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ارمنی های ساکن قره باغ خانه های 
خود را به آتش کشیدند

 سرویس خارجی: شبکه فرانس ۲۴گزارش داد که بسیاری از ارامنه 
ساکن قره باغ پیش از آنکه منطقه را ترک کنند، خانه های خود را به 
آتش کشیدند. ارمنی های ساکن قره باغ پیش از ورود نیرو های جمهوری 
آذربایجان چنین اقدامی را انجام دادند. ورود نیرو های جمهوری آذربایجان 
به منطقه قره باغ نماد پیروزی نظامی این کشور است. ارمنی های ساکن 
قره باغ پیش از عزیمت به ارمنستان، خانه های خود را به عمد به آتش 
کشیدند تا کمترین دارایی ممکن را برای نیرو های جمهوری آذربایجان 
برجا بگذارند. ساکنان منطقه کلبجر )نزدیک قره باغ( نیز که برای ده ها 
س���ال تحت کنترل تجزیه طلبان ارمنی بود، پس از پیروزی نیرو های 
جمهوری آذربایجان، این هفته مهاجرت گس���ترده خود را به س���مت 

ارمنستان آغاز کردند. 
این شبکه تلویزیونی افزود: دیدن قره باغ خاطره مهاجرت و یک 
ضربه روحی دیگر را برایمان زنده می کند.شمار زیادی از مردم ارمنستان 
هم روز گذش���ته برای گرامیداش���ت یاد و خاطره قربانیان درگیری های 
اخیر میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان، در ایروان گردهم آمدند. در 
درگیری های اخیر ۲۳۰۰نیروی نظامی کشته شدند.گفتنی است در سایه 
توافق بر سر آتش بس کامل در منطقه قره باغ که تحت رهبری مسکو 
صورت گرفت، کنترل این منطقه دیگر در دست باکو خواهد بود. در این 
حال دستیار رئیس جمهوری آذربایجان گفت: وضعیت نامناسب جوی، 
عقب نشینی نیروهای ارمنی و غیرنظامیان را در امتداد جاده ای واحد که 
منطقه کلبجر را به ارمنستان متصل می کند، دشوار کرده است و به همین 
دلیل جمهوری آذربایجان با درخواس���ت ارمنستان برای تمدید مهلت 
خروج نیروهای این کشور از منطقه کلبجر تا ۲۵نوامبر )۵آذر( موافقت 
می کند. قرار اس���ت کنترل منطقه کلبجر که ارمنی ها آن را »کارواجار« 
می نامند، به عنوان بخشی از توافق نامه آتش بس برای پایان دادن به جنگ 
ش���ش هفته ای، به جمهوری آذربایجان بازگردانده ش���ود. مهلت اصلی 
برای برای خروج از این منطقه پیش از این ۱۵نوامبر بود. از س���ویی 
نخست وزیر ارمنستان ضمن اعالم این که صدها نیروی ارتش این کشور 
بعد از درگیری های منطقه قره باغ کوهستانی همچنان مفقود هستند، گفت 
امیدوار است آن ها را زنده بیابند. »نیکول پاشینیان« گفت صدها نفر از 
نیروهای ارتش این کش���ور همچنان بعد از درگیری های منطقه قره باغ 
کوهس���تانی مفقود هستند.وی گفت: امیدواریم آن ها را زنده پیدا کنیم. 
خبر دیگر اینکه وزارت دفاع روسیه از تشکیل مرکز واکنش انسانی بین 
وزارتخانه  ای برای ارائه کمک های الزم به مردم ساکن منطقه قره باغ خبر 
داد و برای این منظور، نخس���تین گروه عملیات ویژه امدادگران روسی 
نیز وارد ایروان شدند. وزارت دفاع روسیه از ایجاد مرکز واکنش انسانی 
بین وزارتخانه  ای برای کمک رس���انی به مردم منطقه قره باغ در ش���هر 
استپاناکرت )خان کندی( مرکز جمهوری خودخوانده قره باغ کوهستانی 
خبر داد. مرکز ملی مدیریت دفاع روسیه که زیر نظر وزارت دفاع فعالیت 
دارد، در گزارش خود در این باره یادآور شد، این مرکز به دستور ژنرال 
»س���رگئی ش���ویگو« وزیر دفاع و در چارچوب اجرای حکم والدیمیر 
پوتین رئیس جمهور درباره اقدامات مضاعف در جهت حفظ صلح و 
کمک رسانی در منطقه قره باغ، فعالیت می کند. در چنین شرایطی بنا بر 
گزارش رسانه های ترکیه، ریاست جمهوری این کشور طرح اعزام نیروی 
نظامی به جمهوری آذربایجان را به پارلمان ترکیه ارائه داد. طبق گزارشی 
که رسانه های ترکیه منتشر کردند، دولت ترکیه در تدارک برای استقرار 

نیروهای نظامی این کشور در جمهوری آذربایجان است.

اوباما: آمریکا با کمک جامعه جهانی توانست 
کره شمالی را تحریم ها کند

سرویس خارجی:اوباما گفت: ایاالت متحده به لطف بهبود روابط خود 
با س���ایر کشورها توانس���ت تحریم های »قوی« علیه کره شمالی را توسط 
شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۹اعمال کند.باراک اوباما، رئیس 
جمهوری پیشین آمریکا در خاطرات جدید خود با نام »یک سرزمین موعود« 
نوش���ت، سخنرانی ۲۰۰۹در پراگ خواستار یک جهان عاری از تسلیحات 
اتمی تا حدی با هدف اصرار در تالش برای جلوگیری از پیشرفت بیشتر 

برنامه های هسته ای ایران و کره شمالی بود. 
وی در این کتاب همچنین آورده است: من دلیل دیگر و البته عملی تری 
برای تمرکز بر مساله هسته ای داشتم به گونه ای که در سراسر اروپا خبرساز 
ش���ود؛ ما باید راهی برای جلوگیری از پیشبرد برنامه های هسته ای ایران و 
کره شمالی پیدا کنیم. این در حالی است که کره شمالی به دنبال برنامه های 
مشابهی که پیش تر در آمریکا و روسیه دنبال شده بود، به آموزش دلفین ها 

برای اهداف نظامی متهم شده است.
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سرویس خارجی: »ولیدالمعلم« 
وزیر خارجه سوریه دیروز در سن 

7۹ سالگی درگذشت.
ش���بکه تلویزیونی االخباریه 
س���وریه اعالم کرد ک���ه وزارت 
امور خارجه س���وریه درگذشت 
»ولیدالمعلم« معاون نخست وزیر و 
وزیر امور خارجه س���وریه را تایید 
کرد و تسلیت گفت. المعلم در سال 
۱۹۴۱ در دمش���ق متولد شد و طی 
س���ال های ۱۹۴8 تا سال ۱۹6۰ در 
مدارس رسمی این کشور مشغول 
تحصیل ب���ود و طی همین مدت 
دروس خ���ود را به اتمام رس���اند 
و وارد دانش���گاه شد و سال ۱۹6۳ 
در دانش���گاه قاهره در رشته اقتصاد 
فارغ التحصیل شد. وی دارای سه 
فرزند اس���ت.المعلم در سال ۱۹6۴ 
به وزارت خارجه سوریه پیوست.

وی در کشورهای تانزانیا، عربستان، 
اسپانیا، رومانی، انگلستان و آمریکا 
به عنوان دیپلمات مشغول فعالیت 
بود. المعلم س���ال ۱۹7۵ به عنوان 
سفیر این کشور در رومانی انتخاب 
شد و تا سال ۱۹8۰ در این سمت 
فعالیت داشت. وی از سال ۱۹8۰ تا 
۱۹8۴ در دفاتر اداری این وزارتخانه 
به عنوان مدیر بخش اسناد و ترجمه 
در وزارت خارجه و از سال ۱۹8۴ تا 
۱۹۹۰ به عنوان مدیر اداره دفاتر ویژه 
فعالیت می کرد. این دیپلمات کهنه 
کار سوری سالهای ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۹ 
به عنوان سفیر این کشور در آمریکا 
انتخاب شد و سپس سال ۲۰۰۰ به 
سمت معاونت وزیر خارجه رسید. 
المعلم س���ال ۲۰۰۹ وزیر خارجه 
سوریه شد و بعد از آن سال ۲۰۱۲ 
به معاونت شورای وزیران )نخست 
وزی���ر( و وزیر خارج���ه و امور 
مهاجرین رسید. وی دارای تالیفاتی 
هم در حوزه سیاست خارجی بود 

از جمله: فلس���طین و صلح مجهز 
به س���الح در سال ۱۹7۰، سوریه 
در دوره قیمومیت از سال ۱۹۱7 تا 
۱۹۴8، سوریه از استقالل تا وحدت 
از س���ال ۱۹۴8 تا ۱۹۵8 و جهان و 

خاورمیانه از نگاه آمریکایی .
المعلم در مواضع خود همیشه 
علی���ه آمریکا و مح���ور غربی-

عربی- صهیونیستی بود. وی تأکید 
داش���ت همه کشورهایی که تحت 
تحریم های ظالمان���ه آمریکا قرار 
دارن���د باید یک جبهه واحد برای 

مقابله با این تحریمها تشکیل دهند. 
وی درب���اره ترکیه نیز می گفت که 
این کش���ور یکی از حامیان اصلی 
تروریس���ت ها در سوریه و منطقه 
است و خاک سوریه را اشغال کرده 
است. وزیر خارجه سوریه همیشه 
حضور نیروهای آمریکایی و تُرک 
را در خاک س���وریه غیرقانونی و 
به معنای کامل کلمه، اش���غالگری 
می دانس���ت و می گفت سوریه از 
هیچ ت���الش و ابزاری برای پایان 
دادن به این اشغالگری فروگذاری 
نخواهد کرد. مسئله مهم دیگری که 
باید به آن اش���اره کرد، موضع وی 
درباره منطقه جوالن اشغالی بود و 
در این باره تأکید داش���ت که رژیم 

صهیونیستی از سال ۱۹67تا کنون 
دست به تخلفات گسترده در جوالن 
سوریه زده اما شرایط هر چه برای 
سوریه سخت باشد باالخره روزی 
فرا می رسد که دمشق وضعیت فعلی 
را تغییر خواهد داد و سوریه تأکید 
می کند که جوالن، س���وری بوده و 

سوری خواهد ماند. 
المعلم تیر ماه گذشته هم تأکید 
ک���رد که تحریمهای جدید آمریکا 
موسوم به »سزار« علیه سوریه تأثیر 
چندان���ی ندارد. وی گفت: ما ده ها 

سال است که به برخورد و تعامل 
با انواع تحریم ها عادت کرده ایم و 
باید تالش کنیم قانون س���زار را به 
یک فرصت برای تحقق خودکفایی 
و تعمیق همکاری با همپیمانان خود 
تبدی���ل کنیم. وی گفته بود، هدف 
از تحریمه���ای آمریکا هدف قرار 
دادن معیش���ت شهروند سوری و 
باز کردن باب بازگشت تروریسم 
همچون س���ال ۲۰۱۱است. المعلم 
همیشه در مسئله فلسطین هم اعالم 
می کرد موضع دمشق، حمایت از 
ملت فلس���طین است. وی درباره 
جمهوری اس���المی ایران به عنوان 
همپیمان راهبردی دمشق هم تصریح 
می کرد که تهران هیچ گاه سوریه 

را تنها نخواهد گذاش���ت و از این 
کشور حمایت خواهد کرد و رابطه 
با ایران بسیار عمیق است. در این 
حال وزارت خارجه روسیه در پی 
درگذشت ولیدالمعلم ضمن اعالم 
تسلیت، او را شریکی قابل اعتماد 
و دوس���تی وفادار خواند. وزارت 
خارجه روس���یه درگذشت المعلم 
معاون نخس���ت وزیر و وزیر امور 
خارجه س���وریه را تسلیت گفت 
و افزود: روس���یه یک شریک قابل 
اعتماد و دوس���ت وفادار خود را از 

دست داد.
پیام تسلیت ایران

وزیر امور خارجه جمهوری 
اس���المی ایران در پیامی خطاب به 
رئیس ش���ورای وزیران جمهوری 
عربی سوریه درگذشت ولید المعلم 
وزیر امور خارجه فقید این کشور 
را تسلیت گفت.محمدجواد ظریف 
وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی 
ایران در پیامی خطاب به »مهندس 
عرنوس« رئیس ش���ورای وزیران 
جمهوری عربی سوریه درگذشت 
ولید المعلم وزیر امور خارجه فقید 
این کشور را تسلیت گفت.در پیام 
ظریف آمده است: خبر درگذشت 
مرح���وم ولید المعلم معاون رئیس 

شورای وزیران و وزیر امور خارجه 
و س���وری های مقیم خارج کشور 
س���وریه را با کمال تاسف و اندوه 
فراوان دریافت کردم. مایلم مراتب 
تسلیت خود را برای این ضایعه به 
جنابعالی، خانواده محترم آن مرحوم 
و همکارانم در وزارت امور خارجه 
سوریه ابراز کنم. وزیر امور خارجه 
کشورمان در پیام تسلیت خود تاکید 
کرده اس���ت: ایشان در طول دوران 
حیات خود نقش مهمی در جهت 
خدمت و دف���اع از منافع ملی و 

امنیت کشورش داشت. ظریف در 
پایان از خداوند متعال علو درجات 
و رحمت واسعه برای وزیر خارجه 
فقید سوریه و همچنین موفقیت و 
س���عادت برای مردم و دولت این 

کشور مسئلت کرده است.
همچنین دس����تیار ارشد وزیر 
امور خارجه جمهوری اسالمی ایران 
در امور ویژه سیاس����ی در پیامی به 
قائم مقام وزارت امور خارجه سوریه، 
درگذش����ت ولید المعلم را تسلیت 
گفت. علی اصغر خاجی دستیار ارشد 
وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی 
ایران در امور ویژه سیاسی در پیامی 
به فیصل المقداد قائم مقام وزارت 
امور خارجه سوریه درگذشت ولید 

المعلم وزیر امور خارجه این کشور 
را تس����لیت گفت.  خاجی در این 
پیام ضمن ابراز همدردی و تسلیت 
خود به قائم قام وزارت امور خارجه 
سوریه، خانواده مرحوم ولید المعلم و 
همکاران وی در وزارت امور خارجه 
س����وریه ، از خداوند متعال برای 
آن مرحوم مغفرت الهی و همچنین 
برای دولت و ملت سوریه عزت و 

سربلندی آرزو کرد.
لبنان  از طرفی،رئیس جمهور 
در پیامی به همتای س���وری خود 
درگذشت »ولید المعلم« را تسلیت 
گفت. ش���بکه »المنار« اعالم کرد، 
»میشل عون« رئیس جمهور لبنان در 
پیامی به »بشار اسد« رئیس جمهور 
سوریه درگذشت »ولید المعلم« وزیر 
خارجه این کشور را تسلیت گفت.
پیش تر ُعمان به عنوان اولین کشور 
عربی درگذشت المعلم را تسلیت 
گفته بود. »نبیه بری« رئیس پارلمان 
لبنان هم به همین مناس���بت پیامی 
برای بشار اس���د فرستاد و فوت 
ولید المعلم را تسلیت گفت.»رمزی 
مشرفیه« وزیر امور اجتماعی در دولت 
پیشبرد امور لبنان به دستور میشل 
عون، در مراسم تشییع جنازه ولید 
المعلم شرکت کرد.از طرفی،انصاراهلل 
یمن ضمن تسلیت درگذشت وزیر 
خارجه س���وریه، وی را الگویی از 
سیاستمداری دانست که از مسائل 
امت خود در تمام محافل بین المللی 
دفاع می کرد.انصاراهلل درگذش���ته 
المعلم را ضایعه ای برای سوریه و 
تمام جهان عرب خواند و افزود، وی 
را الگویی از سیاستمداری دانست که 
از مسائل امت خود در تمام محافل 
بین المللی و منطقه ای دفاع می کرد.

از س���ویی،»محمود عباس« رئیس 
تشکیالت خودگردان فلسطین در 
پیامی به »بشار اسد« رئیس جمهور 
س���وریه، درگذشت »ولید المعلم« 
وزیر خارجه این کشور را تسلیت 
گفت. عباس در این پیام گفت، ولید 
المعل���م تمام زندگی   اش را وقف 
خدمت به کش���ور و ملتش و نیز 
حمایت از مسائل امت و در رأس 
آن مسأله فلسطین کرد.وزیر خارجه 
سوریه علیرغم آنکه کشور خودش 
درگیر جنگ است در مناسبت های 
مختلف بر حمایت دمشق از مسأله 

سوریه تأکید می کرد

درگذشت »وليد المعلم« وزير خارجه سوريه در 79 سالگی

دفاع دوباره مکرون از انتشار کاریکاتورهای موهن به مقدسات
فارس: رئیس جمهوری فرانس���ه با دفاع 
مجدد از انتش���ار محتوای موهن درباره پیامبر 
مکرم اسالم )ص( در این کشور، مدعی شد 
که پاریس به خاط���ر اینکه این کاریکاتورها 
باعث بحران در خارج می ش���ود، آزادی بیان 
را کن���ار نمی گذارد. در حالی که هنوز آتش 
خشم مسلمانان جهان از انتشار کاریکاتورهای 
توهین آمی���ز به پیامبر خاتم )ص( توس���ط 

نشریه های فرانسوی فروکش نکرده، امانوئل مکرون مجدداً به دفاع از این 
اقدامات موهن و ش���نیع پرداخت و مدعی شد: فرانسه حق آزادی بیان 
خود را به دلیل اینکه در خارج بحران ایجاد می کند، تغییر نخواهد داد. 
وی در توجیه دفاع خود از توهین به مقدسات و ادیان الهی، ادعا کرد: 

ما می توانیم اختالف نظر داشته باشیم اما درگیر نخواهیم شد.
 افشای جاسوسی آمریکا از کشورهای حوزه اسکاندیناوی

ایسنا: یک افشاگر اعالم کرد کمپانی های دفاعی و وزارتخانه ها در 
کشورهای حوزه اس���کاندیناوی هدف اقدامات جاسوسی آمریکا قرار 
داشته اند. رادیو دانمارک با استناد به گزارش محرمانه  یک افشاگر داخلی 
در س���رویس اطالعات دفاعی دانمارک گزارش داد، آژانس امنیت ملی 
آمریکا )ان اس ای( از همکاری یک جاسوس دانمارکی- آمریکایی برای 
جاسوسی هدفمند از وزارتخانه ها و کمپانی های خصوصی در دانمارک و 
سایر کشورهای حوزه اسکاندیناوی استفاده کرده است. سرویس اطالعات 
آمریکا به کابل های فیبر نوری و مرکز داده ای جزیره »آماگر« در جنوب 
کپنهاگ نیز دسترسی یافته و از آنجا ترافیک داده ای آلمان، نروژ، هلند و 

فرانسه و نهادهای سیاسی دانمارک نیز رصد می شده است.
 نخست وزیر انگلیس به قرنطینه رفت 

تس���نیم: بوریس جانسون نخست وزیر 
انگلی���س پس از تماس با فردی که مبتال به 
ویروس کرونا بوده به قرنطینه رفت. سخنگوی 
نخست وزیر انگلیس گفت: جانسون که اوایل 
امسال به خاطر ابتال به ویروس کرونا در بخش 
مراقبت های ویژه بیمارستانی در لندن بستری 
شده بود، هم اکنون در سالمت کامل به سر 
می برد و هیچ گونه عالئم خاصی ندارد. وی 
افزود: جانسون هدایت امور دولت از جمله تالش برای مقابله با شیوع 
ویروس کرونا را بر عهده خواهد داشت. جانسون روز پنجشنبه گذشته 
با نمایندگان پارلمان در دفتر نخست وزیری دیدار کرد که در بین آنها 
یک نماینده محافظه کار بوده که نتیجه تست ویروس کرونایش مثبت 

اعالم شده است.
 پکن اقدام ترامپ در ممنوعیت سرمایه گذاری در چین را 

محکوم کرد 
فارس: وزارت بازرگانی چین اقدام دولت ترامپ در ممنوع کردن 
سر مایه گذاری در شرکت های چینی به بهانه ارتباط با ارتش این کشور را 
محکوم کرد. در این بیانیه آمده که چین با فشاری که آمریکا بر شرکت های 
چینی از طریق قطع  سرمایه گذاری  در این کشور به بهانه امنیت ملی وارد 
می کند، مخالف است. وزارت بازرگانی چین در این بیانیه گفت: چین 
بار ها و بار ها درباره فشار بی اساسی که آمریکا روی شرکت های چینی 
وارد می کند، موضع صریح خود را اعالم کرده است. در ادامه این بیانیه 
آمده است: هیچ شواهدی برای نشان دادن اینکه شرکت های چینی تحت 
کنترل ارتش این کش���ور هس���تند وجود ندارد و این موضوع با نگرش 

حقوقی نیز مطابقت ندارد.
 استعفای رئیس جمهوری موقت پرو درپی تشدید اعتراضات

رئیس جمهوری موقت پرو همزمان با گسترش اعتراضات خشونت آمیز 
در این کش���ور از س���مت خود استعفا کرد. در حالی که پرو در بدترین 
بحران سیاس���ی خود در دو دهه گذش���ته به سر می برد، »مانوئل مرینو« 
رئیس جمهوری موقت این کش���ور در پی اعتراضات گس���ترده بخاطر 
برکناری »مارتین ویسکارا« رئیس جمهوری سابق، از سمت خود استعفا 
کرد. مرینو در یک سخنرانی کوتاه تلویزیونی گفت که علیرغم ادعاهای 
معترضان درمورد وقوع یک کودتای پارلمانی توسط اعضای کنگره، در 
چارچوب قانون به عنوان رئیس دولت سوگند یاد کرده بود. وی گفت: 
من هم مانند همه، بهترین ها را برای کشورمان می خواهم. این تصمیم 
پس از ناآرامی هایی که در آن دهها نفر از معترضان در درگیری با پلیس 

زخمی شدند، گرفته شد. 

كوتاه از سراسر جهان

 سرویس خارجی: مشاور امنیت 
ملی سابق کاخ سفید با تاکید بر اینکه 
تاریخ از دونالد ترامپ به عنوان یک 
»رئیس جمهور شکست خورده« یاد 
خواه���د کرد، از جمهوری خواهان 
خواست واقعیت پیروزی جو بایدن 

را بپذیرند.
»جان بولتون« که خود جمهوری 
خواه است در یک مصاحبه، از سران 
حزب جمهوری خواه خواست به ناز 
ک���ردن دونالد ترامپ پایان دهند و 
به شکس���ت او در انتخابات اذعان 
کنند.»فرید زکریا« مجری و کارشناس 
مطرح »سی ان ان« با سومین مشاور 
امنیت ملی کاخ س���فید در دولت 
دونالد ترامپ درباره توییت دو روز 
قبل رئیس جمهور آمریکا درباره اینکه 
جو بایدن پیروز شد چون انتخابات 

متقلبانه بود، مصاحبه کرد. 
جان بولتون در پاس���خ به این 
س���وال گفت: خب ش���اید دقیقا 
همینطور باش���د. به نظر من او در 
مسیری است که دارد تئوری خودش 
را در خصوص اتهام ها مبنی بر اینکه 
چطور در انتخابات تقلب شد، چه 
کسی به او خیانت کرد و از پشت به 
او خنجر زد، درست می کند. به همین 
خاطر است که من همیشه این حس 
را داشتم که او از اتاق بیضی شکل 
)اتاق کار ریاست جمهوری در کاخ 
س���فید( خارج خواهد شد اما او تا 
قبل از اینکه آسیب های زیادی نزند، 
ای���ن اتاق را ترک نخواهد کرد. او 
سخاوتمندانه منصب را ترک نخواهد 
کرد و آسیب های زیادی وارد خواهد 
کرد، آسیب به دولت خودش که با 

اخراج مقام های ارشد شروع شده 
است، آسیب زدن به دولت آتی بایدن 
با تاخیر ایجاد کردن در شروع دوره 
انتقال قدرت و صادقانه بگویم آسیب 
زدن به حزب جمهوری خواه با این 

ادعاهای بی اس���اس مبنی بر اینکه 
انتخابات را از او دزدیده اند. بولتون 
گفت: من به رای دهندگان حزب 
جمهوری خواه اعتماد دارم و معتقدم 
اگر رهبرانشان به آنها توضیح دهند 
که ترامپ کامال منصفانه در انتخابات 
باخت و واقعیت ها از ادعای او درباره 
به سرقت رفتن انتخابات حکایت 

ندارد، آنها آن را قبول خواهند کرد اما 
اگر آنها فقط صدای دونالد ترامپ را 
بشنوند، این غیر طبیعی است که افراد 
حاضر در طیف ما )اعضا و س���ران 
حزب جمهوریخواه( با این حرف 

)با ادعاهای ترامپ( مخالفت نکنند، 
در آن صورت آنها )رای دهندگان 
حزب جمهوریخواه( فکر می کنند 
که حرفهای او درست است و این 
موض���وع پایه ای برای بی اعتمادی 
واقعی به سیس���تم، بی اعتمادی به 
صحت فرآیند انتخاباتی ما و فرآیند 
قانون اساسی ما ایجاد خواهد کرد. 

واقعا روس ها و چینی ها بیش از این 
خواهان چیز بیشتری نیستند، کارهایی 
که ترامپ دارد می کند، به صورت 
بالقوه برای کشور هم خطرناک است.

بولتون گفت: به نظر من او در این 

چهار سال آسیب های زیادی وارد 
کرد و یک دلیل که من برای اولین 
بار در طول عمر بزرگسالی خودم به 
یک نامزد جمهوریخواه در انتخابات 
ریاس���ت جمهوری رای ندادم، هم 

همین بود.
در ای���ن حال یکی از اعضای 
با نفوذ ح���زب دموکرات آمریکا، 

گفت که رون���د انتقال قدرت به 
جو بایدن، قرار اس���ت هفته آینده 
آغاز شود.ران کالین، از اعضای با 
نفوذ حزب دموکرات ایاالت متحده 
آمریکا، گفت که مهلت انتقال قدرت 
به بایدن، نامزد انتخابات ریاس���ت 
جمهوری آمریکا که تا کنون بیشترین 
رای را به خود اختصاص داده، اعالم 
ش���ده است و این روند قرار است 

هفته آینده آغاز شود.
در این حال رئیس تیم حقوقی 
رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه ای 
مدعی ش���د که شواهدی در دست 
دارد که ترامپ را تا س���ه درصد از 
بایدن در ایالت های مورد مناقشه پیش 
خواهد انداخت. »رودی جولیانی« 
وکیل ترامپ و رئیس تیم حقوقی 
وی برای پیگیری ادعای تقلب در 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
گفت خش���م دونالد ترامپ رئیس 
جمهور آمریکا با افزایش ش���واهد 
تقل���ب در انتخابات افزایش یافته 
و وی از دادخواس���ت های قضایی 
خود عقب نشینی نکرده است.وی 
افزود: ش���رکت دیمنیون )شرکت 
دریافت آرای پس���تی( با ونزوئال 
و چی���ن ارتباطاتی دارد. جولیانی 
گفت: تا کنون وجود بیش از 6۰۰۰ 
رأی غیرقانونی در ایالت پنسیلوانیا 
برای تغییر نتیجه کافی اس���ت.این 
در حالی اس���ت که ستاد انتخاباتی 
رئیس جمهور آمریکا با عقب نشینی 
از بخش بزرگی از شکایت حقوقی 
خود برای جلوگیری از تایید نتایج 
رأی گیری در ایالت پنس���یلوانیا، 
پرونده را به فقط چند ش���عبه اخذ 

رأی محدود ک���رد. بعد از اذعان 
تلویحی و با اکراه »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهور آمریکا به شکس���ت 
در انتخابات ریاست جمهوری، تیم 
حقوقی ترام���پ از بخش بزرگی 
از ش���کایت انتخاباتی در ایالت 
پنسیلوانیا عقب نشینی کرد و با ارائه 
اصالحیه ش���کایت خود به دادگاه 
فدرال پنس���یلوانیا، از ادعای خود 
مبنی بر ممانعت غیرقانونی مسئوالن 
انتخاباتی این ایالت از حضور ناظران 
در زمان شمارش آراء در فیالدلفیا 
و پیتس���بورگ انصراف داد.در این 
حال رئیس جمهور س���ابق آمریکا 
در مصاحب���ه ای با اش���اره به این 
موضوع ک���ه هرکدام از نامزدهای 
انتخابات ریاست جمهوری به بیش 
از 7۰ میلیون رای دس���ت یافته اند 
گفت این موضوع نشان می دهد که 
کشور به شدت گسسته شده است. 
»باراک اوباما« گفت، عدم به چالش 
کشیدن ادعاهای بی اساس »دونالد 
ترام���پ« رئیس جمهوری آمریکا 
درباره تقلب گسترده در انتخابات 
توسط بسیاری از جمهوری خواهان 
ناامید کننده است.وی که با شبکه 
خبری »سی بی اس« مصاحبه می کرد، 
افزود: ما فراتر از قوانین نیس���تیم و 
این جوهره دموکراسی ماست. اوباما 
با اشاره به این موضوع که ادعاهای 
ترامپ درب���اره تقلب هیچگونه 
س���ناریوی واقعی و اساس قانونی 
نداشته، گفت: بایدن رئیس جمهور 
بعدی آمریکا خواهد بود و کاماال 
هری���س نیز معاون رئیس جمهور 

بعدی است.

بولتون: ترامپ باخت، جمهوری خواهان اذعان کنند

معترضان در راهپیمایی طرفداران ترامپ تابلوهای 
ضد نژاد پرستی تحت »جان سیاهپوستان اهمیت دارد« 
را از ساختمان ها در واشنگتن برداشتند و زیر پای خود 
خرد کردند.هزاران نفر از هواداران رئیس جمهوری آمریکا 

که معتقدند دموکرات ها برای شکس���ت دادن وی در 
انتخابات ریاست جمهوری این کشور دست به تقلب 
گسترده زده اند، تحت عنوان »راهپیمایی میلیونی ماگا« در 

خیابان های نزدیک به کاخ سفید تجمع کردند.

 حمله طرفداران ترامپ به نمادهای »ضد نژادپرستی« در واشنگتن

 سرویس خارجی: اماراتی ها نخستین ضربه 
جاسوس����ی از سوی رژیم صهیونیستی را تنها دو 
ماه پس از عادی سازی روابط با این رژیم متحمل 
شدند به طوری نیروهای امنیتی امارات از بازداشت 
دو صهیونیس����ت به دلیل تصویربرداری از یک 

ساختمان دولتی در دوبی خبر دادند.
روزنامه صهیونیستی اسرائیل الیوم نوشت که 
دو صهیونیس����ت به دلیل تصویر برداری از یک 
س����اختمان دولتی در دوبی بازداشت شده و برای 
تحقیقات بیشتر به نهادهای ذی ربط منتقل شدند. با 
وجود آنکه پلیس دوبی بازداشت این صهیونیست ها 
را تکذیب کرده اما برخی روزنامه ها و پایگاه های 
خبری معتقدند که این اقدام پلیس دوبی برای حفظ 

آبروی امارات صورت گرفته چرا که این کش����ور 
به تازگی توافقنامه عادی س����ازی روابط با رژیم 
صهیونیستی را امضا کرده و نسبت به تقویت روابط 
میان ابوظبی و تل آویو بسیار استقبال کرده است.

پیش از این نیز برخی نهادهای عربی نسبت به خطر 
جاسوسی رژیم صهیونیستی از کشورهای منطقه 
در سایه عادی سازی روابط با امارات هشدار داده 
بودند.این درحالی است که رسانه های صهیونیستی 
از فرود یک فروند هواپیمای اماراتی در فرودگاه 

بن گوریون در اراضی اشغالی خبر دادند. 
روزنامه صهیونیس����تی یدیوت آهارانوت 
گ����زارش داد یک فرون����د هواپیمای اماراتی که 
دیروز در فرودگاه بن گوریون در اراضی اشغالی 

به زمین نشست حامل مسئوالن بلندپایه خاندان 
حاکم امارات ب����ود. خبر دیگر اینکه وزیر امور 
خارجه بحرین به دنبال عادی س����ازی روابط، به 
سرزمین های اشغالی سفر می کند. شبکه »کان« رژیم 
صهیونیستی گزارش داد که »عبداللطیف الزیانی« 
فردا چهارشنبه برای نخستین بار بعد از امضای توافق 
عادی سازی روابط میان بحرین و رژیم صهیونیستی 
به سرزمین های اشغالی سفر می کند. این نخستین 
سفر علنی یکی از مسئوالن عالی رتبه دولتی بحرین 
به سرزمین های اشغالی به شمار می رود. قرار است 
نشست س����ه جانبه وزیران امور خارجه بحرین 
و آمریکا با بنیامین نتانیاهو، نخس����ت وزیر رژیم 

صهیونیستی برگزار شود.

افشای نخستین جاسوسی رژیم صهیونیستی از امارات، 2 ماه پس از عادی سازی روابط 
 سرویس خارجی: رئیس سرویس مبارزه با 
تروریسم عراق گفت به اطالعات تازه ای درباره 
سرکرده جدید داعش دست یافته که نشان می دهد 
دیگر شخص مهمی برای عناصر داعش نیست.

»عبدالوهاب الساعدی« اعالم کرد که درباره 
»ابو ابراهیم القرش���ی« سرکرده گروه تروریستی 
داعش به اطالعات تازه ای دس���ت یافته است و 
القرشی دیگر قادر نیست مستقیماً عناصر داعش 
را فرمانده���ی کند. به گفته این فرمانده عراقی، 
القرش���ی دائم در حال جابه جا شدن در مرزهای 
بین عراق و سوریه است و این تحرکات بیشتر 
در مناطق مرزی مشهود است. وی خاطر نشان 
کرد، القرش���ی دیگر برای عناصر داعش اهمیت 
زیادی ندارد و به همین دلیل، به صورت فردی 

و مخفیانه در حال جابه جا شدن است. الساعدی 
تصریح کرد، هنگامی که عناصر داعش بازداشت 
می ش���وند و از آنان پرسیده می شود آیا از وی 
اطالع دارند یا مستقیماً با او بیعت کرده اند، پاسخ 
می دهند که آنان با یک شبح بیعت کرده اند چون 

او را ندیده اند و صدایش را نشنیده اند. 
داعش سال گذش���ته القرشی را به عنوان 
جانشین »ابوبکر البغدادی« معرفی کرد. البغدادی 
در جری���ان یک عملیات نظامی در اکتبر ۲۰۱۹، 
در شمال غرب سوریه کشته شد. نیروهای امنیتی 
عراق به ویژه نیروهای س���ازمان الحشد الشعبی 
)بس���یج مردمی( هم در نوار مرزی مشترک با 
سوریه در حال عملیاتهای مختلفی هستند تا مانع 
از ورود عناصر داعش به خاک عراق شوند. در 

همین ارتباط، »قصی االنباری« مس���ئول سازمان 
»بدر« در اس���تان االنبار درباره همکاری نظامیان 
آمریکایی با عناصر داعش هش���دار داد و گفت 
که مناطق نوار مرزی، مناطقی سهل الوصول برای 
عناصر داعش است و این مسئله به خاطر حضور 

عناصر آمریکایی است. 
وی تأکید کرد که حضور اشغالگران آمریکایی 
در پایگاه هوایی »عین االسد« در غرب عراق که 
کنترل نوار مرزی این کشور با سوریه را بر عهده 
دارند، کار را برای نیروهای امنیتی عراق، دشوار 
کرده است. این مسئول عراقی خاطر نشان کرد، 
نیروهای آمریکایی کنترل برخی مناطق را در االنبار 
در دست دارند و اجازه می دهند از همین مناطق، 

عناصر داعش، وارد استان شوند. 

عراق: اطالعاتی از عدم پیروی تروریست های داعش از سرکرده جدید خود داریم

سرویس خارجی: تظاهرات ضدفرانسوی در 
پاکس���تان که از پریروز در شهر »راولپندی« و در 
اعتراض به هتاکی نشریه شارلی ابدو علیه ساحت 
مق���دس پیامبر اعظم )ص( آغاز ش���د، اکنون به 
تحصن تبدیل ش���ده و معترضان اعالم کردند که 
تا اخراج سفیر فرانسه از پاکستان به تحصن ادامه 
خواهند داد.هزاران نفر از فعاالن مذهبی و حامیان 
گروه مذهبی موس���وم به »نهضت لبیک« تظاهرات 
ضدفرانسوی را از مرکز شهر راولپندی آغاز کردند 
و قصد پیشروی به شهر اسالم آباد پایتخت پاکستان 
را داشتند که با مقاومت نیروهای پلیس و نهادهای 
مجری قانون روبه رو  شدند.رسانه های پاکستانی 
ساعت هایی  پس از آغاز تظاهرات از درگیری شدید 
میان تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی خبر داده و 
گفتند: پلیس برای منتشر کردن معترضان به شلیک 

هوایی و پرتاب گاز اشک آور متوسل شد.براساس 
این گزارش، هزاران نفر از ش���رکت کنندگان در 
تظاهرات ضدفرانسوی  اکنون در تقاطع »فیض آباد«، 
که بزرگراه اصلی منتهی به شهر اسالم آباد دست به 
تحص���ن زده و رهبران مذهبی نیز اعالم کردند: تا 
زمانی که دولت پاکستان اقدام به اخراج سفیر فرانسه 

نکند، تحصن معترضان ادامه خواهد یافت.
نشست شورای عالی گروه نهضت لبیک نیز 
همزمان برگزار شد و شخصیت های اصلی آن گفتند: 
دولت پاکستان ضمن اخراج سفیر فرانسه باید سفیر 
خود را از پاریس فراخوانده و تمامی قرارداد تجاری 
و اقتصادی میان پاکس���تان و فرانسه را لغو کنند. 
همزمان فضای اسالم آباد پایتخت پاکستان نیز امنیتی 
شده و مسئوالن انتظامی با حضور پلیس و نیروهای 
ضدشورش خیابان های منتهی به منطقه قرمز پایتخت 

)منطقه حفاظت شده موسوم به دیپلماتیک انکلیو و 
همچنین سفارت فرانسه( را به طول کامل مسدود 
کرده اند. رس���انه های پاکستانی گفتند: قرار نیست 
اجازه ای برای پیشروی معترضان به سمت اسالم آباد 
داده شود و با هرگونه اقدام تحریک آمیز از سوی 
مجری���ان تظاهرات امروز و نیروهای پلیس بیم آن 
می رود خشونت  و درگیری  شدید میان طرفین به 
وجود آید.رسانه های پاکستانی گفتند: خدمات تلفن 
همراه در شهر راولپندی و حومه مسدود شد و قرار 

است این وضعیت تا فردا برقرار بماند.
خبر دیگر اینکه،نتایج انتخابات پارلمان محلی 
در ایالت »گلگیت بلتستان«، سردترین منطقه واقع 
در شمال پاکستان که اکثریت جمعیت آن را شیعیان 
تشکیل می دهند، حاکی از پیشتازی حزب »نهضت 
عدالت« به عنوان حزب حاکم این کشور است. 

