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قیمت در مشهد و شهرستان ها 2000 تومان - تهران 3000 تومان
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 سه شــنبه 3 اســفند 1400     20رجب  1443       22فوریه 2022       سال سی و پنجم  
ـه ویژه خراســان       ـه رواق            4 صفـح شــماره 9754      8 صفحــه           4صفـح

برسد به دست آقا...رواق4
شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که موقع زیارت مضجع شریف حضرت رضا)ع( 
متوجه شده باشید که برخی از زائران عالوه بر پول و نذورات خود، کاغذهایی را هم 

داخل ضریح مطهر می اندازند...

مرور داستان تاریخی عریضه نویسی در حرم مطهر رضوی

در نشست اندیشکده »مسئله« روزنامه قدس مطرح شد

ضرورت ایجاد نهاد نظارتی 
برای موقوفات خاص

      صفحه1

در اجرای مفاد الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی 
دولت اراضی  مورد نیاز جهت  اجرای خطوط انتقال آب  5 حلقه چاههای آب شرب در اراضی موسوم به فوشنجان 
و فرخک جمعا به مساحت 17061 متر مربع )3*5687( را  مطابق کروکی ذیل برای برقراری حقوق ارتفاقی تملک 
نماید ، لذا بدینوسیله از کلیه مالکین محترم و صاحبان حقوق قانونی اراضی مستثنیات  پالکهای ثبتی 47 اصلی 
بخش 5 نیشابور  و 32 اصلی بخش 5 نیشابور و پالکهای 16 فرعی الی 21 فرعی از 15 اصلی بخش 5 نیشابور 
دعوت بعمل می آورد تا جهت اجرای ماده 3 الیحه قانونی مارالذکرحداکثر ظرف مهلت»5 روز« از تاریخ درج این 
آگهی با در دست داشتن اصل مدارک مثبته مالکیت جهت توافق پیرامون قیمت عادله روز اراضی موصوف به 
دفتر حقوقی و تملک اراضی شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوي واقع در مشهد – بلوار ارشاد –خیابان 
پیام )مهندس( - پیام 2 - پالک 23 – تلفن 37683167- 051 و یا شرکت آب و فاضالب نیشابور مراجعه فرمایند. 
ضمنا چنانچه مالکین محترم یا صاحبان حقوق قانونی ظرف مهلت اعطایی مراجعه ننمایند می بایستی حداکثر 
ظرف مدت یک ماه)پس از پایان مهلت مزبور( نسبت به معرفی یک نفر کارشناس رسمی دادگستری در رشته 
کشاورزی)بعنوان کارشناس منتخب( اقدام تا در معیت کارشناس منتخب این شرکت- ضمن تعیین کارشناس 
مرضی الطرفین - در قالب هیئت کارشناسی از محل بازدید و نسبت به تعیین قیمت عادله اراضی اقدام الزم بعمل 
آورند. بدیهی است درصورت عدم مراجعه، این شرکت ناگزیر از انجام اقدامات بعدی از طریق مراجع ذیصالح 

خواهد بود.
دفتر روابط عمومی و آموزش همگاني  - شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوي

آگهی تملک اراضی
 مرحله اول 

با عنایت به اینکه شرکت آب و فاضالب 
استان خراسان رضوی قصد دارد 
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شناسه آگهی :1282597

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

آگهـی مناقصـات عمـومی  
شماره 303/ع/400 الی 304/د/400

روابط عمومی  شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

نوبت اول

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در نظر دارد از محل اعتبارات عمرانی) با نماد اخزا خزانه اسالمی و بصورت 
نقدی مطابق شرح اسناد مناقصه  با حفظ قدرت خرید( و اعتبارات داخلی  نسبت به برگزاری مناقصه به شرح 
جدول ذیل  از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.داوطلبان میتوانند برای دریافت اسناد از تاریخ 1400/12/03 الی 
1400/12/07  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 12:00 تاریخ 
1400/12/17 بارگذاری نمایند.درصورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 32400570-056 اداره قراردادها 

تماس حاصل فرمایید .

شماره ردیف
شرحمناقصه

مبلغ و نوع 
تضمین)ضمانتنامه 

بانکی یا واریز نقدی( 
)ریال(

تاریخ و ساعت 
محل افتتاح پاکاتافتتاح پاکات 

303/ع/1400

تهیه و تامین کاال و اجرای عملیات تامین 
برق به منظور تکمیل و تجهیز زیر ساختهای 

فنی و عملیاتی شهرستان بیرجند فاز 2
242.000.0001400/12/18

 ساعت 8 صبح

خراسان جنوبی – بیرجند 
– سایت اداری-

شرکت توزیع نیروی برق 
خراسان جنوبی_ 

سالن جلسات 1.610.000.000خرید انواع یراق آالت گالوانیزه 304/د/2400
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
یک فقره مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی فشرده با موضوع طرح 
آبرسانی به مشهدریزه و روستاهای سرخسرا-سمنگان شهرستان تایباد  به 

شرح ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 
سامانه  درگاه  طریق  از  عمومی،  مناقصه  فراخوان  برگزاری  مراحل  کلیه 
 www.setadiran.ir آدرس  به  )ستاد(  دولت  الکترونیکی  تدارکات 
انجام خواهد شد والزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، 
مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه1400/12/02 می باشد .

اطالعات واسناد و دعوتنامه مناقصه عمومی موضوع فوق الذکراز طریق سامانه 
ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

زمان و مهلت اسناد مناقصه:
الف - مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1400/12/07    ب– مهلت تحویل پیشنهادها: 1400/12/21

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

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

www.abfakhorasan : سایت اینترنتی

زندگی بدون آب جریان ندارد

آگهی مناقصه عمومی

وم
ت د

نوب

مبلغ تضمینمبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصه ردیف

1
موضوع طرح آبرسانی به مشهدریزه 

و روستاهای سرخسرا-سمنگان 
شهرستان تایباد

2000001446000178
12.345.290.933)دوازده میلیارد 

وسیصد وچهل وپنج میلیون  ودویست 
ونود هزار ونهصد وسی وسه ریال(

 618.000.000 
)ششصد وهجده 

میلیون ریال(
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قدس  اجرای ناقص 
»فیس لیفت« توسط 
خودروسازان را  بررسی می کند

بَزک سپر و چراغ!

جزئیات سقوط جنگنده 
اف - 5 آموزشی در تبریز

جلوگیری 
از فاجعه 
با رشادت 
خلبانان

بررسی نظرات نمایندگان 
موافق و مخالف مجلس

لغو قانون 
تغییر ساعت؛ 
شاید وقتی دیگر

تله آمریکایی 
برای خرس های روسی

جمال واکیم

تصویرسازی در میدان 
جنگ روایت ها

حسین مهدی زاده 

چرا سفر رئیس جمهور 
به قطر مهم است؟

محمد مهدی شریعتمدار 225
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امیر قطر در اقدامی از پیش اعالم نشده شخصاً برای استقبال از رئیس جمهور به فرودگاه دوحه آمد

»ایران« دوست دوران سخت

   شیدا پور یوسف

مستندنگاری مردم ایران زمین
ضمیمه سه شنبه های روزنامه قدس | شمـاره بیست و هفتم | سه شنبه 3 اسفند 1400

33 شادی در شالیزار 
مازندرانیهاباجشن،سالنوکشاورزیشانراآغازمیکنند
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سیب زمینی شیرین؛ سوغات جنوب 

خجالتی های بی خطر

بلبلی؛ صبحانه داغ قمی ها 

کشاورزانروستای»کوئیک«جاسکنانشانراازیکمحصولمتفاوتبدستمیآورند

نگهبانایستگاهتکثیروتحقیقاتریکوکشزبانگاندوهارامیفهمد

علیرضازینلیپورهنوزهمهجایشهرمشتریدارد

سوسوی ساحل 
نگاهی به پیشینه و وضعیت فعلی فانوس های دریایی در ایران

»قاف« ضمیمه 
سه شنبه های روزنامه قدس

امضای ۱۴ سند همکاری و تفاهم نامه بین دو کشور
2

رواق



   توصیه 
 رهبر انقالب 
 به مجلس
محمدباقر قالیباف 
با بیان اینکه تکالیف 
بانک ها در بودجه 
نسبت به سال ۱۴۰۰ 
دو برابر شده، گفت: 
اگر ما شاهد باال رفتن 
نرخ کاالها و خدمات 
هستیم همه به تکالیف 
ماالیطاق برمی گردد که 
از سوی دولت و مجلس 
به بانک ها تحمیل 
می شود. زمانی که 
این تکالیف به بانک ها 
تحمیل می شود نتیجه 
آن افزایش تورم است. 
رئیس مجلس افزود: 
رهبر معظم انقالب در 
نامه ای به نمایندگان 
هشدار دادند که تکلیف 
ماالیطاقی به بانک ها 
داده نشود. این هشدار 
ایشان هم به مجلس و 
هم به دولت است.

یادداشت

قـــــــــــــدس    
ــام و  ــ ــت االسـ ــ ــجـ ــ حـ
ــمــســلــمــیــن سید  ال
ابــراهــیــم رئیسی که 
به دعوت رسمی امیر 
ــز شــرکــت  ــی ــطــر و ن ق
در ششمین اجــاس ســران اوپــک گازی 
عازم این کشور شده، روز گذشته با شیخ 
»تمیم بن حمد آل ثانی« دیدار و گفت وگو 
کــرد. در اقدامی از پیش اعــام نشده که 
مورد توجه گسترده رسانه ها قرار گرفت، 
امیر قطر شخصاً برای استقبال از رئیس 
جمهور به فــرودگــاه قطر آمــد و همراه با 
رئیسی عازم دیوان امیری شد تا استقبال 
رسمی در آنجا صــورت گیرد. در جریان 
سفر رئیسی به قطر، ۱۴ سند همکاری  
ــای سیاست  ــوزه هـ و تــفــاهــم نــامــه در حـ
خارجی، رادیو و تلویزیون، ورزش، حمل و 
نقل، برق، استاندارد، فرهنگی و آموزشی 
بین دو کشور در حضور مقامات عالی دو 
کشوربه امضا رسید. رئیسی در دومین 
روز سفر خود در ششمین اجاس سران 
مجمع کشورهای صادرکننده گاز شرکت 

و سخنرانی می کند. 

بهدنبالتحولدرهمکاریمنطقهای ◾
سید ابــراهــیــم رئیسی روز گذشته در 
نشست خبری مشترک بــا امیر قطر 
گفت: من با دو هدف در دوحــه حضور 
یافتم؛ اول توسعه روابط دوجانبه بین دو 
کشور و دوم شرکت در نشست مجمع 

کشورهای صادرکننده گاز. 
رئیس جمهور با بیان اینکه ایران به دنبال 
تحول و جهش در روابط منطقه ای است 
ــران و قطر فصل  و ایــن سفر در روابــط ای
جدیدی را آغاز خواهد کرد، افزود: طرفین 
با توجه به قرابت سرزمینی و همسایگی 
و مزیت های اقتصادی تصمیم گرفتند با 
افزایش روابط و تنوع بخشی به زمینه های 
همکاری گام های جدی و جدیدی برای 
تقویت روابــط بــردارنــد. ما توافق کردیم 
ــادی، تـــجـــاری،  ــصـ ــتـ در حــــوزه هــــای اقـ
سرمایه گذاری، امنیت غذایی، سامت 
و فرهنگ همکاری های خود را به صورت 

جدی افزایش دهیم. 
وی با بیان اینکه ایران ثابت کرده است 
در کنار منافع همه کشورهای مستقل 
ایــســتــاده، اظــهــار کـــرد: مــا در در دوران 
سختی، دوستی خود را به همه کشورهای 

منطقه ثابت کردیم.  رئیس جمهور در 
انتها تأکید کرد: ایران برای برگزاری هرچه 
بهتر بازی های جام جهانی فوتبال که قطر 

میزبان آن است، آمادگی کامل را دارد.
شیخ تمیم بن حمد نیز در این کنفرانس 
خبری مشترک اعــام کــرد، دوحــه امید 
ــن حــاصــل شــود که  دارد توافقی در وی
مــورد رضایت همه طرف ها باشد و حق 
کشورها در استفاده صلح آمیز از انرژی 
هسته ای را تضمین کند. امیر قطر ضمن 
اعام اینکه امیدوار است این سفر فصل 
جدیدی در روابط میان ایران و قطر باشد، 
تصریح کرد چندین توافق نامه و یادداشت 
تفاهم میان طرفین امضا شد. وی افزود: 
دربـــاره مسائل منطقه ای و بین المللی 
گفت وگو کردیم. تأکید کردیم گفت وگو 
بهترین راه برای حل اختافات و مقابله با 
چالش هاست.  گفتنی است در جریان 
سفر رئیس جمهور به این کشور عربی، 
از سوی امیر قطر پیراهن شماره ۲۲ تیم 
ملی این کشور به عنوان یادبود برگزاری 
جــام جهانی ۲۰۲۲ به ابراهیم رئیسی 
اهدا شد. قطری ها در سال ۲۰۲۲ میزبان 

جام جهانی خواهند بود.

امیر قطر در اقدامی از پیش اعالم نشده شخصاً برای استقبال از رئیس جمهور به فرودگاه دوحه آمد

»ایران« دوست دوران سخت

خبرخبر
روزروز

علتعودت۸۲۰هزاردُزواکسنخارجیکرونا ◾
محمد هاشمی سرپرست مرکز روابــط عمومی وزارت 
بهداشت، در ارتباط با علت عودت ۸۲۰  هزار دُز واکسن 
کرونا به کشور مبدأ، گفت: به دنبال دریافت واکسن، 
مشخص شد با وجود مستندات اولیه واکسن از محل 
مربوط، مبدأ آمریکا بوده که پس از هماهنگی با سفارت 
کشور لهستان اقدامات الزم جهت جایگزینی واکسن از 

منابع مورد تأیید و عودت واکسن انجام پذیرفت.

مجلسومطالبهحذفامضاهایطالیی ◾
روح هللا متفکرآزاد عضو هیئت رئیسه مجلس در جلسه 
علنی روز گذشته، بیانیه ۱۶۰ تن از نمایندگان در حمایت از 
حذف امضاهای طایی در صدور مجوزهای کسب و کار را 
قرائت کرد. وی ضمن اشاره به پیامدهای منفی امضاهای 
طایی در جامعه، گفت: از رئیس جمهور می خواهیم همه 
دستگاه های اجرایی را مکلف به اجرای دقیق این قانون کند 

و این بار اجازه ندهد هیچ دستگاهی تخلف کند.

روسیهآمادهمیانجیگریبینایرانوعربستان ◾
به گفته معاون وزیر امور خارجه روسیه، طرف روسی 
بارها به شرکای خــود در تهران و ریــاض آمادگی برای 
میانجی گری بین دو کشور را اعام کرده است. »میخائیل 
بوگدانوف« اظهار کرد نزدیک شدن مواضع عربستان 
سعودی و ایران جهت گیری مثبتی برای توسعه منطقه و 
حل و فصل برخی از درگیری ها از جمله وضعیت سوریه، 

لبنان و یمن خواهد بود.

عیادترئیسدفتررهبرانقالبازآیتهللاعلویگرگانی ◾
حجت االسام والمسلمین محمدی گلپایگانی از طرف 
رهبر معظم انقاب اسامی در بیمارستان محل بستری 
آیت هللا علوی گرگانی حضور یافت و ضمن عیادت، در 
جریان آخرین وضعیت درمانی ایشان قرار گرفت. به 
گــزارش خبرگزاری فــارس، حجت االسام والمسلمین 
محمدی گلپایگانی با اباغ سام رهبر انقاب اسامی، 

برای آیت هللا علوی گرگانی دعا و آرزوی سامتی کرد.

ســقــوط یـــک فـــرونـــد جنگنده 
آموزشی در تبریز منجر به جان 
باختن سه نفر شد. امیر سرتیپ 
دوم تقی خانی سخنگوی ارتش 
در بیان جزئیات این حادثه گفت: یک فروند 
هواپیمای اف ۵ آموزشی پایگاه شهید فکوری 
هنگام بازگشت از مأموریت به علت اشکال 
فنی دچار سانحه شد و دو خلبان این هواپیما 
که با اقدام شجاعانه و با نثار جان خود  مانع از 

سانحه بزرگ تر شدند، به شهادت رسیدند.
خلبانان این هواپیمای آموزشی با وجود اینکه 
می توانستند از صندلی پران استفاده کنند، 
با ازخودگذشتگی، هواپیما را به منطقه کم 
جمعیت هدایت کرده و مانع از سقوط هواپیما 
در منطقه ای پرتراکم شدند. سرهنگ دوم صادق 

فاحی استاد خلبان پایگاه شهید فکوری تبریز 
و سروان علیرضا حنیفه زاد از خلبانان جوان 
این پایگاه در این سانحه به شهادت رسیدند 
و همچنین یکی از هموطنان عزیزمان نیز جان 
خود را از دست داد. امیر موسوی فرمانده کل 
ارتش با صدور بیانیه ای تصریح کرد: مدافعان 
دین و وطن در ارتش همواره خود را فدایی ملت 

و مهیای شهادت می دانند.

رئیس دستگاه قضا شبکه توزیع 
را یکی از اضاع مهم در ساختار 
اقتصاد و بازار دانست و با اشاره 
به ناسالم و معیوب بودن شبکه 
توزیع محصوالت در کشور، با توجه به در پیش 
بــودن ایــام عید نــوروز به دادستان های سراسر 
کشور مأموریت داد که در راستای وظایف نظارتی 
ــرای اصــاح چرخه معیوب و ناسالم توزیع  ب
اقــدام جدی داشته باشند. به گــزارش میزان، 
حجت االسام والمسلمین محسنی اژه ای در 
نشست شورای عالی قوه قضائیه درعین حال 
از اقدامات دولــت بــرای رفع معایب و ایــرادات 
شبکه توزیع محصوالت در کشور و مقابله 
با ســوداگــری هــای برخی دالل هــا و واسطه ها، 
قدردانی به عمل آورد و بیان کرد: بدون تردید 

دستگاه قضایی در جهت رفع اشکاالت شبکه 
توزیع محصوالت در بازار، مساعدت های الزم 
را به دولــت انجام مــی دهــد. وی همچنین  به 
مقامات و مسئوالن قضایی و نظارتی توصیه کرد 
تا حد امکان از فعاالن اقتصادی، تولیدکنندگان، 
صنعتگران و کارآفرینان که افسران جنگ و نبرد 
اقتصادی هستند، حمایت کنند و بین وقوع 

فساد و تخلف تفکیک قائل شوند.

جزئیات سقوط جنگنده اف - 5 آموزشی در تبریز

جلوگیری از فاجعه با رشادت خلبانان
 در نشست شورای عالی قوه قضائیه مطرح شد

مأموریت اژه ای برای نظارت بر بازار شب عید

قوه قضائیهدفاعی

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9220000239     باعرض سالم و ادب. گرفتن وام از 
بانک ها و شرایط پرداخت اقساط مرز سخت گیری 

را رد کرده است. همه می دانیم گرایش به وام ها از 
ناچاری و نیاز است و انصافاً شایسته این همه 

دوندگی نیست.

9150000038   بعضی نانوایی ها نان ها را به 
گاوداری ها به قیمت آزاد می دهند. هر چه به 

سامانه ۱2۴زنگ می زنم یا پیام می گذارم کسی 
پاسخگو نیست. چرا؟

در شهر ما برخی پیش نمازهای     9150000290

مساجد از نمازگزارانی خوششان می آید که اهل 
انتقاد و پیشنهاد نباشند!

9360000158   امپریالیسم آمریکایی و انگلیسی با 
تحریک اوکراین به اقدام علیه جدایی طلبان این 

کشور و احتماالً واکنش بعدی روسیه به این اقدام 

جهان را به سمت یک فاجعه دیگر می برند! در چنین 
اوضاعی نخستین جرقه صدمات جبران ناپذیری 

بر اقتصاد و امنیت جهانی وارد خواهد کرد. ای کاش 
دیپلماسی ایران اسالمی هم می توانست در این 

موضوع وارد شده و به حل مشکل کمک کند.

