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به کار گرفته است
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فاجعه اســت؛ برای همــه، حتی بــرای آنهایی 
که با این قــوم همراهی نکرده اند فاجعه اســت.
بحــران اخالقی گریبان آنهایــی را که این روزها 
به نام معتــرض در صحنه حضــور دارند، گرفته 
اســت، آیا می توان آنها را بــه اخالق بازگرداند؟! 
داعیــه انقــالب، آزادی و ضدیت بــا دیکتاتوری 
 دارند اما هیــچ کدام از رفتار آنها نشــان دهنده 

شعارهایشان نیست.
می گویند با فرهنگ و با تمدن هســتیم، فرهنگ 
و تمــدن چند هزار ســاله داریم امــا بویی از آن 
نبرده انــد! بازی فوتبــال را به مســلخ می برند، 
ایــران و ایرانــی را ذبح می کننــد، علیه بازیکن 
تیم ملی فحاشــی می کنند. پرچم انگلیس را بر 
دوش خود می کشــند و از شکســته شدن دماغ 
بیرانوند به شــادمانی می پردازند. شاد از پیروزی 
 تیم ملــی انگلیس! باید برای حــال و احوال این 

جماعت گریست!
امــا آنچه که در میان قاطبه مردم وجود دارد، آن 
چیزی نیست که در آن فضای مسموم و آلوده به 

بی اخالقی و پلیدی دیده می شود.
مردم هر اندازه هم که نســبت به شرایط موجود 
گالیه داشته باشند، ایران اسالمی را دوست دارند 

و برای آن جان هم می دهند.
آن عــده ای که در این روزها عقده گشــایی می 
کنند، تخریب و تهدید می کنند، آدم می کشند، 
حتی یک آدم سیاســی را که یــک مقاله در نقد 
رفتار حامد اســماعیلیون نوشته، تهدید به تجاوز 
جنســی می کننــد! و ایــن اوج آزادی خواهی، 
دموکراسی و ضدیت با دیکتاتوری آنها است، این 
جماعت ایرانی نیســتند و ایرانی واقعی هم از آنها 
انزجار دارد.  رســانه های خارجی در این روزها با 
آتش تهیه ســنگین در صحنه نبرد حاضر هستند 
و وااسفا که برخی رسانه های داخلی همنوا با آنها 

مشغول وخیم تر کردن اوضاع هستند.
ســلبریتی ها بی توجه به شرایط کشور و آنچه که 
در واقعیت ماجرا وجود دارد، از آنهایی حمایت می 
کنند که مسبب اوضاع بحرانی این روزههای کشور 
هســتند و هنگامی که قانون بــا آنها برخورد می 
کند و خواهان اثبات مطالب ادعایی انتشــار یافته 
خود در فضای مجازی می شود، برخی رسانه های 
داخلی تیتر می زنند »تاوان در کنار مردم بودن« و 
این مردم کدام مردم هستند معلوم نیست! آیا این 
سلبریتی ها، آن مردمی که در بدرقه شهدای مدافع 
امنیت در اصفهان، شیراز، مشهد و دیگر شهرها به 

میدان می آیند، نمی بینند؟
این جماعت همانهایی هستند که شعار می دادند 
نه غزه نــه لبنان جان فدای ایران و اکنون از این 
شــعار به حمایت از انگلیس و آمریکا و اســرائیل 

رسیده اند.
آیا این قوم صالحیت و لیاقت ایران و ایرانی بودن 

را دارد؟

باید برای این جماعت گریست!

امیر ایرانی:

 بالگردهای هجومی و پهپادهای برد بلند 
به نیروی دریایی ارتش ملحق می شود
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آگهي  مناقصه عمومي - دو مرحله اي همراه با ارزیابی 
کیفی  شماره 1401/1-65

بشماره ثبت سامانه تدارکات دولت » ستاد« : ۲001001۲۲4000065

روابط عمومي  شرکت برق منطقه اي مازندران و گلستان

ت دوم
نوب

شرکت برق منطقه اي مازندران در نظر دارد خرید هادی پرظرفیت کامپوزیت خطوط 63 کیلوولت 
و  بشرح مشخصات  و  ذیل  شرایط  برابر  اول  فاز  توزیع  فوق  و  انتقال  فرسودگی شبکه  رفع  های  طرح 
کلیه  است  ذکر  به  نماید.الزم  واگذار  شرایط  واجد  گر  مناقصه  به   مناقصه  اسناد  در  مندرج  اطالعات 
فرآیندهاي برگزاري مناقصه ازدریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و همچنین گشایش پاکات ، مطابق فرآیند 
تعریف شده در بستر سامانه تدارکات الکترونیك دولت به آدرس  www.setadiran.ir  انجام خواهد 

شد.

