
صفحه 7

آيا تحقق جهان 
استارلينك  امكان پذير 

است؟

اقتصادياقتصادي

صفحه 9

سپاه پاسداران
هوش مصنوعى را

به خدمت مى گيرد

اخبار شهرستان هااخبار شهرستان ها

چهارشنبه 3 خرداد 1402 - 4 ذى القعده 1444 - 24 مه 2023 -  سال نودوهفتم - شماره 28397 - 16 صفحه به همراه 8 صفحه ضميمه - تك شماره 7000 تومان

 * حجت االسـالم والمسلمين رئيسي  در نشست مطبوعاتي 
مشـترك بـا «جوكـو ويـدودو» همتـاي اندونزيايـي خـود:
در اين سفر گام هاي بلندي  براي توسعه روابط با اندونزي 

برداشته شد
 * دو كشـور تصميم گرفته اند كه مبادالت خود را با ارزهاي 

ملي انجام دهند
 * تحريم ها و تهديدها به هيچ عنوان نتوانسـته اسـت ايران 

را متوقف كند
 * اندونـزي بـه عنـوان يكـي از كشـورهاي مهـم و مؤثـر
در آسـيا و جهـان كـه در سـازمان هاي مهـم منطقـه اي و 
بين المللـي عضويـت دارد، بـراي ايـران ازاهميـت زيـادي

برخورداراست
 * ايران و اندونزي نسـبت به مسـائل منطقه اي و بين المللي 
از جملـه مسـأله فلسـطين و وضـع افغانسـتان ديدگاه هاي 

مشتركي دارند
 * انحرافات فكري و اختالف افكني در جهان اسالم نسبتي با 

دين و قرآن ندارد
 * با برآمدن قدرتهاي نوظهور دوران يكه تازي آمريكا و نظام 

سلطه به پايان رسيده است
 * آمريـكا و غـرب اگـر دنبـال دموكراسـي هسـتند بگذارند 

فلسطيني  ها خودشان سرنوشتشان را رقم بزنند
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خاندوزي: دولت فشارتورم
بردوش مردم را احساس مي كند

رهبرحماس: پيام رهبرمعظم انقالب درباره 
حمايت نامحدود از مقاومت را دريافت كرديم

* وزير اقتصاد: شيوه پرداخت يارانه هاي نقدي به زودي اصالح مي شود
* بسته سياستي براي جلوگيري از رشد قيمت ها و مقابله با تورم به تفكيك دستگاه هاي قبولي 

ابالغ شد

* اسماعيل هنيه: ايران ستون محكمي است كه مقاومت فلسطين بر آن تكيه دارد 
* جروزالم پست از تماس تلفني نتانياهو و بن سلمان درباره عادي سازي روابط پرده برداشت 

* امارات از رئيس و نخست وزير رژيم صهيونيستي براي سفر به ابوظبي دعوت كرد

امضاي 11 سند همكاري ميان ايران و اندونزي

نظرهاوانديشه هانظرهاوانديشه ها

صفحه 6
برشى از خاطرات سيد محمود دعايي

روايت
آغاز جنگ

در سفر رئيس جمهوري به جاكارتا انجام شد

در نشست راه گفتگو با عنوان «واكاوي بحران آب در روابط ايران و افغانستان» مطرح شد

* محسن روحي صفت، ديپلمات ارشد سابق ايران در افغانستان: افغانستان يك كشور پيچيده و چند 
قومي، چند نژادي و چند فرهنگي است و سياست ما در برخورد با آن ها بايد پيچيده و چند اليه باشد
* صحبت هاي پيرامون حقابه ايران بيش از آن كه به نفع كشور ما باشد، به نفع طالبان تمام شده است 
* در حال حاضر نهادي كه سياست هاي ايران نسبت به افغانستان را اعمال مي كند، يك نوع رفتار 
حداكثري براي طالبان دارد، يعني اين كه يك امتياز حداكثري را براي آنان، به اميد اين كه شرايط ما 

محقق شود، مطرح مي كند
* دكتر جعفر حق پناه، استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل افغانستان: افغانستان اين گونه نيست 

كه ما از آن به عنوان يك كشور نيمه ويران، مخروبه و كامًال وابسته به خارج تصور داريم 
* افغانستان، سند سياست آب دارد، در حالي كه ما آن را نداريم

