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شکار پهپاد RQ۱۷۰آمریکایی توسط ایران

 13آذر 1390انتشار خبر شکار پهپاد فوق پیشرفته
 RQ۱۷۰آمریکایی توسط ایران ،به تیتر اول خبرگزاری
ها بدل شد .این پهپاد مشهور به جانور قندهار ،حین
انجام ماموریت شناسایی بر فراز آسمان ایران از راه
رخنه در سامانه هدایتگر به دست نیروهای سپاه
افتاده و سالم بر زمین نشانده شد .کشورمان در سال
 1393از مدل ایرانی این پهپاد با نام «سیمرغ» که با
مهندسی معکوس ساخته شده بود رونمایی کرد.

بمب ساعتی
در قلب اروپا!

وزیر خارجه روسیه
گفت مسکو در تماس
با شرکای خود بر عدم
حرکت سازمان پیمان
آتالنتیکشمالی
(ناتو) به سمت شرق
تأکید خواهد کرد و
منتظر واکنش است.
سرگئی الوروف درباره
تالشهای کشورهای
غربی برای تنشزایی
با روسیه توضیح
داد« :تمایل ناتو به
گنجاندن گرجستان و
اوکراین در این اتحاد،
بمب ساعتی در قلب
قاره اروپا خواهد
بود .غرب به اوکراین
تسلیحاتمیدهد
و این کشور را به
احتمال راهحل نظامی
برای درگیری
در منطقه دونباس
گمراه میکند».

علوی پــس از آنکه کمیته
هــمــاهــنــگــی احـ ـ ــزاب شیعه
عراقی نتایج نهایی انتخابات
پر حاشیه پارلمانی این کشور
را نپذیرفتند ،یک منبع آگاه
خبر داد اعضای این کمیته با
رهبر جریان صدر دیدار و بر کنار گذاشتن رؤسای
سه گانه فعلی عراق تأکید کردند .به گزارش فارس،
روز گذشته احزاب شیعه عراقی در منزل هادی
الــعــامــری بــا مقتدی صــدر جلسهای مشترک
بــرگــزار کــردنــد .ایــن منبع آگــاه بــه پایگاه خبری
بغداد الیوم گفت در جریان ایــن دی ــدار توافق
شده است رؤسای سه گانه عراق شامل نخست
وزیر ،رئیس جمهور و رئیس پارلمان این کشور
از منصب خود کنار بروند و برای یک دوره دیگر
تکرار نشوند .انتخابات عراق در ماه اکتبر برگزار
شد .کمیته هماهنگی شیعیان عراق پس از اعالم
نتایج نهایی انتخابات ،تأکید کرد بر اساس ادلهای
که دارد ،نتایج را قبول ندارد و معتقد است نتیجه
انتخابات دستکاری شــده اســت .ایــن کمیته با
انتشار بیانیهای گفت« :سردرگمی و تناقض
کمیساریا در اظهارات و رویههای رأیگیری ،شک
و تردید بسیاری درباره بسیاری از پروندهها مانند
آرای باطله و مراکز رأیگیری به وجود مـیآورد».
این گروهها در پایان گفتند در نتایج آرا ،تقلب و
دستکاری زیــادی صــورت گرفته اســت و همین
مسئله سبب شده نتایج را نپذیریم و به دادگاه
فدرال شکایت کنیم تا این انتخابات لغو شود.

◾

◾تفاهم  6بندی گروههای شیعه و صدر

جهان

در همین حال ،پس از جلسه روز گذشته احزاب
شیعی در عراق ،کمیته هماهنگی شیعیان عراق
موسوم به «چارچوب هماهنگی» ،بیانیهای درباره

گزارش
کنایه وزیر لبنانی مغضوب سعودی
در نشست اعالم استعفایش

جنگ یمن تا ابد
ادامه نخواهد
داشت
مهدی خالدی وزیر اطالعرسانی لبنان که
اظــهــارات اخیرش در نکوهش تجاوز ائتالف
سعودی به یمن خبرساز شده بود ،درحالی روز
گذشته با برگزاری نشستی خبر استعفایش
را رسانه ای کرد که در این مراسم بار دیگر در
جمله ای کنایی خطاب بــه عربستان گفت:

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر
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ادعای یک منبع خبری درباره توافق احزاب شیعه و مقتدی صدر

خداحافظی با
رؤسای سهگانه عراق

)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:

رقابتهای سیاسی از تمامی طرحهای خدماتی
و رفع محرومیت از این مناطق .در پایان بیانیه
مذکور همچنین عنوان شده است« :دو طرف بر
توگوها و بحثها تا دستیابی به
سر تداوم گف 
حل و فصلهای حقیقی برای بنبست کنونی در
عرصه سیاسی توافق کردهاند» .کمیته هماهنگی
همچنین در پایان تأکید کرد به گامهای حقوقی
و اقدامات مردمی بــرای پیگیری مسئله نتیجه
انتخابات ادامه خواهد داد.
در همین حال مقتدی صدر اما بعد از نشست
هیئتهماهنگیشیعیدرصفحهخوددرتوییتر
با اتخاذ موضعی دوگانه نوشت :نه شرقی ،نه
غربی ،دولت اکثریت ملی.

◾

جلسه با حضور رهبر جریان صدر منتشر کرد.
بر اساس گزارش خبرگزاری ناس نیوز ،در بیانیه
مذکور آمده است« :سران کمیته هماهنگی ،از
جناب مقتدی الصدر رهبر جریان صدر در منزل
آقای هادی العامری استقبال کرد تا درباره مسائل
حلوفصلنشدهوآخرینتحوالتمقطعکنونی
در راستای تقویت پیوند اتحاد و بــرادری میان
فرزندان این میهن و همچنین منافع ملت عراق
که اولویت تمامی طرفها باشد -بحث و تبادلنظر شود» .در ادامه این بیانیه آمده است افراد
حاضر دربــاره مسائل مهمی بحث و تبادل نظر
کردند که عبارتاند از -۱:برداشتن گامهای عملی
الزم برای مبارزه با فساد و بازخواست فاسدان و

همچنین توقف تضییع عامدانه اموال عمومی.
 -۲تأکید بر خروج نیروهای بیگانه مطابق با جدول
زمانی اعالم شده و ایجاد سازوکاری تضمینکننده
ب ـ ـرای انــحــصــار س ــاح در دس ــت ــان حــکــومــت.
 -۳محافظت از الحشد الشعبی و حمایت و
سازماندهی آن بــهنحوی کــه ایــن گــام موجب
تقویت نقش این سازمان و حفظ امنیت عراق
شود -۴ .جرمانگاری عادی سازی روابط [با رژیم
صهیونیستی] و تمام آن چه مربوط به این اقدام
میشود-۵ .اقداممشترکبرایحفظمبانیملت
عراق در تقابل با انحرافهای اخالقی و اجتماعی
مطابق چارچوبهای قانونی-۶ .اقدام در جهت
بهبود سطح اقتصادی مناطق محروم و جدا کردن

جنگ یمن تا ابد ادامه نخواهد داشت« .جرج
الــقــرداحــی» پیشتر بــا انتقاد علنی از تجاوز
نظامی ائتالف سعودی به یمن این اقدام را پوچ
خوانده و گفته بود :انصارهللا به جایی تجاوز
نکرده و از مردم خود که در جشن و عزا توسط
سعودی بمباران میشوند ،دفاع میکند .این
سخنان که به مذاق ریاض خوش نیامده بود،
موجب بروز بحران دیپلماتیک میان بیروت و
کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیجفارس
شد ،طوری که پس از سعودی ،کویت ،بحرین و
امارات نیز سفیران خود را از لبنان فراخواندند.
باوجود آنکه کشورهای مذکور علت اقدام خود
را اظــهــارات القرداحی اعــام کــردنــد ،امــا وزیر
اطالعرسانی لبنان اواخر ماه گذشته گفته بود:
«همه میدانند مشکل فعلی بسیار فراتر از
من و مربوط به موضع سعودی در قبال نقش
حزبهللا در لبنان و منطقه است ،همانطور که
ریاض چند بار این را به صراحت اعالم کرد».
امــا یــک تحلیلگر جــهــان عــرب در گفت و گو
بــا قــدس بــا بیان اینکه استعفای القرداحی
واقعیت مداخله خارجی در تحوالت داخلی
لبنان را آشکار میکند ،گفت :لبنان به طور
معمول با تنشهایی دست به گریبان است که
با تأثیرپذیری از مداخالت آمریکا و عربستان

