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قط�ر: »تمیم بن حمد آل ثانی« امیر قطر در سفر 
به فرانسه با وزیر دفاع این کشور »فلورانس بارلی« در 
ی��ک پایگاه هوایی دیدار ک��رد. دو طرف درباره روابط 
نظامی ودفاعی میان قطر و فرانس��ه و راه های توسعه 
آن ب��ه عالوه آخرین تح��والت در صحنه بین المللی و 
منطقه ای صحبت کردند. »خالد بن راشد المنصوری« 
سفیر قطر در فرانسه به القدس العربی گفت: این سفر 
برای تقویت و توسعه همکاری ها دوجانبه میان دوحه 

و پاریس انجام شده است.

مص�ر: دادگاه جنای��ی قاهره اح��کام متفاوتی را 
علی��ه ۲۱ متهم به تش��کیل باند تروریس��تی از جمله 
»عبداهلل شحاته« مش��اور اقتصادی مرسی صادر کرد. 
دادگاه قاهره عبداهلل شحاته و ۱۳ نفر دیگر را به اتهام 
تش��کیل باند تروریستی و در اختیار داشتن سالح در 
س��ال ۲۰۱۵ در غرب قاهره به حبس ابد محکوم کرد. 
دادگاه همچنی��ن ۶ متهم این پرونده را به ۱۵ س��ال 

حبس و یک نفر را به ۱۰ سال حبس محکوم کرد.

امارات:  نیروی هوایی ارتش رژیم صهیونیس��تی 
ب��ه تازگی میزب��ان هیأت عالی رتبه نظام��ی از امارات 
عرب��ی متحده بوده ت��ا عملکرد و نح��وه عملیات های 
جنگنده ه��ای F-۳۵ را ب��ه آنها نمایش دهد. ش��بکه 
خب��ری »آی۲۴ نیوز« در خبری اختصاصی به نقل از 
منابع خود گزارش داد که همزمان با حضور اماراتی ها، 
هیأتی از آمریکا نیز در این جلسه در فلسطین اشغالی 

حضور داشت. 

بنگالدش: بانک توس��عه آسیا از اختصاص ۱۰۰ 
میلیون دالر به بنگالدش برای ارتقای ارائه تسهیالت 
ب��ه آوارگان روهینگیایی خبر داد. بنگالدش با چالش 
رس��یدگی ب��ه اردوگاه ه��ای آوارگان روهینگیایی در 
منطقه "کاکس بازار" در جنوب این کش��ور روبروست 
ک��ه ب��ا ورود ۷۰۰ هزار تن از این اف��راد از میانمار در 
نتیجه سرکوب توس��ط ارتش میانمار در اوت گذشته 

میالدی بدتر شده است.

عربس�تان:  مرکز آمار عربس��تان سعودی اعالم 
کرد میانگین بیکاری ش��هروندان سعودی به رقم بی 
س��ابقه ۱۲.9 درص��د افزایش یافته اس��ت. این مرکز 
علت افزایش بیکاری را کاهش اش��تغال در این کشور 
اعالم کرد و خبر داد در س��ه ماهه اول سال ۲۰۱8نیز 
 بیش از ۲۳۴ هزار غیرعربستانی شغل خود را از دست 

داده اند.

س�ومالی: پارلمان اروپا از امارات خواس��ت تا از 
هرگونه اقدامی که ثبات کش��ور سومالی را به مخاطره 
می ان��دازد، خودداری ورزیده و به حاکمیت و تمامیت 
ارضی این کش��ور احترام بگذارد. پارلمان  اروپا با ابراز 
نگرانی از دخالت های امارات و عربس��تان در سومالی، 
تصریح کرد: دولت س��ومالی س��عی کرد در بحران به 
وجود آمده میان کش��ورهای حاشیه خلیج فارس بی 
ط��رف بماند، ام��ا این موضع گیری موجب ش��د تا از 

کمک های مالی امارات و عربستان محروم شود.

