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رحلت اباصلت هروی خادم رضوی

عبدالسالم بن صالح مشهور به خواجه اباصلت ِه َروی
از اصحاب امام رضا(ع) بود که از آن حضرت روایاتی
نقل کرده است .اباصلت ،از راویان حدیث سلسلهالذهب
و همچنین راوی چگونگی شهادت آن حضرت به دست
مأمون عباسی است .سرانجام خواجه اباصلت پس
از عمری خدمت در  ۱۴شوال  ۲۳۶قمری در خراسان
درگذشت .مدفن وی در فاصله ۱۰کیلومتری مشهد
واقع شده است.

فقط از
تحریمهای
خدا و پوتین
میترسم!

رئیس جمهوری
خودمختار چچن در
واکنش به تحریمهای
غرب گفت :از هیچ
تحریمینمیترسم
مگر اینکه این
تحریمها از جانب
خداوند متعال و یا از
طرف پوتین باشد.
«رمضان قدیروف»
افزود :تحریمها
علیه من و خانوادهام
مضحکومسخره
است .همسر من و
دخترانم که ازدواج
کردهاند هیچ وقت
در سیاست درگیر
نبودهاند و هرگز
در این زمینه کار
نکردهاند اما آنها را
هم تحریم کردند.

جهان

علوی آغ ــاز فرایند ورود دو
کشور سوئد و فنالند به پیمان
آتالنتیک شمالی (نــاتــو) تنها
بــا مخالفت جــدی یــک عضو
آن مواجه شده و آن هم کسی
ن ـی ـســت ج ــز تــرک ـیــه و رجــب
طیب اردوغــان .رئیس جمهور ترکیه روز گذشته
برای موافقت آنکارا با پیوستن کشورهای سوئد و
فنالند به سازمان پیمان آتالنتیک شمالی (ناتو)
شرط گذاشت .به گــزارش فــارس ،اردوغــان با بیان
اینکه آنکارا نمیتواند از پیوستن کشورهای حامی
تروریست به ناتو حمایت کند ،گفت :هیئتهای
سوئدی و فنالندی زحمت سفر به ترکیه را به خود
ندهند .وی طی سخنرانی در جمع نمایندگان
پارلمانی حزب عدالت و توسعه گفت« :حمایت ما
از گسترش ناتو ،به میزان احترام گذاشتن اعضای
آن به حساسیتهای امنیتی ما بستگی دارد .ما
نمیتوانیم بپذیریم کشورهای حامی تروریسم به
ناتو بپیوندند» .وی با اشاره به حمایتهای فنالند
و سوئد از شبهنظامیان کـُـرد در سوریه و ترکیه و
همچنین اعـضــای جنبش گــولــن ،توضیح داد:
«نیازی به سفر رسمی مقامهای سوئد و فنالند به
ترکیه نیست زیرا موضع ما روشن است و پیوستن
آنها به ناتو را رد میکنیم» .رئیس جمهور ترکیه
دلیل این مخالفت را بدین شکل توضیح داد« :ما از
سوئد خواستیم تروریستها را به ما تحویل دهند
و آنها این درخواست ما را رد کردند .اکنون ما نیز
از پذیرش آن در ناتو خودداری میکنیم» .اردوغان
ادامــه داد« :اینکه ترکیه با عضویت یونان در ناتو
موافقت کرد ،اشتباه بود و ما نمیخواهیم همان
اشتباه را تکرار کنیم».

◾

◾لیستشروطترکیه
در همین راستا ،وبگاه تحلیلی «بلومبرگ» لیستی
از درخواستهای ترکیه به منظور پذیرش فنالند
و سوئد در ائتالف ناتو را منتشر کرد که شامل لغو
تحریمهایواشنگتنعلیهآنکارامیشود.براساس
این گزارش ،لیست درخواستهای ترکیه از ناتو و
فنالند و سوئد شامل حذف تحریمهای آنکارا به

اوقات شرعی به افق مشهد
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غروب خورشيد

13/01

20/26

23/37

4/16

5/22

 17شوال1443

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعاملومدیرمسئول:
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سال سی و پنجم

)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 جوان
چاپ همزمان تهران:

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:

انتخابات گذشت
بیایید گفتوگو کنیم

دو جنبش شیعی لبنان پس از پایان انتخابات
خواستار بازگشت به منطق گفتوگو برای خروج
از بحران اقتصادی فعلی در لبنان شدند .به گزارش
المنار ،حزبهللا و متحدشیعیآنجنبش«امل»
روز گذشته در بیانیهای اعــام کردند :انتخابات
گذشت و آنچه امروز الزم است بازگشت همه به
منطق گفتوگو و تعامل برای خروج از بحران مالی
و اقتصادی خفهکننده است .این دو جنبش در
ادامه از طرفداران خود خواستند برای اظهار شادی
دست به راهپیمایی موتوری نزنند تا مبادا عدهای،
امور را به جایی بکشانند که موفقیت انتخاباتی
اخیر را تحتالشعاع قرار دهند .حزبهللا و امل
در ادامه از دستگاههای امنیتی لبنان خواستند با
تیراندازی هوایی (به نشانه شادی) برخورد کنند و
برای حفظ امنیت ،متخلفان با این امر را دستگیر
نمایند.

پسازسالهامخالفتسوئدوفنالندباترکیهحاال
عضویتایندو کشوردرناتومنوطبهموافقتآنکاراست

دباغخانه اردوغان
دلیلخریدسامانههایدفاعموشکی«اس»400از
روسیه و همچنین وارد کردن دوباره ترکیه در برنامه
هواپیماهایپیشرفته«اف»35آمریکامیشود.
 25اردیبهشت مــاه ،فنالند و سوئد رسما ًقصد
خود برای پیوستن به ناتو به بهانه حمله روسیه به
اوکراین را اعالم کردند .برای عضویت در ناتو ،تمامی
اعضای این ائتالف باید به اجماع از درخواست
این دو کشور اروپایی برای عضویت در ناتو حمایت
کنند امــا ترکیه گفته با ایــن درخــواســت موافقت
نخواهد کرد؛ زیرا هلسینکی و استکهلم« ،موضع
شفافی» علیه حــزب کــارگــران کــردسـتــان ترکیه
(پ.ک.ک) و جبهه آزادیبخش خلق انقالبی ترکیه
( )DHK/Cکه آنکارا آنها را تروریستی میداند،
اتخاذنکردهاند.براساساینگزارش،سوئدوفنالند
سابقه اعطای پناهندگی به افرادی از ترکیه را دارند
که اغلب کردهایی هستند که به دلیل درگیریهای
داخلی در کشورشان خواستار پناهندگی شدهاند و
آنکارا برخی اوقات اعطای پناهندگی به این افراد را

غیرقابلپذیرشمیداند.بلومبرگبهنقلازسهتن
از مقامهای ارشد ترکیه گزارش کرد :حاکمیت ترکیه
ازسوئدوفنالنددرخواستکردهپیشازپیوستنبه
ائتالف ناتو ،آشکارا نه تنها پ.ک.ک بلکه گروههای
وابسته به این گروه را محکوم کنند .بر اساس این
گزارش ،همانطور که «مولود چاووش اوغلو» وزیر
امور خارجه ترکیه روز دوشنبه تأیید کرد ،آنکارا از
سوئد و فنالند درخواست کــرده محدودیتهای
تجاری که علیه ترکیه وضع کردهاند را لغو کنند.
منابع بلومبرگ درخواست کردهاند ناشناس باقی
بمانند و گفتهاند لیست درخواستهای ترکیه
از دو کشور فنالند و سوئد بسیار طوالنی است.
وبگاه تحلیلی بلومبرگ در گــزارش خود نوشت:
«ترکیه میخواهد دوبــاره وارد برنامه هواپیماهای
پیشرفته اف 35شــود؛ برنامهای که آنکارا پس از
خریدسامانههایدفاعموشکیاس 400ازروسیهاز
آنمحرومشدهاست.اینکشور(ترکیه)همچنیناز
ایاالتمتحدهدرخواستخریددههاجنگندهاف16

و کیتهای ارتقا برای ناوگان خود دارد».

