
یادداشت 2

 خطیب زاده در نشست خبری 
و در پاسخ به قدس:

 »مورا« قرار نیست 
پیشنهاد جدیدی بیاورد

گالیه های بهروز غریب پور 
ازغربت اپرای ملی

غفلت از ظرفیت های 
دراماتیک ادبیات کهن

اردیبهشت20

تصویب نشان 
رسمی جمهوری 
اسالمی ایران
)سال ۱۳۵۹(

قیمت در مشهد و تهران 3000 تومان - سایر نقاط کشور 2000 تومان

42

 سه شنبه 20اردیبهشــت 1401     8 شــوال 1443       10می 2022       سال سی و پنجم  
ـه ویژه خراســان          ـه رواق            4 صفـح شــماره 9802      8 صفحــه           4صفـح

حاال نوبت مدیریت شهری مشهد استرواق1
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به تأیید تغییر کاربری اراضی پادگان سابق ارتش در شورای عالی شهرسازی و معماری:

رئیس جمهور در گفت وگوی تلویزیونی با مردم تشریح کرد 

برنامه جامع دولت برای توزیع عادالنه یارانه
 نان، دارو و بنزین گران نخواهد شد

  تا دو ماه به ازای هر نفر در دهک های اول تا سوم 400 و به دهک های چهارم تا نهم 300 هزار تومان کمک هزینه معیشتی پرداخت خواهد شد
  با آماده شدن زیرساخت ها کاالبرگ الکترونیک جایگزین کمک هزینه معیشتی خواهد شد
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 پیام های سفر کم نظیر 
اسد به ایران

حسن هانی زاده
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
تجدید یک فقره مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی فشرده طرح آبرسانی روستای 
سلیمانی شهرستان فیروزه به شرح ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت 
برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان مناقصه عمومی، از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد 
والزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت 
مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار فراخوان در سامانه1401/02/19می باشد.اطالعات واسناد و دعوتنامه مناقصه 
عمومی موضوع فوق الذکراز طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

زمان و مهلت اسناد مناقصه:
الف - مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1401/02/24   ب– مهلت تحویل اسناد مناقصه:         1401/03/10

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

www.abfakhorasan : سایت اینترنتی

)به قطرات آب   همچون طال اهمیت دهیم(

آگهی ارزیابی کیفی 

ول
ت ا

نوب

مبلغ برآورد کارمبلغ تضمینشماره فراخوانموضوع مناقصه ردیف
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تجدید مناقصه عمومی همزمان 
طرح  فشرده  کیفی  ارزیابی  با 
سلیمانی  روستای  آبرسانی 

شهرستان فیروزه

20010014460000025

1.074.000.000
)یک میلیارد وهفتاد 

وچهار میلیون 
ریال(

21.475.627.951
)بیست ویک میلیارد وچهارصد وهفتاد وپنج 
میلیون وششصد وبیست وهفت هزار ونهصد 

وپنجاه ویک ریال(
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    فراخوان تجدیدمناقصه عمومی یك مرحله ای با ارزیابی کیفی 
شرکت گاز استان گیالن-  شماره 17 /م/1401 )نوبت اول(

 

روابط عمومی شرکت گاز استان گیالن

            1-دستگاه مناقصه گذار : شرکت گاز استان گیالن
2-نشانی دستگاه مناقصه گذار : رشت– پارک شهر ، خیابان ملت ، خیابان شهید سیادتی ، شرکت گاز استان گیالن
3-موض��وع مناقص�����ه : احداث دو مورد ایس�تگاه TBS)مکانیکال –س�اختمانی و...(روستاهای موسی 

  )PC( کالیه و مطالکوه و یک مورد ایستگاه حفاظت از زنگ روستای کاکرود
4-مبلغ برآورد اولیه و مدت پیمان: 38/638/000/000 ریال به مدت 300 روز

5-نوع و مبلغ تضمین :
 ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی به ش�ماره ش�با حس�اب IR   610100004001119206378746 به شناسه واریز 

922119252292680010000000000001 بانک مرکزی  یا یکی 
از تضامین معتبر در آیین نامه شماره ت 50659/123402 ه مورخ 94/9/22  به مبلغ 1/931/900/000 ریال

6-آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه و ارزیابی : 1401/2/27
7-آخرین مهلت تحویل پاکات پیشنهادی توسط مناقصه گران: تا ساعت 19 مورخ 1401/3/10

8-زمان بازگشایی پاکات مناقصه : ساعت 10 روز سه شنبه مورخ  1401/3/17
9-مکان دریافت و تحویل اسناد پیمانکاران: مناقصه در بستر سامانه تدارکات الکترونیک دولت ) ستاد ( انجام 

می پذیرد. 
 10-شماره )تلفکس( تماس:  33369086-013 دفتر امور قراردادها

* دارابودن گواهینامه صالحیت پیمانکاری در رشته های ابنیه و )تاسیسات و تجهیزات یا نفت و گاز ( *
*در این مناقصه دستورالعمل ارزیابی مالی و فرایند قیمت متناسب در مناقصات صنعت نفت اجرا می شود*

تذکر مهم : قیمتها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد .
این آگهی در سایت شرکت گاز استان گیالن   http://www.nigc-gl.ir قابل رویت میباشد .

شناسه آگهی 1312329
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                                     شرح در صفحه 5

آگهی مناقصه 
شرکت خمیر مایه رضوی )مرحله دوم (

شناسائی پیمانكاران تامین نیرو ،
 تخلیه و بارگیری 
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصات عمومی یک مرحله ای به شرح ذیل 
از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری 
فراخوان  ارزیابی کیفی از دریافت وتحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا 
ارسال دعوتنامه ، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به 
آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در 
صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 

امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
 تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 1401/02/19 می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه 
عمومی پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه 

ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.   

مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 19 روزدوشنبه مورخ 1401/02/26
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 15 روزسه شنبه مورخ 1401/03/10

هزینه چاپ آگهی در دو نوبت بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

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

www.abfakhorasan : سایت اینترنتی

)) زندگی بدون آب سالم ممکن نیست((

فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری 
مناقصه عمومی   وم

ت د
نوب

مبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصهردیف

1
عملیات تکمیلی احداث

تصفیه خانه فاضالب شهرک 
ولیعصر تربت حیدریه

360.000.000.000 ریال2001001446000024
سیصد و شصت میلیارد ریال

آگهی تجدید مزایده عمومی
موسسه فرهنگی قدس در نظر دارد  ضایعات چاپی خود را از طریق برگزاری مزایده به فروش رساند.

  ل�ذا از متقاضی�ان دعوت می ش�ود جهت ارائه پیش�نهاد قیمت به صورت کتب�ی و ارائه چک 
تضمینی یافیش بانکی معادل 200 میلیون ریال و بازدید از نمونه اقالم ضایعاتی حداکثرتا 10 روز 
پس از درج آگهی در س�اعات اداری به دبیرخانه روزنامه قدس واقع در مش�هد – بلوار سجاد – 
نبش سجاد یک – موسسه فرهنگی قدس مراجعه و پاکت پیشنهادی خود را تحویل دهند جهت 

کسب اطالعات بیشتر با تلفن 37685011 تماس حاصل فرمائید .
 به پیشنهاداتی که پس از تاریخ مقرر دریافت گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

برنده مزایده باید حداکثر ظرف 72س�اعت نسبت به تسویه حساب کامل و انتقال اقالم 
ضایعاتی اقدام نماید.

ضمنًا هزین�ه درج آگهی و9درصد مالیات برارزش افزوده 
بر عهده برنده مزایده خواهد بود.

موسسه فرهنگی قدس در قبول یا رد برنده مزایده مختار 
میباشد.
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وزننوع ضایعاتردیف

7 تنپوشال )خمیری(1
7 تنروزنامه باطله2
2 تنسر رول و ته رول3
1 تنکارتن4

2

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار جمعی از کارگران:

همه به برنامه  اقتصادی دولت کمک کنند



آرشخلیلخانه   انریکه مورا 
معاون هماهنگ کننده مذاکرات 
ــن قـــرار اســت امـــروز بــه تهران  وی
بیاید و تا آخر هفته هم بماند تا 
به قول خودش به دنبال یافتن یک  راه حل میانه 
به منظور شکستن بن بست مذاکرات وین بگردد. 
سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان اما 
می گوید او قرار نیست پیشنهاد جدیدی را با خود 
بیاورد.  خطیب زاده در نشست خبری هفتگی 
خود بابیان اینکه انتقال پیام بین ما و آمریکایی ها 
به صورت مستمر ادامه داشته و متوقف نبوده، 
اظهار کرد: سفر مورا به تهران به دنبال گفت وگوی 
تلفنی وزیر خارجه ما با مسئول سیاست خارجی 
اروپا و به پیشنهاد آقای بورل صورت می گیرد؛ زیرا 
احساس می شد الزم اســت دیـــداری حضوری 
صورت گیرد. خطیب زاده با تأکید بر اینکه ازنظر 
ما بن بستی در مذاکرات نیست، به موضع گیری 
مورا پیش از سفر به تهران واکنش نشان داد و 
یادآور شد: تصمیم واشنگتن به راحتی می تواند 

توافق را در وین محقق کند.
وی در خصوص گمانه زنی هایی که در مورد تالش 
مورا و دیگر واسطه هایی که با تهران در تماس و 
رفت وآمد هستند برای عقب نشینی ایران از شرط 
لغو تحریم سپاه، به منظور فراهم شدن امکان 
توافق در وین، به خبرنگار ما گفت: به صراحت 
عرض می کنم خطوط تعیین شده توسط مراکز 
راهبری و عالی نظام دربــاره مذاکرات، تا به امروز 

رعایت شده و به همین خاطر است که اکنون در 
این نقطه قرار داریم. نباید در بازی طراحی شده 
واشنگتن و رژیم صهیونیستی برای ساده سازی 
ــران و آمریکا بر سر بازگشت قابل  آنچه بین ای
راستی آزمایی آمریکا به برجام باقی است، به یک 

موضوع خاص یعنی سپاه، قرار گیرید. 

میانجی گری در کار نیست ◾
ســخــنــگــوی دســتــگــاه دیــپــلــمــاســی کــشــورمــان 
گمانه زنی ها در مورد وساطت امیر قطر در سفر به 
تهران و سپس اروپا برای کمک به مذاکرات وین را 
رد کرد و با تأکید بر اینکه حل مسائل ما و آمریکا 
و موضوع آزادسازی اموال ایران نیاز به طرف سوم 

ندارد، سفر امیر قطر را در پاسخ به سفر رئیسی 
ــاره مذاکرات ایران  به دوحــه عنوان کــرد. وی درب
و عربستان و امکان مذاکرات در سطح باالتر و 
وزرای خارجه هم با تأیید اینکه تحول خاصی 
از مذاکرات دور پنجم به بعد رخ نــداده، گفت: 
توافقاتی انجام شده و امیدوارم بتوانیم همان ها 
را اجرایی کنیم. وی در مــورد سفر اعالم نشده 
بشار اسد به تهران هم گفت: سوریه از فضایی 
که تروریست ها و توطئه گران بر آن حاکم کرده 
بــودنــد خــارج شــده و اکــنــون در مسیر بــازســازی 
قرارگرفته اســت. حضور بشار اسد پیام بسیار 
مهمی داشــت و اینکه سوریه پس از سفرهای 
منطقه ای وارد مرحله جدیدی شده است و ایران 

جایگاه مهمی در این مرحله دارد. همچنین  درباره 
ابعاد مختلف پروژه های در دست اجــرا توسط 
بخش های خصوصی ایران و دولتی ما در سوریه 
و راه اندازی مرکز تجاری ایران در سوریه و ... الزم 

بود جمع بندی صورت گیرد.
خطیب زاده در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه 
وزارت منابع آبــی عــراق گفته ایــران درخواست 
پذیرش مذاکره درباره آب های مشترک را رد کرده 
اســت نیز خاطرنشان کــرد: ایــران در خصوص 
ــای مــرزی و آب هـــای مشترک نگاه کامالً  آب هـ
جامع داشته و تصور ما این است که هیچ کدام از 
کشورهای منطقه به تنهایی نمی توانند آب های 

مشترک را مدیریت کنند.

ارتباطی بین پرونده »نوری« و »جاللی« نیست ◾
وی در خصوص وضعیت پــرونــده  احمد رضا 
جاللی و همچنین پرونده  حمید نوری، شهروند 
ایرانی بازداشت شده در سوئد، گفت: جاللی از 
مدت ها قبل به جرم جاسوسی در ایران دستگیر 
و حکمش نیز صادر شده است. بنابراین پرونده  
آقای نوری و جاللی هیچ ارتباطی به هم ندارند و 
طرف سوئدی می خواهد این ارتباط را برقرار کند. 
ــاره افزایش  وی در پاسخ به پرسش دیگری درب
حمالت تروریستی در افغانستان و امنیت 
اماکن دیپلماتیک کشورمان نیز گفت: جمهوری 
اســالمــی ایـــران بــا حساسیت وضعیت داخــل 

افغانستان را پیگیری می کند.

رهبر معظم انقالب اسالمی 
صــبــح روز گــذشــتــه در دیـــدار 
جمعی از کارگران، آنان را ستون 
اصلی خیمه تولید خواندند و 
با اشــاره به سه موضوع اصلیِ 
ــزوم افــزایــش فــرصــت هــای  ــ »ل
شغلی«، »تنظیم عادالنه رابطه کار و سرمایه« و 
»تأمین امنیت شغلی« کارگران گفتند: واردات 
بی رویه خنجری به قلب »تولید ملی« و »اشتغال 
کارگران« اســت، بنابراین باید به صورت جدی از 
آن جلوگیری شــود و در داخــل نیز ضمن تولید 
محصوالت با کیفیت، مردم و دستگاه های دولتی 
مقیّد به خرید تولیدات داخلی باشند. حضرت 
آیت هللا خامنه ای همچنین با اشاره به برنامه های 
مهم دولت در زمینه مسائل اقتصادی تأکید کردند: 

همه قوا و دستگاه ها و مردم به دولت کمک کنند.

جامعه کارگری در صفوف مقدم مبارزه ◾
ــران را  ــارگـ ــدار بـــا کـ ــ ــدف از دیـ رهــبــر انـــقـــالب هـ
قدرشناسی و تشکر از آنــان و تأکید بر ارزش 
نفسِ کار برشمردند و با اشاره به نگاه اسالم به 
»کارگر« و موضوع »کار« گفتند: برخالف نگاه 
استثماریِ نظام سرمایه داری و نگاه شعاریِ نظامِ 
فروپاشیده کمونیستی، نگاه اســالم به کارگر، 
قدرشناسانه و ارزش مــدارانــه است و بر همین 
اســاس است که پیامبر اســالم)ص( بر دستان 

کارگر بوسه می زنند. 
ّـی و درخشـان  ایشـان بـا اشـاره بـه انگیزه هـای مل
کارگـران در عرصه هـای نظامـی، اقتصـادی و 
سیاسـی، گفتنـد: نمونـه بـارز عرصـه نظامـی، 
تقدیـم ۱۴ هـزار شـهید کارگـر در دوران دفـاع 
مقـدس اسـت و اگـر بـار دیگـر نیـز مسـئله 
نظامـی پیـش بیایـد، جامعـه کارگـری قطعـاً جـزو 
صفـوف مقـدم خواهـد بـود. ایشـان درخصـوص 
انگیزه هـای ملـی کارگـران در عرصـه اقتصـادی 
افزودنـد: یکـی از سیاسـت های اصلـی اسـتکبار 
از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی از کار انداختن 
تولید کشـور بود که در سـال های اخیر و تشـدید 
تحریم هـا، ایـن هـدف کامـالً روشـن شـده اسـت، 
امـا کارگـران بـا ایسـتادگی خـود مانـع از تحقـق 
ایـن هـدف شـدند و در ایـن عرصـه سـتون اصلـی 

خیمـه تولیـد بودنـد. 

اعــتــراض بحق کــارگــران در مــورد واگــذاری هــای  ◾
نادرست کارخانه ها

حضرت آیت هللا خامنه ای با اشاره به تحریکات 
کارگری که از ابتدای پیروزی انقالب وجود داشته 
است، خاطرنشان کردند: هدف از این تحریکات، 
تبدیل جامعه کارگری به تابلو و نشانه اعتراضات 
مردمی بود، اما کارگران در عرصه سیاسی نیز بینی 
تحریک کنندگان را به خاک مالیدند و همواره در 
کنار نظام و انقالب بوده و هستند. ایشان افزودند: 
البته در مــواردی همچون واگــذاری هــای نادرست 
کارخانه ها، اعتراض کارگران بحق بوده است، اما 
در همین موارد نیز کارگران مرز خود را با دشمنان 
مشخص کرده اند که این موضوع بسیار مهمی 
اســت و باید از ایــن مجموعه آگـــاه، با بصیرت و 

متعهّد عمیقاً تشکر کرد.
رهبر انقالب با اشاره به مشکالت جامعه کارگری 
ابراز امیدواری کردند با سیاست های دولت جدید، 
ایــن مشکالت به تدریج برطرف شــود. حضرت 
آیت هللا خامنه ای »افزایش فرصت های شغلی«، 
»تنظیم عادالنه رابطه کار و سرمایه« و »تأمین 
امنیت شغلی« کارگران را سه موضوع اساسی در 
مسائل کارگری برشمردند و گفتند: مسئوالن باید 
تالش کنند تا فرصت های شغلی را افزایش دهند 
و این موضوع با سرمایه گذاری بخش خصوصی و 
مدیریت صحیح دولت در هدایت سرمایه ها به 
سمت ظرفیت ها و احیای فرصت های شغلی، 

امکان پذیر است.

امنیت شغلی کارگران دغدغه مهم رهبری ◾
ایشان تأکید کردند: یکی از مــواردی که می تواند 
فــرصــت هــای شغلی را احــیــا و مشکل بیکاری 
دانش آموختگان را برطرف کند، افزایش شرکت های 
دانــش بنیان اســت، البته ایــن شرکت ها باید به 
معنی واقعی کلمه دانش بنیان باشند که در این 
صورت می توان اشتغال را افزایش داد. حضرت 
آیت هللا خامنه ای، کارگر و کارآفرین را دو بال پرواز 
و دو نیاز قطعی دانستند و گفتند: تنظیم عادالنه 
رابطه کــار و سرمایه و یا رابطه کارگر و کارآفرین، 
نیازمند فکر، تدبیر، مجاهدت، شکیبایی و نرفتن 

به سمت کارهای نسنجیده است. 
»امنیت شغلی کــارگــران« نکته دیــگــری بــود که 
ــاره آن گفتند: مــواردی همچون  رهبر انقالب درب
قــراردادهــای موقت کار که موجب ناامنی شغلی 
است، به گونه ای اصالح شود که بر اساس قانونی 
ــارگــران آســوده خــاطــر باشند هم  ــه، هــم ک عــادالن
کارآفرینان قادر به برقراری  انضباط در محیط کار. 

حضرت آیت هللا خامنه ای، قاچاق و واردات بی رویه 
کاالهایی را که تولید داخلی و با کیفیت دارنــد، 
خنجری بر قلب تولید کشور خواندند و گفتند: 
بر اســاس آمارهای کارشناسان، هر یک میلیارد 
دالر واردات از اجناس دارای تولید داخلی مانند 
کفش، پوشاک و لوازم خانگی، به تعطیلی ۱۰۰ هزار 
فرصت شغلی در کشور منجر می شود. ایشان در 
این زمینه افزودند: البته خودروسازها از این حرف 
سوءاستفاده نکنند؛ زیرا وضع آن ها تعریفی ندارد 

و مقصود، آن جاهایی است که تولید خوب و با 
کیفیت دارند. رهبر انقالب، ترجیح دادن جنس 
خارجی به جنس داخلی را ضربه زدن به کارگر 
داخلی به نفع کارگر خارجی دانستند و گفتند: بر 
این اساس است که از مردم می خواهیم به خرید 
تولید داخلی مقیّد باشند، البته بزرگ ترین خریدار 
در کشور، دستگاه های دولتی هستند که باید سعی 

کنند هیچ جنس خارجی مصرف نکنند.

