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تولدمصطفیمحدثیخراسان 

مصطفی محدثی خراسانی شاعر معاصر ایرانی
متولد سال 1340در شهرستان تایباد است .شروع
فعالیت جدی او در سرودن ،با تشكیل گروه شعر حوزه
هنری مشهد در سال 1364همزمان بود .این گروه
جریانسازترین گروه شعر در شهرستانهای كشور
بود« .از سناباد شعر» روایت زمانه و زندگی مصطفی
محدثی خراسانی است که به کوشش حسین قرایی به
رشته تحریر در آمده است.
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عملیات موفق یک فلسطینی علیه صهیونیستها با پنج کشته و زخمی نشان داد مقاومت زنده است
هژمونی
آمریکا در جهان
به پایان رسیده
است

نظریهپرداز مشهور
آمریکایی با اذعان
به پایان هژمونی
جهانی آمریکا گفت:
پایان دوران آمریکا
خیلی زود فرا رسید
و اگر نتواند مشکالت
داخلی را حل کند،
دیگر در جهان
اثرگذار نخواهد
بود« .فرانسیس
فوکویاما» افزود:
«آمریکا احتما ً
ال
موقعیت هژمونیک
قبلی خود را باز
نمییابد و همچنین
نباید آرزوی آن را
داشته باشد».

جهان

علوی مقاومت
فلسطینی علیه
اشــغــالــگــریهــای
رژیمصهیونیستی
چـ ـ ـ ــه در نـ ـ ـ ــوار
غـ ـ ـ ــزه و چـ ـ ــه در
داخـ ـ ـ ــل نـ ــواحـ ــی
اشــغــالــی ادامـ ـ ــه دارد .در همین
راســتــا ،روز گذشته در اثــر عملیات
استشهادی یکی از اعضای جنبش
م ــق ــاوم ــت اس ــام ــی فــلــســطــیــن در
«با بالسلسله» در بخش قدیمی
مسجد االقصی ،چهار صهیونیست
زخــمــی و یــک صهیونیست نیز به
هــاکــت رســیــد .بــه گـ ــزارش ف ــارس،
بــرخــی رســان ـههــا خــبــر دادنـ ــد حــال
دو نفر از مــجــروحــان وخیم گــزارش
شــده اس ــت .در پــی ایــن تــیــرانــدازی،
نظامیان رژیم صهیونیستی به حالت
آمادهباش درآمدند .در همین حال،
برخی رسانههای صهیونیستی هم
مدعی شدند این عملیات را دو جوان
فلسطینی انجام دادهانــد که یکی از
آنها شهید شده و دیگری فرار کرده
است .شبکه «الجزیره» در گزارشی
تکمیلی اعــام کرد صهیونیست به
هالکت رســیــده ،از شهرکنشینان
قدس اشغالی بوده است.

◾

◾عامل عملیات استشهادی که بود؟

عملیات انتقامی موفق روز گذشته
قـ ــدس اشــغــالــی عــلــیــه اشــغــالــگــری
صهیونیستها را شخصی بــه نام
«فــادی ابوشخیدم» انجام داده که
بــر اس ــاس گـ ــزارش شبکه االقــصــی،

استشهادی برای آزادی قدس

متعلق به اردوگاه «شعفاط» قدس و
از رهبران حماس در این منطقه بوده
است .پلیس رژیم صهیونیستی وی را
پس از این حادثه امنیتی به شهادت
رســانــده اســت .جنبش حماس نیز
با صــدور بیانیهای رسمی تأیید کرد
ابوشخیدم از اعــضــای ایــن جنبش
بوده است.

◾

◾چرا این عملیات ارزشمند است؟
مناطق پیرامونی مسجداالقصی در
مرکز قدس اشغالی از نواحی بهشدت
محافظت شــده و امنیتی ایــن شهر
اس ــت کــه تــوســط ن ـیــروهــای پلیس و
ســرویــس اطــاعــات و امنیت داخلی
رژیم صهیونیستی موسوم به شاباک
کنترل میشود .چرا که بــرای مدتها
مسجداالقصی بــه عـنــوان میعادگاه
اصلی وحدت فلسطینیان در مقابله با
اشغالگری اسرائیل شناخته میشود.

از همین رو ،انجام عملیات استشهادی
آن هم با یک اسلحه مسلسل در قلب
قدس اشغالی نشان از ضعف جدی
امنیتی صهیونیستها و البته توان
قابل توجه نـیــروهــای حماس در دل
کــرانــه باختری دارد .تــا پیش از ایــن،
عـمــده عملیا تهای استشهادی با
سالح سرد انجام میگرفت .از سوی
دیگر ،این عملیات درســت پس از آن
ص ــورت گرفت کــه انگلیس ،جنبش
ح ـمــاس را تــروری ـس ـتــی اعـ ــام ک ــرد و
همچنین ،نشست گـفـتو گــو هــای
منطقهای منامه در پایتخت بحرین
به منظور شکلدهی سادهتر به توافق
یس ــازی روابـ ــط اع ـ ـراب بــا رژیــم
ع ــاد 
اسرائیل در جریان بوده است .از همین
رو ،عملیات شهید فــادی ابوشخیدم
را باید در میان یکی از برترین ترتیبات
ضد امنیتی در مناطق اشغالی قدس
در نظر گرفت.

