
پیام وزارت امورخارجه در سالروز 
مبارزه با تروریسم

وزارت امللور خارجلله جمهوری اسللامی ایران در 
سللالروز مبارزه با تروریسللم اعام کرد: منافقین با 
وجود ترور هزاران ایرانی و نبرد دوشللادوش صدام، 

توسط آمریکا و اتحادیه اروپا پناه داده شده اند.
در توئیت وزارت خارجه آمده است: هشتم شهریور 
)۲۹ اوت(، روز ملی مبارزه با تروریسم، زمانی برای 
گرامیداشت یاد رئیس  جمهور رجایی و نخست وزیر 
باهنر است که ۳۹ سللال پیش در چنین روزی در 
یک بمب گذاری توسط گروه تروریستی مجاهدین 
خلق )منافقین( به شللهادت رسللیدند. منافقین با 
وجود ترور هزاران ایرانی و نبرد دوشللادوش صدام، 
توسللط ایاالت متحللده و اتحادیه اروپللا پناه داده 

شده اند.  ایسنا 

 میزبانی وین برای نشست کمیسیون 
مشترک برجام 

شللهر وین اول سللپتامبر/۱۱ شللهریور ماه میزبان 
نشست کمیسیون مشترک برجام به ریاست معاون 
سیاسللی وزیر امور خارجه ایران و معاون مسللئول 

سیاست خارجی اتحادیه اروپا است.
آنگونلله که پیش از این هم اعام شللده بود سللید 
عباس عراقچی معاون سیاسللی وزیللر امور خارجه 
ایللران و هلللگا اشللمید معاون مسللئول سیاسللت 
خارجی اتحادیه اروپا ریاسللت این دور از نشست را 
برعهده دارند.مرداد ماه سال جاری ریابکوف معاون 
وزیر خارجه روسللیه از احتمال برگزاری کمیسیون 
مشللترک برجام به طور حضوری در آینده نزدیک 
خبللر داده بللود. در همین خصوص هلگا اشللمید 
دبیرکل سللرویس اقللدام خارجی اتحادیلله اروپا و 
معاون مسللئول سیاسللت خارجی این اتحادیه در 
پی بیانیه مشترک ایران و آژانس بین المللی انرژی 
اتمی در توئیتی نوشللت: خبری خوب از تهران در 
خصللوص همکاری بین ایللران و آژانس بین المللی 
انللرژی اتمی. اتحادیه اروپا بلله نقش غیرجانبدارانه 
و منصفانلله آژانس اعتمللاد دارد. همزمللان، ما به 
تاشللمان برای حفظ برجام در جلسه هفته آینده 
کمیسللیون مشللترک ادامه می دهیم. من از طرف 
جوزپ بورل ریاسللت این جلسه را به عهده خواهم 

داشت.  مهر

یکجانبه گرایی آمریکا سازمان ملل را 
تضعیف می کند

نماینده دائم جمهوری اسللامی ایران در سللازمان 
ملل متحد هشللدار داد کلله یکجانبه گرایی آمریکا 
باعللث تضعیف سللازمان ملللل و به خطللر افتادن 
اقتدار شورای امنیت می شود. مجید تخت روانچی 
در توئیتللر نوشللت: بی احترامی  آمریللکا به قوانین 
بین المللی به رکورد تازه ای رسللیده اسللت. آمریکا 
نه تنهللا برجللام و قطعنامه ۲۲۳۱ شللورای امنیت 
سازمان ملل را نقض کرده، بلکه عمداً تفسیر غلطی 
از قطعنامه ۲۲۳۱ ارائه می دهد و اعضای سللازمان 
ملل- از جمله نزدیکترین متحدان خود- را به دلیل 
اینکه در مقابل زورگویی هایش ایسللتاده اند، تهدید 
می کنللد. وی در ادامه هشللدار داد: یکجانبه گرایی 
آمریکا سازمان ملل متحد را تضعیف می کند. اقتدار 
شللورای امنیت ]بللر اثر این رفتارهللای آمریکا[ به 
خطر افتاده اسللت. دولت آمریکا هفته گذشته طی 
نامه ای به شللورای امنیت سازمان ملل متحد رسماً 
ایران را به نقض تعهللدات برجامی خود متهم کرد 
و خواسللتار بازگشللت تحریم های بین المللی علیه 
ایران شللد. آمریکا در حالی به دنبللال بازگرداندن 
تحریم هللای بین المللللی علیه ایران با اسللتفاده از 
ساز وکارهای در نظر گرفته شده در برجام است که 
بیش از ۲ سللال قبل رسماً از این توافق چندجانبه 
خارج شللده و حتی متحدان اروپایی این کشور نیز 
تأکیللد می کنند که آمریکا به دلیل خروج از برجام 
اجازه ندارد از سللاز وکار بازگشت خودکار تحریم ها 
علیه ایللران اسللتفاده کند. دقایقی پللس از آن که 
آمریکا درخواسللت رسللمی خود برای بازگرداندن 
تحریم هللای بین المللللی علیه ایران را به شللورای 
امنیللت ارائه کرد، بزرگترین متحللدان اروپایی این 
کشللور یعنی انگلیس، آلمان و فرانسلله )موسوم به 
تروئیکای اروپایی( طی بیانیه ای مخالفت خود را با 

این درخواست آمریکا ابراز داشتند.
وی خاطرنشان کرد: پس از این رایزنی ها برای من 
روشللن شللد که در این زمینه بین اعضای شورای 
امنیت اجماع وجود ندارد و به همین دلیل شورای 
امنیللت در موضعی نیسللت کلله بتوانللد اقدامات 

بیشتری انجام دهد. باشگاه خبرنگاران 

اخبار

از نگاه دیگران

گزارش

کارشللناس مسللائل سیاسللت خارجی بر این باور است که 
امللروز مقاومت های کوچک و بللزرگ در 5 قاره جهان علیه 
استعمار،استبداد و استثمار قابل مشاهده است که همه آنان 
به طور مسللتقیم و غیر مسللتقیم با پیام حضرت اباعبداهلل 
حسللین)ع( که قیامی ضد سلللطه گری، دین زدایی و ضد 

عدالت بود مرتبط می شود.
پیام عاشورا در هر دورانی از اهمیت خاصی برخوردار است، 
این نهضت توأم با معرفت عجین شللده است؛ مقاومت امروز 
در منطقه و شکست های متعدد مستکبران جهانی در محور 
سوریه، عراق، یمن، فلسللطین، لبنان و ... نتیجه درس های 
عاشللورا اسللت و بس.  امام حسللین )ع( با فدا کردن جان 
خویللش، فرزندان و یارانش اسللتقامت در برابر ظالم و حق 
خواهللی را به هملله جهانیان به نمایش گذاشللت تا بدانیم 
برای اثبات حقانیت بدون ایسللتادگی و مقاومت غیر ممکن 
اسللت. ملت ایران نیز با تأسللی از پیام عاشورا با وجود همه 
شللیطنت های دشمنان، تحریم ها و فشارهای سنگین مسیر 
مقاومت را پیش گرفته است و می داند در این مسیر سرانجام 

پیروزی حق علیه باطل خواهد بود.
ایسللتادگی در برابر ظالم تأکیدی است که وزیر امور خارجه 
کشللورمان نیز در توئیتی به آن اشللاره کرد چنانچه محمد 
جواد ظریف با اشللاره به واقعه عاشورا نوشت: عاشورا درسی 
تاریخی اسللت که شللعله آن هرگز در قلب های مسلمانان و 
آزادگان جهان خاموش نشللده و به آنان در مقابله با ظلم و 
استبداد قدرت می بخشد. همچنین سخنگوی وزارت خارجه 
نیز عنوان کرد: ثبات قدم ایران در مقاومت نسبت به سلطه، 
ریشلله در فرهنگ عاشورایی دارد. سعید خطیب زاده افزود: 
هیچ قدرتی، هر چقدر هم ظالم، نمی تواند این داشللته را از 
ملتی که آماده فداکاری اسللت، بگیرد. البته پیام عاشللورا و 
مقاومت و ایسللتادگی در برابر هملله ظالمان جهان نیز تنها 
از سللوی مقامات کشورمان نشللر داده نشده است؛ چنانچه 
سخنگوی حزب عدالت و توسعه ترکیه در پیامی روز عاشورا 
را روشنایی بخش بشریت و آینده خوانده و تاکید کرد: یاد و 

خاطره آن همواره زنده خواهد ماند.

عمر چلیللک، نوشللته؛ ماه محللرم، همللواره در کتاب های 
دینی مان یادآور حقیقت بوده اسللت. عاشللورا روز زنده نگه 
داشللتن انسللان واقعی که در برابر ظلم ایستادگی می کند، 
است. عاشورا، روز پیام ایستادگی در برابر ظلم و ستم به هر 
قیمتی، زنده نگه داشللتن حقیقت و به دنبال آن رفتن برای 

بشریت و روشنایی بخش آینده و انسانیت است.
یللاد و خاطره حضرت امام حسللین)ع( که جان خود را نثار 
حقیقت که بن مایه انسللان واقعی اسللت، کرد و همچنین 
شللهدای کربا را گرامی می داریم. محرم، مدرسلله انسانیت 
است و کربا و عاشللورا درس های حقیقی مدرسه انسانیت. 
امروز نیز در جهان ظلم وجود دارد و بسیاری از مظلومان با 
ظلمی که در کربا رفت، مواجه هسللتند، برای آنها هر روز 
کرباسللت. دکتر سیدرضا صدرالحسینی درباره پیام عاشورا 
برای کشللورهای منطقلله و همه آزادی خواهللان در جهان 
به سیاسللت روز گفت: در فرهنگ اسللام ناب زمان هایی به 
عنوان اوج مقاومت و عدم سللازش مطرح می باشللد که قله 
همه آنان عاشورای حسینی در کربای معلی است و البته در 

طول تاریخ و همه زمان ها استمرار داشته و با عنوان الگویی 
بی نظیر برای همه کسانی که حاضر به ذلت پذیری نیستند 
مدلی بللی بدیل بللوده و می تللوان از آن در همه برهه های 
تاریخی و زمان ها بهره برد. وی افزود: در حقیقت واقعه کربا 
صحنه ای بی بدیل از مقاومللت تعدادی محدود با محوریت 
امللام و مقتدای خود در مقابل خیل عظیمی از جمعیتی که 
به نام اکبریت شمرده می شدند، بود که توانست با ایثار جان 
خللود نقطه عطفی در تاریخ بشللریت ایجاد کنللد.  در واقع 
امام و مقتدای این جمعیت قلیل با تأسللی به آیات الهی که 
فرموده اسللت: گروهی قلیل که بللا اخاص به دنبال اهداف 
الهی هسللتند با اراده پروردگار بللر جمعیتی کثیر)اکثریت( 
پیروز خواهند شللد. عمل نمودند. این استاد دانشگاه تصریح 
کرد: این مقتدا و رهبر به عنوان شللاخص بی نظیر مقاومت 
اسامی کسی نیسللت جز حضرت اباعبداهلل حسین )ع( که 
در واقع نگاه مسللتمر سللازش ناپذیران تاریخ به حضرتش و 
فرزند دوازدهم حضرت امیرالمومنین علی )ع( و فاطمه زهرا 
)س( که همانللا حضرت ولی عصر )عج( می باشللد، تاکنون 

توانسته است به عنوان دو بال اصلی حرکت مقاومت اسامی 
بلله وظیفه خویش عمللل نماید. وی با بیللان اینکه در چند 
دهه اخیر پس از پیروزی انقاب اسللامی مقاومت اسامی 
توانسته با فراگیری بیشتر و با جامعیتی مثال زدنی به عنوان 
چتری مافوق بر سللر بسللیاری از آزادگان جهان قرار گیرد، 
اظهار داشت:  امروز مشاهده می کنیم مقاومت بی بدیلی در 
اقصی نقاط جهان که حتی مسلللمان نبللوده و از آموزه های 
اسللامی کمترین بهره را نبرد  انللد مقاومتی مثال زدنی در 
برابر نظام سلللطه و همپیمانان آنان در موضوعات مختلف از 
خود نشللان می دهند؛ البته امروز مقاومت اسامی با داشتن 
الگوهای بی نظیری همچون حضرت امام حسین )ع( و علما 
و مراجع دینی خویش بروز و ظهور بیشتری در مقابل نظام 
سلطه دارد و به همین دلیل بخش بزرگی از جغرافیای غرب 
آسیا مسللتحکم، شللجاعانه و با ابتکارات مناسب در مقابل 
آمریکا و رژیم غاصب صهیونیسللتی تن به سللازش نداده و 
بللا پرداخت هزینه های قابل توجه بلله پیروزی های بزرگ و 
غیر قابل باور رسللیده اند. کارشللناس مسائل سیاسی گفت: 
در این میان نمی تللوان از مقاومت مردم ونزوئا، اکوادور در 
آمریکای جنوبی چشم پوشی نمود البته امروزه در بین مردم 
سللفید پوست و رنگین پوسللت آمریکا نیز مقاومت هایی در 
مقابل ساختار تبعیض آمیز و ضد عدالت این کشور مشاهده 
می کنیم. وی با اشاره به اینکه اگر این مقاومت های ضد سلطه 
را در کنار قیام ها و انقاب های دهه های گذشللته مردم قاره 
سیاه قرار دهیم، افزود: می توان اینگونه نتیجه گرفت که امام 
حسین )ع( در کربا و عاشورای سال 6۱ هجری غروب کرد 
تا انسللان و انسانیت طلوع کند؛ اگر در روزهای اخیر که ایام 
حزن اهل بیت علیه السام است سری به بعضی از ایالت های 
کشللور بزرگ هند بزنیم تابلوها، دیوار نویسی ها و شعارهای 
گوناگونی از بزرگان این کشور در خصوص عظمت و شجاعت 
امام حسللین و قیام ایشللان در کربا را به وضوح مشللاهده 
خواهیم کرد. صدرالحسینی با بیان اینکه امروز مقاومت های 
کوچللک و بزرگ در 5 قاره جهان علیه استعمار،اسللتبداد و 
استثمار قابل مشاهده است که همه آنان به طور مستقیم و 
غیر مستقیم با پیام حضرت اباعبداهلل حسین که قیامی ضد 
سلللطه گری، دین زدایی و ضد عدالت بود مرتبط می شود، 
خاطرنشللان کرد: در واقع عاشللورا نقطه اوج مقاومت انسان 
برای آزادی، آزادگی و عدالت تا قیام قیامت در تاریخ به ثبت 
رسیده است که در همه عصرها و مکان ها می توان آن را به 
عنوان مدلی غیر قابل تغییر و الگویی قابل اجرا برای مقابله 

با سلطه گری به کار گرفت

hoda.bazrafshan@gmail.com
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فروزنده : 
بایدن و ترامپ درباره ایران اختالف ندارند

کارشللناس مسائل سیاسی با اشللاره به اینکه آمریکا سیستم استکباری دارد که از سوی 
اختاپوس های یهودی اداره می شللود، گفت: از این رو امثللال »بایدن« و »ترامپ« درباره 
ایللران اختاف ندارند. لطف اهلل فروزنده در گفتگو با مهر، با بیان اینکه نباید به انتخابات 
آمریکا امیدوار باشیم، گفت: تفکر غرب گرا در کشور فکر می کند که ما اگر با غرب ارتباط 
برقرار کنیم، مشللکات و مسائل حل خواهد شد و گمان می کنند در غرب اشخاص موثر 

هستند در صورتی که اصًا اینگونه نیست.
وی با اشللاره به اینکه آمریکا سیستم اسللتکباری دارد که از سوی اختاپوس های یهودی 
اداره می شود و آنها دنبال چپاول و استکبار در دنیا هستند، افزود: این در حالی است که 
انقاب اسللامی، ماهیت مردمی و عدالت محور دارد و رقیب گفتمان غرب است و ضمن 

آنکه مهمترین عنصر در انقاب اسامی هم مبارزه با استکبار جهانی است.
استاد دانشگاه تربیت مدرس تصریح کرد: بر این اساس، اشخاص و یا هر جریانی در آمریکا 
حاکم شللود سرسللازش با انقاب اسامی نخواهد داشت و بهتر اسللت بگویم که انقاب 
اسامی تفکر آنها را قبول ندارد. فروزنده با اشاره به حمایت برخی از جریان ها و رسانه ها 
در داخل از پیروزی یک کاندیدای خاص در آمریکا، اظهار داشللت: متاسللفانه جریانی در 
داخل می خواهد عوام فریبی کند و یک بار دیگر مردم را فریب بدهند. متاسفانه ما در ۸ 
سال گذشته دچار این تفکر بودیم؛ این تفکر موفق نبود. وی با بیان اینکه زاییده این تفکر 
برجام بود، گفت: در نهایت مشاهده کردیم که آمریکایی ها بدعهدی کردند و کشور دچار 
مشللکات اقتصادی شللد در حالی که اگر دولتمردان از اول بنا را بر این می گذاشتند که 
آمریکا دشمن ایران اسامی است و نباید امیدی به آنها داشته باشیم و به توانمندی های 
داخلللی توجه می کردند، امروز ما دچار این مشللکات اقتصادی نبودیم. این کارشللناس 
مسللائل سیاسی تاکید کرد: اسللتراتژی آمریکایی ها اسللتعمار و از بین بردن عدالت و به 
بند کشللیدن کشورها اسللت و هیچ فرقی بین دموکرات و جمهوری خواه نمی کند، فقط 
شیوه های آنها فرقی می کند از این رو فردی مانند »ترامپ« شعار جنگ می دهد و رقبای 
او با دستکش آهنی بر دست عوام فریبی می کنند در حالی که آنها اختافی درباره انقاب 
اسامی ایران ندارند. فروزنده همچنین با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقاب پیرامون 
منوط نکردن مسللائل اقتصادی کشللور به تحوالت خارجی و انتخابات یک کشور، اظهار 
داشت: ایشان پیش از این خطاب به مسئوالن فرموده بودند: مذاکره کنید، اما امیدی به 
غرب نداشته باشید و از ظرفیت های داخلی استفاده کنید، حال بعد از ۸ سال فرمایشات 
رهبر انقاب برای همه مردم روشللن شللده اسللت. وی گفت: اگر به توانایی ها و نیروهای 
داخلی توجه کنیم، کشللور قوی خواهد شللد و دشمن نیز عقب نشینی می کند و مسائل 
اقتصادی حل می شللود؛ امیدواریم دولتمردان تغییر جهت بدهند اما متاسللفانه هنوز این 

تغییر جهت را مشاهده نمی کنیم.  مهر 

ونزوئال با وجود تحریم چه کمکی 
می تواند به ایران کند؟

ایران و ونزوئا دو کشللور تحت تحریم آمریکا، درصدد هستند روابط خود 
را بیش از گذشته تقویت کنند.

آمریکا تاش بسللیاری کرد تا با اعمال انواع و اقسللام فشللار ها بر ایران، به 
نوعی ما را منزوی  کند، در حدی که  به جرئت می توان گفت بیشتر وقت 
و فکر خود را برای پیدا کردن نقشلله جدیدی برای تضعیف و به حاشللیه 
راندن جمهوری اسللامی ایران گذاشللت، در این میان ایران نه تنها بیکار 
ننشسللت و منزوی نشد، بلکه سعی کرد ارتباط خود را با کشور های دیگر 
گسترش دهد. جمهوری اسامی ایران تحریم را که مانند یک درد مشترک 
برای برخی کشللور ها ظاهر شللده بود، ابزار و پله ای کرد تا از آن به سمت 
گسللترده کردن تعاماتش با کشللور های دوسللت و تحت تحریم برود. در 
همین راستا همانطور که سفارت ایران در ونزوئا گفته است، ایران سه ماه 
پیش با هدف کاهش فشار تحریم آمریکا بر ملت ونزوئا چندین نفت کش 
حامل بنزین را راهی این کشللوِر تحت تحریم آمریکا کرد. این اقدام باعث 

شللد تا مقام های آمریکایی درباره روابط روبه رشللد تهران و کاراکاس ابراز 
نگرانی کنند، چراکه این نخسللتین بار بود کلله تهران با نفتکش های خود 
به کشللوری در آمریکای التین سللوخت صادر می کرد. همچنین ایران در 
هفته های گذشللته یک فروشللگاه بزرگ را در »کاراکاس« پایتخت ونزوئا 
افتتاح کرد. ایران و ونزوئا اوایل سللال جاری میللادی توافقنامه هایی در 
حللوزه انرژی، علوم، اقتصادی و صنعتی منعقد کردند. هفتادمین سللالگرد 
برقللراری روابللط دیپلماتیک ایران و ونزوئا چندی پیللش )۱۹ مرداد( در 
کاراکاس جشللن گرفته شللد. البته ارتباط ایران و ونزوئللا حکایت دیروز 
و امروز نیسللت و همانطور که حجت اهلل سلللطانی سفیر جمهوری اسامی 
ایران در کاراکاس در جشللن هفتادمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک 
ایران و ونزوئا گفت که در ۲۰ سال گذشته روابط دوجانبه ایران و ونزوئا 
تحت هدایت و رهبری رهبران شللجاع و خردمند دو کشور نسبت به قبل 
بسیار متفاوت تر بوده و در این مدت دستاورد ها و موفقیت های بی نظیر و 
غیرقابل مقایسلله ای به دست آمده است. سفیر جمهوری اسامی ایران هم 
آینده روابط تهران و کاراکاس را روشن تر خواند. کاراکاس تحت شدیدترین 
تحریم ها از سللوی آمریکا قرار دارد و با مشللکات متعدد اقتصادی دست 
به گریبان اسللت، به طللوری که این تحریم ها باعث شللده که کاراکاس با 

مشکات عدیده ای در حوزه سوخت مواجه شود.  باشگاه خبرنگاران 

وقتی مکتب عاشور برای همه جهان درس است

الگویی قابل اجرا برای مقابله با سلطه گری

به برجام پایبندیم
یک سللخنگوی اتحادیه اروپا مدعی شللد این اتحادیه بلله اجرای توافق 
هسللته ای با ایران پایبند خواهد بود. پیتر استانو، در مصاحبه با پایگاه 
»New Europe« گفللت کلله برجللام از جمله بخش هللای کلیدی 
معماری منع اشللاعه هسته  ای در جهان است. او گفت: توافق هسته ای 

ایران که به اتفاق آرا به تأیید شورای امنیت رسیده جزو عناصر کلیدی 
معماری منع اشللاعه هسته ای در جهان اسللت و به امنیت منطقه، اروپا و 

فراسللوی آن کمک می کند. وی اضافه کرد: اتحادیه اروپا در راستای احترام به 
قوانین بین المللی و حفظ ایمنی بین المللی به اجرای برجام متعهد باقی می ماند. دولت 
آمریکا بعد از خروج از برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام تحریم ها علیه ایران را از سر 
گرفته و به سیاست هایی تحریک آمیز علیه ایران، از جمله ترور سردار قاسم سلیمانی، 

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقاب اسامی روی آورده است.  فارس 

درخواست معاون بایدن از آمریکا 
نامزد معاونت ریاست جمهوری حزب دموکرات در انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا 
که به تازگی در ادعایی وعده منع ایران از دستیابی به تسیلحات اتمی را 
مطرح کرده، بر لزوم بازگشت مجدد واشنگتن به برجام تأکید کرد. کاماال 
هریس در شرایطی بر لزوم بازگشت مجدد آمریکا به توافق هسته ای ایران 

تأکید کرد که هفته گذشللته با تأکید بر حمایت پایدار واشنگتن از رژیم 
صهیونیستی، تصریح کرد که به ایران اجازه دسترسی به تسلیحات هسته ای 

را نخواهد داد. وی در گفت وگو با شبکه ان.بی.سی در این خصوص گفت: بگذارید 
شفاف سخن بگویم، ما به ایران اجازه نمی دهیم به ساح اتمی دست یابد. اطمینان 
حاصل خواهیم کرد که اسللرائیل از حمایت ناگسسللتنی ایاالت متحده برخوردار 
اسللت. وی گفت: جو بایدن و دولت ما برای ترمیم خسللاراتی که دونالد ترامپ و 

دولت وی به وجود آورده اند کارهای زیادی پیش رو داریم.  صداوسیما 

ایران بهتر از هرکسی منافع ملی عراق را به رسمیت می شناسد
سفیر جمهوری اسامی ایران در عراق با تأکید بر اینکه ایران به هیچ  
عنوان قصد مداخله در امور داخلی عراق را ندارد، تأکید کرد که تهران 

بهتر از هرکسی منافع ملی عراق را به رسمیت می شناسد.
ایرج مسللجدی در خصوص روابط ایران و عراق گفت : روابط دوجانبه 

میان کشللورها، اساساً )یک مسئله( داخلی است و به سیاست  خارجی 
هر کشللور مربوط می شود. ما قصد مداخله در موضوعات داخلی را نداریم. 

عراق کشور دوست و برادر ما است و رهبران ما بهتر از هرکسی، منافع ملی آنها 
را به رسمیت می شناسند.

وی در اداملله ضمن ابللراز نگرانی از حضور نظامی آمریللکا در عراق گفت: ایران 
معتقد اسللت که حضورآمریکا تنها به افزایش ناامنی و رشد تروریسم منجر شده 

و به ایجاد مکانیسم استعمار منتهی خواهد شد.  تسنیم

GIS

شرکت گاز استان گیالن در نظر دارد انجام خدمات موضوع فوق را به روش QCBS (انتخاب بر اساس قیمت و کیفیت)مطابق 
با آیین نامه اجرایى بند ه ماده 29 قانون برگزارى مناقصات (موضوع مصوبه شماره 193542/ت42986 ك مورخ 1388/10/01 هیئت 

محترم وزیران) به مشاوران واجد صالحیت واگذار نماید.
 GIS رشته  در  کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان  از  مشاوره  خدمات  صالحیت  گواهینامه  داراى  که  محترمى  مشاوران  کلیه  از  لذا 
(سیستمهاى اطالعات جغرافیایى) مى باشند دعوت میگردد  حداکثر تا تاریخ 99/6/15 به سامانه تدارکات الکترونیک دولت(ستاد) 

مراجعه و نسبت به دریافت اسناد ارزیابى کیفى اقدام نمایند.
تلفن تماس: 013-33369086

نوبت اول:99/6/5
نوبت دوم:99/6/10

شماره مجوز:1399/2785


