شنبه  6آذر 1400

رحلتشیخمحمدنهاوندیدرسال 1371قمری

حاج شیخ محمد نهاوندى ( ۱۲۹۱ـ۱۳۷۱ق) ،فقیه،
قرآن پژوه و مفسر نامدار جهان تشییع می باشد .وی
هفت سال از عمر خود را صرف نگارش تفسیر قرآن
نمود .اثر معروف ایشان در این باره «نفحاتالرحمان فى
تفسير القرآن» نام دارد .ایشان شاعر خوبی هم بود و
در شعر با نام «تجلی» تخلص مینمود .بیشتر در مدح
اهل بیت (علیهمالسالم) شعر سروده است؛ کتاب دیوان
زبدة المصائب از آثار شعری اوست.
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انگلیس با تزریق بودجه به دنبال افزایش حضور نظامی در جهان طی  10سال آینده است

درسهای
سختی
گرفتهایم!

مسئول هماهنگی
امور غرب آسیای
کاخ سفید گفت:
آمریکا در منطقه
درسهای سختی
گرفته و سیاستهای
واشنگتن در قبال
این منطقه به مبانی
خود برمیگردد .برت
مکگورک افزود:
اهداف زیادهخواهانه
دولتهای قبلی
به ضرر منافع
آمریکا و به «گرفتن
درسهایی سخت»
منجر شد .وی در
عین حال مدعی
شد :دولت فعلی بر
«مبانی ایجاد ،حفظ
و تقویت شراکت و
اتحاد در منطقه»
تمرکز دارد.

بلند پروازی استعمار پیر

عــلــوی روبـ ـ ـ ــاه
پ ـیــر پ ــس از خ ــارج
ش ــدن از ات ـحــادیــه
اروپـ ـ ــا در سـ ــودای
افــزایــش مداخالت
بینالمللی خود در
نقاط مختلف جهان است .در همین
راستا ،انگلیس بر اســاس یک برنامه
منتشر شده از سوی وزارت دفــاع این
کشور ،قصد افــزایــش حضور نظامی
خ ــود در ج ـهــان را دارد .بــه گ ــزارش
ایـسـنــا ،پــایـگــاه «ایانآی» در طــرح
مدرنیزهسازی با عنوان «سرباز آینده»
گ ــزارش داده اس ــت :تـعــداد ســربــازان
بیشتری از ارت ــش در ســراســر جهان
برای مدت زمان بیشتری استقرار پیدا
خواهند کرد .حضور نظامی بیشتر در
خط مقدم ،قابلیت ما را برای پیشبینی
بحرانها ارتـقــا خــواهــد داد و مــا بــرای
رقابت در سطح درگیری علنی آمــاده
خواهیم بود .این طرح جلو جنگ را با
اطمینانبخشی به همپیمانان و شرکا
و بازداشتن رقبا میگیرد .همچنین

وزارت دفاع انگلیس به اعالم افزایش
ســرمــا ی ـهگــذاری در زمینه تجهیزات
نظامی بــه م ـیــزان  ۸.۶میلیارد پوند
( ۱۱.۴۶میلیارد دالر) در یک دهه آینده
پــرداخــت .ق ـرار اســت ایــن مــورد منجر
به رسیدن مجموع این سرمایهگذاری
نـظــا مــی ا نـگـلـیــس بــه  ۴۱.۳میلیارد
پوند در همین دوره مشابه شــود .بن
واالس ،وزیر دفاع انگلیس اظهار کرد:
طــرح ســربــاز آیـنــده پـ ــروژهای اســت که
به موجب بلندپروازی در نظر گرفته
شده در سند فرماندهی دفاعی با هدف
تبدیل ارتش به یک نیروی یکپارچهتر،
مرگبارتر ،چابکتر و با قابلیت بیشتر
بــرای اعــزام تقویت میشود .او اضافه
ک ــرد :مــا ایــن اق ــدام نسل جــدیــد را با
یک بودجه  ۸.۶میلیارد پوندی برای
ت ـج ـه ـیــزات ارت ـ ــش ح ـمــایــت ک ـ ــرده و
مجموع سرمایهگذاری در ا یــن حوزه
را بــه  ۴۱.۳میلیارد پوند میرسانیم.
ب ـراســاس ب ــرآورده ــای ایــن وزارتـخــانــه
درمجموع بیش از  ۱۰۰هــزار سرباز تا
سال  ۲۰۲۵در ارتش انگلیس خدمت
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سال سی و چهارم
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آدرس دفتر مرکزی مشهد:

بولوار سجاد ،نبش سجاد 1
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تلفن:
(داخلی)021( 66430122 )226
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عکسنوشت

