
    قدس 2
  ذوالفقار 
 و صماد3 
علیه امارات  
سخنگوی نیروهای 
مسلح یمن در 
توضیحاتی تکمیلی 
اعالم کرد: در عملیات 
صبح یکشنبه علیه 
ابوظبی از موشک های 
کروز قدس2، بالستیک 
 ذوالفقار و پهپاد 
صماد 3 استفاده شده 
است. ژنرال یحیی سریع 
افزود: موشک هایی 
که در عملیات »إعصار 
الیمن« )توفان یمن( 
به کار گرفته شد، 
پاالیشگاه نفت در 
منطقه المصفح و 
فرودگاه ابوظبی را 
هدف قرار داد. وی 
افزود: یک موشک 
بالستیک از نوع 
ذوالفقار نیز فرودگاه 
دبی را هدف گرفت.

خبر

بدون تیتر

گامتوافقعراقیها
برایتشکیلدولت

اعضای احــزاب کمیته هماهنگی شیعیان عراق 
ضمن تأکید بر یکپارچه ماندن این کمیته عنوان 
کردند نشانه هایی از پیشرفت رایزنی ها میان 
گروه های سیاسی برای تشکیل کابینه جدید عراق 
پــدیــدار شــده اســت.  به گــزارش فــارس، »محمد 
الزیادی« یک عضو ائتالف دولــة القانون گفت: 
نشانه های حل بحران با جریان صدر در اظهارات 
ائتالف عزم و حزب دموکرات کردستان عراق پدیدار 
شده که در آن بر ضرورت تشکیل دولتی توافقی 
تأکید کردند و همین جاست که ما نشانه های 
حل بحران را درک می کنیم.  در روزهای گذشته 
اخــبــاری مبنی بر نقش آفرینی ســردار قاآنی 
در مسیر حــل بــحــران سیاسی عــراق منتشر 

شده بود.

 کره شمالی از آزمایش موفق دو فروند موشک 
هدایت شونده بالستیک کوتاه بُرد خبر داد که 
با دقت به یک هدف جزیره ای در دریای شرقی 

اصابت کردند.
 تعدادی از سناتورهای آمریکایی و وزیر دفاع 
انگلیس در اظهاراتی جداگانه گفتند تصمیم 
دارند تسلیحات مختلفی از جمله موشک های 
ضد تانک به اوکــرایــن بفروشند تا بتواند در 

صورت نیاز از خود در برابر روسیه دفاع کند.
 منابع رسانه ای یمن از افزایش شمار قربانیان 
حمالت جنون آمیز ائتالف سعودی به صنعا به 
12 شهید و 11 مجروح خبر دادنــد که در میان 

آن ها زن و کودک هم دیده می شود.
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جهان

علوی یــک سال 
و پنج ماه است که 
مــلــک ســلــمــان بن 
عبدالعزیز، پادشاه 
ســــــعــــــودی هــیــچ 
دیـــــــدار حـــضـــوری 
ــی و خـــارجـــی  ــ ــل ــا مـــقـــامـــات داخــ ــ ب
نداشته اســت. برنامه های او صرفاً 
بــه ویدئوکنفرانس مــحــدود شــده و 
تمامی دیــدارهــا و استقبال رسمی 
از مقامات دیگر کشورها را پسرش 
محمد بن سلمان انجام می دهد. به 
ــارس، وب ســایــت سعودی  ــزارش فـ گـ
لیکس که به افشای اســرار خاندان 
ســعــودی مــی پــردازد، در گــزارشــی به 
نقل از منابع دیپلماتیک عربستان به 
نکات قابل توجهی در این باره اشاره 
کــرده و نوشته اســت: غیبت پادشاه 
به موضوع بازداشت برادرش »احمد 
بن عبدالعزیز« در پنجم مارس 2۰2۰ 
نیز مربوط است. احمد پیش از اینکه 

محمد بن سلمان شروع به بازداشت 
گسترده شاهزادگان در هتل »ریتز 
کارلتون« در ریــاض کند، در نوامبر 
2۰1۷ از عربستان فرار کرد و به لندن 
رفت. سپس یک سال بعد با ضمانت 
ــــی به  ــای ــ ــکــا و کـــشـــورهـــای اروپ ــری آم
عربستان بازگشت. ضمانتی که گویا 
ارزشی برای ولیعهد جوان نداشت و 
بن سلمان او را به همراه »محمد بن 
نایف« به اتهام تالش برای کودتا در 
هفتم مارس 2۰2۰ بازداشت و روانه 

