
دیدگاه رئیس جمهوری جدید کلمبیا 
نسبت به سردار سلیمانی

»گوستاوو پترو« رئیس جمهوری منتخب کلمبیا به 
دنبال انتشار خبر شهادت ســردار قاسم سلیمانی 
در صفحه توییترش نوشــته بود: ســلیمانی معمار 
غلبه بر بنیادگرایان فاشیست داعش در عراق بود و 

آمریکا، پاسخ تالش او را با ترور داد.
گوســتاوو پترو  ســوم ژانویه ۲۰۲۰ )۱۳ دی ۹۸( 
و در واکنش به شــهادت سردار قاســم سلیمانی 
فرمانده فقید نیروی قدس ســپاه پاسداران انقالب 
اسالمی در صفحه توییترش نوشت: سلیمانی معمار 
غلبه بر بنیادگرایان فاشیست داعش در عراق بود، 
با  کردها و ســوری های عرب علیه دشــمن بزرگ 
دموکراسی به پیروزی دست یافتند.رئیس جمهوری 
منتخب کلمبیا در ادامه می نویسد: اما آمریکا مزد 
او را بــا ترور داد. آمریکا همیشــه بدترین ها را در 

خاورمیانه تقویت می کند.  ایرنا

 حضور شهید سلیمانی 
در اتاق عملیات جنگ ۳۳ روزه 

معاون دبیرکل حزب اهلل لبنان تاکید کرد که حزب 
اهلل در جریان جنگ ۳۳ روزه در سال ۲۰۰۶ رژیم 
صهیونیســتی را در زمیــن و دریــا غافلگیر کرد . 
شهید »قاسم ســلیمانی« فرمانده محور مقاومت، 
ایــن عملیات های موفق را بــا امکانات و تجهیزات 

منحصر بفرد تامین کرد.
شیخ »نعیم قاسم « معاون دبیرکل حزب اهلل لبنان  
در سخنرانی به مناسبت  چهلمین سالگرد تأسیس 
این جنبش اعالم کرد : آمادگی همیشگی حزب اهلل 
لبنان بــرای  مقابله با هرگونه نبرد احتمالی، باعث 
شــده که رژیم صهیونیســتی از آغاز تجاوز جدید 
نظامی علیه لبنان ناتوان باشد.شــیخ نعیم قاســم 
در ادامــه تاکید کرد: حــزب اهلل  در جریان جنگ 
۳۳ روزه در ســال ۲۰۰۶  رژیم صهیونیستی را در 
زمین و دریا غافلگیر کرد . شهید »قاسم سلیمانی« 
فرمانده محور مقاومــت، این عملیات های موفق را  
با امکانات و تجهیــزات منحصر بفرد تامین کرد و 
همچنین حضور ایشــان در اتاق عملیات مقاومت 
 در جریــان حمــالت اســرائیل باعــث غافلگیری 

دشمن  شد.  فارس

محکومیت حمله تروریستی در مالی 
سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن محکوم کردن 
حمله تروریســتی در کشور مالی با دولت، مردم  و 

بازماندگان ابراز همدردی کرد.
 »سعید خطیب زاده« سخنگوی وزارت امور خارجه 
مراتب تاســف و تاثر عمیق کشورمان بابت کشته 
 شــدن تعدادی از اتباع و غیرنظامیان کشور مالی، 
بر اثر حمالت تروریســتی به شــهر دیاالســاگو را 
ابراز داشــت و ضمن محکومیت شدید این حمله 
تروریســتی، با دولــت، مردم  و بازمانــدگان ابراز 

همدردی کرد.  میزان

 واکنش ایران
 به حوادث اخیر منطقه اورومیا 

ســخنگوی وزارت امور خارجه مراتب تأسف و تأثر 
عمیق خود را بابت کشته شــدن تعــدادی از اتباع 
کشور اتیوپی بر اثر حمله گروههای شورشی مسلح 

به منطقه اورومیا، ابراز داشت.
ســعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه 
مراتب تأسف و تأثر عمیق خود را بابت کشته شدن 
تعدادی از اتباع کشور اتیوپی بر اثر حمله گروههای 
شورشی مسلح به منطقه اورومیا، ابراز داشته و ضمن 
محکومیت شــدید این حمله تروریستی، با دولت، 
مردم و بازماندگان ابراز همدردی کرد.گفتنی است 
در اثر حمله گروههای مسلح به منطقه اورومیا در 
غرب اتیوپی دست کم ۲۶۰ نفر از اهالی این منطقه 
کشــته و صدها نفر دیگر زخمی شده اند. این قتل 
عام، یکی از خونین ترین روزهای اتیوپی را رقم زده 
اســت. ساکنانی که موفق شدند از این مهلکه جان 
سالم به در ببرند، خبر داده اند که مهاجمان افراد را 
 قتل عام و اجساد آنها را در گورهای دسته جمعی 

دفن کرده اند.  مهر

رایزنی ها برای جام جهانی در قطر 
ســفیر ایران در قطر با رییس فیفا در مورد تامین 
بلیط و حضور هموطنــان ایرانی در بازی های تیم 
ملی فوتبال کشورمان در جریان برگزاری مسابقات 

جام جهانی فوتبال دیدار و رایزنی کرد.
حمید رضا دهقانــی در صفحه توییتر خود در این 
دیپلماسی  معاون  :» گفت وگوهای  نوشــت  ارتباط 
وزارت خارجه، مســئوالن وزارت ورزش و اینجانب 
با مقامات فیفــا، وزارت خارجه قطر و کمیته عالی 
برگزارکننده جــام جهانی، جهــت تامین بلیط و 
حضور  هموطنــان عزیز در بازی هــای تیم ملی 

فوتبال کشورمان، ادامه دارد.  ایسنا

توافق ایران و عمان 
نشســت وبیناری معاون وزیر راه و شهرســازی و 
رئیس ســازمان بنادر و دریانوردی ایران با معاون 
وزیــر حمل و نقل و ارتباطات و فن آوری اطالعات 

عمان برگزار شد.
در ایــن نشســت که با حضــور معاون ســفارت 
جمهوری اســالمی ایــران در عمان برگزار شــد، 
موضوعات مختلف همکاری های فیمابین در بخش 
حمل و نقل دریایی و بنادر و کشــتیرانی از جمله 
توافقات بعمل آمده در سفر اخیر رئیس جمهوری 
اسالمی ایران به مسقط، مورد تبادل نظر و پیگیری 

قرار گرفت.  ایسنا

اخبــــار گزارش

در سخنانی که نشانگر استمرار امتیازخواهی یک جانبه غرب به جای تعهد پذیر 
شــدن برای لغو تحریم هاست سخنگوی بورل مدعی شد که که فعالیتهای اتمی 
ایران ۱۰۰ درصد تحت نظر باشــد و مشــارکت کنندگان تعهدات خود را تحت 

برجام اجرا کنند برجام به طور کامل فعال می شود.
ایــن روزهــا در حالی مذاکــرات در وضعیت تعلیق و نامه نــگاری قرار دارد که 
ســخنگوی بورل به نیابت از غرب زیاده خواهی هــای قدیمی را تکرار و به جای 
تعهد پذیری شــرط برای اجرای برجام تعیین کرد حال آنکه پیش از این ایران 
این خواســته غرب را کامال اجرا کرده بود اما طرف غربی از اجرای برجام و لغو 
تحریم ها ســر باز زد. پیتر استانو - ســخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا  هنوز فرصت برای تالش های آخر در راســتای از ســرگیری اجرای برجام 
مانده و به همین خاطر نماینده عالی )جوســپ بورل( و تیم او در تالش هستند 
تا مذاکرات وین را به جمع بندی برســانند.ما نگران هســتیم و به همین خاطر 
اســت که باید به اجــرای کامل برجام برگردیم.تنها زمانــی که تعهدات به طور 
کامل اجرا شــود، زمانی که فعالیتهای اتمی ایران ۱۰۰ درصد تحت نظر باشد و 
مشــارکت کنندگان تعهدات خود را تحت برجام اجرا کنند برجام به طور کامل 

فعال می شود.
در ایــن میــان آژانس اتمی در گزارش جدیدی با اشــاره به آمــاده بودن ایران 
برای تزریق اورانیوم به ســانتریفیوژهای پیشــرفته در تأسیســات فردو، گفت 
آمادگی برای غنی ســازی از روز یکشنبه آغاز شــده است. خبرگزاری »رویترز« 
که این گزارش به دســتش رســیده، نوشــت: »گزارش آژانس تایید می کند که 
ایران آماده تزریق اورانیوم به ســانتریفیوژهای پیشرفته در تأسیسات غنی سازی 
فردو اســت«.بر این اســاس،  رویترز به نقل از آژانس اتمی گــزارش داد: »ایران 
 بــه آژانــس اطالع داد کــه آمادگی برای غنی ســازی اورانیوم از روز یکشــنبه 

آغاز شده است«.

در گزارش جدید آژانس اتمی ادعا شده است: »ما هیچ توضیحی از ایران در مورد 
اینکه آماده ســازی این کشور راه را برای غنی سازی اورانیوم بین ۵ تا ۲۰ درصد 
هموار می کند یا خیر، دریافت نکرده ایم«.رویترز همچنین نوشــت: »آژانس اتمی 
تأیید کرد که ایران به آنها اطالع داده است، آنها غیرفعال سازی آبشار آی آر-۶ در 
کارخانه غنی ســازی سوخت فردو را آغاز کرده اند که تاکنون برای تولید اورانیوم 

غنی شده استفاده نشده بود«.
دو هفته قبل بود که شــورای حکام آژانــس بین المللی انرژی اتمی، قطعنامه ای 
را کــه ایران را به عدم همکاری با آژانــس بین المللی انرژی اتمی متهم می کند 
به تصویب رســاند.پیش از این، مقامات آمریکایی در نشستی با سناتورها مدعی 
شــدند که به دلیل کم رنگ شدن امیدها برای مسیر دیپلماتیک برنامه هسته ای، 

در صورت نیاز آمریکا تحریم ها را علیه ایران تشدید خواهد کرد.
این در حالی است که مذاکرات رفع تحریم ها در وین از چند ماه پیش دچار وقفه 
شــد. دولت آمریکا از زمان آغاز این مذاکرات به جای پیشنهاد دادن ابتکارهای 

عملی برای پیشــرفت گفت وگوها بارها تالش کرده طرف های مختلف را به کند 
کردن روند مذاکرات و ایجاد مانع بر سر راه آن متهم کند.فرانسه، انگلیس، آلمان 
و آمریکا در بیانیه ای مشــترک از ایران خواستند بدون هیچ تأخیری همکاری ها 
با آژانس اتمی را از سر گرفته و از اقدامات بیشتر در واکنش به قطعنامه شورای 
حکام اجتناب کند این اخبار در شــرایطی منتشر می شود که اخیرا همزمان با 
تحرکات غیر منطقی غرب در شــورای حکام علیه ایران، صهیونیســت ها نیز به 
جوسازی ضد ایرانی روی اورده اند که محور آن را ادعای اجماع سازی منطقه ای 
علیه ایران تشــکیل می داد که با وضعیت بحرانی درونی رژیم صهیونیستی عمال 

این ادعا ابطال زودهنگامش آشکار شده است. 
محافل خبری گزارش کردند که بعید اســت برخی کشــورهای عربی به ائتالف 
نظامــی رژیم موقت صهیونیســتی علیه ایران بپیوندند. بر اســاس این گزارش، 
تالش های دولت »جو بایدن« رئیس جمهور آمریکا اکنون متوقف شــده است. 
قرار بود اجالســی  در این زمینه  در ماه ژوئن برگزار شــود، اما  این اجالس به 
تعویــق افتــاد و هنوز تاریخ برای آن در نظر گرفته نشــده  اســت.در حالی که 
امــارات متحده عربــی و بحرین در حال هماهنگی با تــل آویو در زمینه دفاعی 
هســتند، سایر کشــورهای شــورای همکاری خلیج فارس به اضافه عراق از این 
مســئله بســیار فاصله دارند.به نظر می رسد عراق نیز از هرگونه آشتی با تل آویو 
فاصله داشــته باشد. کویت به ابراز خصومت آشکار با اسرائیل ادامه می دهد.قطر 
نیز تا پیوســتن به توافقنامه آبراهام و هرگونه توافق دفاعی که اســرائیل در آن 
باشــد، فاصله زیادی دارد.در حالیکه عمان روابط مخفیانه با تل آویو دارد، بارها 
اعالم کرده اســت که به پیمان آبراهام نمی پیونــدد.در انتهای این مطلب آمده 
است، محتمل ترین کشوری که به اسرائیل، امارات و بحرین در یک پیمان دفاعی 
 علیه ایران ملحق می شــود، عربستان سعودی است که به عادی سازی با تل آویو 

نزدیک تر شده است. 
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وزارت آب و انرژی طالبان اعالم کرد با توجه به موافقت 
کابل و تهــران بر لزوم اجرای معاهــده حقآبه میان دو 

کشور تاسیسات مشترک ایجاد خواهد شد.
وزارت آب و انــرژی طالبــان از توافق با طرف ایرانی در 
خصوص حقابه هیرمند خبر داد. رســانه های افغانستان 
بــه نقل از مقامات این وزارتخانه گــزارش دادند که در 
ســفر اخیر هیات طالبان به ایران مقرر شــده که حقابه 
براســاس معاهده میان دو کشور انجام شود و همچنین 
موافقت شده که به دلیل غیرنرمال بودن سال جاری بر 

این اساس حقآبه پرداخت گردد.
رئیس آب های فرامــرزی طالبان در این خصوص گفت: 
با هدف پرداخت حق آبه قرار اســت تاسیسات مشترک 
و ابزار ســنجش آب ساخته می شود.وی افزود: »طرفین 
در نشســت اخیر در تهــران بر ضــرورت اجرای کامل 
معاهده تاکید کردند و در حال حاضر مشــکل در ســه 
 نقطه اســت که از این نقاط آب به طرف ایرانی تحویل 

داده می شود.«
وزارت انرژی طالبان همچنین گفته اســت که به زودی 
ســد کمال خان نیز افتتاح می شود و برای مدیریت آب 
بروی رودخانه هلمند تاســیس می شــود.  پیش از این 
وزارت آب و انرژی دولت موقت طالبان در خصوص سفر 
اخیر هیاتی از این وزارتخانه به ایران گفته بود که هیأت 
این وزارتخانه در بیســت وپنجمین نشست کمیساریای 
آب رودخانــه  هلمند در تهران از تاریخ ۲۵ تا ۲7 خرداد 
و با ریاست »مجیب الرحمن عمر آخوندزاده« معاون این 

وزارتخانه حضور یافته است. 
خبــر دیگر  در باب روابط دو کشــور آنکه ســخنگوی 
وزارت امور مهاجران طالبان گفت، جمهوری اســالمی 

ایــران از چهل و پنج درصد کل مهاجران افغان میزبانی 
می کند. »عبدالمطلب حقانی« ســخنگوی وزارت امور 
مهاجرین طالبان به مناســب روز جهانــی پناهجویان 
گفت: افغانســتان تقریبا هفت میلیــون مهاجر دارد که 
ســه میلیون نفر آن ها میهمان جمهوری اسالمی ایران 
هســتند.حقانی افزود از مجموع حــدود هفت میلیون 
مهاجر افغانســتانی سه میلیون در ایران، سه میلیون در 
پاکســتان و یک میلیون نفر باقیمانده در ســایر مناطق 
جهان زندگی می کنند.وی تصریح کرد پس از روی کار 
آمدن طالبان، هفتصد هزار نفر از مهاجران به افغانستان 

برگشتند و این آمار در حال افزایش است.
پیش از این  نیز مراســم ویژه ای به مناسبت روز جهانی 
پناهجویــان با حضور ســران طالبان و مســئوالن چند 
کشور همســایه و منطقه در کابل برگزار شد. سرپرست 
وزارت امور مهاجرین طالبان در این مراســم، اشغالگری 
آمریکا و ناتو را از عوامل مهاجرت مردم افغانستان در دو 

دهه گذشته عنوان کرد.
خلیــل الرحمــان حقانی، حمــالت و بمبــاران آمریکا 
و ناتــو را از عوامــل آوارگی مردم این کشــور خواند و 
گفت: روند مهاجرت و آوارگی مردم افغانســتان از زمان 
تجاوز اتحاد جماهیر شــوروی سابق آغاز شد و در دوره 
حضور آمریکا و ناتو در افغانســتان ادامه یافت. حمالت 
و بمباران آمریکا و ناتو در افغانســتان مشکالت زیادی 
را ایجاد کرده اســت.حقانی در عین حال بر شناســایی 
علــل مهاجرت تاکید کــرد تا از مهاجرت شــهروندان 
افغان جلوگیری شــود. وی همچنین از مهاجران افغان 
 خواست به افغانســتان بازگردند و در آبادانی کشورشان 

سهیم شوند.

 توافق کابل و تهران برای پرداخت حقآبه ایران
 براساس معاهده هیرمند

»صــالح فحص«، نمایندۀ جنبش امل لبنان در ایران به 
مناســبت فرا رســیدن چهل و یکمین سالگرد شهادت 

شهید مصطفی چمران یادداشتی را منتشر کرد.
 در این یادداشــت آمده اســت :»۳۱ خرداد امسال ۴۱ 
ســال اســت که چمران از میان ما رفته است. او هفت 
ســال از عمرش را در لبنان گذراند و تأثیرات عمیقی بر 
حیاِت سیاسی و اجتماعی شیعیان گذاشت. اغراق نیست 
بگوییم که اوج گرفتن شــیعیان لبنــان و تأثیرگذاری 
انقالب اســالمی ایران بر لبنان و منطقــه ثمردهی در 
زمینی بود کــه چمران آن را مهیا کرده بود. چمران در 
ســال ۱۹7۴ در کنار امام موسی صدر با بنیان گذاشتن 
جنبش امل پایه گذار مقاومت لبنانی شــد. به یک معنا 

امام صدر رهبر و شهید چمران فرمانده بود.
 اساســاً، این امام موسی صدر بود که چمران را به لبنان 
دعوت کرده بود. لذا به نظر می رسد که بررسی رابطۀ این 
دو ایرانی مهاجر به لبنان می تواند موضوعی تاریخی برای 
پژوهش باشــد. این موضوع از این جهت اهمیت دارد که 
همــکاری این دو ثمرات ملمــوس و تأثیرات عمیقی در 
شــیعیان لبنان و خود لبنان و حتی منطقه گذاشت. به 
نظر می رسد که همکاری و هماهنگی امام صدر و چمران 

دو بُعد دارد: یکی اندیشه ای و دیگری عملی.
اولیــن نکته ای که می خواهم در بعد اندیشــه ای به آن 
اشــاره کنم، نوعی انســان محوری در اندیشۀ امام صدر 
و چمران اســت. در اینجا اصال منظورم اومانیسم غربی 
نیســت. انســان محورِی امام صدر و چمران برخاسته از 
متِن دین اســت. به بیان دیگر، در اندیشــۀ دینِی آنان 
انســان و کرامت انســانی تبلوری چشــم گیر دارد. من 
فکر می کنم همین نگاه اســت کــه هردو را اهل تقریب 

و گفتگو و پذیرش دیگری و خطاپوشــی کرده اســت. 
چمران می گوید وقتی به لبنــان آمدم صاحب چند ده 
یا چند صد فرزند شــدم و دیگر نمی توانستم به آسایش 

خودم فکر کنم.
در نــگاه امام صدر و چمران پــرورش مقدم بر آموزش 
اســت. دو مثال می زنم تا منظورم روشن شود. چمران 
برای مدیریت مدرسۀ فنی وحرفه ای جبل عامل به لبنان 
دعوت شــد. پیش از او هم این مدرســه دو مدیر دیگر 
داشــته بود. اما امام صدر از آنها راضی نبود تا اینکه به 
پیشــنهاد افرادی مانند مرحومان بازرگان و سید صادق 
طباطبایی و افراد دیگــر، چمران به لبنان می آید. نکتۀ 
حایز اهمیت نوع مدیریت این مدرسه است. چمران این 
مدرسه را محل انسان ســازی کرده بود. در این مدرسه 
حرفه و فن آموزش داده نمی شد و خروجی آن تکنسین 
نبود. این مدرسه پایگاه مقاومت شد و نخستین شهدای 
مقاومت در این مدرســه بودند و همینجا شهید شدند. 
در اینجا مجال توضیح بیشــتر نیست و به عالقه مندان 

مطالعۀ کتاب لبنان نوشتۀ چمران را پیشنهاد می کنم.
مورد دیگر خود جنبش امل است. جنبش امل سازمانی 
نظامی است. اولین دوره های آموزشی آن در سال ۱۹7۴ 
و 7۵ برگزار شــد. در این دوره ها حجم مواد آموزشــی 
غیرنظامی به شکل حیرت آوری باالست. حتی بعد از این 
دوره ها، و در ادامه کادرســازی، تأکید بر انسان سازی و 
ابعاد فرهنگِی کادرهای جنبش امل بیش از بعد نظامی 
آنان است. معلمان این کالس های غیرنظامی امام موسی 
صدر و چمران بودند. این دو مثال را از این جهت آوردم 
که می توان مدعی بود که نقش پرورش و تربیت نزد امام 

صدر و چمران پررنگ تر از هر چیزی بود.

بررسی رابطه فکری و معنوی امام موسی صدر و مصطفی 
چمران توسط نماینده جنبش امل لبنان

نماینده دائم ایران در سازمان ملل با بیان اینکه به حمایت از مردم و دولت سوریه در 
تالش های آنها برای بازگرداندن وحدت و تمامیت ارضی کشورشــان ادامه می دهیم، 

گفت: حق مشروع سوریه برای دفاع از خود را به رسمیت می شناسیم.
»مجید تخت روانچی« سفیر و نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل، 
در ســخنرانی خود در نشست شورای امنیت در مورد تحوالت بشردوستانه سوریه، با 
محکوم کردن تجاوزات و حمالت تروریســتی رژیم صهیونیســتی علیه سوریه اظهار 
داشت: رژیم اسرائیل به نقض حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه ادامه می دهد در حالی 
که شورای امنیت همچنان در این زمینه سکوت می کند.وی افزود: جمهوری اسالمی 
ایران اشغال طوالنی  مدت بلندی های جوالن سوریه توسط رژیم اسرائیل و همچنین 
نقض متعدد حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه، از جمله حمالت اخیر که غیرنظامیان 
و اهداف و زیرســاخت های غیرنظامی را هدف قرار داده، به ویژه حمالت تروریســتی 

علیه فرودگاه بین المللی دمشق را به شدت محکوم می کند.
به گفته تخت روانچی این اقدامات شرورانه و تروریستی رژیم اسرائیل حقوق بین الملل، 
حقوق بشردوســتانه بین المللی و حاکمیت ســوریه را نقض می کند و ثبات و امنیت 
منطقه را به خطر می اندازد.نماینده دائم ایران تاکید کرد که جمهوری اســالمی ایران 
حق مشــروع سوریه برای دفاع از خود را بر اساس حقوق بین الملل و منشور سازمان 
ملل به رسمیت می شناســد. وی گفت: ما از شورای امنیت می خواهیم که استاندارد 
دوگانه خود را کنار بگذارد و اقدامات تجاوزکارانه اسرائیل را به صراحت محکوم کرده 

و این رژیم یاغی را در قبال تجاوزات و فعالیت های بدخواهانه خود پاسخگو کند.
نماینده دائم کشورمان در سخنرانی خود همچنین به وضعیت و تحوالت سوریه اشاره 
کرد و گفت: ۱۱ ســال درگیری، تجاوز، اشغال و تروریسم، مشکالت عظیمی را برای 
مردم ســوریه به همراه داشته اســت. این وضعیت با اعمال تحریم های یکجانبه علیه 
مردم ســوریه، که مانع اجرای قطعنامه ۲۵۸۵ شــورای امنیــت و ارائه خدمات اولیه 
و اجرای پروژه های بازیابی و بازســازی فوری اســت، تشدید شــده و در نتیجه مانع 

تالش های بازسازی سوریه شده است.
وی ادامه داد: تحریم ها علیه ســوریه حتی ارســال کمک های بشردوستانه را به طرق 
مختلــف مختل کــرده و باعث تاخیر در بازگشــت پناهندگان و آوارگان به ســوریه 
شــده اســت. عالوه بر این، توانایی دولت سوریه برای دســتیابی به ثبات اقتصادی و 
 اجتماعی و همچنین بهبود شــرایط زندگی مردم ســوریه، با این اقدامات غیرقانونی

تضعیف شده است.  فارس

نماینده دائم ایران در سازمان ملل تاکید کرد

تهران به حمایت از مردم و دولت سوریه 
ادامه می دهد

اروپا برای اجرایی شدن برجام به تعهد پذیر شدنش شرط گذاشت 

تکرار امتیازخواهی یکجانبه غرب از زبان سخنگوی بورل

آگهی مزایده و تجدیدعمومی یک مرحله ای

محسن حمیدی – شهردار اسالمشهر

شهرداری اسالمشهر در نظر دارد به استناد مجوز شورای محترم اسالمی شهر نسبت به واگذاری موارد ذیل از طریق برگزاری مزایده و تجدید مزایده عمومی اقدام 
نماید. بدینوسیله  از اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مزایده و تجدید مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس 

www.setadiran.ir  اقدام و جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 02156363090 تماس حاصل نمایند.
1-  مشخصات موضوع مزایده و تجدید مزایده عمومی

2- به پیشنهادات مشروط ،مخدوش ،فاقد سپرده و پیشنهاداتی که پس از مهلت اعالم شده ارائه شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3-  شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار است.

4- برندگان اول و دوم مزایده و تجدید مزایده عمومی هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد  نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
5- بدیهی است کلیه فرآیند مزایده و تجدید مزایده ،الکترونیکی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد.

6- سایر شرایط در مزایده و تجدید مزایده عمومی درج گردیده است .            
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موضوع مزایده و ردیف
تجدید مزایده عمومی 

مدت مجوز
اجرا

مبلغ پایه کارشناسی صالحیت
ماهیانه )ریال(

مبلغ سپرده شرکت درمزایده
 و تجدید مزایده عمومی)ریال(

اجاره عرصه پیشانی 1
دوربرگردانهای روی زیر 
گذر کاشانی جهت انجام

 امور تبلیغات -
 تجدید مزایده عمومی 

اشخاص حقوقی: تصویر اساسنامه - مجوز رسمی از وزارت فرهنگ12ماه6/1/985
 و ارشاد اسالمی و مراجع ذیربط - رزومه کاری مرتبط

 اشخاص حقیقی : تصویر مدارک شناسایی - مجوز رسمی از 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و مراجع ذیربط -

 رزومه کاری مرتبط

180/000/000330/000/000

واگذاری اجاره زمین اسکیت 2
پارک مصطفی خمینی واقع در 
زرافشان - چهارراه حافظ - 

تجدید مزایده عمومی 

اشخاص حقوقی : تصویر اساسنامه - پروانه کسب از اداره3سال6/1/987
 تربیت بدنی یا فدراسیون اسکیت و تاییدیه هیات  اسکیت -

 رزومه کاری مرتبط
اشخاص حقیقی : تصویر مدارک شناسایی - پروانه کسب از 

اداره تربیت بدنی یا فدراسیون اسکیت و تاییدیه هیات اسکیت - 
رزومه کاری مرتبط

45/000/000243/000/000

تهیه و نصب و واگذاری 3
اجاره بهاء )بهره برداری( از 

سازه های تبلیغاتی الیت باکس 
در سطح شهر - 

تجدید مزایده عمومی

اشخاص حقوقی: تصویر اساسنامه - دارای  رسمی از وزارت5سال6/1/169
 فرهنگ و ارشاد اسالمی و مراجع ذیربط 

اشخاص حقیقی : تصویر کارت شناسایی - دارای رسمی از 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و مراجع ذیربط 

535/000/0001/605/000/000

واگذاری زمین چمن مصنوعی 4
واقع در اسالمشهر - بعد از 

میدان والیت - پارک نور
)بصورت اجاره ( -

 تجدید مزایده عمومی 

اشخاص حقوقی اسناد و مدارک مربوط به شرکت -پروانه کسب3سال6/1/689
 از اداره تربیت بدنی یا هیات فوتبال - رزومه کاری

)در صورت فعالیت قبلی(
اشخاص حقیقی : تصویر کارت شناسایی - پروانه کسب از اداره 

تربیت بدنی یا هیات فوتبال - رزومه کاری )در صورت فعالیت قبلی(

95/000/000600/000/000

واگذاری مدیریت پارکینگ واقع 5
در اسالمشهر - شهرک واوان 

- ابتدای خیابان ولیعصر )عج( 
CNG جنب جایگاه -
)بصورت اجاره (- 

مزایده عمومی 

اشخاص حقوقی : تصویر اساسنامه مرتبط با موضوع مزایده ، 12ماه5/2/2223
روزنامه رسمی - حداقل یک نمونه قرارداد مرتبط با موضوع

 مزایده ، تاییدیه از نیروی انتظامی
اشخاص حقیقی : تصویر کارت شناسایی - دارابودن پروانه کسب 

از اتحادیه تعمیرکاران موتور سیکلت و دوچرخه ، حداقل یک نمونه 
قرارداد مرتبط با موضوع مزایده ، تاییدیه از نیروی انتظامی 

300/000/000172/000/000

نوبت دوم 


