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دانشجویان در مبارزههای پیش از انقالب نقش فعالی
در مخالفت با سیاستهای رژیم پهلوی داشتند.
در  ۱۶آذر  ۱۳۳۲در پی یورش نظامیان به اجتماع
دانشجویان دانشگاه تهران که به دیدار ریچارد نیکسون
معاون رئیسجمهور آمریکا با شاه و همچنین از
سرگیری روابط ایران با بریتانیا در پی کودتای 28مرداد
اعتراض داشتند سه تَن از آنها به شهادت رسیدند تا این
روز به عنوان روز دانشجو نامگذاری شود.
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سومین عملیات شهادتطلبانه علیه متجاوزان در کمتر از دو هفته

فقط
لفاظیهای
توخالی!

نخستوزیر اسبق
رژیمصهیونیستی
با انتقاد از رویکرد
کابینه کنونی این رژیم
نوشت :لفاظیهای
توخالی علیه ایران
فقط اسرائیل را
ضعیفترمیکند.
ایهود باراک افزود:
نتانیاهو،نخستوزیر
پیشیننیزدر
فراهم کردن طرح
جایگزین در صورت
شکستدیپلماسی
با ایران ناکام بود.
وی گفت :گستاخی و
لفاظیهای تو خالی،
راهی برای ادامه
نبوده و تنها اسرائیل
را ضعیفتر کرده و
تواناییاش برای دفاع
از خود را به حداقل
رسانده است.

صهیونیستهازیرمنگنهمقاومت
خالدی در میان
پشت کــردن برخی
ته ــای عــربــی
دولـ ـ 
سازشکار به آرمان
فـلـسـطـیــن و تنها
گذاشتن ا یــن ملت
مظلوم در چنگال صهیونیستهای
ب ـیرحــم ،م ــردم مـقــاوم ایــن خطه اما
بیکار ننشسته و با انجام عملیاتهای
شهادتطلبانه پیدرپی این جمله را
جار میزنند که فلسطین و مقاومت
همچنان زنــده و بالنده اســت .بر این
ا سـ ــاس روز گــذ ش ـتــه بـ ــرای سومین
بــار در دو هفته ا خـیــر شــا هــد انجام
عملیات استشهادی علیه متجاوزان
در سرزمینهای اشغالی بــود یــم .در
جــریــان ای ــن عـمـلـیــات ،یــک نــوجــوان
15ســا لــه فلسطینی بــا ن ــام «محمد
نضال یونس» به وسیله خودرو خود،
یکی از نظامیان صهیونیست را در
نزدیکی «طولکرم» در کرانه باختری
زیرگرفت .وضعیت این نظامی که به
بیمارستان منتقل شده وخیم گزارش

شــده اس ــت .مـجــری ایــن عملیات با
شلیک نظامیان به شهادت رسیده
است.
ایـ ــن دومـ ـی ــن اقـ ـ ــدام اس ـت ـش ـهــادی
در ف ـل ـس ـط ـیــن ا شــغ ــا ل ــی در هفته
جـ ــاری اسـ ــت .نــی ــروه ــای اشـغــالـگــر
صهیونیستی روز شنبه نیز از فاصله
بسیار نزدیک به یک جوان فلسطینی
در منطقه باب العمود در شهر قدس
اشغالی شلیک کردند که به شهادت
وی منجر شــد .آنهــا ادعــا کردند وی
بــا ســاح ســرد بــه یــک شهرکنشین
حمله کرده است .ویدئوهای منتشر
شده در شبکههای اجتماعی اما یک
پلیس را نشان مـید هــد کــه چند بار
از فاصله بسیار نــزد یــک بــه محمد
سلیمه شلیک میکند در حالی که
وی بر زمین افتاده است .این حرکت
غیرانسانی حتی ص ــدای نهادهای
بینالمللی را هم درآورد تا جایی که
دفتر حقوقبشر سازمان ملل متحد در
بیانیهای تیراندازی صهیونیستها به
یک جوان فلسطینی در قدس اشغالی