◾

◾آیا اردوغان میتواند از «حق وتو» ناتو در مقابل
سوئدوفنالنداستفادهکند؟

در حالی که برخی کارشناسان به تبانی احتمالی
اردوغـ ــان و پوتین ب ــرای س ـن ـگانــدازی در مسیر
عضویت فنالند و سوئد اشــاره میکنند ،ناظران
دیگری هم معتقدند چنته ترکیه بــرای مخالفت
در برابر ناتو چندان پر نیست .اولیویه کمپف،
اسـتــراتــژ یـســت و تحلیلگر فــران ـســوی در حــوزه
ژئوپلتیک از جمله کسانی است که به این کارت
برنده ترکیه به دیده تردید مینگرد .او در گفتوگو
با خبرگزاری فرانسه با اشــاره به تحوالت منطقه
و خطراتی که متوجه همپیمانان ناتو همچنین
کشورهای غیرهمپیمان اما نزدیک به این ائتالف
نظامی است ،پیشبینی کرد چنان فشار سیاسی
بر ترکیه وارد شود که نتواند مانع الحاق فنالند یا
سوئد شود.

ایاالت متحده

انگلیس

افغانستان

نماینده کنگره خواستار شد

اعتراف تلخ لندن:

وزیر خارجه طالبان خطاب به گزارشگر سازمان ملل:

شرایطاقتصادیدشواراست

حقایقموجود راببینید

در حاشيه

عضومجلسنمایندگانآمریکاخواستاراعمالفشاربرائتالف
سعودی-اماراتی برای پایان دادن به جنگ یمن شد .به گزارش
فارس ،باوجود ادعای جو بایدن در دوران مبارزات انتخاباتی
درب ــاره پایان دادن به حمایتهای دولــت آمریکا از ائتالف
متجاوز سعودی و اماراتی در جنگ یمن ،ادامه این حمایتها
صدای همحزبی بایدن در مجلس نمایندگان آمریکا را درآورده
است .رشیده طلیب ،نماینده مسلمان و فلسطینیتبار کنگره
آمریکا افزود« :من امروز اینجا برای همبستگی با مردم یمن
ایستادهاموخواستارپایاندادنفوریبهحمایتایاالتمتحده
ازائتالفسعودیهستم.بمبارانبیمالحظهاهدافغیرنظامی
میلیونها یمنی را به مرز قحطی کشانده است».

وزیر امور خارجه انگلیس گفت کشورش در شرایط اقتصادی
بسیار بسیار دشواری قرار گرفته و اتهامات اخالقی علیه یک
عضو پارلمان را نگرانکننده توصیف کرد .به گزارش رویترز« ،لیز
تراس» افزود« :ما در شرایط اقتصادی بسیار بسیار دشواری
قــرار گرفتهایم .ما با تالطمهای جهانی خیلی جــدی مواجه
هستیم» .وزیر امور خارجه انگلیس با اشاره به تورم بیسابقه
از دهه  ۱۹۸۰در این کشور ،گفت« :همانطور که گفتید ،تورم
به شدت باالست» .همزمان با شدت گرفتن عواقب اقتصادی
جنگاوکراینوروسیهازجملهقیمتسوختوامنیتغذایی،
پیشبینی میشود صدها هزار خانواده انگلیسی سال آینده
میالدیرابافقرشدیدسپریکنند.

