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در دیدار وزرای خارجه ایران و لهستان مطرح شد

ل تهران برای حل بحران اوکراین
ابتکار عم 

وزیــر امور خارجــه در دیدار با همتای لهســتانی با بیان
اینکــه مخالف جنگ در اوکراین و هــر نقطهای از جهان
هســتیم ،گفت :مذاکرات سیاســی اوکراین و روسیه باید
منجر به توقف هر چه ســریعتر جنگ و برقراری آتش بس
در این کشور شود.
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی
ایــران پس از دیــدار و گفتوگو با «زبیگنیــو رائو» وزیر
خارجه لهســتان در نشســت خبری مشترک حضور یافت
و به تشریح رایزنیهای انجام شده پرداخت.
وی در ابتــدای این نشســت خبری ضمــن خیرمقدم به
همتای لهســتانی گفــت :ایران و لهســتان رابطه تاریخی
و دیرینــه دارند و قدمت روابط دو کشــور به  ۵۴۰ســال
قبل برمیگــردد و این ســرمایهای بــزرگ در روابط دو
کشور محســوب میشــود .رایزنیهای سیاســی بین دو
کشــور به عنوان دو حوزه مهم غرب آســیا و شرق اروپا و
دو کشــوری که در این دو حوزه مهم به لحاظ جغرافیایی
قرار دارند ،بســیار حائز اهمیت است .امیرعبداللهیان بیان
کرد :لهســتان در ماههای اخیر در بحران و جنگ اوکراین
نقش انساندوســتانه مهمی را هم بــرای آوارگان اوکراینی
و هــم انتقال فوری اتباع ایــران در روزهای آغازین جنگ
از نقاط مختلف اوکراین به لهســتان و از آن جا به ســمت
ایران به عمل آورد و از این منظر از مقامات دولت لهستان
تشکر میکنیم.
رئیس دستگاه دیپلماسی با بیان اینکه دو کشور از لحاظ
اقتصــادی ظرفیتهای فراوانــی را در اختیار دارند ،اظهار
داشت :در گفتوگوهای امروز توافق کردیم کمیته مشترک
سیاســی دو کشور در سطح معاونان سیاسی وزارتخانهها و
مدیران کل سیاســی حداکثر تا ســه ماه آینده دور جدید
نشســت خودشــان را برگزار کنند .آخرین گفتوگوهای
سیاســی ما در تهران کمتر از چهار ماه پیش انجام شد و
امروز فرصت خیلی خوبی بــود که با همتای خودم روابط
دو کشــور را مــرور کنیم.وی گفت :دو طــرف بر اهمیت
توســعه همکاریهــا در حوزههای مختلــف از جمله علم
و فناوری و تولید خودروهای ســنگین اعــم از اتوبوس و
کامیون و همچنین در عرصههای پزشــکی هستهای و در
عرصه علمی در حوزه تبادل دانشــجو و استاد با هم اتفاق
نظر داشتیم.امیرعبداللهیان بیان کرد :در جریان سفر وزیر
خارجه لهستان ،امروز سند همکاریهای فرهنگی ،ورزشی،
علمی ،جوانان و رســانههای گروهی که سند جامعی است
و از ســوی ایران وزارت ارشــاد متولی تنظیم این ســند
بوده به امضا خواهد رســید .این سند در قالب موافقتنامه
بــه امضا میرســد و از اعتبــار مهمی برخوردار اســت و
عرصههــای جدیدی را بــرای همکاریهای مشــترک ما
فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه وزیر خارجه لهستان در حوزه دیپلماسی
پارلمانی ایدههای مثبت و ســازندهای را مطرح کرد ،گفت:
امروز ایشان با آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی

در حوزه پارلمانی انجام شــد و طی ماه آینده رئیس گروه
دوســتی پارلمانی جمهوری اسالمی ایران در رأس هیأتی
به ورشــو ســفر میکند .وزیر خارجه افزود :درباره برخی
موضوعات مهم از جمله تشــکیل کمیســیون مشــترک
اقتصادی با هم اتفاق نظــر داریم و در ادامه گفتوگوهای
روز جاری درباره بازه زمانی برگزاری کمیســیون مشترک
اقتصادی توافق الزم را خواهیم داشت.
رئیس دســتگاه دیپلماســی گفت :درباره آخرین تحوالت
منطقه و همچنین اوکراین گفتوگو کردیم .مخالف جنگ
در اوکراین هســتیم ،همانگونه که مخالف جنگ در عراق،
افغانســتان ،یمن ،ســوریه و هر نقطهای از جهان هستیم.
معتقدیــم راهکار در اوکراین سیاســی اســت و مذاکرات
سیاســی اوکراین و روســیه باید منجر بــه توقف هر چه
ســریعتر جنگ و برقراری آتش بس در این کشــور شود.
وی همچنین اظهار داشت :در شــروع جنگ در اوکراین،
در تماس تلفنی با آقای رائو وزیر خارجه لهســتان آمادگی
جمهوری اسالمی ایران را برای اعزام تیم پزشکی  ۲۵نفره
به مرز مشــترک اوکراین و لهســتان و همچنین آمادگی
برای ارسال کمکهای انساندوســتانه را نیز اعالم کردیم.
به دلیل اینکه صلیب سرخ جهانی تیمهای پزشکی خودش
را در نقاط مرزی مســتقر کرده بود به ما اعالم کردند که
فعال نیازی به اعزام تیمهای پزشــکی بیشتر وجود ندارد.
همچنان بر آمادگی خود در این زمینه تأکید داریم.
امیرعبداللهیان همچنین بــه تماسهای تلفنیاش با وزیر
خارجه اوکراین اشاره کرد و افزود :سه بار من با وزیر خارجه
اوکراین درباره تحوالت این کشور گفتوگوی تلفنی داشتم
و در دو مرحلــه در دیدارهایم با آقای الوروف در حاشــیه
نشســت وزرای خارجه کشورهای همســایه افغانستان در
شــهر تونشی چین و در سفرم به مســکو حامل پیام وزیر

خارجه اوکراین مبنی بر درخواســت آتش بس و آمادگی
بــرای گفتوگو و توافق بــودم و به تالشهای خودمان در
این مســیر ادامه میدهیم و امیدواریم شاهد صلح ،ثبات و
امنیت در تمام مناطق جهان باشیم.
وزیر خارجه لهستان نیز در نشست خبری در تهران گفت:
زمانی کــه مذاکرات وین به پایان برســد تالش میکنیم
همکاری اقتصادی و تجاری را با ایران افزایش دهیم چون
معتقدیم ایران دارای پتانسیل خیی زیادی است.
«زبیگنیو رائو» ضمن ابراز خرســندی از حضور در تهران
در پاســخ به دعوت امیرعبداللهیــان گفت :به مجردی که
مذاکــرات وین به پایان برســد تــاش میکنیم همکاری
اقتصادی و تجاری ایران با لهســتان بیشــتر شــود چون
معتقدیم ایران دارای پتانســیل خیی زیادی اســت .البته
آقــای امیرعبداللهیان عنوان کرد کــه در چه زمینههایی
میتوانیم با هم همکاری داشــته باشیم .در لهستان درباره
آن حوزههــا فکر میکنیم و معتقدیم سیاســتمداران باید
محیطی را بــرای تجار و شــرکتهای خصوصی و دولتی
فراهم کنند.
زبیگنیــو رائو بیان کرد :ما آماده هســتیم که همکاری در
همه زمینهها را داشــته باشیم .ما درباره جنگ در اوکراین
صحبت میکردیم .نظر لهســتان این است که این جنگ
نتیجه خشــونت بی دلیل روسیه اســت .اوکراین مطابق
قوانین جهانی یک کشــور مستقل اســت و البته اوکراین
حــق دارد مطابق با قوانین بینالمللی از خاکش دفاع کند.
وزیر خارجه لهســتان گفت :میخواهــم از تجارب خود با
وزیر خارجه ایران صحبت کنم که چه موضوعاتی میتواند
برای امنیت جهانی مهم باشــد .امروز نه فقط با آقای وزیر
مالقات داشتم با رئیس مجلس محمدباقر قالیباف مالقات
کــردم و امروز با رئیــس جمهور ایران نیــز دیدار خواهم

محاکمه حمید نوری و سواالتی که دادگاه سوئد باید پاسخ دهد

داشــت .وی ادامه داد :خبر دارید کــه یکی از دالیلی که
من به ایران آمدم هشــتادمین سالگرد یابود ورود آوارگان
لهســتانی به ایران بــوده و ایرانیان خیلــی کمک کردند.
آنهایی که از ســیبری آمده بودند و ایــران از آنها میزبانی
کرد و کمک زیادی به آنها شــد و چند هزار نفر از آنها در
خاک ایران درگذشــتند .حکومت و مردم ایران دهها سال
است که کمک میکنند آرامگاههای لهستانی حفاظت شود
و میخواهــم از حکومت ایران در این زمینه تشــکر کنم.
زبیگنیو رائو اضافه کرد :همانطور که آقای امیرعبداللهیان
گفت ما هم نظر هســتیم که این مالقات باعث میشــود
روابط دو کشور زندهتر و پررنگتر شود و امضای تفاهمنامه
بین دو کشور باعث خرسندی است و این گام اول است که
میخواهیم با هم برداریم .تفاهمنامههایی آماده هستند و
امیدواریم به ورشو میآیید آنها را امضا کنیم.
الزم به ذکر است همزمان با سفر وزیر امور خارجه لهستان
به ایران ،سخنگوی گمرک از رشد  ۱۱۴درصدی صادرات
ایران به لهستان خبر داد.
ســید روح اله لطیفی در خصوص روابــط تجاری ایران با
لهســتان توضیح داد :در ســال  ۱۴۰۰بیش از  ۲۲هزار و
 ۶۶۴تن کاال بــه ارزش  ۵۳میلیون و  ۱۹۸هزار دالر بین
ایران و لهستان تبادل شد که با رشد  ۷۹درصدی در وزن و
 ۲۸درصدی در ارزش همراه بوده است.وی افزود :صادرات
کشــورمان به لهستان در ســال  ۱۴۰۰بیش از  ۱۸هزار و
 ۱۳۴تــن کاال ،بــه ارزش  ۲۴میلیــون و  ۵۹هزار و ۹۵۷
دالر بوده که نســبت به مدت مشابه ،رشد  ۱۴۵درصدی
در وزن و  ۱۱۴درصدی در ارزش داشــته است.لطیفی در
خصوص واردات از لهســتان گفــت :چهار هزار و  ۵۳۰تن
کاال بــه ارزش  ۲۹میلیــون و  ۱۳۸هزار و  ۲۷دالر نیز در
سال  ۱۴۰۰از لهســتان وارد کشورمان شده که با کاهش
 ۱۴درصدی در وزن و چهار درصدی در ارزش همراه بوده
است.ســخنگوی گمرک در خصوص کاالهــای صادره به
لهســتان توضیح داد :مواد شــیمیایی ،انگور خشک ،روده
گوسفند ،آب میوه ،خشکبار ،مالمین ،خرما ،پارچه ،قطعات
خودرو ،آینه و شیشــه ،مکمل غذایی ،عصارههای گیاهی،
ســبزیجات و میوه ،کف پوش ،میلههای آهنی ،زرشــک،
ســیم و کابل ،مشتقات نفتی ،مجسمه ،مصالح ساختمانی،
لوازم الکترونیکی و صنعتی و انواع گل خشک و زعفران از
کاالهای صادراتی ایران در ســال  ۱۴۰۰به لهستان بودند.
لطیفی در خصوص کاالهای وارداتی از کشور لهستان گفت:
تراکتور ،ماشــین آالت معدنی ،بذر چغندر ،رینگ موتور،
آنتی اکســیدان ،بردهای الکترونیکی ،مکملهای غذایی،
مفتول فلزی ،دستگاههای حفاری ،کاغذ ،کمباین ،لوازم و
تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی ،ماشین آالت بسته بندی
و قطعات خودرو عمده کاالهای وارداتی از لهستان به ایران
بودند .گفتنی اســت از سال  ۱۳۰۵شمسی ،روابط رسمی
ایران با کشور لهستان آغاز شده و هم اکنون روابط رسمی
دو کشور در آستانه  ۹۶سالگی است.

اخطاریه
جناب آقای جواد حسبنی امامچائی فرزند اسداله
ســام علیکــم  :احترامــا" برابــر نامــه شــماره
 ۱۴۰۰۰۷۳۹۰۰۰۳۶۷۰۶۰۶مــورخ  ۳۰/۱۱/۱۴۰۰طاق
فــی ما ببن آقــای جواد حســینی امامچائی فررند اســداله و
خانــم مریم فرزانه آقچای فرزند اســمعیل صادره از شــعبه
اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پارس آباد به جنابعالی
اخطــار می شــودظرف ده روز از تاریخ نشــر آگهی جهت ثبت
و اجــرای صیغه طاق بــه آدرس پارس آباد روبروی مســجد
جامع دفترخانه طاق شــماره  ۵۳پارس آباد مراجعه فرمائید
در صورت عدم حضوردر مهلت مقرر آگهی برابر حکم دادگاه
صــادر کننــده گواهی عدم امکان ســازش اقــدام به ثبت و
اجرای صیغه طاق خواهد بود.
با احترام :
سردفتر رسمی طاق  ۵۳پارس آباد :ناصر عزیزی

خودروسازان و قطعه سازان رسما بیکیفیت بودن
تولیدات خود را فریاد میزنند و البته زیان انباشته
را دلیل آن عنــوان میدارند .تولید کنندگان لوازم
خانگی به رغم آنکــه با توقف واردات کاال از خارج
فرصت مناسبی برای کســب بازار و جلب رضایت
مــردم یافتهاند کــه آنها نیز پاییــن بودن کیفیت
تولیداتشان را به پایین بودن قیمت و زیان انباشته
عنوان داشــته و مانند خودروســازان بر اســتمرار
تولیدات بیکیفیت تاکید کردند.
این روزها در حالی مباحثی همچون گرانی دارو و
احتمال حذف ارز ترجیحی به آن مطرح اســت که
قاچاق دارو دلیل این گرانی و نابسامانی عنوان شده
اســت .در حوزه نان نیز این رزوها در حالی گرانی
در بخش آرد و نان صنعتی و ســردرگمی مردم در
حوزه نان رقم خورده است که جلوگیری از قاچاق
و نیز بهبود کیفیت نان دلیل سیاستهای اصالحی
در این بخش عنوان شده است.
مجموع این مباحث در حالی ماهیتی اقتصادی دارد
که در عمل ریشــههای فرهنگی را میتوان در آنها
مشــاهده کرد .در یک بعد فرهنــگ مصرفگرایی
نادرست آفتی اســت که سالهاست بر کشور جاری
شده اســت که اصالح آن از طریق فرهنگ سازی
امری ضروری اســت .اما نکته مهــم در این میان
گرفتار بودن اقتصاد کشور در تفکرات و اندیشههای
لیبرالی و نئو لیبرالی اســت که بر اساس آن کسب
در آمد از هر راهی مجاز شمرده میشود .این تفکر
لیبرالیســتی که قاچاق دارو در حالی که کودکان
پروانــهای و بیماریهای خاص به دارو نیاز دارند را
برای کسب درآمد بیشــتر مجاز میشمارد و یا در
شــرایطی که کشــور نیاز به غذا دارد قاچاق آرد و
احتکار کاالهای اساسی را با اهداف اقتصادی حالل
میداند .این تفکر لیبرالیســتی که به قطعهســاز و
خودرساز این اجازه را میدهد که برای کسب سود
بیشتر ضمن اذعان به تولیدات بی کیفیت بر ادامه
همــان روند اصرار نماید و برایــش جان میلیونها
انسانی که از این وسایل استفاده میکنند اهمیتی
نداشته باشد.
بر این اســاس تــا زمانی که این تفکــر لیبرالی و
نئولیبرالی در اقتصاد کشــور وجــود دارد و برای
زدودن آن فرهنــگ ســازی صــورت نگیــرد ،نه
خصوصی سازی ،نه تصدیگری دولت و نه افزایش
قیمتها حالل اقتصاد کشــور نخواهد بود چرا که
اســاس این تفکر را منفعت طلبی شخصی و کسب
ســود از هر راهی تشــکیل میدهد و پیروان این
دیدگاه در هیچ شرایطی گامی برای منفعت مردم
و کشور بر نخواهند داشت.

آگهــی ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آئین نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره  ۱۴۰۰۶۰۳۱۷۱2۰۰۰۶۳۳مــورخ ۱۴۰۰/۱2/۰8
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرســتان مسجدسلیمان تصرف مالکانه
و بــا معــارض متقاضی آقــای غامرضا اســدپور فرزند یار محمد به شــماره
شناســنامه  ۴۰۴صادره از مسجدســلیمان به شــماره ملی ۱۹۷۱۹۴۳8۹۴
نســبت به ششدانگ یک قطعه زمین به مســاحت  ۶۴۰متر مربع قسمتی از
پــاک یک اصلی واقع در بخش  ۳به آدرس مسجدســلیمان  -قریه چشــمه
زالوک خریداری شده از مصطفی صالحی پور لذا به منظور اطاع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز آگهی میشــود در صورتیکه اشــخاصی نسبت
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراض داشــته باشند می توانند از تاریخ
اولیــن آگهی به مــدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به
مراجع قضایی تقدیم و گواهی مشــعر بر دعوی را به این اداره ارائه نمایند
بدیهــی اســت در صورت انقضای مــدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۱/۰2/۰۴:
تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۴۰۱/۰2/۱۹:
بی نیاز -رئیس اداره ثبت اسناد و اماک مسجدسلیمان

آگهی دعوت به تجدید ارزیابی کیفی (فراخوان عمومی دوم )
شماره ۴۳ /۱۴۰۰ /۴

نوب

تامیــن گاز نیروگاههای تامیــن برق عراق و
توافق دربــاره پرداخت پول آن به ایران ظرف
سه ســال منجر شد .عراق به گاز ایران در راه
اندازی نیروگاههای برق خود وابسته است هر
چنــد که عراق دومین تولیــد کننده نفت در
سازمان اوپک است.
وزارت برق عراق برای تامین برق شــهروندان
عراقی در تابســتان اهتمــام دارد به ویژه که
کاهــش واردات گاز از ایــران در تابســتان

گذشــته مشــکالتی در زمینــه تامین برق
ایجاد کرد.
موسی العبادی ســخنگوی وزارت برق عراق
به الصباح گفت :توافقات ســابق عراق و ایران
دربــاره واردات گاز بــه این ترتیــب بود که
عــراق روزانه در فصل زمســتان  50میلیون
متــر مکعب و در فصل تابســتان  70میلیون
متر مکعب گاز از ایران برای فعالیت نیروگاهها
وارد کند.

ادامه از صفحه 1

تد

یک رســانه عراقی به نقل ازسخنگوی وزارت
برق عراق از تفاهم جدیــد گازی میان ایران
و عراق برای تامین گاز مورد نیاز نیروگاههای
برق این کشور و ســازوکار پرداخت مبالغ آن
به ایران خبر داد.
روزنامه الصباح عراق نوشــت :مذاکرات وزارت
برق عراق با طرف ایرانــی به توافق در زمینه

هزار ایرانی آغشــته اســت و همچنان نیز به همان سیاســتها در لوای
همراهی و همکاری با گروههای تروریستی دیگر از جمله وهابیون و رژیم
صهیونیستی ادامه میدهند .حال چگونه دادگاه سوئد با استناد به شهادت
گروهی اقدام به صدور حکم کرده اســت که خود در نسلکشی و جنایت
جنگی دست داشتهاند؟
دســتگاه قضایی ســوئد در حالی با ادعای حمایت از حقوق بشــر چنین
دادگاهی را بر اســاس منافع تروریســتهای منافق برگــزار و حکم ابد
صادر کرده اســت که کمترین واکنشی به قرآنســوزی در سوئد توسط
افراطگرایان دانمارکی نداشته و حتی اعتراضات مردم سوئد نسبت به این
رفتار نیز با سرکوب پلیس همراه شده است.
این تبعیض زمانی آشــکارتر میشــود که «جیمی آکسون» رهبر حزب
ت ســوئد با ارائه یک طرح  ۳۰مادهای خواســتار تصویب قوانین
دموکرا 
ویژه برای مبارزه با مهاجران مسلمان و تعطیلی مساجد میشود ،چنانچه
بسیاری تاکید دارند ســوئد به زندانی برای مسلمانان تبدیل شده که در
آن قوانین تفتیش عقاید قرون وسطایی اجرا میشود!
رفتارهای دستگاه قضایی ســوئد در شیوه بازداشت ،نگهداری و محاکمه
حمید نوری پرســشهای اساســی را درباره حقوق بنیادین انسان مطرح
میکند ،دادگاهی کــه حداقلهای قواعد اعالمی حقوق بشــر را رعایت
نکرده چگونه مدعی رفتار غیرسیاســی در این پرونده است؟ رفتاری که
یادآور برخورد آمریکاییها با زندانیان در گوانتانامو و ابوغریب است.
البته خباثت و دشــمنیهای مداوم دولت سوئد علیه ملت ایران طی این
ســالها ســیاههای به درازای اعطای تابعیت و حمایت از جاســوسها و
تروریستها مانند فرقه تروریســتی منافقین ،گروهک تروریستی حرکة
النضال ،ممنوعیت صادرات داروهای ضروری مانند پانسمانهای مخصوص
بیمــاران «ایبی» به ایــران ،اعطای پناهندگی به مفســدان اقتصادی و
اختالسگران فراری ،اعطای تابعیت به احمدرضا جاللی جاسوس موساد
پس از دستگیری و محاکمه در ایران و ...دارد.گرچه هنوز مشخص نیست
چه چیز موجب شده دولت سوئد این قدر ذلیالنه آبرو و حیثیت دستگاه
قضا و ملت خود را در خدمت منافع فرقه تروریســتی منافقین قرار دهد،
اما آنچه مســلم است ماه هرگز پشــت ابر نخواهد ماند و باالخره معلوم
خواهد شــد که این پروژه که هدف اصلیاش محاکمه جمهوری اسالمی
نور نیوز
است چگونه با حماقت سوئدیها اجرایی شده است.

ریشه مشکالت اقتصادی
در فرهنگ

وزارت راه و شهرسازی
شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران (سهامی خاص)
اداره کل راه آهن اصفهان

اداره کل راه آهن اصفهان در نظر دارد بنابر آیین نامه اجرایی بند ج ماده  ۱۲قانون برگزاری مناقصات نسبت به ارزیابی کیفی پیمانکاران
واجد شرایط و دارای صالحیت جهت دعوت به مناقصه عمومی یک مرحله ای از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت( ستاد) بنشانی
(  ) http://setadiran.irبه شرح زیر اقدام نماید  .مناقصه گران موظفند برای شرکت در مناقصه نسبت به ثبت نام در سایت مذکور به دریافت
گواهی امضا الکترونیکی اقدام نمایند .الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مناقصه از فراخوان ارزیابی کیفی تا انتخاب برنده از طریق سایت مزبور
انجام می گیرد.
 - ۱شرح مختصر موضوع مناقصه  :انجام خدمات حمل و نقل مواد سوختی
 - ۲دو مدت و محل اجرا :یک سال شمسی در ایستگاه های سیستان و کاشان
 - ۳مهلت و نحوه دریافت اسناد  :متقاضیان می توانند حداکثر تا ساعت  ۱۳روز پنجشنبه مورخ  ۱۴۰۱/ ۲ /۲۲با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت به نشانی  http://setadiran.irاسناد ارزیابی کیفی را دریافت نمایند.
 - ۴مهلت و نحوه ارسال اسناد تکمیل شده  :حداکثر تا ساعت  ۱۳روز شنبه مورخ  ۱۴۰۱/۳/7از طریق سامانه فوق
 - ۵آگهی مناقصه فوق از طریق پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات  http://iets.mporg.irاطالع رسانی میگردد.
 - ۶میزان تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار  ۱/7۴۰/۰9۰/۰۰۰ :ریال
 - 7ضمانت نامه شرکت در فرایند اجرای کار می بایست دارای سه ماه اعتبار بوده و برای مدت سه ماه نیز قابل تمدید باشد.
 - ۸الف ) داشتن پروانه کسب از کامیون داران کمپرسی و بارکش های شهری در رسته شغلی خدمات حمل و نقل فرآورده های نفتی -شیمیایی و
پتروشیمی یا پروانه فعالیت از وزارت راه و شهرسازی در امر حمل و نقل نفتی یا مجوز حمل مواد سوختی از شرکت پخش فرآورده های نفتی (شرکت
ملی نفت)
 – ۸ب ) گواهی صالحیت ایمنی پیمانکاری از اداره کل تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی و مرتبط بودن موضوع فعالیت شرکت (مندرج در اساسنامه ) با
موضوع مناقصه فوق جهت شرکت کنندگان الزامی است.
 - 9دریافت اسناد صرفا می بایست از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ) صورت پذیرد .
پس از انجام ارزیابی کیفی از پیمانکاران دارای صالحیت که حداقل امتیاز الزم را کسب نموده باشند جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت به عمل
خواهد آمد
تاریخ چاپ نوبت اول روز یکشنبه مورخ  -۱۴۰۱/۲/۱۸تاریخ چاپ نوبت دوم روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۲/۱9
شناسه آگهی ۱۳۱۲۶۸9

اداره کل راه آهن اصفهان

وم

دادستانی سوئد با استناد به سخنان اعضای فرقه تروریستی منافقین برای
«حمید نوری» شهروند ایرانی تقاضای صدور حکم حبس ابد کرد ،حکمی
که ابهامات و سواالت زیادی درباره سالمت و اعتبار آن وجود دارد.
حمید نوری آبانماه ســال  ،۹۸هنگام ورود به استکهلم سوئد در فرودگاه
بازداشــت و بالفاصله به سلول انفرادی منتقل شد .او پس از بازداشت بر
خالف تمــام قوانین بینالمللی تا  ۴ماه اجازه تمــاس با خانواده خود را
نداشت .دســتگاه قضایی سوئد همچنین تا  ۲سال به نوری که در سلول
انفرادی نگهداری میشود ،اجازه مالقات حضوری با هیچ فردی را نداد که
بر خالف حقوق اولیه زندانی است.
دادگاه ســوئد نیز دستکمی از شرایط بازداشــت او نداشت ،از یکسو؛
فرصت دفاع به او داده نمیشد و از سوی دیگر؛ وکالیی که از سوی دولت
برای او تعیین شده بودند حاضر به همکاری صادقانه با او نبودهاند.
حمید نوری به واسطه ضعف بینایی مدتها از مسئولین پرونده درخواست
کرده بود اجازه دهند او توســط یک چشم پزشک معاینه شود ،اما حتی
این اجازه نیز صادر نمیشود.
حال دادستان سوئد بعد از  ۹۰جلسه دادگاه ،در حالی درخواست مجازات
حبس ابد ارایه کرده که دادگاه به حمید نوری فرصت دفاع پایانی را نداده
و گفته میشــود از مجموع  ۵۵۰ســاعت برگزاری دادگاه او کمتر از ۲۰
ساعت فرصت دفاع داشته است!
در مجموع  ۹۰جلس ه دادگاه ،بیش از  ۸۰شاهد که عمدتا از اعضای فرقه
تروریستی منافقین بودند ،فرصت پیدا کردند تا علیه حمید نوری شهادت
دهند ،حــال آنکه دادگاه به شــهودی که داوطلب بودنــد به نفع نوری
شــهادت دهند این اجازه را نداد!نکته آنکه؛ منافقین به عنوان شــاهدان
ادعایی دادگاه حمید نوری ،خود از ســوی بسیاری از کشورهای جهان به
خاطر رفتارهای غیر انســانی و جنایت علیه بشریت در فهرست گروههای
تروریستی قرار دارند و بازخواست و محاکمه آنها مطالبهای جهانی است.
از طرفــی؛ منافقین حتی در میان خود ســوئدیها به ویژه ایرانیان مقیم
این کشور که بیشترین تجمع ایرانیان در اروپا را تشکیل میدهند نیز به
شدت منفور هســتند و از همین رو منافقین سعی کردهاند پروژه حمید
نوری را پروژه در حمایت از جریانات چپ القاء کنند تا بتوانند بدون طرح
نام خود ،حمایت آنان را نیز داشته باشند.
این گروه طبق آمار رســمی دســتِکم دستشــان به خون بیش از 17

تفاهم جدید گازی ایران و عراق

سرمقاله

