شنبه  31اردیبهشت 1401

شهادت سردار «محمد مهدي خادمالشريعه»

محمدمهدی خادمالشریعه ،در سال ۱۳۳۷در
شهرستان سرخس متولد شد .اوایل مهر ماه سال۱۳۶۰
عازم جبهه جنگ در خوزستان شد .در آنجا نيروهاي
خراساني را در تيپ  21امام رضا (ع) سازماندهي كرده،
خود به عنوان اولين فرمانده ،مسئوليت رهبري اين تيپ
را به عهده گرفت .وی در عمليات بيت المقدس در31
ارديبهشت سال 1361به شهادت رسید و پيكر مطهرش
در حرم امام رضا (ع) به خاك سپرده شد.
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دولت بنت
در آستانه
فروپاشی

هدایت جاویدان
بــا کـنــارهگـیــری یکی
دیـ ـگ ــر از اعــض ــای
ائـ ـت ــاف ح ــاک ــم در
اراضـ ــی اشـغــالــی از
ک ـن ـســت (پــارل ـمــان
رژ یــم صهیونیستی) ،کابینه «نفتالی
بنت» با بحران جــدی بــرای بقا مواجه
و دول ــت ائـتــافــی نیمبند در آستانه
فــروپــاشــی قـ ـرار گــرفـتــه اس ــت« .غـیــدا
ریــن ــاوی-زعــب ــی» بــا ان ـت ـشــار نــام ـهای
دلیل این اقدام خود را اعتراض به قتل
«شیرینابوعاقله»خبرنگارفلسطینیو
دیگررفتارهایوحشیانه،غیرقابلتحمل
و تحقیرآمیز رژ یــم اشغالگر با جامعه
عربی ساکن فلسطین اشغالی -که خود
جزوی از آن است -عنوان کرده است.
به گزارش یواسنیوز ،حال با استعفای
این نماینده چپگرا در پارلمان ،کابینه
ائتالفی نخستوزیر و «یائیر الپید»
نخستوزیر گــردشــی در اقلیت قــرار
میگیرد ،ز ی ــرا در حــال حاضر کابینه
بنت از مجموع  ۱۲۰کــرســی کنست
تنها  ۵۹کرسی را در اختیار دارد .به این
ترتیب کنست روز چهارشنبه آینده
انحالل خود را به رأی خواهد گذاشت.
پیشبینی مـیشــود کنست منحل و
انتخابات زودهنگام در اراضی اشغالی
برگزار شود .کابینه نفتالی بنت و یائیر
الپـیــد متشکل از احـ ــزاب راس ـتگــرا،

چپگرا و میانهرو پیشتر با استعفای
«عیدیت سیلمان» عضو راستگرای
کنست از ائـتــاف کابینه ،در آستانه
فروپاشی قــرار گرفت و اکثریت خود را
در کنست از دست داد .گفتنی است
بحران جدید در اراضی اشغالی در حالی
است که خــرداد سال گذشته و پس از
چهار بار انتخابات سراسری آن هم طی
دو سال ،سرانجام نفتالی بنت در ائتالف
با یائیر الپید موفق به تشکیل کابینه
شد و به دولت 13ساله بنیامین نتانیاهو
پایان داد .بر این اساس تزلزل کنونی در
کابینه از بــاب جنگ قــدرت در اراضــی
اشغالی هم مهم است چراکه نتانیاهو
پیش از این برای کنار زدن بنت از قدرت از
هیچ کاری دریغ نکرده بود؛ جنگ قدرت
داخلی کهمیتواندرژیمصهیونیستیرا
بیش از پیش در ورطه نابودی قرار دهد.
رخدادهای اخیر در حالی است که قرار
اســت رئـیــس جمهور ای ــاالت متحده
ب ـهزودی راهــی تلآویو شــود ،سفری که
تحت تأثیر تحوالت یاد شده قرار گرفته
است .روزنامه عبری «اسرائیل الیوم»
در گزارشی به این موضوع پرداخته و از
احتمال لغو سفر جو بایدن به تلآویو
بهخاطر احتمال فروپاشی کابینه خبر
داد .این رسانه پیش از این اعالم کرده
بود بایدن 30خرداد ماه به دعوت نفتالی
بنت ،نخستوزیر رژیم صهیونیستی
به تلآویو سفر خواهد کرد.

◾

◾تهدید از جنین تا اصفهان
هـمــزمــان بــا ای ــن تـحــول ام ــا اقــدامــات
تحریکآمیز تلآویو علیه فلسطینیان
ه ـم ـچ ـنــان ادام ـ ــه دارد .در آخــر یــن
مــورد ،رژ یــم صهیونیستی در اقدامی
کن ـش ـی ـنــان
بـ ــا درخ ـ ــواس ـ ــت ش ـهــر 
افــراطــی مبنی بر بــرگــزاری راهپیمایی
تحریکآمیز پرچم در اواخر ماه جاری
میالدی ( 8خرداد) موافقت کرده است،
موضوعی که قطعا ًبه افزایش تنشها
در قــدس خواهد انجامید .مقاومت
فلسطین در پیامی خـطــاب بــه رژ یــم
صهیونیستی اعالم کرده اجازه برپایی
راهپیمایی پرچم را به شهرکنشینان
نخواهد داد.
رئ ـیــس س ـتــاد مـشـتــرک ارتـ ــش رژی ــم
یت ــوج ــه بـ ــه ای ــن
ص ـه ـیــون ـی ـس ـتــی بـ ـ 
تنشآفرینیهایرژیماشغالگردرژستی
مظلومنمایانه طی سخنانی مدعی شد
این رژیم با تهدیدات همهجانبه مواجه
است« .آویو کوخاوی» رئیس ستاد کل
ارتش رژیم صهیونیستی در پایان دیدار
با ژنــرال مایکل کوریال ،فرمانده جدید
ستادفرماندهیمرکزیآمریکا(سنتکام)
کهبهفلسطیناشغالیرفته،مدعیشد:
ارتش رژیم صهیونیستی با جبهههای
گسترده و تهدیدات مختلف از «چاقو»
(عملیاتهای استشهادی با سالح سرد)
گرفته تا برنامه هستهای (ایران) از جنین
تا اصفهان روبهرو است.

آگهیمناقصهعمومییکمرحلهایاجرای زیرسازیوآسفالت
شهرداری گرمه از توابع استان خراسان شمالی در نظر دارد بر اساس موافقت نامه مبادله شده بین سازمان
مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی اجرای زیرسازی و آسفالت مورد نیاز خود را از محل طرح شماره
119ع 1502002با عنوان طرح توسعه و بهبود شبکه حمل و نقل درون شهری گرمه از طریق فراخوان عمومی
به پیمانکار واجدالشرایط واگذار نماید .لذا متقاضیان می توانند با در نظر گرفتن شرایط و مشخصات ذیل
نسبت به اعالم قیمت خود اقدام نمایند.
-1دستگاه مناقصه گزار :شهرداری گرمه به نشانی استان خراسان شمالی شهرستان گرمه  ،گرمه  ،میدان
امام علی(ع) شهرداری گرمه کد پستی9431644385
-2موضوع مناقصه :
 -1-2اجرای زیرسازی در یک الیه با مصالح تونان رودخانه ای با حداکثر ضخامت  20سانتی متر و تراکم
 95درصد و یک الیه بیس به ضخامت 15سانتی متر با تراکم ٪100و اجرای آسفالت با ضخامت 7سانتی
متردر یک الیه از نوع 019بیندر به مساحت 5500مترمربع
-2-2مبلغ برآورد :چهارده میلیارد ریال "شامل 9.646میلیون ریال نقد و  2498میلیون ریال اسناد خزانه
اسالمی با نماد اخزا  004و اخزا"002
-3-2محل اجرای پروزه  :بلوار فدک و فرعی های مربوطه و خیابان دولت6
-4-2مدت زمان اجرای پروژه  30 :روز
-5-2مدت زمان اعتبار پیشنهاد قیمت  :یک ماه از تاریخ بازگشایی پاکات
 -6-2مبنای پیشنهاد قیمت  :فهرست بهای راهسازی سال1401
-3مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه  700:میلیون ریال ضمانت نامه بانکی معتبر یا واریز به حساب
سپرده شهرداری نزد بانک مرکزی
-4چنانچه برندگان اول و دوم مناقصه حاضر به انعقاد قـرارداد نگردند ،سپرده آنان به ترتیب به نفع
شهرداری ضبط و نسبت به تجدید مناقصه اقدام خواهد شد.

صاحب امتیاز:
مؤسسه فرهنگی قدس

اوقات شرعی به افق تهران

بااستعفاییکعضودیگرکنست
کابینهنیمبندصهیونیستیدر معرضسقوطقرارگرفت

گاف بوش:
حمله به عراق
وحشیانه بود!

«جرج دابلیو بوش»
رئیسجمهور
پیشین ایاالت
متحده آمریکا
که با دالیل واهی
در سال  ۲۰۰۳به
عراق حمله کرد،
روز پنجشنبه در
جریان یک سخنرانی
در «داالس» به
اشتباه به جای
آنکه از لفظ اوکراین
استفاده کند ،گفت:
حمله به عراق
«غیرقابل توجیه»
و «وحشیانه» بوده
است .بوش سپس
متوجه اشتباه خود
شد و ادامه داد:
«منظورم اوکراین
بود».

اوقات شرعی به افق مشهد

-5مهلت دریافت اسناد  :از تاریخ نشر اولین آگهی در روزنامه  1401/02/29لغایت  1401/03/10به
مدت ده روز می باشد.
-6هزینه انتشار آگهی در روزنامه بعهده برنده در مناقصه است.
-7مهلت ارسال پیشنهادات  :متقاضیان می توانند با در نظر گرفتن شرایط فوق پیشنهادات خود را
حداکثر  10روز پس از انتشار آخرین آگهی تا پایان وقت اداری روز یک شنبه مــورخ 1401/03/21در سه
پاکت الک و مهرشده{ پاکاتالف(تضمین)وب(پیشنهادفنیبازرگانی) وج( پیشنهاد قیمت)}بهنشانی
دبیرخانه شهرداری گرمه موضوع بند 1این مناقصه ارسال و رسید دریافت نمایند.
-8صرفا ًشرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد ایجاد حق برای شرکتکننده و ایجاد تکلیف یا سلب اختیار
برای دستگاه مناقصه گزار نمینماید.
-9شهرداری مجاز است مقدار کار را تا %25افزایش یا کاهش دهد
-10شهرداری در رد تمام یا هر یک از پیشنهادها مختار است.
-11برنده در مناقصه مکلف است حداکثر %10مبلغ قرارداد را بابت ضمانت حسن اجرای تعهدات در قابل
ضمانتنامه بانکی یا سپرده نقدی که بحساب واریز نماید.
 %10-12اقالم پرداختی بابت سپرده حسن انجام کار نزد شهرداری نگهداری می گردد.
-13پاکات پیشنهاد قیمت در روز دوشنبه 1401/03/23ساعت 12ظهر در محل دفتر شهردار بازگشایی
که حضور مناقصه گزاران یا نماینده آنان در جلسه بالمانع می باشد.
-14کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارایه پیشنهاد قیمت و گشایش پاکات از طریق درگاه
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد.
-15مناقصه گران می توانند جهت دریافت اطالعات بیشتر به سامان تدارکات دولت یا با شماره تلفن
 05832503342تماس حاصل فرمایند.
شیرهللا اسدی -شهردار گرمه
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وابسته به آستان قدس رضوی
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سال سی و پنجم

شماره 9811

)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:

گزارش
روسها اتهامزنی آمریکا در موضوع «بحران غذایی» را رد میکنند

نان تو دست ما نیست

قـدس در حالـی کـه جنـگ نیابتـی ایـاالت متحـده و
دیگـر متحدانش با روسـیه در صحنـه اوکرایـن با قدرت
هرچـه تمامتـر ادامـه دارد ،ظاهـرا ًایـن تقابـل از حـوزه
نظامـی عبـور کـرده ،بهگونـهای کـه مقامـات طرفیـن
اتهامـات تنـدی علیـه یکدیگـر دربـاره بحـران غذایـی جهانـی مطـرح
کردهانـد .بـر این اسـاس نشسـت اخیـر شـورای امنیـت سـازمان ملل
به صحنه اتهامزنی مقامهای دو کشـور علیه یکدیگر بدل شـد .وزیر
خارجـه آمریـکا ابتـدا در اظهاراتـی روسـیه را بـه اسـتفاده از غـذا بـه
عنوان سلاح و به گروگان گرفتن غلات میلیونها نفـر از مردم جهان
بـه منظـور بـه زانـو درآوردن اوکرایـن متهـم کـرد .آنتونـی بلینکـن کـه
کشـورش تحریمهـای شـدیدی را علیـه نـاوگان حمـل و نقـل روسـیه
اعمـال کـرده مدعـی شـد« :در نتیجـه اقدامـات مسـکو ،حـدود
20میلیـون تـن غلات در سـیلوهای اوکراین بـدون اسـتفاده مانـده که
موجـب کاهـش عرضـه جهانـی مـواد غذایـی و سـر بـه فلـک کشـیدن
قیمتها میشود و افراد بیشتری در سراسـر جهان با ناامنی غذایی
مواجه خواهند شد».
اما واسـیلی نبنزیام ،نماینده دائم روسیه در سازمان ملل در واکنش
بـه ادعاهـای بلینکـن در ایـن نشسـت ،ادعاهـای ایـاالت متحـده
و کشـورهای غربـی مبنـی بـر اینکـه روسـیه میخواهـد همـه را از
گرسـنگی بکشـد و اینکه فقط غربیهـا و اوکراین به فکـر نجات مردم
دنیا هسـتند را رد کـرد و آن را کاملا ًنادرسـت خواند .معـاون نماینده
دائـم روسـیه هـم در سـخنانی مدعـی شـد :غربیهـا در حـال انتقـال
غلات اوکراین به کشـورهای خود به عنـوان نوعـی بازپرداخت هزینه
تسلیحات ارسالیشـان به کییف هسـتند« .دیمیتری پولیانسکی»
همچنیـن اعلام کـرد :کشـورهای غربـی در جلسـه شـورای امنیـت
سـازمان ملل متحد مسـئله معامله غلات در برابر تسـلیحاتی که به
اوکرایـن تحویـل دادهانـد را رد نکردنـد.
جنـگ لفظـی شـدید میـان آمریـکا و روسـیه در حالـی اسـت کـه در
صحنـه میدانـی نیـز تقابلجویـی محـور غربـی بـا مسـکو بـه اوج خود
رسـیده اسـت .در آخریـن مـورد همزمـان بـا دیـدار سـران آمریـکا،
سـوئد و فنالند ،سـناتورهای آمریکایی با کمک بیسـابقه 40میلیارد
دالری بـه اوکرایـن موافقـت کردنـد .بایـدن روز پنجشـنبه بـا مقامـات
ایـن دو کشـور دیـدار کـرد .وی در کنفرانـس مطبوعاتـی مشـترک بـا
سـران هلسـینکی و اسـتکهلم اعالم کـرد :از پیوسـتن فنالند و سـوئد
بـه ناتـو حمایـت میکنیـم .از سـوی دیگـر وزیـران دارایـی کشـورهای
عضو «گروه هفـت» (آمریکا ،ژاپـن ،کانـادا ،انگلیس ،آلمان ،فرانسـه
و ایتالیـا) اعلام کردنـد بـه حمایتهـا از اوکرایـن ادامـه خواهنـد داد و
در همیـن زمینـه مبلـغ  18.4میلیـارد دالر کمـک مالـی بـرای کییـف
در نظـر گرفتهانـد.
در میـان این بلبشـو «سـانا ماریـن» نخسـتوزیر فنالند روز گذشـته
اعلام کـرد کشـورش عالقـهای بـه میزبانـی تسـلیحات هسـتهای یـا
پایگاههای نظامـی ناتو نـدارد و عضویت این کشـور در ناتـو به معنای
میزبانـی از تسـلیحات اتمـی ایـن ائتلاف نظامـی نیسـت.
هلسـینکی چنـد روز پیـش درخواسـت رسـمی عضویـت در ناتـو
را ارائـه داده اسـت .پیـش از ایـن ترکیـه بـا پیوسـتن سـوئد و فنالنـد
کـرده بـود .روز گذشـته نیـز
بـه ناتـو بهصراحـت مخالفـت
عنـوان دومیـن کشـور
رئیسجمهـور کرواسـی بـه
خـود بـا پیوسـتن
عضـو ناتـو ،مخالفـت
را اعلام کـرد و
ایـن دو کشـور بـه ناتـو
ایـن دو کشـور
مسیر برای عضویت
ایـن ائتلاف
اروپایـی بـه
ناهموارتر شد.
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چهره
سید حسن نصرهللا مطرح کرد

اشغالفلسطین
شکستی برای کشورهای عربی

دبیرکل جنبش ح ــزبهللا لبنان در سخنرانی
خ ــود بــه مناسبت ششمین ســالــروز شــهــادت
مصطفی بدرالدین ،فرمانده حزبهللا در سوریه
به بررسی مسائل منطقه و لبنان پــرداخــت .به
گ ــزارش خبرگزاری ف ــارس ،سید حسن نصرهللا
در سخنرانی خود ضمن قدردانی از مردم لبنان
به خاطر مشارکت در انتخابات پارلمانی ،بهویژه
اتباع لبنانی مقیم خــارج که در صفوف طوالنی
رأی حــضــور داشــتــنــد ،تصریح ک ــرد :شــایــد بــرای
برخی از این اتباع ،به خاطر رأی دادن به حزبهللا
و همپیمانانش مشکالتی نیز ایجاد میشد ولی
با وجــود ایــن ،رأی دادنــد و باید از همه ایــن افــراد
قدردانی کرد.
دبیر کل حزبهللا در بخش دیگری از سخنانش
با بیان اینکه شهید بدرالدین شجاعت ،شهامت
و اراده باالیی داشــت ،تأکید کــرد :این شهید کل
زنــدگــی خــود را در مقابله بــا صهیونیستها و
تکفیریها صرف کرد .این شهید یکی از نمادهای
نسل خود است؛ نسلی که مؤمن و مجاهد بودند.
وی بــا نــام ذوالــفــقــار در تمامی میادین جنگ از
فلسطین گرفته تا لبنان و سوریه حضور داشت.
شبکه خبری المیادین به نقل از نصرهللا گزارش
داد :اشغال فلسطین موسوم به «نکبة» در سال
 ،۱۹۴۸شکستی ب ــرای همه کــشــورهــای عربی و
ملتهای منطقه بــود .ملتهای ما همچنان با
نتایج ایــن شکست مواجه هستند .منطقه ما
نیز [از طریق جنگ] در حال فرسایش بــوده و از
 ۷۴سال پیش تا کنون با جنگ مواجه است.

خبر
احتمال آزمایش اتمی کره شمالی
حین سفر بایدن به آسیا

استقبال موشکی «کیم» از «جو»

تازهترین ارزیابی اطالعاتی آمریکا حکایت از آن دارد
کهکرهشمالیاحتماال ًهمزمانباسفررئیسجمهور
آمریکا به آسیا آزمایش موشک بالستیک یا اتمی
زیرزمینیانجاممیدهد.رئیسجمهورآمریکاعصر
روز گذشته در چارچوب نخستین سفر آسیایی خود
که قرار است پنج روز ادامه داشته و طی آن به چهار
کشور کره جنوبی ،ژاپــن ،استرالیا و هند بــرود ،وارد
سئولپایتختکرهجنوبیشد.ایندرحالیاستکه
هنوز پای بایدن به خاک کره جنوبی نرسیده ،یکی از
اعضای تیم تأمین امنیت او بابت مصرف مشروبات
الکلی و توهین به شهروندان کرهای دستگیر شده
است .این سفر در حالی انجام میشود که سئول و
واشنگتن بر این باورند که کره شمالی در حال آماده
شــدن بــرای آزمایش احتمالی موشک بالستیک
قارهپیما در ۴۸تا ۹۶ساعت آینده است.

رکوردشکنی نرخ تورم در اروپا

جهشاقتصادیکشورهایاروپاییپسازهمهگیری
ویروس کرونا در هفتههای گذشته تحت تأثیر چند
عامل مختلف و از جمله جنگ اوکراین قرار گرفته
است .تخمین زده میشود نرخ تورم در کل اتحادیه
اروپا طی سال جاری به6.8درصد برسد .نرخ تورم در
بریتانیاکهدیگرعضواتحادیهاروپانیستبه۹درصد
رسیده است .این رقم باالترین میزان تورم در بریتانیا
از سال  ۱۹۸۲تاکنون است.