و بــه ش ـهــادت رســانــدن او را «اع ــدام
خارج از چارچوب قانونی» خواند.
این تحوالت در حالی است که ابتدای
م ــاه جـ ــاری (آذرم ـ ـ ــاه) ن ـیــز عملیات
استشهادی «فــادی ابوشخیدم» در
قدس منجر به کشته و زخمی شدن
پنج صهیونیست شد .روند عملیات
تطـلـبــانــه عـلـیــه اشـغــالـگــران
شـهــاد 
اسرائیلی در ماه جاری بهویژه در کرانه
غربی و قدس اشغالی افزایش داشته
و به شهادت چهار فلسطینی و کشته
ش ــدن یــک شـهــرکنـشـیــن و زخمی
شدن  27نفر دیگر با سطوح مختلف
منجر شده است .به نظر میرسد ملت
فلسطین بــرخــاف ذ لــت کشورهای
عربی و دویــدن نظامهای واپسگرای
عربی برای عادیسازی روابط با رژیم
صهیونیستی و تالش محور آمریکا و
اسرائیل برای حذف مسئله فلسطین
از حــاف ـظــه ف ـل ـس ـط ـی ـن ـیــان،عــربهــا
و مسلمانان ،هــر روز پایبندی خود
را بـ ــه آرمـ ـ ــا نهـ ـ ــای خ ـ ــود و ق ــدس
اعالم میکند.

جهان

گزارش
سفراردوغان و بن سلمان
به حاشیه خلیجفارس

ترافیک سنگین
دیپلماتیک
در چهارراه
انرژی جهان

شركت ملی نفت ایران
شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب
شركت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری
(سهامی خاص)

علوی تکاپوی محورهای سلفی و عثمانی برای
رقابت بر سر فرصتهای منطقه شدت گرفته
اســت .در همین راسـتــا ،منابع آگــاه در ریاض
از آغاز سفر دورهای ولیعهد سعودی به برخی
کـشــورهــای عــر بــی حاشیه خلیجفارس از روز
گذشته با محوریت ایران خبر دادند.
به گزارش فارس ،محمد بن سلمان به کشورهای
عمان ،بحرین ،قطر ،امارات و کویت سفر خواهد
کرد .این سفرها بر تقویت همکاری و هماهنگی
بین کـشــورهــای ش ــورای همکاری خلیجفارس
در همه زمینهها و مــو ضــو عــات مهم منطقه
تمرکز دارد و از مهمترین موضوعات در دستور
کــار آن ،مناقشه پــرونــده هستهای و موشکی
ای ــران بــا همه اج ــزای آن بنا بــر ایــن گ ــزارش ،در
ای ــن سفر ام ـکــان ای ـجــاد را هح ـلــی جــامــع بــرای
بحران یمن بر اســاس طرح ابتکار خلیجفارس
و ســازوکــار اجــرایــی آن ،نتایج کنفرانس جامع
گفتوگوی ملی یمن ،قطعنامه شماره ۲۲۱۶
ش ــورای امنیت ســازمــان ملل و طــرح ابتکاری
عربستان سعودی بــرای پایان دادن به بحران
یمن و رنــج انـســانــی م ــردم ایــن کـشــور بررسی
خواهد شد.
به گفته این منابع ،در جریان این سفر ،تحوالت
در عرصه عــراق در سایه اعــام نتایج انتخابات
اخـیــر پــارلـمــانــی ،وضعیت ســور یــه و تحوالت
فلسطین مــورد رایــزنــی قــرار خواهد گرفت .در
همین راستا ،یک منبع آگاه به خبرگزاری آلمان
گفت :مذاکرات بنسلمان در کشورهای شورای
همکاری خلیجفارس همچنین به اهمیت وحدت
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گروکشی از لبنان
برای جبران شکست در یمن

روسیه و هند به دنبال گسترش همکاریهای دوجانبه خود هستند .در
همین راستا ،دستیار رئیسجمهور روسیه اعالم کرد پس از گفتوگوهای
والدیمیر پوتین و نارندرا مــودی ،نخستوزیر هند ۱۰ ،موافقتنامه در
زمینههای مختلف امضا خواهد شد که شامل توافقات نیمهمحرمانه
است و کار روی آنها همچنان ادامه دارد .به گزارش تسنیم ،یوری اوشاکوف
با اشاره به سفر پوتین به دهلینو افزود :هیئتها به دلیل محدودیتهای
کــرونــایــی کــوچــک خــواهـنــد ب ــود و از ط ــرف روس ـیــه ،ســرگـئــی الوروف
وزیر امور خارجه ،سرگئی شویگو وزیر دفــاع ،ایگور سچین مدیرعامل
روسنفت و اوشــاکــوف شرکت میکنند .از ســوی دیگر «سوبرامانیام
جایشانکار» وزیرخارجه هند و «سرگئی الوروف» همتای روس او که در
دهلینو به سر میبرد ،با یکدیگر دیدار و بر روابط محکم بین رهبران دو
کشور تأکید کردند و همچنین تعدادی قرارداد نظامی در دیدار وزیران دفاع
دو کشور به امضای طرفین رسید .وزیرخارجه هند در این باره گفت :برای
ما ،نشست ساالنه سران هند و روسیه یک رویداد منحصربهفرد است.
نخستوزیر مودی و رئیسجمهور پوتین رابطهای سرشار از اعتماد و
اطمینان دارند .نشست ساالنه سران هند و روسیه پس از دو سال وقفه
به دلیل کرونا ،برگزار میشود .ما مشتاقانه منتظر نتایج بسیار مهمی از
این اجالس هستیم .وی همچنین ادامه داد :دهلینو عمیقا ًاز حمایت
قوی روسیه از هند قدردانی میکند .ما امیدواریم همکاری ما صلح ،رفاه و
ثبات را برای کل منطقه به ارمغان بیاورد .وزیر خارجه روسیه نیز گفت :یک
بسته کامل از اسناد مهم برای امضا شدن در این اجالس تهیه شده است.
فروش سامانه دفاع هوایی «اس »۴۰۰روسیه به هند به ارزش  5میلیارد
دالر مهمترین موضوع در روابط میان دهلینو و مسکو در ماههای اخیر
بوده است .روسیه هماکنون حدود ۶۰درصد از نیازهای صنایع دفاعی هند
را تأمین میکند و نخستین محموله از سامانه اس ۴۰۰در ماههای آینده
تحویل هند خواهد شد.
رسانههای هند پیشتر پیشبینی کــرده بودند همکاریهای نظامی،
صنایع دفاعی ،تجارت و اقتصاد در صدر موضوعات مورد مذاکره میان
رئیسجمهور روسیه و مقامات هندی در سفر روز دوشنبه «والدیمیر
پوتین» به دهلینو قرار گیرد .رئیسجمهور روسیه و نخستوزیر هند
از سال  ۲۰۱۴تاکنون  ۱۹بار با یکدیگر دیدار کردهاند .گفتنی است ،هند از
جمله متحدان آسیایی ایاالت متحده به شمار میرود و داشتن دشمن
مشترکی به نام چین این کشور را به آمریکا نزدیک کرده است.

خواهد یافت .ما از تالشهای دیپلماتیک برای
بازگشایی درهای مذاکره و گفتمان در منطقه رفع
سو ءتفاهمها استقبال میکنیم .رجب طیب
اردوغ ــان عنوان کــرد :ترکیه خواستار توسعه و
تقویت روابط و همکاریها با تمامی کشورهای
خلیجفارس اســت .وی دربــاره حضور بازرگانان
ترکیه در بــازار قطر نیز گفت :بــازرگــانــان ترکیه
اجرای پروژههایی به ارزش حدود  15میلیارد دالر
در قطر را برعهده دارند.
وزیـ ــر امـ ــور خــارجــه قـطــر هــم در دوحـ ــه اعــام
ک ـ ــرد :پ ــایــهه ــای اق ـت ـصــاد تــرک ـیــه مستحکم
اس ــت و مــا بــه اقـتـصــاد تــرکـیــه کــه ت ـنــوع دارد،
اعتماد داریم.
محمد بن عبدالرحمن آ لثــا نــی طی سخنانی
در نشست مشترک خبری با همتای ترکیهای
خود افــزود :در دیــدار دوجانبه با چاووشاوغلو
مـســا ئــل مختلف چ ــون فلسطین و تـحــوالت
اخیر در سوریه و افغانستان را مــورد ارزیابی
قرار دادهاند.

حسین محمدی اصــل پــس از فــروپــاشــی
دیکتاتوری صــدام حسین ،نظریهپردازان علم
سیاست در غرب این باور را داشتند که سیاست
خارجی آمریکا و کشورهای اروپایی باید به سوی
پررنگکردننقشعربستانسعودیدرژئوپلتیک
و ژئواکونومی منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا
حرکت کند .به همین خاطر ساختار دیپلماسی
آمریکاییها نسبت به ریاض بر اساس توسعه در
قبال نفت شکل گرفت .امروز اما به نظر میرسد
به خاطر نیل به این توسعه که وابسته به صنعت و
فناوری همان کشورهای غربی است ،سعودیها به
مرور از اقتدار مورد نظرشان دور شدهاند .از طرفی
توسعهگرایی سعودی موجب شکلگیری رقابتی
گسترده میان دولتهای عربی شد تا آنجا که امروز
امارات متحده عربی دست و پا میزند تا از ریاض
پیشی بگیرد .استارت این تقابل از جبهه یمن زده
شد چراکه ابوظبی به دنبال ایجاد زیرساختهای
اقتصادی بود که منجر به هدف قرارگرفتن بنادر
جنوب یمن بــرای آنــان شد و اینگونه روز به روز
خطکشی میان دو طرف پررنگتر میشود .این در
حالی است که سعودیها به عنوان بازیگر اصلی،
این روزها به واسطه فرسایشی شدن جنگ یمن
بهشدت زیرفشار هستند و بدهی سنگینی به
بار آوردهانــد .با وجود این ،نکته مهمی که باید به
آن توجه کرد این است آمریکاییها که خود در
خاورمیانه گرفتار هستند هرگز حاضر نخواهند
بود در مسئله یمن به ر یــاض کمک مستقیمی
کنند زیرا آنها به دنبال سرزمینهایی میروند
که ارزش اقتصادیشان با ارزش جغرافیاییشان
توأمان باشد؛ مانند آنچه در عــراق و افغانستان
رقم خورد .به همین دلیل با قطعی شدن شکست
عربستان در نبرد مــأرب ،آلسعود شمشیر را از
نیام کشیده و به سوی لبنان نشانه گرفت .آنها
میخواهند در ازای از دست دادن مأرب ،از لبنان
گروکشی کنند تا به دو هدف اصلی خود برسند؛
نخست اینکه غرب به شرایط و نیازهایشان توجه
کند و متوجه قدرت راهبردیشان در منطقه شود،
دوم در صورت ادامه بیتوجهی تجاری-اقتصادی
بایدن به ریــاض ،از موقعیت تجاری و اقتصادی
لبنان به نفع خود استفاده کنند .این نقشه ،از
طرفی به برنامه توسعه بنادر امارات هم برمیگردد
ت راهبردیاش را داشتن پایگاه تجاری
که سیاس 
در اغلب بنادر مهم جهان اتخاذ کــرده و به تبع
این مسئله تالش سعودیها برای رقابت مشهود
است .در واقع سعودیها با تحریم و فشار بر لبنان
بهدنبالشکلجدیدیازهمگرایی عربیهستند.
اینگونه هم مانع پررنگ شدن نقش امــارات در
جغرافیای خاورمیانه و آفریقا میشوند و هم اقتدار
از دسترفتهشان را برمیگردانند .تنها با داشتن
این امتیازات است که میتوانند جواب بیمهری
بایدن رابدهند.در حال حاضر سعودیهادر لبنان،
در حال تکرار راهبرد فشار حداکثری ،به حاکم
گماشته برای بدست آوردن قدرت هستند .این
برنامه در مورد یمن شکست خورد و شاهد خیزش
بزرگ تودههای مردم علیه غارتگری سعودی بودیم.
بنابراینطبیعیاستدرلبنانهمنتیجهندهدزیرا
هم مردم و مقاومت لبنان خواهان استقالل کامل
این کشور هستند و هم حاکمان عربی کشورهای
مـجــاور از نفوذ سعودیها در لبنان خوشحال
نخواهند بود و بیتردید زمین بازی تغییر خواهد
کرد .نکته مهم آنجاست که دولتها ،نهادهای
نظامی و حتی تــوده مــردم منطقه باید به حفظ
جان رهبران مقاومت بیش از هر چیز فکر کنند
زیرا سعودیها ممکن است برای باز کردن مسیر
نفوذ در لبنان با طرحریزی برنامه تــرور ،از طریق
تلآویو و آمریکاییها مقاصد شوم متعددی را
دنبال کنند.

