چهارشنبه  25آبان 1401

درگذشت عالمه محمدتقی جعفری

محمدتقی جعفری مشهور به عالمه جعفری مفسر
نهجالبالغه ،فقیه ،عارف ،فیلسوف و مولویشناس
معاصر ایران بود .وی بیش از  ۸۰جلد کتاب تألیف
کرده است .می توان گفت مهمترین اثر عالمه جعفری
ترجمه و تفسیر نهج البالغه است در  ۲۷مجلد.
جبر و اختیار ،شرح مثنوی معنوی و وجدان ،از دیگر
آثار عالمه است .وی در  ۲۵آبان ۱۳۷۷ش درگذشت و
در حرم امام رضا(ع) در دارالزهد به خاک سپرده شد.

سفر
رئیس جمهور
عراق به اربیل

عبداللطیف رشید ،رئیس
جمهور عراق روز گذشته
به اربیل ،مرکز اقلیم
کردستان عراق سفر کرد.
رشید قرار است همچنین
با شماری از سران اقلیم
کردستان دیدار و درباره
اوضاع کلی عراق رایزنی
کند .این نخستین سفر
عبداللطیف رشید به
اربیل از زمان تصدی
منصب ریاست جمهوری
عراق است .این اتفاق در
حالی روی داد که روز
گذشته منابع عراقی
از سفر سردار قاآنی
به بغداد و دیدارش با
مقامات عراقی خبر
دادند ،سفری که پس
از حمله موشکی ایران
به مراکز گروههای
تروریستی در منطقه
اقلیم صورت گرفت.

مهدی خالدی چند روز
پیش بود که روسیه از تکمیل
خ ـ ــروج ن ـظــام ـیــانــش از شهر
خــرســون خبر داد .ایــن شهر
ب ـنــدری مـهــم در ک ـنــار دری ــای
سیاه و رود دنیپر ،تا سال۱۷۷۸
بخشی از خاننشین کریمه بود و امروز نیز دروازه
ورود به این شبهجزیره محسوب میشود ،از این
رو خروج روسهــا از این منطقه راهبردی هر چند
تاکتیکی خوانده شده اما میتواند آنها را در حوزه
جنوبی زیر فشار بیشتری قرار دهد.
رئیسجمهوراوکراین،روزدوشنبهبهطورغیرمنتظره
و بدون اعالم قبلی به خرسون سفر کرد .ولودیمیر
زلنسکی در ابتدای ورود با رجزخوانی دوباره گفت:
ما قدم به قدم به تمام بخشهای کشورمان خواهیم
رف ــت .او در عین حــال روز گذشته در سخنرانی
ویدئوکنفرانسی در نشست گــروه  20به میزبانی
اندونزی ،برخالف گذشته از امکان صلح با روسیه
سخن گفت .رئیسجمهور اوکراین البته این را هم
گفت :تا زمانی که همه سرزمینهای اشغالی آزاد
نشود ،درگیریها ادامه خواهد یافت .این در حالی
اســت که همزمان شبکه تلویزیونی سـ ـیانان در
گزارشیاعالمکردپنتاگونقصدداردپسازدستکاری
در پهپادهای پیشرفته «گریایگل» و حذف قطعات
حساس،آنرادراختیارکییفقراردهد.
در گفتوگو با حسن بهشتیپور،
تحلیلگرمسائلاوراسیا،آیندهبحران
اوکراین را به بحث گذاشتهایم که در
ادامه میخوانید.

◾

◾تحلیل شما از اتفاقات اخیر چیست؟ چرا
روسیه از شهر راهبردی خرسون بیرون رفت؟

جهان

به نظر علت این خروج به یک اشتباه محاسباتی
سهــا در آغاز جنگ تصور
کرملین بازمیگردد .رو 
داشتند ب هراحتی میتوانند دستکم بخش شرقی
و روستبار اوکراین را گرفته و از آنها در این منطقه
استقبال خواهد شد .اما نه تنها این رخداد به وقوع
نپیوست بلکه با مقاومت سختی روبـهرو شد .در
ادامه ،ارتش روسیه ضعفهای ساختاری بسیاری

اوقات شرعی به افق مشهد
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سال سی و پنجم

◾

◾آیا همانگونه که مسکو مدعی است این اقدام
تاکتیکی است؟

به نظرم اینگونه نیست .روسیه با مطرح کردن این
مسئله میخواهد روحیه سربازان خود را حفظ
کند .دقیقا ًمانند فردی که با سوت زدن خود را فردی
خونسردجلوهمیدهد.البتهدراینمقطعیکنکته
را نباید از یاد برد و آن هم اهمیت سه منطقه دیگر