یادداشت

ترکیه و امارات از تخاصم تا تفاهم

خواهند کــرد ،به این ترتیب که ارتش
عــادی انگلیس شامل ۷۳هــزار سرباز
مشغول به خدمت و ۳۰ه ــزار سرباز
ذخیره خواهد شد .همچنین یکی از
اساسیترین نوآوریها مربوط به یگان
جدید تکاور است که از اول دسامبر
 ۲۰۲۱آغاز به کار میکند .قرار است این
یگان به عنوان زیرمجموعه یک واحد
دیگر مــوســوم بــه واح ــد عملیاتهای
ویژه ارتش به طور معمول کنار نیروهای
شــریــک در ســراســر ج ـهــان بــا هــدف
مقابله با سازمانهای تندرو و تهدیدات
دول ـتهــای متخاصم اسـتـقــرار یابد.
واالس گفت :ارتش ما در سراسر جهان
مجهز به توانمند یهایی مخصوص
مقابله با مجموعه تهدیداتی ا عــم از
جنگ سایبری تا نبرد در میدان جنگ
به اجــرای عملیات خواهد پرداخت.
تحرکات اخیر انگلیس در حالی است
که ایــاالت متحده در ضعف روزافــزون
خــود در حــال رهــا کــردن منطقه غرب
آسیا و تمرکز بیشتر بر شــرق آسیا و
چین است.

جهان

حسن هانیزاده ،تحلیلگر مسائل غرب آسیا
محمد بن زایــد آل نهیان ،ولیعهد ابوظبی و رجــب طیب
اردوغ ــان رئیس جمهور ترکیه باالخره دشمنیها را کنار
گذاشته و پس از تقریبا ًیک دهه قهر دیپلماتیک ،در آنکارا با یکدیگر
دور یک میز نشستند؛ دیــداری که براساس آنچه گفته شده گسترش
همکاریهای اقتصادی سرفصل آن بوده است .محور اخوانی ترکیه و
قطر در سالهای اخیر با محور سلفی سعودی ،اماراتی تقریبا ًدر سرتاسر
منطقه سرشاخ بودند؛ پس چه چیزی این دشمنان خونی را به سوی هم
کشانده است؟
اماراتمتحدهعربیبهتازگیبراساسمالحظاتیتمامسیبهایسیاست
خارجی خود را در سبد همکاری با سعودی قرار داده بود .این شراکت ادامه
داشت تا اینکه طرفین در میدان یمن با هم گالویز شده و حتی تا درگیری
نظامی میان نیروهای نیابتی پیش رفتند .همین شکاف سیاسی ،حاکمان
ابوظبی را بر آن داشته احتیاط بیشتری به خرج داده و کمی در محاسبات
سیاسیخودتجدیدنظرکنند.آنهااکنوندرصددترمیمپلهایشکسته
رابطه با همسایگان از جمله با قطر و سوریه برآمدهاند .سفر بن زاید به
آنکارا در همین زمینه قابل تحلیل است .همین دو روز پیش هم اخباری
توگوی علی باقری کنی ،معاون سیاسی وزیر خارجه کشورمان با
از گف 
انور قرقاش ،وزیر مشاور در امورخارجه امارات هم منتشر شد .همه این
تحرکات از تالش ابوظبی برای کاهش وابستگی به ریاض حکایت دارد.
اما این دیدار از ادامه سیاست پارادکسیکال و منفعتطلبانه اردوغان نیز
حکایت دارد ،یعنی همچنان که روابط وی با جریان اخوانی منطقه گرم
است به سمت گفتوگو با امارات رفته است .واقعیت این است نگاه ترکیه
به کشورهای حاشیه جنوبی خلیجفارس کامال ًاقتصادی است .این روزها
سلطان ترکیه تحت تأثیر کاهش شدید ارزش پول ملی خود با وضعیت
ناپایداری روبهرو شده است .در این شرایط اردوغان برای فرار از انتقادهای
داخلی مانند همیشه به یک مانور سیاسی نمایشی روی آورده ،به این
امید که با مطرح کردن موضوع سرمایهگذاری  10میلیارد دالری ابوظبی
بتواند از انتقادها بکاهد .با این اوصاف نمیتوان انتظار بهبود سریع روابط
میان دور محور اخوانی  -سعودی را داشت بلکه همین نیاز دوجانبه است
که دو ماجراجوی منطقه را به هم رسانده است .در نهایت از نقش برخی
قدرتهای منطقه و فرامنطقهای از جمله آمریکا و رژیم صهیونیستی
در تشویق امارات برای کمک اقتصادی به ترکیه هم نباید غافل شد .این
موضوع از یک اراده پشت پرده برای حفظ اردوغان حکایت دارد؛ دولتی که
سیاستهای ماجراجویانهاش باب میل صهیونیستهاست.