مسئوالن به وعده خود در مقابل جامعه کارگری  ◾
عمل کنند

ایشان با قدردانی دوبــاره از ایستادگی کارگران 
در مقابل تحریکات دشمنان، گفتند: مسئوالن 
ــری بــایــد به  ــارگ ــا جــامــعــه ک ــران مــرتــبــط ب و مــدی
بــرنــامــه هــای خـــود طــبــق وعـــده هـــای داده شــده 
عمل کنند. رهبر انقالب در پایان سخنانشان 
با اشــاره به برنامه های اقتصادی دولــت تأکید 
کردند: کارهایی که امروز دولت در زمینه اقتصاد 
در پیش دارد، کارهای مهمی است و همه اعمّ 
از قوا و دستگاه های مختلف و آحاد مردم باید 
کمک کنند ان شاءهللا دولت بتواند به این نتایج 

دست پیدا کند.
در ابــتــدای ایــن دیـــدار، آقــای عبدالملکی وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گزارشی از برنامه ها 
و اقدامات این وزارتخانه در بخش های اشتغال، 
تسهیل کسب وکار، تأمین اجتماعی و مدیریت 

شرکت ها بیان کرد.

مثالهاییاز
دیوانگیهای
ترامپ
وزیردفاعدولت
پیشینآمریکاکه
اینروزهاسعیدارد
خودراازاقدامات
غیرمعقولدونالد
ترامپمبراکند،ادعا
کردهرئیسجمهور
پیشینراازپیشبرد
چندیناقدامبسیار
خطرناکبازداشته
است.مارکاسپردر
گفتوگوباسیبیاس
مثالهاییدرباره
اقداماتخطرناک
دولتترامپبه
پیشنهادیبرای
»اقدامنظامیعلیه
ونزوئال«،»حملهکردن
بهایران«اشارهکردو
گفت:»دریکمقطع
زمانی،شخصی
پیشنهادکردماکوبا
رامحاصرهمیکنیم«.

یادداشت

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار جمعی از کارگران:رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار جمعی از کارگران:

 همه به برنامه  اقتصادی دولت
  کمک کنند

خبرخبر
روزروز

با اتخاذ راهبرد دریامحور از تحریم ها عبور می کنیم ◾
مشاور عالی فرمانده کل قوا در نیروهای مسلح گفت: با 
توجه به موقعیت راهبردی خلیج فــارس، اتخاذ راهبرد 
دریامحور نقشی تعیین کننده در سپهر اقتصادی منطقه 
ایفا کرده و می توانیم با این راهبرد از سخت ترین تحریم ها 
عبور کنیم. سرلشکر رحیم صفوی با اشــاره به اهمیت 
برگزاری رزمایش های مشترک با سایر کشورها گفت: این 

یک راهبرد مهم پس از خروج اجباری آمریکایی هاست.

هموطنان ایرانی خاک مولداوی را ترک کنند ◾
سفارت جمهوری اسالمی ایران در اوکراین از هموطنان 
ایرانی خواست منطقه ترانس دنیستر در خاک مولداوی 
را ترک کنند. در این اطالعیه آمده است: با توجه به تداوم 
جنگ در اوکراین و احتمال گسترش آن به منطقه ترانس 
دنیستر در جمهوری مولداوی، از همه شهروندان ایرانی 
ساکن در  منطقه مذکور درخواست می شود در اولین 

فرصت نسبت به ترک منطقه اقدام کنند.

بایدن جسارت داشته باشد، توافق روی میز است ◾
پایگاه آمریکایی »ریسپانسیبل استیت کرفت« در تحلیلی 
با عنوان »بایدن در دام ترامپ در مسئله ایــران افتاده«، 
سناریویی را ترسیم کرد که حدود سه ماه از زمان کنونی 
گذشته و هنوز مذاکرات وین به سرانجام نرسیده است. 
این گزارش با بیان اینکه بایدن جسارت داشته باشد، توافق 
خوب روی میز است، آورده: به نظر می رسد بایدن از ضربه 

سیاسی برای دادن امتیازات خاص در برجام می ترسد.

وزیر نیرو به ارمنستان می رود ◾
علی اکبر محرابیان وزیر نیرو به عنوان رئیس کمیسیون 
مشترک همکاری های اقتصادی ایران و ارمنستان امروز در 
صدر هیئتی بلند پایه عازم شهر ایروان، پایتخت جمهوری 
ارمنستان می شود. توسعه روابــط و حجم مبادالت دو 
کشور جزو اهداف اصلی سفر وزیر نیرو به ارمنستان است 
و این سفر درراستای ارتباط فعال دولت جمهوری اسالمی 

ایران با کشورهای همسایه انجام می شود.

خطیب زاده در نشست خبری و در پاسخ به قدس:

»مورا« قرار نیست پیشنهاد جدیدی بیاورد 

در  حاشيه

خطقرمزما
فساداست

علیرضا زاکانی شهردار 
تهران در نخستین 
نشست خبری خود 
اظهار کرد: در آستانه 
تغییر و تحول بزرگ 
در کشور قرار گرفته ایم 
و امروز نیازمند الگو 
برای شکل گیری تمدن 
نوین اسالمی هستیم. 
شهردار تهران با بیان 
اینکه در تهران هیچ 
بن بستی نداریم، 
افزود: ما تراکم فروشی 
نمی کنیم و برای خودمان 
خط قرمز می دانیم اما 
به دنبال ساخت و ساز 
هستیم. وی با تأکید بر 
اینکه خط قرمز ما فساد 
است و با بیان اینکه 
شهرداری به سمت 
شفافیت پیش می رود، 
همچنین به دنبال حذف 
امضای طالیی هستیم، 
گفت: ما متولی و مسئول 
شهر هستیم. بنده 
در گذشته نیز دزد دزد 
نکردم و به سراغ گردن 
کلفت ها رفتم که هر 
کسی هم در مقابل ما 
در دستگاه قضا مدعی 
شد، مغلوب شده است. 
بنابراین ما مبارزه با فساد 
را در بوق و کرنا نمی کنیم.

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9150000633    میزان مصرف آب بنده برای ماه 
گذشته 5هزار لیتر و قبض صادر شده 49 هزار تومان 

بوده اما برای این برج با همین میزان مصرف قبض 
70 هزار تومانی آمده، وقتی میزان مصرف من ثابت 

مانده بر اساس چه معیاری این افزایش پرداختی 

اتفاق افتاده؟ به چه کسی باید شکایت کنیم. اداره 
آب هم یک تلفن گویای 122 را اعالم و خود را راحت 

کرده و اصالً جوابگو نیست. لطفاً پیگیری نمایید.
9220000239   اینکه تصمیم برآن شده تا هر نوع 

کمک های شبه یارانه ای و معیشتی یکسان توزیع 

نشود و بسته به نوع درآمد و میزان دارایی پرداخت 
شود، عین برابری است. امید می رود در این حرکت 

جهادگونه اشتباهات نه به حداقل، بلکه به صفر 
برسد.

9150000855   بعضی معامالت سنگین مانند خانه، 

خودرو و کسب سودهای آن،  شغل عده ای که 
مصرف کننده نیستند شده است، اما خواسته یا 
ناخواسته به افزایش قیمت ها دامن زده و باعث 

محرومیت درصد قابل توجهی از مردم می شود. 
دولت محترم به این قضیه محکم ورود کند.

 پیام های سفر کم نظیر 
اسد به ایران

تحلیلگر زاده هانی حسن
سیاسی  رئیس جمهور سوریه روز 
یکشنبه در سفری غیرمنتظره و از 
پیش اعالم نشده به تهران آمد، اقدامی که از چشم 
ناظران تیزبین پنهان نمانده و هر کدام از نگاه خود به 
آن نگریسته و بــه ابــعــاد اهمیت آن پرداختند. 
اســتــقــبــال گـــرم حــضــرت آیـــت هللا خــامــنــه ای از 
بشاراسد و در به آغوش کشیدن وی آن هم پس از 
دوره ای از کرونا و اینکه این رویه را کمتر از رهبر انقالب 
در قبال دیگر میهمانانشان دیده بودیم، در کنار 
بیانات مهم ایشان در مورد اهمیت خاک سوریه در 
نگاه رزمندگان مقاومت، همه گواه اهمیت این سفر 
بــود. بر این اســاس سفر کنونی بشار به تهران در 
چارچوب توسعه و تعمیق هرچه بیشتر مناسبات 
دوجانبه قابل تحلیل است. این دومین سفر اسد به 
جمهوری اسالمی از سال 2۰۱۰ و آغاز بحران در این 
کشور محسوب می شود. حضور نخست وی در 
بحبوحه این تنش های داخلی بود، ولی دیدار اخیر 
در حالی اتفاق می افتد که دمشق از بحران امنیتی 
گذر کرده و آماده بازسازی می شود. در این بین روابط 
ایران و سوریه که در طول چهار دهه اخیر با معیار 
ــروز هم  ــورده، امـ مقاومت تقویت شــده و گــره خــ
می تواند مجال بیشتری برای بازیگری داشته باشد. 
افزون بر 7۰۰ میلیارد دالر برای بازسازی این کشور 
نیاز است و در این بین شرکت های ایرانی می توانند 

نقش مهمی داشته باشند.
نکته دیگر اینکه سفر در حالی انجام می شود 
کــه منطقه در موقعیت حساسی قـــرار دارد. با 
توجه به تهدیدات رژیم صهیونیستی برای ترور 
رهبران مقاومت و همچنین انجام چندین عملیات 
زنجیره ای مقاومتی علیه صهیونیست ها در مناطق 
حساس اراضــی اشغالی، همه از یک موقعیت 
جدید حکایت دارد که می تواند به انتفاضه دیگری 
ختم شــود. منتها حرکت جدید با انتفاضه های 
پیشین حتماً متفاوت خواهد بود، به این معنی که 
از فلسطین اشغالی عبور کرده و سرتاسر منطقه 
را درگیر خواهد کــرد. در ایــن بین آمــادگــی محور 
مقاومت برای مواجهه با موقعیت نو و به چالش 
کشیدن بیشتر اشغالگران نیازمند هماهنگی 
رهبران مقاومت است و سفر رئیس جمهور سوریه 
به ایران نیز در این زمینه قابل بررسی است. در این 
دیدار هم بشار اسد همانند سفر پیشین مستقیم 
به دیـــدار رهبر انقالب رفــت و ایــن نشان دهنده 
احترامی اســت که حضرت آیــت هللا خامنه ای 
به سوریه به عنوان بخشی مهم از حوزه مقاومت 
قائل هستند. پــس، رایــزنــی سیاسی و امنیتی 
بخش مهمی از سفر اسد بوده؛ چرا که برای دمشق 
برخورداری از حمایت تهران بسیار مهم است. از 
سوی دیگر جمهوری اسالمی نیز سوریه را عمق 
راهبردی و خط مقدم در مقابله با رژیم صهیونیستی 
می داند و این موضوع هماهنگی بیشتر طرفین 
ــرای نــوع مواجهه با دشمن یکسان را ضــروری  ب
می سازد. طرفین نشان داده انــد دوستان روزهای 
سخت هستند. همان گونه که سوریه در جنگ 
تحمیلی عراق علیه ایران همراه ما بود، کشورمان 
نیز در بحران ۱۰ ساله کنار دمشق ایستاد و امروز 
نیز باوجود فشارهای بین المللی این دوستی ادامه 
داشته و نقشه های دشمن را ناکام خواهد گذاشت. 
این دیدار خاری در چشم کسانی است که بنا به 
ادعای خود با گشودن سفارتخانه ها و مشارکت در 
بازسازی، بر ایجاد شکاف در روابط راهبردی تهران و 
دمشق سرمایه گذاری کرده بودند. در نهایت آنچه 
از فضای جلسه بشار اسد با رهبر انقالب استخراج 
و استنباط می شد، این بود که مقاومت در قوی ترین 
و بهترین وضعیت خود قرار دارد. این دیدار دارای 
برکات، پیروزی ها و دستاوردهای فراوانی است که نه 
تنها تمام جغرافیای محور مقاومت، بلکه کل غرب 

آسیا را بهره مند خواهد کرد.

خبـر
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حــجــت االســالم والمسلمین محسنی اژه ای روز 
گذشته در جریان جلسه شورای عالی قوه قضائیه 
در بخشی از سخنانش به موضوع اقدامات دولت 
در جهت پیشبرد سیاست های کــالن اقتصادی، 
مهار تورم و جلوگیری از رشد نقدینگی پرداخت و 
با قدردانی از اقدامات تالشگرانه رئیس جمهور در 
این زمینه اظهار کرد: معیشت و سفره مردم جزو 
ــت است  اولــویــت دارتــریــن موضوعات مدنظر دول
و دستگاه قضایی نیز در ایــن مهم با تمام تــوان به 
دولت کمک خواهد کرد. رئیس قوه قضائیه با اشاره 
به  مصوبات جلسه اخیر شــورای عالی هماهنگی 
اقتصادی ســـران قــوا مبنی بــر افــزایــش اختیارات 
سازمان تعزیرات برای مقابله با گران فروشی و احتکار، 

گفت: دستگاه قضایی با تمام توان در موضوعات 
»مدیریت ارز« و »کنترل بازار« و همچنین »مقابله 
با گران فروشی و احتکار« به دولت کمک خواهد کرد 
تا از ناحیه سودجویان گزند و آسیبی به معیشت و 

سفره مردم وارد نشود.
قاضی القضات در بخشی دیگر از اظهاراتش تصریح 
کــرد: بدون تردید مــردم به لحاظ مسائل معیشتی 
و اقتصادی با مشکالتی مواجه هستند و این یک 
واقعیت است و نباید این گونه تلقی شود که هر فردی 
نقد و اعتراضی می کند، بدخواه است؛ اما به هر ترتیب 
باید برای کمک به دولت جهت پیشبرد برنامه های 
اقتصادی و بهبود معیشت مردم تالش کنیم و از هر 

اقدامی که آب به آسیاب دشمن می ریزد، بپرهیزیم.

حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای در پایان 
با اشــاره به جایگاه ارزشمند دو قشر معلم و کارگر 
در جامعه به مسئوالن ذی ربط قضایی دستور داد 
چنانچه طی ماه ها و هفته های اخیر برای افرادی از دو 
قشر زحمتکش در اثر غفلت آن ها، پرونده قضایی 
تشکیل شده، نهایت همکاری را به عمل آورند و در 
مقابل، چنانچه عناصری وابسته به بیگانه در صفوف 
معلمان و کارگران رخنه کرده اند و برای ضربه زدن و 
ایجاد آشوب و اخالل در نظم و امنیت مردم برنامه 
دارنــد، اقدامات قانونی مقتضی را در قبال آن ها به 
عمل آورند و حساب عناصر وابسته به بیگانه را از 
برخی افــراد که از روی غفلتشان برای آن ها پرونده 

تشکیل شده، جدا بدانند.

خبر خبر 

در راستای کمک به برنامه کالن اقتصادی 
دولت صورت می گیرد

ورودجدیدستگاه
قضابهمدیریتارز

وکنترلبازار

نشست خبری

خبر کوتاه

برگزاری نخستین نشست 
کمیته سیاسی ایران و قطر

حمیدرضا دهقانی پوده سفیر جمهوری اسالمی 
ایران در دوحه در توییتی نوشت: پس از امضای 
موافقت نامه همکاری های سیاسی مشترک بین 
وزارت امور خارجه دو کشور ایران و قطر در سفر 
اخیر رئیس جمهور به دوحــه، نخستین جلسه 
کمیته سیاسی مشترک طرفین در تهران برگزار 
می شود. انتشار این خبر در حالی است که قرار 
است »تمیم بن حمد آل ثانی« امیر قطر به زودی 

به تهران سفر کند.



حفظ قدرت 
خرید مردم 

اولویت دولت 
در  اصالح 

یارانه هاست
وزیر امور اقتصادی 

و دارایی از اجرای 
کاالبرگ الکترونیکی 

در راستای طرح 
اصالح یارانه ها 

خبر داد و گفت: در 
طرح اصالح نظام 
یارانه های کشور 
تأکید داریم تا حد 
ممکن قدرت خرید 
مردم حفظ شود و 
میزان پرداختی از 

جیب اقشار کم درآمد 
را رعایت کنیم و در 

مورد نان نظامات 
متفاوتی وجود دارد 
و با اطمینان بخشی 

کامل برای مردم 
اصالح نظام یارانه 

نان اجرا می شود.

خبرخبر
خوبخوب

بنا بــر ابالغیه ســازمــان اداری و استخدامی کشور 
نخستین مرحله از انتشار عمومی اطالعات پرداختی 
مدیران در سه شنبه 10خرداد 1401 مشتمل بر اطالعات 
پرداختی مربوط به فروردین و اردیبهشت  سال 1401 

خواهد بود.
ــارس بــراســاس ایــن بخشنامه در اجــرای  بــه گـــزارش ف

دستور رئیس جمهور مبنی بر شفاف سازی اطالعات 
پرداختی کارکنان دستگاه های اجــرایــی کشور و در 
راســتــای اصــل شــفــاف ســازی )از اصـــول دوازده گـــانـــه 
دولت مردمی( برای مقابله با فساد اداری و اقتصادی 
و به  منظور تحقق تکلیف ماده 29 قانون برنامه ششم 
توسعه مبنی بر مشخص بودن میزان هر گونه ناخالص 

پرداختی ماهانه به مقامات، رؤسا و مدیران موضوع 
این ماده، از این  پس اطالعات حقوق و مزایای مقامات، 
رؤســا، مــدیــران و هــم تــرازان آن هــا که در دستگاه های 
اجرایی مشمول مــاده 29 قانون برنامه ششم شاغل 
هستند، به  صورت عمومی منتشر شده و در دسترس 

عموم قرار خواهد گرفت.

رئیس جمهور گفت: ارز ترجیحی 
تولید را تهدید می کند و افزایش 
واردات و هــمــچــنــیــن کــاهــش 
بهره وری را به همراه دارد و موجب 
ــت و تبعیض  ایــجــاد فــســاد، رانـ
می شود؛ بنابراین دولت مصمم 
است نظام یارانه ها و نحوه تخصیص ارز ترجیحی 
را حتماً اصــالح کند. به گــزارش ایرنا، سیدابراهیم 
رئیسی شب گذشته در گفت وگوی زنده تلویزیونی 
با قدردانی از تالش های کادر درمان و مشارکت مردم 
در مقابله با کرونا، بازگشایی دانشگاه ها و مدارس را از 
دستاوردهای این مجاهدت ها و همکاری ها دانست 
ــزود: همکاری دانــش آمــوزان و خانواده ها، کادر  و اف
آموزشی مدارس و استادان دانشگاه ها همکاری خوبی 
بود و سفرهای نوروزی و کسب و کار مردم هم فعال شد 
که همه از برکات خداوند است. وی خاطر نشان کرد: 
کشور ما در صیانت از جان مردم و واکسیناسیون در 
برابر کرونا موفق بوده و در زمینه تولید واکسن داخلی 
اقدامات بسیار خوبی صورت گرفت و امروز تولیدات 

واکسن ما به مرحله صادرات رسیده است.

مردم نگران ذخایر کاالهای اساسی نباشند ◾
رئیس جمهور درباره ذخایر کاالهای اساسی کشور 
اظهار کرد: اوایل کار دولت، ذخایر کشور نگران کننده 
بود اما امروز نگرانی ها رفع شده و مردم نگران ذخایر 
کــاالهــای اساسی در کشور نباشند. وی از کسری 
بودجه به عنوان یکی از معضالت دولــت یاد کرد و 
گفت: دولت با کسب درآمدهایی که داشته، کسری 
بودجه 4۵0هـــزار میلیارد تومانی را جبران کــرده و 

به تازگی تورم را به سیر نزولی رسانده است.
رئیس جمهور در ادامــه به تبیین اقــدامــات دولت 
بــرای اصــالح نحوه پرداخت یارانه  کاالهای اساسی 
پرداخت و گفت: بسیاری از اقتصاددانان همواره 

دربـــاره وضعیت ارز ترجیحی هشدار مــی دادنــد و 
اصالح آن را ضروری می دانستند. از همان آغاز پیدا 
بود ارز ترجیحی یا اختصاص دو یا چند قیمت برای 
ارز مشکالت جدی برای کشور ایجاد می کند و دولت 
قبلی هم با گذشت مدت کوتاهی متوجه این موضوع 
شد و به دنبال حذف این ارز بود که درنهایت این ارز به 
۶ تا ۷ کاالی اساسی اختصاص یافت که اگر این ها هم 
در آن زمان که نرخ ارز 12 هزار تومان بود با تدبیر سامان 
می یافت، امروز بسیار کم هزینه تر بود. وی تأکید کرد: 
ارز ترجیحی تولید را تهدید می کند و افزایش واردات 
و همچنین کاهش بهره وری را به همراه دارد و موجب 

ایجاد فساد، رانت و تبعیض می شود.

