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           آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به شماره مناقصه 88900020 

    با کد فراخوان : 53/110/994  موضوع مناقصه: تعمیرات سطح B یک دستگاه توربین زیمنس 
مدل SGT600 تاسیسات تقویت فشار گاز خیرگو در منطقه ده عملیات انتقال گاز 

1-نوع فراخوان : آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی
2-نام ونشانی دستگاه مناقصه گذار : استان بوشهر- بوشهر – بلوار رئیسعلی 
دلواری - خیابان شهید عاشوری – روبروی درمانگاه فرهنگیان – صندوق پستی 
3555- ستاد منطقه ده عملیات شرکت انتقال گاز- طبقه سوم – امور پیمانها - 
تلفن امور پیمانها: 33581109-077    نمابر امور پیمانها  : 077-31665171 

نمابر دبیرخانه : 077-33581116 
توسط کیفی  ارزیابی  اسناد  و  مناقصه  اسناد  دریافت  مهلت  و  3-زمان 
: ) www.setadiran.ir ( مناقصه گران از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

از ساعت 9 صبح  روز سه شنبه مورخ 1400/12/17  تا ساعت 12 روز شنبه 
مورخ 1400/12/28

4-برآورد تقریبی  اولیه مناقصه : 6/622/975/212 ریال+ 12/138 یورو
5- آخرین مهلت ثبت پیشنهادات و ثبت مستندات ارزیابی کیفی در 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) www.setadiran.ir (: تا ساعت 10 

روز یکشنبه مورخ 1401/01/21 
را  کار  ارجاع  فرآیند  در  تضمین شرکت  پاکت حاوی  است  گران الزم  مناقصه 
به صورت سربسته حداکثر تا قبل از جلسه بازگشایی پاکات مالی ) ساعت 10 
صبح روز سه شنبه مورخ 1401/02/06 (، به آدرس : استان بوشهر- بوشهر – 
روبروی درمانگاه فرهنگیان  بلوار رئیسعلی دلواری - خیابان شهید عاشوری – 
گاز- طبقه  انتقال  عملیات شرکت  ده  منطقه  ستاد  پستی 3555-  صندوق   –
است  ذکر  به  الزم  نمایند.  دریافت  رسید  و  داده  تحویل  پیمانها  امور   – سوم 
تصویر تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مناقصه گر می بایست بر روی سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت/ستاد در موعد مقرر عودت اسناد )حداکثر تا ساعت 

10 روز یکشنبه مورخ 1401/01/21( بارگذاری شود.
6-مدت اعتبار پیشنهادات : 3 ماه و قابل تمدید برای یک دوره 3 ماهه دیگر 

از طرف دستگاه مناقصه گذار

استان فارس در  تاسیسات تقویت  7-مدت و محل اجرا کار :  186 روز – 
فشار گاز خیرگو

8-تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : مبلغ تضمین شرکت در فرآیند 
ارجاع کار به صورت ثابت مطابق آخرین آئین نامه تضمین معامالت دولتي و به 
مبلغ 497/624/938 ریال به نام منطقه ده عملیات انتقال گاز -  شرکت انتقال 
گاز ایران  جهت ارایه به دستگاه مناقصه گذار بر اساس آخرین آیین نامه تضمین 

معامالت دولتي مي باشد.
9-زمان و محل بررسی پیشنهادات مالی مناقصه گران : ساعت  10  صبح 
روز سه شنبه مورخ 1401/02/06 در سالن جلسات منطقه ده عملیات انتقال 
روبروی  دلواری  - خیابان عاشوری-  رئیسعلی  بلوار   – بوشهر  واقع  در   - گاز 

درمانگاه فرهنگیان– ساختمان مرکزی منطقه ده عملیات انتقال گاز 
10- گواهینامه صالحیت مناقصه گر : مناقصه گر می بایستی دارای گواهی 
صالحیت معتبر  با حداقل رتبه 5 در رشته  نفت و گاز از سازمان برنامه و بودجه 
کشور و همچنین ارائه گواهی/ تأییدیه معتبر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

مبنی بر تأیید صالحیت ایمنی پیمانکار باشد.
11- اسناد  مناقصه و اسناد استعالم ارزیابی کیفی مناقصه گران به طور همزمان 
با سایر اسناد مناقصه  به مناقصه گران ارائه و به طور همزمان از مناقصه گران 

دریافت خواهد گردید .
سایت: به  توانند  مي  بیشترمتقاضیان  اطالعات  کسب  جهت 

www.district10.nigtc.ir و www.setadiran.ir   و یا
 www.iets.mporg.ir با شماره نیاز سامانه ستاد 2000092625000019  
مراجعه و یا با شماره تلفن 33581109 - 077 امور پیمانها تماس حاصل نمایند.           
آگهي نوبت اول :  1400/12/17         آگهي نوبت دوم :  1400/12/18                                        
شناسه آگهی 1285126

 

روابط عمومي منطقه ده عمليات انتقال گاز 
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
تجدیدیک فقره مناقصه عمومی با ارزیابي کیفي در رابطه با خرید 81دستگاه 
هیدروکلریناتور بدون پکیج  به شرح ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیک 

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

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار فراخوان در 
سامانه1400/11/16 می باشد.

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

زمان و مهلت اوراق استعالم ارزیابی کیفی:
الف - مهلت دریافت  اوراق استعالم: 1400/12/22    ب– مهلت تحویل اوراق:         1401/01/15

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

مراقب هدر رفت شیرهای آب  باشیم

»آگهی ارزیابی کیفی«

وم
ت د

نوب

مبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصه ردیف

ارزیابی کیفی خرید 81دستگاه 1
8.100.000.000 ریال2000001446000203هیدروکلریناتور بدون پکیج  

)هشت میلیارد وصد میلیون ریال(

مقایسهروایتدوگانهرسانههایغربیازحملهآمریکابهعراقوبحراناوکراین

جوکبیطرفیرسانهای

براییکمجلهآمریکایی،عراقجهنمیاستکهغربدرآنمشغولصلحسازی
استاماهمانمدلآمریکادراوکراینمیشودنابودیرویاهایاروپا.

ژنرالانگلیسی
معتقداستکهبه
خاورمیانهایهارحم
نکن،امازمانیکه

مسئلهاوکراینباشد،
دیگرداستانمتفاوت
میشودونامشرا
میگذاردقتلعام.

نیویورکیهامعتقدند
کهحملهایاالتمتحده

بهعراقبافاصله
12هزارکیلومتری

آمریکاراامنترمیکند.
اماحملهروسیهبه
اوکراینکشورگشایی

است.

زمانیکهعراقباشد،تیترمیشودصلحسازیامادراوکراینقضیهفرق
میکند!آنهااروپاییهستندوسالهاستجنگیراتجربهنکردهاند.

فرارسیدن سالروز والدت امام سجاد علیه السالم را تبریک می گوییم.

مشهدبهاستقبال
میزبانیکریمانهمیرود
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امضای 15/6 
میلیارد دالر 
قرارداد و 
تفاهم نامه نفتی

وزیر نفت در توییتی 
از امضای بیش 
از ۴5قرارداد و 
تفاهم نامه به ارزش 
15/6 میلیارد دالر در 6 
ماه نخست دولت خبر 
داد. جواد اوجی نوشت: 
به لطف پروردگار 
متعال، در 6 ماه نخست 
دولت مردمی، وزارت 
نفت افزون بر ۴5 
قرارداد و تفاهم نامه 
با سرمایه گذاری 
15/6 میلیارد دالر در 
زمینه توسعه میادین 
نفت و گاز، جمع آوری 
گازهای مشعل، احداث 
خطوط لوله انتقال 
فراورده های نفتی، 
بهسازی پاالیشگاه ها 
و ذخیره سازی 
زیرزمینی گاز منعقد 
نموده است. 

یادداشت

خبر

آرش خلیل خانه    سخنگوی 
ــار دیگر  وزارت امـــور خــارجــه ب
ــا بــیــان ایــنــکــه هــیــچ زمــانــی را  ب
بـــه عـــنـــوان ضــــرب االجــــل نه 
مــی پــذیــریــم و نــه بــه آن نگاه 
ــرد:  مــی کــنــیــم، خــاطــرنــشــان ک
مسیر بازگشت آمریکا به برجام یک شبه نخواهد 
بــود. سخنگوی وزارت امــور خارجه کشورمان روز 
گذشته در نشست خبری خود در تشریح موضع 
تهران نسبت به درخواست روسیه از آمریکا برای 
تضمین مصون مــانــدن روابـــط اقتصادی  تحت 
برجام این کشور با ایران از تحریم های غرب علیه 
مسکو با تأکید بر اینکه همکاری های صلح آمیز 
ایران ازجمله با روسیه و چین نباید محدود و تحت 
تأثیر هیچ تحریمی قرار گیرد، گفت: از این منظر ما 
این اظهارات مقامات مسکو را می فهمیم. سعید 
خطیب زاده افـــزود: رویکرد روسیه تا امــروز برای 
رسیدن به یک توافق جمعی در وین مثبت بوده 
است. ما هم  اظهارات آقای الوروف را در رسانه ها 
دیدیم و منتظر هستیم از مجاری دیپلماتیک و 
روی میز مــذاکــرات ویــن جزئیات آن را بشنویم و 

بررسی کنیم.
وی در این باره اضافه کرد: ما در میانه یک مذاکرات 
سخت هستیم و در روزهای مختلف برخوردهای 
متفاوتی را از طرف های مختلف دیده ایم. به عنوان 
جمهوری اسالمی از مواضع کشورها نه شگفت زده 
می شویم نه متعجب، مسیر وین یک مسیر کامالً 
ــار آن  رفــع تحریم های  روشـــن اســت و دســتــور ک
غیر مرتبط با برجام و ما در 11 ماه گذشته حداکثر 
تالش را کرده ایم که این پرونده با فاصله معنادار از 
موضوعات دیگر طی مسیر کند. وی خروج روسیه 
از توافق وین و برجام را هم گمانه زنی رسانه ای خواند 
و گفت ما چنین خبری نداریم و روسیه یک عضو 

مسئول برجام بوده است.

رابطه مستقیم پرونده پادمانی با اجرای توافق ◾
سخنگوی دستگاه سیاست خارجی کشورمان 
درباره بازه زمانی سه ماهه توافق اخیر ایران و آژانس 
و این ابهام که توافق وین چه زمان اجرایی خواهد 
شد؟ با تأکید بر اینکه سفر گروسی به تهران یک 
دیــدار موفق و در چــارچــوب توافقات و مذاکرات 
اخیر با آژانس برای حل مسائل باقیمانده پادمانی 
بود، خاطرنشان کرد: مقدمه این دیدار و توافق در 

گفت وگوهای وین با حضور نمایندگان آژانــس و 
سازمان انــرژی اتمی ایــران تــدارک دیده شد و یک 
همکاری جامع فنی صــورت گرفت که یک توافق 

چندمرحله ای خواهد بود.
وی اضافه کرد: پرسش هایی درباره برخی اماکن از 
سوی آژانس مطرح  شده بود  که ایران جواب داده 

و الزم بود در یک بستر زمانی مشخص شود چه 
زمانی این پرونده بسته خواهد شد و  بر اساس این 
توافق طی یکی دو ماه آینده این پرسش ها با توجه 
به رویکرد فنی و پرهیز از فشار پذیری آژانس پاسخ 
داده می شود و آژانس باید آن را ببندد.  وی تصریح 
کرد: توافقی که در وین انجام می شود، توافقی است 
که مسیر بازگشت آمریکا را در ازای پایبندی کامل 
و انجام تعهدات آمریکا در ذیــل برجام تعریف 
می کند و این مسیر یک شبه برای آمریکا نخواهد 
بود و چندماهی طول خواهد کشید و بستر زمانی 
در وین برای آن تعریف شده است. وی افزود: نقاط 
باقیمانده از انگشتان یک دست هم کمتر است و 
همه آن ها منتظر پاسخ آمریکاست که اگر رویکرد 
منطقی داشته باشد و پاسخ مناسبی بدهد در 

کمترین زمان توافق در دسترس است.

گام های جدید در مسیر تبادل زندانیان ◾
خطیب زاده درباره پرونده تبادل زندانیان هم گفت 
مذاکرات در این خصوص پیشرفت های جدیدی 
داشته، منتظریم جمع بندی شود و اگر آمریکایی ها 
شب اجرا عقب نشینی نکنند، می توانیم یکی از 
پرونده های مهم در حوزه انسان دوستانه را ببندیم.
وی با اشاره به چهار دور مذاکرات گذشته ایران و 
عربستان سعودی در فضایی محترمانه گفت: 
نتایج ملموسی از آن چهار دور گفت وگو بدست 
ــوده؛ بنابراین باید در دور پنجم  نیامده یــا کــم بـ
تالش کنیم از مفاهمه ای که در برخی موضوعات 
داشتیم ترجمان عملی هم بکنیم. اگر عربستان 
با اراده قطعی در بغداد باشد و حاضر باشد نتیجه 
مناسبی از گفت وگوها درآید ایران هم آمادگی دارد 

به گفت وگوها سرعت بخشد.
این مقام ارشد دستگاه دیپلماسی کشورمان درباره 
موضع تهران نسبت به تحوالت اوکراین و پیگیری 
وضعیت ایــرانــیــان مقیم ایــن کشور هــم بــا تأکید 
ــران خواهان آتش بس و رعایت اصول  بر اینکه ای
حقوق بین الملل و حل اختالفات پشت میز مذاکره 
است، گفت: آنچه در اوکراین اتفاق می افتد، رفتار 
توسعه طلبانه از سوی ناتو با محوریت آمریکا بوده و 
اقدامات آمریکا در این حوزه ها بسیار مافیایی است 
و نگرانی های جدی در روسیه نسبت به اقدامات 
تحریک آمیز آمریکا و ناتو وجــود دارد. توافق بین 
روسیه و شوروی سابق با ناتو نادیده گرفته شده و باید 
به آن پرداخته شود، ولی جنگ راه حل این ها نیست.

واکنش خطیب زاده به درخواست تضمین روسیه در مورد برجام

نگرانی مسکو
 از بدعهدی واشنگتن

خبرخبر
روزروز

تأیید الیحه نظام رتبه بندی معلمان در شورای نگهبان ◾
الیحه نظام رتبه بندی معلمان پس از رفع ایرادات شورای 
نگهبان در نهایت از سوی این شورا مغایر با موازین شرع 
و قانون اساسی شناخته نشد. به گــزارش اقتصاد، در 
هفته های گذشته رتبه بندی معلمان از سوی شورای نگهبان 
برای رفع ایراد به مجلس ارجاع داده شده بود که یکشنبه 
گذشته قالیباف، رئیس مجلس از رفع ایراد و ارجاع آن به 

شورا برای نظارت و تأیید نهایی خبرداد.

سامانه  پدافندی ایران چالش جدید صهیونیست ها  ◾
ــروزالـــم پــســت« بـــا اشـــاره به  نشریه صهیونیستی »جـ
قدرت سامانه های پدافندی ایــران نوشت، صنایع دفاعی 
ایران قوی است. به گزارش مشرق، در این گزارش آمده است 
ایرانی ها دائماً برای بهبود و ساخت سامانه ها و عرصه هایی 
کــه مــی تــوانــد اســرائــیــل را تهدید کــنــد، تــالش می کنند. 
سامانه  پدافند ایران جدید و متفاوت است و اسرائیل هنوز 

به طور کامل به نحوه عملکرد آن ها پی نبرده است.

مرزهای زمینی عراق برای سفر زیارتی بسته است ◾
معاون امنیتی وزیر کشور روزگذشته از بسته بودن مرزهای 
زمینی با عراق خبر داد. به گزارش قدس، مجید میراحمدی 
افزود: استدعا داریم هموطنان از مراجعه به مرزهای زمینی 
به قصد عبور برای زیارت، خودداری کنند؛ زیرا تاکنون لغو 
روادید زمینی برای سفر به عتبات عالیات تغییر نکرده و این 
مرزها همچنان بسته است و اگر قانون جدیدی تصویب 

شود، به مردم اطالع رسانی خواهد شد.

پایان صبر معاون اول ◾
معاون اول رئیس جمهور در حاشیه جلسه بررسی آخرین 
وضعیت عملکرد دستگاه های اجــرایــی دســتــور داد با 
هماهنگی وزارت اقتصاد با دستگاه هایی که فرایند اتصال 
به درگاه  ملی مجوزهای کسب و کار را تا 1۸ اسفند انجام 
نــداده انــد برخوردهای الزم انجام شــود. مخبر گفت: با 
برداشته شدن موانع در صدور مجوزها، مردم می توانند 
بدون کاغذ بازی به راحتی مجوز کسب و کار خود را بگیرند.

محمدی اصل    آثــار منفی 
جنگ اوکراین بر حوزه غذایی نه 
تنها ایران بلکه دیگر نقاط دنیا 
امــری قابل پیش بینی بــود و به 
نظر می رسد دولت با بررسی تبعات احتمالی 
ــران دســت به  ایــن جنگ بــرای منافع ملی ای
اقدامات ترمیمی و پیش گیرانه زده است. در 
همین راستا صبح روز گذشته رئیس جمهور 
در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی دولت، 

وزارت کشاورزی را موظف به تخصیص ارز به 
اقالم غذایی و تیم اقتصادی دولت را موظف 
بــه پیگیری و اجـــرای توافقات بــا کشورهای 
همپیمان تجاری کرد. بعد از کشورهای چین، 
هند و هلند، ایــران با نزدیک به 40 درصــد، 
چهارمین واردکننده بزرگ دانه آفتابگردان 

از اوکراین بود. 
اما چند روز پیش رئیس اتاق بازرگانی ایران 
و برزیل از چاره جویی در این زمینه خبر داد 

و گفت: در حــال حاضر در بــرزیــل ۶0 هــزار 
ــم کــه بیشتر  ــر کشت داریـ هکتار سطح زی
ــون ذرت و ســویــاســت.  آن مــحــصــوالتــی چـ
فخرالدین عامریان افــزود: برزیل زمین های 
کشاورزی بزرگی دارد. اتاق بازرگانی مشترک 
در تالش است با افزایش کشت فراسرزمینی 
به حل این چالش کمک کند. دولت پیشتر 
با پیش بینی تحوالت و طی ماه های گذشته 
ضمن عقد معاهده تجاری با برزیل، تهاتر 

دریافت ذرت در ازای صادرات کود اوره ایران 
را منعقد کرده بود. اما فارغ از این بحث باید 
توجه داشت امنیت غذایی یک ملت مستقل 
موضوعی اســت که نمی توان از کنار آن به 
راحتی گذشت. بحران اوکراین به ما آموخت 
استقالل در تولید مــواد غذایی و کشاورزی 
موضوعی حیاتی اســت و دولــت در برنامه 
ــــن زمــیــنــه  ــلــنــدمــدت مــوظــف اســــت در ای  ب

اقدام کند.

یک درس مهم از بحران اوکراین

امنیت غذایی را جدی بگیریم

گزارش کوتاه

در  حاشيه

مقصر،  موشک  
سپاه است!