چرا سفر رئیس جمهور 
به قطر مهم است؟

محمد مهدی شریعتمدار، کاردار فرهنگی 
سابق ایران در لبنان   باوجود چالش های گاه 
و بی گاه، اما در حالت کلی به نظر می رسد روابط 
ــران بــا کشورهای حاشیه  جمهوری اســامــی ایـ
جنوبی خلیج فارس همواره بر اساس اصل حسن 
همجواری بوده که این روند به ویژه در حوزه روابط 
تجاری با قطر، عمان، کویت و امارات مشهود است. 
در این میان روابط ایران با قطر در چند سال اخیر 
رونــد ممتازی را طی کــرده و سفر حجت االسام 
و المسلمین رئیسی بــه ایـــن کــشــور می تواند 
تکمیل کننده این پروسه تلقی شود. تهران هر چند 
پیش از آغار بحران دیپلماتیک میان دوحه و ریاض 
هم با آل ثانی روابط مناسبی را تجربه می کرد، اما 

پس از این اتفاق مناسبات تنگاتنگ تر شد. 
اما در مورد سفر رئیسی به دوحــه، این اقــدام در 
ــران  چــارچــوب اصـــول کلی سیاست خــارجــی ای
بــرای تقویت روابــط دو کشور صــورت گرفته و با 
توجه به بحث های مطرح شده در مورد پروژه های 
عمرانی و اقتصادی تجاری که امیدواریم آن ها نیز 
به ثمر برسد، می تواند مفید باشد. ما از گذشته در 
گفت وگوهایمان بحث حل کردن مسائل مربوط 
به سفره های مشترک گازی را داشته ایم و امروز هم 
بحث تونل زیردریایی بین ایران و قطر مطرح است 
که در صورت تحقق می تواند به عمق روابط تجاری 

و سیاسی دو کشور بیفزاید.
پیش از ایــن در میان برخی دولــت هــای عربی 
تفکری وجود داشت که فکر می کردند با توسل 
به غرب می شود مشکات خود را حل کرد. اما 
امروز و به ویژه پس از پشت کردن ترامپ به آن ها، 
شیخ نشین ها دریافته اند که نمی توان به آن ها 
اتکا کرد و بهتر است همسایگان را دریابند. این 
در حالی است که دولــت در پیگیری سیاست 
»اول همسایگان« از تقویت همکاری ها با تمام 
کشورهای همسایه و اسامی دفاع می کند. در 
همین زمینه سیاست نگاه به شرق و ارتباط با 
چین برای فروش نفت و رسیدن تولید نفت به 
بــاالی یک میلیون بشکه در روز و قراردادهای 
سوآپ گازی با ترکمنستان و گسترش روابط ما 
با هند و پاکستان و کشورهای آسیایی می تواند 
اقتدار سیاست خارجی ما را باال ببرد و تحریم ها 

را بی اثر کند.
امروز علت باالرفتن توان چانه زنی ما در مذاکرات 
ــرســازی نسبی  ــی اث ویـــن هــم منطقه گرایی و ب
تحریم هاست. قطر در قسمت مهمی از دایره 
ــرا توانسته ایم به  روابـــط منطقه ای مــاســت؛ زی
یک حدی از رشــد  و بلوغ ارتباط بین دو کشور 
برسیم. قطر می تواند به کانالی برای ارتباط گیری 
بهتر و مؤثرتر سیاسی و اقتصادی تهران با دیگر 
کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس 
تبدیل شــود. از ســوی دیگر آن هــا قــرار اســت در 
آینده نزدیک رقابت های بزرگ جام جهانی فوتبال 
را تجربه کنند که این تحول ظرفیت اقتصادی 
خوبی پیش روی ما قرار می دهد. در نهایت هم 
اینکه همکاری های گسترده تر دو کشور در حوزه 
انرژی، به دلیل تعیین کنندگی که آن ها در حوزه 
نفت و گاز دارنــد، قطعاً می تواند دستاوردهای 
خوبی برای طرفین به بار آورده و منافع تهران و 
دوحه را به بهترین وجه تأمین کند، موضوعاتی 
که قطعاً همگی در سفر رئیس جمهور به دوحه 

دیده خواهد شد.

خبـر
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آرش خلیل خانه    سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در تشریح میزان 
پیشرفت مذاکرات وین و میزان در دسترس بودن توافق با رفع تحریم ها تأکید 
کرد گفت وگوها پیشرفت های قابل توجهی داشته و دامنه و اعداد موضوعات 
کاهش جدی داشته، اما مسائل باقیمانده سخت ترین، کلیدی ترین و 
جدی ترین موضوعات هستند که باید حل شوند و روی آن ها توافق شود. 
سعید خطیب زاده در نشست خبری روز گذشته خود، تصریح کرد: اگر در 
دو سه موضوع باقیمانده تعهد طرف مقابل را ببینیم وارد گام های نهایی 
خواهیم شد. هنوز ما آن اراده را در آن ها ندیده ایم که تصمیمات الزم را در این 

موضوعات اتخاذ کنند.

برگشتپذیریسریعبرنامههایایران؛تضمینیمهم ◾
سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان در پاسخ به پرسشی درباره ۶ شرط 
نمایندگان برای توافق در وین از جمله رفع همه تحریم ها و ضرورت تصویب 
توافق در مجلس، گفت: درباره تضمین نمایندگان مردم ایران می دانند که 
مذاکره کنندگان ما در وین با چه سختی در تاش هستند تا حداکثر خطوط 
شورای عالی امنیت ملی اجرا شود وگرنه ماه ها قبل به توافق می رسیدیم. 
فارغ از مذاکرات یکی از تضامینی که به صورت ذاتی برای خود قائل هستیم، 
موضوع برگشت پذیری برنامه هسته ای ایران است. وی در واکنش به خواست 
نمایندگان برای اجرای توافق پس از تصویب مجلس هم با یادآوری اینکه 
شورای عالی امنیت ملی راهبری مذاکرات وین را در دست دارد، خاطرنشان 
کرد: سران سه قوه در این شورا هستند و در جریان جزئیات مباحث قرار 
دارند. عاوه بر این در دو ماه اخیر هم دکتر امیر عبداللهیان در صحن مجلس 

و کمیسیون امنیت ملی با نمایندگان صحبت کردند هم آقای دکتر باقری. 
وی بابیان اینکه اصل تفکیک قوا اصل مهمی در سپهر سیاسی ماست و قوا 
در یک هماهنگی درست باهم کار می کنند، تصریح کرد: ما صدای نمایندگان 
را شنیدیم و دولت تاش می کند در چارچوب نظرات قابل اجرای نمایندگان 
قدم بردارد، اما طبیعی است تصمیم نهایی با شورای عالی امنیت ملی است.
خطیب زاده در بخش دیگری از سخنانش درباره مذاکرات جدید با کره جنوبی 
هم بابیان اینکه کماکان هیچ اقدام عملی از سوی این کشور صورت نگرفته، 
گفت: مادامی که وجــوه مــردم ایــران در بانک های کــره ای مسدود است ما 
موضوعی فراتر از آن ها در دستور کار دو کشور نمی بینیم. دولت کره بداند ما 
این روزها را فراموش نخواهیم کرد. وی در خصوص بحران اوکراین هم گفت: 
ما تاش داریم این تنش از طریق مسالمت آمیز حل شود. آمریکا مسئول 
شمار زیادی جنگ در منطقه خاورمیانه و اوراسیا و قفقاز بوده، ما توصیه 

داریم کشورهای دیگر آن ها را از این آتش افروزی بر حذر دارند.

خطیب زاده در نشست خبری 
با اشاره به نکات پیشنهادی مجلس برای مذاکرات: 

صدای نمایندگان را می شنویم

گزارش خبری
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شهرداری بردسکن در نظر دارد به استناد مجوز شماره  1621 مورخ 1400,11,5 شورای اسالمی شهر تعداد 3  
قطعه  زمین  با کاربری  مسکونی وتعداد 2 قطعه با کاربری تجاری از امالک خود را از طریق مزایده عمومی و 
برابر قیمت گذاری کارشناس رسمی دادگستری  به فروش برساند، لذا متقاضیان )اشخاص حقیقی و حقوقی( 
می توانند از تاریخ نشر این آگهی جهت اطالع از شرایط آن در وقت اداری به واحد مالی یا شهرسازی 
شهرداری واقع در میدان فرهنگ، ساختمان مهر خاتم االنبیا)فرهنگسرا( شهرداری بردسکن مراجعه نمایند 

توضیحات:
1-متقاضیان می بایست قیمت ملک مورد نظر را به صورت کتبی و به همراه فیش سپرده شرکت در مزایده 
)به شماره حساب 111475414007 بانک ملی شعبه مرکزی بردسکن ( در پاکت در بسته به امور مالی و یا 

شهرسازی  شهرداری تسلیم نمایند. 
2-آخرین مهلت قبول پیشنهادات قیمت تا ساعت  14مورخ سه  شنبه  1400/12/17 می باشد 

3-تاریخ برگزاری کمیسیون مزایده و بازگشایی و قرائت پیشنهادات قیمت راس ساعت 11 روز چهار شنبه  
مورخ 1400/12/18 در محل ساختمان شهرداری خواهد بود. 

4-شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد قیمت به منزله قبول شرایط و تکالیف شهرداری می باشد. 
5-در صورتیکه برنده اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد 

6-هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مزایده خواهد بود. 
7-به پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش،مشروط و پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر واصل شود ترتیب اثر 

داده نخواهد شد.

8-در صورتیکه شرکت کنندگان، اشخاص حقوقی باشند نباید هیچ یک از اعضای اصلی و علی البدل شرکت، 
مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت باشند. 

9-متقاضی می بایست در صورت برنده شدن در فراخوان و اعالم از سوی شهرداری حداکثر ظرف مدت 
یک هفته از تاریخ اعالم برنده شدن نسبت به واریز کل وجه اعالم شده و تحویل رسید به واحد مالی و انعقاد 
قرارداد مربوطه بر اساس مقررات اقدام نماید در غیر اینصورت به منزله انصراف تلقی شده و سپرده مورد نظر 
به نفع شهرداری ضبط خواهد شد که در صورت اخیر هرگونه ادعا و اعتراض از سوی برنده سلب و اسقاط و 

شهرداری در خصوص زمین مورد نظر مجددا تصمیم گیری خواهد نمود.
10- در خصوص قطعاتی که امکان تهاتر با مطالبات قطعی اشخاص را دارند، در صورت برنده شدن شخص 

دارای مطالبات قطعی، تسویه قطعات صرفا به صورت نقدی و در صورت مابه التفاوت، پس از پرداخت مبلغ  
مابه التفاوت امکان پذیر می باشد. 

11-در خصوص ردیف های 1 الی 3 جدول ذیل، امالک به صورت موقوفه و پرداخت پذیره و هزینه نقل و انتقال 
بر عهده برنده مزایده می باشد. 

12-در صورت کسب اطالعات بیشتر در خصوص موقعیت یا کروکی امالک به واحد شهرسازی مستقر در 
شهرداری بردسکن ویا به وب سایت شهرداری به آدرس www.bardaskan.ir  مراجعه نمائید. 

محمد حسین مدیح - شهردار بردسکن

آگهی مزایده عمومی فروش امالک

اطالعات امالک مزایده
قیمت پایه مزایده  نوع سندآدرسکاربریمساحتکد نوسازیردیف

)ریال(
5% سپرده شرکت در 

مزایده )ریال(
مبلغ  کل)ریال(

150,000,00090,000,0001,800,000,000قرارداد اوقافخیابان واعظ، قطعه شماره 1مسکونی 110-1-3-1120

150,000,00090,000,0001,800,000,000قرارداد اوقافخیابان واعظ، قطعه شماره 2مسکونی211-1-3-1120

150,000,00090,000,0001,800,000,000قرارداد اوقافخیابان واعظ، قطعه شماره 3مسکونی313-1-3-1120

70،000،000135,450,0002,709,000,000قرارداد واگذاریخیابان شهید یوسفی قطعه2تجاری49-75-6-138.7

25,000,000625,000,00012,500,000,000قرارداد واگذاریخیابان فجر شرقی، 30متری شمالی جنوبیتجاری533-80-6-1500



مجلس از 
آسیب به برنامه 

ضدتورمی دولت 
خودداری کند

وزیر امور اقتصادی 
و دارایی در توییتی 
از افزایش تسهیالت 

تکلیفی به بانک ها در 
مصوبات کمیسیون 

تلفیق مجلس در 
بودجه ۱۴۰۱ انتقاد 

کرد. »سیداحسان 
خاندوزی« نوشت: »در 
یادداشِت چند روز قبلم 
از افزایش ۱۰۰۰همت 

تسهیالت تکلیفی 
بانک ها در بودجه 

آینده انتقاد کرده بودم. 
امیدوارم نمایندگان با 

توجه به هشدار امروز 
رهبر معظم، از تشدید 

ناترازی بانک ها 
و آسیب به برنامه 
ضدتورمی دولت 

جلوگیری کنند. با 
هدایِت اعتبار موافقیم 
اما نه به شیوه گذشته«.

خبرخبر
خوبخوب

محمد برزگری، رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور 
مالیاتی در گفت وگو با فــارس،  با اشــاره به پایان مهلت 
ثبت و یا اتصال دستگاه های کارتخوان  به پرونده های 
مالیاتی، اظــهــار کــرد:  افـــزون بــر 4میلیون و 700 هــزار 
کارتخوان به پرونده های مالیاتی متصل شدند و حدود 
2 میلیون و 700 هــزار کارتخوان نیز وضعیت خــود را 

ثبت و مشخص نکردند. در دو روز آیــنــده اطالعات 
کارتخوان هایی که به پرونده مالیاتی متصل نیستند 
را به همراه جزئیات آن به بانک مرکزی ارائــه خواهیم 
کرد تا غیرفعال شوند. وی با بیان اینکه هدف از اتصال 
کارتخوان های بانکی به پرونده مالیاتی افــراد ارتقای 
شفافیت، انضباط مالی و ایجاد کمترین تنش در جامعه 

اســت، تصریح کــرد: هر گونه صــدور کارتخوان جدید 
منوط به اتصال آن به پرونده مالیاتی است و بانک ها 

ملزم به رعایت این مسئله هستند.
وی افزود: کارتخوان هایی که به هر دلیل اطالعات خود را 
در نظام مالیاتی ثبت نکردند نیز در این مقطع غیرفعال 

می شوند.

زهرا طوسی   تیم اقتصادی 
روزنـــامـــه قـــدس کــه در سلسله 
ــی در حـــال بررسی  گــزارش هــای
ــده صنعت خـــودروســـازی  ــرون پ
کشور اســت قــرار اســت با طرح 
گــســتــره ای از مــبــاحــث شامل 
انحصار، راهبرد صنعتی، نهضت داخلی سازی، 
ــادرات، شیوه  ــ ــواع ســیــاســت هــای واردات و صـ ــ ان
قیمت گذاری خودرو و... با کارشناسان این حوزه به 
واکاوی چالش ها و راهکارهای تولید تا فروش در این 

صنعت بپردازد.
در گــزارش هــای قبل به بحث انحصار و ساختار 
مالکیتی تودرتوی صنعت خودرو پرداختیم و اینکه 
چگونه هــر یــک از شرکت های خــودروســاز بــدون 
هیچ رقابتی به تولید محصوالت بی کیفیت ادامه 
می دهند و به علت ساختار شبه دولتی خود نیز از 
پاسخگویی به مردم طفره می روند. در این قسمت با 
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو درباره کیفیت 
خودروها سخن گفتیم. خودروهایی که 30 سال 
است با پلتفرم قدیمی و کاهش کیفیت متریال با 
چهره ای تــازه »فیس لیفت« و اضافه شدن چند 
آپشن اجباری اما بی کیفیت نظیر کیسه های هوا و 
ترمزABS، اما با همان باطن قدیمی تولید می شوند.

مصرف کننده در اولویت صنعت خودرو نیست ◾
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در گفت وگو با 
خبرنگار ما می گوید: نگاهی به فهرست تولیدات دو 
خودروساز اصلی نشان می دهد بیشتر محصوالتی 
که در کشورهای دیگر به خاطرات پیوسته اند هنوز 

در سبد تولید این شرکت ها قرار دارند. 
این کارشناس خودرو پایین بودن کیفیت خودروها را 
ناشی از این می داند که مصرف کننده در هیچ کجای 

فهرست اولویت های صنعت خودرو قرار ندارد. 

به گفته وی با چنین چشم اندازی از خودروهایی 
که سه دهه روی خط تولید بوده اند چه توقعی برای 

کیفیت و ایمنی دارید.
وی درباره کاهش مقاومت ورق های فوالدی مورد 
استفاده در صنعت خودرو می گوید: در خودروهای 
ــای مــورد استفاده در بدنه  داخــلــی جنس ورق هـ
خـــودرو عمدتاً از فوالدهایی اســت که مقاومت 
ندارند. بحث مقاومت ربطی به کاهش ضخامت 
ــدارد. در اصــول مهندسی می توان از ورق  فــوالد ن
بسیار نــازک ولــی مــقــاوم و دارای شکل پذیری و 
ــفــاده کـــرد چــنــانــچــه در  جـــوش پـــذیـــری بـــاال اســت
ماشین های ایمن پنج ستاره ضخامت فــوالد در 

حد دودهم میلی متر است.

ایمنی خودروهای داخلی قربانی کاهش هزینه ◾
زاوه بــا اشـــاره بــه اینکه در ابــتــدا خـــودرو 405 یک 
خودرو نیمه امن و 206 هم یک خودرو امن محسوب 
می شدند اما حاال این  طور نیست توضیح می دهد: 
در زمان تولید خودرو 405 )این خودرو در سال 1984 
چهار سال پس از تولید عنوان بهترین خودرو اروپا 
را دریافت کرد( یکی از مدیران سابق این حوزه برای 
کاهش هزینه، پل عرضی سقف را در 405 حذف کرد 
و این کار موجب شد اگر به سقف خودرو فشار وارد 
بشود، به داخل فرو برود، نقطه جوش ها را در بازه های 
مختلف زمانی بازنگری کردند و تعداد آن ها را کاهش 
ــد و اصالحات  دادنــد، جنس ورق هــا را تغییر دادن
دیگری هم در کابین، نمای ظاهری و مشخصات 

فنی این خودرو دادند که سبب شد ایمنی آن کاهش 
پیدا کند. وقتی این خودرو آتش گرفت به  جای اینکه 
مدیر وقت محاکمه شود ارتقای شغلی پیدا کرد و 
در محل بعدی هواپیما ساخت که از پنج فروند آن 
چهار فروند سقوط کرد. زاوه ادامه می دهد: وجود 
ایربگ روی ماشینی مثل 405 از اساس طنز است. 
وقتی مقاومت کافی بدنه ندارید، وقتی داشبورد 
در اثــر تصادف ثابت نمی ماند و حرکت می کند، 
وقتی صندلی حرکت می کند و می شکند، در چنین 
شرایطی اصالً ایربگ به شما کمکی نمی کند. الزام 
کردند همه ماشین ها ایربگ داشته باشند اینکه 
ایربگ واقعاً در ایــن خــودروهــا چقدر کارایی دارد 

بررسی نشده است.

تاخت وتاز ماشین های بی ستاره در کشور ◾
زاوه با یـــادآوری اینکه وقتی از یک قالب به مدت 
30ســال بــرای تولید استفاده می شود کیفیت آن 
کم می شود تأکید می کند: اصالً فرض کنید بتوانید 
خــودرو با همان کیفیت روز اول تولید کنید یعنی 
نــه در ترکیب مــواد دســت ببرید نــه مـــوارد فنی را 
دست کاری کنید، تست ایمنی در 30سال گذشته 
بارها و بارها بازنگری و سختگیرانه شده به  طوری  که 
شما اکنون خــودرو مــدل2010 را تست بکنید هیچ 
ستاره ای نمی گیرد، چون استانداردها در این مدت 
به واقعیت نزدیک تر شده تا خودروها جان مردم 
را نگیرند.وی با اشــاره به اینکه در همه جای دنیا 
شرکت های خودروساز تست تصادف محصوالت 
خود را به شکل عمومی منتشر می کنند می افزاید: 
اگر به سایت تست تصادف »یــورو انکپ« بروید 
فیلم تست همه خودروها هست که این مؤسسه 
بر مبنای تست های خودش انجام داده و منتشر 
ــورو انــکــپ دار در  کــرده اســت و ما هیچ محصول ی

ایران نداریم.

