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سال سی و چهارم

شماره 9689

عربستان بلند پرواز چطور پای میز مذاکره با ایران نشست؟
جامعه بینالمللی به دلیل حمایت این کشور از تروریسم،
به ویژه پس از قتل «جمال خاشقچی» تشدید شده است
وهمچنین این کشور به خوبی درک کرده آمریکا در مسیر
خروج نظامی از منطقه قرار دارد و به زودی حمایت خود از
عربستان را برخواهد داشت و یا کاهش میدهد .از طرف
دیگر ،عربستان در تمامی پروندههای امنیتی به ویژه در

«محمود الهاشمی» مدیر مرکز مطالعات راهبردی بغداد
درباره دلیل تغییر موضع عربستان به نشستن پای میز
گفتوگو با ایران میگوید« :آنچه عربستان را بر آن داشت
تا در برقراری رابطه با جمهوری اسالمی انعطاف نشان
داده و به پای میز گفتوگو بیاید ،عوامل مختلفی دارد؛ از
طرفی اتهامات مطرح شده علیه عربستان سعودی از سوی

جواد فراهانی چندماهیمیشودتهرانو
ریاضبهمنظوربهبودوتوسعهروابطخودبایکدیگر
رایزنیمیکنندوتاکنونبنابراظهاراتمسئوالن
مربوط،چهاردورازمذاکراتبیندوکشورانجامشده
کهآخریندورآندر ۲۱سپتامبر( ۳۰شهریور)در
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◾

اختالف بین عربستان و ایران برای کشورهای منطقه
بسیار مهم و نگرانکننده اســت؛ زیــرا عربستان
سعودی با توجه به اینکه سرزمینهای مقدس
اســامــی اعــم از بیتهللا الــحــرام ،مسجد پیامبر
اعظم(ص) و بسیاری از آثار اسالمی دیگر را در خود
جای داده ،جایگاه ویژهای برای مسلمانان دارد و از
طرفدیگربهدلیلاینکهبزرگترینصادرکنندهنفت
در جهان محسوب میشود ،از اهمیت جغرافیایی
و اقتصادی باالیی برخوردار است .در طرف مقابل،
جمهوری اسالمی نیز نخستین کشوری است که
نظام آن در جهان ،هویت اسالمی را در اداره کشور
اعــام کــرده و جایگاه قدرتمندی را نزد مسلمانان
دارد و وجود برخی اماکن مذهبی و اسالمی در آن بر
تقویت جایگاه و تأثیرگذاری آن افزوده است .عالوه
براین ،پیشرفت عظیم علمی ،موقعیت ژئوپلتیک،
قدرتمقابلهبارژیمصهیونیستی،برتریاقتصادی،
نظامی ،علمی و عمق راهبردی آن به عنوان حامی
محور مقاومت در منطقه ،نقش آن در تحوالت
منطقه را بسیار پررنگ کرده است .از این رو اختالف
دو کشور ،بر منطقه و به طور کلی بر جهان اسالم
بازتاب دارد و این اختالفات ،منطقه را در حالتی از
تنش و بیثباتی قرار میدهد و در مقابل از سرگیری و
تقویتاینروابطسببایجادثباتدرمنطقهبهویژه
درابعادامنیتی،مذهبی،سیاسیواقتصادیخواهد

کشتار
به لطف سکوت
اتحادیه اروپا

«میک واالس»
قانونگذار اروپایی در
رشته توییتهایی به
شدت از سفر رئیس
جمهور فرانسه به
عربستان سعودی
انتقاد کرد و نوشت:
«مهم است به خاطر
داشته باشید که
عربستان فقط به
لطف حمایت فرانسه
و دیگران و به لطف
سکوت اتحادیه اروپا
که بسیار به حقوق
بشر اهمیت میدهد،
توانست نسل کشی
مردم یمن را انجام
دهد».

میدهد و مقابله با آن ضروری است .این درحالی
است که عربستان سعودی میلیاردها دالر برای
گسترش تروریسم در جهان از طریق ایدئولوژی
وهابی پرداخته که سبب کشتار میلیونها نفر
شده است و از طرف دیگر با آغاز جنگ مستقیم
علیه ملت یمن آشکارا در امور این کشور دخالت
کرد .اتهاماتی که عربستان به نیروهای مقاومت
در منطقه وارد میکند و آن را مداخله در امور دیگر
ملتها میداند به نفع آمریکا و رژیم صهیونیستی
و ترس از نابودی حکومت خود است که به نماد
تروریسم در جهان تبدیل شده است.

