
افغانستان: س��ازمان عفو بین الملل افغانستان را 
مرگبارترین کش��ور جهان برای کودکان در س��ال 
۲۰۱۹ اع��ام ک��رد س��ازمان عفو بی��ن الملل در 
تازه تری��ن گزارش خود اع��ام کرد: بیش از ۲۴۰۰ 
ک��ودک افغ��ان ب��ر اثر جن��گ و انفج��ار در ۹ ماه 
نخست سال گذش��ته میادی در افغانستان کشته 
یا زخمی ش��دند که این آمار بی سابقه عنوان شده 
اس��ت. چندی قبل؛ »ابوبکر کامپو« رئیس یونیسف 
)صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد( در 
افغانستان نیز اعام کرد: در سال گذشته میادی به 
ط��ور میانگین روزانه ۹ کودک افغان براثر انفجار ها 

کشته یا معلول شده اند.

فلس�طین: در پس افزایش اقدامات خصمانه رژیم 
صهیونیس��تی علیه اسرای فلس��طینی، عضو دفتر 
سیاس��ی حماس هش��دار داد، ای��ن اقدامات منجر 
به انتفاضه گس��ترده اس��را و ملت فلسطین خواهد 
ش��د. اداره امور زندان های رژیم صهیونیستی دیدار 
اس��رای فلس��طینی ب��ا خانواده هایش��ان در زندان 
»عوفر« را ممنوع ک��رد و این موضوع تنش زیادی 
در این زندان به راه انداخت به نحوی که یک اسیر 
وابسته به حماس با ساح سرد یک افسر اسرائیلی 

را از ناحیه گردن زخمی کرد.

بحرین: مردم بحرین به صورت گسترده در مراسم 
تشییع پیکر شهید بحرینی به نام »سید کاظم سید 
عباس« ش��رکت کردند.شرکت کنندگان در مراسم 
تشییع این شهید بحرینی، شعارهایی را علیه رژیم 
آل خلیفه سر دادند. جمعیت الوفاق با صدور بیانیه 
ای از این شهید بحرینی به عنوان اسوه تحمل درد 

و رنج های تحمیلی از سوی آل خلیفه، یاد کرد.

آلمان: اعضای اتحادیه پزشکان در ایالت نورد راین 
وستفالن در مرکز آلمان در اعتراض به پایین بودن 
دس��تمزد و فشار کار اعتصاب کردند. در شهر اِِسن 
کارکنان یک س��وم اتاق های جراحی دس��ت از کار 
کش��یده اند. اتحادیه پزش��کان، افزایش ۶ درصدی 

دستمزد و کاهش ساعات کار را خواستار هستند.

فرانسه: س��فر رئیس جمهور فرانس��ه به لهستان 
و درخواس��ت وی برای افزایش ارتباطات با ورشو، 
نش��ان از تمایل فرانس��ه برای ایج��اد مثلث قدرت 
جدید در اتحادیه اروپا بعد از خروج انگلیس از این 
اتحادیه دارد. ، »امانوئل ماکرون« رئیس جمهوری 
فرانسه دیروز دوش��نبه خواستار روابط نزدیک تر با 
لهس��تان برای ش��کل دادن به اتحادیه اروپا بدون 

بریتانیا شد.

ذرهبین

کاهش محبوبیت رئیس جمهور اوکراین
براساس تازه ترین نظرس��نجی ها، میزان محبوبیت ولودمیر زلنسکی رئیس 
جمهور اوکراین برای نخستین بار به زیر ۵۰ درصد رسید. براساس تازه ترین 
نظرس��نجی انجام ش��ده ، میزان محبوبیت ولودمیر زلنسکی رئیس جمهور 
اوکراین برای نخستین بار به زیر ۵۰ درصد رسید و حدود ۴۰ درصد گفتند 
که به وی اعتمادی ندارند. نتایج نظرس��نجی انجام شده توسط مرکز نظارت 
اجتماعی و موسس��ه الکس��اندر یرمنکو برای تحقیقات اجتماعی نشان می دهد که 
برای نخس��تین بار میزان رضایت مردم اوکراین از عملکرد رئیس جمهور این کشور 
به زیر ۵۰ درصد کاهش یافته اس��ت و زلنس��کی تنها توانس��ته است ۴۹.۴ درصد 
اعتماد اوکراینی های ش��رکت کننده در این نظرسنجی را جلب کند. از این میزان ، 
۲۰.۷ درصد بطور کامل به زلنس��کی اعتماد داش��تند و این درحالی است که ۲۸.۷ 

درصد دیگر گفتند تا حدودی به او اعتماد دارند.

اعتراض  زباله ای به ماکرون 
اعتصاب کارگران ش��هرداری و پاکبان ها در سراس��ر پاریس باعث ش��ده تا 
انبوهی از زباله در خیابان های این ش��هر جمع ش��ود. فعالیت ش��ش کوره 
از هفت کوره زباله س��وزی در پاریس به دلیل این اعتصاب متوقف ش��ده و 
همین امر س��بب ش��ده تا زباله ها برای چندین روز در مناطق مختلف روی 
هم تلنبار ش��وند. افزایش حجم زباله ها در پاریس و پارک های عمومی مساله 
نگرانی از سامت عمومی را به شدت افزایش داده است. به گفته مقام های محلی در 
مارس��ی، کارگران برای ۱۰ روز گذشته مراکز بازیافت زباله را مسدود کرده و باعث 
ش��ده اند تا ۳۰۰۰ تن زباله در خیابان ها تلنبار ش��ود. مسئوالن شهری از اتحادیه ها 
خواسته اند تا حداقل کاری را که از دستشان برمی آید، انجام دهند و اوضاع شهری 
را درس��ت کنند و س��طل های زباله را در محل های خود قرار دهند تا ش��هروندان 

آشغال های خود را مستقیما در خیابان نریزند.

درخواست برقراری روابط مستقیم ترکیه و سوریه 
ب��ا افزایش تن��ش در مرزه��ای ترکیه و س��وریه در روزهای اخی��ر، "دوغو 
پرینچک" رهبر حزب "وطن ترکیه" خواستار برقراری روابط مستقیم آنکارا 
و دمش��ق شد. پرینچک در ارتباط با آخرین تحوالت جاری در ادلب سوریه 
اطاعیه ای منتش��ر و در آن با تاکید ب��ر عقانیت تاریخی دولت در ترکیه، 
از آنکارا خواس��ت برای فرصت ندادن به آمریکا و رژیم صهیونیس��تی در فتنه 

انگیزی های جدید، با دمشق روابط مستقیم برقرار بکند.
در همین حال وی سوریه را نزدیکترین همسایه به ترکیه خواند و با تاکید برآینده 
مشترک دو کشور، افزود: ترکیه بیش از هر کشوری از حفظ تمامیت ارضی سوریه 
تاثیر می پذیرد و در این شرایط آنکارا بجای استفاده از روسیه و ایران جهت ارتباط 
با س��وریه، باید بطور مس��تقیم با دولت دمش��ق ارتباط برقرار کن��د و این یک امر 

غیرقابل اجتناب است.

فرامرز اصغری

س��ودان که زمانی به عنوان یکی از کش��ورهای مس��تقل 
آفریقایی با س��اختار همس��و ب��ا مطالب��ات مردمی مبنی 
بر حمایت از فلس��طین ش��ناخته می ش��د طی س��الهای 
اخیر رویکردهای س��وال برانگی��زی را در پیش گرفته که 
پیامدهای منفی بسیاری برای این کشور در داخل و خارج 
داش��ته اس��ت. نکته قابل توجه در تحوالت س��ودان آنکه 
برگزاری نشس��ت میان عبدالفتاح البرهان رئیس ش��ورای 
حاکمیت س��ودان ب��ا بنیامین نتانیاهو تبدیل به س��رخط 

اخبار شد. س��خنگوی دولت س��ودان با بیان اینکه دیدار 
رئیس ش��ورای حاکمیتی این کش��ور با »نتانیاهو« بدون 
هماهنگی با مقامات س��ودانی انجام ش��ده اس��ت، گفت: 
منتظر بازگش��ت »البرهان« و ارائه توضیحاتش هس��تیم. 
البرهان پیش از دیدار با نتانیاهو هیچ مشورتی با ما نکرده 

بود. ما از طریق رسانه ها متوجه این دیدار شدیم.
ای��ن اق��دام که ب��ا واکنش منف��ی گس��ترده ای در میان 
کش��ورهای اس��امی و آزادی خواهان جهان همراه شده 
در حالی صورت گرفته که بس��یاری ب��ر این عقیده اند که 
این اقدام با تحریک کش��ورهایی مانند امارات و عربستان 
صورت گرفته اس��ت چنانکه ام��ارات نقش پررنگ تری در 
برگزاری این نشس��ت داشته اس��ت به طوریکه یک مقام 
نظامی س��ودان اعام ک��رد که دیدار نخس��ت وزیر رژیم 

صهیونیستی با رئیس شورای انتقالی سودان توسط امارات 
انجام ش��د. امارات به بهانه کمک به حذف نام س��ودان از 
فهرست تروریسم، این دیدار را برگزار کرده است. همچنین 
عربستان نیز نقشی فعال در اجرای این طرح داشته است. 
با توجه به ش��رایط داخلی و جهانی س��ودان این مس��ئله 
مطرح می ش��ود که دولتمردان این کش��ور برای برخوردار 
ش��دن از حمایت های اقتصادی عربس��تان و امارات و نیز 
لغو تحریم ها از س��وی آمریکا به این اقدام تن داده اند. این 
ادعا در حالی است که نگاهی به کارنامه عربستان و امارات 
در قبال س��ودان نش��ان می دهد که آنها در دوره البش��یر 
رئیس جمهور س��رنگون شده س��ودان نیز این وعده ها را 
در ازای اقدام علیه فلس��طین و قط��ع روابط با ایران داده 
بودن��د اما نه تنها به وعده های خ��ود عمل نکردند بلکه از 

یک س��و این تحرکات زمینه ساز انزجار مردمی از البشیر 
شد و از س��وی دیگر همین تن دادن مولفه  ای برای فشار 
بیش��تر آمریکا برای باج گیری از سودان شد که در نهایت 

سرنگونی البشیر رقم خورد. 
عملک��رد ام��ارات و عربس��تان در قبال یمن ک��ه جوانان 
س��ودانی را فری��ب داده و در این جنگ به کش��تن دادند 
خود سندی دیگر بر واهی بودن وعده های این کشورها به 
سران س��ودان است. بر این اساس می توان گفت که اقدام 
شورای حاکم بر سودان نه تنها نمی تواند دستاوردی برای 
این کشور به همراه داش��ته باشد بلکه بر میزان مشکات 
آن خواهد افزود بویژه اینکه ملت س��ودان حامی فلسطین 
و مقاومت ب��وده و با ساس��ت های سازش��کارانه مخالفت 

می کنند. 

یادداشت

دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارشی به شورای امنیت 
با محکوم کردن و برش��مردن تخلفات ناخوش��ایند همه 
طرف های درگی��ر در عراق علیه کودکان اعام کرد که 
ائتاف بین المللی عامل کشته شدن ۱۴۲ کودک عراقی 

بوده است.
در گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد به شورای امنیت، 
گروه تروریس��تی "داعش"، نیروهای امنیتی و پیشمرگه 
ه��ا، نیروهای دفاع ملی کردس��تان، نیروهای "ایزدی" و 
ائت��اف بین المللی به عن��وان نیروهای مرتکب تخلفات 
علیه کودکان در عراق معرفی شده اند.این گزارش دوره 
زمانی اول ژوئیه ۲۰۱۵ تا ۳۱ ژوئیه ۲۰۱۹ را پوشش می 
دهد.در این گزارش آمده است که بیش از ۲۱۱۴ کودک 
عراقی در معرض تخلفات جدی و تایید ش��ده بودند، از 
جمله کودکانی که در معرض قتل، ضرب و شتم و تجاوز 
قرار گرفتند.گ��زارش ادامه می دهد که این ارقام جزیی 
هستند و فقط اعدادی را که گزارش شده، تأیید می کند 
و ممکن اس��ت اعداد واقعی بس��یار بیشتر باشد، به ویژه 
که ش��رایطی مانند مرگ یا بی آبروی��ی مانع از گزارش 
تخلفات شود.نیروهای آمریکایی و دیگر کشورهای غربی 
که به بهانه مبارزه با تروریسم وارد خاک عراق شده اند، 
بارها با بمباران مناطق غیر نظامی و حمله به خودروهای 
شهروندان عراقی موجب مرگ آنها شده اند . این گزارش 
در حالی انتشار می یابد که ائتاف سائرون عراق خواستار 
برگ��زاری اجاس ملی فراگیر برای بررس��ی طرح اخراج 
نظامیان آمریکایی از خاک این کش��ور شد.  فراکسیون 
پارلمانی ائتاف »س��ائرون« عراق، از گروه های سیاسی، 
احزاب، اقوام و مذاهب مختلف کشور خواست تا اجاسی 

فراگیر برای بررسی تصمیم اخراج نیروهای آمریکایی از 
خاک این کشور برگزار کنند. »عاء الربیعی« از رهبران 
ای��ن ائتاف در گفت وگ��و با پایگاه خب��ری »المعلومه« 
تصری��ح کرد: تمامی گروه ها، احزاب، اقوام و مداهب باید 
برای یکپارچه کردن مواضع درباره طرح اخراج نیروهای 
آمریکایی از عراق که در پارلمان تصویب ش��ده، در این 

نشست شرکت کنند.
وی اف��زود: توافق هم��ه طرف ها بر یکی ک��ردن مواضع 
و رویکرده��ا درب��اره مصوبه پارلم��ان در خصوص اخراج 
نیروه��ای آمریکایی، موجب تس��ریع رون��د خروج کلیه 
نیروهای خارجی از کش��ور خواهد شد. تداوم حضور این 
نیروها در کش��ور، امنیت و ثبات عراق را تهدید می کند. 
این در حالی اس��ت که کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان 
عراق، درباره فشارهای آمریکا بر دولت عراق و فرماندهان 
امنیتی این کشور برای حفظ پایگاه »عین االسد« هشدار 
داد. همچنین کمیس��یون امنیت و دفاع پارلمان عراق از 
فشارهای واشنگتن بر بغداد برای عدم پایبندی به تصمیم 
پارلم��ان درباره اخراج نظامی��ان آمریکایی و باقی ماندن 
در پایگاه اس��تراتژیک »عین االس��د« خب��ر داد. »کریم 
المحمداوی« عضو این کمیس��یون پارلمانی در گفت وگو 
با پای��گاه خب��ری »المعلومه«، گفت: آمریکا فش��ارهای 
زیادی بر دولت عراق وارد می کند تا مانع اجرای تصمیم 
پارلم��ان در خصوص اخراج نیروهای خارجی از کش��ور 
ش��ود. واشنگتن نمی خواهد پایگاه »عین االسد« را که از 
پایگاه های راهبردی به شمار می رود و از آن برای تهدید 
کشورهای همسایه عراق که مخالف سیاست دولت آمریکا 

هستند، استفاده می کند، ترک کند. 

سازمان ملل در گزارشی اذعان کرد
ائتالف آمریکا قاتل ۱۴۲ کودک عراقی 

دولت انتقالی سودان که مورد حمایت عربستان و امارات 
است، در مقابل انتشار خبر دیدار جنجالی رئیس شورای 
حاکمیتی این کشور با نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی، 

مدعی شد که از این دیدار خبر نداشته است.
سفر »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم صهیونیستی به 
»اوگاندا« و انتش��ار خبر دیدار او با »عبدالفتاح البرهان« 
رئیس ش��ورای حاکمیتی انتقالی س��ودان و رایزنی آنها 
درباره عادی س��ازی روابط، در روز یکش��نبه پیش )دوم 
فوریه( جنجال زیادی به راه انداخت.ش��ورای حاکمیتی 
انتقال��ی در س��ودان که در پی اعتراضات مردمی س��ال 
گذش��ته قدرت را در دس��ت گرفت، از حمایت عربستان 
س��عودی و امارات برخوردار اس��ت؛ دو کش��وری که بر 
خاف فلسطینی ها و بسیاری از کشورهای منطقه، طرح 
معامله قرن علیه فلس��طین را محک��وم نکردند. نتانیاهو 
از ای��ن دیدار که برای نخس��تین بار با یک مقام ارش��د 
سودانی صورت گرفته، ابراز رضایت کرد و وزارت خارجه 
آمریکا نی��ز طی بیانیه ای از این دیدار و تاش س��ودان 
برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی تقدیر کرد.

پس از انتشار این خبر، »فیصل محمد صالح« سخنگوی 
رس��می دولت سودان و وزیر فرهنگ و رسانه این کشور، 
گفت: هیأت دولت هیچ اطاعی از دیدار رئیس ش��ورای 
حاکمیتی با بنیامین نتانیاهو در روز یکش��نبه در اوگاندا 
نداشت. هیچ مش��ورتی با هیأت دولت درباره این دیدار 
صورت نگرفته است و ما اطاعی از این دیدار نداشتیم و 

تنها از طریق رسانه ها در جریان دیدار قرار گرفتیم.
وی افزود که هیأت دولت سودان منتظر بازگشت البرهان 
از س��فر و توضیح او در این باره اس��ت. دولت سودان برای 

بررس��ی دیدار نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی با رئیس 
شورای حاکمیتی س��ودان در اوگاندا نشس��ت  فوق العاده 
برگ��زار خواهد کرد.وزیر خارجه فلس��طین در واکنش به 
دیدار نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی با رئیس ش��ورای 
حاکمیتی س��ودان در اوگان��دا، این اق��دام را تاش رژیم 
صهیونیستی برای کارشکنی خواند.»ریاض المالکی« وزیر 
خارجه فلسطین، دیدار دیروز بنیامین نتانیاهو نخست وزیر 
رژیم صهیونیس��تی با »عبدالفتاح البرهان« رئیس شورای 
حاکمیتی سودان، را تاش برای کارشکنی خواند و گفت 
که فلسطین منتظر واکنش »نیروهای زنده« سودان است.

سفیر عربستان در سودان، در پی دیدار جنجالی »البرهان« 
و »نتانیاهو«، به حمایت اقتصادی ریاض از خارطوم و کمک 

به آن برای حذف نامش از فهرست تروریسم وعده داد.
»الصدیق عبدالعزیز« معاون وزیر خارجه سودان،، میزبان 
»علی بن حس��ن جعفر« سفیر عربستان سعودی در این 
کشور بود.سفیر عربستان سعودی در این دیدار گفت که 
کشورش در مرحله آتی از سودان از نظر اقتصادی حمایت 
و به آن کمک خواهد کرد تا نام آن از فهرست کشورهای 
حامی تروریس��م، حذف شود.  یک مقام عالی رتبه نظامی 
س��ودان فاش کرد که امارات دیدار بین نخست وزیر رژیم 
صهیونیس��تی و رئیس ش��ورای انتقالی سودان در اوگاندا 
را ترتیب داده بود. خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد 
که امارات به بهانه کمک به حذف نام س��ودان از فهرست 
تروریسم، دیدار بین نتانیاهو و البرهان را سازماندهی کرد. 
در همین حال گروه ها و مقامات فلس��طینی دیدار رئیس 
شورای حاکمیتی سودان با رژیم صهیونیستی در پایتخت 

اوگاندا را نشانه دورویی برخی رژیم های عربی دانستند. 

وقتی سران سودان علیه فلسطین رفتار می کنند 
خارطوم بازیچه خیانت های سعودی و امارات 

گزارش

همزمان با تحرکات ترکیه برای تثبیت اشغالگری در اراضی سوریه، فیصل 
مقداد معاون وزیر امور خارجه و مهاجران سوریه تاکید کرد: کشورش در 
جنگ با تروریست ها از کل انسان ها دفاع می کند و هرگز هرگونه اشغال 

سرزمین خود را نمی پذیرد.
روزنامه الثوره سوریه با اعام این مطلب به نقل از مقداد افزود: ارتش سوریه 
همچنان به آزاد س��ازی سرزمین های خود از دست تروریست ها ادامه می 
دهد و هیچ اش��غالگری در سرزمین های خود را نخواهد پذیرفت. با نزدیک 
شدن نیروهای سوری به مرزهای مشترک این کشور با ترکیه و عقب راندن 
تروریست ها تنش بین آنکارا و دمشق در روزهای اخیر افزایش یافته است. 
وی که در مراسم هفتاد و دومین سالگرد استقال سریانکا در سفارت این 
کشور در دمشق سخن می گفت، افزود: جنگی که علیه سوریه بویژه جنگ 
اقتصادی علیه مردم این کش��ور محکوم به شکست است و مهم نیست که 
چق��در طول می کش��د. معاون وزیر خارجه و مهاجران س��وریه در ادامه بر 
اهمیت تقویت همکاری در زمینه های مختلف بین سوریه و سریانکا تاکید 
کرد و افزود: دو کش��ور از روابط خوبی برخوردارند و جنگ با تروریس��ت را 
تجربه کرده اند. در این میان وزیر خارجه ترکیه با ابراز تمایل برای تس��ریع 
فرایند سیاس��ی سوریه از طریق آتش بس و کمیته بازنویسی قانون اساسی، 
مدعی ش��د آنکارا حمات به خود را تحمل نمی کند. »مولود چاووش اوغلو« 
وزیر امور خارجه ترکیه در واکنش به کش��ته شدن ۸ نظامی این کشور در 
موش��ک باران ارتش سوریه علیه مناطق تحت کنترل تروریست ها در استان 

ادلب، مدعی شد آنکارا به این حمات واکنش نشان خواهد داد.
چاووش اوغل��و طی س��خنرانی در همایش��ی در آنکارا گف��ت: »در روزهای 
اخیر تنش جدی در ادلب رخ داده اس��ت. ما دیروز هش��ت کشته داشتیم. 
ستیزه جویی و حماقت رژیم ]سوریه[ در حال افزایش است«. در این میان 
وزیر دفاع آلمان از تش��دید تنش های اخیر میان ارتش ترکیه و س��وریه در 
استان »ادلب« واقع در شمال غربی سوریه ابراز نگرانی و بر لزوم دیدار سه 
کش��ور اروپایی با رئیس جمهور ترکیه تأکید کرد. همچنین س��ازمان ملل 
ضمن ابراز نگرانی از افزایش درگیری ها در اس��تان ادلب، خواس��تار کاهش 
تنش فوری و بازگش��ت به مذاکرات ش��د. وزیر دفاع ترکیه در حالی تعداد 
تلفات سربازان سوری در حمله ادعایی به مواضع ارتش سوریه را افزایش داد 

که دو نظامی خودش بر اثر ش��دت جراحات در حمله ارتش سوریه، کشته 
شدند. »حلوسی آکار« وزیر دفاع ترکیه مدعی است در واکنش ادعایی که 
روز گذش��ته به ارتش سوریه نش��ان دادند، حداقل ۷۶ سرباز سوری کشته 
شدند. در این میان تلویزیون دولتی سوریه از حمله به دو تأسیسات گازی 
س��وریه در حمص خبر داد. منابع خبری اعام کرده اند وزارت دفاع روسیه 
روز دوش��نبه از تحرکات گروه های تروریس��تی در سوریه برای انجام حمله 
ش��یمیایی خبر داده اس��ت. به نوشته اس��وپتیک، ارتش روسیه اعام کرد 
اطاعاتی در دس��ت دارد که نش��ان می گوید گروه کاه سفیدها با حمایت 
گروه های تروریستی در حال نقشه ریزی برای یک اقدام تحریک آمیز جدید 
در س��وریه با عوامل س��می اس��ت. طبق اعام وزارت دفاع روسیه، گروهی 
متشکل از ۱۵ عضو کاه سفیدها ۱ فوریه برای ترتیب دادن رویدادی شبیه 
حمله ش��یمیایی وارد ادلب شده اند.  این وزارتخانه اعام کرد کاه سفیدها 
نزدیک به ۴۰۰ لیتر عامل شیمیایی را به سایتی در ادلب که قصد دارند در 
آنج��ا فیلمی تهیه کنند تحویل داده اند. در همین حال پدافند دفاع هوایی 
روسیه یک پهپاد ناشناس را در نزدیکی پایگاه هوایی این کشور در حمیمیم 
ساقط کرد. این پهپاد کوچک در تاریکی شب از سمت دریای مدیترانه در 
حال نزدیک ش��دن بوده که با سیستم دفاع موشکی »پنتسیر-اس« که در 

پایگاه حمیمیم مستقر است، هدف گرفته شده است. 
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سوریه اشغال سرزمین خود را نمی پذیرد
هشدار دمشق به تجاوز نظامی ترکیه 

زیرنویس

سازمان جهاد کشاورزى استان لرستان در نظر داردمناقصه هاى عمومى بازسازى خسارت ناشى از سیل به شرح جدول ذیل 
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزارى مناقصه ها از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد 
مناقصه گران وبازگشایى پاکت ها از طریق درگاه تدارکات الکترونیکى دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام 
خواهد شد والزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلى ،مراحل ثبت نام درسامانه مذکور و دریافت گواهى امضاى 

الکترونیکى راجهت شرکت درمناقصه محقق سازند.

* تاریخ انتشار مناقصه درسامانه مورخ  11/16/ 1398مى باشد.
* آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه ازسایت :ساعت:12:00 روز  شنبه تاریخ 1398/11/19

* آخرین مهلت ارائه پیشنهاد وتحویل فیزیکى اصل ضمانتنامه واسناد ارزیابى :ساعت:12:00 روز سه شنبه تاریخ 1398/11/29
* زمان بازگشایى پاکت ها:ساعت12:30 روز چهارشنبه تاریخ 1398/11/30 

توضیحات:
*براى تعیین قیمت پیشنهادى براساس دستورالعمل دامنه قیمت متناسب عمل خواهد شد.

*سازمان ازانعقاد قراردادمازاد برمبلغ 10برابر نصاب معامالت بزرگ که فاقد صورتهاى مالى حسابرسى شده باشند خوددارى 
مى نماید.

جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه وارائه پاکت ها به آدرس خرم آباد خیابان انقالب جنب مصلى الغدیر 
سازمان جهاد کشاورزى استات،اداره امور قراردادها وپیمانها مراجعه ویا باشماره تلفن 33207325-066تماس حاصل فرمایید.

اطالعات تماس سامانه ستاد:021-41934

شرکت مبلغ برآورد(ریال)شماره فراخوانشرح مناقصهردیف تضمین 
در مناقصه (ریال)
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