ذرهبین

برپایی مجالس دعا در بحرین
درحالی که دهمین روز از زمان بس��تری ش��دن 
ش��یخ عیسی قاسم س��پری می ش��ود، مردم بحرین 
همچنان به برگزاری مراس��م دعا برای س��المتی وی 

ادامه می دهند.
در حالی سرکوب گری رژیم بحرین همچنان ادامه 
دارد و حت��ی دیروز برای چندمین هفته متوالی اجازه 
برپایی نماز جمعه را به س��الکنان منطقه الدراز نداده 
اس��ت، ساکنین مناطق مختلف بحرین از جمله الدراز 
منطقه محل سکونت آیت اهلل شیخ عیسی قاسم برای 
سالمتی ش��یخ مجالس دعا بپا کرده و برای بازگشت 

سالمت ایشان دست به دعا بر می دارند.
آیت اهلل ش��یخ عیسی قاس��م که از خرداد ۱۳9۶ 
در منزلش در محاصره نیروهای نظامی بس��ر می برد 
یکش��نبه گذشته در پی وخامت شدید اوضاع سالمت 
توس��ط آمبوالنس��ی تحت پوش��ش امنیت��ی به یکی 
از بیمارس��تان ه��ای بحرین منتقل ش��ده وطبق نظر 
پزش��کان پس از عمل جراحی تا کنون در بیمارستان 

بستری است.
به گفت��ه پزش��کان ش��یخ دچار شکس��تگی در 
اس��تخوان های لگ��ن، خونریزی چش��م و تورم و آب 
آوردن مفاص��ل بوده اس��ت و در خص��وص بیمارهای 
مبتال به پیش��ین نیز نیازمن��د درمان و معالجه منظم 

و مستمر است.
اهالی منطقه الدراز محله س��کونت آیت اهلل شیخ 
عیسی قاس��م که از خرداد ۱۳9۵ درپی اقدام بحرین 
به س��لبت تابعیت و محاکمه ش��یخ محاصره بسر می 
برند در طی ۱۰ شب گذشته به همراهی مردم مناطق 
دیگر در مساجد و حسینه های مجالس دعا برپا نموده 

و شفای رهبر و مرجع خود را از خداوند خواستارند.

نیمچهگزارش

دخالت سعودی در امور مالزی
ماهاتیر محمد از اینکه عربس��تان ادعاهای نجیب عبدالرزاق نخس��ت وزیر 
سابق مالزی را درباره پرداخت پول از طرف سعودیها به او، تکذیب نکرده است، 

ابراز ناامیدی و دلسردی کرد.
 نخس��ت وزیر مالزی موضع س��عودی ها را در ماج��رای بزرگترین پرونده 
فس��اد مالی در مالزی ناامیدکننده توصیف کرد. وی خاطر نش��ان کرد: احساس 
ناامیدی می کنیم که عربستان این مسئله را تکذیب نکرد که این پول ها را به نجیب 
عبدالرزاق داده اس��ت. نجیب عبدالرزاق یک بار ادعا کرد این پول ها متعلق به یک فرد 
خاصی اس��ت. او بار دیگر ادعا کرد این پول ها از سوی فردی در خاندان حاکم سعودی 
به او داده ش��ده اس��ت. اما او هیچ مدرکی در این باره ارائه نکرده است. به همین علت، 
نمی توانیم عربستان را متهم کنیم، مگر آنکه با مدرک ثابت شود عربستان برای دخالت 

در سیاست های مالزی تالش کرده است.

بحران
انگلیس باید به دسیسه های خود پایان دهد

س��خنگوی وزارت خارجه روس��یه گفت: دولت انگلیس و نمایندگانش باید 
ن��زد جامعه بین المللی برای آنچه در قبال روس��یه انج��ام داده اند عذرخواهی 
کنند.ماریا زاخارووا س��خنگوی وزارت امور خارجه روس��یه به خبرنگاران گفت  
برای امنیت ش��هروندان قاره اروپا، ما از دولت ترزا می نخست وزیر انگلیس می 
خواهیم به توطئه های خود و بازی با مواد س��می پایان دهد و از مانع تراش��ی بر 

سر راه تحقیق مشترک دست بردارد.
  وی اف��زود : دولت ترزا می و نمایندگانش باید ن��زد جامعه بین المللی برای آنچه 
در قبال روس��یه انجام داده اند عذرخواهی کنن��د. چنین اتفاقی دیرتر صورت می گیرد 
اما باالخره این زمان خواهد رسید. زاخارووا از  نیروهای امنیتی انگلیس خواست تسلیم 
بازیهای سیاس��ی که برخی نیروها در لندن آغاز کرده اند نش��وند و در نهایت برای این 

تحقیق با نیروهای امنیتی روسیه همکاری کنند.