همه بر لزوم پیگیری اصالح اقتصادی تأکید دارند ◾
رئیسی با بیان اینکه نظام یارانه ها و نحوه تخصیص 
ارز ترجیحی حتماً باید اصالح شود و دولت در این 
زمینه مصمم اســت، با تأکید بر لــزوم آمــاده ســازی 
زیرساخت های اصــالح نظام پــرداخــت یــارانــه هــا و 
اقناع افکار عمومی در این زمینه گفت: دولــت در 
ایــن کــار عجله نکرده و در نشست نخبگانی همه 
ابــعــاد و تبعات آن بــررســی و تبیین شــد و از طرف 
دیگر با توجه به اهمیت و بحث  برانگیزتر بودن این 
موضوع باید تمام جوانب آن به دقت مورد ارزیابی قرار 
می گرفت که نشست های هم اندیشی با کارشناسان 
و صاحبنظران مختلفی در این خصوص برگزار شد 

و آن ها نظرات خود را در این خصوص مطرح کردند. 
ــه داد: خوشبختانه طــرح عــادالنــه ســازی  وی ادامـ
یارانه ها امــروز مــورد توجه مجلس، قــوه قضائیه و 
دیگر دستگاه هاست و همه بر لزوم پیگیری اصالح 
اقتصادی تأکید دارند و با اصالح نحوه پرداخت ارز 

ترجیحی و حذف دو نرخی بودن ارز موافق هستند.
رئیسی در عین حال توضیح داد: درباره زمان اجرای 
طرح اختالف نظر وجود دارد اما ما فکر کردیم بهتر 
است که به نص قانون عمل شود و قانون مجلس 
هم در ایــن زمینه کامالً روشــن اســت که در بودجه 
1401 برای دولت ارز ترجیحی قرار داده نشده و جبران 
آن هم پیش بینی شده است. وی ادامه داد: ما وعده 
کردیم مردم را در جریان همه امور قرار دهیم که دولت 
قرار است با توجه به شرایط منطقه ای و جهانی چه 
اقدامی انجام دهد و اقدام ما باید کامالً فعال باشد و 

حالت واکنشی و انفعالی نداشته باشد.

قیمت نان، دارو و بنزین افزایش نمی یابد ◾
رئیس دولت افزود: دولت برای این کار برنامه دارد. 
ما باید هم قانون را اجرا کنیم و هم به مردم و به ویژه 
نیازمندان و قشر ضعیف جامعه هرگز فشاری وارد 
نشود و بــرای این افــراد از لحاظ معیشتی مشکلی 
ایجاد نکند و جان مــردم و نان مــردم هر دو دغدغه 
بسیار مهمی برای دولت است. وی این سیاست را 
به نوعی مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه دانست 
و نه حذف آن و گفت:  از این به بعد پول مستقیم به 
دست مردم می رسد و می توانند خود برای آن تصمیم 
بگیرند. ما مصرف سرانه مــردم را لحاظ کرده ایم و 
سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد کرد به سه دهک 
نخست از 10 دهک، به ازای هر نفر 400 هزار تومان در 
ماه اختصاص یابد و در دهک های چهارم تا نهم هم 

هر نفر ۳00 هزار تومان دریافت می کنند.
رئیسی ادامه داد: همه مردم بدون استثنا از یارانه نان 

و دارو برخوردار هستند و اینکه برخی مطرح کرده اند 
قیمت نــان، دارو و بنزین افــزایــش می یابد به هیچ 
وجه درست نیست و قیمت این اقالم هرگز افزایش 
نمی یابد. وی همچنین گفت: نان سنتی با نرخ فعلی 
به دست همه مردم خواهد رسید و دارو نیز از طریق 
بیمه ها با همین قیمت امــروز عرضه می شود و این 

یارانه به بیمه ها پرداخت می شود.
رئیس جمهور با صادق الوعد خواندن دولت مردمی 
تأکید کرد: در مدت دو تا سه ماه تا آماده شدن کاالبرگ 
الکترونیکی به همه مردم کمک حمایتی معیشتی 
پــرداخــت می شود که البته قیمت کاالها از طرف 
سازمان حمایت از مصرف کننده اعالم خواهد شد 
تا مردم با این کمک معیشتی زندگی خود را تنظیم 
کنند. وی دربـــاره امکان اعتراض به تقسیم بندی 
دهک ها، اظهار کرد: سامانه هایی که از سوی دولت 
در نظر گرفته شــده، این ظرفیت را دارد که هرگونه 
اعتراض و شکایت در دهک ها یا حذف نام آنان از 
سامانه ها را دریافت و به آن رسیدگی کند. یارانه کمک 
معیشتی برای حمایت از مردم است و بعداً آن را به 
کاالبرگ تبدیل می کنیم و اگر در این مدت مشکل یا 
اخاللی باشد، حتماً مسئوالن مربوط یا شخصاً با 

مردم درمیان می گذاریم تا در جریان کار قرار بگیرند.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش، بیمه 
همگانی را آرزوی همه دولت ها خواند و گفت: امروز 
با این ۵ میلیون نفری که تحت پوشش بیمه سالمت 
قرار گرفته اند، یک جهش بسیار جدی در این حوزه 
انجام شــده و به سمت و سویی پیش مــی رویــم که 

هیچ کسی بدون بیمه نباشد.
وی درباره داروهای کمیاب هم گفت: بودجه آن امروز 
تأمین شد و امیدواریم با آنچه دولت دنبال می کند 
و با آنچه که به مردم پرداخت می شود، مردم نگران 
نباشند و از اصناف و اتحادیه ها هم می خواهیم که 

خودشان بازار را کنترل کنند تا گرانی ها اتفاق نیفتد.

رئیس جمهور در گفت وگوی تلویزیونی با مردم تشریح کرد 

 برنامه جامع دولت 
برای توزیع عادالنه یارانه

اقتصاد3

WWW.QUDSONLINE.IR9802 سه شنبه 20 اردیبهشت 1401  8 شوال1443  10 می 2022   سال سی و پنجم    شماره

74.100.000نیم سکه44.020.000ربع سکه1.540.141بورس 254.832دالر )سنا(56.710.000 مثقال طال 174دینار عراق )سنا(129.960.000سکه13.097.000 طال  ۱۸ عیار1.858اونس طال 69.389درهم امارات )سنا(

 انتشار حقوق مدیران 
 ارشد دولتی
 از 10 خرداد

قیمت خودرو 
وارداتی

  کیا اپتیما ۲۰۱۷
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

GLS+ هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید  
۲,۲3۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  کیا اسپورتیج ۲۰۱۸
۲,5۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  کیا سورنتو ۲۰۱۸
3,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  هیوندای النترا ۲۰۱۸
۱,65۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  نیسان جوک )اسپورت(
۱,69۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
از  به شرح ذیل  استان  ارزیابی کیفی خرید 200 دستگاه پمپ شناور در شهرهای 
طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان 
مناقصه عمومی، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس
انجام خواهد شد والزم است مناقصه گران در صورت عدم    www.setadiran.ir 
عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را 
جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار فراخوان در سامانه1401/02/19می 

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: 1401/02/26   ب– مهلت تحویل اوارق استعالم:         1401/03/09

هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی
www.abfakhorasan : سایت اینترنتی

)به قطرات آب را همچون طال اهمیت دهیم(

آگهی ارزیابی کیفی 

ول
ت ا

نوب

مبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصه ردیف

 ارزیابی کیفی خرید 100دستگاه الکتروموتور شناور1
20010014460000026و100دستگاه پمپ شناور در شهرهای استان

128.762.732.500
)صد وبیست وهشت میلیارد وهفتصد وشصت ودو 

میلیون وهفتصد وسی ودو هزار وپانصد ریال(

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به صورت فشرده
کد فراخوان2001091627000001سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(

نوبت دوم
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شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه تربت حیدریه در نظر دارد 
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی )فشرده( یک مرحله ای»واگذاری حجمی/

زمانی اداره امور عملیات انبار نفت و راهبری و کاربری ماشین های اداری، 
امور دفتری، دبیرخانه و خدمات« را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه 
تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشائی پاکت ها صرفاً از طریق درگاه 
 www.setadiran.ir سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
انجام خواهد شد 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 محقق سازند . 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : 1456 
لذا از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید جهت دریافت 
اسناد مناقصه با در نظر داشتن مدارک مندرج در ذیل , به سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت مراجعه نمایند . 
مناقصه گذار:شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران -  منطقه تربت حیدریه

موضوع مناقصه:واگذاری حجمی/زمانی اداره امور عملیات انبار نفت)فنی، 
عملیاتی، ایمنی و امور خدماتی( و راهبری و کاربری ماشین های اداری، امور 
دفتری، دبیرخانه و خدمات شامل )نظافت، آبدارخانه، باغبانی و فضای سبز، 

امور دفتری و اداری واحد ها(
نواحی  و  منطقه  ستاد  شامل  حیدریه  تربت  کار:منطقه  اجرای  محل 

تابعه)تربت حیدریه،کاشمر،گناباد و خواف(
مدت اجرای کارو مبلغ برآورد اولیه:یکسال شمسی به مبلغ  95،034،958،101)بر 

مبنای قانون کار سال 1401(
تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی به مبلغ 
4،752،000،000 ریال وفق ›› آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی‹‹ ) با 
اعتبار حداقل 3 ماه از تاریخ تسلیم پیشنهاد ( و یا واریز وجه نقد به حساب 
شماره شبا IR 550120000000009200071000 بانک ملت با شناسه پرداخت 
57471337 و ارائه فیش مذكور به امور مالی منطقه و دریافت رسید وجه 
كه می بایستی ضمیمه مدارک و در پاکت الف ارائه گردد .ضمناً مناقصه گران

 می بایست اصل پاکت »الف« )تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار( را 
به صورت الک و مهر و امضا شده تا تاریخ 1401/03/04تا ساعت 15 به 
دبیرخانه کمیسیون مناقصات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه

 تربت حیدریه واقع در تربت حیدریه ،خیابان شهید سردار سلیمانی، شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه تربت حیدریه طبقه دوم اتاق 210 
تحویل نمایند. شرکت های حاضردر مناقصه باید کلیه اسناد و پاکات تکمیل 
شده را در مهلت مقرر در سامانه ستاد بارگذاری نمایند . در غیر اینصورت 
به صورت فیزیکی به  ادعای تحویل اصل مستندات پاکت »الف« صرفاً 
دبیرخانه کمیسیون مناقصات مورد پذیرش نبوده و به صالحدید مناقصه 
گذار از مناقصه کنار گذاشته میشوند و حق هرگونه اعتراض در مراجع اداری 

و قضایی را از خود سلب می نمایند.
محل , مهلت دریافت اسناد و تحویل و گشایش پیشنهاد ها :

تدارکات  سامانه  به  بایستی  صرفاً  گران  اسناد:مناقصه  دریافت  محل 
الکترونیکی دولت مراجعه و نسبت به دانلود اسناد اقدام نمایند.

)درصورت دریافت اسناد و مدارک مناقصه از سایر منابع , امکان شرکت در 
مناقصه و بارگذاری پاکت ها میسر نمی باشد (

مهلت دریافت اسناد:امکان دریافت ) دانلود( اسناد مناقصه از ساعت 7 
صبح روز سه شنبه  مورخ 1401/02/20 لغایت ساعت 19 روز دوشنبه مورخ 

1401/02/26
مهلت تحویل پیشنهاد ها : پیشنهاد ها )اسناد مناقصه و کلیه مدارک ( باید 

از ساعت 7 صبح روز سه شنبه  مورخ 1401/02/20لغایت ساعت 19 روز 
چهارشنبه مورخ 1401/03/04 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

توسط مناقصه گران بارگذاری شود.
بازگشایی پاکات وارزیابی کیفی : ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 1401/03/07 
در محل سالن جلسات منطقه به نشانی تربت حیدریه – خیابان شهید 

سردار سلیمانی
)وفق بند )د( ماده 18 قانون برگزاری مناقصات، حضور مناقصه گران یا 
نماینده آنان با ارائه معرفی نامه دارای مهر و امضاء مجاز تعهدآور در جلسه 

بازگشایی پیشنهادها بالمانع می باشد.(
جلسه توجیهی و پاسخگویی به سؤاالت و ابهامات : ساعت 10 صبح روزشنبه 
مورخ 1401/02/31 در محل سالن جلسات منطقه به نشانی تربت حیدریه – 

خیابان شهید سردار سلیمانی
مدت اعتبار پیشنهادها:به مدت سه ماه از تاریخ ارائه پیشنهادات است.

شرایط عمومی و مدارك مورد نیاز برای شركت در فراخوان :
1-درخواست کتبی حضور در مناقصه با امضا مدیر عامل به همراه تصاویر 
برابر اصل کارت ملی، شناسنامه،سوابق شغلی و تحصیلی مدیرعامل و امضا 

هیئت مدیره شرکت
2-ارائه فرم های ارزیابی تکمیل شده به همراه مدارک:

الف(ارائه تصویربرابر اصل کلیه صفحات تصویر اساسنامه شرکت ممهور به 
مهر و امضاء مجاز ،آگهی ثبتی )تاسیس شرکت(،آگهی ثبتی آخرین تغییرات 

شرکت در روزنامه رسمی و دارا بودن کد اقتصادی و شناسه ملی
ب (ارائه تصویر برابر اصل گواهینامه معتبر  صالحیت کار و ایمنی  از اداره کل 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی
ت (ارائه هرگونه مدارک و سوابق کاری و تاییدیه از کارفرمایان قبلی همراه 

با کپی مستندات
ث (تصویر برابر اصل گواهی صاحبان امضا مجاز شرکت

ج (سوابق مالی از جمله صورتهای مالی شامل ترازنامه و صورت های مالی 
حسابرسی شده منتهی به سال 1399

ح (در صورت معرفی کتبی نماینده شرکت ارائه گواهی محضریا امضا شخص 
معرفی شده الزامی می باشد.

کلیه مدارک و مستندات فوق می بایست ممهور به تایید هیئت مدیره و 
مدیر عامل شرکت رسیده باشد.

3-احراز امتیاز قابل قبول در ارزیابی کیفی )حداقل 60 امتیاز(
دستگاه مناقصه گذار با توجه به معیارهای ذکرشده در فرم های تحویلی و 
مدارک دریافت شده نسبت به ارزیابی کیفی مناقصه گران اقدام و بر اساس 

سامانه ستاد اقدامات مقتضی به عمل می آورد. 
HSE 4-احراز امتیاز قابل قبول بر اساس معیارهای ارزیابی توانمندی

5-عدم ممنوع المعامله بودن در سطح کلیه شرکت های تابعه وزارت نفت 
)در صورت محرز شدن،ضمانت/سپرده شرکت در فرآیند ارجاع کاربه نفع 

مناقصه گر ضبط خواهد شد.(
6-قیمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.)خرید 

کاالی خارجی که مشابه تولید داخلی دارند ممنوع می باشد(
7-کلیه پیمانکاران می بایست حداقل تا 48 ساعت قبل از بارگذاری پاکات ، 

صورتجلسه توجیهی را دریافت و با علم و آگاهی کامل اعالم نرخ نمایند.
آماده   051-52318045 تلفن  شماره  هماهنگی  هرگونه  جهت  ضمناً   -

پاسخگویی در ساعات اداری می باشد.
این آگهی در سایت هایhttp://iets.mporg.ir  و

 www.monaghese.niopdc.ir  نیز درج گردیده است. 
شماره مجوز :1312243 

روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه تربت حیدریه

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی
 منطقه تربت حیدریه 

40
10
16
99

شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
یک فقره مناقصه عمومی یک مرحله ای با موضوع طرح احداث تصفیه خانه 
اضطراری فاضالب مسکن مهر در شهر قوچان به شرح ذیل از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان مناقصه 
عمومی، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir  انجام خواهد شد والزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار فراخوان 
در سامانه 1401/02/18 می باشد.اطالعات واسناد و دعوتنامه مناقصه عمومی 

موضوع فوق الذکراز طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.  

زمان و مهلت اسناد مناقصه:
الف - مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1401/02/25 ب– مهلت تحویل پیشنهادها:        1401/03/04

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

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

www.abfakhorasan : سایت اینترنتی

)) آبادانی بدون آب ممکن نیست((

آگهی مناقصه عمومی 
یک مرحله ای  وم

ت د
نوب

میزان تضمین شرکت در مناقصهمبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصه 

طرح احداث تصفیه خانه 
اضطراری فاضالب مسکن 

مهر در شهر قوچان- اجرای                 
سازه های پیش تصفیه

2001001446000018

21.427.483.052
 ریال )بیست و یک میلیارد وچهارصد و 

بیست و هفت میلیون و چهارصد و هشتاد و 
سه هزار و پنجاه و دو ریال (

1.071.375.000ریال 
)یک میلیارد و هفتاد و یک میلیون و 

سیصدو هفتاد و پنج هزارریال(
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
ارزیابی کیفی خرید کابل مسی به طول590 مجتمع محسن آباد شهرستان 
برگزار  دولت  الکترونیک  تدارکات  سامانه  طریق  از  ذیل  شرح  به  تایباد 
درگاه  طریق  از  عمومی،  مناقصه  فراخوان  برگزاری  مراحل  کلیه  نماید. 
www.setadiran.ir آدرس به  )ستاد(  دولت  الکترونیک  تدارکات  سامانه 
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 سامانه1401/02/18 می باشد.اطالعات واسناد و دعوتنامه مناقصه عمومی 

موضوع فوق الذکراز طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.  
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    برای گذران زندگی
 بازیگری هم 
می کنم   
سیدمهرداد ضیایی 
یکی از دالیل توجه 
به بازیگری را مسائل 
اقتصادی می داند 
و می گوید: من در 
کنار حرفه بازیگری، 
نویسندگی، ویراستاری، 
تحقیق و پژوهش هم 
انجام می دهم. این روزها 
با یک شغل نمی توان 
زندگی را گذراند و آدم ها 
به  ناچار چندشغله 
هستند و مشاغلی را 
انتخاب می کنند که امنیت 
بیشتری داشته باشد. من 
سال ها در رادیو به عنوان 
نویسنده، بازیگر و گاهی 
هم پژوهشگر فعالیت 
کردم. در رادیو، اوقات 
خوش تری دارم. در 
مجموع سعی می کنم 
کارهای متنوع را انتخاب 
کنم که مجالی برای 
خالقیت فراهم شود.

خبر  بــــرای هــمــای هــمــایــون  ◾
کفش آهنین پوشیدم

سرپرست گروه تئاتر عروسکی 
»آران« با بیان اینکه احتماالً 
همای همایون بــرای نیمه دوم 
سال به روی صحنه می رود به 
خبرنگار ما می گوید: من برای به روی صحنه بردن 
همای همایون، کفش آهنین پوشیدم. ما موسیقی 
را با مشکالت زیــادی ضبط کردیم. سال گذشته 
بهزاد عبدی، آهنگساز کار به اوکراین رفت و در آنجا 
موسیقی کار ضبط شد. در ایــران خواننده هایی 
همچون ســـاالر عقیلی، نوید نــــوروزی، حسین 
علیشاپور، مهدی جابر و دیگرانی کــه بــه جای 
نقش های متعدد خواندند، صدایشان ضبط 
شــده اســت. ما در روزهـــای کرونایی کــار کردیم و 
تمام مسئله ما این بود که بنیاد رودکی بایستی به 
مسئوالن سفارش دهنده اثری از خواجوی کرمانی 
فشار  آورد تا بودجه کار را تأمین کنند اما آن ها شانه 

خالی کردند. 
او با بیان اینکه ارقــام در حــوزه نمایش عروسکی 
بسیار پایین اســت، ادامـــه مــی دهــد: اگــر بگویم 
ــرا، مشکل مالی حداقلی و به  بــرای اجــرای ایــن اپ
انـــدازه بودجه یک فیلم کوتاه داشتیم، باورتان 
نمی شود. در مصاحبه ای خواندم یک سرمربی 
فوتبال می گفت ما رقمی دریافت نکردیم، فقط 
50میلیارد تومان دریافت کردیم! وقتی این رقم را 
با کل بودجه هنرهای نمایشی در کشور مقایسه 
می کنیم باید خون بگرییم. من در این باره با یکی 
از مدیران فرهنگی صحبت کردم و به او گفتم شما 
از هنرمندان خارج از ایران دعوت می کنید که به 
وطنشان برگردند و کار کنند. منِ هنرمند داخل 
ایرانم و کشورم را ترک نکردم، مگر قرار است چقدر 
عمر کنم و چند اپرای دیگر کار کنم؟ شما دارید عمر 

من را بر باد می دهید! 

