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گـــزارش

ســخنگوی وزارت امور خارجه در واكنش به بيانيه های 
خارجه فرانســه و آلمــان در مورد كشــتی های يونانی 
توقيف شــده در خليــج فــارس گفت: صــدور اينگونه 
بيانيه های يکطرفه و غيرقابل توجيه را كه ظاهراً به يك 
عادت مســتمر نزد صادركنندگان آن مبدل شده، قوياً 

مردود می دانيم.
»سعيد خطيب زاده« ســخنگوی وزارت امور خارجه در 
واكنش به بيانيه های ســخنگويان وزارت خارجه فرانسه 
و آلمان در مورد كشتی های يونانی توقيف شده در خليج 
فارس اظهار داشت: ما صدور اينگونه بيانيه های يکطرفه 
و غيرقابل توجيه را كه ظاهراً به يك عادت مســتمر نزد 
صادركنندگان آن مبدل شــده، قوياً مــردود می دانيم.
ســخنگوی وزارت امور خارجه افزود: به اين كشــور ها 
توصيــه می كنيم بجای فرار به جلــو و حمايت نابجا از 
نقض های صورت گرفته توســط كشــتی های يونانی، از 
فرآيند های قضايــی مبتنی بر مقــررات بين المللی كه 
هدف آن تضميــن آزادی كشــتيرانی و امنيت دريايی 
اســت، حمايت كنند. خطيب زاده تاكيد كرد: متاسفانه 
اين كشــور ها در حالی به اقدامات قانونی صورت گرفته 
در ايران معترض هســتند كه در قبال توقيف غيرقانونی 
كشتی تحت پرچم ايران توسط مقامات يونانی و تخليه 
محموله آن در اجــرای فرامرزی قوانين و احکام داخلی 
يك كشور ديگر است، سکوت اختيار می كنند.سخنگوی 
وزارت امــور خارجــه در پايــان تصريح كــرد: اينگونه 
مداخــالت نامناســب در فرآيند های مســتقل قضايی 

كشورمان، هيچ كمکی به حل و فصل موضوعات نخواهد 
كرد؛ لذا همانطور كه به مقامات يونانی گفته ايم، مناسب 
اســت به جای تحركات سياسی و رسانه ای، برای حل و 
فصل موضوعــات از طريق راه های حقوقی و قضايی نزد 

مراجع ذيصالح كشورمان اقدام شود.
يك مقام روس با اشــاره به اقدام سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی ايران در توقيف دو فرونــد نفتکش يونانی در 
پاســخ به راهزنی دريايی يونان عليه يك فروند نفتکش 
حامل نفت جمهوری اسالمی ايران گفت روسيه به ايران 

برای دفاع از استقاللش كمك خواهد كرد.
به گزارش پايگاه اينترنتی شبکه تلويزيونی روسيا اليوم، 
اين خبر را يك روزنامه چاپ روسيه در قالب يك مقاله 
منتشــر كرد. فريزا باتســازوا در روزنامه مسکوفســکی 
كومســومولتس درباره پاسخ قدرتمندانه تهران به اقدام 
مقامــات يونانــی در توقيف يك فرونــد نفتکش ايرانی 
نوشت: نيرو های ايرانی وابسته به سپاه پاسداران انقالب 
)اســالمی( ايران روز جمعه گذشــته دو فروند نفتکش 
يونانــی را در خليــج فــارس توقيف كردنــد. »آندريه 
باكالنوف« معــاون رئيس انجمن ديپلمات های روس به 
مسکوفسکی كومسومولتس گفت: »اين عمليات نظامی، 
پاســخ ايران بود. تهران هشــدار داده بود اگر بدرفتاری 
آمريــکا و اتحاديه اروپا عليه دارايــی هايش ادامه يابد 
مجبور خواهد شــد تدابير متقابــل و قاطعانه ای اتخاذ 
كند.«باكالنــوف گفت اين حادثه امــکان دارد به ميزان 

زيادی بر اوضاع در منطقه تأثير گذارد.

سعید خطیب زاده:

صدور بیانیه  های یک طرفه فرانسه و آلمان مردود است 
شركت گاز پروم روسيه ديروز اعالم كرد كه گاز صادراتی 

به شركت های دانماركی و آلمانی را قطع كرده است.
تارنمای شــبکه خبری راشــاتودی با انتشــار اين خبر 
نوشــت: قطع گاز روســيه بدنبال عدم پرداخت هزينه 
انرژی به روبل از ســوی شركت های انرژی در دانمارك 
و شركت انرژی »ِشــل« آلمان صورت گرفت.راشاتودی 
درادامه نوشــت: شركت گازپروم رســيه اعالم كرد كه 
دانمارك پنجمين كشــوری اســت كه بــه علت عدم 
پرداخت هزينه گاز انتقالی به روبل از ســوی شــركت 
»اورســتد« )Orsted( )شــركت نفت وگاز دانمارك( 
با قطع گاز از ســوی روســيه مواجه می شود، به همين 
علــت انتقال گاز به شــركت انرژی شــل آلمــان نيز 
متوقف شــد.بنابراين گزارش در بيانيه شركت گازپروم 
دراين مورد آمده اســت: تا پايــان روز كاری در 31 مه 
)10 خــرداد 1401(، گازپروم بــرای عرضه گاز در ماه 
آوريل پرداختی )به روبل( دريافت نکرده است.دربخش 
ديگــری از اين بيانيــه درمورد قطع گاز بــه آلمان نيز 
آمده اســت: قرارداد گازپروم اكســپورت و »شل انرژی 
 )Shell Energy Europe Limited( »اروپا ليميتد
برای تامين گاز به آلمان، حجمــی بالغ بر 1.2 ميليارد 
متــر مکعب گاز در ســال بوده است.راشــاتودی افزود: 
)شركت( شل تنها 2.6 درصد از 95 ميليارد متر مکعب 
گاز طبيعی مصرف ســاالنه آلمــان را به خود اختصاص 
مــی دهد.بنابراين گزارش روســيه تاكنون صادرات گاز 
به كشورهای بلغارستان، لهســتان، فنالند و هلند را به 

علت عــدم پرداخت هزينه دريافتی انــرژی به روبل را 
قطع كرده اســت.ويکتور اوربان نخست وزير مجارستان 
گفت كه اروپا در آستانه يك بحران اقتصادی جهانی به 
دليل تحريم ها عليه روسيه است. در همين حال وزارت 
خارجه روســيه اعالم كرد، ارسال سيستم های پيشرفته 
راكتی به اوكراين خطر تقابل مستقيم با آمريکا را افزايش 
می دهد.»ســرگئی ريابکوف« معاون وزير خارجه روسيه 
گفت: تصميم واشــنگتن برای تجهيز ارتش اوكراين با 
سيســتمهای راكتی پيشرفته بسيار منفی است و منجر 
به افزايش خطر تقابل مستقيم)روسيه و آمريکا( خواهد 
شــد.رئيس شورای فدراسيون روســيه نيز گفت مسکو 
آمــاده مذاكره با كی يف و امضای توافقنامه هايی اســت 
كه به صلح منتهی شود.وزارت دفاع انگليس با اشاره به 
تداوم حمالت موشکی دوربرد روسيه به زيرساخت های 
سراســر اوكراين، گفت شــهر ِسِورودونتسك در آستانه 

تصرف توسط روس ها قرار دارد.
رئيس جمهور آمريــکا در مقاله ای در روزنامه »نيويورك 
تايمز« با اشــاره به اين كه درگيری هــا در اوكراين در 
ماه چهارم قرار دارد، بــه آنچه دولتش تاكنون در قبال 
اوكراين انجــام داده و آنچه انجام نخواهد داد، پرداخت. 
در حالی كه تنش های غرب و مسکو بر سر اوكراين ادامه 
دارد، نيروهــای اتمی روســيه در منطقه »ايوانوفو« اين 
كشور رزمايش برگزار كردند. در همين حال نخست وزير 
ايتاليا از مخالفت كشــورهای بــزرگ اروپايی با نامزدی 

اوكراين در اتحاديه اروپا هستند.

