چهارشنبه  2آذر1401

درگذشت سلیم مؤذنزاده اردبیلی ،مداح

سلیم مؤذنزاده اردبیلی(درگذشته 2آذر۱۳۹۵ش) ،مداح
و مؤذن بود .پدرش ،عبدالکریم نخستین مؤذن رادیوی
ایران و برادرش رحیم نیز از مؤذنان معروف ایران بوده
است .از وی آثاری به زبانهای فارسی ،ترکی و عربی
موجود است .از آثار او ،میتوان به مداحی «زینب زینب»
اشاره کرد .در تیر ماه ۱۳۹۸شیوه مداحی ،نوحهخوانی،
ت خوانی وی در فهرست آثار
مولودیخوانی و مناجا 
ناملموس کشور به شماره ۱۸۳۰به ثبت رسید.

اوقات شرعی به افق مشهد

صاحب امتیاز:
مؤسسه فرهنگی قدس

اوقات شرعی به افق تهران

اذان ظهر

غروب خورشيد

اذان ظهر

غروب خورشيد

اذان مغرب

نیمه شب شرعی

اذان مغرب

نیمه شب شرعی

اذان صبح فردا

طلوع فردا

اذان صبح فردا

طلوع فردا

11/18

16/39
4/49

16/19

17/13

22/33
6/17

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعاملومدیرمسئول:
علی یعقوبی

16/53

11/51

23/06
6/49

5/21

پرتغال میگوید اتحادیه قادر به پذیرش اوکراین نیست

جنگ کفتارها

ایهود اولمرت،
نخست وزیر پیشین
رژیم صهیونیستی
به پرداخت غرامت
۲۸هزار دالری محکوم
شد .در همین زمینه
گزارش شده پس از
رسیدگی قضایی
دادگاه تلآویو به
شکایت خانواده
بنیامیننتانیاهو
از ایهوداولمرت
نخستوزیر پیشین
تلآویو ،اکنون اولمرت
به پرداخت ۲۸هزار
دالر غرامت به خانواده
نتانیاهو محکوم شده
است .اولمرت پیشتر
نتانیاهو و خانوادهاش
را بیمار روانی خوانده
و به همین دلیل نیز
خانواده نتانیاهو از او
شکایت قضایی کرده
بود.

ک بیمحل اروپا برای زلنسکی
چ ِ

مهدی خالدی
ای ـن ـکــه وع ــدهه ــای
رن ـگــارنــگ غ ــرب به
ولودیمیر زلنسکی
یکی از دالی ــل خام
شدن رئیسجمهور
اوکراین در کشیده شدن به رویارویی با
روسیه بود ،موضوعی نیست که بتوان
بـهراحـتــی از کـنــار آن گــذشــت .شومن
اوکراینی با وعده پیوستن به اتحادیه اروپا
وناتودستبهقماربزرگیزدکهنتیجهآن
چیزی جز ویرانی کشورش نبود .اکنون
به نظر میرسد بازی غرب پوست موزی
زیر پای ولودیمیر بیش نبود تا وی را به
تقابلباروسیهبهامیدمهارقدرتپوتین
بکشانند.حالکهکییفبیشازهمهبه
متحدانشنیازداردانگارچکتضمینی
اروپاییها در حمایت از اوکراین در حال
برگشت خوردن است .بر این اساس ،روز
گذشته «آنتونیو کوستا» ،نخستوزیر
پرتغال در سخنانی به روشنی تأکید کرد
پیوستن اوکراین به اتحادیه موضوعیت
نــدارد .پیشتر پارلمان اروپــا با ٦٣٧رأی

مثبت١٣ ،رأی مخالف و ٢۶رأی ممتنع
ییــف ب ــرای پیوستن به
درخــواســت کـ 
اتحادیه را پذیرفته بود.
یکتحلیلگرمسائلاروپادر
گفتوگو با قدس در مورد
ایـ ــن پ ـشــت پـ ــای اروپ ـ ــا به
زلنسکی برخالف وعــدههــای پررنگ و
لعاب گذشته ،گفت :واقعیت این است
جنگاوکراینبرایغربوروسیههرکدام
از جنبهای بسیار مهم است .غرب اقدام
مسکوراخطریبرایکلاروپاتعبیرکردو
در مقابل ،کرملین که ناتو را در یکقدمی
خود میدید راهی جز مداخله به نظرش
نرسید.دکترعلیرضاثمودیبابیاناینکه
بسیاری معتقدند پیوستن به اتحادیه
اروپامقدمهپیوستنبهناتواستوتجربه
هم ایــن را اثبات میکند ،ادامــه داد :با
وجود این به نظر میرسد وعده پیوستن
اوکراین به اتحادیه که از روی هیجانهای
ابتدایی جنگ پدید آمــد سرابی بیش
نیست .چند دلیل مؤید ایــن مسئله
اس ــت .نخست ایـنـکــه ای ــن اقـ ــدام در
کمترین حالت دستکم 10سال به طول

میانجامد .ایــن واقعیت ،پیوستن به
اتحادیه را حتی از پیوستن به ناتو هم
سختترکردهاست.میتوانیمترکیهرابه
عنوان نمونه بیاوریم که سالها پشت در
اتحادیه مانده است .نکته دیگر اینکه
یگـیــری در اتحادیه بر اســاس اتفاق
رأ 
آراست یعنیاگر کشوریبخواهدبهاروپا
بپیوندد باید همه اعضا به آن رأی مثبت
دهندکهمسلما ًاینموضوعهمپیوستن
کییف به اتحادیه را با دشواری بسیاری
روبهرو خواهد کرد .استاد دانشگاه مفید
در پاسخ به این پرسش که نوع رویکرد
ریاکارانه غرب تا چه حد میتواند موجب
سرخوردگی زلنسکی از اروپا و دوری وی از
محور غــرب شــود هم اف ــزود :کییف با
طناب پوسیده غرب درگیر جنگ بزرگی
شــده اســت .به همین دلیل در کوتاه و
میانمدت با توجه به نیازی که به غرب
دارد ایــن ،چرخشی بعید اســت .اما در
بلندمدت بعید نیست کییف به یک
رو ی ـ ـکـ ــرد مــتــع ــاد لت ــر روی آورده و
بیاعتمادی زمینه دور شدن اوکراین از
غرب را فراهم کند.

جهان

صفحه 8

آگهی مناقصه عمومی شماره فراخوان سامانه ستاد 200109937000006

دست رد قطریها به سینه رژیم صهیونیستی در ایام جام جهانی

آگهی مناقصه عمومی شماره فراخوان سامانه ستاد 2001094937000007

40111410

(ستاد) به آدرس  www.setadiran.irمراجعه نمایید .این آگهی در روزنامه رسمی به آدرس www.rrk.ir
نیز درج می گردد.

سازمان مدیریت آرامستانها( فردوس ها) شهرداری مشهد

مبلغ برآورد 93,240,143,220 :ریال

جهت کسب اطالعات بیشتر ،دریافت اسناد و شرکت در مناقصه ،به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

مناقصه تنها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت حداکثر تا ساعت  12:00تاریخ  1401/09/17بارگذاری نمایند.

40111419

به سایت  http://www.setadiran.irمراجعه و اسناد را دریافت نمایند و قیمت پیشنهادی خود را مطابق شرح مندرج در اسناد

(ستاد) به آدرس  www.setadiran.irمراجعه نمایید .این آگهی در روزنامه رسمی به آدرس www.rrk.ir

نیز درج می گردد.

سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد

درصورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  056-32400570اداره قراردادها تماس حاصل فرمایید .

1

اجرای عملیات تامین برق روستایی نایبند
/249عوارض401/
شهرستان طبس (فاز )5

1.176.000.000

2

اجرای عملیات تامین روشنائی بلوار ورودی
نمایشگاه بین المللی بیرجند

432.000.000

اجرای عملیات تامین برق روستایی نایبند
/251عوارض401/
شهرستان طبس (فاز )6

1.719.000.000

3

/250ع401/

,40111458ح

شناسه آگهی1415473:

«بولنت کایا» معاون حزب «سعادت» ترکیه در
صفحه شخصی خــود در توییتر نوشت :حزب
عدالت و توسعه به عنوان حزب حاکم ترکیه از
اعضای خود خواسته مواضع پیشین خود علیه
رئیسجمهور سوریه را مورد بازبینی قرار داده و
حذف کنند .به گزارش ایرنا ،وی نوشت :در پیامی
که حزب عدالت و توسعه به اعضای خود ارسال
کرده ،آمده آقای رئیسجمهور هر لحظه ممکن
اســت با بشار اســد دیــدار کند و الزم اســت برای
اینکه حزب و اعضایش دچار مشکل نشوند این
رویه تغییر کند.

