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سخنگوی وزارت امورخارجه تاکید کرد

آمادگی تهران برای تبادل  10زندانی با آمریکا

رســانه ترکیه ای «منا افرز» نوشت :ایرانیان
ابراهیم رئیســی را به عنوان یــک اصولگرا که
ســابقه ی ریاست قوه قضائیه را در کارنامه خود
دارد ،بــه عنوان رئیس جمهــور جدید انتخاب
کردند .همانطور که تجربیات گذشــته نشــان
می دهــد ،رهبران جهان بــه زودی باید با این
واقعیت که رئیســی رئیس جمهور ایران است،
روبرو شوند.
به گــزارش انتخاب ؛ در ادامــه این مطلب
آمده است :رجب طیب اردوغان ،رئیس جمهور
ترکیه ،انتخاب رئیســی به عنوان رئیس جمهور
ایران را تبریک گفت و اظهار امیدواری کرد که
روابط ترکیه و ایران در دوران ریاست جمهوری
وی بیشــتر تقویت شــود .اردوغان در پیامی به
رئیسی ،آمادگی خود را برای همکاری با تهران
اعالم کرد و تمایل خود را برای سفر به ایران به
منظور شرکت در نشست شورای عالی همکاری
میــان ایران و ترکیه پــس از ویروس همه گیر
کرونا اعالم کرد.
شــواهد تاریخــی نشــان می دهــد که به
استثنای موارد بسیار کمی ،روابط ترکیه و ایران
همیشــه به جای همــکاری و هماهنگی توأم با
رقابت و درگیری بوده اســت .در دوران معاصر،
محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد ابوظبی امروز
(دوشــنبه) به منظور انجام سفر رسمی یک روزه
جهت حل و فصل اختالفــات دوجانبه و دیدار با
محمد بن سلمان ولیعهد سعودی رهسپار عربستان
می شود.
به گزارش روزنامــه رای الیوم چاپ لندن ،بن
زاید در راس گروهی از وزیران هیات دولت امارات
به منظور بحث و بررســی بسیاری از مسائل و در
راس آنهــا تصمیم گیری در خصوص سیاســت
تولید نفت در چارچوب ائتالف اوپک پالس راهی
عربستان می شود.
این در حالی است که سازمان « اوپک پالس «

ســخنگوی وزارت امور خارجــه به آخرین
اظهارات مقامات آمریکایی درباره تبادل زندانیان
پاســخ داد .به گزارش ایسنا ،سعید خطیبزاده
در توییتی نوشــت« :حیرتآور» این است که
ایاالت متحده این حقیقت ساده را انکار می کند
که «یک توافق در خصوص بازداشــت شدگان
به دســت آمده است .حتی اینکه چگونه اعالم
عمومی شود.در وین  -جدا از برجام  -با ایاالت
متحده و انگلیس در خصوص تبادل بشردوستانه
و آزادی  ۱۰زندانی از همه طرف ها توافق شد.
ایران آماده است تا همین «امروز» این توافق را
اجرایی کند».
ســید عباس عراقچی ،مذاکره کننده ارشد
ایران در مذاکرات وین نیز روز شنبه در اظهاراتی
گفت کــه دور بعدی مذاکرات وین باید منتظر
دولــت جدید در تهران بماند و این اقتضای هر
دموکراسی است.
وی افزود :آمریــکا و انگلیس باید این نکته
را درک کــرده و ایجــاد ارتباط بین یک تبادل
انســانی  -که آماده اجرا می باشد  -با برجام را
متوقف کنند.
این دیپلمات ارشد ایران تصریح کرد :تبادل
(زندانیان) را گروگان اهداف سیاسی قرار دادن،
باعث از دســت دادن هم تبادل و هم توافق می

ایران و ترکیه به سمت تقابل حرکت می کنند یا همکاری؟

چشمانداز روابط تهران و آنکارا

خیزشهــای عربی در ســال  2011به طور بی
سابقه ای به رقابت منطقه ای کشورها دامن زد.
در ایران روی کار آمدن اصالح طلبان و تندروها
تا کنون تغییری در ماهیت روابط تهران-آنکارا
ایجاد نکرده اســت .اما شرایط منطقه ای و بین
المللی همیشه تأثیر بسزایی در روابط دو کشور
داشته است.
می توان فرض کرد که روابط ترکیه با ایران
در دوران رئیســی تقریباً تحــت تأثیر دو عامل
اصلی قرار خواهد گرفت که شامل سیاستهای
ایاالت متحده در قبال تهران و صف آرایی مجدد
قدرتهای منطقه ای اســت .بنابراین ،با توجه
به ســناریوهای مختلفی که ممکن است پیش
بیاید ،روابط بین آنکارا و تهران ممکن است بین
همکاری محدود ،رقابت و تقابل غیرمستقیم در
رفت و آمد باشد.
در زمان ریاســت جمهوری رئیســی ،آنکارا
قطعــاً عالقــه مند بــه افزایش حجــم تجارت