کم کاری ها را پای تحریم ها ننویسید ◾
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه برخی 
کم کاری خود را به  پای تحریم ها می نویسند تأکید 
می کند: 405 سال 68 آمده است. حدود 22 سال 
405 تولید کردند تحریم نبودند. این آقایان که پشت 
تحریم پنهان  شده اند بگویند در طول این 10سال چه 
می کردند. پراید دو سال است که از رده خارج  شده 
است. پیکان 84 از رده خارج  شده که به اسم آردی، 
آریسون و وانت پیکان زنده است. سمند هم سال 
80 آمده، 206 هم 80 آمده بعد از 20 سال هنوز روی 
خط تولید است، چرا وقتی زمان پاسخگویی برای 
کم کاری ها می رسد پای تحریم ها را وسط می کشید. 
تا پیش از تحریم ها هم کــاری نکرده اید، حاال هم 
خارجی ها بیایند تأثیری نخواهد داشت. اکنون ایراد 
هم بگیرید می گویند نه ما مثالً 405 را از رده خارج 
کردیم داریم SLX می زنیم این ها فرق دارد. چه فرقی 

دارد فقط گرافیک چراغ عوض  شده است.

ارتقای خودروهای داخلی در حد تغییر چهره ◾
زاوه با اشاره به اینکه خودروسازان در دنیا با گذشت 
چند سال از عرضه یک محصول، با توجه به قدیمی 
شدن ظاهر آن اقدام به بازطراحی آن خودرو می کنند 
تا با ایجاد ظاهری جدید و تغییراتی در آپشن ها و 
ویژگی های فنی آن، اصل رقابتی بودن محصول خود را 
حفظ کنند می گوید: در کشور ما مفهوم فیس لیفت 
طوری دیگری جا افتاده است. مثالً دنا، رانا و سورن 
چراغ ها و سپرشان عوض  شده و می گوییم فیس لیفت 
شده اند. تیبا را فیس لیفت کردیم ساینا می زنیم، 
تغییرات این خودروها تنها محدود به شکل ظاهری 
آن می شود و اثری از بهبودهای فنی در نسخه قدیمی 
نیست و جالب اینجاست که فیس لیفت ها در قالب 
نسخه ای گران تر از مدل های سابق، به  طور موازی با 

آن ها به فروش می رسند و جایگزین آن ها نمی شوند.

قدساجرایناقص»فیسلیفت«توسطخودروسازانرابررسیمیکند

بَزک سپر و چراغ!

اقتصاد3

WWW.QUDSONLINE.IR9754 سه شنبه 3 اسفند 1400   20 رجب 1443  22 فوریه 2022  سال سی و پنجم   شماره

قیمت یخچال
  ایستکول 

80-642-TM مدل
۳,280,000 تـومـان

  فیلور 
01۳-RPD-COL مدل

۵,411,000 تـومـان

  امرسان 
TFH14T مدل

۵,۹8۵,000 تـومـان

  ساید بای ساید ایکس ویژن 
TS۵۵0 مدل

1۷,6۹8,000 تـومـان

  امرسان 
TFH1۷T۳۵0 مدل
6,4۳0,000 تـومـان

  هیمالیا 
HRFN60۵01 مدل
1۵,4۳0,000 تـومـان

66.000.000نیم سکه36.880.000ربع سکه1.281.537بورس 241.932دالر )سنا(51.000.000 مثقال طال 165دینار عراق )سنا(115.740.000سکه11.776.000 طال  18 عیار1.896اونس طال 65.877درهم امارات )سنا(

  2/7 میلیون 
 کارتخوان بی هویت 
در آستانه غیرفعال شدن

14
11
85
6

آگهی مناقصه

آستان قدس رضوی- سازمان موقوفات

اجاره لودر سالیانه به صورت پیمان
 سازمان موقوفات ملک در نظر دارد 

تامین خدمات لودرو کمپرسی واحدهای دامپروری چناران ،  فریمان و سنگ بست مورد نیاز خود 
را از طری�ق مناقصه بصورت س�الیانه به پیمانکار واجد ش�رایط واگذار نماید . ل�ذا از کلیه دارندگان 
دس�تگاه های ل�ودر و کمپرس�ی، دعوت می گ�ردد جهت دریافت اس�ناد مناقصه به آدرس س�ایت 
http://tender.epf.ir  قس�مت معامالت) مناقصات( مراجعه نمایند، مهلت ارائه پیش�نهادات س�اعت 
12 مورخ1400/12/09 می باش�د . جهت کس�ب اطالعات بیشتر با تلفن 0518403545داخلی 22۶ 

تماس حاصل و یا به آدرس بلوار بعثت احمدآباد بین رضا و طالقانی پالک 50 مراجعه فرمایید .

14
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فروش زمین در اراضی تقی آباد سنگ بست سازمان موقوفات ملک در نظر دارد
تعداد شش قطعه زمین با کاربری زراعی و بهره برداری صنعتی واقع در روستای تقی آباد سنگ بست خود را از 

طریق مزایده واگذار نماید لذا از کلیه متقاضیان دعوت می شود جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس سایت http://tender.epf.ir قسمت معامالت 
)مزایده ها( مراجعه یا جهت کسب اطالعات بیشتر با تلفن 0518403545 داخلی 22۶ به آدر س  بلوار بعثت احمدآباد، بین رضا و طالقانی پالک 50 
س�ازمان موقوفات ملک و یا  اداره موقوفات ملک فریمان ، تلفن 34۶23177 -051 واقع در فریمان خیابان امام خمینی جنب بانک س�په مراجعه 
فرمایید به پیشنهادات مبهم، مشروط، فاقد سپرده و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر تحویل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد . ضمنا آخرین مهلت 

ارائه پیشنهادات ساعت 12 مورخ1400/12/09 می باشد.

آگهی مزایده

آستان قدس رضوی - سازمان موقوفات ملک
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آگهی مناقصه

آستان قدس رضوی- سازمان موقوفات ملک 

خرید تجهیزات ذخیره ساز تحت شبکه- نوبت دوم 
سازمان موقوفات ملک در نظر دارد 

خرید تجهیزات ذخیره ساز تحت شبکه)SAN( مورد نیاز خود را از طریق مناقصه خریداری نماید.
 لذا از کلیه ش�رکتهای معتبر تامین کننده دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس 
س�ایت http://tender.epf.ir  قسمت معامالت )مناقصات ( مراجعه نمایند. مهلت ارائه پیشنهادات 
س�اعت 12 مورخ 1400/12/09می باش�د. جهت کس�ب اطالعات بیش�تر با تلفن0518403545 
داخل�ی 22۶ تم�اس حاصل و یا به آدرس بل�وار بعثت احمدآباد، بین رض�ا و طالقانی پالک50 

مراجعه فرمایید .

تصفیه فاضالب ، حیات مجدد آب است.

»آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای «

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مشهد

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

1 -کارفرما : شرکت آب و فاضالب مشهد
2- محل تأمین اعتبار : بودجه غیرعمرانی

3- تاریخ و محل دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ 02/ 12/ 1400 لغایت 1400/12/04 از محل دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب مشهد یا در سایت اینترنتی http://iets.mporg.ir  قابل دریافت می باشد.
4- تاریخ و محل تسلیم پاکات مناقصه: ساعت 14 مورخ 1400/12/14 به آدرس مشهد ، خیابان فلسطین، فلسطین26 ، دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضالب مشهد.

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

مبلغ برآورد اولیه
به ریال

مبلغ تضمین شرکت در
فرآیند ارجاع کار به ریال

حداقل رتبه و رشته 
نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کارمورد نیاز

شبکه  توسعه  و  انشعابات  نصب  عملیات 
منطقه  سطح  در  پراکنده  صورت  به  فاضالب 

1224/067/771/000853/000/000ماهیک ) با تامین لوله و لوازم(
حداقل پایه 5 آب از 
سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی

1- واریز نقدی به حساب جاری شماره 100050004 
بانك پاسارگاد شعبه آبفای مشهد

2- ضمانتنامه بانکی
3 – اوراق مالی اسالمی دولت

4-چک تضمین شده بانکی
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی در رابطه با خرید کابل مسی 
95*3 تخت الستیکی با روکش EPDM  )چاه شماره 17 امامت تربت جام( به 
شرح ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل 
برگزاری فراخوان  از دریافت وتحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال 
دعوتنامه ، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . 
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 1400/12/01 می باشد.

 اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری و ارسال دعوتنامه از طریق 
سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

مهلت دریافت اوراق  1400/12/08 
مهلت تحویل اوراق  1400/12/22

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

مبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصهردیف

1
خرید کابل مسی 95*3 تخت الستیکی با 

EPDM روکش
 )چاه شماره 17 امامت تربت جام(

200000146000170
)  8.500.000.000ریال( 

هشت میلیارد و پانصد میلیون ریال 

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

www.abfakhorasan : سایت اینترنتی

آب ناجـی زندگی است

آگهی ارزیابی کیفی وم
ت د

نوب



   پرداخت 
مالیات برای 
هنرمندان 
بی معنی است  
بهروز غریب پور، 
هنرمند تئاتر درباره 
افزودن بند حذف 
معافیت مالیاتی 
هنرمندان به الیحه 
بودجه 1401 در 
مجلس و اقدام 
وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی در این 
باره گفت: طبیعتًا 
اقدام وزارت فرهنگ 
بسیار ارزشمند 
است، وقتی کسب و 
کار هنرمندان رونق 
ندارد واضح است 
که پرداخت مالیات 
بی معنی است و بر 
این اساس به اعتقاد 
من باید هنرمندان 
در این شرایط از 
پرداخت مالیات 
معاف باشند.

جایزه های ادبی

طـــــهـــــمـــــورث در 
ســال 1342 وقتی 
ــود از  ــ 17ســــالــــه بـ
طــــریــــق یـــکـــی از 
هم محله ای هایش 
وارد تــئــاتــر شــد و 
مدتی بعد به عضویت گروه »تئاتر 
امــروز« به سرپرستی مرحوم داود 
ــد. مانند بسیاری از  رشــیــدی درآمـ
هنرمندان پیشکسوت همه چیز 
از تــئــاتــر بـــرایـــش شــــروع شـــد و از 
صحنه نمایش ایــن مسیر پرفراز و 
نشیب را طی کرد. او از سال 1354 
ــرد و  نمایش نامه نویسی را آغـــاز ک
سپس بــا نمایش »آتـــش در عمق 

سرما« وارد عرصه کارگردانی شد.
اوایل دهه 60 با کارگردانی و بازیگری 
ســـریـــال »هــمــشــهــری« وارد قــاب 
تلویزیون شد و کار خود را در مدیوم 
تــصــویــر بــا نــقــش آفــریــنــی در چند 

سریال تلویزیونی ادامه داد. 
در »افــســانــه ســلــطــان و شــبــان« با 
نقش مقام کشوری بیش از پیش 
شناخته شد و با بازی در سریال های 
ــــه« و »گـــــرگ هـــــا« خـــوش  ــن ــ ــی ــ »آی

درخشید. 
او همچنان که در صحنه تئاتر رفت 
و آمد داشت و در تلویزیون مشغول 
بود، موفقیتش را در سینما هم ادامه 
داد و در نقش غالم »اجاره نشین ها« 
نیز بــازی ماندگاری از خود به جای 
گذاشت. همکاری او سال  ها بعد با 
میرباقری پس از سریال »گرگ ها« 
در »مسافر ری« و »معصومیت از 

دست رفته« نیز ادامه پیدا کرد.
»به سوی افتخار«، »در پناه تو« و 
»شلیک نهایی« از دیگر آثار به یاد 
ماندنی این هنرمند است و با بازی 
در سریال »زیر تیغ« به کارگردانی 
نقش آفرینی  هنرمند  محمدرضا 
مــانــدگــاری از خــود بــه جــا گذاشت. 
ــازی  آخــریــن کـــار او در تــلــویــزیــون ب
ــود کــه پــس از  ــرم« ب در ســریــال »شـ
درگـــذشـــت ســیــروس گرجستانی 
 جــایــگــزیــن وی در نــقــش عــزیــزآقــا 

شد. 
او ایــن روزهـــا نیز مشغول بــازی در 
مجموعه تلویزیونی »خداداد« ویژه 

نوروز آینده است. 

»زخم کاری« طهمورث ◾
طهمورث در سال های اخیر و بیشتر 
از سریال های تلویزیونی، در سینما 

ــا دو فیلم  حــاضــر بـــود و ســـال 97 ب
»غــالمــرضــا تختی« و »معکوس« 
بـــه جـــشـــنـــواره ســـی و هــفــتــم فجر 
آمــد و امــســال نیز پــس از وقــفــه ای 
سه ساله با »هناس« به جشنواره 
فجر بازگشت. او در »هناس« نقش 
یکی از مسئوالن رده باالی پروژه های 

هسته ای را برعهده دارد.
امــا در میان نقش آفرینی هایی که 
طهمورث در سال های اخیر بر عهده 
داشــتــه شاه نقشش را مــی تــوان به 
ــاری« داد که  ــ ــم ک حــاج عــمــوی »زخـ
بار دیگر او را پس از مدت ها بر سر 

زبان ها انداخت. 
ــا حــضــور در نخستین تجربه  او ب
سریال سازی مهدویان چنان خوش 

درخشید کــه بــه یکی از قطب های 
اصلی آن بدل شد و با اینکه تنها در 
دو قسمت ابتدایی سریال حاضر 
بــود امــا بــه واســطــه تأثیری کــه روی 
کلیت سریال داشت جای خالی اش 

تا پایان حس می شد.
ــه طـــهـــمـــورث بــــارهــــا گــفــتــه  ــرچــ ــ گ
فیلم نامه های زیــادی به او پیشنهاد 
ــر  ــدان گــی ــا نــقــش هــا دن مـــی شـــود امــ
نیستند و چیزی به او اضافه نمی کنند 
ولی با پیوستن به »زخم کاری« ثابت 
کرد به خوبی می داند کجا قرار بگیرد 
تــا حــضــورش را بــه رخ بکشد. البته 
کــه او از بــی مــهــری  و بی توجهی ها 
به هنرمندان گالیه مند اســت و در 
نشست خبری فیلم »هناس« هم 

به صراحت اعتراض خودش را عنوان 
کرد. او گفت با اینکه 56 سال است 
کــار هنری می کند ولــی هیچ  گــاه به 
افتتاحیه و اختتامیه جشنواره دعوت 
نشده است و خیلی از هنرمندان در 

این مواقع جایی ندارند.

طرفدار دوآتشه آل پاچینو ◾
ــازی  در سینمای جــهــان طــرفــدار ب
آل پاچینو است. طهمورث می گوید: 
او فوق العاده است و یکی از دالیل 
ــن اســــت کـــه در  ــ عـــالقـــه ام بـــه او ای
آثــارش شما او را با گریم نمی بینید 
و همه جا خــودش است اما پس از 
گذشت چند دقیقه دیگر آل پاچینو 
را نمی بینید و صرفاً با شخصیت 

ارتباط می گیرید، این هنر بازیگری 
ــرو« هم  ــ ــی ــ اســــت. در کــنــار او »دن
هست اما دربــاره این بازیگر عادت 
ــه همیشه یکسان  خــنــدیــدنــش ک
اســت او را یــک مرحله پایین تر از 

آل پاچینو قرار می دهد.

۵۰۰ سال دیگر هم زندگی کنم  ◾
طهمورث می گوید: زندگی آن  قدر 
وسیع اســت که شاید آرزو داشته 
بــاشــم 500 ســال دیــگــر هــم زندگی 
کنم تــا بــتــوانــم آدم هـــا و نقش های 
بیشتری بازی کنم. در بازیگری فقط 
ــرای اینکه لــذت مــی بــرم مــانــده ام  بـ
و از لــذت بـــردن مخاطبم هــم لذت 
می برم. خیلی نقش ها هستند که 
هنوز بــازی نکرده ام. به دلیل اینکه 
شخصیت ها بــرای من بــاال و پایین 
نیستند و بــازی کــردن به جای همه 
آن ها جزو آرزوهــای من است، چون 
رسیدن به آن شخصیت ها برای من 

سخت است.

گریزی به نویسندگی ◾
با این حال او همچنان در 75 سالگی 
پرشور و بــاانــرژی به کــار خــود ادامــه 
می دهد؛ یکی دو سال پیش کتاب 
مجموعه داستان هایی با عنوان »از 
تو می گویم« را تألیف و منتشر کرد 
که شامل قصه های کوتاه و جذابی 
اســت که به گفته خــودش برگرفته 
از وقـــایـــع واقـــعـــی زنـــدگـــی  اوســـت. 
طهمورث در شبکه های اجتماعی 
هــم حــضــوری فــعــال دارد و گاهی 

شاهنامه خوانی می کند.

هــنــرمــنــدان پیشکسوت را ارج  ◾
نهیم

این روزها دیگر خاک صحنه خوردن 
و رنـــج کــشــیــدن در تــئــاتــر و سینما 
بیشتر شبیه فانتزی و پز روشنفکری 
شــده اســـت. نسل اول هنرمندانی 
کــه خانه شان تئاتر بــود، بازیگری را 
زنــدگــی کـــرده بــودنــد، روی صحنه با 
هم نسالنشان قــد کشیدند و هنر 
اصیلی را به نمایش گذاشتند رو به 
افـــول اســـت. بسیاری از هنرمندان 
شاخص و نسل اول دیگر در میان ما 
نیستند و به خاطره ها پیوستند. قدر 
بزرگانی که می توانند به این سینمای 
تکراری و کلیشه ای شور و تازگی بیاورند 
اما در این سال ها مورد بی مهری قرار 

گرفتند را بیشتر بدانیم.

برای 75 سالگی سیاوش طهمورث 

درخششی دوباره برای بازیگری قدر نادیده 

خبرخبر
روزروز

جشنواره پویانمایی تهران به تعویق افتاد ◾
دوازدهــمــیــن جشنواره بین المللی پویانمایی تــهــران، به 
دلیل گسترش سویه اُمیکرون و به منظور حفظ سالمتی 
شرکت کنندگان به خــرداد سال 1401 تغییر زمان داد.دبیر 
جشنواره بین المللی پویانمایی تهران با بیان این مطلب گفت: 
امیدوار هستیم با ریشه کن شدن ویروس کرونا در روزهای ۸ تا 
12 خرداد 1401 به صورت حضوری شاهد برگزاری دوازدهمین 

جشنواره بین المللی پویانمایی تهران باشیم. 

کتاب »جمشید مشایخی« رونمایی می شود ◾
مراسم رونمایی از کتاب »جمشید مشایخی؛ در گفت وگو 
با زاون قوکاسیان و ویدا مشایخی« با حضور جمعی از 

چهره های تئاتر و سینما برپا خواهد شد.
این برنامه یکشنبه ۸ اسفند 1400 از ساعت 15 تا 17 در 

سالن فردوس موزه سینما برگزار می شود.
جمشید مشایخی دارای نشان درجه یک فرهنگ و هنر 

بود و در بیش از 90 فیلم سینمایی و 50 سریال بازی کرد.

اعالم نامزدهای بخش رمان بزرگسال جایزه غنی پور ◾
محمد ناصری، دبیر بیست و یکمین جشنواره ادبی »شهید 
حبیب غنی پور«، نامزدهای بخش رمــان بزرگسال این 
جشنواره را معرفی کرد: »تشریف« علی اصغر عزتی پاک 
از شهرستان ادب، »صنم« ملیحه ذوالفقاریان از انتشارات 
سروش، »نیوتن زیر درخت گردو« لیال صبوحی از نشر نیماژ، 
»ســوره آفلین« ابراهیم اکبری دیزگاه از شهرستان ادب و 

»گمشده در 13:60« پویان مکاری از انتشارات آوند دانش. 

»موقعیت مهدی« به سینما می آید ◾
مرتضی شایسته، سخنگوی شــورای صنفی نمایش، 
درباره اسامی فیلم های اکران نوروز 1401 گفت: فیلم های 
سینمایی »عـــلـــف زار«، »مـــرد بـــازنـــده«، »روز صفر«، 
»موقعیت مهدی«، »قدغن«، »المینور« و »شادروان« 
برای سبد اکران نوروزی سال 1401 در نظر گرفته شدند. 
این فیلم ها از 1۸ اسفند سال جاری در سینما های سراسر 

کشور اکران خود را آغاز می کنند. 

ــاره  ــا ایــســنــا دربـ پــیــمــان خــاکــســار در گــفــت وگــو ب
معیارهای انتخاب کتاب برای ترجمه که به نظر 
می رسد به سمت کتاب های پرفروش رفته  و رقابتی 
بین ناشران برای عرضه سریع این کتاب ها وجود 
دارد اظهار کــرد: کتاب های پــرفــروش را نــاشــران به مترجمان 
سفارش می دهند تا اینکه خود مترجمان بخواهند کتاب را 
انتخاب کنند. ترجمه هم اصالً کار عجله برداری نیست. اگر 
بهترین مترجم هم بخواهد با عجله چیزی را ترجمه کند، کارش 
بی کیفیت می شود. به نظرم اگر اصالً کتاب ترجمه نشود بهتر 
از این است که با عجله ترجمه شود زیرا ترجمه عجله ای ترجمه 
خوبی نمی شود مگر اینکه مترجم نابغه ای باشد. مترجم باید 
متن ترجمه  شده را چند بار بخواند و فکر کند جمله را چطور 
بنویسد که مفهوم تر و زیباتر شود یا مثالً جای کلمات را عوض 
کنم اما با عجله نمی توان این کار را کرد و هر چیزی را که در ابتدا 

نوشته، به ناشر بدهد.

کتاب هایی که ماندگار نیستند  ◾
او با بیان اینکه در جریان ترجمه کتاب های پرفروش نیست، 
گفت: اما این را می دانم که ناشران مایل به ترجمه کتاب های 
پرفروش هستند. نمی دانم چه کتاب هایی پرفروش است، اما 
معموالً کتاب هایی که در بست سلرهای نیویورک تایمز یا مجالت 
دیگر هستند، کتاب های باارزش و ماندگاری نیستند؛ البته شاید 

استثناهایی هم در آن ها باشد.

پیمان خاکسار با بیان اینکه مخالف مرزگذاری 
برای سلیقه مردم است، افزود: هر کتابی که خوانده 
می شود باید باشد و هیچ  اشکالی نــدارد اما کلی 
کتاب  درجه یک قدیمی داریم که هنوز ترجمه نشده اند و کاش 
در کنار این کتاب های پرفروش، آن ها هم ترجمه بشوند. کسانی 
مانند من این کار را می کنند، من سعی می کنم آثار مهم ادبی 
چند دهه اخیر را که ترجمه نشده، ترجمه کنم، اگر کسی با 
آن هــا کار داشــت، حتماً ترجمه شده بودند. با خیال راحــت و 
سر فرصت آن ها را ترجمه می کنم؛ مثالً کارهای جان فاولز که 
از بزرگ ترین نویسنده های انگلستان اســت، ترجمه نشده. 
البته اگر می خواستم خودم را به نویسنده های قدیمی محدود 

کنم »جزء از کل« استیو تولتز را ترجمه نمی کردم. این کتاب 
جدید بود اما آن را از فهرست کتاب های پرفروش پیدا نکردم و از 

فهرست کاندیداهای بوکر پیدا کردم.

معیار من ارزش ادبی است ◾
ــزن، »مـــجـــوس« و  ــ ــران ــ مــتــرجــم »اصــــالحــــات« جـــانـــاتـــان ف
»کلکسیونر« نوشته جان فاولز و »شاگرد قصاب« پاتریک 
مک کیب خاطرنشان کرد: من کاری به لیست های پرفروش ها 
ندارم چون اعتمادی به آن ها ندارم مانند فیلم های پرفروش 
مــی مــانــنــد، ایـــن فــیــلــم هــا قــابــل دیـــدن نیستند، فیلم های 
مصرفی اند که همان سال می آیند و دیده می شوند بعد کسی 
کاری به آن ها ندارد. این نوع کتاب ها جذابیتی برای من ندارد. 
معیار من ارزش ادبی است، کتابی که جذبش شوم و بخواهم 
تجربه ای را که در خواندن کتاب داشــتــه ام با خواننده ها به 
اشتراک بگذارم مانند »جزء از کل«. یا اثر کالسیکی مانند 
»اتحادیه ابلهان« که احساس می کنم اثر بزرگی است اما هنوز 

ترجمه نشده است.
ــرده ام یک  بار هم  خاکسار ادامــه داد: در همه مدتی که کار ک
ــکــرده ام چــون مــی دانــم حاضر  فهرست پــرفــروش هــا را نــگــاه ن
نیستم یکی از این کتاب ها را هم بخوانم. کاری ندارم که منتشر 
می شوند، اصالً همه کتاب های پرفروش ترجمه شوند چون کتاب 
 خواندن کار خوبی است اما امیدوارم همه تالش ناشران به این 

سمت نرود که فقط این نوع کتاب ها را منتشر کنند. 

پیمانخاکسارازکیفیتترجمههایادبیمیگوید

بهلیستپرفروشهاکاریندارم

در حاشیه

»گلریز« رئیس 
کمیته   علمی 
سرود فجر شد  

به پیشنهاد شورای 
سیاست گذاری و دبیر 
جشنواره سرود فجر، 
غالمرضا سلیمانی؛ 
رئیس سازمان بسیج 
مستضعفین در 
حکمی »محمد گلریز« 
خواننده سرود و آواز 
ایرانی را به عنوان 
رئیس کمیته علمی 
اولین جشنواره ملی و 
بین المللی سرود فجر 
منصوب کرد.
این جشنواره با هدف 
اعتالی جریان سرود 
و گروه های سرود در 
کشور از اول بهمن  ماه 
آغاز و مهلت ارسال 
آثار تا 6 اسفند تمدید 
شده است. به گزارش 
دبیرخانه این جشنواره، 
تاکنون بیش از هزار و 
200 اثر به دبیرخانه 
ارسال شده است.

  صبا کریمی      بعضی ها بازیگری در خونشان 
است و حتی اگر شمار نقش های منفی و خاکستری 
در کارنامه کاریشان بیش از نقش های مثبت باشد اما 
مردم همچنان هم آن ها را دوست دارند و کارهایشان 
را با عالقه تماشا می کنند. سیاوش طهمورث، بازیگر 

باسابقه تئاتر، سینما و تلویزیون از همین دسته است 
که حضورش در یک اثر هنری مخاطب را به تماشای 

آن عالقه مند می کند. با وجود اینکه او در سال های 
اخیر همچنان پرکار بوده و حضوری فعال در سینما 

و تلویزیون داشته اما نقش آفرینی در سریال »زخم 

کاری« و درخشش اش در آن بار دیگر او را در مرکز 
توجه قرار داد و نشان داد حتی می توان در هفتاد و 

چند سالگی هم خوش درخشید و کاری نو و متفاوت 
کرد. طهمورث امروز 75 ساله می شود و همچنان با 

انرژی مثال زدنی اشتیاق تجربه های نو دارد. 

معرفینامزدهای»جشنواره
بینالمللیشعرفجر«

در آستانه  اختتامیه »شانزدهمین دوره جشنواره 
بین المللی شعر فجر« نامزدهای این جشنواره در 
پنج گروه ادبی شعر کالسیک، شعر نو )قالب های 
نیمایی و سپید(، شعر مــحــاوره، شعر کــودک و 
نوجوان و دربــاره شعر )پژوهش های حــوزه شعر( 
معرفی شدند.سعید بیابانکی، علی داوودی، 
محمدمهدی سیار، حمیدرضا شکارسری، قادر 
طراوت پور، میالد عرفان پور و محمدسعید میرزایی 
داوری سه بخش بزرگسالِ شعر کالسیک، شعر 
نــو و شعر مــحــاوره شانزدهمین دوره جشنواره 

بین المللی شعر فجر را برعهده داشتند.

نامزدهای بخش »شعر کالسیک« ◾
ایــن داوران کتاب های »از پنجره آپارتمان« اثر 
ــتــشــارات  مــحــمــدرضــا سلیمی ِســفــتـِـجــانــی )ان
شهرستان ادب(، مجموعه  کتاب های »الف،  الم، 
میم« اثر حافظ ایمانی )نشر علم(، »آنیماه« اثر 
عالیه مهرابی )انتشارات سوره مهر(، »سنگ بر 
طاغوت« اثر مرتضی حیدری آل کثیر )انتشارات 
آرام دل(، »شمس الشرف« اثــر محمدحسین 
انصاری نژاد )نشر هاجر(، »عید در تبعید« اثر 
علیرضا رجبعلی زاده کاشانی )انتشارات سوره مهر( 
و »غزل ها، چِکامه ها، رباعی ها« اثر مهدی الماسی 
)نشر طالیی( را به عنوان نامزدهای بخش شعر 

کالسیک معرفی کردند.
 
نامزدهای بخش »شعر نو« و »محاوره« ◾

همچنین کتاب  های »بــر پوستم کبریت بکش، 
ابــراهــیــم« نوشته علیرضا شکرریز )نشر مهر و 
دل(، »ده و ده دقیقه و سی ثانیه« نوشته کیانوش 
خان محمدی )انتشارات نگاه(، »سفر بخیر ناخدا« 
نوشته رحمت حقی پور )نشر سپیدرود(، »سیبی 
کــه در گلوی رودخــانــه می افتد« نوشته ریحانه 
جهانی )انتشارات فصل پنجم(، »شبیه نخستین 
انسان« نوشته حسین سقایی )نشر ایجاز(، »شهر 
بند رخت ها« نوشته مجید سعدآبادی )انتشارات 
فصل پنجم( و »گـــوزن در بـــوران شــدیــد« نوشته 
آرش شفاعی )انتشارات  نگاه( نامزدهای بخش 
شعرنو هستند. در بخش »محاوره« نیز کتاب های 
»آذر63« اثر سامی تحصیلداری )انتشارات داالهو(، 
»حیثیت« اثر مجید صالحی )نشر شانی(، »رد 
زنجیرهای باز شده« اثر مهدی نقبایی )انتشارات 
ریما( و »یه ساعت جهانت رو تعطیل کن« اثر پریسا 

صفاریان )انتشارات فصل پنجم( نامزد شدند.
 
نامزدهای بخش »شعر کودک و نوجوان« ◾

غالمرضا بکتاش، بابک نیک طلب و حمید هنرجو 
نیز داوری بخش شعر کودک و نوجوان را بر عهده 
داشتند که آثــاری چون »بادبادکم به ابرها تکیه 
داده« نوشته مریم هاشم پور )انتشارات کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان(، »پشت دریاها 
کجاست؟« نوشته مریم زرنشان )انتشارات کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان(، »سکوت به  زبان 
مــادری« نوشته مهدی مردانی )انتشارات سوره 
مهر( و »ماه می گه، دالّی موشه!« نوشته خاتون 
حسنی )انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و 

نوجوانان( را نامزدهای این بخش دانستند.

نامزدهای بخش »درباره شعر« ◾
در بــخــش »دربـــــاره شــعــر« مــحــمــود اکــرامــی فــر، 
محمدرضا تقی دخت و سیدعلی میرافضلی به 
عنوان داور انتخاب شده که کتاب های »آذربایجان 
و شاهنامه« اثــر سجاد آیدنلو )انتشارات بنیاد 
موقوفات دکتر محمود افشار با همکاری سخن(، 
»تحلیل وزن شعر عامیانه فــارســی« اثــر امید 
طبیب زاده )نشر کتاب بهار(، »تلفظ در شعر کهن 
فارسی« اثر وحید عیدگاه طرقبه ای )انتشارات بنیاد 
موقوفات دکتر محمود افشار با همکاری سخن(، 
»سبک شناسی حماسه ملی ایران« اثر هوشنگ 
محمدی افشار )انتشارات امید مجد(، »طنز در 
شعر معاصر فارسی« اثر حبیب حاجی پور )نشر 
پایتخت( و »فرهنگ جغرافیای تاریخی شاهنامه« 
اثر مهدی سیدی فَرُّخَد )نشر نی( را از نامزدهای این 

بخش اعالم کردند.
ــالء، نــاصــر فیض،  محمدرضا روزبــــه، افشین عـ
علیرضا قزوه، عبدالجبار کاکایی، علی محمد مؤدب، 
سیداحمد میرزاده و یوسف علی میرشکاک اعضای 
هیئت علمی شانزدهمین دوره جشنواره بین المللی 
شعر فجر بوده و قربان ولیئی نیز دبیری علمی این 

جایزه را بر عهده دارد.
گفتنی است اختتامیه این جشنواره فردا ساعت 

1۸:30 در تاالر وحدت برگزار خواهد شد.
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و هنر فرهنگ 

 سیاوش طهمورث
بازیگر



از هیروشیما 
تا کی یف

جمال واکیم: جنگ به 
نفع هیچ یک از طرف ها 

نخواهد بود؛ چراکه 
جدای از فرسایش 
انرژی و هزینه بر 

بودن این جنگ ازنظر 
مالی، نزاع نظامی 

بین قدرت های بزرگ 
درنهایت به جاهای 

خطرناک ختم خواهد 
شد و احتمال استفاده 
از تسلیحات هسته ای 

برای پایان دادن به 
جنگ بسیار زیاد است 

و همگان می دانند 
سالح هسته ای چه 
حجمی از ویرانی، 

فجایع و تبعات 
اقتصادی، انسانی و 
اجتماعی را به دنبال 

خواهد داشت، کما 
اینکه تجربه بمباران 

اتمی هیروشیما و 
ناکازاکی بهترین 

شاهد براین مدعاست.

خبرخبر
روزروز

   دالیل واقعی بحران اوکراین 
و زمینه های آن چیست؟

نخستین دلــیــل واقــعــی بحران 
اوکراین، تمایل آمریکا به ایجاد 
اخــتــاف و شــکــاف بــیــن روابـــط 
روسیه و اروپا از طریق جلوگیری از 
دخالت یا هرگونه تأثیرگذاری مسکو در اروپای شرقی 
است و می خواهد از وضعیت اوکراین به عنوان بهانه 
و فرصتی برای اعمال تحریم های بیشتر علیه روسیه 
و ممانعت از صادرات نفت و گاز آن به اروپا استفاده 
کند. همچنین آمریکا می خواهد با تحریک اوکراین و 
کوبیدن بر طبل جنگ بین کی یف و مسکو و درنتیجه 
به بهانه کمک به اوکراین، به داخل خاک روسیه نفوذ 

و سیاست های خود را در آنجا دنبال کند.

آمریکا مدام از حمله قریب الوقوع روسیه به اوکراین  ◾
دم می زند و روسیه این ادعای آمریکا را تکذیب می کند؛ 
به نظر شما کدام یک از این دو طرف درست می گویند؟

به نظر من اینکه غــرب و در رأس آن آمریکا مدام 
از تصمیم روســیــه بـــرای حمله بــه اوکــرایــن سخن 
می گویند، اخبار و اطاعات گمراه کننده در راستای 
تاش های واشنگتن برای تحریک مسکو به دخالت 
در اوکراین و فرورفتن آن در باتاق درگیری و جنگی 
است که می تواند طوالنی مدت باشد و روسیه را با 
فرسایش مالی، نظامی و نیروی انسانی مواجه کند. 
من فکر نمی کنم روسیه تصمیمی بــرای حمله به 
اوکراین داشته باشد و هرقدر هم که غربی ها برای 
تحریک آن تــاش کنند، به نظر نمی رسد مسکو 
بــراســاس خواسته آن هـــا عمل کند. فکر می کنم 
اوکراین خود وارد جنگ داخلی خواهد شد و به دنبال 

آن برخی مناطق از این کشور جدا خواهند شد.

آمریکا و غرب، روسیه را به اعمال تحریم سخت  ◾
تهدید می کنند؛ آیا به نظر شما امکان اعمال این گونه 

تحریم ها علیه روسیه وجود دارد؟
تهدیدهای آمریکا و غرب برای تحریم های سخت 
علیه روسیه، بیشتر بلوف سیاسی و تبلیغاتی است؛ 
چراکه آن ها اساساً امکان اعمال این گونه تحریم ها 
علیه روسیه را ندارند و از طرف دیگر از سال ها پیش 
تحریم علیه مسکو آزمایش شده و نتیجه ای برای 
آن هـــا نداشته اســـت. همچنین روســیــه در حال 
تکمیل کردن توافقات اقتصادی و تجاری با متحدان 
اوراسیایی خود اعم از چین و ایران است و این روابط 
اقتصادی می تواند تا حد زیادی او را از نیاز به روابط 
با غرب بی نیاز کند. در طرف مقابل اروپــا در زمینه 
انــرژی به شدت نیازمند روسیه است و تحریم این 
کشور به مثابه ضربه اقتصادی به خودشان و اقتصاد 
جهانی به خاطر افزایش بهای نفت و گاز خواهد بود 
و درنتیجه این گونه فشارها بر جوامع اروپایی ممکن 

است اعتراضات مردمی در این کشورها گسترش 
یابد و نظام های سیاسی آن در معرض خطر قرار 
گیرد؛ براین اساس به طورکلی شاید غرب تحریم های 
محدودی را بتواند اعمال کند، اما امکان تحریم های 

سخت و گسترده برای آن وجود ندارد.

اگــر جنگی بین روســیــه و اوکــرایــن دربــگــیــرد، آیا  ◾
کشورهای غربی وارد این جنگ خواهند شد؟

بعید می دانم. سوابقی در این زمینه وجود دارد؛ وقتی 
سال 2008 بین روسیه و گرجستان درگیری شد، 
باوجود آنکه غرب به گرجستان وعده حمایت داده 
بود، اما به وقت نیاز هیچ حمایتی را از آن ها شاهد 
نبودیم و گرجستان تنها ماند، اکنون نیز مقامات 
آمریکایی به صراحت اعام کرده اند اگر جنگ شود 
نیروهای آمریکایی وارد جنگ نخواهند شد اما از 

طریق تحریم و فشارهای سیاسی بر روسیه از اوکراین 
حمایت خواهند کرد.

توانمندی های نظامی اوکــرایــن را در مقایسه با  ◾
توانمندی های نظامی روسیه چگونه ارزیابی می کنید؟

آنچه از ظاهر امر برمی آید و در یک مقایسه کلی، 
توانمندی نظامی اوکراین به هیچ وجه امکان رقابت 
ــدارد و یک  بــا توانمندی های نظامی روســیــه را نـ
نابرابری واضح در این زمینه وجود دارد؛ همان طور که 
پیش بینی های نظامی و کارشناسی های انجام شده 
حکایت از آن دارند که روسیه در صورت آغاز جنگ 
می تواند درزمانی کوتاه جنگ را به نفع خود تمام 
کند، اما من فکر نمی کنم روسیه تصمیمی برای آغاز 
جنگ و انداختن خود در دامی که آمریکا برای آن 

پهن کرده، داشته باشد.

هدف روسیه از استقرار هزاران نیروی خود در مرز  ◾
با اوکراین چیست؟

هدف روسیه از استقرار نیروها و تجهیزات نظامی 
خود در مرز اوکراین ارســال این پیام به غرب است 
که مسکو در دفاع از خود و منافع خود جدی است 
و اجازه نخواهد داد ناتو یک تهدید امنیتی را برای 
آن ایجاد کند. من معتقد نیستم هدف ازتجمع این 
نیروها در آنجا تهدید برای اوکراین باشد، بلکه هدف 
تهدید ناتو و مقابله با زیاده خواهی های آن است که 

می خواهد خود را به مرزهای روسیه نزدیک تر کند.

علت درگیری ها و انفجارهای روزهـــای اخیر در  ◾
مناطق جدایی طلب اوکراین چیست؟

اکثریت جمعیت دونتسک و لوهانسک روسی 
هستند و اوکراین در گذشته تاش کرده تا حماتی 
را علیه این دو منطقه انجام دهد. این سبب شده تا 
این دو بخش با اعام خودمختاری، خود را جمهوری 
مستقل اعام کنند. به نظر من احتمال وقوع جنگ 
داخلی و جدا شدن مناطق بیشتری از خاک اوکراین 

وجود دارد.

