شنبه  4تیر 1401

روز دحواالرض

د َْح ُو األ ْرض ،اصطالحی قرآنی و حدیثی به معنای
گستراندن زمین است .بنابر منابع روایی ،گسترده
شدن زمین در روز ۲۵ذیالقعده بوده است .همچنین
براساس منابع حدیثی و تاریخی ،نخستین جایی از
زمین که از آب سر برآورد ،مکه یا کعبه بود .دحو االرض
در فرهنگ اسالمی از روزهای بافضلیت شناخته
میشود و اعمالی همچون غسل ،روزه و نماز در آن
سفارش شده است.

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

صاحب امتیاز:
مؤسسه فرهنگی قدس

اوقات شرعی به افق تهران

12/34

غروب خورشيد

19/53

13/07

اذان ظهر

20/24

اذان مغرب

نیمه شب شرعی

اذان مغرب

نیمه شب شرعی

اذان صبح فردا

طلوع فردا

اذان صبح فردا

طلوع فردا

20/14
3/27

23/40
5/16

وابسته به آستان قدس رضوی

غروب خورشيد

20/45
4/03

مدیرعاملومدیرمسئول:
علی یعقوبی

00/14

سردبیر:
امیر سعادتی

5/50

ایاالت متحده تالشها برای کنترل سالح در اماکن عمومی را ناکام گذاشت

نجیب میقاتی
مأمور تشکیل
کابینه لبنان شد

پس از مشورتهای
الزامآور پارلمانی
در کاخ «بعبدا» (کاخ
ریاستجمهوری)،
نجیبمیقاتیتوسط
میشل عون رئیس
جمهور لبنان مأمور
تشکیلکابینهشد.
 ۵۴نماینده از مجموع
 ۱۲۸نماینده پارلمان
این کشور با مکلف
شدننجیبمیقاتی
به عنوان نخستوزیر
مأمورتشکیلکابینه
جدید موافقت کردند.
نخستوزیر انتخاب
شده باید هفتاد و
هشتمین دولت در
تاریخلبنانوپنجمین
دولت در دوره
ریاستجمهوری
«میشل عون» را
تشکیلدهد.

جهان

مهدی خالدی
گاهی اوقــات به جای
ح ــل ک ـ ــردن مسئله
شاید راحتترین کار
ممکن آن بــاشــد که
صورت مسئله را پاک
کنیم .این راهبردی است که ظاهرا ًاین
روزها از سوی سیاسیون آمریکا برای حل
معضلتیراندازیهایمسلحانهدرایاالت
متحده اندیشیده شده است .اگر امکان
حمله هست و تو در خطر هستی راه حل
جمع کــردن ســاح و ایجاد محدودیت
بر دارندگان اسلحه نیست بلکه تو هم
باید مسلح شوی تا ایمن بمانی! این ایده
مختصر و کوتاهی اســت کــه مقامات
آمریکایی برای مقابله با تیراندازیهای
مسلحانهدنبالمیکنند.
دراینراستاودرحالیکهافزایشحمالت
کور و خونبار صــدای شهروندان ایاالت
متحده را درآورده و آنها خواستار وضع
م ـحــدودیــت بــر آزادی س ــاح در خاک
کشورشان هستند ،البی قدرتمند سالح
همچنان با نفوذ خود مسیر دیگری را به
تصمیمگیراندیکتهمیکند.برایناساس
روز پنجشنبه و تنها چند هفته پس از

