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خبرگــزاری رویتــرز در گزارشــی نوشــت در صورت 
دســتیابی به توافق در روند مذاکرات برجامی در وین و لغو 
تحریم ها، ایران آماده است تا صادرات نفت خود را به میزان 

قابل توجهی افزایش دهد.
به گزارش روز دوشــنبه ایرنــا، رویترز نوشــت: ایران 
می تواند به ســرعت میلیون ها بشکه نفت ذخیره شده خود 
را در صورت توافق با آمریکا بر ســر برنامه هســته ای اش 
صادر کند و این مقدار نفت را در مکانی برای آغاز صادرات 

ذخیره کرده است.
رویترز با اشاره به مذاکرات غیرمستقیم هسته ای ایران 
و آمریــکا برای احیای برجام به نقــل از دو مقام دیپلمات 
نوشــت: بعد از وقفه در مذاکرات در روز یکشنبه همزمان 
اعالم نتایج انتخابات ایران، انتظار می رود مذاکرات با حدود 

۱۰ روز وقفه ادامه یابد.
رویترز به نقل از منابع حوزه نفت نوشت: ایران چهارمین 
ذخایر بــزرگ نفتی جهان را در اختیار دارد و بشــدت به 
درامد حاصل نفت نیــاز دارد. اگر دولت جو بایدن و دولت 
ایران به توافقی دســت یابند که به موجــب آن تحریم ها 
برداشته شــوند، ایران می تواند تولید نفت خود را از حدود 
۲ میلیون  و ۱۰۰ هزار بشــکه در روز به ۳ میلیون و ۸۰۰ 

هزار بشکه نفت در روز افزایش دهد.
ایــن امر می تواند تولید نفت ایــران را به قبل از اعمال 
تحریم ها بازگرداند اما به دلیل سالها سرمایه گذاری پایین 
در میادین نفتی و کاهش  سنگین تولید این رویه به زمان 

نیاز دارد.
براساس براورد شرکت های مشاوره ای و نظارتی انرژی 
انتظار می رود شرکت ملی نفت ایران ذخایر نفتی را که در 

ســکوهای نفتی دریایی و دکل های  زمینی ذخیره کرده و 
محتوی ۲۰۰ میلیون بشکه نفت است صادر کند.  

این مســاله باعث خواهد شــد این امــکان را به وجود 
مــی آورد که ایران برای بیش از ۶ ماه، یک میلیون بشــکه 
نفت بیشتر یا یک درصد عرضه جهانی را به بازار صادر کند.

رویترز به نقل از ایمان ناصری مدیرعامل شرکت مشاوره 
ای اف جی ای نوشــت: ایران از تقریبا ۶۰ میلیون بشــکه 
موجــودی نفت خود اســتفاده خواهد کــرد که ۳۰ تا ۳۵ 
میلیون بشــکه از آن در دو سال گذشته و در چند ماه لغو 

تحریم ها تولید شده است.

افزایش یک میلیون بشکه نفت خام ایران می تواند فشار 
بر قیمت های جهانی نفت را کاهش دهد اما بانک ســرمایه 
گذاری گلدمن ساکس ماه گذشــته گفت که بازار جهانی 
نفت باید بتواند بســرعت مازاد نفت را جذب کند. تقاضای 
ســوخت همزمان با از ســرگیری فعالیت هــای اقتصادی 
ناشــی از همه گیری افزایش یافته است و تولیدکنندگان 
نفــت اوپک و متحدان آنها دربــاره افزایش عرضه در بازار 
محتاطانه عمل می کنند تا یاز شــوک ناشی از عرضه نفت 

ایران  جلوگیری کنند.
فلورین تالر مدیرعامل شرکت مشاوره ای اویل ایکس در 

این زمینه گفت بازگشــت ایران به بازار نفت نباید مقاصد 
اوپــک پالس را برای افزایش تدریجی تولید تا وقتی تقاضا 

از اروپا و آمریکا ادامه دارد، از مسیر اصلی آن خارج کند.
این رســانه افزود برخی از تانکرهای نفتی ایران همین 
حاال نیز در آسیا حضور دارند که از نظر تاریخی بزرگترین 

بازار نفت ایران را تشکیل می دهد.
این گــزارش به نقــل از یک تاجر ارشــد نفتی چینی 
نوشــت: ایران صادرات خود به چیــن را در ماه های آوریل 
و می کاهش داد و نفت بیشــتری را ذخیره کرد که احتماال 
هدف ان فروش این محصول به قیمتی باالتر در صورت لغو 

تحریم ها است.
رویترز به نقل از شرکت های مشاوره نفتی اف جی ای و 
اویل ایکس افزود: ذخیره شناور نفت ایران به شکل میعانات 
است که ماده اولیه ترجیحی برای شرکت های پتروشیمی در 

چین، کره جنوبی و امارات را تشکیل می دهد.
به گفته اف جی ای، ایران تقریبا ۱۲۰ میلیون نفت خام 
و میعانــات گازی در یک انبار زمینــی دارد که تقریبا یک 
سوم تاسیســات ذخیره نفت برون مرزی این کشور عمدتا 

در چین را تشکیل می دهد.
رویترز به نقل از تحلیلگر ارشد شرکت اطالعات انرژی و 
ردیابی نفتکش ها،  کپلر، نوشت انتظار می رود شرکت های 
نفتی چین و هند و مشــتریان اروپایی مانند ساراس، اِنی و 

ریپسول به خرید نفت ایران عالقه نشان دهند.
مقامات ایرانی نسبت به افزایش تولیدات خود خوشبین 
هستند و یک مقام ارشد شرکت نفت ایران ماه جاری گفت 
که بیشــتر تولید در یک ماه از ســر گرفته خواهد شد اما 
ناظران انتظار دارند که این امر زمان بیشتری طول بکشد.

رویترز خبر داد

آمادگی ایران برای صادرات محموله های بزرگ نفتی

دادستان های آلمان دیروز دوشنبه اعالم کردند، یک مرد روس مشغول به 
کار در یکی از دانشگاه های این کشور به اتهام جاسوسی و انتقال اطالعات به 

سازمان های اطالعاتی روسیه دستگیر شده است.
به گزارش آسوشــیتدپرس، این متهم که تنها با اسم »ایلنور ان« معرفی 
شده، روز جمعه دســتگیر شده و خانه و محل کارش نیز مورد تفتیش قرار 
گرفته است. دادستان های فدرال آلمان گفتند، او در یک دانشگاه آلمانی به 
عنوان استاد راهنما برای دوره استادی علم و تکنولوژی مشغول به کار بوده 
است. آنها دانشــگاه را معرفی نکرده و مشخص نکردند که او در کجای این 

کشور دستگیر شده است.

بازداشت جاسوس روس در آلمان
روزنامه اقتصادی »مارکر« رژیم صهیونیستی هزینه مستقیم حمله این رژیم به 
نوار غزه را ۲.۵ میلیارد شــِکل )واحد پول این رژیم( برآورد کرد. این هزینه همان 
مبلغی است که ارتش برای جبران هزینه های مهمات مورد استفاده سیستم گنبد 
آهنین، ساعات طوالنی پرواز هواپیماها و هزینه نیروهای نظامی و پوششی به عنوان 
جبران مطالبه می کند. روزنامه مارکر نوشــت، این هزینه جوابگوی ذخیره سازی 
انبارهای ارتش با سالح و مهمات به جای تجهیزاتی نیست که در جریان حمله به 
نوار غزه استفاده شد چرا که برای این کار میلیاردها شِکل دیگر باید هزینه شود. با 
وجودی که در جنگ اخیر حمالت زمینی نبود، ارزیابی ها نشان می دهند که هزینه 

روزانه حمالت هوایی افزایش یافته است.

هزینه سنگین حمله اسرائیل به غزه
یک نشریه آمریکایی تعداد پهپادهای مستقر آمریکا در عراق، افغانستان و 
سوریه را بیش از ۷۰ فروند اعالم کرد.  نشریه نشنال اینترست اعالم کرد که 
ارتــش آمریکا درحال حاضر بیش از ۷۰ فروند پهپاد از نوع »ریبر« در عراق، 

سوریه و افغانستان دارد.
 ۱۶-F در این گزارش آمده است که این تعداد پهپاد شامل جنگنده های
آمریکا در این کشــورها نمی شــود. این مجله آمریکایی همچنین نوشــت: 
ســازمان ســیا و نیروی هوایی آمریکا اکنون تعداد زیادی هواپیمای بدون 
سرنشــین دارند که طول آنها حدود ۲۷ متر اســت و قادر به پرواز به مدت 

۱۲ ساعت هستند. 

افشای تعداد پهپادهای آمریکا در خاورمیانه

خبرگزاری رویترز با بیان اینکه ۳۰ درصد آرای انتخابات 
پارلمانی ارمنستان شمرده شده است، از اعالم پیروزی نیکول 

پاشینیان نخست وزیر مستعفی این کشور خبر داد.
»نیکول پاشینیان« نخست وزیر مستعفی ارمنستان پس 
از برتری زودهنگام حزب »قــرارداد مدنی« متعلق به وی، 

مدعی پیروزی در انتخابات پارلمانی شد.
خبرگزاری »ریانووستی« با استناد به گزارش کمیسیون 
مرکــزی انتخابات گزارش داد، با اعــالم  ۳۰درصد از نتایج 
انتخابات روز گذشــته، حزب پاشــینیان  ۵۸.۵۲ درصد آرا 
را در اختیــار دارد، این در حالی اســت که حزب رقیب وی 
یعنی اتحاد ارمنســتان متعلق به »رابرت کوچاریان« رئیس 
جمهوری پیشین ۱۸.۵۶ درصد آرا را از آن خود کرده است.

خبرگزاری روسی »اینترفکس« هم به نقل از پاشینیان 
اوایل دیروز دوشنبه گفت: »هنوز همه آرا شمرده نشده اند، 
اما واضح اســت که ما اکثریت قانع کننده ای را در دســت 
خواهیم داشت«. رسانه »اسپوتنیک« هم گزارش داده است 

که حزب کوچاریان اعتبار نتایج اولیه را زیر سوال برد.
اعتراض ها به دنبال پایان جنــگ اخیر قره باغ منجر به 
افزایش فشــارها بر دولت پاشینیان نخست وزیر مستعفی 
این کشور شد و  وی برای کاهش تنش ها برگزاری انتخابات 
زودهنگام پارلمانی را اعالم کرد. پاشینیان از آن زمان تحت 
فشــار قرار گرفت  و معترضان خواستار کناره گیری وی به 
دلیل امضــای  توافق نامه صلح با آذربایجان شــدند که به 

درگیری ها پایان داد.

اقتصاددانــان و سیاســتمداران برجســته آلمان روز 
دوشنبه از وعده های انتخاباتی محافظه کاران کشورشان 
برای کاهش مالیات دریافتی از شرکت ها و ثروتمندان به 
منظور بازگشــت هرچه ســریع تر به بودجه های متوازن، 
به شــدت انتقاد کردند. به گزارش رویترز؛ محافظه کاران 
آلمــان به رهبــری آنگال مرکل صدراعظــم، وعده بهبود 
وضع دریافت مالیــات و مهار زدن بر هزینه های همگانی 
را در برنامه هــای انتخاباتی خود داده اند. اما منتقدان در 

چگونگی اجرای این برنامه ها، تردید کرده اند.  
محافظه کاران به این طرح بــا عنوان »برنامه ثبات و 
نوســازی دوباره«، به عنوان راهی برای تمدید پیشتازی 
اخیر در انتخابات و پیروزی بر سبزها پیشاپیش انتخابات 

سراســری ۲۶ ســپتامبر )چهارم مهر ماه( می نگرند که 
مرکل پس از آن قصد کناره گیری از مقام خود را دارد.  

در این برنامــه ۱۳۸ صفحه ای که به دســت رویترز 
رســیده، نوشته شده است: ما به سرآغاز تازه و نیرومندی 
پس از پشت سرگذاشتن بحران همه گیری ویروس کرونا 
نیاز داریم و می خواهیم این دهه را به دوره نوین ســازی 

کشورمان تبدیل کنیم.  
ایــن برنامه به کلی با طرح های ســبزها برای دریافت 
مالیات بیشــتر از ثروتمنــدان به منظــور تامین بودجه 
دســتیابی به اقتصاد بدون انتشــار کربن و دشوار کردن 
تشــکیل دولــت ائتالفی توســط احزاب رقیــب پس از 

انتخابات سپتامبر، مغایرت دارد.  

انتقاد از وعده های انتخاباتی محافظه کاران آلمانپیروزی نخست وزیر مستعفی ارمنستان

گروه بین الملل – الهه پیربرناش: نتایج 
مقدماتی مربوط به دور اول انتخابات منطقه ای 
در فرانسه نشان داده که احزاب متعلق به رئیس 
جمهور و همینطور رهبر جناح راســت افراطی 
این کشور پیشرفتی نداشته اند اما محافظه کاران 

با جهش در آرایشان مواجه شده اند.
به گزارش فرانس ۲4، انتخابات منطقه ای روز 
یکشنبه در فرانسه به عنوان یک معیار سنجش 
برای اقبال احزاب در انتخابات ریاست جمهوری 
سال آینده این کشور در نظر گرفته می شود اما 
بر اســاس نتایج مقدماتی این انتخابات رقبای 
اصلی در رقابت بر ســر کاخ الیزه شاهد در جا 

زدن احزابشان در انتخابات مذکور بوده اند.
حزب »حرکت ملی« متعلق به مارین لوپن، 
رهبر جناح راســت افراطی فرانسه امیدوار بود 
که بتواند دســت کم در شش تا از ۱۳ منطقه 
فرانسه پیشتاز باشــد و در مسیر دستیابی به 
اولین منطقه خود یا بیشتر در دور دوم انتخابات 
مذکور در تاریخ ۲۷ ژوئن قرار بگیرد. به جایش 
اما ایــن حزب تنها در یک رقابــت آن هم در 
حوزه » پرووانس-آلپس-کوت دازور« در جنوب 
پیشتازی کرده و در این یک رقابتی که امید به 
برتری قاطع در آن داشــت هم تنها یک برتری 
ناچیز کســب کرده است. بر اســاس برآوردها 

حمایت از حزب حرکت ملی با سهم حدودا ۱9 
درصدی از آرای ملی، 9 درصد کمتر از نتیجه 
مربوط به آخرین انتخابات منطقه ای مربوط به 

سال ۲۰۱۵ بوده است.
»مارین لوپن« ناراضــی از این نتیجه، فورا 
تقصیر این شکســت را به ســطح رکوردشکن 
امتناع از شرکت در انتخابات که اغلب بهترین 
عامل حمایتی برای او بوده، نســبت داد. او این 
میزان مشارکت کم در انتخابات اخیر فرانسه را 
»یک فاجعه مدنی که واقعیت انتخاباتی کشور را 
از شکل می اندازد« توصیف کرده و از حامیانش 
خواســت برای دور دوم انتخابات خودشــان را 
نشان دهند. در این میان امانوئل مکرون، رئیس 
جمهور فرانسه هم شاهد یک تنزل آرای دیگر 
حــزب نوپایش در انتخابات، یک ســال بعد از 
عملکرد نامناسب آن در انتخابات شهرداری ها 
بود. حزب او موســوم به حــزب »جمهوری به 
پیش« )LREM( با سهم ۱۰ درصدی از آرای 
ملی عملکردی ضعیف در سراسر کشورش طبق 
پیش بینی ها داشــته است. این وضعیت نشان 
می دهد که چطور این حزب در کسب حمایت 
مردمی در جریان پنج سال حضورش در قدرت 

در سطح ملی شکست خورده است.
اورور برژه، یک سخنگوی حزب این نتایج را 

یک » سیلی دموکراتیک به صورت « – مطمئنا 
بسیار گزنده تر از ســیلی که مکرون اوایل ماه 
جاری میــالدی به هنگام حضــورش در یک 