ضرر بزرگ ریاض از دشمنی با تهران

اگرچه روابط جمهوری اسالمی
و عربستان ســعــودی در روابــط
اقتصادی و خارجی در هیچ برههای ابعاد کاملی
به خــود نگرفت و رویکردهای متفاوت سیاسی و
عقیدتییعنیسیاستدنبالهرویسعودیازآمریکا
و حاکمیت تفکر وهابی و سلفی این کشور همواره
مانعازتشکیلروابطخوبمیاندوطرفبودهاست،
اما فعالیت سفارتخانههای دو کشور میتوانست
بر امکان پیشبرد بیشتر روابــط دوجانبه و ارتقای
آن به سطح قابل قبول و دستکم به دور از تنش
کمک کند ،ولی متأسفانه از یکسو کارشکنیهای
سعودی علیه ایران در مجامع بینالمللی و از سوی
دیگر فاجعه منا و در نهایت اقدام آل سعود در اعدام
شیخ نمر باقر النمر ،احساسات و خشم مردم ایران
را برانگیخت و همه این تحوالت منجر به تعطیلی
سفارتخانههای دو کشور و توقف فعالیتهای
دیپلماتیک و قطع روابط میان آنها شد.

◾

حاشیهنشستساالنهمجمععمومیسازمانمللبوده
است؛دوطرفنشستهایمشترکیراانجامدادند
وآنطورکهپیداست،دوردیگرینیزبهزودیبرگزار
خواهدشد.آنگونهکهبهنظرمیرسدبنابردالیل
متعددیدورهزمانیاینمذاکراتکوتاهنخواهدبود؛

دیدگاه

مادرخصوصتأثیراینمذاکراتبرتحوالتمنطقه
واینکهچراعربستانبهایننتیجهرسیدهکهبایدبر
سرمیزگفتوگوباایرانبنشیندبا«محمودالهاشمی»
مدیرمرکزمطالعاتراهبردیبغدادوتحلیلگر
برجستهمسائلبینالمللدرعراقگفتوگوکردهایم.

مدیر مرکز مطالعات راهبردی بغداد در گفتوگو با قدس
ضمن تأکید بر نقش غرب در اختالفات بین ایران و عربستان مطرح کرد

◾در دهه اخیر ،روابط ایران
و عربستان به شکل بیسابقهای
تــیــره و در نهایت قطع ش ــد؛ به
نظر شما چرا روابط این دو کشور
تا این حد تیره است؟

◾به نظر شما روابــط خوب یا بد ایــران و عربستان
چگونه مــیتــوانــد بــر تــحــوالت و مناسبات منطقه
تأثیر بگذارد؟

جنگ یمن شکست خورده و در سالهای گذشته نه فقط
دستاوردی را محقق نکرده ،بلکه هزینههای هنگفتی را در
جنگهای فرسایشی متحمل شده است .همچنین به
دلیل همین شکستها و اختالفات منطقهای ،موقعیت
سیاسی آن در شــورای همکاری خلیجفارس و کشورهای
منطقه به شدت تضعیف شده است .عربستان امروز به

یقینرسیدهاستکهایرانبهیکقدرتمنطقهایوجهانی
تبدیل شده که نمیتوان آن را دور زد و با آن دشمنی کرد.
همه این عوامل سبب شده تا عربستان از بلندپروازیهای
خود دست کشیده و مبتنی بر واقعیتهای موجود پای
میز گفتوگو با ایران بیاید و از این طریق مشکالت خود را
رفع کند».

◾

◾پیشبینی شما از روند گفتوگوها میان ایران و
عربستان و موفقیتآمیز بودن آن چیست؟

شد و عراق راهی آسان برای حمایت از این روابط و
توسعه آن خواهد بود؛ چراکه این هم به نفع عراق و
هم همسو با منافع کشورهای عربی همسایه است.

◾

◾در برههای از زمان ،تنشها میان ایران و عربستان
بــهشــدت بــاال گرفت و حتی بــه پــدیــدهای مــوســوم به
«جنگ نفتکشها» منجر شد؛ به نظر شما بازنده
ایــن تنشها و همچنین دیگر پروندههای اختالفی
مانند سوریه ،عراق ،یمن ،لبنان و...کدام یک از طرفین
بوده است؟

