است. 

نوبت اول

بر اساس ماده 13 قانون برگزاری مناقصات عملیات اجرایی پروژه به شرح زیر بصورت مناقصه عمومی دو مرحله ای
 واگذار میگردد:  

1- دستگاه مناقصه گذار : شركت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل كشور به نشانی تهران - بزرگراه مدرس– 
خیابان وحید دستگردی – خیابان فرید افشار - نبش بلوار آرش

2- شرح پروژه: عملیات اجرایی مرزن آباد - كالردشت حد فاصل كیلومتر 000+0 الی 000 + 5 با مدت اجرای كار  
24  ماه در استان مازندران

3-  سیر مراحل دریافت اسناد و برگزاری فرآیند مناقصه: صرفاً از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت )ستاد( 
به آدرس http://www.setadiran.ir   و مهلت دریافت اسناد از سامانه مذكور حداکثر تا تاریخ 1400/11/13 ساعت 
14/30 میسر خواهد بود. ضمناً مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذكور، مراحل ثبت نام در سایت 
فوق و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه به انجام رسانند. تلفن پشتیبانی سامانه : 1456

4- محل تحویل پاکت شرکت در مناقصه )صرفا پاكت الف( اداره كل امور پیمان ها و رسیدگی فنی– شركت ساخت 
و توسعه زیربناهای حمل و نقل كشور و مهلت ارسال پاكت های پیشنهاد در سامانه حداکثر تا ساعت 14/30 روز 

شنبه مورخ 1400/11/23 و تاریخ جلسه مناقصه ساعت 10/30صبح  روز یكشنبه مورخ 1400/11/24 می باشد. 
 مدت اعتبار پیشنهادات 3 ماه از تاریخ فوق می باشد و در صورت لزوم یكبار قابل تمدید می باشد. 

5- برآورد : براساس فهرست بهای پایه راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1400 به مبلغ 631,944,494,788 ریال 
میباشد. 

)ضمنا انعقاد قرارداد بر اساس فهرست بهای تجمیعی می باشد.(
6- مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار 17،000،000،000 ریال تعیین میگردد. 
7- مهندسین مشاور طرح : تدبیر راه  ) تلفن : 011-33347636-33342074 ( 

شناسه آگهی : 1265278    م الف: 3654
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شركت معدنی و صنعتی گل گهر )سهامی عام(
بومی سازی یک دستگاه  به منظور))  دارد  نظر  در 
جهت  ذوبی  روش  به  قرص  تهیه  القایی  اتوماتیک 
موجود  اطالعات  با  مطابق   ))  XRF دستگاه  آنالیز 
نمونه خارجی، اقدام به شناسایی و ارزیابی شركت 
متقاضیان  كلیه  لذا  نماید.  شرایط  واجد  سازنده 
و  شناسایي  فراخوان  اسناد  اخذ  جهت  مي توانند 
ارزیابی شركت ها و سازندگان به آدرس الكترونیكي 
از  را  مذكور  اسناد  و  مراجعه   WWW.GEG.IR
بخش مناقصه و مزایده دانلود نمایند و پاكت خود 
شناسایي  جهت  شده  خواسته  مدارك  حاوي  كه  را 
و ارزیابي مي باشد، حداكثر تا تاریخ یكشنبه مورخ 
معامالت  كمیسیون  دفتر  نشاني  به   1400/11/17
تهران تحویل  دبیرخانه دفتر مركزی  یا   و  مجتمع 
پاكت  ارسال  و  حاضر  فراخوان  در  شركت  نمایند. 
هیچگونه حقی جهت ارجاع كار ایجاد نمی نماید.

آگهي فراخوان شناسايي و 
ارزيابی شركت ها به شماره 

1400/14/ف

كمیسیون معامالت شركت معدنی و صنعتی گل گهر

شركت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر دارد  
یک  فقره مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی ساده  با موضوع :

تولید  از  ( صرفا  تن  کلر 8  گاز  و  تن  پرکلرین 39.6   ، تن   1600 ژاول  ) آب  گندزدا  مواد  تحویل  و  خرید 
کنندگان کاال را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با شماره فراخوان 2000001446000159  برگزار 
نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان مناقصه عمومی، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 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 سامانه 1400/11/05 می باشد.اطالعات واسناد و دعوتنامه مناقصه 

عمومی موضوع فوق الذکر از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 
زمان و مهلت اسناد مناقصه: 

الف - مهلت دریافت اسناد مناقصه : سه شنبه  مورخ 1400/11/12 ساعت 19
ب– مهلت تحویل پیشنهادها:  یکشنبه مورخ  1400/11/24  ساعت 14      

هزینه چاپ  دو  نوبت آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
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))در مصرف آب صرفه جويی كنیم((   )نوبت اول(

»فراخوان آگهی مناقصه عمومی خريد كاال «

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

پرونده کرسنت 
در کش و قوس استعالم ها

نهایی شدن آیین نامه 
ساماندهی بازار رمز ارزها

2



آیت اهلل گرایلی 
دارفانی را
 وداع گفت
آیت اهلل حاج شیخ 
حسین گرایلی، از 
اساتید حوزه علمیه 
خراسان و امام 
جماعت مسجد 
گوهرشاد که در 
بیمارستان بستری 
بود، پس از عمری 
مجاهدت علمی و 
تبلیغی و تربیت 
شاگردان، دارفانی 
را وداع گفت. وی 
سال ها عضو 
شورای مدیریت 
حوزه علمیه 
خراسان و مدیر این 
حوزه بود.

یادداشت آرش خــلــیــل خــانــه      
ســخــنــگــوی دولـــــت از ارائــــه 
پیشنهادهای جدید به ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت برای 
حمایت از بورس و ثبات در آن، 
همچنین نهایی شدن آیین نامه 
اجرایی ساماندهی بــازار رمز ارزها خبر داد. علی 
بهادری جهرمی در پاسخ به پرسش قدس در مورد 
تداوم ریزش بازار بورس و نگرانی سهام داران از این 
وضعیت باوجود وعده دولت برای حمایت از این 
بازار و تالش برای بازگشت ثبات به آن و مضاعف 
شدن زیان و ضرر مردم در بازار ارزهــای دیجیتال 
که دولت قرار بود ساماندهی آن را در دستور قرار 
دهد، به تشریح اقدامات صورت گرفته در 6 ماه 
گذشته پرداخت و از جلسات منظم هفتگی رئیس 
جمهور و حضور وی در ستاد هماهنگی اقتصادی 
به فرماندهی معاون اول خبر داد. وی با بیان اینکه 
شخص رئیس جمهور به صورت مستمر وضعیت 
اقتصادی کشور و بازارهای سرمایه را پایش می کند، 
اظهار کرد: متناسب با تحوالت تصمیمات الزم 
با مشورت تمامی اعضای تیم اقتصادی دولت 
گرفته می شود. بسته 10 بندی اخیر دولت نیز به 
منظور حمایت از بازار سرمایه به تازگی رونمایی 

و تشریح شد.
بــهــادری در عــیــن حـــال تــأکــیــد کـــرد بــســیــاری از 
اصالحات پایه ای و بنیادی و جراحی های اقتصادی 
در کوتاه مدت ممکن است آثار مخربی بر بورس 
داشته باشند، اما این موضوع نباید سبب شود 
این اصالحات و اقدامات مثل کنترل نرخ ارز برای 
مهار تورم و جلوگیری از فشار اقتصادی بر مردم 
زیر سؤال برود و امــروز ما بحمد هللا شاهد ثبات 
در نرخ ارز هستیم. ضمن اینکه برخی اتفاق ها و 
پیام ها از بیرون و خارج از دولت هم بر بازار بورس 

اثرگذار هستند.

آییننامهساماندهیبازاررمزارزها ◾
ــازار رمــزارزهــا هم ستاد  وی افـــزود: در خصوص ب
هماهنگی اقتصادی دولت جلسات متعددی را 
برای بررسی آیین نامه پیشنهادی که در دبیرخانه 
این ستاد برای ساماندهی حوزه های مختلف این 
بازار آماده شده، برگزار کرده و این آیین نامه تقریباً 
نهایی است.  وی با اشاره به اینکه مسئله رمزارزها 
و رمــزدارایــی هــا یک موضوع بین بخشی اســت و 
وزارتخانه ها و سازمان ها و بخش های مختلف 
تجاری، اقتصادی و بازرگانی خارجی با هم در این 
عرصه در تعامل هستند که باید نظرات همه آن ها 

گرفته می شد و به زودی آیین نامه اجرایی در دستور 
کار هیئت وزیران قرار خواهد گرفت و آن بخش هایی 
که در چارچوب قوانین موجود قابلیت اقدام دارد در 
آینده نزدیک اجرایی خواهد شد. سخنگوی دولت 
در بخش دیگری از این نشست در واکنش به برخی 
حاشیه  سازی های رسانه ای در مــورد سفر رئیس 
جمهور به روسیه، این سفر را در زمینه دستیابی 
ــداف تعیین شــده بسیار موفق و کــم نظیر  بــه اهـ
خواند و گفت: در همه زمینه ها از جمله منطقه ای 
و بین المللی، نظامی، علمی، نفت و اقتصادی و پولی 
و بانکی در این سفر قراردادهایی با کشور روسیه 

منعقد شد و در این سفر نگاه ها نزدیک و توافقات 
گسترده و قابل قبول بود. بهادری تخصیص خط 
اعتباری 5 میلیارد دالری که تا دو برابر قابل افزایش 
است، توافق همکاری در حوزه راه آهن و حمل و نقل 
ریلی بین دو کشور، تقویت کریدورهای موجود 
تجاری و توافق برای افزایش صــادرات محصوالت 
کشاورزی و سیفی جات ایران به روسیه را از توافقات 

و دستاوردهای این سفر خواند. 

 عملیشدندستوررئیسجمهور ◾
برایتسهیلپرداختوام

سخنگوی دولت از خبرهای خوب و امیدوار کننده 
برای مردم در دهه فجر هم سخن گفت و افزود: خبر 
خوب اول در حوزه اقتصادی اینکه وعده های رئیس 
جمهور برای تسهیل پرداخت وام به مردم محقق 
و عملی شد و تمامی متقاضیان تسهیالت خرد 
می توانند تا سقف 50 میلیون تومان بدون ضامن و 
با ارائه گواهی کسر از حقوق خود و نیز برای دریافت 
وام تا سقف 100 میلیون تومان، باز هم بدون نیاز به 
ضامن و با ارائه گواهی کسر از حقوق به همراه یک 
سفته یا چک، اقــدام کنند. خبر خوب دوم اینکه 
وعده رئیس جمهور برای استرداد سود مازاد بانکی 

به نقطه عملیاتی و اجرایی رسیده است.

اختیاراتویژهبهاستانهابرایبازگشاییمدارس ◾
وی درمورد بازگشایی مدارس و دانشگاه ها با وجود 
روند سعودی سویه اُمیکرون هم با یادآوری اینکه 
این تصمیم با نظر ستاد ملی مقابله با کرونا گرفته 
شده، گفت: در کنار موضوع سالمت الزم است 
رشد علمی و آموزشی و جبران عقب ماندگی های 
دوسال گذشته هم در نظر گرفته می شد. البته در 
موارد و مناطق خاص که ممکن است شیوع کرونا 
با شرایط متفاوتی روبــه رو شود، تصمیم گیری به 

مقامات استان واگذار شده است.

سخنگوی دولت در پاسخ به قدس خبر داد

نهایی شدن آیین نامه 
ساماندهی بازار رمزارزها 

خبرخبر
ویژهویژه

توازن در سیاست های بین المللی
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه شعار دولت تعامل با دنیاست، 
گفت: باید یک توازن در سیاست هایمان در حوزه بین المللی 
برقرار شود. حجت االسالم والمسلمین رئیسی شب گذشته 
در چهارمین گفت وگوی زنده با مردم اظهار کرد: ما در سیاست 
بین المللی در جمهوری اسالمی فعالیت های زیادی داشته و 
داریم، ولی در این سیاست توازن برقرار نشده است. باید یک 

توازن در سیاست بین المللی مان برقرار شود. وی ادامه داد: 
چرا نباید همکاری ها با همسایگان اتفاق بیفتد؟ مثالً سفری 
به تاجیکستان داشتم و اکنون حجم مبادالت سه برابر شده 
است. رئیس جمهور گفت: چرا نباید با روسیه ارتباط برقرار 
کنیم؟ می توانیم با استفاده از ظرفیت های موجود در کشور های 
دنیا سطح علمی، اقتصادی، فناوری و دیگر امور کشور را ارتقا 

دهیم. ظرفیت هایی در ایران وجود دارد که برای روسیه مهم 
است و برعکس ظرفیت هایی در روسیه هست که برای ما مهم 
است. رئیسی تصریح کرد: شعار دولت تعامل با دنیاست و 
ما درپی برقراری ارتباط باتمام کشورهای جهان هستیم. این 
موضوع از بدو ورود به دولت در دستور کار بوده و هست. وی با 
بیان اینکه آمریکایی ها خیلی وقت پیش پیشنهاد گفت وگوی 

مستقیم داده بودند، تأکید کرد: ابتدا تحریم های ظالمانه که بر 
مردم ایران وضع کردند را بردارند، سپس صحبت از گفت وگو 
کنند و ایران نیز بعد از رفع تحریم ها درباره گفت وگوی مستقیم 
صحبت خواهد کرد. رئیسی افزود: ما مذاکرات را پیش می بریم 
اما همه چیزمان مذاکره نیست؛ در خنثی سازی تحریم ها یکی 

از راه های ما ارتباط با روسیه است.

17 هزار مگاوات برق هسته ای 
تا افق 1۴۲۰ در مدار 

محمد اســالمــی مــعــاون رئیس جمهور از ورود 1۷ هــزار 
مگاوات برق هسته ای تا افق 1۴۲0 در مدار صنعت کشور 
خبرداد. اسالمی در حاشیه دیــدار با خانواده شهدا در 
آبادان اظهار کرد: در چند سال گذشته استفاده ازنیروگاه 
برق اتمی بوشهر موجب صرفه جویی۸0 میلیون بشکه 
نفت شده است. به گزارش ایرنا، وی افزود: تولید10 هزار 
مگاوات در بودجه 1۴01 در نظر گرفته شد که خوشبختانه 
در کمیسیون تلفیق تأیید شــده اســت. اسالمی افــزود: 
سایت »دارخوین« یکی ازسایت های مدنظربرای توسعه 
تولید برق است تا از این راه بتوانیم کمبود برق کشور را 

جبران نماییم.

مذاکرات نظامی دو روزه 
تهران-  باکو

رئیس ستاد کــل نیروهای مسلح بــا »حسن اف« وزیــر 
دفاع آذربایجان دیدار کرد.به گزارش قدس در این دیدار 
ــران مبنی بر مخالفت با  سرلشکر باقری بر سیاست ای
ــازی سرزمین های اشغالی  هرگونه اشغالگری و آزادســ
جمهوری آذربایجان بعد از سه دهه تأکید کرد و آن را موجب 
خرسندی ایران دانست. در ادامه رئیس ستاد کل نیروهای 
مسلح سفر وزیر دفاع آذربایجان را فرصت تحکیم روابط 
دو کشور در همه زمینه ها دانست.در همین راستا رئیس 
جمهور آذربایجان نیز در دیدار با هیئت بلندپایه ایرانی از 
تمایل به مشارکت شرکت های ایرانی در بازسازی منطقه 

جنگ زده قره باغ خبر داد.

تل آویو: توان مقابله 
با ایران را نداریم

مــرکــز مطالعات امنیت داخــلــی رژیـــم صهیونیستی در 
جدیدترین گزارش خود خبر داد تل آویو از مقابله تک به تک 
با ایران ناتوان است. به گزارش فارس،مرکز مطالعات امنیت 
داخلی رژیم صهیونیستی در جدیدترین گزارش خود خبر 
داد تل آویو از مقابله تک به تک با ایران ناتوان است. در ادامه 
گزارش مذکور آمده است: »تل آویو به تقویت همکاری ها، 
هماهنگی ها و روابــط ویــژه خود با آمریکا نیاز دارد؛ خواه 
کشورهای امضا کننده توافق هسته ای با ایران به توافق برسند 
یا خیر«. این گزارش در حالی منتشر شده که مرکز مطالعات 
امنیت رژیم صهیونیستی در گزارش پیشین خود نیز ایران 

را تهدید شماره یک خود معرفی کرده بود.

دیپلماسیدفاعیانرژیهستهای رصد

درحاشيه

بازی 
یأس و امید 
برای
 برجام پالس!

دور هشتم مذاکرات 
وین در شرایطی به جلو 
می رود که جریان مقابل 
جمهوری اسالمی 
ایران، عملیات روانی 
ایجاد امید و یأس را با 
جدیت دنبال می کند. 
خبرگزاری مهر در 
گزارشی به این موضوع 
پرداخته و می نویسد: 
شرطی سازی بازارهای 
پولی-مالی ایران نسبت 
به مذاکرات یکی از 
اهداف این راهبرد 
است. این امر پس از 
برجسته سازی بیش 
از حد گفت وگوهای 
هسته ای در دولت 
روحانی  جدی تر شد 
و منجر به حساس 
شدن جامعه نسبت 
به کوچک ترین خبری 
از جریان مذاکرات 
گشت. بر اساس این 
نقشه، هدف نهایی 
آن ها گرفتن یک توافق 
موقت برای رسیدن به 
مفاد سنگین تر از برجام 
است؛ آمریکایی ها 
توافق مدنظر خود 
را »برجام پالس« 
نام گذاری کردند.