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای(نوبت اول)

1408673ف

شناسه آگهی 1233796

آدرس دفتر مرکزی مشهد:

یادداشت

امضای  ۱۰توافقنامه
میان هند و روسیه

◾سودای اقتصادی ترکیه
سوی دیگر این ماجرا ،رئیس جمهور ترکیه است
که روز گذشته در چارچوب سفری رسمی و دو
روزه با سودای اقتصادی به قطر سفر کرد .رجب
طیب اردوغ ــان پیش از عزیمت به دوح ــه ،در
فرودگاه آتاتورک استانبول گفت :درنظر داریم
عــاوه بر قطر روابــط خــود را با دیگر کشورهای
حاشیه خلیجفارس نیز گسترش دهیم.
وی دربـ ــاره رواب ــط دوجــانـبــه نیز تصریح کــرد:
روابط ترکیه و قطر مانند سالهای اخیر توسعه

شد .حداقل امتیاز ارزیابی كیفی  50امتیاز می باشد.
مهلت دریافت اسللناد استعام ارزیابی كیفی  :از ساعت  8صبح تاریخ
 1400/09/07الی ساعت  14تاریخ 1400/09/14
مهلت ارسللال پاسللخ اسللتعام ارزیابللی كیفی  :تللا سللاعت  14تاریخ
1400/09/28
اطاعات تماس دستگاه مناقصه گذار :
آدرس  :اسللتان خوزستان  -شهرستان امیدیه -بلوار نفت -شركت
بهللره برداری نفت و گاز آغاجاری/اداره تللداركات و امور كاال فکس :
تلفکس 06152620897 :
06152622683
تلفن  06152622273 :داخلی23170
اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
مركز تماس 021-41934 :
دفتر ثبت نام 85193768 -88969737 :

)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:

گزارش کوتاه

مواضع در قبال مسائل سیاسی منطقهای و
بینالمللی ،سیاست خوداتکایی خلیجفارس در
مواجهه با هرگونه نوسان در مواضع بینالمللی
در راسـتــای آن و نیز اتخاذ مواضعی همسو و
منسجم با منافع کشورهای شــورای همکاری
خـلـیـجفــارس و مـشــارکــت در حــرکــت بــه سوی
افقهای گستردهتر مطابق با چشمانداز ۲۰۳۰
پادشاهی سعودی خواهد پرداخت.

