
واکنش  به سخنرانی ترامپ 
محمد مرندی مشــاور رسانه ای تیم مذاکره کننده 
هسته ای کشــورمان با انتشــار پیامی در حساب 
کاربری خود در توئیتر بــه اظهارات دونالد ترامپ 
رئیس جمهور پیشــین آمریکا در جمع هوادارانش 

واکنش نشان داد.
مرندی در پیام خود توئیتی را بازنشــر داده است 
که در آن نوشته شــده: ترامپ از شی جین پینگ 
رئیس جمهور چین به خاطر اینکه با مشت آهنین 
بر مردم خود حکومت می کند، تمجید کرده است. 
به نظر یک نوع احساســات نیمه فاشیستی است.

مرنــدی در این پیــام در واکنش بــه این رویکرد 
ترامپ نوشت: رژیم شما بخش اعظمی از جهان را 
با مشت آهنین به خون کشیده است. به نظر خیلی 
بیشــتر از یک احساســات نیمه فاشیستی است. 
مشــاور رسانه ای تیم مذاکره کننده هسته ای ایران 
پیشــتر نیز در پیامی توئیتری علت حقیقی نفرت 
مردم بســیاری از کشورهای دنیا از آمریکا را غارت 
اموال و ســرمایه های این کشورها توسط آمریکا و 

متحدانش توصیف کرد.  ایسنا

پیام اربعینی مقتدی صدر به زبان فارسی 
»مقتدی صدر« رهبر جریان صدر عراق با انتشــار 
توئیتی به زبان فارســی دیدگاه های خود را درباره 
نحوه برگزاری مراســم اربعین که شــنبه شب در 

توئیتی به زبان عربی تشریح کرده بود، تکرار کرد.
مقتدی صدر با اشاره به اینکه مردم عراق به پذیرایی 
از زائران پایبند هستند، خطاب به مردم عراق نوشت: 
همه عراقی ها باید خویشــتنداری کرده و از برخورد 
دوری کنند. باید با نیروهای امنیتی همکاری کنند 
تا ســامت زائران، میهمانان و اماکن مقدس حفظ 
شود. همه عراقی ها باید با نیروهای امنیتی همکاری 
کنند و شــعارهای حزبی ندهند تا سامت زائران، 
میهمانان و اماکن مقدس حفظ شود. وی در ادامه به 
قوانین و مقررات خاص هر کشور درباره مراسم های 
زیارت پرداخت و گفت: از جمله این قوانین می توان 
به ورود رسمی، معاینه پزشکی و پایبندی به قوانین 
کشور ]مقصد[ اشاره کرد. ما نیز از همه مهمانان از 
جمله برادران ایرانی می خواهیم به این قوانین پایبند 
باشند. صدر خاطرنشان کرد: میزبان باید به میهمان 
احترام بگــذارد. مهمان هم باید بــه آداب مهمانی 
احترام بگذارد. میزبان باید همه ملزومات میهمانی 
از جمله خوراکی، نوشیدنی و محل اسکان را فراهم 
کند و ما به همه مهمانان خوشــامد می گوئیم. وی 
همچنین بر رعایت مراقبت های بهداشتی و نظافت 
در مراســم اربعین تأکید کرد و از مقامات رســمی 
کربای معلی خواست که امنیت را به دست گیرند و 
از طریق نیروهای امنیتی کنترل اوضاع را در دست 

داشته باشند.  مهر

تجارت ایران و هند ۴۹ درصد رشد کرد
ایران در ۷ ماهه نخست سال جاری میادی ۸۲۵ 
میلیون دالر برنج از هند وارد کرد و کل تجارت دو 
کشــور در این دوره با رشد ۴۹ درصدی نسبت به 

