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خودکفایی ایران در تولید کیک زرد ( 1389ه ش)

ک زرد
امروز سالگرد اعالم خودکفایی ایران در تولید کی 
است .کیک زرد یکی از مفاهیم پرکاربرد در صنعت
انرژی هستهای است .این پودر زرد رنگ عموم ًا برای
تهیه سوخت رآکتور هستهای کاربرد دارد ،در واقع
این ماده است که پس از پردازشهایی به UO2تبدیل
و برای استفاده در میلههای سوختی به کار برده
میشود .این ماده همچنین میتواند برای غنیسازی
به گاز هگزافلوراید اورانیوم یا UF6تبدیل شود.

حقوق قانونی
شیعیانخواسته
ما از طالبان است
رئیس شورای علمای
شیعه افغانستان از
تشکیل«کمیسیون
ارتباطات» با طالبان
به منظور احقاق
حقوق شیعیان این
کشور خبر داد.
آیتاهلل «محمدهاشم
صالحی» در دیدار
جمعی از اصحاب
رسانه ایران گفت:
از حکومت جدید
خواستهایم حقوق
شیعیان که در قانون
اساسی افغانستان
آمده و آن بهرسمیت
شناختنشیعهو
آزادی احوال شیعیان
است ونیز تشکیل
حکومتفراگیر
رعایت و پیگیری
شود.

عـــــلـــــوی
ش ـ ــب ـ ــکـ ـ ـهه ـ ــای
رس ـ ــم ـ ــی ت ــرک ــی ــه
در خــبــری ف ــوری
اعالم کردند طرح
تــرور رجــب طیب
اردوغان با انفجار
ب ــم ــب ،درسـ ـ ــت لــحــظــاتــی پــیــش
از آغ ـ ــاز ســخــنــرانــی وی در شهر
«ســعــرد» کشف و خنثی شــد .به
گ ــزارش ف ــارس ،ایــن بمب زیــر یک
ماشین پلیس کــار گــذاشــتــه شده
و از راه دور کنترل میشده است.
برخی گــزارشهــا میگویند خــودرو
بمبگذاری شده ،ماشین شخصی
یــک افــســر ب ــوده و خ ــودرو خدمتی
و رســمــی پــلــیــس نــبــوده اسـ ــت .در
حــالــی کــه خــبــر خنثی ش ــدن تــرور
ادعایی رئیس جمهور ترکیه منتشر
میشود ،مقامات حزب حاکم بهانه
خوبی برای سرکوب بیشتر مخالفان
به بهانه ترور اردوغان پیدا کردهاند.
این خبر در شرایطی منتشر میشود
که اوضاع ترکیه در روزهای اخیر به
دلیل بحرانهای اقتصادی ناشی از
سقوط ارزش پــول ملی ایــن کشور
بــا تنش هــمــراه ب ــوده اس ــت .لیر در

مهدی خالدی تنها دو روز پــس از بیانیه
بیسابقه دو مقام دولت منصور هادی و انتقاد
آنها از جنگ بیحاصل هفت ساله ،روز گذشته
نیز وزیــر بهداشت دولــت مستعفی با انتشار
توییتی از آمادگی وزیران (که در هتلی در ریاض
سکونت دارنــد) بــرای استعفای دستهجمعی
خبر داد؛ رویــدادی که آشکار میسازد کابینه

شماره  - 1400-37-17نوبت اول

اداره کل راهآهن خراسان در نظر دارد

1408639

بناب�ر آیی�ن نامه اجرایی بن�د ج ماده  12قانون برگ�زاری مناقصات نس�بت به ارزیابی
کیفی پیمانکاران واجد ش�رایط جهت ش�رکت در مناقصه  ،ازطریق س�امانه تدارکات
الکترونیکی دولت ( ستاد) به نشانی  www.setadiran.irبه شرح زیر اقدام نماید .
مناقص�ه گ�ران می بایس�ت در س�امانه فوق (س�تاد) ثبت نام و پ�س از اخذ گواهی
امضاء الکترونیکی نس�بت به دریافت اس�ناد از طریق س�امانه مذک�ور اقدام نمایند.
الزم به ذکراس�ت کلیه مراحل برگزاری مناقصه ازفراخوان ت�ا انتخاب برنده ازطریق
سایت مزبورانجام می گردد.
 -1نام سازمان مناقصه گذار  :اداره کل راه آهن خراسان .
 -2ش�رح مختص�ر موض�وع مناقصه  :تهیه و تجهیز تأسیس�ات س�اختمان های س�ایت
ایستگاه مشهد .
تذکر مهم  :با عنایت به بخش�نامه /600/49564ص 98/05/07-معاونت محترم توسعه
مدیریت و منابع قیمت ها می بایست متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت
ارائه گردد .
 -3مهلت خرید اسناد ارزیابی  :تا ساعت  13:30روز پنجشنبه مورخ . 1400/09/18
 -4ش�ایان ذکراس�ت دریافت اس�ناد و ارائه پاس�خ اس�تعالم ارزیابی صرفا"میبایس�ت
ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) صورت پذیرد و شرکت کنندگانی
در صورت تمایل  ،مجاز به خرید حضوری اس�ناد می باش�ند که قبال در سامانه مذکور
ثبت نام و اسناد را آپلود نموده اند .
 -5فراخ�وان ارزیاب�ی کیف�ی ف�وق از طری�ق پای�گاه ملی اط�الع رس�انی مناقصات
 http:/iets.mporg.irاطالع رسانی می گردد.
 -6مهلت و محل ارائه اس�ناد ارزیابی  :شرکت کنندگان در ارزیابی کیفی می بایست
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نیمه شب شرعی
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مدیرعاملومدیرمسئول:
علی یعقوبی

16:51

11:55

22:38

یک ســال گذشته 44درصــد یعنی
حدود نیمی از ارزش خود را در برابر
دالر از دســت داده و اردوغ ــان تنها
در دو ســال گذشته سـهبــار رئیس
بــانــک مــرکــزی ایــن کــشــور را عوض
ک ـ ــرد .اردوغ ـ ـ ــان هــمــیــن چــنــد روز
پیش نیز وزیــر اقتصاد ایــن کشور
را برکنار و «نورالدین نباتی» را به
عــنــوان وزیـ ــر اقــتــصــاد جــدیــد ایــن

کابینههتلی
منصور هادی
در آستانه فروپاشی

وزارت راه و شهرسازی
شركت راهآهن
جمهوری اسالمیایران
(سهامی خاص)
اداره كل راهآهن خرأسان

اذان ظهر

غروب خورشيد

اذان ظهر

وابسته به آستان قدس رضوی

05:31

23:11

سردبیر:
امیر سعادتی

07:01

بازی تاج و تخت در حریم سلطان!

جنگ یمن به پایانش نزدیک میشود؟

آگهی دعوت به تجدید ارزیابی
کیفی فراخوان عمومی مناقصه

اوقات شرعی به افق تهران
غروب خورشيد

11:23

صاحب امتیاز:
مؤسسه فرهنگی قدس

رسانههای ترکیه مدعی خنثی شدن طرح ترور اردوغان شدند

گزارش
جهان

اوقات شرعی به افق مشهد

کشور معرفی کــرد .گفته میشود
«نباتی» که به عنوان وزیر اقتصاد
و خــزان ـهداری فعلی معرفی شــده،
از حامیان سرسخت کاهش نرخ
بهره اســت .تحلیلگران اقتصادی
مدیریت نادرست اردوغان را عامل
بههمریختگی اقــتــصــادی در ایــن
کشور میدانند و بر این عقید هاند
سوءمدیریت و ابــهــامــات سیاسی

رئیسجمهور ف ــراری بــا بــحــران روبـ ـهرو بــوده و
در آستانه فروپاشی قرار گرفته است .هرچند
«قاسم بحیبح» علت این تصمیم را وخامت
شرایط اقتصادی یمن عنوان کرده اما واقعیت
چیز دیــگــری اســت« .احــمــد بــن دغــر» رئیس
شورای مشورتی و «عبدالعزیز جباری» نایب
رئیس پارلمان دولت مستعفی در بیانیه خود با
صراحت به این نکته اشاره کرده بودند که گزینه
نظامی علیه انصارهللا شکست خورده و زمانش
رسیده به جنگ پایان داده شود.
رویکرد تــازه و کمسابقه مقامات دولــت هادی
چیزی است که نمیتوان دربرابر آن بیتفاوت
بود .این تغییر موضع آشکار اکنون این پرسش
را ایجاد میکند که آیا جنگ یمن به پایانش
نزدیک میشود؟ همانگونه که گفته شد دست
و پــا زدنه ــای مقامات دول ــت ه ــادی در وهله
نخست مهر تأییدی بر بینتیجه بودن جنگ
هفتساله است .هرچند این واقعیت سه چهار
سالی میشود که بروز کرده اما اکنون ابعاد آن بر
همگان آشکار میشود .یک تحلیلگر مسائل
بینالملل در گفتوگو با قدس با ذکر این نکته