چالش
پامپئو در کره شمالی 

وزی��ر ام��ور خارجه کره ش��مالی دیروز به کره ش��مالی وارد ش��د تا درباره 
بازگشت امن باقی مانده اجساد ۲۰۰ سرباز آمریکایی حاضر در جنگ دو کره و 
همچنین توافق اولیه درباره تاسیسات اتمی این کشور با مقام های پیونگ یانگ 
گفت وگ��و کند.  مایک پامپئو، وزیر خارجه آمریکا پس از توقفی کوتاه در ژاپن، 
در س��اعت ۳ به وقت گرینویچ وارد پیونگ یانگ شد. این سومین سفرش به این 

کشور محسوب می شود.
پامپئو در توئیتی در مس��یرش به پیونگ یانگ نوش��ت: رئیس جمهوری به من گفت 
که باور دارد کیم جونگ اون، رهبری کره ش��مالی آینده ای متفاوت و درخش��ان تر برای 
کشورش می بیند. ما هر دو امیدواریم که این مساله به حقیقت بپیوندد. وزیر خارجه آمریکا 
همچنین در سفرش به کره شمالی به دنبال تحقق توافق خلع سالح اتمی شبه جزیره کره 

و بازگشت باقی مانده اجساد ۲۰۰ سرباز  آمریکایی حاضر در نبرد دو کره است.

شرق آسیا

وند  راهی که همگان می ر

قاسم  غفوری

ghassem_tg@yahoo.com

اقتصاد همچنان یکی از اصول سیاس��ت بین الملل است 
که تاثیر بس��یاری بر روابط میان کشورها و ساختار حاکم بر 
نظام بین الملل دارد. آنچه در نزاع اقتصادی در صحنه جهانی 
این روزها بیشتر به چشم می آید سیاست تحریم و ضد تحریم 
است. بسیاری از قدرت ها برای اعمال فشار بر کشورهای دیگر 

به اعمال سیاس��ت های تحریمی علیه آنه��ا می پردازند و در 
مقابل نیز کش��ورها برای مقابله با این تحریم ها سیاست های 
داخل��ی و جهانی متعددی را اجرا می کنند. یکی از نمودهای 
این جنگ تجاری را روابط  آمریکا با س��ایر کش��ورها از جمله 

متحدان اروپایی آن می توان مشاهده کرد. 
آمریکا همچنان همان سیاس��ت دوران ب��وش و اوباما را 
مبنی بر هر که با ما نیس��ت علیه ماس��ت را پیگیری می کند 
لذا هر کش��وری که تهدیدید برای منافع حال و آینده آمریکا 
قلمداد شود مورد تهدید آن قرار می گیرد. اعمال تحریم علیه 
کره ش��مالی و چین، اس��تمرار تحریم های ضد روسی، خروج 
آمری��کا از برج��ام با ادعای اعمال تحریم ه��ای فلج کننده تر 
علیه ایران، تحریم آمریکا علیه کش��ورهای آمریکای التین از 
جمله نیکاراگوئ��ه و ونزوئال و در نهایت تحریم هایی که حتی 
علیه متحدان اروپای��ی و کانادایی خود تحت عنوان باالبردن 

تعریفه ه��ای واردات برخی کاالها به آمریکا اعمال می کند در 
این راستا قابل پردازش و ارزیابی است. 

حال این س��وال مط��رح می ش��ود که راهکار کش��ورها 
ب��رای مقابله ب��ا این رفتاره��ای آمریکا چیس��ت و چگونه با 
آن برخ��ورد می کنند؟ رفتار بس��یاری از محافل رس��انه ای و 
سیاس��ی کش��ورهای تحریم ش��ده از جمله جوامع اروپایی و 
روسی و کانادایی نش��ان می دهد که این کشورها چند محور 
را در دس��تور کار قرار داده اند؟ نخس��ت آنکه بر توسعه روابط 
میان کش��ورهایی که با آمریکا مش��کل دارن��د تاکید کرده و 
یک اقتصاد درون س��اختاری را در پیش گرفته اند تا از میزان 
وابس��تگی به آمری��کا بکاهند. دوم آنکه کش��ورها در محافل 
رسانه ای بر یک اصل تاکید دارند و آن غیر قابل اعتماد بودن 
آمریکا و تاکید بر گرفت��ن ضمانت عینی از آمریکا برای عدم 

تکرار این سیاست ها است 

س��وم آنکه کشورهای مذکور به جای باج دادن به آمریکا 
و تمن��ا برای آم��دن آن پای میز مذاکره و ی��ا تحریم نکردن 
سیاس��ت درون گرایی را در پیش گرفته ان��د. به عنوان مثال 
در کان��ادا مردم کمپی��ن حمایت از کاالی داخل��ی را به راه 
انداخته و علیه کاالهای آمریکا به پا خواسته اند. در روسیه نیز 
تکیه بر تولیدات داخلی به مولفه ای مهم مبدل شده در حالی 
که بس��یاری از کش��ورهایی نیز توسعه روابط درون گروهی و 
حتی اعمال تحریم های اقتصادی مشابه علیه آمریکا را راهکار 
مقابله با این کشور عنوان کرده اند. شاید در ظاهر چنان باشد 
که جه��ان توان مقابله با اقتصاد برتر جه��ان یعنی آمریکا را 
ن��دارد اما روند تحوالت نش��ان می دهد که خوداتکایی و عدم 
وابس��تگی به خارج همواره نتیجه بخش بوده و حتی کشوری 
مانن��د آمری��کا را وادار به امتیازدهی می کن��د که عقب گرد 

آمریکا در قبال کره شمالی نمودی از این مسئله است. 

یادداشت

یس  ناآرامی های فرانسه از نانت تا پار
با ادام��ه اعتراضات مردم ش��هر »نانت«  سب���ز فرانس��ه به تیراندازی مرگب��ار پلیس به قاره 
یک ش��هروند، صدها نفر از نیروهای ضد شورش در این شهر 

مستقر شده  و  دستکم ۱۱ نفر دیگر را بازداشت کرده اند.
با گذش��ت چند روز از کشته ش��دن یک  جوان فرانسوی 
به ضرب گلوله نیروهای پلیس در شهر »نانت«، اعتراضات در 
این ش��هر که با مداخله پلیس به خش��ونت هم کشیده شده، 
همچنان ادامه دارد. از روز چهارش��نبه همزمان با باال گرفتن 

اعتراض��ات در نانت، صدها نفر از نیروهای ضدش��ورش پلیس 
فرانسه در این ش��هر حضور یافته و تالش می کنند اعتراضات 

را مهار کنند.
ویدئوی منتشرش��ده از این ش��هر از حاکم شدن شرایط 
ش��به جنگی در این ش��هر حکایت دارد و نش��ان می دهد که 

نیروهای مجهز ضدشورش در حال گشت زنی در محالت ناآرام 
شهر هستند و به بهانه تأمین امنیت دسترسی به چند خیابان 

را به کلی مسدود کرده اند.
پلیس برای مقابله با اعتراضات به استفاده از گاز اشک آور 

و برخورد فیزیکی با معترضان متوسل شده است.

ویژه گروه فرادید  ا ز گ�زارش  هفت��ه  پانزدهمی��ن  در 
آغاز حرک��ت جدید ملت فلس��طین با عنوان حق 
بازگشت، دیروز فلسطینی ها در غزه در تظاهرات 
جمعه ساقط کردن معامله قرن و شکست محاصره 
ش��رکت کردند که با همچون هفته های گذش��ته 
ارتش صهیونیس��تی به س��رکوب ای��ن تظاهرات 

پرداخت. 
فلس��طین بویژه ۱۵ هفته است که هر جمعه 
صحنه تظاهرات و قیام سراس��ری ملت فلس��طین 
با محوریت حق بازگش��ت برای پایان اش��غالگری 
صهیونیس��ت ها و البته بازگش��ت فلس��طینیان به 
س��رزمین مادری خود اس��ت در ح��ال که آمریکا 
و صهیونیس��ت ها در طرح��ی به ن��ام معامله قرن 
ب��ا برخی کش��ورهای عربی به دنب��ال ممانعت از 
حق بازگش��ت و اس��تمرار آوارگی ملت فلسطین 
هستند. طرحی که خشم مردم را به همراه داشته 
ک��ه نتیجه آن نی��ز ۱۵ هفته تظاه��رات در غزه و 
بس��یاری از مناطق دیگر فلس��طین با عنوان حق 
بازگشت است تا به آمریکا، صهیونیست ها ، ارتجاع 
عربی و افکار عمومی جهان و س��ایر دولت ها نشان 
دهند که فلسطینی ها هرگز از این حق خود عبور 

نخواهند کرد. 
هیات ملی عالی تظاهرات بازگشت و شکستن 
محاص��ره غزه خواس��تار مش��ارکت گس��ترده در 

تظاهرات جمعه یکپارچگی به منظور ساقط کردن 
معامله قرن و شکست محاصره در مرزهای شرقی 
غزه ش��ده بود. در بیانیه این هیات آمده: تظاهرات 
در مخالفت با همه تالش های آمریکا و اسرائیل و 
برخی سازشکاران عرب برگزار می شود و تاکیدی 
بر این اس��ت که قدس به ه��ر اندازه که عناوین را 
تغییر دهند و سفارتخانه های خود را جابجا کنند 
پایتخت ابدی ما با مقدس��ات اس��المی و مسیحی 

اش باقی می ماند.
هیات ملی عالی تظاهرات بازگش��ت در غزه بر 
مخالفت با همه تالش های سازشکارانه ضد آرمان 
فلس��طین و پایمال کردن حق بازگشت تحت هر 
عنوان و نامی یا هر راهکاری که این حق را نادیده 
بگیرد، تاکید کرد. در بیانیه این هیات آمده است: 
محاصره ظالمانه ضد س��اکنان م��ا در غزه مردود 
اس��ت و باید این محاصره س��ریعا پایان داده شود. 
تظاهرات بازگشت ادامه خواهد یافت و این تحرک 
مردمی قوی در مقابله با سکوت دنیا در قبال حق 
م��ا و رنجهای ما و جنایات متوالی که ضد ملت بی 

پناه ما صورت می گیرد، است. تظاهرات بازگشت 
با وجود همه تالش های اش��غالگران برای خدشه 
وارد کردن در وجهه این تظاهرات مس��المت آمیز 

خواهد بود و این تظاهرات با وجود بمباران ش��بانه 
غزه از سوی صهیونیستها برای ترساندن مردم برای 

مشارکت در تظاهرات بازگشت ادامه می یابد.
الزم به ذکر اس��ت ارتش صهیونیس��تی مانند 
هفته های قبل با گاز اشکاور و گلوله های جنگی به 
س��رکوب تظاهرات فلسطینی ها پرداخت که دهها 
شهید و زخمی بر جای گذاشت. الزم به ذکر است 
این رژیم به صورت موقت، اقدام مذکور را به حالت 
تعلیق درآورد. با ادامه اعتراضات شدید فلسطینی 
و بین المللی از جمله سازمان ملل و اتحادیه اروپا، 
»ولید عس��اف« رئیس هیات مقابله با دیوار حائل 
و شهرک سازی صهیونیس��تی )وابسته به سازمان 
آزادیبخش فلسطین "س��اف"( اعالم کرد، دادگاه 
عالی رژی��م صهیونیس��تی دس��تور تعلیق موقت 
تخریب روس��تای خان احمر را تا ۱۱ جوالی )۲۰ 

تیرماه( صادر کرده است.
 خبر دیگر آنکه نظامیان رژیم صهیونیس��تی 
در جریان س��رکوب معترضان به تخریب مناطقی 
در شرق قدس و کوچ اجباری ساکنان آن، حجاب 

را از سر زنان فلس��طینی کشیدند.  نظامیان رژیم 
صهیونیس��تی ب��رای تخری��ب روس��تاهای بدوی 
»خان احمر« و »ابونوار« در ش��رق قدس به این دو 
روستا یورش بردند تا ساکنان آن را مجبور به کوچ 
اجباری کنن��د. نظامیان رژیم صهیونیس��تی طی 
سرکوب اعتراض های ساکنان این مناطق، حجاب 
را از سر زنان فلسطینی حاضر در روستا کشیده و 

آن ها را بازداشت کردند. 
مناب��ع خبری اعالم کردند فلس��طینیان با به 
پرواز در آوردن بادبادک های آتش زا توانس��ته اند ۳ 
ه��زار دونم معادل ۳۰۰ هکتار از اراضی س��اکنان 
س��رزمین اشغالی را به آتش بکشند.  از زمان آغاز 
حمالت فلس��طنیان ب��ا اس��تفاده از بادبادک های 
آت��ش زا در تاریخ ۳۰ مارس گذش��ته، 8۰۵ نقطه 
از زمین های کشاورزی و باغات اطراف نوار غزه در 
آتش سوخته اس��ت یعنی مجموعا ۳۳ هزار دونم 

)معادل ۳۳۰۰ هکتار(
الزم به ذکر اس��ت در ادامه حمایت ملت ها از 
فلسطین، در خیابان های سائوپائولو نصب بنر هایی 
در حمایت از مظلومیت های مردم فلسطین توجه 
ش��هروندان برزیلی را به مس��ئله فلسطین بیش از 
گذش��ته جلب کرده است. از سوی دیگر یک فعال 
س��وئدی برای اعالم همبستگی با فلسطین، 9 ماه 
پیاده  روی کرد اما پس از رس��یدن به مقصد، رژیم 

صهیونیستی به وی اجازه ورود نداد.