غــریــب پــور مــی گــویــد: شنیدن ایـــن شــعــارهــا که 
می گویند هنرمندان خارج از ایران به کشور برگردند 
برایم سخت است چون ما در ایران هستیم، من 
در زمان جنگ به عشق ایران به کشورم بازگشتم. 

 فغان از مدیران هنرنشناس ◾
خالق چندین اپـــرای ملی با گالیه از 

رفتار برخی مدیران فرهنگی یادآور 
می شود: من از مدیر قبلی یکی از 
دستگاه های فرهنگی درخواست 
بودجه برای ساخت اثرم کردم به 
من گفت آقای غریب پور مگر شما 
چند سال دیگر زنده هستید؟! 

گفتم من به عنوان یک 
ــســان زنـــده دارم  ان

درباره کار جدیدم 
حرف می زنم و تو 
ــاره مــرگ من  دربـ
حــرف مــی زنــی؟! 
باورتان می شود 
به من گفت خب 

اگـــر شــمــا بمیری 
ــار کنیم!  مــا چــه کـ

ــا همین حــرف هــا،  ب
نــصــف عــمــر مـــن را 

گرفتند. چنین مدیران هنرنشناسی را چطور در 
مسند تصمیم گیری قرار می دهند؟!

غریب پور ادامه می دهد: من اپرای ملی را زنده کردم، 
آثار سعدی، حافظ، مولوی، فردوسی، خواجوی 
کرمانی و نظامی را روی صحنه بــردم و سبک 
جدید اجرایی را در تئاتر عروسکی ابداع کردم. 
وقتی قدر هنرمندان داخلی را نمی دانند چطور 
ــوت به  ــارج از کــشــور دعـ از هــنــرمــنــدان خـ

بازگشت می کنند؟! 
او تأکید می کند: اگر شرایط مناسب باشد 
و بــودجــه کافی در اخــتــیــارم قــرار بدهند، 
ــرا دارم.  ــرای اجـــرای اپـ ســوژه هــای زیـــادی بـ
مــا از نظر ســـوژه، کمبودی نــداریــم و از نظر 
داســتــان هــای عرفانی و اجتماعی 
بسیار غنی هستیم امــا در 
ــار  ــن آثـ ــ ــل ای ــدی ــب ــه ت ــن ــی زم
منظوم به آثار دراماتیک 
ــده اســت.  کـــم کـــاری شـ
دانــشــکــده هــای هنر 
مـــا شــعــبــه ناقصی 
از دانشکده های 
هستند  غـــربـــی 
ــای ایــنــکــه  بـــه جــ
بــرگــردانــی ناقص 
از آثار خارجی داشته 

باشند می توانند روی ادبیات کهن خودمان کار 
کنند. داســتــان هــای غنی و زیبایی در ادبیات 
کهن ما هست که ظرفیت های دراماتیک باالیی 

دارند.

 منثور کردن ناقص آثار منظوم ◾
خالق اپـــرای ماندگار »عــاشــورا« خاطرنشان 
می کند: وقتی اثری مثل »مرزبان نامه« را ورق 
می زنید، داســتــان هــای نــاب و بی نظیری دارد 
ــا را  ــغ از مسئوالن مــا کــه ایــن ارزش هـ ولــی دری
نمی بینند تا زمانی که خارجی ها این بزرگان 
و آثــارشــان را از چنگمان دربیاورند همچنان 
که ترکیه، مولوی را به نام خــودش سند زد. او 
می افزاید: اگر اپرای مولوی در هر کشور دیگری 
ساخته می شد، آن را برای اجرا به کشورهای 
ســراســر جهان می بردند یــا اپـــرای عــاشــورا که 
نگاهی به هنر تعزیه داشــت و نشان مــی داد 
کشور ما با هنر تعزیه خوانی، جزو نخستین 
کشورهای صاحب اپــرا بــوده ولی کسی توجه 

نمی کند. 
غریب پور کــه در خلق آثـــارش از داستان های 
ــاره  ــرده اســـت، دربـ شاهنامه بــهــره بــســیــاری بـ
ــر ســتــرگ در  ــن اثـ ــیــک ایـ ــات ظــرفــیــت هــای درام
آفرینش اپــراهــای نــو می گوید: فــردوســی و اثر 
ســتــرگــش شــاهــنــامــه، لــبــریــز از داســتــان هــای 
ارزشمند و دراماتیک است. دست کم 18داستان 
در شاهنامه وجود دارد که قابلیت تبدیل شدن 
به اپرای صحنه ای و فیلم اپرا را دارد چون زبان 

این داستان ها منظوم است. 
او ادامـــه مــی دهــد: بــه نظرم وقتی قصه رستم و 
سهراب به نثر درمی آید گویی یک ترجمه ناقص و 
ناموزون دارد به همین دلیل از سال82 به سراغ آثار 
منظوم رفتم و اپرای ملی را با زبان منظوم و نگاهی به 

فرم ارزشمند هنر تعزیه آغاز کردم. 

گالیه های بهروز غریب پور ازغربت اپرای ملی

غفلت از ظرفیت های 
دراماتیک ادبیات کهن

خبرخبر
روزروز

درخواست معاون وزیر ارشاد از قوه قضائیه   ◾
یاسر احمدوند، معاون وزیر ارشاد گفت: 2هزار و ۷00 تن 
کاغذ بیش از یک سال است که در اختیار قوه قضائیه 
اســت. امیدواریم زودتــر این کاغذها در اختیار وزارت 
ارشــاد قرار گیرد. وی همچنین از ورود محموله هزار و 
200 تنی کاغذ خبر داد و گفت:  این محموله روز گذشته 
تحویل وزارت ارشاد شد و طی روزهای آینده این محموله 

بین ناشران توزیع می شود.

سریال های عطاران فقط امکان بازپخش دارد نه ساخت!  ◾
امیر وفایی، نویسنده فیلم نامه سریال های طنز و برنامه 
»دورهمی« ضمن اشاره به افت کارهای نمایشی طنز 
در کنداکتور تلویزیون تأکید کــرد: کــارهــای طنزی که 
اکنون ساخته می شود در حد کارهای گذشته نیست، 
سریال هایی که عطاران ساخته است و هنوز شبکه ها 
پخش می کنند هم دیگر امکان ساخت ندارد و اگر االن 

همین فیلم نامه ها را بنویسید مجوز ساخت نمی گیرد.

فرهادی و پاکروان بهترین کارگردان شدند ◾
برگزیدگان نخستین جشن کارگردانان سینمای ایران به 
دبیری مصطفی کیایی معرفی شدند. بهترین کارگردان 
شبکه نمایش خانگی؛ تینا پاکروان برای »خاتون«، بهترین 
کارگردان فیلم اول؛ بهمن و بهرام ارک بــرای »پوست« و 
بهترین کارگردان؛ اصغر فرهادی برای »قهرمان«.همچنین 
از سه کارگردان زن سینمای ایران آیدا پناهنده، نیکی کریمی 

و منیژه حکمت  قدردانی به عمل آمد.

سریال جدید ده نمکی کلید خورد ◾
تصویربرداری سریال »آزادی مــشــروط« به کارگردانی 
مسعود ده نمکی آغاز شد. در این سریال طنز بازیگرانی 
چون مهران رجبی، پرویز فالحی پور، سیدمهرداد ضیایی، 
شهین تسلیمی، رامین راستاد، علیرضا استادی، افشین 
سنگ چاپ، بهنوش بختیاری، مریم کاویانی، حسین 
رفیعی، سروش جمشیدی، پوراندخت مهیمن، شهاب 

عباسی، نیما شاهرخ شاهی و... حضور دارند.

  زهره کهندل      این روزها بهروز غریب پور خالق 
اپراهای ماندگار »عاشورا«، »رستم و سهراب«، »عشق« 
و چندین نمایش عروسکی دیگر، مشغول آماده سازی 

اپرای »همای همایون« است. نمایشی که چند سال 
است گروه تئاتر عروسکی »آران« به سرپرستی 

غریب پور در تدارک آن هستند. او در خصوص آخرین 
وضعیت و سرانجام اپرای »همای همایون« درباره 
خواجوی کرمانی می گوید: حدود چهار سال است 

درگیر تولید اپرای عروسکی »همای همایون« هستم، 
تئاتری که در ابتدا قرار بود با حمایت استانداری 

کرمان و اداره  کل ارشاد این استان تولید شود ولی تمام 
پیش بینی ها تغییر کرد چون این مدیران نشان دادند 

درکی از پدیده های هنری و پدیده نوظهوری مثل 
اپرای عروسکی ندارند. به گفته این کارگردان، پیش تر 

موسیقی این اپرا با حمایت بنیاد رودکی ساخته و ضبط 

شده بود و با توجه به مذاکراتی که با مدیرعامل بنیاد 
فرهنگی هنری رودکی برای تولید اپرای عروسکی 

همای همایون انجام گرفته به این نتیجه رسیده اند که 
با حمایت بنیاد رودکی این اپرا را تولید کنند و منتظر 

استانداری و اداره کل ارشاد استان کرمان نباشند.

نامزدهای جایزه »داستان 
حماسی« معرفی شدند

جلسه  داوری آثار رسیده به دبیرخانه دومین جایزه 
سراسری داستان حماسی در بخش  رمان و داستان 
نیمه بلند بــا حضور داوود امــیــریــان، محمدرضا 
شرفی خبوشان، علی اصغر عزتی پاک، ساسان ناطق 
و سیدجالل قوامی برگزار شد.داوران وجه حماسه را 
مهم ترین مؤلفه  برای داوری آثار دانستند و سپس در 
هر بخش نامزدهای این رویداد را که بیشترین امتیاز 

را دریافت کرده  بودند، معرفی کردند.

نامزدهای رمان   ◾
ــان مرندو/اسماعیل  محمدرضا آریـــان فـــر - رمـ
حاجی علیان - رمان گت آقا/ سجاد خالقی - رمان 
بازگشت به اعماق/مهدی زارع - رمــان چریک/
مینا سعادت پور - رمان وزغی که هیچ کس نبود/
حسین شمس آبادی - رمان داغ سرخ/سیدمیثم 
موسویان - رمان زردی تو از من/ محمود مهدوی - 

رمان چاه سرخ.

نامزدهای داستان نیمه بلند ◾
سودابه حیدری - داستان الندست/ هما رضوی زاده 
- داستان شهدان/ زهرا شعفی - داستان رودی بین 
ما/مرتضی فرجی - داستان آب هــای گرمسیری/
مرضیه فعله گری - داستان تعطیالت چند کارگر 
نیمه وقت/علی رضا محمودی ایرانمهر - داستان 
گذر از رودخانه بهشت/ نگار موقر مقدم - داستان 
شبی بــا شــجــاع الــدولــه/ فاطمه نفری - داستان 

نگهبان سرو.
گفتنی است اختتامیه جایزه ملی داستان حماسی 

2۶ اردیبهشت ماه در مشهد برگزار می شود.
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  ITM ب���رگ کمپانی تراکتور کش���اورزی سیس���تم
تی���پ 475 م���دل 95 رن���گ قرم���ز روغن���ی ب���ه 
ش���ماره انتظام���ی 631 ک 71 ای���ران 12  ش���ماره 
شاس���ی  ش���ماره  و   MT4A2W3922D موت���ور 
N3HKTAD2CGER11712 مفق���ود گردی���ده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ س���بز و س���ند کمپانی خودرو س���واری دوو ماتیز 
مدل  1380 به رنگ شکاتی متالیک به شماره پاک 
666ل21 ایران 32 به  شماره موتور 573180  و شماره 
شاس���ی IR80155022671 به مالکیت محمد تفتیان 
مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبارس���اقط م���ی گردد.
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آگهی تمدید مناقصه عمومی
 یک مرحله ای 

پیرامونی  معابر  و تسطیح  بازسازی  دارد  نظر  در  ایران خودرو خراسان  شرکت 
پارکینگ های یک و دو فروش خود به متراژ 13500 متر را  به پیمانكار واجد شرایط 

واگذار نماید .
سپرده شرکت در مناقصه 200.000.000 ریال می باشد .

تاریخ  از  مناقصه  اسناد  تحویل  و  تكمیل   ، دریافت  جهت  توانند  می  متقاضیان 
1401/02/20   لغایت  1401/02/29  به شرح ذیل اقدام نمایند:

1- نحوه دریافت اسناد مناقصه: بصورت حضوری از واحد بازرگانی ایران خودرو خراسان 
در روزهای کاری از ساعت8 الی15 و یا از طریق سایت اینترنتی www.ikkco.ir  و یا 
تماس با شماره های تلفن)33563050-051 ( و )  9-33563501-051 داخلی )4021((  

2-محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه : شرکت ایران خودرو خراسان ، کیلومتر 55 
جاده مشهد-نیشابور دبیرخانه کمیسیون معامالت در روزهای کاری از ساعت8 الی15 

الزم به توضیح است تاریخ بازگشایی پاکات الف و ب در
 روز دوشنبه مورخ 1401/03/02 ساعت 14 می باشد .

)شرکت ایران خودروخراسان در رد یك یا کلیه پیشنهادات واصله مختار است(
)هزینه درج یك نوبت آگهی روزنامه بر عهده برنده  مناقصه است(
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ارتباطات و امور بین الملل

  با ارزیابی کیفی  پیمانكاران
      شماره  1401/3133- م/170
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بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت 
مذک��ور دعوت می ش��ود تا در جلس��ات مجامع 
عموم��ی ف��وق العاده و ع��ادی س��الیانه  که در 
روز یکش��نبه  م��ورخ  1401/03/01 ب��ه ترتیب 
در س��اعتهای 9 و 10 صبح در محل شرکت واقع 
در مش��هد چهار راه میدان بار خیابان  ش��هید

 قره نی مقابل درمانگاه جنب بانك سپه شیرازی 
برگ��زار می گردد ،  اصالتا و یا وکالتا حضور بهم 

رسانند. 
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده :

1.تغیی��ر مرک��ز اصل��ی ش��رکت و اص��اح ماده 
مربوطه در اساسنامه

2.س��ایر مواردی که در صاحیت مجمع عمومی 
فوق العاده باشد .

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه :
1.انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل

2.انتخ��اب روزنام��ه کثیر االنتش��ار جهت درج 
آگهی های شرکت

3. انتخاب اعضای هیات مدیره
4.س��ایر مواردی که در صاحیت مجمع عمومی 

عادی سالیانه باشد .
هیات مدیره

آگهی دعوت شرکت  عهد شرق 
)سهامی خاص -  به شماره ثبت 12484 ( 
شناسه ملی :  10380281711        
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده 

در شرکت صنعتی ادریس شیمی 
  سهامی خاص به شماره ثبت 14790

 و  شناسه ملی 10380304203
بدین وسیله از کلیه ی سهامداران شرکت دعوت 
به عمل می آید تا در جلسات مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده و مجم��ع عمومی فوق العاده که 
روزیکش��نبه مورخ 1401/3/1 ب��ه ترتیب راس 
س��اعت 9 و 11 صبح در محل مرکز اصلی ش��رکت 
واق��ع در اس��تان خراس��ان رضوی- شهرس��تان 
مشهد- خیابان دکتر چمران 5 پاک 101 کدپستی 
9137687894 برگ��زار میگ��ردد حض��ور به��م 

رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده :

1-انتخاب بازرس اصلی و علی البدل 
2-سایر موارد پیش بینی نشده 

دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده :
1-افزایش سرمایه از طریق تبدیل مطالبات 

2-سایر موارد پیش بینی نشده 
هیات مدیره شرکت
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پی���رو چ���اپ آگه���ی مناقص���ه عموم���ی 
سازمان آتش نشانی  و خدمات ایمنی 
شهرداری مشهد در مورخه 1401/02/19 
صفحه ی 3 سراس���ری به شماره آگهی 
40101670   بن���د اول آگه���ی با موضوع 
مناقصه اجاره 34 دستگاه خودرو سمند 
اشتباه درج گردید و مازاد می باشد که 
بدین وسیله اعام و اصاح می گردد .
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گواهینامه موقت پایان تحصیالت خانم ش���یرین 
مرآتی فرزند مس���عود با ش���ماره شناس���نامه 57 
صادره از تربت جام  و  کد ملی0731742974 در 
مقطع کارشناسی رشته علوم اجتماعی ارتباطات 
صادره از دانش���گاه آزاد اسالمی  واحد تربت جام  

مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اس���المی ترب���ت ج���ام ب���ه نش���انی:  اس���تان 
خراس���ان رض���وی ،تربت ج���ام، کیلومت���ر 5 جاده 
فریمان-پردیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد تربت 

جام اداره امور فارغ التحصیالن ارسال نمایید. 

دی
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شناس���نامه )برگ س���بز( خودرو س���واری هاچ بک 
پرای���د تی���پ 111 به رن���گ مش���کی – متالیک مدل 
1389 ب���ه ش���ماره  موت���ور 3566555 به ش���ماره 
شاس���ی S 5430089020446 ب���ه ش���ماره پ���الک 
651ق46- ایران 65 بنام جواد سابقی نژاد مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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141sx س���ند کمپان���ی و ب���رگ سبزس���واری س���ایپا
س���فیدروغنی مدل 1390 ش���ماره پ���الک 814-36 
ق 88 ش���ماره موت���ور 4113977 ش���ماره شاس���ی

S3482290345550 ب���ه ن���ام مه���دی صم���دی 
خلیل آباد فرزند قاس���م مفق���ود و از درجه اعتبار 

ساقط است. ف
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فراخوان برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای)فشرده( خرید 
تجهیزات هنرستانی  رشته کشاورزی )نوبت اول(

اداره کل نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس  استان مازندران در نظر دارد با رعایت قانون برگزاری مناقصات و آئین نامه های مربوطه،مناقصات 
دو مرحله ای خرید تجهیزات هنرس�تانی رش�ته کشاورزی  از محل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جهت استفاده در سطح استان 
برگ�زار نمایی�د. لذا از کلیه ش�رکت های واجد ش�رایط و تولید وتامین کنن�دگان ذیصالح که امکانات الزم و صالحیت و س�وابق اجرایی و 
تخصصی مورد بحث را دارا می باش�ند دعوت بعمل می آید با توجه به ش�رایط عمومی و اختصاصی مندرج در اس�ناد جهت دریافت اسناد 
مناقص�ه  از طریق درگاه س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س�تاد( اق�دام نمایند. توضیح اینکه کلیه مراحل برگ�زاری مناقصه از دریافت 
اطالعات و اس�ناد مناقصه عمومی،تحویل اس�ناد و مدارک،ارسال دعوتنامه ،ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 

عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را در جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

مبلغ تضمین شركت در فرایند ارجاع كار )ریال(مبلغ برآورد  )ریال(عنوان كاالردیف

خرید تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مدارس و 1
10,000,000,000500,000,000هنرستان ها رشته کشاورزی

تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: مورخ 1401/02/20 می باشد.
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: مورخ  1401/02/21 می باشد.
مهلت دریافت اسناد مناقصه : ساعت 19  تاریخ 1401/02/22

مهلت تحویل اسناد مناقصه تکمیل شده و ارائه پیشنهادها : تا ساعت 14 مورخ  1401/03/07
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 8:30 مورخ  1401/03/08

مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه پس از تاریخ بازگشایی پیشنهادها
اطالعات تماس  دس�تگاه مناقصه گذار:آدرس: س�اری � میدان امام خمینی- بلوار دانش�گاه- اداره کل نوسازی،توس�عه و تجهیز مدارس 

استان مازندران    کدپستی: 4815884933       تلفن واحد قراردادها: 01133360568
اداره کل نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس  استان مازندران
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده 

در شرکت صنعتی آتبین رزین توس 
 سهامی خاص به شماره ثبت 52090 و

  شناسه ملی 14004292832
بدینوسیلهازکلیهیسهامدارانشرکتدعوت
بهعملمیآیدتادرجلساتمجمععمومیعادی
بطورفوقالعادهومجم��ععمومیفوقالعادهکه
روزیکش��نبهمورخ1401/3/1ب��هترتیبراس
ساعت9و11صبحدرمحلمرکزاصلیشرکتواقع
دراستانخراس��انرضوی-شهرستانمشهد-
خیابانچمران5پالک101کدپستی9137687894

برگزارمیگرددحضوربهمرسانند.
دستورجلسهمجمععمومیعادیبطورفوقالعاده:
1-انتخابب��ازرساصلیوعلیالبدل2-س��ایر

مواردپیشبینینشده
دستورجلسهمجمععمومیفوقالعاده:

1-افزای��شس��رمایهازطریقتبدی��لمطالبات
2-سایرمواردپیشبینینشده
هیاتمدیرهشرکت 40
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بدینوسیلهازکلیهسهامدارانمحترم،وکیلویاقائممقامقانونیآنهادعوتمیشوددرجلسه
مجمععمومیفوقالعادهصاحبانس��هاماینش��رکتکهدرساعت10:30صبحروز1401/03/01
درمحل،تهران،خیابانشیخبهائیجنوبی،شهرکوالفجر،خیابانایرانشناسی،خیاباننهم،پالک
6مرکزهمایشهایسازمانمدیریتصنعتیتشکیلمیشودحضوربههمرسانند.برگهورودبه
جلسهازساعت8الی9همانروزدرمحلبرگزاریمجمعتوزیعمیگردد.طبقماده102اصالحیه
قانونتجارت،درکلیهمجامععمومیحضوروکیلیاقائممقامقانونیصاحبس��هموهمچنین
حضورنمایندهیانمایندگانشخصیتحقوقیبهشرطارائهمدرکوکالتیانمایندگیبهمنزله

حضورخودصاحبسهماست.
ضمنًا،باعنایتبهمفادماده99اصالحیهقانونتجارت،فقطسهامدارانیحقحضوردرجلسهمجمع

رادارندکهبرگهورودبهمجمعرادریافتکردهباشند.
دستورجلسه:

1-اصالحماده19اساسنامه)شرایطحضوردرمجامعومشارکتدررایگیری(.
2-سایرمواردیکهدرصالحیتمجمععمومیفوقالعادهباشد.

هیاتمدیرهشرکتپویازرکانآقدره)سهامیعام( 40
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آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی فوق العاده 
 شرکت پویا زرکان آق دره )سهامی عام( ثبت شده

 به شماره 549736 تهران و شناسه ملی 10100250643
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آگهی مناقصه در شرکت خمیر مایه رضوی 
) مرحله دوم (

شرکتخمیرمایهرضوی)سهامیخاص(

شرکت خمیرمایه رضوی در نظر دارد 

انجام امور تامین نیرو )حدود 50 نفر( و تخلیه و بارگیری را برای سالجاری به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید :
متقاضیان محترم می توانند جهت بازدید هر روز از س�اعت 8 لغایت 14 به نش�انی ش�رکت مراجعه و جهت اخذ اس�ناد ش�رکت در مناقصه  
ب�ا مراجع�ه به پای�گاه های اینترنتی ش�رکت ب�ه آدرس  http://Razaviyeast.Com    ضمن ثبت نام در س�امانه شناس�ایی تامین کنندگان و 
پیمانکاران و دریافت نام کاربری و رمز عبور، اس�ناد مناقصه را از قس�مت )س�ایر( مناقصات و مزایدات دریافت نمایند.  همچنین اس�ناد 
مناقصه از پایگاه اینترنتی بنیاد بهروری موقوفات رضوی به آدرس https://epf.ir/  قس�مت معامالت قابل دریافت می باش�د.  الزم اس�ت 
پس از بررس�ی و تکمیل دقیق فرم ها، پیش�نهادات خود را بانضمام س�وابق کاری از طریق پس�ت به آدرس ش�رکت به نشانی: کیلومتر 67 

جاده مشهد- قوچان؛ شرکت خمیرمایه رضوی ارسال نمایند.
 آخرین مهلت دریافت فرم های مناقصه از طریق پس�ت، تا پایان وقت اداری روز س�ه ش�نبه مورخ 1401،02،27 می باش�د، ضمنًا جهت 

دریافت اطالعات تکمیلی مناقصه شماره تلفن تماس 46126622-051 داخلی 147 و 148  می باشد.
جلسه بازگشائی پاکت ها در ساعت10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401،02،28 در محل کارخانه انجام خواه�د گرفت . شرکت، در رد یا 

قبول یك یا کلیه پیشنهادات مختار است. 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
شماره : 52448475 )نوبت دوم(

مناقصه گذار : شرکت فوالد خوزستان
شرح مناقصه : بازرسی شخص ثالث سفارشات خرید قطعات و تجهیزات  

نوع مناقصه : عمومی یک مرحله ای
مدت زمان : 12 ماه

مهلت اعالم آمادگی : تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1401/02/25 )با ارسال  ایمیل به نشانی زیر(
داوطلبان شرکت در مناقصه با مراجعه به وبسایت pim.ksc.ir ، ضمن ثبت نام و درج کلیه اطالعات عمومی و تکمیلی 

خود ، مستندات و مدارک الزم خود را پیوست نمایند .
دریافت اسناد مناقصه )پس از تائید کمیته ارزیابی تامین کنندگان( از تاریخ  1401/03/03 به مدت دو روزدرقبال واریز 
مبلغ 500,000 ریال )غیر قابل استرداد( به صورت آنالین از طریق آدرس pim.ksc.ir )پس از ورود به سیستم با نام 

کاربری و رمز عبور / منوی مناقصات / عملیات / خرید اسناد تخصصی (
دریافت الکترونیک فایل اسناد تخصصی مناقصه از طریق آدرس pim.ksc.ir )پس از ورود به سیستم با نام کاربری و 

رمز عبور / منوی مناقصات / عملیات / اسناد تخصصی (
تاریخ تحویل پیشنهادات : روز دوشنبه مورخ 1401/03/23

تاریخ گشایش پاکات پیشنهاد قیمت / فنی : روز سه شنبه مورخ 1401/03/24
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 1,500,000,000 ریال

نوع تضمین :   1( ضمانتنامه معتبر بانکی 2( چک تضمینی و یا واریز مبلغ در وجه شرکت فوالد خوزستان
 3( انجام بلوکه مالی از مطالبات شرکت کننده نزد فوالد خوزستان

نشانی شرکت : اهواز – کیلومتر 10 جاده اهواز بندر امام، شرکت فوالد خوزستان ، مدیریت : خدمات و قراردادها
 N.DOSTI@KSC.IR : کارشناس:نساء دوستی میرقائد              تلفن: 32136461-061       ایمیل 
روابط عمومی شرکت فوالد خوزستان
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دهیاریدهحالجبخشمرکزینیشابوردرنظرداردنسبتبهواگذاریپروژهزیرسازی5000مترمربعوپختواجرایآسفالتبهمقدار
665تنبهبخشخصوصیاقدامکند.بهاینوسیلهازتمامیاشخاصحقوقیواجدصالحیتفنیومالیدعوتبهعملمیآیدنسبتبه
دریافتاسنادمربوطبهمناقصهتاپایانوقتاداریمورخ1401/02/20ازسامانهستادایرانبهنشانیwww.setadiran.irاقدامکنند.

-آخرینمهلتارائهمستنداتتوانسنجیوپیشنهادقیمتدرسامانهستادایرانتاپایانوقتاداریمورخ1401/03/01است.
-هزینهدرجدونوبتآگهیبهعهدهبرندهمناقصهاست

معصومهسنگونی-دهیارروستایدهحالجنیشابور

آگهی فراخوان زیرسازی، پخت با مصالح سنگی، حمل و اجرای 665  تن آسفالت در نیشابور
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دهیاریروس��تایمنزلآبادازتوابعبخشمرکزیشهرس��تانمشهدبراساسمصوبهشورای
اس��المیروس��تادرنظردارد،اجرایعملیاتجمعآوریزباله،رفتوروبوالیروبیکانالهای
معابرروستاراازطریقمناقصهعمومیبهپیمانکارانوشرکتهایواجدشرایطودارایصالحیت
ام��ورخدمات��یازادارهتعاون،کارورفاهاجتماعیبهمدتیکس��الواگذارنماید.کلیهمراحل
برگزاریمناقصه)خریدودریافتاس��نادوارائهپیشنهادات(درسامانهتدارکاتالکترونیکی
دولتبهآدرسwww.Setadiran.irصورتمیگیردوشرکتهایمتقاضیمیبایستنسبت

بهثبتنامودریافتگواهیامضایالکترونیکیدراینسامانهاقدامنمایند.
مبلغبرآورداولیه:27,884,483,530ریالمدتزماناجرایکار:12ماه

مهلتخریدودریافتاسنادازسامانه:اززمانچاپآگهیتاساعت12روزدوشنبه1401/02/26
مهلتارائهپیشنهادقیمتدرسامانه:ساعت12روزشنبه1401/02/31

مبلغخریداس��نادمناقصه:2,000,000ریالواریزبهحس��اب0107689462002بانکملیبهنام
دهیاریمنزلآباد

مبلغسپردهشرکتدرمناقصه:1,395,000,000ریال)یکمیلیاردوسیصدونودوپنجمیلیونریال(
دارابودنگواهینامهتأییدصالحیتایمنیپیمانکارانالزامیست.متقاضیانجهتکسباطالعات
بیشترمیتوانندبهآدرسمشهد،روستایمنزلآباد،بینبهشت15و17،دهیاریمنزلآباد

مراجعهنمایند.هزینهانتشارآگهیبهعهدهبرندهمناقصهمیباشد.
دهیاریمنزلآباد

مناقصه عمومی یک مرحله ای – نوبت دوم
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فراخوان برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای )فشرده( 
خرید تجهیزات کالسی و اداری )نوبت دوم(

اداره کل نوس�ازی، توس�عه و تجهیز مدارس اس�تان مازن�دران در نظر دارد با رعای�ت قانون برگزاری مناقص�ات و آئین نامه های مربوطه، 
مناقصه یک مرحله ای خرید تجهیزات کالسی و اداری از محل اعتبارات طرح های تملک دارائی های سرمایه ای جهت استفاده در سطح 
استان برگزار نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط و تولید و تامین کنندگان ذیصالح که امکانات الزم و صالحیت و سوابق اجرائی و 
تخصصی مورد بحث را دارا می باش�ند دعوت بعمل می آید با توجه به ش�رایط عمومی و اختصاصی مندرج در اسناد جهت دریافت اسناد 
مناقص�ه از طریق درگاه س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س�تاد( اقدام نماین�د. توضیح اینکه کلیه مراحل برگ�زاری مناقصه از دریافت 
اطالعات و اس�ناد مناقصه عمومی، تحویل اس�ناد و مدارك، ارسال دعوتنامه، ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 

عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

مبلغ تضمین شركت در فرایند ارجاع كار )ریال(مبلغ برآورد  )ریال(عنوان كاالردیف

120,000,000,0006,000,000,000خرید تجهیزات کالسی اداری1

تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: مورخ 1401/02/19 می باشد.
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: 1401/02/20 می باشد.

مهلت دریافت اسناد مناقصه : ساعت 19  تاریخ 1401/02/22
مهلت تحویل اسناد مناقصه تکمیل شده و ارائه پیشنهادها : تا ساعت 13 مورخ  1401/03/05

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 8:30 مورخ  1401/03/07
مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه پس از تاریخ بازگشایی پیشنهادها

اطالعات تماس دس�تگاه دس�تگاه مناقصه گذار:آدرس: س�اری � میدان امام خمینی- بلوار دانش�گاه- اداره کل نوسازی،توس�عه و تجهیز 
مدارس استان مازندران    کدپستی: 4815884933       تلفن واحد قراردادها: 01133360568

اداره کل نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس  استان مازندران
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ش��هرداریاردبیلدرنظ��رداردباعنایتبهمجوز
شماره44819-1400/8/24شورایاسالمیشهردر
اجرایتقاطعغیرهمس��طحشهراردبیلشهیدسردارس��لیمانیپلروگذرتقاطعبزرگراهمقدس
اردبیلیوجادهقدیمآستارابرابربند36صورتجلسهبهشماره583528/100-1400/6/3کمیسیونتملک
وواگ��ذاریمق��دار111/5مترمربعازملکمتعلقبهآقایصفرفرجیبابالنبهپالکثبتی127/2149اصلی
واقعدربخشسهاردبیلبرابرطرحتفصیلیمصوبشهراردبیلدرطرحتعریضدوربرگردانتقاطعبزرگراه
مقدساردبیلیواقعگردیدهاستوفقماده9الیحهقانونینحوهخریدوتملکاراضیوامالکبرایاجرای
برنام��هه��ایعمومی-عمرانی-نظامیدولتمصوبه58/11/17ش��ورایانقالبتملکنمایدلذابهمالکیا
مالکینویاذویالحقوقملکپالکثبتیموصوفواقعدرطرحابالغمیگرددبهمنظورتقویمودریافتبهای
ملکحداکثردرمدت30روزازتاریخانتشارآگهیباهمراهداشتناسنادمربوطهجهتواگذاریوانتقال
ملکبهشهرداریمراجعهوکارشناسمنتخبخودرامعرفینماییددرغیراینصورتشهرداریبرابرمقررات

قانونیاقدامخواهدنمود.
محمودصفری– شهرداراردبیل

آگهی تملک
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ماده  لیتر  هزار   400 خرید  کیفی  ارزیابی  فراخوان  تجدید  موضوع: 
  SKS  - 0031254 :ضدخوردگی تزریق پیوسته شماره تقاضا

1- موضوع: تجدید فراخوان ارزیابی کیفی خرید 400 هزار لیتر ماده 
ضدخوردگی تزریق پیوسته را  تحت تقاضای  SKS  - 0031254  از 

طریق سازندگان و تأمین کنندگان معتبر کاالی ساخت داخل کشور. 
2- محل و مدت انجام کار : استان خراسان رضوی، مشهد ، به مدت 12 ماه.

3- نام و نشانی مناقصه گذار: شرکت بهره برداری نفت وگازشرق- مشهد 
، بلوارخیام ، بلوارارشاد ، خیابان مهندس ،   نبش مهندس 6 ، پالك 18 . 

4- شرایط مناقصه گر : 
4-1- دارابودن شخصیت حقوقی ، کد اقتصادی و شناسه ملی .

4-2- داشتن توانایی مالی، تجربه، تخصص و سوابق کافی در زمینه 
موضوع قرارداد.

4-3- توانایی تهیه ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار )مناقصه( 
به مبلغ  7/900/000/000  ریال و در صورت برنده شدن ارائه تضمین انجام 
تعهدات به میزان 10 درصد مبلغ پیشنهادی از انواع تضامین مجاز اعالم 

شده در آئین نامه تضمین معامالت دولتی.
4-4- در ضمن 25 درصد بار مالی معامله به عنوان پیش پرداخت در قبال 

اخذ ضمانتنامه معتبر بانکی مورد قبول خریدار پرداخت خواهد شد.
5- کلیه مراحل از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 

به آدرس WWW.SETADIRAN.IR  انجام خواهد شد.
 الزم است متقاضیان در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور، 
مراحل ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در 

فرآیند از طریق سایت سامانه محقق سازند. 
شماره فراخوان ارزیابی کیفی در سامانه ستاد ایران 2001092258000024 

می باشد.  
6-گشایش پاکت های مناقصه پس از انجام مراحل بارگذاری اسناد از 
سوی فروشندگان، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

)ستاد( با اطالع رسانی قبلی انجام خواهد شد.
7- در صورت نیاز به اطالعات بیشتر ، متقاضیان میتوانند با تلفن های  

333 و 37047337 -051 تماس حاصل نمایند.
و  WWW .SHANA .IR سایت  در  فوق  آگهی  ضمنًا 

 WWW.ICOFC.IRو WWW.EOGPC.IR درج میباشد.
شناسه آگهی: 1312982

روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق

آگهی تجدید مناقصه 
عمومی دو مرحله ای  ول

ت ا
نوب

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران 
شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق  
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رتبه بندی 
معلمان در زمان 
مقرر انجام 
می شود

به گزارش مهر، 
یوسف نوری، وزیر 
آموزش و پرورش 
گفت: رتبه بندی در 
زمان مقرر انجام 
می شود و پیش 
از نوبت خود در 
کمیسیون های دولت 
در حال بررسی است؛ 
این کار به دستور 
رئیس جمهور 
صورت گرفته و 
 اجرای آن از اول 
مهر ۱۴۰۰ خواهد 
بود. اعتبار 
رتبه بندی معلمان 
۳۸هزار میلیارد 
تومان برای 
۸۵۰هزار فرهنگی و 
برای ۱۸ ماه است.

اعظم طیرانی  زنــگ خطر 
حــذف رشته ریــاضــی از برخی 
دبیرستان ها به گوش می رسد. 
محمدمهدی کاظمی، معاون 
آموزش متوسطه وزارت آموزش 
و پـــــرورش اوایـــــل هــمــیــن مــاه 
گفته بود: »رشته ریاضی برخی دبیرستان ها به 
دلیل نبود تقاضا تعطیل شــده که باید بــرای آن 

چاره اندیشی کنیم«.
وی در اظهارنظر دیگری از طرح تجمیع رشته های 
نظری که با یکدیگر قرابت دارند خبر داده و گفته 
ــود: بــا توجه بــه قــرابــت محتوایی دروس رشته  ب
ریــاضــی و تجربی بــه خصوص در پایه دهــم که 
اخــتــاف چندانی در پــایــه درســـی ایــن دو رشته 
نداریم، می توان این دو رشته را تجمیع کرد و شاید 

به کاهش تب کنکور هم کمک کند.

آدم ها روبات می شوند  ◾
ــرم زاده؛ چــهــره مــانــدگــار  ــ ــ پــروفــســور امــیــدعــلــی ک
ریاضیات ایــران به ما می گوید: حال و روز رشته 
ــروز نیست؛ این  ــروز و دیـ ریــاضــی، مــربــوط بــه امـ
مشکل از 10 ســال پیش آغــاز شــده بــود و دلیل 
ــرورش، دانــشــگــاه و جامعه اند  ــ ــوزش و پـ ــ آن آم
ــاضــی بــی تــوجــه انــد  ــه دانــش آمــوخــتــگــان ری کــه ب
ــی تـــأکـــیـــد نــمــی کــنــنــد؛  ــاضــ ــ ــر اهـــمـــیـــت ری ــ  و ب
ــوزان مــا کــم کـــار نیستند. اگــر  ــــش آمــ ــه دان وگــرن
آمــوزش ریاضی تضعیف شــود بــدون شک فکر 
کــردن هم مختل مــی شــود. بــدون گسترش علم 
ریاضی، جامعه نمی تواند فکر کند و افراد تبدیل 
ــادر بــه فکر کــردن  بــه روبــات هــایــی می شوند کــه ق

نیستند.
البته والدین حق دارند برای آینده شغلی فرزندان 
خود نگران باشند زیرا وقتی می بینند وضعیت 
اشتغال در رشته هایی مثل پزشکی خیلی بهتر 

است، منطقی است که فرزندان خود را به تحصیل 
در آن رشته ها هدایت کنند.

ایــن استاد دانشگاه شهید چمران اهــواز ادامــه 
می دهد: دولت باید ضمن مشورت با انجمن های 
ریاضی و فیزیک و استادان پیشکسوت این رشته 

راهکار پیدا کند. 
اوایل انقاب اقبال به رشته ریاضی کم شده بود 
و ما با مطرح کردن مسئله المپیاد، دانش آموزان 
و دانشجویان را تشویق به شرکت در مسابقات 
المپیاد ریاضی کردیم و چون هر سال این مسابقه 
در یک شهرستان برگزار می شد خانواده ها نیز 
عاقه مند شده بودند فرزندانشان در رشته ریاضی 
تحصیل کنند و دیگر ریاضی تنها عــدد، رقــم و 
محاسبه نبود، بلکه حتی برای خانواده هایی که از 

اهمیت آن بی اطاع بودند، تحصیل فرزندانشان 
در این رشته وجهه اجتماعی خاصی داشت.

ابهام در آینده شغلی مهندسان  ◾
حسین دهقان، دکترای جامعه شناسی آموزش و 
پرورش نیز در این خصوص به ما می گوید: زمینه 
ــرای دانش آموختگان علوم تجربی و  اشتغال ب
شاخه پزشکی بیشتر فراهم شده و دلیل آن هم 
کمبودی است که همواره در نظام درمانی کشور 
وجود داشته است، از سوی دیگر فضای توسعه 
اقتصادی با چالش هایی در یک دهه اخیر مواجه 
بوده که آینده شغلی دانش آموختگان مهندسی 
را در هاله ای از ابهام قرار داده و این مسئله انگیزه 
ــوزان را بــه تحصیل در رشــتــه ریاضی  دانـــش آمـ

کاهش داده است. 
ایــن کــارشــنــاس آمـــوزش و پـــرورش در خصوص 
ــرای ادامــه  پیامدهای بی رغبتی دانــش آمــوزان ب
ــاضــی مــی گــویــد: کمبود  تحصیل در رشــتــه ری
دانش آموخته رشته های ریاضی و مهندسی، 
سیاست های توسعه کشور را به طور کامل نقش 
بر آب می کند. هر دولت و کشوری که بخواهد در 
راستای توسعه حرکت کند باید سرمایه انسانی 
کافی در رشته های فنی و مهندسی داشته باشد. 

مسئوالن بی تفاوت  ◾
امــا علیرضا رحیمی، کــارشــنــاس دیــگــر آمــوزش 
و پــــرورش بــه مــا مــی گــویــد: یــکــی از دالیــلــی که 
دانش آموزان، رشته ریاضی را از گزینه های انتخاب 
رشته خود حذف کرده اند، حجم باالی محتوا و کار 
بیشتری است که دروس رشته ریاضی به آن نیاز 
دارد. این مسئله موجب شده ترس بر دانش آموزان 
غالب شود اما پیشتر چون زمینه اشتغال فراهم 
بــود، دانــش آمــوزان این ترس و سختی را به جان 
می خریدند. البته این موضوع تنها عامل حذف 
رشته ریاضی از مدارس نیست اما اگر امروز برای 
این مسئله تدبیری اندیشیده نشود 10 سال آینده 
کشور با کمبود دانش آموخته فنی و مهندسی 

مواجه خواهد شد. 
وی اضــافــه می کند: در شرایطی کــه تــعــدادی از 
بهترین دانشگاه های کشور متعلق به رشته های 
فنی و مهندسی اســت با کاهش دانــش آمــوزان 
رشته ریاضی در آینده تعداد زیادی از کرسی های 
این دانشگاه ها خالی می ماند. دلیل اصلی همه 
این مشکات این است که ما در نظام آمــوزش و 
پرورش کشور یک مغز تصمیم گیرنده و برنامه ریز 
نداریم و هر مسئولی هر تصمیمی که می خواهد، 
می گیرد و کسی بر اســاس مطالعات و اطاعات 
صحیح و پژوهش های دقیق کاری انجام نمی دهد؛ 

همان طور که اکنون در پژوهشگاه آموزش و پرورش 
صدها پروژه در حال اجراست اما هیچ تأثیری در 
توسعه کشور ندارد. زنگ خطر این موضوع از سال 
97 به صدا درآمد و این پروژه باید از سال های قبل 
اجرا می شد، اما متأسفانه هنوز عملیاتی نشده 
است، این مسئله موضوعی نیست که بتوان برای 

آن سیاست گذاری آنی کرد. 

برای نجات آینده مهندسی چه باید کرد؟ ◾
اما علیرضا قربانی پــور، دیگر کارشناس آموزش 
و پــرورش نظری متفاوت دارد. او معتقد است 
بخشی از انتخاب رشته در مقطع دوم متوسطه به 
کارکرد مشاوران و دبیران مدارس بستگی دارد، به 
طوری که اگر دبیران و مشاوران بتوانند در پایه نهم 
با معرفی رشته ها، مزایای هر رشته برای توسعه 
و خودکفایی کشور و آینده شغلی آن هــا را برای 
دانــش آمــوزان و حتی خانواده های آن هــا ترسیم 
کنند به دانش آموزان فرصت انتخاب رشته بهتری 

خواهند داد.
وی در گفت وگو با ما اضافه می کند: پذیرفته شدگان 
رشته های فنی و مهندسی وقتی وارد دانشگاه 
می شوند انتظار دارنـــد بــا شرکت در کارگاه های 
آموزشی و گذراندن واحدهای عملی تجربه کسب 
کنند، امــا متأسفانه بیشتر واحــدهــای درســی 
دانشگاه ها نظری برگزار می شود و دانشجویان 
نخبه این رشته ها نسبت به آینده تحصیلی خود 
دلسرد می شوند و در بسیاری از مواقع تغییر رشته 

می دهند. 
وی اضافه می کند: نکته دیگر این است که جوانان 
تمایل دارنــد پس از مقطع کارشناسی به لحاظ 
اقتصادی مستقل شوند، اما متأسفانه در حال 
حاضر بازار کار رشته های فنی و مهندسی اشباع 
شده و اگر هم کاری باشد در مقایسه با رشته های 

تجربی درآمد قابل قبولی ندارد.

زنگ خطرحذف رشته ریاضی به صدا درآمده است

دبیرستانهایبیحساب!

ددستچينستچين

پروفسور
میدعلیکرمزاده

ا

رریاضیاتایران
چهرهماندگا

در بسیاری از کشورها در دوره متوسطه فقط 
دو رشته وجود دارد؛ یک رشته عمومی شامل 
دروس ریاضی، تجربی و انسانی و یک رشته 

مهارتی. متأسفانه در کشور ما آموزش و پرورش 
توانایی اجرای این طرح را در حال حاضر ندارد 

و باید زیربناها، نیروی انسانی و طرح های الزم 
برای آن فراهم شود تا ۱۰ سال آینده بتواند 

آن را اجرا کند. اما اکنون مسئوالن می توانند از 
طریق رسانه ها اهمیت رشته ریاضی و مهندسی 

را مطرح و تأکید کنند پیشرفت علم پزشکی، 

در سطوح مختلف فناوری و مهندسی پزشکی 
مرهون علم ریاضی و توسعه همه علوم در گرو 

ریاضی است و اگر ریاضی و مهندسی را از جامعه 
علمی حذف کنیم پیشرفت جامعه مختل خواهد 

شد. 
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حقوق 289 میلیون تومانی رئیس دانشگاه! ◾
حسن شجاعی، رئیس کمیسیون اصل 90 
مجلس به فــارس گفت: بر اســاس مصوبه 
هیئت های امنای دانشگاه های علوم پزشکی 
پایه حقوق های نجومی به مدیران و برخی اعضای هیئت 
علمی این دانشگاه ها پرداخت می شود؛ به عنوان نمونه 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی یکی از استان ها ماهیانه 

۲۸9 میلیون تومان حقوق دریافت کرده است.

مراقب تاخت و تاز شارالتان ها باشیم ◾
سعید ســرکــار، دبیر ستاد توسعه نانو با 
ــاره بــه شعار امــســال بــه ایسنا گفت:  اشـ
نگرانی من ایــن اســت که شرایط موجب 
شود حرکت دانش بنیانی از ریل خارج و محل تاخت و 
تاز شارالتان ها شود و این همان نگرانی است که رهبر 
انقاب تأکید فرمودند، شعار امسال بر سربرگ کاغذها 

درج نشود.

جای خالی برای کودکان کار نداریم ◾
بــه گـــزارش آنـــا، محمد علی گو، مدیرکل 
آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی 
گفت: بــاوجــود جــمــع آوری و ساماندهی  
ــار هیچ خیابانی بیشتر از دو  روز خالی  کــودکــان ک
نمی ماند و ما شاهد حضور افراد جدید هستیم. در حال 
حاضر در مراکز نگهداری کودکان خیابانی بهزیستی 

هیچ ظرفیت خالی وجود ندارد.

استقبال ضعیف جوانان از اهدای خون  ◾
به گزارش آنا، مصطفی جمالی؛ مدیرعامل 
ســازمــان انتقال خــون ایـــران از استقبال 
ضعیف جوانان در اهدای خون ابراز نگرانی 
کرد و گفت: در حال حاضر میانگین سنی اهداکنندگان 
۴0 تا ۵0 سال است. در کشورهای توسعه یافته به ازای 
هر یک هزار نفر، ۳۵ نفر و در ایران ۲۳ نفر خون اهدا 

می کنند.

جامعه

ف
,4
01
01
70
2

بدین وسیله به اطالع همگان می رساند 
ک���ه ب���رگ س���بز خ���ودرو اینجان���ب علی 
ن���ژاد ش���اهرخ آب���ادی ب���ه ش���ماره ملی 
2991078200  مربوط به خودرو س���واری 
لندرو ر رنگ آبی سیر- روغنی  مدل سال 
1369 به شماره پالک 45 ایران 286 س 
61  به ش���ماره موت���ور   31033497   و 
شماره شاسی  033045  مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

دی
قو
مف
هی
آگ

ب���رگ س���بز موتورس���یکلت زیگم���ا م���دل 1397 رنگ 
آبی به ش���ماره موت���ور 0169N1D5000002 و ش���ماره 
تن���ه N1DMFKKMCJXA00071 و ش���ماره انتظامی 
84824 ایران 776 به مالکیت غالمحسین محمدپور 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

40
10
17
58

دی
قو
مف
ی
گه
آ

ب���رگ س���بز و س���ند کمپان���ی خ���ودرو س���واری ال 90 
پ���الس م���دل  1397 ب���ه رن���گ س���فید ب���ه ش���ماره 
ب���ه  ش���ماره موت���ور  ای���ران 74  پ���الک 839س77 
شاس���ی  ش���ماره  و    100017827RR104864
NAALSRBYWJA616117 به مالکیت هادی کسرائی 
یگانه مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط می گردد.

/ر
40
10
17
62

دی
قو
مف
ی
گه
آ

ب���رگ س���بز کامیون���ت ون نیس���ان تی���پ 2400 رنگ 
-32 پ���الک  ش���ماره   1388 م���دل  –روغن���ی  آب���ی 
389د94  ش���ماره موت���ور 501766  ش���ماره شاس���ی 
NAZPL140TBM211623 متعل���ق ب���ه آقای ابراهیم 
ایوبی به ش���ماره مل���ی 0652154298 مفقود گردیده 

است. ف
, 4
01
01
64
0

دی
قو
مف
ی
گه
آ

ف
,4
01
01
68
2

بدی���ن وس���یله به اطالع همگان می رس���اند 
که برگ سبز خودرو اینجانب شیدا شفیعی 
ب���ه ش���ماره مل���ی 2992261051  مرب���وط به 
خودرو س���واری پ���ژو تی���پ 206TU3   رنگ 
س���فید - روغنی  مدل سال 1390 به شماره 
پ���الک 45 ای���ران 527 د 34  ب���ه ش���ماره 
موت���ور   14190009732   و ش���ماره شاس���ی  
NAAP03ED5BJ504627  مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

دی
قو
مف
هی
آگ

سند کمپانی و برگ سبز خودروی سواری سیستم 
پرای���د تی���پ  جی تی ایکس ای م���دل 1388 رنگ 
س���فید به ش���ماره موتور 2984784 و به ش���ماره 
شاسی S 1412288276984 و به شماره انتظامی  
759ل67 ای���ران 42 به نام زینب علیزاده ش���بان  

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

ف
,4
01
01
76
4

دی
قو
مف
ی
گه
آ

ب���رگ س���بز و س���ند کمپان���ی خ���ودرو س���واری پیکان 
م���دل  1380 ب���ه رن���گ س���فید ب���ه ش���ماره پ���الک 
587ب19 ای���ران 12 به  ش���ماره موت���ور 11128014182  
و ش���ماره شاس���ی 80411619 به مالکیت علی حاتمی 
مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبارس���اقط م���ی گردد.

/ر
40
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16
33

دی
قو
مف
ی
گه
آ

ف
,4
01
01
77
2

برگ سبز سواری دناEF7 مدل 1396 شماره پالک 
 147H0253256 ایران20-423ه68 شماره موتور
ش���ماره شاس���ی NAAW01HE7HE451949 ب���ه 
ن���ام پارال ندائ���ی مفقود گردی���ده و ازدرجه اعتبار 

ساقط می باشد. دی
قو
مف
ی
گه
آ

سند کمپانی و برگ سبز موتورسیکلت رهرو مدل 1393 
 0124NBJ399457 رنگ مش���کی به ش���ماره موت���ور
ش���ماره  و   NBJ***125G9320608 تن���ه ش���ماره  و 
انتظام���ی 36329 ای���ران 772 ب���ه مالکیت حس���ین 

غالمی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

40
10
17
57

دی
قو
مف
ی
گه
آ

برگ س���بز خودروی سواری سمند LX مدل 1399 
 124K1509062رنگ سفید روغنی به شماره موتور
و   NAAC91CE3LF702825 ش���ماره شاس���ی و 
ش���ماره پ���الک 567 ی 26 ای���ران 42 بنام مرضیه 
حس���ینی مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد. دی
قو
مف
ی
گه
آ

ف
,4
01
01
76
9

تی���پ  رن���و  س���واری سیس���تم  کارت  و  س���بز  ب���رگ 
TONDAR90A مدل 1396 به رنگ سفید پرشین به 
شماره موتور 100016216RR060751 و شماره شاسی 
NAALSRBYWHA534125 به شماره پالک 441 ج 
51 ای���ران 54 مفقود گردیده و از درجه اعتبارس���اقط 

می گردد. ف
, 4
01
01
67
4

دی
قو
مف
ی
گه
آ

ب����رگ س����بز و س����ند کمپانی خودرو س����واری لیف����ان تیپ 
ب����ه  رن����گ س����فید روغن����ی س����ال 1387   )1600CC(520
ش����ماره  و   74 ای����ران   749 ی  ش����هربانی82  ش����ماره 
موت����ور  ش����ماره  و   NAKN5M41287001240 بدن����ه 
LF481Q3Y080800244 به مالکیت تکتم فرحی قوچانی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می گردد.

40
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دی
قو
مف
ی
گه
آ

شرکت آب و فاضالب مشهد 
در نظر دارد

نامه معامالت شرکت های  آیین  رعایت مفاد  با 
آب و فاضالب شهری و استانی و از طریق مناقصه عمومی کاالی مشروحه ذیل را از تولید کننده یا تأمین کننده ذیصالح خریداری نماید  .

))آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای((

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مشهد                         

1. کارفرما : شرکت آب و فاضالب مشهد
2. محل تأمین اعتبار : اعتبارات غیر عمرانی

3. تاریخ و محل دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ 1401/02/20 لغایت 1401/02/25 از محل 
دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب یا در سایت اینترنتی http://iets.mporg.ir  قابل 

دریافت می باشد .
4. آخرین مهلت عودت پاکات اسناد مناقصه : ساعت 14 مورخ 1401/03/07 می باشد .

5. محل تسلیم پاکات مناقصه : مشهد ، خیابان فلسطین ، فلسطین 26 ، دبیرخانه شرکت 
آب و فاضالب مشهد و در صورت ابهام با شماره 05137008149 تماس حاصل نمایید .

6. مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت سه ماه می باشد . 
7. هزینه درج آگهی به عهده برندگان مناقصه می باشد.   

40
10
17
86

استاندارد تولید / سایر موضوعردیف
مشخصات

مبلغ تضمین
شرکت در فرآیند 
ارجاع کار به ریال

نوع تضمین شرکت 
در فرآیند ارجاع کار

در 1 گالوانیزه  وصل  و  لوله  خرید 
سایزهای مختلف

DIN 2444, DIN EN 10240 837/580/000
1.واریز نقدی به حساب جاری شماره 100050005 بانك پاسارگاد 

شعبه آبفای مشهد
2. ضمانتنامه بانکی .

3.اوراق مالی اسالمی دولت .   
4. چك تضمین شده بانکی.

 
لوازم شبکه و تجهیزات2

627/843/000درج در  مشخصات فنی اسناد رایانه ای

ف
/4
01
01
72
1

ش���هرداری بجنورد در نظر دارد مناقصه تجهیز و راه اندازی تصفیه 
خان���ه فاضالب کش���تارگاه صنعتی دام ش���هر بجنورد را به ش���ماره 
فراخوان 200۱00۵2۹۷00000۵ با برآورد اولیه20/230/000/000ریال و تضمین 
ش���رکت در مناقصه۱/۱00/000/000ریال از طریق س���امانه تدارکات الکترونیکی 

دولت برگزار نماید .
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران
 و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد ش���د و الزم اس���ت مناقصه گران 
در ص���ورت ع���دم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در س���ایت مذکور و دریافت 

گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
۱-تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ۱40۱/2/20می باشد

2-مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه از سامانه : 
تا ساعت ۱4:۱۵ تاریخ ۱40۱/2/2۷

3-مهلت زمان ارائه پیشنهادات: تا ساعت ۱4:۱۵ تاریخ ۱40۱/3/۷
4- زمان بازگشایی پاکتها : ساعت ۱4:30 تاریخ ۱40۱/3/8

اطالع���ات تم���اس دس���تگاه مناقصه گذار جه���ت دریافت اطالعات بیش���تر در 
خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های آدرس بجنورد بلوار دولت شهرداری 

بجنورد و تلفن 0۵8-32222۱۱0-۱4
شهرداری بجنورد

آگهی مناقصه تجهیز و راه اندازی تصفیه خانه فاضالب کشتارگاه صنعتی دام 
شهر بجنورد )نوبت  اول(

ف
,4
01
01
71
8

آگهی تجدیدمزایده  »نوبت اول«
سازمانس��اماندهیمشاغلشهریوفرآوردههایکشاورزیشهرداریسبزواردرنظرداردنسبت
ب��هره��نواجارهغرفه9بازارچهزائرازطریقتجدیدمزایدهبرایمدتدوس��الوباجزئیاتمندرجدر
اس��نادمزایدهبابهرهگیریازس��امانهتدارکاتالکترونیکیدولت)www.setadiran.ir(وباشماره

مزایده5001095096000001بهصورتالکترونیکیاقدامنماید.
زمانانتشاردرسایت:1401/2/20

مهلتدریافتاسنادمزایدهازسایت:1401/2/31
آخرینمهلتشرکتدرمزایده:1401/03/10
مبلغشرکتدرمزایده:5درصدقیمتپایه

ضمنارعایتمواردزیرالزامیاست:
1.برگ��زاریمزای��دهصرف��اازطریقس��امانهت��دارکاتالکترونیکیدول��تمیباش��دوکلیهمراحل
فرآیندمزای��دهش��املخریدودریافتاس��نادمزایده،پرداختتضمینش��رکتدرمزایدهارس��ال
پیشنهاداتقیمتواطالعازوضعیتبرندهبودنمزایدهگرانمحترمازاینطریقامکانپذیراست.
2.کلی��هاطالع��اتمورداجارهش��املمشخصات،ش��رایطونحوهاج��ارهدربرداعالنعمومیس��امانه

مزایده،قابلمشاهده،بررسیوانتخابمیباشد.
3.عالقهمندانبهشرکتدرمزایدهمیبایستجهتثبتنامودریافتگواهیالکترونیکی)توکن(

بهشماره02141934مرکزپشتیبانیوراهبردیسامانهتماسحاصلنمایند.
اطالع��اتتماسدفاترثبتناماس��تانها،درس��ایت)www.setadiran.ir(بخشثب��تنام/پروفایل

مزایدهگرموجوداست.
40مهدیدلبری-رئیسسازمانساماندهیمشاغلشهریوفرآوردههایکشاورزی

10
16
25

اسناد  در  مندرج  جزئیات  با  را  خود  نیاز  بر  مازاد  امالك  دارد  نظر  در  طرقبه  شهرداری   
شماره  با   www.setadiran.ir دولت   الكترونیكی  تداركات  سامانه  از  گیری  بهره  با  مزایده 

2001050352000001 به صورت الكترونیكی به فروش برساند. 
-تاریخ انتشار اسناد در سایت از ساعت 8 مورخ 1401/02/18 می باشد. 

-مهلت دریافت اسناد مزایده از سایت تا ساعت 19 مورخ 1401/02/22
-تاریخ بازدید از 1401/02/18 تا 1401/02/22 از ساعت 8 صبح تا 13

-مهلت ارائه پیشنهاد تا ساعت 12 مورخ 1401/03/03 
-زمان بازگشایی پاكت ها ساعت 8 صبح مورخ 1401/03/04

ضمناً رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:
مراحل  كلیه  و  باشد  می  دولت  الكترونیكی  تداركات  سامانه  از طریق  مزایده صرفاً  1.برگزاری 
فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده )در صورت وجود هزینه مربوطه(، پرداخت 
تضمین شركت در مزایده )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاكات، اعالم به برنده، واریز 

وجه مزایده و تحویل خودرو در بستر سامانه از این طریق امكان پذیر می باشد.
2. عالقه مندان به شركت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الكترونیكی 

)توكن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:مركز پشتیبانی و راهبری سامانه: 021-41934
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش 

»ثبت نام/پروفایل مزایده گر« موجود است.
روابط عمومی شهرداری طرقبه

آگهی مزایده عمومی
 شماره 001050352000001 2-  نوبت دوم 



پرسپولیس 
پرونده استوکس 

را به CAS نبرد

باشگاه پرسپولیس 
پس از اعالم حکم 

اولیه از سوی فیفا در 
آذر ماه سال گذشته، 

پرونده استوکس 
 CAS را به دادگاه

ارسال می کند و ثبت 
اولیه نیز در این نهاد 
انجام شده است، اما 

با تصمیم مدیران 
باشگاه پرسپولیس، 

این باشگاه از پرداخت 
هزینه دادرسی و 

ارسال الیحه دفاعی در 
زمان معین خودداری 

می کند، ظاهراً دلیل 
تصمیم اخیر مدیران 
پرسپولیس این است 

که این باشگاه بی جهت 
هزینه دادرسی دادگاه 

CAS را پرداخت نکند.

در  حاشيه

نزول ایران در 
رنکینگ جهانی 

شمشیربازی

فدراسیون جهانی 
شمشیربازی پس 

از پایان جام جهانی 
سابر مادرید، رنکینگ 
انفرادی و تیمی را اعالم 
کرد. در بخش انفرادی 
پاکدامن تغییر جایگاه 

نداشت اما بقیه 
نمایندگان ایران صعود 
کردند. در بخش تیمی، 

ایران جایگاه ششم را 
از دست داد و به رده 
هفتم آمد.تیم ایران 

در جام جهانی مادرید 
سیزدهم شد و این 

پیش بینی می شد در 
رنکینگ یک پله نزول 

داشته باشد.

خبرخبر
روزروز

  ارلینگ هالند 
داستان پر کش و قوس ارلینگ هالند 

در حال اتمام است و او فصل بعد برای 
منچسترسیتی توپ خواهد زد. همین 
تابستان بند فسخ 75 میلیون یورویی 

او قابل فعال شدن است.

  پپ گواردیوال 
سرمربی منچستر سیتی می گوید در کل 

انگلیس همه می خواهند لیورپول قهرمان 
شود. لیورپول در رقابت های اروپایی تاریخ 

باورنکردنی دارد اما در لیگ برتر نه؛ زیرا طی 
30 سال فقط یک بار قهرمان شده است.

  اولیویه ژیرو 
 ستاره فرانسوی میالن در مورد عالقه 

خود به فوتبال ایتالیا گفت: در جام 
جهانی 1994 هوادار ایتالیا بودم و 

وقتی روبرتو باجو ضربه پنالتی خود 
را از دست داد، گریه کردم.

هرچه به هفته های 
پــــــایــــــانــــــی لـــیـــگ 
نزدیک تر می شویم 
مــصــوبــه آبــــان مــاه 
ــت رئـــیـــســـه  ــئـ ــیـ هـ
فــدراســیــون فوتبال 
تــوجــه بیشتری را بــه خـــودش جلب 

می کند.
در حالی که پس از صحبت های سهیل 
مهدی رئیس کمیته برگزاری مسابقات 
سازمان لیگ در برنامه فوتبال برتر و 
اشاره او به این موضوع که گل زده در 
خانه حریف در جدول مسابقات لیگ 
برتر در صــورت برابر بــودن امتیازات 
ــود مــســئــوالن  ــحــاظ مــی شـ دو تــیــم ل
باشگاه پرسپولیس اعتراضاتی را در 
مصاحبه های مختلف مطرح کــرده 
بودند، حاال خبر می رسد آن ها رسماً 
در نــامــه ای بــه حیدر بهاروند رئیس 
سازمان لیگ اعتراض خود را به صورت 

کتبی اعالم کردند.
مسئوالن باشگاه پرسپولیس در این 
نامه با استناد به نامه ابــالغ شــده از 
ســـوی ســازمــان لــیــگ بــه هیئت های 
فوتبال در بهمن ماه مدعی شدند در 
این نامه صحبتی از گل زده در خانه 
حریف به میان نیامده و باید در صورت 
برابر بودن امتیازات دو تیم در مجموع 

بــازی هــای رو در رو آیتم بعدی یعنی 
تفاضل گل دو تیم مالک قرار بگیرد.

ایــن اعتراض باشگاه پرسپولیس در 
حالی است که سازمان لیگ در نامه ای 
به تاریخ سی ام بهمن ماه سال ۱۴۰۰ 
هیئت فوتبال استان های مختلف را 
مورد خطاب قرار داده و در آن مشخصاً 
ــاره کـــرده کــه پــیــرو مصوبه هیئت  اشـ
رئیسه فــدراســیــون فوتبال در تاریخ 
بیست و نهم آبان ۱۴۰۰ مالک انتخاب 
تیم های صعود کننده یا سقوط کننده 
و مــالک تعیین تیم قهرمان به شرح 

زیر است؛
۱( باالترین امتیاز از تمام بازی های 

گروهی
۲( نتیجه حاصله از بازی رودررو دو تیم 

دارای امتیاز مساوی
۳( محاسبه تفاضل گــل از تمامی 

بازی های گروهی
۴( محاسبه باالترین تعداد گل زده

۵( انجام یک مسابقه رسمی در زمین 
بــی طــرف بــا رعــایــت مــقــررات حذفی 
بــا احتساب کلی محرومیت هــا و یا 
کــارت هــای اخــذ شــده در طــی مرحله 

گروهی تا پایان مسابقه
در واقع علت اختالف به وجود آمده 
بین مــســئــوالن بــاشــگــاه پرسپولیس 
ــرگــزاری مسابقات  و رئــیــس کمیته ب

مورد دوم قید شده در این نامه است؛ 
چرا که مسئوالن باشگاه پرسپولیس 
ــوح  ــه وضـ ــنــد بـ ــن ب ــ مــعــتــقــدنــد در ای
صحبتی از گــل زده در خانه حریف 
به میان نیامده و با استناد به همین 

موضوع خودشان را محق می دانند.
ــه قــیــد شـــدن ایــن  ــا تــوجــه ب هــرچــنــد ب
موضوع که مالک تعیین تیم اول یا دوم 
در صورت برابر بودن امتیازات نتیجه 
بــازی رو در رو اســت احتماالً تفسیر 
مسئوالن سازمان لیگ از این قانون 
فصل الخطاب خواهد بــود. بنابراین 
بدیهی است با توجه به حساسیت 
ــاالی مــســابــقــات و در پــیــش بــودن  ــ ب
آخرین هفته های لیگ مسئوالن این 
ســازمــان هــر چــه سریع تر بــه صــورت 
رسمی نظر نهایی را اعالم کنند تا دیگر 

این موضوع محل اختالف نباشد.
سهیل مهدی نیز در همین خصوص 
اعالم کرد سه شنبه)امروز( آیین نامه 
نهایی منتشر می شود تا همه ابهامات 
ــود. در حــال  و پــرســش هــا بــرطــرف شـ
حاضر با توجه به صحبت های مطرح 
شده، درصــورت تساوی امتیازی بین 
دو تیم استقالل و پرسپولیس در روز 
پایانی لیگ، استقالل به دلیل گل زده 
در بازی ای که پرسپولیس میزبانش بود 

دست باالتر را در جدول دارد.

هفته های پایانی لیگ برتر و یک مصوبه مبهم جنجالی

گل زده در خانه حریف یا تفاضل گل؟!
زیر ذره بين

توپ و تور

پرسپولیس - پورعلی گنجی 
در بن بست؟

در حالی که شایعات زیادی درباره توافق باشگاه 
پرسپولیس با پورعلی گنجی مطرح شده، اما یک 

مشکل در این راه وجود دارد.
بحث حضور پورعلی گنجی در پرسپولیس و 
مذاکرات این مدافع ملی پوش با سرخپوشان 
در روزهای گذشته به یکی از مسائل اصلی این 
باشگاه تبدیل شده است. مذاکراتی که مراحل 
ابتدایی آن طی و حتی صحبت از توافق نهایی 
نیز مطرح شــده، امــا یــک مشکل بــزرگ بــرای 
حضور ایــن مــدافــع ملی پوش در پرسپولیس 

وجود دارد.
پورعلی گنجی بــه دلیل پــارگــی ربــاط صلیبی، 
حــدود 9 مــاه اســت که از فوتبال به دور بــوده و 
فقط در چند ماه گذشته به صورت اختصاصی 
تمرینات خود را دنبال کرده و چند جلسه نیز در 

تمرین سرخپوشان حضور داشت.
ظــاهــراً بــا وجـــود مــذاکــرات ابــتــدایــی رخ داده، 
ــای مــصــدوم پورعلی گنجی  نگرانی ها بــابــت پ
وجــود دارد و این بازیکن ملی پوش به آمادگی 
۱۰۰درصــد بعد از مصدومیت نرسیده است. 
موضوعی که باعث نگرانی سرخپوشان شده 
و حضور این بازیکن در پرسپولیس را با چالش 

مواجه کرده است.
سرخپوشان ابتدا به دنبال تعیین تکلیف پای 
مــصــدوم پورعلی گنجی هستند و در صــورت 
اطمینان از شرایط این بازیکن، ادامه مذاکرات 
ــرارداد با او انجام خواهد شــد.ایــن در  و عقد قـ
حالی است که یحیی نیم نگاهی هم به جذب 
شجاع خلیل زاده و کنعانی زادگــان داشت که 
ظاهراً موانع سر راه جــذب آن هــا بیشتر از آن 
اســت که ســرخ ها وقتشان را تلف کنند. خط 
دفاع پرسپولیس با کناره گیری سید جالل نیاز 
به ترمیم اساسی دارد و آمار گل های خورده تیم 
یحیی در ایــن فصل نیاز به ترمیم اساسی در 
دیــوار دفاعی را به خوبی روشن می کند. قطعاً 
بــرای خرید مدافعان بهتر نیاز به خالی کردن 
لیست است که ابراهیمی، سید جالل و فرجی 

گزینه های خروج از این فهرست هستند.

چهارمین میزبانی ایران در جام باشگاه های 
والیبال آسیا

 جام بیست و دوم 
در تهران ماندنی است؟

در ۲۱ دوره گذشته جــام باشگاه های والیبال 
آسیا، تیم های ایــرانــی توانسته اند ۱۵ بــار این 
جام را فتح کنند.مسابقات والیبال قهرمانی 
باشگاه های مردان آسیا از ۲۴ اردیبهشت آغاز 
می شود و تیم های شرکت کننده در این رقابت ها 
با ستارگان مطرح والیبال جهان به مدت هفت 

روز در تهران به مصاف یکدیگر می روند.
از هشت تیم شرکت کننده در این مسابقات، 
ــران هستند و  پیکان و شهداب دو نماینده ای
بدون شک رقبای اصلی آن ها سانتوری سانبردز 
ــن و الــریــان قطر هستند کــه چند ستاره  از ژاپ
شناخته شده والیبال جهان را در ترکیب خود 
جای داده اند؛ اگرچه ایرانی ها نیز در این دوره با 
ترکیبی پرستاره در مسابقات حاضر می شوند. 
نخستین دوره این رقابت ها در سال ۱999 در چین 
برگزار شد و به غیر از سال های ۲۰۰۴ و ۲۰۲۰ که این 
مسابقات به دلیل شیوع بیماری سارس و کووید 
۱9 برگزار نشد، در سایر سال ها رقابت های والیبال 
قهرمانی باشگاه های مردان آسیا برگزار شده است.
بیست ودومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی 
ــردان آســیــا از ۲۴ اردیبهشت  بــاشــگــاه هــای مـ
در تهران آغــاز می شود تا والیبال ایـــران برای 
چهارمین بــار در ایــن رقابت ها میزبان باشد. 
ایــران در سال ۲۰۰۲ برای نخستین بار میزبان 
این رقابت ها شد و در سال های  ۲۰۰۴ و ۲۰۱۳ نیز 

میزبانی به ایران رسید.
تیم های شهداب یــزد به عنوان قهرمان لیگ 
برتر سال ۱۴۰۰ و پیکان تهران به عنوان میزبان، 
ــن رقــابــت هــا هستند.  نمایندگان ایـــران در ای
شــهــدابــی هــا نخستین حــضــور خـــود در ایــن 
رقابت ها را تجربه می کنند امــا پیکان سابقه 

دیرینه در این مسابقات دارد.
در ۲۱ دوره گذشته، تیم های ایــرانــی ۱۵ بــار به 
عنوان قهرمانی رسیده اند و از سال ۲۰۱6 نیز 
قهرمانی باشگاه های آسیا در اختیار نمایندگان 

باشگاهی ایران بوده است. 
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اسماعیلی در قطر جام برد ◾
در دیدار فینال جام اتحادیه قطر تیم العربی دوحه ۳ 
بر ۲ لوسیل را شکست داد و به عنوان قهرمانی دست 
یافت. علی سهیل )۳(، احمد االنصاری )۱۳( و ابراهیم 
کال )79( زننده سه گل العربی بودند. گل های لوسیل هم 

در دقایق ۴۱ و ۴9 به ثمر رسیدند. 
فرشید اسماعیلی در ترکیب اصلی العربی برابر لوسیل 

بازی کرد.

کاپیتان تیم ملی فوتسال ایران در راه اسپانیا ◾
ملی پوش ایرانی بنفیکا به احتمال زیاد فصل آینده در 
لیگ اسپانیا بازی خواهد کرد. هرچند هنوز بازی های 
این فصل لیگ فوتسال پرتغال به پایان نرسیده است 
اما خبرها حاکی از احتمال جدایی طیبی از تیم بنفیکا 
برای فصل آینده است. طیبی چند پیشنهاد از تیم های 
اسپانیایی دارد و به احتمال زیاد فصل آینده حضور در 

پنجمین تیم خارجی را تجربه خواهد کرد.

ستاره کوبایی در لیست 20 نفره شهداب! ◾
شهدابی ها از دو خرید خارجی خود یعنی ژاورونــوک 
دونوان و جان گردن پرین، بازیکنان اهل جمهوری چک 
و کانادا رونمایی کرده بودند، اما نام سیمون روبرتلندی 
ستاره کوبایی تیم لوبه ایتالیا نیز در لیست این تیم دیده 
می شود. این بازیکن همچنان در فینال سری آ ایتالیا 
مشغول بازی است و باید دید می تواند به تهران سفر 

کند یا خیر؟

 پرسپولیس - سپاهان در تبریز ◾
بعد از اتفاقات فصل گذشته که منجر به حکم کمیته 
انضباطی مبنی بــر انــجــام دیــدارهــای دو تیم در لیگ 
بیست و یکم در زمین بی طرف شده بود، اکنون باشگاه 
پرسپولیس با انجام این بازی در استادیوم یادگار امام 
تبریز موافقت کرده است.به گزارش ورزش سه و با اعالم 
باشگاه پرسپولیس این دیدار با حضور تماشاگران هر دو 

تیم برگزار خواهد شد.

در هفته های اخیر شایعاتی در مــورد احتمال جدایی 
کریستیانو رونالدو از یونایتد بعد از تنها یک سال مطرح 
شده اما به نظر می رسد باوجود اینکه شیاطین سرخ 
نتوانستند در لیگ قهرمانان سال آینده حضور پیدا کنند 

این بازیکن می خواهد به قرارداد خود با باشگاه پایبند باشد.
کریستیانو رونالدو به هم تیمی های خود در رختکن منچستریونایتد 
گفته است که در صورت تمایل اریک تن هاخ، سرمربی جدید باشگاه 
فصل آینده نیز در منچستریونایتد باقی خواهد ماند. برپایه ادعای 
نشریه دیلی میل، هیچ کس به اندازه رونالدو از نتایج این فصل ناامید 
نیست، اما او نمی خواهد در این شرایط یونایتد را ترک کند و قصد دارد 
به یونایتد برای بازگشت به لیگ قهرمانان و فتح عناوین معتبر کمک 
کند. همچنین به نظر می رسد به تازگی رونالدو در این مورد با سرالکس 
فرگوسن نیز مشورت کرده و سرمربی سابق یونایتد خواهان ماندن او 

شده است.
حتی رونالدو به دیگر بازیکنان یونایتد اعالم کرده مشکلی با قرار گرفتن 
در لیست احتمالی و مازاد اریک تن هاخ ندارد و در صورت عدم تمایل 
این سرمربی هلندی به همکاری، بدون هیچ مشکلی اولدترافورد را ترک 
خواهد کرد. رونالدو از بازگشت به اولدترافورد پشیمان نیست و در 
همین فصل نیز خاطرات خوبی از بازی کردن برای یونایتد در ذهن دارد. 
به هر حال به زودی و طی جلسه ای با سرمربی جدید یونایتد، تکلیف 

آینده رونالدو معلوم خواهد شد.
این در حالی است که سران یونایتد ۲۵ درصد از دستمزد بازیکنان خود 
را کاهش خواهند داد. این یک مجازات سخت پس از از دست دادن 
لیگ قهرمانان است. رالف رانگنیک سرمربی موقت و آلمانی پس از  

شکست سنگین مقابل برایتون از عملکرد تیمش انتقاد کرد. 
در ابتدای فصل باشگاه با بازیکنان این تیم به توافق رسیده بود که در 
در صورت عدم کسب جواز حضور در لیگ قهرمانان اروپا، دستمزد 
آن ها ۲۵ درصد کاهش یابد. با این کار، منچستریونایتد در تالش است 
تا میلیون ها پوند ضرر مالی با توجه به عدم حضور در لیگ قهرمانان 

اروپا را جبران کند.
به عنوان مثال، کریستیانو رونالدو در صــورت ماندن در باشگاه، 
حقوق خود را از ۳۸۵هزار پوند در هفته به کمتر از ۳۰۰هزار کاهش 

خواهد داد. 
این باعث می شود او ساالنه نزدیک به ۵ میلیون پوند کمتر درآمد 
داشته باشد. با توجه به این شرایط بعید نیست کریستیانو رونالدو 

تصمیم به رفتن از یونایتد در پایان فصل بگیرد.

چراغ سبز به شیاطین

رونالدو: اگر بخواهند می مانم 

جهان فوتبال

ستارگان ورزش

والیبال ایــران، تقویم شلوغی را در تابستان ۱۴۰۱ 
پیش رو دارد. تیم ملی ایران با هدایت بهروز عطایی 
به عنوان نخستین مربی ایرانی دهه اخیر تیم ملی، 
رقابت های سختی در لیگ ملت ها با تیم های بزرگ 
جهان، پیش رو دارد تا برای مسابقات قهرمانی 
جهان ۲۰۲۲ آمــاده شــود. محمدرضا داورزنــی به 
عنوان رئیس فدراسیون والیبال در مورد شرایط 

والیبال ایران گفت وگو کرده است.

 والیبال تنها ورزش تیمی حال حاضر ایران است  ◾
که برای مدت های طوالنی، تنه به تنه کشورهای بزرگ 
دنیا زده است. آیا در حین این افتخار آفرینی ها به 
خودتان گفته اید که من بهترین مدیر ورزشی حال 

حاضر ایران هستم؟
زمانی که چنین تصویری از خودم داشته باشم، 
لحظه سقوط من خواهد بود. ما باید همواره این 
نکته را در نظر داشته باشیم که به آینده ای بهتر فکر 
کنیم و قله های باالتری را فتح کنیم. زمانی هیچ کدام 
از این موفقیت ها و اهــداف را نداشتیم و حاال به 
آن رسیده ایم ولی به هیچ عنوان درست نیست 
که کار خودمان را تمام شده بدانیم. انجام کارهای 
زیادی در  والیبال هم در آسیا و جهان و هم برای 
دختران و پسران باقی مانده است. همیشه باید 
برای قرار گرفتن و باقی ماندن در بین تیم های برتر 

دنیا تالشمان را بیشتر کنیم.

 چرا برای دستیابی به این اهداف همچنان با مربی  ◾
خارجی ادامه ندادید و به سراغ گزینه ایرانی رفتید؟

زمانی که اهداف خود را تنظیم می کردیم و دوست 
داشتیم قهرمان آسیا شویم و به المپیک راه پیدا 
ــزرگ و دنیا دیده  کنیم، نیاز به تجربه مربیان ب

داشتیم؛ کسانی که المپیک را تجربه کــرده  و در 
مسابقات قهرمانی جهان حضور داشته باشند. 
ما در واقع فرصت را به مربیان داخلی نیز دادیم 
تا در کنار مربیان بزرگ دنیا کسب تجربه کنند و 
والیبال کشور نیز از این تجربیات استفاده کرد. 
خوشبختانه در حال حاضر در هر سه رده سنی 
مردان از مربی داخلی استفاده می کنیم. البته در 
تیم ملی بزرگساالن، دو مربی بدنساز و آنالیزور 
خارجی به خدمت گرفتیم تا به بهروز عطایی 
کمک کنند و نقاط ضعف خــود را در ایــن حوزه 

برطرف کنیم.

 توقعاتی که از مربیان خارجی پیشین تیم ملی  ◾
داشتید از بهروز عطایی نیز دارید؟

تیمی که در سال ۲۰۱۲ قهرمان آسیا شد با تیمی 

که به تازگی به عنوان قهرمانی آسیا رسید، کامالً 
متفاوت است؛ چون در زمان های مختلف بازیکنان 
مختلفی به تیم وارد و از تیم خــارج می شوند. 
معموالً در کشورهای دنیا پس از المپیک، تیم ها 
پوست اندازی می کنند. ما نیز سعی کردیم روند 
پشتوانه سازی به ویژه توجه جدی به تیم های رده 
سنی پایه به گونه ای باشد که خروجی آن، بازیکنان 

قدرتمندی برای تیم بزرگساالن باشند.

