چهارشنبه  1دی 1400

تولد امراهلل احمدجو در سال 1332

امراهلل احمدجو ،کارگردان و فیلمنامهنویس خوشذوق
و مستندساز سینما و تلویزیون ،کار خود را با ساخت
فیلمهای کوتاه آغاز نمود .از معروفترین آثار وی
میتوان به سریال تلویزیونی روزی روزگاری ،تفنگ
سرپر وپشت کوههای بلند اشاره کرد .او کارگردانی
است که اخالق را مبنای اصلی تمام کارهایش میداند و
غرق در فرهنگ بومی بودن را نوعی امتیاز میشمارد.
یکم دی ،سالروز تولد این کارگردان خوشنام است.
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اذان مغرب

نیمه شب شرعی

اذان صبح فردا

طلوع فردا

اذان صبح فردا

طلوع فردا

11:30

16:41

05:09

16:21

17:15

22:45

05:41

06:40

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعاملومدیرمسئول:
علی یعقوبی

16:55

23:18

سردبیر:
امیر سعادتی

07:11

روسیه :هرگونه ماجراجویی ناتو در اوکراین پاسخ متناسب خواهد داشت
رئیس جمهور ترکیه
گفت هیچ انتخابات
زودهنگامی در این
کشور در کار نخواهد
بود .رجب طیب
اردوغان افزود :ما از
حیلهگری کسانی
که سعی میکنند از
پشت به کشور و ملت
خنجر بزنند آگاه
هستیم .در ماههای
آینده خواهیم
دید چگونه تورم
در کشور کاهش
خواهد یافت .ما
اداره کشور را دیروز
در دست نگرفتهایم
بلکه از  19سال
پیش در دست داریم
و میدانیم چگونه
اقتصاد را مدیریت
کنیم.

عــلــوی هـ ــر چــه
روابـ ـ ـ ــط روس ـ ـیـ ــه و
اوکراین بیشتر رو به
وخــامــت میگراید،
ای ـ ــاالت م ـت ـحــده از
فرصت پیش آمده
ب ــرای گسترش ناتو بــه مــرزهــای رقیب
شرقی خود استفاده میکند؛ هر چند
این امر از چشم مسکو دور نمانده است.
در همین راستا ،وزارت خارجه روسیه
روز گذشته اعــام کــرد چنانچه ناتو از
گفتوگو و مذاکره درباره پیشنهادهای
امنیتیروسیهسربازبزند،تمامگزینهها
از جمله استقرار تسلیحات هستهای در
بالروس روی میز است .به گزارش مهر،
دستگاه دیپلماسی مسکو همچنین
تأکید کرد اعــزام پرسنل نظامی آمریکا
به اوکراین وضعیت را تشدید خواهد
کرد و یــادآور شد :مسکو امیدوار است
واشنگتن عــواقــب خـطــرنــاک ایــن کار
را درک کند« .آن ــدره رودن ـکــو» معاون

جهان

وزیــر خارجه روسیه در این بــاره گفت:
ما معتقدیم چنین اقداماتی تنها به
تشدید بیشتر اوضاع در مسئله اوکراین
و روابــط ما با غرب به طور کل از جمله
ایــاالت متحده منجر خواهد شد .من
معتقدم به هر حال ،افرادی منطقی در
واشنگتن وجــود دارنــد که خطر کامل
چنین اقداماتی را درک کنند .از سوی
دیگر ،رئیس هیئت روسیه در مذاکرات
وینهمباتأکیدبراینکهوقتزیادیباقی
نمانده ،اعــام کرد مسکو به هیچ وجه
اجــازه نخواهد داد زیرساختهای ناتو
در اوکراین و گرجستان مستقر شوند.
کنستانتین گــاور ی ـلــوف افـ ــزود هنوز
خـیـلــی زود اسـ ــت دربـ ـ ــاره اق ــدام ــات
روسیه در صورت امتناع ناتو از پذیرش
پیشنهادهای یاد شده صحبت شود اما
تأکید کرد :پاسخ احتمالی «در صورتی
که هیچ استدالل دیگری باقی نماند،
نظامی-فنی خواهد بــود» .الکساندر
گروشکو ،معاون دیگر وزارت خارجه