* سياست هاي توسعه اي در كشور مبتني بر واقعيت هاي كم آبي نبوده است

لزوم تغيير رويكردآبي با افغانستان
ازسياسي به فني وحقوقي

 * رئيـس قـوه قضائيه: مبـارزه با فسـاد كالن را بايد در اولويت 
قرار دهيم

 * همه مسئوالن بايد از جايگاه حقوقي خود بهره بگيرند و درباره 
قضيه مهم مسكن، تدابير ويژه اتخاذ كنند

اژه اي: بي توجهي به مشكالت معيشتي 
مردم، معضالت جدي به دنبال دارد

 قاليباف 
رئيس مجلس 

ماند
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راستى شما آشنايى 
نداريد؟

صفحه 2
فتح اهللا آملي

حماسه پايداريحماسه پايدارييادداشتيادداشت

صفحه 11

بلندآستان
 شهرخونين ما

سيدمحمدرضاموالى زاده
چشم ها را بايد شست/ جور ديگر باد ديد/ چترها را بايد بست

 زير باران بايد رفت
سهراب سپهرى

ويژه فرهنگى ضميمه اطالعات  امروز
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ــور در نظر دارد مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي كيفي (يكپارچه) يك مرحله اي عمليات برق رساني به  ــركت توسعه و نگهدارى اماكن ورزشى كش 1- ش
ــكاران گرگان به شماره 2002001091000017 را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) برگزار نمايد.  ساختمان و محوطه خوابگاه ورزش
ــناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكتها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت  كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اس
ــت مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و  ــد و الزم اس ــتاد) به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد ش (س

دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار مناقصه در سامانه مورخ 1402/03/02 مي باشد . 
ــتصد و هشتاد و هفت  ــركت در فرآيند ارجاع كار 887/000/000 ريال (هش 2-نوع و مبلغ تضمين شـركت در فرآيند ارجاع كار: مبلغ تضمين ش

ميليون ريال) و مطابق مفاد مندرج در سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرسwww.setadiran.irو اسناد مناقصه مي باشد.
ــى و سه  ــال 1402 و برابر 17/733/951/547 ريال  (هفده ميليارد و هفتصد و س ــاس فهارس بهاي س 3-برآورد هزينه اجراي كار: اجراي پروژه بر اس
ميليون و نهصد و پنجاه و يك هزار و پانصد و چهل و هفت ريال) مي باشد . شايان ذكر است ضريب ارتفاع در اين برآورد (فهارس بهاي سال 1402) محاسبه 

نشده است.
* بر اساس بند 1 و 2 بخشنامه 94/30593 مورخه 94/03/05 موضوع دستور العمل مبلغ ظرفيت مجاز پيمانكاران، براي شركت در مناقصه، ارزيابي كيفي 

و ارجاع كار مالك عمل خواهد بود.
4-مدت و محل اجرا: 3 ماه شمسي، استان گلستان، شهرستان گرگان

5-مهلت زماني دريافت اسنادمناقصه از سايت: از ساعت 8:00 الي 19:00مورخ 1402/03/02 لغايت 1402/03/09
6-مهلت زماني ارسال پيشنهاد: ساعت 12:00 ظهر روز چهارشنبه مورخ 1402/03/24 مي باشد.

ــيون مناقصه در مجموعه ورزشي انقالب (تاالر  ــنبه مورخ 1402/03/28 دركميس 7-زمان و محل بازگشـايي پاكتها: ساعت 08:10 صبح روز يكش
نصرت) پاكت هاى (الف و ب و ج) از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir   باز و خوانده مي شود.

8-رتبه مورد نياز: 
ــات و تجهيزات و يا 5 نيرو، داشتن رتبه هاي باالتر  ــازمان برنامه و بودجه كشور با حداقل رتبه 5 تاسيس ــوى س الف) گواهينامه صالحيت پيمانكارى از س

بالمانع مي باشد 
ب) داشتن گواهينامه معتبر صالحيت ايمنى پيمانكاران از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى الزامى مى باشد

ــور به آدرس: تهران _ خيابان وليعصر (عج)  _    ابتداي اتوبان  9- اطالعات تماس دسـتگاه مناقصه گزار:  شركت توسعه و نگهدارى اماكن ورزشى كش
آيت اله هاشمي رفسنجاني (نيايش)_ مجموعه ورزشي انقالب _ ساختمان شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور

10-اطالعات تماس مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتردر خصوص اسناد مناقصه:شماره تماس معاونت فني و مهندسي : 22903592،  
ــين مشاور سى تك: 32357601-017 –دفتر تهران: 88198238- ــماره تماس ذيحسابي طرح هاي عمراني : 23079155– شماره تماس مهندس ش

88198235
ــتگاه  ــنبه مورخ 1402/03/27 به دس ــاعت 13:00 روز  ش ــركت در فرآيند ارجاع كار تا س  11-زمان و محل ارائه پاكت الف: اصل ضمانتنامه معتبر ش
ــمي رفسنجاني (نيايش) _ مجموعه ورزشي انقالب _ ساختمان شركت  مناقصه گزار به آدرس تهران  _ خيابان وليعصر (عج) _ ابتداي اتوبان آيت اله هاش

توسعه و نگهداري اماكن ورزشي دبيرخانه تسليم نموده و رسيد آن را دريافت نمائيد.
12-اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس : 021-1456

13- دفتر ثبت نام : 88969737 و85193768
*بازگشايي پاكتهاي مناقصه با حداقل دو شركت كننده و يا بيشتر انجام خواهد شد.                           *هزينه آگهى بر عهده برنده مناقصه است

http://iets.mporg.ir  درج اين آگهي هيچگونه تعهدي براي دستگاه مناقصه گزار ايجاد نمي نمايد .                                 *پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات*
www.setadiran.ir (ستاد) سامانه تداركاتي الكترونيكي دولت*                               www.tanavar.ir شركت توسعه ونگهداري و اماكن ورزشي كشور *

شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور  
مدير امور پيمان ها و رسيدگى فنى

شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور
(سهامي خاص)

شناسه آگهى:1497601    م الف:664 

فراخوان مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي كيفي  (يكپارچه) يك مرحله اي 
عمليات برق رساني به ساختمان و محوطه 

خوابگاه ورزشكاران گرگان

نوبت اول آگهي فراخوان مناقصه عمومي همراه با ارزيابي كيفي
(مناقصه عمومي و  دو مرحله اي شماره  53144664 )

شـركت گاز استان خراسان جنوبي در نظر دارد لوله فوالدي مورد نياز  خود جهت اجراى پروژه هاى 
ــرايط كلي مندرج در اسناد  ــتان را به شرح  ذيل و با مشخصات و ش ــانى استان سيستان و بلوچس گازرس
ــي فني شركت گاز استان  ــركت ملي گاز ايران و مورد تأييد بازرس ــتانداردهاي ش مناقصه و مطابق با اس
ــازندگان و يا تأمين كنندگان ذيصالح خريداري نمايد ، بدين منظور از كليه  ــان جنوبي از بين س خراس
ــازنده و يا تأمين كننده كه توانايي تأمين اقالم فوق و تهيه تضمين شركت در فرآيند ارجاع  شركتهاي س
ــتاد)  ــامانه تداركات الكترونيكى دولت (س ــركت در فراخوان به س كار را دارند دعوت مي نمايد جهت ش
ــماره فراخوان (2002091444000021) مراجعه و اسناد  به آدرس (www.setadiran.ir) به ش

مناقصه را دريافت نمايند.
ــوان نماينده نبوده ، در غير  ــخاص حقوقى ديگر به عن تذكـر : هيچ يك از توليد كنندگان مجاز به معرفى اش

اينصورت مناقصه گزار مجاز به حذف شخص معرفى شده خواهد بود. 
ــركت گاز استان خراسان جنوبي (سهامي خاص)- بيرجند-  نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار : ش
ــركت گاز استان  ــهداي نيروي انتظامي- ش ــايت اداري- بلوار پيامبر اعظم (ص)- ابتداي خيابان ش س
ــان جنوبي- طبقه اول- امور پيمانها- كدپستى : 9719866838 - تلفن :  056-32392000 ،  خراس

نمابر پيمان ها :  056-32400523
ــره 2 ماده واحده قانون بودجه- ــرمايه اي (منابع بند ق تبص محل تأمين اعتبار پيمان : اعتبارات س

طرح هاي غيرعمراني) شركت گاز استان سيستان  و بلوچستان
موضوع مناقصه : خريد 8000 متر لوله فوالدى 16 اينچ GRB با ضخامت 0,344 (تقاضاي شماره0230007) 
ــن نامه تضمين  ــده در آيي ــاع كار : تضمين هاي اعالم ش ــركت در فرآيند ارج ــغ تضمين ش نوع و مبل
ــورخ 1394/09/22- مبلغ تضمين  ــماره 123402/ت50659 ه- م ــه ش ــي ب ــراي معامالت دولت ب

14,000,000,000 ريال (چهارده ميليارد ريال) 
شرايط مناقصه گران :

* داشتن شخصيت حقوقي و مجوز توليد ، تهيه و يا فروش از مراجع ذيصالح
* توانايي ارائه انواع ضمانت نامه بانكي طبق ضوابط كارفرما
* داشتن تجربه ، حسن سابقه و توان مالي متناسب با قرارداد

* توانايى رعايت استانداردهاى شركت ملى گاز ايران
ــط مؤسسات  ــال 1400 توس ــال 1401 يا حداقل س ــده س ــي ش * ارائه صورت هاي مالي حسابرس

حسابرسي معتبر براي مناقصه گران الزامي است .
* ارائه ايران كد كاال الزامي است.

ــور و حمايت از  ــتفاده از توان توليدى و خدماتى كش * تذكـر  : مطابق بند الف ماده 5 قانون حداكثر اس
ــركت هاى ايرانى ثبت شده در فهرست توانمندى هاى  ــات و ش كاالى ايرانى ، ارجاع كار صرفاً به موسس

مندرج در سامانه توانيران مجاز است .
برنامه زماني مناقصه :

* مهلت دريافت اسناد ارزيابى كيفى: از تاريخ 1402/03/02 لغايت ساعت 08:00روزسه شنبه مورخ 1402/03/09
* آخرين مهلت بارگذاري اسناد ارزيابى كيفى بر روي سامانه ستاد : ساعت 08:00 روز سه شنبه مورخ1402/03/23

* اعالم نتايج ارزيابي كيفي :  1402/03/28
* مهلت دريافت اسناد مناقصه : از تاريخ 1401/03/28 لغايت ساعت 11:30روزچهارشنبه مورخ 1402/03/31
* آخرين مهلت بارگذاري اسناد مناقصه بر روي سامانه ستاد : ساعت 11:30روز  شنبه مورخ 1402/04/10

ــورخ 1402/04/10-  ــنبه م ــاعت 12:00روز ش  * زمـان و مكان بازگشـايي پاكات الف و ب: س
سالن جلسات شركت گاز استان خراسان جنوبي

ــنهادها ، پاكت هاى مالى  ــس از ارزيابى فنى بازرگانى پيش * زمان و مكان بازگشـايي پاكات ج : پ
ــالن جلسات شركت گاز استان خراسان  ــركتهاى واجد شرايط در تاريخ 1402/04/14 ، در محل س ش
ــده جهت گشايش پاكات مالي  ــايش خواهد يافت.  الزم به ذكر است تاريخ و مكان اعالم ش جنوبي گش
ــنهادها امكان تغيير وجود خواهد داشت ، با اين  قطعي نبوده و با توجه به روند ارزيابي فني بازرگاني پيش
وجود اين شركت نسبت به دعوت از مناقصه گراني كه پيشنهاد فني آنها مورد تائيد قرار گيرد به صورت 

كتبي اقدام خواهد نمود.
با توجه به اينكه كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى 
 (www.setadiran.ir) ــامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس پاكات از طريق درگاه س
ــتى اسناد را تا  ــناد مناقصه ، بايس ــد ،  هر يك از مناقصه گران جهت دريافت و عودت اس انجام خواهد ش

آخرين مهلت ذكر شده در آگهى از طريق سامانه ستاد دريافت و يا بارگذارى نمايند . 
مناقصه گران مي بايست اسناد مناقصه را پس از بارگذاري در سامانه تداركات الكترونيكى دولت تا قبل 
از شروع جلسه كميسيون مناقصات بصورت فيزيكي نيز تحويل دبيرخانه رمز و محرمانه واحد حراست 

شركت گاز استان خراسان جنوبي نمايند .
ــايتهاي www.nigc-skgc.ir   ، www.shana.ir    ، http://iets.mporg.ir و  اين آگهي در س

www.setadiran.ir  قابل رؤيت مي باشد.
روابط عمومي شركت گاز استان خراسان جنوبي   شناسه آگهى:1500224

شركت ملى گاز ايران 
شركت گاز استان خراسان جنوبي (سهامى خاص)

آگهي مزايده شركت كشاورزي و دامپروري 
بينالود نيشابور (سهامي عام)

ــدول زير از  ــرح ج ــردارد دام هاي توليدي خود را به ش ــركت درنظ اين ش
ــاعت 12 روز چهارشنبه  ــاند كه در س طريق مزايده عمومي به فروش برس

1402/03/10 برگزار مي شود.
الزم به ذكر است آخرين مهلت براي تحويل پاكت قيمت هاي پيشنهادي 

تا ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 1402/03/10 است.
ــل كار برگ هاي مربوط از روز  ــد براي دريافت و تحوي متقاضيان مي توانن
ــابورـ  شهرك فرهنگيانـ   ــنبه مورخ 1402/03/09 به نشاني نيش سه ش

خيام18ـ  پالك3 مراجعه كنند.
ــاب  ــماره حس ــدول زير بايد به ش ــده طبق ج ــركت در مزاي ــپرده ش س
ــينا و يا به شماره حساب 123834969  18181821808641 بانك س
بانك كشاورزي واريز شده و فيش واريزي آن را به همراه پاكت پيشنهادي 

قيمت به واحد بازرگاني شركت تحويل دهند.
 شماره تماس براي كسب اطالعات بيشتر 42610331ـ  051

تعداد نوع دامرديف
(رأس)

مبلغ سپرده
 هر راس (ريال)

9510/000/000گوساله نر شيرخوار1
10015/000/000گوساله نر قطع شير2
515/000/000گوساله نر قطع شير درجه دو3
1520/000/000گاو غيرآبستن كشتارگاهي4
1520/000/000گاو آبستن5
1720/000/000تليسه غيرباردار و فري مارتين6
915/000/000گوساله نر قطع شير دو رگ7
815/000/000گوساله ماده قطع شير دو رگ8
210/000/000گوساله نر شيرخوار دو رگ9

شركت كشاورزي و دامپروري بينالود نيشابور (سهامي عام)

فلسفـه با طعـم گرافيـك
نوشتة ديو رابينسون، جودي گروز 

ترجمة معصومه صابر مقدم 
قطع وزيرى  ، چاپ اول، 240 صفحه 

ــوع تفكراتي بپردازند كه عموماً  ــتر مردم معموالً بيش از آن گرفتارند كه به آن ن بيش
ــود، زيرا مجبورند يا وقت خود را صرف تالش براي زندگي  ــفي» ناميده مي ش «فلس
ــي روزمره آرام خود لذت ببرند. اما در مواردي نادر،  كنند يا ترجيح مي دهند از زندگ
ــاده اما گمراه  ــش هاي س ــخت و بدخلق با فرصتي كه دارند، پرس معدود افراد سرس
ــد هرگز پاسخ هايي ساده داشته باشد.  كننده اي مطرح مي كنند كه به نظر نمي رس
مانند ماهيت واقعيت چيست؟ به راستي انسان چيست؟ در ذهن و آگاهي انسان چه 
ــيم؟ حقيقت  ــاً مي توانيم از همه چيز مطمئن باش چيز خاصي وجود دارد؟ آيا اساس
ــت؟ چطور بايد با يكديگر رفتار كنيم و چگونه بايد جامعه را  ــت؟ معني چيس چيس

ساماندهي نمائيم؟ و مانند آن. 
در كتاب حاضر، نويسندگان به اين پرسش ها پاسخ مي دهند.

فروشگاه مركزي : تهران بزرگراه حقاني، روبروي ايستگاه مترو، ساختمان روزنامه اطالعات، تلفن : 29993686 

انتشارات اطالعات منتشر كرد : 

رئيس جمهوري: امضاي اسناد متعدد همكاري در حوزه هاي مختلف نشاندهنده عزم و اراده دو كشور براي توسعه روابط در همه عرصه هاست

مقامـــات عاليرتبـــه ايران و 
اندونزى ديروز در حضور روساى 
جمهورى دو كشـــور 11سند و 

تفاهمنامه همكارى امضا كردند.
به گـــزارش ايرنا، تفاهمنامه 
تجارت ترجيحـــى، لغو رواديد، 

مبادالت فرهنگى، همكارى نظارتى 
بـــر توليد فرآورده هـــاى دارويى، 
همـــكارى در زمينه هاى علمى، 
فناورى و نـــوآورى و همكارى 
دو جانبـــه در زمينـــه نفت و گاز
بقيه در صفحه 2


