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سال سی و پنجم

 7سال شکست برای عربستان

نداد .اما این همه ماجرا نبود؛ عربستان و امارات با ادعای
حمایت از دولت هادی علیه شورای انقالب و ارتش یمن
ائتالف تشکیل دادند و حمالت بیامانی را علیه صنعا
(پایتخت) شروع کردند .در این میان پیادهنظام وابسته
به دو کشور که جمعی از انواع نیروهای مسلح خارجی
و یمنی بــودنــد ،اق ــدام بهپیشرویهای زمینی بهسوی

جنگ تحمیلی عربستان علیه ملت یمن از سال ۲۰۱۵
شروع شد .نبرد از آنجا درگرفت که دولت عبدربه منصور
هادی با همه اعضای کابینه استعفا کرد و شورای انقالب
یمن هم آن را پذیرفت .اما خیلی زود عربستان متوجه
شد قافیه را باخته است و در نتیجه به تحریک این کشور،
هادی اصرار کرد دوباره به قدرت برگردد .اصراری که جواب
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جواد فراهانی پس از گذشت نزدیک به هفت
سال از شروع جنگ عربستان و امارات با حمایت
آشکار آمریکا و انگلیس ،در یمن ،نیروهای این کشور
اعم از ارتش و کمیتههای مردمی مناطق بسیاری را
آزاد کردهاند و بهدنبال آزادسازی استان راهبردی

صنعا کردند .حاال پس از هفت سال ،نبرد میان نیروهای
سعودی ،دولت مستعفی و فراری عبدربه منصور هادی
و شورای جداییطلبان جنوب به مرکزیت عدن و حمایت
امارات با جنبش حوثیها و نیروهای طرفدار علی عبدهللا
صالح رئیسجمهور پیشین و بسیج مردمی حوثیها
همچنان در جریان است .با این تفاوت که حاال شورای

مأرب نیز هستند .این استان از اهمیت بسیاری
برخوردار است .عناصر وابسته به ائتالف با اینکه
آخرین سنگرهای خود را در مأرب از دست دادهاند،
همچنان آن را ترک نکردهاند .همچنین یک مقام
نظامی یمنی در مصاحبه با اسپوتنیک اعالم کرد

دیپلمات مطرح یمنی در گفتوگو با قدس تبیین کرد

سفرای چهار کشور عربستان،
ام ــارات ،انگلیس و آمریکا در
یمن در نــوبـتهــای مختلف،
ب ــا ادعـــــای نــگــرانــی در م ــورد
وضــعــیــت وخــیــم مـ ــردم یمن
و اتــهــامزنــی علیه انــصــارهللا،
خواستار آتشبس فوری بین نیروهای وابسته
به منصورهادی (دولــت مستعفی) و نیروهای
مردمی انصارهللا شدند.
در این راستا و به منظور بررسی و ارزیابی آخرین
تحوالت یمن ،با «عبدالملک العجری» عضو
هیئت مذاکرهکننده یمن گفتوگو کرد هایم که
در ادامه میخوانید.

ما برای یمن میجنگیم
سعودی برای انگلیس

نیروهای یمنی پس از یک حمله گسترده توانستند
کنترل بخش زیادی از مناطق راهبردی الیتمه و مرکز
شهرستان «خب الشعف» از توابع استان «الجوف» در
مرز عربستان و تمام تپههای اطراف آن را در دست
بگیرند.تسلطکاملبرمنطقهالیتمهبهنیروهای

◾

◾جوبایدن رئیس جمهور آمریکا در دوره تبلیغات
انتخاباتی خود وعده داد اگر رئیس جمهور شود ،به
جنگ یمن پایان دهد .به نظر شما این از دروغگویی
بایدن ناشی میگیرد یا از نداشتن راهـبــرد در قبال
جنگیمن؟

آمریکا در همه حــاالت ،دشمن ملت یمن است و
فقط میخواهد منافع خود را تأمین کند؛ در طول
تاریخ سیاسی آمریکا این کشور همواره ثابت کرده
که عکس آنچه میگوید را انجام میدهد؛ بنابراین
ما ملت یمن هرگز روی حرفهای مقامات آمریکایی
حساب باز نکرده و نخواهیم کرد .همه دولتهای
آمریکا در خدمت البی صهیونیستی هستند که در
نظام حاکمیت و اداره آمریکا نفوذ قوی دارد.

◾

◾

◾

◾شکست عربستان در مأرب به چه مفهوم است
و ایــن شکست بر آمریکا و رژ یــم صهیونیستی چه
تأثیری دارد؟

ا یــن به معنای پیروزی نیروهای انقالبی یمن با
هدایت انصارهللا و دیگر متحدان ملی است؛ این
پیروزی ضربه سختی را بهحضور آمریکا و انگلیس
در منطقه و از بین بردن نفوذ قبلی آنها در شبه
جزیره عربستان وارد کرده است.

◾

◾چرا ائتالف سعودی موفق به جلوگیری از پیشروی

نیروهای یمنی یا پیروزی در جنگ خود نشده است؟
رزمندگان ارتــش و کمیتههای مردمی یمن مبتنی
برعقیده و باورهای اصیل ،مقاومت و از وطن خود
یبـخــش
دفــاع میکنند و در چــارچــوب پ ــروژه آزاد 
و حاکمیتی در حــال نبرد هستند؛ امــا ،متجاوزان
سعودی و مزدوران آن ،ابزاری برای اجرای دستورها
و خواستههای آمریکایی-انگلیسی -صهیونیستی
هستند؛ این موضوع دلیل پایداری و پیروزی ملت
یمن و در مقابل شکست و ناتوانی سعودی در جنگ
ویرانگر خود است.

زوم

یمنی این اجازه را میدهد تا عملیات تیپهای
گارد مرزی عربستان را در این منطقه خنثی کند.
این پیشرویها و پیروزیهای ملت یمن خشم
متجاوزان سعودی و اماراتی و حامیان آمریکایی و
انگلیسی آنها را برانگیخته است.

◾نظر شما در م ــورد جنجال آفــر یـنـیهــای اخیر
سعودیعلیهلبنانچیست؟

◾با توجه به پیشرویهای سریع نیروهای یمنی
در استان مأرب و دیگر مناطق یمن ،ارزیابی شما از
تحوالت میدانی و سیاسی جنگ یمن چیست؟

ارتــش یمن و کمیتههای مردمی و انقالبی یمن
توانستهاند نــبــرد م ــأرب را بــا پــیــروزی بهپیش
برده و نبرد آزادســازی کامل آن اکنون بیشتر از
معیارهای نظامی ،تابع معیارهای انسانی [با
توجه بــه حضور مــردم عــادی کــه سعودیها از
آنها بهعنوان سپر انسانی استفاده میکند] و
سیاسی است.
قطعا ً پــیــروز یهــای نظامی و میدانی در شهر
م ــأرب بــر آزادس ـ ــازی کــل ســاحــل غــربــی استان
الحدیده که از اهمیت راهــبــردی نیز برخوردار
اسـ ــت ،تــأثــیــرگــذار بـ ــوده و ای ــن پــیــروزیهــا در
راستای تأکیدات و وعد ههای سید عبدالملک
بدرالدین الحوثی ،رهبر انقالب یمن در مورد
حــتــمــی ب ـ ــودن آزادی تــمــامــی ســرزمــی ـنهــای
اشغالی و اخ ــراج نیروهای اشغالگر و متجاوز
محقق شده است.

انقالب یمن توانسته بسیاری از مناطق مهم را از دشمنان
پس بگیرد و چیزی نمانده شهر راهبردی مأرب هم درهای
خودش را بهروی مقاومت باز میکند .باید گفت جنگ
یمن حداقل با ائتالف سعودی در آستانه اتمام است و از
این پس تنها تجزیهطلبان جنوب میمانند که ملت یمن
باید آنها را سرجایشان بنشاند.

آنچه دشمن سعودی در مقابل مردم آزاده و ملت
بــرادر لبنان انجام داده ،نتیجه مواضع قاطع این
ملت در حمایت از مردم یمن و بخشی از مجموعه
ارعــاب افکنیهای سعودی است که علیه آزادگــان
بهکار میگیرد؛ کسانی که به وضوح و به شدت نقش
منفیوخصمانهسعودیهادرمنطقهراردمیکنند.
ما و برادران لبنانی ،کنار یکدیگر ،در سنگر مقاومت
مقابل استکبار سعودی و سلطهطلبی آمریکایی و
صهیونیستیایستادهایم.

◾

◾نقش سازمان ملل در کمک به حل مشکالت یمن
و پایان یافتن این جنگ و حل بحران انسانی آن را چگونه
ارزیابی میکنید؟

در مجموع در طــول تجربه هفت ساله تجاوز به
یمن و بــا توجه بــه عملکرد ســازمــان ملل متحد و
ارگانهای مختلف آن ،متوجه خواهیم شد که پول
عربستان و پول امارات بیشترین نقش را در تعیین

جهتگیریهای سازمان ملل دارد .این سازمان یمن
را به پول عربستان و امارات فروخته است .عملکرد
دبیرخانهعمومیوشورایامنیتوهمچنینعملکرد
خود فرستادگان سابق به وضوح این را تأیید میکند؛
بنابراین به فرستاده جدید توصیه کردیم قبل از اینکه
بهاشتباهاتپیشینیانخوددرمدیریتپروندهیمن
ادامهدهد،متغیرهایمحلی،منطقهایوبینالمللی
و نیز اندازه بازیگران را در نظر بگیرد.

◾

◾به نظر شما هــدف کشورهای آمریکا ،انگلیس،
عربستان و امارات از بیانیه اخیر خود چه بود و پاسخ
صنعا به آنها چیست؟

هدف آنها از صدور این بیانیه انحراف افکار عمومی
جهان از جبهههای جنگ و پیشرویهای چشمگیر
ارتش و کمیتههای مردمی یمن در تمام این جبههها
بود .آنها همچنین خواستند تا اینگونه القا کنند که
خواهان برقراری صلح و لغو محاصره هوایی ،زمینی و
دریاییعلیهیمنهستند.
آنهــا قــدرت موشکی ،پهپادی و حمالت یمنیها
به اهــداف راهبردی در عربستان را محکوم کردند
تا برای وضع تحریم علیه انصارهللا زمینهسازی و
در صحنه بینالملل برای آن فضاسازی کنند .این
کشورهای متجاوز همچنین بهدنبال آن هستند
تا بااینگونه اظهارات پوچ ،مانع از پیشروی ارتش
و کمیتههای مردمی و آزادســازی مأرب شوند که به
زودی محقق خواهد شد .اما از نظر دولــت صنعا،
کشورهای صادرکننده این بیانیه کسانی هستند
که خود در تجاوز به یمن مشارکت دارند و فرزندان
یمنی را به شهادت رساندهاند ،تمام زیرساختها
و امکانات یمن را ویران کردهاند و میلیونها انسان را
آواره و مجروح کردهاند؛ بنابراین ما این بیانیه را جزوی
از تداوم همین جنایتها و تجاوزات میدانیم و بهطور
کامل آن را رد میکنیم.

ائتالفی که
جنون گاوی
دارد

عبدالملک العجری
عضو هیئت
مذاکرهکننده دولت
نجات ملی یمن در
توییتی نوشت:
اقدام ائتالف سعودی
در ممنوعیت
ورود سازمانهای
بشردوستانه به
فرودگاه صنعا ،تنها
با ابتالی مقامات
این ائتالف به جنون
گاوی که عقل را زایل
میکند ،قابل توجیه
است .او ادامه داد:
سازمان ملل و جامعه
بینالمللی باید به
وظیفه خود برای
توقف این جنون
عمل کنند .هرچند
این جنون موجب
نمیشود ملت یمن
دست از دفاع از خود
بردارند.
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آگهی مزایده ( نوبت دوم )
موضوع مزایده  :فروش یک قطعه زمین با کار بری زراعی

1409273

1409294

«مجموعه فرهنگی ،ورزشی و تفریحی کارگران خراسان رضوی»

تاس�یس ش�رکت با مس�ئولیت محدود س�ازه آروین الهیه درتاریخ1400/9/29
به ش�ماره ثبت  79742به شناس�ه ملی 14010610299

شرکت شهاب خودرو (سهامی عام)
مناقصه 1400/08

ای���ن ش���ركت در نظر دارد تهیه غذای مورد نی���از كاركنان خود را از طریق مناقصه عمومی
به مجری واجد صالحیت واگذار نماید .برای اطالع از ش���رایط مناقصه به پایگاه اینترنتی
این ش���ركت به نشانی  www.shahabkhodro.irمراجعه و در صورت تمایل به شركت
در مناقص���ه و دریافت اس���ناد از تاری���خ درج آگهی به مدت چهار روز كاری از س���اعت 8
الی  15به آدرس تهران كیلومتر  9جاده مخصوص كرج واحد پش���تیبانی ش���ركت شهاب
خودرو مراجعه نموده و پاكت پیش���نهاد خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکش���نبه
 1400/10/06به دبیرخانه واحد حراس���ت تحویل و رس���ید دریافت نمایند .شركت در رد یا
قبول یك یا كلیه پیشنهادات مختار است.
جهت كس���ب اطالع بیشتر با شماره تلفن  44504750 -3داخلی  402آقای سیاهپوش
تماس حاصل نمائید.

شرکت شهاب خودرو (سهامی عام)

فراخوانطراحیالماننوروزی شهرشاندیز-نوبتدوم

جهت طراحی المان های ویژه نوروز در استقبال از بهار 1401از کلیه هنرمندان ،طراحان و معماران در سراسر کشور
دعوت می نماید به منظور زیباسازی چهره شهر و هویت بخشی به شهر پیشنهادات خود را با مشخصات ذیل ارسال نمایند:

موضوعات فراخوان :

 هویت شهر شاندیز و خاطرات مشترک آغاز بهار ،آداب و رسوم و آئین نوروزی زندگی شب و نورپردازی نمادهای شهری شهدای دفاع مقدس و شهدای سالمت گردشگری،رستوران و شیشلیک شاندیز -گل آرائی و طراحی فضای سبز

نحوه ارسال آثار :

1409291

1409204

ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :پیمانکاری در ساخت وساز مسکن درصورت
لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان خراسان رضوی  ،شهرستان مشهد  ،بخش مرکزی
 ،شهر مشهد ،محله جاهدشهر  ،خیابان ش اکبری ذوق[صادقیه-5سجادیه ، ]22کوچه الهیه[34شهیداکبری ذوق ، ]11پالک  ، 0ساختمان آروین  ، 5طبقه همکف ،
واحد  4کدپستی  9186374426شعب شعبه یک مشهد به شناسه ملی  14010610305 :نشانی  :استان خراسان رضوی  ،شهرستان مشهد  ،بخش مرکزی  ،شهر
مشهد ،محله کالهدوز  ،خیابان شهید کالهدوز  ، 1/23خیابان شهید کالهدوز[23تورج ، ]6پالک  ، 12طبقه منفی  1کدپستی  9184815457آقای مهدی نجف زاده
استاد به سمت مدیرشعبه شعبه یک مشهد سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  1,000,000ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای مهدی
نجف زاده اس��تاد به ش��ماره ملی  0938997483دارنده  500000ریال سهم الشرکه آقای علیرضا خدادادی به شماره ملی  0940842262دارنده  500000ریال
سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای مهدی نجف زاده استاد به شماره ملی  0938997483به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت
مدیره به مدت نامحدود آقای علیرضا خدادادی به شماره ملی  0940842262به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق
و اس��ناد بهادار و تعهد آور ش��رکت از قبیل چک  ،س��فته  ،بروات  ،قراردادها ،عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاءآقای مهدی نجف
زاده استادمدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و در غیاب ایشان آقای علیرضا خدادادی رییس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر
میباشد اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله
اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد ()1246622

شهرداری شاندیز

1409228

اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان خراسان رضوی

در نظر دارد حق بهرهبرداری از سالنهای
ورزشی در شهرستانهای استان خراسان رضوی را بصورت اجاره سالیانه به افراد واجد
شرایط به باالترین و مناسبترین قیمت پیشنهادی واگذار نماید .متقاضیان جهت کسب
اطالعات بیشتر و اخذ اسناد و مدارک و به منظور شرکت در مزایده از تاریخ انتشار آگهی تا
مورخ روز شنبه  1400/10/11به چاپ و تکثیر اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و یا پایگاه
ملی مناقصات به نشانی  http://iets.mporg.irمراجعه نمایند.
حداکثر مهلت تحویل اسناد و مدارک شرکت در مزایده پایان وقت اداری چهارشنبه
 1400/10/22ساعت  14/15میباشد (دفتر حراست اداره کل) و زمان بازگشایی پاکتهای
رسیده روز پنجشنبه  1400/10/23ساعت  9صبح دفتر مدیریت امور اجتماعی میباشد.
 سالن ورزشی طبقه اول ساختمان یاس مجموعه شماره یک کارگران مشهد سالنهای ورزشی رزمی  1و  2مجموعه شماره یک کارگران مشهد سالن ورزشی کشتی مجموعه شماره یک کارگران مشهد یک باب ساختمان به متراژ  350مترمربع با کاربری اداری و یا خوابگاهی سالن ورزشی چند منظوره شهرستان قوچان -سالن ورزشی چند منظوره شهرستان نیشابور

1409269

اداره کل غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی در نظر دارد نسبت به فروش یک قطعه زمین زراعی به
مساحت  994/5متر مربع  ،واقع در حاشیه جاده مشهد شاندیز با مشخصات ذیل اقدام نماید  ،کلیه متقاضیان
می توانند با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیک ایران ( ستاد ) به آدرس Setadiran.irو شماره مزایده
 2000001533000002مراجعه و نسبت به بارگذاری قیمت پیشنهادی اقدام نمایند .
حاشیه جاده شاندیز و دسترسی آسان  -عرصه خام و بدون اعیان – برخوردار از فضای عمومی و امتیازات
محلی ( مناطق مسکونی و تجاری )
ارائه ضمانت نامه بانکی به مبلغ  950,000,000ریال به نام شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به شناسه ملی
 3 ، - 10100709826ماهه و قابل تمدید  3ماه دیگر
شبا سپرده IR 390100004001058206373747 مهلت دریافت اسناد مزایده از سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد)  :ازتاریخ انتشار آگهی 1400/10/01 ،تا مورخ  1400/10/05به مدت  4روز کاری می باشد.
مهلت بازدید  :چهارشنبه  1400/10/01تا یکشنبه 1400/10/05ـ مهلت بارگذاری اسناد مزایده  :بارگذاری پیشنهادات حداکثر به مدت  10روزتاساعت  14روزچهارشنبه
مورخ  1400/10/15می باشد.
 تاریخ بازگشایی پاکت های مزایده روز شنبه  1400/10/18رأس ساعت  9صبح در محل دفتر مرکزی اداره کل.ـ حضور مزایده گر یا نماینده قانونی وی با معرفی نامه کتبی در زمان بازگشایی در جلسه آزاد است .
نشانی  :ـ مشهد ـ کوی طالب ـ چهارراه سیلو ـ اداره کل غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی ـ امور
قراردادها –تلفن32722019

آگهی مناقصه

مجموعه فرهنگی ،ورزشی و
تفریحی کارگران خراسان رضوی

 تاریخ ارسال آثار تا  14دیماه  1400می باشد.زمان توزیع اسناد از طریق سامانه ستاد :از تاریخ 1400/09/23لغایت 1400/10/02

مهلتبارگذاریطرحهادرسامانهستاد:تاساعت 13مورخ1400/10/14 آثاری که بعد از زمان مقرر ارسال گردند قابل بررسی و شرکتدر فراخوان نخواهد بود.
 در صورت برنده شدن طرح قرارداد اجرا ونظارت منعقدمی گردد و در غیر اینصورت به نفرات برگزیده هر طرح هزینه
طراحی  30.000.000ریال پرداخت می گردد.
 هزینه درج آگهی ها به عهده برنده فراخوان می باشد. سایر اطالعات و جزئیات مربوط به فراخوان در اسناد فراخوان درجشده است .
 کلیه مراحل برگزاری فراخوان از طریق سامانه ستاد به آدرس https:// setadiran.irانجام می گردد .جهت کسب اطالعات بیشتر
با شماره تلفن 05131422تماس حاصل فرمائید.