مدت مشابه سال قبل مواجه شده است.
 وزارت بازرگانی و صنعت هند کل مبادالت تجاری 
این کشــور با ایران در ۷ماهه نخست سال جاری 
میادی را یــک میلیارد و 60۴ میلیون دالر اعام 
کرد.مبادالت تجاری ایــران و هند در این دوره با 
رشد ۴۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل 
مواجه شده اســت. کل مبادالت تجاری دو کشور 
در ۷ماهه نخســت سال ۲0۲1 بالغ بر یک میلیارد 
و ۷۴ میلیون دالر اعام شــده بــود. صادرات هند 
به ایران در ماه های ژانویه تا جوالی امســال رشد 
۵۴ درصــدی را تجربه کرده و به یــک میلیارد و 
۲۴3 میلیون دالر رســیده اســت. هند در ۷ماهه 
نخســت سال میادی گذشــته ۸0۷ میلیون دالر 
کاال بــه ایران صادر کرده بود. واردات هند از ایران 
نیز در ۷ماهه نخســت امسال رشــد 3۵ درصدی 
داشــته و به 361 میلیون دالر رســیده است. هند 
در مدت مشابه ســال قبل ۲6۷ میلیون دالر کاال 
به ایران صادر کرده بود. بر اساس این گزارش برنج 
مهم تریــن کاالی صادراتی هند به ایران در ۷ماهه 
نخســت امسال بوده است به طوری که 66 درصد از 
کل صادرات هند به ایــران در این دوره مربوط به 
برنج بوده اســت.کل صادرات برنج هند به ایران در 
۷ماهه نخست ســال جاری میادی ۸۲۵ میلیون 
دالر بوده است که این رقم نسبت به 1۲ماهه سال 

قبل ۲۸ درصد رشد داشته است.  تسنیم

تجلیل از مقام سلمان فارسی
پســتی  در  خارجــه  امــور  وزارت  ســخنگوی 
اینســتاگرامی به مناسبت روز ســلمان فارسی، از 

مقام این یار پیامبر اکرم)ص( تجلیل کرد.
ناصر کنعانی، در صفحه اینســتاگرام خود نوشت: 
امروز هفتم ماه صفر برابر با 13 شــهریور همزمان 
با ســالروز حفر خندق در اطراف مدینةالنبی )ص( 
در جنــگ احزاب، به عنوان روز ســلمان فارســی 
نامگذاری و در تقویم ملی کشــورمان ثبت شــده 
اســت.ایمان و معرفت، مهاجرت برای رســیدن به 
سرچشــمه زالل حقیقت و مجاهدت در راه خدا، 
از صفات و ویژگی های سلمان فارسی است.سلمان، 
اســوه محبت، عشق و دلدادگی ایرانیان به حضرت 
رسول اهلل االعظم )ص( و خاندان عصمت و طهارت 
)علیهم الســام( اســت، به گونه ای که شایســته 
دریافت مدال افتخار »َســلماُن ِمّنــا اَهَل الَبیِت« 
گردید.نبوغ سلمان آن فرزند بزرگ ایران زمین در 
حفاظت از کیان اســام، همچنان در رگ و خون 
فرزندان رشــید این ســرزمین کهن می جوشد و 
جوانان ایران همچنان مدافعان حرم و حریم پیامبر 

و آل او و کیان اسام هستند.  میزان

اخبــــار گزارش

طی روزهای اخیر صهیونیســت ها در فضای رســانه ای در حالــی از رایزنی های 
گسترده با مقامات آمریکایی و اروپایی در قبال برجام می گویند که برایند رفتاری 
آن دو گزینــه نقش پلیس بد و باج گیری از نیاز اروپایی ها به دلیل نیازشــان به 

انرژی ایران را آشکار می سازد. 
رژیم صهیونیستی که دوران بحرانی را در عرصه داخلی به سر می برد و سرانش 
برای انتخابات زودهنگام آبان ماه آماده می شــود، این روزها در فضای رسانه ای 
تبلیغات گسترده ای را در باب نقششان در روند احیای برجام در پیش گرفته اند. 
در فضای تبلیغاتی برآنند تا چنان وانمود سازند که نقشی تصمیم ساز در تصمیم 
غربی هــا دارند و به نوعی قدرت نمایی برای عرصه داخلی می کنند. افرادی مانند 
بنت نخســت وزیر موقت صهیونیســت ها که حذف از صحنه سیاسی را روبروی 
خود دارد با این تبلیغات امید دارد تا شــاید از حذف شــدن رهایی یابد. اما در 
نقطه دیگر صهیونیســت ها دو سناریوی دیگر را نیز احتماال دنبال می کنند. یک 
ســناریو ایفای نقش پلیس بد است در حالی که غرب خود را حامی توافق نشان 
می دهد. این بازی تکراری قبا نیز توسط صهیونیست ها و فرانسه اجرا شده است 
که هدف آن گرفتار ســازی ایران در اشتباه محاسباتی تن دادن به توافقی نسبی 

برای مقابله با کارشنکی صهیونیست هاست. 
ســناریوی دیگر باج خواهی صهیونیســت ها از اروپا با توجه به نیاز این کشورها 
به انرژی ایران در اســتانه زمستان است. رفتارهایی مانند رویکرد ژاپن به امضای 
توافق امنیتی با این رژیم و نیز شــهرک ســازی های جدید صهیونیست ها بدون 
مخالفــت غربی ها در این چارچوب قابل تعریف اســت. اروپایی که زمانی ادعای 
کارآمــدی تحریم داشــت امروز خود گرفتــار پیامدهای تحریم هایش شــده و 
صهیونیســت ها نیز به دنبال سوء استفاده از این مسئله برای باج خواهی از اروپا 
هستند. یک روزنامه صهیونیستی در گزارشی به نقل از مقام ها و منابع مطلع این 
رژیم، به برخی تاکتیک های مورد استفاده تل آویو برای جلوگیری از شکل گیری 

توافق در جریان مذاکرات وین اشاره کرد. 
روزنامه صهیونیستی »هاآرتص« در گزارشی با موضوع تحرکات این رژیم در قبال 
مذاکرات وین، به کارشــکنی های شدید تل آویو در این گفت و گوها اذعان کرد.در 
این گزارش آمده است: »مقام های اسرائیلی به استفاده از چند تاکتیک در تاش 
برای فاصله انداختن بین )واشنگتن( دی سی و تهران در حصول به توافق، دارند 
ادامه می دهند«.رسانه صهیونیست مدعی شد: »مقام های اسرائیلی نمی دانند که 
آیا درخواســت ایران از ناظر اتمی ســازمان ملل )آژانس بین المللی انرژی اتمی( 
برای بستن پرونده خود علیه ایران احتماال منجر به شکست مذاکرات برای توافق 

هسته ای جدید می شود یا خیر«.
یــک مقام تل آویو مطلــع از مذاکرات وین به این روزنامــه گفت: »حتی اگرچه 
بــه نظر می رســد که توافق دارد می میــرد )از بین می رود(، تــا اعام مرگ آن 

هنوز خیلی فاصله اســت. طرف های ذی نفع زیــادی در این توافق وجود دارد و 
آنهــا در دوره پیش رو تاش خواهند کرد کــه آن را احیا کنند«.این مقام رژیم 
صهیونیســتی که به نامش اشــاره ای نشده است، مدعی شــد که ایران به طور 
منســجم دارد از به تاخیر انداختن به عنوان یک تاکتیک در مذاکرات اســتفاده 
می کند و اصرار روی بستن پرونده )پادمانی( آژانس بین المللی انرژی اتمی شاید 
بتواند به عنوان یک عامل دیگر برای ایجاد تاخیر مورد استفاده قرار بگیرد حتی 

اگر این موضوع کاما توافق را از بین نبرد.
یک منبع صهیونیســتی اخیرا این ارزیابی را بیان کرد که ممکن است مذاکرات 
تــا زمان انتخابات میان دوره ای )کنگره( آمریکا در مــاه نوامبر به تاخیر بیافتد.

به نوشــته هاآرتص، »فرض اسرائیل این است که ایاالت متحده می خواهد توافق 
)هسته ای( را هر چه زودتر امضا کند تا این موضوع را پشت سر بگذارد در حالی 
که ایران درصدد دســتیابی به دستاوردهای بیشــتر قبل از امضای توافق جدید 
است یا اینکه به طور کلی از آن عقب بنشیند«.این رسانه چاپ فلسطین اشغالی 
ادامه داد: »اســرائیل هنوز این ادعا را دارد که اگرچه ایران اقداماتی برای آماده 
کردن مردم این کشــور جهت امضای احتمالی یک توافق انجام داده است، )اما( 
شــکاف بین طرف های )مذاکره( درباره مسائل کلیدی همچنان عمیق است«.در 
ادامه یادداشــت، این روزنامه از کارشکنی های شدید رژیم صهیونیستی برای به 
نتیجه نرســیدن مذاکرات وین خبر داد.در گزارش آمده است: »اسرائیل هنوز در 
تاش است که )حصول به( توافق )در مذاکرات وین( را بی نتیجه بگذارد. دیوید 
بارنیع رئیس موســاد روز دوشنبه برای انجام سلســله دیدارها با مقام های ارشد 
ایاالت متحده درباره همین موضوع به واشنگتن می رود. بارنیع سومین فرستاده 
اسرائیلی اســت که طی دو هفته به منظور اعمال فشار بر مقام های ارشد ایاالت 

متحده در خصوص توافق )به آمریکا( فرستاده می شود«.

طبق این گزارش، ابتدا »ایال هوالتا« مشاور امنیت داخلی رژیم صهیونیستی به 
واشــنگتن رفت و با »جیک سالیوان« مشــاور امنیت ملی کاخ سفید دیدار کرد 
و هفته گذشــته »بنی گانتز« وزیر جنگ صهیونیســتی به آمریکا سفر کرد.این 
رسانه صهیونیستی نوشــت: »مقام های آمریکایی در دیدار با همتایان اسرائیلی 
خود به طــور صریح بیان کردند که ایاالت متحده بر ســر موضوع اصلی که در 
حــال حاضر در قلب مذاکرات قرار دارد، مصالحه نخواهد کرد و آن درخواســت 
تهران برای بســته شدن تحقیقات آژانس بین المللی انرژی اتمی به منظور نهایی 
شــدن توافق اســت«.در این میان در یارگیری با صهیونیست ها  همزمان با قرار 
گرفتن مذاکــرات رفع تحریم ها در مراحل پایانی و افزایش تحرکات مخالفان در 
داخل آمریکا برای عدم بازگشــت آمریکا به برجام، نماینده جمهوریخواه مجلس 
نمایندگان این کشــور در هراس از بازگشت احتمالی دولت بایدن به این توافق، 
خواســتار توقف مذاکرات با ایران شد.رونی جکسون نماینده جمهوریخواه ایالت 
تگزاس در مجلس با تمجید از اســتراتژی شکســت خورده »فشــار حداکثری« 
ترامپ علیه ملت ایران و تکرار اتهامات بی پایه و اســاس و نخ نما علیه جمهوری 
اسامی ایران از جو بایدن رئیس جمهور دموکرات آمریکا خواست که مذاکرات با 
ایران را متوقف کند.این نماینده تندروی آمریکایی مدعی شــد: استراتژی »فشار 
حداکثری« ترامپ در قبال ایران جواب داد چون او هرگز ضعفی از خود نشــان 
نداد!این نماینده جمهوری خواه ادامه داد: نمی توانیم اجازه دهیم بایدن با احیای 

توافق وحشتناک هسته ای، همه اینها را کنار بگذارد.
 در این میان هم رئیس سابق ســتاد ارتش رژیم صهیونیستی با اذعان به اینکه 
ایرانی ها بســیار باهوش هســتند و می توانند حقوق هســته ای خود را محقق 
ســازند، گفت تل آویو قادر به اقدام نظامی یکجانبه علیه ایران نیست.»شــائول 
موفاز« رئیس ســابق ســتاد ارتش رژیم صهیونیســتی در مصاحبه با کانال 1۲ 
تلویزیون این رژیم درباره برنامه و توافق هسته ای ایران گفت: »جو بایدن« رئیس 
جمهور آمریکا خواهان دستیابی به توافق با تهران است و ایرانی ها نیز این توافق 
را بــرای بهبود وضعیت اقتصادی و بهره منــدی از لغو تحریم ها می خواهند.این 
مقام ســابق صهیونیست اقدام نظامی یکجانبه تل آویو علیه ایران را بعید دانست 
و گفت: اقدام نظامی اســرائیل علیه ایران به معنای آغاز جنگ منطقه ای است و 
اســرائیل به تنهایی نمی تواند وارد چنین جنگی شود. تل آویو در چنین جنگی 
به حمایت و پشتیبانی واشنگتن نیاز دارد.این روزنامه، توانایی رژیم صهیونیستی 
را برای اســتفاده از گزینه نظامی به منظور حمله به برنامه هســته ای ایران زیر 
سوال برد و افزود: مقامات اسرائیل ممکن است به توانایی هایی که عمًا در اختیار 
ندارند، تکیه کنند. در این میان الپید نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت کابینه 
او به کمپین فشــرده با هدف جلوگیری از توافق هسته ای بین ایران و قدرت های 

جهانی ادامه می دهد.
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نگاهی بر تحرکات این روزهای صهیونیست ها برای آنچه مقابله با برجام می نامند 

از نقش پلیس بد تا باج خواهی از اروپای محتاج انرژی

 ســخنگوی منطقه ای وزارت امور خارجه آمریکا تصریح 
کرد که واشنگتن در حال بررســی نقطه نظرات تهران 
در مورد پاســخ آمریکا درباره متــن پیش نویس توافق 
احتمالی رفع تحریم ها اســت و در زمان مناسب به آن 

پاسخ خواهد داد.
»ســاموئل وربرگ«، ســخنگوی منطقه ای وزارت امور 
خارجه آمریکا در گفت وگو با شبکه تلویزیونی »الشرق« 
تصریح کرد که کشورش در حال رایزنی با متحدان خود 
در خصوص پاســخ ایران به نقطه نظرات آمریکا در مورد 
پیش نویس توافق هسته ای است و آمریکا پاسخ خود را 
پس از پایان رایزنی ها به اتحادیه اروپا که نقش میانجی را 
ایفا می کند، ارسال خواهد کرد. وی تصریح کرد: آمریکا 
در حال هماهنگی و رایزنی با متحدان اروپایی امضاکننده 
این توافق )انگلیس، فرانسه و آلمان( است.وی افزود: باید 
نقطه نظرات ایران را بررســی کنیم و در زمان مناسب از 

طریق میانجی اروپایی به آن پاسخ خواهیم داد.
این مقام آمریکایی گفت که آمریکا معتقد اســت که "تا 
زمانی که بر سر همه جزئیات توافق نکنیم، توافقی وجود 
ندارد. "وربرگ در ادامه گفت وگو با شــبکه تلویزیونی 
الشــرق گفت که کشــورش معتقد است که "تحقیقات 
آژانس بین المللی انرژی اتمی نباید به شــروط بازگشت 
به توافق هســته ای مرتبط شــود زیرا ایران با توجه به 
تعهداتش در معاهده منع گسترش ساح های هسته ای 

بایستی با آژانس همکاری کند. "
این مقام آمریکایی در بخش دیگری از این مصاحبه گفت 

که آمریکا ســازوکارها و ابزارهــای الزم را برای برخورد 
با آنچه به زعم وی "چالش هــای امنیتی از جانب ایران 
بویژه در حوزه برنامه موشــکی اســت" دارد. وربرگ در 
ادامه همچنین مدعی "خطرناک بودن" برنامه دفاعی و 
بازدارنده موشکی ایران شد و آن را "خطری برای امنیت 
آمریــکا و متحدانــش در خاورمیانــه - حتی در صورت 
بازگشت به توافق هسته ای سال ۲01۵ میادی-" خواند.
 آیت اهلل رئیســی، در جمع رسانه های داخلی و خارجی 
تصریــح کرد: مذاکــرات برای رفع تحریم هــا و آنهایی 
اســت که به تعهد خود پشــت پا زدند بایــد برگردند و 
تعهداتشــان را عمل کنند. ما تاکیدمان در این مذاکرات 
رفع تحریم هاســت.وی افزود که جمهوری اسامی ایران 
بر راســتی آزمایی اطمینان بخش و تضمین های اعتماد 
آفرین در مذاکرات تاکید و اصرار دارد که مسایل پادمانی 
حتما حل و فصل شود. رئیس جمهوری خاطر نشان کرد: 
این یک رکن در مذاکرات است و بدون آن سخن از توافق 
معنا ندارد. توافق باید همراه باشد با حل و فصل مسایل 
پادمانی و نکاتی که ایران به عنوان راهبرد دنبال می کند. 
ما از تحقق منافع ملت ایران کوتاه نیامده و نخواهیم آمد. 
وی چهار شــرط را به عنوان مولفه های اصلی توافق بیان 
کرد و توضیح داد: آنچه در توافق مدنظر اســت نخست، 
تضمین های اطمینان آور، دوم راســتی آزمایی عینی و 
عملی نســبت به رفع تحریم ها، ســوم رفع تحریم ها به 
صورت معنادار و پایدار و چهارم بســته شــدن ادعاهای 

سیاسی در رابطه با پادمان است.  ایرنا

مقام آمریکایی در گفتگو با شبکه الشرق:

در حال بررسی پاسخ ایران هستیم
رئیـس شـورای راهبـردی روابـط خارجـی تاکیـد کـرد: 
اصـاح سیاسـت سـازمان ملـل در قبـال بحـران یمـن، 
عامـل موفقیت ایـن سـازمان در حصول آتش بـس پایدار 

بود. خواهـد 
سـیدکمال خرازی در ماقات هانـس گروندبرگ، نماینده 
ویـژه دبیـرکل سـازمان ملـل در امـور یمن تصریـح کرد: 
ایـران آمـاده حمایـت کامـل از ماموریـت سـازمان ملـل 
بـرای تـداوم آتش بـس در یمـن اسـت. نتیجـه نهایی این 
تاش هـا بایـد شـروع مذاکـرات یمنـی – یمنـی بـدون 
مداخلـه بیگانـگان، برقراری نظام سیاسـی مبتنی بر آرای 

مـردم و بازسـازی یمن باشـد.
وی همچنیـن بـا اشـاره بـه عوامـل و موانـع پیـش روی 
تـداوم آتش بـس در یمـن تصریـح کـرد: عامـل مهمـی 
کـه موجـب موفقیـت ماموریـت سـازمان ملـل در حفظ 
آتش بـس در یمن می شـود، اثبات بی طرفی آن سـازمان 
و اعمـال فشـار بـر آمریـکا و اروپا برای منع فروش سـاح 
بـه عربسـتان و امـارات اسـت، زیـرا اگـر فروش سـاح به 
این کشـورها متوقف نشـود، درگیری ادامـه خواهد یافت.
رئیـس شـورا مردم یمن را انسـان هایی بـا هوش و مصمم 
توصیـف کـرد بطـوری کـه در طول هفت سـال گذشـته  
بـا وجـود همـه تحریم ها و فشـارها موفـق به تولیـد انواع 
سـاح هـا از جملـه پهپـاد و موشـک بـه منظور دفـاع از 
خـود شـده اند و افـزود: همـگان از رنجـی که مـردم یمن 
در ایـن هفت سـال اخیر کشـیده آگاهنـد و در صورت از 

سـرگیری درگیری هـا، تخریـب، کشـتار و فقـر بیشـتری 
گریبانگیـر این کشـور خواهد شـد.

در  ملـل  سـازمان  بی طرفـی  کـرد:  تاکیـد  خـرازی 
میانجی گـری بـرای رسـیدن بـه راه حل در بحـران یمن، 
عامـل مهـم دیگـری در این خصـوص اسـت. او ادامه داد 
که ذهنیت انصاراهلل نسـبت به عملکرد گذشـته سـازمان 
ملـل از جملـه معاملـه آقـای بانکـی مـون در حـذف نام 
عربسـتان از لیسـت کشـتار کـودکان یمنـی در قبـال 
دریافـت کمـک مالـی از آن رژیـم بسـیار منفـی اسـت و 
سـازمان ملل باید بـا اقدامات خود همـکاری طرف یمنی 

را بیشـتر جلـب کند.
وی در همیـن حـال بـا اشـاره بـه مـوارد نقـض آتش بس 
اخیـر تصریـح کرد: چنانچـه یک طرف کاما بـه تعهدات 
خـود عمـل نکنـد و توافـق حاصـل شـده را نقـض کنـد، 
آتش بـس بی فایـده خواهد شـد. بـه اعتقاد ما می بایسـت 
بـه شـروطی کـه دولـت نجـات ملی یمـن بـرای حصول 

توافـق مطـرح کـرده اسـت، توجه جدی شـود.
گروندبـرگ هم در این ماقات با تشـریح آخرین وضعیت 
میدانـی و سیاسـی در یمـن، ضمـن قدردانـی از اعـام 
حمایـت ایـران از ماموریـت او برای پیشـبرد آتش بس در 
یمـن، ابراز امیـدواری کـرد همه طرف های ایـن درگیری 
بـه ویـژه در یـک مـاه پیـش رو که تـا انقضـای آتش بس 
موقـت باقی مانده اسـت، همکاری بیشـتری برای حصول 

آتش بسـی پایـدار داشـته باشـند.  ایسنا

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی در دیدار نماینده سازمان ملل در امور یمن تاکید کرد

حمایت کامل ایران از موفقیت آتش بس در یمن

آگهی مفقودی
ســند خودرو-برگ ســبز-برگ کمپانی-کارت شناســایی خــودرو و کارت 
ســوخت خودرو پژو پارس مدل 1393 شــماره موتور 124K0344797 شماره 
شاســی NAAN01CA9EH102601 شماره پالک ایران72-625و53 مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط می گردد. ساری
**************************************************************

سند کمپانی خودرو پژو 206 به شماره پالک ایران82-436ل44 شماره 
شاســی 19840485 مدل 1384 رنگ خاکســتری متالیک به نام سحر قدمی 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می گردد. ساری
**************************************************************

کارت مشــخصات اتومبیــل و برگ ســبز ســواری پژو پــارس مدل 1388 
رنــگ نقــره ای متالیــک شــماره موتــور 12488100505 شــماره شاســی 
NAAN21CA19E413277 شــماره پالک ایران62-568ص31 مفقود شده 

و از درجه اعتبار ساقط می گردد. ساری
**************************************************************

کارت ماشــین ســواری ســایپا 131 مدل 1391 شــماره پالک ایران62-
646ط52 شماره موتور 4638674 شماره شاسی S1412291101755 مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط می گردد. ساری
**************************************************************

ســند کمپانــی و ســند مالکیت ســواری پژو پــارس مدل 1386 شــماره 
پالک ایران78-399ی91 شــماره موتور 12486043396 شــماره شاســی 

50314730 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می گردد. ساری
**************************************************************

ســند کمپانی و سند مالکیت موتور ســیکلت پرواز به شماره پالک 586-
72782 مــدل 1389 شــماره موتــور 156FM110113386 شــماره شاســی 

N2N125R8955252 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می گردد. ساری
**************************************************************

ســند کمپانی و ســند مالکیت ســواری تویوتــا کروال مدل 2006 شــماره 
پــالک ایــران77-229ی89 شــماره موتــور 1ZZ2627515 شــماره شاســی 
JTDBBR23E863180742 مفقــود شــده و از درجه اعتبار ســاقط می گردد. 

ساری
**************************************************************

آگهی مناقصه عمومي )مرحله سوم(
 شماره مناقصه 39- 1401

شاپور کریمی
شهردارپارس آباد مغان

ت دوم
نوب

 دستگاه مناقصه گذار:شهرداری پارس آباد مغان
شماره مجوز:  401/367 ش- 1401/04/21

1- موضوع مناقصه: اجاره پنج دستگاه كاميون خاور مکانيزه و ساده با راننده جهت حمل زباله محالت و خيابانهاي سطح شهر  با ماشين آالت خاور 4 تني به جنب ايستگاه منابع طبيعي.

2- مقادير و ميزان حجم كار: روزانه حداقل 8 ساعت كار مفيد با تعيين وقت توسط مسئول خدمات شهري شهرداري .
3- مدت قرارداد و منابع  : مدت قرارداد يکسال شمسي و پرداخت كاركرد پيمانکار از منابع داخلي خواهد بود.

4- قيمت برآورد پايه :
1-4 برآورد پايه اجاره هر دستگاه ماشين مکانيزه  دارای مخزن 8 مترمکعب با راننده براي يکماه  :  مبلغ 350/000/000 ريال.
2-4 برآورد پايه اجاره هردستگاه ماشين كمپرسی دارای مخزن 8 مترمکعب با راننده براي يکماه : مبلغ 325/000/000  ريال.

5- پيشنهاد قيمت بايستي براي هر دستگاه خاور كمپرسی ساده و مکانيزه بصورت ماهانه و جداگانه بوده و به پيشنهادات مبهم، مشروط، مخدوش، فاقد تضمين و يا تحويل خارج از موعد 
مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد. 

6- سپرده شركت در مناقصه: ضمانت نامه بانکي يا واريزي نقدی به شماره حساب 310000088006 بنام شهرداري  پارس آباد نزد بانك ملي شعبه مركزي .
7 - شرايط متقاضي: داشتن تجربه كافي و مرتبط با موضوع مناقصه - داشتن حداقل 5 دستگاه ماشين خاور طبق مشخصات اعالمي توام با راننده داراي گواهينامه مرتبط -  توانايي ارائه 

تضمين انجام تعهدات به ميزان 10 درصد مبلغ كل قرارداد.
8 -  هزينه نشر آگهي و تامين كليه هزينه هاي كاميونها اعم از سوخت ، بيمه ، استهالك ، پرداخت حقوق و مزايا و اياب وذهاب رانندگان بر عهده برنده مناقصه و تامين كارگر بعهده شهرداري 

خواهد بود.
9- شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات بنا به صرفه و صالح شهرداري مختار مي باشد.

10- شركت كنندگان می بايست بعد از تکميل مشخصات و ارائه پيشنهاد قيمت از طريق سامانه ستاد www.setad iran.ir   سپرده شركت در مناقصه در پاكت )الف(2 - اسناد مناقصه به 
همراه اسناد مالکيت 5 دستگاه خاور به انضمام كپي مدارك هويت متقاضي در پاكت )ب(  برگ پيشنهاد قيمت به صورت صريح و خوانا در پاكت )ج( و هرسه پاكت در يك پاكت بزرگ قرار 

داده شده و به واحد حراست تحويل گردد. 
11- مهلت دريافت اسناد شركت در مناقصه:                    ازمورخه   1401/06/12 تا آخر وقت اداری مورخه    1401/06/16         

12- مهلت قبول پيشنهادها و تحويل اسناد :                    از مورخه 1401/06/17 تا آخر وقت اداری مورخه    1401/06/27 
13-  بازگشايي و بررسي پيشنهادها :                             دفتر شهردار -  ساعت 15 بعد از ظهر –  مورخه     1401/06/28  

نحوه تهيه و خريد اسناد مناقصه و ارائه پيشنهاد قيمت و كسب اطالعات و نحوه اطالع رساني صرفًا از طريق سامانه تداركات الکترونيك دولت )ستاد(  www.setad iran.ir  امکانپذير است.
شماره تلفن جهت تماس: 04532725002-3 

  نوبت اول:       1401/06/12-   نوبت دوم :      1401/06/14  

مبلغ سپرده شركت در مناقصهبرآورد اوليه  يکسال)ريال(موضوع مناقصه

اجاره 3 دستگاه كاميون خاور مکانيزه و  2 دستگاه كاميون كمپرسی  با راننده جهت حمل زباله 
500/000/000 ريال8/100/000/000با ظرفيت 4 تن با مدل 1390 به باال