زندان کرد.
به طور همزمان و در حوزه پادشاهی، 
تــا پیش از ایــن تــاریــخ ملک سلمان 
ــره خــود می رسید و  بــه کــارهــای روزمـ
از هــیــئــت هــای خــارجــی در کاخش 
استقبال و در مراسم تودیع و معارفه 
ــران و ســفــیــران شــرکــت مــی کــرد.  ــ وزی
اما از زمانی که احمد بن عبدالعزیز 
دستگیر شــد، پــادشــاه نیز دیگر در 
ــده نــشــد. بــر اســاس  ایـــن مــراســم دیـ

داده هــایــی کــه بــه تــازگــی فــاش شــده، 
بازداشت احمد بن عبدالعزیز توسط 
بن سلمان نشان دهنده چند مسئله 
اســــت. نــخــســت ایــنــکــه بـــازداشـــت 
توسط پسر اصالً به مذاق پدر خوش 
نیامده و مورد اعتراض وی قرار گرفته 
اســت. مسئله مهم تر اینکه قدرت 
ایــن روزهــای محمد بن سلمان حتی 
از پادشاه هم بیشتر است که بدون 
هماهنگی و کسب اجــازه از پادشاه، 
ــدامـــی را   بـــه عـــنـــوان ولــیــعــهــد هـــر اقـ
ــود انـــجـــام مـــی دهـــد و ملک  ســـر خــ
سلمان هم هیچ اعتراضی نمی تواند 
از خود نشان دهــد، مگر اینکه برای 
مدتی نامعلوم به شهر نئوم به بهانه 
دوری از کرونا سفر کند. این اقدام به 
این معنی است که محمد بن سلمان 
نه تنها رقبای خود برای پادشاهی را 
کنار زد بلکه کودتای آرامی نیز علیه 
پدرش ترتیب داده و خود عمالً همه 

امور را در دست گرفته است.

پیش از شیوع ویروس کرونا اوضاع اقتصادی اروپا چندان رو به راه نبود 
و حاال گسترش سویه امیکرون، داغــی تــازه بر دل حکام قــاره سبز برای 
رسیدن به رشد اقتصادی است. در همین راستا، وزیران دارایی 1۹کشور 
عضو منطقه یورو در نشست روز دوشنبه خود بار دیگر بر ادامه تزریق 
محرک های مالی بــرای تضمین رونــق اقتصادی اروپــا همزمان با شیوع 
گسترده سویه امیکرون توافق کردند. به گزارش یورونیوز، در حالی آن ها 
به ساکنان اروپا اطمینان دادند که اقدام های الزم را برای کاهش پیامدهای 
افزایش شدید سطح عمومی قیمت ها انجام خواهند داد که نگرانی ها 
دربــاره تداوم بیش از پیش رکود در این منطقه ادامه دارد. اینجا بود که 
سیگرید کاگ، وزیر دارایی هلند پس از نشست با همتایان اروپایی خود به 
خبرنگاران گفت: بی شک تأثیر منفی تورم موجود بر قدرت خرید مردم، 
دغدغه ای جدی است. براساس تازه ترین گزارش اداره آمار کمیسیون اروپا 
)یورو استات(، نرخ تورم در منطقه یورو در ماه گذشته میالدی و زیر فشار 
جهش بهای انرژی به ۵درصد رسید که باالترین سطح در 2۵ سال گذشته 
به شمار می رود. همین مسئله برقراری توازن میان رشد اقتصادی منطقه 
یورو و نرخ تورم را برای سیاست گذاران دشوار کرده است. گفتنی است دو 

سال پیش تولید ناخالص داخلی منطقه یورو ۶.۴ درصد افت کرده بود.
با این حال، کریستین الگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا اعالم کرد برای 
افزایش نرخ بهره عجله ای ندارند و وعده داد نرخ تورم منطقه یورو 
نیز مطابق ارزیابی های صورت گرفته در ماه های آینده به نرخ هدف 
2درصــدی بازخواهد گشت. اما کمیسیون اروپــا بــرآورد کــرده رشد 
اقتصادی منطقه یورو در سال 2۰2۳ به 2/۴ درصد کاهش خواهد 
یافت. با وجود چشم انداز رشد کمتر منطقه یورو، بیشتر دولت های 
عضو همچنان عالقه مند به ادامه هزینه کرد صدها میلیارد یورو از 
بودجه ۷۵۰میلیارد یورویی اتحادیه اروپا برای کمک به غلبه بر رکود 
ناشی از همه گیری هستند. افزون بر این، برخی از کشورها از جمله 
فرانسه خواستار تسهیل محدودیت های وضع شده اتحادیه اروپا 
برای سطح بدهی های دولت های عضو هستند تا امکان بیشتری برای 
سرمایه گذاری های عمومی تقویت کننده رشد فراهم شود ولی آلمان 
به عنوان قدرت اقتصادی منطقه یورو با در نظر گرفتن منافع خود 
همچنان مدافع سرسخت سیاست ریاضت بودجه ای است. شاید 
روند ایجاد اشتغال در منطقه یورو بتواند اختالف نظر ها و تردیدهای 