از میزان مقرر، چك شخصی و  به پیشنهادهای فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر 
نظایرآن که مغایر با آیین نامه مذکورباشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

همچنین به  پیشنهادهاي فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتي که بعد از موعد مقرر در اسناد 
واصل شوند مطلقا ترتیب  اثر داده نخواهد شد. سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج 

میباشد.
https://wamp.tavanir.org.ir/tender/main.صرفا  آدرس  به  توانیر  معامالت  سایت  در  مراتب 

جهت اطالع رساني درج گردیده است

شرکت برق منطقه اي مازندران 

1- ارائه گواهی معتبر بابت مجوز تولید/ساخت/واردات / نمایندگي مجاز محصول مورد الزامات مورد نیاز
پیشنهاد.

مبلغ ضمانتنامه 
)شرکت در فرآیند ارجاع کار(

و  میلیون  و سه  و چهل  و هشتصد  میلیارد  » چهارده  معادل  ریال   14/843/000/337
سیصد و سی و هفت ریال تمام«

نوع ضمانتنامه 
)شرکت در فرآیند ارجاع کار( 

مطابق  بانکي،....(  ،ضمانتنامه  نقد(  واریزی)وجه  فیش  )شامل  معتبر  هاي  تضمین 
مورخ  هـ   بشماره 123402/ت50659  وزیران  هیأت  دولتي مصوبه  تضامین  نامه  آیین 

1394/9/22 و  اصالحیه هاي بعدي آن )مندرج در اسناد مناقصه(.

سامانه »تدارکات الکترونیك دولت )ستاد(« به آدرس www.setadiran.irمحل دریافت و ارسال اسناد:

از ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1401/09/02  الي ساعت 19:00 روز  شنبه مورخ زمان دریافت اسناد:
.1401/09/05

تا ساعت 15:35 روز یکشنبه مورخ 1401/09/20.مهلت ارسال پیشنهاد

ساعت 08:30 صبح روز سه شنبه مورخ 1401/09/22.زمان گشایش پاکات:

442/150/016/868 ریال معادل » چهارصد و چهل و دو میلیارد و یکصد و پنجاه میلیون قیمت پایه مناقصه:
و شانزده هزار و هشتصد و شصت و هشت ریال تمام « مطابق فهرست بهاء سال 1401.

محسن احمدی - شهردارشاهرود

نسبت  دارد  درنظر  شاهرود  شهرداری   
ساخت  پروژه  جهت  گذار  سرمایه  انتخاب  به  
مجتمع ستاره شرق )میدان جمهوری( از طریق 
فراخوان عمومی اقدام نماید ، لذا متقاضیان می 
توانند جهت دریافت آگهی فراخوان همه روزه 
و  گذاری  سرمایه  اداره  به  تعطیل  ایام  جز  به 
مراجعه  مردمی شهرداری شاهرود  مشارکتهای 
حاصل  تماس   023-31555547 تلفن  با  و 
فرمایند . ضمنا متن آگهی در سایت شهرداری 
به آدرس www.shahrood.ir جهت مشاهده 

متقاضیان قابل رویت و بهره برداری میباشد .
وقت  پایان  تا  فراخوان   اسناد   ارسال  مهلت 
اداری روز دوشنبه مورخ 1401/09/21 می باشد .

چاپ نوبت اول: 1401/09/02
چاپ نوبت دوم: 1401/09/09

 ))متن آگهي((
)) تجدید فراخوان  شهرداري((

ت اول
نوب

دیپلماسی www.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir| دوشنبه|2 اسفند 1400|شماره 5812|

مواضع تیم ایران  در وین در کنار  تبیین دیپلماســی 
عمل گرا و نتیجه محور ایران در مونیخ توسط وزیر امور 
خارجه و رایزنی های تلفنی رئیس جمهوری اسالمی با 
مقامات کشــورهای حاضر در مذاکرات بیانگر آن است 
که طرف غربی نمی توانــد از خطوط قرمز ایران مبنی 
بر لغو تحریم ها، راســتی  آزمایی و ضمانت دادن شانه 

