
   انتخابات 
پارلمانی
 فاجعه ای برای 
ملت بحرین است  
شیخ عیسی قاسم، رهبر 
نهضت اسالمی بحرین 
انتخابات پارلمانی در 
این کشور را فاجعه ای 
برای ملت بحرین خواند 
و گفت، این به خاطر 
برنامه ریزی رسمی از 
سوی رژیم آل خلیفه 
است تا »در نتایج 
آن، دستکاری کنند؛ 
بنابراین انتخابات، 
گواهی برای به حاشیه 
راندن مردم بحرین و 
مصادره آزادی و سایر 
حقوق آن است«. وی 
ضمن درخواست از 
مردم برای مشارکت 
نداشتن در انتخابات، 
ابراز امیدواری کرد 
شهروندان، به عقل و 
وجدان خود رجوع کنند 
تا شاید از این اقدام 
منصرف شوند.

اخبار
 ناکامی پارلمان لبنان 

در انتخاب رئیس جمهور جدید
پارلمان لبنان در جلسه اخیر خود نتوانست 
رئیس جمهور جدید این کشور را انتخاب کند. 
به گزارش خبرگزاری مهر، هیچ یک از نامزدهای 
ریاست جمهوری لبنان دوسوم آرای نمایندگان 

را کسب نکردند. 
نبیه بـــری رئــیــس پــارلــمــان لــبــنــان گــفــت ۱۲۲ 
نماینده در جلسه رأی گــیــری بـــرای انتخاب 

رئیس جمهور جدید لبنان رأی دادند.
میشل معوض، نامزد ریاست جمهوری ۳۶ رأی 
از ۱۲۸ رأی را کسب کــرد. الجزیره گــزارش داد 

۶۳نماینده برگه سفید انداختند. 
ــروز پــارلــمــان لبنان  ــ گفتنی اســـت جلسه دی
ــرای انــتــخــاب رئــیــس جمهور جــدیــد پــس از  بـ
به حدنصاب رسیدن نمایندگان بــرگــزار شد. 
نبیه بری رئیس پارلمان لبنان پیش از این، روز 
پنجشنبه را موعد جلسه پارلمان برای انتخاب 

رئیس جمهور جدید تعیین کرده بود.

شگفتی های انتخابات کویت
 موفقیت بی سابقه شیعیان

تا راهیابی زنان

دولت کویت روز گذشته نتایج رسمی انتخابات 
پارلمانی ایــن کشور را اعــام کــرد . بــه گــزارش 
خبرگزاری فارس، آخرین گزارش ها حاکی از آن 
است که ترکیب نمایندگان جدید پارلمان کویت 
به میزان ۵۴درصد تغییر داشته و تنها ۱۲ نامزد 
از دور پیش دوبــاره انتخاب شــده انــد. از سوی 
دیگر نمایندگان ائتاف شیعه در مجلس امت 
کویت که در پارلمان ۲۰۲۰ تنها ۶ کرسی داشت 
حاال موفق به بردن ۱۰ کرسی در دوره جدید شده 
است که تاکنون بی سابقه بــوده اســت. پایگاه 
خبری-تحلیلی »عربی۲۱«  درباره دستاوردهای 
زنان در راهیابی دو نامزد زن به پارلمان جدید 
هم نوشت: »زنان کویتی پس از آنکه دو نامزد 
خــود یعنی جنان بوشهری و عالیه الخالد دو 
کرسی پارلمان را در دور جدید مجلس بدست 
آوردند، موفق شدند حضوری را که در دور قبلی 
مجلس از دست داده بودند، دوباره بازیابند«. 
راهیابی این دو زن موجب خوشحالی فــراوان 
کویتی ها و استقبال گسترده کاربران عرب زبان 
در شبکه های اجتماعی از جمله توییتر شده 

است.