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9150000147     برخی رانندگان اتوبوس های درون 
شهری به ویژه در ساعات پایان شیفت بسیار 

بی مالحظه می رانند. عالوه بر اینکه این نوع رانندگی با 
خودرو سنگین در درون شهرها  می تواند باعث حادثه 

شود، بعضاً افراد مسن و خردسال درون اتوبوس 

هستند که با این گونه رفتارهای پر خطر آسیب 
می بینند. رانندگان لطفاً مراعات کنند. نهادهای 

مسئول هم نظارت جدی تری داشته باشند.
9150000358   رفتم پیش پزشک اما وقتی خواستم 

پول واریز کنم از من پول نقدی خواست. مگر قرار 

نشده جلو این رفتار پزشکان گرفته شود. 
9150000211   کشته و زخمی های جاده ای تنها 

بخشی از آسیب هایی است که شرکت های رانتخوار 
خودروساز به جامعه وارد می کنند. مصرف بیش 

از حد سوخت، آلودگی هوا و در پی آن باال رفتن 

بیماری ها همه نتیجه مماشات با خودروسازان 
است. تا کی قرار است این رفتار با خودروسازان 

ادامه داشته باشد؟ آیا منافع مدیران و تعداد محدود 
افراد شاغل در ایران خودرو و سایپا از منافع جمعی 

ملت باالتر است که جلو آن گرفته نمی شود؟

تفهیم اهمیت باالی روابط
 دوستانه با کشورهای پیرامونی

مهدی خورسند، کارشناس 
مسائل سیاسی    پس از جنگ 
تحمیلی باوجود ادعایی که دستگاه 
دیپلماسی دولت ها درباره ایجاد توازن بین شرق 
و غرب مطرح می کردند و بر اولویت روابــط با 15 
همسایه هم مرز با ایران اسالمی تأکید می شد، 
اقــدام عملیاتی درخــوری برای بهره گیری از این 
فرصت ها صورت نگرفت. ولی به نظر می رسد این 
روزها دولت، تابو غرب گرایی صرف را شکسته و در 

پی آن نسیم منطقه گرایی وزیدن گرفته است.
برای نمونه بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، 
جمهوری اسالمی ایــران نخستین کشوری بود 
که استقالل کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز 
که به عنوان حوزه تمدنی ایران باستان محسوب 
می شوند را به رسمیت شناخت، امــا به دلیل 
تعریف اشتباه چارچوب های سیاست خارجی 
کشور، با این کشورها روابط درستی شکل نگرفت و 
از ظرفیت آن ها غفلت شد. یا در مورد تاجیکستان 
به عنوان کشور همزبان تا پیش از دولت سیزدهم، 
روابط در بازه ای از زمان به دلیل سوء مدیریت ها و 
بی توجهی به سردی گراییده بود، اما تغییر بازی 
و برگزیدن راهبرد نخست همسایه موجب شد 
ایران از راه همین کانال راه پیوستن خود به پیمان 
راهبردی شانگهای را هموار سازد.  از سوی دیگر 
چالش همیشگی بــا ترکمنستان بــر ســر نحوه 
ارتباط گــازی و پرداخت بدهی گاز به این کشور 
وجــود داشــت تا آنجا که ترکمنستان مانع تردد 
کامیون های ایرانی از جغرافیای کشورش می شد. 
اما با ورود راهبردی تهران  به صحنه بسیاری از این 

مشکالت حل شد. 
همزمان در رابطه با دیگر همسایگان هم شاهد 
استقبال آن ها از رویکرد جدید جمهوری اسالمی 
هستیم و تعامالت مــا بـــرای حسن همجواری 
موجب همراهی و یک پارچگی منطقه غرب و شرق 
آسیا خواهد شد. با این اوصاف نگاه به همسایگان 
موجبات حفظ برای تمامیت ارضی را فراهم می کند 
و ما خیلی آسان تر می توانیم منافع اقتصادی و 
سیاسی و امنیتی را تأمین کنیم. گره زدن منافع 
کشور به وعده های غرب در سال های گذشته عمده 
منافع کشور را به خطر انداخت و اکنون عبور از این 

فضا برای کشور بسیار مهم است. 
بنابراین نشست ملی »ایران و همسایگان« که 
روز دوشنبه در تهران برگزار شد، از این لحاظ 
دارای اهمیت بسیاری است. یکی از نکاتی که 
در همایش مــذکــور مطرح شــد، ایـــده تشکیل 
وزارت همسایگان از سوی احمد وحیدی وزیر 
کشور بود. این مطلب برای روشن کردن اهمیت 
روابط با همسایگان خوب است و باید بپذیریم 
این سیاست در چندماه اولیه دولــت به خوبی 
جــواب داده اســت. با وجــود ایــن، به دلیل اینکه 
اسناد باالدستی بر بحث کوچک سازی دولت 
تأکید شده است، تشکیل چنین وزارتخانه ای 
فعالً دور از انتظار است. اما تشکیل یک سازمان 
و ساختار برای مدیریت نظارت و بهره وری بیشتر 
محتمل تر است. ساختاری که باید روند ارتباط 
با همسایگان را به صورت ویژه دنبال کند و میان 
وزارتخانه ها و نهادهای مختلف در ایــن مورد 
هماهنگی ایجاد کند. این سازمان باید با رصد 
ارتباط گیری اولویت سنجی و تــداوم دوستی و 
همکاری های ویژه با کشورهای پیرامونی، منافع 

جمهوری اسالمی را تأمین کند. 
پیشنهاد تشکیل وزارت همسایگان تالشی برای 
تفهیم اهمیت باالی روابط دوستانه با کشورهای 
پیرامونی است. رسیدن به تفاهم و منافع مشترک، 
صلح و امنیت پایدار و پیشرفت و رفــاه ملت ها 
مقابل انواع تهدیدات، از اهداف اساسی سیاست 
همسایگی ایــران است. در این زمینه می توان به 
سند راهبردی جذب و تبادل چند میلیون گردشگر 
از جمعیت 600 میلیون نفری کشورهای پیرامونی 
یاد کرد. همچنین صادرات غیرنفتی ایران به بازار 
چند صد میلیارد دالری این کشورها دیگر مد نظر 
است. تنظیم سند همکاری امنیت دفاعی یا قرار 
عدم تخاصم ۲0 ساله با هر یک از این همسایگان یا 
چند کشور که مکمل هم هستند، می تواند شروعی 
برای رسیدن به امنیت پایدار جمعی و طوالنی مدت 
برای تمام این کشورها باشد. توسعه روابط بانکی و 
کم کردن تعرفه های گمرکی میان همسایگان، یکی 
دیگر از سیاست های همسایگی جمهوری اسالمی 
اســت. دولــت بــرای تقویت بنیادهای سیاست 
و قــدرت ایــران در میدان دیپلماسی گام تاریخی 
منطقه گرایی را برداشته است که با یک چرخه 
منظم اقتصادی- سیاسی- تجاری هرگونه تحریم 

و تهدیدی را خنثی و بی اثر خواهند کرد.

خبـر
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قدس    سخنگوی دستگاه قضا در نشست 
ــاره آخرین وضعیت  خبری روز گذشته خود درب
پرونده مهدی هاشمی و محمدعلی نجفی پس 
از خبر درخواست آزادی مشروط شهردار اسبق 
تهران گفت: این دو محکومیت قطعی داشته اند 
و در زندان به سر می برند، اما مانند سایر زندانیان 
مشمول مرخصی هستند. خداییان همچنین 
درباره آخرین وضعیت پرونده حادثه ساختمان 
پالسکو نیز با اشاره به صدور رأی بدوی این پرونده 
گفت: ۳6 شخص ازجمله حقیقی و حقوقی 
تحت تعقیب قرار گرفتند که 1۳ شخص ازجمله 

دستگاه های اجرایی به جزای نقدی محکومیت 
پیدا کردند و برخی از افراد هم محکوم به حبس 
شدند. وی در پاسخ به پرسش خبرنگار قدس 
ــاره آخرین وضعیت رسیدگی به بخش دوم  درب
پرونده کرسنت و اتهامات بیژن زنگنه در زمینه 
زیان هنگفت به کشور و جلوگیری از این خسارت 
به عنوان یک مطالبه عمومی گفت: این پرونده 
با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و در شعبه 
ششم دادگاه کیفری یک تهران در حال رسیدگی 
است. دادگاه جهت تکمیل پرونده استعالم هایی را 
از بعضی مراجع انجام داده که هنوز منتظر وصول 

ــد تحقیقات اظهار  پاسخ اســت. وی دربـــاره  رون
کرد: هنوز وقت رسیدگی مشخص نشده و متهم 

احضار نشده است.
خداییان دربــاره آخرین وضعیت پرونده امنیتی 
حسین فریدون هم گفت: در جریان رسیدگی به 
پرونده شرکت کــروز نماینده دادستان در ضمن 
قرائت کیفرخواست از رشوه پرداختن به ایشان 
نــام بــرد. اگــر دلیل و مــدرک کافی وجــود داشته 
باشد، نسبت به احضار این فرد اقدام می شود. در 
کیفرخواست پرونده شرکت، اسم این فرد به عنوان 

متهم لحاظ نشده است.

عدليهعدليه

در نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا عنوان شد

پرونده کرسنت 
در کش وقوس 

استعالم ها

باز نشدن کیسه هوای خودروهای تولید داخل 
در حادثه جاده ای اخیر خوزستان و رشد تلفات 
جـــاده ای، روز گذشته وزیـــر صنعت معدن و 
تجارت را به مجلس کشاند و نمایندگان ملت 
ــاره حــقــوق ملت از وی  ــ ضمن طــرح ســـؤال درب
مطالبه کردند. سید رضا فاطمی امین در این 
نشست با تأکید بر اینکه مسئولیت کیفیت 
پایین خودروها را می پذیریم، اظهار کرد: در این 
رابطه برنامه ای داریم که دراختیار نمایندگان قرار 
خواهد گرفت. وی گفت: برای حل این معضل 
باید هم بین خــودروســازان و هم قطعه سازان 

رقابت ایجاد شود. یکی از موضوعات می تواند 
موضوع واردات باشد که مجلس در این موضوع 
نظر مثبت دارد و ما هم به عنوان دولت با این 
مــوضــوع مــوافــق هستیم تــا حـــدی کــه بتواند 
وضعیت اقتصادی کشور را به حرکت دربیاورد و 

بر کیفیت تأثیر بگذارد. 
وزیــر صنعت، معدن و تــجــارت ادامـــه داد: از 
سوی دیگر امیدواریم با پیاده سازی تأمین مالی 
زنجیره ای که به صورت پایلوت در سایپا و بعد از 
آن ایران خودرو اضافه شد، مسائل کیفیتی حل 
شود. فاطمی امین همچنین به مسئله بنگاه داری 

وزارتخانه ها اشاره کرد و گفت: در دولت پیشنهاد 
ــم الیــحــه ای تــدویــن شــود و جلو بــنــگــاه داری  دادیـ

وزارتخانه ها گرفته شود. 
ــوص رابـــطـــه مــالــکــیــتــی دولـــــت با  ــصــ وی درخــ
خودروسازان گفت: 9 پــروژه تحولی برای صنعت 
ــودرو تعریف کــردیــم کــه یکی از آن هـــا اصــالح  خـ
ساختار ســهــام داری شــرکــت هــای خــودروســازی 
است. در حال حاضر شرکت ها با مشکالتی مانند 
اموال مازاد، شرکت های غیرمولد و خودسهام داری 
مواجه اند که اصالح این ساختار غلط در قالب پروژه 

تحولی دنبال خواهد شد. 

مجلسمجلس

وزیر صمت: برای ارتقای کیفیت پایین خودروها 
برنامه داریم

با واردات خودرو 
موافقیم



توسعه موتور 
جست وجوی 
بومی با ابتکار 
جوانان نخبه 

کشور
عیسی زارع پور وزیر 

ارتباطات و فناوری 
اطالعات در یکی از 

شبکه های اجتماعی 
نوشت: »ذره بین« یک 
موتور جست وجوی 
فارسی، ویژه کاربران 

ایرانی است که 
تجربه ای فراتر از 
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فراهم می کند. وی 
افزود:  امتحان کنید 

و نظرتان را برایم 
بفرستید.

خبرخبر
خوبخوب

مدیرعامل بانک رفــاه کارگران گفت: براساس دستور 
رئیس جمهور در دیدار با مدیران عامل بانک مبنی بر 
تسهیل در پرداخت تسهیالت به اقشار آسیب پذیر 
بدون ضامن، اکنون دادن این تسهیالت به بازنشستگان 

سازمان تأمین اجتماعی آغاز شده است.
اسماعیل لله گانی در گفت وگو با ایرنا، اظهار کرد: درپی 

دستور آیت هللا رئیسی اکنون پرداخت تسهیالت به 
صورت غیرحضوری، افزایش سقف و بدون ضامن در 

حال انجام است. 
همچنین وزیــر اقتصاد نیز اعــالم کــرد تسهیالت زیر 
۱۰۰میلیون تومان بدون ضامن انجام شود که این امر در 
بانک رفاه کارگران عملیاتی شده است و برای متقاضیان 

پرداخت خواهد شد. مدیرعامل بانک رفاه کارگران با 
اشاره به استرداد مازاد نرخ سود تسهیالت به افراد گفت: 
اگر بانک ها باالتر از نرخ مصوب گرفته باشند باید به 
مشتریان بازگردانند که در این زمینه نیز به همه شعب 
ابالغ کرده ایم باید نرخ های مصوب اعالمی از سوی بانک 

مرکزی رعایت شود.

مینا افــرازه   در حــالــی بـــازار 
رمزارزها در سال های اخیر جای 
خود را در میان کاربران بسیاری 
ازجمله کــاربــران ایرانی بــاز کرده 
است که مقامات بانک مرکزی 
ــرای آزمــایــشــی  ــ ــازگــی از اجـ ــه ت ب
ــال« در آینده  رمــزپــول بانک مرکزی با نــام »رمــزری

نزدیک خبر داده اند. 
رمزریال، ارز دیجیتالی ایران خواهد بود که با رعایت 
دستورالعمل های رمـــزگـــذاری شــده بـــرای کاهش 
کــالهــبــرداری هــای ارزی و حفظ حاکمیت پولی 
کشور عملیاتی خواهد شد. عــالوه بر ایــن، کامران 
سلطانی زاده، رئیس کانون صــرافــان ایـــران نیز در 
اظهارنظری درباره این موضوع، تصریح کرده »مزیت 
این عمل این است که صادرکننده بالفاصله می تواند 
در کسری از زمــان پــول خــود را دریافت و پرداخت 
کند. همچنین برای حمل ونقل بین المللی می توان 
از رمــزارزهــا استفاده کــرد. این امر یک  قدم مثبت 
است که در آینده سازی و کارها باید ادامه پیدا کند و 
ما بتوانیم برای بسیاری از تبادالت، چه داخلی و چه 

خارجی از آن استفاده کنیم«.

با »رمزریال« رصد تراکنش ها و جریان های مالی  ◾
تسهیل می شود

در همین خصوص عباس آشتیانی، مدیرعامل 
انجمن بالک چین ایران در گفت وگو با قدس درباره 
جزئیات و چشم انداز اجرای رمزریال اظهار کرد: رمز 
ارز ملی درواقع شکل دیگری از ریال است. همان طور 
که زمانی ریال به صورت سکه و اسکناس مطرح و 
بعدها در قالب کارت بانکی به صورت دیجیتالی رایج 
شد، در حال حاضر نیز بناست رمزریالی به صورت 
رمزنگاری تعریف شده و شکل دیگری از ریال باشد. 
درواقــع، قرار نیست این موضوع منجر به افزایش 

قیمت ریال یا افزوده شدن ویژگی منحصربه فردی 
از منظر سرمایه گذاری شود، اما ازآنجایی که رمزریال 
از فناوری بالک چین استفاده می کند تا حــدودی 
می تواند در نحوه انتقال، رصد و نگهداری متفاوت 
باشد و این تفاوت امتیازاتی را بــرای بانک مرکزی، 

استارت آپ ها و مردم به وجود آورد.
آشتیانی ادامـــه داد: بدین ترتیب بــا استفاده از 
رمزریال، مردم با مفهوم کیف پول های شخصی آشنا 
می شوند و در حقیقت می توانند والت ها یا همان 
کیف پول های توسعه یافته خودشان را از طریق آن 
نگهداری کنند. همچنین این موضوع سبب آشنایی 

بیشتر مــردم با مفهوم امضای دیجیتال می شود 
که به نوعی می توان آن را حداقل دستاورد رمزریال 
دانست. برای کسب وکارها و استارت آپ ها نیز، نوع 
پرداخت یاری و درگاه پرداخت ها دستخوش تغییر 
خــواهــد شد.مدیرعامل انجمن بالک چین ایــران 
گفت: از سوی دیگر با توجه به ویژگی بالک چین مورد 
انتشار و رمزارز ملی، کسب وکارها و استارت آپ هایی 
که درصددند تازه شروع به کار کنند، می توانند آن را 
متصل سازند و کیف پول های خود را توسعه دهند. 
درحالی که ما همین االن کیف پول اسنپ، دیجی کاال 
یا موضوعات بسیار دیگری را با رمز دوم کارت بانکی 

شارژ می کنیم، اما با رمزریال می توانیم چنین کارهایی 
را با کیف پول بالفاصله و بــدون نیاز به شــارژ قبلی 
و طی فرایند زمانبر انجام دهیم. همین موضوع 
می تواند تحوالت جدیدی در نحوه پرداخت برای 
کسب وکارها رقم بزند.وی تصریح کــرد: همان طور 
که انتشار ریال از همان ابتدای تبدیل به ارز واحد 
کشور، در حیطه اختیار و حاکمیت بانک مرکزی 
بوده، در اینجا هم این انحصار همچنان برقرار بوده 
و ریــال در اختیار بانک مرکزی باقی خواهد ماند. 
بااین حال، رصد تراکنش ها و جریان های مالی برای 
بانک تسهیل شــده و هزینه ها کاهش می یابد. 
افــزون بر ایــن، چاپ نقدینگی نیز قابلیت کنترل و 
رصد مناسب تری پیدا می کند و می توان با شفافیت 
بیشتری خلق پول و جریان های پول را شاهد بود. 
همچنین بانک ها، نهادها و مؤسسه های مالی مجاز 
این امکان را خواهند داشت تا روی شبکه بالک چین 
که رمزارز ملی درآن در حال انتشار است، توکن های 
خدمتی خودشان ، همانند توکن احــراز هویتی را 

داشته باشند و از آن استفاده کنند.

 استقبال نکردن کافی ◾
 با اعمال قیود زیاد بر رمزارز ملی

آشتیانی دربــاره چشم انداز رمزریال معتقد است: 
قیمت این رمزارز همواره معادل ارز رایج کشور یعنی 
یک ریــال خواهد بود و تمام قوانین و سیاست های 
پولی، مالی و بانکی کشور بر آن حاکم است. قرار نیست 
اتفاق جدیدی از نظر سیاست گذاری ریال و بروز تفاوت 
میان انواع ریال در بین پول های کشور شاهد باشیم. 
ازاین جهت تغییر خاصی نمی توان انتظار داشت، 
اما بااین حال، از فواید دیگر رمزریال این است که 
در پیمان های پولی دوجانبه، چندجانبه و ارتباطات 
منطقه ای، این رمزارز می تواند امور کشور را تسهیل 
کند. به نظر می رسد همان دشواری هایی که در دوران 

تغییر استفاده از اسکناس به بانکداری الکترونیک را 
شاهد بودیم، درباره رمزریال نیز شاهد باشیم. مسائلی 
همانند اینکه چگونه باید با کیف پول های رمزارز ملی 
کار شود یا نحوه امضای دیجیتال چگونه است و...، 
چالش های احتمالی رمزریال خواهد بود. درباره میزان 
سرعت پذیرش، آموزش و انطباق مردم در استفاده از 
رمز ریال، نمی توان با قطعیت نظر داد و کاربرد گسترده 
آن به رویکرد بانک مرکزی نسبت به ایــن موضوع 
بستگی دارد.مدیرعامل انجمن بالک چین ایران اظهار 
کرد: برای موفقیت هرچه بیشتر رمزریال، ضروری 
است بانک مرکزی این نکته را در نظر داشته باشد که 
اگر قیود بسیار زیادی نسبت به این نوع ریال گذاشته 
شود، استقبال از آن چندان باال نخواهد بود. موضوعی 
که برای آن می توان کارمزد تراکنش ها را مثال زد. در 
زمینه کارمزد تراکنش ها، از یک سال قبل تا زمان حال 
کارمزد تراکنش ثابت به کارمزد تراکنش پله ای رسیده 
است و تراکنش های باال کارمزد به مراتب بیشتری 
دارند؛ بنابراین باید توجه کرد تمام سیاست ها قابلیت 
پیاده سازی رمزارز را داشته باشند. اگر کارمزد تراکنش 
بانک مرکزی معقول و متعادل در نظر گرفته نشود و 
بانک مرکزی قیود زیادی برای این رمزریال اعمال کند، 
بی تردید این پروژه در سطح سازگاری و همراهی داخل 

کشور نیز موفق نخواهد شد.
آشتیانی گفت: رمزریال کامالً قابلیت برنامه ریزی و 
تبعیت از سیاست های پولی و بانکی بانک مرکزی را 
دارد و ازنظر حجم، سقف تراکنش ها، کارمزد و نحوه 
خلق پول توسط بانک مرکزی نیز مطابق سیستم 
بالک چین است؛ بنابراین اگر بانک مرکزی در هریک 
از این موارد سخت گیری زیاد یا تفاوت فاحشی با 
انواع قبلی ریال داشته باشد، دیگر نمی توان انتظار 
زیادی از آن داشت مگر اینکه بانک مرکزی مزایای 
استفاده از این نوع ریال را در زمینه هایی همچون 

کارمزد، سرعت و جابه جایی پول در نظر بگیرد.