موضوع :مناقصه مربوط به کلیه خدمات نظافتی و پذیرایی ،مطابق مفاد اسناد مناقصه.

جدول ذیل از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید .داوطلبان میتوانند برای دریافت اسناد از تاریخ  1401/09/02الی 1401/09/07

ردیف

علیه بشار اسد موضع نگیرید

آگهی مناقصه عمومی شماره فراخوان سامانه ستاد 2001095003000006

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در نظر دارد از محل اعتبارات عوارض و عمرانی نسبت به برگزاری مناقصه به شرح

شماره مناقصه

نخست وزی ــر دول ــت ن ـجــات مـلــی یـمــن درب ــاره
تــاش نــاکــام یــک نفتکش خــارجــی بــرای غــارت
2میلیون بشکه نفت این کشور گفت :ارتش یمن
دیگر هشدار نمیدهد بلکه این بار نفتکشها را
مستقیما ًخواهد زد .به گزارش فارس ،عبدالعزیز
بن حبتور اف ــزود :همه جهان باید بداند اجــازه
نخواهیم داد ملتمان گرسنه بماند و آنان (ائتالف
سعودی و آمریکا) ثروتهای یمن را غارت کنند.
یحیی سریع ،سخنگوی نیروهای مسلح یمن هم
درباره این عملیات گفته بود :نیروهای مسلح یمن
یک نفتکش را که قصد داشــت به بندر الضبه
نزدیک شود ،مجبور کردند از این بندر خارج شود.
وزارت نفت دولت نجات ملی یمن چندی پیش
خبر داد ائتالف سعودی حدود ۱۰میلیارد دالر از
منابع نفتی یمن را به یغما برده است.

جهت کسب اطالعات بیشتر ،دریافت اسناد و شرکت در مناقصه ،به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

آگهی مناقصات عمومی شماره /249عوارض 401/الی/251عوارض(401/نوبت اول)

شرح

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

اخبار
دیگر هشدار نمیدهیم
نفتکش را میزنیم

گزارش

زینب اصغریان اینروزهاقطربهعنواننخستینکشور
مسلمان ،میزبان مهمترین رویداد ورزشی جهان است .بر
این اســاس در روزهــای گذشته برخی تصمیمات خاص
دوحهدرنوعمواجههبامیهمانانخودازممنوعیتواردات
مشروبات الکلی گرفته تا منع حضور پرچمهای همجنسگرایان مورد
توجه رسانهها قرار گرفته است .اما از همه جالبتر رویکرد مواجهه
میزبان جام جهانی فوتبال با رژیم صهیونیستی است.
قطر پیشتر مخالفت خــود را با همکاری شرکتهای ارتباطات سیار
رژیــم صهیونیستی در جریان برگزاری مسابقات جام جهانی ۲۰۲۲
اعالم کرد که منجر به شکایت رژیم صهیونیستی از این کشور به فیفا
شد .شبکه «کان» اعالم کرد :حدود  ۱۰تا  ۲۰هزار اسرائیلی برای حضور
در این مسابقات به قطر سفر خواهند کرد و آنها مجبور خواهند شد
سیمکارتهای قطری خریداری کنند .مهمتر آنکه در جریان برگزاری
مسابقات ،دوحه با گشایش کنسولگری موقت رژیم صهیونیستی در
خاکش نیز مخالفت کرده بود .از سوی دیگر ،شاهد برگزاری تجمعات
مختلفی در حمایت از فلسطین هستیم که با به اهتزاز درآوردن پرچم این
کشور ،حمایت خود را از این ملت مظلوم اعالم کردند .حمایت شهروندان
قطریدرمصاحبهنکردنبارسانههایصهیونیستینیزتوجهرسانههای
جهانی را به ســوی خــود جلب کــرد .فریادهای شهروندان قطری جلو
خبرنگار رژیم صهیونیستی در دوحه که میگفتند «اسرائیلی برو بیرون»
در شبکههای اجتماعی بازتاب فراوانی داشت.
پس موضع تند یائیر نتانیاهو ،پسر بنیامین نتانیاهو علیه میزبان جام
جهانی بیدلیلی نبود .وی در پیامی توییتری نوشت« :قطر نخستین
حامی شماره یک تروریسم در جهان اســت .آنهــا (قطریها) برده
دارنــد .آنها زنان را سرکوب میکنند .آنها همجنسبازان را اعدام
میکنند .در آنجا پیروی کردن از یهودیت ،مسیحیت یا هر مذهب
دیگری غیر از اسالم ،غیرقانونی است .این واقعیت که جام جهانی
(فوتبال) دارد در اینجا برگزار میشود ،شرمآور است .قطر را بایکوت
(تحریم) کنید» .البته باید یادآور شد قطر رویکرد دوگانهای را در قبال
رژیم صهیونیستی در پیش گرفته است .از یکسو روابط سردی را با
این رژیم دارد و مانع گشایش کنسولگری در دوحه شده و از سوی دیگر
در ایام جامجهانی اجازه پرواز مستقیم از تلآویو به فرودگاههای این
کشور را داده است؛ ظاهرا ًدر حال حاضر بین  ۱۰تا  ۲۰هزار اسرائیلی
در کشور قطر حضور دارند.