فلسطینی ها برای پانزدهمین هفته تظاهرات حق بازگشت برگزار کردند 

جمعه ساقط کردن معامله قرن

آگهي فراخوان پيمانكار

موضوع : مناقصه شماره: 97-18

روابط عمومي شركت گاز استان لرستان

  شركت گاز استان لرستان ( مناقصه گزار ) در نظر دارد در راستاى اجراي مصوبه شوراى اقتصادى ، گازرسانى به صنايع 22واحد صنعتى – توليدى  شهرستان كوهدشت 
بصورت PC  ، را از طريق مناقصه عمومي (يك مرحله اي ) به پيمانكار واجد صالحيت واگذار نمايد . لذا از كليه پيمانكاران واجد صالحيتي كه تمايل به شركت در 
آدرس به  كشور  مناقصات  رساني  اطالع  ملي  پايگاه  97/04/30به  تاريخ97/04/20لغايت  از  مناقصه  اسناد  دريافت  منظور  به  گردد  مي  دعوت   ، دارند  را  مناقصه   اين 
 http://iets.mporg.ir  مراجعه نموده و پس از دريافت اسناد مناقصه پيشنهادات تكميل شده خود را پس از ثبت در دبيرخانه حداكثر تا ساعت 14 مورخ 97/05/08به 

دفتر رئيس امور قراردادهاي اين شركت تسليم نموده و رسيد دريافت نمايند.
تذكر: اسناد ارزيابى كيفى همزمان با ساير اسناد تحويل داده ميشود و پاكات مناقصه گرانى كه حداقل امتياز ارزيابى را از كميته فنى و بازرگانى اخذ نمايند بازگشايى 

خواهد شد
ضمنًا زمان بازگشائي پيشنهادات ساعت 9:00 صبح مورخ 97/05/13مي باشد.

1-عنوان و مشخصات كلي پروژه :  اجراي 20300متر لوله گذارى پلى اتيلن psi 60   و 20 انشعاب جهت گازرسانى به صنايع   شهرستان  كوهدشت
2-مدت پيمان : 240روز

3-مبلغ برآورد هزينه كارحدود  :11,709,013,524 ريال
4-پروژه فاقد پيش پرداخت مي باشد .

5-نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار : حداقل،590,000,000 ريال بصورت يكي از تضمين هاي زير
الف- ضمانت نامه بانكي 

ب- واريزي وجه نقد به حساب 2174534802005بانك ملي شعبه بلوار كيو خرم آباد 
6-محل تحويل و گشايش پيشنهادات : خرم آباد- ميدان 22 بهمن- بلوار مديريت- شركت گاز استان لرستان- امور قراردادها ، تلفكس : 066-33200683 

7-پايه و رشته مورد نياز : حداقل پايه5تاسيسات و تجهيزات  
8-محل تامين اعتبار : منابع داخلي

9-مدت اعتبار پيشنهادها : سه ماه مي باشد و اين مدت حداكثر براي يك بار قابل تمديد مي باشد.
10-شرايط شركت كننده در فراخوان :

داشتن شخصيت حقوقي
تجربه كافي مرتبط

توانائي تهيه و تسليم ضمانت نامه
توانائي رعايت استانداردهاي شركت ملي گاز

داشتن امكانات و نيروي متخصص به اندازه كافي
رتبه بندي مرتبط با رعايت ظرفيت مجاز كاري

داشتن كد شناسه ملي اشخاص حقوقي 
بازگشايي پاكات منوط به كسب حداقل امتياز از كميته فني / بازرگاني طبق اسناد ارزيابي مي باشد.

11-داشتن كد شناسه ملي اشخاص حقوقي و ايران كد
12-آگهي مذكور در پايگاه ملي مناقصات كشور به آدرس : http://iets.mporg.ir نيز درج گرديده است.

