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شهادت دانشمند هستهای ،مجید شهریاری

امروزیازدهمینسالگردشهادتدکترمجیدشهریاری
ازشهدایهستهایکشورماناست.وینقشمهمی
دردستاوردهایدانشهستهایایرانداشت .بهیاد
تاو،تأسیساتهستهایتهرانبهنام«شهید
خدما 
شهریاری»تغییریافته.وی ۸آذر ۱۳۸۹توسط
مزدورانسرویسهایجاسوسیبیگانهترورشد.رهبر
معظمانقالب،دررسایاینشهیدفرمودند«:شهادت
دکترشهریاری،آبروییدادبهجامعهعلمیکشور».
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نگاهی به پشت پرده تصمیم مصر و رژیم صهیونیستی در اصالح پیمان «کمپ دیوید»
اسرای
صهیونیست
رنگ خورشید
را نخواهند دید

رئیس دفتر سیاسی
حماس تأکید کرد
تا زمانی که اسرای
فلسطینی آزاد
نشوند ،چهار اسیر
صهیونیست نیز رنگ
خورشید را نخواهند
دید .اسماعیل هنیه
با اشاره به موفقیت
پیش از این حماس
در آزاد کردن بیش از
هزار اسیر در سند
تبادل اسرا موسوم
به «وفاء االحرار»
تأکید کرد :این
دشمن جز از روی
اجبار کاری انجام
نمیدهد.

مهدی خالدی
چند روزی میشود
که رسانهها از توافق
اول ـیــه مصر و رژ یــم
صــهــی ــونــیــســت ــی
ب ـرای اصــاح پیمان
خیانتبار کمپ دیوید خبر میدهند.
کمپ دیوید در ســال  1979میالدی با
وساطت «جیمی کارتر» رئیسجمهور
وقــت ای ــاالت متحده به امضای «انــور
سادات»رئیسجمهورمصرو«مناخیم
س وقت رژیم صهیونیستی
بگین» رئی 
رسید .با این گام ،مصر نخستین کشور
اسالمی لقب گرفت که رژیم اشغالگر
صهیونیست را به رسمیت شناخت،
اق ــدام ــی کــه پ ـیــامــدهــای مصیبتبار
بـسـیــاری ب ــرای فلسطینیان داش ــت.
برپایه آنچه «رأی الیوم» گــزارش داده
قاهره و تل آویو تصمیم دارند «تغییرات
حـســاس» در پیمان یــاد شــده اعمال
کنند .بیشتر تغییراتی که قــرار است

)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:

آمریکا  54دیپلمات روس را اخراج میکند

جنگ سرد دیپلماتیک

علوی :تنشهای سیاسی بین بلوک شرق و غربشدت تمام ادامه
دارد .سفیر روسیه در آمریکا با اشــاره به عدم حل مشکل روادیــد
بــرای دیپلماتهای روســی و بهبود نیافتن روابــط دو کشور ،گفت:
 54دیپلمات روس خاک ایاالت متحده را ترک خواهند کرد .به گزارش
تسنیم ،آناتولی آنتونوف تأکید کرد دولت آمریکا در حال بیرون راندن
کارکنان نمایندگیهای دیپلماتیک این کشور اســت .به گفته وی،
 27دیپلمات به همراه خانوادههای خود در تاریخ  30ژانویه 2022
( 10بهمن ماه) و به همین تعداد نیز تا تاریخ  30ژوئن (اوایل تیر ماه سال
آینده) باید خاک ایاالت متحده را ترک کنند .آنتونوف در مصاحبهای
با اعالم این مطلب ،افزود :مشکل روادید بین دیپلماتهای روسی در
آمریکا تاکنون حل و فصل نشده است .وی گفت :مشخص نیست
به چه دلیل طرف آمریکایی به برخی فرزندان و همسران دیپلماتهای
روسی روادید نمیدهد! این برخورد در حالی رخ میدهد که در ایاالت
متحده مدعی هستند برای سنتهای خانوادگی ارزش زیادی قائل
هستند .سفیر روسیه یادآور شد :مقامات واشنگتن در نگرش منفی
خود به روسیه تغییری ایجاد نکرده و همچنان به این کشور به چشم
دشمن مینگرد .آنها سیاست تحریمی علیه مسکو را تغییر ندادهاند.
عمال ًهیچ تغییری رخ نداده و روسهراسی همچنان جو سیاسی حاکم
بر ایاالت متحده را مسموم کرده و همه این مسائل مانعی جدی برای
بهبود روابط دوجانبه است.
گفتنی اســت روســیــه در پاسخ بــه اعــمــال تحریمهای ضــدروســی و
اخــراج دوبــاره تعدادی از دیپلماتهای این کشور از ایــاالت متحده،
مــحــدودیـتهــایــی ب ــرای نمایندگیهای سیاسی آمریکا در خاک
فــدراســیــون روســیــه در نظر گرفت و آنه ــا دیگر اج ــازه اســتــفــاده از
شهروندان روسی و کشورهای ثالث به عنوان کارمند محلی را ندارند.
بدین ترتیب سفارت آمریکا در مسکو از تاریخ اول آگوست (اواخر
تابستان گذشته) با کمترین تعداد پرسنل در پنج سال گذشته ،یعنی
با  120کارمند به فعالیت خود ادامه میدهد.
سفیر روسیه در واشنگتن در قسمت دیگری از صحبتهای خود در
واکنش به برگزاری «نشست سران برای دموکراسی» توسط دولت
آمریکا در ماه دسامبر تأکید کرد :این همایش دقیقا ًعلیه روسیه و چین
سازماندهی شده است .آنتونوف گفت :آمریکاییها سعی دارند به ما
بیاموزند چگونه باید زندگی کنیم و چه نوع سیستم دموکراتیکی باید
در کشورمان وجود داشته باشد!