حل یا تشدید بحران اوکراین چگونه بر معادالت  ◾
بین المللی، تحوالت سیاسی و اقتصاد جهانی تأثیر 

می گذارد؟
ما در حال حاضر، در دوره انتقال جهان از وضعیت 
تک قطبی به وضعیت چندقطبی به سر می بریم و 
بحران هایی مانند بحران اوکراین نیز در همین راستا 
و جزئی از مجموعه اقدامات و تحوالت برای تغییر 
نظام حاکم برجهان و نظم بین الملل است. به طورقطع 
هرجنگی تبعاتی به دنبال دارد و طــرف پیروز در 
آن می تواند تعیین کنندگی بیشتری در معادالت 
جهانی داشته باشد. ازلحاظ اقتصادی نیز تشدید 
بحران می تواند بهای انرژی را تحت تأثیر قرار دهد و 

بحران هایی را در این زمینه ایجاد کند.
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گفت وگوی 5
ویژه

درخواست پشتیبانی نظامی دونباس از روسیه
اگرچه درگیری ها در شرق اروپا تبدیل به یک جنگ 
داخلی بین کی یف و جدایی طلبان شده اســت، اما 
جوبایدن و والدیمیر پوتین آن هم به پیشنهاد امانوئل 
مکرون دیــدار و گفت وگو با یکدیگر را پذیرفته اند! 
ــبــاس تقاضای  در همین حــال جــدایــی طلبان دون
پشتیبانی نظامی فــوری از روسیه کرده اند. اتفاقی 

که دیریازود رخ می داد. در این گیرودار، روسیه اعام 
کــرده اســت پنج نیروی مرزبانش بر اثــر تیراندازی 
نیروهای اوکراینی کشته شده اند، اتفاقی که کی یف 

بافاصله تکذیب کرده است. 
ــدار دو  ــاره دیـ ــ ــاخ الــیــزه درب بــراســاس بــیــانــیــه ای کــه ک
رئیس جمهور صـــادر کـــرده، الوروف وزیـــر خارجه 

روسیه و بلینکن همتای آمریکایی او قرار است مفاد 
گفت وگو را مشخص کنند. این دیدار به احتمال زیاد 
روز پنجشنبه هفته جــاری 24 فوریه انجام خواهد 

شد. 
جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم این 
ادعای الیزه را تأیید کرده است. در روزهــای گذشته 

دولت مرکزی اوکراین حمات متعددی را به مناطق 
جدایی طلب انجام داده است. گفته می شود در این 
حمات حــدود 10تــن که بیشتر غیرنظامی بوده اند 
کشته شــده انــد. در نتیجه شــروع حمات کی یف، 
رهبران دو شهر دونتسک و لوهانسک در حال تخلیه 

غیرنظامیان از این دو شهر هستند.

جمال واکیم
تحلیلگر لبنانی

  جواد فراهانی      در هفته های گذشته، 
مسئوالن غربی به ویژه آمریکا با داغ کردن بحران 
اوکراین، بارها روسیه را به تالش برای آغاز حمله 

علیه اوکراین متهم کرده و حتی چهارشنبه 
گذشته را برای آغاز این حمله تعیین کرده بودند 

که چنین اتفاقی رخ نداد. به موازات اظهارات و 
تبلیغات غربی که در مورد احتمال حمله روسیه 

به اوکراین مطرح می شود، مقامات روس نیز 
بارها تأکید کرده اند هیچ قصدی برای حمله به 

اوکراین ندارند و این ادعاهای غربی باهدف دامن 

زدن به بحران و تحریک رسانه ای مطرح می شود، 
اما در همین حین نسبت به اوضاع در منطقه ابراز 
نگرانی کرده اند. به منظور بررسی عوامل حقیقی 

بحران اوکراین، احتمال حمله روسیه، اهداف 
آمریکا از دمیدن در آتش جنگ، سازوکارهای 

حل بحران و عواقب احتمالی جنگ احتمالی در 
این منطقه با دکتر »جمال واکیم« استاد روابط 
بین الملل در بیروت و تحلیلگر برجسته مسائل 

بین الملل گفت وگو کرده ایم که در ادامه جزئیات آن 
را می خوانید.

    اداره ارتباطات و اطالع رسانی -  اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی

اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه عمومی 
»اجرای آسفالت ورودی روستای آبیز شهرستان زیرکوه« را از طریق 
 www.setadiran.ir س���امانه تدارکات الکترونیکی دولت ب���ه آدرس

برگزار نماید.
مناقصه گران محترم می توانند جهت دریافت اس���ناد و ش���رکت در 

مناقصه به سامانه مذکور مراجعه نمایند.

فراخوانمناقصهعمومییکمرحلهای
ادارهکلراهوشهرسازیاستانخراسانجنوبی-نوبتاول
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شرکت صنایع غذایی رضوی  در نظر دارد 
اقالم اساسی پرمصرف خود را به شرح؛ انواع روغن مایع سویا یا آفتابگردان فله، سرخ 
کردنی فله، صاف، مار گارین، سوربیتول، گلیسیرین، شیرخشک، بکینگ پودر مدیوم، 
سی بی اس، پروپیلن گالیکول، ژل کیک، پودر کاکائو، کرمفیل التیم شکالتی، قارچ بلنچ 
حلب، کشمش پلوئی، نوار چسب 500 یاردی 48 میکرون،سلفون شفاف و کلد سیل، 

کارتن سه الیه و پنج الیه ، از طریق مناقصه خریداری نماید.
 از تأمین کنندگان محترم دعوت می شود جهت دریافت فرم شرکت در مناقصه از تاریخ 
1400/12/3 لغایت 1400/12/09 در ساعات اداری به آدرس شرکت: مشهد- ابتدای بزرگراه 

آسیایی- جنب میدان بزرگ قائم- پیامبر اعظم 2 مراجعه نمایند.
ضمناً جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت فرم مربوطه و نیز مشخصات فنی موارد 

درخواستی، می توانید به سایت WWW.NANERAZAVI.COM مراجعه  نمائید.

آگهیمناقصهخرید
اقالماساسیپرمصرف
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آگهیمناقصه

شرکت مهندسی آب و خاک قدس رضوی 

شرکتمهندسیآبوخاکقدسرضویدرنظردارد
اجرای سازه اسکلت بتنی با سقف تیرچه و یونولیت ، در ۶ بلوک مورد نظر خود را به متراژ 
مجموع 8205 متر مربع را از طریق مناقصه به اش�خاص حقیقی و حقوقی دارای توانمندی 
فن�ی و مالی واگذار نمای�د .متقاضیان از تاریخ درج آگهی بمدت ی�ک هفته مهلت دارند تا 
جهت دریافت اس�ناد مناقصه و ارائه پیش�نهاد قیمت به نش�انی مش�هد - میدان استقالل- بین 

آزادی 37 و 39 پالک 21 مراجعه نمایند . تلفن تماس0513۶073535 داخلی 112
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شرکتقندتربتحـیدریهدرنظرداردآگهیمناقصه
سیستم فیلتر ممبران خود را از طریق شركتهای واجد شرایط و از طریق مناقصه اصالح نماید. متقاضیان محترم میتوانند از روز سه شنبه موّرخ 1400/12/03 
با مراجعه به امور بازرگانی ش�ركت قند تربت حیدریه یا پایگاه  اینترنتی ش�ركت به آدرس http://torbatsugar.ir مراجعه و فرمهای A ، B و C مربوط به 
مناقصه را دریافت و پس از بررسی، پیشنهادهای كتبی خود را در پاكت در بسته تا روز یك شنبه موّرخ 1400/12/08 به امور بازرگانی شركت تسلیم نمایند. 
 هر متقاضی باید جهت ش�ركت در مناقصه 5 درصد مبلغ پیش�نهادی خود ، را به ش�ماره حساب شبای IR  200170000000209182357007 نزد بانك ملی 

بنام شركت قند تربت حیدریه جهت ضمانت شركت در مناقصه واریز نماید.
كلیه پاكتها در ساعت 10 صبح روز دوشنبه موّرخ 1400/12/09 در محل اصلی شركت به آدرس استان خراسان رضوی - شهرستان تربت حیدریه شركت 
قندگشوده و برنده یا برندگان مناقصه معرفی خواهند شد. در صورت ضرورت و بنا به تشخیص كمیسیون معامالت شركت ، مناقصه بصورت حضوری برگزار 

خواهد شد .
شركت در رد یك یا  كلیه پیشنهادات مختار است.

شركت قند تربت حیدریه
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وزارت نیرو
شرکت تولید نیروی برق منطقه شرق

آگهیمزایدهفروشلولههایهارپوهدرهایبویلر
نیروگاهسیکلترکیبییزدبهشماره14400/02)نوبتاول(

ش��رکت تولید نیروی برق منطقه شرق در 
نظ��ر دارد مزایده موضوع فوق را بر اس��اس 
اطالعات ذیل و از طریق س��امانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )س��تاد( به ش��ماره ثبت 
ستاد 1000004211000002 برگزار نماید.

1-نوع مزایده: عمومی یک مرحله ای
2- شرایط اولیه: کلیه اشخاص حقیقی یا 
حقوقی که اسناد مزایده را از طریق سامانه 
ستاد دریافت و اقدام به ارائه پیشنهاد نمایند.

تاری��خ  از  3- زم�ان دریاف�ت اس�ناد: 
1400/12/04 لغایت 1400/12/10

4- نح�وه دریافت اس�ناد و ثب�ت نام در 
سامانه: واجدین شرایط می توانند  به سامانه 
 WWW.SETADIRAN.IR س��تاد ب��ه آدرس
مراجع��ه نموده و یک نس��خه از اس��ناد را 

دریافت نمایند.
برای ثبت نام در سامانه با شماره 41934-

021 تماس حاصل نمایید.
5- مبل�غ تضمین ش�رکت در فرآیند 

ارجاع کار )ودیعه(: 
در اسناد مزایده درج گردیده است.

مهل�ت  آخری�ن   -6
تسلیم پیشنهادها: ساعت 13 روز شنبه 

مورخ 1400/12/21
7-زمان گش�ایش پیش�نهادها: ساعت 

13:15 روز شنبه مورخ 1400/12/21
8-تس�لیم پیش�نهادها: کلی��ه مراحل 
برگ��زاری مزایده از دریافت اس��ناد تا ارائه 
پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکات از 

طریق سامانه ستاد انجام خواهد شد.
9- نش�انی و ش�ماره تماس دس�تگاه 
مزایده گ�ذار: یزد، بلوار دانش��جو، کوچه 
جنب دانش��گاه پی��ام نور )چه��ل و یکم(، 
شرکت تولید نیروی برق منطقه شرق، دفتر 

بازرگانی 035-38254812-13
10- توضیح�ات: محل ضایع��ات نیروگاه 
س��یکل ترکیبی یزد بوده و سایر مشخصات 
در اسناد مزایده درج شده است.در ضمن به 
پیشنهادات مشروط، مبهم، مخدوش، فاقد 
سپرده و پیشنهاد هایی که بعد از موعد مقرر 
ارس��ال گردد ترتیب اثر داده نخواهد ش��د.

معاونت مالی و پشتیبانی

14
11
92
2

)آگهیمزایدهنوبتاول(
شركت سهامی عام نخریسی و نساجی خسروی خراسان در نظر دارد ضایعات تولیدی 
مستعمل،  دوک  مستعمل،  كارتن  تهویه،  زیرجین،  كمپکتور،  زیرشانه،  الیاف  شامل  خود 
سرنخ و ... را از طریق مزایده به فروش برساند. كلیه متقاضیان می توانند جهت بازدید 
لغایت   1400/12/03 از  روزه  همه  قیمت  پیشنهاد  ارائه  و  مزایده  اسناد  دریافت  و 
نیشابور  جاده   17 كیلومتر  آدرس  به  كاری  روزهای   14 الی   8 ساعت  از   1400/12/09
مشهد شهرستان خرو جنب شهرك صنعتی خیام كارخانه نخریسی و نساجی خسروی 

خراسان مراجعه نمایند تلفن تماس 05143267300
نشانی  به  شركت  سایت  در  مقادیر  و  مزایده  اقالم  كامل  اسناد  و  اطالعات  ضمنا 

باشد.  می  دریافت  و  مشاهده  قابل    www.nasajikhosravi.ir
آخرین مهلت شركت در مزایده و تحویل پاكت ها پایان وقت اداری دوشنبه 1400/12/09 

می باشد و زمان بازگشایی پاكت ها متعاقبا اعالم می گردد.
شركت سهامی عام نخریسی و نساجی خسروی خراسان 

ف
14
11
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فراخوانارزیابیکیفیFR-CO-39/00 )نوبتدوم(
ش��رکت گاز اس��تان کرمانش��اه در نظ��ر دارد 
فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه 
عمومی خرید 20 دس��تگاه ایس��تگاه کابینتی 160-60-250 به 
ش��ماره 2000001339000114   را از طری��ق س��امانه تدارکات 

الکترونیکی دولت برگزار نماید.
ش��رایط مناقصه گر: داشتن ش��خصیت حقوقی، تجربه مرتبط، 
توانای��ی رعای��ت اس��تانداردهای ش��رکت ملی گاز، داش��تن 
امکان��ات و نیروی متخصص ب��ه تع��داد کافی،توانایی تهیه و 
تس��لیم ضمانتنامه، داش��تن صورتهای مالی حسابرسی شده 

توسط سازمان حسابرسی و یا جامعه حسابداران رسمی.
الزم ب��ه ذکر اس��ت کلیه مراح��ل برگزاری فراخ��وان ارزیابی 
کیفی تا ارس��ال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه از طریق 
درگاه س��امانه ت��دارکات الکترونیک��ی دولت )س��تاد( انجام 
خواهد شد و مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی باید 

مراح��ل ثبت نام در س��ایت مذکور و دریاف��ت گواهی امضای 
الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: 1400/11/13 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی از سایت: 

ساعت 16 روز یکشنبه مورخ 1400/12/08 .     
مهلت زمانی ارس��ال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : ساعت  16 

روز یکشنبه مورخ  1401/01/14    .
مناقص��ه گران م��ی توانن��د جهت کس��ب اطالعات بیش��تر به 
آدرس:کرمانشاه، میدان آزادی، ابتدای بلوار شهید بهشتی 
ش��رکت گاز اس��تان کرمانش��اه طبقه اول ات��اق 215 یا پایگاه 
اط��الع رس��انی الکترونیک��ی )WWW.NIGC-KSh.ir( مراجعه 
نمایند  و یا با تلفن 34283283-083 تماس حاصل فرمایند.
شناسه آگهی 1276285

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمانشاه

قدس در گفت وگو با تحلیلگر لبنانی
 عوامل دخیل در بحران اوکراین را 
بررسی می کند

تله آمریکایی تله آمریکایی 
برای خرس های برای خرس های 
روسیروسی



خدمات بیمه 
سالمت در مناطق 
کم برخوردار 
رایگان شد

به گزارش سازمان 
بیمه سالمت ایران؛ 
محمدمهدی 
ناصحی، مدیرعامل 
این سازمان با 
بیان اینکه حدود 
3میلیون نفر در 
مناطق کم برخوردار 
بیمه ندارند، گفت: 
خدمات بیمه سالمت 
برای این افراد در 
مناطق کم برخوردار 
و آسیب پذیر 
۱۰۰درصد رایگان 
است.

وی گفت: این فرصت 
به صورت فعال فراهم 
شده تا افراد بتوانند 
با مراجعه به دفاتر 
پیشخوان یا به شکل 
غیرحضوری از بیمه 
استفاده کنند.

محمود مــصــدق  تــصــور 
می شد با نزدیک شدن به عید 
نــوروز تکلیف تغییر یا تثبیت 
ساعت رسمی کشور از سوی 
نــمــایــنــدگــان مــجــلــس شـــورای 
اسالمی مشخص شود. حتی 
وقتی خبر آمد بررسی طرح »نسخ قانون تغییر 
ساعت رسمی کشور« در دستور کار این هفته 
نمایندگان مجلس قرار گرفته این تصور می رفت 
که این موضوع رنگ واقعیت بگیرد ولی با آغاز 
بــررســی الیــحــه بــودجــه 1401 کــشــور در صحن 
مجلس تحقق چنین چیزی آن هم تا پایان سال 

جاری بعید به نظر می رسد.
با این حال انگار قرار نیست ماجرای تغییر ساعت 
رسمی در ایــران یک  بار بــرای همیشه حل شود؛ 
چون این بار 24 نماینده مجلس یازدهم از آذرماه 
سال گذشته طرح لغو یا نسخ قانون تغییر ساعت 
رســمــی کــشــور را تهیه و تقدیم هیئت رئیسه 
مجلس کــرده انــد که هرچند در دستور کــار این 
هفته مجلس شــورای اسالمی قرار گرفته، اما به 
سد الیحه بودجه سال آینده برخورد کــرده و به 
همین دلیل بعید است تا پایان سال مورد بررسی 

قرار گیرد.

تا پایان سال در نوبت صحن قرار می گیرد  ◾
ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شورا های 
ــاره آخرین وضعیت طرح لغو قانون  مجلس درب
تغییر ساعت رسمی کشور به قــدس می گوید: 
هرچند االن درگیر الیحه بودجه سال 1401 شده ایم 
اما تمام تالش ما این است که با همراهی هیئت 
رئیسه مجلس، این طرح را تا پایان سال جاری 
در نوبت صحن بیاوریم. در واقع قصد داریم در 
ال به الی بررسی یا وقتی که الیحه بودجه برای تأیید 

به شورای نگهبان ارسال می شود این طرح را هم در 
صحن بررسی کنیم.

وی در خــصــوص چــرایــی مــخــالــفــت جمعی از 
نمایندگان مجلس با قانون تغییر ساعت رسمی 
ــرح تثبیت آن هــم مــی گــویــد:  کــشــور و ارائــــه طـ

مهم ترین دلیل مخالفان قانون یاد شده این است 
که می گویند تغییر ساعت رسمی، روی اقتصاد 
کشور تأثیر مثبتی ندارد. ضمن اینکه مطالعات 
علمی نشان می دهد نه تنها اجــرای قانون تغییر 
ساعت منجر به بهبود شاخص های اقتصادی 

نمی شود، بلکه پیامدهای اجتماعی و اقتصادی 
دارد. برای مثال تحقیقات دانشگاه شیکاگو در 
آمریکا که 11 سال روی این موضوع مطالعه کرده 
حاکی است تغییر ساعت هیچ تأثیر مثبتی بر 
اقتصاد کشور ندارد. شاید به همین دلیل است که 
امروز همه کشورها به سمت ثابت کردن ساعت 

رسمی کشورشان می روند. 
این عضو کمیسیون شوراهای مجلس در پاسخ به 
این پرسش که مراکز تحقیقاتی و پژوهشی کشور 
چه نگاهی به موضوع تغییر ساعت رسمی در ایران 
دارند، می گوید: نگاه به این موضوع در دولت های 
مختلف هم متفاوت بوده است. در دولت آقای 
احمدی نژاد معاونت پژوهشی و تحقیقاتی وزارت 
نیرو اعالم کرد تغییر ساعت هیچ توجیه اقتصادی 
ندارد اما همین مرکز در دولت آقای روحانی نظری 
متفاوت ارائه داد که این موضوع نشان می دهد 
مقوله پژوهش در معاونت پژوهش وزارت نیرو 
سیاسی است نه علمی و کارشناسی. از سوی دیگر 
مرکز پژوهش های مجلس شــورای اسالمی هم 
تحقیقاتی در این زمینه داشته که نشان می دهد 
تغییر ساعت توجیه اقتصادی دارد ولی همان طور 
که اشاره شد تحقیقات دانشگاه شیگاگو نظری 
عکس این را دارد.  وی با ابراز بی اطالعی از نگاه کلی 
مجلس شورای اسالمی به طرح لغو قانون تغییر 
ساعت رسمی کشور، می گوید: در حال حاضر 
نمی توان گفت این طرح چقدر شانس دارد رأی 
بیاورد، باید منتظر باشیم تا در صحن مطرح و 

نتیجه اش مشخص شود. 

ضرورت تداوم اجرای قانون تغییر ساعت  ◾
حــجــت االســالم سید جـــواد حسینی کیا، عضو 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز بررسی 
طرح یاد شده در صحن علنی مجلس تا پایان سال 

جاری را بسیار بعید می داند و به قدس می گوید: 
مجلس روی الیحه بودجه متمرکز شده و این کار 
هم تا پایان سال طول می کشد بنابراین به احتمال 
قوی، بررسی طرح نسخ قانون تغییر ساعت از سوی 

این نهاد به سال آینده موکول می شود. 
ــابــت مــانــدن ســاعــت رسمی  وی کــه مــخــالــف ث
اســـت، مــی گــویــد: اگــر همین وضعیت را ادامــه 
دهیم قطعاً برای کشور بهتر است. چون با جلو 
کشیدن ســاعــت در فصل بــهــار و تابستان که 
روزها طوالنی تر هستند بیشتر می توان از زمان 
ــرداری کـــرد. ضمن اینکه تغییر ساعت  ــهــره ب ب
رسمی به کاهش مصرف انــرژی کمک می کند و 

تأثیر مثبت بر شاخص های اقتصادی ما دارد. 

ناچاریم به چنین طرح هایی تن بدهیم ◾
ــاصــری قندعلی، عضو کمیسیون  علیرضا ورن
انرژی مجلس شورای اسالمی هم تا حدودی نگاه 
مشابهی به موضوع دارد و به قدس می گوید: با 
توجه به شروع بررسی الیحه بودجه سال 1401 در 
صحن مجلس تمام دستورکارها به حاشیه می رود 
و بررسیشان به سال آینده موکول می شود. در 
واقع تا 20 روز دیگر هم طرح موردنظر در دستور 

کار قرار نمی گیرد. 
وی با اشـــاره به اینکه هم تغییر ساعت رسمی 
کشور و هم ثابت ماندن آن دارای یکسری معایب 
و محاسنی است، می افزاید: اگر قرار است ساعت 
رسمی را ثابت نگه داریــم باید همه ابزارهای کار 
فراهم باشد تا بشود بر اساس آن جلو برویم اما 
وقتی در فصول مختلف سال در تأمین انرژی کشور 
دچار مشکل می شویم آن وقت هیچ راهی نداریم 
مگر اینکه به چنین طرح هایی تن بدهیم که تا حد 
کمی در کاهش مصرف انرژی تأثیر مثبت دارند اما 

از سوی دیگر خالی از تبعات منفی هم نیستند.

بررسی نظرات نمایندگان موافق و مخالف مجلس

لغو قانون تغییر ساعت 
شاید وقتی دیگر

ددستچينستچين

ابوالفضل ابوترابی

عضو کمیسیون شورا های مجلس

7۰ درصد کشورهای دنیا ساعت رسمی 
کشورشان را تغییر نداده اند. اگر قرار است 

برای کاهش مصرف انرژی کاری انجام شود 
بهتر است از کارمندان دستگاه ها و سازمان ها 

بخواهیم در بهار و تابستان زودتر سرکار بیایند 

بدون اینکه ساعت رسمی را جلو بکشیم. چون 
تغییر ساعت روی فیزیولوژی بدن اثر منفی 

می گذارد به طوری که در دو هفته نخست 
فروردین و شهریورماه که ساعت ها تغییر می کند 

آمار تصادفات و مشکالت روحی و روانی در 

کشور به شدت افزایش می یابد. با اینکه قانون 
تغییر ساعت رسمی کشور از کشورهای غربی 

الگوبرداری شده، اما االن پارلمان اروپا تغییر 
ساعت را لغو کرده و خواهان ثابت شدن ساعت 

رسمی در کشورهای اروپایی شده است. 

 این بار 24 نماینده مجلس یازدهم از آذرماه سال گذشته طرح لغو یا نسخ قانون 
تغییر ساعت رسمی کشور را تهیه و تقدیم هیئت رئیسه مجلس کرده اند. گزيدهگزيده
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 کاهش 10 درصدی مصرف دخانیات در مردان  ◾
افشین اســتــوار، مــدیــرکــل بیماری های 
غیرواگیر وزارت بهداشت در گفت وگو 
با ایرنا با بیان اینکه مصرف سیگار در 
مــردان 1۸ سال به باال 20 درصد است، اظهار کرد: 
مصرف دخانیات در مــردان در پنج سال اخیر ۸ تا 
ــان افزایش  10 درصــد کاهش و در عین حــال در زن

داشته است.

زنگ خطر افزایش مصرف آزیترومایسین  ◾
به گزارش ایرنا حمیدرضا جماعتی، دبیر 
کمیته علمی کشوری کرونا با بیان اینکه 
آزیترومایسین در درمــان سرپایی، هیچ 
اثری در بهبود شرایط بیماران کووید1۹ نــدارد، گفت: 
براساس گــزارش نماینده سازمان غذا و دارو مصرف 
آزیترومایسین در بهمن ماه، بیش از سه برابر ماه های 

قبل بوده که زنگ خطری جدی است.

تعداد بیکاران دانش آموخته دانشگاه ها   ◾
به گــزارش ایسنا، دکتر علی خیرالدین، 
ــا بــیــان ایـــن مطلب  ــر عــلــوم ب ــ ــعــاون وزی م
ــاران،  ــکــ ــ ــی ــ ــیـــش از 40 درصـــــــد ب کــــه بـ
دانش آموختگان دانشگاهی هستند، گفت: همچنین 
بیش از ۶0درصد آموزش دیدگان مهارتی جذب بازار کار 
می شوند و بیش از ۵0هزار نفر از دانش آموختگان در 

واحدهای فناور اشتغال دارند.

سرقت های شهری کار پیمانکاران شهرداری است ◾
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سردار 
حسین رحیمی، رئیس پلیس پایتخت 
با اشــاره به سرقت پل ورد آورد گفت: این 
سارقان در هنگام بازداشت ده ها گونی پیچ به همراه 
داشتند. وی افزود: بخش عمده ای از سرقت  المان های 
ترافیکی و شهری به وسیله پیمانکاران و یا کارگران 

شهرداری رخ می دهد.

جامعه
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نمایندگان  یا  و  شرکت  اعضای  کلیه  از  وسیله  بدین 
مجمع  جلسه  در  تا  میشود  دعوت  ایشان  قانونی 
شرکت  اول(  )نوبت  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی 
که راس ساعت 13 روز شنبه مورخ 1400/12/14 در 
محل ساختمان بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه 3 

تشکیل میشود حضور به هم رسانند
کسانیکه امکان حضور در جلسه را ندارند می توانند 
به همراه وکیل خود تا تاریخ 1400/12/10 به آدرس 
دفتر شرکت در ساعات اداری مراجعه و وکالت کتبی 
جلسه  در  شرکت  جهت  نظر  مورد  شخص  به  را  خود 
نفر  سه  وکالت  حداکثر  عضو  هر  ضمنا  نمایند.  ارائه 
دار  را عهده  نفر  وکالت یک  میتواند  غیر عضو  و هر 

باشد
دستور جلسه

1- گزارش هیئت تصفیه و ناظر هیئت تصفیه در 
خصوص آخرین وضعیت شرکت 

2- تمدید مدت هیئت تصفیه و انتخاب سه نفر 
هیئت تصفیه و دو نفر ناظر

3- دادن وکالت انجام امور ثبتی
هیئت تصفیه تعاونی منحله 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
شرکت تعاونی منحله مسکن کارکنان بنیاد 

مستضعفان و جانبازان مشهد شماره 2 )نوبت اول(

ف
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فراخوان  مناقصه عمومی)ارزیابی کیفی( نوبت اول
صرفاً  مناقصه  این  در  شركت  جهت  آمادگی  اعالم  توجه: 
بصورت الكترونیكی)توكن( و از طریق سامانه ستاد به نشانی 

باشد. www.setadIran.ir می 
مناقصه عمومی یک مرحـله ای شماره م م/00/0300 مربوط به برگزاری مناقصه مربوط 
به انجام خدمات خودروئی )هدایت( 107 نفر راننده سبک پایه دوم  بصورت روزكار 
نیاز عملیات ترابری سبک مدیریت عملیات ترابری و پشتیبانی تولید  8 ساعته مورد 

خدمات مختصر  الف-شرح 
راننده سبک  نفر   107 انجام خدمات خودروئی )هدایت(  به  برگزاری مناقصه مربوط 
پایه دوم  بصورت روزكار 8 ساعته مورد نیاز عملیات ترابری سبک مدیریت عملیات 

تولید پشتیبانی  و  ترابری 
انجام کار ب-محل اجرای خدمات و مدت 

عملیات  مدیریت  جنوب  نفتخیز  مناطق  ملی  شركت  حوزه  در  خدمات  اجرای  محل 
باشد. 12مـاه  می  آن  انجام  تولیدو مدت  وپشتیبانی  ترابری 

کارفرما ج-برآورد 
انجام خدمات   -/250,240,751,543ریال  می باشد برآورد كارفرما جهت 

متقاضی گران  مناقصه  د-شرایط 
ریالی( در رشته مربوطه  و  آزاد)تعدادی  - داشتن ظرفیت 

عمومی رشته خدمات  در  تعیین صالحیت  گواهینامه  دارای   -
اجتماعی  ورفاه  كار  تعاون  كل  اداره  از  ایمنی  صالحیت  تایید  گواهینامه  دارای   -

HSE- ارائه مدركی بر دارا بودن خط مشی ایمنی -
- داشتن تجربه ودانش در زمینه مورد نظر وحسن سابقه در كارهای قبلی وتوان مالی
-در تعیین برنده مناقصه و در شرایط برابر، اولویت با شركتهای بومی استانی می باشد.

-توانایی ارائه تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار به مبلغ -/8,904,815,031ریال  
تضمین  بعنوان   ) شدن  برنده  صورت  )در  پیمان  مبلغ  درصد   10 توانایی  همچنین 

تعهدات انجام 
سازمان  توسط  شده  حسابرسی  مالی  صورتهای  از  شده  تأیید  نسخه  یک  -ارائه 

الزامیست رسمی  حسابداران  جامعه  اعضای  یا  حسابرسی 
بارگذاری  بر  عالوه  كار  ارجاع  فرآیند  در  شركت  تضمین  تحویل  جهت  گر  مناقصه 
كمیسیون  دفتر  به  حضوری  بصورت  است  الزم  سامانه  طریق  از  تضمین  تصویر 
مناقصات در اهواز، كوی فدائیان اسالم مجتمع تندگویان، واقع در روبروی بلوک دو، 
ساختمان طرحهای راه و ساختمان در مهلت مقرر مراجعه و تضمین را تسلیم نمایند.

  هـ-محل و  مهلت دریافت اسناد
این  در  مقرر  مهلت  ظرف  می آید  بعمل  دعـوت  شرایط  واجد  متقاضـیان  كلیه  از 

نشانی  به  و  ستاد  سامانه  طریق  از  آمادگی  اعالم  و  اسناد  دریافت  جهت  فراخوان 
www.setadIran.ir مراجعه نمایند تا ارزیابی های الزم وفق آیین نامه اجرایی 
ارسالی  مدارک  روی  بر  كیفی(  )ارزیابی  مناقصات  برگزاری  قانون   12 ماده  ج  بند 

آید. بعمل  گران  مناقصه 
 8:00 ساعت  از  و(  حضوری  )غیر  الكترونیكی  بصورت  آمادگی:  اعالم  مهلت   -1

تاریخ  1400/12/03 لغایت  ساعت 19:00  تاریخ   1400/12/14
از طریق  1,428,000ریال  مبـلغ   واریز  اسناد و شماره حساب:  2- مبلغ خرید 

.  www.setadIran.ir درگاه موجود در سامانه به نشانی 
ضمناً می بایستی حداكثر ظرف مدت 14روز مدارک ارزیابی كیفی خود را مطابق با 
بارگذاری  از طریق سامانه ستاد  ارزیابی كیفی  استعالم  اطالعات درخواست شده در 
كه  مداركی  به  میدارد  محفوظ  خود  برای  را  حق  این  كارفرما  است  بدیهی  نمایند. 
اندترتیب  ننموده  لحاظ  را  كیفی  ارزیابی  استعالم  و  آگهی  متن  در  مندرج  شرایط 

ندهد. اثر 
پیشنهادها:  گشایش  و  تحویل  زمان  محل، 

خود  پیشنهادات  مكلفند  كیفی  ارزیابی  مرحله  در  الشرایط  واجد  متقاضیان 
صورت  به   1401/03/08 مورخ   یكشنبه  روز    14:00 ساعت  تا  حداكثر  را 
ساعت  در  پیشنهادات  ضمنا  نمایند.  تسلیم  ستاد  سامانه  طریق  از  و  الكترونیكی 
حضور  و  شد  خواهد  قرائت  و  گشایش   1401/03/09 مورخ   دوشنبه  روز   08:00
است. بالمانع  معتبر  شناسایی  كارت  و  نامه  معرفی  با  گران  مناقصه  نماینده 
همچنین مناقصه گران می بایست ضمن بارگذاری الكترونیكی تصویر تضمین شركت 
درفرایند ارجاع كار درسامانه تا ساعت 14:00روز  یكشنبه مورخ1401/03/08 اصل 
مناطق  ملی  شركت  مناقصات  كمیسیون  به  فیزیكی  صورت  به  را  مذكور  تضمین 
در  واقع  تندگویان،  مجتمع  اسالم  فدائیان  كوی  اهواز-  آدرس:  در  جنوب  نفتخیز 

نمایند. تسلیم  ساختمان  و  راه  سابق طرحهای  ساختمان  دو،  بلوک  روبروی 
و  مناقصه  در  شركت  متقاضیان  برای  ملی  كارت  و  نامه  معرفی  ارائه  همزمان 

باشد. مراحل الزم و ضروری می  نمایندگان شركتها در همه 
تاسیس،  آگهی  شركتها،  اساسنامه  از  اصلی  نسخه  یک  ارائه  مورد  حسب  تذکر: 
مطابق  شركت  بودن  شرایط  واجد  بر  مبنی  گواهی  هرگونه  و  ثبتی  تغییرات  آخرین 

باشد.  الزامی می  آگهی  مفاد  با 
شناسه آگهی 1279553

امور حقوقی و قراردادها- مناطق نفتخیر
WWW.NISOC.IRhttp://iets.mporg.ir

از طریق برگزاری مزایده عمومی کارخانه تولید هبلکس خود را در قالب 
اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد صالحیت واگذار نماید. لذا از 
کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید از تاریخ نشر آگهی حداکثر به مدت 
7 روز درخواست خود را بصورت مکتوب جهت دریافت اسناد مزایده و 
بازدید از محل کارخانه ، به آدرس شرکت کارخانجات بنای سبك قدس 
رضوی  به نشانی: تهران، خ ولیعصر، روبروی پارک ساعی، پالک 2296، 

طبقه سوم ارائه نمایند.
تلفن  شماره  با  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت  توانند  می  متقاضیان   

88776609 داخلی 2001  تماس حاصل نمایند.
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آگهی مزایده
شرکت کارخانجات بنای سبك قدس رضوی در نظر دارد

  شرکت کارخانجات بنای سبك قدس رضوی

وزارت راه و شهر سازی 
سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای
)همراه با ارزیابی کیفی(

ف
,1
41
18
01

روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

ــزگان ــتان هرم ــوردی اس ــادر و دریان مناقصـه گـذار : اداره كل بن
ــی سرویس كاركنان بندر شهید  موضوع مناقصه : ارائه خدمات تاكس

رجایی ، به شرح اسناد مناقصه 
شرایط اختصاصی:

1-دارا بودن سوابق كاری مشابه در پنج سال اخیر 
2-توان مالی و فنی 

3-ارائه كد اقتصادی ، شناسه ملی
ــازمان بنادر و  ــی از اداره كل امور مالی س ــه عدم بده ــه تاییدی 4-ارائ

دریانوردی 
5-ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده سال های 99 یا 1400

ــط  ــده توس ــه تایید صالحیت ایمنی پیمانكاری صادر ش 6-گواهینام
وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعی
مهلت و نحوه دریافت اسناد :  

ــخ 1400/12/3 تا  ــی توانند از تاری ــركت در مناقصه م ــان ش متقاضی
ــنبه با مراجعه به سایت  پایان وقت اداری مورخ 1400/12/08روز یكش
ــناد  ــبت به دریافـت )خرید( رایگان اس www.setadiran.ir  نس

اقدام نمایند. 
ی iets.mporg.ir و  یتها ــا ز س ا ــی  گه آ ــت  ف یا ر ــاً د * ضمن
ــر  ــورت غی ــز  بص نی   www.shahidrajaeeport.pmo.ir 

حضوری و بدون پرداخت وجه نقد به كارفرما امكان پذیر است.
مهلت و محل تسلیم پاکات و بارگذاری اسناد: 

ــاعت 15:00 روز چهارشنبه  ــنهـادات خود را تا س متقاضیان باید پیش
ــتاد  ــامانه تداركات الكترونیكی دولت )س مـورخ 1400/12/18 در س
 . ــد  نماین ــذاری  بارگ  www.setadiran.ir آدرس  ــه  ب ــران(  ای
ــناد  تبصره 1 : متقاضیان مكلفند تا همین تاریخ عالوه بر بارگذاری اس
خود در سایت مذكورنسبت به تحویل فیزیكی صرفاً پاكت الف محتوی 
ــزی اداره كل بنادر و  ــه دبیرخانـه مرك ــركت در مناقصه ب ــپرده ش س
دریانوردی استـان هرمزگان- مجتمع بندری شهید رجایی- ساختمان 

مركزی- طبقه همكف اقدام نمایند. 
ــناد مناقصه تا  ــه ی مراحل برگزاری از دریافت اس تبصـره 2 :كلی
ــا از طریق  ــه ه ــایش پوش ــنهاد مناقصه گران و گش ارائه ی پیش

ــتاد ایران( آدرس ــامانه تداركات الكترونیكی دولت ) س درگاه س
 www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران 
ــایت مذكور و  ــت قبلی ، مراحل ثبت نام در س ــورت عدم عضوی در ص
ــركت در مناقصه محقق  دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت ش
ــت در صورت عدم انجام فرایند در سامانه ی مذكور  ــازند بدیهی اس س

پیشنهادات ارائه شده به صورت فیزیكی مورد قبول واقع نمیگردد.
تضمیـن شـرکت در فرآینـد ارجـاع کار)تضمین شـرکت در 
ــركت در مناقصه به مبلغ 3/150/000/000 ریال  مناقصه(:  جهت ش
ــاب شماره 4101064571214853 و شماره  با واریز وجه نقد به حس
ــزد بانک مركزی به نام  ــبا 920100004101064571214853 ن ش
ــا به صورت ضمانت نامه  ــهید رجایی ی تنخواه گردان پرداخت بندر ش

بانكی معتبر 
تبصره : ضمانت نامه مذكور می بایست از تاریخ صدور به مدت حداقل 
ــه ماهه دیگر نیز  ــد. همچنین برای یک دوره س 3 ماه دارای اعتبار باش

قابل تمدید باشد. 
زمان و محل بازگشایی پیشنهادات: 

تاریخ 1400/12/22 روز یكشنبه ساعت 12:00 مجتمع بندری شهید 
رجایی- ساختمان مركزی اداره كل –طبقه سوم – سالن كنفرانس.

ــرایط  ــناد مناقصه باید مطابق ش ــناد ارزیابی كیفی و اس تبصره 1: اس
ــط مناقصه گران بصورت الكترونیكی در سامانه ستاد ایران  مذكور توس

بارگذاری گردد.
ــناد باید با كیفیت باال و خوانا)400 یا dpi 300(اسكن  تبصره 2: اس
ــناد مذكور ترتیب اثر  و بارگذاری گردد. در صورت ناخوانا بودن ، به اس

داده نخواهد شد.
ــا معرفی نامه  ــدگان تام االختیار آنها ب ــه گران یا نماین ــور مناقص حض

رسمی در جلسه بازگشایی پیشنهاد قیمت بالمانع است.
ــناد مناقصه با تلفن های  ــتر در خصوص اس ــب اطالع بیش - برای كس
ــت و نحوه بارگذاری  ــت دریاف 32123436-32123225-076 و جه
ــاس حاصل  ــن 32123226-076 تم ــماره تلف ــه با ش ــناد مناقص اس

فرمایید.
شناسه آگهی 1280503

P.M.O P.M.O



صعود آاِک به 
گروه قهرمانان 

با گلزنی 
انصاری فرد 

تیم آاِک در هفته 
بیست وچهارم 

سوپرلیگ یونان 
از گیانینا میزبانی 
کرد و دو بر صفر 

پیروز شد. برای تیم 
پایتخت نشین در 

این بازی مانتالوس 
)69( و انصاری فرد 
)88( گل زدند. آاِک 
با این پیروزی 42 

امتیازی شد و به رده 
سوم جدول 14 تیمی 

سوپرلیگ یونان 
صعود کرد. آاِک 

همچنین صعود خود 
را به گروه قهرمانان 
سوپرلیگ یونان که 

شامل 6 تیم برای 
کسب سهمیه های 

اروپایی است، قطعی 
کرد.