موجود در میان سیاست گذاران پولی و مالی اروپا را رفع کند. 

بیموامیدهایتزریقمحرکهایاقتصادیبهاروپا

یورودردوراهی

گزارش

صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

سردبیر:
امیر سعادتی

 رحلت آیت اهلل معرفت در سال 1385
محمدهادی معرفت، عالم و روحانی شیعه و از 

محققان حوزه تفسیر، علوم قرآنی، فقه و اصول بود. او 
تحصیالت حوزوی خود را در عراق و شهرهای کربال 

و نجف گذراند. در سال 1351 به دستور رژیم بعث از 
عراق اخراج شد و به ایران آمد و در قم ساکن شد. او پدر 
شهید نیز هست و یکی از فرزندانش در دفاع مقدس به 

شهادت رسیده است. آیت اهلل معرفت سرانجام 2۹دی 
1385 شمسی در ۷۶ سالگی در قم درگذشت.

اوقات شرعی به افق تهران

اذان صبح فردا

اذان ظهر

12:15

05:44

اذان مغرب

17:38

غروب خورشيد

17:18
 نیمه شب شرعی

23:31
طلوع فردا

07:12

اوقات شرعی به افق مشهد

اذان صبح فردا

اذان ظهر

11:42

05:12

اذان مغرب

17:04

غروب خورشيد

16:44
 نیمه شب شرعی

22:58
طلوع فردا

06:40
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  سازمان آگهی ها:             37628205 - 37088 )051(
فاکس: 37610085  )051(
  سفارشات چاپی:                         37676596 )051(
  چاپ مشهد:                     مجتمع چاپ و نشر قدس
  چاپ همزمان تهران:                           چاپخانه جوان

  آدرس دفتر مرکزی مشهد:
بولوار سجاد، نبش سجاد 1
  صندوق پستی:                               577 - 91735  
  تلفن:                                    14- 37685011 )051(

  دفترتهران:        
بولوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره 336 
 تلفن:                                       66937575  )021(

)داخلی226(  66430122  )021(   نمابر:                     
 پیامک:                                                 30004567

افشای جدیدترین اسرار خیانت بن سلمان به پدرش

کودتای خزنده ولیعهد
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   مناقصه خرید انواع روغن ،
             واسکازین ، ضد یخ و گریس

شرکت مسکن و عمران قدس رضوی 

شرکت مسکن و عمران قدس رضوی
 در نظر دارد 

نس�بت ب�ه خرید انواع روغن ، واس�کازین ، ضد ی�خ و گریس به روش مناقص�ه عمومی کتبی اقدام 
نماید. لذا از اش�خاص حقیقی و حقوقی عالقه مند دعوت می ش�ود از تاریخ 1400/10/29 لغایت 

1400/11/06 جهت دریافت اطالعات مناقصه به سایت www.omqo.com  مراجعه نمایند.
 پیش�نهاد دهندگان محترم در صورت دریافت اس�ناد از س�ایت با ش�ماره 38422669 )بازاریابی و 
تدارکات ش�رکت(  تماس گرفته و اعالم آمادگی نمایند،  تا در صورت وجود الحاقیه اطالع رس�انی 

شود.

موضوع: مزایده فروش اقالم ضایعاتی,آهن آالت مستعمل و غیره
روزهای بازدید1400/11/1 لغایت 1400/11/6  به مدت 6 روز از ساعت 8 

صبح الی 13 می باشد .
نشانی انبار : 1-انبار شن و نمک :به آدرس حر 1 ،امیر آباد    2-پارک 

نصرت: حر 2 جنب کال   3-چاه اقدسیه: حر 2 
آخرین مهلت دریافت پیشنهادات ساعت 14 روز شنبه مورخ 1400/11/9 
است .ومزایده در ساعت 10 صبح روز سه شنبه 1400/11/12 در محل سالن 

جلسات شهرداری منطقه 6 برگزار خواهد شد .
 مبلغ ضمانتنامه شرکت در مزایده مبلغ 400,000,000 ریال می باشد ، که 
می بایست برابر با تضامین قابل قبول  در داخل  پاکت الف به صورت 

جداگانه تحویل دبیرخانه شهرداری منطقه 6 گردد .

تضامین قابل قبول عبارتند از:ضمانت نامه بانكی در وجه شهرداری منطقه 
شش مشهد یا  وجه نقد بصورت : فیش واریزی مبلغ فوق به حساب 
7002031348369  بنام حساب سپرده شهرداری منطقه  6 نزد بانک شهر؛ 
الزم به ذکر است چک جاری شرکت ؛ ایران چک، و وجه نقد مورد قبول 
نمی باشد مدت اعتبار تضمین های فوق باید حداقل سه ماه پـس از تـاریخ 

تحویل  پیشنهاد باشد.
نرخ پیشنهادی در فرمهای مربوطه ) بدون خـط خـوردگی و  بصورت 
حروفی (در داخل پاکت ب به صورت سربسته تحویل دبیرخانه منطقه6  
گردد.الزم به ذکر است ؛ روی پاکت عنوان مزایده و اسم شرکت کننده و 

تلفن دسترسی  قید گردد.
برنده یا برندگان مزایده باید ظرف یک هفته از تاریخ برگزاری مزایده 

نسبت به حمل و انتقال ضایعات از انبار و واریز کل مبلغ پیشنهادی به 
بانک شهر شعبه    IR شماره حساب 240610000000700785314579 
بلوار مصلی  بنام شهرداری منطقه6  مشهد اقدام نمایند در غیر این 

صورت سپرده شرکت در مزایده وی به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
هزینه چاپ آگهی های روزنامه ) رسمی – خراسان – شهر آرا (  وهزینه  
کارشناس دادگستری برای کارشناسی اجناس  از برنده مزایده دریافت 
خواهد شد . با عنایت به اینكه اوزان اعالم شده تقریبی بوده, لذا مبلغ 
فروش بر اساس وزن واقعی )پس از توزین(خواهد بود.کلیه هزینه های 

توزین و حمل و .... به عهده خریدار خواهد بود.
9 درصد  مالیات ارزش افزوده به هر یک از اقالم مزایده تعلق می گیرد که 

از برنده مزایده دریافت می گردد .

تلفن تماس 05131294414   تلفاکس 31294409 
در صورت انصراف برنده یا برندگان مزایده سپرده شرکت در مزایده به 
نفع شهرداری ضبط خواهد شد .پیشنهاد کنندگان می بایستی قانون منع 

مداخله کارمندان دولت در معامالت دولتی را رعایت نمایند .
شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است 

شــرکت کنندگان برای اطــالع بیشتــر می تواننــد به ســایت
http://.ets.mashhad.ir مراجعه نمایند و همچنین جهت اطالع در 

روزنامه رسمی به آدرس www.rrk.ir  درج می گردد .

محل بازدیدمقدارمشخصات کاالردیف
آهن آالت مستعمل و اسقاط شامل :لوازم بازی ،درب بزرگ ،سرچراغ،گاری زباله،لوازم و دستگاه بدن سازی،کانکس نگهبانی،سیلو سیمان ،میل چراغ 1

پارکی،صندلی فلزی پارکی و غیره ....مستعمل
انبار شن و نمک پارک نصرت چاه اقدسیهحدود500000 هزارگیلوگرم

انبار شن و نمک پارک نصرت چاه اقدسیهحدودا 5000  هزار کیلوگرملوله پلی اتیلن در سایز های مختلف،مستعمل2
چاه اقدسیه 200کیلوفلنچ آب و شیر فلکه و سه راهی چدنی مستعمل3
 چاه اقدسیه 2 عددالکترو پمپ  مستعمل چینی مستعمل4
 پارک نصرت 300 مترکف پوش پارکی مستعمل5
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آگهی مزایده عمومی

امور قرارداد ها 
و پیمانهای 
شهرداری 
منطقه 6 

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

اصالحیه آگهی مناقصات عمومی  
شماره 281/ع/400 الی 284/ع/400

روابط عمومی  شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در نظر دارد از محل )اعتبارات عمرانی با نماد اخزا خزانه اسالمی و 
بصورت نقدی مطابق شرح اسناد مناقصه با حفظ قدرت خرید(  نسبت به برگزاری مناقصه به شرح جدول ذیل  از طریق مناقصه 
http://www.setadiran.ir عمومی اقدام نماید.داوطلبان میتوانند برای دریافت اسناد از تاریخ 1400/10/29 الی 1400/11/02  به سایت

 مراجعه و اسناد را دریافت نمایند و قیمت پیشنهادی خود را مطابق شرح مندرج در اسناد مناقصه تنها از طریق سامانه تدارکات 
شماره  با  بیشتر  اطالعات  کسب  به  نیاز  نمایند.درصورت  بارگذاری   1400/11/12 12:00تاریخ  ساعت  تا  حداکثر  دولت  الکترونیکی 

تلفن32400570-056 اداره قراردادها تماس حاصل فرمایید.

شماره ردیف
شرحمناقصه

مبلغ و نوع تضمین 
)ضمانتنامه بانکی یا 
واریز نقدی( )ریال(

تاریخ و ساعت 
افتتاح پاکات 

محل افتتاح پاکات

281/ع/1400

تهیه و تامین کاال و اجرای عملیات سیم کشی 
و نصب یراق شبکه فشار متوسط هوایی 

دو مداره وزمینی شهرک صنعتی شهرستان 
نهبندان فاز 3 

153.000.000

1400/11/13
 ساعت 8 

صبح

خراسان جنوبی – 
بیرجند – 

سایت اداری-
شرکت توزیع نیروی 
برق خراسان جنوبی_ 

سالن جلسات

282/ع/2400
تهیه و تامین کاال و اجرای عملیات  تامین برق 
روستای تیغدر و تامین برق صنوف آالینده فاز 
یک و بهینه سازی روستای شهرستان قاینات

177.000.000

283/ع/3400
تهیه و تامین کاال و اجرای عملیات  تامین برق 

320.000.000روستایی نایبند شهرستان طبس فاز 4

284/ع/4400
تهیه و تامین کاال و اجرای عملیات                  

سیم کشی و نصب یراق آالت دو مداره شهرک 
صنعتی شهرستان نهبندان

138.000.000

ف
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فراخوان ارزیابی کیفی  برای مناقصه عمومی یک مرحله ای  ) نوبت دوم( 
 

1- شماره فراخوان : 40001291
2- موضوع فراخوان : ساخت، نصب و رنگ آمیزی حفاظ اطراف سلر چاههای مناطق خانگیران و گنبدلی 

3- محل و مدت انجام کار:  استان خراسان رضوی ، خانگیران ) توابع شهرستان سرخس، استان خراسان رضوی (، به مدت  3 ماه
4- نام و نشانی مناقصه گذار:  شرکت بهره برداری نفت وگازشرق- مشهد ، بلوارخیام ، بلوارارشاد ، خیابان پیام ، نبش مهندس 6 ، پالك 18 . 

5- شرایط مناقصه گر :  5-1- دارابودن شخصیت حقوقی، کد اقتصادی و شناسه ملی .
5-2- داشتن توانائی مالی، تجربه و تخصص در زمینه موضوع قرارداد.

5-3- دارا بودن گواهی نامه صالحیت حداقل رتبه 5 تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه
5-4- دارا بودن گواهی نامه تائید صالحیت ایمنی معتبر صادره از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

5-5- توانایی تهیه ضمانت نامه بانکی شرکت در فرآیند ارجاع کار )مناقصه( به مبلغ   423.400.000 ریال ) و یا واریز وجه نقد ( .
6- کلیه مراحل از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس WWW.SETADIRAN.IR  انجام خواهد شد. الزم است متقاضیان در صورت 

عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور، مراحل ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در فرآیند از طریق سایت سامانه محقق سازند.
 تاریخ انتشار فراخوان و سایر اسناد ارزیابی کیفی در سامانه ستاد ایران 2000092258000163  می باشد. 

7-گشایش پاکت های مناقصه پس از انجام مراحل ارزیابی کیفی، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( با اطالع رسانی قبلی انجام خواهد شد.
8- در صورت نیاز به اطالعات بیشتر ، متقاضیان میتوانند با تلفن های  319   و 37047318 -051 تماس حاصل نمایند . اطالعات مناقصه مذکور در پایگاه 

اطالع رسانی مناقصات با شماره  53106438 ثبت شده است.
         روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز شرقشناسه آگهی : 1259539
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