وزیر خارجه طالبان در دیدار گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان
ملل از وی خواست گزارش خود را بر اساس حقایق موجود در
افغانستان تنظیم کند .به گزارش فارس« ،ریچارد بنت» در
نخستین سفر رسمی به کابل با مولوی امیرخان متقی ،وزیر
خارجه طالبان دیدار و گفتوگو کرد .وزیر خارجه طالبان در این
دیدار از بنت خواست گزارش خود را براساس حقایق موجود
در افغانستان تنظیم کند نه صرفا ًبراساس گزارش رسانههای
مخالفان ایــن گ ــروه .متقی همچنین در ایــن دی ــدار دربــاره
ارزشهای مذهبی و مردم افغانستان به گزارشگر ویژه سازمان
ملل توضیحاتی داد تا در تهیه گزارش و انجام تحقیقات به این
موضوع توجه داشته باشند.

آگهی تمديد مناقصه
عمومی يک مرحله ای
با ارزیابي کيفي پيمانكاران
شماره -1401/3118 :م170/
شرکت ایران خودرو خراسان در نظر دارد طراحي  ،تامين  ،نصب تجهيزات و
راه اندازي به منظور افزایش راندمان تجهيزات تصفيه خانه آب خود را به پيمانكار
واجد شرایط واگذار نماید .
سپرده شرکت در مناقصه  1.100.000.000ریال مي باشد .
متقاضيان مي توانند جهت دریافت  ،تكميل و تحویل اسناد مناقصه تا تاریخ
 1401/03/07به شرح ذیل اقدام نمایند:
 -1نحوه دریافت اسناد مناقصه :بصورت حضوري از واحد بازرگاني ایران
خودرو خراسان در روزهاي کاري از ساعت 8الي 15و یا از طریق سایت
اینترنتی  www.ikkco.irو یا تماس با شماره هاي تلفن( )051-33563050و
(  051-33563501-9داخلي ())4021
-2محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه :
شرکت ایران خودرو خراسان  ،کيلومتر  55جاده مشهد-نيشابور دبيرخانه
کميسيون معامالت در روزهاي کاري از ساعت 8الي15

40102293

«بنتسیجوبشتاین»
رئیس سازمان
تروریستی و افراطی
صهیونیستیالهافا
خواستار تخریب
قبةالصخره در
یکشنبه آینده برای
افتتاح «معبد»
ادعایی در صحنهای
مسجداالقصی شد.
این سازمان افراطی به
صراحت خواستار طرد
همه عربها از سرزمین
فلسطین و از حامیان به
آتشکشیدنکلیساهای
مسیحیدرفلسطین
است .این سازمان
حتی دارای برنامهها
و طرحهای متعدد و
افراطی برای جلوگیری از
معاشرت دختران و زنان
یهودی با غیریهودیان
به منظور حفظ پاکی و
یکدست ماندن نسل
بعدی قوم یهود است.
رئیس این سازمان
افراطی صهیونیست ،با
اطالعیهها و فراخوانهای
متعدد تأکید کرد :روز
«اورشلیم» که طبق
تقویم عبری مصادف
استبایکشنبه
آینده ،روز آغاز تخریب
قبةالصخره است.

آدرس دفتر مرکزی مشهد:

خبر

پایانمشارکتآمریکادرجنگیمن

خطرتخریب
قبهالصخره

شماره 9810

WWW.QUDSONLINE.IR

الزم به توضيح است تاریخ بازگشایي پاکات الف و ب
در روز دوشنبه مورخ  1401/03/02ساعت  14می باشد .
(شرکت ایران خودروخراسان در رد یك یا کليه پيشنهادات واصله مختار است)
(هزینه درج یك نوبت آگهي روزنامه بر عهده برنده مناقصه است)
ارتباطات و امور بین الملل

آموزش آمریکایی داعش
برای نبرد در اوکراین

سرویس اطالعات خارجی روسیه به شواهدی
اشــاره کــرده که نشان میدهند آمریکا در حال
آم ــوزش گروهی از اعضای داعــش بــرای انتقال
آنها به اوکراین است .به گزارش فارس« ،سرگئی
ایوانوف»،رئیسادارهمطبوعاتسرویساطالعات
خارجی روسیه ( )SVRگفته :آمریکا در حال حاضر
در حال آموزش دادن  ۵۰۰عضو گروه تروریستی
داعش به همین منظور است .ایوانوف یادآوری
کــرد :سازمانهای سری آمریکا آوریــل  ۲۰۲۲در
آزادسازی حدود  ۶۰عضو گروه تروریستی داعش
از مناطق تحت کنترل کردهایسوریهنقش فعالی
ایفا کردند .این شبهنظامیان سپس برای انجام
آمــوزشهــای الزم بهمنظور انتقال به اوکراین به
منطقه «التنف» در سوریه که در نزدیکی مرز عراق
و اردن قرار دارد منتقل شدند.

هشدار چینی به ژاپن

سخنگوی وزارت خارجه چین عصر سهشنبه در
نشست خبری هفتگی از ژاپن خواست تصمیم
اشتباه خود برای تخلیه آب آلوده به مواد هستهای
در دریا را لغو کند .به گزارش فارس« ،وانگ ونبین»
این اظهارات را در واکنش به اقدام اخیر «شرکت
برق توکیو» بــرای آغــاز عملیات حفاری زیر دریا
در یک کیلومتری «نیروگاه هستهای فوکوشیما
دایچی» بیان کرد .وانگ ونبین گفت :کشورهای
ساحلی اقیانوس آرام از جمله چین به طور جدی
نگران تصمیم ژاپن و قاطعانه با چنین اقداماتی
مخالف هستند .ایــن دپیلمات چینی اف ــزود:
صرفنظر از نگرانی جامعه بینالمللی ،این شرکت
به قول قبلی خود مبنی بر عدم تخلیه آب وفا نکرده
است.پیشترگروهیازکارشناسانمحیطزیست
اعالم کردند :ژاپن درنظر دارد حدود یک میلیون تن
آب رادیواکتیو از نیروگاه هستهای فوکوشیما را در
اقیانوس آرام تخلیه کند.

اعتراضات علیه پاشینیان

معترضان به دولت ارمنستان و مخالفان «نیکول
پاشینیان» نخستوزیر این کشور ،روز گذشته
بــار دیگر بــه تظاهرات در ای ــروان پرداختند .به
گ ــزارش «ر یــانــووس ـتــی» ،پلیس ارمنستان هم
 ۳۵۰نفر از تظاهراتکنندگان در پایتخت این
کشور را که خواستار استعفای نخستوزیر بودند،
بازداشت کرد .در تظاهرات روز گذشته که از میدان
فرانسه در ای ــروان آغــاز شــد ،صدها نفر شرکت
کردند و با خواندن سرودهای میهنی و سر دادن
شعارهای ضد دولتی ،راهپیمایی کردند .همزمان
با این راهپیمایی ،برخی اغتشاشات و آشوبهای
مختلفی در سراسر ایروان رخ داد که از جمله آنها
میتوان به مسدود شدن تقاطعها توسط حامیان
اپوزیسیون و جلوگیری از عبور و مرور خودروها
اشاره کرد.

افزایش  72درصدی
قیمت انرژی در ایتالیا

مؤسسه ملی آمار ایتالیا اعالم کرد قیمت انرژی
وارداتی در این کشور به عنوان یکی از اقتصادهای
بــزرگ اتحادیه اروپــا ،در ماه مــارس  72.5درصد
نسبت به سال گذشته افزایش یافت .به گزارش
راشــاتــودی ،ایــن آمــار نشان داد قیمت انــرژی در
مقایسه با ماه فوریه 5.6درصد رشد داشته است.
ایتالیا که به شدت برای تأمین نیازهای انرژی خود
به روسیه وابسته است ،از زمان تحریمهای غرب
علیه مسکو ،شاهد بدتر شدن چشمانداز رشد
خوداست.اقتصاداینکشوردرسهماههنخست
سال نسبت به سه ماهه پیش از آن  0.2درصد
کوچکتر شده است .دولت این کشور انتظار دارد
در سال جاری در بحبوحه افزایش تورم و اختالل
عرضه ،رشد کمتری داشته باشد.