سبب شــده تــورم در ایــن کشور دو
رقــمــی ش ــود و ذخ ــای ــر خ ــارج ــی به
کمترین میزان برسد ،همچنین لیر
پــول ملی ترکیه -در چهار ســال،دو س ــوم ارزش خ ــود را از دســت
بدهد که بدترین وضعیت در بین
اقــتــصــادهــای نــوظــهــور بــه حساب
م ـ ـیآیـ ــد .در ح ــال ــی ک ــه اردوغـ ـ ــان
اص ـ ــا ًاق ــت ــص ــاد ن ــخ ــوان ــده اس ــت،

میگوید :این البته اذعانی به واقعیتهای روی
زمین در جنگ یمن نیز اســت؛ اینکه دولــت
مستعفی در صحنه میدان ،زمین ،دریا و هوا از
هیچ قدرت و اختیاری برخوردار نیست و آنکه
تصمی م میگیرد متجاوزان عربستان و اماراتی
هستند .اظهارات وزیربهداشت دولت هادی
تلنگری به ائتالف متجاوز است ،اینکه مردم از
جنگ خسته شده و مصیبتهای ایجاد شده
محصول هجوم دشمنان خارجی است.
سیدرضا میرابیان تصریح کرد :به نظر میرسد
آنه ــا دریــافــتـهانــد جنگ یمن از نظر نظامی
پــیــروزی نخواهد داش ــت .از ایــن رو بــه دنبال
آن هستند زمــیــنــه چــرخــش بــه ســمــت یک
راهح ــل سیاسی را فــراهــم کنند .میرابیان در
صفحه 8
ادامــه با بیان اینکه انصارهللا همواره از صلح
سخن گفته ،تأکید کرد :همین چند روز پیش
«هشامالشرف» وزیر خارجه دولت نجات ملی
یمن در گفتوگو با المیادین صریحا ًگفت :ما
چندین بار دست خود را برای صلح دراز کردیم،
ولی به دنبال صلح عادالنه هستیم .پس هرگونه
صلحی در سایه توجه به خواسته مقاومت

اس�ناد ارزیابی را تا س�اعت  13:30روز پنجش�نبه مورخ  - 1400/10/02درس�امانه
تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.irبارگذاری نمایند .
 -7مبلغ کل برآورد  78.002.000.000 :ریال .
 -8مدت و محل اجرا  :مدت اجرا سه ماه می باشد .
 -9مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار :مبلغ  ( 3.900.100.000سه میلیارد و
نهصد میلیون و یکصد هزار ) ریال مطابق با تضامین معتبر مندرج در آیین نامه تضمین
معامالت دولتی موضوع مصوبه شماره /123402ت  50659ه� مورخ  94/09/22هیات
محترم وزیران و اصالحیه آن با شماره /5211ت  57592ه� مورخ  ، 1400/01/22در
صورت واریز نقد شماره حساب  IR 290100004001064006372624با شناسه واریز
" " 984280500111111111111111111111ن�زد بان�ک مرک�زی اعالم می گردد .
تذکر :به درخواست مناقصه گذار ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار الزم است به
مدت سه ماه دیگر قابلیت تمدید داشته باشد.
 -10رشته و رتبه  :داشتن گواهی معتبر ساخت چیلر از وزرات صمت ( صنعت  ،معدن
و تجارت ) یا داش�تن گواهی معتبر نمایندگی از ش�رکت سازنده چیلر الزامی میباشد.
و می بایس�ت به همراه اس�ناد مرتبط درس�امانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
 www.setadiran.irتا ساعت  13:30روز پنجشنبه مورخ  - 1400/10/02بارگذاری
نمایند  .در غیر اینصورت از فرآیند مناقصه حذف خواهند گردید و هیچگونه ادعایی
از سوی شرکت کننده در اینخصوص قابل استماع نخواهد بود .
تذک�ر  " 1ارائه گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
ب�ه موجب مصوب�ه  /135943ت  55887ه� م�ورخ  97/10/15هیئت محترم وزیران
و آیی�ن نام�ه ایمنی ام�ور پیمان�کاری" مص�وب  89/03/05وزیر تع�اون ،کار و رفاه
اجتماعی علی الخصوص ماده  2آن درس�امانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
 www.setadiran.irالزامی است.
تذک�ر  : 2با توجه به گواهی صالحیت در رش�ته و پایه مورد نی�از دارای ظرفیت آزاد
الزم با توجه به مبلغ برآورد مناقصه باشند.
تذکر  : 3ارائه تصویر برابر با اصل شده گواهی صالحیت الزامی می باشد .
 -11هزینه دو نوبت آگهی مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باشد .
پ�س از ارزیاب�ی کیف�ی  ،از مناقص�ه گ�ران واج�د ش�رایط ک�ه حداق�ل امتی�از الزم
را کس�ب نم�وده باش�ند جه�ت دریاف�ت اس�ناد مناقص�ه دع�وت بعم�ل خواهدآمد.