 آیا برنامه بانک مرکزی برای ورود به عرصه ارزهای دیجیتال
کسب و کارها  را رونق می دهد؟

رمز و راز »رمزریال«

اقتصاد3
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قیمت گوشی 
هوآوی

 Y5p DRA-LX9  
ظرفیت 32 گیگابایت

2,3۴۷,۰۰۰ تومان

 Y۷a PPA-LX2  
ظرفیت 128 گیگابایت

۴,599,۰۰۰ تومان

 ۷i JNY-LX1 Nova  
ظرفیت 128 گیگابایت

۶,25۰,۰۰۰ تومان

 Y۶p MED-LX9  
ظرفیت ۶۴ گیگابایت

3,315,۰۰۰ تومان

Y9a FRL-L22  
ظرفیت 128 گیگابایت

۶,1۶۰,۰۰۰ تومان

 8i nova  
ظرفیت 128 گیگابایت

۷,385,۰۰۰ تـومـان

68.400.000نیم سکه38.200.000ربع سکه1.208.047بورس 252.306دالر )سنا(53.570.000 مثقال طال 172دینار عراق )سنا(121.520.000سکه12.367.000 طال  18 عیار1.838اونس طال 68.702درهم امارات )سنا(

 آغاز پرداخت تسهیالت 
 بدون ضامن 
به  بازنشستگان

))روشهای نوین آبیاری، کمک به صرفه جویی مصرف آب ((

» آگهی مزایده عمومی « )نوبت اول(

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

شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر دارد؛ اقالم مشروحه ذیل 
را از طریق برگزاری مزایده عمومی به صورت یکجا به فروش رساند ؛ 

زمان، مهلت و محل دریافت اسناد مزایده:
الف - مهلت دریافت اسناد مزایده:

چهارشنبه 1400/11/13
ب – محل دریافت اسناد مزایده:

 تربت جام ، بلوار امام ، جنب فرمانداری ، امور آب و 
فاضالب تربت جام 

ج – مهلت تسلیم پیشنهادها:شنبه 1400/11/23
د-محل دپوی کاالها:

 تربت جام ، جاده بزد ، مخزن 15000 مترمکعبی 
سایر توضیحات ضروری شامل مبلغ قیمت پایه ، مبلغ 
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار ) شرکت در مزایده( 
در ضمن  است،  گردیده  اعالم  مزایده  اسناد  در   ... و 
ایام هفته و ساعات  جهت کسب اطالعات بیشتر در 
حاصل  تماس   05152526015 تلفن  شماره  با  اداری 

فرمایید.
مزایده  برنده  عهده  بر  )دونوبت(  آگهی  چاپ  هزینه 

خواهد بود.
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محل استقرار کاالی مقدار تقریبیواحدمشخصات کاالی مورد مزایده
مورد مزایده

C 5متر لوله آزبست 150 کالس
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6متر لوله چدن داکتیل 200

272مترلوله فوالدی3 اینچ  الی 14 اینچ

71مترلوله پلی ایتلن 200 – 6 اتمسفر 

150عددمهره و ماسوره برنجی 1/2

15مترکابل مسی35*3

2000کیلوآهن نبشی 6

3000کیلوفنس پرسی

1عددتانکر فلزی14000

1عددتانکر پلی اتیلن 500

100کیلوضایعات پروپیلن )لوله های فاضالبی 500(

1000کیلوضایعات چدنی )پمپ شناور ، موتور شناور ، الکترو پمپ کفکش(

100کیلو ضایعات آهن

30کیلوضایعات پلی اتیلن )کنتور و ...(

100عدددبه پالستیکی پرکلرین )25و 45 کیلویی( 
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اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی در نظر دارد 
خرید و اجرای آسفالت و ایزوگام مدارس سطح استان  را براساس قانون برگزاری مناقصات به مناقصه بگذارد.

لذا از کلیه شرکتهای  دارای صالحیت درخواست می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه تا مورخ 11/12/ 1400 به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس 
www.setadiran.ir مراجعه نمایند.       تلفن تماس:37681713      

تضمین  شرکت در فرآیند ارجاع کار )شرکت در مناقصه( به صورت:  
1- ضمانتنامه بانکی مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید 
برای سه ماه دیگر .)برابر فرمهای هیئت دولت( و یــــــا   2 - واریز نقدی به حساب شماره   
     IR 410100004060030607655863   4060030607655863    نزد بانک مرکزی   به شماره شبای

در  وجه اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی 
چک تضمینی قابل قبول نمی باشد. 

تاریخ تحویل اسناد و پاکت تضمین به دبیرخانه اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی  و 
بارگذاری کلیه اسناد در سامانه ستاد ایران  :تا ساعت 12مورخ  23/ 11/ 1400

محل بازگشایی پیشنهادها: سالن جلسات                                         اعتبار پیشنهادات : سه ماه  
کلیه مراحل مناقصه اعم از دریافت اسناد ، تحویل اسناد و بازگشایی در سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت به آدرس www.setadiran.ir  انجام می گردد.
      روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی

   مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی فشرده
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی

مدت پیمان محل اجراموضوع / شماره فراخوان ثبت شده در سامانه تدارکات الکترونیک دولت
)ماه(

مبلغ تضمین شرکت در 
فرآیند ارجاع کار )ریال(

زمان تحویل اسناد ارزیابی  و 
پیشنهادها تا ساعت 12 مورخ

زمان بازگشایی پاکت ارزیابی 
کیفی پیمانکاران ساعت 8 مورخ

تاریخ بازگشایی پیشنهادات 
ساعت   10 صبح مورخ

24/  241400/11/  231400/11/  615.520.000.0001400/11سطح استان خراسان رضویخرید واجرای آسفالت محوطه  مدارس 2000004542000081
24/  241400/11/  231400/11/  623.280.000.0001400/11سطح استان خراسان رضویخرید و اجرای ایزوگام مدارس 2000004542000080

 اداره کل امور عشایر خراسان رضوی در نظر داردازطریق  فراخوان نسبت به برگزاری تجدید مناقصه 
عمومی همزمان با ارزیابی )فش��رده( عملیات اجرایی احداث خط انتقال و ش��بکه توزیع )چهچهه به چشمه 

شور - چهل کمان و...( شهرستان کالت  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.        
کلیه مراحل برگزاری فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت )ستاد( به آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد شد.   
1- مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1400/11/07  ساعت 10:00 لغایت تاریخ 1400/11/11  ساعت 13:00

2- آخرین مهلت تکمیل و بارگذاری اسناد مناقصه از سوی مناقصه گران در سامانه ستاد و تحویل پاکت 
)الف( به دبیرخانه اداره کل ساعت 13:00 مورخ  1400/11/23 می باشد)تاریخ بازگشایی ساعت 09:00 صبح 

یکشنبه مورخه   1400/11/24 می باشد.(
3- مبلغ برآورد اولیه 87.034.073.358 ریال می باشد.

4- تضمین ش��رکت در فرایندارجاع کار  می بایس��ت بصورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز نقد به حساب 
شماره  310100004060039007655738 شناسه واریز 962149660200000000000000000000  حساب تمرکز 
وجوه س��پرده بانک مرکزی بنام اداره کل امور عش��ایر خراس��ان رضوی و یا سایر تضامین معامالت دولتی 

مندرج در اسناد مناقصه )تضامین مندرج در آیین نامه معامالت دولتی ( به مبلغ 4.352.000.000 ریال
5- مدت اجراء :4 ماه

6- مدت اعتبار پیشنهاد از سوی مناقصه گران 3 ماه می باشد.
7- اطالع��ات تم��اس دس��تگاه مناقص��ه گ��ذار38595016-17-19 آدرس خیاب��ان آخون��د خراس��انی بین                             

آخوند خراسانی 26 و 28 پالک 1096داخلی 17
11-مستندات تامین مالی اسنادخزانه بانمادمعامالتی اخزا 001 مورخه 1403/08/21می باشد .                                        

آگهی تجدید مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی
 )مناقصه شماره  14003(- نوبت دوم 
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وقتی کرونا در کشور شیوع پیدا 
کرد و در پی آن نمایشگاه حضوری 
برگزار نشد، ناشران دچــار رکود 
شدند و مسئله اصلی آن ها هم 
این بود که چطور آثار تولید شده 
را به دست مخاطبان برسانند. 
نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران با تمام فراز 
و فرودهایی که داشت موجب امیدواری ناشران شد 
که البته اگر این فعالیت ها ادامه دار باشد شاید بتواند 

بخشی از مشکالت صنعت نشر را کمرنگ کند. 
در صفحه امـــروز، اهــالــی کتاب از دومــیــن تجربه 

نمایشگاه مجازی گفتند. 

امیدواری ناشران ◾
ــر انـــتـــشـــارات  ــدیـ ــقـــی، مـ مــحــمــد حـ
»کتابستان معرفت« معتقد است 
مهم ترین تأثیر نمایشگاه مجازی 
امیدوار کــردن ناشران بــود. وی می گوید: این اقدام 
وزارت ارشــاد موجب شد همه متوجه شوند غیر 
از نمایشگاه فیزیکی از راه هــای دیگری هم می توان 
چرخه نشر را از حالت انفعال خارج کرد و اگر این 
اتفاق با برنامه ریزی دقیق تری همراه باشد می توان 

جبران مافات کرد. 
این ناشر انتقادهایی هم به نمایشگاه مجازی دارد. 
حقی توضیح می دهد: با توجه به اینکه ما در حوزه 
کتاب به دلیل افزایش قیمت کاغذ با تورم 70درصدی 
مواجه شدیم ایــن اتفاق باید خــودش را در فروش 
ناشران نشان مــی داد اما چیزی که اتفاق افتاد این 
بود عالوه بر اینکه رشدی در فروش کتاب دیده نشد 
در نمایشگاه مجازی به نسبت نمایشگاه حقیقی با 

کاهش فروش هم روبه رو شدیم.
وی می افزاید: اگر آمار فروش نخستین نمایشگاه 
مــجــازی را در کنار آمــار فــروش آخــریــن نمایشگاه 
فیزیکی کنار هم بگذارید با کاهش فــروش مواجه 

می شوید که اگر تورم را هم به این مسئله اضافه کنیم 
متوجه می شویم ناشران به فروش 35 یا 40 درصدی 
در نمایشگاه مــجــازی کتاب رســیــده انــد؛ بنابراین 
60درصد فروش برای ناشر محقق نشده است. نکته 
این است مواجهه ارشاد با این مقوله باید به همین 
نسبت باشد یعنی مدیران ارشاد بگویند 40درصد 
فروش ناشر در فضای مجازی محقق شده اما گردش 
مالی کلی تا 100 درصد هم باید محقق شود. نگرانی 
من ایــن اســت با بــرگــزاری نمایشگاه مجازی نوعی 
بسندگی برای ارشــاد ایجاد شود و بگویند خب ما 
نمایشگاه برگزار کردیم و دیگر به کل و اصل ماجرا 

فکر نکنند. 

بده بستان در نمایشگاه مجازی محقق نمی شود ◾
بــه بــاور حقی، بــر خــالف همه نظرها در خصوص 
مزیت های خرید آنالین در دوران کرونا، در خصوص 
کتاب نمی توان با قطعیت درباره این مسئله صحبت 
کرد. او توضیح می دهد: اگر خرید کتاب در فضای 
فیزیکی محقق شود به نتیجه بهتری می رسیم، چون 
کالً خرید کتاب با مشاوره انجام می شود. در فضای 
واقعی مخاطب درباره آثار با غرفه دار صحبت می کند 
و نوعی بده بستان فرهنگی اتفاق می افتد که منجر به 
خرید کتاب می شود یا مثالً جشن امضای کتاب با 
حضور نویسندگان که معموالً در ایام نمایشگاه همه 
ناشران از این نوع برنامه ها در غرفه ها یشان دارند 

منجر به خرید و فروش کتاب می شود اما این مراسم 
در نمایشگاه های مجازی برگزار نمی شود. خرید 
کتاب با سایر کاالها متفاوت است؛ اگر مخاطبی از 
پیش فهرستی در اختیار داشته باشد از روی لیست 
خودش کتاب می خرد اما گاهی مخاطب نمی داند 
دنبال چه اثری است و می خواهد از طریق مشاوره 
کتابش را انتخاب کند. نمایشگاه مجازی برای این 
نوع مخاطب آورده ای ندارد. بنابراین برخالف آنچه 
گفته مــی شــود، در نمایشگاه مجازی با فروشگاه 
کتاب مواجهیم نه نمایشگاه کتاب، نکته ای که 
همیشه دربــاره آن حرف زده می شود. این ناشر در 
ادامه پیشنهادی برای حل این مشکل ارائه می دهد 
و می گوید: من پیشنهادم این بود وقتی مخاطب وارد 
فروشگاه فالن انتشارات می شود امکان گفت وگو با 
غرفه دار را داشته باشد؛ مثل یک شبکه اجتماعی که 
پیام رسان الزم دارد اما متولیان گفتند امکان نرم افزاری 
چنین چیزی وجود ندارد که به نظرم برگزارکنندگان 
باید برای این سازوکار برنامه ریزی کنند. وی همچنین 
اضافه می کند: چون شهرها و استان های کم برخوردار 
می توانند در این اتفاق فرهنگی شرکت کنند پس 
چه خوب است برای این استان ها تسهیالتی مثل 
بن های کتاب یا تخفیف بیشتری در نظر بگیرند و 

ارشاد این تخفیف را متقبل شود. 

برای خرید یک میلیون نفر برنامه ریزی کنند ◾
حقی در ادامـــه صحبت هایش بــه اطــالع رســانــی 
ایــن نمایشگاه هم اشــاره کــرد در دوران نمایشگاه 
همه ابزارهای اطالع رسانی پای کار بیایند تا مردم 
متوجه این اتفاق فرهنگی در فضای مجازی کشور 
شوند. مدیر نشر کتابستان معرفت با بیان اینکه 
براساس آمار داده شده خانه کتاب 250هــزار نفر از 
نخستین نمایشگاه مجازی، کتاب خریدند و این آمار 
نگران کننده است، می گوید: آیا در قیاس با جمعیت 
80میلیونی این رقم نگران کننده ای نیست؟ به نظرم 

ارشاد باید برای مخاطبان نمایشگاه هدف گذاری کند 
مثالً خرید یک میلیون نفر. 

تشکیل اتاق فکر برای پیشنهادهای ناشران  ◾
در ادامــه ایــن گــزارش محسن پرویز، 
رئــیــس انــجــمــن قــلــم دربــــــاره تأثیر 
نمایشگاه مجازی کتاب تهران در رونق 
کتاب خوانی و مباحث مرتبط با آن بیان می کند: 
داده هایی که این نمایشگاه ارائه می دهد اطالعات 
گرانبهایی است که اگر تجزیه و تحلیل نشود مثل این 
است که مجموعه ای از جواهرات را بدون استفاده دور 
ریخته باشید. اینکه گرایش  ها به کدام سمت است، 
افراد چگونه از برگزاری نمایشگاه مطلع می شوند، چه 
میزان می توانند کتاب بخرند و اگر نمایشگاه نبود آیا 
خریدی انجام می دادند و این خرید را از چه کانالی 
انجام می دادند؛ همه اطالعات ارزشمندی است که 
باید به آن توجه کرد و توجه به چنین نکاتی به رونق 

کتاب خوانی کمک می کند. 
وی تصریح می کند: واقعاً ضروری است درباره این 
مشکالت و راه حل هایی که برای رفع آن بیان می شود 
اتــاق هــای فکر تشکیل شــود، جوانب مختلف کار 
بررسی و از تجربیات افــرادی که در گذشته کارهای 
مشابه انجام دادند استفاده شود تا به راه حل های 
مناسبی برای بهبود و رونق کتاب خوانی در کشور 
برسیم.پرویز با بیان اینکه یکی از مشکالت صنعت 
نشر تعداد اندک کتاب فروشی هاست، استفاده از 
فضای مجازی را راهکاری برای حل این مشکل عنوان 
می کند و می  افزاید: یکی از مشکالت بــزرگ ما در 
حوزه کتاب، بحث کتاب فروشی ها و کمبود تعداد 
آن ها در مقایسه با ناشران است، زیرا محل عرضه 

بسیار کمتر از میزان تولید است. 
 در حالی که اگر امروز از تجربه فضای مجازی کمک 
بگیریم، شاید خیلی راحت تر بتوانیم این مشکل را 

برطرف کنیم.

خبرخبر
روزروز

آغازبلیتفروشیسینماهایمردمیچهلمینجشنوارهفیلمفجر
صباکریمی     بلیت فروشی سینماهای مردمی فیلم های 
چهلمین جشنواره فیلم  فجر از ساعت 10 امروز به صورت 
آنالین آغاز می شود. ایران تیک، سینماتیکت و گیشه7، 
سامانه های تهیه بلیت جشنواره است و بلیت  فروشی 
مشروط به تکمیل نبودن ظرفیت سالن های سینما تا 
22بهمن ماه ادامــه خواهد داشــت. هر فرد با یک شماره 

تلفن همراه می تواند از هر 22 فیلم بخش مسابقه سینمای 
ایران، تا سقف دو بلیت تهیه نماید.

محمد قاصداشرفی، رئیس انجمن سینماداران کشور و 
مدیر سینما ماندانا با اشاره به اینکه بلیت های جشنواره 
از طریق سامانه های اعالم شده به فروش می رسد، تأکید 
می کند: سالن داران در امر فروش بلیت دخل و تصرفی 

ندارند و فروش از طریق دفتر جشنواره و سامانه های یاد 
شده پیگیری خواهد شد.

قاصد اشرفی با بیان اینکه براساس توافق صورت گرفته، 
ظرفیت سینماها برای اکــران جشنواره 70درصــد است، 
تصریح می کند: تجهیز و آماده سازی سالن ها از نظر کیفیت 

نمایش و صدا نیز انجام شده است.