سعودی ایجاد میشود .مصیب نعیمی فشار
بر وزیر اطالع رسانی لبنان برای استعفا پس
از سخنان افشاگرانه وی را هم در همین زمینه
دانسته و ادامــه داد :ولی این تنها یک بهانه
است و موضوع اصلی مهار حزب هللا است.
واقعیت این است که بودن یا رفتن القرداحی
به عنوان یک عضو کابینه به خودی خود هیچ
تغییری در مــعــادالت ایــجــاد نخواهد نکرد و
ریاض هم از آن سودی نخواهد برد ،ولی آنها
میخواهند بــا ایــجــاد فــضــای مسموم فشار
بــر مقاومت را افــزایــش دهــنــد .ایــن در حالی
است که واقعیتهای میدانی لبنان و
همچنین نــوع شاکله مجلس میزان
قدرت حزب هللا را آشکار میکند پس
آنهــا در نهایت چــاره ای جز پذیرش
این واقعیت ندارند.
نعیمی دلیل دیگر مــداخــات ریــاض
در لــبــنــان را بـ ــرای فـ ــرار از
مـ ــشـ ــکـ ــات مــنــطــقــه
ای خـ ــودسـ ــاخـ ــتـ ــه
دان ــس ــت ــه و گــفــت:
آل ســعــود اکــنــون
در بـ ـ ــن بــســت
جدی قرار دارد .
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مبلغ برآورد (ریال) شماره فراخوان سامانه ستاد

◾تداوم حاشیههای یک انتخابات پر حاشیه
انتخابات پارلمانی عــراق که  ۱۸مهر سال جاری
برگزارشد،باحرفوحدیثهایبسیاریهمراهبود.
پس از اعالم نتایج ،بسیاری از گروههای سیاسی
معتقد به تقلب گسترده بودند تا جایی که در
ورودیهای منطقه سبز تحصن و درگیری رخ داد.
کمیته هماهنگی شیعیان عراق موسوم به «االطار
التنسیقی» شامل احزاب و گروههای شیعه شامل
ائـتــاف «الـفـتــح»« ،دول ــه الـقــانــون»« ،عصائب
اهل الحق» به اضافه «کتائب حزبهللا » و دیگر
جــر یــانهــای شیعی اســت کــه بیشترین انتقاد
و اعـتــراض را به ایــن نتایج داش ــت .کمیساریای
انتخابات عراق دو هفته پیش ،در پاسخ به حدود
 ۱۴۰۰درخواست تجدیدنظر از سوی نامزدها و
جناحهای سیاسی ،بازشماری آرای ۲هــزار حوزه
انتخاباتی را آغاز و چندی پیش اعالم کرد شمارش
دستی آرای تمامی حوزهها پایان یافته و تطابق
کاملبانتایجالکترونیکیآرادارد،یعنیهیچتقلبی
صورت نگرفته است.

حرکاتی مانند به راه انداختن جنگ علیه یمن،
قطع رابطه با قطر و مداخالت بیجا در کشورهای
دیگر مانند عــراق ،سوریه ،لیبی و دیگر نقاط
هیچ عایدی نداشته .پس آنها با بحران سازی
اینگونه تالش دارند از زیر بار مسئولیتی که در
نتیجه بحران آفرینیهای خودشان ایجاد شده،
شانه خالی کنند.
این تحلیلگر بین الملل در نهایت معتقد است
عبور از توطئههای سیاسی سعودی در لبنان جز
با تفاهم و مشارکت همگانی به جایی نخواهد
رسید .وی با بیان اینکه مــردم مقاوم لبنان
تــاکــنــون توانسته ان ــد قــانــون تحریمی
«سزار» آمریکا که این کشور و سوریه
را هدف گرفته را به ناکامی بکشانند،
تصریح کــرد :نکته مهم این است که
اح ــزاب لبنانی بــه ایــن فهم مشترک
برسند که برای حل و عبور از معضالت
داخلی در کنار هم ایستاده و
با همفکری پیش بروند،
درغیراینصورتهیچ
نسخه خارجی برای
حـــــل م ــش ــک ــات
آنهـ ـ ـ ــا کـ ــارسـ ــاز
نخواهد بود.
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بازگشت پسر قذافی
به انتخابات لیبی

دادگــاه «سبها» درخواست تجدیدنظر در مورد
حذف سیف االسالم قذافی از انتخابات ریاست
جمهوری لیبی را بررسی و بازگشت او به رقابتهای
انتخاباتی را پذیرفت .به گــزارش مهر ،دستگاه
قضایی لیبی پیشتر به علت وجود حکم کیفری
بــرای سیفاالسالم قذافی ،درخــواســت نامزدی
وی برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۴دسامبر را
رد کرد؛ زیرا قذافی نتوانست سندی مبنی بر لغو
تصمیم دادگاه علیه خود ارائه کند .گفتنی است
سیفاالسالم قذافی ،فرزند ارشــد معمر قذافی
دیکتاتور پیشین لیبی در  ۱۴نوامبر گذشته به
طور رسمی نامزدی خود را برای انتخابات ریاست
جمهوری این کشور اعالم کرده بود.

عملیات استشهادی
در «ام الفحم»

دو جــوان فلسطینی از اهالی شهر «ام الفحم»
(واق ــع در شـمــال غــرب کــرانــه باختری و اراضــی
اشغالی  )۱۹۴۸پیش از ظهر روز گذشته سوار بر
خــودرو به سمت نظامیان صهیونیستی حمله
کــردنــد کــه بــر اثــر آن ،دو نظامی صهیونیست
زخمی شدند .به گــزارش فــارس ،در مقابل نیز بر
اثر تیراندازی مأموران یک فلسطینی شهید و فرد
دیگر زخمی شد .پلیس رژیم اسرائیل مدعی شده
در داخل خودرو آنها یک سالح اتوماتیک کشف
کرده است .این عملیات شهادت طلبانه پس از
آن صورت گرفت که مأموران رژیم صهیونیستی
 6فلسطینی را در شهر ام الفحم دستگیر کرده
بودند.

بازداشت یک فرد مسلح
در نزدیکی مقر سازمان ملل

شماری از رسانههای خبری گزارش دادند فردی
مسلح به ســاح گــرم شــاتگــان که وارد محوطه
بیرونی مقر سازمان ملل متحد در نیویورک شده
بود ،توسط مأموران پلیس بازداشت شد .به گزارش
اسپوتنیک ،محوطه اطراف مقر سازمان ملل در
نیویورک به خاطر ورود این فرد ،توسط مأموران
محصور شده بود .سرویس امنیتی سازمان ملل
در بیانیهای در این باره نوشت« :از تمام کارکنان
و نمایندگان در مقر اصلی سازمان ملل تقاضا
میشود پناه بگیرند».

ادامه روند مصالحه در سوریه

روند آشتی ملی در سوریه با سرعت بسیاری در
جریان است .در همین راستا ،کمیتههای امنیتی
که مخصوص پذیرش افراد مسلحی هستند که
تمایل به زمین گذاشتن سالح و مصالحه دارند،
همچنان در حال خدمت رسانی به مردم شرق این
کشور هستند .به گزارش فارس ،در هفته جاری در
شهر المیادین واقع در استان دیرالزور به وضعیت
بیش از  3هــزار و  ۵۰۰نفر رسیدگی شده است.
گفتنی است ساکنان این مناطق از مصالحه با
دولت سوریه به شدت استقبال کردهاند.