تدابیر ویژه امنیتی در بغداد 
منابع عراقی از تدابیر ویــژه امنیتی در بغداد 
پایتخت ایــن کشور در آستانه تظاهراتی که 
ــرار اســت امـــروز اول اکتبر بــرگــزار شــود، خبر  ق
می دهند. پیش از این تظاهرات کنندگان در مرکز 
و جنوب عراق و نیز فعاالن مدنی در استان های 
صاح الدین و دیالی اعام کردند روز شنبه، اول 
اکتبر، در سالروز تظاهرات اکتبر ۲۰۱۹، تظاهراتی 
در بغداد برگزار خواهند کرد. از پنجشنبه شب 
خیابان های اطــراف منطقه سبز شاهد تدابیر 
شدید امنیتی و بــازرســی خــودروهــای عبوری 

است.
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جهان

هــــــدایــــــت 
 جــــاویــــدان 

رئـــیـــس جــمــهــوری 
روســیــه در اقــدامــی 
کــه مــی تــوانــد آینده 
جنگ با اوکــرایــن را 
وارد مرحله ای جدید و البته غیرقابل 
پیش بینی کــنــد، فــرمــان بــه رسمیت 
شناختن خرسون و زاپــروژیــا در شرق 
اوکــرایــن بــه عــنــوان مناطق مستقل و 
سپس الــحــاق آن بــه خــاک روســیــه را 
امضا کرد. بر اساس این گزارش، اسناد 
فرمان پوتین در پایگاه کرملین منتشر 
شده است. این در حالی است که پیش 
از ایــن دیمیتری پسکوف، سخنگوی 
کرملین اعام کرده بود والدیمیر پوتین، 
روز جمعه جمهوری های دونتسک 
و لوهانسک و دو منطقه زاپــروژیــا و 
ِخرسون را به روسیه الحاق خواهد کرد. 
پسکوف گفته بود این مراسم، در کاخ 
بزرگ کرملین با امضای »توافق الحاق 
قلمروهای جدید به فدراسیون روسیه« 

برگزار خواهد شد.

یک تیر و چند نشان پوتین ◾
ــیــوســتــن چــهــار  ــرســی بـــــرای پ هــمــه پ
منطقه مذکور، از هفته گذشته آغاز 
شد و سه شنبه به اتمام رسید. پس 
از رأی موافق اکثریت قریب به اتفاق 
شرکت کنندگان در ایــن همه پرسی، 
مــنــاطــق مـــذکـــور درخـــواســـت رسمی 
ــرای پیوستن به روسیه ارائــه  خــود را ب
کردند. اوکراین و کشورهای غربی این 
همه پرسی را ساختگی و نامشروع 
خوانده اند. الحاق این مناطق به روسیه 
بدان معناست که مسکو ناحیه ای به 
وسعت کشور پرتغال را به قلمرو خود 

اضافه خواهد کرد.

یک تحلیلگر سیاسی تحول اخیر را 
بسیار مهم ارزیابی کرده و در پاسخ به 
ایــن پرسش که الحاق مناطق شــرق و 
جنوب اوکراین به روسیه چه اهمیتی 
دارد؟ مــی گــویــد: اهمیت ایــن حرکت 
تــا جــایــی اســت کــه بــه نظر مــن جنگ 
اوکــرایــن را باید به پیش و پس از این 
تصمیم مسکو تقسیم کــرد. علیرضا 
تقوی نیا با بیان اینکه مناطق الحاقی 
به خاک روسیه بسیار مهم هستند، 
توضیح داد: لوهانسک نــزدیــک به 
هفت، دونتسک ۲۶ ، خرسون ۲۹، و 
زاپورژیا ۲۶ هزار کیلومتر مربع وسعت 
دارنـــد. بــه لحاظ وسعت ایــن مناطق 
در مقابل روسیه ۱7 میلیون کیلومتر 
مربعی چیزی نیستند، امــا به لحاظ 
اقتصادی، استراتژیک و ژئوپلتیکی 
حــائــز اهــمــیــت هستند. وی معتقد 
است دستاوردهای روسیه با الحاق این 
مناطق را به شرح زیر می توان فهرست 
کرد: نخست اینکه عمق استراتژیک 
روســیــه افــزایــش پــیــدا می کند. یعنی 
روس ها با آمدن به حاشیه رود دنیپرو 
موقعیت مناسبی را به لحاظ مرزی با 
غرب اروپا و ناتو پیدا خواهند کرد؛ چرا 
که از گذشته راهــبــرد نظامی روس هــا 
ایــن بــود به لحاظ سرزمینی به جایی 
برسند که اقیانوس، رود یا رشته کوه 
باشد تا بتوانند موضع پدافندی خوبی 
را در آنجا ایجاد کنند و قابل پیش گیری 
نباشند. نکته دوم ایــن اســت که این 
مناطق به لحاظ کشاورزی بسیار مهم 

است. 
شرق اوکراین به انبار غله اروپا معروف 
است. از این لحاظ هم دستاورد مهمی 
بــرای روسیه محسوب می شود. دیگر 
اینکه منطقه دونتسک یک منطقه 
صنعتی مهم است. بسیاری از صنایع 

شوروی سابق و اوکراین در آنجا مستقر 
است. در نهایت اینکه روس ها به دنبال 
این هستند که اوکراین را تنبیه اساسی 
کنند و بــه دشــمــنــان بــالــقــوه خــود هم 
بفهمانند دشمنی با روسیه و نزدیکی 

با ناتو برای آن ها هزینه زا خواهد بود.

دستاورد مهم برای مسکو ◾
تقوی نیا در مورد تأثیرات فرمان پوتین 
هم عنوان کرد: با امضای این فرمان از 
امــروز چهارمنطقه مذکور جــزو خاک 
روسیه هستند و هرگونه تعرض به آن ها 
تعرض به روسیه است. این هشداری 
 اســت که روز گذشته یک مقام روس 

داد.  
»دیمیتری پسکوف« روز جمعه در 
نشست خبری کاخ کرملین اعام کرد 
با الحاق جمهوری های استقال یافته 
دونباس به این کشور، حمات اوکراین 
به این مناطق تعرض به خاک روسیه 
تلقی می شود. پس از این به بعد مسکو 
برای دفع هر حمله ای به این مناطق هم 
ممکن است به ساح هسته ای متوسل 
شــود و ایــن دســت ناتو را بــرای دفــاع از 

اوکراین کوتاه خواهد کرد. 
وی با بیان اینکه با توجه به وضعیت 
داخــلــی روســیــه و وضعیت جنگ در 
اوکراین اصاً بعید نیست پوتین دست 
به اقــدام اتمی بزند، گفت: آمریکا در 
چنین شرایطی قطعاً واکنش نشان 
نخواهد داد؛ چرا که در دکترین دفاعی 
ایــاالت متحده دفــاع اتمی از متحدان 
مطرح نیست. با وجود این، واشنگتن 
پس از این بیشتر در تنور جنگ خواهد 
دمید. در نهایت اینکه روس ها به دنبال 
آن هستند با یک دستاورد نسبی به 
جنگ پایان دهند و به نظر این همین 

دستاورد مدنظر پوتین است. 

پوتین فرمان پیوستن 4منطقه جدایی طلب اوکراین  به خاک کشورش را امضا کرد

الحاق مناطق جدید به روسیه چه اهمیتی دارد؟

در پی وقوع حمله ای انتحاری که یک مرکز آموزشی در 
منطقه دشت برچی در غرب کابل پایتخت افغانستان را 
هدف قــرار داد، بیش از ۳۲ کشته و ۴۰ زخمی بر جای 
گذاشت؛ اقدامی تروریستی که بیشتر قربانیان آن دانش 
آمــوزان دختر بودند. انفجار حوالی ساعت 7:۳۰  صبح روز گذشته 
هنگامی رخ داد که امتحان آزمایشی کنکور در مرکز آموزشی »کاج« در 
جریان بود. منابع محلی می گویند مهاجمان انتحاری در ابتدا محافظ 
این مرکز را هدف قرار داده و سپس وارد ساختمانی شدند که مملو از 

جمعیت بوده است.
همچنین بیشتر کشته شدگان این حادثه تروریستی، از اقلیت هزاره 
شیعه در افغانستان بوده اند. گروه تروریستی داعش که پیش از این 
چندین بار مسئولیت اتفاقات این گونه در افغانستان را برعهده گرفته، 
با نشر خبری مسئولیت حمله اخیر به آموزشگاه کاج را نیز پذیرفته 
است. با این حال سخنگوی طالبان ضمن محکومیت این حادثه گفت 
عامان این حادثه مجازات خواهند شد. ذبیح هللا مجاهد، در توییتی 
نوشت: »طالبان حمله به مرکز آموزشی کاج را وحشت بزرگ خوانده 
و آن را به شدت محکوم می کند. اقدامات جدی برای کشف و مجازات 

عامان انجام خواهد شد«. 
جنایت اخیر همچنین واکنش های مختلفی را به همراه داشته است. 
عبدهللا عبدهللا، رئیس شورای عالی مصالحه ملی دولت پیشین، در 
واکنش به هدف قرار گرفتن دانش آموزان، گفت این کشتار قساوت بار 
کار دشمنان صلح و پیشرفت کشور است. نمایندگی سازمان ملل 
در افغانستان )یوناما( نیز گفته است سازمان ملل این ظلم و جنایت 
را محکوم و با همه  عزاداران این حمله ابراز همدردی می کند. مقتدی 
صدر رهبر جریان صدر عراق ولی در واکنش به انفجار تروریستی در 
غرب کابل که به کشته شدن شماری از شیعیان هزاره منجر شد، از 
طالبان خواست به مسئولیت های خود در حفظ جان شهروندان افغان 
پایبند باشد. سفارت ایران در افغانستان هم این حمله تروریستی را 

محکوم کرده است. 
سفارت ایران در توییتی نوشته است: »جمهوری اسامی ایران وقوع 
حادثه ددمنشانه و تروریستی در غرب کابل که منجر به شهادت 
ــژه دخــتــران و پسران  و زخمی شــدن شــمــاری از مــردم بــی گناه بــه وی
دانش آموز افغانستانی شد را به شدت محکوم کرده و مراتب تسلیت 

خود را به بازماندگان این حادثه جانسوز اعام می دارد«. 
حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه ایران در امور افغانستان نیز در تماس 
تلفنی با مقامات وزارت بهداشت طالبان از آمادگی تهران برای کمک 

به آسیب دیدگان انفجار کابل خبر داده است.
حمله انتحاری اخیر در حالی رخ داد که جمعه گذشته نیز در پی وقوع 
انفجاری در یک مسجد در کابل چهار نفر کشته شدند. دو هفته 
پیش هم انفجار در مقابل بازار »بهار سراب« و ایستگاه »پل خشک« 
در منطقه شیعه نشین غرب کابل ۱7 کشته و زخمی برجا گذاشت. 
طالبان به عنوان حاکمان جدید افغانستان که مدعی تسلط بر کل 
جغرافیای این کشور بوده و مهم ترین دستاورد خود را تأمین امنیت 
سرتاسری می دانند، اما در مقابل این کشتارهای هدفمند علیه جامعه 
شیعیان افغانستان تاکنون جز وعده و وعید چیزی ارائه نکرده و تنها به 
محکومیت لفظی اکتفا کرده اند. این در حالی است که ناظران سیاسی، 
کوتاهی این گروه در برخورد با عوامل پشت پرده چنین جنایاتی را 
مهم دانسته و شناسایی و مقابله جدی با عوامل چنین حماتی برای 

جلوگیری از تکرار آن را خواستارند.

 انفجار در یک مرکز آموزشی در منطقه شیعه نشین کابل
با بیش از 70 کشته و زخمی

طالبان باز هم وعده امنیت داد!

گزارش

صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

 قتل کلنل محمدتقی پسیان
ـ.ش(  کلنل محمدتقی خان پسیان )درگذشته ۱۳۰۰ ه

از نظامیان اواخر دوره قاجار و فردی با احساسات قوی 
ملی گرایانه بود. او پس از پایان جنگ به ریاست ژاندارمری 

خراسان رسید و به محض ورود به این منطقه، مشغول 
به اصالح امور و برقراری امنیت شد. کلنل پسیان در سال 

۱۳۰۰ پس از شورش علیه دولت مرکزی به نخست وزیری 
احمد قوام السلطنه، در جریان درگیری با نیروهای دولتی 

در قوچان در خراسان کشته شد. 

اوقات شرعی به افق تهران

اذان صبح فردا

اذان ظهر

11/54

4/36

اذان مغرب

18/07

غروب خورشيد

17/48
 نیمه شب شرعی

23/12
طلوع فردا

6/00

اوقات شرعی به افق مشهد

اذان صبح فردا

اذان ظهر

11/21

4/03

اذان مغرب

17/34

غروب خورشيد

17/16
 نیمه شب شرعی

22/39
طلوع فردا

5/27

  ارتباطات مردمی:                           37610086 )051(
  امور مشترکین:                          37618044-5 )051(
)051(   روابط عمومی:                            37662587 
  نمابر سردبیر:            37610087 - 37684004 )051(
  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

      صفحه 8
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شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت، سرمایه گذار در مسکن و ساختمان
تمدیدآگهی مزایده عمومی فروش آهن آالت پروژه 

ملک الشعرا بهار در شهر مشهد مقدس به مدت یک هفته
 ( شرکت مهندسی و ساختمانی صبانفت در نظر دارد آهن آالت پایکار 
قابل برچیدن- غیر قابل برچیدن(خود را به مدت 7 روز ، از طریق مزایده 

به وب سایت  بیشتر  اطالع  برای  میتوانند  متقاضیان محترم  برساند.  فروش  به  عمومی 
همراه  تلفن  شماره  با  یا  و  نمایند،  مراجعه   www.sabanaft.com نشانی  به  شرکت 

09124931868 بصورت مجازی ارتباط برقرار نمایند.
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خورشید روشنایی بخش جهان است ، با استفاده از نور طبیعی شکر گذار این نعمت الهی باشیم.

آگهی مزایده عمومی شماره 401/402 تجدید شده

 روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی

نوبت اول

برگزار کننده مزایده: شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی
شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی در نظردارد ؛ انواع تیر سیمانی 
اسقاط خود را از طریق مزایده عمومي به فروش برساند. متقاضیان می توانند 

نسبت به دریافت اسناد مزایده با توجه به شرایط ذیل اقدام نمایند.
* موضوع مزایده: فروش انواع تیر سیمانی اسقاط تجدید شده

* مهلت، محل دریافت و تحویل اسناد :  از تاریخ  1401/07/09 تا تاریخ  1401/07/16 
نشانی به  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  طریق  از  آن  دریافت  محل  و 

 www. Setadiran.ir خواهد بود.
*مبلغ خرید اسناد مزایده500.000 ریال میباشد

*تاریخ تحویل پاکتهای مزایده تا ساعت 12:00 روز سه شنبه  مورخ 1401/07/26 

و تاریخ گشایش پاکتهای مزایده ساعت  12:10  همان روز می باشد.
*میزان تضمین شرکت در مزایده مبلغ 470.227.520  ریال می باشد که نحوه 
تهیه و ارائه آن در شرایط مزایده اعالم شده است. به پیشنهادهای فاقد سپرده 
وامضـاء . مشروط . مخدوش  و پیشنهاداتی که بعد از انقضـاء مدت مقرر در 
فراخوان واصـل می گردد ، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. سایر اطالعات و 

جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.
اطالعات  کسب  و  مزایده  اسناد  دریافت  جهت  توانند  می  متقاضیان   *
اینترنتي: آدرس  به  یا  تماس   058-31777413.10 تلفن  شماره  با  بیشتر 

WWW.SETADIRAN.IR  مراجعه نمایند.
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آگهی مناقصه عمومی شماره مناقصه سامانه ستاد  2001050224000027
معماری  و  ابنیه   ، مخابراتی  و  مکانیکی  الکتریکی،  تاسیسات  تعمیرات  و  نگهداری   ، سرویس  موضوع: 

ساختمانهای اداری ستاد و مناطق  شهرداری مشهد    
مبلغ برآورد: 177.254.477.244  ریال

جهت کسب اطالعات بیشتر، دریافت اسناد و شرکت در مناقصه، به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
آدرس به  رسمی  روزنامه  در  اطالع  جهت  وهمچنین  نمایید.  مراجعه   www.setadiran.ir آدرس  به 

  www.rrk.ir درج می گردد.                                                                                            شهرداری مشهد ) مرکز (

اولی��ن مجم��ع عموم��ی انجمن صنف��ی مذک��ور روز 
چهارش��نبه م��ورخ 1401/07/27 س��اعت 10 درمحل 
دفترنظام مهندس��ی گاز ب��ه آدرس جغت��ای میدان 
ش��هرداری برگزارمیگردد. ازکلیه کارفرمایان عضو 
ش��اغل درصن��ف مربوطه دعوت میش��ود در جلس��ه 
مذکور ش��رکت نمایند.همچنین داوطلبین عضویت 
درهیئت مدیره  و بازرس��ان انجمن  از تاریخ انتشار 
این آگهی ظرف مدت 15 روز درخواست کتبی خود را 
به آدرس میدان ش��هرداری دفترنظام مهندسی گاز 

ارسال و رسید دریافت نمایند.
دستورجلسه:

1-تصویب  اساسنامه
2-انتخاب اعضای اصل��ی و علی البدل هیئت مدیره 

بازرسان
3-انتخ��اب روزنامه کثیراالنتش��ار جهت درج آگهی 

های انجمن
هیئت موسس

1.مرتضی بردبار 2.حسن انصاری 3.حسن گوری 
تلفن تماس : 09159720818

آگهی دعوت مجمع عمومی 
موسس انجمن صنفی کارفرمایی گازرسانان 

شهرستان جغتای
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