خدیجهزمانیانامروزچهارمینروزدومین
نمایشگاهمجازیکتابتهراناست.اگرتابهامروز

هنوزواردسامانه ketab.irنمایشگاهنشدهایدتادهم
بهمنماهفرصتداریدباتخفیف۲0درصدازنمایشگاه

مجازیکتابخریدکنید.

گویامشکالتیمثلواردشدنبهسامانهکهمردمدر
روزهایاولنخستیندورهنمایشگاهمجازیکتاب

باآندستبهگریبانبودنددردورهدوموجودنداردو
عالقهمندانمیتواننددرهرساعتیواردسایتشوند
وبههمراهبازدیدازنمایشگاه،دستبهخریدکتابهم

بزنند.براساسگفتهرئیسدومیننمایشگاهمجازی
کتابتهراندردوروزاول۲۲0هزارو۱۱4نسخهکتاب

بهارزش۱4۸میلیاردو۲۲۳میلیونو۳۱0هزارو
۸0۱ریالازسویمردمخریداریشدهاست.

تاپایاندومینروزازنمایشگاهمجازیکتابتهران،

کمسنترینخریدارکتاب،کودکچهارسالهازشهر
بیجاراستانکردستانمعرفیشدهکهوالدینش

کتابهاییباموضوعدانشکودکرابرایاوخریداری
کردندومسنترینخریدارکتابهمفردی9۲سالهاز

استانتهرانبودهکهپنجنسخهکتابخریدهاست.
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و هنر فرهنگ 

گزارش

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن پرسنل هوانیروز خراسان )در حال 
تصفیه( در ساعت 9/00 روز یکشنبه مورخه 1400/11/17 در محل پایگاه هوانیروز مشهد مقدس برگزار می شود.
از کلیه اعضاء محترم تقاضا می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات زیر در این جلسه حضور بهم رسانند.
اعض��اء محترم��ی ک��ه ام��کان حض��ور آنه��ا در جلس��ه مق��دور نمی باش��د می توانن��د حق رأی خ��ود را ب��ه موجب 
وکالتنام��ه کتب��ی ب��ه هم��راه کپ��ی شناس��نامه و کارت مل��ی ب��ه ف��رد دیگ��ری مح��ول نماین��د ک��ه در ای��ن 
ص��ورت تع��داد آراء وکالت��ی ه��ر عض��و حداکث��ر س��ه رأی و ه��ر ش��خص غیرعضو تنه��ا ی��ک رأی خواه��د بود.

وکی��ل اعض��اء متقاض��ی اعط��اء نمایندگ��ی بای��د وکالتنام��ه مورد نظ��ر خود را از س��اعت 9 ت��ا 12 از ش��نبه تاریخ 
1400/11/9 ت��ا چهارش��نبه تاری��خ 1400/11/13 در روزه��ای اداری ب��ه مح��ل دفت��ر ش��رکت مراجع��ه ت��ا پ��س 
از تأیی��د وکالتنامه ه��ای مزب��ور توس��ط مق��ام مج��از، ورق��ه ورود ب��ه مجم��ع ب��رای ف��رد نماینده ص��ادر گردد. 
ضمن��ًا هم��راه داش��تن اص��ل کارت مل��ی و شناس��نامه و کپی آن جه��ت ورود اعضاء به جلس��ه الزامی می باش��د.

دستورجلسه:   1- تصویب صورت های مالی سال های 95 الی 99 پس از استماع گزارش هیئت تصفیه و ناظر.
2- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1400.

3- تعیین تکلیف و تصمیم گیری در خصوص زمین ساغروان بابت اخذ قرارداد با وکیل یا مصالحه در خصوص 
اعضاء فاز 3 با توجه به داشتن معارضین.

4- تعیین تکلیف و تصمیم گیری در خصوص زمین 1/7 هکتار شاندیز بابت اخذ قرارداد با وکیل و تأمین 
هزینه توسط اعضاء.

5- اصالح نقشه زمین فاز 1 و 2 شاندیز و جانمایی قطعات خارج از سند.
6- تعیین تکلیف در خصوص زمین فاز 1 و 2 شاندیز برای بستن قرارداد با وکیل جهت رفع تعارض اشخاص 

حقیقی و حقوقی و منابع طبیعی با تأمین هزینه توسط اعضاء.
7- بستن قرارداد با کارگروه یا وکیل جهت تغییر کاربری یا طرح جایگزین دیگر برای زمین فاز 1 و 2 شاندیز با 

تأمین هزینه توسط اعضاء.
8- حسابرسی شرکت از سال 96 تا 1400 با تصویب هزینه مربوط توسط اعضاء.

9- با اشاره به بند 6 دستور جلسه تصمیم گیری در مورد دادگاه آقای کرباسی که دارای حساسیت می باشد.
10- تمدید مدت تصفیه شرکت تعاونی.                                 11- انتخابات اعضاء هیئت تصفیه و ناظر.

امام خمینی 85 پالک 76 تلفن 38547327- 051
هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن پرسنل هوانیروز خراسان )در حال تصفیه(

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول(
شرکت تعاونی مسکن پرسنل هوانیروز خراسان )در حال تصفیه(
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از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی کار سازان ایثار گر ابر شهر نیشابور دعوت می شود تا در جلسه مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم راس ساعت 18 روز سه شنبه 1400/11/19 که در محل باشگاه فجر 

جنب میدان باغرود نیشابور تشکیل میگردد حضور به هم رسانید.
ضمنا متقاضیان عضویت در هیئت مدیره وبازرسی شرکت تقاضای خود را ظرف یک هفته از تاریخ انتشار 
آگهی به دفتر شرکت )فروشگاه شاهد ایثار( واقع در بلوار شهید فهمیده جنب ساختمان بنیاد شهید و امور 

ایثارگران تحویل دهند.
جهت سپردن وکالت از تاریخ 1400/11/11  الی  1400/11/18 در ساعات اداری به همراه وکیل ومدرک معتبر 

به دفتر شرکت واقع در بلوار شهید فهمیده جنب اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران مراجعه نمائید.
دستور جلسه : 1-استماع گزارش هیئت مدیره وبازرس .

2-بررسی و تصویب صورتهای مالی سال 1398-1399 و اتخاذ تصمیم در خصوص سود حاصله.
3-تصویب لیست بودجه پیشنهادی شرکت برای سال مالی 1400
4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی.
5-انتخاب هیئت مدیره اعضای اصلی و علی البدل برای 3 سال.

6-تعیین پاداش اعضاء هیئت مدیره وبازرس قانونی .
7-تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت . 

هیئت مدیره شرکت تعاونی کار سازان ایثار گر ابر شهر نیشابور ف
/1
41
07
02

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی)بطور فوق العاده( نوبت دوم

سازمان بنادر و دریانوردی شهید رجایی

به اس�تناد رونوشت سند شماره 40438 مورخ 1400/06/22  
با شناسه سند 140011455765000068دفتر اسناد رسمی 45 قشم 
آقای حس�ن الری زاده فرزند نجف تمامی ش�ش دانگ سهام خود 
در مالکیت لنج باری به شماره ثبت 12781- بندرعباس را به آقای 

عبدالرحمن گالنی گلی فرزند حبیب انتقال قطعی داده است. 
مراتب به استناد ماده 25 قانون دریایی ایران آگهی می گردد.
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شناسه آگهی 1265177

12781 لنج باری بندرعباس)نوبت اول(
 شهرداری تربت حیدریه در نظر دارد نسبت به فروش 3/ سه قطعه زمین واقع در خیابان مهر 
بین مهر 15 – 17 و خیابان رضا شهر- رضا شهر 6/6 از طریق برگزاری مزایده عمومی به متقاضیان 

واجدالشرایط اقدام نماید . لذا از کلیه متقاضیان جهت شرکت در این مزایده دعوت بعمل 
می آید جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد به اداره امالک شهرداری )واحد مستغالت( 

مراجعه فرمایند یا با شماره  52222082  تماس حاصل فرمایند .
خرید اسناد : از تاریخ 1400/11/09 لغایت 1400/11/16 

تسلیم پیشنهادات : تا مورخ   1400/11/25  پایان    وقت اداری   به دبیرخانه    حراست شهرداری می باشد .
بازگشایی پاکت ها : 1400/11/27 در کمیسیون معامالت شهرداری تربت حیدریه .

*هزینه دو نوبت نشر آگهی بعهده برنده مزایده می باشد .
*اطالعات بیشتر و شرایط مزایده در اسناد مزایده قید گردیده است .

    وحید فرخ تبار- شهردار تربت حیدریه 

آگهی مزایده ) نوبت دوم (

ف
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مجم��ع عمومی ف��وق العاده  جهت انحالل ش��رکت  تعاونی  
مس��کن مهر ش��هر گستر سرخس  ش��ماره ثبت 430 روز 
چهارش��نبه م��ورخ 1400/11/27  س��اعت  9 صبح در محل  
قانون��ی ش��رکت برگ��زار م��ی ش��ود. از کلی��ه داوطلبان 
عضویت دعوت می ش��ود با در دست داشتن ورقه ورود 
به جلسه جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در 

این جلسه حضور به هم رسانند. 
دستور جلسه : 1- طرح و تصویب انحالل تعاونی

2- نشانی تصفیه 
نماینده هیئت مدیره محمد آجری

دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده 
جهت انحالل شرکت تعاونی  مسکن مهر شهر گستر 

سرخس شماره ثبت430
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مجم��ع عموم��ی عادی بطور ف��وق العاده  ش��رکت  تعاونی  
مس��کن مهر شهر گس��تر سرخس ش��ماره ثبت 430 روز 
چهارش��نبه  مورخ 1400/11/27 س��اعت  10 صبح در محل  
قانون��ی ش��رکت برگ��زار م��ی ش��ود. از کلی��ه داوطلبان 
عضویت دعوت می ش��ود با در دست داشتن ورقه ورود 
به جلسه جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در 

این جلسه حضور به هم رسانند . 
دستور جلسه : 1- انتخاب اعضای هیات تصفیه  

2- انتخاب ناظر اجرایی  
نماینده هیئت مدیره محمد آجری

دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده شرکت تعاونی مسکن مهر شهر گستر سرخس 

شماره ثبت 430
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ب���رگ س���بز خ���ودروی  وان���ت نیس���ان م���دل 1388 
رن���گ آبی-روغن���ی ب���ه ش���ماره انتظام���ی 835ب75 
ای���ران 94  ش���ماره موتور 491113 و ش���ماره شاس���ی 
مس���عود  مالکی���ت  ب���ه   NAZPL140TIL203442
س���هرابی مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ح
, 1
41
07
22

دی
قو

مف
ی 

گه
آ
و  ب���رگ س���بز و س���ند کمپان���ی و س���ند محض���ری 
کارت خ���ودرو کامی���ون کش���نده اویک���و 330 م���دل  
1992 ب���ه رن���گ س���فید ب���ه ش���ماره پ���اک 586ع35 
ای���ران 12 ب���ه  ش���ماره موت���ور 282052  و ش���ماره 
شاس���ی 130278 ب���ه مالکی���ت علی اختی���اری امین 
مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبارس���اقط م���ی گردد.
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پروانه س���اختمان آقایان علی ناجی 
جمال و س���ید حس���ین میرزا بابائی 
متعل���ق ب���ه قطع���ه ش���ماره 6بلوک 
35 محل���ه 10 پ���اک ثبت���ی 11044 
اصل���ی   236 از  فرع���ی   7 فرع���ی 
باکدنوس���ازی  چن���اران   7 بخ���ش 
ه  ی���د د گر د 6مفقو -3 5 -1 0 -1
باش���د. م���ی  اعتبارس���اقط  ازدرج���ه 
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جواز کس���ب فروش���ندگان لوازم خانگی  آقای 
حس���ینعلی  ازمیری���ان مق���دم  با ش���ماره ملی 
0940600315 تاری���خ ص���دور 1398/09/28 ب���ا 
ش���ماره 046689326 مفقود ش���ده است و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد .
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برگ سبز خودرو سواری سمند تیپ ایکس7 رنگ 
نقره ای متالیک س���ال 1386به ش���ماره شهربانی 
47 ب826 ایران 74 و ش���ماره بدن���ه 15516991و 
شماره موتور 12485233513 به مالکیت محمد 
محم���دی مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 

می گردد. 14
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تکس����از  موتورس����یکلت  س����بز  ب����رگ  و  پ����اک 
125ccCDI م����دل 1388 ش����ماره پ����اک ای����ران 761-

21839 ش����ماره موت����ور A884287 ش����ماره شاس����ی 
N1J***125K8832534 به نام عباسعلی معین فرد 
مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار س���اقط می باشد.
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برگ س���بز سواری پیکان  به رنگ سفید – روغنی 
م���دل 1380 ب���ه  ش���ماره موت���ور 11128012134 و 
ش���ماره شاس���ی 80409802 به ش���ماره پاک 32 
– 456 ه 88 ب���ه مالکی���ت آمن���ه زاروئ���ی س���عد 
مفق���ود گردیده و از درجه اعتبارس���اقط می گردد.
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برگ س���بز و کارت ماش���ین خودروی  پراید صبا مدل 
1385 رنگ نوک مدادی متالیک به ش���ماره انتظامی 
ای���ران 12  ش���ماره موت���ور 1729300 و  887ص22 
شماره شاسی S1412285266122 به مالکیت حبیب 
ق���ادری افتخ���اری مفقود گردی���ده و از درج���ه اعتبار 

ساقط می باشد.  ح
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مدرک فارغ التحصیلی اینجانب سهیا فیروزی 
فرزن���د جمش���ید ص���ادره از مش���هد در مقط���ع 
کارشناس���ی پیوس���ته  رش���ته تربیت دبیر زبان 
انگلیسی صادره از دانشگاه آزاد اسامی واحد 
مش���هد ب���ه ش���ماره س���ریال 2625706مفقود 

گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابن���ده تقاض���ا می ش���ود اص���ل م���درک را به 
دانش���گاه آزاد اسامی مش���هد دانشکده علوم 
انس���انی  به نش���انی: مش���هد بلوار شاهد -بین 
می���دان م���ادر و بل���وار امامیه س���ازمان مرکزی 
دانش���گاه آزاد اسامی مش���هد اداره امور فارغ 

التحصیان ارسال نمایید. 
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ب���رگ س���بز  خ���ودرو  وان���ت دوکابین م���زدا  تیپ  
2600رن���گ س���فید روغن���ی س���ال 1991 به ش���ماره 
ای���ران 74 و ش���ماره بدن���ه  ش���هربانی99 و823 
214501 و ش���ماره موت���ور 005348 ب���ه مالکی���ت 
وحی���د هم���دم مفقود گردی���ده و از درج���ه اعتبار 

ساقط می گردد. 14
10
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آگهی دعوت به ارزیابی کیفی و مناقصه
 ) بصورت فشرده (  - نوبت دوم  

فراخوان عمومی مناقصه شماره  1400-37-22
اداره کل راه آهن خراسان  در نظر دارد

 بناب�ر آیین نامه اجرای�ی بند ج ماده 12 قان�ون برگزاری مناقصات نس�بت به ارزیابی 
کیفی پیمانکاران واجد ش�رایط جهت ش�رکت در مناقصه ،  ازطریق س�امانه تدارکات 

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

الزم به ذکراس�ت کلیه مراحل برگزاری مناقصه ازفراخوان ت�ا انتخاب برنده ازطریق 
سایت مزبورانجام می گردد.

1- نام سازمان مناقصه گذار : اداره کل راه آهن خراسان .
2- شرح مختصر موضوع مناقصه :  تکمیل عملیات ساختمانی ایستگاه راه آهن مشهد.

3- مهلت خرید  اسناد ارزیابی و مناقصه : تا ساعت 14:30  روز  دوشنبه  مورخ    1400/11/11 .    
4- ش�ایان ذکراس�ت دریافت اس�ناد و ارائه پاس�خ ،  صرفا"میبایس�ت ازطریق س�امانه 
ت�دارکات الکترونیکی دولت) س�تاد( ص�ورت پذیرد و ش�رکت کنندگانی ) در صورت 
تمایل ( ، مجاز به دریافت  حضوری اسناد می باشند که قبال در سامانه مذکور ثبت نام 

و اسناد را آپلود نموده اند  .
 http:/iets.mporg.ir 5- فراخ�وان  فوق از طریق پایگاه ملی اطالع رس�انی مناقصات 

اطالع رسانی می گردد.
6-  مهل�ت و مح�ل ارائ�ه  اس�ناد ارزیاب�ی و مناقصه : ش�رکت کنن�دگان در  فراخوان 
ف�وق می بایس�ت اس�ناد ارزیاب�ی و مناقص�ه  را  تا س�اعت 14:30 روز دوش�نبه مورخ  
   www.setadiran.ir1400/11/25_ درس�امانه تدارکات الکترونیکی دولت ب�ه آدرس

بارگذاری  نمایند.
7- قیمت اس�ناد مناقص�ه و نحوه واریز وجه: مبل�غ 1.000.000)یک میلیون( ریال به 

شماره حساب IR 710100004001064004005747    با  شناسه واریز 
215064060280500885132310008000   بنام تمرکز درآمد راه آهن .

8- مبل�غ کل ب�رآورد : مبلغ  57.551.695.534   ریال  بر اس�اس فهرس�ت بهای ابنیه  
سال 1400 .  

9- مدت و محل  اجرا : مدت اجرا  پنج /5 ماه می باشد که هفت/ 7 روز  آن به عنوان 
تجهیزکارگاه  بوده و محل  اجراء  طبق اسناد مناقصه میباشد.

10- مبل�غ تضمین  ش�رکت در فرآین�د ارجاع مبل�غ   2.877.584.777  )دو میلیارد و  
هش�تصد و هفت�اد و هفت   میلیون و پانصد و هش�تاد و چهار ه�زار و هفتصد و هفتاد و 
هف�ت (  ریال مطابق ب�ا تضامین معتبر من�درج در آیین نامه تضمی�ن معامالت دولتی 
موضوع مصوبه ش�ماره 123402/ت 50659  مورخ 94/09/22 هیئت محترم وزیران 
و اصالحی�ه آن ب�ا ش�ماره  5211/ت 57592 ه�� م�ورخ 1400/01/22   ،  در صورت 
واری�ز  نق�د  ش�ماره  حس�اب  IR 290100004001064006372624 ب�ا شناس�ه واری�ز " 

984280500111111111111111111111  "نزد بانک مرکزی  اعالم می گردد .
  تذکر: به درخواس�ت مناقصه گذار ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار الزم است 

به مدت سه ماه دیگر قابلیت تمدید داشته باشد.
11- رش�ته و رتب�ه پیمان�کار : داش�تن  حداقل رتبه  5  رش�ته ابنیه  از س�ازمان برنامه و 
بودج�ه الزامی می باش�د. و می بایس�ت به هم�راه اس�ناد مرتبط درس�امانه تدارکات 
الکترونیکی دولت به آدرسwww.setadiran.ir   بارگذاری  نمایند .  در غیر اینصورت 
از فرآیند مناقصه  حذف خواهند گردید و هیچگونه ادعایی از سوی شرکت کننده  در 

اینخصوص قابل استماع نخواهد بود .
تذک�ر1 : ب�ا توجه به گواهی صالحیت در رش�ته و پایه مورد نی�از دارای ظرفیت آزاد 

الزم با توجه به مبلغ برآورد مناقصه باشند.
تذک�ر 2 : بارگ�ذاری تصویر برابر با اصل ش�ده گواهی صالحیت در س�امانه تدارکات 

الکترونیکی دولت به آدرسwww.setadiran.ir  الزامی می باشد . 
تذک�ر 3 " ارائه گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی 
ب�ه موجب مصوب�ه 135943/ ت 55887 ه� م�ورخ 97/10/15  هیئت محترم وزیران 
و  آیی�ن نام�ه ایمنی ام�ور پیمان�کاری" مص�وب 89/03/05  وزیر تع�اون ،کار و رفاه 
اجتماعی علی الخصوص ماده 2 آن  درس�امانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس

www.setadiran.ir  الزامی است.
12- هزینه دو نوبت آگهی مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باشد . 

پ�س از ارزیابی کیفی ، از مناقصه گران واجد ش�رایط که حداقل امتیاز الزم را کس�ب 
نموده باشند جهت شرکت در جلسه مناقصه دعوت بعمل خواهدآمد.

اداره کل راه آهن خراسان

وزارت راه و شهرسازی
شرکت راه آهن

جمهوری اسالمی ایران
)سهامی خاص( 

اداره کل راه آهن خرأسان

 می توان ضعف های نمایشگاه 
مجازی کتاب را جبران کرد

جای خالی 
شبکه 

اجتماعی 
کتاب خوانان



بحران 
برنامه ریزی شده
بشار جعفری، معاون 
وزیر خارجه سوریه 

در بیانیه ای در 
شورای حقوق بشر 
اظهار کرد: سوریه 

از سال۲۰۱۱ با یک 
جنگ تروریستی 
برنامه ریزی شده 

و اشغال بخشی 
از خاکش توسط 

بیگانگان و استمرار 
حمایت  طرف های 

خارجی از گروه های 
تروریستی مواجه 

است و این چالش های 
بزرگ پیامدهای 
فاجعه باری برای 

وضعیت حقوق بشر 
در سوریه داشته و 

تحمیل تحریم های 
اقتصادی یک جانبه 

بر سوریه از سوی 
آمریکا و اتحادیه اروپا 
بر شدت و وخامت آن 

افزود.

زومزوم

او به تببین ریشه ها، اهـــداف و 
ــهــار عربی  عـــوامـــل راهـــبـــردی ب
پرداخته و می گوید: سال های 
بین2000 تا2010 سال های جنگ 
ــرژی  ــام گرفته و سند ان انـــرژی ن
صادر شده توسط کنگره آمریکا 
در آن زمــان کــه نتیجه تصمیم 
اتخاذ شده برای اجرای توافق نامه »کیوتو« بود، گواه 
این ادعاست. توافق نامه کیوتو که در ســال1997 در 
ژاپن به امضا رسید، مبنی بر کاهش انتشار گازهای 
سمی ناشی از کارخانه های کشورهای صنعتی 
غرب بود تا ارزان ترین و کم هزینه ترین گاز با کمترین 
سطح تأثیر بر گرمای جهانی همراه باکاهش انتشار 
گازهای سمی جایگزین آن شــود. طبیعتاً روسیه 
در صدر ذخایر جهانی گاز قرار دارد، سپس ایران، 
قطر، قزاقستان، ترکمنستان، ایاالت متحده آمریکا، 
عربستان سعودی، امارات و نیجریه در جایگاه بعد 

قرار می گیرند.
کامل فاضل با اشاره به اینکه آن زمان روسیه به 
عــنــوان تولیدکننده نخست گــاز در جــهــان، گاز 
مــورد نیاز قــاره اروپــا را تأمین می کرد، می افزاید: 
ــا در هــمــیــن نــقــطــه، آمــریــکــا بــا مــتــهــم کــردن  امـ
روسیه به استفاده از گاز به عنوان اهرم فشار بر 
کشورهای اروپایی به استفاده سیاسی از اصطالح 
ــاالت متحده  گــاز متوسل شــد. به همین دلیل ای
شتابزده با اعــالم خط لوله گــاز »نابوکو« تالش 
کــرد مسیر گــاز روسیه به اروپــا را مسدود کند تا 
سلطه این کشور بر بازار گاز اروپا را در هم شکند. 
خط لوله نابوکو از آسیای مرکزی در قزاقستان 
و ازبکستان و ترکمنستان شــروع می شود و به 
سمت غرب تا دریــای خزر و آذربایجان و سپس 
گرجستان و ترکیه و بلغارستان به اروپا به دور از 

خاک روسیه امتداد می یابد.

سوریه و حیفا؛ دو نقطه راهبردی ◾
این تحلیلگر سوری توضیح می دهد: اما این همه 
ماجرا نبود، خط لوله نابوکو تنها محدود به گازرسانی 
به اروپــا نبود، بلکه هــدف دیگری نیز داشــت و آن 
انتقال گاز از طریق ترکیه و سوریه و از جنوب لبنان به 
»حیفا« در سرزمین های اشغالی بود. چنانچه وزیر 
انرژی وقت رژیم صهیونیستی از توافق با ترکیه که 
شریک واقعی در این خط لوله گاز بود، خبر داد. این 
توافق کمی قبل از جنگ ژوئیه2006 صورت گرفت، 
جنگی که هدف آن اخراج حزب هللا از جنوب لبنان در 
راستای خدمت به پروژه انتقال گاز بود، اما شکست 

سختی متحمل شد. 
وی با اشــاره به اینکه بــرای راه انـــدازی خط لوله گاز 
دیگری از قطر از طریق عربستان سعودی و دریای 
ســرخ به عسقالن و سپس به حیفا برنامه ریزی 
شده و قرار بود بازار آزاد گاز در دریای مدیترانه باشد 
و سپس خط دیگری از این خط لوله از طریق اردن، 
ســوریــه و سپس ترکیه بــه سمت اروپـــا منشعب 
ــادگــی الزم بــرای  ــران هــم آم ــ ــرد: ای ــود، اضــافــه کـ  شـ
راه اندازی خط لوله گازی به طول3هزارو200 کیلومتر 
از ایــران به عــراق و سوریه را بــرای تأمین گاز اروپــا از 
طریق دریای مدیترانه اعالم کرد. بانگاهی به همه این 

تئوری ها متوجه می شویم سوریه به مهم ترین گره این 
خطوط لوله متضاد در سراسر محورهای بین المللی 

و گره اقتصاد جهانی در آینده تبدیل شده است.

اختالف کشورهای اروپایی و جرقه »بهار عربی« ◾
کامل فاضل ادامــه می دهد: از سوی دیگر، در قاره 
ــراردادی بین شرکت روسی  آفریقا، در ســال2009 ق
»گازپروم« و نیجریه برای ساخت پاالیشگاه های گاز 
در این کشور و گسترش خط لوله گاز از طریق لیبی و 
ایتالیا به اروپا در دوران برلوسکنی امضا شد. برکناری 
برلوسکنی که موافقت خود را با این پروژه اعالم کرده 
بود و ارتباط نزدیک وی با »معمر قذافی« دیکتاتور 
پیشین لیبی اتفاقی تصادفی نبود! چنانچه ظهور 
گروه افراطی »بوکوحرام« در آن زمان در شمال نیجریه 
و انجام اولین عملیات تروریستی این گروه همزمان با 
امضای توافق نامه شرکت گازپروم روسیه با نیجریه 
روی خط لوله گاز مذکور موضوعی تصادفی نبود، 
بلکه آن ها می خواستند با ظهور این گروه تروریستی 
عمالً اجرای پروژه گاز مذکور را ناممکن سازند. طبیعتاً 
سرنگونی رژیم »زین العابدین بن علی« در تونس 
و رژیم »معمر القذافی« از جمله پیامدهای ناشی 
از توطئه برای شکست پروژه گاز بود. این تحلیلگر 
سوری با بیان اینکه بررسی تقاطع این خطوط لوله 
گاز و جنگ شدید بین کشورهای بزرگ برای کنترل 
مهم ترین شریان ها و رگه های اقتصاد جهانی در 
سال ها و دهه های آینده نشان می دهد جرقه بهار 
عربی در حادثه خودسوزی »محمد بوعزیزی« جوان 
تونسی در پی اعتراض به شرایط سخت معیشتی 
زده نشد، تصریح می کند: هیزم اصلی ایــن آتش 
لحظه ای بود که غرب از این حادثه برای آغاز طرح خود 
موسوم به بهار عربی بر اساس فهرست آمریکا برای 
طبقه بندی کشورها به عنوان دیکتاتور، سرکوبگر و 
عدم احترام به حقوق بشراستفاده کرد.  این تحلیلگر 

عربی ادامــه می دهد: ایــده بهار عربی بــرای تغییر 
رژیم های عربی یا اجرای دموکراسی و رعایت حقوق 
بشر نبود بلکه هدف، رسیدن به نقطه اصلی جدایی 
یعنی سوریه بود که اصلی ترین گره درگیری در جنگ 
خطوط لوله گاز محسوب می شد. از این رو هم گرایی 
ترکیه و قطر با سوریه قبل از شروع بهار عربی یعنی 
پیش از سال2011 و سفرهای »رجب طیب اردوغان« 
و »حمد آل ثانی« امیر قطر به سوریه برای متقاعد 
کردن رهبری آن در راستای عملی شدن پــروژه خط 
لوله گاز قطر از طریق سوریه و ترکیه به اروپا به وجود 
آمد. اما مخالفت رهبری سوریه با این طرح موجب 
ایفای نقش ترکیه در حوادث بهار عربی به ویژه برای 
سرنگونی دولــت سوریه و ورود هــزاران تروریست 
مسلح از ملیت های مختلف در سراسر خاک این 

کشور شد.

مهم ترین نتایج 10 ساله »بهار عربی« ◾
این تحلیلگر سوری در پایان اضافه می کند: می توان 
ــروژه بــهــار عــربــی بــه طـــرز چشم گــیــری در  ــ گفت پ
فقیرشدن مردم کشورهای هدف و وخامت وضعیت 
اقتصادی آن هــا، دامن زدن به روح نزاع و جنگ در 
میان فرزندان آن ها و گسترش سالح و هرج و مرج در 
بینشان موفق بوده ، اما در سطح راهبردی، بهار عربی 
در تحقق اهــداف مــورد نظر از جنگ هایی که برای 
آن ها به بهانه دموکراسی و حقوق بشر برنامه ریزی 
شده بــود، ناکام ماند. اتــاق فکرهای سازمان سیا و 
متحدانشان برنامه های بزرگی را برای این بهار عربی 
در راستای پیروزی در جنگ اقتصادی واقعی در 
خطوط لوله گاز و انرژی طراحی و اجرا کردند که البته 
محور مقاومت نیز از درک راهــبــردی ایــن واقعیت 
دور نبود و برای مبارزه با این طرح، وارد میدان شد و 
قطعاً در هر حوزه ای که آمریکا و متحدانش بخواهند 

تخریب کنند، در صحنه حاضر خواهد شد.

 تحلیلی متفاوت از تحلیلگر سوری 
همزمان با 10 سالگی جنبش های مردمی در کشورهای اسالمی

 بهار عربی 
با چاشنی تبادالت انرژی
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گفتوگوی5
ویژه

از بیداری اسالمی تا جنبش های منطقه ای
بیداری اسالمی عنوان سلسله قیام هایی است که پس 
از سال2011 در کشورهای عربی رخ داد. این قیام ها از 
نیمه دوم ســـال13۸9 شمسی شــروع شــد. نخستین 
جرقه این اتفاقات با خودسوزی یکی از جوانان معترض 
در تونس زده شــد. مــوج قیام ها پس از آن در مصر، 
لیبی، یمن و بحرین ادامه یافت. این قیام ها در تونس، 

مصر، لیبی و یمن منجر به سرنگونی حکومت شد و 
در بحرین، نبرد میان مردم و حکومت همچنان ادامه 

دارد. 
رهــبــر انــقــالب بــا تحلیل مــاهــیــت ایـــن قــیــام هــا آن را 
بــیــداری اســالمــی نامیدند؛ زیـــرا مـــردم ایــن کشورها 
ــاس  ــراسـ ــای خــــود بـ ــه هـ ــتـ ــواسـ ــال تــحــقــق خـ ــبـ ــه دنـ بـ

ــود را اســـالم  ــالم هــســتــنــد و مــبــنــای حـــرکـــت خــ ــ  اسـ
قرار داده اند. 

چهره های سکوالر از این حرکت ها با تعابیری همچون 
بهار عربی یاد می کنند. اما آنچه از این مهم تر است 
اینکه دستگاه سلطه غــرب خیلی زود توانست این 
حرکت ها را مصادره و در بعضی کشورها مانند سوریه 

حتی آن ها را راه اندازی کند. 
ــن نهضت ها در آن هـــا شـــروع شد  کشورهایی کــه ای
ــرار گرفتن در منطقه غــرب آسیا و شمال  عــالوه بــر ق
آفــریــقــا، روی مــخــازن انــبــوه نفت و گــاز هــم هستند. 
ــرای آن نقشه  ــ ــواره بـ ــمــ ــرب هــ ــه غــ ــازی کـ ــ ــفــت و گـ  ن

داشته است.

کامل فاضل
تحلیلگر سوریه ای

  جواد فراهانی       ۱۰ سال پیش در چنین ایامی 
مجموعه ای از جنبش ها، اعتراضات و آشوب ها و یا 

 اقدامات مسلحانه در برخی از کشورهای عربی
 شاخ آفریقا مانند تونس، مصر، لیبی و... علیه حکومت 
این کشورها آغاز شد که از آن با عنوان »بهار عربی« یاد 

می شود. آن زمان در گزارش های خبری و رسانه ای، علت 
این اعتراضات، دیکتاتوری رژیم های حاکم، عامل آن 

ملت های خشمگین از این رژیم ها و اهداف این اعتراضات 
برقراری دموکراسی، حقوق بشر، عدالت و موضوعات 
انسانی یاد می شد. اکنون پس از گذشت ۱۰ سال از آغاز 

این اعتراضات، آیا دموکراسی در کشورهای عربی 
برقرار شده وحقوق بشر در همه  این کشورها رعایت 

می شود؟ به بهانه ۱۰سالگی این جنبش ها و شروع آن ها 
در سال۲۰۱۱ با »سامر کامل فاضل« کارشناس مسائل 

انرژی و تحلیلگر سیاسی سوری صحبت کرده ایم.

شهرداری كرج در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب شورای اسالمی شهر ، پروژه مندرج در جدول ذیل را از 
طریق مناقصه عمومی به پیمانكاران واجد شرایط واگذار نماید.

مبلغ سپرده به مبلغ برآورد به ریالشرح پروژهردیف
ریال

نحوه پرداخت مدارک الزم
قرارداد

1
عملیاتی  اندازی  وراه  خرید،نصب 
راداری  سرعت  تخلف  ثبت  سیستم 
ثابت و تجهیزات مربوطه- برآورد کل

20/712/940/0001/036/000/000

ارائه رزومه واساسنامه مرتبط با 
موضوع پروژه ومدارک الزم مبنی بر 
اخذ کد جریمه برای سیستم ثبت 

تخلف سرعت راداری
نقدی

1- سپرده شركت در مناقصه به یكی از روشهای ذیل ارائه گردد. ضمانت نامه بانكی معادل مبلغ فوق كه به مدت 90 روز اعتبار داشته و قابل 
تمدید باشد و یا واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب 700786948623 بانك شهر.

2- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
3- مبل��غ 1/000/000ری��ال ب��ه عنوان هزینه خرید اس��ناد به حس��اب 700785313795 به نام  ش��هرداری كرج از طریق س��امانه الكترونیكی 

دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  می بایست واریز گردد. 
4- متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی تا تاریخ 1400/11/12 جهت خرید اسناد مناقصه به سامانه الكترونیک دولت)ستاد(مراجعه نمایند.
5- ش��ركت كنندگان می بایس��ت ضمن بارگذاری ضمانت نامه شركت در مناقصه در س��امانه ستاد،نسبت به تحویل اصل ضمانت نامه تا پایان 

وقت اداری تاریخ 1400/11/23 به آدرس كرج- میدان توحید- بلوار بالل -دبیرخانه شهرداری كرج واقع در طبقه اول اقدام نمایند.
6-در صورت بروز هرگونه تناقص در موارد مندرج در آگهی با سامانه ستاد،مالک عمل سامانه ستاد خواهد بود.

7-پیش��نهادات رس��یده در مورخ 1400/11/24 در كمیسیون عالی معامالت شهرداری كرج مطرح و پس از بررسی و كنترل برنده مناقصه اعالم 
خواهد شد.

 8- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
* جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 35892418-026  تماس و یا به سایت   www.karaj.ir  مراجعه نمائید.

اداره امور قراردادها و پیمانها - شهرداری كرج

»آگهی مناقصه عمومی شماره 2000005265000020«  
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آگهی مناقصه)عمومی(
     نوبت اول

1-مناقصه گذار: شركت گاز استان خراسان رضوی
2-موض�وع مناقصه: اصالح ش�بکه و انش�عابات گاز،ابزاردقی�ق و حفاظت از 

زنگ نواحی گازرسانی گناباد بجستان و شهرها  روستاهای تابعه  
3- شرایط اولیه متقاضیان:

الف- دارا بودن  رتبه در رشته تاسیسات و تجهیزات ازسازمان برنامه و بودجه 
ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع كار

ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی از اداره كار و امور اجتماعی
www.setadiran.ir و دریاف�ت گواه�ی امض�ای  ن�ام در س�ایت  د- ثب�ت 

الکترونیکی
 4- مدت اعتبار پیش�نهادها:از تاریخی كه برای تس�لیم آن در فراخوان ذكر 

شده تا مدت سه ماه می بایست معتبر باشد. 
كار: -/ 1.787.400.000 ارج�اع  فراین�د  مبل�غ تضمی�ن ش�ركت در   -5
 )ی�ک میلی�ارد و هفتصد و هش�تاد و هفت میلی�ون و چهارص�د هزارریال( 
می باش�د كه می بایس�ت بر اساس یکی از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه 
تضمی�ن معامالت دولتی به ش�ماره123402/ت50659 ه مورخ 94/09/22 
تهی�ه گ�ردد و حتما اص�ل آن قبل ازآخرین مهل�ت ارائه پیش�نهاد قیمت به 

صورت دس�تی تحویل دفتر حراس�ت ش�ركت گاز اس�تان خراس�ان رضوی 
واق�ع درمش�ه��د - بلوار خی�ام – نبش تقاطع ارش�اد– طبق�ه همکف گردد.
6- مهلت اعالم آمادگی و دریافت اس�ناد مناقص�ه: از تاریخ 06/ 1400/11 

لغایت آخروقت اداری 13/ 1400/11
7- آخری�ن مهلت بارگذاری اس�ناد و ارائه پیش�نهاد قیمت : س�اعت 14:00 

مورخ 1400/11/23
8- پیش�نهادهای واصله در س�اعت09:30مورخ 1400/11/24دركمیس�یون 
مربوط�ه ب�از و خوانده می ش�ود و حض�ور پیش�نهاد دهندگان و ی�ا یك نفر 
نماینده مجاز آنها با همراه داش�تن معرفینامه ممهور به مهر ش�ركت در جلسه 

آزاد است.
9- ی�ادآور می گردد كلی�ه مراحل مناقصه از طریق درگاه س�امانه تداركات 
الکترونیکی دولت )س�تاد( به آدرسwww.setadiran.ir  انجام خواهد ش�د.

10-رعای�ت قان�ون حداكثر اس�تفاده از ت�وان تولیدی و خدماتی كش�ور و 
خدماتی كشور و حمایت ازكاالی ایرانی الزامی است و ماده 5قانون مذكور 
و صرفا موسس�ات و شركتهای ایرانی ثبت ش�ده در فهرست توانمندی های 

مندرج در سامانه توانیران مجاز می باشد.
  WWW.nigc-khrz.ir شایان ذكر است دسترسی به متن  این آگهی، در سایت
ام�کان پذیرب�وده و در ص�ورت  نی�از ب�ه كس�ب اطالع�ات بیش�تر ب�ا تلفن: 

37072233-051 تماس بگیرید.
شناسه آگهی: 1265110

      روابط عمومی شركت گاز استان خراسان رضوی

شماره فراخوان مناقصه در سامانه ستاد2000092409000175
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   بخشی از 
سهمیه های 
کنکور ناعادالنه 
است  
منصور کبکانیان، 
دبیر ستاد راهبری 
اجرای نقشه 
جامع علمی کشور 
در خصوص 
سازماندهی 
سهمیه های کنکور 
در گفت وگو با میزان 
اظهار کرد: به بخش 
زیادی از سهمیه ها 
انتقاد دارم، اما در 
برخی از جا ها 
مناسب است؛ مثل 
بومی گزینی که مدافع 
آن هستیم و در برخی 
جا ها می خواهیم 
اشکاالت آن را برطرف 
کنیم، اما به طور کلی 
برخی از سهمیه ها از 
عدالت دور است.

محمود مصدق  میزان بودجه 
بخش فرهنگی دانشگاه های 
کشور مشخص نیست. در واقع 
وزارت علوم تاکنون هیچ گزارش 
و آماری در این زمینه ارائه نداده 
است تا این راز همچنان مگوی 
بماند. اما به اذعان مسئوالن آموزش عالی، بودجه ای 
که برای این حوزه لحاظ می شود اندک است و بدتر 
اینکه بخشی از همین بودجه کم نیز گاهی اوقات 
در سایر حوزه ها مثل عمرانی، آموزشی، پژوهشی 
و رفاهی دانشگاه هزینه می شود و این گونه اجرای 
بسیاری از برنامه ها و فعالیت های فرهنگی لنگ 

می مانند. 
پیش از این عبدالحسین کالنتری، معاون اجتماعی 
و فرهنگی وزارت علوم پیشنهاد داده بود برای جبران 
این موضوع، ردیف بودجه فرهنگی به گونه ای باشد 
که قابلیت مصرف در کدهای دیگر را نداشته باشد. 
از این رو تخصیص اعتبار فرهنگی باید به طور دقیق، 
مستقل و تخصصی پایش شده و در نظر گرفته شود.

برنامه های فرهنگی باید نتیجه بخش باشند  ◾
حسین خنیفر، رئــیــس دانــشــگــاه فرهنگیان در 
ــده مستقل شدن  گفت وگو با قــدس هرچند از ای
بودجه بخش فرهنگی دانشگاه ها استقبال می کند 
و آن را گامی بلند در راستای تحقق بهتر برنامه های 
ــوزش عالی  ــ فرهنگی در دانــشــگــاه هــا و مــراکــز آم
می بیند، اما در کنار آن، بودجه فرهنگی را وابسته 
به برنامه فرهنگی می داند و می گوید: اگر می خواهیم 
برنامه های فرهنگی در دانشگاه ها را تقویت کنیم باید 
بخش های فرهنگی ما برنامه های مناسب و جامع و 
کارنامه مشخصی داشته باشند تا بتوانند بر اساس 
مستندات پیش بروند. چون برنامه های فرهنگیِ 
تــکــراری، بـــی روح و بی نتیجه معموالً کمک کننده 

نیستند. برنامه های فرهنگی باید نتیجه بخش 
باشند، اما اگر برنامه های فرهنگی به کپی سال های 
پیش تبدیل شد و فقط تاریخش را به روز کردیم قطعاً 

در یک دور بسته قرار می گیریم. 
وی با بیان اینکه بودجه فرهنگی دانشگاه ها از جمله 
بودجه فرهنگی دانشگاه فرهنگیان به هیچ وجه 
پاسخگوی فعالیت های فرهنگی نیست، تصریح 
می کند: در واقع ما به کمک خیران و با صرفه جویی، 
استفاده از محل درآمــدهــای اختصاصی و سایر 
بودجه ها کمبود بودجه بخش فرهنگی را جبران 
می کنیم و برنامه های این بخش را پیش می بریم. به 
طوری که 80 درصد برنامه ها و فعالیت های فرهنگی 

ما محقق می شود.

خنیفر با اشـــاره به حضوری شــدن دانشگاه ها از 
نیمسال تحصیلی آینده می گوید: در این صورت 
انجام فعالیت های فرهنگی هزینه های بیشتری 
می برد بنابراین باید بودجه این بخش را به صورت 

ویژه در نظر بگیریم.

مسئله اصلی چیز دیگری است  ◾
اما سعدهللا قیداری نیز که تا همین چند روز پیش 
ریاست دانشگاه اهواز را بر عهده داشته است نگاه 
دیگری به موضوع دارد و به قدس می گوید: اعتبارات 
برای دانشگاه ها درست پیش بینی نمی شود یا اگر 
این اتفاق می افتد به صورت کامل تخصیص پیدا 
نمی کند و اگر کامل تخصیص می یابد با رشد تورم 

در کشور همخوانی نــدارد. در نتیجه بودجه ای که 
برای دانشگاه ها لحاظ می شود پاسخگوی نیازهای 
این مراکز نیستند و همین مسئله اصلی است که 

باید حل شود. 
وی در همین زمینه می افزاید: دانشگاه یک مجموعه 
پیچیده است و نمی شود خیلی بخش های آ ن را جدا 
از هم دید. مثالً گاهی اوقات نیاز است غذاخوری ها و 
یا خوابگاه های دانشجویی را تجهیز و فعال کرد که در 
این صورت شاید مجبور شویم از بودجه بخش های 
دیگر استفاده کنیم و به هر شکل ممکن باید امور را 

اداره کنیم.
وی در پاسخ به این پرسش که چند درصد بودجه 
دانــشــگــاه معموالً بــه بخش فرهنگی اختصاص 
می یابد، می گوید: بودجه، سرفصل های مختلف 
دارد و کامالً مشخص است باید در کدام بخش ها 
هزینه شود. اما دانشگاه ها آن قدر مشکل دارند که 
موضوع بودجه فرهنگی آن تحت تأثیر دیگر مسائل و 
مشکالت قرار می گیرد. ضمن اینکه درصد بودجه ای 
که معموالً به بخش فرهنگی تخصیص می یابد 

معلوم نیست. 

قطعاً بدتر از حاال می شود ◾
مهناز مالنظری، رئیس دانشگاه الزهرا نیز چندان 
نگاه مثبتی به ایده یاد شده ندارد و به قدس می گوید: 
بودجه فرهنگی فــرع ماجرا نیست، بلکه در دل 
بودجه دانشگاه است؛ اما موضوع این است که در 
الیحه بودجه سال آینده کل بودجه دانشگاه ها را 
در دل وزارت علوم بردند و دانشگاه ها دیگر ردیف 
بودجه مستقل ندارند. با وجود این می خواهد در 
حوزه فرهنگی چه اتفاقی بیفتد؟ آن موقع که دست 
دانشگاه ها توی جیب خودشان بود و بر بودجه ها 
تسلط کامل داشتند بخش فرهنگی در دریافت 
بودجه همواره مظلوم ترین بخش ها بود حاال که کل 

بودجه از دستش خارج شده و در اختیار وزارت علوم 
قرار می گیرد باید دید چه اتفاقاتی رخ می دهد. البته 
بودجه دانشگاه ها و بودجه بخش فرهنگی این مراکز 
قطعاً بدتر از حاال می شود چون دانشگاه ها، دیگر هیچ 

اختیاری بر پول یا بودجه شان ندارند. 
وی در همین زمینه می افزاید: با حــذف کد ردیف 
بودجه دانشگاه ها باید فاتحه دانشگاه ها را خواند، 
چون قبالً خودمان امور مختلف را دنبال می کردیم 
و کم و زیاد می توانستیم برای انجام آن ها از جمله 
در بخش فرهنگی برنامه ریزی کنیم اما االن یک پله 
جدیدی به نام وزارت علوم آمده و باید بودجه را از آنجا 
دریافت کنیم، این درحالی است که بدنه وزارت علوم 
برای این کار ساخته نشده و به لحاظ اجرایی به خوبی 

نمی تواند این کار را انجام بدهد. 

ــه مــعــاونــت فرهنگی  ◾ ــه فــرهــنــگــی را بـ ــودجـ بـ
اختصاص دهند

عــبــاس احــمــدی، مــدیــر کــل فرهنگی و اجتماعی 
دانشگاه تهران نیز با اشاره به اینکه عدم شفافیت در 
بودجه فرهنگی وزارت علوم، به دانشگاه ها نیز سرایت 
کــرده، اضافه می کند: واقعاً نمی دانیم چند درصد 
بودجه مصوب دانشگاه، به حوزه فرهنگی مرتبط 
است و چند درصد تخصیص می یابد. به طور مثال 
اگر بودجه دانشگاه تهران ۲-۳هــزار میلیارد تومان 
بوده اما ۳0 درصد آن فقط تخصیص یافته، اعالم 
شود از این ۳0 درصد چه میزان به فرهنگ اختصاص 
یافته است. در این صورت بهتر می توانیم مدیریت 
کنیم و اگر بدانیم واقعاً بودجه ناچیز است به سمت 
تأمین اعتبار از کانال های خارج از دانشگاه می رویم. 
به همین خاطر پیشنهاد می کنیم حداقل بودجه 
فرهنگی را به طور کامل و به صورت متمرکز به بخش 
معاونت فرهنگی اختصاص دهند تا خودمان آن را 

به دانشکده ها تخصیص دهیم.

ددستچينستچين

عبدالحسین کالنتری
معاون اجتماعی و فرهنگی 

وزارت علوم

 در کمال تأسف وضعیت بودجه فرهنگی دانشگاه ها 
فاجعه است چون دانشگاه ها به صورت هیئت امنایی 

اداره می شوند، خودشان در زمینه تقسیم بندی 
بودجه تصمیم گیری می کنند که چند درصد بودجه 

دانشگاه را به فعالیت فرهنگی اختصاص دهند، 

بنابراین به همین سادگی بودجه از ساحت فرهنگی 
می رود. برای جلوگیری از این روند خسارت بار، 

باید ردیف بودجه فرهنگی به گونه ای باشد که 
قابلیت مصرف در ُکدهای دیگر را نداشته باشد. از 

این رو تخصیص اعتبار فرهنگی باید به طور دقیق، 

مستقل و تخصصی پایش شده و درنظر گرفته شود. 
پیشنهاد ما این است درصدی از بودجه دانشگاه ها به 

صورت مشخص به حوزه فرهنگی تخصیص یابد؛ 
هرچند خیلی کم باشد تا کانون ها و تشکل ها با خیال 

راحت از این ظرفیت ها استفاده کنند.
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 فروش کلیه  برای خرید کتاب کنکور! ◾
ــان  ــده ب محسن جــلــواتــی، قــائــم مــقــام  دی
شفافیت و عدالت در مخالفت با مصوبه 
کنکوری شــورای عالی انقالب فرهنگی به 
فارس گفت: خبر دارم فردی کلیه اش را فروخته و برای 
فرزندش کتاب کنکور خریده است. حاال باید کلیه زنش 
را هم بفروشد تا برای او کتاب جدید امتحانات نهایی 

را هم بخرد.

خودروسازها مزاح کرده اند ◾
به گزارش فارس، سردار سیدکمال هادیانفر، 
رئیس پلیس راهنمایی با اشاره به اظهارات 
خودروسازان مبنی بر داشتن زاویه مناسب 
در تصادف برای باز شدن ایربگ ها گفت: گمان می کنم 
خودروسازها مزاح کرده اند، باید اشتباهشان را قبول کرده 
و قول بدهند خودرو ایمن تولید کنند. اصالً کیسه هوا 
راننده تابع سوئیچ نیست، چرا بیخود فرافکنی می کنید .

خسارت های ناشی از آلودگی هوا چقدر است؟ ◾
بــهــزاد اشجعی، کــارشــنــاس آلــودگــی هوا 
ــا پــانــا اظــهــار کـــرد: دربـــاره  در گــفــت وگــو ب
خسارت های ناشی از آلودگی هوا مبالغی 
مطرح می شود. گفته می شود در تهران ۲.6 میلیارد 
دالر است و برخی می گویند در کل کشور ۲0میلیارد 
دالر است اما به نظر من 5 تا 6 میلیارد دالر خسارت 

ایجاد می شود. 

هزینه تراشی 90درصدی برای بیماران ◾
به گــزارش ایرنا، محمد اسماعیل اکبری، 
رئیس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه 
علوم پزشکی شهیدبهشتی ضمن تأیید 
وجــود بحث تعارض منافع در حــوزه پزشکی، گفت: 
بیش از ۴0درصد اقداماتی همچون ماموگرافی،  ام آرآی، 
سونوگرافی و پت اسکن بیهوده است و حتی برخی 

موارد حتی به ۹0 درصد هم می رسد.

جامعه

 رؤسای چند دانشگاه از ضرورت مستقل شدن بودجه 
بخش فرهنگی می گویند

بودجهفرهنگیدانشگاهها
بینظموبیردیف!
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آغاسی به 
اردوی تیم ملی 

دعوت شد
بر اساس اعالم 

آخرین تست های 
گرفته شده از 

بازیکنان تیم ملی 
فوتبال ایران، سید 
مجید حسینی به 

ویروس کرونا مبتال 
شده است. به جای 

حسینی، با نظر 
کادرفنی تیم ملی، 

عارف آغاسی از 
تیم استقالل تهران 
به اردوی تیم ملی 

دعوت شد. آغاسی 
یکی از بازیکنان تیم 
استقالل بود که در 

جریان هفته گذشته 
به ویروس کرونا 

مبتال شده بود.

در  حاشيه

قرار منع تعقیب 
برای متهمان 

فساد در فوتبال

ذبیح هللا خداییان، 
سخنگوی قوه قضائیه 

توضیحاتی را در 
خصوص پرونده 
متهمان فساد در 
فوتبال ارائه کرد و 

گفت»این پرونده از 
ناحیه کمیسیون اصل 
90 به دستگاه قضایی 

ارجاع شده بود، اما 
در مرجع قضایی 

به قرار منع تعقیب 
منتهی شد؛ چراکه 

گزارش واصله کلی بود 
و نقش افرادی که در 

فساد دخالت داشتند 
مشخص نشده بود!

خبرخبر
روزروز

  والهوویچ 
هواداران فیورنتینا با نصب بنری 

اقدام به تهدید والهوویچ که در 
آستانه پیوستن به یووه است، کردند. 

»محافظان تو جانت را نجات نخواهند 
داد، کار تو تمام شده کولی!«.

  کلودیو رانیری 
سرمربی ایتالیایی حدود سه ماه 
بعد از انتخاب به عنوان سرمربی 

واتفورد، به دلیل کسب نتایج ضعیف 
برکنار شد.  او 14 بازی انجام داد که 

نتیجه آن فقط دو پیروزی بود.

  آنسو فاتی 
ستاره بارسلونا، از این باشگاه خواسته 

به او زمان دهد تا درباره انجام 
عمل جراحی تصمیم گیری کند. او 

نمی خواهد با جراحی شانس حضور 
در جام جهانی 2022 را از دست بدهد.

سینا حسینی  
بسیاری از هواداران 
پرسپولیس بر این 
بــــاور بـــودنـــد کـــه با 
انـــتـــخـــاب هــیــئــت 
ــد و  ــ ــدی مــــدیــــره جــ
مدیرعامل مشکالت مالی و مدیریتی 
موجود در این باشگاه برطرف خواهد 
شد اما انگار معادالت این باشگاه پس 
از انتخاب مدیرعامل و هیئت مدیره 
جدید پیچیده تر شــده اســت و حاال 
این باشگاه در آستانه بحرانی بزرگ 

قرار دارد.
مسئوالن وزارت ورزش و جــوانــان در 
پروسه انتخاب مدیران جدید، تالش 
کردند مجموعه ای را به عنوان هسته 
اصلی مدیریت این باشگاه انتخاب 
کنند که پتانسیل مالی کافی داشته 
باشد تا بتواند با کمک گرفتن از این 
ظرفیت مشکالت فـــراوان پیش روی 

این باشگاه را برطرف کند.
اما به نظر می رسد باوجود این وسواس 
بیش از انـــدازه بــازهــم تیم مدیریتی 
جدید سرخپوشان از پس مشکالت 
عدیده مالی ایــن باشگاه برنیامده و 
ــار را  ــن شــرایــط کـ ــداوم ایـ ــ مــطــمــئــنــاً تـ

سخت تر خواهد کرد. 
ــش در جــلــب رضــایــت  ــ نــاکــامــی دروی
ــی بـــه قـــدری  ــن بـــازیـــکـــنـــان و کـــــادر ف

جنجال ساز شده که بازیکنان این تیم 
به صورت نامحسوس برای مجموعه 
مدیریتی باشگاه پیغام فرستادند 
ــا ظــهــر امــــروز پیامک  کــه چنانچه ت
واریزی برای آن ها نیاید قطعاً اعتصاب 

خواهند کرد.
البته رد پای برخی مدیران قبلی در این 
تهدید آشکار به وضوح دیده می شود، 
امـــا فــعــالً هیچ گــونــه واکــنــش رسمی 
نسبت به این موضوع از سوی مدیران 
فعلی پرسپولیس و مسئوالن وزارت 
ورزش و جوانان دیــده نشده است تا 
ــواداران متوجه شوند ماجرا از چه  هـ

قرار است.
با وجــود ایــن هنوز مشخص نیست 
رضــا درویــش در رأس هــرم مدیریتی 
باشگاه چه تدبیری برای حل مشکالت 
اقتصادی و مالی دارد؟ او که به گفته 
حبیب کاشانی با وعده تزریق کمک 
200 میلیارد تومانی در ایــن باشگاه 
مسئولیت قبول کرده، حاال در اجرای 

تعهداتش ناکام مانده است.
ــتــوانــد ایــن  ــش ن ــ مــطــمــئــنــاً اگـــر درویـ
معضل را به درستی مدیریت کند، 
پیش بینی مــی شــود خیلی زودتـــر از 
ــه سرنوشت  آنــچــه تــصــور مــی شــد ب
بیژن ذوالفقارنسب گرفتار و با هجمه 
سنگین هواداران پرسپولیس مواجه 
ــواداران  شــود. بــه ویــژه اینکه حــاال هـ

معتقدند اگــر صـــدری همچنان در 
رأس کــار بــاقــی مــی مــانــد توانمندی 
ــول را داشـــت اما  الزم بـــرای تأمین پ
موافقت با استعفای وی از سوی وزیر 
سبب شد او از واریز پول به حساب 

بازیکنان خودداری کند.
البته برخی منتقدان تیم مدیریت 
سابق باشگاه مدعی شدند این حربه 
تبلیغاتی مجید صدری برای فشار به 
مجموعه مدیریتی در وزارت ورزش 
و جوانان است تا به این روش مسیر 
خود را بــرای بازگشت به پرسپولیس 
فراهم کند، در حالی که صدری نیز در 
دوران حضورش در باشگاه پرسپولیس 
در فرایند پرداخت مطالبات بازیکنان 

ناکام بود. 
با تمام این اتفاقات به نظر می رسد 
اردوی پرسپولیس در آستانه انفجاری 
مهیب قرار گرفته و بعید نیست این 
ماجرا منجر به شکل گیری تغییر و 
تحوالت جدید در این باشگاه شود. 
باشگاه پرسپولیس از ابتدای فصل 
ــزدهــم فــقــط 20  تــا پــایــان هفته شــان
ــرارداد بازیکنان و مربیان را  درصــد قـ
پرداخت کــرده اســت. مجید صدری 
در روزی که قــرار بود بخش دیگری از 
قرارداد اعضای تیم را پرداخت کند، از 
 سمت سرپرستی این باشگاه استعفا 

کرد.

اعتصاب پرسپولیسی ها در اعتراض به واریز نشدن مطالبات

خوشه های خشم
گپ

زیر ذره بين

عزیزی در گفت وگو با قدس:

 خوشحالم تیم ملی 
دیگر مردم را زجر نمی دهد

جواد رستم زاده   خـــداداد عــزیــزی نقش 
اول سخت ترین صعود ما به جام جهانی بود. 
ــاره اینکه سخت تــریــن صــعــود بیشتر  ــ او درب
می چسبد یــا سریع ترین صــعــود؟ می گوید: 
صــعــود هــمــیــشــه مــی چــســبــد و مــهــم اســـت. 
سخت ترین صعود شیرین تر است و سریع ترین 
صعود پرغرورتر. من آدمی هستم که هیچ چیز را 
راحت و بدون زحمت و سریع بدست نیاورده ام. 
ــا آخــریــن لحظه  از کــودکــی بـــرای هــمــه چــیــز ت
جنگیده ام و آن را بدست آورده ام. عادت کرده ام 
به شیرینی سختی ها. خیلی با حــال و هوای 
زود صعود کــردن و زود رسیدن آشنا نیستم، 
امــا االن خوشحالم که تیم ملی دیگر مــردم را 
بــرای رســیــدن بــه جــام جهانی زجــر نمی دهد. 
خوشحالم که بدون دغدغه و فشار عصبی راهی 

قطر می شویم.
وی در تمجید از عملکرد اسکوچیچ گفت: این 
صعود را ما مدیون این مربی بی نام و نشان 
هستیم. خودم واقعاً پیش بینی این نتایج را 
با اسکوچیچ نداشتم. او خرابه ویلموتس را با 
همه فشارهایی که رویش بود خوب سرو سامان 
داد و صبورانه توانست اعتماد بازیکنان را 
جلب کند و با نتایج خوب اقبال عمومی را هم 
با خودش همراه کرد.عزیزی در مورد حفظ این 
مربی کروات هم گفت: در این مدت به اندازه 
کافی دالل هـــا فــدراســیــون را بــا نــام هــای بــزرگ 
و اشباع شــده تیغ زده انـــد. از مــرام و معرفت 
دور اســت که اسکوچیچ را برکنار کنیم. او با 
دستمزدی خیلی کمتر از ویلموتس و کی روش 
نتایج بهتری از آن ها برایمان کسب کرد. باید 
او را برای دور بعد هم حفظ کنیم. االن هم که 
فدراسیون با این همه بدهی دیگر توان آوردن 
مربی بزرگ تر و گران را ندارد. بازیکنان تیم ملی 
هم با اسکوچیچ هماهنگ شده و حیف است 
که این هماهنگی و احترام از بین برود و دوباره 
برگردیم سرخط . اسکوچیچ هم مربی بسیاری 
با انگیزه ای اســت که در ایــن اتفاق می تواند 
نقش پررنگی داشته باشد. او تشنه دیده شدن 

در جهان فوتبال است.
خداداد از پیش بینی اش در مورد بازی با عراق 
را هم این طور می گوید: »با توجه به اتفاقاتی که 
برای آزمون و طارمی و چند بازیکن دیگر مثل 
نوراللهی وحــاج صفی افتاد، باید حواسمان 
جمع باشد که غافل گیر نشویم. این بــازی با 
توجه به جو مثبتی که برایش راه افتاد، می تواند 
خطرناک باشد. نباید بازیکنان با خیال آسوده 
به دیدار عراق بروند. آن ها در کمین ضربه زدن 
به ما هستند.امیدوارم با حضور تماشاگران 
در آزادی اتفاقات به یادماندنی برای تیم ملی 

بیفتد«.

پیامدهای گاف تاریخی فدراسیون فوتبال

حضور هوادار در لیگ برتر 
غیرقانونی است؟

گــاف فدراسیون فوتبال در پــرونــده استقالل 
خوزستان سبب شد ایــن تیم جنوبی حدود 
۱۵ ماه با پنجره نقل و انتقاالتی بسته در لیگ 
آزادگـــان حاضر شــود و البته بتواند بازیکن 
جــدیــد جــذب کــنــد؛ اتــفــاقــی کــه می توانست 
سرنوشت فصل ۱۴00- ۱۳99 لیگ آزادگــان را 

تغییر دهد.
با توجه به اتفاقات رخ داده، در صــورت ورود 
فیفا به این ماجرا و شکایت تیم های حاضر در 
کورس صعود به لیگ برتر در فصل قبل لیگ 
آزادگـــان، ایــن امکان وجــود دارد که بازی های 
استقالل خوزستان برابر رقبای خود ۳ بر صفر 
شــود که ایــن قضیه، معادله فصل قبل لیگ 
دسته اول را به هم می ریزد و صعود تیم فوتبال 
هوادار مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. البته 
با توجه به اینکه حریفان استقالل خوزستان 
در همان زمان نسبت به این مسئله اعتراض 
نکرده اند شاید  سرنوشت شومی در انتظار 
این تیم جنوبی نباشد اما به فرض اینکه قرار 
باشد آبی های خوزستان به حکم فیفا در تمام 
دیدارهای فصل قبل لیگ آزادگان بازنده شوند، 
در آن صـــورت بحث صــعــود و ســقــوط تیم ها 
بــه لیگ برتر و لیگ دسته دوم هــم چالشی 

می شود.
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6 کشته در جام ملت های آفریقا ◾
حداقل 6 نفر در درگیری های پس از بازی تیم ملی کومور 
برابر کامرون در جریان دیدار مرحله یک هشتم جام 
ملت های آفریقا کشته شدند. این درگیری زمانی رخ داد 
که جمعیت موفق به حضور در ورزشگاه و تماشای این 
بازی از نزدیک نشدند و به گفته استاندار ممکن است 
تعداد کشته ها از این هم باالتر باشد.کامرون 2 بر یک 

این بازی را پیروز شد.

میالد جهانی در رادار فوالد ◾
باشگاه فوالد در نظر دارد هافبک ذوب آهن را به خدمت 
بگیرد.فوالد با تأیید جواد نکونام و کادر فنی مذاکرات 
خــود را بــرای جــذب میالد جهانی هافبک ۳2 ساله 
ذوب آهــن آغــاز کــرده و این باشگاه خوزستانی در نظر 
دارد تا هافبک گلزن گاندوها را در پنجره نقل و انتقاالت 
زمستانی به خدمت بگیرد. جهانی در ابتدای فصل در 

لیست خرید فرهاد مجیدی بود.

دست رد گل گهر به درخواست پرسپولیس ◾
باشگاه پرسپولیس بر اساس لیست یحیی گل محمدی، 

خواهان جذب دو بازیکن گل گهر شده بود. 
سعید صادقی و مهدی تیکدری دو بازیکن مدنظر سرمربی 
سرخ پوشان بودند و باشگاه پرسپولیس خواهان جذب این 

دو شده بود.
ایــن درخــواســت سرخ پوشان تهرانی البته خیلی زود با 

مخالفت مدیران باشگاه گل گهر سیرجان مواجه شد.

سوریان  در آمریکا مربی ساروی می شود ◾
در صورت اعزام تیم ملی به آمریکا، هادی ساروی با هدایت 
قهرمان هفت مدال کشتی ایران مقابل حریف آمریکایی اش 
قرار خواهد گرفت. با توجه به اینکه تنها یک فرنگی کار ایران 
قرار است در آمریکا روی تشک برود، بنابراین کادرفنی تیم 
ملی به این رقابت  ها اعزام نمی شود و حمید سوریان نایب  
رئیس فدراسیون کشتی که در این سفر حضور دارد، هادی 

ساروی را در این مبارزه هدایت خواهد کرد.

مانوئل موتایا فرناندز، نام کامل سرمربی اسپانیایی تیم ملی هندبال 
است؛ کسی که با وجود غیبت برخی از چهره های کلیدی تیمش از 
جمله هللا کرم استکی، کاپیتان تیم ملی تا اینجای کار در مسابقات جام 
ملت های آسیا نتایج فوق العاده ای را کسب کرده است. مربی سابق تیم 
ملی اسپانیا که به عنوان دستیار سرمربی به افتخارات متعدد از جمله 
کسب قهرمانی جهان و قهرمانی سوپرکاپ اروپا دست یافته، قبل از 
حضور روی نیمکت تیم ملی ایران حدود دو سال به عنوان سرمربی تیم 

ملی رومانی فعالیت می کرد.
مانوئل دومین سرمربی اسپانیایی تیم ملی هندبال در یک دهه اخیر 
است. کاستلو رافائل که در ابتدای دهه 90 شمسی هدایت تیم ملی 
را برعهده گرفت، توانست نخستین صعود ایران به جام جهانی را در 
سال 20۱۵ رقم بزند و حاال برای جام جهانی 202۳ بار دیگر هندبال 
ایران با یک سرمربی اسپانیایی مجوز حضور در جام جهانی را بدست 

آورده است. 
البته حضور رافائل در هندبال ایران با حاشیه های فراوانی از جمله 
اعتصاب بازیکنان تیم ملی در حمایت از او علیه فدراسیون هندبال 
همراه بود و در نهایت به قطع همکاری این مربی قبل از جام جهانی 

20۱۵ انجامید.
این بار اما بعید به نظر می رسد سرمربی آرام و کم حاشیه هندبال ایران 
با هماهنگی به وجود آمده بین خود و فدراسیون نخواهد تجربه حضور 

روی نیمکت تیم ملی در جام جهانی 202۳ را بچشد.
مانوئل که دارای مدرک دکترای علوم ورزشی از دانشگاه بارسلونا، استاد 
تمام دانشگاه بارسلون و باالترین درجه مربیگری کشور اسپانیا و مستر 

کوچ اروپا به حساب می آید، به پروفسور مشهور است.
 او در همین مدت کوتاه تأثیرگذاری خود را در هندبال ایران به شدت 
نشان داده؛ تا جایی که تیم ملی بعد از ناکامی در دوره قبلی مسابقات 
ــار خیلی مقتدرانه  ــن ب آســیــایــی و عــدم صــعــود بــه جــام جــهــانــی، ای
رقبای سرسختی مثل کویت و عربستان را شکست داده و زودتــر 
 از آنچه که تصور می شد، صعودش را به جــام جهانی قطعی کرده 

است.
البته که مأموریت مانوئل با قدرت نمایی تا همین جا به پایان نرسیده و 
او احتماالً می خواهد بهترین نتیجه تاریخ هندبال ایران در آسیا را رقم 
بزند. گام بعدی هم موفقیت در جام جهانی خواهد بود؛ مسابقاتی که 
ایران برای دومین بار آن را تجربه می کند و در اولین دوره اش با تحمل 
پنج شکست و دو پیروزی و کسب عنوان بیست و یکمی جهان به کار 

خود پایان داد.

با مرد تغییردهنده تیم ملی آشنا شوید

»مانوئل«گواردیوالی هندبال ایران 

توپ و تور

ستارگان ورزش

چهره عنوان دار کشتی آزاد جهان و المپیک، 
گــفــت: احتمال دیـــدار دوســتــانــه بــا آمریکا 
وجود دارد، اما آمادگی کشتی گیران در حد 

مسابقات جهانی نیست.
حسن یــزدانــی در مـــورد شــرایــط خــود پیش 
از مسابقه دوستانه بــا آمریکا اظــهــار کــرد: 

در حــال حاضر در اردوهـــا تمرین کـــرده و 
برای مسابقات دوستانه با آمریکا که 
2۳ بهمن ماه برگزار می شود، در حال 
آمــاده ســازی هستیم. احتمال رفتن 
یک تیم به آن جــا وجــود دارد. نسبتاً 
از آمادگی خوبی بــرخــوردار هستیم، 

اما این آمادگی در حد مسابقات 
جهانی و المپیک نبوده؛ چرا 

کــه مسابقات دوستانه 
و تـــک کــشــتــی اســـت. 

ــه اتــفــاق  امـــیـــدوارم ک
خاصی رخ ندهد و 
ورزشکاران بتوانند 
کشتی خوبی را 
بــــــه نـــمـــایـــش 
بـــــگـــــذارنـــــد.
ابـــــتـــــدا  در 
هـــــــــدف مــن 

مسابقات 
جــهــانــی 
ــت.  ــ اســ

بــا تــوجــه بــه شــرایــط بــدنــی خـــود، در صــورت 
ایــده آل بــودن و تشخیص مربیان اگر بتوانم 
به تیم ملی کمک کنم حتماً در کنار آن ها 
خواهم بود. مسابقات جهانی به دلیل زودتر 
برگزار شدن نسبت به بازی های آسیایی، بهتر 
اســت. در سنگین وزن هــا به نسبت سبک 
وزن هــا، حریفان آسیایی عقب تر بوده 
و کشتی گیران کشورمان نسبت به 
سایر رقبا در آسیا بهتر هستند. 
ــادر فــنــی در ایــن  ــ الــبــتــه نــظــرات ک

خصوص حائز اهمیت است.
یزدانی گفت: فشار روانی قطعاً کمتر 
شده و توانستم یک کار نیمه تمام را 
به لطف خدا و دعای مردم تمام کنم. 
ــواداران و عالقه مندان  خیلی از هــ
این رشته به دنبال این بودند که 
تیلور آمریکایی را شکست دهم. 
من توانستم نیمی از انتظارات 
ــران نــمــایــم. امـــیـــدوارم در  را جــب
مسابقات آتی دل میلیون ها ایرانی 

را شاد کنیم.
ــاره بــه شــرایــط بدنی خوب  او بــا اشـ
خــود در خصوص ادامـــه دادن این 
مسیر خاطرنشان کــرد: امیدوارم از 
لحاظ روحی و روانی برای مسابقات 
آمادگی الزم را داشته باشیم. من 

هدفم المپیک 202۴ هست. 

اعتراف حسن یزدانی:

آماده مسابقات جهانی نیستم
ــی، بــازیــکــن شــهــرخــودرو  ــدان ــمــن مـــیـــالد ک
درخصوص مساوی گرفتن از تیم قدرتمند 
آلومینیوم گفت: بازی جذابی بود و هر کسی 
آن را دیده از دیدن آن لذت برده است. تیم 
آلومینیوم هم یکی از تیم هــای خــوب لیگ 

ــی مــا بــســیــار خــوب  مــاســت ولـ
بـــازی کــردیــم و مستحق برد 
بودیم. شرایط تیم ما مانند 
تیم های دیگر ایده آل نیست 
و از هـــرلـــحـــاظ شـــرایـــط مـــان 
ــاءهللا در  ــ فـــرق مــی کــنــد. ان شـ

بازی های بعد بتوانیم ۳ امتیاز 
را کسب کنیم؛ چرا که نیاز ویژه ای 
به ۳ امتیاز داریم تا خودمان را باال 

بکشانیم.
کــمــنــدانــی کـــه مــوفــق شـــده بــود 
دروازه آلــومــیــنــیــوم را بـــاز کند 
گــفــت: ایـــن دومــیــن گــل فصلم 
ــاس پشت  ــ ــود. شـــریـــفـــی، پـ ــ ــ ب
پــا داد، تــک بــه تــک شــدم و گل 
زدم. واقعاً موقعیت های خیلی 
خوبی داشتیم؛ تیم آلومینیوم 
هم موقعیت های خوبی داشت 
ولــی فرصت های ما تک به تک 
و خیلی بهتر بود. می توانستیم 
برنده این بازی شویم ولی نقطه 
ــود کــه هربار  عطف بـــازی ایــن ب

عقب افتادیم خداروشکر توانستیم آن را 
جبران کنیم و بــازی را به تساوی بکشانیم. 
امیدوارم در بازی بعد ۳ امتیاز را کسب کنیم؛ 

چرا که واقعاً به آن نیاز داریم.
او در خصوص صحبت هایی که مسئوالن 
مشهد پیش از بــازی هــا انــجــام می دهند 
و وضعیت فعلی شــهــرخــودرو گفت: 
شــک نکنید ایــن جــور اتفاقات تمرکز 
همه را به هم می ریزد. هرچه حواشی 
کمتر باشد، تمرکز ما و کادرفنی خیلی 
بـــاالتـــر خـــواهـــد بـــود و ایـــن مــوضــوع 
مهمی اســت، نمی دانم چــرا این 
چــیــزهــا پــیــش مـــی آیـــد. ولــی 
واقعاً تأثیرگذار است و تمرکز 
بعضی از بچه ها و کادر فنی 
ــزد و در هر  را بــه هــم مــی ری
تیمی حاشیه ســم اســت. 
مــا در ایــن ســه چهار بــازی 
ــی بـــازی  ــیــم هــای خــوب بـــا ت
کــردیــم امـــا نــمــایــش قابل 
قبولی داشتیم. آقا داوود 
ــی به  شــکــل خــیــلــی خــوب
بچه ها داده تا بهتر باشیم 
و می توانستیم در این 
چند بازی برنده باشیم. 
واقــعــاً به آینده امیدوار 

هستیم.

ورزش7

نگرانی های کمندانی

شرایط شهرخودرو ایده آل نیست



    اروپا 
پاسخگو باشد  
رئیس جمهور 
فرانسه با تأکید بر 
ضرورت کاهش تنش 
درخصوص بحران 
اوکراین، گفت: اروپا 
باید به طور کامل در 
تهیه پاسخ به پیشنهاد 
تضمین های امنیتی 
روسیه نقش داشته 
باشد و پاسخی 
برای آن آماده کند. 
»امانوئل مکرون« که 
در گفت وگوی ویدئو 
کنفرانسی با سران 
اتحادیه اروپا و ناتو 
صحبت می کرد، 
خواستار تالش برای 
کاهش تنش در 
خصوص اوکراین شد. 
وی همچنین نسبت 
به وضعیت نزدیک 
مرزهای اوکراین ابراز 
نگرانی و اعالم کرد: 
باید برای کاهش تنش 
زودهنگام تالش کرد.

خبر
 5 کشته و زخمی 

در تیراندازی هایدلبرگ
ــدازی یــک شخص مسلح بــا دو  ــیــران بــر اثــر ت
اسلحه در دانشگاهی در آلمان دو نفر کشته و 

سه تن زخمی شدند. 
به گزارش فارس، مقام های آلمانی می گویند: 
این دانشجوی ۱۸ ساله زیست شناسی زمانی 
که حاضران در سالن دانشگاه هایدلبرگ در 
حــال شنیدن سخنرانی بــودنــد، به روی آنان 

آتش گشود. 
ــد کـــولـــمـــار« رئــیــس پــلــیــس شهر  ــگــفــری »زی
»مانهایم« گفت: در کوله این شخص مسلح، 
۱۰۰ گــلــولــه دیــگــر هــم پــیــدا شـــده و مشخص 

نیست چرا تیراندازی را متوقف کرده است.

 شهادت یک فلسطینی 
در یورش صهیونیست ها

در پی یورش نظامیان صهیونیست به اردوگاه 
ــی، یک  ــدس اشــغــال »قــلــنــدیــا« در شــمــال قـ
فلسطینی به نــام »فهمی حمد« )۵۷ ساله( 
در نتیجه استنشاق گاز اشک آور دچار حالت 
خفگی شــد و بــه شــهــادت رســیــد. بــر اســاس 
گــزارش »فلسطین الــیــوم«، در درگیری میان 
نظامیان صهیونیست و جــوانــان فلسطینی 
ــاه چندین فلسطینی دیگر نیز  در ایــن اردوگـ
ــرای درمــان به بیمارستان  زخمی شدند که ب
رام هللا منتقل شدند.  در پی افزایش تجاوزات 
ــم صهیونیستی و نــیــز شهرک نشینان  یـ رژ
صهیونیست در کــرانــه بــاخــتــری، گــروه هــای 
مقاومت فلسطین در جنین هفته گذشته در 

میان نیروهای خود اعالم آماده باش کردند.

 نقض گسترده حقوق زنان 
در بحرین

یــک گـــزارش حــقــوق بــشــری بــا افــشــای مــوارد 
گسترده نقض حقوق بشر زنــان در بحرین، 
وضعیت واقعی حقوق زنــان و تبعیض هایی 
را که علیه آن هــا در ایــن کشور حاشیه خلیج 
ــرد.  ســازمــان  فـــارس اعــمــال مــی شــود، بــرمــال کـ
ــرای دمــوکــراســی و حقوق بشر  آمریکایی ها ب
ADHRB( گــزارشــی را بــا عنوان  در بحرین )
ــاهــا بــه تعویق  »حــقــوق زنـــان در بــحــریــن؛ روی
افتاد« منتشر کرد. به گزارش القدس العربی، 
ــزارش واقعیت کنونی حــقــوق زنـــان در  ــن گـ ای
ــــان در  بــحــریــن، واقــعــیــت خــشــونــت عــلــیــه زن
بحرین و میزان تعهد منامه به کنوانسیون 
 رفع اشکال تبعیض علیه زنان )CEDAW( را

 برجسته می کند.

WWW.QUDSONLINE.IR چهارشنبه 6 بهمن 1400   23 جمادی الثانی 1443  26 ژانویه 2022   سال سی و پنجم    شماره 9732

جهان

نیروی دریایی آمریکا که روز دوشنبه اعالم کرده 
بــود با هــدف مقابله با نفوذ شــرورانــه به دریــای 
چین شرقی ناوگان اعــزام کــرده، اعــالم کــرد: در 
پی حادثه حین فــرود جنگنده اف۳۵ روی ناو 
هواپیمابر کارل وینسون مستقر در این منطقه، 
هفت ملوان مجروح شدند. به گــزارش فارس، 
این هواپیما که به اسکادران »کریر ایر وینگ ۲« 
تعلق دارد، در حال انجام عملیات پرواز معمولی 
در دریای جنوبی چین بود که این حادثه رخ داد. 

بر اساس بیانیه نیروی دریایی آمریکا، خلبان 
هواپیما پیش از حادثه خارج شده )ایجکت( و 
در وضعیت پایداری قــرار دارد و هفت ملوان 
آمریکایی نیز زخمی شدند که سه نفر از آن ها 

به یک مرکز پزشکی در مانیل، پایتخت فیلیپین 
فرستاده شدند. به نوشته رسانه ها، نحوه حادثه 

از جمله علت آن در دست بررسی است و 
نیروی دریایی آمریکا جزئیات بیشتری در 

مورد وضعیت این جنگنده ارائه نداد.

خبر خبر 

 حادثه برای جنگنده اف۳۵ آمریکا 
در دریای چین شرقی

فرود شرورانه!

عــلــوی  گــزیــنــه 
اصلی غرب گرایان 
و آل ســــــعــــــود در 
ــه پـــایـــان  ــ لـــبـــنـــان ب
عمر سیاسی خود 
ــیـــس  ــد. رئـ ــ ــ ــی ــ رســ
یــان المستقبل روز گذشته در  جــر
بــیــانــیــه ای کــه بــا حــالــت بغض آن را 
می خواند، مدعی شد فعالیت خود 
را در عرصه سیاسی به حــال تعلیق 
درآورده و از خانواده خود در جریان 
المستقبل هم می خواهد همین کار 

را انجام دهند. 
به گــزارش فــارس، سعد الحریری با 
اعــالم انــصــراف خــود از مشارکت در 
انتخابات پارلمانی پیش روی این 
کشور و با ادعای اینکه این تصمیم را 
از سر مسئولیت پذیری خود گرفته، 
ــران،  ــ مــســائــلــی نــظــیــر آنــچــه نــفــوذ ای
سردرگمی جامعه بین المللی، شکاف 
ملی، طایفه گری و فرسودگی دولت 
خواند را موجب متقاعد شدنش برای 

تعلیق فعالیت سیاسی خود عنوان 
ــرد. او بــا بــیــان اینکه ایــن مسائل  کـ
مــوجــب شـــده هــیــچ فــرصــت مثبتی 
بـــرای لــبــنــان وجـــود نــداشــتــه بــاشــد، 
افـــزود: مــن در وهله نخست تعلیق 
فعالیت خــود را در عرصه سیاست 
اعــالم می کنم و از خــانــواده خــود در 
یــان المستقبل هــم می خواهم  جــر
همین کــار را انجام دهند. الحریری 
ادامه داد: در وهله دوم در انتخابات 
پارلمانی هم نامزد نمی شوم و هیچ 
ــامــزدی هــم از جــریــان المستقبل  ن
ــان مــعــرفــی  ــ ــری ــن جــ ــ ــم ایـ ــ ــه اسـ ــ ــا ب ــ  ی

نخواهد شد. 
دو روز پیش روزنــامــه العرب به نقل 
از محافل سیاسی لبنان احتمال 
کناره گیری الحریری از فعالیت در 
عرصه سیاسی را مطرح کرده و گفته 
بود بعید نیست این اقدام الحریری 
تالشی برای معطوف کردن نگاه ها به 
سمت او پس از انزوای داخلی باشد؛ 
به ویژه که هیچ یک از سیاستمداران 

لبنانی پس از ماه ها غیبت الحریری 
و اقامتش در فرانسه ســراغــی از او 
نگرفتند و از او نخواستند به لبنان 
برگردد. نخست وزیر پیشین لبنان 
پنجشنبه گــذشــتــه پــس از غیبت 
چهار ماهه به بیروت بازگشت و به 
دیدار »نجیب میقاتی« نخست وزیر 
ــدار شیخ  ــ ــه دی لــبــنــان و پــس از آن ب
ــان« مفتی اهل  ــ ی »عبداللطیف در
تسنن لبنان رفــت و سپس ریاست 
ــون پــارلــمــانــی  ــیـ ــراکـــسـ ــشــســت فـ ن
المستقبل را بر عهده گرفت و درباره 
مــوضــوع انتخابات پارلمانی آینده 
و اوضـــاع کلی لبنان بــا نمایندگان 

گفت وگو کرد. 
ناظران لبنانی بر این باورند تصمیم 
الحریری برای کناره گیری از سیاست 
ــوری ســیــاســی شــبــاهــت دارد  ــان بــه م
 که هــدف از آن، جلب توجه محافل 
اهــل تسنن و درخــواســت از او بــرای 
انــصــراف از تصمیمش در خصوص 

کناره گیری است.

وزیر امور خارجه آلمان بار دیگر اظهاراتی درباره تحوالت اوکراین بیان 
کرده که از اختالف در اردوگــاه غرب بر سر نحوه حمایت از این کشور 
اروپای شرقی حکایت دارد. در شرایطی که کشورهای غربی در روزهای 
گذشته مدعی شده اند روسیه قصد دارد به اوکراین حمله کند، »آنالنا 
بائربوک« وزیر امور خارجه آلمان تصریح کرده برلین آمــاده حمایت 
مالی از اوکراین است. پایگاه خبری پولیتیکو نوشته: موضع گیری وزیر 
خارجه آلمان پس از آن صورت می گیرد که یک مقام ارشد نیروی دریایی 
این کشور روز جمعه استقرار ۱۰۰هزار نیروی روسیه ای در نزدیکی مرز 
با اوکراین را کوچک نمایی کرد و گفت غرب باید برای والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روسیه قدری احترام قائل باشد. به گزارش فارس، دولت 
آلمان بالفاصله سعی کرد اظهارات این مقام ارتــش آلمان را موضع 
شخصی او جلوه دهد؛ اما اظهارات مقام آلمانی بدون واکنش نبود و وزیر 
خارجه اوکراین گفت آلمان باید از موضع گیری هایی که موجب تضعیف 
اتحاد میان کشورهای غربی شود خودداری کند. وزیر خارجه آلمان روز 
دوشنبه در نشست وزیران خارجه کشورهای اتحادیه اروپا گفت: »ایجاد 
ثبات اقتصادی در اوکراین« یکی از روش هایی است که برلین می تواند از 
طریق آن از اوکراین حمایت کند. با این حال، این اظهارات وزیر خارجه 
آلمان هم با توجه به امتناع برلین از ارسال کمک نظامی به اوکراین، 
مصداق دیگری از اکراه برلین از قرار گرفتن در مدار یکسان با کشورهای 
غربی بر سر تحوالت اوکراین تعبیر شده است. در میان کشورهای غربی 
که در یک ماه گذشته جوسازی علیه روسیه و ادعای حمله این کشور به 
اوکراین را مطرح کرده اند، آلمان تالش کرده مواضع متعادل تری اتخاد 
کند. از سوی دیگر، در حالی که بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس 
اذعــان کرد در حال حاضر اطالعات درزمینه حمله ادعایی روسیه به 
اوکراین کامالً مبهم هستند، سخنگوی پنتاگون با اعالم خبر آماده باش 
۸هزار و ۵۰۰ نظامی آمریکایی برای اعزام به اروپا برای کمک به اوکراین، 
مدعی شد روسیه قصد کاهش تنش نــدارد. »جان کربی« سخنگوی 
پنتاگون شامگاه دوشنبه در این باره گفت: بخش اعظم ۸هــزارو۵۰۰ 
نظامی آمریکایی از دستورات آماده باش برای استقرار مطلع شده اند تا در 
صورت فراخوان ناتو بتوانند صفوف نیروهای واکنش سریع ناتو را تکمیل 
کنند. کربی در نشست خبری در پنتاگون توضیح داد: »لوید آستین« 
وزیر دفاع آمریکا همچنین می خواهد تعداد نامشخصی از نیروهای این 

کشور برای هر گونه احتماالت دیگر نیز آماده باشند. 

اصرار آلمان بر موضع متفاوت با غرب در مسئله اوکراین

یکی به نعل یکی به میخ ژرمن ها

گزارش

صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

سردبیر:
امیر سعادتی

 درگذشت آنه ماری شیمل، اسالم شناس آلمانی
آنه ماری شیمل، اسالم پژوه، خاورشناس و 

مولوی شناس سرشناس آلمانی بود که در خانواده ای 
دوستدار ادبّیات و شعر پرورش یافت. از او ده ها 

کتاب در حوزه اسالم و ادبیات شرقی به یادگار مانده 
است. روی سنگ قبر شیمل، حدیثی نقش بسته که 

می فرمایند:مردم ]در این دنیا در[ خوابند؛ وقتی 
می میرند بیدار خواهند شد. 26 ژانویه 2003 
سالگرد درگذشت این اسالم شناس آلمانی است.

اوقات شرعی به افق تهران

اذان صبح فردا

اذان ظهر

12:17

05:41

اذان مغرب

17:45

غروب خورشيد

17:25
 نیمه شب شرعی

23:33
طلوع فردا

07:08

اوقات شرعی به افق مشهد

اذان صبح فردا

اذان ظهر

11:44

05:09

اذان مغرب

17:11

غروب خورشيد

16:51
 نیمه شب شرعی

23:00
طلوع فردا

06:37

  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

 حریری پس از آنکه بارها در تقابل با حزب اهلل شکست خورد حریری پس از آنکه بارها در تقابل با حزب اهلل شکست خورد
 تعلیق فعالیت سیاسی خود را اعالم کرد تعلیق فعالیت سیاسی خود را اعالم کرد

قهر »سعد«قهر »سعد«

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
اداره كل نوسازی ،توسعه وتجهیز مدارس خراسان جنوبی)مناقصه گذاربه نشانی بیرجند– 
بل�وار صنعت ومعدن– س�ایت اداری- تلفن 92-32400390( در نظ�ر دارد،  تامین و خرید  
تجهیزات )به ش�رح جدول ذیل و مشخصات فنی پیوس�ت اسناد مناقصه (برای تعدادی از 

مدارس س�طح اس�تان خراس�ان جنوبی را براس�اس قانون برگزاری مناقصات به تولیدكنندگان وتامین 
كنندگان واجدش�رایط واگ�ذار نماید . لذا متقاضی�ان عالقمند می توانندجهت دریافت اس�ناد مربوطه 
 www.setadiran.ir حداكثرت�ا پایان وقت اداری مورخ 07 /1400/11 به س�امانه تداركات ب�ه آدرس
مراجعه و نس�بت به دریافت اس�ناد ومدارک اقدام نمایند. ضمنا این آگهی در پایگاه ملی اطالع رس�انی 

مناقصات به نشانی )http://iets.mporg.ir( نیزمنتشر شده است.

واحدتعدادنام کاالردیف
مبلغ تضمین ارجاع 

کار)ریال(

تاریخ تحویل  و 
بارگذاری اسناد در 

سامانه تدارکات

تاریخ 
بازگشایی

 مدت
پیمان

شماره فراخوان

1

خرید تجهیزات 
تاسیسات گرمایشی

)رادیاتور آلومینیومی 
به ارتفاع 500 میلیمتر( 
برای تعدادی از مدارس 
سطح استان خراسان 

جنوبی

560،000،000پره7000

حداکتر 
پایان وقت 

اداری مورخ  
1400/11/19

ساعت 
8صبح      

1400/11/20
30۲000003۷۴۸0000۲3روز

1- تضمی�ن ش�رکت درمناقصه)ارج�اع کار( : ضمان�ت نامه ه�ای معتب�ر در آیین نامه تضمی�ن برای معامالت دولتی ش�ماره 
123402/ت 50659 ه� مورخ 94/9/22 وموردقبول کارفرمابه مدت س�ه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه 
ماه دیگر یا واریز نقدی به حس�اب ش�ماره 4080030607955665 نزد بانک مرکزی ش�عبه بیرجند در وجه اداره کل نوسازی 

،توسعه وتجهیز مدارس خراسان جنوبی. 
2- محل وتحویل اس�ناد: س�امانه تدارکات الکترونیک دولت) س�تاد( ودبیرخانه این اداره کل به نشانی بیرجند– بلوار صنعت 
ومعدن– س�ایت اداری محل گش�ایش پیش�نهادها اتاق جلس�ات این اداره کل واقع در بیرجند– بلوار صنعت ومعدن– س�ایت 

اداری می باشد ضمنا به پیشنهادات خارج از سامانه به هیچ عنوان ترتیب اثرداده نخواهد شد.
3- اعتبار مناقصه)برابر شرایط مناقصه(: منابع تامین اعتبارات ملی)تامین و تعمیر سیستم های گرمایشی و سرمایشی و تجهیزات 

آموزشی و کمک آموزشی مدارس و هنرستانها 1801027002 به صورت نقدی می باشد(                          
اداره کل نوسازی ،توسعه وتجهیز مدارس خراسان جنوبی
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شناسه آگهی : 1266010

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

آگهـی مناقصـات عمـومی  
شماره 285/د/400 الی 294/عوارض /400

روابط عمومی  شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

نوبت اول

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در نظر دارد از محل اعتبارات داخلی و عوارض  نسبت به برگزاری مناقصه به شرح جدول 
ذیل  از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

داوطلبان میتوانند برای دریافت اسناد از تاریخ 1400/11/06 الی 1400/11/12  به سایت http://www.setadiran.ir مراجعه و اسناد 
را دریافت نمایند و قیمت پیشنهادی خود را مطابق شرح مندرج در اسناد مناقصه تنها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
حداکثر تا ساعت 12:00تاریخ 1400/11/23 بارگذاری نمایند.درصورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن056-32400570 

اداره قراردادها تماس حاصل فرمایید .

شرحشماره مناقصهردیف
مبلغ و نوع 

تضمین)ضمانتنامه بانکی یا 
واریز نقدی( )ریال(

تاریخ و ساعت 
افتتاح پاکات 

محل افتتاح 
پاکات

1.250.000.000خرید انواع تیر سیمانی گرد285/د/1400

1400/11/24
 ساعت 8 

خراسان جنوبی صبح
– بیرجند – 
سایت اداری-
شرکت توزیع 
نیروی برق 
خراسان 
جنوبی_ 

سالن جلسات

600.000.000خرید انواع ایگنیتور و چوک مسی286/د/2400

1.400.000.000خرید انواع المپ گازی287/د/3400

3.500.000.000خرید انواع چراغ خیابانی288LED/د/4400

500.000.000خرید ریکلوزر 630 آمپر 20 کیلو ولت 289/د/5400

1.610.000.000خرید انواع یراق گالوانیزه 290/د/6400

1400/11/25
 ساعت 8 

صبح

1.850.000.000خرید کابل مسی فشار ضعیف 1 در6+2916/د/7400

1.075.000.000خرید سیم آلومینیوم روکشدار نمره 29270/د/8400

825.000.000خرید بوستر 200 آمپر293/د/9400

خرید تیر سیمانی چهار گوش )مطابق 294/عوارض/10400
825.000.000نقشه وزارت نیرو(
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