ری ـش ـهدار در غــزه اســت .حــال به نظر،
رژ یــم صهیونیستی پس از ناکامی در
نــابــودی جنبش مـقــاومــت فلسطین
حماس ،با پیگیری اصالح توافق کمپ
دیوید به دنبال آن است پای مصر که در
سالیان اخیر همواره به عنوان میانجی
مایل به تلآویو در تنش با فلسطینیان
نقشآفرینی کرده را به مسئله باز کرده تا
شاید اینگونه بتواند باریکه غزه را کنترل
کند .در سوی مقابل هدف مصر از بازی
در این پــازل ،بازیافت قدرت منطقهای
گــذش ـتــه اسـ ــت .حـقـیـقــت آن اســت
اقدامات قاهره در نزدیکی به تلآویو این
کشور تاریخی را از چشم مسلمانان
انداخته و در تحوالت منطقهای نیز در
انزوا قرار داده است .حال ظاهرا ًفراعنه
در ســودای بازیافت نقش منطقهای از
دست رفته ،بار دیگر فریب آمریکا و رژیم
صهیونیستی را خورده و چشم بسته در
پازلی قرار گرفتهاند که بار دیگر اعتبار و
حیثیت فلسطین را هدف گرفته است.

جهان

◾

◾کارتر ،سادات و بگین مشغول امضای پیمان کمپ دیوید در سال 1979
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گزارش

البی علیه فلسطین
اعـمــال شــود ،مــربــوط بــه مفاد امنیتی
و بــرای کنترل مناطق بیشتر اســت که
منطقه مــرزی با نــوار غــزه و سینا سهم
ع ـمــدهای از آن خواهند داش ــت .این
رایزنیهایدوجانبهتماما ًبانظارتدولت
آمریکا انجام مـیشــود .هرچند هنوز
جزئیات این توافق علنی نشده و تنها در
حد گمانهزنی مطرح است با وجود این
از همین موارد درز کرده به رسانهها هم
میتوان بوی توطئهای دیگر در موضوع
فلسطین را استشمام کرد .همانگونه
کــه گفته شــده پیمان کمپ دیــویــد که
بــا بــه رسـمـیــت شناخته ش ــدن رژ یــم
صهیونیستی از سوی مصر همراه بود
این روزها با دومینوی عادیسازی روابط
از ســوی شیوخ عربی حاشیه جنوبی
خلیجفارس در حال تکمیل شدن است؛
رونــدی که ماهیت فلسطین و محو آن
را هدف گرفته است .آنچه در تمام این
مــدت مانع ایــن دسیسه محور غربی
– عبری -عربی بــوده جریان مقاومت