شرکت شهاب خودرو (سهامی عام)
مناقصه 1400/07

1409268

شرکت شهاب خودرو (سهامی عام)

آش شور آلخلیفه

سرکوب مردم توسط رژیم آلخلیفه بحرین بهگونهای گسترده شده
که صدای نهادهای غربی را هم درآورده است .شماری از اعضای
پارلمان اروپا در نامهای به مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا،
دربــاره افزایش روند سرکوبگری و وضعیت حقوق بشر در بحرین
ابراز نگرانی کردند.
به گــزارش فــارس ۱۲ ،عضو پارلمان اروپــا با امضای نامه مشترکی
ک ــه ب ــه هــمــت مــرکــز اروپـ ــایـ ــی بـ ــرای دم ــوک ــراس ــی و حــقــوق بشر
( )ECDHRتهیه ش ــده ،ب ـهشــدت دربـ ــاره ســرکــوبــگــری در بحرین
ابــراز نگرانی کــردنــد .ایــن نامه خطاب به «جــوزف بــورل» مسئول
سیاست خارجی اتحادیه اروپــا نوشته شــده و در آن پرسشهای
زیــادی درب ــاره اقــدامــات نهادهای مرتبط بـهویــژه در اتحادیه اروپــا
ب ــرای مقابله بــا ســرکــوبــگــری رژی ــم آلخــلــیــفــه در بــحــریــن مطرح
شده است.
به نوشته روزنامه «القدس العربی» ،اعضای پارلمان اروپــا در این
نامه آوردهاند وضعیت «حسن مشیمع» رهبر معارضان بحرین و
«عبدالجلیل السنکیس» فعال معارض و مدافع حقوق بشر که در
معرض شکنجه و اهمال پزشکی قرار دارند ،نمونههایی از رفتارهای
غیرانسانی رژیم آلخلیفه است.
اعضای پارلمان اروپا همچنین خواستار اعمال مجازاتهایی برای
اعضای دولت بحرین و مسئوالن نقض حقوق بشر بهویژه در وزارت
کشور بحرین شدند .در این نامه همچنین تأکید شده اتحادیه اروپا
باید به نقش محوری خود در اعمال فشار دیپلماتیک برای مقابله
با این قبیل رفتارهایی که نقض قانون بینالمللی است ،عمل کند.
رژیم آلخلیفه به دلیل نقض حقوق بشر و حبس فعاالن حقوقی و
معارضان با فشارهای بینالمللی روبهرو است و بهتازگی نیز سازمان
ملل درخواست اعزام کارشناس به بحرین به منظور تحقیق درباره
نقض حقوق بشر داده است.
رژیــم آلخلیفه شــمــاری از رهــبــران مــعــارض را حبس کــرده کــه از
جمله آ نه ــا شیخ علی سلمان دبــیــرکــل جمعیت ملی اسالمی
وف ــاق بــه عــنــوان مــهـمتــریــن ســازمــان مــعــارض ســیــاســی در کشور
اس ــت .شیخ سلمان در اوای ــل ســال  ۲۰۱۵بــه چــهــار ســال حبس
محکوم شــده بــود و پس از آن در نوامبر  ۲۰۱۷دادگــاه بحرین او را
به اتهام واهی جاسوسی برای قطر متهم کرد و سرنوشت آینده او
مشخص نیست.

ردیف

شرکت مسکن و عمران قدس رضوی

نوبت اول

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای (تجدید دوم)

شركت آب و فاضالب استان زنجان در نظر دارد انجام پروژه با اطالعات ذیل را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای حائز شرایط واگذار نماید.
,1409211ف

 -1نام و نشانی مناقصه گزار :شركت آب و فاضالب استان زنجان به آدرس :زنجان کمربندی شمالی -ابتدای زیباشهر کد پستی 4514978757
 -2عنوان و مشخصات كلی پروژه:

شماره
مناقصه

نام و محل پروژه

برآورد اولیه
(ریال)

محل تامین
اعتبار

تضمین شرکت در فرآیند
ارجاع کار (ریال)

1400-55

نگهداری ،تعمیرات و رفع حوادث کلیه
تاسیسات آبرسانی شهر های تحت پوشش
شهرستان ابهر(شهری)

9/838/819/599

منابع جاری
شرکت

426/000/000

1409185

1409277

دفترروابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان زنجان

در آستانه انفجار

جنبش حماس به رژیم صهیونیستی هشدار
داد مخالف گره زدن بازسازی نوار غزه به معامله
تبادل اسراست .به گــزارش فــارس« ،حماس
بــه میانجیگران مصری ابــاغ کــرده مخالف
گره زدن بازسازی به معامله تبادل اسراست.
حماس بر این باور است راهکار این مسئله،
پرداخت هزینه [توسط صهیونیستها] برای
انجام این تبادل است.
حماس همچنین به هیئت مصری گفته تداوم
سیاست تأخیر توسط صهیونیستها ،سبب
انفجار وضعیت خواهد شد.

کیش و مات روسی
در نشریه آمریکایی

یــک مــجــلــه معتبر آمــریــکــایــی در امـ ــور هــوا
ک مــیــت»
فــضــا جــنــگــنــده پــیــشــرفــتــه «چ ـ ـ 
ساخت روســیــه را در میان  10دســتــاورد برتر
هواپیما یهای نظامی جهان در ســال 2021
قــرار داد .به گــزارش خبرگزاری تــاس ،نشریه
آمریکایی «اوییشن ویــک» عنوان کــرده این
جنگنده تاکتیکی سبک وزن قــرار اســت در
سال  ۲۰۲۳به طور رسمی پرواز خود را آغاز کند
و تولید سریالی آن سال  ۲۰۲۵آغاز میشود.
چک میت به معنای کیش و مات است.

شماره
مناقصه

شماره ثبت سامانه
ستاد

موضوع مناقصه

مبلغ تضمین شرکت
در فرآیند ارجاع کار

1

2000004211000027 14200/15

خرید یک ست کامل پره
متحرک کمپرسور مولد
 4،000،000،000ریال
آلستوم  G14نیروگاه سیکل (چهار میلیارد ریال)
ترکیبی یزد

2

2000004211000028 14200/17

 3،000،000،000ریال
(سه میلیارد ریال)

خرید استاب شفت خروجی
توربین مولد آلستوم G14
نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

چهارشنبه مورخ 1400/10/15
-9تس�لیم پیش�نهادها :کلیه مراح�ل برگزاری
مناقص�ه از دریاف�ت اس�ناد ت�ا ارائه پیش�نهاد
مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق سامانه
ستاد انجام خواهد شد.
-10نشانی و شماره تماس دستگاه مناقصه گذار:
یزد ،بلوار دانشجو ،کوچه جنب دانشگاه پیام نور
(چهل و یکم) ،ش�رکت تولید نیروی برق منطقه
شرق ،دفتر بازرگانی 035-38254812-13
-11توضیحات :سایر مشخصات در اسناد مناقصه
درج شده است .در ضمن به پیشنهادات مشروط،
مبهم ،مخدوش ،فاقد سپرده و پیشنهادهایی که
بعد از موعد مقرر ارس�ال گ�ردد ترتیب اثر داده
نخواهد شد.
معاونت مالی و پشتیبانی

 -3نوع مناقصات :عمومی دو مرحله ای
 -4شرایط اولیه :کلیه تامین کنندگان که دارای
گواهی تایید صالحیت از شرکتهای زیر مجموعه
م�ادر تخصص�ی تولید نی�روی ب�رق حرارتی یا
ش�رکت توانیر یا شرکتهای سازنده معتبر برای
موضوع مناقصه باشند.
-5زم�ان دریافت اس�ناد :ازتاری�خ 1400/10/01
لغایت 1400/10/05
-6نح�وه دریافت اس�ناد و ثبت نام در س�امانه:
واجدین ش�رایط می توانند به س�امانه س�تاد به
آدرس  WWW.SETADIRAN.IRمراجع�ه
نم�وده و به ص�ورت الکترونیکی یک نس�خه از
اسناد را دریافت نمایند.
-7آخرین مهلت تس�لیم پیشنهادها :ساعت 13
روز چهارشنبه مورخ 1400/10/15
-8زمان گش�ایش پیشنهادها :ساعت  13:15روز