خبرگزاری فارس 
در گزارشی نوشت: 
اصالح طلبان مدعی 
هستند در جریان 
مذاکرات اخیر »میدان« 
همسو با مذاکرات عمل 
می کند. خط واحد 
حامیان برجام از 1۸ 
اردیبهشت 1۳۹۷ این 
بود: مقصر، موشک  
سپاه است! پرسشی 
که ایجاد می شود این 
است که آیا در دوران 
مذاکرات ظریف آنچه 
دولت از »میدان« 
می خواست انجام 
نشد؟ در پاسخ به دروغ 
و شبهه پردازی اصالح 
طلبان، اندیشکده 
»ابتکار درباره تهدید 
هسته ای آمریکا« اعالم 
کرده است نیروهای 
مسلح ایران با مراعات 
حال ظریف، از ابتدای 
سال ۹2 تا سال ۹4 و بعد 
از توافق برجام تنها یک 
آزمایش موشکی انجام 
داده اند. مقایسه دو 
سال آخر احمدی نژاد 
و دو سال اول روحانی 
وقتی جالب تر می شود 
که متوجه می شویم، 
ایران از تابستان 1۳۹0 
تا 1۳ مرداد 1۳۹2 )روز 
تحلیف روحانی( 
12آزمایش موشکی با 
رویکرد نظامی به ثبت 
رسانده است.

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9130000530     امیدوارم دم عید نظارت بر بازار 
شدت یابد. هنوز دو هفته مانده به سال جدید 
برخی کاسبان قیمت ها را نجومی باال برده اند، 

کسی هم نیست جلو این حق خوری آن ها را بگیرد. 
دوران کرونا نشان داد چقدر زندگی ما به مویی 

بند است، پس از بازاریان عزیز تقاضا دارم در این 
شرایط مردم را درک کرده و با آن ها تا جایی که 

ممکن است کنار بیایند.
9130000025  کاش حمایت از تولید که بارها از سوی 

رهبری هم مورد اشاره بوده، به طور واقعی از 

سوی دستگاه ها اجرایی می شد. کارمندان که خود 
حقوق بگیر هستند و در هر صورت آخر ماه درآمدی 

دارند، اما من تولیدکننده در این شرایط سخت دارم 
زیر مشکالت خرد می شوم. به داد تولیدکننده داخلی 

برسید پیش از آنکه خیلی دیر شود.

9220000239  صادرات داروهای یارانه ای به صورت 
قاچاق به کشورهای خارج در وضعی که بعضی 

هموطنان نیاز مبرم و شدید دارند، اوج تخلف و دور 
از انسانیت است، چه بسا بیمارانی که به این خاطر 

بیماری شان رشد و یا جانشان را از دست داده اند.

ضرورت اتخاذ رویکرد
 هوشمندانه در قبال افغانستان

محسن اسالم زاده، مستند ساز و تحلیلگر 
سیاسی      امروز هر چند با وضعیت جدیدی در 
افغانستان روبه رو هستیم اما وجود فاکتورهایی 
مانند مــرز مشترک نزدیک به هــزار کیلومتری، 
نزدیکی های فرهنگی و زبانی و وجود دوستانی در 
این خطه جغرافیایی که به جمهوری اسالمی نگاه 
ویژه داشته و از سوی دیگر سرنوشت آن ها برای ما 
مهم است، سبب شده نشود راحت از کنار آن عبور 
کرد. درباره مسائل حل نشده در روابط دو کشور 
پرونده هایی مانند اختالف بر سر حقابه رودخانه 
هیرمند نیز وجود دارد که باید از طریق گفت وگو 

و سیاست حسن همجواری حل و فصل شود.
طالبان در طول ماه های اخیر نشان داده با جمهوری 
اسالمی دشمنی ندارد و اثبات کرده تمام و کمال 
نیز در اختیار یا تحت فرمان ایــران نیست. این 
گــروه ساختار منحصر به فــرد خــودش را دارد و 
همین موضوع موقعیتی بــرای ما ایجاد کــرده تا 
هوشمندانه تر برنامه ریزی کنیم؛ زیــرا ضمانتی 
در کــار نیست کــه تــا انتها روابـــط بین دو کشور 
مسالمت آمیز پیش برود. جمهوری اسالمی باید 
طرف مقابل را جدی گرفته و یکپارچه و هوشیارانه 

به داد و ستد و مذاکره بپردازد.
آنچه در تحوالت امروز مشهود است اینکه در 
افغانستان جریانی در پی جنگ طلبی است و 
متأسفانه به دلیل نوپا بودن این سیستم برخی 
با عناوین رسانه ای جلودار شده اند تا آتش بیار 
معرکه باشند. به همین خاطر باید سیاست های 
ایـــران در قبال افغانستان برنامه ریزی شــده و 
هوشمندانه بــاشــد.  در همین راســتــا حتی به 
نظر می رسد در حوزه تنش های آبی و مطالبات 
مردم مناطق سیستان و بلوچستان برخی افراد 
مشکوک به دنبال آن هستند روابط را به دشمنی 
و جنگ بکشانند. اگر فتنه ای روی  دهد، می تواند 
اتفاق بدی برای مردم این مناطق باشد.  بنابراین 
باید در این قضیه حساس باشیم و مطالبه گری 
کنیم؛ زیرا در هفت ماه گذشته شاهد دروغ ها و 
تنش های برنامه ریزی شده بودیم تا ایران را وارد 

تنش با طالبان کنند.
نباید از یاد برد در ادامه سیاست های همیشگی، 
آمریکایی ها به دنبال آن هستند امنیت منطقه 
را تحت الشعاع جنگ ها و فتنه ها قــرار دهند، 
پس جمهوری اسالمی ایران نیز باید مراقب باشد 
غــرب در ایــن شرایط موجب تنش آفرینی بین 
دو همسایه همزبان نشود. آنچه امــروز از سوی 
برخی بنگاه های خبرپراکنی دربـــاره کمک های 
مالی تهران به دولت طالبان نیز مطرح است هم 
در این پــازل بــوده و اســاس و پایه منطقی نــدارد؛ 
زیرا تهران در شرایط اقتصادی مثبتی نیست که 
بخواهد اقتصاد خود را تحت تأثیر خروج دالر و 
یا هرکاالی دیگری قرار بدهد . آنچه که از وضعیت 
افغانستان بر می آید این است که آمریکایی ها 
با فشار اقتصادی به دنبال انتقام گیری از مردم 
افغانستان هستند و در این بین ایران می تواند با 
تقویت تعامالت اقتصادی و صادرات به همسایه 
شرقی موجب انتفاع اقتصادی و رشد ظرفیت های 
دو کشور شود. در نهایت شرایط امروز افغانستان 
تحت حکومت طالبان به آن سیاهی که در رسانه ها 
تبلیغات می شود، نیست؛ شایعه ای که تحت 
عنوان موضوع نکاح زنان و گورهای دسته جمعی و 
حضور عربستانی ها در ساختار افغانستان مطرح 
می شود، دروغــی بیش نبوده و بیشتر یک بازی 
رسانه ای هدفمند برای تداوم نفوذ آمریکایی ها در 
افکار عمومی این کشور محسوب می شود. ما باید 
فارغ از این فضاسازی های رسانه به گونه ای اهداف 

خود را پیش ببریم که منافع دو ملت تأمین شود.

معافیت مشموالن متأهل 
دارای دو فرزند

نمایندگان مجلس شــورای اسالمی در نشست 
علنی روز گذشته مجلس در ادامه بررسی بخش 
هزینه ای الیحه بودجه سال 1401 کل کشور، با 
معافیت مشموالن غایب و غیرغایب متأهل دارای 
دو فرزند و بیشتر که باالی ۳0 سال سن دارند، از 
انجام خدمت وظیفه عمومی به صــورت رایگان 
موافقت کردند. نمایندگان مجلس اعالم کردند: 
با رعایت اصل یکصد و دهم )110( قانون اساسی و 
در راستای توجه به امر مقدس استحکام خانواده 
و تشویق به فــرزنــدآوری، مشموالن غایب و غیر 
غایب متأهل دارای دو فرزند و بیشتر که باالی ۳0 
سال سن دارند، از انجام خدمت وظیفه عمومی به 

صورت رایگان معاف می شوند. 

خبـر
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 الف در غربت 
گروسی

دبیرکل آژانـــس بین المللی انـــرژی اتمی 
که در سفر چند روز پیش خــود به تهران 
ــادمــانــی میان  نــســبــت بــه حــل مــســائــل پ
ــراز خوش بینی کــرده  ــران ابـ ــن نــهــاد و ایـ ای
بود، همین که پایش را از کشورمان بیرون 
گذاشت دوبــاره به اتهام زنی و رجزخوانی 
علیه ایران پرداخت. »رافائل گروسی« روز 
گذشته مدعی شد مسائل پادمانی به توافق 
برجام ارتباطی ندارد و ایران باید تحت هر 
شرایطی بــه ایــن توافقات پایبند باشد و 
این وظیفه آن هاست! علی شمخانی دبیر 
شـــورای عالی امنیت ملی امــا در توییتی 
نوشته: چشم انداز توافق در مذاکرات وین 
به دلیل تأخیر واشنگتن در اتخاذ تصمیم 

سیاسی همچنان مبهم است.

گفت وگوی الوروف 
و  امیرعبداللهیان درباره برجام

وزارت امـــور خــارجــه روســیــه روز گذشته از 
گفت وگوی تلفنی وزیرخارجه روسیه با همتای 
ایرانی درباره اوکراین و توافق هسته ای خبر داد. 
به گزارش خبرگزاری فارس، »سرگئی الوروف« 
در گفت وگو با حسین امیرعبداللهیان بر 
ضرورت این موضوع تأکید کرد که توافق باید 
حقوق برابر برای تمامی طرف ها و همکاری در 
تمامی زمینه ها ایجاد کند. آنتونی بلینکن وزیر 
امور خارجه آمریکا روز گذشته  در مصاحبه 
با شبکه سی بی اس گفته بود: »تحریم های 
اعمال شــده علیه روسیه و تحریم هایی که 
اعمال خواهد شــد، هیچ ارتباطی به توافق 
هسته ای ایران و چشم انداز بازگشت به آن 
ندارد. این چیزها کامالً متفاوت بوده و به هیچ 

وجه با یکدیگر مرتبط نیستند«.

عدليهعدليهایثار و شهادتایثار و شهادت علمیعلمی

تجلیل رهبر انقالب 
از فداکاری یادگاران دفاع مقدس

روز گذشته و همزمان با ســالــروز والدت حضرت ابوالفضل 
العباس)ع( و روز جانباز، هیئت هایی از طرف رهبر  معظم  انقالب 
با حضور در منازل تعدادی از جانبازان  سرافراز از رشادت ها 
و فداکاری های آنــان تجلیل کردند. به گــزارش مهر، در تهران، 
حجج اسالم آقایان شکری، ابوترابی فرد، تقوی، حاج علی اکبری 
و اختری در منازل جانبازان حاضر شدند و ضمن کسب اطالع 
از شرایط آنان از مجاهدت  این یادگاران ایثار و شهادت قدردانی 
کردند. قاضی زاده هاشمی رئیس بنیاد شهید و نمایندگان ولی 
فقیه در مراکز استان ها و ائمه جمعه سراسر کشور نیز به نمایندگی 

از رهبر انقالب در منازل تعدادی از جانبازان حضور یافتند.

دستور اژه ای برای تعیین تکلیف 
8 هزار کانتینر بالتکلیف

رئیس دستگاه عدلیه در جریان جلسه شورای عالی قوه قضائیه 
با اشاره به وجود کاالی تعیین تکلیف نشده دربرخی از بنادر 
کشور گفت:حدود 4 هــزار از این ۸ هــزار کانتینر کاال تحویل 
سازمان اموال تملیکی برای تعیین تکلیف شده است که ضرورت 
دارد هرچه زودتــر تعیین تکلیف آن ها انجام گیرد. به گزارش 
فارس، حجت االسالم محسنی اژه ای با بیان اینکه ساماندهی 
فرایند های ناظر بر واردات و صادرات کاال و همچنین نظم بخشی 
اموال تملیکی نسبت به گذشته بسیار مطلوب تر شده است، در 
همین زمینه از اقدامات  مجدانه مسئوالن قضایی در استان ها 
و شهر های بندری فعلی و پیشین استان هرمزگان قدردانی کرد.

قدردانی از برگزیدگان
 جشنواره بین المللی خوارزمی

رئیس جمهور با حضور در اختتامیه سی وپنجمین جشنواره 
بین المللی خوارزمی از برگزیدگان جشنواره قدردانی کرد. به 
گزارش ایلنا، رئیسی طی سخنانی در این جشنواره مشکالت و 
تنش هایی که امروز بشریت با آن درگیر شده است را به خاطر علم 
بدون اخالق دانست و گفت: ضرورت دارد علم و اخالق در کنار 
یکدیگر مورد توجه قرار گیرد. در این جشنواره سه طرح بنیادی، 
۶ طرح کاربردی، دو طرح توسعه ای و یک طرح نوآوری برگزیده 
شده اند. رئیسی همچنین از هشت طرح برگزیده جشنواره 
جوان خوارزمی قدردانی کرد. در این برنامه از طرح های علمی 

برگزیده کشورهای چین، ایتالیا و فرانسه نیز قدردانی شد.



اختصاص 
سبد معیشتی 

 برای نیازمندان 
تا آخر سال

حجت اهلل عبدالملکی 
در گفت وگو با فارس، 

در مورد حمایت از 
خانوارهای کم درآمد 

گفت:  وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی 

پیشنهاد کرده 
سبد معیشتی در 
سال جاری برای 

نیازمندان اختصاص 
یابد، البته هنوز 

جمع بندی نهایی نشده 
و ما پیشنهاد کردیم 

و باید سازمان برنامه 
و بودجه و معاون 

اول رئیس جمهور به 
جمع بندی برسند، 

اما حتمًا پیش از پایان 
سال این سبد معیشتی 

به افراد نیازمند 
اختصاص می یابد.

خبرخبر
خوبخوب

مدیرعامل کارخانه ارج گفت: با حمایت های دولت 
سیزدهم و رفــع موانع و مشکالت سر راه ایــن شرکت 
از جمله ثبت سفارش خطوط تولید و تجهیزات، این 

کارخانه پس از سال ها احیا شد. 
»محمدحسین پارسایی« در گفت وگو با ایرنا افــزود: 
کارخانه ارج سابقه ای ۸۵ ساله دارد، اما پس از انقالب 

اسالمی فراز و فرودهای زیادی را تجربه کرد. 
وی بیان کــرد: متأسفانه این کارخانه از سال ۹۰ رو به 
افول گذاشت و از سال ۹۵ کامالً تعطیل شد، تا اینکه 
بخش خصوصی آن را خریداری کرد و با رفع موانع بر 
سر راه تولید از جمله با تزریق سرمایه، رفع بدهی های 
بانکی و افزایش سرمایه در دو مقطع، با دعوت از یک 

تیم متخصص شروع به طراحی خطوط کردیم. در این 
زمینه برنامه ای چهار ساله تحویل وزارت صنعت، معدن 

و تجارت شد. 
وزارت صمت ابتدا باور نداشت که ما به دنبال احیای 
این کارخانه هستیم، اما دست ما را گرفتند و در نهایت 

برنامه ما را تأیید کردند.

فرزانه زراعتی   سهم بودجه 
مدیریت و توسعه روستایی و 
عشایری از کــل منابع عمومی 
دولــت در ســال ۱۴۰۱ نسبت به 
سال ۱۴۰۰ به میزان ۵/۸2درصد 
کاهش داشته و همین امر انتقاد 
برخی کارشناسان را برانگیخته اســت. به گــزارش 
قــدس آنالین برخی کارشناسان اقتصادی اعالم 
کردند کاهش بودجه توسعه روستایی در تأمین 
امنیت غذایی و به تبع آن کاهش امنیت کشور 
اثرگذار است و از این لحاظ کشور را با مخاطره مواجه 
می کند. فرشاد پرویزیان، عضو انجمن اقتصاددانان 
ایران در این خصوص گفت: به دو صورت می توان 
به این موضوع نگاه کرد؛ نخست اینکه به صورت 
عددی اعالم کنیم پیش از این بودجه اختصاصی چه 
میزان بوده که امروز بیش از ۵درصد این میزان کاهش 
یافته است. وی ضمن بیان اینکه باید واقع گرایانه 
به این موضوع نگاه کرد و باید دید چرا این اتفاق رخ 
داده؛ علت آن را ترک فعل سازمان برنامه دانست 
و ابــراز کــرد: متأسفانه سازمان برنامه باید در یک 
ردیــف مشخص، اعتبارات روستایی به خصوص 
راه، عمران و مراکز خدماتی- بهداشتی روستایی 
را به صــورت جداگانه اعــالم می کرد که ایــن اتفاق 
رخ نــداد، بنابراین این اعــداد پراکنده است و قابل 
شناسایی نبود و همین امر سبب شد تا از اعتبارات 
کاسته شود. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه 
کاهش یافتن اعتبارات روستایی را نمی توان بر گردن 
مجلس انداخت، ابراز کرد: اصل ماجرا این است که 
این کاهش ۵/۸2 درصد نسبت به قانون مصوب 
بودجه ۱۴۰۰ رخ داده و پرسشی که مطرح است 
اینکه مشخص نیست قانون مصوب ۱۴۰۰ محقق 
شــده کــه امـــروز بگوییم قــانــون مصوب ۱۴۰۱ کمتر 
محقق می شود؟ پرویزیان اضافه کرد: به خصوص 

در اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای که به دلیل 
کسری بــودجــه بسیاری از بخش ها، در واقعیت 
بودجه شان تخصیص نیافته اســت. ایــن مصوبه 
در قانون بودجه ۱۴۰۰ وجود دارد؛ اما آیا می توان با 
قاطعیت گفت در همان سال این قانون تحقق یافته 
و آیا سازمان برنامه می تواند اعالم کند این بودجه 
را اختصاص داده اســت یــا خیر؟ ایــن کارشناس 
اقتصادی یادآور شد: بنابراین با توجه به ۵.۸2 درصد 

بــودن و از آنجا که نمی دانیم سال ۱۴۰۰ به صورت 
کامل محقق شده بود یا خیر؛ شاید محلی از اعراب 

نداشته باشد.

