
 واکنش به ادعای سفر
»بدل پوتین« به تهران

سفارت روســیه به ادعای رئیس سرویس سازمان 
اطالعات نظامــی وزارت دفاع اوکراین مبنی براین 
که هفته گذشــته بدل پوتین به تهران سفر کرده 

بود، واکنش نشان داد.
ســفارت روســیه در تهران در کانال های شــبکه 
اجتماعی خود نوشــت: »در ارتباط با اظهارات پوچ 
سرلشــکر آقای بودانوف رئیس سرویس اطالعات 
نظامــی وزارت دفاع اوکراین مبنــی بر اینکه بدل 
جناب آقای والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه 
در تاریخ ۱۹ ژوئیه »۲۸تیرماه« به ایران سفر کرده 
است، سفارت روسیه در ایران احتمال می دهد که 
این اظهارات می توانسته توسط بدل آقای بودانوف 

صورت گرفته باشد.«  ایسنا

حمایت ایران از ابتکار صلح برای یمن
مشــاور ارشــد وزیر امور خارجه در دیدار نماینده 
ایتالیا گفــت: ایران از هرگونه آتــش بس و ابتکار 
صلحی که منجر به پایان دادن به رنج مردم یمن و 

برقرای صلح و امنیت پایدار شود، حمایت می کند.
»پتروزلال« نماینده ویــژه وزارت خارجه ایتالیا در 
امور یمن و افغانســتان، با علی اصغر خاجی مشاور 
ارشــد وزیر امور خارجــه در امور ویژه سیاســی 
دیــدار و دو طــرف در خصــوص آخرین تحوالت 
مربوط به بحران یمن و روند صلح در این کشــور 
گفت وگو کردند. خاجی در این دیدار ضمن تشریح 
تالش های میانجی گرانه و انساندوســتانه جمهوری 
اســالمی ایران در پایان دادن بــه جنگ تحمیلی 
علیــه مردم بــی دفاع و مظلوم یمــن و همچنین 
برقــراری یک آتش بــس و صلح عادالنــه، اظهار 
داشــت: جمهوری اسالمی ایران از ابتدا بر این باور 
بود که بحران یمن راه حل نظامی نداشــته و حل 
این بحران بایستی از طریق گفت وگوهای سیاسی 

یمنی - یمنی انجام شود.  فارس

  طرح غرب برای انزوای روسیه
 شکست  خورد

نشــریه آمریکایی نشنال اینترست عنوان کرد: سفر 
ایران  والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روســیه به 
نشــان می دهد که طرح غرب برای انزوای روسیه 

شکست خورده  است.
مجلــه  ســتون نویس  اپیســکوپوس«  »مــارک 
نشنال اینترست در مقاله ای نوشــت: باوجود تالش 
غرب بــرای ایجاد یــک جبهه واحــد جهانی علیه 
کرملین، بیشــتر کشــورهای غیرغربی یا موضعی 
خنثی در قبــال جنگ اوکراین در پیش گرفته اند یا 
همانطور که در مورد چیــن و ایران به وضوح دیده 
می شود از روســیه حمایت کرده اند. وی، تالش یک 
هفته ای دیپلماتیک ترکیه به عنوان عضو ناتو، در کنار 
میانجیگیری دبیرکل سازمان ملل به عنوان نماینده 
جامعه جهانی، برای جلب رضایت روسیه جهت صدور 
مجوز صادرات غالت از دریای ســیاه را یادآور شد و 
نوشــت: امضای قرارداد صادرات غالت بین مسکو و 
اوکراین با میانجیگری آنکارا و ســازمان ملل بعد از 
یک هفته رایزنی دیپلماتیک با کرملین نشان می دهد 
که کارزار غرب برای منزوی کردن مســکو در حوزه 

اقتصادی و سیاسی شکست خورده  است.  ایرنا

 نقش مهم ایران 
در طرح »یک کمربند، یک جاده«

ســفیر جمهوری خلق چین در تهران گفت ایران 
می تواند نقــش مهمی در طرح »یک کمربند، یک 

جاده« ایفا کند.
»چانگ هوآ« سفیر جمهوری خلق چین در تهران 
در توئیتی با اشاره به سفر روز گذشته اش به استان 
گیالن نوشت: امروز با اســتاندار گیالن دیدار و از 
منطقــه آزاد انزلی و بندر انزلــی بازدید کردم.وی 
افزود: ایران می تواند نقش مهمی در یک کمربند و 

یک جاده ایفا کند.  مهر

تمجید از »خودباوری«کشورهای عربی 
در برابر آمریکا

رییــس دفتر حافــظ منافع ایــران در مصر گفت: 
کشــورهای عربی به ســطحی از اســتقالل رای و 
خودباوری رســیده اند که بــه آمریکا با صراحت نه 

بگویند.
محمد حسین سلطانی فرد، در صفحه توییتر خود 
در این ارتباط نوشــت: »یک نکته مهم در ســفر 
بایدن به جــده وجود دارد که قابل توجه اســت. 
اینکه کشــورهای عربی به سطحی از استقالل رای 
و خودباوری رســیده اند که بــه آمریکا با صراحت 
نه بگویند، تحول مهمی اســت. صهیونیست ها که 
جشن گرفته بودند در اجالس جده حضور خواهند 
داشــت و علیه ایران ائتــالف خواهند نمود، خیلی 

سرخورده شدند.«  ایسنا

ایروانی جایگزین تخت روانچی شد
سعید ایروانی به جای مجید تخت روانچی به عنوان 
ســفیر و نماینده جدید جمهوری اسالمی ایران در 

سازمان ملل در نیویورک منصوب شد.
»ســعید ایروانی« معاون دبیرخانه شــورای عالی 
امنیت ملی به عنوان ســفیر و نماینده جدید ایران 
در ســازمان ملل در نیویورک به جای مجید تخت 
روانچی عهده دار این ســمت شــد.یک منبع مطلع 
ضمن تأیید این خبر گفت که قرار اســت ســعید 
ایروانــی بــه جای تخــت روانچی عهــده دار دفتر 
نمایندگی دائم جمهوری اسالمی ایران در سازمان 
ملل شــود.ایروانی پیــش از این به عنــوان کاردار 

سفارت ایران در بغداد بود.  فارس

اخبــــار گزارش

در ســخنانی که بیانگر اســتمرار رویکردهای یک جانبه و بدون اصل تعهد پذیر 
شدن غربی هاست، رئیس جمهور فرانسه می گوید احیای توافق هسته ای با ایران 

هنوز هم ممکن است اما تهران باید به تعهداتش بازگردد.
 این روزها کشورهای اروپایی درحالی به شدت نیازمند منابع انرژی ایران شده اند 
که که همچنان در توهم و تصور اعمال فشار برای محدودسازی هسته ای ایران و 
در عین حال برخوردار شــدن ازنفت و گاز ایران هستند. رویکردی که در مواضع 
آنها مبنی بر باز بودن پنجره دیپلماســی به شــرط بازگشــت ایران به تعهدات 
برجامــی در حالی که غرب هیچ ضمانتی برای انجــام تعهداتش نمی دهد قابل 
مشــاهده است. علی رغم کارشکنی های دولت های غربی به سردمداری آمریکا در 
مذاکرات رفع تحریم های ایران در وین، برخی مقامات این کشــورها همچنان بر 

لزوم احیای برجام تاکید دارند.
کاخ الیــزه در بیانیــه ای درباره تماس تلفنی »امانوئــل ماکرون« رئیس جمهور 
فرانسه با »سید ابراهیم رئیسی« همتای ایرانی خود گفته احیای توافق هسته ای 

با ایران هنوز هم ممکن است اما تهران باید به تعهداتش بازگردد.
به نوشته خبرگزاری فرانسه، ماکرون در اظهاراتی مداخله جویانه در امور امنیتی 
و داخلی ایران، از تهران خواســت که چهار تبعه فرانسوی بازداشت شده در این 
کشــور را آزاد کند.طبق این گزارش، وی همچنیــن از توقف چند ماهه و عدم 
پیشــرفت در ادامه دادن مذاکرات وین، انتقاد کرد.پیــش از این، »جان کربی« 
هماهنگ کننده ارتباطات استراتژیک در شــورای امنیت ملی کاخ سفید تهدید 
کرده بود اگر ایران به پایبندی به توافق هســته ای بازنگردد، واشنگتن به اعمال 
فشارها بر تهران ادامه خواهد داد. در مدت چند ماهی که از دور جدید مذاکرات 
رفع تحریم ها می گذرد آمریکا و تروئیکای اروپایی و بازوهای رسانه ای آنها همواره 
سعی داشته اند اینطور القا کنند که ایران عامل حرکت آهسته گفت وگوهای وین 
است و سرعت گفت وگوها تابع تنها اقدامات ایران است.این در حالی است که در 
هفته های آغازین شــروع به کار دولت بایدن، زمانی که تصور می شد او بر اساس 

وعده های انتخاباتی اش ممکن است سریعاً آمریکا را به برجام بازگرداند مقام های 
او در موقعیت های مختلف از جمله در جلسات تأیید صالحیت مجلس سنا بارها 
این موضع را تکرار کردند که واشــنگتن با نقطه بازگشت به برجام فاصله زیادی 
دارد.از آن گذشته، دولت جو بایدن در مدت ۱۹ ماهی که از ریاست جمهوری اش 
می گذرد با بحث هایی مانند »چه کســی اول باید به برجام برگردد« و »ضرورت 
مذاکره برای رسیدن به توافق قوی تر و طوالنی تر« و زمان را برای ورود به برجام 
تلــف کرد و اکنون قصد دارد بــا بازی مقصرنمایی، این تقصیــر را گردن ایران 
بیندازد.تحلیلگران همچنین می گویند ســرعت مذاکــرات وین را نمی توان تابع 
اقدامات تنها یک طرف دانســت بلکه هر طرفی باید به سهم خود گامی برداشته 
و متقابــاًل از طرف دیگر هم بخواهد که کاری انجام دهد. الزم به ذکر اســت در 
کنار جوســازی ها و زیاده گویی های ســران کنونی آمریکا، رئیس جمهور سابق 
آمریکا ضمن تکرار اتهامات بی اســاس قبلی خود علیه ایران مدعی شد که ایران 
در صدد دســتیابی به سالح هسته ای اســت.دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق 

آمریــکا در ادامه لفاظی های خود علیه ایــران، ادعا کرد که ایران همه مواد الزم 
برای دستیابی به ســالح هسته ای را در دسترس دارد و قطعا به زودی به سالح 

هسته ای دست خواهد یافت.
به گزارش تله تریدر، ترامپ طی سخنرانی در مراسمی در فلوریدا مدعی شد: »در 
صورت دسترســی ایران به سالح هسته ای، بازی کامال عوض خواهد شد و آمریکا 
شاهد وضعیتی خواهد بود که تا کنون ندیده است.« او همچنین اظهار داشت که 
در صورت عدم تقلب در انتخابات ریاســت جمهوری سال ۲۰۲۰، طی یک هفته 
تهران به توافق هسته ای باز می گشت.رئیس جمهور سابق آمریکا به ناتوانی دولت 
بایدن در اداره آمریکا پرداخت و با بیان اینکه آمریکا به صورت سیستماتیک نابود 
شده است، گفت که آمریکا از دورانی که مهم ترین و محترم ترین کشور جهان بود)!( 
فاصله گرفته و در زمان ریاست جمهوری بایدن، احترام خود را از دست داده است.
در همین حال در نشســت آســپن که با حضور مقامات نظامی و سیاسی آمریکا 
برگزار شد بنی گانتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در این نشست گفت: »تل 
آویو در حال فراهــم کردن توانمندی نظامی برای رویارویی با ایران اســت، اما 
ترجیح می دهد وارد جنگ نشــود«.گانتس گفت: »اینکه آیا ما باید قادر باشــیم 
عملیات نظامی انجام دهیم تا در صورت نیاز از دستیابی ایران به سالح هسته ای 
جلوگیری کنیم؟ پاســخ مثبت اســت. اینکه آیا ما توانایی ایجاد این توانمندی 
نظامی را داریم؟ جواب بله اســت و اینکــه آیا باید از آن به عنوان آخرین گزینه 

استفاده کنیم؟ بازهم جواب مثبت است.«
نگرانی های گانتس از ســوی یک مقام ارشــد بحرینی به نــام عبداهلل آل خلیفه 
هم تکرار شــد و او گفت: »من معتقــدم پرداختن به موضوع در حال حاضر، که 
فرصت وجود دارد، بســیار بهتر از پرداختن به آن در زمانی اســت که خیلی دیر 
شده است.« مور ، مدیر آژانس جاسوسی ام آی ۶ انگلیس، در عین حال، مدعی 
شــد: »اگرچه تهران ممکن است مذاکرات هسته ای را به تعویق بیندازد، اما فکر 

نمی کنم که ایران در مورد احیای توافق ۲۰۱۵ جدی باشد.«
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خبرگزاری اسپوتنیک در تشریح نگرانی رهبران غربی از نشست سه جانبه اخیر روسای 
جمهوری روسیه ایران و ترکیه نوشت: تصاویر دست در دست پوتین، رئیسی و اردوغان، 
خاطر دولتمردان غربی را مشــوش کرده اســت و آلمــان در بحبوحه جنگ اوکراین و 

پیامدهای متعدد اقتصادی و ژئوپلیتیکی آن، منطق ترکیه را زیر سوال می برد.
نشست سه جانبه روسیه، ترکیه و ایران موجب ناراحتی رهبران غربی شده است و اینبار 
»آنالنا بائربوک« وزیر امور خارجه آلمان هشدار داد که نشست ۱۹ ژوئیه )۲۸ تیر( در 
تهران را می توان ارسال پیامی چالش برانگیز برای اتحاد آتالنتیک شمالی )ناتو( دانست.
آنالنا بائربوک در مصاحبه با نشریه آلمانی بیلد و در واکنش به عکس مشترک آیت اهلل 
ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری کشــورمان، والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و 
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفت: این عکس به زبان ساده نمایانگر یک 
چالش اســت. به نوشته اسپوتنیک، در بحبوحه درگیری در اوکراین و پیامدهای متعدد 
اقتصادی و ژئوپلیتیکی آن، بائربوک منطق ترکیه در پیوستن به نشست سران روسیه و 
ایران همزمان با ارائه »کمک نظامی گســترده« به کی یف را درک نمی کند. روزنامه ال 
اسپانیول نیز اخیرا مقاله ای با این عنوان منتشر کرد: بازی دوگانه اردوغان؛ دیدار با پوتین 
در ایران پس از جلب رضایت ناتو.در ادامه این گزارش آمده است: توجه رسانه های جهان 
در حالی به گردهمایی سران ایران و روسیه و ترکیه جلب شده است که دو کشور، یکی 
به دلیل برنامه هسته ای و دیگری به دلیل بحران اروپای شرقی هدف تحریم های آمریکا 
و اتحادیه اروپا هستند.در جریان نشست سه جانبه روسیه، ایران و ترکیه، رهبران این سه 
کشور، غرب و توسعه طلبی بازوی نظامی آن یعنی سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( 
را عامل بحران کنونی در اوکراین دانســتند. پدیده ای که مشکالت جهانی مانند تورم، 

افزایش قیمت سوخت و ناامنی غذایی را تشدید کرده است.
تصاویر دســت در دست پوتین، رئیسی و اردوغان، خاطر دولتمردان غربی را مشوش 
کرده اســت و روایتی که از ســوی اتحادیه اروپا و ایاالت متحده مطرح می شود بدون 
تغییر ادامه دارد: فدراسیون روسیه باید هزینه اقدامات نظامی خود در خاک اوکراین 
را بپــردازد. با این حال، تحریم های اقتصادی و تجاری اعمال شــده علیه مســکو اثر 
بومرنگ داشــته و آسیب جانبی آن ها در تمام عرض های جغرافیایی قابل لمس است. 
آنچه واضح اســت اینکه نشست آستانه در تهران به فاصله چند روز از سفر جو بایدن 
رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه انجام شد و تالش های غرب برای به انزوا کشاندن 

کشورها از مسیر تحریم ها را زیر سوال برد.  ایرنا

 نشست سه جانبه تهران 
موجب نگرانی غرب شده است

شــاه اردن ضمن اعالم اینکه همه کشــورها خواهان روابط خوب با ایران هســتند، 
تصریح کرد، این روابط باید بر اساس اصول احترام متقابل، حسن همجواری و احترام 

به حاکمیت باشد.
 »عبداهلل دوم« شــاه اردن در گفت وگویی با روزنامه »الرأی« این کشــور به سواالتی 
درباره آخرین تحوالت منطقه پاســخ داد.الرأی در ســوالی به سر و صدایی که در پی 
اظهارات شاه اردن مبنی بر تشکیل »ناتوی عربی« به راه افتاد، پرداخت و پرسید اردن 
چه می خواهد؟شــاه اردن پاسخ داد، اردن همواره دنبال تقویت کار مشترک عربی در 
راســتای خدمت به مســائل و منافع بوده، اردن همیشه با ائتالف امت عربی و منافع 
و قضایــای آن بوده و خواهد بود. امان در صدر طرف هــای مقابله کننده با تهدیدات 
تروریســتی و امنیتی کشورهای عربی قرار داشته اســت. » ما از نیاز به یک سیستم 
دفاعــی عربی صحبت می کنیم و این مشــورت، هماهنگی و کار طوالنی با برادران را 
می طلبد به نحوی که مقدمات و اهداف مشــخص باشد. باید یادآور شوم که این طرح 
بخشــی اساسی از اصولی است که کشــورهای اتحادیه عرب بر آن بنا شده اند؛ با این 

وجود موضوع ائتالف )ناتوی عربی( در حال حاضر مطرح نیست.«
الرأی در ادامه پرســید: اما کســانی هســتند که این موضوع را در ســیاق منطقه ای 
بــه ایران و اینکه این مســأله به حســاب آرمان فلســطین تمام می شــود، مرتبط  
می کنند.شــاه اردن پاســخ داد: ما خواهان تنش در منطقه نیســتیم، همه کشورها 
خواهان روابط خوب با تهران بر اســاس احترام متقابل، حســن همجواری، احترام به 
 حاکمیت کشــورها و عدم مداخله هستند. می بینیم که گفت وگو بهترین راه حل برای 

حل اختالفات است.

شاه اردن:

 همه خواهان روابط خوب با تهران هستند

برگزاری هفتمین نشست سه جانبه ســران ضامن روند آستانه در تهران 
با حضور روســای جمهوری اسالمی ایران، ترکیه و روسیه در حالی انجام 
شــد که پیش از آن نیز نشست جده به میزبانی آمریکا و با حضور اعضای 
شورای همکاری خلیج فارس به عالوه عراق، اردن و مصر برگزار شده بود. 
هر چند محور و اســاس هر دو نشســت موضوع امنیت، ثبات و تعامالت 
منطقه ای بوده اما رویکردهای دو اجالس برگزار شــده حاکی از تفاوت در 

نگاه های آنها به مسائل منطقه ای و بین المللی است.
واشــنگتن تالش کرد که با بهره برداری از نشست جده محور مشترکی را 
میان کشورهای عربی منطقه با محوریت رژیم صهیونیستی بر علیه ایران 
فعال نماید که به صورت طبیعی می توانســت منشاء درگیری های جدید 
و اختالفات و منازعات تازه تری در منطقه باشــد. راهبرد تشدید شکاف و 
بحران ســازی جدید در کنار فروش بیشتر تسلیحات، ضمن آن که نفوذ و 
نقش آفرینی بیشتر آمریکا در منطقه را تضمین می کند، با مشغول کردن 
کشــورهای منطقه به یکدیگر، تأمین کننده امنیت رژیم صهیونیســتی 
نیز خواهد بود. اگرچه این طرح  آمریکایی - صهیونیســتی با هوشــیاری 
و موقعیت شناســی کشــورهای عربی حاضر در نشست جده و همچنین 
سیاست های منطقه محور و همگرایانه جمهوری اسالمی با ناکامی همراه 
شــد اما این روند نمی تواند چهره جنگ طلب آمریکا و دیدگاه این کشور 
برای ایجاد تنش در مناطق دیگر جهان، به منظور تداوم حیات اقتصادی 

کارتل های اسلحه سازی آمریکا را  در نشست جده پنهان کند.
در بیانیه پایانی اجالس جده که آشــکارا بــا اظهارات جو بایدن در زمان 
حضور در سرزمین های اشغالی و همچنین مطالب مطرح شده از سوی او 
در نشست جده زاویه داشت، همگان بر اصل تعامل و گفتمان با جمهوری 
اسالمی و حق کشــورهای منطقه در برخورداری از انرژی هسته ای صلح 
آمیز تأکید کردند. ســکوت بایــدن در برابر اظهارات تهدید آمیز و جنگ 
طلبانه رژیم صهیونیســتی در مورد ایران در سفر به غرب آسیا نشان داد 
که آمریکا علی رغم حفظ ظاهر برای دسترســی به اهداف خاص خود، با 
ســکوت در برابر رویکردهای جنگ طلبانه رژیم صهیونیستی به دنبال باز 

گذاردن دست این رژیم برای تداوم شرارت است. 
در مقابل رویکرد جنگ طلبانه ای که آمریکا قصد داشــت به نشست جده 
تحمیل کند اما؛ هفتمین نشست سران کشورهای ضامن روند آستانه بدون 

حضور بازیگران غیر منطقه ای و با ابتکار عمل و دیپلماسی پویای جمهوری 
اســالمی با هدف مقابله با یکجانبه گرایی و تقویت گفتگو به جای جنگ در 

تهران برگزار شد. 
پیش از برگزاری نشســت تهران، به دلیل اعالم ترکیه برای انجام عملیات 
نظامی در شــمال سوریه با هدف مقابله با آنچه این کشور از آن به عنوان 
تهدید گروه های تروریســت کرد یاد می کند، فضای اجالســیه تهران تا 
حــد زیادی تحت تأثیــر این موضوع قرار گرفت اما، در نشســت تهران و 
همچنین گفتگوهای دوجانبه ای که میان مقامات عالی سه کشور ضامن 
روند آستانه انجام شد بر گفتگو و اقدامات سیاسی به جای عملیات نظامی 
تاکید شــد و همه طرف ها آمادگی خود را برای کمک به رفع نگرانی های 
ترکیه با اســتفاده از روش های مسالمت آمیز اعالم کردند. نشست تهران 
نیز مشابه شش نشست قبلی روند آســتانه با تمرکز بر تقویت همگرایی 
میان سه کشــور ایران، ترکیه و روسیه که از سال ۱۳۹۶ توانسته اند گام 
های مهمی برای کاهش تنش در سوریه و منطقه بردارند، پیگیری شد تا 

از بروز فاجعه ای جدید در منطقه جلوگیری شود.
نکته مهم دیگر نگاه متفاوت تهران به تنش های جهانی اســت. برخالف 
سیاســت واشنگتن در سفر جو بایدن به منطقه که تالش کرد تا نشست 
جده را به محلی برای سوگیری کشــورهای منطقه در درگیری اوکراین 
ســوق دهد، جمهوری اســالمی ایران در حاشــیه نشســت تهران برای 
بهره گیــری از ظرفیت حضور مقامات عالی روســیه و ترکیه در مســیر 
کاهــش تنش ها در اوکراین و تقویت رویکرد سیاســی برای حل منازعه 
بهــره برد. تهران همواره تأکید داشــته و دارد که از هیچ جنگی در هیچ 
جای جهان از فلســطین و افغانستان گرفته تا ســوریه و عراق و یمن و 
فلسطین، اوکراین و... حمایت نمی کند و راهکار سیاسی را بهترین راهکار 
بــرای پایان دادن به نزاع ها و درگیری هــا می داند.تفاوت ماهوی رویکرد 
دو نشســت جده و تهران به مسائل منطقه ای و جهانی، آشکارا از تفاوت 
دو اســتراتژی جنگ طلب و صلح خواهانه حکایت می کند. در یک سوی 
معادلــه آمریکایی در توهم یک جانبه گرایــی و ایجاد اختالف و درگیری 
میان کشــورها است و در ســوی دیگر جمهوری اسالمی با تکیه بر نگاه 
گفتمان محور با تأکید بر اصل چند جانبه گرایی در مســیر جلوگیری از 

تنش های جدید در منطقه گام بر می دارد.  نور نیوز

دیپلماسی گفت وگو و صلح در مقابل دیپلماسی تهدید و جنگ

وقتی فرانسوی ها همچنان حاضر به تعهدپذیر شدن نیستند 

مکرون در توهم ماندن یکجانبه تهران در برجام
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آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 

منتشره  بوشهر  استان  ای  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری  کل  اداره  اول  نوبت  آگهی  در 
متری   6 مفصلی  بلوک  بتنی  حفاظ  نصب  و  تهیه  موضوع  با   1401/5/2 مورخ  در 
محور محمود آباد زائر عباسی به شماره مناقصه 11-95/401 و شماره فراخوان 
200100۳5۸۳000025 ، امضای آگهی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 

استان بوشهر صحیح می باشد که بدینوسیله اصالح میگردد 
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وزارت راه و شهرسازی
سـازمان راهـداري و حـمل و نقل جـاده اي
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اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي  استان بوشهر در نظر دارد پروژه  خود  را  براساس مشخصات و شرايط كلي مندرج 
در جدول ذيل به صورت  برگزاري مناقصه عمومي يک مرحله ای  از طريق سامانه تداركات الکترونیکی دولت،  به شركت هاي 

واجد شرايط واگذار نمايد. 

كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاكت ها از طريق درگاه الکترونیکی 
دولت)سامانه ستاد( به آدرس http://www.setadiran.ir   انجام خواهد شد. تاريخ انتشار اسناد در سامانه 1401/05/04 می 

باشد.
1-  زمان  و محل توزيع اسناد : از تاريخ 1401/05/04 لغايت 1401/05/08 از طريق درگاه الکترونیکی دولت)سامانه ستاد(  

2- آخرين مهلت تحويل مدارك:  تا ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ 1401/05/18 مي باشد.                                   
http://www.setadiran.ir 3- نشاني محل تسلیم مدارك:   درگاه الکترونیکی دولت)سامانه ستاد( به آدرس

4- ارائه پاكت الف به آدرس:  بوشهر - خیابان ريسعلی دلواری- چهار راه كشتیرانی - اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان بوشهر 

5- مدت اعتبار پیشنهادات تا  170 روز پس از زمان بازگشايی پاكات مناقصه می باشد.
6- جلسه بازگشايي پاكات:  زمان بازگشايي پاكات روز چهارشنبه مورخ 1401/05/19 رأس ساعت 09:00  صبح در محل سالن 

جلسات  اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي  استان بوشهر  مي باشد .
7- مبلغ تضمین شركت در مناقصه  مي بايست به صورت فیش واريزی يا ضمانت نامه بانکي تهیه و در پاكت ) الف( تحويل گردد. 

8- ساير اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است. 
  http://iets.mporg.ir نشانی  به  مناقصات  رسانی  اطالع  ملی  پايگاه  به  توانند  می  متقاضیان  بیشتر  اطالعات  كسب  جهت 

مراجعه و يا با شماره تلفن  3- 07733331281  تماس حاصل فرمايند.
نوبت اول چاپ آگهی :1401/05/02    نوبت دوم چاپ آگهی :1401/05/03
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