◾

◾

◾یورش صهیونیستها به مدرسه
ن ــظ ــام ــی ــان رژیـ ـ ــم صــهــیــونــیــســتــی
پ ــس از عــمــلــیــات شــهــادتطــلــبــانــه
فلسطینیان در قــدس اشــغــالــی ،به
ی ــک م ــدرس ــه در شـ ــرق ایـ ــن شهر
یـ ـ ــورش بـ ــردنـ ــد .شـ ــاهـ ــدان عینی
گفتند پلیس رژی ــم صهیونیستی
بـ ــه مـ ــدرسـ ــه الـ ــراشـ ــدیـ ــه واقـ ـ ــع در
بخش قدیمی شهر قــدس اشغالی
یــورش بــرده و اق ــدام بــه بــازرســی این
مـ ــدرسـ ــه ک ـ ــردن ـ ــد .ش ــی ــخ «ف ـ ــادی
ابوشیخدم» مجری ایــن عملیات،
از آمــوزگــاران مدرسه الراشدیه بوده
است.

◾

◾برای هر سناریویی آماده شوید
پـ ــس از ان ـ ـجـ ــام مـ ــوفـ ــق ع ـم ـل ـیــات

آمریکا

عربستان

اوکراین

اعتراف ژنرال چهار ستاره فضایی آمریکا

بهاندازهچینیاروسیهنیستیم!

امام جماعت مسجدالحرام بازیگر فیلم تبلیغاتی شد

مبلغسعودی،بازیگرورقبازی!

ادعای مقام اطالعاتی اوکراینی

در حالی که آزمایشهای موشکهای مافوق صوت چین
موجب نگرانی عمیقی در واشنگتن و دولتهای متحدش
شده ،یک ژنرال آمریکایی از پیشرفتهتر بودن پکن در این
فناوری خبر داد .به گزارش فارس ،ژنرال «دیوید تامپسون»
معاون بخش عملیاتهای فضایی در نیروی فضایی ارتش
آمریکا اذعــان کــرد :توانمندیهای موشکی مافوق صوت
آمریکا به اندازه چین یا روسیه پیشرفته نیست .تامپسون
توضیح داد« :ما باید خیلی سریع خودمان را [به چین و
روسیه] برسانیم ،چینیها یک برنامه موشکی مافوق صوت
باور نکردنی دارند.

«ع ــادل الکلبانی» ام ــام جماعت سابق مسجدالحرام
بهتازگی در فیلمی تبلیغاتی درب ــاره بــرگــزاری بزرگترین
رویداد سرگرمی و موسیقی ریاض  2021حاضر شده است.
به گزارش فارس ،پیشتر حضور الکلبانی از مبلغان سعودی
و امام جماعت نمازهای تراویح مسجدالحرام در مسابقات
ورق بازی نیز با انتقادهای گسترده همراه بوده است.
هــیــئــت س ــرگ ــرم ــی کـ ــه از هــفــتــم م ـ ـ ـ ـی ۲۰۱۶تــأســیــس
ش ــده را مـ ـیت ــوان یــکــی از ب ــارزت ــری ــن اق ــدام ــات محمد
ب ــن ســلــمــان بـ ـ ـرای ای ــج ــاد تــغــیــی ـرات مــدنــظــر خــویــش
در عربستان دانست.

رئیس سازمان اطالعات دفاعی اوکراین ضمن طرح این
ادعــا کــه روســیــه بیش از ۹۲ه ــزار نظامی اط ــراف مرزهای
اوکراین مستقر کــرده ،گفت :مسکو در حال آمــاده شدن
برای حمله به این کشور تا پایان ژانویه (اواســط زمستان)
است .به گزارش فارس ،ژنرال «کایرلو بودانوف» در توضیح
ایــن ادعــا گفت :چنین حملهای احتماال ًشامل حمالت
هوایی ،توپخانهای و زرهــی و به دنبال آن حمالت هوایی
در شــرق ،حمالت آبی خاکی در «اودســا» و «ماریوپول»
و تهاجم کــوچـکتــر از طــریــق کــشــور همسایه ب ــاروس
خواهد بود.