دوجانبه با ایران و سطح سرمایه گذاری ها برای
تقویــت روابط اقتصادی بین دو کشــور خواهد
بود .با این حال ،مســائل ژئوپلیتیک و سیاست
خارجی همچنان این جنبه را تحت الشعاع قرار
می دهد و روابط آنهــا را به ویژه در خاورمیانه،
قفقاز و آسیای میانه به چالش می کشد .اگرچه
ترکیه از معدود قدرتهای منطقه ای اســت که
با برجام مخالفت نکرده اســت ،اما از سرگیری
توافق هســته ای ایران باعث جسارت تهران در
منطقه خواهد شــد .توافق میان دولت بایدن و
ایران ابزارهای الزم را برای به چالش کشــیدن
و حتی تهدید ترکیــه در عرصههای مهم مانند
سوریه و عراق در اختیار تهران قرار خواهد داد.
اگر برجــام دوباره فعال شــود ،منابع مالی،
تسلیحاتی و پشتیبانی بیشــتری به متحدان و
نمایندگان ایران در منطقه می رســد .در چند
ماه گذشــته ،آنکارا شــاهد پیامدهــای منفی
آخرین تحریمهای آمریــکا برای ایران بوده که

چطور موجب کاهش منابع تهران برای حمایت
از نمایندگانش در منطقه شــده اســت .گفتنی
اســت ،در جریان مذاکرات هسته ای وین ،شبه
نظامیان شــیعه طرفدار سپاه پاسداران ایران در
عراق تمایل بیشــتری به تهدیــد آنکارا به طور
علنــی و حمایت از حضور پ.ک.ک در شــمال
عراق پیدا کردند .هیچ نشــانه ای مبنی بر اینکه
با روی کار آمدن رئیسی ،تهران پشتیبانی کامل
خود را از اســد در ســوریه کنار بگذارد ،وجود
ندارد .ادامه حمایت تهران از اســد با تالشهای
آنکارا در ســوریه مغایرت دارد .از ســوی دیگر،
تقویــت روابط ترکیه با آذربایجان و پاکســتان
و آخرین پیشــنهاد آنکارا بــرای تأمین امنیت
فرودگاه بین المللی کابل در افغانســتان ،جبهه
ژئوپلیتیکی جدیدی را با ایران در دوره رئیســی
باز می کند .ســال گذشــته ایران و ترکیه طی
درگیری در داخل آذربایجان مقابل یکدیگر قرار
گرفتند و در نهایت آذربایجان با حمایت ترکیه

امارات دنبال حل و فصل اختالفات با عربستان
در نشست اخیر خود به دلیل اختالف فزاینده میان
عربستان و امارات بر سر میزان تولید نفت نتوانست
به اتفاق نظر و توافق دست یابد «.سهیل المزروعی
» وزیر انرژی امارات چهارشنبه گذشته خبر حل
و فصل اختالف با عربستان در مورد تمدید توافق
عرضه نفت بــه بازارهای جهانی تا ســال ۲۰۲۲
را تکذیب کرد .اوپک پالس در ســال گذشته به
منظور مقابله با فروپاشی عرضه نفت به دلیل همه
گیری کرونا با کاهش تولید به میزان  ۱۰میلیون

بشــکه در روز موافقت کرد و میزان تولید خود را
به تدریج کاهش داد و هم اکنون ســقف تولید به
تقریبا  ۵میلیون و  ۸۰۰هزار بشکه در روز رسیده
است .همچنین قرار است در سفر ولیعهد ابوظبی
به عربســتان  ،دو طرف تحوالت اوضاع در یمن و
راهکارهای اجرای توافــق ریاض میان طرفهای
درگیــر در یمن را مورد بحــث و تبادل نظر قرار
دهند .دولت غیرقانونی و در تبعید عبدربه منصور
هادی دولت امارات را به کارشکنی در اجرای توافق

ریــاض و همچنین هر گونه تالش در جهت پایان
دادن به جنگ در یمن متهم می کند .منابع آگاه
پیش بینی کردند که نشســت کشــورهای عضو
ائتالف اوپک پالس امروز (یکشنبه) به منظور بحث
و بررســی میزان تولید نفت برگزار شــود .این در
حالی است که گزارشهای رسیده از عقب نشینی
امارات از موضعش در خصوص افزایش تولید نفت
حکایت دارد اما این موضوع تا کنون از سوی هیچ
منبع رســمی تایید نشده اســت .از سوی دیگر

