سهشنبه  14دی 1400

شهادت دکتر آشتیانی در سال84

دکتر سعید کاظمی آشتیانی ،رئیس سابق پژوهشکده
رویان و جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی ایران
بود .وی دارای درجه دکترای تخصصی جنینشناسی
بود که پس از تشکیل پژوهشکده رویان ،در رشد طب
تولید مثل ،فناوری سلولهای بنیادی و همانندسازی
در ایران نقش بسزایی داشت .دکتر آشتیانی در ۱۴دی
 ۱۳۸۴در سن ۴۴سالگی با نتیجه ایجاد مسمویت
پنهانی توسط موساد به شهادت رسید.

اسرائیل را
مجبور به تبادل
اسرا میکنیم

رئیس دفتر سیاسی
جنبشحماستأکید
کرد :این جنبش،
رژیمصهیونیستی
را مجبور به معامله
تبادل اسرا خواهد
کرد .اسماعیلهنیه
گفت :حماس ،چهار
اسیر اسرائیلی در
اختیار دارد و اگر این
رژیم حاضر به انجام
این معامله نباشد،
حماس نیز از طریق
نیروهای خود ،فشار
را افزایش خواهد
داد .وی با بیان اینکه
نبرد شمشیر قدس،
شکست راهبردی
نظریه بازدارندگی
اسرائیل بود ،تصریح
کرد« :رژیم در جریان
شمشیر قدس ،کام ً
ال
فلج شده بود.
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گزارش
حمله پهپادی و راکتی به پایگاههای نظامی
ویکتوری آمریکا و زلیکان ترکیه

عراق علیه
اشغالگری

تالش گروههای ناشناس برای تشدید فشارها
علیه اشغالگران در عراق ادامه دارد .در همین
راســتــا ،منابع رســان ـهای از حمله پهپادی به

مدیرعاملومدیرمسئول:
علی یعقوبی

23:25

05:45

سردبیر:
امیر سعادتی

07:15

)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:

توقیف کشتی اماراتی
توسط انصارهللا

حال انفجار از مانور نظامی اخیر ایران
است که شبیه مرکز تحقیقات اتمی
شیمون پرز در نزدیکی شهر دیمونا
طــراحــی شــده اس ــت .بــر اس ــاس این
گزارش ،این مرکز در حال حاضر محل
آزمایشگاههای زیرزمینی با چند دهه
قــدمــت اســت کــه میلههای مصرف
شده رآکتور را دوباره پردازش میکند
تا پلوتونیوم با درجه تسلیحات برای
برنامه بمب اتمی اسرائیل بدست
آورد .به نوشته پایگاه اینترنتی این
شبکه ،رژی ــم صهیونیستی تحت
ســیــاســت اب ــه ــام هــســت ـهای خ ــود،
داشتن سالح اتمی را نه تأیید میکند
و نه رد.
جروزالم پست در توییتی اذعان کرد
هــدف هکرها قــرار گرفته اســت .این
روزنــامــه انگلیسیزبان نوشت« :ما
از هک وبسایت خود در کنار تهدید
مستقیم اسرائیل آگــاه هستیم .در
تالشیم مشکل را حل کنیم» .ظاهرا ً
پس از مدتی وبسایت ایــن روزنامه
بازیابی شد.

پایگاه نظامی «ویکتوری» در فرودگاه بغداد،
همزمان با دومین سالگرد تــرور فرماندهان
پیروزی بر داعش خبر دادند .به گزارش فارس،
یک منبع آگاه امنیتی عراقی ضمن تأیید این
خبر گفت روی این پهپادها عبارت «عملیات
انتقام فرماندهان» (عملیات ثأرالقادة) نوشته
شده بود .وی در گفتوگو با وبگاه «شفقنیوز»
تصریح کرد :سامانه پدافندی  C-RAMموفق
به سرنگونی این دو پهپاد شده است.
ساعاتی پس از انتشار ایــن خبر ،خبرگزاری
فرانسه به نقل از یک مقام مسئول در ائتالف
بــیـنالــمــلــلــی مــوســوم بــه ض ــدداع ــش گفت:
«فــرودگــاه بــغــداد یــک پایگاه نظامی عراقی
است و تعدادی از نیروهای مستشاری ائتالف
در آن مستقرند که حوالی ساعت  ۴:۳۰بامداد
دوشنبه مورد حمله دو پهپاد بمبگذاری شده
قرار گرفت» .وی مدعی شد دو پهپاد مذکور
سرنگون شدند و این حمله خسارتی در پی

بولوار سجاد ،نبش سجاد 1
91735 - 577
)051( 37685011 -14

صندوق پستی:
تلفن:
دفترتهران:
بولوارکشاورز ،حد فاصل کارگر و جمالزاده ،شماره 336
)021( 66937575
تلفن:
(داخلی)021( 66430122 )226
نمابر:
30004567
پیامک:

وزارت خــارجــه آلــمــان تـ ــداوم گــفـتوگــوهــا با
روسیه را منطقی و مهم دانست و همزمان یک
روزنامه آلمانی از دیدار صدراعظم این کشور با
رئیسجمهور روسیه خبر داد.
بــه گ ــزارش ف ــارس ،کریستوفر برگر گفت :از
نظر این وزارتخانه ادامه گفتوگو با روسیه در
قالبهای مختلف در روزهای آینده «معقول
و مــهــم» اس ــت .هــمــزمــان ،روزن ــام ــه «بیلد»
آلمان نوشت :شولتز انتظار دارد در هفتههای
آیــنــده بــا پوتین دی ــدار کند و مــایــل اســت در
سیاستها در قبال روسیه مشارکت فعال
داشته باشد.

روز گذشته جنبش انــصــارهللا یــک کشتی بــا پرچم ام ــارات را در
امــتــداد شهر «الــحــدیــده» در سواحل غربی یمن توقیف کــرد .در
همین راستا ،مرکز عملیات تجارت دریایی انگلیس ()UKMTO
اعالم کرد اواخــر روز یکشنبه گزارشهایی از حمله به یک کشتی
در نزدیکی بندر «رأس عیسی» در دریای سرخ یمن دریافت کرده
اســت .بنا بر گــزارش خبرگزاری روســی اسپوتنیک ،مرکز عملیات
تجارت دریایی انگلیس در پی وقوع این حادثه به تفنگداران دریایی
توصیه کــرد در محل حادثه نهایت احتیاط را پیشه کنند .پس
از آن «دری ــاد گلوبال» گ ــزارش کــرد کشتی مــورد حمله در حــدود
 ۲۳مایل دریایی غرب پایانه نفتی رأس عیسی در دریای سرخ بوده
اما هویت مالکان کشتی مشخص نیست و تحقیقات دربــاره این
حادثه در جریان است.
در همین راستا ،سخنگوی نیروهای مسلح یمن ضمن تأیید این خبر
اعالم کرد این کشتی باری اماراتی حامل تجهیزات نظامی بوده که در
حریم آبی یمن توقیف شده است .سرتیپ یحیی سریع در صفحه
توییتر خود افزود :این کشتی بدون مجوز وارد آبهای یمن شده و
در حال انجام اقدامات خصمانهای بوده که امنیت و ثبات یمن را
هدف قرار میداد .سریع تأکید کرد :بهزودی در کنفرانسی مطبوعاتی
جزئیات کامل این حادثه را شرح خواهد داد .وی در ادامه نوشت :به
ائتالف متجاوز درباره ارتکاب هر گونه حماقتی در خصوص کشتی
بــاری نظامی هشدار میدهیم .سریع اف ــزود :کــادر حاضر در این
کشتی از تابعیتهای مختلف بودهاند.
«مــحــمــد عــبــدالــســام» ســخــنــگــوی ان ــص ــارهللا و رئــیــس هیئت
مذاکرهکننده دولــت نجات ملی یمن هم در ایــن خصوص گفت:
عملیات موفق و بیسابقه توقیف کشتی بــاری نظامی اماراتی در
چارچوب مقابله با تجاوزات و محاصره صورت گرفته و حق مشروع
ملت یمن است.
آخرین باری که حادثهای برای کشتیهایی در نزدیکی رأس عیسی
به وقــوع پیوست ،مربوط به اواخــر سال  ۲۰۱۹است و در آن زمان،
انصارهللا یمن دو کشتی کره جنوبی و یک کشتی با پرچم عربستان
سعودی را در واکنش به توقیف چندین کشتی خود توسط ائتالف
متجاوز به یمن ،متوقف کرده بود.

نداشت.
از ســوی دیگر،
مــنــابــع خــبــری
از حــمــلــه
راکــتــی به
پـ ــایـ ــگـ ــاه
نــظــامــیــان
ترکیهای در شــرق استان موصل
خبر میدهند .پایگاه تلگرامی صابریننیوز
نــیــز اع ـ ــام کـ ــرد در ایـ ــن حــمــلــه دس ـتکــم
 13موشک گــراد به سمت پایگاه اشغالگران
ترکیهای به نــام زلیکان شلیک شــده است.
بــر اس ــاس گ ــزارشه ــا ،ســتــون دود از پایگاه
زلیکان ترکیه در موصل بلند شــده و برخی
گ ــزارشه ــا از م ــج ــروح ش ــدن چــنــد نظامی
ترکیهای خبر میدهند .حــدود  ۶۰۰نیروی
ارتش ترکیه در پایگاه زلیکان در شرق موصل
حضور دارنــد و به دلیل نگرانیهای امنیتی،

آدرس دفتر مرکزی مشهد:

خبر
آلمان به دنبال
حفظ رابطه با روسیه

برای نخستین بار از سوی مقاومت یمن صورت گرفت

فراخوان مناقصه يك مرحلهای (نوبت اول)

 100هزار مبارز
علیه دشمن صهیونیستی

عضو شــورای مرکزی جنبش حــزبهللا لبنان
با حضور در مراسم درختکاری به یاد شهید
ســردار حاجقاسم سلیمانی در مرز فلسطین
اشغالی تأکید کرد :در جنگ آینده با 100هزار
مبارز با دشمن مقابله خواهیم کرد.
به گــزارش فــارس ،شیخ «نبیل قــاووق» افزود:
شــعــار «مــا همه قــاســم سلیمانی هستیم»
بــه معنای آن اســت کــه حا جقاسم تبدیل به
یــک امــت شــده و میلیو نها نفر از ای ــران تا
افغانستان ،تا عراق ،سوریه ،لبنان و غزه امروز
تبدیل به حاجقاسم سلیمانی شدهاند.

عربستان انتظار سفرم
را میکشد

رئیس جمهور ترکیه روز گذشته اعــام کرد:
ماه آینده میالدی به عربستان سعودی سفر
میکند .رجــب طیب اردوغ ــان افــزود« :آنهــا
(مــقــا مهــای عربستان ســعــودی) منتظر من
هستند و انتظار حضورم در عربستان سعودی
را دارنــد .من در ماه فوریه سفر خواهم کرد».
رواب ــط آنــکــارا و ری ــاض بــه دنــبــال قتل جمال
خاشقچی ،روزنــام ـهنــگــار منتقد عربستان
سعودی در کنسولگری این کشور در استانبول
تیره شد که به گفته سازمان اطالعات مرکزی
آمریکا به دستور محمد بنسلمان ،ولیعهد
عربستان سعودی انجام گرفت.

تجهیزات نظامی از طریق هوایی به این پایگاه
منتقل میشود .ترکیه مدتهاست با ادعای
مقابله با پ .ک.ک در حــال نقض تمامیت
ارضی شمال عراق است .پ.ک.ک که در
طول  ۳۵سال گذشته با دولت آنکارا در
تقابل نظامی است از سوی ترکیه،
آمــریــکــا و اتــحــادیــه اروپ ــا به
عنوان گروه تروریستی
ش ـ ــن ـ ــاخ ـ ــت ـ ــه

نخستوزیر سودان
کنارهگیری کرد

ب ــه دن ــب ــال اف ــزای ــش اع ــتـ ـراضه ــای حــامــیــان
دموکراسی علیه مداخالت نظامی ارتش سودان
در امــور سیاسی کــه بــا ســرکــوب معترضان به
دســت نیروهای امنیتی ایــن کشور نیز همراه
بــوده اســت ،عبدهللا حمدوک؛ رئیس شــورای
انــتــقــالــی سـ ــودان از ســمــت خ ــود کــنــارهگــیــری
کــرد .بــه گ ــزارش ف ــارس ،حــمــدوک در حالی از
نــخــســت وزیـ ـ ــری اع ـ ــام اســتــعــفــا ک ـ ــرده که
در  ۲۵اکتبر گذشته ارتش ،دولت انتقالی وی را
برکنار و وضعیت اضطراری در میان اتهامها و
اختالفها بین سیاستمداران و ارتش اعالم کرد.

مـ ـیش ــود.
ت ــرک ــی ــه از آوریـــــل
گــذشــتــه چــنــدیــن عملیات
نظامی را به بهانه مبارزه با پ.ک.ک در شمال
عراق آغاز کرده و به راحتی از احتمال حمله
به منطقه سنجار در غرب استان نینوا سخن
میگوید .امری که با واکنش گروههای سیاسی
و نظامی عراقی مواجه شده است.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

شرکت آب و فاضالب استان مازندران  -نوبت اول

شرکت آب و فاضالب استان مازندران به شماره ثبت 1311وشناسه ملی 10760177808و کداقتصادی411341441316
در نظر دارد مطابق قانون برگزاری مناقصات پروژه ای با اطالعات مشروحه جدول ذیل را به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.
كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها ،آگاهی از نتیجه
مناقصات و عقد قرارداد از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس WWW.SETADIRAN.IRانجام
خواهد شد .
شماره فراخوان
2000005168000080

مبلغ برآورد(ریال)

تهیه ،حمل ،نصب و
راه اندازی تجهیزات
الکترومکانیکال منهول
پمپ های فاضالب
روستای اوجا محله
شهرستان ساری

 6ماه
اجرا 2+ماه
بهره برداری
آزمایشی

-

مبلغ تضمین
(ریال)

شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان جنوبی

موضوع پروژه

مدت پروژه

688.000.000

1409795ف

ش�ركت ش�هرکهای صنعتي خراس�ان جنوبي در نظر دارد مناقصه پروژه اجرای بخشی از زیرس�ازی ،جدول گذاری و آسفالت
معابر شهرک صنعتی قاین را از طریق سامانه تداركات الکترونیکی دولت با شماره فراخوان  ۲۰۰۰۰۰۱۲۹۸۰۰۰۰۰۹به شركت داراي
رتبهبندی از سازمان برنامه و بودجه كشور در رشته راه واگذار نماید.
 -۱مشخصات كار :اجرای حدود  ۱5۰متر طول جوی سرپوشیده ۱۲۰۰ ،مترطول جدول تک و 7۰۰۰مترمربع زیرسازی و آسفالت معابر شهرک صنعتی قاین
 -۲می�زان تضمی�ن ش�ركت در مناقص�ه :مبل�غ  7۹۲.۰۰۰.۰۰۰ریال(هفتصد و ن�ود و دو میلیون ریال) میباش�د كه میبایس�ت بهص�ورت یک یا
تركیب�ی از تضمینه�ای موضوعبنده�ای (ال�ف)( ،ب)( ،پ)( ،ج)( ،چ) و (ح) م�اده  4آییننامه تضمین معامالت دولتی مورخ�ه  ۹4/۰۹/۲۲مصوب
هی�أت محت�رم وزی�ران ارائه گ�ردد .در صورت انتخاب وجه نقد مبلغ میبایس�ت به ش�ماره حس�اب س�پرده  4۰۰۱۱۰۹۸۰63764۰6با ش�ماره
ش�با 3۲۰۱۰۰۰۰4۰۰۱۱۰۹۸۰63764۰6IRو شناس�ه واریز  ۹6۹۲۹47۲۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۹47۲۰نزد بانک مركزی جمهوری اسالمی به نام شركت
شهرکهای صنعتي خراسان جنوبي واریز گردد.
 -3مبلغ برآورد ۱5.۸3۹.۱3۰.7۸۹ :ریال(پانزده میلیارد و هش�تصد و س�ی و نه میلیون و یکصد و سی هزار و هفتصد و هشتاد و نه ریال) از محل
اعتبارات منابع داخلی شركت شهرک های صنعتی خراسان جنوبی و به صورت نقدی می باشد .این قرارداد تعدیل دارد .شاخص مبنای پیمان سه
ماهه سوم  ۱4۰۰می باشد
 -4مدت اجراي كار :پنج ماه
 -5آخرینمهلت تس�لیم پیش�نهادها :روز پنج شنبه  ۱4۰۰/۱۱/۰7ساعت  ۱3:3۰میباشد و پیش�نهادهاي واصله روز شنبه  ۱4۰۰/۱۱/۰۹ساعت۸:۰۰
صبح در محل س�الن كنفرانس ش�ركت به نشانی بیرجند -خیابان شهید محالتي -خیابان هفتم تیر -شركت شهرکهای صنعتي خراسان جنوبي،
بازگشایي خواهد گردید.
 -6قیم�ت اس�ناد مناقص�ه :مبلغ  ۱/۰۰۰/۰۰۰ریال میباش�د كه بهحس�اب ش�ماره به حس�اب تمرك�ز وجوه درآمد ش�ركتهای دولتی بش�ماره
 4۰۰۱۱۰۹۸۰4۰۱۹۹5۸با شماره ش�با  IR ۸۲۰۱۰۰۰۰4۰۰۱۱۰۹۸۰4۰۱۹۹5۸و شناسه واریز  3۲6۱۰۹۸۸۰۲۹47۲۰۸۱۱۲۰۰۰۰۰4۰۰۰۰۰نزد بانک مركزی
جمهوری اسالمی به نام شركت شهرکهای صنعتي خراسان جنوبي واریز و رسید آن همزمان با تحویل اسناد به دبیرخانه شركت تحویل گردد.
از كلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت میشود جهت اعالم آمادگي ،ارائه سوابق اجرایي و خرید اسناد مناقصه از تاریخ انتشار اولین آگهي تا پایان
وقت اداری روز پنج شنبه  ۱4۰۰/۱۰/۲3به سایت  www.setadiran.irمراجعه فرمایند.
شناسه آگهی 1252732

شماره 9714

گزارش

به شما نزدیک هستیم

که در کنار شهید سلیمانی در حمله
تروریستی آمریکا به شهادت رسیدند،
حـ ــذف شـ ــده اسـ ــت .ب ــه ادع ـ ــای ایــن
گـ ــزارش ،مشخص نیست هکرها از
ایران بودهاند یا حامیانی از خارج از این
کشور یا کسانی هستند که با دولت
ایران مرتبطند.
هرچندهیچگروهمشخصیمسئولیت
ایــن اقــدام را بر عهده نگرفته ،امــا این
نخستین بــار نیست که ایــن روزنامه
هدف حمله هکرهای طرفدار مقاومت
قرار میگیرد .در ماه می  ،۲۰۲۰هکرها
صفحه اصلی سایت را با تصویری از
سوختن تـلآویــو جایگزین کردند که
بنیامین نتانیاهو نخستوزیر وقت را
در حالی که به دنبال وسیله نجات شنا
میگشت ،با عبارت «برای یک شگفتی
ب ــزرگ آم ــاده باشید» نشان مــیداد.
تعدادی از پایگاههای اینترنتی اسرائیلی
دیگرنیزدراینحملههدفقرارگرفتند.
شبکه خبری آمریکایی ا یبیسی
نیوز در گزارش خود اشاره کرده تصویر
بــارگــذاری شــده شامل یک هــدف در

وابسته به آستان قدس رضوی
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هک دو رسانه مهم صهیونیستی
با تصاویری از انگشتر حاجقاسم سلیمانی

علوی در آستانه
شــهــادت سـ ــرداران
مــقــاومــت ،سایت
چــنــد رس ــان ــه مهم
رژیم صهیونیستی
با عکسی از انفجار
تأسیسات اتمی رژیــم صهیونیستی
هدفحمالتهکرقرارگرفت.بهگزارش
ف ــارس ،ایــن رسانهها سایت روزنــامــه
صهیونیستی جروزالم پست و اکانت
توییتری روزنام ه صهیونیستی معاریو
بودند که در ساعات اولیه بامداد روز
دوشنبه هــک شــدنــد .جالبتر آنکه
متن «به شما نزدیک هستیم ،جایی
که فکرش را هم نمیکنید» به دو زبان
انگلیسی و عبری در تصویر اصلی این
رسانهها قرار گرفت.
بــه نــوشــتــه ج ــروزال ــم پــســت ،توییت
هــمــراه بــا عــکــس در حــســاب توییتر
معاریو و همچنین بازنشر پیام یک
حــســاب کــاربــری شــامــل تــصــویــری از
سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس،
فــرمــانــده نــیــروهــای الحشدالشعبی

صاحب امتیاز:
مؤسسه فرهنگی قدس

اوقات شرعی به افق تهران
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محل تحويل پاكتهای الف :ساري-بلوار آزادی-خیابان رفاه-دبيرخانه شركت-کدپستی4814896564:
محل بازگشايي پاكتهای مناقصات  :ساری-بلوار آزادی -خیابان رفاه  -طبقه چهارم  -سالن اجتماعات شرکت آب و فاضالب
مازندران
شماره تماس سامانه پشتیبانی سامانه ستاد1456:
سایرشرايط :
-1مدت اعتبار پیشنهادها تا سه ماه پس از بازگشایی اسناد مناقصه می باشد .و این مدت برای یکبار قابل تمدید می باشد.
-2سايراطالعات وجزئيات دراسناد مناقصه مندرج است.
 -3حضور یک نماینده جهت شرکت در جلسه بازگشایی اسناد مناقصه با ارائه معرفی نامه معتبر آزاد است.
شناسه آگهی 1254816 :

روابط عمومی شرکت آب وفاضالب استان مازندران