خالی کند. 
نشســت امنیتــی مونیخ با حضــور دهها کشــور در 
حالی برگزار شــد کــه یکی از مهمتریــن مباحث آن 
را رایزنی هــای وزیــر امــور خارجه ایران بــا مقامات 
سایر کشــورها از جمله اعضای اروپایی مذاکرات وین 
تشــکیل می داد. آنچه غرب در فضای رســانه ای آن را 
دنبال می کرد القا کوتاه آمدن تهران از خواســته هایش 
بوده حال آنکه مواضــع مقامات ایران از رئیس جمهور 
گرفتــه تا وزیر امور خارجه و تیم هســته ای این توهم 
و زیــاده خواهی غربی را با ناکامی همراه ســاخت. در 
همین چارچوب وزیر خارجه ایران با مســئول دانستن 
آمریکا و متحدان غربی آن در هرگونه شکست احتمالی 
مذاکرات وین، امــا تاکید کرد تیم ایرانی با خوش بینی 

و جدیت برای رسیدن به توافق خوب تالش می کند.
»حســین امیرعبداللهیان« در مصاحبه با »کریستین 
امانپور« مجری شــبکه »سی اِن اِن« گفت: »آن بخشی 
که بــه جمهوری اســالمی ایــران برمی گــردد، چرا 
خوش بین هستیم؟ چون دولت آقای دکتر رئیسی اراده 
جــدی دارد برای اینکه به توافق خوب در وین دســت 
پیدا کنیم«.وزیر خارجه جمهوری اسالمی ایران با بیان 

اینکه ما برای رســیدن به یک توافق خوب، تالش های 
زیادی را در ادوار گذشــته کرده ایم، افــزود: »در این 
لحظات حساس و شرایط حساس مذاکرات ما در وین، 
اگر آمریــکا و طرف غربی ]واقع گرایانه[ برخورد نکنند، 
حتما مسئول شکست احتمالی مذاکرات خواهند بود«.

در همین حال حســین امیرعبداللهیــان در کنفرانس 
امنیتی مونیخ در پاســخ به ســؤال خانم الرا خلف در 
مورد گفت وگو با آمریکا اظهار داشت: آمریکایی ها ظرف 
هفته های اخیر به طور متناوب و از طریق واســطه های 
مختلف از ما خواســته اند که با ما مذاکرات مســتقیم 
داشته باشند. ما در پاسخ به واسطه ها اعالم کردیم که 
چشــم انداز چنین گفت و گویی برای ما چندان روشــن 
نیست و اگر قرار نیست دســتاوردی داشته باشیم چه 
نیازی به مذاکره مستقیم است.وی افزود: ولی اگر طرف 
آمریکایی یک ابتکار عمده از جمله برداشــتن برخی از 
تحریم هــا را انجام دهد، آنگاه می تــوان گفت که نیت 
آمریکایی هــا واقعی اســت.امیرعبداللهیان گفت: مایلم 
تأکید کنم که آنها تنها در قالب کلمات از حســن نیت 
حرف می زنند و این برای گفت وگوهای مستقیم کافی 
نیســت. آنها باید حسن نیت خود را به صورت عملی و 
در عرصه میدانی نشــان دهند.وی افزود: آنها می توانند 
برخی تحریم ها را بردارند یا برخی دارایی های مســدود 
شــده ما نزد بانک های خارجــی را آزاد کنند، این در 
حالی اســت که همزمان بــا گفت وگوهای جدید حتی 
برخــی تحریم های جدید نیز علیه اشــخاص حقوقی و 
حقیقی ایران از ســوی دولت آقای بایدن اعمال شــده 

اســت و این معنایش این اســت که دولت آقای بایدن 
همان مســیر ترامپ را دنبال می کند، لذا افکار عمومی 
می گوید که آنها در عمل یکی هستند.وزیر امور خارجه 
دیروز شــنبه نیز در کنفرانس امنیتــی مونیخ با بیان 
این که همکاران مــن در وین با بازی های دوگانه طرف 
غربی بر ســر »متن« و »زمان« روبرو هســتند، گفت: 
آمادگی رســیدن به یک توافق خوب را در کوتاه ترین 
زمان ممکن داریم، به شــرطی که طــرف دیگر آماده 
اتخاذ تصمیمات سیاسی مورد نیاز باشد. همچنین وزیر 
امــور خارجه در دیدار جوزپ بــورل در مونیخ تصریح 
کــرد: اگر ابتکارات ایــران نبود، تا این حــد به توافق 
نزدیک نبودیم، ولی طــرف مقابل باید بداند جمهوری 
اســالمی خطوط قرمز خود را نادیــده نخواهد گرفت. 
همچنین وزیر امور خارجه در دیدار همتای اسپانیایی 
گفت: گفت وگوها در وین به نقطه ای رسیده که نیازمند 
اتخاذ تصمیمات سیاســی طرف غربی برای رسیدن به 
توافق است و سه کشــور اروپایی تالش کنند حقوق و 
منافع مشــروع ایران رعایت شــود. از سوی دیگر وزیر 
خارجه نروژ در دیدار با امیرعبداللهیان نســبت به آغاز 
فصل جدیدی از روابط اقتصادی با ایران در پی حصول 
توافق در وین ابراز امیدواری کرد و گفت که این کشور 
برای گســترش همه جانبه و بــدون محدودیت روابط 
با ایران آمادگی کرد. ســفیر آمریــکا در کویت با بیان 
حســاس بودن مذاکرات جاری در وین اظهار داشــت، 
واشــنگتن در حال مشورت با شرکا و متحدان خود در 

منطقه و همچنین با اتحادیه اروپاست.

گــزارش
غرب نمی تواند از لغو تحریم ها، راستی  آزمایی و ضمانت دادن شانه خالی کند

برجامی ها ملزم به اجرای خطوط قرمز ایران
 شهید سلیمانی 

پیروز میدان جهاد اکبر و اصغر 
المللی »مکتب شــهید  ســومین کنفرانس بیــن 
ســلیمانی و تمــدن نویــن اســالمی بــا حضور 
اندیشــمندان و اصحاب رسانه از کشورهای مختلف 
در حالی برگزار شــد که همگان بر نقش و جایگاه 
سردار در تحقق صلح و عدالت جهانی تاکید و وی را 
فاتح هر دو میدان جهاد اکبر و اصغر معرفی کردند. 
دکتر »داود عامــری«، دبیــر کل »مجمع جهانی 
صلح اسالمی«، در مراسم افتتاح  سومین کنفرانس 
بین المللی »مکتب شــهید سلیمانی و تمدن نوین 
اســالمی« که 30 بهمن ماه در تهــران آغاز به کار 
کــرد، گفت:»شــهید ســلیمانی دارای خصایص و  
ویژگی های بسیار ممتازی بود و رهبر معظم انقالب 
اســالمی ایران، از شهید ســلیمانی به عنوان یک 
مکتب یاد کرد. شهید سلیمانی با خصوصیات ممتاز 
و خدمات ویژه ای که در حمایت از امت اســالمی 
انجام داد، شهید سلیمانی قهرمان صلح و عدالت در 

منطقه و قهرمان مبارزه با تروریسم بود.«
حجت االسالم دکتر »نبیل حلباوی«، امام جماعت 
بــارگاه مقدس حضــرت رقیه ســالم اهلل علیها در 
دمشق، پایتخت ســوریه نیز گفت:»شهید بزرگ و 
فرمانده ما حاج قاسم سلیمانی در مقایسه با رهبران 
نظامــی جهان الگویی بی همتــا و ممتاز بود که نه 
فقــط یک فرمانــده نظامی توانا و برجســته، بلکه 
رهبری رسالت مدار، مذهبی و عرفانی بود.«»شهید 
سلیمانی شهیدی جاوید است که حماسه و  دیدگاه 
وســیع معنوی وی  الهام بخش همــه قهرمانان و 
مبارزان در ســپاه قدس و رهبران مجاهد مقاومت 

در سوریه و لبنان و یمن و عراق است.«
همچنین حجت االسالم و المسلمین، دکتر مهدی 
ایمانی پور، رییس ســازمان فرهنــگ و ارتباطات 
اسالمی با اشاره به ویژگی های متعدد مکتب سردار 
شهید سلیمانی، مبارزات وی در غرب آسیا  و حمایت 
او از اقوام و پیروان مذاهب مختلف را تالشــی برای 
تحقق صلح پایدار عادالنه دانست. همچنین حضرت 
آیت اهلل نوری حاتم ساعدی از اساتید سطوح عالی 
حوزه علمیه نجف اشرف گفت:»شهید سلیمانی در 
حالی که یک فرمانده نظامی شــجاع و  طراح خبره 
حمالت تهاجمی علیه دشــمن بــود، قلبی رئوف و 
رحیم داشت و الگو و محبوب قلوب همرزمانش بود. 
عــالوه بر اینها، سیاســتمداری ماهر بود که احزاب 
مرتبط به خود را صالحانه رهنمود می داد و در حل 
تنش های سیاســی کمک می کرد. او ویژگی های 
بدیعی داشت که ظاهرا با یکدیگر ناهمگون بودند.«
از ســوی دیگــر دکتــر »ادریس الهانی«،  اســتاد 
دانشــگاه اهل تونس با تاکید بــر اینکه بهترین راه 
شــناخت پدیده ها، بررســی ویژگی هــای اضداد 
آنهاســت، گفت: » می توان با  شناخت ویژگی های 
امپریالیســم آمریکا و صهیونیسم اشغالگر و عوامل 
آنها به عنوان دشــمنان شــهید سلیمانی، به خوبی 
دریافت که وی مردی مجاهد و  مخلص برای وطن 
خود بود که طرح سلطه گرایانه آمریکا را در منطقه 
را که بر سیاســت های راهبردی ایران تاثیر منفی 

می گذارد، هدف قرار می داد.«
از سوی دیگر دکتر »ابولخیر«، نویسنده و از فعاالن 
رســانه ای کشور مصر گفت:»شــهید سلیمانی در 
تربیت نیروی مقاومت جهانی علیه صهیونیســم و 
اســتکبار جهانی نقشی همه جانبه و یگانه ایفا کرد. 
او جوانان همه مذاهب در لبنان، فلسطین و  عراق را  
با تربیت اخالقی، دینی، ایمانی، اجتماعی و  رفتاری 
در خــط مقاومت ذوب کرد. او مکتبی را تاســیس 
کرد که تحت تاثیر ارزشــهای غربی قرار نمی گیرد، 
به جغرافیا محدود نیســت. تحت تاثیر ارزشــهای 
صهیونیستی و حروف التین نیست بلکه تحت تاثیر 
ارزشهای اسالم نابی است که همه ملت های اسالمی 

تحت آن متحد می شوند.«
این اندیشــمند مصری درباره نقش سردار سلیمانی 
در شکســت ترویست های تکفیری داعش در عراق 
و ســوریه افزود: »تالش های شــهید ســلیمانی و 
همراهان او باعث شــد که جبهــه داخلی مقاومت 
عراق و ســوریه در برابــر اشــغالگران آمریکایی و 
صهیونیســتی با هم متحد شــوند و بــزرگ ترین 
پیــروزی هــا در مقابل »داعش« بــه مثابه یکی از 
خشن ترین ارتش های تروریســتی که با تمام قوا 
از سوی دشمنان حمایت می شد، شکست بخورد.«
دکتر ابوالخیر در ادامه تاکید کرد:»ســخن گفتن از  
شهید قاسم سلیمانی، یعنی سخن گفتن از معنای 
شهادت در اندیشه اسالم ناب محمدی و نماد آن در 
نهضت امام حســین علیه السالم که »مرگ با عزت 
بهتر از حیات در ذلت اســت«. ما نیز باید در مسیر 

شهید سردار سلیمانی حرکت کنیم.«

دریچـــه

نقل و انتقال لنج باری به شماره 
ثبت 11756- بندرعباس

بنادر و دریانوردی شهید رجایی

نوبت اول

مورخ   41460 شماره  سند  رونوشت  استناد  به 
 140011455765000141 سند  شناسه  با   1400/10/04
دفتر اسناد رسمی 45 قشم خانم فاطمه تلنده  فرزند 
به  باری  لنج  مالکیت  در  خود  سهام  دانگ   3 احمد 
شماره ثبت 11756- بندرعباس را به آقای راشد تنیده 

فرزند احمد انتقال قطعی داده است.
ایران آگهی  قانون دریایی  ماده 25  استناد  به  مراتب 

می گردد.

شناسه آگهی 1280711

آگهي مزايده عمومي شماره :  1000001190000010
به شماره مرجع : 130/1400

شركت توزیع نیروی برق استان اصفهان
امور تداركات و انبار ها 

موضوع مزايده : فروش سیم مسی اسقاط)70 تن(
شركت توزيع برق استان اصفهان در نظر دارد کاالی خود به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را  با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت )www.setadiran.ir( با شماره مزایده مرجع 130/1400  و)شماره سیستمی 1000001190000010( به صورت الکترونیکی به فروش برساند. 
زمان انتشار در سایت : یکشنبه مورخ 1400/12/01 ساعت 12.00 صبح

مهلت دریافت اسناد مزایده : شنبه مورخ 1400/12/07 ساعت 12:00
 تاریخ بازدید : شنبه مورخ 1400/12/07 از ساعت 8 صبح الی 13 بعدظهر تا سه شنبه مورخ 1400/12/16  

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت : شنبه مورخ 1400/12/21 ساعت 08:00 صبح 
زمان بازگشایی: شنبه مورخ 1400/12/21 ساعت 08:30 صبح 

 زمان اعالم به برنده:  یکشنبه مورخ 1400/12/22
ضمنا رعايت موارد ذيل الزامی می باشد: 

1- برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده ، پرداخت تضمین  شرکت 
در مزایده )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت ، بازگشایی پاکات ، اعالم به برنده ، واریز وجه مزایده و تحویل کاال در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد. 

2- پیشنهاد می گردد قبل از ارائه پیشنهاد از اقالم موضوع مزایده بازدید به عمل آورید. 
3-عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند : 

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 021-41934
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه ) www.setadiran.ir ( بخش« ثبت نام/پروفایل مزایده گر« موجود است.

  محل برگزاري مزایده : سالن جلسات شرکت توزیع برق استان اصفهان
ضمانتنامه شرکت در مزایده : سپرده الزم براي شرکت در مزایده به مبلغ 10 % مبلغ پیشنهادي بصورت ضمانتنامه بانکي معتبر  براي مدت سه ماه و قابل تمدید به 

درخواست شرکت توزیع برق استان اصفهان و یا فیش واریزي  به مبلغ مورد نظر به حساب سپهر صادرات به شماره 0105042522005
-تحویل ارسال سپرده شرکت در مناقصه بصورت فیزیکی و در پاکت الک و مهر شده قبل از ساعت برگزاری مناقصه به دبیرخانه شرکت توزیع برق استان اصفهان به 

آدرس اصفهان خ شریعتی عالوه بر بارگذاری بر روی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( الزامی است .
- شرکت توزیع برق استان اصفهان در رد یا قبول یك یا کلیه پیشنهادات مختار است.

- هزینه درج آگهي مزایده در صفحات  داخلي روزنامه هاي   اصفهان امروز - سیاست روز  بعهده برندگان مزایده میباشد.
- داوطلبان مي توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 13-36273011 داخلي  4274 واحد مناقصات و  قراردادها تماس حاصل نمایند.

 

شركت توزيع برق استان اصفهان

عربستان ۱۷ نفر را اعدام کرد
ســازمان ملل متحد اعالم کرد؛عربستان در کمتر 
از دو هفتــه ۱۷ نفر را اعدام کرده اســت، در حال 
 حاضر تعــداد افرادی که در صف اعدام هســتند، 

مشخص نیست.
به گزارش المیادین، ســازمان ملــل متحد اعالم 
کرد که عربســتان سعودی از دهم نوامبر جاری تا 
به امروز ۱۷ نفر را اعدام کرده اســت که ســه نفر 
از آنها روز گذشــته اعدام شــدند. سازمان ملل در 
گزارشی افزود: اعدام افراد در عربستان تنها بعد از 
اجرایی شــدن آن مشخص می شود و هیچ اطالعی 
از روند قضائی و صدور حکم وجود ندارد، به همین 
علت اکنون مشــخص نیست که چند نفر در صف 
اجرای حکم اعــدام قرار دارنــد. در ادامه گزارش 
ســازمان ملل متحد آمده است که بر اساس برخی 
گزارش ها، »حسین ابوالخیر« شهروند اردنی ممکن 

به زودی اعدام شود.
همچنین بر اســاس آماری که توســط خبرگزاری 
فرانسه فاش شد، عربستان سعودی در سال ۲۰۲۲ 
دو برابر بیشتر از سال گذشــته اعدام کرده است؛ 
افزایش شدیدی که سازمان های حقوق بشری بین 
المللی آن را به شدت محکوم می کنند. خبرگزاری 
رسمی عربستان سعودی »واس« نیز روز پنجشنبه 
گذشــته اعالم کرد که دولت این کشــور یک فرد 
سعودی و یک شهروند اردنی را پس از محکومیت 
آنهــا به اتهام قاچــاق قرص های مخــدر ممنوعه 
»آمفتامیــن« در منطقه الجوف این کشــور اعدام 
کرده اســت. این در حالی است که روز گذشته هم 
در پی محکومیت اعدام برای یک شهروند سوری به 
اتهام قاچاق مواد مخدر در عربستان، کاربران عرب 
زبان با هشــتگ »السعودیه« به این اقدام حکومت 

آل سعود واکنش نشان دادند.

خبــــر

نشست سخنگوی اقتصادی دولت با خبرنگاران؛ 

پرسشمهمیکه
بیپاسخماند