◾

آگهی مناقصه عمومی شماره فراخوان سامانه ستاد 2001094999000028

صفحه 8

40110974

40111033

موضوع :اصالح پیاده روها و آب های سطحی خیابان عباس آباد و معابر فرعی آن
مبلغ برآورد 10.100.000.000 :ریال
جهت كسب اطالعات بیشتر ،دریافت اسناد و شركت در مناقصه ،به سامانه تداركات الكترونیكی دولت
(ستاد) به آدرس  www.setadiran.irمراجعه نمایید .این آگهی در روزنامه رسمی به آدرس www.rrk.ir
امور قراردادها و پیمان های شهرداری منطقه5
نیز درج می گردد

◾پیشبینی شما از آینده جنگ چگونه است؟

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:

عملیات استشهادی جدید در کرانه باختری

 3صهیونیست
به هالکت رسیدند

وضعیت کنونی نمادی از یک بنبست کامل است.
از یک طرف مسکو و کییف تمایلی به مذاکره از خود
نشان نمیدهند و از طرف دیگر در حوزه نظامی هیچ
یک توان برتری بر دیگری را ندارد .بنابراین در این
بحران در صفحه شطرنج بینالملل با یک حالت
آچمز روبهرو هستیم؛ یعنی نه راه پیش هست و نه
راه پس .هنوز روسیه بخشهایی از خاک اوکراین
را در اختیار دارد .یک راه حل بینابین این است که
روسیه در این موقعیت بهصورت یکطرفه اعالم ترک
مخاصمهکند.اگرچهبعیداستاینمسئلهازسوی
کییف موردپذیرش قرارگیردولیدستکم میتواند
با نشان دادن چهرهای صلحطلبانه ،پرستیژ روسیه
را احیا و فرصتی حداقلی برای گفتوگو فراهم کند.
در این شرایط ،ایاالت متحده به عنوان مهمترین
حامی زلنسکی هم میتواند وی را متقاعد کند برای
جلوگیری از جنگ هستهای و دامنهدارتر شدن
بحران ،سر میز مذاکره نشسته و به دیپلماسی هم
فرصتی برای ظهور دهد.

در جریان عملیات استشهادی روز گذشته در
کرانه باختری ،سه شهرکنشین صهیونیست
کشته و سه تن دیگر زخمی شدند .رسانههای
عبری مدعی شدهاند دو فلسطینی با استفاده از
ســاح ســرد ،در شهرک صهیونیستی «ارئیل»
عملیاتهای جداگانه انجام دادن ــد .خبرگزاری
المیادین اما از انجام دو عملیات در این شهرک
صهیونیستنشین خبر داد و اعــام کرد مجری
هر دو عملیات زیرگیری و حمله با سالح سرد ،یک
جوانفلسطینی۱۹سالهبهنام«محمدمرادصوف»
بوده است .وی پس از حمله با چاقو به جای فرار،
عملیات دیگری ترتیب داده و چند شهرکنشین
را تــوســط اتومبیل ز یــر گرفته اس ــت .گــروههــای
فلسطینی از جمله حماس و جهاد اســامــی با
صدوربیانیههاییجداگانه،عملیاتمقاومتیاخیر
راتبریکگفتند.چندیپیشگروهمقاومت«عرین
االســود» با انتشار بیانیهای ،رژیم صهیونیستی
را تهدید و اعالم کرد این رژیم از شدت حمالت و
غافلگیری آنها در کرانه باختری حیرتزده و شوکه
میشود .همزمان با این تحوالت ،برخی رسانهها
مدعی شدند مسئوالن رژ یــم صهیونیستی در
نظر دارند در شمال کرانه باختری ،دیواری امنیتی
به طول ۱۰۰کیلومتر احــداث کنند .این طرح پس
از آن به تصویب رسیده که عملیاتهای مقاومتی
فلسطینیان در کرانه باختری بهویژه شمال این
منطقه افزایش بیسابقهای داشته و ارتش رژیم
صهیونیستی از مقابله با این عملیاتها عاجز و
ناتوان مانده است.

