شنبه  28آبان 1401

زادروز اردشیر کامکار ،موسیقیدان

اردشیر کامکار ،آهنگساز و نوازنده کمانچه و دف،
زاده  28آبان سال  ۱۳۴۱است .از وی آثاری برای
تکنوازی و دونوازی کمانچه به صورت نت و لوح
فشرده منتشر شده است که از جمله آنها می توان
به «بی غبار عادت» و «بر تارک سپیده» اشاره کرد.
در سال  ۱۳۹۴جایزه بهترین آلبوم موسیقی ایرانی
در سی و یکمین جشنواره موسیقی فجر به اردشیر
کامکار برای آلبوم یقین گمشده اهدا شد.

ما سوریه را
گرفتار جنگ
داخلی کردیم!

«ایهود اولمرت»
نخستوزیر پیشین
رژیم صهیونیستی
اعتراف کرد تل آویو
سوریه را با جنگ
داخلی درگیر کرد؛
چراکه بشار اسد
قبول نکرد به این
رژیم وابسته شود.
اولمرت در این باره
گفت :جورج بوش
به ما گفته بود باید
به اسد بفهمانید راه
واشنگتن از اسرائیل
میگذرد .متأسفانه
این کار بزرگترین
اشتباه تمام زندگی
بشار اسد بود .اگر
او در سال 2008
با من توافقنامه
صلح امضا میکرد،
گرفتار جنگ داخلی
نمیشد.

جهان

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

غروب خورشيد

اذان ظهر

اذان مغرب

نیمه شب شرعی

اذان مغرب

نیمه شب شرعی

اذان صبح فردا

طلوع فردا

اذان صبح فردا

طلوع فردا

11/17

16/41

16/21

4/45

مهدی خالدی اظـهــارات
روز گــذش ـتــه مــع ــاون رئـیــس
جمهور درباره دستگیری چند
عامل دخیل در جنایت ایذه،
در حالی که قصد فرار از ایران
را داش ـت ـنــد ،ب ــار دی ـگــر نقش
دولتهای خارجی و دستگاههای اطالعاتی آنها
در اغتشاشات کشورمان را برمال کــرد .محسن
رضایی که در مراسم تشییع و خاکسپاری شهدا
در استان خوزستان حضور داشت از بازداشت سه
نفر از عوامل حادثه تروریستی ایذه هنگام خروج از
مرز باکو خبر داد .وی در عین حال به مردم اطمینان
داد هرکسی در این حادثه دخالت داشته است هر
که باشد و در هر سوراخی رفته باشد او را دستگیر و
از او انتقام خواهیم گرفت.

صاحب امتیاز:
مؤسسه فرهنگی قدس

اوقات شرعی به افق تهران
غروب خورشيد

17/15

22/33

5/17

6/13

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعاملومدیرمسئول:
علی یعقوبی

16/55

11/50

23/06
6/45

اغتشاش ،تحریم و تهدید
سه ضلع جنگ ترکیبی

◾

جدیدی را علیه  ۱۳شرکت تسهیلکننده فروش
فــراورد ههــای پتروشیمی و نفتی ایــران وضع کرد.
وزارت خزانهداری آمریکا سه روز پیش نیز ۶ ،فعال
رسانهای ایران را در فهرست تحریمهای خود قرار
داده بود .جالب اینکه همزمان شورای حکام آژانس
بینالمللی انرژی اتمی نیز از امضای قطعنامهای
ضدایرانی خبر داد؛ قطعنامه که آمریکا ،انگلیس،
فرانسه و آلمان پیشنویس آن را تهیه کردهاند.

