
صادرات نفت ایران به چین ادامه دارد
گمرک چین اعالم کرد چین در ماه گذشــته ۲۶۰ 

هزار تن نفت خام از ایران وارد کرده است.
واردات نفت خام روســیه در ماه می به رکورد یک 
ماهه ۸.۴۲ میلیون تن )حدود ۱.۹۸ میلیون بشکه 
در روز( رســید که ۵۵ درصد نسبت به ماه مشابه 
در سال ۲۰۲۱ افزایش داشــت. داده های گمرک 
منتشــر شده در روز دوشــنبه همچنین نشان داد 
کــه چین در ماه گذشــته ۲۶۰ هزار تن نفت خام 
از ایران وارد کرده اســت که سومین محموله نفت 
ایران از دســامبر گذشته اســت.چین به دنبال پر 
کردن ذخایر اســتراتژیک نفت خام خود بر اساس 
نفت ارزان روسیه اســت، در حالی که پکن روابط 
انرژی خود را با مسکو تقویت می کند، در حالی که 
اروپا در تالش است تا واردات را به دلیل جنگ در 
اوکراین ممنوع کند.و واردات نفت خام عربســتان 
سعودی در آوریل ۳۸ درصد نسبت به سال گذشته 
افزایش یافت و باالترین حجم ماهانه از می ۲۰۲۰ 

را به ثبت رساند.  مهر

 قطعنامه ضدایرانی
 اشتباهی محاسباتی بود

نماینده روسیه در وین تصریح کرد صدور قطعنامه 
علیه ایران با حمایت آمریکا و اروپا در شورای حکام 

آژانس، یک اشتباه محاسباتی راهبردی بود.
»میخائیل اولیانوف« نماینده روسیه در سازمان های 
بین المللی مســتقر در وین در پیامی که در صفحه 
توییتری وی منتشــر شد، هدف کشورهای اروپایی 
و آمریکا برای صدور قطعنامه علیه ایران در شورای 
حکام آژانس را منحرف کردن مسیر مذاکرات وین 
برای لغو تحریم های یکجانبه علیه جمهوری اسالمی 
و احیای برجام توصیف کرد.وی در این پیام نوشت: 
»قطعنامه اخیر شــورای حــکام آژانس بین  المللی 
بین المللــی انرژی اتمی )IAEA( به حمایت ســه 
کشــور اروپایی )فرانسه، انگلیس و آلمان( دلیلی بر 
این اســت که باور کنیم که آن ها تالش می کنند تا 
مذاکرات وین درباره برجام را از مسیر خارج کنند«.

اولیانوف با این حال ادامه داد: »با این حال، به نظر 
من این )قطعنامه( یک اشتباه محاسباتی راهبردی 
غیرعمدی بود و این کشورها همنان به دنبال نهایی 
کردن موقیت آمیز مذاکرات وین هستند.  فارس

ادعای تکراری پومپئو 
وزیر خارجه دوران ترامپ بار دیگر با تکرار ادعاهای 
پیشــین گفت که احیای برجام، ثبات منطقه غرب 

آسیا را بر باد خواهد داد.
امــور خارجــه دوران  »مایــک پامپئــو« وزیــر 
ریاســت جمهوری »دونالد ترامــپ« در گفت  وگو با 
برنامــه »آینده صبح یکشــنبه« شــبکه آمریکایی 
»فاکس نیوز« مدعی شــد که مذاکرات دولت بایدن 
با جمهوری اسالمی ایران درباره برجام، ثبات منطقه 
غرب آســیا را بر باد خواهد داد و همه را در معرض 
خطر قــرار می دهد.وزیر امور خارجه ســابق ایاالت 
متحده آمریکا کــه اخیراً با حضــور در برنامه های 
تلویزیونی علیه جمهوری اسالمی ایران نفرت پراکنی 
می کند، گفت که بایدن با تالش برای دســتیابی به 
توافق هسته ای جدید با ایران که بزرگ ترین تهدید 
در منطقه به حســاب می آید، ثبات در منطقه غرب 
آســیا را نادیده گرفته است.پامپئو با انتقاد از توافق 
هسته ای ایران ادامه داد که دولت بایدن همان موقع 
»گنــد زد« که تصمیم به عقب نشــینی از توافقات 
آبراهام و بازگشــت به توافق هســته ای »احمقانه« 
ایران گرفت که این باعــث باالتر رفتن قیمت های 
انرژی در آمریکا و »ســخت تر شــدن زندگی برای 
تمامی مردم آمریکا شد«.وی در این خصوص گفت: 
»ثباتی که ما در طول دوران چهارساله خود به وجود 
آوردیم هم اکنون بر باد رفته است. آن ها همه ما را در 

معرض خطر قرار داده اند«.  ایرنا

 توافق با ایران بعید است
طبق گــزارش یــک رســانه مطــرح آمریکایی، 
قانونگذاران کنگره می گویند که توافق هســته ای 

جدید با ایران مساله ای »بعید« است.
 در حالی کــه اقدامات غیرقانونی و یکجانبه آمریکا 
علیه ایران و نقض تعهداتــش در برجام ادامه دارد، 
وبگاه »هیل« با اســتناد به نظــر برخی قانونگذاران 
ارشــد کنگره، توافق جدید هســته ای بــا ایران را 
»بعیــد« خوانده اســت.هیل که تمرکــز اصلی آن 
خبرهای مربــوط به شــاخه قانونگــذاری آمریکا 
)مجلس نمایندگان و مجلس ســنا( است، گزارشی 
با این عنوان منتشــر کرد: »قانونگــذاران )کنگره( 
می گویند توافق جدید هسته ای ایران، بعید است«.

در گزارش این وبگاه آمریکایی ادعا شــده اســت: 
»ســناتورهای هر دو حزب که اخیرا توسط مقامات 
ارشــد دولت بایدن در جریان مذاکرات با ایران قرار 
گرفته اند، می گویند که تردید دارند تهران با هرگونه 
توافق جدیدی برای محدود کردن توسعه سالح های 
هسته ای موافقت کند«.ادعای آمریکا و متحدانش به 
همراه رسانه های آنها علیه برنامه هسته ای صلح آمیز 
ایران در شرایطی مطرح شده که جمهوری اسالمی 
ایران اعالم کرده که دنبال ســالح اتمی نیست چرا 
که این موضوع با آموزه های اســالمی منافات دارد و 
بمب اتمــی هیچ جایگاهی در دکترین دفاعی ایران 
ندارد.»باب منندز« رئیــس دموکرات کمیته روابط 
خارجی سنای آمریکا در مصاحبه با وبگاه هیل گفت: 
»من خوشبین نیستم که چنین توافقی انجام شود. 
دولت )بایدن( معتقد اســت که از نظر استراتژیک 
منطقی است که این پیشنهاد را روی میز نگه داریم 
اما از نظر من این مسیر مسیر رو به جلو نیست. این 

دیدگاه من است«.  فارس

اخبــــار گزارش

هدی دهقان بذرافشــان   ســخنگوی وزارت امور خارجه کشــورمان گفت: 
افغانســتان همســایه ماســت و به صورت روزانه با هیأت حاکمه سرپرستی در 

موضوعات مختلف در ارتباط هستیم.
ســعید خطیب زاده ســخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی در پاسخ به 
ســؤال سیاست روز درباره مناســبات ایران با هیأت حاکمه سرپرستی افغانستان 
گفت: افغانســتان همسایه ماست و به صورت روزانه با هیأت حاکمه سرپرستی در 
موضوعات مختلف در ارتباط هستیم و به مناسبت روز مهاجران آقای کاظمی قمی 
صحبت کرد که ایران از روز اول میزبان بســیاری از مهاجران از کشورهای منطقه 
بوده اســت. وی افزود: در حال حاضر نیز میزبان چند میلیون از مردم افغانســتان 
هستیم که به دلیل جنگ و مشکالت به ایران پناه آوردند. در موضوعات مختلف از 
حق آبه تا محیط زیســت و .. هیأت هایی آمد و رفتند و اینکه  هیأت حاکمه بتواند 

روزی مورد شناسایی بین المللی قرار بگیرد، این شناسایی را باید به دست آورد.
وی در پاسخ به ســؤالی درباره اظهارات »جوزپ بورل« مسؤول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا مبنی بر این که برای رســیدن به توافق در وین فاصله زیادی نداریم 
و اکنون نیز زمان آن اســت که گفت وگوها مجدداً و با ســرعت از سر گرفته شود 
و تالش شــود تا از افزایش تنش جلوگیری شــود و همچنین اعمال تحریم ها از 
ســوی آمریکا، گفت: سیاســت یک بام و دو هوای واشنگتن سال هاست که برای 
همه روشن است. وقتی این اظهارات برخی مقامات آمریکا را می شنوید که از یک 
طرف می خواهند خطای دولت ترامپ را جبران کرده و کنشــگر مسؤولی در نظام 
بین الملل باشند و حقوق بین الملل را رعایت کنند و از طرف دیگر رفتارهای قانون 
گریزانه و ادامه سیاست های شکست خورده دولت ترامپ را در رفتار آنها می بینید، 
بیانگر این ضرب المثل عامیانه و عمیق فارسی است که باید قسم حضرت عباس را 
قبول کرد یا دم خروس را. خطیب زاده یادآور شد: این رفتار آمریکا نشان می دهد 
کــه ما به هــزاران دلیل باید دقت کرده و به هزاران دلیل که هر روز به آن دالیل 
اضافه می شود، دولت آمریکا بی اعتمادی جامعه جهانی را نسبت به خودش باعث 
شــده و ما به همه این دلیل باید به دقت مراقب منافع و حقوق مردم بزرگ ایران 
باشیم. وی درباره مذاکرات وین هم گفت: ما همچنان در مسیر دیپلماسی حرکت 
می کنیم و این قطار همچنان از ریل خود خارج نشده و به رغم تمامی بدعهدی ها 
و اقداماتــی که آمریکا انجام داده و ادامه همان مســیری را رفته که ترامپ رفته 
است. چرا در این نقطه هستیم؟ چون آمریکا در سال ۲۰۱۸ از برجام یک طرفه و 
غیرقانونی خارج شد و فشار حداکثری را اعمال کرد که بعد هم به گفته خودشان 
به شکست مفتضحانه منجر شد. االن در این نقطه قرار داریم که به خاطر این که 
یک طرف تمامی اقدامات را صورت داد که این توافق که قطعنامه شورای امنیت 

نیز آن را تایید کرده بود، از بین ببرد. االن نیز در این مسیر قرار داریم. 
ســخنگوی وزارت امور خارجه افزود: همانطور که آقای بورل به عنوان هماهنگ 
کننده برجام بیان کرد، امیدواریم طرف آمریکایی هر چه زودتر به مســیری که 
نتیجه آن امضای توافق است، برگردد. ما برای یک به توافق خوب، پایدار و موثر 

آماده هستیم و همه زمینه ها را برای رسیدن به آن آماده می دانیم.
خطیب زاده دربــاره آخرین وضعیت دو نفتکش یونانی توقیف شــده در ایران و 
وضعیــت محموله نفت توقیف شــده ایران در یونان هم افــزود: مراحل قضایی 
نفتکش های یونانی در محل طی می شــود. دولت یونــان از طریق وکالی خود 
تالش کرده مستندات را آماده کند برای این که فرآیند آزادسازی کشتی ها انجام 
شــود. ما به دولت یونان توصیه کردیم که از ظرفیت های قانونی ایران اســتفاده 
الزم را کنند و اطمینان دارم مســیر خودش را در مســیر قانونی و قضایی طی 
کند. امیدواریم در عمل شــاهد آزادسازی محموله نفت متعلق به ایران باشیم و 
مطمئنم مســیری که خواهیم رفت حفظ روابط دوجانبه و مصون بودن از عامل 

سومی است که  آمریکا در تمامی آنها نقش پررنگی دارد.

سفر الوروف به تهران در آخر هفته
این دیپلمات ارشد ایرانی به تحوالت دیپلماتیک طی دو هفته اخیر نیز اشاره کرد 
و افزود: جمهوری اسالمی ایران مجددا جایگاه خودش را به عنوان هاب ترانزیتی 

منطقه به دست می آورد. اولین انتقال محموله قزاقستان از طریق ریل و از مسیر 
ایران با قرار گرفتن ترکمنستان و ترکیه در مسیر این خط ریلی، عملیاتی شده و 
کانتینر کاالها از قزاقستان می توانند از مسیر ریلی منتقل شود. از طرف دیگر در 
کریدور شــمال - جنوب با برخی اقدامات انجام شده، اولین محموله ها به صورت 
کانتینری و ترکیبی از طریق دریا منتقل شــده اســت. مسیر شمال - جنوب و 
مسیر شــرق - غرب و مســیرهای جاده ای دیگر در حال فعال سازی است و یا 

فعال شده اند.

تحریم های آمریکا تروریسم واضح اقتصادی بر علیه ملت هاست
ســخنگوی دستگاه دیپلماســی درباره تحریم های آمریکا علیه سوریه نیز اظهار 
داشــت: این که تحریم های آمریکا تروریسم واضح اقتصادی بر علیه ملت هاست، 
نقطه اشــتراک همه آنهایی است که بر تحریم ها متمرکز هستند. در مورد مردم 
سوریه این ظلم مضاعفی است. سال هایی بود که آمریکا و متحدانشان در منطقه 
و بیرون منطقه از طریق مزدوران اجاره ایی تالش کردند که تروریســت ها را در 
ســوریه ســکنی دهند و از آن طریق، دولت مرکزی سوریه را ساقط کنند که با 

مقاومت جانانه مردم سوریه شکست خورد.
این دیپلمات ارشد ایرانی خاطرنشان کرد: امروز آنها وارد فاز دیگری از این ظلم 
علیه مردم ســوریه شــدند تا مردم سوریه را با فشــارهای مضاعفی روبرو کنند. 
این  تنها تحریم های آمریکا نیســت. آنهایی که حمالت رژیم اشغالگر قدس را به 
مراکــز نگهداری غذا و مواد اولیه در ســوریه پیگیری می کنند، می دانند تکمیل 
این پازل یعنی محروم نگهداشتن مردم سوریه و گرسنه نگهداشتن این مردم که 
البته با درایت های دولت ســوریه قطعا این اتفاق نخواهد افتاد، این پازل تکمیل 
می شــود. همواره محکوم کرده و گفتیم این دومینویی است که حتما بانیان این 
تحریم ها و حمالت را دچار خواهد کرد. این دیپلمات ارشــد کشورمان ادامه داد: 
آقای امیرعبداللهیان بارها درباره اولویت های دســتگاه دیپلماسی صحبت کرد و 
مهمترین آنها همسایه محوری بود. یک سال گذشته بازتاب دهنده این سیاست 
در عمل بود. بیشــترین رفت و آمدها و بیشــترین تحرکات با همســایگان بوده 
اســت که همســایگان و ایران در محیط آرام تری همکاری خود را انجام دهند و 
ایــن برخالف اقداماتی بوده که برخی کنشــگران فرامنطقه ای تالش کردند این 
منطقه را ناآرام کنند.سخنگوی وزارت خارجه درباره ترور سپهبد شهید سلیمانی 
نیز گفت: آنچه در خاک عراق رخ داد جنایت آشــکار بود و عامالن مباشــران و 
مشــاوران در حال تعقیب هستند و با دوستان در عراق با همکاری های اطالعاتی 

و نزدیک و قوه قضاییه به عنوان مسؤول پرونده پیگیری ها را انجام می  دهند.
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گردان های حزب اهلل عراق به اظهارات اخیر وزیر خارجه 
پیشین آمریکا درخصوص جنایت فرودگاه بغداد و ترور 
شهید قاســم ســلیمانی و ابومهدی المهندس واکنش 

نشان داد.
 گــردان های حزب اهلل عراق در بیانیه ای در واکنش به 
اظهارات اخیر مایک پمپئو، وزیر خارجه پیشین آمریکا 
اعــالم کرد: حقایق جنایت بزرگی که دولت شــر یعنی 
آمریکا علیه فرماندهان پیروزی "شــهید قاسم سلیمانی 
و شــهید ابومهدی المهندس" در فرودگاه بغداد مرتکب 
شــد، هر روز روشن تر می شــود و حلقه های خیانت و 
توطئه برخی عناصر کرد و همچنین برخی شــخصیت 
های امنیتی عراق که در راستای منافع آمریکا در داخل 
فرودگاه مشــغول فعالیت هستند و در جنایت های این 
کشــور علیه ملت عراق نیز دست داشته اند را برمال می 
کند. در این بیانیه آمده است:اطالعاتی که مایک پمپئو 
وزیــر خارجه پیشــین و جنایتکار آمریــکا در خصوص 
جنایت ترور فاش کرد، بیانیه ها و مواضع ســابق گردان 
های حــزب اهلل را تایید می کند و نشــان می دهد که 
متهم کردن مدیر و برخی عناصر سازمان اطالعات عراق 
به دست داشــتن در این جنایت از سوی این گردان ها 

درست بوده است.
گردان های حزب اهلل عراق در بیانیه خود آورده اســت: 
این رسوایی، دســتگاه قضایی شجاع عراق و نمایندگان 
آزاده مجلس این کشــور را در برابر یک مسئولیت مهم 
قرار می دهد تا در این راســتا تحقیقــات فراگیر انجام 
دهند و حلقه های این جنایت و شرکت کنندگان در آن 
و نقش مزدوران سفارت آمریکا در مدیریت عملیات ترور 
و جاسوســی علیه ملت قهرمان عراق را شناسایی کند و 
همه این امور نقض قوانین بین المللی به شمار می رود.

این جنبش عراقی همچنین خواستار تحویل جنایتکاران 
بــه دادگاه هــای ویژه به تهمت خیانــت بزرگ و نقش 

مستقیم در اجرای جنایت شد.
بر اساس این گزارش، ائتالف الفتح عراق نیز از گشایش 
بــزرگ ترین پرونــده تحقیقاتی در پارلمــان عراق در 
خصوص جنایت فرودگاه بغداد )ترور ســردار سلیمانی و 
ابومهدی المهنــدس( خبر داد و اعالم کرد که اظهارات 
اخیر مایک پمپئو، وزیر خارجه پیشــین آمریکا شــوکه 
کننده بود و نشــان می دهد که برخی شــخصیت های 
عراقی در این حادثه دســت داشــته اند.همچنین صفا 
االعســم، مشــاور نظامــی عراقی در گفت وگــو با این 
خبرگزاری گفت: اظهارات مایک پمپئو در مورد جنایت 
ترور فرماند هان پیروزی یک "دلیل قاطع" برای دست 
داشتن افرادی از داخل عراق در این عملیات ترور است 
و این اظهارات برای مجازات فوری تمامی کسانی که در 
این جنایت دست داشته اند کافی است. احمد الموسوی، 
عضو کمیسیون امنیت و دفاع در پارلمان عراق نیز اخیرا 
از مصطفی الکاظمی، نخســت وزیر این کشور خواست 
تــا نتیجه تحقیقــات در پرونده ترور شــهید ابومهدی 

المهندس و شهید قاسم سلیمانی ارسال شود.
وی گفــت: از الکاظمی می خواهیم کــه نتایج تحقیق 
در پرونده ترور فرماندهان پیروزی شــفاف سازی شود 
و تاخیر در امر تعجب آور اســت. اکنون الزم شــد که 
بدون هیچ تعللی طــرف های مرتبط با ترور فرماندهان 
پیروزی افشا شــوند و نتایج تحقیقات به پارلمان ارسال 
شــود. دولت الکاظمی موظف است تا گزارشات خود در 
این خصوص را در ســریع ترین زمان ممکن به پارلمان 
بفرســتد و اعالم شــود که کدام طرف هــا در جنایت 

فرودگاه بغداد دست داشته اند.  ایسنا

واکنش گردان های حزب هللا عراق به ادعای پمپئو

عامالن ترور سردار سلیمانی و ابومهدی باید مجازات شوند
اتحادیه اروپا در اقدامی که بازی در زمین صهیونیست ها 
برای بقــای این رژیم و نیز باج خواهی از تهران اســت 
با تصویب ســند مشارکت راهبردی با کشورهای حاشیه 
خلیج فارس، مدعی شد ایران از طریق گروه های نیابتی 

یا مستقیماً ثبات منطقه غرب آسیا را تهدید می کند.
وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا سند مشارکت 
راهبردی با کشورهای حاشــیه خلیج فارس را تصویب 
کردند.اتحادیه اروپا در این سند گفت: »کشورهای خلیج 
]فارس[ شریک های قابل اعتمادی برای تامین انرژی و 
تضمین تعادل بازار جهانی هستند«.به نوشته رسانه های 
اروپایی، در این بیانیه ادعا شــده است: »ایران به صورت 
مســتقیم یا از طریق نیروهای نیابتی خود، ثبات منطقه 
را تهدید می کند«.این بیانیه کــه رنگ و بوی ادعاهای 
ضد ایرانی برخی کشــورهای عربی منطقه غرب آســیا 
دیده می شــود، مدعی است: »ارائه موشک توسط ایران 
به گروه های مســلح، نگران کننده اســت«.ماه گذشته، 
اتحادیه اروپا ســند جدیدی را برای تقویت همکاری با 
کشورهای خلیج فارس در زمینه های انرژی، تحول سبز، 
تجارت، تنوع اقتصادی، ثبات منطقه ای و امنیت جهانی 

و چالش های بشردوستانه و توسعه معرفی کرد.
پیــش از این نیز منابع عبری زبان خبــر داده بودند که 
تماس های بســیاری بــرای ایجاد یک مجمع رســمی 
امنیتی بین رژیم موقت صهیونیستی، عربستان سعودی 
و برخی از کشــورهای عربی علیه ایــران صورت گرفته 

است. )جزئیات بیشتر(
وبگاه شــبکه »العربیه« نیز در این باره نوشــت: »سند 
موسوم به "مشــارکت رفاه" امروز توسط نماینده عالی 
اتحادیه اروپا و کمیسیون اروپا به تصویب رسید و مورد 
تأیید وزرای خارجه اتحادیه نیز قرار گرفت. این ســند 

مربوط به مشــارکت راهبردی با کشورهای حوزه خلیج 
فارس است و هدف آن گسترش و تعمیق همکاری های 

مشترک است«.
در این ســند با اشــاره بــه توافقنامه تجــارت آزاد با 
کشــورهای حاشــیه خلیج فارس که مذاکــرات آن در 
ســال ۲۰۰۸ به حالت تعلیق درآمد، نوشته شده است: 
»چارچــوب اتحادیه اروپا بــرای موافقتنامه های تجارت 
آزاد توســعه یافته اســت و در حال حاضر شــامل مفاد 
بلندپروازانــه ای در مورد توســعه پایــدار، لغو تدریجی 

عوارض صادرات و غیره است«.
نکتــه قابــل توجــه تقــارن ایــن ادعــا بــا ادعــای 
صهیونیست هاست چنانکه وزیر جنگ رژیم صهیونیستی 
اعــالم کرد که به رهبری ایــاالت متحده در حال ایجاد 
ائتالف پدافند هوایی خاورمیانه است. »بنی گانتز« وزیر 
جنگ رژیم صهیونیســتی گفت که رژیم صهیونیســتی 
در حــال ایجاد »ائتالف پدافند هوایی خاورمیانه« تحت 

رهبری ایاالت متحده آمریکا است.
بنا بر گزارش خبرگزاری صهیونیستی »جروزالم پست«، 
گانتز در اظهاراتی گفت که رژیم صهیونیســتی در حال 
ایجاد یک ائتالف پدافند هوایی منطقه ای تحت حمایت 
ایاالت متحده اســت و مدعی شد که این وسیله پیش از 
این حمالت ایران را خنثی کرده اســت و ممکن است با 
ســفر »جو بایدن« رئیس جمهور آمریــکا در ماه آینده 

تقویت شود. 
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در جلسه ای با نمایندگان 
پارلمان این رژیم بــا رونمایی از آن چه »ائتالف پدافند 
هوایــی خاورمیانه« نامیده می شــود، گفــت که چنین 
همکاری های دفاعی با کشورهای عربی همسو با ایاالت 

متحده در حال انجام است.

اتحادیه اروپا توهمات ضد ایرانی را تکرار کرد

خوش خدمتی ناشیانه اروپا به صهیونیست ها

نماینــده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانســتان ضمــن انتقاد از پذیریش پناه 
جویان افغانســتانی و اوکراینی گفت: ایران بدون کمک های ســازمان های بین المللی 

میزبان صدها هزار مهاجر جدید افغانستان است .
»حســن کاظمی قمی« نماینده ویژه رئیس جمهور کشــورمان در امور افغانستان از 
مدعیان حقوق بشر به دلیل تبعیض در پذیرش مهاجران افغانستان و اوکراینی انتقاد 
کرد.کاظمی قمی به مناسبت روز جهانی پناهنده در رشته توییتی نوشت: »ایران بدون 
حمایت سازمان های مدعی بین المللی، در بحران اخیر افغانستان صدها هزار پناهجوی 
جدید را در خود جای داده و اکنون میلیون ها پناهنده را تحت پوشــش خدمات خود 
قرار داده است.«وی افزود: عملکرد مدعیان حقوق بشر در میزان پذیریش پناهندگان 
افغانستانی، سوری، عراقی و برتر دانستن پناهندگان اوکراینی خالف آدعای آنهاست.
پیش از این و به دنبال بحران اوکراین، پناهجویان افغانســتانی اعالم کردند که دولت 
آلمان به آنها دستور داده تا محل اقامت خود را برای مهاجران اوکراین تخلیه کنند.

به دنبال تســلط طالبان بر افغانستان، آلمان تقریبا ۵ هزار نفر از اتباع افغان  را از این 
کشــور خارج کرد و به این ترتیب تعداد کل افغان هایی که پس از تســلط طالبان به 
آلمان وارد شــده اند به حدود ۱۲ هزار نفر می رسد.اما از زمان شروع حمالت تمام عیار 
روسیه به اوکراین، آلمان حداقل ۳۱۶ هزار اوکراینی را که از جنگ فرار کرده اند، ثبت 
کرده و تعداد زیادی آنها در محالت اسکان افغان ها جایگزین شده وپناهجویان افغان  از 
محالت زندگی شان رانده شده است.سفارت ایران در افغانستان در این راستا در توئیتی 
نوشت:»۲۰ ژوئن روز جهانی پناهجویان است. ایران با پذیرش سخاوتمندانه پناهندگان 
عمدتا افغانســتانی از بزرگترین کشــورهای پناهنده پذیر جهان می باشــد و علیرغم 
تحریمهای ظالمانه با تامین آموزش، بهداشت و معیشت میزبان خوب پناهندگان بوده، 

اما کشورهای ثروتمند معموال سعی می کنند از پذیرش آنان پرهیز نمایند.«

 انتقاد از تبعیض کشورهای 
مدعی حقوق بشر در پذیریش پناه جویان

خطیب زاده در پاسخ به سیاست روز:

روزانه با هیأت حاکمه افغانستان در ارتباط هستیم

آگهی مزایده عمومي مرحله اول
شماره: 24 -1401

شاپور کریمی - شهردار پارس آباد مغان

ت اول
نوب

شهرداری پارس آباد مغان در نظر دارد به استناد مجوز شماره 401/139ش مورخه 1401/02/18 شوراي شهر، مغازه های تجاري واقع در جنب سينما انقالب را از طريق آگهي مزايده 
به صورت اجاره ماهانه براي مدت يكسال شمسی از تاريخ انعقاد قرارداد به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار نمايد.

شرایط شرکت در مزایده:
کليه مراحل مزايده از طريق سامانه تدارکات الكترونيكی WWW.SETADIRAN.IR دولت انجام خواهد گرفت

1- واريز نقدی سپرده شرکت درمزايده به شماره حساب 3100000883006 يا ارائه ضمانت نامه بانكی معتبر)حداقل با اعتبار سه ماهه(
2- سپرده نفرات اّول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد نزد شهرداری باقی خواهد ماند و در صورت انصراف هرکدام سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 

3- شهرداری در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادها بنا به صرفه و صالح شهرداری مختار است.
4- کليه هزينه های مربوط ثبت قرارداد ، هزينه نشر آگهی و هزينه خريد اسناد مزايده به مبلغ 500/000 ريال برعهده برنده مزايده می باشد. 

5- قرارداد اجاره با برنده مزايده براي يكسال منعقد و در صورت رضايت شهرداري پس از اخذ مجوزهاي قانوني قابل تمديدبراي يكسال ديگر مي باشد. 
6- به پيشنهادهای مخدوش، مبهم، مشروط، فاقد فيش سپرده و خارج از مهلت مقّرر قانونی به هيچ عنوان ترتيب اثر داده نخواهد شد.

7- پيشنهاد دهندگان در نظر داشته باشند که نبايد محل مورد اجاره را به عنوان کافه ، نانوايي ، قصابی ، کبابی ، داروخانه و يا مشاغل مزاحم  و يا مشاغلی که باعث ايجاد ترافيک 
ميگردد ، مورد استفاده قرار دهد.

8- نحوه ارائه پيشنهاد : شرکت کنندگان می بايست بعد از تكميل مشخصات و ارائه پيشنهاد قيمت از طريق سامانه ستاد  WWW.SETADIRAN.IR، سپرده و يا ضمانت نامه 
شرکت در مزايده را در پاکت )الف( اسناد مزايده  و اسناد هويتی متقاضی را در پاکت )ب( و برگ پيشنهاد قيمت را در پاکت )ج( و هر سه پاکت را به صورت الک شده و ممهور داخل 

يک پاکت بزرگ قرارداد و به دبيرخانه شهرداری تحويل داده و رسيد دريافت دارند.
9- به پيشنهادهای مخدوش، مبهم، مشروط و فاقد سپرده  و يا تحويل خارج از موعد مقرر به هيچ عنوان ترتيب اثر داده نخواهد شد.

10- مهلت دريافت اسناد شرکت در مزايده:            ازمورخه    1401/03/31   تا آخر وقت اداری     مورخه         1401/04/04         
11- مهلت قبول پيشنهادها و تحويل اسناد :           از مورخه  1401/04/05  تا آخر وقت اداری       مورخه         1401/04/14 
12-  بازگشايي و بررسي پيشنهادها :                     دفتر شهردار ساعت 15 بعد از ظهر                  مورخه         1401/04/15

  کليه  خريد اسناد مزايده و ارائه پيشنهاد قيمت و کسب اطالعات و نحوه اطالع رساني صرفًا از طريق سامانه تدارکات الكترونيک دولت )ستاد(  www.setad iran.ir  امكانپذير 
است. شماره تلفن جهت دريافت گواهی الكترونيكی )توکن( 021-41934 

نوبت اول :1401/03/31 - نوبت دوم 1401/04/01

مساحتشماره مغازهرديف
)مترمربع(

قيمت پايه اجاره بهاء ماهانه نوع کاربری
)ريال(

مبلغ سپرده شرکت درمزايده 
)ريال(

آدرس

چهارراه امام حسين)ع( جنب سينما انقالب15/000/0009/000/000تجاري21سه- 13
چهارراه امام حسين)ع( جنب سينما انقالب45/000/00027/000/000تجاری40چهار - 24
چهارراه امام حسين)ع( جنب سينما انقالب20/000/00012/000/000 تجاری18/5پنج - 35