آگهی مناقصه عمومی شماره فراخوان سامانه ستاد 2001094939000010

موضوع :خرید طرح تقویت امنیت زیرساخت پشتیبان گیری شهرداری مشهد
مبلغ برآورد 130.129.020.000 :ریال
جهت كسب اطالعات بیشتر ،دریافت اسناد و شركت در مناقصه ،به سامانه تداركات الكترونیكی دولت
(ستاد) به آدرس  www.setadiran.irمراجعه نمایید .این آگهی در روزنامه رسمی به آدرس www.rrk.ir
سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری مشهد
نیز درج می گردد.

آگهی مناقصه عمومی (سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری مشهد)
شماره فراخوان در سامانه ستاد2001094942000058 :

تجدید آگهی مناقصه عمومی شماره فراخوان سامانه ستاد 2001094996000049

40111029

40111031

موضوع :مرمت گذرگاه همسطح عابر پیاده بولوار توس
مبلغ برآورد24.534.094.957 :ریال
جهت كسب اطالعات بیشتر ،دریافت اسناد و شركت در مناقصه ،به سامانه تداركات الكترونیكی دولت
(ستاد) به آدرس  www.setadiran.irمراجعه نمایید .این آگهی در روزنامه رسمی به آدرس www.rrk.ir
امور قراردادها و پیمان های شهرداری منطقه2
نیز درج می گردد.

آدرس دفتر مرکزی مشهد:

خبر

آچمز در صفحه شطرنج جهانی

از خود نشان داد که حتی تحلیلگران این حوزه را
هم متحیر کرد .در حالی که بخش هوایی توانمندی
داشت ولی در نیروی زمینی این مسئله مشهود
بود .پس دلیل اصلی این اقدام ،رفع اشتباه گذشته
با هــدف جلوگیری از مــرگ بیشتر ســربــازان روس
بود .دلیل دیگر هم بازسازی ارتش است .روسها با
عقبنشینیبهپشتروددنیپریکخاکریزطبیعی
ایجاد کردند .از سوی دیگر اعــام بسیج عمومی
موجب جذب نیروهای بیشتر شد و این مسئله در
راستای بازسازی ارتش صورت میگیرد.

شماره 9954

)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 جامجم
چاپ همزمان تهران:

نگاهی به آینده بحران اوکراین در گفتوگو با تحلیلگر مسائل اوراسیا

(زاپروژیا ،لوهانسک و دونتسک) برای روسیه است.
مسکو با این تاکتیک و خــروج از خرسون ،برنامه
خود را بر حفظ امنیت این مناطق متمرکز خواهد
کرد .البته برخی معتقدند با توجه به در پیش بودن
فصل سرما ،پوتین روی این مسئله بــرای تثبیت
حوزه درگیری حساب کرده؛ با این حال من چندان
به این موضوع اعتقادی ندارم چراکه این فاکتور روی
ارتش تزارها و بهویژه بحث لجستیک و پشتیبانی
هم اثرگذار خواهد بــود .نکته مهم دیگر تأثیرات
منفی ادامه جنگ بر روسیه است .بحران ،اوکراین را
به غرب نزدیکتر کرده ،عضویت سوئد و فنالند در
ناتو را در پی داشته و بیش از100هزار کشته و زخمی
روی دست دو طرف درگیر گذاشته و این موضوعی
نیست که رهبران کرملین از آن خشنود باشند و
مطمئنا ًترجیح میدهند هر چه زودتر راه حلی برای
بحران اندیشده شود.

WWW.QUDSONLINE.IR

موضوع :خدمات اكیپ های امدادگیاه جهت درخواستهای مردمی  137مناطق  13گانه -سال 1401
مبلغ برآورد 14.179.819.320 :ریال
جهت شركت در مناقصه كسب اطالعات بیشتر به سایت سامانه ستاد ایران به آدرس www.setadiran.ir
مراجعه نمائید وهمچنین جهت اطالع در روزنامه رسمی به آدرس  www.rrk.irدرج می گردد
سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری مشهد

آگهی فراخوان تجدید دوم مناقصه عمومی

شماره مناقصه( 88710019 :شماره مجوز ( )1401.5549نوبت دوم)

شرکت انتقال گاز ایران
منطقه  9عملیات انتقال گاز

منطقه  9عملیات انتقال گاز در نظر دارد مناقصه با مشخصات زیر را به پیمانکار ذیصالح و واجد شرایط واگذار نماید.
- 1نام و نشانی دستگاه مناقصه گذار :شرکت انتقال گاز ایران ( منطقه 9عملیات انتقال گاز ) ساری-بلوار طالقانی ،نرسیده به میدان هالل احمر
-2موضوع و محل اجرای پروژه :ارزیابی پوشش با روش  C-SCAN , DCVG-CIPSبصورت پراکنده سال 1401
-3مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار 1683377687 :ریال به صورت یکی از تضامین مذکور در جدول شماره  4آیین نامه تضمین در معامالت دولتی
-4برآورد اولیه مناقصه و مبانی آن 33667553741 :ریال بر اساس فهرست بهای سال  1401سازمان برنامه و بودجه  ،نفت و هزینه اجرای خدمات