 »ویــتــال هینن« سرمربی پیشین تیم ملی  ◾
لهستان معتقد بود لیگ ایران سطح باال نیست چون 

لژیونر و بازیکنان خارجی کمی دارد.
ــم، لیگ  با توجه به بررسی هایی که انجام دادیـ
برتر ایران در آسیا، جزو لیگ های خوب و عالی به 
حساب می آید ولی مقایسه آن با لیگ های برتر 

دنیا مثل ایتالیا، لهستان و روسیه درست نیست. 
تیم های بزرگ دنیا به دلیل فعالیت های اقتصادی 
و تجاری زیاد، مشکلی از بابت مالی ندارند و از این 
جهت لیگ ایــران با آن ها قابل مقایسه نیست. 
نباید فراموش کرد که در شرایط تحریمی و بحران 
اقتصادی، بسیار خوب عمل کردیم. زمانی تیم های 
ما با دالر ۳ هزار تومانی بازیکن می گرفتند اما با دالر 

۳۰ هزار تومانی این کار ممکن نیست. 

 در مقطعی، فدراسیون والیبال را به قصد وزارت  ◾
ورزش ترک کردید که اتفاقات خوبی بــرای والیبال 
نیفتاد. این وابستگی والیبال به شما خوب است 

یا بد؟
بد است. البته سعی کردم این اتفاق نیفتد. همه ما 
سرباز نظام هستیم و در ۴۰ سال گذشته هیچ گاه 
خودم تصمیم نگرفتم کجا به فعالیت ادامه بدهم.

 چه تصویری از تیم ملی والیبال ایــران پس از  ◾
المپیک 2024 پاریس دارید؟

فدراسیون تالش کرده تا همواره خون جدیدی به تیم 
ملی تزریق شود. از طرف دیگر بعضی اوقات مجبور 
هستیم فرصت را به جوان ترها بدهیم تا میدان 
ببینند. بنابراین باید برخی بازیکنان باتجربه را کنار 
بگذاریم که کار ساده ای نیست و نوعی ریسک 
به حساب می آید. ضریب این ریسک زمانی به 
حداقل می رسد که با بازیکنان جــوان به خوبی 
کار شده باشد. نگران آینده والیبال نیستم و فکر 
می کنم آینده والیبال وابسته به افراد و اشخاص 
ً مهم نیست؛  نیست. اینکه من باشم یا نباشم اصال
ریــل گــذاری خوبی انجام شــده که می تواند افق 

روشنی را برای والیبال کشور ترسیم کند.

ورزش7

 ادعای رئیس فدراسیون والیبال

خون جدیدی به تیم ملی تزریق کردیم



 استخراج نفت 
و گاز را تضمین 
می کنیم

سیدحسن نصراهلل 
گفت: افرادی که 
خواستار خلع سالح 
مقاومت هستند، 
می خواهند لبنان 
را در برابر دشمن 
بی دفاع کنند؛ آنان 
می خواهند لبنان 
آخرین برگ برنده اش 
در زمینه استخراج 
نفت و گاز را از دست 
بدهد. به گزارش ایرنا، 
وی با اشاره به اینکه 
مقاومت، استخراج 
نفت و گاز از آب های 
سرزمینی را برای 
لبنان تضمین خواهد 
کرد، تأکید کرد: 
کسی که می خواهد 
از لبنان و آب های آن 
دفاع کند به مقاومت 
و همپیمانانش رأی 
دهد.

خبر

بدون تیتر

آغاز بزرگ ترین رزمایش  تاریخ رژیم اشغالگر

مقاومت در آماده باش کامل
همزمان با افزایش تنش ها در اراضــی اشغالی، 
رسانه های صهیونیستی از آغاز بزرگ ترین رزمایش 
در تاریخ این رژیم خبر دادند که به تبع آن، مقاومت 
سطح آماده باش خود را باال برده است. به گزارش 
فارس، این رزمایش به نام »ارابه های آتش«  قرار 
بود سال گذشته )۲۰۲۱( برگزار شود اما به دلیل 
جنگ »سیف القدس« به تأخیر افتاد. مرحله اول 
رزمایش در ستاد مشترک ارتش آغاز می شود و 
سپس با توجه به واقعیت های امنیتی و برآوردها، 
دامنه رزمایش گسترده شده و تمامی بخش های 
ارتـــش دشــمــن صهیونیستی را دربــرمــی گــیــرد. 
گفتنی است پیش از این ارتش صهیونیست ها به 
سیاستمداران تل آویو توصیه کرده بود فعالً جنگ 
جدیدی با غزه انجام نشود؛ اما باز هم مانور بزرگ 
خود را آغاز کرده است. کانال ۱۳ تلویزیون رژیم هم 
اعالم کرد این رزمایش، جنگ با حزب هللا و حماس 

را شبیه سازی خواهد کرد.

  معاون نخست وزیر بلغارستان تهدید کرد اگر 
این کشور از ممنوعیت پیشنهادی بروکسل علیه 
نفت روسیه معافیت نگیرد، از تحریم های جدید 

اتحادیه اروپا حمایت نخواهد کرد.
  بر اثر حمله اشتباهی جنگنده های آمریکا به 
جنوب موصل، دو غیرنظامی از چوپان های آن 

منطقه کشته شدند.
  جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا به کشورهای اروپایی پیشنهاد داده از ذخایر 
ارزی مسدود شده روسیه برای بازسازی اوکراین 

استفاده کنند.
  ســران کشورهای بحرین و امــارات در پیام های 
ــایـــش  ــز آزمـ ــقــیــت آمــی ــه انـــجـــام مــوف ــانـ ــداگـ جـ

کولونوسکوپی را به شاه سعودی تبریک گفتند.

WWW.QUDSONLINE.IR سه شنبه 20 اردیبهشت 1401  8 شوال1443  10 می 2022   سال سی و پنجم    شماره 9802 

جهان

ــوی  هــر ســاله  عل
9 مــاه مــی میــالدی 
کــه فــرا می رســد، 
ارتــش روســیه رژه 
در  را  گســترده ای 
میدان ســرخ مسکو 
در کنــار کاخ کرملیــن برگــزار می کنــد.
این تاریخ که روس ها از آن به عنوان 
»روز پیروزی« یاد می کنند، یادآور غلبه 
این کشور بر آلمان نازی در سال ۱9۴۵ 
است. امسال اما 9 می به صحنه شاخ و 
شانه کشیدن های سیاسی بین روسیه و 
اروپا تبدیل شد. در همین راستا، رئیس 
در مراسم سالگرد  روسیه  جمهور 
پیروزی کشورش در جنگ جهانی دوم 
گفت: اکنون نیز مسکو در حال دفاع از 
امنیت سرزمین مادری است. به گزارش 
خبرگزاری فارس، والدیمیر پوتین که 
به همراه دیگر رهبران روسیه به روی 
مقبره والدیمیر لنین در میدان سرخ 
سخنرانی می کرد، افزود: مسکو در آن 

زمان علیه »فاشیسم« مبارزه کرده و 
پیروز شد. پوتین خطاب به نظامیان 
کشورش گفت: »اکنون نیز همین کار 
را می کنیم. شما در حال مبارزه برای 
مردم دونباس هستید. شما برای دفاع 
از امنیت سرزمین مادری می جنگید«. 
رئیس جمهور روسیه با اشاره به پایبندی 
این کشور به تعهدات بین المللی گفت: 
برخی کشورها برنامه کامالً متفاوتی 
دارند. آن ها تالش کردند به سرزمین های 
تاریخی ما نظیر کریمه حمله کنند. 
آن ها به استفاده از سالح اتمی تهدید 
و غربی ها نیز از چنین اقداماتی در 
همسایگی ما حمایت کردند«. او در 
ادامه سخنرانی خود درباره رژیم کی یف 
گفت: این تهدیدی بود که نمی توانستیم 
بپذیریم. همه شواهد حاکی از این 
است که ما با نئونازی ها طرف هستیم. 
غربی ها روسیه را به استفاده از سالح 
اتمی تهدید می کردند و نمی توانستیم 

آن را بپذیریم.

 در سمت مقابل هم، صدر اعظم  آلمان 
ضمن اعالم دوباره حمایت از اوکراین 
گفت: رئیس جمهور روسیه در نبرد 
با اوکراین پیروز نخواهد شد. »اوالف 
آلمان در نطق  شولتز« صدراعظم 
تلویزیونی به مناسبت سالگرد پایان 
جنگ جهانی دوم خطاب به مردم 
آلمان، به اوکراین برای همبستگی در 
مبارزه با تهاجم روسیه اطمینان داد. 
شولتز گفت: »پوتین در این جنگ پیروز 
نخواهد شد. اوکراین استقامت خواهد 
کرد«. در ادامه ادعاهای غرب علیه 
روسیه نیز جاستین ترودو، نخست 
وزیر کانادا که در سفری از پیش اعالم 
نشده به کی یف سفر کرده، پوتین را 
به ارتکاب جنایت جنگی در این کشور 
متهم کرد. روز گذشته هم در میان نبرد 
 تحریمی غرب علیه شرق رهبران گروه 7 
در دیدار مجازی خود بسته تحریمی 
جدیدی علیه بخش صنعتی، بانک ها 

و رسانه های روسیه اعالم کردند.

 پوتین در سالگرد پیروزی بر آلمان نازی:  پوتین در سالگرد پیروزی بر آلمان نازی: 
نمی توانستیم تهدید غرب را بپذیریمنمی توانستیم تهدید غرب را بپذیریم

انتخابات امسال ایرلند متفاوت از سال های گذشته خود 
بوده است. در نتیجه این فرایند سیاسی برای انتخاب 9۰ 
 عــضــو جــدیــد مجلس قـــانـــون گـــذاری، حـــزب مــلــی گــرای
 »شین فین« حزب ناسیونالیست و جمهوری خواه ایرلند 
شمالی که از مخالفان برگزیت و موافقان استقالل از انگلیس است، 
تاریخ ساز شده و موفق شد در تاریخ ۱۰۱ ساله خود، بیشترین کرسی ها را 
در مجلس ایرلند شمالی بدست آورد. به گزارش فارس، با پایان شمارش 
 آرا در ساعات اولیه صبح یکشنبه، نتایج نهایی نشان داد شین فین با

 ۲7 کرسی، حزب دموکراتیک اتحادگرا )DUP( را که دارای ۲۵ کرسی 
است، به رتبه دوم برده است. »میشل اونیل« معاون رئیس حزب شین 
فین در حال حاضر قرار است نخستین وزیر اول ملی گرا در ایرلند شمالی 
شود. اونیل در نخستین سخنرانی پیروزی حزب خود، با تاریخی توصیف 
کردن این پیروزی گفت: »امروز نمایان گر لحظه بسیار مهمی از تغییر 
است. امروز عصر جدیدی آغاز می شود که من بر این باورم به همه ما 
فرصت می دهد روابط در این جامعه را بر اساس انصاف و برابری و عدالت 

اجتماعی دوباره تصور کنند«.
حزب دموکراتیک اتحادگرا به دلیل نوع واکنش به برگزیت و ترتیبات 
تجاری مربوط به ایرلند شمالی، حمایت خود را در بین اتحادگرایان از 
دست داد و همین امر به شکاف آرا بین سه حزب اتحادگرای ایرلند 
شمالی منجر شد. پارلمان ایرلند شمالی به اشتراک قدرت بین احزاب 
ملی گرا )آن هایی که خواستار اتحاد ایرلند هستند( و اتحادگرایان )آن هایی 
که می خواهند ایرلند شمالی بخشی از انگلیس بماند( متکی است و 
پیش از این حزب دموکراتیک اتحادگرا اشاره کرده بود  قادر است دولت را 

تحریم کند و انتظار مشاهده یک وزیر اول ملی گرا را نداشت.
گزارش یورونیوز حاکی از آن است که مسائل اقتصادی از محورهای مهم 
مبارزات انتخاباتی حزب ملی گرای شین فین بود و آنان از حزب خود به 
عنوان یک نیروی سیاسی مترقی یاد کرده و متحد شده بودند ایرلند 
شمالی را با جمهوری ایرلند با مرکز دوبلین که کشوری مستقل و عضو 
اتحادیه اروپاست، متحد کنند. شبکه اسکای نیوز در بخشی از گزارش 
خود نوشت: پیش از این حزب دموکراتیک اتحادگرا که بزرگ ترین حزب 
در استورمونت )پارلمان ایرلند شمالی( محسوب می شد، ماه فوریه در 
اعتراض به دستورالعمل ایرلند شمالی، از نقش وزیر اولی استعفا کرده 

و در پی قوانین تقسیم قدرت، اونیل نیز مجبور به کناره گیری شده بود.

استقالل طلبان در انتخابات تاریخ ساز شدند

زلزله سیاسی در ایرلند شمالی 

گزارش

صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

سردبیر:
امیر سعادتی

 تصویب نشان رسمی جمهوری اسالمی ایران
پس از پیروزی انقالب اسالمی، نشان جدید رسمی 
کشورمان )اهلل(  توسط حمید ندیمی طراحی شد و 
۱۹ اردیبهشت ۱۳۵۹ به صورت رسمی مورد تأیید 

امام خمینی )ره( قرار گرفت که در پرچم و اسناد 
رسمی استفاده می شود. این نشان که ترکیبی از 

واژه الاله اال اهلل است، به عنوان بخشی از نشان واره 
نهادهای حاکمیتی همچون قوه قضائیه و نیروهای 

مسلح مورد استفاده قرار می گیرد.

اوقات شرعی به افق تهران

اذان صبح فردا

اذان ظهر

13/01

4/26

اذان مغرب

20/18

غروب خورشيد

19/58
 نیمه شب شرعی

00/12
طلوع فردا

6/03

اوقات شرعی به افق مشهد

اذان صبح فردا

اذان ظهر

12/28

3/51

اذان مغرب

19/47

غروب خورشيد

19/27
 نیمه شب شرعی

23/39
طلوع فردا

5/29

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

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

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

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

ف
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   آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای)نوبت اول(
       شركت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد اقالم مورد 
نیاز خود را با شرایط ذیل بصورت برگزاری مناقصة عمومی دو 
مرحله ای از طریق سامانه تداركات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( تامین نماید:

شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران : 2000093498001171
شماره مناقصه و تقاضا : تقاضای  O - 0040008 - IZ مناقصه شماره 01/003   

موضوع مناقصه/ شرح مختصر اقالم درخواستی:
 خرید   Stud Bolt  از تولید كنندگان داخلی 

مبلغ تضمین شركت در فرایند ارجاع كار: 750/000/000 ریال
نوع تضمین ش��ركت درفرایند ارجاع كار: تضمین شركت در فرایند ارجاع كار 
بصورت یکی از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین شماره 123402/ت 

50659 ه مورخ 94/09/22 هیئت وزیران می باشد.
مبلغ برآوردی مناقصه: 15/000/000/000 ریال 

آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی كیفی در سامانه ستاد : 10 روز پس از درج 
نوبت دوم آگهی در صفحه اعالن عمومی سامانه ستاد ایران می باشد.

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

ستاد: ظرف مدت دو هفته پس از انقضای مهلت دریافت اسناد می باشد. 
آخری��ن مهلت بارگذاری پیش��نهادات فنی/ مالی در س��امانه س��تاد : پس از 
ارزیابی كیفی مناقصه گران، مس��تندات دریافت پیشنهاد فنی و مالی بهمراه 

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

ساختمان ستاد، مدیریت بازرگانی، اتاق 240 
بدیهی است كلیه فرآیند برگزاری مناقصه الکترونیکی از طریق درگاه سامانه 
 WWW.SETADIRAN.IR :تداركات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( به نشانی
انجام می پذیرد وبه پیشنهاد های خارج از سامانه ستاد هیچگونه ترتیب اثری 
داده نخواهد شد و مناقصه گران بایستی نسبت به ثبت نام در سامانه ستاد و 

دریافت گواهی امضاء الکترونیکی اقدام نمایند.
 WWW.SPGC.IR مناقصه گران می توانند جهت كسب اطالعات بیشتر به سایت
مراجعه و یا با ش��ماره تلفن ه��ای )2268-2249-2254-2251-2230-2209-

2240-2279 ( 3131 077   تماس حاصل فرمایند.
شناسه آگهی 1312971

روابط عمومی شركت مجتمع گاز پارس جنوبی

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

اسناد به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.     
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه :  1401/02/20                           مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 11 تاریخ  1401/02/24 

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

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

محل تحویل پاکت تضمین و ارزیابی  : دبیرخانه اداره کل
محل تحویل اسناد و پیشنهادها: سامانه تدارکات الکترونیک دولت

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

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

فراخوان مناقصه عمومی
 یك مرحله ای

اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی

پروژه /  شماره  فراخوان  در سامانه تدارکات ردیف
نوعاعتبارموضوعمحل اجراالکترونیک دولت

قرارداد
مدت پیمان 

)ماه(
مبلغ برآورد براساس فهارس بها سال 

1401 با شرایط  مندرج )ریال(
مبلغ تضمین شرکت در 
فرآیند ارجاع کار )ریال(

تاریخ تحویل اسناد و پیشنهادها تا 
ساعت 12 مورخ

تاریخ بازگشایی ساعت 9  صبح 
مورخ

استاندارد سازی تاسیسات گرمایشی ناحیه 1 مشهد) با 1
اجرای تاسیسات مشهدارزیابی (   2001004۵420000۵6

868.090.370.1813.410.000.0001401/03/031401/03/04فهرستیعمرانیگرمایشی

استاندارد سازی تاسیسات گرمایشی فریمان   2
اجرای تاسیسات فریمان2001004۵420000۵7

411.720.908.030۵90.000.0001401/03/031401/03/04فهرستیعمرانیگرمایشی

استاندارد سازی تاسیسات گرمایشی بینالود   3
اجرای تاسیسات بینالود2001004۵420000۵8

38.197.11۵.319410.000.0001401/03/031401/03/04فهرستیعمرانیگرمایشی

 شرکت داروسازی ثامن وابسته به آستان قدس رضوی در نظر دارد
کارتن مصرفی سالیانه خود را در ابعاد مختلف  از طریق مناقصه عمومی 

خریداری نماید. 
متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت  WWW.Samenco .comمراجعه نمایند.

 مهلت تحویل پیشنهادات را در پاکت ممهور شده و در بسته تا پایان وقت اداری یکشنبه 1401/02/25 می باشد .
تلفن شرکت در مشهد:051-35000111
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آگهی مناقصه 
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سازمان موقوفات ملک

آگهی فروش محصول سردرختی باغات )آلبالو باغات چناران ( سازمان موقوفات ملک 
س�ازمان موقوف�ات ملک در نظر دارد محصول س�ردرختی باغات رضوی چناران در س�طح 28/5هکت�ار خود را از طریق 
مزایده به فروش رساند. لذا از کلیه خریداران حقیقی و حقوقی دعوت می شود جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس سایت

 http://tender.epf.ir    قسمت معامالت )مزایده ها ( مراجعه نمایند. مهلت ارائه پیشنهادات ساعت 9 مورخ 1401/02/27 می باشد .
 جهت کسب اطالعات بیشتر با تلفن 05138403545 داخلی 1602 تماس حاصل فرمایید.

آدرسسطحرقم میوهنام باغردیف
یک کیلومتر مانده به چناران جاده جمعاب6/5 هکتارآلبالوی مجاریباغ رضوی یک1
یک کیلومتر مانده به چناران جاده جمعاب10 هکتارآلبالوی مجاریباغ رضوی یک2
کیلومتر 35 جاده مشهد به چناران جاده 12 هکتارآلبالوی مجاریباغ رضوی 34

چشمه گیالس

ف
,4
01
01
70
9

بدین وسیله به اطالع همگان می رساند که 
برگ س���بز و س���ند کارخانه و کارت خودرو و 
کارت هوش���مند سوخت و بیمه نامه خودرو 
اینجان���ب نجم���ه ش���یروانی به ش���ماره ملی 
2992549614  مرب���وط ب���ه خودرو س���واری 
پ���ژو پارس رن���گ نقره ای  مدل س���ال 1381 
به ش���ماره پالک 45 ای���ران 442 ب 38  به 
ش���ماره موت���ور   22828101129   و ش���ماره 
شاس���ی  81802051  مفق���ود گردی���ده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.
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