فشار حداکثری آمریکا علیه ایران در ایستگاه اجماعسازی

طی چند روز گذشته دشمنان ملت ایران با محوریت
ایاالت متحــده آمریکا بازی جدید و البته نخنمایی را با
عنوان ربایش یک عنصر ضدانقالب برای اعمال فشــار
بیشتر به جمهوری اسالمی آغاز کردهاند.
فضاسازی صورت گرفته را میتوان در ادامه نقشه راه
تیم بایدن علیه ایران و پیگیری فاز جدید فشار حداکثری
ارزیابی کرد .در چارچوب این راهبرد واشــنگتن تالش
میکند مقاومت ایران را برای احقاق حقوق قانونی خود
کاهش دهد .موضوع اخیر را میتوان در چارچوب یک سناریوی چند وجهی تحلیل
کرد :اول؛ با توجه به مقاومت ایران در برابر زیادهخواهی آمریکا در مذاکرات برجامی،
واشنگتن در تالش اســت با وارد کردن اتهامات حقوق بشری مثل ربایش یک به
اصطالح روزنامهنگار ،فاز جدید فشــارها را با هــدف ایجاد اجماع علیه ایران حول
موضوعات حقوق بشری آغاز کند .دوم؛ حضور مردم در انتخابات ریاست جمهوری
پروژه تحریم انتخابات را شکست داد و موجب شد برنامه آنها که از «نه به جمهوری
اسالمی» به «نه به انتخابات» و سپس «نه به رئیسی» رسیده بود با بن بست روبه
رو شود .سوم؛ غرب و عوامل رسانهایش برای ایجاد پرونده حقوق بشری برای رئیس
جمهور منتخب به منظور بیاثر کردن مشارکت و رأی مردم تالش میکنند.
چهارم؛ ایستادگی ایران در برابر زیادهخواهی آمریکا و غرب در مذاکرات برجام که
منجر به ناامیدی آمریکا و غرب از امکان به اصطالح مهار نرم ایران در این مذاکرات
شــد ،وجه چهارم این سناریو را تشــکیل میدهد .دولت بایدن در ادامه سیاست

فشار حداکثری میکوشد به زعم خود برجام هستهای
را بــدون دادن هیچگونه امتیازی به ایران به برجامهای
موشــکی و منطقهای تعمیم دهد ،لــذا با تاکتیکهای
جدید میخواهد از ســد مقاومت فعال ایران عبور کند.
با این حال؛ اگــر واقعا حرف آمریکا در مورد قصد ایران
برای ربودن عنصر بیارزشی چون علینژاد درست است
و به گفته خود او از پنج ،شش ماه قبل این موضوع را به
او گفتهاند ،چرا این موضوع االن و در شرایط آغاز به کار
دولت جدید مطرح میشود؟
این نکته را هم باید به موضوع اضافه کرد که فردی چون علینژاد اساسا هیچیک
از فاکتورهای موثر برای اتخاذ چنین تصمیمی از سوی ایران را نداشته و شبیهسازی
این داستان تخیلی با عملیات دستگیری عناصری چون روحاهلل زم ،جمشید شارمهد
یا حبیب فرجاهلل چعب محلی از اعراب ندارد.
جالب اینجاست که صحنهگردان این نمایش تخیلی ـ هالیوودی شبکهای است
که با پول بنسلمان ،قاتل خاشقجی اداره میشود.
این رخداد یکی از دالیل محکمی است که استدالل منتقدین مذاکره از موضع
ضعف با غرب را کامال توجیه میکند و نشــان میدهد که قصد آمریکا و شــرکای
غربیاش از ورود به مذاکرات ،نه تالش برای رفع دغدغه و نگرانی نســبت به برنامه
هســتهای ایران که اقدامی در مســیر اعمال دیپلماســی اجبار به منظور افزایش
فشارهای همهجانبه با هدف اسقاط جمهوری اسالمی است.

نامهای که اسرار پذیرش قطعنامه  ۵۹۸را افشا کرد

نامه ای که  ۱۸سال بعد از پایان جنگ هشت ساله عراق علیه کشورمان از شمار
نامههای طبقه بندی شده درآمد و در تاریخ هفتم مهر  ۱۰ ،۱۳۸۵سال قبل از فوت
توسط رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام افشا شد .این نامه دالیل امنیتی و
لجستیکی و استراتژیک پذیرش قطنامه  ۵۹۸سازمان ملل متحد که در  ۲۵تیر ۱۳۶۷
صادر شد را فاش کرد و البته امضای رهبر فرزانه انقالب اسالمی را بر خود داشت.
به گزارش ایســنا ۲۷ ،تیر سی و سومین سالگرد پذیرش قطعنامه  ۵۹۸سازمان
ملل متحد مبنی بر پایان جنگ هشت ساله توسط بنیانگذار انقالب اسالمی در سال
 ۱۳۶۷است.
شرق حامی رژیم بعث عراق
در حالی که رسانه ها و دستگاههای تبلیغاتی غرب و ِ
در ســال  ۱۳۶۷رهبر فقید انقالب اسالمی ،سیاستمداران ،امرا و فرماندهان نظامی
کشورمان را به مخفی کردن دالیل واقعی پذیرش قطعنامه  ۵۹۸سازمان ملل متهم
کردند امام خمینی در دیدار فرمانده وقت ســپاه پاسداران انقالب اسالمی در تاریخ
 ۳۱تیر  ۱۳۶۷خطاب به سردار محسن رضایی متذکر شدند که «ما با مردم خود با
صداقــت صحبت می کنیم .ما در چارچوب قطعنامۀ  ۵۹۸به صلحی پایدار فکر می
کنیم و این به هیچ وجه تاکتیک نیست ».ایشان قبل از این دیدار در تاریخ  ۲۹تیر
همان سال نیز در پیامی طوالنی که به مناسبت اولین سالگرد کشتار زائران خانه خدا
در مکه مکرمه به دست رژیم آل سعود انجام و به کشتار جمعه خونین معروف شد،
قبول قطعنامه  ۵۹۸را تلخ و ناگوار دانســتند و علت پذیرش آن را «وقوع حوادث و
به دالیل مختلف» و به دلیل قبول «پیشنهاد نظرات کارشناسان سیاسی و نظامی»
اعالم کردند .دالیلی که  ۱۸ســال و سه ماه بعد ،در تاریخ هفتم مهر  ۱۳۸۵توسط
رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام افشا شد .با خارج شدن این سند تاریخی
از شــمار نامههای طبقه بندی شده ،مرحوم آیت اهلل اکبر هاشمی رفسنجانی متن
نامه امام خمینی (ره) به مسؤوالن ارشد نظام درباره چرایی پذیرش قطعنامه  ۵۹۸را
از طریق یکی از خبرگزاریهای داخلی منتشــر کرد .مهمترین بخش این نامه اذعان
بنیانگذار انقالب اسالمی به شرایط سخت نرم افزاری و سخت افزاری نامناسب داخلی
برای تداوم دفاع مقدس در میدانهای نبرد بود.
ایشان در این بخش از نامه خاطرنشان کردند« :حال که مسؤولین نظامی ما اعم از
ارتش و سپاه که خبرگان جنگ می باشند ،صریحا اعتراف می کنند که ارتش اسالمی
به این زودیها هیچ پیروزی به دست نخواهند آورد و نظر به این که مسؤولین دلسوز
نظامی و سیاسی نظام جمهوری اسالمی از این پس جنگ را به هیچ وجه به صالح
کشور نمی دانند و با قاطعیت می گویند که یک دهم سالحهایی را که استکبار شرق
و غرب در اختیار صدام گذارده اند ،به هیچ وجه و با هیچ قیمتی نمی شود در جهان
تهیه کرد و با توجه به نامه تکان دهنده فرمانده سپاه پاسداران که یکی از دهها گزارش
نظامی سیاســی است که بعد از شکســتهای اخیر به اینجانب رسیده و به اعتراف

جانشین فرمانده کل نیروهای مسلح ،فرمانده سپاه یکی از معدود فرماندهانی است که
در صورت تهیه مایحتاج جنگ معتقد به ادامه جنگ می باشد و با توجه به استفاده
گســترده دشمن از سالحهای شیمیایی و نبود وسایل خنثی کننده آن ،اینجانب با
آتش بس موافقت می نمایم».
ماجرا چه بود؟
اســتکبار جهانی که در شوک پیروزی انقالب اسالمی ،طرحهای بزرگ و کوچک
فراوانی را با همکاری و همراهی دســتگاههای جاسوسی و نظامی دول عبری ،عربی،
غربی و مســاعدت جریانهای سرسپرده داخلی و سازمان خونخوار مجاهدین خلق
بــرای به زمیــن زدن این درخت تازه جوانه زده ،به مرحلــه عملیاتی درآورده بود و
موفقیت دلچسبی نصیبش نشده بود چاره کار را در انداختن رژیم خونخوار و قدرت
طلــب بعث عراق به جان نوجوانان و جوانــان و زنان و مردان آزاده ایرانی دید و فوج
فوج ،تیپ و لشــکر بود که در تهاجم سراسری زمینی و هوایی در تاریخ  ۳۱شهریور
 ۱۳۵۹روانه ایران اسالمی کرد و پس از قتل عام صدها هزار مرد و زن شجاع در میدان
نبرد و به راه انداختن جنگ شــهرها در عمق استراتژیک خاک کشورمان و تحمیل
چند صد هزار میلیارد دالر خسارت مادی به ایران اسالمی در فریبی بزرگ ،در قبول
قطعنامه  ۵۹۸پیش قدم شد و ایران را نزد افکار عمومی دنیا کشوری «جنگ طلب»
معرفی کرد .از دیگر ســو فرماندهان نظامی و سیاستمداران عالی رتبه کشورمان با
تشریح تواناییهای آفندی و پدافندی در حوزههای نظامی و سیاسی و تبیین دقیق و
موشکافانه آنها برای رهبر فقید انقالب اسالمی نظر مساعد ایشان را برای پایان دادن
جنگ تحمیلی جلب کردند .امام خمینی در این نامه خطاب به مسؤوالن ارشد نظام
مسائل مختلفی را برای پذیرش قطعنامه  ۵۹۸از سوی جمهوری اسالمی ایران ذکر
کردند .ایشان در این نامه اظهار کردند« :حال که مسؤولین نظامی ما اعم از ارتش و
سپاه که خبرگان جنگ می باشند ،صریحا اعتراف می کنند که ارتش اسالمی به این
زودیها هیچ پیروزی به دست نخواهند آورد و نظر به این که مسؤولین دلسوز نظامی
و سیاســی نظام جمهوری اسالمی از این پس جنگ را به هیچ وجه به صالح کشور
نمی دانند و با قاطعیت می گویند که یک دهم سالحهایی را که استکبار شرق و غرب
در اختیار صدام گذارده اند ،به هیچ وجه و با هیچ قیمتی نمی شــود در جهان تهیه
کرد و با توجه به نامه تکان دهنده فرمانده ســپاه پاسداران که یکی از دهها گزارش
نظامی سیاســی است که بعد از شکســتهای اخیر به اینجانب رسیده و به اعتراف
جانشین فرمانده کل نیروهای مسلح ،فرمانده سپاه یکی از معدود فرماندهانی است که
در صورت تهیه مایحتاج جنگ معتقد به ادامه جنگ می باشد و با توجه به استفاده
گســترده دشمن از سالحهای شیمیایی و نبود وسایل خنثی کننده آن ،اینجانب با
آتش بس موافقت می نمایم و برای روشــن شدن در مورد اتخاذ این تصمیم تلخ ،به
نکاتی از نامه فرمانده سپاه که در تاریخ  ۶۷ /۴/ ۲نگاشته است ،اشاره می شود.

شود .ده فرد زندانی از همه طرف ها می توانند
همین فردا آزاد شــوند ،به شرط آنکه آمریکا و
انگلیس به تعهدات خود در توافق به عمل آمده،
عمل کنند.
نــد پرایس ،ســخنگوی وزارت امورخارجه
آمریکا به اظهارات عباس عراقچی مذاکره کننده
ارشد ایران در گفتوگوهای وین واکنش نشان
داد.
بنابر گــزارش خبرگزاری رویتــرز ،پرایس
مدعی شــد :این اظهارات تالشــی حیرت آور
برای ســرزنش دیگران به دلیل بن بست فعلی
در مذاکرات است.
وی ادامه داد :ما کماکان آماده بازگشــت به
وین برای تکمیل مذاکرات درخصوص بازگشت
دوجانبه به برجام در صورتی هســتیم که ایران
تصمیمات الزم خود را اتخاذ کند.
در خبــر جداگانــه  ،وزارت امــور خارجه
آمریکا شنبه شب مدعی شد:هنگامی که دوره
انتقالی [قدرت] در ایران به پایان برســد ،آماده
برنامهریزی برای ادامه مذاکرات وین هســتیم.
وزارت خارجه آمریکا همچنین ادعا کرد :آماده
ادامه مذاکــرات بودیم ،امــا ایرانیها به خاطر
دوره انتقالی در کشورشــان ،زمان بیشتری را
درخواست کردهاند.
موفق شد دست باال را در درگیری داشته باشد.
مقامــات ایرانی به این موضــوع واکنش منفی
نشــان دادند و نسبت به نقش فزاینده آنکارا در
قفقاز حساسیت زیادی از خود بروز دادند.
تهران به دلیــل موقعیت جغرافیایی و جهت
گیــری سیاســی اش ،مانع افزایــش تعامالت
اقتصادی و روابط آنکارا با کشــورهای آســیای
مرکزی و جنوبی شده است .با این حال ،کریدور
زنگــزور که منطقــه خودمختار نخجــوان را از
طریق خاک ارمنستان به بقیه مناطق جمهوری
آذربایجان متصل مــی کند ،می تواند به ترکیه
کمــک کند تــا ایــران را دور زده و در نتیجه
نفوذ خــود را تقویت کنــد .در حالی که ترکیه
تمایــل خود را برای همــکاری با تهران اعالم و
تــاش خواهد کرد تا ایران را در برخی اقدامات
ابتــکاری منطقه ای درگیر کنــد تا توانایی اش
را در تضعیــف منافع منطقــه ای آنکارا خنثی
کند ،اما هیچ تضمینی وجــود ندارد که چنین
اقدامی ایرانیان را ترغیب به تغییر رفتار تهاجمی
خود کنــد .با این حال ،این ادعــا باید با توجه
به اقدامات بعدی دولت بایدن و روابط ترکیه با
برخی از کشــورهای منطقه در آینده به ویژه با
عربستان سعودی آزمایش شود.
عربســتان اخیرا در خصوص سیاست واردات کاال
تصمیمات جدید اتخاذ کرد که در صورت اجرایی
شدن بر اقتصاد امارات تاثیر منفی خواهند گذاشت.
بر همین اساس قرار است ولیعهد ابوظبی در دیدار
با همتای سعودی خود تاثیر حاصل از سیاستهای
یاد شده بر اقتصاد کشورش را مورد بحث و تبادل
نظر قرار دهد .عربستان در هفته گذشته اعالم کرد
که در مقررات مربوط به واردات کاال از کشورهای
عــرب حوزه خلیج فارس تغییراتی به وجود آورده
است که به گفته کارشناســان در صورت تحقق
یافتن ،امارات بیــش از همه متحمل ضرر و زیان
خواهد شد.

ویژه

دیدگاه شهروندان به تحریمها در دولت سیزدهم
بر اساس نتایج آخرین نظرسنجی ایسپا ۳۱.۵ ،درصد شهروندان معتقدند تحریم
ها در دوره ابراهیم رئیســی کمتر خواهد شد .به گزارش ایسنا ،مرکز افکارسنجی
ایران (ایسپا) در آخرین نظرسنجی خود از شهروندان پرسیده «به نظر شما در دوره
آقای رئیســی تحریم ها چه وضعی پیدا خواهند کرد؟»؛ بر اساس یافتههای این
نظرسنجی ۳۱.۴ ،درصد از پاسخگویان گفتهاند تحریم ها در دوره رئیسی به همین
شــکل موجود ادامه پیدا خواهد کرد ۳۱.۵ .درصد معتقد بودند تحریم ها کمتر
خواهد شــد و  ۲۰.۴درصد بیان کردهاند تحریم ها در دوره رئیسی بیشتر خواهد
شد ۱۶.۷ .درصد از افراد به این سوال پاسخ نداده اند .بر اساس تحلیل نتایج این
نظرسنجی ،زنان ببیشتر از مردان ،افراد  ۵۰سال و باالتر بیشتر از دیگر گروههای
ســنی ،افراد غیر دانشگاهی بیشتر از افراد دانشــگاهی گفته اند با آمدن ابراهیم
رئیسی تحریم ها کمتر خواهد شد .دیدگاه مردم در خصوص وضعیت تحریمها در
دوره رئیســی برحسب سرانه هزینه ماهیانه فرد در خانوار تفاوت معناداری ندارد.
ایسپا نظرسنجی را در روزهای  ۱۶تا  ۲۰تیرماه  ۱۴۰۰در مقیاس ملی و با شیوه
گردآوری تلفنی اطالعات اجرا کرده است .جامعه آماری این نظرسنجی شهروندان
 ۱۸سال به باالی ساکن در مناطق شهری و روستایی کل کشور و تعداد نمونه آن
 ۱۵۸۵نفر بوده است.
رویداد

اسرائیل در تدارک حمله به تاسیسات اتمی ایران

یک روزنامه صهیونیســتی مدعی شــد که این رژیم در حال بررسی و برنامه
ریزی برای اقدام احتمالی علیه تاسیســات هستهای ایران است .به گزارش ایسنا،
روزنامه رای الیوم به نقل از یدیعوت آحارنوت مینویسد که نهادهای نظامی رژیم
صهیونیســتی اخیرا امکان حمله تل آویو به سایتهای هسته ای ایران در آینده
نزدیک را مورد مناقشــه قرار دادهاند .این روزنامه صهیونیستی نوشت :این رایزنی
ها و مناقشات تنها در حد حرف نیست بلکه آمادگیهای اولیه برای اجرای برخی
برنامهریزیهای حمله انجام شده است .این روزنامه همچنین نوشت :این آمادگی
ها به رهبری بنی گانتس ،وزیر جنگ رژیم صهیونیستی و برخی مسئولین برجسته
وزارت خارجه و وزیر دارایی اســت .این روزنامه مدعی شد :بنی گانتس و لیبرمن
اکنون درحال بررسی افزایش زیاد بودجه نظامی در پنج سال آینده هستند و هدف
از این کار حمایت از زیرســاخت ها و آمادگی برای یک اقدام هجومی به منظور
ممانعت از دستیابی ایران به سالح هستهای است.
استراتژیک

سود روسیه از احساسات ضد آمریکا در ترکیه

موسســه اروپا برای مدیترانه در تحلیلی نوشت که سیاست گذاری خارجی
روسیه همچنان مبتنی بر آمار و واقع گرایانه است .از دیدگاه مسکو ،جایگاه روسیه
در جهان از دریچه یک استراتژی بزرگ در صفحه شطرنج جهانی دیده می شود؛
صفحه شطرنجی که در آن بازی و خود را از طریق تقابل با رقبا از جمله با ایاالت
متحده تعریف می کند .پایان جنگ ســرد از دیدگاه سیاست گذاران روس یک
شکســت بود ،اما نه آخرین شکست .روسیه احساس حقارت کرد چرا که ضعیف
شده و نقش آن در جهان به یک نقش حاشیه ای تنزل کرده بود .اولین حاکمان
روســیه پسا شــوروی که عمدتا خارجی ها و اصالح طلبان جوان بودند ،واقعیت
جدید را پذیرفتند .والدیمیر پوتین یکی از این افراد بود .او از سال  2000که رئیس
جمهوری روســیه شد ،آرزو داشت که این کشــور را دوباره به گروه «قدرتهای
بزرگ» برگرداند .ترکیه یکی دیگر از کشــورهای غیرعربی در منطقه است که با
روســیه پسا شوروی روابط خوبی دارد و به بزرگ ترین شریک تجاری روسیه در
منطقه مِنا تبدیل شــده است .این کشــور هم مانند ایران دشمن دیرینه روسیه
بود .ترکیه مانند ایران پیش از انقالب ،مقر آمریکا در مرزهای جنوب غربی اتحاد
جماهیر شــوروی قلمداد می شد .با این حال ،ترکیه مانند روسیه در دهه 1990
با بحران اقتصادی عمیق و تورم فزاینده درگیر بود .دو کشــور راهی برای افزایش
تجارت دو جانبه یافتند؛ روسیه در اواخر سال  2000دومین شریک تجاری ترکیه
شــد و این ،زمینه را برای مجموعه ای از توافقات سیاسی و اقتصادی هموار کرد.
روسیه و ترکیه خط لوله ای ساخته اند که گاز روسیه را به ترکیه منتقل می کند.

«حفظ حریم خطوط لوله انتقال گاز ،حفظ سرمایههای ملی و مردمی است».

شرکت انتقال گاز ایران
منطقه ده عملیات انتقال گاز
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نوبت اول

آگهی مناقصه عمومی یک مرحلهای با ارزیابی کیفی به شماره مناقصه 88900003
با کد فراخوان53/091/381 :
شناسه آگهی1165823 :

موضوع مناقصه :پروژه احداث ایستگاه النچر و رسیور خط  12اینچ انتقال گاز برازجان منطقه
ده عملیات انتقال گاز
منطقــه ده عمليات انتقال گاز  -شــرکت انتقال گاز ایران در نظــر دارد عمليات مذكور را با
مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومی یک مرحلهای با ارزیابی کیفی به پيمانكار
واجد شــرايط واگذار نمايد ،الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مناقصه منحصرا از طریق
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( )www.setadiran.irانجام خواهد شد.
 -1نوع فراخوان :آگهی مناقصه عمومی یک مرحلهای با ارزیابی کیفی
 -2نام ونشانی دستگاه مناقصه گزار :استان بوشــهر -بوشهر –بلوار رئیسعلی دلواری -
خیابان شهید عاشوری – روبروی درمانگاه فرهنگیان – صندوق پستی  -3555ستاد منطقه ده
عملیات شرکت انتقال گاز -طبقه سوم – امور پیمانها  -تلفن امور پیمانها077-33581109 :
نمابر امور پیمانها 077-31665171 :نمابر دبیرخانه077-33581116 :
 -3زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه و اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصهگران
از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir( :از ساعت  10صبح روز
دوشنبه مورخ  1400/04/28تا ساعت  12روز چهارشنبه مورخ 1400/05/06
 -4برآورد تقریبی اولیه مناقصه 58/772/256/209 :ریال
 -5آخرین مهلت ثبت پیشــنهادات و ثبت مســتندات ارزیابی کیفی در سامانه
تدارکات الکترونیکــی دولــت )www.setadiran.ir( :مناقصهگران میبایســت
پیشــنهاد و مدارک مورد نیاز شرکت و همچنین مســتندات مورد نیاز جهت فرآیند ارزیابی
کیفــی مناقصهگران در مناقصه را طبق اســناد مورد نیاز اعالم شــده در اســناد مناقصه تا
ســاعت  12روز چهارشــنبه مــورخ  1400/05/20در ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت
( )www.setadiran.irثبت نمایند و همچنین پاکت حاوی تضمین شــرکت در فرآیند
ارجاع کار را به صورت سربســته ،حداکثر تا ســاعت  12همان روز (چهارشــنبه مورخ
 )1400/05/20به آدرس :اســتان بوشــهر -بوشهر –بلوار رئیســعلی دلواری  -خیابان شهید
عاشــوری – روبروی درمانگاه فرهنگیان – صندوق پســتی  -3555ستاد منطقه ده عملیات
شرکت انتقال گاز -طبقه سوم – امور پیمانها تحویل داده و رسید دریافت نمایند .الزم به ذکر
اســت که تصویر تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مناقصهگر نیز میبایست بر روی سامانه

تدارکات الکترونیکی دولت /ستاد بارگذاری شود.
 -6مدت اعتبار پیشــنهادات 3 :ماه و قابل تمدید برای یــک دوره  3ماهه دیگر از طرف
دستگاه مناقصه گزار
 -7مدت و محل اجرا کار 180 :روز – اســتان بوشهر-در مجاورت شهر برازجان و روستای
عیسوند
 -8تضمين شــركت در فرآیند ارجاع کار :مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار به
صــورت ثابت مطابق آئيننامه تضمين معامالت دولتي و به مبلغ  2/938/612/810ریال به
نام منطقه ده عملیات انتقال گاز  -شرکت انتقال گاز ایران جهت ارایه به دستگاه مناقصهگزار
بصورت يك يا تركيبي از تضمينهاي موضوع بندهاي (الف)( ،ب)( ،پ)( ،ج)( ،چ)( ،ح) ماده 4
آييننامه تضمين معامالت دولتي ميباشد.
 -9زمان و محل بررسی پیشنهادات مالی مناقصهگران :ساعت  10صبح روز دوشنبه
مورخ  1400/06/08در سالن جلسات منطقه ده عملیات انتقال گاز  -واقع در بوشهر – بلوار
رئیسعلی دلواری  -خیابان عاشوری -روبروی درمانگاه فرهنگیان– ساختمان مرکزی منطقه
ده عملیات انتقال گاز
 -10گواهینامه صالحیت مناقصهگر :مناقصهگر میبایستی دارای گواهی صالحیت معتبر
با حداقل رتبه  5در رشته تاسیسات /تجهیزات و یا نفت و گاز از سازمان برنامه و بودجه کشور
و همچنیــن ارائه گواهی /تأییدیه معتبر از وزارت تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی مبنی بر تأیید
صالحیت ایمنی پیمانکار باشد.
 -11اسناد مناقصه و اسناد استعالم ارزیابی کیفی مناقصهگران به طور همزمان با سایر اسناد
مناقصه به مناقصهگران ارائه و به طور همزمان از مناقصهگران دریافت خواهد گردید.
جهت كسب اطالعات بيشترمتقاضيان ميتوانند به سایت
 www.district10. nigtc.irو  www.setadiran.irو یا www.iets.mporg.ir
مراجعه و یا با شماره تلفن  077 -33581109امور پیمانها تماس حاصل نمايند.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/04/28 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/04/29 :

روابط عمومي منطقه ده عمليات انتقال گاز

فراخوان ارزیابی کیفی
جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحلهای شماره 00-8010

نوبت اول

شرکت ملی گاز ایران
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تهیه مصالح و اجراي فنس جداکننده واحد صنعتی از غیرصنعتی
و فنس حفاظت از خطوط  LPGخروجی پااليشگاه هشتم

شــركت مجتمع گاز پارس جنوبي در نظر دارد نسبت به واگذاری تهیه
مصالــح و اجراي فنس جداکننده واحــد صنعتی از غیرصنعتی و فنس حفاظت
از خطوط  LPGخروجی پااليشــگاه هشــتم از طریق انتشار فراخوان ارزیابی
کیفی جهت برگــزاری مناقصه عمومی یک مرحلهای به شــماره  00-8010در
ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ســامانه ســتاد) اقدام نماید .کلیه مراحل
برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا
ارسال دعوتنامه جهت ادامه سایر مراحل مناقصه ،از طریق درگاه سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت (سامانه ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد
شد و به پیشنهادهای خارج از سامانه ستاد ترتیب اثر داده نخواهد شد .الزم است
مناقصهگران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد1400/05/02 :
شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران۲۰۰۰۰۹۳۴۹۸۰۰۰۱۵۴ :
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی :ساعت  08:00روز يكشنبه
تاریخ 1400/05/10
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی :ساعت  16:00روز يكشنبه
تاریخ 1400/05/24
بــرآورد اولیه معادل  27,760,994,274ریال و تضمين شــركت در فرايند
ارجاع كار به مبلغ  1,388,050,000ریال و به صورت يكي از تضامين قابل قبول

شماره مجوز1400. 2328 :

وفق آييننامه تضمين شماره /123402ت 50659هـ مورخ  94/09/22هيات
وزيران است .مناقصهگران تایید صالحیت شده ،در مرحله ارائه پیشنهاد قیمت،
پس از تهیه و بارگذاری تصویر آن در سامانه ستاد ،اصل آن را در مهلت مقرر به
دفتر خدمات پیمانهای پاالیشگاه هشتم واقع در عسلویه تسلیم خواهند نمود.
اطالعات و اســناد مناقصه عمومی پس از برگــزاری فرآیند ارزیابی کیفی و
ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصهگران تایید صالحیت شده ارسال
خواهد شد.
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار :مناقصهگران ميتوانند جهت كسب
اطالعات بيشــتر به سايت  WWW.SPGC.IRو يا به نشانی استان بوشهر،
عســلویه ،منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ،شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی،
فازهای 20و ،21پاالیشــگاه هشتم ،ســاختمان اداری ،خدمات پیمانها ،مراجعه
و یا با شــماره تلفنهــای  077-31319681-3و  077-31319201و دورنگار
 077 -31319207تماس حاصل نمایند.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس 021 -41934 :دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768
اطالعات تماس دفاتر ثبتنام سایر استانها ،در بخش «ثبت نام/پروفایل تامین
کننده  /مناقصهگر» سایت سامانه ستاد ( )www.setadiran.irموجود است.
شناسه آگهی1166398 :

روابط عمومي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

