یکشنبه  29آبان 1401

درگذشت لئون تولستوی ،نویسنده روس

لِو نیکالیِویچ تولستوی (درگذشته ۲۰نوامبر)۱۹۱۰
فیلسوف ،عارف و نویسنده روس بود که او را از بزرگترین
رماننویسان جهان میدانند .او بارها نامزد دریافت
جایزه نوبل ادبیات و جایزه صلح نوبل شد ولی هرگز به
آنها دست نیافت .رمانهای جنگ و صلح و آنا کارنینا
که همواره در بین بهترین رمانهای جهان هستند ،اثر
تولستویاند .او در روسیه هواداران بسیاری دارد و سکه
طالی یادبود برای بزرگداشت وی ضرب شدهاست.

اوقات شرعی به افق مشهد

صاحب امتیاز:
مؤسسه فرهنگی قدس

اوقات شرعی به افق تهران
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سلیمان سویلو ،وزیر
کشور ترکیه بار
دیگر ایاالت متحده
آمریکا را حامی و
پشتیبان گروههای
تروریستی فعال در
خاک ترکیه دانست.
وی در این باره تأکید
کرد :پ.ک.ک یک
گروه تروریستی است
که متعلق به سازمان
اطالعات مرکزی
آمریکا (سیا) است.
وی درباره پ.ک.ک و
وابستگیهای داخلی
آن نیز مدعی شد
حزب خلق ترکیه،
امتداد همین گروه
تروریستی البته در
صحنه سیاسی است!

زینب اصغریان
تهـ ـ ــای
دمـ ـ ــوک ـ ـ ـرا 
آمــریـکــایــی ه ـمــواره
ته ــای حـقــوق
ژسـ ـ 
ب ـ ـشـ ــری ب ـ ــه خـ ــود
گــرفـتـهانــد .پیش از
انتخابات ریاست جمهوری  2020بارها
شاهد بودیم بایدن دم از پیگیری پرونده
قتل جمال خاشقچی زد امــا هروقت
موقع اجرای این قبیل مسائل میشود
به بهانهای عقب مینشیند .بهتازگی
دادگــاه قضایی ایاالت متحده با صدور
یــک رأی مـشــورتــی و مــوافـقــت دولــت
این کشور اعالم کرد محمد بنسلمان
در پــرونــده شکایت درب ــاره قتل جمال
خاشقچی ،روزنامهنگار منتقد دربــار
سعودی مصونیت خواهد داشت! دکتر
عماد هالالت ،کارشناس مسائل غرب
آسیا در گفتوگو با قــدس در تحلیل
ایــن رویکرد دولــت بایدن میگوید :در
طول 70ســال گذشته و صدور اعالمیه
حقوق بشر ،این مسئله برای قدرتهای
بزرگ بهویژه ایاالت متحده و اروپا بیشتر

مهدی خالدی ایالن ریو ماسک میلیاردر آمریکایی را میتوان مرد
هزارچهره این روزهای عالم خاکی قلمداد کرد .این کارآفرین و شخصیت
نامدار در عرصه تجارت ،به رشتهتوییتهایش درمورد مسائل مختلف
معروفاست.توییتهایویطیفهایمختلفیرادربرمیگیرد؛ازسرگرمی
گرفتهتاعلمی،سیاسیوحتیدستکاریدربازار.دربعداقتصادی،بسیاری
رشد سینوسی قیمت دوجکوین و بیتکوین را از پایه و اســاس مدیون
رفتارهای او میدانند .ماسک البته با توییتبازی بر سر این موضوعات و
نوسان قیمت ،پول هنگفتی را به جیب میزند .او بیتردید پول کافی برای
خرید مقدار زیادی ارز دیجیتال پیش از باال بردن قیمت آنها را دارد .اینکه
تزدن،داراییچنینقدرتمندیراتحتتأثیر
یکشخصبتواندتنهاباتویی 
قرار دهد ،در نوع خود جای تأمل دارد .این روزها اما شاهد تغییر رویکرد
ثروتمندترین فرد جهان ،مدیرعامل شرکتهای تسال ،اسپیسایکس
و نورالینک ،از عرصه اقتصاد و تمایل وی به اظهارنظر در حوزه سیاسی
هستیم .جادوگر عصر مدرن به خود اجازه میدهد در پروندههای مختلف
ازبحراناوکراینگرفتهتانوعتعاملآمریکاباعربستانوحتیچینوروسیه
اظهارنظر کند .او که حاال مالک شرکت توییتر هم محسوب میشود در
حوزه ریاست جمهوری هم ورود کرده است .وی  7آبان راه بازگشت دوباره
دونالد ترامپ به توییتر را هموار کــرد .این در حالی است که جو بایدن،
رئیس جمهور کنونی آمریکا در همصدایی با برخی نهادهای امنیتی این
کشور گفته بود روابط ماسک با کشورهای خارجی نیازمند بررسی است.
فعالیتهای ماسک که اکنون رؤسانجمهور آمریکا را هم به تکاپو انداخته
نشان میدهد او اکنون از قدرتمندترین مردان در ایاالت متحده محسوب
میشود ،قدرتی که تا پیش از این شاید تصورش هم غیرممکن به نظر
میرسید .همین مسائل سبب شد «پاتریک تاکر» تحلیلگر آمریکایی در
مقالهای با توجه به فعالیتهای گسترده شرکتهای تحت مالکیت این
میلیاردر آمریکایی این پرسش را مطرح کند که آیا ماسک از دولت آمریکا
قدرتمندتر شده است؟ در نهایت اینکه برخی ماسک را شرور و برخی
دیگر قهرمان میدانند .با این حال ،اقدامات او نگرانیهایی در محافل
داخلی ایــاالت متحده از بعد امنیت ملی ایجاد کرده است .اکنون این
پرسش مطرح میشود آیا ماسک با اظهارنظرهای سیاسی خود همانند
توییتبازیهای گذشته تنها به دنبال منفعت اقتصادی است یا اینکه
روی او نیز میتوان به عنوان گزینه رئیس جمهوری آینده آمریکا حساب
باز کرد ،همانند دونالد ترامپ ،دیگر میلیاردر آمریکایی که راه خود را به
عرصه سیاسی باز کرد.

ریاض را به سمت خود بکشانند.
ایــن کارشناس بینالملل در پاسخ به
ایــن پرسش کــه چــرا بنسلمان تمایل
بیشتری به روی کارآمدن ترامپ دارد
و هــز ی ـن ـههــای چ ـنــد م ـی ـل ـیــارد دالری
میکند تا در انتخابات  2024ترامپ
رأی بــی ــاورد ،تـصــریــح ک ــرد :عـلــت ایــن
اسـ ــت ه ــم خ ــر ی ــده ــای تسلیحاتی
گ ـس ـتــردهای در دوران تــرامــپ اتـفــاق
افتاد هم فشار حداکثری بر ایــران وارد
آمد و هم عربستان با حمایت آمریکا
تــوانـســت ب ـحــران بیشتری را بــر یمن
تحمیل کند .به همین دلیل سیاست
خارجهای که عربستان دنبال میکند
نزدیکی بیشتری با ترامپ دارد .خرید
تسلیحاتیعربستانرقمباالییبین250
تا 425میلیون دالر بوده و شاهد بودیم
سیستم امنیتی منطقهای ضدایرانی
در منطقه غــرب آسـیــا و خلیجفارس
بــه وج ــود آم ــد؛ برهمین اس ــاس روی
کــار آوردن تــرامــپ در وهله نخست و
جمهوریخواهان در وهله بعدی برای
بنسلمان اولویت است.

صفحه 8
شهرداری گرمه مستند به مجوز شماره  1401/181مورخ 1401/08/07
شورای اسالمی شهر گرمه در نظر دارد

ردیف

40111243

( متر مربع )

در طرح جامع

459,39

مسکونی

نزد بانک ملی گرمه
خیابان یادگار امام (ره ) یک

4.593.900.000

230.000.000

0103792401003

شیر ا ...اسدی  -شهردار گرمه

/40111196ح

1

مساحت

کاربری زمین

آدرس ملک

قیمت پایه ( ریال ) مبلغ سپرده (ریال)

شماره حساب سپرده

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:

رژیــم صهیونیستی صبح روز گذشته ،حملهای
هواییبهبندربانیاسسوریهبر فرازدریایمدیترانه
داشت و نقاطی در منطقه مرکزی و ساحلی را با
موشک هدف قرار داد .به گزارش ایرنا ،این حمله
موشکی منجر به جان باختن پنج سرباز ،زخمی
شدن یک نفر و خسارات مادی شد .این در حالی
استکهمنابعخبریشامگاهپنجشنبه۱۹،نوامبر
خبرهایی درباره حمله راکتی به پایگاه اشغالگران
آمریکایی در میدان نفتی العمر در شرق سوریه
منتشر کرده بودند.

رونمایی فنالند از طرح ساخت
حصار در مرز با روسیه

دول ــت فنالند از طــرح خــود ب ــرای ساخت یک
حصار فلزی در طول مرز هزارو 340کیلومتری این
کشور با روسیه رونمایی کرد .به نوشته خبرگزاری
«آسوشیتدپرس» ،فنالند ساخت این حصار را
از اوایل سال  ۲۰۲۳به دلیل نگرانی درباره تغییر
محیط امنیتی در اروپــا آغاز میکند .قرار است
بخش سه کیلومتری اول این حصار در گذرگاه
مرزی شهر «ایماترا» در شرق فنالند تا تابستان
 ۲۰۲۳برپا شود و طول کل این حصار مــرزی در
نهایت به حداکثر ۲۰۰کیلومتر خواهد رسید.

تظاهرات جلیقه زردها در
چهارمین سالگرد جنبش

تــظــاهــرات جلیقه زرده ــا در شهر پــاریــس در
چهارمین سالگرد این جنبش در اعتراض به
ناکامیهای دولت فرانسه با صفآرایی گسترده
نیروهای امنیتی بــرگــزار شــد .به گــزارش مهر،
جنبش اعتراضی جلیقه زرده ــای فرانسه از
 ۱۷نوامبر  ۲۰۱۸میالدی در اعتراض به تصمیم
دولت مبنی بر افزایش قیمت سوخت و کاهش
مــالــیــات ثــروتــمــنــدان آغ ــاز ش ــد؛ ول ــی بــه مــرور
مطالبات آنها رو به افزایش است.

فراخوان مناقصه عمومی  /یک مرحله ای  /دو نوبته

شرکت انتقال گاز ایران
منطقه یک

نس�بت به فروش یک قطعه زمین با کاربری مس�کونی واقع در خیابان یادگار امام (ره)  ،یادگار امام (ره ) یک بش�ماره پالک ثبتی  4678فرعی مفروز از  798فرعی از پالک
اصلی فوق بخش جاجرم بمساحت  459/39مترمربع از طریق مزایده اقدام نماید .لذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک هفته با در نظر گرفتن شرایط و
مشخصات ذیل قیمت پیشنهادی خود را در پاکت دربسته به دبیرخانه شهرداری تسلیم و رسید دریافت نمایند.
شرایط  :واریز سپرده شرکت در مزایده به ازای هر قطعه زمین به حساب شماره  0103792401003بنام شهرداری گرمه نزد بانک ملی که چنانچه نفرات اول تا سوم حاضر به
انعقاد قرارداد نشوند سپرده واریزی آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط و با نفرات بعدی عقد قرارداد خواهد شد.
-1قیمت پیشنهادی نباید کمتر از قیمت پایه باشد.
-2بهای زمین نقدا دریافت خواهد شد وبرندگان مزایده باید حداکثر تا هفت روز کاری به پرداخت وجه زمین اقدام نمایند.
-3شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
-4پیشنهاد دهندگان تایید می نمایند که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی مصوب دیماه  1337نمی باشند.
-5جلسه بازگشائی پاکات مزایده ده روز پس از انتشار آگهی مرحله اول  ،نوبت دوم درمحل دفتر شهرداری برگزار خواهد شد.
-6هزینه چاپ آگهی در روزنامه برعهده برنده در مزایده می باشد.
-7متقاضیان جهت اطالعات بیشتر به امور ساختمان و شهرسازی شهرداری مراجعه و یا با تلفن شماره  05832502014داخلی  3تماس حاصل فرمایند.

آدرس دفتر مرکزی مشهد:

اخبار
حمله هوایی رژیم صهیونیستی
به بندر بانیاس سوریه

«ماسک»
ماسک از چهره برمیدارد؟

جهان

آگهی مزایده مرحله اول
نوبت اول

)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:

یادداشت

دودوزه بازی آمریکایی
کــارکــرد اب ــزاری داشته اســت که نمونه
بــارز آن را در پرونده جمال خاشقچی
میتوان دید .وی با اشــاره به وعدههای
گذشته بایدن در پــرونــده خاشقچی،
ادامه داد :در واقعیت میبینیم منافع
ملیشان بر مسائل حقوق بشری مقدم
است .یعنی با توجه به حوادث مختلف
بـ هخـصــوص ب ـحــران اوکــرایــن و کمبود
انرژی ،تداوم روابط حسنه با عربستان
در دستور کــار آمریکاست .همچنین
بهدلیل سیاست خارجی که عربستان
در پیش گرفته (نزدیکی به کشورهای
روسیه و چین) آمریکا بهشدت به دنبال
آن است سعودی را به عنوان یک شریک
غیرناتویی برای خود حفظ کند .وی در
این باره افــزود :عالوه بر این ،با توجه به
رقابت و تضادی که عربستان با ایران دارد
مهره مهمی برای آمریکا تلقی میشود.
آمریکاییها به دنبال آن هستند که این
کشور را از نزدیکی بیشتر به روسیه و
چین برحذر دارند و تعادل را در سیاست
خارجی عربستان ایجاد کنند ،به این
صورت که با امتیاز دادن به بنسلمان،

مدیرعاملومدیرمسئول:
علی یعقوبی

23/06

بایدن در اعطای مصونیت قضایی به بنسلمان به دنبال چیست؟
پ.ک.ک گروه
تروریستی
متعلق به سازمان
«سیا» است

وابسته به آستان قدس رضوی

16/55

11/50

 25ربیع الثانی1444

 20نوامبر2022

سال سی و پنجم

شماره 9957

WWW.QUDSONLINE.IR

موضوع  :خرید اکچویتر  30اینچ الین بریک کالس 600
شماره 2001091871000038

مدت قرارداد  90 :روز
زمان توزیع اس��ناد مناقصه  :توزیع اس��ناد مناقصه و کاربرگ استعالم ارزیابی
کیف��ی بی��ن مناقص��ه گ��ران از تاری��خ انتش��ار آگه��ی نوب��ت اول در روزنامه
کثیراالنتشار به مدت  5روز کاری خواهد بود.
زمان ارائه پیشنهاد  :حداکثر تا ساعت  15:30روز شنبه 1401/09/19
زمان بازگشایی پاکت ها  :ساعت  10:00روز یک شنبه 1401/09/20
شرایط متقاضیان شرکت در مناقصه :
-1ارائه گواهینامه صالحیت یا مجوز خرید و فروش از مراجع ذیصالح
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:
مبلغ  625،000،000ریال ضمانت نامه بانکی مطابق با آیین نامه تضمین معامالت
دولتی به شماره /123402ت 50659ه� تاریخ ( 1394/09/22واریز وجه نقد به
حساب سیبا بانک ملی به شماره حساب  4101090571214734نزد بانک مرکزی
و در وجه شرکت انتقال گازایران – منطقه یک انجام گیرد).
مدت اعتبار پیشنهادها  :پیشنهاد مناقصه گران و ضمانت نامه
ش��رکت در فرآیند ارج��اع کار به مدت  3ماه از آخرین تاریخ بازگش��ت پاکات

(نوبت اول)

معتب��ر بوده و در صورت درخواس��ت مناقصه گذار تا  3م��اه دیگر قابل تمدید
باشد.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
مرکز تماس021 – 41934 :
دفتر ثبت نام021 – 85193768 / 021 – 88969737 :
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
(ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران
در ص��ورت عدم عضویت قبل��ی ،مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و دریافت
گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
روابط عمومی منطقه یك عملیات انتقال گاز
آدرس :خوزستان  -امیدیه  -میانکوه  -شرکت انتقال گاز ایران -منطقه یک
کدپستی63781 -11484 :
صندوق پستی 315 :
تلفن امور پیمانها 061 – 52654511 :
نوبت اول  1401/08/29 :نوبت دوم 1401/08/30 :
شماره مجوز1401.5678:
شناسه آگهی1409773:

آگهی مزایده عمومی
ردیف

شماره

موضوع مزایده

برگزار کننده

مبلغ ضمانتنامه(ریال)

آخرین مهلت تحویل پیشنهادات

1

 166تجدید اول

اجاره منافع یک باب فضای تجاری در ایستگاه طبرسی (پالک )20102
خط دو شركت بهره برداری قطارشهری مشهد

شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد

21،000،000

1401/09/09

2

 169تجدید اول

اجاره منافع یک باب فضای تجاری در ایستگاه طبرسی (پالک )20105
خط دو شركت بهره برداری قطارشهری مشهد

شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد

10،800،000

1401/09/09

3

 170تجدید اول

اجاره منافع یک باب فضای تجاری در ایستگاه طبرسی (پالک )20106
خط دو شركت بهره برداری قطارشهری مشهد

شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد

18،600،000

1401/09/09

4

 173تجدید اول

اجاره منافع یک باب فضای تجاری در ایستگاه والیت (پالک )20303
خط دو شركت بهره برداری قطارشهری مشهد

شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد

9،000،000

1401/09/09

5

 174تجدید اول

اجاره منافع یک باب فضای تجاری در ایستگاه والیت (پالک )20304
خط دو شركت بهره برداری قطارشهری مشهد

شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد

10،200،000

1401/09/09

6

 178تجدید اول

اجاره منافع یک باب فضای تجاری در ایستگاه نبوت (پالک )20404
خط دو شركت بهره برداری قطارشهری مشهد

شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد

27،600،000

1401/09/09

7

 179تجدید اول

اجاره منافع یک باب فضای تجاری در ایستگاه نبوت (پالک )20405
خط دو شركت بهره برداری قطارشهری مشهد

شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد

96،600،000

1401/09/09

8

 191تجدید اول

اجاره منافع یک باب فضای تجاری در ایستگاه کوهسنگی (پالک )21102
خط دو شركت بهره برداری قطارشهری مشهد

شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد

5،100،000

1401/09/09

9

197

اجاره منافع یک باب فضای تجاری در ایستگاه کاوه (پالک )21205
خط دو شركت بهره برداری قطارشهری مشهد

شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد

12،000،000

1401/09/09

401111232

برای اطالعات بیشتر در خصوص نحوه دریافت و تحویل اسناد به آدرس  www.ets.mashhad.irمراجعه نمایید .ثبت نام کلیه مزایده گران در سامانه  vendor.mashhad.irالزامی می باشد.

شرکت بهره
برداری
قطارشهری
مشهد