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی در نظر دارد

روسیهبرایحملهآمادهمیشود
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رئیس
مسروری،
امیر
اندیشکده مطالعات جهان
اسالم تنها یک روز پس از
هشدار تند گروههای مقاومت عراق به اشغالگران
آمریکایی برای خروج از این کشور« ،جان کربی»
وزیر دفاع ایاالت متحده در جریان دیدار با
«جمعه عناد» همتای عراقی مدعی شد با
توجه به پایان مأموریت واشنگتن در عراق پیش
از پایان سال جاری میالدی ،پس از این تاریخ
هیچ نظامی آمریکایی با مأموریت رزمی در این
کشور باقی نخواهد ماند .اظهارات کربی پس از
آن صورت گرفت که کمیته هماهنگی گروههای
مقاومت عراق ضمن صدور بیانیهای به صراحت
اعالم کرد در صورت خارج نشدن ایاالت متحده
از خاک این کشور تا آغازین روز سال نو میالدی
( 11دی ماه) ،جنگ علنی و شدید علیه اشغالگران
را آغاز خواهند کرد .اما اظهارات مقام آمریکایی
چرا مهم است؟ پیش از هر تحلیلی در این باره
باید توجه داشت عراق این روزها اوضاع بسیار
پیچیدهای را از سر میگذراند .همین موضوع
بررسی تحوالت این جغرافیا را با دشواریهای
خاص و ویژهای روبهرو کرده است .عراقیها همین
چند وقت پیش انتخابات زودهنگام را برگزار
کردند که حواشی آن همچنان ادامه دارد .از سوی
دیگر هر چند ادعا میشود جریان صدر به لحاظ
تعداد کرسی پیروز انتخابات پارلمانی  18مهرماه
بوده ولی امکان تشکیل کابینه به ائتالف کلی
با شیعیان بستگی داشته و اینگونه نیست که
رهبر جریان صدر به تنهایی بتواند بازیگری کند.
همه این مسائل عراقی بیثبات را تشکیل داده که
فرصت بازیگری برای نیروهای فرامنطقهای فراهم
میکند .در این بین طرح خروج ایاالت متحده از
این کشور هم معنا پیدا میکند .اتفاقاتی که پس از
شهادت فرمانده محور بزرگ مقاومت حاج قاسم
سلیمانی و فرمانده رئیس ستاد الحشدالشعبی
ابومهدی المهندس روی داد یانکیها را در عراق با
چالش بسیار بزرگی روبهرو کرد؛ اینکه با پذیرش
شکست مفتضحانه ،از عراق بروند یا با پذیرش
هزینههای بیشتر بمانند؟ پس از هشدار صریح
مقاومت برای خروج اشغالگران ،به نظر میرسد
آمریکاییها به این فهم رسیدهاند که حضور آنها
در عراق دیگر بینتیجه و پرهزینه خواهد بود.
اظهارات مقام آمریکایی هم در وهله نخست در
این زمینه قابل تحلیل است.
البته این به معنای آن نیست که یانکیها تا موعد
یاد شده خواهند رفت چراکه عراق ناامن برای
آنها همیشه بهترین گزینه برای ادامه اشغالگری
را فراهم کرده ،پس احتمال ادامه حضور آنها
در قالب مستشاری یا در سایه ناتو وجود دارد.
با وجود این اینک خود آنها هم میدانند برای
این حضور مجبور خواهند شد هزینه بیشتری
بدهند .در این بین تعیین مهلت برای خروج
اشغالگران هم فینفسه بسیار مهم و مؤید
افزایش فشار بر یانکیهاست؛ این یعنی درگیری
در صورت تداوم اشغالگری شدت خواهد یافت.
واقعیت غیر قابل انکار این است حضور ایاالت
متحده در منطقه برایشان هزینه سرسامآوری
دارد که آن هم از جیب مالیاتدهندگان آمریکایی
تامین میشود .تاکنون بر موضوع اشغالگری
آمریکاییها با قوانین ،لوایح ،احمال دولت
مصطفی الکاظمی و موارد مشابه سرپوش
گذاشته شده ولی با پایان این مهلت هیچ بهانهای
باقی نمیماند و به مقاومت مشروعیت داده
میشود که عمال ً اقدام کند .این یعنی هزینه و
خسارت بسیار بیشتر برای واشنگتن.
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آگهی مناقصه

تهیه و تحویل چهار دس�تگاه منبع تغذیه بدون وقفه (  )upsبا قدرت  20و  40و  80کیلو
ول�ت آمپر به همراه کابی�ن باتری و کارت  snmpو تابلو برق مربوطه را از طری�ق مناقصه عمومی خریداری نماید
 ،ل�ذا متقاضیان میتوانن�د تا پایان وقت اداری روز پنجش�نبه مورخ  1400/9/4ضمن مراجعه به س�ایت اینترنتی
اس�تعالم ها و مناقصات به آدرس ( http://sem.aqr-harimeharam.orgتلفن  )051-31305243نس�بت به دریافت
اسناد مناقصه اقدام نمایند.