وقوع تیراندازی مرگبار در یکی از مدارس
تگزاس ،دیوان عالی آمریکا با لغو قانونی
که بیش از یک قرن پیش وضع شده بود
(سال  ،)1913حکم به آزادی حمل سالح
توسط شهروندان در اماکن عمومی داد.
این حکم که با حمایت  ۶قاضی دیوان
عالی و مخالفت سه قاضی دیگر صادر
شد قانونی در نیویورک را باطل میکند
که به موجب آن افراد برای دریافت مجوز
حمل ســاح بایستی اثـبــات میکردند
برای دفاع از خود نیاز دارنــد با خودشان
ســاح حمل کنند .تصمیم جنجالی
دیــوان در حالی اتخاذ میشود که پس
از تیراندازیهای مرگبار اخیر در آمریکا،
مــوج تقاضای فــزایـنــدهای ب ـرای محدود
کردن حمل سالح گرم در ایاالت متحده
به راه افتاده بــود .خبرگزاری فرانسه در
گزارشی به این موضوع پرداخته و نوشت:
اقدام دیوان عالی یک پیروزی بزرگ برای
«انجمنملیاسلحه»درآمریکاست.در
مقابل،انجمناسلحهآمریکادربیانیهای
اعالم کرد« :این یک پیروزی قاطع برای
زنــان و مــردان نیک در سراسر آمریکا و
نتیجهچندیندههمبارزهاست».
بــا وجــود ایــن تنها چند ساعت پــس از
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سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی در نظر دارد

آگهی مناقصه

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی در نظر دارد

آگهی مناقصه

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:

خبر
نمایندگانجایگزینفراکسیون
«صدر» سوگند یاد کردند

گزارشی از دیدار «سیدحسن نصرهللا»
و «اسماعیل هنیه» در بیروت

«دستور کار واحد» مقاومت
علیهاشغالگران

پس از استعفای نمایندگان جریان صدر در عراق،
نمایندگان جایگزین آنها مشخص شده و سوگند
یاد کردند .پارلمان عراق روز پنجشنبه با برگزاری یک
جلسه فوقالعاده ،برگزاری مراسم سوگند نمایندگان
جایگزین اعضای فراکسیون «صدر» را در دستور کار
خود قرار داد .سید مقتدی الصدر ،رهبر جریان صدر
بهتازگی در اظهاراتی خروج خود را از فرایند سیاسی
عراق رسما ًاعالم کرد.

رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسالمی «حماس»
که به لبنان سفر کرده ،با دبیرکل حزبهللا در بیروت دیدار و
گفتوگو کــرد .در دی ــدار اسماعیل هنیه و سید حسن
نصرهللا ،تهدیداتی که علیه مقاومت در منطقه وجود دارد
مورد بحث و بررسی قرار گرفت .همچنین دو طرف در خصوص همکاری
گروههای مقاومت و حزبهللا برای دفاع از مسئله فلسطین و مقابله با
تجاوزات رژیم صهیونیستی و نیز تعدادی دیگر از موضوعات ،رایزنی
کردند .مشاور رسانهای رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسالمی
توگو با شبکه «المیادین» دربــاره علت و اهداف سفر
فلسطین در گف 
هیئت حماس به لبنان گفته است« :حقیقت این است که سفر به لبنان
همواره از دیگر سفرها متفاوت بوده است؛ از نظر دیدارها ،محتوای این
دیدارها و محل آن که لبنان -پایتخت مقاومت -است»« .طاهر النونو»
اضافه کرد« :در ابتدا این دیدارها در راستای تبریک به لبنان به خاطر
موفقیت در برگزاری انتخابات ،ایستادگی در کنار این کشور برای مطالبه
حقوقومنابعطبیعیخودوهمسوسازیمواضعدرسایهتحوالتمنطقه
است .نکته دیگر ،بررسی متغیرات و تحوالتی است که از ماه رمضان تا
امروز رخ داده است؛ چه تحوالت میدانی ،تحوالت سیاسی ،تهدیدات
اسرائیل علیه مسجداالقصای شریف ،شهر قدس و در نزدیکی مرزهای
نوار غزه» .النونو گفت« :در دیداری در این سطح حقایق منطقه و متغیرات
سیاسی و تحرکات سیاسی در چارچوب تالش اشغالگران برای تسلط بر
منطقهبهشیوههایمختلفازجملهتسلطبرمنابعمنطقهازطریقدروازه
عادیسازی روابط ،تالش برای ایجاد ائتالفات سیاسی و امنیتی و حمله به
وحدت این امت میان آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفت».
گفتنی است هنیه در رأس یک هیئت از جنبش حماس روز سهشنبه وارد
بیروت شد .رئیس دفتر سیاسی حماس روز گذشته هم با میشل عون
رئیس جمهور لبنان در کاخ بعبدا دیدار کرد .گفتنی است سفر هنیه به
بیروت که همزمان با افزایش تنش میان لبنان و رژیم صهیونیستی در پی
حضور کشتی صهیونیستی در منطقه مورد منازعه آبی برای استخراج
گاز صورت گرفته ،از سوی برخی رسانههای لبنانی با هدف اتخاذ دستور
کار واحد مقاومت برای مقابله با اقدامات تحریکآمیز تلآویو تعبیر شده
که مطمئنا ًمیتواند برای این رژیم در صورت انجام هرگونه اقدام تهاجمی
گران تمام شود.

نام و مشخصات
خدمات مورد نیاز

شماره مناقصه

1401-50

تنور گرم روابط آنکارا و تلآویو

وز یــر امــور خارجه رژ یــم صهیونیستی در سفر به
ترکیه اذعان کرد روابط تلآویو با آنکارا در یکسال
گذشته شاهد پیشرفت بزرگی بوده است« .یائیر
الپید» همچنین در نشست خبری مشترک خود با
«مولود چاووش اوغلو» گفت« :ما گفتوگوها را برای
بازگرداندن سفرا در آیندهای نزدیک آغاز کردیم».

راهکار کاخ سفید برای
جلوگیری از گافهای بایدن

انتشار تصویری از جــو بــایــدن رئـیــس جمهوری
آمــر یـکــا بــه ه ـمــراه یــک دستورالعمل کــه روی آن
ساده و ابتداییترین رفتارها مانند نحوه نشست و
برخاستش در یک نشست نوشته شده ،تمسخر
رسانهها را به همراه داشــت .روی این برگه نوشته
شده است« :وارد سالن روزولــت میشوید» ،روی
صندلیتان مینشینید»  ...پیش از این نیز کارهای
عجیب بــایــدن از جمله چ ُــرت زدنهـ ــای او ســوژه
رسانهها شده است.

نوبت دوم

مدت

برآورد اولیه(ریال) مبلغ تضمین

طرح آبرسانی به روستاهای
عرب  ،شیخ تیمور  ،اخلی و  5ماه 870/000/000 17/338/511/594
دنگل شهرستان بجنورد

40103817

سایر توضیحات تکمیلی و شرح کار در اسناد اعالم شده است که الزم است مناقصه گران
حداکثر ظرف  7روز پس از انتشار آگهی از طریق سامانه فوق الذکر اخذ و اقدام نمایند.
ضمنا ً هزینه چاپ آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد.
روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی

آگهی مناقصه عمومی شماره فراخوان سامانه ستاد 2001094940000003

آگهی فراخوان مناقصه (نوبت اول)
آب منطقه ای مازندران در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه های مشروحه ذیل را طبق قانون برگزاری

مناقصات به روش مناقصه عمومی با مشخصات زیر به مناقصه بگذارد:

عنوان

مبلغ شبرآورد
(میلیون ریال)

1

عملیات تکمیلی تثبیت
بستر زیوال شهرستان
سوادکوه شمالی (فاز :.)2
تجدید .:

14،771

2

عملیات تکمیلی سد
انحرافی لشتو رامسر
(فاز )2

ردیف

40104075

موضوع :ساماندهی سیستم دفع آبهای سطحی محالت کشاورز و شهید رجایی
مبلغ برآورد 19.725.694.580 :ریال
جهت کسب اطالعات بیشتر ،دریافت اسناد و شرکت در مناقصه ،به سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irمراجعه نمایید.
این آگهی در روزنامه رسمی به آدرس www.rrk.irنیز درج می گردد.

شهرداری منطقه شش مشهد مقدس

آگهی تجدید مناقصه عمومی

به همراه ارزیابی کیفی شهرداری شاندیز( نوبت دوم)

57,358

مبلغ تضمین

برآورد براساس

نوع فراخوان

مهلت تحویل اسناد
و جلسه بازگشایی

739

مهلت تحویل از تاریخ 1401/04/02
فهرست بهای
مناقصه عمومی الی  1401/04/12جلسه گشایش
آبیاری و زهکشی
پاکات ساعت  08:00مورخ
یک مرحله ای
1400
1401/04/13

2،868

مناقصه عمومی مهلت تحویل از تاریخ 1401/04/02
فهرست بهای
یک مرحله ای الی  1401/04/16جلسه گشایش
آبیاری و زهکشی
پاکات ساعت  08:00مورخ
با ارزیابی کیفی
1401
1401/04/18
همزمان

محل تامین اعتبار  :طرحهای تملک داراییهای سرمایه ایحداقل پایه  5و رشته آبمدت اعتبار پیشنهاد  3 :ماه این مدت یکبار و بمدت 3ماه قابل تمدید می باشد.محل دریافت و تحویل اسناد :سامانه تدارکات الکترونیک دولتزمان و مهلت دریافت اسناد ( :از تاریخ  1401/03/30الی پایان ساعت اداری روز )1401/04/02نوع تضامین براساس آیین نامه تضمین معامالت دولتی بشماره /123402ت  50659هـ مورخ 94/9/22آدرس کارفرما :مازندران ،ساری ،کیلومتر  3جاده ساری -قائمشهر ،کدپستی 98643-48158-نام و نشانی مدیر طرح  /مشاور:

40103991

/40103805ح

بر اساس مصوبه شورای اسالمی روستا در نظر دارد ،اجرای عملیات جمع آوری زباله و رفت و روب معابر
شهرداری شاندیز در نظر دارد به استنادمصوبه مصوبه شماره 1343مورخ  1401/1/29محترم شورای اسالمی
شهر شاندیز نسبت به واگذاری امور مربوط به اجرا و نگهداری فضای سبز شهر شاندیز اقدام نماید.
شرایطتجدیدمناقصه:
-1متقاضیان بایستی حداقل دارای حداقل رتبه 5کشاورزی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دارای حداقل
اعتبار الزم در زمان برگزاری تجدید مناقصه و انعقاد قرارداد می باشد(.حداقل امتیاز ارزیابی کیفی  60امتیاز
میباشد).
 -2مبلغ سپرده شرکت در تجدید مناقصه  3.250.000.000:ریال به شماره حساب 0204880582008بانك ملی
بنام سپرده شهرداری شاندیز یا اخذ ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری شاندیز با اعتبار 3ماه از تاریخ تسلیم
پیشنهادها و 3ماه دیگر قابل تمدید باشد.
 -3در صورت امتناع از عقد قرارداد مبلغ سپرده برندگان اول و دوم وسوم تجدید مناقصه به ترتیب به نفع
شهرداری ضبط خواهد شد.
-4زمان توزیع اسناد از طریق سامانه ستاد :از تاریخ 1401/4/2لغایت1401/04/6
-5مهلت بارگزاری پیشنهاد در سامانه ستاد  :تا ساعت 17روز شنبه مورخ1401/04/18
-6زمان بازگشائی اسناد تجدید مناقصه از طریق سامانه ستاد :راس ساعت13روز دوشنبه مورخ 1401/04/20
در محل شهرداری صورت می گیرد.
 -7هزینه درج آگهی ها به عهده برنده تجدید مناقصه می باشد.
-8سایر اطالعات و جزئیات مربوط به تجدید مناقصه در اسناد تجدید مناقصه درج شده است .
-9کلیه مراحل برگزاری تجدید مناقصه از طریق سامانه ستاد به آدرس https://setadiran.ir
انجام می گردد .جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  05131422:تماس حاصل فرمائید.

آدرس دفتر مرکزی مشهد:

شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی در نظر دارد از محل منابع
اعتبارات عمرانی (ریالی ،اوراق مشارکت  ،اسناد خزانه اسالمی) بر اساس قانون برگزاری
مناقصات وآیین نامه های اجرایی ان پروژه های مشروحه ذیل را از طریق مناقصه
عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
( )WWW.SETADIRAN.IRانجام و به شرکتهای ذیصالح واگذار نماید%

/40103918ح

تهیه و تحویل  137دستگاه پرژکتور ال ای دی و  270متر طول چراغ جهت نورپردازی
و اص�الح روش�نایی گنبد ط�ال و روضه منوره حرم مطهر حض�رت رضا (ع) را از طریق مناقص�ه عمومی خریداری
نمای�د ،ل�ذا متقاضیان میتوانند تا پایان وقت اداری روز پنج ش�نبه م�ورخ 1401/04/09ضمن مراجعه به آدرس
س�ایت اینترنتی  ( http://sem.aqr-harimeharam.orgتلفن  )051-31305243 :نس�بت به دریافت اسناد مناقصه
اقدام نمایند.
سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی

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

تجدیدآگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
همراه با ارزیابی کیفی

انجام و اجرای کلیه خدمات مربوط به سرویس دوره ای  ،نگهداری ،راهبری ،اپراتوری
و تعمی�ر دی�زل ژنراتور ه�ا  ،تابلو ها و تجهیزات مرتب�ط جهت مجموعه حرم مطهر حضرت رض�ا (ع) را از طریق
مناقص�ه عمومی واگذار نماید ،ل�ذا متقاضیان میتوانند تا پایان وقت اداری روز چهارش�نبه مورخ 1401/04/08
ضمن مراجعه به س�ایت اینترنتی اس�تعالم ه�ا و مناقص�ات ب�ه آدرس  ( http://sem.aqr-harimeharam.orgتلفن :
 )051-31305243نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی

شماره 9839

گزارش کوتاه

آمریکا و بحران آزادی حمل اسلحه

رأی دیــوان عالی ،مجلس سنای آمریکا
پنجشنبه ش ــب و پ ــس از  ۲۸س ــال،
شنــویــس ط ــرح مـشـتــرک دو حــزب
پـیـ 
دموکرات و جمهوریخواه را برای کنترل
مالکیت حمل سالح تصویب کــرد .این
طرح با  ۶۵رأی موافق در مقابل  ۳۳رأی
مـخــالــف بــه تـصــویــب رس ـیــد و ح ــاال به
مجلس نمایندگان ارجاع داده میشود.
براساسطرح،متقاضیانمالکیتسالح
که کمتر از۲۱سال سن داشته باشند تنها
پس از بررسی جدی سوءپیشینه قادر
به خرید سالح خواهند بــود .این اقدام
همچنینبهمقاماتمحلیاجازهمیدهد
ســاح کسانی را کــه تهدید محسوب
میشوندازآنهابگیرند.
به تحلیل رویترز ،رأی مهم دادگاه و اقدام
سنا در مورد ایمنی اسلحه نشاندهنده
شـکــاف عمیق در م ــورد س ــاح گ ــرم در
آمریکاست .الیحه سنا نخستین قانون
مهم کنترل اسلحه است که در سه دهه
گذشته در کـشــوری بــا باالترین سرانه
مالکیت ســاح در جـهــان و بیشترین
تعداد تیراندازیهای جمعی ساالنه در
میان کـشــورهــای ثروتمند بــه تصویب
رسیده است.
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 25ژوئن 2022

سال سی و پنجم

WWW.QUDSONLINE.IR

کلیه مراحل مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت انجام می گردد .و به پیشنهاداتی که خارج از
سامانه مذکور ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
شناسه آگهی1339393:

روابط عمومی شرکت آب وفاضالب استان مازندران