واکنش عملی مسکو به تحریم های غرب

روسیه صادرات گاز به دانمارک و آلمان را قطع کرد

تحرکات ضد ایرانی آمریکا و تروئیکای اروپایی با ادعاهای ساختگی آژانس 

رسیدن خیال پردازی غرب به شورای حکام
تکرار بازی شورای حکام

پرونده هسته ای ايران اين روزها در حالی در عرصه 
مذاكرات ايران و گروه 1+4 دوره ســکون را سپری 
می كند كه با محوريــت  آژانس بين المللی انرژی 
اتمی مباحث قابل تاملی در باب آن مطرح اســت. 
در همين چارچوب رسانه غربی ادعا كرد كه آمريکا 
و تروئيکای اروپايی قطعنامه ای پيشنهادی مشترك 
را به شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی با 
موضوع برنامه هســته ای ايران ارائه دادند. اين ادعا 
در شرايطی مطرح شده كه دوشنبه گزارش جديد  
آژانس بيــن المللی انرژی اتمی درباره فعاليت های 
ايران با درز رســانه ای در حالی منتشــر شــد كه 
برخالف رويه همکاری گســترده ايران با آژانس و 
توافقاتی كه در ســفر گروســی مديركل آژانس به 
تهران صــورت گرفته با نگافی سياســی و نه فنی 
نگارش شده است. گزارشــی كه در كنار تاكيد بر 
دستاوردهای جديد هســته ای ايران از يك سو به 
نقــض عهده های طــرف غربی و حق ايــران برای 
پايبند نبودن به محدوديت های برجامی و از سوی 
ديگر به حقيقت چرايی ممانعت ايران از دسترسی 
آژانس به برخی مراكز اشــاره ای نداشته است كه 
خود ماهيت فنی و اســتقالل آژانس را با ابهامات 

بسياری همراه ساخته است. 
همزمان بــا اين گزارش در اقدامــی تامل برانگيز 
نفتالی بنت،  نخســت وزير رژيم صهيونيســتی، با 
تاييد گــزارش اخير وال ســتريت ژورنــال درباره 
ســرقت اســناد محرمانه آژانس بين المللی انرژی 
اتمی از ســوی ايران، به زعم خود شــماری از اين 
سندها را به همراه جزيياتی از كار مقام های ايرانی 
بر روی اســناد در گوگل درايو به اشتراك گذاشت. 
بنت تاكيد كرد كه جمهوری اسالمی از اين اسناد 
طبقه بندی شــده برای داســتان پردازی و پنهان 
كردن برنامه تســليحات اتمی خود استفاده كرده 
اســت.پيش از بنت روزنامه وال اســتريت جورنال 
در گزارشــی مدعی شــده بود كه ايران حدود دو 
دهه پيــش به بخشــی از گزارش هــای محرمانه 
آژانس بين المللی انرژی اتمی دســت يافته و آنها 
را در اختيــار مقامات بلندپايه ای قرار داده اســت 
كه با تهيه اســناد جعلی و دروغين، بر فعاليت های 
مشــکوك اتمی ايران در زمينه توليد تســليحات 
هسته ای در گذشته سرپوش گذاشته اند. در همين 
حال گروهی از اعضای جمهوری خواه ســنا طرحی 
ارايه كردند كه هرگونه توافق هســته ای با ايران را 
عالوه بر لزوم تاييد دو ســوم سنا، به محدود شدن 
روابط مالی و امنيتی جمهوری اســالمی با چين و 
پايان حمايت تهران از تروريسم  و گروه های نيابتی 
مشــروط می كند. ند پرايس سخنگوی وزارت امور 
خارجه آمريکا نيز گفته است كه اگر ايران تصميم 
سياســی اتخاذ كند كه با حسن نيت تعامل كرده 
و بر خود برجام تمركز كنــد، توافق با ايران هنوز 
كامال در دســترس اســت. مجموع اين رفتارها از 
ســوی غرب بيانگر يك رويکرد اســت و آن بهره 
گيری از شــورای حکام و اتهامــات ادعايی آژانس 
برای اعمال فشــار بر ايران است. اقدامی كه از يك 
ســو برگرفته از طراحی غرب برای زمينه ســازی 
برای باج خواهی و وادار ســازی ايران برای آمدن 
به پای مز مذاكره بــا كنار نهادن خطوط قرمز لغو 
كامل تحريم ها، راســتی ازمايــی اين لغو و ضمين 
دادن غرب مبنی بر تکرار نشــدن نقض عهده های 
گذشته اســت. در همين حال توقف دو نفت كش 
يونانی در ازای نفت كش ايرانی توقيف شده توسط 
يونان و آمريکا خسارتی سنگين برای هيمنه غرب 
می باشــد لذا با ابزار تحريم و تهديد به دنبال وادار 
سازی تهران به ازاد سازی اين نفت كش ها هستند 
كه تاكيد ايران بر لزوم آزادسازی نفت كش ايرانی 
توســط يونان اين ســناريو پردازی غرب با ناكامی 

همراه شده است. 

یادداشت

در روزهای اخير در حالی غرب باگزارش سياسی آژانس به 
دنبال باج خواهی از ايران است كه در ادامه اين جوسازی ها 
رويتــرز گزارش داد كه آمريکا، فرانســه، انگليس و آلمان 
قطعنامه پيشــنهادی با موضوع برنامه هســته ای ايران به 

شورای حکام ارائه دادند.
آمريکا و اروپا در حالی از يك ســو نتوانسته اند با سياست 
تحريم و از ســوی ديگر با ربايش نفت كش ايرانی تهران را 
تسليم زياده خواهی های خود سازند كه با ابزار آژانس بين 
المللی انرژی اتمی و بيان ادعاهای ساختگی در باب پنهان 
كاری هســته ای ايران و ادعای صدور قطعنامه جديد ابعاد 
جديد اين سياست های غير سازنده و غير اصولی را دنبال 
می كنند. در اين چارچوب يك رســانه غربی ادعا كرد كه 
آمريکا و تروئيکای اروپايی قطعنامه ای پيشنهادی مشترك 
را به شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی با موضوع 

برنامه هسته ای ايران ارائه دادند.
منابع خبری وابســته به خبرگزاری رويترز گزارش دادند، 
آمريکا و سه كشور اروپايی )فرانسه، انگليس و آلمان( پيش 
نويس قطعنامه پيشــنهادی مشترك خود به شورای حکام 

آژانس بين المللی انرژی اتمی را ارائه دادند.
طبــق اين گزارش، واشــنگتن و تروئيــکای اروپايی، آنها 

مدعی شــده اند كه حل نشــدن موضوعات مرتبط با مواد 
اورانيوم پيدا شده در سايت های اعالم نشده، به شدت مايه 
نگرانی اســت.اين چهار كشور غربی همچنين ادعا كرده اند 
كه »به دليل همکاری ناكافی ايران« اختالفات و مســائل 
پادمانی همچنان حل نشده است.آمريکا، فرانسه، انگليس 
و آلمان در اين پيش نويــس قطعنامه از ايران می خواهند 
كه »فوراً پيشــنهاد آژانس برای تعامل بيشتر برای حل و 
فصل همه مسائل پادمانی باقی مانده را بپذيرد«.انتشار خبر 
رويترز درباره قطعنامه پيشنهادی واشنگتن، لندن، پاريس 
و برلين به شــورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی در 
شرايطی صورت گرفته كه قرار است نشست شورای حکام 
ششم ژوئن )16 خرداد( برگزار شود.پيش از اين در خبرها 
آمده بود كه آژانس بين المللی انرژی اتمی در گزارشی كه 
روز دوشنبه به رويت خبرگزاری رويترز رسيد، مدعی شد 
كه »ايران به شــکل قابل اعتماد به سؤاالت طوالنی مدت 
ديده بان هسته ای سازمان ملل درباره منشأ ذرات اورانيوم 
يافت شده در سه سايت اعالم نشــده، پاسخ نداده است«.

وزارت امور خارجه فرانســه با استناد به اين خبر درز شده 
از گزارش آژانس بين المللی انرژی اتمی از ايران خواســت 
فورا به سواالت آژانس درباره فعاليت های هسته ای گذشته 

خود پاسخ دهد.
همزمــان در حالی كه دولــت بايدن همچنــان بر حفظ 
تحريم هايی كــه در دوره ترامپ عليه ايران اعمال شــده 
اصرار دارد، سخنگوی وزارت خارجه آمريکا گفت اگر ايران 
درخواست های فرابرجامی خود را كنار گذاشته و با حسن 
نيت رفتار كند، توافق دســت يافتنی اســت.»ند پرايس« 
سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا مدعی شد كه آمريکا 
آماده اســت تا فورا به صورت دوجانبــه به برجام بازگردد.
وی كــه در كنفرانس خبــری وزارت امور خارجه صحبت 
می كرد در واكنش به سخنان سخنگوی وزارت امور خارجه 
ايــران كه گفته بود آمريکا به ابتکارهای ايران و اروپا برای 
احيای برجام پاسخ نداد ه گفت: »هر كسی كه با متحدان 
اروپايــی يا نمايندگان اين دولت هــا صحبت می كند البته 

چيز ديگری می شنود«.
پرايس در ادامه كنفرانس خبری وزارت امور خارجه آمريکا 
گفت: »ما و متحدان اروپايی كامال شــفاف ساخته ايم كه 
آماده ايم كه فورا به جمع بندی و اجرای توافق مذاكره شده 
در وين در بازگشت دوجانبه برای اجرای برنامه جامع اقدام 
مشترك برسيم اما در نهايت اين به ايران بستگی دارد كه 
درخواســت هايش را كه فراتر از برجام بوده كنار گذاشته و 

با حسن نيت به تعامل بپردازد«.
در هميــن حال گروهــی از ســناتورهای جمهوری  خواه 
اليحــه ای را ارائه كرده اند كه برجام را به تأييد دو ســوم 
ســناتورهای آمريکايی و قطع روابط ايران و چين مشروط 
كنند.روبيــو در توجيــه ارائه طــرح ضدايرانی خود گفت: 
»احيای توافق هسته ای با ايران نه تنها به نفع رژيم تهران 
است، بلکه به طور مشابه به حزب كمونيست چين پاداش 
می دهد و آن را غنی می كند. ما نمی توانيم به دولت بايدن 
اجــازه دهيم كه همچنان به واگذاری امتياز به ديکتاتورها 
در قبال وعده هــای توخالی ادامه دهــد. اين خطرناك و 
ضد آمريکا اســت«.از طرف ديگر، بلکبرن نيز در موضعی 
مشابه با انتقاد از برجام اتهاماتی را عليه جمهوری اسالمی 
ايران مطرح كرد و مدعی شــد: »توافق اوباما و بايدن ايران 
هميشــه شکست خورده اســت. دولت بايدن نبايد دوباره 
وارد توافقی شــود كه به رژيم ايران مشروعيت می بخشد 
به ويژه زمانيکه آن ها به حمايت مالی از تروريسم، حمايت 
از دولت خطرناك چين كمونيســت و تســهيل نسل كشی 
ادامــه می دهند. ايــن اليحه، مانــع از تخصيص دالرهای 
ماليات دهنــدگان برای توانمندســازی كاخ ســفيد برای 

حمايت از اين رژيم فاسد می شود«.

» تجديد آگهي مناقصه عمومي شماره 1401/1002 «
مناقصه عمومي يک مرحله اي همراه با ارزيابي کيفي ) فشرده (

 گروه قراردادها
شركت آب و فاضالب استان بوشهر

ت دوم
نوب

شرکت آب و فاضالب استان بوشهر در نظر دارد نسبت به خريد، بارگيري، حمل و تحويل در محل 115 عدد غشاء لب شور 8 اينچ به شرح مشخصات 
مندرج در اسناد اقدام نمايد ، لذا از كليه توليد كنندگان و تامين كنندگان اين كاالها دعوت بعمل مي آيد كه از ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 1401/03/11 لغايت 

ساعت 13 روز دوشنبه مورخ 1401/03/16 جهت خريد اسناد ارزيابي كيفي و مناقصه به سامانه ستاد به نشاني www.setadiran.ir مراجعه نمايند.
توضيحات : 

1- شماره فراخوان در سامانه ستاد : 2001001344000014
2- مدت قرارداد : 2 ماه از زمان عقد قرارداد

3- قيمت خريد اسناد  500,000 ريال مي باشد .كه بايد به حساب شماره 5-741393-11-2802 نزد بانك مهر ايران شعبه مركزي بوشهر ) حساب شبا شماره 
IR440600280201100741393005 نزد بانك مهر ايران شعبه مركزي بوشهر ( واريز گردد .

4- مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار 1,024,000,000 ريال است كه بايد به صورت ضمانت نامه بانكي به نفع اين شركت ارائه گردد .
5- محل تامين اعتبار : طرح عمراني شماره 302ب1503003 موضوع طرح توسعه و ايجاد شبكه توزيع و تاسيسات آب آشاميدني شهري به صورت نقد و اسناد 

خزانه اسالمي 
6- دستگاه نظارت : شركت بازرسان فني ناظران صنعت تات

7- محل تحويل كاال انبار آبفا شهر سعدآباد واقع در شهرستان دشتستان مي باشد.
8- آخرين مهلت بارگذاري مدارک به صورت الكترونيكي در سامانه ستاد تا ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1401/03/28 مي باشد . تنها پاكت » الف « ) تضمين 

شركت در فرآيند ارجاع كار ( بايد به صورت فيزيكي تا ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1401/03/28 به دفتر حراست و امور محرمانه شركت تحويل گردد.
9- پاكتهاي مناقصه در ساعت 11 صبح روز شنبه مورخ 1401/03/28 گشوده خواهد شد . حضور يك نفر به عنوان نماينده شركت همراه با معرفي نامه در جلسه 

بازگشايي پاكتهاي الف و ب و ج بالمانع مي باشد . 
10- پيمانكار بايد نام پروژه و شماره مناقصه را بر روي پاكت » الف « درج نمايد .

11- مدت اعتبار پيشنهاد قيمت بايد 3 ماه باشد و اين مدت بدون نياز به هيچ گونه مكاتبه اي در صورت تمديد ضمانت نامه تا 3 ماه ديگر نيز معتبر باشد .
12-  به پيشنهادهاي مبهم ، مشروط و مخدوش مطلقًا ترتيب اثر داده نخواهد شد .

13- پيشنهاد دهنده بايد كليه كسورات قانوني را در قيمت پيشنهادي خود در نظر بگيرد.
14- ساير اطالعات و مشخصات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج مي باشد .

15- نشاني شركت : بوشهر - خيابان رئيسعلي دلواري - كوچه تنگسير 1 - كد پستي 7514619139
/https://abfa-bushehr.ir : 16- سايت اينترنتي شركت

17- تلفن تماس : 077-31640000

وزارت نيرو
شركت آب و فاضالب استان بوشهر

» سهامي خاص «

آگهی مناقصه عمومی شماره 2001005265000077

اداره امور قراردادها و پیمانها – شهرداری کرج

در نظر دارد برابر بودجه مصوب شورای اسالمی شهر ، پروژه مندرج در جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به  شهرداری کرج 
پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

1- سپرده شرکت در مناقصه به یکی از روشهای ذیل ارائه گردد. ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ فوق که به مدت 90 روز اعتبار داشته و 
قابل تمدید باشد و یا واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب 700786948623 بانک شهر. 2- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هر گاه 
حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 3- مبلغ 1/000/000 ریال به عنوان هزینه خرید اسناد به حساب 
700785313795 به نام شهرداری کرج از طریق سامانه الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir می بایست واریز گردد 
4-  متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی  تا ساعت 13:00 تاریخ 1401/3/18 جهت خرید اسناد مناقصه به سامانه الکترونیک دولت 
)ستاد( مراجعه  نمایند 5- شرکت کنندگان می بایست ضمن بارگذاری ضمانت نامه شرکت در مناقصه در سامانه ستاد ، نسبت به تحویل 
اصل ضمانت نامه تا 13:00 تاریخ 1401/3/28 به آدرس کرج ، میدان توحید ، بلوار بالل ، شهرداری کرج ، طبقه هفتم اداره امور پیمانها و 
قراردادها اقدام نمایند. 6- در هر صورت بروز هرگونه تناقض در موارد مندرج در اگهی با سامانه ستاد ، مالک عمل سامانه ستاد خواهد 
بود. 7 - پیشنهادات رسیده در مورخ 1401/3/29 در کمیسیون عالی معامالت شهرداری کرج مطرح و پس از بررسی و کنترل برنده مناقصه 

اعالم خواهد شد. 8- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
* جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 35892423-026 تماس و یا به سایت www.karaj.ir مراجعه نمائید./042

درصد تهاتر قراردادرتبه الزممبلغ سپرده به ریالمبلغ پروژه به ریالشرح پروژهردیف

1
پیاده رو سازی از میدان حافظ تا 

انتهای خط چهار حصار - منطقه ده - 
تا سقف اعتبار

% 30 5 ابنیه24/000/000/0001/200/000/000

قاسمغفوری

مردم تركيه در دوازدهمين سالروز حمله صهيونيستها به كشتی »ماوی مرمره«، 
با برگزاری تظاهراتی مخالفت خود با هرگونه عادی سازی روابط آنکارا با تل آويو 

و نزديکی اردوغان به صهيونيست ها را اعالم كردند.
 مــردم تركيه با برگزاری تظاهراتی مخالفت خود با هرگونه عادی ســازی روابط 
آنــکارا با تل آويو را اعالم كردند كه با رويکرد دولتمردانشــان به برقراری روابط 
با رژيم صهيونيســتی مخالف هستند.در اين ميان وزير امور خارجه تركيه ضمن 
ادعای حمايت از مســئله فلسطين، در عين حال گفت كه اين كشور به گفت وگو 
با رژيم موقت صهيونيســتی ادامه می دهد.مولود چاووش اوغلو وزير امور خارجه 
تركيه گفت كه اين كشــور با رژيم موقت صهيونيســتی بر سر ادامه گفت وگو به 
توافق رسيده است.خبرگزاری آناتولی به نقل از چاووش اوغلو گزارش داد كه در 
جريان سفر اخير خود به رام اهلل و تل آويو، با يائير الپيد وزير خارجه صهيونيستی 
موضوعاتی را مطرح كرد كه در نشست با تشکيالت خودگردان فلسطين بررسی 

كرده بود.وی با بيان اينکه اين موضوعات »بسيار مفيد« بود، گفت كه در جريان 
ديدار با الپيد، بر ســر بررسی تعيين سفير به توافق رسيده است. قرار است اين 

وزير صهيونيست به آنکارا سفر كند.
الزم به ذكر اســت در ادامه سياست های اشــغالگرايانه صهيونيست ها، وزير امور 
داخلــی رژيم صهيونيســتی قصد دارد اقدامات جديدی را برای يهودی ســازی 
الجليل و النقب اتخاذ كند. آيلت شــاكيد، وزير امور داخلی اســرائيل قصد دارد 

در راستای تالش های نژادپرستانه اسرائيل اقداماتی را برای يهودسازی الجليل و 
النقب اتخاذ كند. همچنين اين اقدامات در راستای شکست طرح های دولت های 
اســرائيل برای تضمين اكثريت يهود از طريق اســتقرار ده ها هزار يهودی برای 
ســکونت در شهرك های يهودی نشــين در الجليل و النقب و ايجاد شهرك های 

جديد در اراضی فلسطينی است.
براســاس اين گزارش شــاكيد قصــد دارد اقداماتی را بــرای افزايش واحدهای 
مســکونی و تســريع در روند عمليات احداث اتخاذ كند. شاكيد قصد دارد تعداد 
خانه ها و آپارتمان های مســکونی با نام "شهرك های روستايی" را افزايش دهد. 
اسرائيل طی روزهای آتی اين طرح را برای افزايش ده ها هزار ساختمان مسکونی 
جديد بررسی خواهند كرد.براساس اين طرح تعداد منازل اين منطقه 50 درصد 
افزايش خواهد يافت. در مناطق نزديك به حيفا در الجليل و عسقالن در جنوب 

اسرائيل حدود 30 درصد واحدهای مسکونی افزيش خواهند يافت.

در مخالفت با رویکرد اردوغان به همگرایی با اشغالگران قدس برگزار شد

تظاهرات مردم ترکیه علیه عادی سازی 
روابط با رژیم صهیونیستی