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

آگهی مزایدهعمومیشهرداریشاندیز(نوبتاول)

بخش�ی از اجرای عملیات س�اختمانی شامل دیوار چینی ،آس�تر سیمان و...جهت
قبور در مجموعه حرم مطهر حضرت رضا (ع) را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار
نمای�د  .لذا متقاضیان میتوانند تا پایان وقت اداری روز یکش�نبه م�ورخ  1400/9/7ضمن مراجعه آدرس
سایت اینترنتی ( http://sem.aqr-harimeharam.orgتلفن  )051-31305243نسبت به دریافت اسناد مناقصه
اقدام نمایند.
سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی در نظر دارد

آدرس دفتر مرکزی مشهد:

یادداشت
آمریکا به حضور پرهزینه
در عراق ادامه میدهد؟

استشهادی ابوشخیدم ،موجی از ترس
صهیونیستها را فــرا گرفته اســت.
در همین راس ـتــا ،نخستوزیر رژ یــم
صهیونیستی بــه نـیــرو هــای امنیتی
ایــن رژیــم دستور داد خــود را بــرای هر
سـنــار یــویــی در بیتالمقدس آمــاده
کنند .نفتالی بنت در ابتدای نشست
روز گذشته کابینه خود گفت گزارش
اتفاقات امنیتی را از وزیر امنیت داخلی
و بــازپــرس کــل پلیس دریــافــت کــرده
است .او عملیات شهادتطلبانه روز
گذشته را «اقــدام تروریستی» نامید
و گفت :ایــن حادثه دومین عملیاتی
بود که در مدت اخیر در بیتالمقدس
رخ م ـ ـیدهـ ــد .ن ـخ ـس ـتوزیــر رژی ــم
صهیونیستی سـپــس از نـیــرو هــای
امنیتی ایــن رژ یــم خواست اقدامات
الزم را بهمنظور آمــاده شــدن بــرای هر
سناریوی محتملی انجام دهند و آماده
هر عملیات مشابه دیگر باشند.

◾واکنش حماس
در هــمــیــن ح ـ ــال« ،عــبــدالــلــطــیــف
ال ــق ــان ــوع» ســخــنــگــوی ح ــم ــاس در
واک ــن ــش ب ــه ای ــن اق ـ ــدام تــأکــیــد کــرد
ای ــن عــمــلــیــات در چ ــارچ ــوب پاسخ
طبیعی به جنایات رو به افزایش در
قدس اشغالی انجام شده اســت .بر
اســاس گ ــزارش خــبــرگــزاری «سما»،
وی اف ـ ــزود :ای ــن عــمــلــیــات بــر ادام ــه
انقالب ملت فلسطین علیه اشغالگر
صهیونیستی و ناتوانی اشغالگر در
خــامــوش ک ــردن ای ــن انــقــاب تأکید
میکند .القانوع عنوان کرد :مقاومت
فلسطین علیه اشغالگر با تمام ابزارها
تــا زم ــان تحقق اهـ ــداف مــوردنــظــر و
نابودی رژیــم اشغالگر ادامــه خواهد
یافت.

شماره 9677

WWW.QUDSONLINE.IR

 -1تابلو واقع در نبش امام رضا  16به مساحت 59مترمربع به ابعاد91و6*4و 12می باشد.
 -1مبلغ سپرده شركت در مزایده  90.000.000 :ریال به شماره حساب  0204880582008بانك ملی
بنام سپرده شهرداری شاندیز یا اخذ ضمانتنامه بانکی با اعتبار 3ماه از تاریخ تسلیم پیشنهادها و
 3ماه دیگر قابل تمدید باشد.
 -2در صورت امتناع از عقد قرارداد مبلغ سپرده برندگان اول و دوم وسوم مزایده به ترتیب به نفع
شهرداری ضبط خواهد شد.
لغایت 1400/09/03
1400/08/24
-3زمان توزیع اسناد از طریق سامانه ستاد :از تاریخ
-4مهلت بارگذاری پیشنهاد در سامانه ستاد  :تا ساعت  17/30دوشنبه مورخ 1400/09/15
-5زمان بازگشائی اسناد مزایده از طریق سامانه ستاد :مورخ 1400/09/16ساعت  12/30در محل
شهرداری صورت می گیرد.
 -6هزینه درج آگهی ها به عهده برنده مزایده می باشد.
-7سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده درج شده است .
-8كلیه مراحل برگزاری مزایده از طریق سامانه ستاد به آدرس  https:// setadiran.irانجام می گردد.
جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  05131422:تماس حاصل فرمائید.

شهرداریشاندیز