تردیدی نیست آمریکا و رژیم صهیونیستی در باال
بردن سطح اختالفات بین ایران و عربستان نقش
زیادی دارنــد؛ زیرا آمریکا معتقد است نزدیکی دو
کشور موجب قدرت مسلمانان و کاهش حوزهبحران
خواهد شد و همچنین موجب میشود تا کشورهای
منطقه بــدون نیاز به سایر قــدرتهــای بینالمللی
قادر به دفاع از خود باشند .آمریکا برای جلوگیری
از ص ــادرات نفت ای ــران و اعمال فشار اقتصادی
بر آن ،عربستان سعودی را وادار به همکاری در
تولید بیشتر نفت و پایین آوردن بهای آن کرد و این
تنشها تا سطحی پیش رفت که در برههای جنگ
نفتکشها را رقم زد .بیشک عربستان بیشترین
زیــان را از دشمنی با ایــران متحمل میشود؛ زیرا
ضعف عربستان ،خود را در جنگ علیه یمن و میزان
خسارتهاییکهاینکشورمتحملشدآشکارکرده،
همانطور که باوجود حمایت از تروریستها در

سوریه ،شکست خورد و به اهدافی که در نظر داشت
به هیچ وجه نرسید .در عراق نیز  5هزار بمبگذار
انتحاری را به آنجا فرستاد که هزاران بیگناه را کشتند
و بازارها و مؤسسات دولتی را به آتش کشیدند ،اما
از لحاظ سیاسی و تحقق اهداف ژئوپلتیک ،بازنده
بود .بهتازگی تنشها در تمامی پروندهها با پذیرش
مذاکرهباجمهوریاسالمیازسویعربستانکاهش
یافته است؛ چراکه این کشور متوجه شد اوال ًوارد
جنگهای فرسایشی بیفایده شده که بودجه کشور
را تمام کرده و ثانیا ًنقش آن را در منطقه از جمله در
شورای همکاری خلیج فارس تضعیف کرده است.

صرفا ًپولی است که فقط به شرکتهای آمریکایی
پرداخت میشود؛ گــواه بر این مدعا این است که
آنها در جنگ خود علیه یمن شکست خوردهاند
و به هیچ وجه شاهد ارتشی سازمان یافته و توانمند
بــرای استفاده از تسلیحات مدرنی که خریداری
کرده ،نبودهایم.

◾

◾عربستان سعودی همواره ایران را به دخالت در
امور دیگران متهم میکند ،در حالی که خود با راهاندازی
جنگ علیه یمن در امور این کشور دخالت کرد؛ به نظر
شما علت اتهامزنی عربستان به ایــران چیست و به
واقع ،چه کسی در امور دیگران دخالت میکند؟

◾

آن در تــاشانــد و بــا وجــود ایــن ،تاکنون موفق به
دستیابی به این هدف نشدهاند .تمام گروههای
مقاومت در همکاری منسجم و فعال با ایران قرار
دارنــد .حمایت ایــران از محور مقاومت یا مشاوره
نظامی بــه کــشــورهــایــی کــه بــا جنگ تروریستی
روبــهرو بودهاند ،دخالت در امور دیگر کشورها به
شمار نمیرود؛ چراکه اوال ًاین حضور و مشاوره به
درخواست دولت این کشورها بوده و ثانیا ًتروریسم
تهدیدی اســت کــه همه دنیا را تحت تأثیر قــرار

کشورها یک طرفی از آن نیستند و حتی اعضای
دائ ــم شـ ــورای امنیت نیز حــق چنین مشارکت
دادنی را ندارند؛ آلمان هم به این دلیل در مذاکرات
حضور دارد که یک قــدرت سیاسی و اقتصادی
بــا نفوذ بینالمللی اســت و نظر خــود را در مــورد
مسائل بینالمللی دارد ،امــا کشورهای حاشیه
خلیج فارس از جمله عربستان سعودی و امارات،
چــه از نــزدیــک و چــه از دور بــه ایــن پــرونــده هیچ
ارتباطی ندارند.

◾

رازهــا و امــوری وجــود دارد که توضیح آنهــا ممکن
است دشوار باشد .عربستان سعودی اعالم کرده
دارای 400ه ــزار پرسنل نظامی است و این کشور
بیشترین هزینه نظامی را داشته و دومین کشور در
زمینهخریدتسلیحاتاست؛اماهیچگاهبرایاثبات
قدرت خود نه این نیروها و نه تسلیحات خریداری
شده را نشان نداده است؛ به همین خاطر ،این شبهه
در بین بسیاری ایجاد شده که این تعداد از نیروهای
مسلحمانندیکتوهماستومعامالتتسلیحاتی

آگهی مزایده(نوبت اول)

/1408541ف

/1408641ر

پیمانکاران دارای صالحیت جهت تهیه ،س�اخت ،بارگیری ،حمل ،تخلیه ،نصب

و اجرای کامل عملیات پارتیش�ن شیش�ه ای واحدهای اداری نیم طبقه و قسمتی

از بدنه و س�قف البی پروژه هتل بهار اقدام نماید .لذا از کلیه ش�رکتهای واجد
ش�رایط که دارای رزومه مناسب در زمینه ساخت اینگونه مجموعه ها میباشند،

دعوت مینماید جهت دریافت اس�ناد مناقصه حداکثر تا تاریخ  1400/09/17به
دبیرخانه معاونت فنی و عمرانی بنیاد بهره وری موقوفات آس�تان قدس رضوی
به نش�انی مشهد ،چهارراه شهدا ،س�ازمان مرکزی آستان قدس رضوی مراجعه یا

1408589

1408631ف

ش��هرداري شانديز در نظر دارد به استنادمصوبه ش��ماره 1438مورخ 1400/08/17شورای محترم اسالمي
شهر شانديز نسبت به برون سپاری عملیات عمرانی سطح شهر اقدام نمايد.
شرايط تجديد مناقصه :
-1متقاضیان بايس��تی حداقل دارای رتبه  5راه و ترابری و يا ابنیه از س��ازمان مديريت برنامه و بودجه و
دارای حداقل اعتبار الزم در زمان برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد می باشد
 -1مبلغ س��پرده ش��ركت درتجديد مناقصه 2.210.000.000 :ريال به شماره حساب  0204880582008بانك
ملي بنام سپرده شهرداري شانديز يا اخذ ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری شانديز با اعتبار  3ماه از تاريخ
تسلیم پیشنهادها و  3ماه ديگر قابل تمديد باشد.
 -2در صورت امتناع از عقد قرارداد مبلغ س��پرده برندگان اول و دوم وس��وم مناقصه به ترتیب به نفع
شهرداری ضبط خواهد شد.
-3زمان توزيع اسناد از طريق سامانه ستاد :از تاريخ  1400/09/13لغايت 1400/09/16
-4مهلت بارگزاری پیشنهاد در سامانه ستاد  :تا ساعت  13يکشنبه مورخ 1400/09/28
-5زمان بازگشائي اسناد تجديد مناقصه از طريق سامانه ستاد :مورخ 1400/09/28ساعت  13/30در محل
شهرداری صورت می گیرد.
 -6هزينه درج آگهي ها به عهده برنده مناقصه مي باشد.
-7ساير اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد تجديدمناقصه درج شده است .
-8كلیهمراحلبرگزاریتجديدمناقصهازطريقسامانهستادبهآدرس https://setadiran.irانجاممیگردد.
جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  05131422:تماس حاصل فرمائید.

شهرداري شانديز

نوبت اول

شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی در نظر دارد از محل منابع داخلی
(جاری) بر اساس قانون برگزاری معامالت شرکتهای سهامی آبفا پروژه مشروحه ذیل را از طریق
مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
( )WWW.SETADIRAN.IRانجام و به شرکتهای ذیصالح واگذار نماید.
ردیف

1

نام و مشخصات خدمات مورد نیاز

مدت

برآورد اولیه(ریال)

واگذاری خدمات امور اداری و مالی
و انفورماتیک  ،راننده سبک  ،امور

عمومی و خدمات  ،اپراتور مشترکین

1408624ف

آستان قدس رضوی

آگهی مناقصه عمومی

آگهی تجدید مناقصه عمومی شهرداری شاندیز( نوبت دوم)

آس�تان قدس رض�وی در نظر دارد از طری�ق مناقصه عمومی نس�بت به انتخاب

روزنامهها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

شهرداری تربت حیدريه در نظر دارد نسبت به فروش سه قطعه زمین واقع در خیابان مهر بین مهر  15و  17و خیابان رضا
شهر -رضا شهر  6/6از طريق برگزاری مزايده عمومی به متقاضیان واجد الشرايط واگذار نمايد  .لذا از كلیه متقاضیان
جهت شركت در اين مزايده دعوت بعمل می ايد جهت كسب اطالعات بیشتر و دريافت اسناد به اداره امالک شهرداری
واحد مستغالت مراجعه فرمايند .يا با شماره  52222082تماس حاصل فرمايید .
تسلیم پیشنهادات :تا مورخ  1400/09/25ساعت  13:15به
خريد اسناد :از تاريخ  1400/09/10لغايت 1400/09/22
بازگشائی پاكت ها  1400/09/27 :در كمیسیون معامالت شهرداری
دبیر خانه حراست شهرداری می باشد .
•*هزينه دونوبت نشر اگهی روزنامه بعهده برنده مزايده می باشد .
تربت حیدريه.
•*اطالعات بیشتر و شرايط مزايده در اسناد قید گرديده است  .ابوالقاسم عظیمی -سرپرست شهرداری تربت حیدريه