◾

ک ورزش غیر سیاسی
◾ج ُ ِ

دشمنان در این بازی فشار ،این بار حتی عرصه
ورزش را هم بی نصیب نگذاشتهاند .آنهــا در
حالی که شعارهای جــذاب خــود در مــورد اینکه
ورزش را سیاسی نکنیم از یــاد بــردهانــد ،حــال با
بهرهبرداری از فرصت جام جهانی که بیخ گوش

کشورمان در کشور کوچک قطر برگزار خواهد شد،
به دنبال تشدید فشارها بر جمهوری اسالمی
هستند.برایناساسسهشنبههفتهپیشبودکه
جواب جالب کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی
فوتبال کشورمان به پرسش حاشیه ساز و سیاسی
یاسپورت-رسانهانگلیسی-بازتاببسیاری
اسکا 
داشــت .این حاشیه سازی از سوی انگلیسیها
البته همچنان ادامــه داشــت تا جایی که دو روز
پیش کاپیتان تیم فوتبال کشورمان ،رسانههای
انگلیسی را به جنگ روانی در آستانه بازیهای
جــام جهانی متهم کــرد .علیرضا جهانبخش،
در گفتوگو با روزنــامــه اکسپرس با بیان اینکه
خبرنگاران انگلیسی سعی دارند حریفان مرحله
گروهیخودراعصبیکنند،گفت:تمرکزتیمشبر
رقابت در جام جهانی است نه اعتراضات.

چین خواستار عدم
سیاسیسازی آژانس اتمی شد

شــورای حکام آژانــس بینالمللی انــرژی اتمی روز
پنجشنبهقطعنامهایراکهخواستارهمکاریایران
با نهاد دیدهبان هستهای سازمان ملل است به
تصویب رساند .این قطعنامه با  ۲۶رأی موافق ،دو
رأیمخالفوپنجرأیممتنعبهتصویباینشورای
 ۳۵عضویرسیدهاست.درپیشنویسقطعنامهاز
ایران خواسته شده به درخواستهای آژانس درباره
سه مکان ادعایی پاسخ ضروری و فوری بدهد .این
قطعنامه با مخالفت روسیه و چین مواجه شد.
آمریکا اما فوری پس از تصویب قطعنامه مدعی
شد« :ایران حاال باید همکاری الزم را داشته و دیگر
وعدههای پوچ ندهد!» همزمان «وانــگ چانگ»
معاون نماینده چین در شورای حکام ضمن بیان
اینکه تهران در حال همکاری با آژانــس است با
درخــواســت ب ـرای عــدم سیاسیسازی ایــن نهاد،
گفت اعمال فشار بر ایران نتیجه عکس دارد.ناصر
کنعانی ،سخنگوی وزارت امور خارجه پیشنهاد
قطعنامه ضدایرانی از ســوی آمریکا ،انگلیس،
فرانسه و آلمان به شورای حکام را محکوم کرده و آن
را غیرقابل قبول و مردود خواند .این دومین بار در
سال جاری میالدی است که چنین قطعنامهای
صادر میشود .قطعنامه پیشین  ۱۸خردادماه به
تصویب شورا رسیده بود .آن قطعنامه با  ۳۰رأی
موافق ،دو رأی مخالف و سه رأی ممتنع به تصویب
رسیده بود .ایران در واکنش به قطعنامه مصوب
در خردادماه با صدور بیانیهای اعالم کرد فعالیت
تعدادیازدوربینهایفراپادمانیآژانسبینالمللی
انرژی اتمی در ایران را متوقف کرده است.

در اجرای ماده  225قانون تجارت از کلیه بستانکاران
شرکت تعاونی اعتباری عارف سبزوار منحله در حال

40111176

تصفیه به شــماره ثبــت  752دعوت می گــردد تا با
دردست داشتن مدارک شناسایی حداکثر ظرف مدت
6مــاه از تاریخ اولین آگهی به نشــانی محل تصفیه
/40109559ح

مدیر تصفیه  :مجتبی ملک راد 09155710595

آگهی فراخوان عمومی ( 401-126نوبت اول)

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان در نظر دارد فراخوان عمومی فوق را با مشخصات و شرایط
کلی ذیل از طریق برگزاری مناقصه ،به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.
الف ) شرح مختصر کارها :

/40111101ح

/40111137ح

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های كشاورزی شهرداری مشهد در نظر دارد بهره

پیشخوان مراجعه نمایند.

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای هرمزگان

روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان شمالی

آگهی مزايده بهره برداری از بازار فروش آبزيان

واقــع در :نبش چهــارراه اعدام طبقــه فوقانی دفتر

با سرزنش اجتماعی تخلفات رانندگی ،از قانون شکنی و تکرار تخلف جلوگیری کنیم.

شناسه آگهی 1411847

برداری از بازار فروش آبزیان و مواد پروتئینی واقع در قاسم آباد بلوار امامیه  17نرسیده به

اداره کل راهداری و حمل و نقل
جاده ای استان هرمزگان

موضوع پروژه

مبلغ برآورد(ریال)

شهرستان

مدت پیمان
(ماه)

مبلغ تضمین شرکت در فرآيند
ارجاع كار (ریال)

عملیات روکش آسفالت سه راهی تازیان  -بندرعباس

49،990،261،423

بندرعباس

6

1،999،805،112

ب) محل تاًمین اعتبار  :از محل اعتبارات ملی و استانی
ج) شرایط متقاضی  – 1 :داشتن شخصیت حقوقی  -2داشتن توانایی ارائه ضمانت نامه بانکی شرکت در فرآیند ارجاع کار و ضمانت نامه انجام تعهدات
 -3.دارا بودن رتبه  5راه و ترابری .لذا متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند « ج » فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند می توانند جهت اخذ
اسناد فراخوان از ساعت  15:30مورخ  1401/08/29لغایت ساعت  14:00مورخ  1401/09/07به پایگاه اینترنتی سامانه تدارکات الترونیکی دولت به
آدرس  www.setadiran.irمراجعه نمایند ،آخرین مهلت تحویل اسناد فراخوان ،ساعت  14:00مورخ  1401/09/19و بازگشایی پاکات ساعت  09:00مورخ
 1401/09/20بود .جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس اینترنتی  www.iets.mporg.irمراجعه نمایید.

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای

شناسه آگهی1411753:

آگهی مناقصه عمومی

چهارراه مخابرات مطابق شرح اسناد مزایده را به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط به

موضوع مناقصه  :واگذاری انجام كلیه امور مربوط به مدیریت جمعه بازار شهید شوشتری و
بهره برداری از پاركینگ موجود مطابق
شرایط مندرج در اسناد مناقصه برای مدت یك سال بصورت حجمی
مبلغ برآورد اولیه :دوازده میلیارد و هفتصد و چهل و شش میلیون و هشتصد هزار و نهصد و سی
و هشت (  )12.746.800.938ریال
جهت شركت در مناقصه و كسب اطالعات مناقصه به سامانه تداركات الکترونیکی دولت به نشانی
 www.setadiran.irو همچنین جهت اطالع در روزنامه رسمی به آدرس  www.rrk.irدرج میگردد.

صورت اجاره واگذار نماید .لذا از كلیه متقاضیان دارای سوابق فعالیت مرتبط دعوت بعمل می

آید در صورت تمایل جهت دریافت اسناد مزایده به نشانی سایت ذیل مراجعه نمایند.

مبلغ پایه مزایده ماهیانه چهارصد میلیون ریال .

40111151

سازمانساماندهی
مشاغل شهری و
فرآورده های
کشاورزی شهرداری
مشهد مقدس

40111155

معاونت خدمات و محیط زیست شهری

به دنبال تصویب قطعنامه ضدایرانی
در شورای حکام

(نوبت دوم )

قیمت همزمان در این مناقصه نخواهند بود.
**** مطابق بند الف ماده  5قانون "حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و
حمایت از کاالی ایرانی" ،ارجاع کار صرف ًا به مؤسســات و شرکت های ایرانی ثبت شده
در فهرست توانمندی های مندرج در سامانه ماده  4این قانون (سامانه توانیران) مجاز
است.
 -4نوع و میزان تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار :مطابق با بند الف ماده  6آئیننامه
تضمین معامالت دولتی ،به مبلغ ـــ( 3/750/000/000/سه میلیارد و هفتصد و پنجاه
میلیون) ریال میباشد.
 -5مبلــغ برآورد اولیه :به مبلغ :ـــــ( 75/000/000/000/هفتاد و پنج میلیارد) ریال
می باشد.
 -6نحوه و زمان توزیع اسناد مناقصه :اسناد مناقصه حداکثر تا تاریخ  1401/09/05از
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) قابل دریافت می باشد.
شماره مرکز تلفن :کد شهری (32403333-9 )058
تلفن مستقیم امور قراردادها -32403341 :فاکس امور قراردادها32403342 :
کد فراخوان مناقصه مندرج در پایگاه ملی اطالعرسانی مناقصات53131795 :

آدرس  www.rrk.irدرج میگردد.

خبر

تصفیه) به کد  3621و شماره ثبت 752

آگهی فراخوان مناقصه عمومی يك مرحلهای همراه با ارزيابی کیفی (فشرده)
(مناقصه شماره ( )1401/483نوبت اول)

آدرس  http://ets.mashhad.irمراجعه و همچنین جهت اطالع در روزنامه رسمی به

صندوق پستی:
تلفن:
دفترتهران:
بولوارکشاورز ،حد فاصل کارگر و جمالزاده ،شماره 336
)021( 66937575
تلفن:
(داخلی)021( 66430122 )226
نمابر:
30004567
پیامک:

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت

امور قراردادها ی سازمان فردوس های شهرداری مشهد

جهت شركت در مزایده و كسب اطالعات بیشتر به سایت ارجاع كار شهرداری مشهد به

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

تعاونی اعتباری عارف سبزوارمنحله (درحال

موضوع  :واگذاری بهره برداری از غرفه تشریفات،تسهیالت وارائه خدمات مراسم در آرامستان های تحت
نظارت به صورت اجاره
قیمت پایه  :كارشناسی
جهت كسب اطالعات بیشتر به سایت مناقصات و مزایدات شهرداری مشهد مقدس به آدرس
 ETS.MASHHAD.IRمراجعه نمائید.

مدت واگذاری :مدت قرارداد یك سال.

◾بدانید ایران ،لیبی و سودان نیست
البته این موج سواری دشمنان بر تحوالت داخلی
کشورمان از چشم مقامات ایرانی پنهان نمانده
و پاسخ درخ ــور را دریــافــت کــرده اســت .حسین
امیرعبداللهیان وز ی ــر ام ــور خــارجــه جمهوری
اسالمی  ۲۶آبــان مــاه با اشــاره به ایــن موضوع در
توییتر خود نوشت :سرویسهای امنیتی ،رژیم
جعلی اسرائیل و برخی سیاسیون غربی که برای
جنگ داخ ـلــی ،ویــرانــی و تجزیه ای ــران نقشهها
کشیدهاند ،بدانند ایـران ،لیبی و سودان نیست.
رئیس دستگاه دیپلماسی با بیان اینکه امــروز
دشمنان ،تمامیت ایــران و هویت ایرانی را هدف
قرار دادهانــد ،تصریح کرد :بصیرت مردم ،دشمن
را مأیوس کرده است .امیرعبداللهیان  ۲۲مهر ماه
نیز در گفتوگوی تلفنی با جوزپ بورل مسئول
سیاست خــارجــی اتـحــادیــه اروپ ــا بــا بیان اینکه
نمیشود در اروپا خشنترین مقابله با اغتشاش،
عملی خوب و پسندیده باشد ،اما همان کار در
چارچوب قانونی در ایــران سرکوب قلمداد شود،
تصریح کــرد :ایــران سرزمین کــودتــای مخملی یا
رنگیننیست.پیشازاینحسینسالمی،فرمانده
کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در هشداری
شدیدالحن خطاب به سعودیها گفته بــود :به
آلسعود و رسانههای تحت سیطره و کارگردان
فتنهها میگوییم مــوا ظــب باشیدبهسراغتان
میآییم ،امــا ز یــاد آرام نباشید نمیتوانید برای
ملت ایران التهاب ایجاد کنید و خودتان در آرامش
باشید.در نهایت اینکه ایران اسالمی که با وجود
دشمنی همه جانبه شیاطین خارجی ،پس از ورود
به دهه پنجم حیات خود به درختی تنومند تبدیل
شده ،بیگمان آنقدر آب دیده است که از این گردنه
خطرناک و نسخه پیچیده شده بیگانگان هم عبور
کــرده و سربلند بیرون آیــد .رمز پیروزی ما در این
میدان،قیامملیعلیهجنگترکیبیاستواینکهبا
بصیرتتبدیلبهپیادهنظامشیاطیننشویم.پس
باید خطاب به دشمنانی که به دنبال بهرهبرداری
از این اتفاقات هستند ،گفت« :ای مگس عرصه
سیمرغ نه جوالنگه توست  -عرض خود میبری و
زحمت ما میداری».

آدرس دفتر مرکزی مشهد:

صفحه 8

آگهی تجديد مزايده عمومی سازمان فردوس های شهرداری مشهد

1ـ موضوع مناقصه :احداث خط انتقال  10اینچ کارخانه آلومنیا
و  8اینچ تقویتی شهرستان جاجرم
2ـ نام و نشــانی دستگاه مناقصهگزار :شــرکت گاز خراسان شمالی به آدرس بجنورد-
خیابان طالقانی شرقی -نبش خیابان دهخدا -کد پستی 94156-75949
3ـ نحــوه دریافت اســناد و مهلت ارائه مــدارك :از پیمانکاران واجد شــرایط (دارای
گواهینامــه صالحیت پیمانکاری نفت و گاز ،توانایی مالــی ،ظرفیت آزاد ریالی و کاری،
تخصص و سابقه کاری مرتبط) دعوت بهعمل میآید جهت شرکت در مناقصه از طریق
ســامانه تدارکات الکترونیکــی دولت (ســتاد) بــه آدرس  www.setadiran.irاقدام
نمایند.
* تهیه ،تکمیل و بارگذاری مدارک خواســته شــده براســاس اســناد مناقصه و اسناد
ارزیابی کیفی صرف ًا تا تاریخ  1401/09/19امکان پذیر است .ضمن ًا ضروری است اسناد
مربوطه پس از درج مهر و امضای الکترونیکی مجاز ،با کیفیت مطلوب در سامانه ستاد
بارگذاری و ارسال گردد.
** تحویل اصل ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار تا قبل از جلسه بازگشایی پاکت
ها الزامی است و در صورت عدم وصول اصل ضمانت نامه در مهلت مقرر ،مناقصه گر از
فرآیند مناقصه حذف خواهد شد.
*** شــرکت های دارای هیأت مدیره/ســهامدار مؤثر مشترک مجاز به ارائه پیشنهاد

)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 دستهای پشت پرده خارجی در حوادث ایران

◾همزمانی اغتشاش ،تحریم و تهدید
ته ــای پـشــت پـ ــرده خــارجــی در
واق ـع ـیــت دسـ ـ 
ناآرامیهای کشورمان ،هنگامی آشکارتر میشود
که توجه داشته باشیم در ماجرای حمله تروریستی
به حرم شاهچراغ (ع) نیز سه تن از عوامل اصلی،
شهروندانی از سه کشور جمهوری آذربایجان،
افغانستان و تاجیکستان بودند .به نظر ،دشمنان
خارجی که آرمانهای انقالب را همواره تهدیدی
خطرناک بــرای خــود میدانند ،فرصت کنونی را
بهترین زمــان بــرای ضربه زدن به ای ــران اسالمی
یافتهاند .جنگ ترکیبی همهجانبه دشمن برای
ب ـهــرهبــرداری از اغـتـشــاشــات بــه نفع خ ــود و در
نهایت به آشوب فرو بردن کشورمان و در نهایت
ســور یــه س ــازی ایــن جغرافیا حکایت دارد .این
موضوعی اســت کــه مقامات ای ــاالت متحده به
روشنی به آن اشاره داشته و بر زبان آنها جاری شده
است .در آخرین مورد «رابرت مالی» ،نماینده ویژه
واشنگتن در امور ایران روز دوشنبه و هنگامی که با
پرسشخبرنگاریدرمورداحیایبرجامباجمهوری
اسالمی روبهرو شد ،گفت :تمرکز ما نه روی توافق
هستهای ،بلکه روی معترضان ایرانی است .این
در حالی اســت کــه ای ــاالت متحده ایــن روزه ــا در
تکمیل پ ــازل جنگ ترکیبی خ ــود ،تحریمهای
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