ارتش به ائتالف آمریکایی- سعودی هشدار داد
ساحل غربی یمن گورستان مهاجمان 

وزیر دفاع یمن بعد از گذش��ت ماه ها از آغاز عملیات ائتالف س��عودی و اماراتی  در منطقه ساحل غربی، گفت که این منطقه به جهنم و باتالقی برای متجاوزان مق���اوم�ت
تبدیل شده است.

سرلش��کر »محمد ناصر العاطفی« گفت که جبهه ساحل غربی یمن به »آتشفشان های ملتهبی« 
تبدیل ش��ده که نیروهای متجاوز و اش��غالگر و اذن��اب آن ها را می بلعد. وزیر دف��اع یمن تأکید کرد 
که »تپه ماس��ه ها و کرانه های غربی به گورس��تانی برای متجاوزان و کس��انی که در زمین آن ها بازی 

می کنند، تبدیل شده است«.
سرلشکر العاطفی در ادامه به »رژیم های سعودی و اماراتی« و نیروهای مورد حمایت آن ها در باره 

تداوم زیاده خواهی و جنایت های این رژیم ها در حق یمن و مردم این کشور هشدار داد.
وزی��ر دفاع یمن با بیان اینکه نیروهای این کش��ور تا تحقق پیروزی کام��ل، نابودی متجاوزان و 
پاکسازی سرتاسر یمن از لوث آن ها از این کشور دفاع خواهند کرد، تأکید کرد که نبرد ساحل غربی 

به جهنمی برای آن ها تبدیل خواهد شد.
او به ناتوانی متجاوزان در دس��تیابی به اهداف خود از عملیات در س��احل غربی یمن اشاره کرد و 
گفت که دشمن نمی تواند مقاومت نیروهای یمنی را تحت الشعاع قرار دهد. ائتالف سعودی با همکاری 
امارات متحده عربی از دو ماه پیش عملیاتی نظامی موس��وم به عملیات »پیروزی طالیی« را با هدف 

اشغال بندر راهبردی »الحدیده« آغاز کرد ولی نتوانست فرودگاه شهر الحدیده را اشغال کند.
در این میان »مارتین گریفیتس« فرستاده سازمان ملل به یمن در پیامی به شورای امنیت گفته 
اس��ت که در خصوص نحوه اداره بندر الحدیده با انصاراهلل یمن به توافق رس��یده اس��ت. الزم به ذکر 
است یک منبع آگاه نظامی یمن اعالم کرد که یگان پهپادی یمن، مقر فرماندهی ائتالف سعودی در 
عدن را هدف قرار داده است. یک منبع آگاه نظامی اعالم کرد که یگان پهپادی یمن، مقر فرماندهان 
ائتالف س��عودی در پایگاه »البریقة« در عدن را پس از  رصد دقیق، هدف قرار داد و حمالت صورت 

گرفته با موفقیت انجام شد. 
ای��ن منبع افزود: »از این پس، تحرکات و تجمع های دش��من متج��اوز به یمن، به فضل الهی، از 
حم��الت ارتش و کمیته های مردمی در امان نخواهد ماند و دش��من بای��د در رفتارش بازنگری کند، 
زیرا طی روزهای آتی به ش��دت غافلگیر خواهد ش��د.«  این نخستین  بار است که یگان پهپادی یمن، 
مقر نیروهای ائتالف س��عودی در عدن را هدف قرار می دهد. اما، ائتالف س��عودی مدعی شد که یک 
فرون��د پهپاد یمنی را ک��ه قصد بمباران مقر فرماندهی این ائتالف در عدن را داش��ت، هدف گیری و 

سرنگون کرده است.
 در حالی که به دنبال تالش های ناکام ائتالف عربس��تان س��عودی و ام��ارات متحده عربی برای 
اش��غال »الحدیده« ای��ن ائتالف از »تعلیق موقت« حم��الت خود خبر داده، س��ازمان ملل آمار تازه 
آوارگان ناش��ی از این عملیات را منتش��ر کرد. بنا بر گزارش دفتر هماهنگی های امور انسان دوستانه 
س��ازمان ملل )OCHA( بر اثر تشدید درگیری های اخیر در الحدیده، بیش از ۱۲۱ هزار غیرنظامی 

یمنی از این منطقه متواری و آواره شدند.
از سوی دیگر سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل با تایید آزار جنسی و شکنجه 

اسرای یمنی در زندان های سری امارات، تاکید کرد که در حال پیگیری این مسئله است.


