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گـــزارش

در ادامه تشديد بحران های رژيم صهيونيستی رسانه های 
صهيونيســت از دو برابر شدن نسبت خودكشی در ميان 

نظاميان ارتش اين رژيم در سال جاری خبر دادند.
 رسانه های صهيونيستی اعالم كردند، ميزان خودكشی 
در ميــان نظاميان ارتش رژيم صهيونيســتی در ســال 
جاری ميالدی )2022( افزايش داشــته به نحوی كه از 
ابتدای امسال )در عرض شش ماه( 11 نظامی خودكشی 
كرده اند.بر اساس اين گزارش، اين در حالی است كه در 
كل سال گذشته ميالدی )2021( 11 نظامی و در سال 

2020 ، 9 نظامی صهيونيست خودكشی كرده بودند.
در پــی افزايــش اين پديــده، مقامــات ارتــش رژيم 
صهيونيستی جلسه ای اضطراری با مسؤوالن سالمت روان 
اين رژيم برگزار كرده اند تــا داليل افزايش نگران كننده 
پديده خودكشی در ميان نظاميان صهيونيست را بررسی 
كنند.آمار رسمی مركز تحقيقات »كنست« )پارلمان رژيم 
صهيونيستی( نشان می دهد كه رژيم صهيونيستی در هر 
سال 500 مورد خودكشی را ثبت می كند كه 100 مورد 
آن در ميان نسل جوان اين رژيم و در رده سنی 15 تا 24 
سال است.بر اساس گزارش »فلسطين اليوم«، خودكشی 
همچنان دليل اصلی فوت در صفوف نظاميان ارتش رژيم 
صهيونيســتی در شرايط غيرجنگی است و اين پديده در 

سال های اخير شدت داشته است.
در ادامه بحران سياســی در اين رژيــم نيز، نمايندگان 
كنست اســرائيل در شور اوليه و مقدماتی با اكثريت آرا 
بــا پيش نويس طرح انحالل پارلمــان موافقت كردند.بر 
اساس اين گزارش، 110 نماينده به انحالل كنست رای 
مثبت دادند.بر همين اســاس، پنجمين انتخابات رژيم 
صهيونيستی در 4 ســال گذشته ماه اكتبر آينده برگزار 
خواهد شــد.نفتالی بنت، نخســت وزير چرخشی رژيم 
اســرائيل اين هفته با »يائير الپيد«، وزير خارجه كابينه 
ديدار كرد و طی آن تصميم گرفتند كه بنت از نخســت 
وزيری اســتعفا دهــد و با اين كار كابينــه ائتالفی يك 

ساله آن دو ســقوط كرد.ماجرای سقوط كابينه بنت، به 
عــدم كاميابی ائتالف حامی اين كابينه در تصويب طرح 
تمديد قانــون آپارتايد در كرانه باختری برمی گردد. اين 
قانون نژادپرستانه در پايان ماه جوالی منقضی می گردد 
و تمديد آن برای صهيونيســت ها از اهميت به ســزايی 

برخوردار است.
خبــر ديگر آنکه ســازمان ملــل متحد و به مناســبت 
پانزدهمين ســالروز آغــاز محاصره نواز غــزه از جانب 
رژيم صهيونيســتی، از اين رژيم خواســت به محاصره 
اين منطقه پايان دهد.قطعنامه 1860 شورای امنيت در 
تاريخ 9 ژانويه ســال 2009 تصويــب و در آن بر توقف 
فوری درگيــری و برقراری آتش بس ميان اســرائيل و 
فلسطينی ها، ارسال منظم و مســتمر مواد غذايی برای 
ساكنان غزه از مســير گذرگاه های مرزی با اين منطقه 
تاكيد شــده اســت.خبر ديگــر انکه وزارت بهداشــت 
فلسطين اعالم كرد كه يك جوان فلسطينی هدف حمله 
با سالح سرد توسط يك شهرك نشين صهيونيست قرار 
گرفت.»علی حســن حرب« جوان فلســطينی از ناحيه 
قلب هدف ضربات چاقوی يك شهرك نشين صهيونيست 

قرار گرفته و به شهادت رسيد. 
در همين حال رژيم صهيونيســتی اعالم كرد، يك ديوار 
بتنی 45 كيلومتری جديد در كرانه باختری می ســازد.

بر اســاس گزارش »الرايه«، طول اين ديوار 45 كيلومتر 
و ارتفاع آن 9 متر اســت و در خــط تماس در نزديکی 
روستای »سالم« در شــمال كرانه باختری قرار دارد. از 
ســوی ديگر در ادامه خيانت برخی كشــورهای عربی، 
رژيم صهيونيســتی برای نخستين بار در رزمايش »شير 
آفريقايی 2022« كــه با حضور آمريکا در مغرب برگزار 
می شود، شركت می كند.بنابر گزارش شبکه روسيا اليوم، 
بيش از هفت هزار نظامی از 10 كشــور از جمله برزيل، 
چاد، فرانسه و انگليس و نيز ناظرانی از پيمان ناتو در اين 

رزمايش مشاركت دارند.

بحران خودکشی در ارتش رژیم صهیونیستی

وزير امور خارجه روسيه ديروز در حالی وارد تهران شد 
كه محــور ديدارهای وی با مقامات ايرانــی را از بی اثر 
كردن تحريم ها تا اتخاذ مواضع واحد در قبال بحران های 
منطقه از افغانستان و يمن گرفته تا سوريه و فلسطين و 

مقابله با يکجانبه گرايی غرب شامل شده است.
در ادامــه تعامالت ميان تهران و مســکو، الوروف وزير 
خارجه روسيه ديروز وارد تهران شد. در همين چارچوب 
نيــز ســخنگوی وزارت امــور خارجه روســيه در يك 
كنفرانس خبری به بيان جزئيات سفر وزير امور خارجه 
اين كشــور به ايران پرداخت.ماريا زاخارووا، ســخنگوی 
وزارت امــور خارجه روســيه  گفت، ســرگئی الوروف، 
وزير امور خارجه روســيه از 22 تا 23 ژوئن]1 تا 2 تير[ 
ســفری به تهران خواهد داشت تا درباره توافق هسته ای 
و موضــوع اوكراين با مقامات ايــران رايزنی كند. انتظار 
مــی  رود به تبادل نظر درباره برخی مســائل بين المللی 
از جمله وضعيت برجام]توافق هســته ای[ ادامه دهند.او 
همچنيــن گفت كه وزير امور خارجه روســيه در تهران 
دربــاره وضعيت اوكراين، ســوريه، يمن و افغانســتان، 
همچنين همکاری اقتصادی ميان دو كشــور گفت وگو 
كند.پيش تــر، »ميخائيل اوليانوف« نماينده روســيه در 
ســازمان های بين المللی مستقر در وين نيز با تاييد خبر 
ســفر وزير خارجه اين كشور به تهران، در صفحه توئيتر 
خود نوشت:  الوروف در سفری به ايران می رود. سرگئی 
الوروف در پاســخ به دعــوت حســين اميرعبداللهيان 
وزيــر امور خارجه جمهوری اســالمی ايــران به تهران 
سفر می كند.اين نخستين ســفر وی به ايران در دولت 
سيزدهم اســت. وزير امور خارجه روسيه آخرين بار 24 

فروردين ماه 1400 به تهران سفر كرده بود.
يك روزنامه قطری به نقــل از منابعی آگاه خبر داد كه 
وزير امور خارجه روســيه در سفر خود به تهران درباره 
ســوريه و همکاری مشــترك برای مقابله بــا تحريم ها 

رايزنی خواهــد كرد.روزنامه قطــری »العربی الجديد« 
چاپ لندن، اهداف سفر »ســرگئی الوروف« وزير امور 
خارجه روســيه به تهران را تشــريح كرد.اين منابع كه 
نخواستند نامشــان فاش شود، اضافه كردند كه الوروف 
در گفت و گوهای خــود در تهران روابط دوجانبه ايران و 
روسيه و همکاری مشترك دو كشور در مسائل منطقه ای 
و بين المللی به ويژه تحوالت مربوط به توافق هسته ای و 

اوضاع سوريه را مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد.
طبق گفته منابع مذكور، مسئله مهم ديگری كه در اين 
سفر مورد بحث قرار خواهد گرفت، تشديد همکاری ايران 
و روسيه برای مقابله با تحريم های آمريکاست. اين منابع 
خاطرنشان كردند كه »به منظور استفاده از تجارب ايران 
برای مقابله با تحريم ها، در ماه های اخير، سفرهايی علنی 
و محرمانه ] از ســوی مقامات[ روسيه به ايران« صورت 
گرفته اســت. اين تعامالت در حالی صورت می گيرد كه 
در ادامه ديپلماســی جهانی ايــران اميرعبداللهيان وزير 
امور خارجه جمهوری اســالمی ايران ضمن اســتقبال و 
تبريك به مردم كلمبيا به خاطر مشــاركت در انتخابات 
رياست جمهوری در فضايی آزاد و دموكراتيك، پيروزی 

»گوستاوو پترو« را در اين انتخابات تبريك گفت.
در همين حال در ادامه سياست های ضد ايرانی بلينکن 
وزير خارجه آمريکا در تماس تلفنی با نخست وزير رژيم 
صهيونيســتی درباره انحالل كنست، تعهد واشنگتن به 

امنيت تل اويو و تقابل با ايران صحبت كرد.
از سوی ديگر وزير خارجه رژيم صهيونيستی اعالم كرد كه 
طی رايزنی تلفنی با وزير خارجه انگليس، دو طرف درباره 
لزوم ايستادن »جامعه بين المللی« در برابر ايران صحبت 
كردند.اين مقام ارشــد كابينه فعلی رژيم صهيونيستی و 
رهبر حزب »يش عاتيد« اين رژيم، در صفحه توييتر خود 
توضيحاتی درباره اين رايزنی تلفنی داده و اذعان كرده كه 

در اين گفت و گو  به عليه ايران رايزنی كرده است.

رایزنی های وزیر خارجه روسیه در تهران 

از بی اثر کردن تحریم ها تا مواضع واحد در معادالت منطقه 

نماينده ايران نزد دفتر ســازمان ملل متحد در ژنــو در واكنش به گزارش ضد ايرانی 
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تصريح كرد كه اين سند نقطه اوج يك دستور 
كار صرفا سياســی است كه توســط كانادا و برخی بازيگران ديگر به عنوان بخشی از 

سياست تقابلی عليه ايران به سازمان ملل تحميل شده است.
نماينده ايران با ايراد ســخنانی در نشست شورای حقوق بشــر يادآورشد: جمهوری 
اســالمی ايران متاسف است كه شورا بار ديگر به عنوان يك اهرم سياسی برای تقابل 
با يك كشــور در حال توسعه عضو سازمان ملل متحد استفاده می شود. تقليل آرمان 

واالی حقوق بشر به يك ابزار سياسی امری مخرب و شرم آور است.
وی تصريح كرد كه سوء استفاده از شورا به عنوان ابزار ديگری برای حمله به كشورهايی 
كه مورد غضب برخی دولتها با سابقه طوالنی سياست های مداخله جويانه قرار گرفته اند 
ظالمانه اســت.نماينده كشورمان افزود: گزارش ضد ايرانی شورا، بر اساس دستوركار با 
نيت سوء چند كشور غربی به عنوان بخشی از تقسيم كار آنها در ژنو و نيويورك برای 
انگ زدن به كشور من تهيه شده است. محتوای گزارش تفاوت چندانی با سه گزارش 
ديگر كه ســاالنه تهيه می شود ندارد. همه آنها به طور پيش فرض مغرضانه هستند و 
اشــتهای سيری ناپذير حاميان طرح ايجاد فضای منفی عليه يك كشور عضو را نشان 
می دهند.نماينده ايران در همين پيوند تصريح كرد: سوالی كه ناديده گرفته می شود 
اين است كه چگونه چنين رويکردهای تقابلی می تواند به حمايت و ارتقای حقوق بشر 
كمك كند؟ چگونه می توان از كارايی و كارآمدی شورا صحبت كرد در حالی كه منابع 
اندك خود را برای تهيه چهار گزارش در ســال فقط برای تقابل با يك كشور عضو، از 

طريق انتشار ادعاهای غيرمستند و ادعاهای نادرست صرف می كند؟
نماينده ايران به تاخير در انتشــار گزارش ضد ايرانی شــورا اشاره كرد و گفت كه اين 
يك اشــتباه اداری ســاده نبود. وی خاطر نشــان كرد: اين يك انتخاب عمدی برای 
هماهنــگ كردن لحــن و فضای كلی آن با آخرين تحــوالت )مذاكرات( وين بود. به 
همين دليل اســت كه گردآورندگان گزارش ترجيح دادند، نه تنها نظرات گســترده 
و مســتدل ايران در مورد پيش نويس را ناديده بگيرند، كه با حذف بخش های خاص 
و افزودن عناصر منفی جديد، رويکرد منفی بيشــتری به متن وارد كنند. اين مســاله 
به گفته نماينده كشــورمان نشانگر هدف و تمايل واقعی نحوه گزارش دهی در مورد 
وضعيت حقوق بشــر در ايران است.نماينده ايران در ادامه خاطر نشان كرد: جمهوری 
اســالمی ايران به حمايت و ارتقای وضع حقوق بشــر كامال متعهد بوده و به تعهدات 

فارس بين المللی خود احترام می گذارد. 

نماینده ایران هشدار داد:

 گزارش شورای حقوق بشر 
نقطه اوج یک دستورکار سیاسی

ابزار همدردی ملت و دولت ایران با مردم افغانستان در پی جان باختن صدها نفر در زلزله  

آوار زلزله و انتقام گیری اشغالگران بر سر »پکتیکا«
 افشاگری النجباء درباره 

ترور شهیدان سلیمانی و المهندس 
»نصر الشمری« سخنگوی جنبش مقاومت اسالمی 
»النجباء« در عراق در گفت وگو با شبکه »االتجاه« 
ادعاهــای مطرح شــده درباره نفــوذ آمريکايی ها 
در ميان افراد نزديك به شــهيدان ســردار قاسم 
ســليمانی و ابومهدی المهندس بــا هدف اجرای 
عمليات تــرور را »دروغی مبالغه آميــز« خواند و 
در عين حال، خواســتار محاكمه عناصر خائن در 
سازمان اطالعات عراق شــد كه با آمريکايی ها در 

عمليات ترور فرماندهان نصر همکاری كردند.
ســخنگوی اين جنبــش در مصاحبه يادشــده به 
اظهــارات اخير »مايك پامپئــو« وزير امور خارجه 
ســابق آمريــکا در گفت و گو با شــبکه ســعودی 
»العربيه« واكنش نشــان داد و گفت: »پيش از هر 
چيز بايد تأكيد كرد كه سردار سليمانی در سفری 
رسمی و اعالم شــده وارد عراق شد؛ پس هر گونه 
ادعا درباره نفوذ آمريکا در ميان افراد نزديك به اين 
دو فرمانده شــهيد با هدف انجام ترور و همچنين 
نفوذ به تلفن های همــراه آن ها دروغی مبالغه آميز 
است. روشن اســت كه دولت عراق، فرودگاه بغداد 
و دفتر نخســت وزير در جريان ســفر حاج قاســم 
بوده انــد و اين اطالعــات از طريق ايــن مجاری 
درز كرده اســت.«نصر الشــمری در ادامه از نقض 
حاكميت عراق در جريان عمليات ترور شــهيدان 
ســليمانی و ابومهدی المهندس ابراز تأسف كرد و 
افزود كه اين مســئله جديدی نيست. همانطور كه 
مالحظه می شود يك كشور بيگانه )اشاره به تركيه( 
بخشــی از خاك عراق را اشغال كرده و خاك آن را 
بمبــاران می كند؛ اما دولت عراق تنها نظاره گر اين 
كارشکنی هاست.الشمری با اشاره به مصاحبه اخير 
وزير امور خارجه ســابق آمريــکا بيان كرد كه اين 
جزئيات تنها بخشــی از گزارش مفصلی اســت كه 
برخی از رســانه های آمريکايی پيشتر آن را منتشر 
كرده بودند؛ گزارشــی كه در آن ها آمده بود يگانی 
از نيروهای آمريکا از ســفارت آمريکا حركت كرد و 
با كمك عناصری در سازمان اطالعات و شماری از 

عناصر امنيتی ُكرد تحركاتی را انجام داد.
او ادامه داد حتی پس از هدف قرار دادن خودروی 
حامل شــهيدان حاج ابومهــدی المهندس و حاج 
قاسم ســليمانی با موشــك اول، خودرو همچنان 
حركــت می كرد. يك گروه تك تيرانداز آن  را هدف 
قرار داد و پس از آنکه متوقف شــد با موشك دوم 
به آن حمله كردند.ســخنگوی جنبش النجباء در 
بخشی ديگری از اظهاراتش از سرقت برخی مدارك 
و لوازم همراه سردار سليمانی و ابومهدی المهندس 
به دســت عامالن ترور و مزدوران آن ها خبر داد و 
تأكيد كرد: »نقض حاكميت به جايی رسيده است 
كه داخل فرودگاه كه نشــان حاكميت ملی عراق 
اســت، يك كشور بيگانه ضمن ترور يك شخصيت 
رســمی عراقی، مهمان رســمی دولت ما را نيز به 
شهادت می رساند.«الشمری در پايان تصريح كرد: 
»جنايت فرودگاه بغداد علنا و با كمك يك سرويس 
امنيتی عراقی اجرا شد؛ اما من نمی خواهم سازمان 
اطالعــات عراق را به كلی مســئول اين امر بدانم. 
شــکی نيســت كه افرادی در اين سرويس وجود 
دارنــد كه به علــت مشاركتشــان در اين جنايت 
مرتکب خيانت بزرگ شــدند و بايــد طبق قوانين 

عراق محاكمه شوند.«

تگزاس به دنبال همه پرسی جدایی
حزب جمهوری خواه ايالت تگزاس با آماده ســازی 
يك ســند خواهــان برگزاری يك همه پرســی به 
منظور جدا شــدن اين ايالت از دولت فدرال اياالت 

متحده شده است.
وبــگاه اقتصادی »بيزنس اينســايدر« گزارش كرد 
كه حــزب جمهوری خواه تگــزاس در تالش برای 
برگزاری همه پرسی برای تصميم گيری در خصوص 
جدايی ايالت تگزاس از دولت فدرال اياالت متحده 
آمريکا هستند. حزب جمهوری خواه در جديدترين 
سند طرح خود احتمال جدايی از اياالت متحده را 
مطرح كرده است.در سند فوق، حزب جمهوری خواه 
ايالت تگزاس خواســتار برگزاری همه پرسی درباره 

جدايی تگزاس در 2023 شدند.
بر اســاس اين گزارش، برگزاری همه پرسی تعيين 
خواهد كرد كه آيا تگــزاس بايد »وضعيت خود را 
به عنوان يك كشــور مســتقل دوباره تاييد كند«.
بيزنس اينســايدر ادامه داد، حزب جمهوری خواه 
ايالتی قصد خود را برای اعمال فشار برای پيشبرد 
چنين همه پرســی در ســندی از كميته پلتفرم ها 
و قطعنامه هــای خود بيان كرد و در آن خواســت 
خود را مبنی بر برگــزاری رأی گيری در مورد اين 
موضوع مشــخص كرد.بر اساس اين گزارش، سند 
فوق كه شامل بخشی درباره استقالل ايالت تگزاس 
اســت، خواســتار برگزاری رأی گيری است و ايده 
حــزب جمهوری خواه تگزاس را تشــريح می دهد 
مبنی بر اينکه دولت فدرال به حق اين ايالت برای 

خودمختاری »خدشه وارد كرده است«.
طبق اين ســند، حــزب جمهوری خــواه تگزاس 
پيشــنهاد كرده اســت كه هر »قانونی كه از سوی 
فدرال اجباری شــده و حقوق متمم دهم تگزاس 
را نقض می كند، بايد ناديده گرفته شود، مخالفت 
شود، رد شود و لغو شود«.در متن اين سند نوشته 
شده است: »تگزاس، حق جدايی از اياالت متحده 
را برای خود حفــظ می كند و مجلس تگزاس بايد 
برای تصويب يك همه پرســی مطابق با اين هدف 

فراخوانده شود.

خبــــر

زلزله شش رشتری در افغانستان در حالی صدها كشته و زخمی برجای گذاشته 
است كه مردم اين سرزمين از يك سو مجبور به تحمل آوارهای برجای مانده از 
زلزله هستند و از سوی ديگر آوار بی تعهدی غرب در ارسال كمك های غذايی و 

دارويی رنجی مضاعف را به آنها تحميل كرديده است.
نزديك به يك ســال اســت كه از خروج غير مسئوالنه اشــغالگران از افغانستان 
می گذرد و انها به بهانه لزوم تغيير رويکرد طالبان از اجرای تعهدات جهانی خود 
برای كمك های بشر دوستانه به اين كشــور شانه خالی می كنند چنانکه آمارها 
جمعيتی باالی 20 ميليون گرســنه از جمعيت 38 ميليون نفری را نشــان می 
دهد در ميان اين درد و رنج زلزله ای ويرانگر نيز ضمن گرفتن قربانيان بی شمار 
رنجی گســترده را بر اين مردم تحميل كرده است چنانکه رسانه های خبری از 
افزايش شمار كشته های زلزله افغانستان در واليت های پکتيا و خوست به 950 
و زخمــی ها به 610 نفر بر اثر زلزله 6 ريشــتری خبر دادنــد.در همين ارتباط 
شــرف الدين مســلم، معاون وزارت دولت در امور رســيدگی به حوادث طالبان، 
در نشســتی مطبوعاتی آمار جان باختگان اين حادثه را 1000نفر و مجروحان را 

1500 تن اعالم كرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن ابراز همدردی با مردم افغانستان در پی وقوع 
زلزله در اين كشور، از آمادگی جمهوری اسالمی ايران برای كمك به زلزله زدگان 
خبر داد.سعيد خطيب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ايران 
در پی حادثه تلخ و اندوه بار زلزله در جنوب شرق افغانستان كه به جان باختن و 

مجروح شــدن تعداد زيادی از مردم شريف افغانستان و همچنين خسارات مادی 
منجر شــد، مراتب تاسف و اندوه فراوان دولت و مردم جمهوری اسالمی ايران به 
ملت دوســت و برادر افغانستان را اعالم كرد.سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن 
طلب آمرزش برای جانباختــگان اين حادثه تلخ طبيعی،  با بازماندگان قربانيان 
ابراز همدردی كرد و برای مجروحان  سالمتی مسئلت كرد.خطيب زاده همچنين 
آمادگی جمهوری اسالمی ايران برای هرگونه كمك به زلزله زدگان  را اعالم كرد.

الزم به ذكر اســت مولوی شرف الدين مسلم، معاون وزير دولت در امور رسيدگی 
به حوادث دولت موقت طالبان اعالم كرد كه در پی جاری شــدن سيل در هشت 
واليت، دســت كم 10 نفر جان باخته اند.وی افزود: همچنين براثر جاری شــدن 
ســيل 500 منزل مسکونی و ده ها كيلومتر جاده نيز تخريب شده است.براساس 
اطالعات وزارت رســيدگی به حوادث طبيعی، همچنين در سيل اخير 3 هزار و 

پانصد هکتار زمين زراعی تخريب و هزار راس دام نيز تلف شدند.
ســفارت ايران در كابل اعالم كرد كه به دنبال زلزله در مناطق جنوبی افغانستان 
دو هواپيما كمك های اوليه از ســوی اين كشور به اين مناطق ارسال شده است.

ســفارت ايران در كابل در توئيتی نوشــت: »مع االسف وقوع زلزله در افغانستان 
تلفات ســنگينی را بجای گذاشته و منجر به كشته وزخمی شدن تعداد زيادی از 
شهروندان اين كشــور گرديده است. اين سفارت ضمن ابراز تسليت و همدردی 
با ملت شــريف افغانستان، اقدامات كمکی الزم از جمله ارسال دو هواپيما حاوی 
كمکهای اوليه را به عمل آورده اســت.«جنبش مقاومت اســالمی »حماس« نيز  

بيانيه ای را در خصوص زلزله فاجعه بار افغانســتان صادر كرد.جنبش حماس در 
اين بيانيه تاكيد كرد كه جان باختن و مجروج شدن صدها نفر از مردم افغانستان 
در زلزله جنوب شــرق اين كشــور را خالصانه به دولت و ملت اين كشور تسليت 
گفته و برای قربانيان حادثه از درگاه خداوند رحمت واسعه و برای مجروحان نيز 
شفای عاجل را مســألت داريم.اين جنبش افزود كه ما ضمن تسليت اين حادثه 
اندوه بار به ملت دوست افغانستان، همبستگی كامل خود را با آن ها اعالم می داريم 
و از درگاه خداوند متعال مسألت داريم اين كشور را حفظ نموده و به خانواده های 
قربانيان و مجروحان اين حادثه صبر جميل و اجر جزيل عطا فرمايد. الزم به ذكر 
است همچنين وزارت خارجه طالبان در واكنش به تحريم دو مقام ارشد اين گروه 
اعالم كرد كه تحريم مقامات از ســوی سازمان ملل تکرار تجارب بيهوده گذشته 
اســت.وزارت خارجه طالبان در بيانيه ای در واكنش به مصوبه اخير سازمان ملل 
در خصوص اعمال محدوديت بر ســفر اعضای اين گروه ضمن استقبال از تمديد 
معافيت از ممنوعيت ســفر 13 مقام خواستار لغو دائمی اين ممنوعيت براساس 
توافقنامه دوحه شد. وزارت خارجه طالبان همچنين تحريم دو مقام اين گروه از 
سوی شــورای امنيت را بيهوده و تکرار تجارب ناكام عنوان كرد كه نتيجه ای در 
پی نخواهد داشــت. الزم به ذكر اســت اكنون نيز پس از اين زلزله ويرانگر غربی 
به بهانه جنگ اوكراين و نيز لزوم اجرايی شــدن خواسته هايشان توسط طالبان 
از اراســل كمك های بشر دوستانه از جمله ازاد سازی 9 ميليارد دالر دارايی های 

بلوكه شده اين كشور خودداری می كنند.

آگهی مناقصات عمومی دو مرحله ای 

شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی 

ت دوم
نوب

شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان شرقی
 )سهامی خاص(

شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصات عمومی دو مرحله ای نسبت به خرید 
به شرح جدول ذیل اقدام نماید.

در صورت تمایل به شرکت در مناقصه رعایت نکات ذیل الزامی است.
1- زمان و محل و نحوه دریافت اسناد : از تاریخ 1401/4/1 لغایت 1401/4/8 به سایت سامانه تدارکات الکترونیک دولت مراجعه و 

نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
www.setadiran.ir )سامانه تدارکات الکترونیک دولت - )دریافت اسناد

www.tavanir.org.ir )پایگاه اطالع رسانی معامالت شرکت توانیر به آدرس - )مالحظه آگهی
2- آخرین مهلت و محل تحویل و بازگشایی پاکات: پیشنهاددهندگان ضمن بارگذاری تصویر کلیه مدارکت پاکت های )الف ، ب ، ج( 
در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تا ساعت 9:30 روز شنبه مورخ 1401/4/25 نسبت به تحویل اصل پاکت الف طبق شرایط درج 
شده در اسناد مناقصه تا ساعت 10:30 روز شنبه مورخ 1401/4/25 به دبیرخانه مرکزی شرکت به آدرس تبریز بلوار استاد شهریار 
خیابان گلکار شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی اقدام نمایند. زمان بازگشایی پاکات ارزیابی کیفی پیشنهادات واصله ساعت 
11:30 روز شنبه 1401/4/25 خواهد بود. بازگشایی پاکات مناقصه )الف ، ب وج( پس از ارزیابی کیفی شرکت کنندگان به ترتیب در 

ساعت 10:00 و 11:00 روز چهارشنبه 1401/4/29 خواهد بود.
3- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

4- پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده تضمین های معتبر از جمله واریز نقدی ، ضمانتنامه بانکی و ... اقدام و در پاکت الف 
ارائه نماید. توضیح اینکه به پیشنهادهای فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر و چک شخصی و فاقد 
امضاء ، مخدوش مشروط پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در بند 2 آگهی مناقصه واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

5- هزینه چاپ آگهی در روزنامه به عهده برندگان مناقصه می باشد.
شناسه آگهی : 1339330 

شماره مناقصهموضوع مناقصهردیف
سامانه  در  فراخوان  شماره 
تدارکات الکترونیکی دولت

سپرده شرکت در مناقصه
 )ریال(
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