توسعه راه روستایی ارتباطی با امنیت غذایی ندارد ◾
پــرویــزیــان بــا انتقاد از برخی رسانه ها در پوشش 
نادرست این خبر، گفت: برخی از رسانه ها اعالم 
کــردنــد حــال کــه ایــن مــیــزان از اعــتــبــارات روستایی 

کاسته شــده، بنابراین امنیت غذایی به مخاطره 
افتاده است، در صورتی که این اعتبارات ارتباطی 
به امنیت غذایی نداشته، بلکه بخش زیادی از آن 
به راه ها و خانه های روستایی مربوط بوده است. وی 
امنیت غذایی را ناشی از مسائل دیگری دانست 
که در حال حاضر وجــود دارد و تأکید کــرد: اما این 
مسئله )امنیت غذایی( ارتباطی به راه روستایی 
ــدارد. عضو انجمن اقــتــصــاددانــان ایـــران تصریح  نـ
کـــرد: اســاســاً در دهـــه گذشته و بــه خــصــوص دو 
دولــت قبلی یکی از اتفاق های عجیب ایــن بــود که 
راه هــای روستایی به شدت گسترش یافته که البته 
مثبت است اما ارتباطی به امنیت غذایی نــدارد؛ 
امنیت غذایی به معنای تولید مــواد غذایی است 
که در نتیجه کــشــاورزی سودمند اتفاق می افتد. 
پرویزیان با تأکید بر اینکه راه روستایی باید توسعه 
یابد و همه باید از مواهب توسعه بهره مند باشند، 
خاطرنشان کــرد: اما این دو را نباید به هم گره زد؛ 
چراکه این تحلیل واقع گرایانه نیست، زیرا نمی دانیم 
در گذشته تخصیص یافته است یا خیر. وی با تأکید 
بر اینکه آنچه روی کاغذ مصوب می شود و آنچه در 
واقعیت اجرا می شود دو مقوله کامالً متفاوت است، 
خاطرنشان کرد: البته بودجه سندی قانونی است 
و باید اجرا شود؛ اما واقعیت این است که دولت با 
تنگناهای درآمــدی روبه روست و به مجلس اعالم 
کــرده بــرای بودجه ۱۴۰۱، ۵۰۰ هــزار میلیارد تومان 
کسری دارد؛ بنابراین طبیعی است که در بسیاری 
مواقع اجرایی نمی شود. این کارشناس اقتصادی 
خاطرنشان کــرد: همچنین باید بررسی شــود چه 
میزان به راه روستایی نیاز داریم. آیا همه فعالیت های 
چند دهه گذشته از جمله توسعه راه های روستایی 
و توسعه مراکز خدمات درمانی روستایی منجر به 
توسعه روستایی شده است؟ که اگر شده بود امروز 
جمعیت روستایی کاهش و تعداد روستاهای خالی 

از سکنه ما افــزایــش نمی یافت.  پرویزیان گفت: 
بنابراین آنچه در گذشته به اسم بودجه و اعتبار راه 
و خانه روستایی مصوب شــده؛ در عمل منجر به 
توسعه روستایی نشده اســت که امــروز بگوییم با 
کاهش ۵درصدی، توسعه روستایی هم دچار مشکل 
می شود. وی در ادامه به ارائه پیشنهاد پرداخت و ابراز 
کرد: توسعه روستایی به این معناست که انسان های 
توسعه یافته در یک محیط توسعه یافته زندگی 
کنند و زندگی توسعه یافته به این معناست که شغل 
روستایی از شیوه معیشتی به شغلی سودآور و تجاری 
تبدیل شــود. این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: 
امروز کشاورزان ما کشاورزی می کنند؛ چراکه شیوه 
معیشت آنان است و چاره ای ندارند که آن هم تنها 
2۰ درصد از قیمت محصول تولیدی نصیب کشاورز 
می شود و مابقی قیمت از بعد از مزرعه تا بازار است؛ 
اما در کشورهای توسعه یافته ۶۵ تا ۷۵ درصد قیمت 

محصول نصیب کشاورز و تولیدکننده می شود.

نظام تولید و بازاررسانی کشاورزی غیراقتصادی و  ◾
به ضرر کشاورز است

پرویزیان بیان کــرد: امــروز نظام تولید و بازاررسانی 
کشاورزی غیراقتصادی و به ضرر کشاورز است، در 
نتیجه کشاورز درآمد و توان ادامه کشاورزی را ندارد؛ 
باید راهبرد توسعه روستایی را بررسی کرد. وی ضمن 
بیان اینکه توسعه روستایی صرفاً با آسفالت کردن 
جاده و یا ساختن خانه بهداشت محقق نمی شود، 
خاطرنشان کرد: البته این گفته به این معنا نیست 
که این مسائل رخ ندهد؛ اما نکته اصلی این است 
که به صرف این مسائل، توسعه محقق نمی شود. 
عضو انجمن اقتصاددانان ایــران تأکید کرد: زمانی 
که کــشــاورزی بــرای کــشــاورز صرفه نداشته باشد، 
چنانچه دولت خانه بهداشت هم در روستا بسازد، 
فرد روستایی در روستا نمی ماند؛ چراکه درآمد ندارد. 

قدسآنالینبررسیمیکند
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در بودجه ۱۴۰۱

اقتصاد3

WWW.QUDSONLINE.IR9765 سه شنبه 17 اسفند 1400   5 شعبان 1443  8 مارس2022  سال سی و پنجم   شماره

رنا
 ای

ی -
مد

ح
ی م

تب
ج

 م

54.900.000نیم سکه34.950.000ربع سکه1.311.306بورس 237.542دالر )سنا(45.640.000 مثقال طال 162دینار عراق )سنا(103.990.000سکه10.604.871 طال  ۱۸ عیار1.803اونس طال 64.681درهم امارات )سنا(

با حمایت دولت 
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  دانش����گاه سیس����تان و بلوچستان در نظر دارد نسبت به ارزیابی کیفی مناقصه گران بابت مناقصه 
عمومی امور خدمات نظافت معابر و حفظ و نگهداری فضای سبز مجموعه ادبیات واقع در زاهدان به 
شماره ۳-۱۴۰۱ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت 
اسناد ارزیابی تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)س����تاد ( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد ش����د والزام اس����ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت 
قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق 
سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ می باشد. آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد ارزیابی 
از س����ایت: حداکثر تا س����اعت ۹ صبح مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ و آخرین مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: حداکثر تا ساعت 
۹ صبح مورخ س����ه ش����نبه تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ زمان بازگشایی پاکت ها: س����اعت ۱۲ روز پنج شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۸  
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد ارزیابی و مناقصه :آدرس 
زاهدان- بلوار دانش����گاه - سازمان مرکزی دانشگاه سیستان و بلوچستان مدیریت حقوقی و قراردادهای دانشگاه 
و تلفن ۰۵۴-۳۱۱۳۶۲۰۴  اطالعات تماس س����امانه س����تاد جهت انجام مراحل عضویت در س����امانه: مرکز تماس : 
۰۲۱-۴۱۹۳۴ دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸ اطالعات تماس دفاتر ثبت نام س����ایر اس����تانها، در س����ایت 
سامانه www.setadiran.ir  "بخش ثبت نام/ پروفایل تامین کننده /مناقصه گر" موجود است . ضمناً با پرداخت 
الکترونیکی به مبلغ ۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال به حساب شماره ۰۲۱۷۷۳۶۲۶۰۴۰۰۴ و شناسه پرداخت ۰۰۱۰۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۵ 
به نام درآمدهای دانشگاه نزد بانک ملی- شعبه دانشگاه از طریق سامانه نسبت به دریافت اسناد و مدارک ارزیابی 
کیفی در مهلت مقرر اقدام نمایند همچنین هر مناقصه گر می تواند فقط در یک مناقصه )نظافت معابر و حفظ 
و نگهداری فضای سبز ادبیات یا نظافت معابر و حفظ و نگهداری فضای سبز مهندسی( شرکت نماید و چنانچه در 

هر دو مناقصه شرکت نمایند از چرخه مناقصات حذف خواهد شد.
م الف:۱۱۰۳  شناسه آگهی:۱۲۸۸۱۹۸

 دانشگاه سیستان و بلوچستان

 فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران
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آگهی فراخوان مناقصه عمومی همراه
 با ارزیابی کیفی شماره 1400/23

ش�رکت عمران ش�هر جدید گلبهار وابسته به وزارت راه و شهرس�ازی در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید، لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط دعوت می گردد جهت دریافت 
www.setadiran.ir : اس�ناد مناقص�ه از تاریخ انتش�ار آگهی به درگاه س�امانه تدارکات الکترونیک�ی دولت ب�ه آدرس
مراجعه نمایند. ضمنا کلیه مراحل مناقصه از دریافت اس�ناد ارزیابی و تکمیل و ارائه پیش�نهادات و بازگشائی پاکتها از 
طریق س�امانه یاد ش�ده انجام خواهد شد.. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام 

در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصات محقق نمایند. 

- آخرین مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه پایان وقت اداری مورخ 1400/12/24
- آخرین مهلت تکمیل و ارسال اسناد: پایان وقت اداری مورخ 1401/01/15

-تاریخ بازگشائی پاکتهای الف و ب : ساعت :09:00 مورخ 1401/01/16
-تاریخ بازگشائی پاکتهای پیشنهاد قیمت )ج( : ساعت 13:00 مورخ 1401/01/16

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید گلبهار

موضوع 
مناقصه

مبلغ برآورد اولیه 
)ریال(

مبلغ تضمین 
شرکت در 

فرآیند ارجاع 
کار )ریال(

صالحیت و پایه 
پیمانکاران

شماره فراخوان
سامانه ستاد

جابجائی 
شبکه برق 

20 کیلوولت 
واقع در 

جاده کاهو

3/788/114/749189/000/000

حداقل پایه 5رشته 
برق و گواهینامه 
صالحیت ایمنی 

پیمانکاری صادره از 
وزارت تعاون ، کار و 

رفاه اجتماعی

2000001276000024
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مدیریت پشتیبانی آستان قدس رضوی

» مناقصه عمومی خرید دستگاه های کنترل
 تردد مبتنی بر چهره«

آستان قدس رضوی در نظر دارد تعداد حدود 10 عدد دستگاه کنترل 
ت�ردد مبتنی بر چهره، را از طریق مناقص�ه عمومي خریداری نماید، 
لذا متقاضیان محترم به منظور مشاهده شرایط مناقصه و دریافت اسناد 
مربوط�ه می توانند ب�ه نش�انی http://dev.razavi.ir بخ�ش مناقصات 
مراجعه و حداکثر تا ساعت 12:30 روز پنجشنبه مورخ 1400/12/26 
نس�بت به تحویل پیش�نهادات تکمیل ش�ده و مدارک مطابق ش�رایط 
اعالم ش�ده اقدام نمایی�د، ضمنًا هزینه چاپ آگه�ي در روزنامه ها بر 

عهده برنده مناقصه خواهد بود.
 شماره های تماس 32001420-051 و 051-32001519 
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   آخرین 
نمایش نامه های 
سعید تشکری 
منتشر می شود  
کوروش زارعی، رئیس 
مرکز هنرهای نمایشی 
حوزه هنری در آستانه 
چهلمین روز درگذشت 
زنده یاد سعید تشکری، 
گفت: آخرین کارهای 
سعید تشکری نگارش 
دو نمایش نامه »صاد« 
و »ثمین« با اقتباس از 
نهج البالغه بود که به 
سفارش مرکز هنرهای 
نمایشی حوزه هنری 
انجام شد. تشکری 
یک هفته پیش از 
درگذشتش گفت این 
دو اثر آماده و پس 
از ویرایش نهایی در 
اختیار ما قرار می گیرد. 
در حال پیگیری از 
خانواده ایشان هستیم 
تا آخرین آثارش را 
منتشر کنیم.

ــیـــر هفتمین  ــزاده، دبـ ــ ــدی ــهــ ــ م
ــواره مــلــی اســبــاب بــازی  جــشــن
ــرد: هــدف نخستین  تصریح کـ
دوره جشنواره ملی اسباب بازی 
گردهمایی و شناسایی فعاالن این 
حوزه بود تا امسال که چشم انداز 
و رویکردی بین المللی دارد و اهداف آن متفاوت شده 
است. در دوره سوم جشنواره گردهمایی حداکثری 
و حضور فیزیکی مطرح بــود و در چهارمین دوره 
جشنواره ایجاد یک صندوق مشترک مد نظر قرار 
گرفت. حضور حداکثری رسانه ها و سازمان ها در 
بزرگ ترین و مهم ترین جشن ترویجی مورد تأکید 
دوره پنجم بود و ششمین دوره نیز کامالً به صورت 
مجازی برگزار شد که در نوع خودش بی نظیر بود. 
امسال در گام هفتم این رویــداد باز هم جشنواره 
تحوالتی یافته است و سعی کردیم آن را منطبق با نیاز 
بازار پیش ببریم و قسمت هایی که بین صنعتگران 
خأل وجــود دارد پررنگ تر شد و همچنین امسال 

سازمان های مختلفی به ما کمک کردند.
دبیر هفتمین جشنواره ملی اسباب بازی با اشاره به 
اینکه یکی از ویژگی های این دوره جشنواره، برگزاری 
مرحله به مرحله آن اســت، تأکید کــرد: سال های 
گذشته جشنواره طی یک هفته تا 10 روز برگزار 
می شد اما امیدوارم امسال بتواند در طول ماه های 
مختلف و فضاهای متفاوتی خودش را معرفی کند 
و امیدواریم بتوانیم گامی به سوی بازارهای منطقه 
و جهانی برداریم و این تغییر نگرش از یک صنعت 

نوپا به صنعتی رسمی اتفاق بیفتد.

تنوع قابل توجه اسباب بازی ها نسبت به دوره  ◾
گذشته

در ادامه علی اکبرزاده، مدیرعامل کانون با بیان اینکه 
جشنواره هفتم مانند دوره های گذشته بستری برای 

حضور تولیدکنندگان و ارائه محصوالتشان فراهم 
می کند، تصریح کــرد: خیلی اوقــات ما بزرگ ترها 
دوست داریم با اسباب بازی ها بازی کنیم. عالوه بر 
آن دوست داریم برای بچه ها اسباب بازی خوب و 
مناسب تهیه کنیم. هفتمین جشنواره اسباب بازی 
بستری بــرای حضور تولیدکنندگان اسباب بازی 
فراهم کــرده و در این دوره تنوع اسباب بازی ها به 
مراتب بیشتر از دوره های قبلی است و تعداد آن به 

لحاظ کمی دو برابر شده است.

وی افزود: امسال ۵۷۶ محصول دریافت کردیم که 
هیئت داوران در بازه زمانی شهریور 1۳۹۹ تا شهریور 
1۴00 این محصوالت را در بخش های اصلی و فرعی 

ارزیابی کردند.

تفکیک بخش مسابقه از فروش اسباب بازی ◾
علی اکبرزاده با بیان ویژگی های هفتمین جشنواره 
ــرد: امــســال بخش  ــ ــازی تــأکــیــد ک ــ ــاب ب مــلــی اســب
 مسابقات را از بخش فـــروش تفکیک کــردیــم و

 ۲۳ اسفندماه جاری برترین های جشنواره معرفی 
خواهند شد و در فصل بهار و همزمان با ماه مبارک 
رمضان در طرح »از افطار تا سحر« نمایشگاه فروش 
محصوالت تولید شــده را برپا می کنیم و مــردم 

می توانند از این نمایشگاه بازدید کنند.
مدیرعامل کانون در ادامــه با اظهار اینکه امسال 
بخش های متنوعی به عنوان شاخص های ارزیابی 
مورد نظر داوران قرار گرفت تصریح کرد: بسته بندی 
محصوالت، تصویرسازی و گرافیک، کیفیت چاپ، 

کیفیت مواد و متریال مورد استفاده مانند پارچه، 
مواد پلیمری، چوب، مواد ترکیبی، فلزی و... مورد 
توجه قرار گرفت و هیئت داوران با تمرکز بر این موارد 

محصوالت را انتخاب می کنند.
ــد: در روزهــــــای ۲1 و  وی هــمــچــنــیــن یــــــادآور شــ
۲۲ اسفندماه در دو نوبت صبح و عصر چهار 
نشست تخصصی خواهیم داشت که برای عموم 
عالقه مندان، تولیدکنندگان، طراحان، متخصصان، 
دست اندرکاران و فعاالن اسباب بازی طراحی شده 
است که می توانند از آن ها استفاده کنند. اسباب 
بازی های شناختی، استانداردهای اسباب بازی، 
بازارهای جهانی افق پیش رو و تحوالت فرهنگی و 
آثار آن در فرهنگ و اقتصاد اسباب بازی عناوین 
چهار نشستی هستند که در هفتمین جشنواره 
ملی اسباب بازی برگزار می شوند. در این نشست ها 
متخصصانی از کشورهای آلمان، بلژیک، سنگاپور، 

لهستان و هند حضور دارند.

اهدای نشان اسباب بازی برتر ایرانی ◾
علی اکبرزاده با بیان اینکه امسال اهدای نشان 
اســبــاب بـــازی بــرتــر ایــرانــی را در هفتمین دوره 
ــازی خواهیم داشــت،  جشنواره ملی اســبــاب ب
اظــهــار کـــرد: هــمــان گــونــه کــه پیشتر هــم اشــاره 
کــردم امــســال در بخش رقابتی ۵۷۶ محصول 
به دست ما رسید که جهش دو برابری نسبت 
ــت. 1۴۴ محصول توسط  بــه دوره ششم داشـ
۴۸ تولیدکننده در مرحله نخست مورد بررسی 
قــرار گرفتند و در نهایت ۳1 تولیدکننده موفق 
ــاب بـــازی بــرتــر ایــرانــی  ــه دریـــافـــت نــشــان اســب ب
خواهند شــد. برگزیدگان صنعت اسباب بازی 
 ایران در هفتمین جشنواره ملی اسباب بازی در
 ۲۳ اسفند مــاه جــاری معرفی و در بخش های 

مختلف قدردانی خواهند شد.

در نشست خبری هفتمین جشنواره ملی اسباب بازی مطرح شد

برپایی نمایشگاه اسباب بازی در طرح افطار تا سحر 

واکنشواکنش

مردودی سازمان سینمایی در آزمون »المینور«
زهره کهندل  چه سلیقه و نگاهمان به برخی فیلمسازان 
نزدیک باشد یا دور، این واقعیت را نمی شود کتمان کرد که 
کارگردانانی چون داریوش مهرجویی، ناصر تقوایی، بهرام 
بیضایی، عباس کیارستمی، مسعود کیمیایی و چند 
ــران هستند. اعتراض  نــام دیگر، ستون های سینمای ای
مهرجویی ۸۲ ساله به قرار نگرفتن فیلمش در اکران نوروزی 

و زمزمه های توقیف آن با وجود داشتن پروانه نمایش، یعنی 
سازمان سینمایی در آزمون مواجهه با بزرگان سینما مردود 
شده است. اگرچه پس از اعتراضاتی که اهالی سینما از 
حذف »المینور« در اکران های نــوروزی داشتند، حبیب 
ایل بیگی؛ معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی گفت 
این فیلم نه توقیف است و نه مانعی برای اكران آن وجود 

دارد فقط به دلیل مدنظر قرار دادن تنوع ژانر در فهرست 
اکران های نوروزی قرار نگرفته است. در خوش بینانه ترین 
حالت که این فیلم مشکلی برای اکران نداشته و فقط بحث 
تأخیر در نمایش آن است، آیا به خاطر احترام به سال ها 
شاگردپروری مهرجویی، این فیلم نمی توانست در سبد 
 اکران های نوروزی قرار بگیرد؟ در وضعیتی که سینماها از 

پر نشدن صندلی هایشان رنج می برند، مگر »المینور« 
چقدر مخاطب داشت که به دلیل نگاه سلبی و کج سلیقگی 
برخی از مدیران سازمان سینمایی و وزارت ارشاد برایش این 
قدر حاشیه سازی شود و بسیاری از اهالی سینما را مقابل 
وزارت ارشاد قرار دهد. آیا برای هزینه و فایده این تصمیم ها 

در سازمان سینمایی فکر می شود؟!

  صبا کریمی      نشست رسانه ای هفتمین 
جشنواره ملی اسباب بازی با حضور مهدی علی 

اکبرزاده، مدیر عامل کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان و آیدین مهدیزاده، دبیر این رویداد روز 

گذشته در کانون برگزار شد. محسن حموله، مدیرکل 

سرگرمی های سازنده و بازی های رایانه ای و کریمی 
صارمی، معاون تولید نیز از دیگر حاضران این نشست 
خبری بودند.مهدیزاده در ابتدای این نشست با اشاره 

به اینکه از سال ۹۴ جشنواره ای با عنوان جشنواره ملی 
اسباب بازی در کانون طراحی و اجرا شده که یکی از 

ویژگی های متمایزکننده اش ساختار و چارچوب برون 
سازمانی آن است، گفت: عمالً بخش هایی از جشنواره 
توسط متولیان صنعت اسباب بازی برگزار شده است 

تا محملی برای دغدغه مندان این حوزه باشد. وی 
در ادامه افزود: امسال هفتمین دوره این جشنواره 

برگزار خواهد شد و سعی داریم یک جمع بندی از 
دستاوردهای یک سال ارائه دهیم که نشان از پویایی، 

انعطاف و ارگانیک بودن جشنواره دارد. یکی دیگر از 
ویژگی های این جشنواره این است که بر پایه ساختار 

و نیازسنجی صنعت اسباب بازی رشد کرده است.

WWW.QUDSONLINE.IR سه شنبه 17 اسفند 1400   5 شعبان 1443  8 مارس2022  سال سی و پنجم   شماره 9765

و هنر فرهنگ 

گزارش

دانش����گاه سیستان و بلوچس����تان در نظر دارد نسبت به ارزیابی کیفی مناقصه گران بابت مناقصه 
عمومی امور خدمات نظافتی، پیش����خدمتی و پش����تیبانی مکان های رفاهی و دانش����جوئی  واقع در 
زاهدان به شماره۲-۱۴۰۱ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از 
دریافت اسناد ارزیابی تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد والزام است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 
قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق 
سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ می باشد. آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد ارزیابی 
از س����ایت: حداکثر تا س����اعت ۹ صبح مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ و آخرین مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: حداکثر تا ساعت 
۹ صبح مورخ س����ه ش����نبه تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ زمان بازگشایی پاکت ها: س����اعت ۱۰ روز پنج شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۸  
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد ارزیابی و مناقصه :آدرس 
زاهدان- بلوار دانش����گاه - سازمان مرکزی دانشگاه سیستان و بلوچستان مدیریت حقوقی و قراردادهای دانشگاه 
و تلفن ۳۱۱۳۶۲۰۴-۰۵۴  اطالعات تماس س����امانه س����تاد جهت انجام مراحل عضویت در س����امانه: مرکز تماس 
:۴۱۹۳۴-۰۲۱ دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸ اطالعات تماس دفاتر ثبت نام س����ایر اس����تانها، در سایت 
سامانه www.setadiran.ir  "بخش ثبت نام/ پروفایل تامین کننده /مناقصه گر" موجود است . ضمناً با پرداخت 
الکترونیکی به مبلغ ۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال به حساب شماره ۰۲۱۷۷۳۶۲۶۰۴۰۰۴ و شناسه پرداخت ۰۰۱۰۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۵ 
به نام درآمدهای دانشگاه نزد بانک ملی- شعبه دانشگاه از طریق سامانه نسبت به دریافت اسناد و مدارک ارزیابی 
کیفی در مهلت مقرر اقدام نمایند همچنین هر مناقصه گر می تواند فقط در یک مناقصه )نظافت معابر و حفظ 
و نگهداری فضای سبز ادبیات یا نظافت معابر و حفظ و نگهداری فضای سبز مهندسی( شرکت نماید و چنانچه در 

هر دو مناقصه شرکت نمایند از چرخه مناقصات حذف خواهد شد.
م الف:۱۱۰۴  شناسه آگهی:۱۲۸۸۱۹۰

 دانشگاه سیستان و بلوچستان

 فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران

ف
, 1
41
24
54

 LR4D  برگ سبزو اسناد مالکیت  کامیون ماک تیپ
رن���گ قرمز روغنی س���ال 1942 به ش���ماره ش���هربانی 
23579 تبریز و ش���ماره بدنه 2D1161 و شماره موتور 
673E279772ب���ه مالکی���ت می���ر اس���ماعیل مبین 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می گردد.
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برگ س���بز و س���ند کمپانی خ���ودروی  پراید صبا مدل 
1376 رنگ سفید- روغنی به شماره انتظامی 849ه25 
ایران 32  شماره موتور 00032380 و شماره شاسی 
S1412276526997 به مالکیت محمد عطاپور مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ س���بز خ���ودرو س���واری پراید  ه���اچ بک تیپ 
2  م���دل  1399 رن���گ س���فید روغن���ی  به ش���ماره 
شاس���ی  ش���ماره  و   M15/9033291 موت���ور  
NAS821100L1282664 و شماره انتظامی 366 ی 
17 ایران 74 به مالکیت زهرا یوس���فیان مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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کارت پ���اک خودرو کامیون کمپرس���ی بن���ز تیپ ال کا 
42/1924 م���دل 1385 به رنگ نارنجی-روغنی ظرفیت 
19 تن به شماره موتور 33593210098459 به شماره 
شاس���ی 37433316596905 به شماره پاک 748ع 
55-ای���ران 85 بن���ام نورمحمد عبدالهی فرزند عیس���ی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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م���درک تحصیل���ی اینجانب امی���ر لطیف فرزند 
محم���د  ب���ا ش���ماره شناس���نامه 7448 صادره 
از مش���هد و کد مل���ی 0946545294در مقطع 
کاردان���ی رش���ته س���اختمان ص���ادره از واح���د 
دانش���گاه آزاد اسامی مش���هد  مفقود گردیده 

است و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابن���ده تقاض���ا می ش���ود اصل م���درک را به 
دانشگاه آزاد اسامی مشهد به نشانی:  استان 
خراسان رضوی ،شهرستان مشهد، امامیه 42 
س���ازمان مرکزی دانش���گاه آزاد اسامی مشهد 

اداره امور فارغ التحصیان ارسال نمایید.  
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برگ سبز و سند کمپانی خودرو سواری دوو تیپ سی یلو 
رنگ نقره ای -معمولی س����ال 1381 به ش����ماره شهربانی 
ای����ران 36و ش����ماره بدن����ه IR81165045295و  27ه 911 
ش����ماره موتور855765ب����ه مالکی����ت امی����د می����ر جلیلی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می گردد.

14
12
47
4

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز خ���ودرو س���واری پ���ژو تی���پ 405 جی ال 
س���ال  ای-متالی���ک  نق���ره  رن���گ  آی   1800 ایک���س 
1388به ش���ماره شهربانی 16 و 811 ایران36 و شماره 
موت���ور  ش���ماره  NAAM01CA19K-941663و  بدن���ه 
12488016880 به مالکیت حمید رضا صادقی حصار 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می گردد.
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آگهی آراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون 
یاد شده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و 
امالک شیروان رسیدگی و تایید قرار گرفته جهت اطالع در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو 

نشریه آگهی های ثبتی )کثیر االنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد.
1-برابرکالس��ه140-1400ورأی ش��ماره140060307114003926  آقای رس��ول علی کالمی فرزند رستم در 
ششدانگ یکقطعه باغ به مساحت7۵08/۵0 متر مربع قسمتی از پالک شماره  7اصلی زیارت واقع دربخش ۵قوچان  

از محل مالکیت گلدسته حاتمیان
2-برابرکالسه 406-1400 ورأی شماره140060307114003899    آقای حمیدرضوانی فرزندبرات درششدانگ 
یکقطعه زمین زراعی به مساحت10637/40 متر مربع قسمتی از  پالک شماره   7اصلی زیارت واقع دربخش۵قوچان 

ازمحل مالکیت علی احمدی
-3 برابرکالسه 441-1400ورأی شماره 140060307114003840 آقای امان اله ببرنژادفرزندببرخان درششدانگ 
یکقطعه زمین کشاورزی به مساحت 2480مترمربع تمامت پالک737فرعی از7اصلی زیارت واقع در خراسان شمالی 

بخش۵قوچان ازمحل مالکیت محمدغنیمتدان
 به این وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چنانچه اعتراضی 
دارند باید از انتش��ار آگهی و در روس��تاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهند. در صورتی که اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت 

به صدور سند خواهد نمود .ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.آ1412463
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/12/17               تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/01/1۵

اکبراقبالی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

آگهی دعوت از مالکین مجاورین
احتراماً نظر باینکه آقای علی اصغر خوش��باف طرقبه با وکالت مع الواس��طه از خانم متینه س��ادات بابایی بموجب 
شیوه نامه صدور اسناد تک برگی، تقاضای صدور سند مالکیت از این اداره را نموده است و سند مالکیت صادره قبلی 
به شماره پالک 20 فرعی از 10- اصلی واقع در بخش 6 مشهد اراضی طرقبه بدون طول ابعاد و مساحت می باشد و 

مورد تقاضا، حدی از آن به مجاورت شما معرفی شده لذا نماینده و نقشه بردار برای روز سه شنبه مورخ 1401/01/23 
جهت تعیین طول و متراژ حس��ب ماده 68 و 70 آیین نامه قانون در محل حاضر چنانچه در مورد حدود و حقوق 
ارتفاقی ملک حقی برای خود قائل هستید و یا اختالفی با مجاور مزبور دارید می توانید در روز مقرر در محل حضور 
بهم رسانید در غیر این صورت بعد از گذشت یک هفته برابر مقررات سند مالکیت بنام متقاضی پس از سیر تشریفات 

قانونی صادر و تسلیم خواهد شد. م.الف 21۵  آ1412462
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی-از طرف محمد ایرانی

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای ش��ماره140060319078011021 هیات دوم مورخه 1400/11/19موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدجواد افضلی فرزند عبدالرضا بشماره 
شناسنامه 4820018086 صادره از راین در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 191 مترمربع تحت 
پالک2488۵ فرعی از 2787 اصلی بخش3کرمان  واقع در کرمان خیابان گلدش��ت کوچه شماره 8 
انتهای کوچه  خریداری از مالک رسمی آقای محمود پورزاده حسینی  محرز گردیده است.لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ1411882
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/12/02               تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/12/17
محمود مهدی زاده –رئیس ثبت اسناد وامالک ناحیه 2شهرستان کرمان

برگ سبز خودروی  وانت زامیاد مدل 92 رنگ آبی 
روش���ن روغنی به شماره انتظامی 188ط52 ایران 
32  ش���ماره موتور 80053428 و ش���ماره شاسی 
از  NAZDLI04TD0062322 مفق���ود گردی���ده و 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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فراخوان برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای)فشرده( خرید 
تجهیزات کارگاهی ماشین ابزار نوبت اول

اداره کل نوسازی،توس�عه و تجهی�ز مدارس  اس�تان مازندران در نظ�ر داد با رعایت قانون برگ�زاری مناقصات و آئین 
نام�ه های مربوطه،مناقصات دو مرحله ای خرید تجهیزات کارگاهی ماش�ین اب�زار از محل طرح های تملک دارایی های 
سرمایه ای جهت استفاده در سطح استان برگزار نمایید. لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط و تولید وتامین کنندگان 
ذیصالح که امکانات الزم و صالحیت و س�وابق اجرایی و تخصصی مورد بحث را دارا می باش�ند دعوت بعمل مي آید با 
توجه به ش�رایط عمومی و اختصاصی مندرج در اس�ناد جهت دریافت اس�ناد مناقصه  از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( اقدام نمایند. توضیح اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اطالعات و اسناد مناقصه 
عمومی،تحویل اسناد و مدارک،ارسال دعوتنامه ،ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )س�تاد( به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد ش�د و الزم اس�ت مناقصه گران در 
صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س�ایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را در جهت ش�رکت 

در مناقصه محقق سازند.

تاريخانتشارآگهینوبتاولمورخ1400/12/17ميباشد.
تاريخانتشارآگهينوبتدوممورخ1400/12/18ميباشد.
مهلتدريافتاسنادمناقصه:ساعت19تاريخ1400/12/21

مهلتتحويلاسنادمناقصهتکمیلشدهوارائهپیشنهادها:تاساعت14مورخ1401/01/15
زمانبازگشايیپاکتها:ساعت8:30مورخ1401/01/16

مدتاعتبارپیشنهادها:سهماهپسازتاريخبازگشايیپیشنهادها
اطالعاتتماسدستگاهدستگاهمناقصهگزار:آدرس:ساریـمیدانامامخمینی-بلواردانشگاه-ادارهکلنوسازی،توسعه

وتجهیزمدارساستانمازندران
کدپستی:4815884933تلفنواحدقراردادها:01133360568

ادارهکلنوسازی،توسعهوتجهیزمدارساستانمازندران
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بهای نفت وگاز 
باالتر خواهد 

رفت
عمار یوسف 

پژوهشگر سوری: 
پس از اعمال 

تحریم ها علیه 
روسیه، بهای 

نفت و گاز به شکل 
کم سابقه ای در 

حال افزایش 
است؛ طبیعی است 

پس ازاین تحریم های 
سنگین علیه یکی از 

بزرگ ترین دارندگان 
نفت و گاز در جهان، 

بهای آن افزایش پیدا 
کند و به طورقطع این 

افزایش قیمت تا زمانی 
که جنگ روسیه علیه 
اوکراین ادامه داشته 
باشد، ادامه خواهد 

یافت و تقاضا بر 
عرضه فزونی خواهد 

داشت.

زومزوم

   بــه نظر شما روســیــه تــا چه 
زمانی به حمالت خود در اوکراین 
ادامــه خواهد داد و اهــداف آن از 

این جنگ چیست؟
به طورقطع روسیه تا تحقق اهداف 
خود به این حمالت علیه اوکراین 
ادامه می دهد. مهم ترین هدف روسیه براندازی نظام 
حاکم بر »کی یف« است و می گوید که با انجام این 
حمله و براندازی دولت در حال دفاع از خود است. 
روسیه به هیچ وجه نمی پذیرد ناتو در حیاط  خلوت 
این کشور حضورداشته باشد و درنتیجه جنگ تا از 
بین بردن این تهدید و خطر از ناحیه اوکراین و دولت 
آن، که تمایل به غرب و ناتو دارد، ادامه خواهد یافت.

 تحریم های اعالمی آمریکا، اروپــا و شرکت های  ◾
بزرگ جهانی علیه روسیه تا چه میزان بر اقتصاد روسیه 

و روابط خارجی آن تأثیر خواهد گذاشت؟
بی شک این تحریم ها تأثیرات سختی بر اقتصاد 
روسیه خواهد گذاشت. اقتصاد روسیه تا حد زیادی 
با اقتصاد جهانی مرتبط است و مانند اقتصاد ایران 
و چین و... نیست که ویژگی های خاص خود را دارند، 
بلکه به واقع با اقتصاد جهانی مرتبط است. حجم 
تحریم هایی که در بسته اولیه علیه روسیه اعمال 
شــده بی سابقه اســت و پــس ازایــن نیز تحریم های 
جدیدی علیه آن وضــع خواهد شــد، عــالوه براین 
سرعت اجـــرای آن نیز بسیار سریع بــوده اســت، 
ــادی بر اقتصاد روسیه  بنابراین تحریم ها تأثیر زی
خواهد گذاشت و بی شک این تحریم ها، تحریم های 
سختی خواهد بود، هرچند روسیه از مدت ها پیش 

برای این جنگ برنامه ریزی کرده بود.

 کدام یک از طرف ها از این تحریم ها و تحوالت زیان  ◾
بیشتری خواهد دید؟

واقعیت این است که در هر جنگی، دو طرف به ویژه 

ــد؛ روسیه  ــان خواهند دی در عرصه اقتصادی زی
به واسطه این تحریم ها سهم خود را از بازار انرژی 
از دســت خواهد داد و از نقل و انتقاالت مالی و 
اقتصاد آزاد محروم خواهد شد که این امر البته 
منجر به افزایش بهای نفت، گــاز و غــذا می شود 
که صورت حساب این افزایش قیمت را کشورهای 
اروپایی باید بپردازند؛ بنابراین در چنین جنگی، 
نمی توان گفت یک طرف زیان بیشتری می بیند و 
یک طرف زیان کمتر و به طورقطع هر یک از طرف ها 
به اندازه خود دچار خسارت و آسیب خواهند شد.

 آیا روسیه پیش از حمله به اوکراین این حجم از  ◾
تحریم ها را پیش بینی می کرد یا اینکه غافل گیر شده و 

به دام افتاده است؟
بله روسیه این تحریم ها را پیش بینی و خود را برای 
آن آماده کرده بود؛ مهم ترین شاهد بر این مدعا این 

است که در برهه اخیر بسیاری از دارایی های خود را 
به طال تبدیل و ذخیره کرد تا در روزهای سخت تحریم 
از اقتصاد خود حمایت کند. عــالوه براین کشوری 
مثل روسیه که با کشورهایی مثل ایران، چین و دیگر 
کشورهای غیرغربی روابط حسنه دارد، می تواند تا 
حد زیادی با تحریم ها مقابله کند و بنابراین غافل گیر 
نشده است، اما مشکل اینجاست که شما هراندازه 
هم که آماده باشید، حجم، شدت و قدرت تحریم ها 
تعیین خواهد کرد که اقتصاد شما تا چه میزان از آن 
تأثیر بپذیرد و در مورد روسیه این تحریم ها بسیار 

شدید است.

 کشورهای اروپایی و آمریکا به دنبال یافتن جایگزین  ◾
برای روسیه به منظور تأمین انرژی موردنیاز خود هستند؛ 

به نظر شما آیا امکان تحقق این هدف وجود دارد؟
بله. امکان تعیین جایگزین برای گاز روسیه وجود 

دارد. غــرب می تواند گــاز مایع را از طریق کشتی و 
نفت کش ها از کشورهای دارای گاز وارد کنند، اما این 
مسئله به زمان نیاز دارد و هزینه های بیشتری را دربر 
خواهد داشت و زندگی را در اروپا برای شهروندان گران 
خواهد کرد که خوب طبیعتاً تحمل آن دشوار است، 
بنابراین یافتن جایگزین ممکن است، اما به زمان و 
تحمل هزینه های اضافی نیاز دارد. در مرحله اول 
اروپا این هزینه را متحمل شده و به منظور بی نیازی 
از روسیه برای یافتن جایگزین تالش خواهد کرد و در 
صورت یافتن جایگزین به فشارها علیه مسکو ادامه 
خواهد داد و مسیر خود را از آن جدا خواهد کرد؛ اما 
اگر نتواند درزمانی مشخص جایگزین مناسب را 
پیدا کند و هزینه های زندگی در این کشورها بسیار 
سنگین و غیرقابل تحمل شود، آن هم درزمانی که 
به دلیل بحران کرونا هنوز در رکود اقتصادی به سر 
می برد، به نظر من در چارچوب یک معادله مشخص 

تالش خواهد کرد تا به گاز روسیه برگردد و به نحوی 
خود را از تبعات اقتصادی ناشی از آن نجات دهد.

 برداشت شما از درخواست روسیه از آمریکا برای  ◾
ارائــه ضمانت کتبی و عدم تأثیر تحریم ها علیه آن بر 
روابــط مسکو و تهران پس از احیای توافق هسته ای 

چیست؟
ــا حـــدودی  ــه نــظــر مــن ایـــن درخـــواســـت روســیــه ت ب
درخواستی بجاست؛ زیرا می دانیم ایــران به عنوان 
ــرژی می تواند  یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان ان
بر سهم روسیه از بــازار تأثیر بگذارد، از طرف دیگر 
نباید فراموش کنیم روسیه و ایران در برهه گذشته 
توافق نامه های راهبردی متعددی با یکدیگر امضا 
کــرده انــد و درنتیجه ایــن یک امــر طبیعی اســت که 
روسیه بخواهد تا تحریم ها بر روابـــط آن با ایــران 
تأثیرگذار نباشد و این درخواست بر روند مذاکرات 
ویــن اثــرگــذار خواهد بــود، به گونه ای که اگــر روسیه 
احساس کند توافق هسته ای از سهم آن در بازار 
انرژی کم می کند یا به آن زیان می رساند، بی تردید 
با آن مخالفت و برای جلوگیری از احیای آن تالش 

خواهد کرد.

 با توجه به آنچه گفتید، تحوالت پیش رو چه در  ◾
عرصه جنگ اوکراین و چه در عرصه بازار انرژی را چگونه 

پیش بینی می کنید؟
اگر جنگ تداوم داشته باشد، خوب طبیعتاً بیش 
از هزینه ها و زیان های میدانی که بر طرفین تحمیل 
می کند، تبعات اقتصادی بــدی در تــراز هــای مالی 
کشورهای درگیر خواهد داشت و چنانچه کشورهای 
دیگری یعنی آمریکا و اروپــا نیز وارد جنگ شوند، 
بی شک بهای انرژی به شکل بی سابقه ای افزایش 
خواهد یافت و ازایــن رو به نظر من جنگ در شرایط 
کنونی به نفع هیچ کس نخواهد بود و بر اقتصاد تمام 

کشورهای جهان تأثیر خواهد گذاشت.
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روسیه و مذاکرات برجامی
عمار یوسف، پژوهشگر اقتصادی ســوری در پاسخ 
به ایــن پرسش کــه  »احــیــای توافق هسته ای چگونه 
می تواند بر بازار انرژی تأثیر بگذارد و آیا ایران می تواند 
ــا باشد؟  ــن عــرصــه بـــرای اروپـ جایگزین روســیــه در ای
می گوید: بی تردید احیای توافق هسته ای تأثیر زیادی بر 

ایجاد توازن در بازار انرژی خواهد گذاشت؛ ما می دانیم 
ایران یک تولیدکننده بزرگ نفت و گاز در جهان است 
و می تواند تا حد زیادی به بی نیازی اروپا از نفت و گاز 
روسیه کمک کند؛ اما مسئله این است که نمی توان 
اقتصاد را از سیاست جدا کرد، ایــران، روسیه و چین 

توافقات راهبردی و اقتصادی مهمی با یکدیگر دارند 
و در ایام تحریم، روسیه و چین کمک زیادی به ایران 
کرده اند. ایران یک ویژگی مهم دارد و آن اینکه همیشه 
راهبردهای بلندمدت را به ویژه در موضوع نفت و گاز 
اتخاذ می کند؛ بنابراین حتی اگر توافق هسته ای احیا 

شود و توافقی نیز در مورد صــادرات گاز ایران به اروپا 
صورت گیرد، این مسئله به زمان، هزینه، زیرساخت 
مناسب و همچنین پــوشــش سیاسی نــیــاز دارد که 
ایــران این موضوع را به خوبی درک می کند و می داند 
نمی تواند به غرب اتکای اطمینان بخشی داشته باشد.

عمار یوسف
اقتصاددان سوری

جواد فراهانی       در هفته های اخیر با حمله روسیه به اوکراین و 
به دنبال آن تحریم های آمریکا و اروپا علیه مسکو، تحوالت جهانی با 
پیچیدگی های زیادی مواجه شده است؛ به گونه ای که ازیک طرف این 
تحوالت درحالی که هنوز دنیا از تبعات ویروس کرونا و رکود ناشی از 
آن خارج نشده، اقتصاد جهانی و بهای انرژی را به شدت تحت تأثیر 

خود قرار داده و از طرف دیگر این نگرانی وجود دارد که سطح تنش ها 
در هفته های آتی افزایش یافته و دنیا شاهد وقوع یک جنگ جهانی 
دیگر باشد. عالوه براین مذاکرات مربوط به احیای توافق هسته ای 

در وین نیز از بحران اوکراین متأثر شده و افق روشنی برای آن وجود 
ندارد. به منظور بررسی تحوالت مربوط به تداوم جنگ روسیه، 

تأثیر آن بر اقتصاد جهانی و بازار انرژی، چالش های پیش روی غرب 
و روسیه  و چشم انداز تحوالت آتی جهان با دکتر »عمار یوسف« 

پژوهشگر برجسته سوری مسائل اقتصاد بین الملل و حوزه انرژی 
گفت وگو کرده ایم که در ادامه جزئیات آن  را می خوانید. این گفت وگو 

در قدس آنالین هم منتشر شده است.

گفت وگوی 
ویژه
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    آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای )نوبت اول(
ش��ركت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد 
اقالم مورد نیاز خود را با شرایط ذیل بصورت برگزاری مناقصه 
عموم��ی دو مرحله ای از طریق س��امانه تداركات الکترونیکی 

دولت )سامانه ستاد( تامین نماید:
شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران : 

2000093498001047
شماره مناقصه و تقاضا :

  تقاضای BS-3422800017 مناقصه شماره 00/117 
موضوع مناقصه/ شرح مختصر اقالم درخواستی: 

خرید تجهیزات MDF  اداری 
مبلغ تضمین شركت در فرایند ارجاع كار:  250/359/994 ریال
ن��وع تضمین ش��ركت درفراین��د ارجاع كار: تضمین ش��ركت 
در فراین��د ارج��اع كار بص��ورت یکی از تضامی��ن قابل قبول 
وف��ق آیین نامه تضمین ش��ماره 123402/ت 50659 ه مورخ 

94/09/22 هیئت وزیران می باشد.
مبلغ برآوردی مناقصه:  19/887/185/000 ریال 

آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی كیفی در سامانه ستاد: 
10 روز پ��س از درج نوبت دوم آگهی در صفحه اعالن عمومی 

سامانه ستاد ایران می باشد.
آخرین مهلت بارگذاری و  ارس��ال مس��تندات ارزیابی كیفی 
)رزومه( در سامانه ستاد: ظرف مدت دو هفته پس از انقضای 

مهلت دریافت اسناد می باشد.
آخرین مهلت بارگزاری پیش��نهادات فنی/ مالی در سامانه 
س��تاد : پ��س از ارزیابی كیف��ی مناقصه گران، مس��تندات 
دریافت پیشنهاد فنی و مالی بهمراه برنامه زمانی از طریق 

سامانه ستاد ارسال می گردد.
آدرس مناقصه گزار:اس��تان بوشهر- شهرستان عسلویه- 
ش��ركت مجتمع گاز پارس جنوبی- ساختمان اداری مركزی 
س��تاد -مدیریت بازرگانی-اداره خرید- گروه خرید اقالم 

عمومی. 
بدیهی اس��ت كلیه فرآیند برگزاری مناقصه الکترونیکی از 
طری��ق درگاه س��امانه تداركات الکترونیکی دولت )س��امانه 
ستاد( به نشانی: WWW.SETADIRAN.IR انجام می پذیرد 
و به پیش��نهاد های خارج از سامانه ستاد هیچگونه ترتیب 
اث��ری داده نخواهد ش��د و مناقصه گران بایس��تی نس��بت 
ب��ه ثب��ت ن��ام در س��امانه س��تاد و دریافت گواه��ی امضاء 

الکترونیکی اقدام نمایند.
مناقصه گران می توانند جهت كسب اطالعات بیشتر به سایت
 WWW.SPGC.IR مراجعه و یا با ش��ماره تلفن های 2278-

07731312253 تماس حاصل فرمایند.
                                                                        شناسه آگهی  1287042

روابط عمومی شركت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت ملی گاز ایران
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

آگهی مناقصه 
دانش��گاه بی��ن الملل��ی امام رض��ا )ع( 
در نظ��ر دارد از طری��ق مناقصه عمومی 
نس��بت ب��ه واگ��ذاری مراح��ل حف��ظ و 
نگهداری فضای سبز  خود اقدام نماید.  
از متقاضی��ان دع��وت م��ي ش��ود جهت 
كسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد 
مناقصه به س��ایت دانشگاه به آدرس: 

مراجعه نمایند.
www.imamreza.ac.ir     14
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فرهنگ��ی،    می��راث  كل  اداره 
گردشگری و صنایع دستی استان 
ی��زد به منظور اح��داث موزه بزرگ ش��هر در نظر دارد نس��بت به تملک 
پالكه��ای 63 بخ��ش 3 ، 179 بخش 2 و 180 بخ��ش 2 یزد اقدام نماید. لذا 
مس��تند به الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالک برای اجرای 
برنامه عمومی، عمرانی و نظامی دولت ، به كلیه مالکین پالكهای مذكور در 
آگهی اعالم می گردد ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشر آگهی به واحد حقوقی 
و امالک اداره كل مراجعه نمایند. در غیراینصورت پس از پایان مهلت مقرر، 

طبق قانون نسبت به تملک اقدام خواهد شد. 
اداره كل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد

آگهی

ف
, 1
41
24
59

وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی
اداره کل استان یزد

پژوهشگرسوریاقتصادبینالمللدرگفتوگوباقدسبررسیمیکند

سرریز بحران اوکراین به بازار انرژی 



تعطیلی 
پنجشنبه ها در 
 مدارس 
سیاسی بود
به گزارش فارس، 
غالمحسین 
حدادعادل، عضو 
شورای عالی آموزش 
و پرورش گفت: چند 
سال پیش پنجشنبه 
را ابتدا از برنامه 
دبستان ها و بعدها از 
دبیرستان ها حذف 
کردند. همان موقع 
در شورای عالی 
گفتم این کار با توجه 
به اینکه درس های 
جدید وارد نظام 
آموزشی کردیم و 
باید زمان به اندازه 
کافی باشد، درست 
نیست؛ ولی به دالیل 
سیاسی و غیرموجه 
تصویب کردند 
 پنجشنبه ها 
تعطیل شود. 

یکشنبه  مصدق  محمود 
گذشته رهبر انــقــالب اسالمی 
پــس از کــاشــت دو اصــلــه نهال 
میوه به مناسبت روز درختکاری 
و هفته منابع طبیعی در بیاناتی 
بر ضــرورت حفظ و نگهداری از 
منابع طبیعی کشور تأکید کردند. ایشان فرمودند: 
»تخریب جنگل ها، تخریب محیط  زیست و نابود 
کردن رویش های گیاهی و درخت و سبزه  روی زمین، 
تخریب منابع ملی است و ضربه  به منافع عمومی 

جامعه است«.
این در حالی است که هر ساله شاهد آتش سوزی های 
گسترده در مراتع و رویشگاه های جنگلی کشور 
هستیم؛ حریق هایی که به گفته مسئوالن، بیشتر 

آن ها ناشی از عوامل انسانی است.
بررسی چگونگی مدیریت آتش سوزی ها را بهانه ای 
برای گفت وگو با سرهنگ رضا اکبری، فرمانده یگان 
حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری قرار 

داده ایم.
آقــای اکبری، از تعداد آتش سوزی های امسال در 
عرصه های طبیعی و چگونگی مدیریت آن ها برایمان 

بگویید.
وقوع حریق  به نسبت سال گذشته به لحاظ تعداد 
46درصــد و از نظر مساحت نیز 46درصــد کاهش 
داشــتــه، که ایــن اتفاق به دلیل مدیریت مناسب 
آتش سوزی ها در چهار مرحله بوده است. در واقع در 
سال جاری از نظر پیش بینی، با همکاری سازمان های 
دیگر اقدامات خوبی انجام دادیم. مثالً تهیه نقشه 
ریــســک و پتانسیل حــریــق کمک کـــرد خیلی از 
حریق ها را ۲4 ساعت پیش از وقوع پیش بینی کنیم. 
همچنین مرکز مانیتورینگ و هشدار مخاطرات 
منابع طبیعی کمک کرد نقاط بحرانی را شناسایی 
نماییم. در بخش پیشگیری نیز مجموع عرصه های 
 طبیعی کشور را کــه ۱۳۷میلیون هکتار اســت به 

۱۱۰ بلوک تقسیم بندی کردیم و برای مراقبت از آن ها 
هــزارو۲5۰  واحد گشت خودرویی، هــزارو5۰۰ واحد 
موتورسوار و 6هزار نفر فعالیت می کنند. برای هدف 
یاد شده از 5۰هزار همیار طبیعت نیز کمک گرفته  و 
در زمینه چرای دام سبک و آتش برها نیز اقداماتی 

انجام داده ایم. 
در حوزه اطفای حریق ، هم اطفای هوایی و هم زمینی 
داشتیم. بــرای عملیات اطفای هوایی از۳۰ بالگرد 
و دو هواپیما با توان حمل 4۰هزار لیتر آب استفاده 
می کردیم. از سوی دیگر در اطفای زمینی اقــدام به 

افزایش تجهیزات کردیم به طوری که امسال ۱۰هزار 
قلم تجهیزات اطفای حریق بین یگان حفاظت و 
ثمن ها توزیع شده که با این تعداد مجموع اقالم 
توزیعی بین یگان حفاظت در چهار سال اخیر به 
۱۱۰هزار رسیده است. عالوه بر این ها ۱۰ پایگاه اطفای 

حریق و بیش از 5۰ حوضچه بالگرد احداث کردیم. 

منشأ حریق های امسال چه بوده است؟  ◾
دلیل 98 درصــد حریق ها عامل انسانی و ۲درصد 
عامل طبیعی بوده است. اما از آن 98درصد عامل 

انسانی 95درصدش سهوی و 5درصد عمدی بوده که 
در این زمینه از ابتدای سال تاکنون 46 نفر دستگیر 
و پرونده این مجرمان برای رسیدگی تحویل دستگاه 

قضایی شده است.
 در آتــش ســوزی هــا و درگــیــری بــا متصرفان اراضــی 
65 نفر از نیروهای سازمانی و ۱۷ نفر از همیاران 
طبیعت مجروح و یک نیروی سازمان و چهار نفر از 

همیاران طبیعت شهید شده اند. 

بــه نظر مــی رســد آتــش ســوزی هــای عــمــدی رونــد  ◾
افزایشی دارد؛ سازمان منابع طبیعی برای مقابله با این 

نوع حریق ها چه برنامه خاصی دارد؟ 
بــرای ایــن منظور بالفاصله پس از هر حریق، یک 
تیم متشکل از عوامل استانداری، مدیریت بحران، 
آتش نشانی، ســازمــان محیط زیست و سازمان 
منابع طبیعی به منطقه حریق اعــزام می شوند و 
نخستین اقــدام این است که علت حریق را احصا 
کنند؛ اگر سهوی باشد که هیچ، اما اگر عمدی باشد 
موضوع پیگیری می شود. با توجه به همکاری که با 
دستگاه های اطالعاتی و امنیتی داریم و خود نیروهای 
یگان حفاظت نسبت به شناسایی و دستگیری 
عامل یا عوامل آتش سوزی اقدام می شود که براساس 
ماده 4۷ قانون حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی 

۳ تا ۱۰ سال حبس در انتظار این افراد است. 

برای استفاده بهتر از ظرفیت مردمی چه برنامه ای  ◾
را در دستور کار دارید؟ 

ــردی و میراث  منابع طبیعی سرمایه مــلــی، راهــب
گرانبهای ما و حفاظت از این منابع مستلزم نگاه 
ملی و فراملی اســـت، بنابراین مشارکت مـــردم و 
فرهنگ سازی، نخستین رویکرد ما در حفاظت از 
منابع طبیعی است که البته در این زمینه نوآوری، 
خالقیت و اصالح فرایندها از شاخصه های ضروری 

محسوب می شود.

سال گذشته رئیس سازمان منابع طبیعی یکی از  ◾
دالیل طوالنی شدن اطفای حریق در عرصه های طبیعی 
را نداشتن بالگرد اطفای حریق عنوان کرده و خواستار 
تأمین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه برای تهیه 
بالگرد توسط وزارت دفاع شده بود، آیا این مشکل حل 

شده است؟
تأمین بالگردها از طریق قراردادی است که با وزارت 
دفاع، مرکز کنترل و پشتیبانی اطفای حریق انجام 
می گیرد و اگر تأمین اعتبار انجام نشود، وزارت 
دفاع هم باوجود تعامالتی که با سایر دستگاه ها 
مثل سپاه پــاســداران، هــالل احمر و ارتــش دارد 
نمی تواند بالگردهای اطفای حریق را برای سازمان 
فراهم کند. البته با تعامالتی که با وزارت دفاع 
داشته ایم تا االن به هر طریقی این مشکل حل 
شده است. اما حقیقت این است که با تأخیر در 
تأمین اعتبارات در این حوزه همچنان مشکالتی 
داریم. بنابراین از سازمان برنامه و بودجه انتظار 
داریــم اعتبارات را حداکثر به صــورت فصلی در 
اختیار سازمان منابع طبیعی قرار دهد تا سازمان 
آن را برای پشتیبانی عملیات به وزارت دفاع بدهد. 

جایگاه شبکه مهار و اطفای حریق ایران در منطقه  ◾
و جهان چگونه است؟

در سال جاری خیلی از کشورهای منطقه و اروپایی 
حریق های گسترده ای داشتند که چندین روز و 
حتی یک ماه هم به طول انجامید. اما در ایران 
فــقــط ۳درصــــد آتــش ســوزی هــا بیشتر از چند 
ساعت طول می کشد و حریق گسترش می یابد 
و نیاز به اطفای هوایی می شود. در واقع 9۷درصد 
حریق ها در ایران از طریق زمینی و توسط نیروهای 
حفاظتی و همیاران طبیعت اطفا می شود. خیلی 
از کشورهای منطقه تجهیزات و امکاناتی را که 
ما برای اطفای حریق داریم مانند ناوگان اطفای 

حریق هوایی ندارند.

 یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی با وجود کمبود 24 هزار نیرو 
نسبت به میانگین جهانی، در سال گذشته عملکرد خوبی داشته است

 کاهش 50 درصدی 
آتش سوزی جنگل ها

ددستچينستچين

سرهنگ رضا اکبری
فرمانده یگان حفاظت 
 

سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری

ما از نظر نیروی حفاظتی با نُرم های جهانی 
خیلی فاصله داریم، به طوری که برای 

137میلیون هکتار از عرصه های طبیعی کشور 
فقط 6هزار نیروی حفاظتی در اختیارمان است 
که این رقم تقریبًا یک پنجم میانگین بین المللی 

است. در واقع باید 30هزار نیروی حفاظتی 
داشته باشیم. در بحث اعتبارات هم واقعًا 

مشکالتی داریم. هرچند در چهار سال اخیر 
110هزار قلم تجهیزات در اختیار استان ها قرار 

گرفته اما این تجهیزات حداکثر 50درصد نیازها 

را پوشش می دهد نه 100 درصد آن را. بنابراین 
نیازمند این هستیم که اعتبارات بیشتری در این 
حوزه تخصیص پیدا کند تا بتوانیم بهتر از این از 

عرصه های طبیعی که سرمایه ملی و راهبردی 
کشور هستند، محافظت کنیم.
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بالیی که سر »کیش« آمد ◾
عباس محمدی، کارشناس محیط زیست 
ــه خــبــرآنــالیــن گــفــت: در کــیــش پــس از  ب
5۰ ســال با ایــن همه ســرمــایــه گــذاری، کل 
چشم انداز طبیعی منطقه و آب سنگ های مرجانی 
اطراف جزیره از بین رفته و تمام مرجان های زنده به زیر 
5 درصــد رسیده، یعنی فقط 5 درصــد آب سنگ های 

طبیعی اطراف کیش باقی مانده است.

وزارت بهداشت همه چیز را رها کرده است  ◾
محمد رضا صباغیان بافقی، نایب رئیس 
 کمیسیون امــور داخــلــی کشور و شورا ها 
به الف گفت: وزارت بهداشت همه چیز را 
یله و رها کرده است و هیچ نظارتی بر دسترسی مردم به 
پزشک ندارد. پزشکان در شرایط حال حاضر با رایزنی 
و ارتباط و البــی از منطقه به مراکز استان ها انتقالی 

می گیرند.

چرا فقط معدل باالها مهندس و پزشک شوند؟ ◾
علی امـــرایـــی، عضو کمیسیون آمـــوزش 
دیــده بــان شفافیت و عدالت با اشـــاره به 
ــورای عــالــی انــقــالب  مــصــوبــه کــنــکــوری شــ
فرهنگی بــه فـــارس گفت: چــه دلیلی دارد کسی که 
می خواهد پزشک شود نمرات امتحان نهایی باالیی 
داشــتــه بــاشــد؟ چــه لــزومــی دارد کسی کــه می خواهد 

پزشک و مهندس شود، معدلش باالی ۱9 باشد؟

بی ثباتی مدیریتی؛ دلیل اجرای کُند سند تحول  ◾
به گــزارش ایسنا، محمود امانی طهرانی، 
دبیرکل شــورای عالی آمــوزش و پــرورش با 
بیان این نکته که امروز انتظارات جدیدی از 
شورای عالی آموزش و پرورش ایجاد شده است، اظهار 
کرد: از زمان تصویب سند تحول 6 وزیر آمده و رفته اند؛ 
با توجه به بی ثباتی مدیریتی، اجــرای چنین اسنادی 

مشکل است.

جامعه
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آگهی فراخوان   
شماره مناقصه  1400-12/128

نام سازمان مناقصه گذار:
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران

موضوع مناقصه دو مرحله ای: تامین تجهیزات استودیویی مرکز یزد شرح اسناد مناقصه.
مهلت دریافت اسناد: از تاریخ چاپ نوبت دوم حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 1400،12،22 میباشد. 

محل دریافت اس�ناد: کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس�ناد تا ارائه پیش�نهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه 
س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س�تاد(به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد ش�د و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 

عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضا الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند.
میزان سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ 626،400،000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی قابل تمدید. 

مهلت تحویل پاکات پیشنهادی: تصاویر پاکات حاوی ضمانت نامه )الف( ،پاکت)ب( حاوی اسناد و شرایط عمومی و پاکت )ج(حاوی 
قیمت پیشنهادی می بایست حداکثر تا ساعت 15 روز دوشنبه مورخ  1401،01،15دربستر سامانه ستاد ایران بارگزاری  شده و پاکت" 
الف" حاوی ضمانت نامه به صورت فیزیکی به آدرس تهران، خیابان ولیعصر، خیابان جامجم، سازمان صدا و سیما، ساختمان شماره 

2 معاونت توسعه و فناوری رسانه، امور خرید کاالی فنی. دبیرخانه کمیسیون مناقصات ارسال گردد.
زمان مناقصه و محل قرائت پیش�نهادها: زمان گش�ایش پاکتهای الف و ب رأس ساعت 8:30 روزسه شنبه مورخ  1401،01،16 در دفتر 

مدیر کل مالی و اداری معاونت توسعه و فناوری رسانه واقع در تهران قرائت خواهد شد .
مرحله دوم گشایش پاکتهای ج پس از ارائه نظر کارشناسی سازمان انجام خواهد پذیرفت.

شرکت کننده میبایستی دارای مجوز صالحیت انجام امور از مراجع ذیصالح باشد.
برای کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفنهای 22166313 تماس حاصل فرمایید .      شناسه آگهی 1286645 م الف 4127   

شناسه آگهی 1288721

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

آگهی مناقصه عمومی  
شماره 311/د/400 

روابط عمومی  شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

نوبت اول

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در نظر دارد از محل اعتبارات داخلی نسبت به برگزاری مناقصه به شرح 
جدول ذیل از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. داوطلبان میتوانند برای دریافت اسناد از تاریخ 1400/12/17 الی 
را  پیشنهادی خود  قیمت  و  نمایند  دریافت  را  اسناد  و  مراجعه   http://www.setadiran.ir به سایت    1400/12/21
مطابق شرح مندرج در اسناد مناقصه تنها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت حداکثر تا ساعت 12:00 تاریخ 
1401/01/08 بارگذاری نمایند.درصورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن32400570-056 اداره قراردادها 

تماس حاصل فرمایید.

شماره ردیف
شرحمناقصه

مبلغ و نوع 
تضمین)ضمانتنامه 

بانکی یا واریز نقدی( 
)ریال(

تاریخ و ساعت 
افتتاح پاکات 

محل افتتاح پاکات

311/د/1400
خرید کنتور سه فاز  

) FID2( فهام
5.450.000.000

1401/01/09
 ساعت 8 صبح

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

سالن جلسات

ف
,1

41
24

64

اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران 
در نظ����ر دارد دو دس����تگاه چیلر متعلق به مرکز آموزش����ی 
رفاهی فرهنگیان را با رعایت کلیه شرایط و مقررات دولتی 
از طریق مزایده عمومی یک مرحله ای در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 

Www.setadiran.ir به فروش برساند.
لذا متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری 1400/1۲/۲1 جهت دریافت اسناد مزایده از طریق 
سامانه ستاد و بازدید حضوری از اموال مذکور نسبت به تکمیل و ارسال قیمت و مستندات الزم اقدام فرمایند.

مهلت دریافت اسناد مزایده: تا ساعت 14/30 تاریخ 1400/1۲/۲1
مهلت تکمیل و تحویل اسناد مزایده: تا ساعت 14/30 تاریخ 1401/01/09

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 صبح تاریخ 1401/01/10
اعالم به برنده: 1401/01/11

متقاضیان می توانند جهت کسب اطالع بیشتر به سامانه ستاد مراجعه و یا در ساعت اداری با شماره تلفن های 
334۷۲19۶ و 334۷۲19۸-011 و شماره همراه 0939۶919۸9۷ تماس حاصل فرمایند.

شناسه آگهی:1۲۶3۷۸۷
اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران

آگهی مزایده چیلر
)نوبت دوم(

ف
/1

41
24

16

شناسه آگهی 1287813

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

آگهی مناقصه عمومی  
شماره 310/د/400 

روابط عمومی  شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

نوبت دوم

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در نظر دارد از محل اعتبارات داخلی  نسبت به برگزاری مناقصه 
به شرح جدول ذیل  از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.داوطلبان میتوانند برای دریافت اسناد از تاریخ 
1400/12/15 الی 1400/12/21 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 1401/01/08 بارگذاری نمایند. درصورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با 

شماره تلفن32400570-056 اداره قراردادها تماس حاصل فرمایید .

شماره ردیف
شرحمناقصه

مبلغ و نوع 
تضمین)ضمانتنامه بانکی 

یا واریز نقدی( )ریال(

تاریخ و ساعت افتتاح 
پاکات 

محل افتتاح پاکات

1.400.000.000خرید انواع المپ گازی310/د/1400
1401/01/09

 ساعت 8 صبح

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

خراسان جنوبی_ 
سالن جلسات

ف
,1

41
23

63

برگ س���بز و س���ند کمپانی موتور سیکلت پاتیز مدل 
1388 رنگ مش���کی به شماره انتظامی 761 / 99881  
ش���ماره موتور YG162FMJ89001024 و ش���ماره تنه 
NCB***150P8819427 ب���ه مالکیت محمد جمعه 
ی���ار محمدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد. 

ح
, 1

41
24

10
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

برگ سبز)س���ند مالکیت( خودروی  پراید مدل 1385 
رنگ مش���کی - روغنی به شماره انتظامی 929ص22 
ای���ران 12  ش���ماره موتور 1700211 و ش���ماره شاس���ی 
S1412285950590 ب���ه مالکی���ت ابوالقاس���م توکلی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

ح
, 1

41
24

57
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

ح
,  1

41
12

11

م���درک موقت تحصیلی خانم س���میه صاحبی 
س���رخ آب���ادی فرزن���د محم���د ص���ادره از تربت 
حیدریه به شماره شناسنامه 40726 و کدملی 
0700405690 در مقطع کارشناس���ی ناپیوسته 
رش���ته حس���ابداری بازرگان���ی  ص���ادره از واحد 
دانش���گاه آزاد اس���امی ترب���ت حیدریه مفقود 

گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابن���ده تقاض���ا می ش���ود اصل م���درک را به 
دانشگاه آزاد اسامی تربت حیدریه به نشانی:  
اس���تان خراس���ان رض���وی ، ترب���ت حیدری���ه ، 
ش���هرک ولیعصر صندوق پستی 140 اداره امور 

فارغ التحصیان ارسال نمایید. 

دی
قو

مف
هی 

آگ

14
12

47
6

چ���ون آقای میر اس���ماعیل مبین مال���ک کامیون 
ماگ تیپ LR4D رن���گ قرمز روغنی مدل1942به 
شماره انتظامی23579 تبریز دارای شماره موتور 
673E279772 و ش���ماره شاسی2D1161 به علت 
فقدان سند کمپانی تقاضای صدور المثنی نموده 
اس���ت ل���ذا چنانچ���ه ه���ر ک���س ادعای���ی در مورد 
خودروی مذک���ور دارد ظرف مدت 15 روز از تاریخ 
نش���ر آگهی با در دس���ت داش���تن مدارک کافی به 
دفتر ش���رکت ای���ران خودرو دیزل واق���ع در تهران 
کیلومتر 8 جاده قدیم ساوه مراجعه نماید بدیهی 
اس���ت پس از انقضای مهلت مذکور طبق ضوابط 

اقدام خواهد گردید

دی
قو

مف
هی 

آگ



آسیب دیدگی 
دوباره سعید 

عزت اللهی 
هافبک ایرانی تیم 

الغرافه قطر باز هم 
آسیب  دیده است. 

آندره استراماچونی، 
سرمربی ایتالیایی 

الغرافه درباره 
دلیل غیبت سعید 

عزت اللهی در 
ترکیب تیمش گفت: 

ما پیش از بازی 
برابر قطر اس سی 

با آسیب دیدگی 
سعید عزت اللهی 

مواجه شدیم. سعید 
عزت اللهی پیش از 
این نیز چند بازی 
الغرافه را در لیگ 
ستارگان قطر به 

دلیل آسیب دیدگی از 
دست داده بود.

در  حاشيه

 پایان 
خانه نشینی 

محمد بنا

سرمربی تیم ملی 
کشتی فرنگی دیروز 

وارد محل اردوی 
تیم ملی شد. بهروز 
حضرتی پور درباره 

علت غیبت محمد بنا 
در تمرین اخیر تیم ملی 

کشتی فرنگی، اظهار 
کرد: آقای بنا به دلیل 
مشکالت شخصی 
و بیماری فرزندش 

نتوانست یکشنبه 
وارد اردوی تیم ملی 

شود اما با برطرف شدن 
مشکالت، وی وارد محل 

اردوی تیم ملی شد و 
قرار است به زودی اولین 

تمرین کشتی زیرنظر 
سرمربی تیم ملی 

برگزار شود. وی درباره 
برخی شایعات مبنی بر 

قهر محمد بنا، گفت: 
اصالً چنین موضوعی 

نیست، غیبت آقای بنا 
در تمرین صبح به دلیل 
مشکالت شخصی بود. 

خبرخبر
روزروز

  رضاییان 
هافبک پرسپولیس با اشاره به 

شکست مقابل صنعت نفت نوشت: 
وقتی کارمان تمام شد، دست از تالش 
برمی داریم نه وقتی که خسته شدیم. 

من ایمان دارم که ما می توانیم.

  روزبه چشمی 
در حالی که عده ای می گویند 

روزبه چشمی سه اخطاره است، 
بیژن طاهری اعالم کرد این 

مدافع چهار اخطاره شده و در 
بازی با نفت آبادان غایب است.

  وستون مک کنی 
هافبک آمریکایی و 23 ساله 

یوونتوس دیگر در فصل جاری قادر 
به حضور در میدان نخواهد بود.او 

مقدماتی جام جهانی مقابل مکزیک، 
پاناما و کاساتاریکا را از دست داد.

ــا  ــدرض ــی ــم ح
ــاس    ــن ــداش خ
شاید روزی که لوئیز 
دیاز ستاره پورتو از 
این تیم جدا و راهی 
بندر لیورپول شد، 
بسیاری از هواداران آبی پوشان پورتو 
گمان می کردند کار سختی را در ادامه 
برای قهرمانی و رقابت با اسپورتینگ 
ــت؛ حتی  ــ و بنفیکا خــواهــنــد داشـ
سرجیو کونسیسائو، سرمربی پورتو، 
ــرای فــروش  از تصمیم ایــن باشگاه ب
لوئیز دیاز به شدت شاکی و گفته بود 
کارش در ادامه راه بسیار سخت شده 
اســـت، امــا بــا شـــروع نیم فصل دوم 
لیگ پرتغال ستاره ایرانی پورتو کاری 
کرد که جای خالی دیاز به هیچ عنوان 

احساس نشود.
 گــلــزنــی هــای پــیــاپــی مــهــدی و البته 
پاس گل های زیبای او حاال از طارمی 
یک مهندس همه کاره در تیم پورتو 
ساخته است که به جرئت می توان 
گفت او فــراتــر از لیگ پرتغال بــازی 

می کند. 

بازهمگلبههمراهپاسگل ◾
پــس از درخــشــش ســتــاره کشورمان 
در دو بازی مقابل اسپورتینگ و زدن 
دو گــل و دادن دو پــاس گــل، طارمی 
یکشنبه شب گذشته نیز در خانه 
فریرا و در حالی که تیمش برای حفظ 

فاصله با دیگر مدعیان نیاز مبرم به 
ــاری کــرد کارستان  پــیــروزی داشــت ک
تا همگان لب به تحسین این جوان 

بوشهری بگشایند. 
پورتو در بیست وپنجمین بازی اش در 
فصل جاری لیگ برتر پرتغال در خانه 
فریرا 4 بر 2 پیروز شد. سیلوا پپه )17(، 
اوانیلسون )38 و 53( و مهدی طارمی 
)59( زنــنــده چهار گــل پــورتــو بودند. 
گل های دوم و ســوم پورتو روی پاس 
طــارمــی بدست آمــدنــد تــا ملی پوش 
کشورمان شب درخشان خود را کامل 

کند. 

مؤثرترینبازیکنلیگپرتغال ◾
ــاب گــــــل و  ــ ــسـ ــ ــتـ ــ طــــــارمــــــی بــــــا احـ
پاس  گل هایی که در این بازی به ثبت 
ــد، حــاال در لیگ بــرتــر پرتغال  رســان
13 گل و 12 پاس گل دارد، این یعنی 
مهاجم تیم ملی کــشــورمــان به طور 
مستقیم در 25 گل از 63 گل تیمش 
در این فصل از رقابت های لیگ برتر 
پرتغال نقش مستقیم داشته است 
ــن نه تنها فقط در پــورتــو بلکه  کــه ای
در لیگ پرتغال باالترین آمــار فصل 
جــاری محسوب می شود. همچنین 
طارمی که تا اینجای کار تقریباً به طور 
متوسط در هر دو بازی تیمش در این 
فصل لیگ برتر پرتغال یک گل زده 
است تنها یک گل دیگر می خواهد 
تا در صدر جدول برترین گلزنان پورتو 

در فصل جاری قرار بگیرد.
هــمــه ایـــن هـــا ســبــب شـــد ســرجــیــو 
کونسیسائو، سرمربی پورتو به دنبال 
پیروزی تیمش در خانه فریرا بگوید 
نــمــی خــواهــم صحبت فـــردی دربـــاره 
بازیکنان داشته باشم اما اشتباهاتی 
در رونــد دفاعی ما رخ داد. با وجود 
این، بازی عالی انجام دادیم. طارمی 
از بــیــرون محوطه جریمه بــه داخــل 
ــادی ایجاد  فرصت های خطرناک زی

می کند.

طارمیبهترینفوتبالیستآسیا ◾
ــوب مــهــدی طــارمــی در  عــمــلــکــرد خـ
ــغــال، نظر  ــرت ــر پ ــرت پـــورتـــو در لــیــگ ب
سلطان آل علی خبرنگار ورزشـــی و 
تحلیلگر آماری اهل امارات را به خود 
جلب کــرده اســت، بــه طــوری کــه این 
روزنامه نگار مهاجم ایــرانــی پورتو را 
به عنوان بهترین بازیکن حال حاضر 
آسیا و باالتر از مهاجم کره ای تاتنهام 

می داند.
 وی در حساب کاربری رسمی اش در 
شبکه اجتماعی »توییتر« نوشت: 
»کاری که مهدی طارمی این فصل در 
پورتو می کند، او را در مقایسه با تمام 
مهاجمان آسیایی، در سطح دیگری 
قرار می دهد و حتی این مهاجم ایرانی 
را بــه عــنــوان بهترین بــازیــکــن حــال 
حاضر آســیــا، بــاالتــر از هیونگ مین 

سون می بینم«.

آتش بازی طارمی درخانه فریرا

لیگ پرتغال در سیطره ستاره ایرانی
منهای فوتبال

ضد حمله

 رزمی کار کشورمان:

 پیش از ثبت رکوردم 
 در گینس به پابوسی 

امام رضا j آمدم
سعید شقایی فالح،رزمی کار کشورمان است که 
طی روزهای آینده می خواهد در کتاب رکوردهای 
گینس نام خودش و ایران را ثبت کند. او قصد 
دارد برای اولین بار در دنیای ورزش های رزمی 
رکورد اعجاب انگیز 3۰۰ ضربه 95 سانتی متری 
در زمان 6۰ ثانیه را بزند. فالح که در مشهد به 
دنیا آمده می گوید قبل از سفرم به دوبی برای 
ثبت رکــوردم به پابوسی امام رضــا)ع( آمــده ام تا 
مثل همیشه این امام رئوف کمکم کنند  پرچم 
کشورم را با افتخار بر قله دنیا برافرازم. فالح با  24 
عنوان قهرمانی تا سال 84 دان 4 کمربند مشکی 
کاراته را دارد و می گوید دنبال قهرمانی جهان 
نرفته اما هدفش ثبت این رکــورد ماندگار برای 
ایران است. وی با اشاره به چگونگی درخواست 
ثبت رکورد در کتاب گینس افزود: برای این امر 
9 فروردین به دوبی می روم و با حضور ناظران و 
دوربین های ثبت کننده رکــورد را ثبت خواهم 

کرد. 
وی با بیان اینکه برنامه تمرینی اش را  از دکتر 
بهرام نژاد رئیس کمیته ورزشی المپیک گرفته، 
گفت:  با هزینه شخصی خودم می خواهم این 
کار را انجام دهم و بزرگ ترین اسپانسر و حامی ام 

پرچم کشورم است.

اتفاق ویژه مانع صدرنشینی پرسپولیس

 9 مربی استقاللی
علیه یحیی

نگاهی به عملکرد پرسپولیس در لیگ بیست 
و یکم نشان می دهد این تیم در مقابل مربیان 
استقاللی بخش مهمی از امتیازات خــود را از 
دست داده اســت. تا پایان هفته  بیست و یکم، 
پرسپولیس توانسته 13 بــار از میدان مسابقه 
برنده بیرون بیاید و 6 تساوی و 2 باخت در کارنامه 
سرخپوشان در این فصل از لیگ برتر فوتبال ایران 
به چشم می خورد؛ کسب 45 امتیاز از 63 امتیاز 

ممکن.
نگاهی به 18 امتیاز از دست رفته پرسپولیس نشان 
می دهد که آن هــا این امتیازات را مقابل مربیان 
ــد تــا در کـــورس رقابت  استقاللی از دســت دادنـ

قهرمانی، از حریف سنتی خود عقب بیفتند.
امیر قلعه نویی بیشترین امتیاز را ایــن فصل از 
پرسپولیس گرفته اســت، چــرا که جــدال رفــت و 
برگشت گل گهر-پرسپولیس با تساوی خاتمه 
یافت تا 4 امتیاز این گونه از کفِ سرخپوشان برود.

رسول خطیبی با آلومینیوم )دور رفت( و علیرضا 
منصوریان با صنعت نفت )دور برگشت( هر کدام 
یک بار در ایــن فصل موفق به کسب پیروزی در 
مقابل پرسپولیس شده اند تا دو باخت پرسپولیس 
هم این گونه با از دست رفتن 6 امتیاز به ثبت برسد.
رضــا عنایتی بــا هــــوادار، داوود سیدعباسی با 
شهرخودرو و فرهاد مجیدی با استقالل هم در 
بازی های دور رفت به تساوی با پرسپولیس رسیدند 
و هنوز بازی های برگشت انجام نشده تا مجموع 
امتیازات از دست رفته  پرسپولیس در این فصل 

در مقابل مربیان استقاللی به 16 برسد.
شاگردان یحیی گل محمدی تنها 2 امتیاز را در 
مقابل سرمربی غیراستقاللی از دست دادند که در 
تقابل رفت مقابل مس رفسنجان در سرچشمه 
بود که مسی ها با هدایت محمد ربیعی موفق به 
کسب امتیاز در مقابل مدافع عنوان قهرمانی 
شدند.  جالب اینکه یحیی هفته بعد باید مقابل 
محمود فکری دیگر سرمربی استقاللی لیگ در 
مسجد سلیمان به میدان برود. این نبردی حیثیتی 
و مهم قبل از دربی است که از دست دادن امتیاز 
آن می تواند کار یحیی را در مسیر قهرمانی یکسره 
کند. در آخرین بــازی سال هم یحیی و مجیدی 
در دربــی نبردی فینال گونه را برگزار می کنند که 
مانند تیغ دولبه است بــرای هر دو سرمربی. در 
مجموع این لیگ را باید لیگ جوالن سرمربیان 
استقاللی نامید؛ چرا که از مجموع دیگر سرمربیان 
ــوان ســرمــربــی پرسپولیسی  ــار را مــی ت ــارت تنها ت
قلمداد کرد.اگر چه مجتبی حسینی هم سابقه 
مربیگری در پرسپولیس را دارد اما نمی توان او را 
سرمربی پرسپولیسی دانست.به گفته بسیاری 
انگیزه سرمربیان استقاللی برای شکست دادن 
پرسپولیس را مــی تــوان یکی از عــوامــل ناکامی 

سرخ ها در این فصل عنوان کرد.
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3پرسپولیسیدرآستانهمحرومیت ◾
سه بازیکن پرسپولیس در خطر محرومیت از حضور در 
شهرآورد هستند. پهلوان در جریان دیدار پرسپولیس با 
صنعت نفت از محمد حسین زاهدی فرد کارت زرد گرفت 
تا به جمع بازیکنان سه کارته پرسپولیس اضافه شود. در 
صورتی که این بازیکن، وحید امیری و مهدی ترابی در بازی 
بعدی پرسپولیس مقابل نفت مسجد سلیمان کارت زرد 

دریافت کنند، نمی توانند در شهرآورد به زمین بروند. 

مصائبدفاعیمجیدی ◾
در شرایطی که عنوان شد روزبه چشمی سه کارته است 
اما این بازیکن با دریافت کارت زرد در بازی با گل گهر 
دیدار آینده تیمش مقابل نفت آبادان را از دست داد. 
این در حالی است که محمد دانشگر هم با مصدومیت 
مواجه است و با این شرایط کار فرهاد مجیدی برای 
انتخاب مهره های خط دفاعی اش مقابل صنعت نفت 

بسیار سخت است.

پایانطلسم48سالهدخترانوالیبالایران ◾
تیم ملی والیبال زنــان ایــران پس از 48 سال در بــازی های 
آسیایی 2۰22 هانگژو شرکت خواهد کرد.محمدرضا داورزنی، 
رئیس فدراسیون والیبال گفت: آخرین بــاری که بانوان 
ایران زمین در بازی های آسیایی شرکت کردند، رقابت های 
سال 53 و به میزبانی تهران بود. این تصمیم در حالی اتخاذ 
شده که کمیته ملی المپیک بنای خود را بر اعزام کیفی به 

بازی های آسیایی 2۰22 هانگژو گذاشته است. 

کمالوندسرمربیخیبرشد ◾
باشگاه خیبر خرم آباد با صــدور بیانیه ای اعــالم کرد 
فراز کمالوند به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال این 
باشگاه انتخاب و جایگزین عبدهللا ویسی شده است. 
ایــن باشگاه لرستانی دلیل تغییر سرمربی خــود را 
»فاصله به وجود آمده تا صدر جدول و لزوم مدیریت 
زمان در بازگشت به مسیر موفقیت باشگاه« اعالم 

کرده است.

سینا حسینی   سریال ناکامی های بی پایان نماینده 
مشهد در رقابت های لیگ برتر بیانگر این است که اگر 
آن ها همچنان به همین منوال امتیاز از دست بدهند و 
بازی های خود را یکی پس از دیگری به رقبا واگذار کنند، 
بدون شک به عنوان نخستین نامزد سقوط به لیگ دسته اول پیش از 
اتمام لیگ شاهد  شکل گیری این تراژدی تلخ خواهیم بود. شهرخودرو 
باید در 9 هفته پایانی رقابت های لیگ برتر 27 امتیاز موجود را بدست 

آورند در غیر این صورت سقوط آن ها قطعی خواهد بود.
هرچند توقع موفقیت از جانب یک سرمربی بی کارنامه و دستیاران 
ضعیف تر از آقای سرمربی، یک فرض محال است، اما ممکن است 
اتفاقات فوتبالی به سود این تیم رقم بخورد تا آن ها به صورت تصادفی و 
شانسی بتوانند شانس بقا داشته باشند.هر چند که در صورت سقوط 
هم  کوچک ترین لطمه ای به این کادر وارد نخواهد شد؛ چون آن ها 
برای خود رزومه سازی کردند و در فصلی که بسیاری از بزرگان فوتبال 
ایران خانه نشین بودند به عنوان سرمربی در جمع تیم های حاضر در 
مسابقات حضور داشتند و هر هفته به بهانه ای روی آنتن شبکه های 

تلویزیونی می رفتند.
ــن بــاشــگــاه متوجه  البته کــه بخش عــمــده ای از وضعیت فعلی ای
مدیریت عجیب آن و در باالترین سطح فرهاد حمیداوی است که با 
ماجراجویی های فراوان این تیم را به ورطه نابودی سوق داد. در این میان 
افرادی نظیر اسماعیل حیدرپور، سیدصالحی و مسعود معمایی نیز 
دخیل هستند و آن ها نیز باید به نوبه خود پاسخگو باشند که چگونه 
و چطور تیمی که سهمیه آسیا را بدست آورده بود، با چنین مدیریت 
افتضاح و ناشایست به تیم قعرنشین جدول تبدیل شد.سوء مدیریت 
در ایــن باشگاه تا حــدی پیش رفته که ایــن تیم از درج تبلیغ امالک 
معامالت مسکن نیز عاجز مانده و همانند یک تیم آماتور با پیراهن 
های بدون اسپانسر 9۰ دقیقه به میدان می روند تا این موقعیت ایده 

آل درآمدزایی از بین برود.
هاشمی جواهری هم در قامت مدیرکل ورزش و جوانان استان خراسان 
رضوی مجوز کمیسیون ماده 5 این باشگاه را صادر کرد، تا آن ها را از 
سر خود باز کند. شاید او نیز از آینده این تیم قطع امید کرده و صرفاً با 
این اقدام تالش کرد سرعت آن ها را در سراشیبی سقوط بیشتر کند تا 

حداقل تکلیفشان یکسره شود.

چراغ عمر تیم مشهدی رو به خاموشی است

 پدیده سوءمدیریت 
در شهرخودرو 

زیر ذره بين

ستارگان ورزش

هافبک تیم استقالل می گوید: سه امتیاز 
بازی مقابل گل گهر این تیم را در راه رسیدن 

به عنوان قهرمانی کمک فراوانی خواهد کرد.
مــهــدی مــهــدی پـــور هافبک تیم استقالل 
درخصوص برتری آبی پوشان مقابل گل گهر 
سیرجان اظهار کرد بازی خوبی را مقابل گل گهر 
انجام دادیم و مستحق کسب این سه امتیاز 

بودیم. این سه امتیاز ما را در راه رسیدن 
بــه عــنــوان قهرمانی کمک فــراوانــی 

خواهد کرد.
ــظــرم یــکــی از  وی ادامـــــه داد: بـــه ن
جذاب ترین بازی های لیگ را شاهد 

بــودیــم و دو تیم بــارهــا روی 
دروازه یکدیگر خلق 

مــوقــعــیــت کــردنــد 
و تــوانــســتــیــم با 

تالش بازیکنان 
و درایت کادر 
ــی یــک  ــ ــن ــ ف
پــــــیــــــروزی 
بــــــــاارزش را 

بدست بیاوریم. 
مهدی پور افــزود: من به 
ــن بازیکنان افتخار  ای

مــی کــنــم و از اینکه 
در کنار آن هـــا بــازی 
مـــــی کـــــنـــــم لـــــذت 

می برم. ما برای پیروزی در این بازی با جان و 
دل به میدان رفتیم و شاید باورتان نشود وقتی 
بازیکنان از رختکن بیرون آمدند خیلی از آن ها 

دچار آسیب دیدگی شده بودند.
هافبک تیم استقالل با ناراحتی از اتفاق پیش 
آ مده برای مرادمند و یزدانی دو بازیکن این تیم 
خاطرنشان کرد: خدا نگذرد از باعث و بانی 
کسانی که نمی خواهند استقالل به 
قهرمانی برسد، خیلی از دقایق بازی ما 
در زمین خیلی غریب بودیم و دلم برای 
خودمان می سوخت؛ چون خیلی ها 
دوســت نــدارنــد استقالل به عنوان 
قهرمانی برسد. وی در خصوص پنالتی 
دقایق آخر بــرای استقالل نیز 
ــه آن  بــیــان کـــرد: مــن خـــودم ب
صحنه خیلی نــزدیــک بــودم 
و فکر می کنم کمک داور در 
آن صحنه به خوبی تصمیم 
گــرفــت و ســبــب شــد که  

حق ما ضایع نشود.
مـــهـــدی پـــور در پـــایـــان 
درخـــصـــوص دیــــدار مقابل 
ــه  صــنــعــت نــفــت آبــــــادان در ادامــ
رقابت های لیگ برتر نیز گفت: ما 
هفته به هفته پیش می رویم و باید 
تالش کنیم امتیازات را برای رسیدن 

به قهرمانی جمع کنیم.

مهدی پور، هافبک استقالل:

ما در زمین غریب بودیم
پــس از شکست گــل گهر سیرجان مقابل 
استقالل، حواشی زیادی ایجاد شد که یکی از 
آن ها به صحنه اعتراض امیر قلعه نویی به بیژن 
حیدری روی پنالتی دوم استقالل برمی گشت 
ــادی هــم بــه امیر  ــن بین انــتــقــادات زیـ و در ای
قلعه نویی شد. امیر قلعه نویی در واکنش به این 
اتفاقات متنی احساسی را منتشر کرده است. 

» از قطر به ایران آمده بودم و خانه ای جز 
استقالل بــرای خود نمی دیدم؛ بهتر از 

این نمی شد اما در اولین بازی بدترین 
اتفاق افتاد. پنالتی را در فینال جام 
حذفی برابر رقیب دیرینه از دست دادم 

و این نخستین اشتباه بزرگ من 
در استقالل بود.همان جا 

روی ســکــوهــا مــردمــی 
را دیــــدم کـــه بـــا وجـــود 
شکستی نــه چــنــدان 
مــنــصــفــانــه دســــت از 
تشویق ما برنداشتند 
ــا پـــایـــه هـــای یــکــی از  تـ
ــریـــن تــیــم هــای  بـــزرگ تـ

ــور محکم  ــشـ ــخ کـ ــ ــاری ــ ت
شــود. آن روز فهمیدم در 

این خانه ماندن بدون عشق 
و مــســئــولــیــت پــذیــری ممکن 
نیست پس ماندم، ادامه دادم و 
چنان همراه رفقایم جنگیدیم که 

ستاره دوم را کنار پدر استقالل جشن گرفتیم.
البته آن افتخار آن قدر بدخواه و بخیل ساخته 
بود که استقالل بزرگ را به خاطر یک قانون 
عجیب و یکباره به پایین ترین سطح فوتبال 
ایـــران بفرستد. اگــر عشق نبود من و خیلی 
از دوستانم آن روزهــا را دوام نمی آوردیم اما 
ماندیم، ادامه دادیم و پس از ثبت رکوردها 
و موفقیت های گوناگون کفش ها را به 

دیوار خانه آویزان کردیم.
دیــروز و در بــازی تیمم که به همت 
ــران خــوب و بــچــه هــای شریف  مــدی
و متعهدش به تیمی قابل احترام و 
مدعی تبدیل شده، اتفاقاتی افتاد 
ــا مگر   کــه بــرایــم تـــازه نــبــود، ام
مــی شــود بــه ایــن درد عــادت 
کرد؟ فقط کاش پای بعضی 
نکات وسط نبود که بشود 
راحت تر و بدون سوء تفاهم 
و قــضــاوت صحبت کــرد.
مـــن آدمـــــی نــیــســتــم که 
فوتبال را به نــامــادری اش 
ــا روزی که  بــســپــارم و تـ
هستم بـــرای سربلندی 
تیمی که در آن مسئولیت 
دارم و بــی عــدالــتــی بــرای 
ــه فــوتــبــال پــاک   رســیــدن ب

می جنگم.«
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امیر قلعه نویی:

برای رسیدن به فوتبال پاک می جنگم



   چین ضعف 
 غرب را 
زیرنظر دارد  
وزیر امور خارجه 
تایوان گفت: چین در 
حال رصد کردن پاسخ 
ضعیف غرب به بحران 
اوکراین بوده و ممکن 
است از آن درس های 
مثبتی بگیرد. جوزف 
وو افزود: پکن به طور 
دقیق تحوالت اوکراین 
را رصد می کند تا 
راهبرد خود در قبال 
تایوان را ارزیابی کند. 
وی مدعی شد: »خطر 
اینجاست که رهبران 
چین فکر می کنند 
واکنش غرب به 
تهاجم روسیه ضعیف 
است و همبستگی 
وجود ندارد و به 
همین دلیل فاقد 
تأثیرگذاری است. 
ممکن است چینی ها 
از این مسئله درس 
مثبتی بگیرند«.

خبر

در  حاشيه

 تاکتیک  نظامی 
به سبک ترامپ!

رئیس جمهور پیشین 
ایاالت متحده در 
اظهاراتی خواستار 
بمباران مواضع 
روسیه با جنگنده های 
»اف22« آمریکایی 
با پرچم دروغین 
چین شد. دونالد 
ترامپ که در جمع 
کمک کنندگان کمیته 
ملی جمهوری خواهان 
سخنرانی می کرد، 
گفت: »جو بایدن« 
رئیس جمهور آمریکا 
باید از گفتن اینکه 
ایاالت متحده به روسیه 
حمله نمی کند، دست 
بردارد. ترامپ در ادامه 
ناتو را »ببر کاغذی« 
خواند. دونالد ترامپ 
در توجیه سخنان خود 
در استفاده از پرچم 
چین روی جنگنده های 
اف22 آمریکا گفت: در 
صورت انجام این کار، 
چین و روسیه با هم 
دعوا می کنند و ایاالت 
متحده نظاره گر دعوای 
این دو کشور خواهد 
بود.

 رکوردزنی قیمت بنزین 
در آمریکا

با افزایش قیمت نفت به دنبال تحریم ها علیه 
روسیه، بنزین در آمریکا طی دو هفته گذشته 
ــد و نسبت بــه مــدت مشابه پــارســال   11درصــ
ــرد. به  ــ ــد افـــزایـــش قیمت را ثــبــت ک 45 درصــ
گزارش رویترز، این رقم باالترین عدد از جوالی 
2۰۰۸ تــاکــنــون بـــوده اســـت. مــتــوســط قیمت 
 بنزین معمولی در آمریکا در روز یکشنبه به
 4/۰۰9 دالر به ازای هر گالن رسیده که 11درصد 
از قیمت 3/۰۰4 دالر در هفته گــذشــتــه و 
45درصد از قیمت 2/76۰ دالر در مدت مشابه 
ســال گذشته بیشتر اســت. گران ترین بنزین 
در آمریکا در حال حاضر در کالیفرنیا فروخته 

می شود که هر گالن 5/2۸۸ دالر است.

 قدرت حفظ امنیت 
به مردم منطقه بازگردد

وزیر امور خارجه چین گفت: حل بحران اوکراین 
نیازمند آرامــش و عقالنیت و رعایت منشور 
سازمان ملل متحد است و در خاورمیانه نیز 
قدرت حفظ امنیت باید به مردم منطقه بازگردد. 
به گزارش فارس، وانگ یی تصریح کرد: »جهان 
هنوز از بحران کووید19 خارج نشده و اکنون با 
بحران اوکراین مواجه شده است. در این برهه 
حیاتی، کشورها باید به جای درگیری و تقابل، 
گفت وگو کنند«. وی افزود: از مردم خاورمیانه 
حمایت می کنیم تا از طریق وحــدت در ترویج 
صلح گام بردارند و بتوانند از طریق خوداتکایی 
به ثبات برسند و از طریق همکاری به توسعه 

دست یابند.

 شهادت نوجوان فلسطینی 
در قدس اشغالی

منابع فلسطینی از اعتصاب عمومی در قدس 
اشغالی در پی شهادت دو فلسطینی و بازداشت 
گسترده فلسطینیان در کــرانــه باختری خبر 
ــارس، باشگاه اســرای  ــزارش فـ مــی دهــنــد. بــه گـ
فلسطین گــزارش داد: نظامیان رژیم اشغالگر 
ــقــاط مختلف کــرانــه بــاخــتــری ــورش بــه ن ــ  بــا ی
ــرده و بــه بهانه  16 فلسطینی را بــازداشــت کـ
مشارکت در فعالیت های مربوط به مقاومت 
مردمی علیه شهرک نشینان و نیروهای اشغالگر، 
به دستگاه های امنیتی تحویل دادنـــد. آن ها 
قساوت را از حد گذرانده و یک نوجوان 16 ساله 
فلسطینی به نام »یامن نافز جفال« را هم به 
ضرب گلوله در شرق قدس به شهادت رساندند.

علیه ترکیه وارد فاز نظامی 
می شویم

سخنگوی جنبش نجبای عراق گفت: اگر رئیس 
جمهور ترکیه به ادامــه تجاوزهای ایــن کشور 
به شمال عــراق اصــرار ورزد، ایــن جنبش وارد 
ــارس، »نصر  ــزارش ف فــاز نظامی مــی شــود. به گ
الشمری« در نطقی تلویزیونی بــه مناسبت 
فــرا رســیــدن »روز جانباز« بــا انتقاد شدید از 
اشغالگری و تحرکات تهدیدآمیز ارتش ترکیه، 
هشدار داد: »احداث پایگاه های نظامی از سوی 
ارتش اشغالگر ترکیه، ملت عراق را به واکنش 
وامی دارد. ما عالقه ای به جنگ با ترکیه نداریم، 
ولی اگر اردوغــان به تجاوز اصرار داشته باشد، 
گــزیــنــه ای جــز دفـــاع از سرزمینمان نخواهیم 

داشت«.

درگیری های نظامی دو همسایه
ارمنستان بــار دیگر مدعی شلیک نیروهای 
جمهوری آذربایجان به مواضع مرزی و کشته 
و مجروح شدن نیروهای خود شد. به گزارش 
فارس، وزارت دفاع این کشور در بیانیه ای اعالم 
کرد بر اثر تیراندازی ارتش جمهوری آذربایجان 
به مواضع ارتــش ارمنستان در روز 7 مارس 
)دوشنبه 16 اسفند( یک نظامی ارمنستانی 

کشته و یک تن دیگر زخمی شد. 

 حمله صهیونیست ها 
به حومه دمشق

خبرگزاری رسمی سوریه از حمله موشکی رژیم 
صهیونیستی به حومه دمشق و کشته شدن 
دو شهروند ســوری خبر داد. سانا با انتشار 
تصاویری از مقابله پدافند هوایی سوریه با 
ایــن حمله، نوشت: »حوالی ساعت 5 صبح 
یـــم صهیونیستی از سمت  روز گــذشــتــه، رژ
جنوب بیروت، برخی مناطق در اطــراف شهر 
دمشق را هدف قرار داد. پدافند هوایی سوریه 
موشک های شلیک شده را رهگیری و با اکثر 
موشک ها مقابله کرد. اما به گفته یک منبع 
آگــاه امنیتی، ایــن حمله موجب شهادت دو 
شهروند ســوری و وارد آمــدن خسارت مادی 

شد«. 
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جهان

اکونومیست ◾
یکی از مجالت معروف بین المللی، نشریه 
اکونومیست اســت. اکونومیست هفته نامه 
خبری و بین المللی به زبان انگلیسی است که 

در لندن چاپ می شود. 
ــال 2۰۰3 و دورانـــــــی که  ــن مــجــلــه در ســ ــ ای
ایـــاالت متحده آمــریــکــا بـــدون هیچ مجوزی 
ــان مــلــل به  ــازمـ ــورای امــنــیــت سـ ــ از ســـوی شـ
ــود، عکس  ــ ــراق بـ ــ ــاز جــنــگ در عـ ــ ــبـــال آغـ دنـ
مثبتی از جــورج بــوش را در صفحه اول خود 
 انــداخــت و تیتر زد: اکنون ما در حــال ایجاد 

صلح هستیم. 

در همین حــال، ایــن نشریه در ســال 2۰22 و 
در روزهــای آغازین بحران اوکــرایــن، با طرحی 
گرافیکی از پرچم ایــن کشور که از میانه آن 
قطرات خون سرازیر شده، بدون ذکر هرگونه 
تیتری شــرایــط را بــه گــونــه ای ترسیم کــرد که 
مظلومان اوکراینی به دست روسیه در حال 

سالخی هستند. 
اشغال عراق توسط نیروهای ائتالف آمریکایی 
هــشــت ســـال و هــشــت مـــاه و 2۸ روز طــول 
کشید و طی آن بر اســاس گــزارش خبرگزاری 
آسوشیتدپرس، بیش از 11۰هزار نفر جان خود 

را از دست دادند.

تایم ◾
نشریه تایم، یک هفته نامه خبری و روزنامه 
آنــالیــن آمریکایی اســت کــه دفــتــر اصــلــی آن 
در نــیــویــورک قـــرار داشــتــه و منتشر می شود 
ــه هــای  ــن ــی ــی رویـــــدادهـــــا در زم ــررســ ــ ــه ب ــ و ب
ــاد، هــــنــــر، مــــذهــــب،  ــ ــصـ ــ ــتـ ــ ــت، اقـ ــاســ ــ ــی ســ
ــارت و عـــلـــوم اجــتــمــاعــی  ــجـ  عـــلـــم، ورزش، تـ

می پردازد. 
این هفته نامه در سال 2۰۰3 و اوایــل اشغال 
عــراق بــه دســت ایـــاالت متحده بــا قــرار دادن 
 عــکــســی از یـــک ســـربـــاز آمـــریـــکـــایـــی تیتر 
یــــد  بــــرگــــز را  جـــــهـــــنـــــم«  در   »صــــــلــــــح 

ــه مـــاه  ــوشــــت: ســ ــ ــر آن ن ــ و در تـــوضـــیـــح زیـ
ــــت عــــراق، آمــریــکــایــی هــا  پــس از ســقــوط دول
ــن کــشــور  ــ ــــالش هــســتــنــد نــظــم را در ای  در ت
برقرار کنند. درحالی که جنگ چندین ساله در 
عراق باعث قربانی شدن ده ها هزار زن و کودک 

بی گناه طی حمالت غرب شده بود.
اما در بحران اوکراین، این نشریه با انتخاب 
عکسی از یک تانک روســی و سیاه و سفید 
کـــردن آن، ضمن الــقــای اینکه روســیــه بــرای 
تشکیل دوبــاره اتحاد جماهیر شــوروی تالش 
می کند، تیتر زد: چگونه پوتین رویاهای اروپا 

را نابود کرد؟ 

نیوزویک ◾
مجله نیوزویک، هفته نامه ای اســت که توسط 
مؤسسه واشنگتن پست در شهر نیویورک ایاالت 
متحده از سال 1933 تا پایان سال 2۰۰۰ به صورت 
چاپی و پس از آن به صورت آنالین منتشر می شود. 
نیوزویک پس از مجله تایمز، دومین هفته نامه 
آمریکایی است که قدمت آن به ۸۰ سال می رسد 
و متوسط شمارگان آن بیش از 4 میلیون نسخه 
است که تنها در ایاالت متحده 3میلیون و 16۰هزار 
نسخه در هفته چاپ می شود. نیوزویک در سال 
2۰۰3 و مدتی پس از تجاوز ائتالف آمریکایی به 
عــراق، با قــرار دادن تصویر یک سرباز غربی در 

توضیح تیتر خــود نوشت: »آیــا حمله به صدام 
ما را امن تر می کند؟« این در حالی است که این 
هفته نامه در سال 2۰22 و در تحوالت اوکراین، 
با ذکــر تیتر »پــایــان بــازی پوتین« در توضیح آن 
نوشت: »حمله به اوکراین تازه آغاز شده است؛ 
هدف نهایی رهبر روسیه چیست؟« این نشریه 
با انتخاب تصویری پرتره از رئیس جمهور روسیه، 
وی را به دنبال کشورگشایی و تشکیل دوباره اتحاد 
جماهیر شــوروی معرفی می کند و در عین حال، 
سرباز آمریکایی را مصمم برای جنگ نشان داده و 
اعالم می کند جنگ در عراق، امنیت آمریکایی ها 

را افزایش خواهد داد.

دِ سان ◾
ــامــه  ــه مــعــنــای خــورشــیــد یــک روزن دِ ســـان، ب
ــه تـــوســـط زیــرمــجــمــوعــه  ــت کـ ــیــم قــطــع اســ ن
شـــرکـــت نـــیـــوز بــریــتــانــیــا مــنــتــشــر مـــی شـــود. 
ــان دهـــمـــیـــن نـــشـــریـــه پــــرفــــروش جــهــان  ــ سـ
ــامــه در  ــن روزن اســت و میانگین شــمــارگــان ای
ــزارو595   سپتامبر 2۰19، یک میلیون و2۰6هـ

عدد بود. 
ایــن روزنــامــه در دوران حمله ائتالف متجاوز 
آمریکایی بــه عــراق بــا قــرار دادن عکس یک 
نظامی انگلیسی در حالی که عینک دودی 
زده و سیگار بــرگ می کشد که نشان دهنده 

آرامـــش، پرستیژ و قــدرت اســت، بــا اشـــاره به 
جنگ در خاورمیانه تیتر زد: »به آن هــا رحم 
نکن؛ روح آن ها کثیف است« که این امر از روح 

نژادپرستی حاکم در غرب حکایت دارد.
ــال 2۰22 و در بــحــران  در حــالــی کـــه در ســ
ــرار یــک زن  ــرار دادن عــکــس فـ ــا قـ ــرایـــن، ب اوکـ
اوکــرایــنــی و بــچــه اش از درگــیــری هــای نظامی، 
تیتر زد: »فــرار برای حفظ جانشان« و در زیر 
ــا گــذاشــتــن عــکــســی جـــدی و اخمو  آن هــم ب
ــه در تــیــتــری دیگر  از رئــیــس جــمــهــور روســی
 نوشت: »قتل عام بی گناهان فــراری از جنگ 

توسط پوتین«.

علوی در دهه های اخیر طی 
بحران های بــزرگ بین المللی 
این موضوع به اثبات رسیده که 
فراتر از میدان نبردهای نظامی، 
ــه ای و عملیات  ــانـ جــنــگ رسـ
روانــی نیز به عنوان یک ابــزار 
قدرتمند برای کسب پیروزی کاربرد دارد. در واقع، 
امروز دیگر نمی توان نتیجه یک جنگ را تنها در 
قالب پیروزی میدانی مورد سنجش قرار داد؛ اکنون 
رسانه ها نیز می توانند در سطحی گسترده حتی 
نتیجه پیروزی میدانی را تعیین کنند. هر جریان یا 
گروهی که بتواند در زمینه رسانه ای بر دیگری چیره 
شود، گامی مهم را در زمینه موفقیت در میدان 

جنگ برداشته است.

تفسیر جانبدارانه رسانه های غربی از آغاز جنگ ◾
پس از آغــاز جنگ اوکــرایــن در کمتر از دو هفته 
گذشته، جنگ روایت ها بار دیگر خود را در صدر 

راهبردهای رسانه ای غربی و شرقی قرار داد. از زمان 
صدور فرمان آغاز عملیات ویژه ارتش روسیه در 
اوکراین از سوی والدیمیر پوتین در 3 اسفند ماه 
جاری، شاهد پرداخت عجیب و غریب رسانه های 
غربی به وقایع حول این جنگ به خصوص دالیل 
آغاز آن بوده ایم. به گزارش الوقت، نخستین بُعد 
جنگ روایت ها درزمینه بحران اوکراین در ارتباط با 
تفسیر دوگانه و متفاوت رسانه های غربی و روسی 
از زمینه های آغــاز درگیری هاست. در این زمینه 
رسانه های غربی بدون اشاره به شرایطی که موجب 
وقوع بحران اوکراین شد و یا تحریکات آمریکا و 
اتحادیه اروپــا در این خصوص، در بازتاب اخبار 
بحران اوکراین تالش کردند یک چهره مدافع حقوق 
بشر از غرب و آمریکا به نمایش گذاشته و روسیه 
و شخص پوتین را چهره ای جنگ طلب و خونریز 
معرفی کنند. در واقع، غرب پیشرو، مترقی و برحق 
در مقابل روسیه متجاوز، نامشروع و ظالم بازنمایی 
بود که از سوی رسانه های غربی درزمینه آغاز بحران 

اوکراین ارائه شد. در سوی مقابل رسانه های روسی 
با بازتاب گسترده اظهارات والدیمیر پوتین، غرب را 
عامل و بانی بحران معرفی می کردند و دائم بر نقش 
ناتو در گسترش بستر نفوذ خود به سوی مرزهای 
روسیه به عنوان زمینه اصلی جنگ تأکید داشتند. 
در واقع، ادامه عملیات نظامی در اوکراین زمینه را 
برای جنگ روانی و رسانه ای شدید به رهبری آمریکا 
و به طور کلی غرب، ضد روسیه فراهم آورده تا از این 
طریق بر اقــدام خود در خالی کردن پشت دولت 
کی یف سرپوش بگذارند. این در حالی است که 
غربی ها پیشتر به دولت کی یف وعده داده بودند 

در برابر حمله روسیه از آن حمایت خواهند کرد.

جنگ بزرگ روایت ها درباره بحران اتمی ◾
یکی دیگر از ابــعــاد مهم جنگ رســانــه ای میان 
اوکراین و روسیه که در روزهای گذشته پس از وقوع 
درگیری نظامی اطراف تأسیسات هسته ای شدت 
گرفت، بزرگ نمایی غرب و روسیه در زمینه امکان 

وقوع فاجعه اتمی است. در همان روزهایی ابتدای 
آغــاز بحران اوکــرایــن، والدیمیر پوتین در اقدامی 
نمادین با صدور فرمان آماده باش برای »نیروهای 
بازدارنده استراتژیک هسته ای« روسیه، از آمادگی 
خــود بــرای ورود به بحران اتمی خبر داد. پس از 
صــدور این فرمان و تالش روسیه بــرای کنترل بر 
نیروگاه های اتمی، رسانه های غربی دائــم بر این 
امــر تأکید داشتند که احتمال تکرار سناریویی 
همانند فاجعه چرنوبیل وجــود دارد. در همین 
زمینه، بدون تردید مهم ترین رخــداد برای جنگ 
روایــت هسته ای میان غــرب و روسیه در ارتباط 
با آتــش ســوزی روز جمعه در بزرگ ترین نیروگاه 
هسته ای اروپا موسوم به نیروگاه زاپروژیا بود. در این 
زمینه، رسانه های غربی تالش کردند این حمله را به 
نیروهای روسیه منتسب کنند. از نگاه آن ها نیروگاه 
زاپــروژیــا در نتیجه گلوله باران از ســوی نیروهای 
روسیه دچار آتش سوزی شده است. اما بر خالف 
تبلیغات گسترده غربی ها درمورد آتش سوزی در 
نیروگاه زاپروژیا، وزارت دفاع روسیه حمله به نیروگاه 
زاپروژیای اوکراین را کار خرابکاران اوکراینی دانسته و 
آن را یک تحریک هولناک خوانده است. به گزارش 
پایگاه الجزیره، ایگور کوناشنکوف، سخنگوی وزارت 
دفاع روسیه گفت این تأسیسات هسته ای به طور 
عادی کار می کند و مدعی شد این منطقه از روز 

دوشنبه تحت کنترل روسیه بوده است.
در همین راســتــا، مقایسه ای خواهیم داشــت 
بین جلد برخی از مهم ترین رسانه های خبری 
بین المللی از جمله مجالت آمریکایی کــه در 
 قبال بــحــران اوکــرایــن و نمونه های قبلی آن که 
در محیط غیر اروپـــا مانند خاورمیانه منتشر 
شد، چه موضعی داشتند. مقایسه مواضع این 
روزنامه ها و نشریاتی که ادعای استقالل و عدم 
وابستگی سیاسی به جریان فکری غرب دارند 
در قبال دو بحران اشغال عراق در سال 2۰۰3 و 
بحران اوکراین در سال 2۰22 خود به تنهایی موارد 

بسیاری را روشن می کند.

صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

سردبیر:
امیر سعادتی

 شهادت سردار ابراهیم همت در عملیات خیبر
محمدابراهیم همت، معلم و فرمانده نخبه ایرانی 

بود که از فرماندهان سپاه پاسداران در دفاع 
مقدس به شمار می آمد. همت در جنگ لبنان و 

عملیات هایی نظیر فتح المبین، بیت المقدس و رمضان 
مسئولیت هایی را عهده دار بود. سرانجام او در

۱۷ اسفند ۱۳۶۲ در عملیات خیبر به شهادت رسید.

اوقات شرعی به افق تهران

اذان صبح فردا

اذان ظهر

12:15

05:01

اذان مغرب

18:24

غروب خورشيد

18:06
 نیمه شب شرعی

23:33
طلوع فردا

06:24

اوقات شرعی به افق مشهد

اذان صبح فردا

اذان ظهر

11:42

04:28

اذان مغرب

17:51

غروب خورشيد

17:32
 نیمه شب شرعی

23:00
طلوع فردا

05:51
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