 23ربیعالثانی 1443

 29نوامبر۲۰۲۱

سال سی و چهارم

شماره WWW.QUDSONLINE.IR 9683

یک رسانه تخصصی نظامی چینی مدعی شد
سانحه سقوط جنگنده پیشرفته انگلیسی به
دنبال تالش خلبان در رهگیری یک فروند جنگنده
روســی رخ داده اســت .به گ ــزارش ف ــارس ،تالش
خلبان جنگنده اف  ۳۵انگلیس در رهگیری
جنگنده روس ــی ســوخــو  ۳۰روس ـیــه بــا سقوط
هواپیمای جنگی نسل پنجمی انگلیس بین
سواحل قبرس و مصر به پایان رسید .چندی پیش
وز یــر دفــاع انگلیس به طور غیرمنتظره از تالش
جنگندههای انگلیسی مستقر در «ناوهواپیمابر
الیزابت» برای تقابل با هواپیماهای نظامی روسی
خبر داده بود.

انفجار در منبج سوریه
با هفت کشته و زخمی

بر اثر انفجار یک خودرو بمبگذاری شده در شهر
منبجشمالاستانحلبسوریه،هفتنفرشهید
و زخمی شدند .به گــزارش فــارس یک زن و یک
کودک شهید و پنج نفر دیگر نیز زخمی شدهاند که
دو نفر از آنان از نیروهای امنیتی وابسته به کُردها
موسوم به نیروهای «آسایش» هستند.

دیدار فرمانده مزدوران اماراتی
با افسران موساد

منابع خبری یمنی گفتند فرمانده عناصر وابسته
به امــارات در یمن ،با افسران موساد در مصر با
هدف تأمین منافع صهیونیستها دیــدار کرده
اســت .به گــزارش فــارس« ،طــارق محمد صالح»
(معروف به طارق عفاش) فرمانده نیروهای موسوم
به «نیروهای مقاومت ملی» است که از وی به
عنوان مرد شماره یک امارات در یمن یاد میشود.
گفته میشود هدف از این دیدار« ،گسترش دامنه
اتاق عملیات مشترک بین افراد مسلح [وابسته به
طارق] با پایگاههای صهیونیستی است».

اداره کل راه وشهرسازی خراسان رضوی آگهی فراخوان عمومی
اداره كل راه و شهرسازی خراسان رضوی در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحلهای برای پروژه تکمیل خانه محله
سبزوار را از طریق سامانه تداركات الکترونیکی دولت طبق شرایط ،مدارك و برنامه زمانی مندرج در سامانه مذكور
برگزار نماید:
شماره مناقصه

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

برگزار کننده مناقصه :شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی

اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی

1408229

نوبت دوم

-2عنوان و مشخصات كلی پروژه:
شماره
مناقصه

پیمانکاران شماره -1400/3072 :م170/

1400-66

شرکت ایران خودرو خراسان در نظر دارد طراحی و اجرا توسعه ایستگاه راه آهن و ایجاد خط
ریزش (فرار) و استاندارد سازی مابقی خطوط ایستگاه راه آهن سایت خود را به پیمانكار واجد شرایط واگذار نماید .
سپرده شركت در مناقصه  1.300.000.000ریال می باشد .
متقاضیان می توانند جهت دریافت  ،تكمیل و تحویل اسناد مناقصه تا تاریخ  1400/09/18به شرح ذیل اقدام نمایند:
 -1نحوه دریافت اسناد مناقصه :بصورت حضوری از واحد بازرگانی ایران خودرو خراسان در روزهای كاری از
ساعت 8الی 15و یا از طریق سایت اینترنتی  www.ikkco.irو یا تماس با شماره های تلفن( ) 051-33563050و
( 051-33563501-9داخلی ())4021
-2محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه  :شركت ایران خودرو خراسان  ،كیلومتر  55جاده مشهد-نیشابور دبیرخانه
كمیسیون معامالت در روزهای كاری از ساعت 8الی15

آگهی مناقصه

کلی�ه اقدام�ات مربوط به نگهداری و س�رویس ش�بکه،فیبر نوری و تجهیزات وابس�ته در
مجموع�ه ح�رم مطه�ر حضرت رض�ا (ع) را از طریق مناقص�ه عمومی به پیمانکاران واجد ش�رایط واگ�ذار نماید،
ل�ذا متقاضیان میتوانند تا پایان وقت اداری روز دوش�نبه مورخ  1400/9/15ضم�ن مراجعه به آدرس اینترنتی:
( http://sem.aqr-harimeharam.orgتلفن  )051-32257085-31305243نس�بت به دریافت اسناد مناقصه اقدام
نمایند.

عمومی یک مرحله ای -

آگهی تمدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی

1408293

/1408266ف

ارتباطاتواموربینالملل

2000003374000029
47.475.962.572
تکمیل خانه محله سبزوار
1400-29
الزم به ذكر است كلیه مراحل برگزاری مناقصه ،از دریافت و تحویل اسناد و سایر مراحل مرتبط با آن ،تنها از طریق
درگاه سامانه تداركات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و دریافت و تحویل
اسناد از سایر محلها امکان پذیر نخواهد بود.

آگهی مناقصه

روابط عمومی شركت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی

الزم به توضیح است تاریخ بازگشایی پاکات الف و ب در روز دوشنبه مورخ  1400/09/22ساعت  14می باشد .
(ارائه گواهینامه تایید صالحیت ایمنی پیمانکاران مورد تایید اداره کار جهت حضور در مناقصه الزامیست)
(شرکت ایران خودروخراسان در رد یك یا کلیه پیشنهادات واصله مختار است)
(هزینه درج یك نوبت آگهی روزنامه بر عهده برنده مناقصه است)

موضوع مناقصه

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی در نظر دارد

/1408284ح

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 بارگذاری 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  IR 800190000000100696938003حساب (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.

/1408301ح

آگهی مناقصه عمومی ( عمومی دو مرحله ای  -توام با ارزیابی کیفی) شماره -400/319نوبت دوم

مبلغ برآورد به ریال

شماره فراخوان سامانه ستاد

شركت آب و فاضالب استان زنجان در نظر دارد انجام پروژه با اطالعات ذیل
را از طری��ق مناقصه عمومی به یکی از ش��ركتهای حائز ش��رایط واگذار نماید.
-1نام و نش��انی مناقصه گذار :ش��ركت آب و فاضالب استان زنجان به آدرس:
زنجان كمربندی شمالی -ابتدای زیباشهر كد پستی4514978757

نام و محل پروژه

برآورد اولیه
(ریال)

اجرا و نصب انشعابات فاضالب خانگی شهر زنجان با
اقطار  110و  160میلی متری

6/266/357/120

تضمین شرکت در
محل تامین اعتبار
فرآیند ارجاع کار (ریال)
منابع جاری شرکت

314/000/000

-3صالحیت مورد نیاز :حداقل رتبه  5آب از سازمان برنامه و بودجه مجاز به شركت در مناقصه میباشند.
-4تاریخ وآدرس دریافت اسناد مناقصه :اسناد مناقصه فوق از مورخه  1400/09/07لغایت مورخه  1400/09/13در سایتهای  http://iets.mporg.irو
www.znabfa.irبصورت رایگان جهت دریافت موجود است و مناقصه گر می بایست جهت شركت در مناقصه  ،نسبت به دانلود اسناد مناقصه اقدام نماید .
-5نوع تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار  :تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار می بایست به یکی از صور درج شده در آیین نامه تضمین برای معامالت
دولتی و كسر از مطالبات ارائه گردد كه جزئیات به صورت مشروح در اسناد مناقصه توضیح داده شده است.
-6مدت اعتبار پیشنهادها  :مدت اعتبار پیشنهادها  3ماه بوده و قابل تمدید تا  3ماه دیگر می باشد.
-7سایتهای ثبت آگهی . http://iets.mporg.ir www.znabfa.ir , http://tender.nww.ir :
-8مهلت تحویل پاكات مناقصه  :مهلت تحویل پاكات مناقصه فوق حداكثر تا پایان وقت اداری مورخه  1400/09/23می باشد.
-9مکان تحویل پاكات :دبیرخانه شركت آب و فاضالب استان زنجان به آدرس زنجان كمربندی شمالی -ابتدای زیباشهر  -كد پستی. 4514978757:
-10زمان گشایش پاكات  :پاكات مناقصه فوق در ساعت  11مورخه  1400/09/24در سالن جلسات شركت آب و فاضالب استان زنجان بازگشایی خواهد شد.
-11سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
-12به پیشنهادهای فاقد امضاء  ،مشروط ،مخدوش و همچنین پیشنهاداتی كه پس از مهلت مقرر در فراخوان واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-13هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
دفترروابط عمومی شركت آب و فاضالب استان زنجان