اثــر عكاس زن فلسطينى بهترين عكس سال
 ٢٠٢١مجله تايم شد .عكس فاطمه شبير ،عكاس
ســاكــن ن ــوار غ ــزه ،دخ ـتــرى فلسطينى در شهر
بيت هانون در این باریکه را نشان مىدهد كه در
خانه ويران شده خود بر اثر حمله هوایی وحشیانه
رژیم صهیونیستی ايستاده است.

بدونتیتر
ب ــاوج ــود ب ــرخ ــورد خــشــن پــلــیــس تــرکــیــه با
معترضان به گرانی و تورم و سقوط ارزش پول
ایــن کشور ،هــزاران نفر از مــردم استانبول بار
دیگر تظاهرات گستردهای در این زمینه به راه
انداختند .آنها با سر دادن شعارهایی نظیر
«دولت مرگ بر تو» خواستار استعفای دولت
اردوغان شدند.
هزاران اردنی در مخالفت با عادیسازی روابط
با رژیم صهیونیستی بهویژه پس از زمزمههای
اخــیــر درب ــاره تــوافــق جــدیــد ام ــان و ت ـلآویــو به
خیابانها آمدند.
نیکوالس مادورو ،رئیس جمهور ونزوئال روز
پنجشنبه در سالگرد فوت «فیدل کاسترو» در
سفری غیرمنتظره وارد هاوانا پایتخت کوبا شد.
بر اساس آمارهای رسمی ،نرخ قتل در سال
 2020میالدی در کانادا به باالترین میزان خود
در  15سال گذشته رسید.

خورشید روشنایی بخش جهان است  ،با استفاده از نور طبیعی شکر گذار این نعمت الهی باشیم.

آگهی مناقصه عمومی ( عمومی دو مرحله ای  -توام با ارزیابی کیفی) شماره -400/319نوبت اول
برگزار کننده مناقصه :شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی

1408229

این شرکت در نظر دارد نسبت به خرید کاال از محل منابع داخلی سال
 ،1400با مشخصات زیر اقدام نماید .لذا از تمامی تولیدکنندگان و تامین
کنندگان واجد شرایط دعوت می گردد جهت دریافت ،تکمیل و تحویل
اسناد مناقصه به شرح زیر اقدام فرمایند.
موضوع مناقصه :مناقصه خرید انواع مقره سیلیکونی میانی (اتکایی) و
انتهایی(کششی) (عمومی دو مرحله ای  -توام با ارزیابی کیفی)
* مهلت فروش اسناد و تحویل اسناد :از تاریخ  1400/09/06تا تاریخ
 1400/09/11بوده و تاریخ تحویل پاکتهای مناقصه تا ساعت  13:00روز شنبه
 1400/09/27می باشد تاریخ گشایش پاکات ساعت  13:00روز سه شنبه
 1400/09/30می باشد  .مناقصه گران می توانند اسناد را از طریق سامانه
تدارکات الکترونیکی دولت  http://setadiran.irدر قبال واریز مبلغ
 500.000ریال به حساب سپرده سپهر صادرات به شماره 0101806120009
به نام تمرکز سایر درآمدهای این شرکت ،دریافت نمایند.
الزم به ذکر است مالک شناخت مناقصه گر بارگزاری اسناد بصورت کامل

و بدون نقص در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بوده و در تحویل اسناد
فیزیکی (پاکت الف) نیز مالک زمان تحویل اسناد به دبیرخانه شرکت توزیع
نیروی برق استان خراسان شمالی می باشد.
*مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار  :برابر آئین نامه
تضمینات دولتی مبلغ 2.465.000.000ریال به صورت ضمانتنامه بانکی
(فرآیند ارجاع کار) به نفع خریدار و یا صورت وجه نقد ,واریز به شماره
شبا  800190000000100696938003IRحساب (بانک صادرات) به نام
شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی ارائه گردد.
آدرس  :خراسان شمالی _ بجنورد _ خیابان طالقانی غربی _
شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی _ امور تدارکات
( تلفن )058- 31777413.10
به پیشنهادهای فاقد سپرده و امضـاء ،مشروط ،مخدوش و پیشنهاداتی
که بعد از انقضـاء مدت مقرر در فراخوان واصـل می گردد ،مطلقا ً ترتیب
اثر داده نخواهد شد.
سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی

آگهی تجدید مزایده عمومی
شهرداری شاندیز(نوبت اول)

موض�وع تجدی�د مزای�ده :ش�هرداری در نظ�ر دارد ب�ه اس�تنادمصوبه ش�ماره  874مورخ�ه
1400/6/11شورای محترم اسالمی شهر شاندیز نسبت به فروش امالک خود واقع در شهر شاندیز
به شرح جدول پیوست اقدام نماید.

شرایط تجدید مزایده :
.1واری�ز مبلغ س�پرده (مطاب�ق جدول پیوس�ت) به ش�ماره حس�اب  0204880582008نزد بانك
ملی ش�عبه شاندیز بنام سپرده شهرداری شاندیزبعنوان سپرده ش�ركت در تجدید مزایده و یا ارائه
ضمانتنامه بانكی در وجه ش�هرداری با اعتبار حداقل  3ماه از تاریخ تس�لیم پیش�نهادها و  3ماه دیگر
قابل تمدید باشد.
 .2در ص�ورت امتن�اع برن�ده تجدید مزای�ده از عقد قرارداد مبل�غ س�پرده تجدیدمزایده به نفع
شهرداری ضبط خواهد شد.

 .3توزیع اسناد از طریق سامانه ستاد از تاریخ  1400/09/06لغایت 1400/09/14
 .4مهلت بارگزاری پیشنهادها در سامانه ستاد تا روز پنجشنبه مورخ1400/09/25
 .5بازگشائی اسناد از طریق سامانه ،مورخ  1400/09/27ساعت  13در محل شهرداری
 .6هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
.7سایر اطالعات و جزئیات مربوط به تجدید مزایده در اسناد تجدیدمزایده درج شده است
.8كلیه مراحل برگزاری تجدید مزایده از طریق سامانه ستاد به آدرس  https:// setadiran.irانجام
می گردد.جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  05131422 :تماس حاصل فرمایند.

 685.000.000ریال

 13.700.000.000ریال

60درصد سطح اشغال
دوطبقه روی پیلوت

 13.750.000.000ریال

60درصد سطح اشغال
دوطبقه روی پیلوت
60درصد سطح اشغال
دوطبقه روی پیلوت

1408232

ردیف

تضمین شرکت
درمزایده

قیمت پایه شركت در
مضایده

سطح اشغال و تراكم مجاز

آدرس

مساحت (مترمبع)

مدرك مالكیت

كاربری طرح جامع

1

فرش 17كوچه اول سمت راست قطعه 1

319.25

مشاعی باپالك ثبتی1943فرعی
از93اصلی

سكونت یك یادوخانوار

8متری از شمال

2

فرش 17كوچه اول سمت راست قطعه 2

320.04

مشاعی باپالك ثبتی1943فرعی
از93اصلی

سكونت یك یادوخانوار

8متری از شمال

 687.500.000ریال

3

فرش 17كوچه اول سمت راست قطعه 3

400.32

مشاعی باپالك ثبتی1943فرعی
از93اصلی

سكونت یك یادوخانوار

8متری از شمال

 8.600.000.000ریال

 17.200.000.000ریال

4

مطهری ،مطهری15

176.05

بنچاق یا صلح حقوقی

سكونت چند خانوار

 16متری ازشمال
 8متری ازجنوب

 1.365.000.000ریال

 27.300.000.000ریال

پایانكار دارد

5

مجتمع شقایق
انتهای شقایق 6

553.22

بنچاق -صلح حقوقی

مسكونی موقت

 10متری از شرق

 1.125.000.000ریال

 22.500.000.000ریال

 20درصد سطح اشغال
 40درصد تراكم

6

حصارسرخ،شهرك مروارید،قطعه29

538.31

مششاعی با پالك ثبتی  90اصلی

سكونت چندخانواری

10متری ازجنوب
24متری ازشمال

 1.500.000.000ریال

 30.000.000.000ریال

50درصد سطح اشغال
دو طبقه روی پیلوت

7

بلوارامام رضا(ع)انتهای امام رضا4

571.15

مشاعی باپالك ثبتی378فرعی
از87اصلی

مسكونی موقت

12متری از جنوب

 1.400.000.000ریال

 28.000.000.000ریال

 20درصد سطح اشغال
 40درصد تراكم

8

بلوارامام رضا(ع)انتهای امام رضا4

2030.84

مشاعی باپالك ثبتی378فرعی
از87اصلی

حرائم وعوارض طبیعی وبخشی
مسكونی موقت

12متری از جنوب

 4.000.000.000ریال

 80.000.000.000ریال

 10درصد سطح اشغال
 40درصد تراكم

9

جاده شهرك صنعتی توس نمایشگاه دائمی
گل وگیاه ایرانیان بلوك 4غرفه 84

102

توضیحات :یك باب غرفه عرضه گل و گیاه دارای پارکینگ وانشعاب مستقل برق وگازوانشعاب
اشتراکی آب ،با مدرك مالكیت وكالت فروش با پاركینگ مشاعات متراژ  102مترمربع

500.000.000ریال

«تبصره:شرایط صدور مجوز عندالزوم با اعمال ماده واحده تعیین وضعیت امالک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها از واحد شهرسازی و درآمد و بابت اخذ مختصات و جهت بازدید ملک از واحد امالک استعالم گردد».

10.000.000.000ریال

در اختیار مستاجر تا پایان مدت
قرارداد اجاره