فراخوان مناقصه (نوبت اول)

-5محل ،زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه :از مورخ  1401/08/28الی  1401/09/02صرفا از طریق سامانه ستاد امکان دانلود (دریافت) اسناد مناقصه امکان پذیر
است.
-6تحویل پیشنهادات و اسناد مناقصه  :تا مورخ  1401/09/19صرفا از طریق سامانه ستاد بارگذاری اسناد امکان پذیر است.
 -7محل و زمان گش��ایش پیش��نهادات  :ساری  -بلوار طالقانی -نرس��یده به میدان هالل احمر  -سالن کنفرانس ساختمان مرکزی منطقه  9عملیات انتقال گاز – تاریخ
گشایش پیشنهادات پس از انجام فرایند ارزیابی کیفی متعاقب ًا اعالم خواهد شد.
-8مدت اعتبار پیش��نهادات  :با توجه به اینکه مناقصه گران می توانند تا آخرین روز مهلت ارائه پیش��نهاد اعالم ش��ده در سامانه ستاد ،نسبت به جایگزینی و اصالح
قیمتهای خود اقدام نمایند لذا قیمت پیشنهادی مناقصه گر بمدت  6ماه از زمان بازگشایی پاکات مالی معتبر میباشد.
-9فرایند مناقصه  :یک مرحله ای با ارزیابی کیفی
-10شرایط شرکت در مناقصه:
الف) ارائه گواهینامه صالحیت پیمانکاری رشته تاسیسات و تجهیزات یا نفت و گاز از سازمان برنامه و بودجه با شرط ظرفیت آزاد کاری
ب) دارا بودن روزنامه رسمی و آخرین تغییرات شرکت
ج) دارا بودن گواهینامه صالحیت ایمنی از اداره کار
/40110960ح

تاریخ آگهی نوبت اول 1401/08/24 :تاریخ آگهی نوبت دوم1401/08/25 :
شناسهآگهی1407506:

روابط عمومی منطقه  9عملیات انتقال گاز

/40110973ح

تذکر :قیمتها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ،ارائه گردد.

سازمانسرمایهگذاریومشارکتهایمردمیشهرداریقزویندرنظرداردبابرگزاریمناقصهیکمرحلهاینسبتبهتهیهوتدویناطلسجامعسرمایهگذاری
ش��هر قزوین از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نماید .از این رو کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد تا ارائه پیش��نهاد و
بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir :انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در
صورت عدم عضویت قبلی  ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
شماره مناقصه ثبت شده در سامانه  2001005084000022می باشد.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  1401/09/05می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :از ساعت  08:00روز شنبه مورخ  1401/09/05تا ساعت  13:00روز شنبه مورخ  1401/09/12می باشد.
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد  :از ساعت  08:00روز شنبه مورخ  1401/09/05تا ساعت  13:00روز سه شنبه مورخ  1401/09/22می باشد.
تاریخ بررسی پیشنهادات  :ساعت  09:00روز چهارشنبه مورخ  1401/09/23در محل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری قزوین می باشد.
تضمین شرکت در مناقصه به میزان  : %5مبلغ  240.000.000ریال می باشد  .متقاضیان می توانند مبلغ تضمین شرکت در مناقصه را به صورت نقدی به حساب سپرده
سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری قزوین به شماره  10336560613نزد بانک قرض الحسنه رسالت ( شماره شبا ) IR 110700001000223365606013
پرداخت و رسید آن را در پاکت الف به دبیرخانه سازمان تحویل نمایند و یا نسبت به دریافت و ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه به نام شهرداری قزوین با حداقل
 3ماه اعتبار از آخرین مهلت بارگذاری اسناد در سامانه ستاد اقدام نمایند.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف:
تلفن 02833352902-3
نش��انی  :قزوین ،چهارراه عمران ،کوچه مس��کن یکم غربی ،جنب س��ازمان فناوری اطالعات و ارتباطات ش��هرداری قزوین ،سازمان س��رمایه گذاری و مشارکت های مردمی
شهرداری قزوین
شناسه آگهی 1409895 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  :تلفن 021-41934و 1456