 1جمادی االول 1443

 6دسامبر۲۰۲۱

سال سی و چهارم

شماره WWW.QUDSONLINE.IR 9689

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

تــئــوریهــای اقــتــصــادی م ـیدهــد که
سیاستمداران و مدیران اقتصادی
از ای ــن وضــعــیــت راض ــی نیستند.
پیش از ایــن ،رسانهها صحنههایی
را نــشــان مــیدادن ــد کــه مـ ــردم ،پــول
ملی خودشان را در مقابل دوربینها
مــیس ــوزان ــدن ــد؛ ب ــه ای ــن مــعــنــی که
پولشان بسیار بـ ـیارزش شــده و به
هیچ دردی نمیخورد .برخی ناظران
مــعــتــقــدنــد ه ــر م ــق ــدار ک ــه اوض ــاع
داخـ ــلـ ــی بـ ـهخ ــص ــوص وضــعــیــت
اقتصادی ترکیه نابسامان میشود،
نخبگان حــاکــم طــرحــی ب ــرای پــرت
ک ــردن ح ــواس افــکــار عمومی پیاده
میکنند.
آنها شرایط پس از کودتای تابستان
 95ایــن کـشــور را شــاهــد مـثــال خود
ارز یــابــی کــرده و معتقدند آن کودتا،
بهانه نیروهای امنیتی این کشور برای
قلع و قمع تمام مخالفان در سراسر
ترکیه بود .اینک با انتشار خبر خنثی
ش ــدن ت ــرور رج ــب طـیــب اردوغـ ــان،
دو ب ــاره فضا ب ــرای تشدید ترتیبات
امنیتی ضد مخالفان رئیسجمهور
و حـ ــزب حــاکــم ب ــه م ـن ـظــور کـنـتــرل
وضعیت نابسامان ا قـتـصــادی این
روزهای ترکیه مهیا خواهد شد.

امکا نپذیر اســت وگرنه لفاظیهای توخالی
میتواند دامی باشد تا انصارهللا که این روزها در
همه جبههها و بهویژه مأرب و الحدیده در حال
پیشروی است را زمینگیر کرده و در ادامه اهداف
پشت پرده خود را پیگیری کنند.
ویتصریحکرد:انصارهللابهدرستیمیداندطرف
مذاکره وی نه دولت نیمبند هادی بلکه سعودی و
امارات هستند .شرط اولیه مقاومت برای هرگونه
گفتوگو با ریاض هم دو چیز است؛ پایان تجاوز
به یمن و رفع تحریمهای ظالمانه .پس اگر این دو
محقق نشود انگار هیچ اتفاق جدیدی رخ نداده و
مذاکرهایدر کارنخواهدبود.این تحلیلگردرانتها
افزود :عربستان هنوز در این توهم به سر میبرد
که این جنگ را با راهحل نظامی به پایان برساند.
مردم یمن هماکنون هم زیر حمالت بیمحابای
ائتالف سعودی قرار دارند بهگونهای که همین روز
گذشته در جریان بمباران صنعا پایتخت یمن
توسطجنگندههایسعودی ۱۳غیرنظامیشهید
و زخمی شدند .تا وقتی که این توهم هست و به
این دو خواسته تن ندهند دورنمای یمن شاهد
اتفاق تازهای نخواهد بود.
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خبر
سپر انسانی ناتو!

روسیه اعالم کرد هواپیماهای شناسایی ناتو
در دریــای سیاه از مسیر پــروازی هواپیماهای
مسافربری استفاده میکنند و ایــن موضوع
مخاطرات مرتبط با هواپیماهای غیرنظامی را
افزایش داده است.
در بیانیه آژان ــس ف ــدرال حملونقل هوایی
روسیه با اشاره به این موضوع آمده :هواپیمای
شناسایی CL600ناتو در سوم دسامبر با پرواز
در ارتفاع ۹هزارو 200متری بر فراز آبهای آزاد
در دریای سیاه ،از مسیر ویژه تعیین شده برای
پرواز هواپیماهای غیرنظامی استفاده کرد.
این هواپیما به هشدارهای صــادره هم پاسخ
ن ــداد کــه همین مسئله خــطــرات مــرتــبــط با
هواپیماهای غیرنظامی را افزایش داده است.

استقبال حماس از تصمیم
ضدصهیونیستی کویت

جنبش مقاومت اسالمی حماس از تصمیم
کویت برای ممنوعیت عبور کشتیهای تجاری
رژیم صهیونیستی از طریق آبهای سرزمینی
این کشور استقبال کرد.
هــشــام قــاســم ،رئــیــس بــخــش رس ــانــهای ایــن
جنبش در خ ــارج ،در اظــهــاراتــی گــفــت :این
تصمیم بیانگر اجرای سیاست جدید و قدیمی
کویت اســت که همیشه در راســتــای دفــاع از
فلسطین و آرمانهای عادالنه آن است.

کشته شدن اشتباهی
 13غیرنظامی هندی

خبرگزاری فرانسه گزارش داد :نیروهای امنیتی
هند  13غیرنظامی را در ایــالــت «نانگالند»
در شمالشرق این کشور کشتهاند.
براساس این گــزارش ،پلیس هند با تأیید این
موضوع اعــام کــرده ایــن افــراد شنبه شب به
صورت اشتباهی توسط نیروهای امنیتی هدف
گرفته شدهاند! «آمیت شاه» وزیر کشور هند
گفته :تحقیقات کاملی در ایــن زمینه انجام
و عــدالــت ب ــرای خــانــوادههــای قــربــانــیــان اجــرا
خواهد شد.

شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای

نوبت اول

شرکت توزيع نيروی برق آذربايجانغربی در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله اي خرید انواع کابل فشار متوسط آلومینیومی به
شرح جدول ذیل و برابر مشخصات فني پيوست اسناد مناقصه را از طریق سامانه 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 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 مناقصه در سامانه  :روز سه شنبه مورخ 1400/09/16
آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصات از سایت  :ساعت  19روز چهارشنبه مورخ 1400/09/24
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد  :ساعت  19روز یک شنبه مورخ 1400/10/05
زمان بازگشایی پاکت های الف و ب :روز دوشنبه مورخ  1400/10/ 06و به شرح جدول ذیل خواهد بود.
تاریخ تشکیل جلسه افتتاح پاکات ج ( پیشنهاد قیمت ) پیشنهاد دهندگان  ،با ملحوظ قراردادن زمان جهت بررسی مشخصات فنی
پیشنهاد دهندگان توسط کمیته فنی بازرگانی  ،در جلسه گشایش پاکات الف و ب به اطالع شرکت کنندگان در مناقصه خواهد رسید.
توضیح  :پیشنهاددهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده شرکت در مناقصه  ،تضمینهای معتبر ( بر اساس شرایط مندرج در اسناد
مناقصه) تهیه و تسلیم نماید و به پیشنهاد های فاقد امضا  ،مشروط  ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضا مدت مقرر در
فراخوان واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

اداره كل راهآهن خراسان

شماره مناقصه

موضوع مناقصه و شماره فراخوان

مبلغ کل تضمین شرکت
در مناقصه (به ریال)

نوع اعتبار

1400-239

خرید انواع کابل فشار متوسط آلومینیومی
(شماره فراخوان ) 2000009003000183

790.000.000

طرحهای
عمرانی

,1408638ف

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:
آدرس  :اروميه – بلوار ارتش-سربازان گمنام-ارتش.شرکت توزیع نیروی برق استان  ،تلفن  044-3110داخلی 4305
اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
مرکزتماس 021-27313131 :
دفترثبت نام 021-88969737 :و021-85193768
دفتر ثبت نام ارومیه 04432232113 - 09144443544 :
اطالعات تماس دفاترثبت نام سایر استانها در سایت سامانه ( www.setadiran.irبخش ثبت نام /پروفایل تامین کننده/
مناقصه گر) موجود است.
ضمنا ً فراخوان مناقصه در سايت هاي اطالع رسانی معامالت صنعت برق ( شرکت توانير ) وسايت شرکت توزيع نيروی برق
آذربايجانغربی و سايت ملی مناقصات به ترتيب به آدرس هاي :
 Iets.Mporg.ir ,WWW.Waepd.ir ,WWW.tavanir. org.irقابل مشاهده است .
شناسه آگهی 1235740
توضیح  :سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی

