
تشکیل کابینه ضد ایرانی از سوی 
نتانیاهو و گانتز 

در ادام��ه تالش های مذبوحانه رژیم صهیونیس��تی 
برای مقابله با قدرت ایران در منطقه غرب آس��یا و 
جهان، این بار خبر می رس��د که تل آویو قصد دارد 
کابینه ای را جداگانه برای رس��یدگی به این مسئله 

اختصاص دهد.
شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد 
که بنیامین نتانیاهو نخس��ت وزیر و بنی گانتز وزیر 
جنگ و دیگر نخست وزیر چرخشی این رژیم برای 
تش��کیل کابینه امنیتی ویژه جهت بررسی مسائل 
حس��اس از جمله اش��غال کرانه باخت��ری و برنامه 

هسته ای ایران، توافق کرده اند. ایسنا 

پیام تسلیت ظریف به مناسبت 
درگذشت رمضان عبداهلل شلح

وزیر امور خارجه کش��ورمان در پیامی درگذش��ت 
دبیر کل س��ابق جنبش جهاد اسالمی فلسطین را 

تسلیت گفت.
در پی��ام محمد جواد ظریف آم��ده، با نهایت تاثر و 
تاسف از خبر ضایعه درگذشت دکتر رمضان عبداهلل 
شلح دبیر کل فقید جنبش جهاد اسالمی فلسطین 
بع��د از عمری مجاهدت و مبارزه و تالش مخلصانه 
و فداکارانه در راه آرمان مقدس فلس��طین و قدس 
شریف اطالع یافتم. ایشان با سابقه دیرینه در عرصه 
جهاد و مبارزه علیه رژیم صهیونیس��تی، شخصیتی 
مبارز و ملی در عرصه فلسطین بود که عمر خویش 
را در شرایطی سخت و دشوار، شجاعانه و فداکارانه 

صرف کرد. مهر 

اخبار گزارش

بیش��تر از یک ماه اس��ت که برخ��ی محافل 
سیاسی و رسانه ای غربی به دنبال بر هم زدن 
روابط دو کشور ایران و افغانستان هستند و با 
این ادعا که برخی شهروندان افغانستانی توسط 
مرزبان��ان ایرانی به رودخان��ه هریرود انداخته 
ش��ده اند تالش داش��تند از ای��ن آب گل آلود 
ماهی بگیرند و روابط دوستانه و دیرینه  تهران 
وکابل را تحت تاثیر قرار دهند اما، آنچه ناظران 
سیاسی برآن تاکید داشتند اینکه دولت و ملت 
افغانس��تان به جای رویکردهای احساساتی و 
تحت تاثیر رفتاربرخی معاندان باید نسبت به 
اشغالگری و حضور رژیم استکباری آمریکا که 
سال هاس��ت آرامش را از مردم این کشورشان 

ربوده است، اعتراض کنند.   
سیزدهم اردیبهش��ت ماه سال جاری، برخی 
رس��انه ها، خبری را بازنشر کردند که در آن ها 
ادعا شده بود مرزبانی ایران مهاجران افغان را 
که درصدد ورود به خاک جمهوری اس��المی 
بودند، مورد ضرب و شتم قرار داده و آن ها را 
وادار به عبور از رودخانه هریرود کرده اس��ت. 
بر اساس ادعاهای موجود در اثر مجموعه این 
اقدامات ش��ماری از مهاج��ران افغان در این 
رودخان��ه غرق ش��ده و ش��ماری دیگر نجات 

می یابند و از سرنوش��ت تعدادی دیگر خبری 
در دست نیست.

مبنای ای��ن خبر اظهارات یکی از ش��هروندان 
افغانستانی است که مدعی شده »حدود پنجاه 
تن از اتباع افغانس��تان که به صورت غیرقانونی 
وارد خاک ایران ش��ده بودند، توس��ط مرزبانان 
ایرانی بازداشت، وادار به کار اجباری، شکنجه، 
لخت و سرانجام به رودخانه انداخته شده اند. به 
فاصله چند ساعت تصاویری از اجساد در شهر 
هرات افغانس��تان نش��ان داده و در ویدیوهایی 
اعالم می شود که اجساد مورد نظر جانباختگانی 
هستند که نیروهای مرزبانان ایران آن ها را وادار 
به عبور از رودخانه هری��رود کرده اند. همزمان 
جیالن��ی فره��اد س��خنگوی اس��تاندار هرات 
افغانس��تان از انتقال ۳ جس��د به شهر هرات و 
خبرنگار بی.بی.س��ی از انتقال ۶ جس��د به این 
شهر خبر می دهند. مجموع این رویدادها طی 
۱۰ روز گذش��ته بر رواب��ط دیپلماتیک ایران و 
افغانستان تاثیر گذاش��ته، اعتراضاتی در کابل 

پایتخت افغانستان در پی داشته است.
 وزارت ام��ور خارجه افغانس��تان هم با اعالم 
اینکه گزارش هایی درباره غرق شدن شماری 
از شهروندان خود در مرز ایران دریافت کرده، 

از تش��کیل هیاتی به منظور بررس��ی جوانب 
حادثه خبر داد. اشرف غنی« رییس جمهوری 
افغانس��تان ه��م ۲۰ اردیبهش��ت در فرمانی 
یک هیات حقیقت یاب ده نفره را به ریاس��ت 
محمد حمید طهماسی« سرپرست فرماندهی 
نیروهای مسلح افغانس��تان برای بررسی این 

حادثه تعیین کرد.
همچنی��ن وزارت امورخارج��ه افغانس��تان در 
بیانی��ه ای اعالم ک��رد تهران و کاب��ل در مورد 
تشکیل هیات مش��ترک تحقیق توافق کردند. 
ای��ن بیانیه همچنی��ن از آمادگی ای��ران برای 
هم��کاری به منظ��ور یافتن واقعی��ت ماجرای 
هریرود و ارائه یادداش��ت رسمی در این زمینه 
خب��ر داده و این اقدام طرف ایران را س��توده 
اس��ت. محمدجواد ظریف و محمدحنیف اتمر 
وزیر خارجه ایران و سرپرس��ت وزارت خارجه 
افغانستان روز ۲۲ اردیبهشت در تماسی تلفنی 
پیرامون غرق شدن شماری از مهاجران افغان 
در رودخان��ه هریرود و آغ��از تحقیقات در این 
رابطه از طریق تلفن بحث و تبادل نظر کردند.

حادث��ه تلخ جانباخت��ن ش��هروندان افغان در 
رودخانه هریرود، سبب شد برخی از کشورها و 
مقامات ثالث همیشه حاضر در صحنه با تصور 

گل آلود شدن روابط ایران و افغانستان درصدد 
ش��کار ماهی برآیند. با همین تصور آلیس ولز 
مع��اون وزارت خارجه  آمریکا در امور آس��یای 
جنوب��ی و مرکزی در توییتی مدعی ش��د که 
رفتار بی رحمانه ایران و س��وء رفتار با مهاجران 
افغان وحشتناک است، آمریکا از انجام تحقیق 
در این باره حمایت می کند و کسانی که در سوء 
رفتار مقصر شناخته شوند، باید پاسخگو باشند.
مایک پمپئ��و وزی��ر امورخارج��ه آمریکا هم 
مدعی شد: از دیدن گزارش های هفته گذشته 
درباره آزار ش��کنجه و غرق کردن شهروندان 
افغانستان به وسیله ماموران مرزی ایران شوکه 
ش��دم، مهاجرانی که برای یافتن غذا و کار از 
مرز گذشته بودند. نمایندگی اتحادیه اروپا در 
افغانستان نیز خواستار تحقیقات همه جانبه و 

شفافیت کامل در این تحقیقات شد.
در این که مقامات آمریکا و رس��انه های تحت 
کنترل آن ها به ویژه ش��بکه های فارسی زبان 
خارجی همواره آماده هجمه علیه ایران شکی 
نیس��ت، اما پیرامون روابط ایران و افغانستان 
ش��اید ی��ادآوری برخی نکات که س��خنگوی 
وزارت امورخارج��ه هم به آن ها اش��اره کرده 

است، مفید باشد.
در همی��ن رابطه پس از بررس��ی های متعدد 
مع��اون وزیر خارجه کش��ورمان با بیان اینکه 
مدرکی پی��دا نکردیم که اتف��اق رخ داده در 
هریرود حاصل مداخله مرزبانان ایرانی باش��د، 
گفت: در سفر اخیر مدارکی به ما تحویل داده 
شد که برای بررسی در اختیار مراجع ذیصالح 
قرار دادیم. محس��ن بهاروند گفت: استراتژی 

ای��ران درب��اره افغانس��تان کمک ب��ه صلح و 
ثبات و دستیابی به راه حل های سیاسی برای 
دستیابی به صلح و ثبات است. ایران همسایه 
افغانستان است و براساس همین همسایگی، 
سیاست حس��ن همجواری و روابط برادرانه با 

کابل از سوی تهران دنبال می شود.
مع��اون وزیر خارجه با بیان اینکه افغانس��تان 
کش��ور مهمی برای جمهوری اس��المی ایران 
است، اظهار داشت: ایران حدود هزار کیلومتر 
مرزهای مشترک با افغانستان دارد و می دانیم 
هرگونه ناامنی و بی ثباتی در افغانستان موجب 

تسری به ایران هم می شود.
ای��ن دیپلمات ارش��د با بی��ان اینک��ه اتفاق 
افتاده در هریرود، متاس��فانه نتیجه ترددهای 
غیرقانون��ی در مرزهای مش��ترک دو کش��ور 
اس��ت، گفت: به دلیل مبارزه نیروهای مسلح 
افغانستان با تروریسم، افغانستان پاسگاه های 
مرزی خود را برچیده و همین مسئله موجب 
ش��ده کنترلی بر مرزها از س��وی افغانس��تان 
وجود نداشته باشد. همین امر باعث می شود 
اف��راد گرفتار قاچاقچیان ش��وند و مش��کالت 

زیادی ایجاد شود.
بهاروند در تشریح وضعیت هریرود خاطرنشان 
ک��رد: هریرود در فصل بهار طغیان می کند. از 
س��وی دیگر، گروه ه��ای قاچاقچی ب��ه ویژه 
قاچاقیان انسان فعال هس��تند و برای انتقال 
افراد ب��ه ایران، آنه��ا را از راه های س��خت و 
صعب العبور انتقال می دهند که بخشی از این 
راه ها، انتقال از هریرود اس��ت و ممکن اس��ت 

اتفاقات این چنینی رخ دهد.
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اعتراض مردم و دولت افغانستان به سوی آمریکا نشانه رود 

روسپیدی ایران در ماجرای هریرود

ایران همچنان آماده رایزنی با آژانس بین المللی انرژی اتمی است
نماینده روس��یه در س��ازمان های بین المللی در وین بیان کرد که ایران 
مانع دسترس��ی آژانس نمی ش��ود بلکه تا کنون این دسترس��ی را ایجاد 

نکرده وهمچنان آماده رایزنی با آژانس بین المللی انرژی اتمی است.
میخائیل اولیانوف در پیامی توییتری درباره گزارش اخیر آژانس بین المللی 

ان��رژی اتمی درباره برنامه هس��ته ای ایران نوش��ت: ایران مانع دسترس��ی 
نمی شود،]بلکه[ تا کنون دسترسی ایجاد نکرده است. این تفاوت دارد.

اولیانوف در ادامه نوشت: ایران حقوق آژانس بین المللی انرژی اتمی را زیر سوال 
نمی برد و آماده تداوم رایزنی اس��ت. آژانس در این باره ابراز نگرانی کرد اما برای 
مذاکره نیز آماده اس��ت. بیایید امیدوار باشیم که مشکالت به زودی حل خواهند 
ش��د. گفتنی است؛ مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش جدید خود 
اعالم کرد که در آخرین راس��تی آزمایی این س��ازمان، مقدار آب سنگین نیز به 

۱۳۲.۶ متریک تن رسیده است. تسنیم 

هیچ مذاکره مستقیمی بین ایران و آمریکا صورت نگرفت
س��خنگوی وزارت امور خارجه گفت که در تب��ادل اخیر زندانیان هیچ 
مذاکره مستقیمی بین ایران و آمریکا صورت نگرفته و مسئولیت مذاکره 

بر عهده سوئیس بوده است.
س��ید عباس موس��وی با بیان اینکه از نظر ما چنی��ن اتفاقی نیفتاده و 

ضمن اینکه تحریم های آنها غیرقانونی و بی مبناس��ت، اظهار داشت: در 
این مدت سعی کردیم از همه توان خود و با کمک دولت سوئیس استفاده 

کنیم. وی ضمن تش��کر از دولت س��وئیس عنوان کرد: مس��ئولیت مذاکره را در 
این زمینه دولت س��وئیس بر عهده داشت و هیچ مذاکره مستقیمی بین ایران و 
آمریکا صورت نگرفت، رایزنی ها و گفت وگوها از طریق دولت سوئیس انجام شد 
که منجر به آزادی شد. موسوی افزود: اگر امکان باشد و این آمادگی کماکان در 
دولت سوئیس باشد، آمادگی داریم بقیه ایرانی هایی که در بند آمریکا هستند را 

آزاد و به میهن برگردانیم. صداوسیما 

باید از تحریم های فلج کننده علیه ایران استفاده کنیم
نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی در س��خنانی در کابینه این رژیم بر 
تداوم اقدام��ات خصمانه علیه ایران با وجود ش��یوع ویروس کرونا در 

فلسطین اشغالی تاکید کرد.
بنیامی��ن نتانیاهو در س��خنان خود با اش��اره به گ��زارش تازه آژانس 

بین الملل��ی ان��رژی اتمی گفت: ای��ران به طور منظم ب��ا مخفی کردن 
مکان ها، غنی سازی و سایر موارد تعهدهای خود را نقض می  کند. مطمئنا 

اکنون با توجه به این افش��اگری ها الزم اس��ت جامعه جهان��ی به ایاالت متحده 
بپیوندد و از تحریم های فلج کننده علیه ایران اس��تفاده کند. نخس��ت وزیر رژیم 
اش��غالگر ق��دس در ادامه افزود ک��ه ویروس کرونا به هیچ وج��ه از عزمش برای 
ایس��تادن برابر ایران نمی کاهد. وی در این باره گفت: اس��رائیل این امکان را به 
ایران نمی دهد تا به جنگ افزارهای اتمی دس��ت یابد و ما علیه تالش های ایران 

برای استقرار نظامی در مرزهایمان به طور منظم اقدام خواهیم کرد. فارس

شهردارى پارس آباد مغان در نظر دارد پروژه هاى مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومى به شرکتها و پیمانکاران واجد شرایط و داراى صالحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزي 
طبق شرایط ذیل واگذار نماید.

1- واریز نقدى سپرده شرکت درمناقصه به شماره حساب 3100000883006 یاارائه ضمانت نامه بانکى معتبر(حداقل با اعتبارسه ماهه)
2- در صورت انصراف نفرات اول تا سوم به ترتیب سپرده آنها به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
3- شهردارى در رد یا قبول یک یا تمامى پیشنهادها بنا به صرفه و صالح شهردارى مختار است.

4- هزینه نشر آگهى  ، تهیه و تامین مصالح استاندارد و مورد تایید کارفرما ، مالیات و عوارض حقوق و مزایا و بیمه پرسنل و پروژه و ماشین آالت مورد نیاز و کسورات قانونی در طول 
مدت پیمان برعهده برنده مناقصه خواهد بود.

5- تامین اعتبار مالى جهت اجراى پروژه از محل اعتبارات داخلى شهردارى میباشد. 
6- اقرار به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله کارکنان دولت و خوداظهارى در خصوص تکمیل ظرفیت.

7- شرکت کنندگان مى بایست بعد از تکمیل مشخصات و ارائه پیشنهاد قیمت از طریق سامانه ستاد www.setad iran.ir   ، سپرده و یا ضمانت نامه شرکت در مناقصه را در پاکت 
(الف) اسناد مناقصه ، صالحیت کاري و آخرین تغییرات و اساسنامه شرکت خود را براساس شرایط فوق در پاکت (ب) و پیشنهاد قیمت را در پاکت (ج) و هر سه پاکت را به صورت الك 

شده و ممهور داخل یک پاکت بزرگ قرارداد و به حراست شهردارى تحویل داده و رسید دریافت دارند.
8- به پیشنهادهاى مخدوش، مبهم، مشروط و فاقد سپرده  و یا تحویل خارج از موعد مقرر به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد.

9- مهلت دریافت اسناد شرکت در مناقصه:            ازمورخه 1399/03/19 تا آخر وقت ادارى روز مورخه  1399/03/22         
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9- مهلت دریافت اسناد شرکت در مناقصه:         ازمورخه 1399/03/19 تا آخر وقت ادارى مورخه    1399/03/22         
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