اخراج سفیر فرانسه، شرط معترضان در پاکستان برای پایان تحصن

معترضان سودانی پرچم رژیم 
صهیونیستی را به آتش کشیدند

س���رویس خارجی:ش���مار زیادی از مردم سودان همزمان با سفر یک 
هیات اسرائیلی به این کشور دست به تظاهرات زدند.معترضان پرچم رژیم 
صهیونیستی را در جریان این تظاهرات به آتش کشیدند. خبرگزاری رویترز 
به نقل از منابع آگاه اعالم کرد که هیاتی اسرائیلی روز یکشنبه در پی توافق 
عادی س���ازی روابط سودان و رژیم صهیونیستی و به منظور تقویت هرچه 

بیشتر روابط بین دو طرف راهی خارطوم شد .
مردم س���ودان بارها با برپایی تظاهرات های گس���ترده هرگونه سازش 
با رژیم صهیونیس���تی را به شدت محکوم کرده اند.از سویی،رئیس شورای 
حاکمیت انتقالی سودان با رهبران جبهه انقالبی دیدار و راه اجرای توافقنامه 
صلح جوبا را بررس���ی کرد.رهبران جنبش های انقالبی سودان که توافقنامه  
صلح جوبا را امضا کردند، وارد خارطوم شده و با عبدالفتاح البرهان رئیس 

شورای حاکمیت انتقالی سودان دیدار کردند. 

خارجی:مسئول  س���رویس 
سیاست خارجه اتحادیه اروپا آنچه 
را که در یمن رخ می دهد، »جنگ 
فراموش شده« توصیف کرد و گفت: 
آن جن���گ باید پایان یابد،  چراکه 
به بدترین بحران انسانی جهان که 
س���اخت دست انسان است، پایان 
می دهد.به گزارش اس���پوتنیک، 
جوزپ بورل، مس���ئول سیاست 
خارجه اتحادیه اروپا روز یکشنبه 
در توئیتی نوشت: مدت هاست در 
مورد بحران شدیدی که یمن شاهد 
آن است، صحبتی نکرده ایم. ما باید 
به این نزاع فراموش شده بپردازیم 
و درم���ورد یمن صحبت کنیم.وی 
فایل ویدئویی را با عنوان »خواهان 
صحبت در مورد یمن هس���تیم« 
منتشر کرد. در این فایل، تصاویری 
از اوض���اع در یمن و صحنه های 

جنگ که بیش از ۱۰۰هزار کش���ته 
و بیش از س���ه میلیون و 6۵۰هزار 
آواره برجای گذاشته است، نشان 

داده می شود.
بورل ادام����ه داد: ما خواهان 
صحبت در مورد یمن هستیم، چراکه 
بدترین بحران انسانی ساخت دست 
انس����ان در آن رخ داده اس����ت که 
۲۴میلیون از میان ۳۰میلیون یمنی را 
در وضعیت نیاز به کمک قرار داده 
است. حدود یک میلیون و 7۰۰هزار 
کودک از سوء تغذیه رنج می برند. 
کرونا نیز رنج یمنی ها را بیشتر کرده 
است. زمان پایان این جنگ فرا رسیده 
است.وی تصریح کرد: یمن شایسته 
توجه تمامی ما است. چراکه یمنی ها 
نمی توانند منتظر بمانند و نباید اوضاع 
به این منوال باقی بماند. باید به رنج 
آنه����ا پایان دهیم. یمن امکان انتظار 

را ن����دارد. بورل گفت که کمپینی 
اروپایی با عنوان »خواهان صحبت 
درباره یمن هستیم«، راه افتاده است.از 
سوی دیگر سفیر ایران در یمن ضمن 
ابالغ پیام محمد باقر قالیباف رئیس 
مجلس شورای اسالمی و ملت ایران 
به رئیس مجلس یمن و نمایندگان 
آن، بر تحکیم روابط تاریخی میان 
ته����ران و صنعا تاکید کرد و گفت: 
یمن سرنوشتش در دست خودش 
است و ایران مایل به برقراری روابط 
گسترده با یمن و تبادل تجارب در 
همه زمینه های سیاسی، اقتصادی و 

رسانه ای است.
حسن ایرلو در ادامه به اوضاع 
انس���انی دردناکی که ملت یمن در 
نتیجه ادامه حمالت ددمنشانه ائتالف 
تحت س���رکردگی آل سعود و نیز 
محاصره اعمال شده از سوی ائتالف 

ریاض علیه یمن، درسایه سکوت 
جامعه بین المللی و چشم پوشی 
آن از جنای���ات متوالی متجاوزان، 
تحمل می کنند، پرداخت .در همین 
حال،سفیر جدید یمن در سوریه در 
برابر رئیس ش���ورای عالی سیاسی 
یمن سوگند یاد کرد.»عبداهلل صبری« 
سفیر جدید یمن در سوریه در برابر 
»مهدی المشاط« رئیس شورای عالی 
سیاسی یمن سوگند یاد کرد. ادای 
سوگند سفیر جدید یمن در سوریه 
از طری���ق ویدئو کنفرانس صورت 
گرفت.رئیس مجلس شورای یمن 
ضمن خوش آمدگویی از مواضع 
جمهوری اسالمی ایران در راستای 
پایان دادن به جنگ و محاصره ملت 
یمن تش���کر و قدردانی کرد و از 
دعوت ایران برای صلح عادالنه در 

یمن تمجید کرد. 

اتحادیه اروپا: زمان پایان جنگ یمن فرا رسیده است

نوبت ���

آگهي مناقصه عمومي 
با  اخذ سپرده

RHS-9848504-T19 :��خو�ست شما��
موضو� �گهي:
گسكت    

براي كسـب اطالعات بيشتر به سـايت اين شركت 
www.BAORCO.IR مراجعه نماييد.

روابط عمومي و بين الملل

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي 
شماره: 99312

نوبت اول
شركت توليد نير�� بر� شهيد س��ليمي �� نظر ���� 
���ئه خدما� نظا�� ب���ر تعمير�� � بهر� بر���� نير�گا� نكا ��  
��طريق مناقصه عمومي �� مرحله �� بر�بر شر�يط مشخصا� � �طالعا� مند�� �� 

�سنا� مناقصه به مشا�� ��جد صالحيت ��گذ�� نمايد.
متقاضيا� مي تو�نند �س���نا� مناقصه �� �� ��� سه ش���نبه مو�� 99/8/27 لغايت 
��� چها�ش���نبه مو�� 1399/09/05 با مر�جعه به سامانه تد��كا� �لكتر�نيكي 
��لت (س���تا�) ب���ه ����: WWW.SETADIRAN.IR با ش���ما��: 
2099001364000017 ��ياف���ت نم���و��� � پس �� تكميل �س���نا�� پاكت 
پيش���نها�� خو� �� حد�كثر تا ساعت 14 ��� ش���نبه مو�� 99/09/15 ضمن 
با�گذ��� �� سامانه تد��كا� �لكتر�نيكي ��لت (س���تا�)� فقط پاكت �لف �� به 
صو�� فيزيكي به ����: س���ا�� � بلو�� ����� � خيابا� ���� � �نتها� كوچه 
شهيد عبا�  مد�� (���� 2) ش���ركت توليد نير�� بر� شهيد سليمي ��سا� 
نمايند. كليه پيش���نها�ها� ��صله ��� س���اعت 10 صبح ��� يكشنبه مو�� 
1399/09/16 �� سالن جلسا� ش���ركت با�گشايي خو�هد شد. بديهي �ست به 
پيشنها�ها� فاقد با�گذ��� �� سامانه تد��كا� �لكتر�نيكي ��لت (ستا�)� فاقد 
�مضا�� مشر��� مخد�� � پيشنها�هايي كه بعد �� موعد مقر� ��صل شو� مطلقا� 
ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد. س���اير �طالعا� � جزئيا� مربوطه �� �سنا� مناقصه 

مند�� مي باشد.
ضمنا� مبلغ تضمين فر�يند ��جا� كا� (شركت �� مناقصه) به مبلغ 431,500,000 
�يا� بو��� كه پيشنها��هند� مي تو�ند به صو�� ���يز نقد� (به شما�� حسا� �ين 
شركت: IR 350100004101113930231486  نز� بانك مركز� جمهو�� 
�س���المي �ير��) يا ضمانتنامه بانكي� بر�سا� �خرين �ئين نامه تضمين معامال� 

��لتي� تسليم نمايند.
�طالعا� مناقصه فو� �� س���ايت ش���ركت ما��تخصصي تولي���د نير�� بر� 
حر��تي كشو� به ����: www.tpph.ir نيز ثبت گر�يد� �ست. �� صو�� نيا�� 
پاسخگويي به سؤ�ال� �� بخش قر������� �� ساعا� ����� با �قايا� �بر�هيم ���� 

� غال� ���� با شما�� 01133369365 ��خلي 30 � 21 تما� حاصل فرمائيد.
شركت توليد نير�� بر� شهيد سليمي 
�مو� تد��كا� 

شر�ت توليد نيروى
برق شهيد سليمى

 مناقصه گ���ر�� مي تو�نن���د جه���ت كس���ب �طالعا� بيش���تر به س���ايت
 WWW.TENDER BAZRASI.IR � WWW.IETS.MPORG.IR  
 � WWW.SPGC.IR مر�جع���ه � يا با ش���ما�� تلف���ن 07731312238 

تما� حاصل فرمايند.
توجه: مناقصه گر�� ميبايست �� طريق سايت http://tender.spgc.ir (سامانه 
برگز��� �لكتر�نيكي معامال� � بانك �طالعا� منابع شركت مجتمع گا� پا�� 
جنوبي) نسبت به ثبت نا� �قد�� � سپس كليه فرمها� ���يابي صالحيت مختص 
�ين مناقصه �� به �قت مطالعه� بر�سي � تا قبل �� �تما� مهلت مقر� تكميل نمايند. 
بر�سي ���يابي كيفي مناقصه گر�� بصو�� غيرحضو�� � صرفا� �� طريق سامانه 

مذكو� صو�� خو�هد گرفت.
���بط عمومي شركت مجتمع گا� پا�� جنوبي

آگهي فراخوان مناقصه عمومي
شماره مجوز: 1399/4747

نوبت اول
شركت مجتمع گا� پا�� جنوبي ��نظر ���� �قال� مو�� نيا� خو� �� با شر�يط 

�يل �� طريق مناقصه عمومي تأمين نمايد:
تقاضا� شما�� I - 9740866- MA   مناقصه شما�� 99/072شما�� تقاضا � مناقصه

شر� مختصر �قال� 
VIBRATION MONITOIRING SYS ''BENTLY NEVADA''��خو�ستي

مبلغ تضمين شركت 
�� فر�يند ��جا� كا�

مبلغ تضمين شركت �� فر�يند ��جا� كا� به ميز�� 1/25/000/000 
�يا� مي باشد.

نو� تضمين شركت 
�� فر�يند ��جا� كا�

تضمين شركت �� فر�يند ��جا� كا� بصو�� يكي �� تضامين قابل 
قبو� �فق �يين نامه تضمين شما�� 1234202/�50659ه�    مو�� 

94/09/22 هيأ� ��ير�� مي باشد.
تبصر�. �� صو�� ���ئه تضمين شركت �� فر�يند ��جا� كا� 
بصو�� �جه نقد� مبلغ نقد� مي بايست به شما�� حسا� 

0108650865001 به نا� شركت  مجتمع گا� پا�� جنوبي بانك ملي 
�ير�� كد 7726 شعبه بند� نخل تقي ���يز � �صل فيش ���يز� 

���ئه گر��.
مبلغ بر����� 

25/000/000/000 �يا�مناقصه

تا�يخ تحويل �سنا� به 
تا�يخ گشايش پاكت ها� 99/10/21��جدين شر�يط

99/12/21فني

�خرين مهلت ���ئه 
تا�يخ گشايش پاكت ها� 99/11/25پيشنها�ها

1400/01/10مالي

���� � تلفن 
مناقصه گز��

�ستا� بوشهر� عسلويه� منطقه �يژ� �قتصا�� �نر�� پا��� شركت 
مجتمع گا� پا�� جنوبي� فا�2 � 3 � مديريت با��گاني� ����� خريد