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

مبلغ برآورد  14،070،164،397 :ریال

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

مبلغ و نوع
تاریخ و ساعت
تضمین(ضمانتنامه بانکی
افتتاح پاکات
یا واریز نقدی) (ریال)

)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:

اسرائیلی برو بیرون!

آدرس دفتر مرکزی مشهد:

موضوع  :پروژه اجرای خط انتقال آب از مخزن آرامستان بهشت رضوان

40111409

موضوع  :پروژه احداث قبور و پارکینگ بلوک  9آرامستان بهشت رضوان
مبلغ برآورد  232،026،097،538 :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.ir
سازمان مدیریت آرامستانها( فردوس ها) شهرداری مشهد
نیز درج می گردد.

 28ربیع الثانی1444

 23نوامبر2022

سال سی و پنجم

شماره 9960

WWW.QUDSONLINE.IR

حفاظت از منابع آب زیرزمینی به منزله حفظ حیات است.

آگهی مزایده عمومی شماره 1001001232000009

محل افتتاح پاکات

مزایده فروش  4دستگاه خودرو سواری پژو ( 405شماره )102/449

شرکت آب منطقه ای کرمانشاه در نظر دارد  4دستگاه خودرو سواری پژو  405را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی
خراسان جنوبی – بیرجند
1401/09/19
– سایت اداری-
ساعت  8صبح
شرکت توزیع نیروی برق
خراسان جنوبی_
سالن جلسات

دولت ( ) )setadiran.irو با شماره مزایده ( )1001001232000009به مراکز اسقاط در سراسر ایران به فروش برساند.
زمان انتشار در سایت  1401/09/02ساعت 10:00
مهلت دریافت اسناد مزایده تا  1401/09/12ساعت 09:00
تاریخ بازدید  1401/09/05تا  1401/09/19از ساعت  09:00الی  13:00در محل ستاد شرکت
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت  1401/09/22ساعت 09:00

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

زمان بازگشایی  1401/09/22ساعت  10:00می باشد.
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.1برگزاری و کلیه مراحل فرایند مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد.
.2تضمین شرکت در مزایده مبلغ ( 50000000پنجاه میلیون) ریال به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی و یا واریز نقدی به حساب
اعالم شده در سامانه میسر می باشد.
.3اصل ضمانتنامه و یا فیش واریزی پس از اسکن ،بارگذاری و امضاء الکترونیکی اسناد در سامانه بایستی در پاکات الف
حداکثر تا ساعت  09:00مورخ  1401/09/22تحویل امور قراردادها گردد .الزم به ذکر است مدارک خواسته شده در شرایط
مزایده می بایست همراه با پیشنهاد قیمت در سامانه تدارکات الکترونیک دولت بارگذاری گردد.
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ضمنا رعایت موارد زیر الزامی می باشد:

شماره تماس083-38374145 :
نوبت اول1401/09/02:

نوبت دوم1401/09/05:

شرکت آب منطقهای کرمانشاه

میم الف 2108:شناسه آگهی1414876:

