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عبدالمهدی: اتهامات علیه دولتم درباره 
شهادت سردار سلیمانی مردود است 

 س���رویس خارجی: نخست وزیر سابق عراق طی بیانیه ای اتهامات 
رس���انه ای مطرح ش���ده علیه دولتش درباره اطالع داشتن درباره عملیات 
هواپیماهای آمریکایی برای هدف قرار دادن سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی 
را تکذیب کرد. دفتر رسانه ای »عادل عبدالمهدی« طی بیانیه ای گزارش برخی 
رسانه ها در این باره که طرف های رسمی عراق به هواپیماهای آمریکایی 
برای هدف قرار دادن س���ردار شهید قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس 
اجازه صادر کرده اند را رد کرد.در بیانیه نخست وزیر عراق تاکید شده که 
برخالف گزارش این رسانه ها، دولت وقت عراق سخت گیری های شدیدی 
درباره قوانین هرگونه تحرک، چه زمینی و چه هوایی داشته و با توجه به 
نقض هایی که هر از چندگاهی صورت می گرفت، این نقض ها ثبت شده 
و به طرف های مربوط گزارش داده می ش���د. گفتنی است »حید العبادی« 
نخست وزیر اسبق عراق دو روز قبل مدعی شده بود  هواپیمایی که اقدام به 
هدف قرار دادن سردار سلیمانی و ابو مهدی المهندس در نزدیکی فرودگاه 
بغداد کردند، این اقدام را با موافقت دولت وقت عراق انجام دادند. خبر 
دیگر اینکه منابع آگاه از وقوع یک انفجار مشکوک در یک مدرسه نظامی 

در فرودگاه بغداد خبر دادند. 

خیز ترامپ برای فروش یک میلیارد دالر سالح 
به مغرب درپی عادی سازی روابط با اسرائیل

 سرویس خارجی: دولت آمریکا اطالعیه ای را به کنگره این کشور ارسال 
کرد که بر اس���اس آن از قصد خود برای فروش یک میلیارد دالر تس���لیحات 
شامل پهپاد و تسلیحات هدایت دقیق به مغرب خبر داد.به گزارش رویترز، 
از جمله تسلیحاتی که به مغرب فروخته خواهد شد شامل چهار فروند پهپاد 
»9B-MQ« و تس���لیحات هدایت دقیق ساخت شرکت های الکهید مارتین، 
ریتون و بوئینگ است. این اقدام دو روز پس از عادی سازی روابط میان مغرب 
و رژیم صهیونیستی با میانجیگری آمریکا صورت گرفت. از سویی به دنبال 
عادی سازی روابط میان مغرب و رژیم صهیونیستی، منابع آگاه از وعده آمریکا 
برای سرمایه گذاری سه میلیارد دالری در مغرب خبر دادند. همزمان وزیر صنایع 
و بازرگانی مغرب از تماس های این وزارتخانه با سرمایه گذاران صهیونیست برای 
سرمایه گذاری در مغرب خبر داد. در چنین شرایطی تلویزیون رژیم صهیونیستی 
با اشاره به نقش عربستان در فراهم کردن زمینه عادی سازی روابط میان مغرب 
و رژیم صهیونیستی، از احتمال پیوستن ریاض به این روند در آینده نزدیک 
خبر داد و احتمال داد که اندونزی و عمان دو کشور بعدی باشند که به روند 

عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی ملحق خواهند شد.
 ادامه موج محکومیت

گروه اسالمی »العدل و االحسان« مغرب ضمن محکومیت اقدام پادشاهی 
این کشور در امضای توافق سازش با رژیم صهیونیستی، خواستار استفاده 
از تمامی س���ازوکارهای مس���المت آمیز موجود برای لغو این توافق شد. از 
س���ویی معاون وزیر خارجه روس���یه هم در واکنش به عادی سازی روابط 
میان مغرب و رژیم صهیونیستی اعالم کرد، این اقدام نباید به ضرر ملت 
فلسطین باشد. حزب اهلل لبنان هم اعالم کرد: آن هایی که به عادی سازی 
روابط با اسرائیل روی آورده اند به زودی می فهمند که از این کار چیزی جز 
ناکامی برداشت نکرده و کشورشان بر روی دشمن اسرائیلی و توطئه های 

خطرناکش گشوده می شود. 
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سرویس خارجی: دادگاه عالی 
آمریکا درخواست ایالت تگزاس و 
ستاد »دونالد ترامپ« رئیس جمهور 
آمریکا برای ابطال نتایج انتخابات در 

چهار ایالت این کشور را رد کرد.
هر سه قاضی که از سوی ترامپ 
در این دادگاه منصوب ش���ده اند نیز 
همراه با اکثریت قضات دادگاه عالی 
آمریکا این اقدام ایالت تگزاس و ستاد 
ترام���پ را رد کردند. ایالت تگزاس 
به همراه ستاد ترامپ در دادخواستی 
که به دیوان عالی آمریکا ارائه کردند 
خواس���تار ابطال نتیج���ه انتخابات 
در چهار ایال���ت کلیدی جورجیا، 
میشیگان، پنسیلوانیا و ویسکانسین 
ش���ده بودند که در تمامی این چهار 
ایالت کلیدی، بایدن پیروز انتخابات 

اعالم شده است. 
این دادخواس���ت توسط »کن 
پاکس���تون« دادستان کل تگزاس در 
روز 9 دسامبر )19 آذر( تنظیم شده 
بود. این حکم در حالی صادر می شود 
که اخیرا  1۰۶عضو جمهوری خواه 
مجلس نمایندگان با امضای یک سند 
»دادگاه یار« )amicus brief(، ضمن 
اش���اره به ادعاها در خصوص بروز 
تخلفات گسترده در انتخابات سوم 
نوامبر، حمایت خود را از ش���کایت  
تنظیم شده توسط دادستان کل تگزاس 
نزد دیوان عالی آمریکا اعالم و نظرات 
مش���ورتی خود را در این خصوص 
مطرح کرده  بودند. این درحالی است 
که با وجود رد دادخواست تیم ترامپ 

در دیوان عالی آمریکا، وکیل شخصی 
رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد که 

ش���کایات تیم حقوقی ترامپ برای 
ابط���ال نتایج انتخابات باز هم ادامه 
خواه���د یافت. به دنبال رد آخرین 
ش���کایت جمهوری خواهان برای 

ابطال نتیجه انتخابات در چند ایالت 
کلیدی آمریکا، »رودی جولیانی« وکیل 

شخصی ترامپ گفت اقدامات حقوقی 
تیم رئیس جمهور آمریکا برای تغییر 
نتیجه انتخابات ریاس���ت جمهوری 
۲۰۲۰ادامه خواهد یافت.وی افزود: 

پرونده به طور کلی رد نش���ده است 
بنابراین رئیس جمهور می تواند در 

دادگاه های محلی دوباره آن را مطرح 
کند و هی���چ مانعی ما را از مطرح 
ک���ردن این پرونده ها در دادگاه های 
دیگر که در آنجا هنوز پرونده داریم 

باز نمی دارد.همزمان رئیس جمهور 
آمریکا در واکن���ش به رأی دادگاه 

عالی آمریکا در رد درخواست ابطال 
نتیجه انتخابات چهار ایالت آمریکا، 
این دیوان را فاقد خرد و ش���جاعت 
خوان���د. دونالدترامپ در پیامی در 

این خصوص نوش���ت: دیوان عالی 
واقع���اً ما را ناامید کرد، هیچ خرد و 
شجاعتی ندارد! وی بار دیگر خود 
را پیروز انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا دانست و نوشت: بیشتر از هر 
رئیس جمه���ور فعلی در جهان رأی 
کسب کرده ام اما ظاهراً باخته ام. وی 
حکم دیوان عالی در خصوص ایالت 
تگ���زاس را یک بی آبرویی خواند و 
گفت: ما به هیچ دادگاهی نرسیده ایم 
که این رأی را به شایستگی قضاوت 
کند؛ این یک رس���وایی حقوقی و 
قانونی و یک شرم برای ایاالت متحده 

آمریکا است.
در چنین شرایطی افشاگر اسرار 
آل سعود موس���وم به »مجتهد«، از 
درخواست کمک مالی رئیس جمهور 
آمریکا از محمد بن سلمان ولیعهد 
عربستان خبر داد.وی گفت که دونالد 
ترامپ رئیس جمهور آمریکا به محمد 
بن سلمان ولیعهد عربستان پیام داده 
که در کاخ سفید ماندگار است و برای 
این کار نیاز به کمک مالی وی دارد.

وی افزود: ترامپ در پیام هایی که به 
محمد بن سلمان مخابره کرده گفته 
که قصد دارد از همه امکانات قانونی 
و غیرقانونی برای ماندن در کاخ سفید 
استفاده کند. به گفته وی،ترامپ هر 
روز از طریق دامادش کوشنر به بن 
س���لمان پیام می دهد وی کاخ سفید 
را ترک نخواهد کرد و همچنان راه 
چاره در اختیار دارد و فقط به کمک 

مالی بن سلمان نیازمند است. 

ديوان عالی آمريکا درخواست ستاد ترامپ برای ابطال انتخابات 4  ايالت را رد کرد

كوتاه از سراسر جهان

وزیر خارجه قطر: باید با قدرت در برابر گفتمان اسالم هراسی ایستاد 
ابنا: »محمد بن عبدالرحمان آل ثانی« با بیان 
اینکه دوحه خواهان دوری از سطحی نگری 
در پرداخت���ن به امور مربوط به تروریس���م 
است، گفت: نگاه واقع بینانه به افراط گرایی و 
خشونت نشان می دهد این موضوعات ارتباط 
با هیچ دینی ندارند و پیامبر اسالم )ص( نماد 
افراط گرایی نیست.وی با تأکید بر اینکه باید 
به بررسی و ریشه کن کردن عوامل افراط گرایی 

و تروریسم ازجمله عوامل اقتصادی و اجتماعی پرداخت، افزود: گفتمان 
اسالم هراسی مایه نگرانی ماست و باید با قدرت در برابر آن ایستاد.

 نشریه اشپیگل، ترامپ را »بازنده سال« معرفی کرد
فارس: نشریه آلمانی اشپیگل در گزارشی »دونالد ترامپ« رئیس جمهور 
مستقر در کاخ سفید را شخصیت بازنده سال توصیف کرد و نوشت: در 
دوران وی هیچ چیزی شرایط عادی نداشته و ریاست جمهوری وی از زمانی 
که آغاز شد بدون هیچ نجابت و وقاری به پایان رسید. در گزارش اشپیگل 
 آمده است: ترامپ فردی است که هیچ دغدغه ای درباره کارهای مشترک 

ندارد و تنها یک چیز برایش مهم بوده و آن شخص خودش است.
 جنبالط: اسرائیل جنگ طلب است

فارس: »ولید جنبالط« سیاستمدار لبنانی 
نزدیک به غرب، گفت: جهانی که رئیس جمهور 
آمریکا نوید آن را می دهد به گونه ای است که 
رژیم اسرائیل با هدف تجزیه و تخریب بیشتر 
به هر نقطه از آن هجوم خواهد برد. جنبالط، 
رئیس حزب سوسیالیست ترقی خواه لبنان در 
توییتی به انتقاد از دونالد ترامپ و نیز  رژیم 
صهیونیستی پرداخت و نوشت: ترامپ حاکم 
فعلی آمریکا، نس���ل های آینده در جهان عرب از مغرب تا مشرق را به 
آینده ای سیاه نوید می دهد که نشانه های جنگ، درگیری قبیله ای، سیاسی 
و قومی در همه جای آن سایه افکنده است و اسرائیل به هر گوشه و 

منطقه آن برای تخریب و تجزیه بیشتر هجوم خواهد برد.
 حمله تروریستی به یک پاالیشگاه در ونزوئال خنثی شد

فارس: وزیر نفت ونزوئال گفت که نیروهای امنیتی این کشور توطئه 
حمله به یکی از پاالیشگاه های کلیدی این کشور را خنثی کردند. »طارق 
االیس���امی« گفت که نیروهای امنیتی، دو شهروند ونزوئالیی را دستگیر 
و مواد منفجره ای که آنها قصد داشتند در پاالیشگاه »ال پالیتو« جاسازی 
کنند را ضبط کردند. االیسامی از کارکنان بخش نفت ونزوئال خواست در 
بحبوحه تهدیدهای کشورهای دشمن مانند آمریکا و کلمبیا برای لطمه زدن 

به ونزوئال، هوشیار باشند.
 سوییس اموال »لوکاشنکو« را بلوکه کرد

ایسنا: کش���ور سوییس اموال الکساندر 
لوکاشنکو، رئیس جمهور بالروس را به دنبال 
پیامدهای خشونت آمیز انتخابات در این کشور 
اروپای شرقی، مسدود کرد. طبق اعالم دولت 
سوییس، لوکاشنکو و پسرش ویکتور در میان 
1۵ نفری هس���تند که از ورود به سوییس یا 
سفر از طریق این کشور منع شده اند. به گفته 
دولت سوییس، ادعا می شود این افراد مسئول 

استفاده از خشونت و دستگیری های خودسرانه هستند. دولت سوییس 
همچنین خواستار آزادی افراد تحت بازداشت خودسرانه و تحقیق در مورد 

ادعاهای شکنجه و سوء رفتار نیروهای امنیتی بالروس شد.
 دولت گرجستان استعفا کرد

ایسنا: سرویس مطبوعاتی دولت گرجستان اعالم کرد که این دولت به 
دلیل تشکیل جلسه پارلمان جدید، طبق الزام قانون، کناره گیری کرد و از 
حاال به بعد نخست وزیر و همه کابینه به شکل )وزرای( موقت هستند. بر 
اساس قانون اساسی گرجستان، پارلمان دو هفته وقت دارد تا کابینه جدید 
را تایید کند و چنانچه در انجام آن شکست بخورد رئیس جمهور، پارلمان 
را منحل خواهد کرد و انتخابات پارلمانی زودهنگام اعالم خواهد کرد. 
پاکستان: هند اطالعات نادرست علیه اسالم آبادمنتشر می کند

فارس: پاکس���تان، دولت هند را به تامین مالی یک کمپین طوالنی 
مدت اطالع رس���انی نادرست علیه خود متهم  و اعالم کرد: این مساله 
را در نشست های جهانی مطرح می کند. وزیر خارجه پاکستان با اشاره 
به گزارش س���ازمان غیردولتی »EU Disinfo Lab « مبنی بر این که 
آژانس خبری هندی اخبار بین المللی آسیا موسوم به » ANI«تنها آژانس 
خبری اس���ت که اطالعات نادرست را پوشش می دهد،اعالم کرد: هند 
تالش کرده  است تا نهادهای بین المللی را از طریق وبسایت های اخبار 

جعلی فریب دهد. 

صد ها نفر از مردم ایالت اوهایو در پی اقدام پلیس این ایالت در قتل 
یک جوان سیاهپوست مقابل منزلش، دست به اعتراض و راهپیمایی زدند. 

معترضان خواستار شفافیت و اجرای عدالت در بررسی چگونگی قتل این 
جوان سیاهپوست شدند و شعار »نه به نژادپرستی پلیس« سر دادند.

اعتراضات علیه قتل یک سیاهپوست دیگر به دست پلیس آمریکا

س���رویس خارجی:منابع یمنی از عملیات 
ضربتی ارتش و کمیته های مردمی یمن وابسته 
به انصاراهلل در عمق خاک عربستان در جیزان و 
تصرف تعدادی از پایگاه ها و مواضع ارتش سعودی 
در این منطقه خبر دادند.شبکه المسیره اعالم کرد: 
نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن، نیروهای 
ائتالف متجاوز سعودی و مزدورانشان را در کوه 
جحفان و تپه الدفاع در جیزان غافلگیر کردند. به 
گفته المسیره، نیروهای ارتش و کمیته های مردمی 
یمن، مواضع و مقرهای متجاوزان در جحفان و 

تپه الدفاع را هدف حمالت س���نگین موشکی و 
توپخانه ای خود قرار دادند که خس���ارت ها و 
تلفاتی به ارتش متجاوز سعودی و مزدوران سودانی 
آن وارد کرد. نظامیان سعودی و مزدوران سودانی 
همچنین هدف عملیات تک تیراندازان یمنی قرار 
گرفته و غافلگیر ش���دند.از سویی،جنگنده های 
رژیم سعودی با شلیک چندین موشک مناطقی از 
شهرستان های مدغل و مجزر و صرواح  درخاک 
یم���ن را هدف قرار دادند. درچنین ش���رایطی، 
شهروندان یمن با برگزاری تظاهرات گسترده در 

استان »تعز«، مخالفت خود با حضور نظامی ائتالف 
س���عودی در کشورشان را اعالم کردند. ازطرفی 
رئیس کمیته عالی انقالب یمن اعالم کرد: آمریکا 
برای پوش���اندن جرایم خود مقامات کشورهای 
دیگر را در  فهرست تروریسم قرار می دهد.»محمد 
عل���ی الحوثی« در واکنش به تحریم چند نفر از 
مقامات دولت نجات ملی یمن از سوی آمریکا،در 
توئیتی نوشت: آمریکا با هدف پوشاندن جنایاتی 
که مرتکب شده، در راستای چسباندن برچسب 

تروریسم به دیگران کار می کند. 

عملیات ضربتي انصاراهلل در خاك عربستان؛ چند پایگاه ارتش سعودي تصرف شد

 س����رویس خارجی: »جیمز 
جفری« نماینده ویژه دولت آمریکا 
در ائت����الف به اصطالح ضد داعش 
اذعان کرد که دولت دونالد ترامپ از 
حمالت هوایی رژیم صهیونیستی در 

سوریه حمایت کرده است.

جیمز جف����ری درباره نحوه 
شکل گیری سیاست دولت ترامپ 
در سوریه و نقش خودش و »مایک 
پمپئو« وزیر خارجه آمریکا در این 
سیاست گفت: پمپئو و من افراد داخل 
دول����ت را درباره یک چیز مجاب 

کردی����م و آن اینکه باید به حضور 
ایران در سوریه رسیدگی شود. این 
مق����ام آمریکایی در ادامه اظهاراتش 
گفت: ما به این طریق سیاس����تمان 
در قبال س����وریه را یکپارچه کردیم 
و نتیجه کار، حصول موفقیت نسبی 

بوده چون با دریافت کمک های زیاد 
از ترکیه توانسته ایم اوضاع را باثبات 
کنیم. در این حال نماینده دائم سوریه 
در س����ازمان ملل گفت که سازمان 
منع تسلیحات شیمیایی به ابزاری در 

دست آمریکا تبدیل شده است.

واشنگتن: از حمالت هوایی اسرائیل به سوریه حمایت کردیم

اکونومیست: آشتی عربی میان کشورهای 
خلیج فارس ممکن نیست

سرویس خارجی:نشریه انگلیسی اکونومیست در گزارشی با اشاره به 
شاخص های بارز اختالف میان سران عربستان و امارات با امیر قطر، تحقق 
آش���تی عربی میان کش���ورهای خلیج فارس در این بازه زمانی را ناممکن 
توصیف کرد. اکونومیست اعالم کرد: آشتی عربی درزمان کنونی و درحالی 
که مساله به سطح درگیری شخصی میان کشورهای محاصره کننده قطر با 
امیر این کشور رسیده  است و امکان رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک را از 
میان برده ممکن نیست؛ به ویژه این که کشورهای محاصره کننده قطر باب 
ارتباط با اسرائیل را باز کرده و درها را بر روی قطری ها بستند. درگزارش 
اکونومیست آمده است: به نظر می رسد که دشمنی در میان کشورهای حوزه 

خلیج فارس تشدید شده است. 

شمارش معکوس برای آغاز تحریم های 
سنگین آمریکا علیه ترکیه

سرویس خارجی:همزمان با تصویب الیحه تحریم نظامی ترکیه درمجلس 
سنای آمریکا، شمارش معکوس برای آغاز  تحریم های سنگین   واشنگتن علیه 
آنکارا  به دلیل خرید س���امانه پدافند هوایی اس-4۰۰ روسی آغاز شد.سنای 
آمریکا نیز پس از مجلس نمایندگان، الیحه تحریم نظامی ترکیه را تصویب کرد.

تحریم ترکیه که چند روز پیش از سوی مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب 
رسیده بود از سوی مجلس سنای آمریکا نیز در قالب بودجه نظامی سال ۲۰۲1 
مورد تصویب قرار گرفت. این طرح با رأی موافق بیش از دو سوم اعضای 
مجلس سنا به تصویب رسید و به همین دلیل وتوی احتمالی ترامپ نیز بر آن 
اثری نخواهد داشت.در الیحه بودجه نظامی آمریکا طرح تحریم ترکیه به دلیل 

خرید و استفاده از سامانه موشکی اس 4۰۰ روسیه لحاظ شده است.

س���رویس خارج���ی: مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه 
1۵ صفحه ای در حمایت از مذاکرات 

صلح در افغانستان تصویب کرد.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
با تصویب قطعنامه ای از پیش���رفت 
در مذاکرات صلح افغانستان استقبال 

کرد.13۰ کشور عضو مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد در حمایت از این 
قطعنامه رای دادند. روسیه رای مخالف 
و کشورهای چین، پاکستان و بالروس 
رای ممتنع دادند. ۵9 کشور دیگر نیز 
از رای دادن خودداری کردند.قطعنامه 
سازمان ملل تحت عنوان »وضعیت 

افغانس���تان« شامل موضوعاتی چون 
صلح و آشتی، دموکراسی، حاکمیت 
قانون، حقوق بشر، مبارزه علیه مواد 
مخدر و همکاری منطقه ای می شود.
سازمان ملل با تصویب این قطعنامه 
خواستار توقف فوری خشونت ها شد 
و دولت افغانستان و طالبان را به کاهش 

خش���ونت ترغیب کرد.دراین حال 
سید عباس عراقچی معاون سیاسی 
وزیرخارجه جمهوری اسالمی ایران 
که به کابل سفر کرده است در دیدار با 
مشاورامنیت ملی افغانستان، بر حمایت 
تهران از دولت و روند صلح و قانون 

اساسی این کشور تاکید کرد.

تصویب قطعنامه حمایت از مذاکرات صلح افغانستان در  سازمان ملل

حمایت فرانسه از 
حفتر  شرم آور است

س���رویس خارجی:وزیر دفاع 
دولت وفاق  ملی لیبی  در مصاحبه ای، 
حمایت پاریس از ژنرال»خلیفه حفتر« 

را »شرم آور« خواند.
»صالح الدی���ن النمروش« در 
مصاحبه با ش���بکه »فرانس ۲4« به 
مواضع فرانسه تاخت و حمایت های 
فرانس���ه از خلیفه حفتر فرمانده 
نیروهای موس���وم به »ارتش ملی 
لیبی« را محکوم کرد.وی افزود: ما 
امیدواریم که فرانسه مواضعش را 
تغییر دهد البته این شرم آور است 
که  پاریس سال ها از حفتر حمایت 

کرده است.
النم���روش به دفاع از مواضع  
آن���کارا در لیب���ی  هم پرداخت و 
گفت:همکاری نظامی دولت وفاق 
مل���ی لیبی با ترکی���ه، کامال یک 
توافق علنی و اعالم ش���ده است و 
مانند اتحاد و ائتالف های حفتر با 
حامیانش، مخفی نیست.النمروش با 
بیان این که امکان مشروع شناختن 
حفتر در تحوالت لیبی وجود ندارد، 
افزود:  حفتر یک جنایتکار جنگی 
است.وی هشدار داد، اگر نیروهای 
وف���ادار به حفتر به نقض آتش بس 
در لیب���ی ادامه دهند در آن صورت 
دولت وفاق ملی از آتش بس خارج 
می شود و حمالت به نیروهای حفتر 

را از سر خواهد گرفت.

دولت  قانونی ليبی:

اتهام زنی تازه شورای 
امنیت به کره شمالی

سرویس خارجی:هفت کشور 
عضو شورای امنیت سازمان ملل، 
پیونگ یانگ را به استفاده از پاندمی 
کرونا برای سرکوب هر چه بیشتر 
حقوق بش���ر در کره شمالی متهم 

کردند.
کش���ورهای آلمان، انگلیس، 
فرانسه، بلژیک، استونی، آمریکا و 
جمهوری دومینیکن پس از مخالفت 
روس���یه و چین با برگزاری یک 
جلسه علنی درخصوص رسیدگی 
به نقض حقوق بشر در کره شمالی، 
این موضوع را در یک نشس���ت 
مجازی غیرعلن���ی مطرح کردند.

این هفت کش���ور در بیانیه ای که 
توسط »کریستوف هویسگن« سفیر 
آلمان در س���ازمان ملل قرائت شد، 
گفتند: نقض  حقوق بشر کره شمالی 
تهدیدی حتمی برای صلح و امنیت 
بین المللی است. دولت کره شمالی 
به جای ص���رف منابع برای مردم 
کش���ورش، آنها را برای برنامه های 
غیرقانونی اتمی و موشک بالستیک 

تخصیص می دهد. 
هویسگن گفت: تصمیم دولت 
پیونگ یانگ برای در اولویت قرار 
دادن برنامه های تسلیحاتی  خود به 
جای نیازهای مردم کش���ورش و 
انزوای آنها از جامعه بین الملل، بدون 
تردید تاثیرات پاندمی کرونا بر مردم 

کره شمالی را بدتر می کند. 

«�گ�هي من�اقصه ع�موم�ي»
شركت گستر� صنايع �يلي �ير�� (سهامي خا�) �� نظر ���� نسبت به خدما� خريد �ستگا� 
جوشكا�� مقا�متي سربه سر (Stationary Flash Butt Welding) �يل به تكه مركز� به همر�� 
كليه ملز�ما� �� يكي �� سا�ندگا� معتبر بين �لمللي �قد�� نمايد. لذ� تأمين كنندگا� ����� ���مه كا�� 

مرتبط� مي تو�نند با توجه به مو��� �يل نسبت به ��يافت �سنا� مناقصه �قد�� نمايند.
موضو� مناقصه:

  Stationary Flash Butt Welding �نتخا� تأمين كنند� جهت خريد يك �ستگا� جو�) 
به همر�� كليه ملز�ما� مطابق مشخصا� مند�� �� �طالعا� فني ��خو�ست.

مهلت ��يافت �سنا� مناقصه: �� تا�يخ 99/09/23 لغايت 99/10/03
�خرين مهلت جهت تسليم پيشنها�: ساعت 14:30 تا�يخ 99/10/03

���� محل ��يافت �سنا� � ���ئه پيشنها�ها: تهر��� خيابا� �صا� شير���� تقاطع خيابا� 
�يتاليا� پال� 66� ساختما� صند�� پس �ند�� كا�كنا� ��� �هن �.�.�� طبقه ���� �فتر شركت �يريد� 

��حد با��گاني خا�جي� 88995126�021
تضمين شركت �� مناقصه: 500,000,000 �يا� (پانصد ميليو� �يا�) به صو�� چك تضمين 

شد� بانكي متعلق به شركت كنند� � يا ضمانتنامه بانكي.
مد��� ال�� جهت ��يافت �سنا�: معرفي نامه معتبر.

���ئه ���مه كامل � �سنا� ثبتي �� طر� تأمين كنند� به همر�� پاكتها� پيشنها� قيمت �لز�مي مي باشد.
���يابي عمومي � �ختصاصي شركتها با توجه به شر�يط مو�� نظر شركت گستر� صنايع �يلي �ير�� 

�نجا� گرفته � شركت كنندگا� �� مناقصه حق �عتر�� به نو� � نحو� ���يابي نخو�هد ��شت.
��يافت �سنا� مناقصه � يا �مضا� �سنا� مناقصه هيچگونه حقي بر�� شركت كنند� �� مناقصه �يجا� 

ننمو�� � شركت �� �� يا قبو� يك يا كليه پيشنها�ها مختا� �ست.
(هزينه ��� �گهي به عهد� برند� مناقصه مي باشد.)

�گهى مناقصه  عمومى يك مرحله ��
����� جها� كشا���� شما�� 99/14 (چا� نوبت ���)

شركت شهركها� كشا����

شركت ش��هركها� كشا���� ��بس���ته به ����� جها� كشا���� به ش���ما�� ثبت 49532 � شناس���ه ملى 10100947065 �� نظر ���� �� محل 
�عتبا��� عمر�نى (����� خز�نه �س���المى - با سر�سيد حد�كثر �� ساله � س���اير منابع �عتبا�� به تشخيص كا�فرما) مناقصه عمومى يك مرحله �� موضو� 
" �حد�� كانا� MCn �� كيلومتر 300+11 تا 870+12 مجتمع پر��� ميگو� 6000 هكتا�� گميش���ا� ��قع �� �س���تا� گلستا�" به شما�� فر�خو�� 
2099001536000106 �� �� طريق مناقصه عمومى س���امانه تد��كا� �لكتر�نيكى ��لت (س���تا�) برگز�� نمايد كليه مر�حل برگز��� مناقصه �� طريق 

سامانه تد��كا� �لكتر�نيكى ��لت به ���� www.setadiran.ir �نجا� خو�هد شد.
1) مبلغ بر���� پايه: 87007 ميليو� �يا�

2) مبلغ تضمين شركت �� مناقصه: 4351 ميليو� �يا� 
3) حد�قل �تبه � �شته مو�� نيا�: �تبه 5 �شته ��

4) مهلت ��يافت �سنا� مناقصه: �� تا�يخ 1399/09/23 لغايت 1399/09/29 �� طريق سامانه تد��كا� �لكتر�نيكى ��لت 
5) مهلت ��سا� پاسخ �سنا� مناقصه: تا ساعت 16:00 تا�يخ 1399/10/09 (�� طريق سامانه مزبو�)  

6) �ما� با�گشايى پيشنها�ها: ساعت 10 قبل �� ظهر ��� چها�شنبه به تا�يخ 1399/10/10 به ���� بند 7
7) ���� مناقصه گز��: تهر��- خيابا� شهيد �كتر عباسپو� (تو�نير)- نبش كوچه گيتا- پال� 8

8) هزينه ��� �� نوبت �نتشا� �گهى �� ���نامه ها� �طالعا� (نوبت ���)� �ير�� (نوبت ���) � محلى �ستا� گلستا� به عهد� برند� مناقصه مى باشد.
9) به پيشنها�ها� فاقد �مضا�� مشر�� � مخد�� مطلقا� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد.

10) ساير �طالعا� � جزئيا� مربوطه �� �سنا� مناقصه مند�� �ست.
تلفن: 88671116-17 �بيرخانه كميسيو� معامال� 