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی در نظر دارد

اداره كل راه و شهرسازی خراسان رضوی در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحلهای برای پشتیبانی خدمات خودرویی
 17دستگاه خودرو سواری را از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت طبق شرایط ،مدارك و برنامه زمانی مندرج
در سامانه مذكور برگزار نماید:
شماره مناقصه

وابسته به آستان قدس رضوی

16:51

17:11

اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی آگهی فراخوان عمومی

موضوع مناقصه

صاحب امتیاز:
مؤسسه فرهنگی قدس

اوقات شرعی به افق تهران

11:55

 28ربیعالثانی 1443

 4دسامبر۲۰۲۱

سال سی و چهارم

شماره WWW.QUDSONLINE.IR 9687

آگهی مناقصه

برخ�ی از اق�ام و تجهی�زات صوت�ی م�ورد نیاز خ�ود را از طری�ق مناقصه
عموم�ی خری�داری نمای�د  ،ل�ذا متقاضیان میتوانن�د تا پایان وقت اداری روز س�ه ش�نبه مورخ
 1400/9/16ضم�ن مراجع�ه به س�ایت اینترنتی اس�تعام ها و مناقص�ات ب�ه آدرس http://sem.
( aqr-harimeharam.orgتلف�ن  )051-31305243نس�بت به دریافت اس�ناد مناقصه اقدام نمایند.
سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی

«آگهی ارزیابی کیفی تولیدکنندگان کاال»

1408400

اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی

شركت پاالیش نفت امام خمینی (ره) شازند
«سهامی عام»

فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره مجوز1400 - 5897 :
شماره ( RNL-0048008-MYنوبت اول)

ش��ركت پاالی��ش نف��ت ام��ام خمینی (ره) ش��ازند در نظر دارد فراخ��وان ارزیابی كیفی جه��ت برگزاری مناقص��ه عمومی خرید  180تن ماده ش��یمیایی
 D.M.D.Sب��ه ش��ماره مناقصه  RNL-0048008-MYو ش��ماره فراخ��وان  2000092447000129را از طریق س��امانه ت��داركات الكترونیكی دول��ت برگزار نمای��د .كلیه مراحل
برگزاری فراخوان ارزیابی كیفی از دریافت و تحویل اس��ناد اس��تعالم ارزیابی كیفی تا ارس��ال دعوتنامه جهت س��ایر مراحل مناقصه ،از طریق درگاه س��امانه تداركات
الكترونیكی دولت (س��تاد) به آدرس  WWW.SETADIRAN.IRانجام خواهد ش��د .الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در س��ایت مذكور
و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت ش��ركت در مناقصه محقق س��ازند .تاریخ انتش��ار فراخوان در س��امانه تاریخ  1400/09/13و  1400/09/16می باشد .اطالعات و اسناد
مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی كیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد برای مناقصه گران ارسال خواهد شد.
ردیف
1

شماره مناقصه
MY-0048008-RNL

شرح مختصر كاال
ماده شیمیایی D.M.D.S

مقدار/
تعداد
 180تن

برآورد هزینه انجام موضوع
مناقصه (ریال)
45,000,000,000

1408419ف

مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی كیفی :ساعت  18روز سه شنبه تاریخ 1400/09/23
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی كیفی :ساعت  18روز چهارشنبه تاریخ 1400/10/08
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:
آدرس :اراك -كیلومتر  20جاده بروجرد -سه راهی شازند -اداره تداركات كاال -اتاق 118تلفن086-33492916-33492840 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام و مراحل عضویت در سامانه :مركز تماس021-1456 :
شناسه آگهی 1233367
آدرس اینترنتیWWW.IKORC.IR :

مبلغ تضمین شركت در
فرآیند ارجاع كار (ریال)
2,250,000,000

روابط عمومی شركت پاالیش نفت امام خمینی (ره) شازند