در  حاشيه

مایلی کهن: 
خوبان عالم  

زیاد دیدم!

محمد مایلی کهن 
درباره شایعاتی که 
در خصوص ارتباط 

عزیزی خادم با خوبان 
عالم شکل گرفته، 

گفت: در دوران کاری من 
هم خوبان عالم زیادی 

وجود داشت اما من 
مقابل آ ن ها ایستادم 

چون معتقدم این 
چنین اتفاقاتی به صالح 
فوتبال نیست و اگر قرار 
بود این چنین مسائلی 
در فوتبال رشد کند این 

رشته پرطرفدارترین 
ورزش در جهان 

نمی شد. از همان روز 
اول گفتم عزیزی خادم 

گزینه اصلح نیست.

خبرخبر
روزروز

  مسی 
مهاجم طالیی پاری سن ژرمن 

دوباره رکورد زد. این بار رکورد 
او رسیدن به 200 پاس گل است 

که در تاریخ پنج لیگ معتبر 
اروپا بی نظیر است. 

  خامس رودریگز 
ستاره تیم ملی کلمبیا در خصوص 

جدایی خود از اورتون گفت:»سرمربی 
وقت تیم ]رافائل بنیتس[ نمی خواست 

روی من حساب کند، متأسفانه او حاضر 
نشد مرا در برنامه هایش جای دهد«.

  حکیم زیاش 
ستاره مراکشی چلسی معتقد است 

ماه های اخیر بهترین دوران حضور 
او در لباس این تیم بوده است. 

شرایط خوبی در ترکیب چلسی دارم 
و از فوتبال بازی کردن لذت می برم.

ــازه وارد  ــ حمیدرضاعرب  مــهــاجــم ت
پرسپولیس آرام آرام درحــال تبدیل شدن 
به یک مهره مهم درایــن باشگاه اســت. نه 
فقط به خاطر گل ارزشمندی که این بازیکن 
به آلومینیوم اراک زد، پاکدل سبک بازی 
دل نشینی دارد و توانسته اعتماد یحیی گل 
محمدی را به خودش جلب کند. شاید پاکدل به زودی جایگاه 

ثابتی را درترکیب تیمش پیدا کند.

درهفته های اخیر تبدیل به یک بازیکن مهم شدی و حتی  ◾
برخی به تو لقب ذخیره طالیی هم داده اند.

بــازی درترکیب پرسپولیس بــرای هربازیکنی افتخار اســت و 
من هم بــرای رسیدن به ترکیب تیم محبوبم تــالش می کنم. 
ما درپرسپولیس یک 
هـــــدف را دنـــبـــال 
مــــی کــــنــــیــــم  و 
هـــــــمـــــــگـــــــی 
ــال  ــ ــبـ ــ بـــــــه دنـ
ــت  ــ ــی ــ ــق ــ ــوف ــ م
ــاه  ــ ــ ــگ ــ ــاشــ ــ ــ ب
درفـــــــصـــــــل 
جاری هستیم. 
برای همین 

نباید تفاوتی داشته باشد که من چه قدر درترکیب تیمم بازی 
می کنم. مهم این است که مؤثر باشم و بتوانم شرایط را به سود 
تیم محبوبم برگردانم. شکر خدا در بازی با آلومینیوم وقتی به زمین 

آمدم، این اتفاق رخ داد و موفق شدم دوباره گل بزنم.

سومین گلت را زدی. ◾
همین طور است. البته برای من آمارها اهمیتی ندارد وبه این 
موضوع فکر نمی کنم. مهم این است که سازنده باشم که تا حاال 
این طور بوده. حفظ چنین شرایطی اما سخت است. بازیکن 
وقتی به سطح بازی درتیم بزرگی مانند پرسپولیس می رسد، باید 
تمریناتش را افزایش دهد تا از آمادگی دور نشود. من هم همین 
کار را می کنم و آقا یحیی هم مشوق خوبی برای من است تا این 
روند ادامه داشته باشد. به دنبال حضور بیشتر درترکیب تیم 

محبوبم هستم. این تالش را قطعاً شما خواهید دید.

 بعد از بردی که مقابل آلومینیوم بدست آوردید، کارشناسان  ◾
به قهرمانی تیم شما بیشتر امیدوار شدند. ظاهراً این بازی نقطه 

عطف نتایج شما دراین فصل است.
پرسپولیس واقعاً شایسته قهرمانی است و شما می بینید که 
ما از نظر تاکتیکی نمایش متفاوتی داریم. پرسپولیس تیمی 
است که فوتبال بازی می کند و سعی دارد تاکتیکی جلو برود. برد 
مقابل آلومینیوم هم بسیار سخت بود، اما ما باید توجه داشته 
باشیم بازی های سخت بسیاری باقی مانده است. شاید تا شب 

عید اتفاقاتی رخ دهد که هواداران از آن لذت ببرند.

قطعاً احتمال صدرنشینی شما درلیگ برتر وجود  ◾
دارد. شاید تا شب عید بتوانید به این مهم برسید.

هدف ما همین است. ما به دنبال صدرنشینی تا شب 
عید هستیم. ما االن 3 امتیاز با صدرجدول فاصله 
ــم که اگــر ایــن فاصله تا دربــی کم نشود، تردید  داری
ــی ایــن 3 امتیاز را جبران می کنیم  نکنید دردربـ
ــواداران تیم  وبــه صــدرجــدول می رسیم. به هــ
محبوبم پیغام می دهم که ما فقط تا دربی 
ــن جایگاه هستیم و شب عید  درای
به صدرجدول می رسیم. البته 
بازی های سخت سال بعد 
هـــــــم هــســت 

شـــتـــاب امــــــــــــا بـــا 
ــا پیش مــی رویــم و  ــ ــمـ ــ شـ

امتیازی تردید نکنید با یک فاصله 
ــاســب قـــهـــرمـــان ایــــن فصل  می شویم.مــن

چرا قهرمانی این فصل برایتان مهم است؟ ◾
می خواهیم ثابت کنیم پرسپولیس روی پای خودش ایستاده 
و با توانایی های خودش قهرمانی های پی درپی بدست آورده 
است. باید این ذهنیت را که به ما کمک شده تا قهرمان شویم، 

از تیم برداریم.

حامدپاکدل در گفت و گو با قدس:

نگران فاصله با صدرجدول نیستیم
زیر ذره بين

منهای فوتبال

شمسایی: 

 نمی خواستیم یک خارجی 
از خیابان بیاوریم

وحید شمسایی، سرمربی تیم ملی فوتسال 
نشستی را بــا مــیــرشــاد مــاجــدی، سرپرست 
فــدراســیــون فوتبال بــرگــزار کــرد تــا برنامه های 
آمـــاده ســازی تیم ملی فوتسال را بــا نفر اول 
تصمیم گیرنده در فدراسیون فوتبال مرور کند.

این نشست در نهایت منجر به این شد که فعالً 
وحید شمسایی قید حضور مربی خارجی در 
کادر فنی تیم ملی را بزند. به این خاطر که تیم 
ملی بازی های مقدماتی جام ملت های آسیا را 
پیش رو دارد اما این مورد هنوز از برنامه کاری 
وحید شمسایی حذف نشده و ممکن است در 
آینده ای نزدیک مربی خارجی مدنظر سرمربی 

تیم ملی فوتسال به تهران بیاید.
وحید شمسایی در این باره به خبرنگار تسنیم 
این چنین گفته است:» دربــاره مربی خارجی 
صحبت کردیم و قــرار شد حاال که فدراسیون 
ــت، دور  فــوتــبــال درگــیــر مــســائــل مختلف اسـ
مقدماتی جام ملت های آسیا را با سفال منش، 
نظری و یک مربی ایرانی طی کنیم. جذب مربی 
خارجی از نظر من هنوز در جریان است. هدف 
مــا از ورود مــربــی خــارجــی فقط تمرین دادن 
نیست و می خواستیم با یک تیر، چند نشان 
بزنیم. با این حال ورود مربی خارجی را تا بعد 
از مقدماتی جام ملت های آسیا »کان لم یکن« 

می کنیم.«
او همچنین در مورد حسین شمس مشاور رئیس 
فدراسیون فوتبال در امــور فوتسال که مخالف 
حضور مربی خارجی تمرین دهنده در تیم ملی 
فوتسال بــود؛ گفت: »شمس بــزرگ من است و 
روی سرم جای دارد، اما او در کمیته فنی گفته بود 
کاکائو را برای رده پایه بیاوریم. حاال تعجب می کنم 

که گفته مربیان خوب زیادی در کشور داریم. 
به کاکائو مبلغی پرداخت کردند و بــرای او در 
ایـــران کــالس مربیگری گــذاشــتــنــد. اظــهــارات 
شمس قابل احــتــرام اســت، امــا نمی دانم چرا 
چنین صحبت هایی را مطرح کــرده اســت. اگر 
بخواهیم بـــه روز باشیم، ابــتــدا تفکرمان باید 
به روز باشد. حاال که شرایط فدراسیون فوتبال 
این گونه است، باید همین مسیر را جلو برویم. 
ما نمی خواستیم یک خارجی از خیابان بیاوریم 
و گزینه ما در تیم ملی اسپانیا و اینتر موویستار 
کار کــرده بــود. قطعاً همه مربیان ایرانی از من 
جلوتر و فنی تر هستند، اما بــرای جذب مربی 
خارجی چند هــدف داشتیم. شمس بزرگ تر 
مــاســت و در خــدمــت هــر کسی کــه او بگوید، 

هستیم!«.

رئیس جدید فدراسیون تکواندو:

 کمیته فنی
درباره سرمربیان تیم های 

ملی تصمیم می گیرد
رئیس فدراسیون تکواندو تأکید کــرد: کمیته 
فنی درباره کادر فنی تیم های ملی تصمیم گیری 

خواهد کرد.
ــرســش که  ــاســخ بـــه ایـــن پ ــادی ســاعــی در پ هــ
ــا نــفــرات مدنظر خــود بـــرای بــدســت گرفتن  آی
پــســت هــای مــدیــریــتــی فـــدراســـیـــون تــکــوانــدو 
مشخص شــده انــد یــا خــیــر، اظــهــار کـــرد: فعالً 
عجله زیادی برای این موضوع نداریم. هنوز در 
این باره تصمیمی نگرفته ام و انشاءهللا با انجام 

بررسی های الزم تصمیم گیری خواهم کرد.
رئیس فــدراســیــون تــکــوانــدو، در پاسخ بــه این 
پرسش که آیا ممکن است با نفرات فدراسیون 
قبل ادامــه همکاری بدهد، خاطرنشان کرد: 
ــد و  ــ بــچــه هــایــی کــه از قــبــل بــودنــد حــضــور دارن
مشغول به فعالیت هستند. من هم با اعضای 
خانواده تکواندو کار می کنم و این بچه ها نیز 

جزوی از خانواده تکواندو هستند.
وی دربـــاره بــرنــامــه هــای پیش روی فدراسیون 
تــکــوانــدو، گفت: اسفندماه در حــدود ۱۲ روز 
ــم.  ــداد مهم در پیش داری در کیش چهار رویـ
مسابقات جام ریاست فدراسیون جهانی قرار 
است با حضور رئیس فدراسیون جهانی برگزار 
شود. همچنین مسابقات جام فجر، باشگاه های 
آسیا و مسابقات پاراتکواندو فجر را هم برگزار 
خواهیم کرد. با همه توان برای برگزاری خوب این 

رقابت ها در حال برنامه ریزی هستیم.
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برد شیرین پورتو با پاس گل طارمی  ◾
در چارچوب دیدارهای هفته بیست و سوم لیگ برتر پرتغال، 
پورتو میزبان خود موریرنسه را یک بر صفر شکست داد. 
تنها گل این بازی را اوانیلسون در دقیقه 40 با پاس مهدی 
طارمی به ثمر رساند. طارمی تا دقیقه 87 در میدان حضور 
داشت و بهترین بازیکن لقب گرفت. پورتو با این نتیجه 
بیستمین پیروزی فصلش را جشن گرفت تا حاشیه امنیت 
6 امتیازی اش در صدر جدول لیگ برتر پرتغال را حفظ کند.

2 بازیکن جوان با پرسپولیس تمدید کردند ◾
قرارداد محمد عمری و علی جودکی دو بازیکن رشد یافته در 
آکادمی فوتبال پرسپولیس به ترتیب به مدت پنج و سه سال 
تمدید شد. این دو بازیکن در تیم امید پرسپولیس فعالیت 
داشتند و پس از آن به تیم اصلی ملحق شدند. کادر فنی با 
توجه به عملکرد این دو بازیکن در تمرینات، نظر خود را به 
باشگاه اعالم کرد که در پی آن، نسبت به عقد قرارداد جدید 

با آن ها اقدام شد.

نعمتی و عالیشاه تا پایان سال در مرخصی ◾
سیامک نعمتی که در چند روز گذشته به دلیل مصدومیت 
نتوانسته بود در تمرینات گروهی تیمش باشد و بازی های 
این تیم را هم از دست داده بود، دیروز تحت عمل جراحی 
قرار گرفت. این بازیکن که مشکل فتق داشت زیر تیغ رفت و 

تا پایان امسال در استراحت است.
همچنین امید عالیشاه هم که با مصدومیت روبه رو است 

فعالً قادر به تمرین گروهی نیست.

اخراج کاپیتان استقالل  ◾
فرهاد مجیدی کاپیتان استفالل را به دلیل یک حرکت در 

اختیار باشگاه گذاشت.
ماجرا از این قرار است که در جریان تمرین تاکتیکی یکی از 
بازیکنان استقالل ضربه ای به پای غفوری زد که این بازیکن 
از این اتفاق عصبانی شد. غفوری وقتی در پای خود احساس 
درد کرد کاور را به زمین کوبید و راهی رختکن شد که این 

موضوع با واکنش سرمربی استقالل توأم شد.

سینا حسینی   با وجود وعده مسئوالن باشگاه استقالل 
مبنی بر حل مشکل اعزام به خدمت بازیکنان خط دفاعی 
این تیم مسئوالن ستاد کل نیروهای مسلح آب پاکی را 
روی دست مدیران استقالل ریختند که این دو بازیکن از 
این پس حق همراهی استقالل در رقابت های لیگ برتر را ندارند و باید 
حداکثر تا پایان وقت اداری امروز خود را به محل تعیین شده خدمتی 

معرفی کنند.

استعفای مجیدی ◾
دقایقی پس از انتشار این خبر، شایعاتی مبنی بر تهدید به استعفای 
این مربی مطرح شد تا دروازه حاشیه روی استقالل صدرنشین گشوده 
شود.هرچند این خبر از سوی مسئوالن باشگاه به شدت تکذیب شد، 
اما کامالً پیدا بود سرمربی استقالل از خروج دو بازیکن ثابت خود در خط 
دفاع به هیچ وجه رضایت ندارد اما به هر شکل برابر مقررات قانونی هیچ 
راهی برای حفظ این دو بازیکن مشمول وجود نداشت به ویژه اینکه در 
تقسیم بندی خدمتی مشخص شد محمدحسین مرادمند باید خدمت 
سربازی خود را در باشگاه ملوان بندر انزلی سپری کند و سیاوش یزدانی 

نیز باید راهی شیراز شود تا در باشگاه فجرسپاسی خدمت کند.

آماده باش به چشمی  ◾
با این حال یک پرسش بزرگ برای هواداران استقالل به وجود آمد که با 
خروج این دو بازیکن از ترکیب استقالل و جدایی عارف آقاسی در نقل و 
انتقاالت نیم فصل حاال چه بازیکنانی در ترکیب به میدان خواهند رفت؟ 
هرچند مجیدی با تنوع زیادی از نفرات رو به رو نیست، اما با وجود این، 
بازیکنانی نظیر محمد دانشگر، روزبه چشمی، عارف غالمی و ابوالفضل 
جاللی امکان حضور در خط دفاعی استقالل را دارند و به نظر نمی رسد 
مجیدی برای پر کردن خأل یزدانی و مرادمند با بحرانی بزرگ مواجه شود.

در کنار این مسئله برخی از منتقدان اذعان داشتند کاپیتان استقالل و 
امانوف هم قابلیت حضور در ترکیب استقالل و بازی در خط دفاع را دارند، 
اما در شرایطی که این مسئله مطرح شد، خبر اخراج موقت وریا غفوری 
به دلیل بی انضباطی شوک بزرگ دیگری به هواداران استقالل وارد کرد.

هرچند بعید به نظر می رسد مجیدی ریسک حذف غفوری را به جان 
بخرد و مطمئناً با یک جریمه نقدی این بازیکن به تمرینات برمی گردد.
با این حال یک پرسش بی جواب در ذهن هــواداران است. آیا آجورلو 
بــا ســال هــا خدمت در یگان های نظامی از قوانین بــی اطــالع بــود که 

نمی دانست این دو بازیکن باید به سربازی بروند؟

جدایی سربازهای استقالل قطعی شد

 یزدانی به فجر رفت
مرادمند به ملوان 

گزارش  روز

ستارگان ورزش

مهاجم تیم فوتبال ماریتیموی پرتغال گفت: 
از لحاظ فنی پیشرفت کــرده ام و خــودم این 
موضوع را احساس می کنم. علیپور گفت: در 
بهترین شرایط فوتبالی ام قرار دارم. خوشحالم 
امــا  نمی خواهم در ایــن سطح باقی بمانم. 
همه چیز در حال حاضر دست خودم است 

و دوست دارم باز هم پیشرفت کنم. او در 
مورد شادی گل هایش به سبک رونالدو 
گفت: بله واقعاً او الگوی من است. این را 
همه می دانند. وی در مورد اینکه پورتو 
را در ایران به کدام تیم تشبیه می کنی؟ 
گفت: شاید بتوان گفت پورتو و بنفیکا 
مثل استقالل و پرسپولیس هستند و 

اسپورتینگ لیسبون هم شاید 
سپاهان. بین ایــن تیم ها 

رقابت سفت و سختی 
وجود دارد.

اســــــــــتــــــــــقــــــــــالل 
صـــــدرنـــــشـــــیـــــن 
اســت و سپاهان 

ــی  ــدعــ ــ هــــــــم م
تقویت شــده، 
ــا بـــــــرای مــا  ــ ــ ام

پرسپولیسی ها 
ــرای  ــ ــس بـ ــ ــان ــــک شــ ــط یـ ــقـ فـ
ــود دارد کــه آن  قهرمانی وجـ
ــرای پرسپولیس است.  هم ب

مطمئناً امسال هم جام قهرمانی لیگ برتر 
را سید جالل حسینی باالی سر خواهد برد. 
پرسپولیس خانه ابدی من است و هــواداران 

این تیم هم همیشه به من لطف داشته اند.
علیپور با اشاره به دعوت نشدنش به تیم ملی 
گفت:من همیشه امیدوارانه و با دید مثبت 
به زندگی نگاه کــردم. تیم ملی جای 
بهترین هاست و من هم هر روز با 
این امید از خواب بیدار می شوم و 
به محل تمرین می روم که پیراهن 
تیم ملی را بپوشم. اگــر در لیگ 
پرتغال خــوب بــاشــم، یقین دارم 
آقــای اسکوچیچ  من را هم خواهد 
ــد.  بله امسال ســال منتهی  دی
بــه جــام جهانی اســت. 
جام جهانی هم یک 
ــا اســــت و من  ــ رؤیـ
مــی خــواهــم آن را 
تبدیل به واقعیت 
کنم. بارها گفتم 
که اگر در تیم 
باشگاهی ام 
خــوب باشم 
ــم  ــ مــــــــــــــن هـ
ــه تیم  مــی تــوانــم ب
ملی نزدیک شوم. شک 

ندارم.

علیپور:

یقین دارم اسکوچیچ من را هم می بیند
علیرضا جهانبخش، کاپیتان تیم ملی استاد 
ــاد ماندنی اســـت. او بعد از گل  گــل هــای بــه ی
زیبایی که به چلسی با پیراهن برایتون زد این 
بار با فاینورد دروازه تیم کمبور را به زیبایی هر 
چه تمام تر بــاز کــرد. علیرضا می گوید تاکنون 
چندین بــار گلش را دیــده اســت. نکته جالب 
اینکه علیرضا جهانبخش اشاره می کند شاید 

این گلی که زده زیباترین گل دوران حرفه ای 
اش باشد. یعنی حتی زیباتر از گلی که با 

پیراهن برایتون به چلسی زد.
علیرضا جهانبخش بعد از پیروزی سه 
بر یک فاینورد در این بازی و گل زیبایی 
که در دقیقه 49 بــازی به ثمر رساند به 

 »ESPN« شبکه تلویزیونی
هلند گفت: چند باری 

فیلم گلزنی ام را دیدم. 
فــکــر مــی کــنــم بــازی 
خوبی بود و پس از 

ــا نتیجه  ایــنــکــه ب
ــر صــفــر  ــ ــک بـ ــ یـ
عقب افتادیم، 
ســعــی کــردیــم 
موقعیت های 
بیشتری روی 
دروازه کمبور 

ــیــم و  ــن خـــلـــق ک
ــه ثمر  پـــس از بـ

رساندن گل تساوی، بهتر و بهتر کار کردیم. گلی 
که زدم، گل بدی نبود. در نیمه اول چندین بار 
سعی کردم دروازه حریف را باز کنم که موفق به 
انجام این کار نشدم. خوشبختانه در آغاز نیمه 
دوم تالشم برای گلزنی جواب داد که گل خوبی 
هــم شــد و شاید ایــن زیباترین گلی اســت که 
تاکنون در دوران حرفه ای ام به ثمر رسانده ام. 
گـــل لــوئــیــس سینیسترا )مــهــاجــم 
کلمبیایی فاینورد( هم زیبا بود و به 

نظر می تواند گل ماه یا سال بشود.
وینگر تیم فــایــنــورد در خصوص 
اینکه همواره در بازی هایی که برای 
این تیم انجام می دهد میل به گلزنی 
دارد، این چنین توضیح 
داد:  بــه عــنــوان یک 
نــــیــــروی هــجــومــی 
ــت  ــ ــرئ بــــــایــــــد جــ
ــســــک کــــردن  ــ ری
داشــتــه باشید، 
هرچند ریسک 
همیشه جواب 
نــمــی دهــد، امــا 
ایــن هم بخشی 
از فوتبال است. اگر اولین 
حرکت  ریسکی تان جواب 
نداد، سراغ دومین حرکت 

بروید. 
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جهانبخش: 

این گل زیباتر از گل به چلسی بود!



   کوچاندن 
ساکنان شیخ 
جراح نقض 
حقوق بشر است  
سخنگوی دبیرکل 
سازمان ملل بر 
مخالفت این 
سازمان با اقدام رژیم 
صهیونیستی برای 
بیرون راندن ساکنان 
محله شیخ جراح 
از خانه های خود 
تأکید کرد و گفت: 
این کار نقض حقوق 
بشر بین المللی است. 
»استفان دوژاریک« 
تصریح کرد: به 
موجب حقوق 
بشر بین المللی هر 
گونه نقل و انتقال 
اجباری افراد از 
سوی نیروهای 
اشغالگر -  صرف نظر 
از انگیزه های آن- 
ممنوع است.

خبر
 آلمان

 نگران کمبود کادر درمان
ــد افزایشی ابتال به سویه جدید  همزمان با رون
ویروس کووید۱۹ موسوم به »اُمیکرون« در آلمان و 
دستور دولت جدید این کشور برای واکسیناسیون 
اجباری، مقام های درمانی دربــاره کمبود پرستار 
هشدار دادنــد. به گــزارش رویترز، رئیس شورای 
پرستاری آلمان با ابــراز نگرانی از طرح دولت این 
کشور برای واکسیناسیون اجباری گفت: هم اکنون 
نیز حدود ۲۰۰هزار پرستار و کادر درمان در آلمان 
ــم. »کریستین ووگلر« تصریح کرد:  کمبود داری
بیش از ۲۰۰ هزار شغل پرستاری در حال حاضر 
تکمیل نشده است. وی توضیح داد: »هم اکنون 
در حال ثبت استعفای پرسنل پرستاری هستیم. 
آن هــا می گویند از ۱۵ مــارس درگیر این وضعیت 
نمی شویم«. شرایط کاری استرس زا و دستمزد کم 
سبب شده افراد بیشتری از حرفه های کادر درمانی 

و پرستاری خارج شوند.

 پیش شرط های ریاض 
برای عادی سازی

وزیر خارجه عربستان گفت هرگونه عادی سازی 
روابط میان این کشور و رژیم صهیونیستی مشروط 
به وجــود توافقی میان تل آویو با فلسطینی ها یا 
دســت کــم وجـــود مــذاکــرات میان آن هــاســت. به 
گــزارش فــارس، »فیصل بن فرحان« وزیر خارجه 
عربستان سعودی در پاسخ به پرسش خبرنگار 
روزنامه اسرائیلی »معاریو« در نشست امنیتی 
مونیخ مدعی شد: ادغام اسرائیل در منطقه بسیار 
مفید خواهد بود نه تنها برای خود اسرائیل برای 
کل منطقه اما بدون حل مشکالت اساسی ملت 
فلسطین و اعطای حاکمیت و احترام به این ملت، 

صداهای افراطی، غالب خواهد بود.

 تیراندازی مرگبار 
در آمریکا با ۶ کشته و زخمی

ــرار بــود تظاهرات  ــیــرانــدازی در مکانی کــه قـ ت
اعتراضی علیه پلیس »پورتلند« آمریکا برگزار 
شــود، چند کشته و زخمی بر جــای گذاشت. 
بــه گـــزارش آسوشیتدپرس، در ایــن خشونت 
ــارک شهر پورتلند ایالت  مسلحانه در یــک پ
اورگان آمریکا یک زن جانش را از دست داد و دو 
مرد و سه زن دیگر هم مجروح شدند. مقام های 
آمریکایی اعالم کردند: تبادل آتش زمانی صورت 
گرفت که بین یک مالک خانه در نزدیکی پارک 
»نورماندیل« و معترضان درگیری رخ داد و دو 
طرف که به سالح مجهز بودند، به سمت هم 

تیراندازی کردند.
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جهان

مایک پمپئو باوجود هشدارهای چین به مقام های 
تایوان درباره در پیش گرفتن استقالل این جزیره 
از سرزمین اصلی چین و مخالفت های پکن با 
حمایت واشنگتن از تمایالت استقالل طلبانه 
تایوان، قرار است به این جزیره سفر کند. به گزارش 
فارس، وزیر خارجه دولت دونالد ترامپ که نقش 
بسزایی در اتخاذ مواضع شدید ضدچینی این 
دولت داشت، دوازدهم تا چهاردهم اسفندماه برای 
دیدار با مقام های تایوان از جمله »تسای اینگ وی« 

رئیس جمهور از این جزیره دیدن می کند. مایک 
پمپئو در چهار ســال دولــت آمریکا بــه ریاست 
جمهوری دونــالــد تــرامــپ، ابــتــدا رئیس سازمان 
اطالعات مرکزی آمریکا )سیا( بود و سپس در مقام 
وزیــر خارجه این کشور به عنوان دیپلمات ارشد 
دولت ترامپ فعالیت کرد.  بنا بر اعالم وزارت خارجه 
تایوان، مایک پمپئو همچنین قرار است در سفر به 
تایوان با »جوزف وو« وزیرخارجه دیدار و همچنین 

در یک اندیشکده تایوانی سخنرانی کند. 

مایکپمپئوبهتایوانمیرود

سفر به حریم 
اژدهای زرد

علوی پهپادهای 
مــــــقــــــاومــــــت در 
منطقه کــار را بــرای 
 اعـــــــــراب مــرتــجــع 
ــده  بــه جــایــی رســان
کــــــــه دســــــــــت بـــه 
ــرای تقویت  دامــن صهیونیست ها ب
امنیت حریم هوایی خــود شده اند. 
صهیونیست هایی که خود در رهگیری 
و شــکــار پهپاد شناسایی و نفوذی 
 جــنــبــش حــــزب هللا لــبــنــان بـــه مــدت 
4۰ دقیقه با تمام سامانه های پیشرفته 
پدافندی ناکام ماندند. در همین راستا، 
بــرخــی رســانــه هــای صهیونیستی از 
ــتــالفــی مــتــشــکــل از ایــن  تــشــکــیــل ائ
رژیـــم، عربستان ســعــودی و امـــارات 
متحده عربی برای مقابله با پهپادهای 
انتحاری خبر دادند. به گزارش فارس، 
کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی 
ــزارش داد: ایـــن اتــحــاد مــوســوم به  ــ گ
»ائــتــالف دفــاعــی« بــه منظور مقابله 
منسجم با تهدیدهای هوایی پهپادها 
تشکیل شده است. بنا بر این گزارش، 

ایـــن ائــتــالف در چند روز گذشته با 
چند کشور به منظور استفاده از توان 
رژیم صهیونیستی برای شناسایی و 

رهگیری پهپادها ایجاد شده است.
به نوشته روزنامه »القدس العربی«، 
انتشار ایــن خبر در حالی اســت که 
ابوظبی روز یکشنبه میزبان کنفرانسی 
ــود و  تخصصی در زمینه پهپادها ب
ــارات در ایــن کنفرانس، ارتش های  ام
کشورهای هم پیمان را به تالش برای 
ایجاد سپری در برابر خطرات پهپادها 
دعوت کرد. برگزاری این کنفرانس نیز 
در شرایطی است که به تازگی حمالت 
ــارات و عربستان  تنبیهی یمن به امـ
ــزایــش یافته اســـت. این  ســعــودی اف
ــش عـــــادی و پــاســخ  ــنـ ــالت، واکـ ــمـ حـ
 طبیعی به هشت سال تجاوز ائتالف 
سعودی-اماراتی-آمریکایی است؛ 
ائتالفی که در پی جنایات آن، تا کنون 
۱۳ هــزار و ۳۱۳ نفر از کــودکــان و زنان 

یمنی کشته و زخمی شده اند.
ــا، بـــرخـــی نـــاظـــران  ــ ــت در هــمــیــن راســ
یــــم صهیونیستی از  مــعــتــقــدنــد رژ

واکنش های نظامی انــصــارهللا علیه 
ائتالف سعودی بیم دارد. آن ها بر این 
عقیده اند حمالت یمن به امــارات به 
مثابه تهدید ضمنی اسرائیل است؛ 
ــه مــنــاطــق اشــغــالــی در  ــــدان معنا ک ب
تــیــررس مــوشــک هــای انــصــارهللا قــرار 
دارد و در صورت ضرورت، این جنبش 
می تواند مناطق صهیونیست نشین را 

آماج حمالت خود قرار دهد.
در شرایطی که جنگ یمن در روزهای 
ــرار دارد، حکام  ــیــروزی مــقــاومــت قـ پ
امــارات دفــاع رژیــم اسرائیل از خود را 
بزرگ ترین تضمین برای در امان ماندن 
از حمالت یمنی ها تلقی می کنند. 
از همین رو، اصــرار به ادامــه جنگ با 
فرمان کنونی دارند. ولی قطعاً امارات 
به دنبال نفوذ پهپاد حــزب هللا لبنان 
به نــام حسان به فلسطین اشغالی، 
در محاسبات خود تجدیدنظر خواهد 
کرد. در واقــع، رژیمی که نتوانسته از 
خود در برابر پهپاد حسان محافظت 
کند، چگونه می تواند از امارات در برابر 

پهپادهای یمنی دفاع کند؟

»قرقیز تووسو« روزنامه دولتی قرقیزستان در مطلبی با اشاره به فعالیت 
سازمان های غیردولتی غرب گرا در این کشور، به فعالیت غیر دیپلماتیک 
سفیر انگلستان در »بیشکک«، بــه ویــژه نقش وی در کــودتــای ۲۰۲۰ 
اشــاره کــرد. به گــزارش فــارس، چارلز گــرت، سفیر انگلیس که به عنوان 
هماهنگ کننده اصلی اعتراضات مخالفان قرقیز نقش خود را ایفا می کرد، 
پیش از این افسر اطالعاتی سازمان MI6 بوده و پس از انجام مأموریت 
خود در مقدونیه شمالی، به عنوان سفیر جدید انگلیس در »بیشکک« 
منصوب شد. مأموریتش در مقدونیه شمالی به این دلیل موفقیت آمیز 
عنوان می شود که تالش های وی و حمایت های بنیاد »سوروس« منجر به 

سرنگونی نخست وزیر »نیکوال گرووسکی« شده بود.
به پیشنهاد چارلز گرت در آستانه انتخابات پارلمانی قرقیزستان »بنیاد 
جلوگیری از مناقشات، کمک به ثبات و امنیت« وابسته به وزارت خارجه 
انگلیس و مؤسسه »جامعه باز« بنیاد سوروس ۳ میلیون دالر اختصاص 
دادند که به همکاران قرقیزیشان واگذار شد. از این پول ها برای بی اعتبار 
کردن برخی از نمایندگان دولت وقت قرقیزستان استفاده شد. اما سفیر 
انگلیس ادعا می کرد این پول ها برای انسجام نیروهای سالم قرقیزستان 

مورد نیاز بود.
در ضمن در آستانه انتخابات پارلمانی سال ۲۰۲۰ قرقیزستان چارلز گرت 
به همراه دیپلمات های آمریکایی با برخی روزنامه نگاران و وبالگ نویسان 
فعال قرقیز نیز دیدار کرده و از آن ها خواسته بود به محض انجام انتخابات، 
در خصوص »موارد تخلف در شمارش آرا به نفع احزاب حامی دولت« و 
»شواهدی دال بر فشارهای دولت روی رسانه ها« اقدام به انتشار مطالب 
کنند. به منظور فراگیر شدن هرچه بیشتر دایره مخاطبان، سفیر انگلیس 
قول داد به رسانه هایی که حسن نیت نشان می دهند، تجهیزات جدید 
اهدا خواهد شد و به عنوان »حق الزحمه« مبالغی نیز در اختیار رسانه ها 

قرار خواهد گرفت.
در آن موقع هفته نامه »دیلو« چاپ بیشکک از اقدامات سفیر انگلیس و 
دیپلمات های آمریکایی چنین نتیجه گیری کرده بود که هدف اصلی آن ها 
ایجاد هرج و مرج سیاسی و امنیتی در قرقیزستان و بازگرداندن این کشور 
به حوزه نفوذ غرب و تضعیف نقش و موقعیت روسیه است. با این حال 
انتشار این مطلب با رویکرد انتقادآمیز از فعالیت تعدادی از سازمان های 
غیردولتی غرب گرا و یادآوری عملکرد نامطلوب و غیردیپلماتیک سفیر 
انگلیس در این کشور بدین معنی است که احتماالً »بیشکک« از ادامه 

این وضعیت به شدت ناراحت است.

رد پای دیپلمات انگلیسی در ناآرامی های 2020 قرقیزستان

موش دوانی سفیر در بیشکک 

گزارش

صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

سردبیر:
امیر سعادتی

 دستگیری عبدالمالک ریگی
عبدالمجید ریگی مشهور به عبدالمالک ریگی، 

سرکرده پیشین گروه تروریستی جندالشیطان بود 
که علیه امنیت کشورمان فعالیت مسلحانه می کرد. 

سرانجام ریگی در ۳ اسفند ۱۳۸۸ در عملیات 
 پیچیده سربازان گمنام امام زمان )عج( با 

فرود آوردن هواپیمای قرقیزستانی در فرودگاه 
بندر عباس دستگیر شد.

اوقات شرعی به افق تهران

اذان صبح فردا

اذان ظهر

12:18

05:19

اذان مغرب

18:11

غروب خورشيد

17:53
 نیمه شب شرعی

23:36
طلوع فردا

06:42

اوقات شرعی به افق مشهد

اذان صبح فردا

اذان ظهر

11:45

04:46

اذان مغرب

17:38

غروب خورشيد

17:19
 نیمه شب شرعی

23:03
طلوع فردا

06:10

  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

تشکیلاتحادصهیونیستی،سعودیواماراتیتشکیلاتحادصهیونیستی،سعودیواماراتی
برایمقابلهباپهپادهاییمنیبرایمقابلهباپهپادهاییمنی

ائتالف پوچائتالف پوچ

آگهی  مناقصه  عمومی  یک مرحله ای
 نوبت دوم 

مرکز قلب تهران  از  افراد حقوقی شرکتهای تولید کننده مخازن کرایوژنیک اکسیژن مایع و  واجد شرایط  
جهت شرکت در مناقصه به شرح اسناد ذیل دعوت به عمل می آورد. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از 
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد 
شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، نسبت به ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 

گواهی امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه اقدام نمایند.
 شماره فراخوان مناقصه  2000030642000009  می باشد.

الف -   نام و نشانی مناقصه گذار : 
 بیمارستان مرکز قلب تهران به نشانی : خیابان کارگر شمالی _ نبش جالل آل احمد

ب – نوع، کمیت و کیفیت خدمات مورد مناقصه : 
 خرید، اجرای فونداسیون، لوله کشی و نصب و راه اندازی کامل مجموعه یک عدد مخزن کرایوژنیک 
اکسیژن مایع و متعلقات جانبی در سال 1400 با مشخصات دقیق مورد تایید ذکر شده در اسناد مناقصه 

و پیوست های مربوطه 
ج - نوع و مبلغ تضمین  شرکت در مناقصه : 

مبلغ  1.300.000.000ریال ) یک میلیارد و سیصد میلیون ریال (ضمانت نامه بانکی و یا واریز به حساب مرکز 
قلب تهران )مطابق اسناد مناقصه (
د - محل و مهلت دریافت اسناد : 

دریافت اسناد از مناقصه گذار، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد (  بوده و مهلت دریافت 
اسناد، تا حد اکثر 4 روز کاری پس از  انتشار نوبت اول آگهی ) و یا 3 روز پس از انتشار نوبت دوم آگهی( 

طبق زمان بندی بارگذاری شده در سامانه ستاد می باشد.
ه – مهلت ارسال پیشنهادات به مناقصه گذار :

مهلت بارگذاری و ارسال پیشنهادات در سامانه ستاد، حداکثر دو هفته پس  از تاریخ اتمام مهلت دریافت 
اسناد مناقصه بوده، تاریخ و ساعت اتمام ارسال پیشنهادات در سامانه ستاد ذکر گردیده است.

بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شرایط مقرر در اسناد مناقصه بوده و 
مناقصه گذار در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات برابر ارزیابی فنی مناقصه گران مختار است.

اطالعات تماس سامانه ستاد : مرکز تماس 41934-021                          شناسه آگهی 1279938 م الف 3970

  مركز قلب تهران
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دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
 بهداشتی درمانی تهران

» سال تولید ، پشتیبانی ها ، مانع زدایی ها «

آگهی مناقصه عمومی

روابط عمومی شرکت برق منطقه آذربایجان

شرکت برق منطقه ای آذربایجان در نظر دارد مناقصه ارائه انجام خدمات نظافت 
پست ها و تشریفات و تنظیفات ساختمان اداری و خدمات عمومی امور انتقال 
فراخوان  شماره  به  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  طریق  از  را  غربی  آذربایجان  استان 

2000001119000066  به آدرس الکترونیکی www.setadiran.ir برگزار نماید . 
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 5/876/444/534 ریال به حروف ) پنج میلیارد و هشتصدو 
هفتاد و شش میلیون و چهارصد و چهل و چهار هزار و پانصد و سی و چهار ریال ( بصورت 
  IR30100004001106406376190 ضمانت نامه بانکی و یا واریز نقدی به حساب سیبا به شماره

نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی به نام شرکت برق منطقه ای آذربایجان.
بهای فروش اسناد : 200/000 ریال ) دویست هزار ریال (

جدول زمانی انجام مناقصه
از ساعت 08 صبح مورخ   1400/12/02شروع فروش اسناد
تا ساعت 19 عصر مورخ   1400/12/07مهلت دریافت اسناد

تا ساعت 09 صبح مورخ   1400/12/24مهلت بار گذاری پیشنهادات در سامانه ستاد

ساعت 10 صبح مورخ   1400/12/24بازگشایی پاکات

جهت اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
 مرکز تماس 41934 – 021

جهت اخذ اطالعات بیشتر به سایت های زیر مراجعه و یا با شماره تلفن 31073228 – 041 
تماس حاصل فرمایند .

www.tavanir.org.ir  ،www.setadiran.ir ،www.azrec.co.ir، www.Iets.mporg.ir
شناسه آگهی 1279455
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