مراسم عمومی دریافت کرد – خواند.
مساله عدم مشارکت 

در انتخابات فرانسه
عدم مشــارکت گســترده فرانســوی ها در 
انتخابــات منطقه ای روز یکشــنبه رکورد بی 
سابقه ای را رقم زد و به رقمی بین ۶۶.۱ تا ۶۸.۶ 
درصد رسید؛ امری که موجی از بیم و نگرانی در 

طبقه سیاسی این جامعه برانگیخته است.
روزنامه فرانسوی لوموند نوشت: بیش از دو 
سوم فرانســوی ها در انتخابات منطقه ای روز 

گذشته به پای صندوق های رای نرفته اند.
» ژرار درمنین « وزیر کشــور فرانســه در 
حســاب کاربری خود در توئیتر با ابراز نگرانی 
عمیق از عدم مشارکت گســترده فرانسوی ها 
در نخستین دور این انتخابات، خواستار بسیج 
همگانی برای حضور پررنگ تر فرانســوی ها در 
انتخابات دور بعدی در یکشنبه آتی )۲۷ ژوئن/۶ 

تیر( شد.
روزنامه فرانسوی لوموند میزان عدم مشارکت 
فرانسوی ها در انتخابات منطقه ای روز گذشته 
را رقمی بین ۶۶.۱ تــا ۶۸.۶ درصد اعالم کرد. 

همچنین روزنامه فرانسوی اوئست فرانس این 
رقم را ۶۷.۲ درصد گزارش داد.

روزنامه فرانسوی لوفیگارو نیز نوشت: میزان 
عدم مشارکت گسترده فرانسوی ها در انتخابات 
منطقه ای سال جاری میالدی به رکورد تازه ای 
رسید؛ چرا که این رقم در انتخابات منطقه ای 

سال ۲۰۱۰ میالدی ۵۳ درصد بوده است.
»گابریل اتل« سخنگوی دولت نیز اعالم کرد: 
عدم مشارکت گسترده فرانسوی ها در انتخابات 
منطقه ای تا حدی به دلیل بحران شیوع کرونا 
مربوط می شــود، اما این موضوع برای همه ما 

زنگ خطر را به صدا درآورده است.
در انتخابات روز یکشنبه که به دلیل بحران 
کرونا با سه ماه تأخیر برگزار شد،  4۸ میلیون 
شهروند واجد شرایط فرانسوی برای یک دوره 

شش ساله اعضای شوراهای منطقه ای را انتخاب 
کردند.

»کریستین ژکوب« رهبر حزب جمهور خواه 
 TF۱  فرانسه در گفت و گو با شبکه تلویزیونی
با انتقــاد از روند برگزاری انتخابات منطقه ای، 
دولت و وزارت کشــور را مسئول این اخالالت 
دانست و گفت: تاکنون چنین آشفتگی در روند 

انتخابات وجود نداشته است.
یانیک ژدو نماینــده پارلمان و عضو حزب 
ســبز )اُروپ اکولوژی - ســبزها ( فرانسه نیز 
در گفــت و گو با شــبکه تلویزیونی فرانس ۲ 
نیز عدم مشــارکت گســترده فرانسوی ها در 
انتخابــات منطقه ای ۲۰۲۱ را نوعی شــکاف 
 عمیــق بین طبقه سیاســی فرانســه و آحاد 

جامعه دانست.

فرانسوی ها پای صندوق های رای نرفتند

زلزله انتخابات محلی فرانسه

رزمایش استراتژیک روسیه در اقیانوس آرام
وزارت دفاع روسیه روز دوشنبه در بیانیه ای اعالم کرد: رزمایش ناوهای ناوگان 
اقیانوس آرام روســیه در فاصله ۲هزار و ۵۰۰ مایل دریایی )حدود 4 هزار و ۶۰۰ 

کیلومتری( جزایر کوریل جنوبی جریان دارد.
در این رزمایش دریایی، ۲۰ ناو و ناوچه و زیردریایی و کشــتی های پشتیبانی 
ازجمله ناو موشــک انــداز »واریاگ« نــاو اصلی ناوگان اقیانوس آرام روســیه و 
رزمناو »مارشــال شاپوشنیکوف« و ناوچه های موشک انداز »الدار سیدنجپوف« ، 

»سوورشنی« و »گرومکی« شرکت دارند. 
 در رزمایش روسیه در اقیانوس آرام، دهها فروند هواپیمای نظامی ازجمله بمب 
افکن های ضد نــاو »توپولف-۱4۲ ام۳« و »ایل ۳۸«، شــکاری های »میگ-۳۱ 
بی.ام« و هواپیماهای ویژه سوختگیری هوایی »ایل-۷۸« و بالگردهای »کا-۲۷« 

شرکت می کنند. 
ناو ها و هواپیماهای شــرکت کننــده در این رزمایش، چند تاکتیک و حرکت 
نظامی ازجمله نابودی گروه ناوهای هواپیمابر ضربتی دشمن فرضی را تمرین کرده 

و به اهداف زمینی با موشک حمله کردند. 
این رزمایش تحت فرماندهی دریادار سرگئی آواکیانس فرمانده ناوگان اقیانوس 
آرام برگزار می شود.  این رزمایش روسیه در واقع قدرت نمایی دربرابر آمریکا است 
که در اقیانوس آرام حضور گسترده دارد و این اقیانوس را محدوده منافع راهبردی 
خود می داند.  آمریکا چندی پیش اعالم کرده بود که مالکیت روســیه بر بخشی 
از خلیج پتر کبیر )در خاور دور روســیه( را نمی پذیرد و این محدوده دریایی باید 

برای کشتیرانی آزاد باشد. 
فرماندهی نیروهای زیردریایی ناوگان اقیانوس آرام آمریکا  4 ژوئن )۱4 خرداد( 
 Agile Dagger ( »از رزمایــش دریایی این کشــور با عنوان »خنجر چابــک
۲۰۲۱( بــرای ارزیابی آمادگی رزمی و توســعه توانایی نیروهای ترکیبی خود در 

اقیانوس ارام خبر داده بود.
ارتش آمریکا اعالم کرد: به عنوان بخشی از این تمرین، زیردریایی های پرل هاربر 
)هاوایی(، برمرتون )واشنگتن( و سن دیگو )کالیفرنیا( فوراً برای نشان دادن آمادگی 

رزمی، چابکی و کشندگی خود به دریا اعزام می شوند.

ویژه

وخامت اوضاع حقوق بشر در جهان
میشله باشلت کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل روز دوشنبه خواستار اقدام 
منسجم برای جلوگیری از وخیم شدن وضعیت حقوق بشر در سراسر جهان طی 
چند دهه اخیر شــد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وی در مراسم افتتاحیه چهل 
و هفتمین شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت: برای مقابله با شدیدترین عقب 
ماندگی حقوق بشــری در زندگی مان نیاز به دیدگاه تغییردهنده زندگی و اقدام 

هماهنگ داریم.
وی هشــدار داد: فقر شدید، نابرابری ها و بی عدالتی در حال افزایش و فضای 

دموکراتیک و مدنی در حال از بین رفتن است.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نسبت به اوضاع حقوق بشری کشورهای 

مختلف به شدت ابراز نگرانی کرد.
وی گفت که گزارش های منتشر شده درمورد تخلفات شدید حقوق بشری در 
منطقه تیگرای در شمال اتیوپی و تهدید قحطی برای ۳۵۰ هزار نفر از مردم این 
منطقه، وی را برآشــفته است. وی با اشاره به اعدام های غیرقانونی، بازداشت های 
خودسرانه، خشونت جنسی علیه کودکان و بزرگساالن و بی خانمانی های اجباری 
در این منطقه تاکید کرد که گزارش های موثقی از عملیات نظامیان اریتره ای در 
این منطقه منتشر شده است. باشــلت گفت که دیگر بخش های اتیوپی که روز 
دوشنبه صحنه برگزاری انتخابات بود، شاهد وقایع هشداردهنده از خشونت های 

مرگبار قومی و بی خانمانی بوده است.
کمیسر حقوق بشر سازمان ملل همچنین به تاثیر قانون امنیت ملی در هنگ 

کنگ اشاره داشت. این قانون از اول ژوئیه ۲۰۲۰ در هنگ کنگ به اجرا درآمد.
باشــلت ابراز امیدواری کرد که سرانجام بتواند در سال جاری از منطقه سین 

کیانگ چین دیدن کند.
سیاســت های اعمال شده چین در این منطقه مورد انتقاهای بین المللی قرار 
گرفته اســت. آمریکا، پکن را به نسل کشی و ارتکاب جنایت علیه بشریت علیه 

اقلیت مسلمان اویغور در این منطقه متهم کرده است.
کمیسر حقوق بشر سازمان ملل در بخش دیگری از سخنان خود از تمهیدات 
کرملین برای محدود کردن فضا برای دیدگاه های سیاسی مخالف و دسترسی به 

مشارکت در انتخابات آینده انتقاد کرد.
باشلت گفت: از روسیه می خواهم که از حقوق مدنی و سیاسی حمایت کند. وی 
تاکید کرد که قوانین محدودکننده آزادی بیان و برگزاری تجمعات باید با موازین 

و معیارهای بین المللی حقوق بشری مطابقت داشته باشد.

برکناری نخست وزیر سوئد
آسوشیتدپرس: نخست وزیر سوئد از حزب سوسیال دموکرات که از ۲۰۱4 
در راس قدرت در این کشور قرار دارد، نتوانست دیروز )دوشنبه( از رای عدم اعتماد 
پارلمان جان سالم به در ببرد. شکست »استفان لوفون« نخست وزیر سوئد در رای 
عدم اعتماد پارلمان این کشور باعث شد تا وی به اولین نخست وزیر سوئد تبدیل 

شود که با رای عدم اعتماد مواجه شد.

تعیقب داعش در سامرا
العهد: »نیروهای حشد الشــعبی بعد از دریافت اطالعاتی مبنی بر تحرکات 
مشکوک داعشی ها در منطقه الزور ناحیه السجله یثرب واقع در جنوب سامرا اقدام 
به انجام عملیات امنیتی شامل جستجو و بازرسی برای یافتن بقایای داعشی ها و 

تامین امنیت منطقه برای مقابله با نفوذهای تروریستی کردند.«

تعیین سفیر عربستان در قطر
قنا: »محمد بن عبدالرحمن آل ثانی« وزیر خارجه این کشور استوارنامه منصور 
بن خالد بن فرحان  آل ســعود، سفیر عربستان در قطر را تحویل گرفت. از سال 
۲۰۱۷ که بحران در شــورای همکاری خلیج فارس آغاز شــد و عربستان، مصر، 
بحرین و امارات، دوحه را تحریم کردند، این اولین بار است که عربستان سفیری 

برای قطر تعیین می کند.

حقوق بشر

کوتاه از جهان
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سایر شرایطسپرده شرکت در مزایده )ریال(نوع واگذاریارزش ملک )ریال(قیمت کارشناسی هر متر مربع )ریال(مساحت )مترمربع(نوع کاربریآدرسپالک ثبتی – شماره قطعه

قطعه ۶ تفکیکی از پالک ۳۷۸- ۱4- بخش۱9
شهرک شهید تجالیی، جنب کانال مالصدرا، حد 

فاصل جایگاه CNG و ساری زمی
پرداخت بصورت نقدی۱.۱۷۲.۳۶۷.۵۰۰قرارداد واگذاری۲۰۳.۸9۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰۲۳.44۷.۳۵۰.۰۰۰عرصه مسکونی

قطعه ۱9 تفکیکی از پالک ۳۷۸- ۱4- بخش۲9
شهرک شهید تجالیی، جنب کانال مالصدرا ، حد 

فاصل جایگاه CNG و ساری زمی
پرداخت بصورت نقدی۱.۵4۰.۰۰۰.۰۰۰قرارداد واگذاری۲۲۰۱4۰.۰۰۰.۰۰۰۳۰.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰عرصه مسکونی

قطعه ۲۰ تفکیکی از پالک ۳۷۸- ۱4- بخش۳9
شهرک شهید تجالیی، جنب کانال مالصدرا، حد 

فاصل جایگاه CNG و ساری زمی
پرداخت بصورت نقدی۱.۵4۰.۰۰۰.۰۰۰قرارداد واگذاری۲۲۰۱4۰.۰۰۰.۰۰۰۳۰.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰عرصه مسکونی

قطعه ۲9 تفکیکی از پالک ۳۷۸- ۱4- بخش49
شهرک شهید تجالیی، جنب کانال مالصدرا، حد 

فاصل جایگاه CNG و ساری زمی
پرداخت بصورت نقدی۱.۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰قرارداد واگذاری۱۸۰۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰۲۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰عرصه مسکونی

قطعه ۳۰ تفکیکی از پالک ۳۷۸- ۱4- بخش۵9
شهرک شهید تجالیی، جنب کانال مالصدرا، حد 

فاصل جایگاه CNG و ساری زمی
پرداخت بصورت نقدی۱.۱۵۲.۰۰۰.۰۰۰قرارداد واگذاری۱۸۰۱۲۸.۰۰۰.۰۰۰۲۳.۰4۰.۰۰۰.۰۰۰عرصه مسکونی

قطعه ۳4 تفکیکی از پالک ۳۷۸- ۱4- بخش۶9
شهرک شهید تجالیی، جنب کانال مالصدرا، حد 

فاصل جایگاه CNG و ساری زمی
پرداخت بصورت نقدی۱.۰۵۳.۰۰۰.۰۰۰قرارداد واگذاری۱۷۵.۵۰۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰۲۱.۰۶۰.۰۰۰.۰۰۰عرصه مسکونی

151.647.350.000جمع کل )کلیه ارقام به ریال می باشد(

داود طالب نژاد 
شهردار منطقه 3

ردیف

شهرداري منطقه 3 تبریز به استناد مجوز ماخوذه در نظر دارد تعدادی 
از امالک به شرح ذیل را از طریق مزایده عمومی و سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ســتاد( به اشــخاص حقیقی و حقوقی واگذار نمایــد. لذا از متقاضیان 

واجد شرایط دعوت می شــود از تاریخ انتشار آگهی جهت اخذ اسناد و شرایط 
 شرکت در مزایده به سایت اینترنتی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(

 www.setadiran.ir مراجعه نمایند. الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری 

مزایده از دریافت اســناد تا ارائه پیشنهاد و بازگشــائی پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام خواهد شد. ضمنا متقاضیانی که عضو 
سامانه نمی باشند جهت شرکت در مزایده باید نسبت به انجام مراحل ثبت نام در 

سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی اقدام نمایند. سپرده شرکت 
در مزایده به صورت ضمانتنامه بانکی یا به صورت فیش بانکی به حساب شماره 

1001325843 نزد بانک شهر به نام شهرداری منطقه ۳ تبریز واریز گردد.

مهلت فروش اســناد مزایده: از ســاعت 7:30 روز سه شنبه مورخه 
1400/4/1 تا ساعت 19:00 روز یکشنبه مورخه 1400/4/6 در بستر سامانه 
تاد می باشــد. مهلت بارگزاری مدارک به صورت الکترونیکی در سامانه تاد 
از ســاعت۷:۳۰ روز دوشنبه مورخه 1400/4/7 تا ساعت 13:30 روز شنبه 

مورخه 1400/4/19 می باشــد. سپرده شرکت در مزایده به صورت فیزیکی 
تا ساعت ۱۱:۰۰ روز یکشــنبه مورخه 1400/4/20 به دبیرخانه شهرداري 
منطقــه ۳  واقع در خیابــان آزادی مابین چهارراه الله و تقاطع رســالت- 
شهرداري منطقه ۳  تحویل نمایند. بازگشایی پاکت ها روز یکشنبه مورخه 

1400/4/20 ســاعت ۱4:۳۰ در بســتر ســامانه تاد در محل اتاق جلســه 
شهرداری تبریز واقع در خیابان آزادی – چهارراه ابوریحان – نبش خیابان 
الله زار جنوبی – شهرداری تبریز بوده و سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در 
ستاد و شرایط شرکت در مزایده مندرج و جزء الینفک قرارداد خواهد بود. 

ضمناً هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد. اقدام کننده: تقی پور   