,1408575ف

مناقصه عمومی خرید ،ساخت و نصب پارتیشن
شیشه ای و نورگیر البی پروژه هتل بهار

با شماره تلفن  05132001126تماس حاصل نمایند .ضمنا هزینه چاپ آگهی در

5

گفتوگوی
ویژه

◾در آستانه آغــاز مذاکرات هستهای ویــن ،برخی
تاریخعنوان/ 08 / 01
آگهی
منطقه به
ان منکر عمق راهبردی خود در
◾براساس آمارهای رسمی و غیررسمی عربستان
1400از جمله عربستان خواهان حضور در
کشورهای عربی
صفحهایر5
یک نیروی نظامی و ایدئولوژیک مبتنی بر روحیه
سعودی به عنوان یکی از بزرگترین واردکنندگان سالح
این مذاکرات شدند؛ نظر شما در مورد این درخواست
مــقــاومــت و آزادی نیست؛ روحــیــه و قــدرتــی که
در جهان به شمار میرود؛ اما با این وجود نتوانسته در
و دالیل آن چیست؟
مدتهاست آمریکا ،عربستان سعودی ،کشورهای
هیچ پروندهای پیروز شود؛ به نظر شما علت این عجز
کشورهای شورای همکاری خلیج فارس حق شرکت
غربی و رژیم صهیونیستی برای تضعیف یا نابودی
چیست؟
در مــذاکــرات هستهای ای ــران را نــدارنــد؛ زیــرا این

آگه��ی تغییرات ش��ركت تولیدی وصنعتی
شیشه ايمنی شرق شركت سهامی خاص به
شماره ثبت  7512و شناسه ملی 10380233081

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدي��ره م��ورخ
 1400,06,06تصمیمات ذيل اتخاذ ش��د  :آقای محمد
اس��تقبال به ش��ماره ملی  0938558153به سمت
مدي��ر عامل و عض��و هیئت مدي��ره و آقای مصطفی
اس��تقبال به ش��ماره ملی  0938586262به سمت
ريی��س هیئ��ت مدي��ره و آقای عل��ی اس��تقبال به
ش��ماره ملی  0922634378به ش��مت نايب رئیس
هیئت مديره انتخاب گرديدند .كلیه اسناد و اوراق
تعهدآور ش��ركت با امض��اء رئیس هیئ��ت مديره و
مدير عامل همراه با مهر شركت معتبر می باشد.
اداره كل ثبت اسناد و امالک استان خراسان
رضوی اداره ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری
مشهد ()1235881

مشترکاتی بین عربستان و ایــران وجود دارد که با
توجه به اسالمی بودن دو کشور و سابقه روابط خوب
در این زمینه میتوان آنها را فعال کرد و همچنین
دو کشور از قدرتهای اقتصادی هستند و امکان
همکاری در این زمینه وجــود دارد .همانگونه که
عربستان میداند در صورت خروج آمریکا از منطقه
باید امنیت خود را حفظ کند و ایــران یک نیروی
نظامی با توانمندیهای باال دارد که میتواند امنیت
منطقه را حفظ کند.
دو کشور میتوانند در بسیاری از زمینهها با یکدیگر
هماهنگ باشند و شرایط عینی را برای حل بسیاری
از مشکالت سیاسی و امنیتی منطقه فراهم کنند؛
اما عربستان با وجود این بستر مناسب همچنان
نگران صــدور تصمیم صریح در مــورد بازگشت و
ازسرگیری رابطه خود با جمهوری اسالمی است
و دلیل ایــن امــر نیز به تأثیرگذاری آمریکا و رژیم
صهیونیستیبرتصمیمگیریعربستانبرمیگردد
و همچنین ،این کشور هنوز روی احتمال شکست
مذاکرات هستهای و تداوم فشارهای اقتصادی بر
ایران امید بسته است.

 12ماه

72.000.000.000

سایر توضیحات تکمیلی و شرح کار در اسناد اعالم شده است که الزم است مناقصه گران
حداکثر ظرف  3روز پس از انتشار آگهی از طریق سامانه فوق الذکر اخذ و اقدام نمایند .ضمنا ً
هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی