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای تأمین كاال /105ت ک آ ج 1400/نوبت دوم

شللركت بهره بللرداری نفللت و گاز آغاجللاری در نظر
دارد فراخوان ارزیابی كیفی جهت برگزاری مناقصه
عمومللی (خرید  7قلم انواع فلنج  20 ،16 ،14 ،12و  30اینچ) به شللماره
( )2000093228000232را از طریق سامانه تداركات الکترونیکی دولت
برگزار نماید .كلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی كیفی از دریافت
و تحویل اسللناد استعام ارزیابی كیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر
مراحل مناقصه ،از طریق درگاه سللامانه تللداركات الکترونیکی دولت
(ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد.
الزم اسللت مناقصه گللران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت
نام در سللایت مذكللور و دریافت گواهی امضللای الکترونیکی را جهت
شللركت در مناقصه محقق سازند .تاریخ انتشللار فراخوان در سامانه
 1400/09/07می باشد.
اطاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی كیفی
و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد

صاحب امتیاز:
مؤسسه فرهنگی قدس

اوقات شرعی به افق تهران

11:56

 2جمادی االول 1443

 7دسامبر۲۰۲۱

سال سی و چهارم

شماره WWW.QUDSONLINE.IR 9690

شرکت ملی گاز ایران شللركت مجتمع گاز پللارس جنوبی در نظللر دارد اقللام مورد
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
نیاز خود را با شللرایط ذیل بصللورت برگزاری مناقصة عمومی
دومرحلهایازطریقسامانهتداركاتالکترونیکیدولت(سامانهستاد)تامیننماید:
شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران2000093498000620 :
شماره مناقصه و تقاضا :تقاضای  0011160-ADمناقصه شماره R1-1400/011
موضوع مناقصه /شللرح مختصر اقام درخواسللتی :خرید ( BALL VALVEفقط
اقام ساخت داخل مورد تایید می باشند)
مبلغ تضمین شركت در فرایند ارجاع كار 6/749/000/000/- :ریال
نوع تضمین شللركت درفرایند ارجاع كار :تضمین شركت در فرایند ارجاع كار
بصورت یکی از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین شللماره /123402
ت 50659ه مورخ  94/09/22هیات وزیران می باشد.
مبلغ برآوردی مناقصه  337/500/000/- :ریال
آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی كیفی در سامانه ستاد  5 :روز پس از درج
نوبت دوم آگهی در صفحه اعان عمومی سامانه ستاد ایران می باشد.
آخرین مهلت بارگذاری و ارسال مستندات ارزیابی كیفی (رزومه) در سامانه

ستاد :ظرف مدت دو هفته پس از انقضای مهلت دریافت اسناد می باشد.
آخریللن مهلت بارگزاری پیشللنهادات فنی /مالی در سللامانه سللتاد  :پس از
ارزیابی كیفی مناقصه گران ،مسللتندات دریافت پیشنهاد فنی و مالی بهمراه
برنامه زمانی از طریق سامانه ستاد ارسال می گردد.
آدرس مناقصه گذار :استان بوشهر -شهرستان عسلویه -شركت مجتمع گاز
پارس جنوبی-پاالیشگاه اول -اداره خرید
بدیهی است كلیه فرآیند برگزاری مناقصه الکترونیکی از طریق درگاه سامانه
تداركات الکترونیکی دولت (سامانه ستاد) به نشانیWWW.SETADIRAN.IR :
انجام می پذیرد وبه پیشنهاد های خارج از سامانه ستاد هیچگونه ترتیب اثری
داده نخواهد شد و مناقصه گران بایستی نسبت به ثبت نام در سامانه ستاد و
دریافت گواهی امضاء الکترونیکی اقدام نمایند.
مناقصهگران میتوانند جهت كسب اطاعات بیشتر به سایت WWW.SPGC.IR
مراجعه و یا با شماره تلفنهای 07731314335-4329تماس حاصل فرمایند.
شناسه آگهی 1235491

روابط عمومی شركت مجتمع گاز پارس جنوبی