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی در نظر دارد

آگهی مناقصه

برخی از اقالم و تجهیزات صوتی مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی
خریداری نماید  ،لذا متقاضیان میتوانند تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ  1400/10/04ضمن
مراجعه به س�ایت اینترنتی اس�تعالم ها و مناقصات ب�ه آدرس http://sem.aqr-harimeharam.org
(تلفن  )051-31305243نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی در نظر دارد

1409200

 -3صالحیت مورد نیاز :دارا بودن حداقل رتبه  6صالحیت
بهره برداری از تاسیسات آب شرب در رسته تامین  ،انتقال و توزیع از
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور و شرکت هایی که کلیه مراحل
تشخیص صالحیت فوق را طی نموده و نام آن ها در سایت
 www.nww.irدرج گردیده است یا دارای رتبه آب یا تاسیسات و
تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه و یا شرکتهایی دارای مجوز رشته
تاسیسات از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی.
 -4تاریخ وآدرس دریافت اسناد مناقصه :اسناد مناقصه فوق از ساعت
 11:00مورخ  1400/10/01لغایت ساعت  14:00مورخ  1400/01/08در
سایتهای  http://iets.mporg.irو www.znabfa.irبصورت رایگان
جهت دریافت موجود است و مناقصه گر می بایست جهت شرکت در
مناقصه  ،نسبت به دانلود اسناد مناقصه اقدام نماید .
 -5نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار  :تضمین شرکت در فرآیند
ارجاع کار می بایست به یکی از صور درج شده در آیین نامه تضمین
برای معامالت دولتی و کسر از مطالبات ارائه گردد که جزئیات به
صورت مشروح در اسناد مناقصه توضیح داده شده است.
 -6مدت اعتبار پیشنهادها  :مدت اعتبار پیشنهادها  2ماه بوده و قابل
تمدید تا  2ماه دیگر می باشد.

 -7سایتهای ثبت آگهی http://iets.mporg.ir www.znabfa.ir , :
, http://tender.nww.ir
 -8مهلت تحویل پاکات مناقصه  :مهلت تحویل پاکات مناقصه فوق
از تاریخ آخرین مهلت دریافت اسناد حداکثر تا ساعت  13:00مورخ
 1400/10/19می باشد.
 -9مکان تحویل پاکات :دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان زنجان
به آدرس زنجان کمربندی شمالی -ابتدای زیباشهر
کد پستی4514978757:
 -10زمان گشایش پاکات  :پاکات مناقصه فوق در ساعت  11:00صبح
مورخ  1400/10/20در سالن جلسات شرکت آب و فاضالب استان
زنجان بازگشایی خواهد شد.
 -11سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
 -12به پیشنهادهای فاقد امضاء  ،مشروط ،مخدوش و همچنین
پیشنهاداتی که پس از مهلت مقرر در فراخوان واصل گردد ترتیب اثر
داده نخواهد شد.
 -13هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

شمار قربانیان طوفان سهمگین در فیلیپین به
 ۳۷۵کشته رسیده و همچنان  ۵۶نفر مفقود
هستند .بــه گ ــزارش ف ــارس ،منابع رســانـهای
محلی در مالزی هم روز گذشته خبر دادنــد
سیل در ایــن کشور جــان دستکم  ۱۴نفر را
گرفته و بیش از ۶۰هــزار آواره بر جا گذاشته
است .در روزهای گذشته ،طوفان و سیل مناطق
مختلفی در شرق آسیا را درنوردیده است.

ش�رکت تولید نیروی برق منطقه ش�رق در نظر دارد مناقصات مربوط به نیروگاه س�یکل
ترکیب�ی یزد را بر اس�اس اطالعات ذیل و از طریق س�امانه ت�دارکات الکترونیکی دولت
وزارت نیرو
شرکت تولید نیروی برق منطقه شرق
(ستاد) برگزار نماید.

شرکت مسکن و عمران قدس رضوی در نظر دارد 9قطعه زمین و آپارتمان
با کاربری تجاری و مس�کونی واقع در شهرهای مش�هد ،گلبهار و ارومیه را
به فروش برساند .
جه�ت کس�ب اطالع�ات و دریاف�ت اس�ناد مزای�ده حداکث�ر ت�ا تاری�خ
 1400/10/04به سایت  www.omqo.comمراجعه نمایند.

هرگونه اتالف قابل توجه آب(شکستگی لوله ها،باز بودن لوله ها،هدر روی آب در هر نقطه)
را به مرکز ارتباطات مردمی()122اطالع دهید.

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

آگهی مناقصه (نوبت دوم)

مزایده (فروش) 9قطعه زمین و آپارتمان با
کاربری تجاری و مسکونی واقع در شهرهای
مشهد ،گلبهار و ارومیه

1409285

ای���ن ش���رکت در نظر دارد بیمه تکمیل درمان کارکنان خ���ود را به تعداد  220نفر اصلی و
 600نفر تحت تکفل از طریق مناقصه به ش���رکت بیمه گر دارای صالحیت ،واگذار نماید
برای اطالع از شرایط مناقصه به نشانی  www.shahabkhodro.irمراجعه و در صورت
تمای���ل به ش���ركت در مناقصه و دریافت اس���ناد ،از تاریخ درج آگهی ب���ه مدت چهار روز
كاری از ساعت  8الی  15به آدرس تهران كیلومتر  9جاده مخصوص كرج واحد پشتیبانی
شركت شهاب خودرو مراجعه نموده و پاكت پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت اداری
روز یکش���نبه  1400/10/06ب���ه دبیرخان���ه واحد حراس���ت تحویل و رس���ید دریافت نمایند.
شركت در رد یا قبول یك یا كلیه پیشنهادات مختار است.
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  44504750-3داخلی  402آقای ساداتی تماس
حاصل نمائید.

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

 ۳۷۵کشته ،تلفات طوفان
در شرق آسیا

ابراز نگرانی پارلمان اروپا از وحشیگری حکومت بحرین

روسیه هم هشدار داد اگر کشورهای ناتو
در مجاورت مرزهای روسیه تسلیحات
راهبردی مستقر کنند ،مسکو به طور
متناسب به آنها پاسخ خواهد داد.
در همین حال ،جیک سالیوان ،مشاور
امـنـیــت مـلــی آمــریـکــا در گـفـتوگــو با
دستیار والدیمیر پوتین گفته واشنگتن
آمــاده از سرگیری رونــد دیپلماتیک با
روسیه اســت .مــذاکــرات بین سالیوان
و اوشــاکــوف انــدکــی پــس از آن صــورت
میگیردکهمسکوچندپیشنهادامنیتی
از جمله تعهد ناتو بــرای خ ــودداری از
هرگونهفعالیتنظامیدراوکراینیاسایر
کشورهای اروپــای شرقی ،به کشورهای
غــربــی ارائ ـ ــه داد .ن ــاظ ــران معتقدند
نگرانیهای روسیه به دلیل حضور ناتو به
عنوان دشمن راهبردی خود در نزدیکی
مرزهای غربی امری منطقی است .حال
باید دیــد مسابقه تسلیحاتی و بــازی
افزایش تنش در شرق اروپــا در نهایت
دامن کدام طرف را خواهد گرفت.

آدرس دفتر مرکزی مشهد:

خبر

گزارش

بمب اتم روی میز کرملین

انتخابات
زودهنگام؟ نه!

)051( 37610086
ارتباطات مردمی:
)051( 37618044-5
امور مشترکین:
)051( 37662587
روابط عمومی:
)051( 37684004 - 37610087
تلفنخانه:
)051( 37088 - 37628205
سازمان آگهیها:
فاکس)051( 37610085 :
)051( 37676596
سفارشات چاپی:
مجتمع چاپ و نشر قدس
چاپ مشهد:
چاپخانه جوان
چاپ همزمان تهران:

صاحب امتیاز:
مؤسسه فرهنگی قدس

اوقات شرعی به افق تهران
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سال سی و پنجم

شماره WWW.QUDSONLINE.IR 9703

آگهی مناقصه

تعدادی اقالم صوتی مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی خریداری
نمای�د  ،ل�ذا متقاضی�ان میتوانن�د تا پای�ان وق�ت اداری روز ش�نبه م�ورخ  1400/10/04ضمن
مراجعه به س�ایت اینترنتی اس�تعالم ها و مناقصات ب�ه آدرس http://sem.aqr-harimeharam.org
(تلفن  )051-31305243نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی

