» خبر

رئيس جمهور:

خروج از برجام و انتقال سفارت به قدس
دو اشتباه تاريخي آمريکاست
رئيس جمهور گفت :خروج از برجام و انتقال سفارت به قدس دو اشتباه
تاريخي آمريکاست.به گزارش خبرگزاري مهر ،حجتاالسالم حسن روحاني
هنگام دريافت استوارنامه «هميش مک مستر» سفير جديد نيوزيلند در
تهران خروج دولت آمريکا از توافق برجام و انتقال سفارتخانه اش به قدس
شريف را دو اشتباه بزرگ و تاريخي واشنگتن خواند و تصريح کرد:
تاريخ قضاوت خواهد کرد که هر دو اين تصميمات دولت آمريکا ،بسيار
نادرست و غيردقيق نسبت به ايران و مردم منطقه بوده است.روحاني با
اشاره به مخالفت جامعه جهاني با هر دو تصميم اشتباه آمريکا گفت :اولين
نتيجه اين تصميمات غلط ،انزواي واشنگتن نزد افکار عمومي جهان است.
رئيس جمهور با قدرداني از مواضع مثبت نيوزيلند در خصوص برجام گفت:
سال  ۲۰۱۵سال موفقيت سياست و ديپلماسي بر تخاصم و روابط غيردوستانه
ميان کشورها بود و دولت ايران معتقد است که تعامل سازنده با کشورهاي
جهان و اتخاذ استراتژي برد-برد به نفع همه جهان خواهد بود.روحاني با
اشاره به اينکه ايران همواره به تعهدات خود در عرصه بين المللي پايبند
بوده و در موضوع برجام ۱۱ ،گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي اين
موضوع را تاييد مي کند ،خروج واشنگتن از توافق برجام را يک شکست
سياسي و اخالقي براي اين دولت آمريکا دانست.

»

وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح گفت :با وجود تحريمها نيازهاي دفاعيمان را تأمين
ميکنيم.به گزارش گروه دفاعي خبرگزاري تسنيم ،امير سرتيپ امير حاتمي در ديدار فرمانده
نيروهاي مسلح بوليوي با بيان اينکه آمريکاي التين در سياست خارجي و دفاعي دولت و
نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران ،اهميت ويژهاي دارد ،اظهار داشت :برهمين اساس،
براي توسعه مناسبات دفاعي نظامي با کشور بوليوي ارزش قائل هستيم.وي با اشاره به اينکه
دولت بوليوي سالهاست پيام استقالل و مقابله با سياستهاي يکجانبهگرايانه سرداده است،
افزود :يقين دارم همانطور که امروز ملتهاي آزاديخواه از سيمون بوليوار به نيکي ياد
ميکنند ،از دولت و ملت شما هم به عنوان تداومبخش راه آنان به عظمت ياد خواهند کرد.
وزير دفاع با انتقاد از عدم پايبندي و خروج منفعتطلبانه آمريکا از توافقنامه بينالمللي معتبر
و چندجانبه از جمله برجام ،گفت :طي  40سال گذشته ملت ايران بارها شاهد بدعهدي و

نيات بدخواهانه آمريکا بوده است ،اما جمهوري اسالمي ايران ،مقتدر و استوار مسير تعالي و
پيشرفت خود را ادامه خواهد داد.حاتمي تأکيد کرد :جمهوري اسالمي ايران در همين مدت
با انواع تحريمهاي ظالمانه دشمن مواجه بوده و همچنان اين تهديدات ادامه دارد و با وجود
اين تحريم و تهديدات ،ملت ايران همچنان با قدرت روي پاي خود ايستاده و خودکفايي و
هّ
بحمدالل تمام
خوداتکايي کشورمان در حوزههاي دفاعي و نظامي مؤيد اين موضوع است و
نيازهاي دفاعي نيروهاي مسلح کشورمان را از توليدات بومي تأمين ميکنيم.وي با بيان اينکه
از حمايت دولت بوليوي از مواضع به حق جمهوري اسالمي ايران از جمله در موضوع هستهاي
ايران در مجامع بينالمللي و قطعنامههاي ادعايي حقوق بشري سازمان ملل تشکر ميکنم،
افزود :معتقدم حضور کشورهاي مستقل همچون بوليوي در شوراي امنيت ميتواند به تحکيم
ثبات و امنيت جهان کمک شاياني کند.

جبهه مردمي نيروهاي انقالب اسالمي تاکيد کرد :کشتار
رژيم صهيونيستي در روز نکبت ،جاهليت مدرن را يادآوري
ميکند.به گزارش خبرگزاري مهر ،در پي فرا رسيدن «روز
نکبت» که با شهادت تعدادي از فلسطينيان به دست
نيروهاي رژيم صهيونيستي همراه بود و همچنين انتقال
سفارت آمريکا از تل آويو به قدس شريف ،جبهه مردمي
نيروهاي انقالب اسالمي بيانيه اي صادر کرد.در بخشي
از اين بيانيه آمده است :جشن نکبتبار رژيم اشغالگر
قدس با حضور تأملبرانگيز افرادي از خانواده ترامپ
براي هفتادمين سال اشغال فلسطين و انتقال سفارت
آمريکا به قدس برگزار گرديد .شادي صهيونيستها با
بهاي کشتار وحشيانه و تاريخي آن ها و روان ساختن
جوي خو ن همراه بود و سران عرب به ويژه عربستان

مشاور بين الملل رهبر معظم انقالب گفت :انتقال
سفارت آمريکا به قدس ،نابودي رژيم صهيونيستي را
تسريع ميبخشد.به گزارش خبرگزاري مهر ،علي اکبر
واليتي با انتشار تصويري در صفحه اينستاگرام خود
از اعتراضات ملت مظلوم فلسطين نوشت :اين اقدام
شرم آور در انتقال سفارت آمريکا به يکي از مقدس ترين
اماکن مذهبي مسلمانان براي رسميت بخشيدن به
جايگاه غير قانوني و اشغالي رژيم صهيونيستي تنها چهره
ظلم و اشغالگري را نمايانتر کرد که روند اضمحالل
رژيم صهيونيستي را تسريع خواهد بخشيد.
وي با اشاره به مقاومت چندين ساله فلسطينيان
تاکيد کرد :بازگشت به سرزمين مادري که از سوي
رژيمي ستمگر و کودک کش اشغال شده خواسته به
حقي است که روزي محقق خواهد شد و فلسطينيان
همواره در برابر اقدامات جنايتکارانه اسرائيل با پشتيباني
آمريکا و برخي متحدين مرتجع منطقه اي مقاومت و

ايستادگي نموده و خواهند کرد.
واليتي در ادامه افزود :اين ظلم و جنايتي آشکار در
برابر ديدگان جهانيان از سوي دولتي شکل مي گيرد

شمخاني:

روحاني با باز شدن معابر کوله بري
موافق نيست
نماينده مردم سردشت و پيرانشهر در مجلس گفت :آقاي شمخاني
گفتند ما از رئيس جمهور درخواست کرديم که حداقل يک ماه عيد

رديف

نوع خودرو

تعداد

2

ليفان 620

1

1391

5

پژو 405

4

1

1

6

1

1

پژو 405

7

1

پژو 405

8

1

پژو SLX

1

10

پژو 405

1

12

9

پژو 405

11

پرايد

13
14
15

16

1

1

1376

100/000/000

1390

200/000/000

1383

130/000/000

1391

1390

1384
1390

پژو 405

1

1376

وانت مزدا 1600
كاميون برلي

1

سواري پيكان

17

1390

پژو 405

1

1

90/000/000

4/500/000

215/000/000

1

پژو 405

275/000/000

13/750/000

1393

1377

1

قيمت پايه (ريال)

سپرده شركت در مزايده (ريال)

430/000/000

*

21/500/000

10/750/000
5/000/000

235/000/000

11/750/000

250/000/000

12/500/000

145/000/000

7/250/000

95/000/000

4/750/000

110/000/000

10/000/000
6/500/000
5/500/000

1383

100/000/000

5/000/000

1370

115/000/000

5/750/000

50/000/000

2/500/000

85/000/000

1361

30/000/000

1365

 .2در صورتي كه نفرات اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.
 .3به پيشنهادات مخدوش ،مشروط و ناقص رسيدگي نخواهد شد.
 .4ساير اطالعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مزايده موجود ميباشد.
 .5شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مجاز و مختار است.
 .6تاريخ تحويل پاكات  97/3/12ميباشد.
يباشد.
 .7تاريخ بازگشايي پاكات  97/3/13ساعت  18م 
		
تاريخ انتشار نوبت دوم97/3/2 :
		
تاريخ انتشار نوبت اول97/2/26 :

4/250/000
1/500/000

مديريت ارتباطات شهرداري سيرجان
خ ش97/2/26 :

آگهي مزايده  -نوبت اول

رديف

شماره قطعه

مساحت (مترمربع)

قيمت پايه هر مترمربع (ريال)

قيمت كل (ريال)

2

2

250

15/700/000

3/925/000/000

14/200/000

3/550/000/000

1

1

250

3

3

250

5

5

250

4
6

7
8
9

4
6

250

250

7

250

9

8

250

3/550/000/000

14/200/000

3/675/000/000

14/700/000

177/500/000

183/750/000

250

14/500/000

3/625/000/000

14/000/000

3/500/000/000

12

13

13

250

15

15

250

16

3/550/000/000

177/500/000

181/250/000

12

16

3/550/000/000

177/500/000

177/500/000

243/7

250

14

3/550/000/000

177/500/000

15/5000/000

10

14

14/200/000

196/250/000

3/777/350/000

10

11

14/200/000

350/000/000

188/867/500

243/7

11

14/200/000

7/000/000/000

سپرده شركت در مزايده (ريال)

250

250

17

17

250

18

18

250

3/655/500/000

15/000/000

3/500/000/000

14/000/000

3/500/000/000

14/000/000

3/500/000/000

14/000/000

3/500/000/000

14/000/000

15/500/000
28/000/000

 .2در صورتي كه نفرات اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنها به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
 .3به پيشنهادات مخدوش ،مشروط و ناقص و خارج از مهلت مقرر رسيدگي نخواهد شد.
 .4ساير اطالعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مزايده موجود ميباشد.
 .5شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مجاز و مختار است.
 .6تاريخ تحويل پاكات  از تاريخ انتشار آگهي لغايت پايان ساعت اداري روز  97/03/13ميباشد.
تبصره :محل تحويل پاكات :سيرجان  -ميدان انقالب  -شهرداري مركزي سيرجان  -واحد حراست ميباشد.
يباشد.
 .7تاريخ بازگشايي پاكات  97/03/13ساعت  18م 
 .8هزينه انتشار آگهي و هزينه كارشناسي به عهده برنده مزايده ميباشد.
خ ش97/2/26 :
		
تاريخ انتشار نوبت دوم97/3/2 :
		
تاريخ انتشار نوبت اول97/2/26 :

182/775/000
175/000/000

175/000/000

175/000/000

175/000/000

175/000/000

3/875/000/000

193/750/000

7/000/000/000

350/000/000

مديريت ارتباطات شهرداري سيرجان

اعتراض عباس عبدي به سکوت برخي
در برابر نتانياهو و ترامپ

تحليلگر و فعال سياسي اصالحطلب از سکوت سياستمداران در برابر رفتار
نتانياهو و ترامپ انتقاد کرد.به گزارش ايسنا ،عباس عبدي در صفحه توييتر خود
نوشت :از ترامپ و نتانياهو بدتر هم کسي هست؟ البته که هست .آنها کساني
هستند که دم از صلح و دموکراسي ميزنند و از اقدامات اين دو فرد حمايت يا
در برابرش سکوت ميکنند.

ارزيابي وضع ما و دشمن!

»

ادامه از صفحه اول
آنها مي خواهند قبل از اين آتش افروزي با عزت و اقتدار ملي ما در داخل و توان
بالفعل نظامي در عمق استراتژيک ايران در منطقه بازي کنند ،اين بازي نبايد
تحت عنوان مذاکرات با اروپا تداوم يابد.
آمريکايي ها با تحريک منافقين داخل و خارج،مرزي براي اشتهاي امتيازگيري
خود قائل نيستند .از يک طرف هم حال جنگيدن ندارند و مي خواهند بدون
شليک يک گلوله به اهداف خود برسند کمااينکه در برجام رسيدند.
دولت بايد خيلي صريح و شفاف با دشمن صحبت کند و هزينه هاي عظيم
اين ماجراجويي را به آنها يادآور شود .اين يادآوري بايد عزم ملي را در چنين
پاسخگويي تمهيد کند .لذا از هر بگومگويي که غير از اين پردازش عزم ملي
است بايد پرهيز کرد.
آقاي روحاني گفتگوي بي نتيجه با اروپا را در دهه  80تجربه کرده است به طوري
که خود آن را بي نتيجه اعالم کرد .آن هنگام او رئيس جمهور نبود اما رئيس
هيات ديپلماسي ما با اروپا بود .چرا بايد اين تجربه تلخ را تکرار کرد؟ اروپا در
بدعهدي آن هنگام با آمريکايي ها مسابقه گذاشته بود.
روحاني دو سال با اروپايي ها در سمت دبيري شوراي عالي امنيت ملي گفتگو کرد
دستاورد آن گفتگو همانند برجام «هيچ» بود نه «تقريباً هيچ»!
آن سال ها همه فعاليت هسته اي ايران به دليل تعهد خود به حالت تعليق و
تعطيل درآمد اما آنها نه تنها کاري نکردند بلکه ايران را محور شرارت در منطقه
خواندند .اروپايي ها اص ًال نگاهي به اقدامات اعتمادساز ما نکردند و ساز خود
را زدند .امروز هم در و دروازه گفتگو با اروپا بر همان پاشنه مي چرخد ضمن
اينکه فهرست مطالبات خود را باال هم برده اند .وقتي اروپا به تعهدات خود در
موافقتنامه نوامبر  2004هنوز عمل نکرده است چگونه انتظار داريد آنها تضمين
به اجراي تعهدات خود در برجام پس از خروج آمريکا ،آن هم پس از گذشت دو
سال از امضاي خود بدهند؟ ايران اگر مي خواهد با اتحاديه اروپا گفتگو کند بايد
اول تعهدات برجامي خود را تعليق و با عزم خروج از «ان پي تي» به ميز گفتگو
برگردد .اين کمترين موضع در برابر «خوارج» جهاني است .چرا دولت از تفوه
به اين موضع پرهيز دارد؟

آگهي مناقصه مرحله دوم نوبت اول

شهرداري بناب به استناد بند  22صورتجلسه مورخه  96/12/27شوراي محترم اسالمي شهر در نظر دارد با اعتبار بودجه مصوب سال  97احداث پل عابرگذر
چوانچاي (حدفاصل پارك فدك و شهربازي) را از طريق آگهي مناقصه براساس فهرست بهاي سال  96رشته راه و باند و فرودگاه به شركتهاي واجد شرايط
واگذار نمايد .متقاضيان ميتوانند با مراجعه به امور مالي شهرداري با اخذ مدارك و مطالعه شرايط ،پيشنهادات خود را تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخه
 97/03/12به صورت سربسته در سه پاكت شامل( :الف فيش واريزي ،ب -اسناد مناقصه ،ج -پيشنهاد قيمت) به دبيرخانه شهرداري تسليم و رسيد دريافت
دارند .پيشنهادات رسيده روز شنبه مورخه  97/03/12راس ساعت  14:30در دفتر شهرداري باز و قرائت خواهند شد.
رديف

عنوان مناقصه

محل اجرا

مبلغ مناقصه
(ريال)

رتبهبندي الزم شركتها براي
شركت در مناقصه

 %5سپرده شركت در
مناقصه (ريال)

مدت انجام پروژه

1

نچاي
احداث پل عابرگذر چوا 

حدفاصل پارك فدك و شهربازي

1/600/000/000

راه و باند و فرودگاه پايه 5

80/000/000

شش ماه از تاريخ انعقاد قرارداد

 -1كليه كسور قانوني اعم از (بيمه و ماليات) و غيره به عهده پيمانكار ميباشد.
 -2شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.
 -3متقاضيان ميبايستي  %5مبلغ مناقصه را به عنوان سپرده به حساب  3100003221003شهرداري نزد بانك ملي شعبه مركزي بناب واريز و يا ضمانتنامه
بانكي ارائه نمايند.
 -4كليه هزينههاي چاپ آگهي در روزنامه و سطح شهر بر عهده برنده مناقصه ميباشد.
 -5سپرده نفرات اول و دوم تا انجام تشريفات قانوني مناقصه و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد و هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتيب
ضبط خواهد شد.
 -6پس از اتمام مهلت مقرر هيچگونه تقاضايي مورد قبول واقع نخواهد شد.
 -7به پيشنهادات قلمخورده و مبهم ،مدارك ناقص و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -8رعايت قانون منع مداخله كاركنان دولت در معامالت دولتي الزامي ميباشد.
 -9در صورت مشاهده هر گونه تباني ،مناقصه باطل اعالم ميگردد.
 -10مقدار  %10پيمان به عنوان تضمين حسن انجام تعهدات به صورت ضمانتنامه بانكي در زمان عقد قرارداد اخذ خواهد شد.
 -11برنده مناقصه موظف است حداكثر ظرف مدت  7روز پس از اعالم شهرداري نسبت به عقد قرارداد اقدام نمايد .در غير اين صورت سپرده واريزي به نفع
شهرداري ضبط و با رعايت مقررات با نفر دوم قرارداد منعقد خواهد شد.
 -12ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
تاريخ انتشار نوبت اول97/02/26 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/03/02 :
خ ش97/02/26 :

نادر داوودي  -شهردار بناب

وزارت كشور
استانداري كرمان
شهرداري سيرجان

شهرداري سيرجان در نظر دارد در اجراي بند  9مصوبه شماره  1808و بند  13مصوبه شماره  1820شوراي اسالمي شهر سيرجان نسبت به فروش  16قطعه زمين مسكوني و  2قطعه زمين تجاري  -مسكوني از پالك ثبتي
 13331فرعي از  5087اصلي مفروز و مجزي شده از  1821واقع در بلوار هجرت روبروي بيمارستان امام رضا(ع) (با قابليت اخذ مجوز  6طبقه با سطح اشغال مجوز) با قيمت پايه كارشناسي از طريق مزايده عمومي
اقدام نمايد .لذا از كليه افراد حقيقي و حقوقي دعوت به عمل ميآيد از تاريخ نشر آگهي نوبت دوم به مدت ( 10ده) روز جهت خريد و تحويل اسناد مزايده به واحد امالك شهرداري مراجعه نمايند.
شرايط مزايده:
 .1قيمت پايه قطعات و سپرده شركت در مزايده بابت هر قطعه كه بايستي به صورت واريز به حساب  3100003361004بانك ملي شعبه شهرداري سيرجان و يا به صورت ارائه ضمانتنامه بانكي معتبر باشد به شرح جدول
ذيل آورده شده است.
28/000/000

شدن معابر به صورت چکشي موجب تشنج در مرزها خواهد شد ،گفت:
آقاي شمخاني گفتند ما از رئيس جمهور درخواست کرديم که حداقل
يک ماه عيد معابر کوله بري باز باشد اما آقاي روحاني موافق نيست و
اصرار دارند که معابر کولهبري به کلي بسته شود.خضري با تأکيد بر
لزوم ساماندهي معابر کوله بري اظهار داشت :اين معابر بايد ساماندهي
شود و در راستاي ايجاد اشتغال در مناطق مرزي اقدام شده و سپس
به طور کامل مسدود شود.

وزارت كشور
استانداري كرمان
شهرداري سيرجان

آگهي مزايده  -نوبت اول

مدل

را انجام داده اند ،هر چند که در اين مسير موفق نبوده
و نخواهند بود.وي در بخش ديگري از اين نوشتار
گفت :به نظر مي رسد دولت آمريکا که همواره مدعي
حفظ صلح در جهان به رهبري خود است با اقدامات
ماجراجويانه ،خودسرانه و بر خالف تمامي موازين
بين المللي ترامپ از جمله انتقال سفارت به قدس
شريف ،خروج از برجام ،ترغيب و تشويق برخي کشورهاي
منطقه در راستاي تضعيف کشورهاي اسالمي ،نقض
متعدد و مکرر تعهدات و توافقنامه هاي بين المللي و
 ...تنها در جهت تشديد تنش ها و بر هم زدن صلح
و ثبات در منطقه و بلکه جهان پيش مي رود ،هر
چند که به تعبير مقام معظم رهبري بايد بداند دوران
بزن در رويي تمام شده است.
واليتي در پايان خاطرنشان کرد :قدس متعلق به
همه مسلمانان جهان است و متعلق به مسلمانان
خواهد ماند.

که همواره از تروريسم و بر هم زدن صلح و ثبات
منطقه اي با حمايت از افراط و تکفير و سياست
تضعيف و تجزيه کشورهاي اسالمي همه نوع جنايت

معابر کولهبري باز باشد اما آقاي روحاني موافق نيست.رسول خضري
در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نامه خود به الريجاني و رئيس
جمهور در اعتراض به بسته شدن معابر کوله بري اظهار داشت :رئيس
مجلس شوراي اسالمي نامه بنده را به رئيس جمهور پاراف کردند که
بررسي و اقدام شود.وي همچنين در مورد جلسه با دبير شوراي عالي
امنيت ملي با بيان اينکه با آقاي شمخاني جلسه داشتيم و از ايشان
خواستيم تا در برابر گشايش معابر کوله بري اقدام شود ،زيرا بسته

شهرداري سيرجان در نظر دارد در راستاي بند  6مصوبه شماره  1804و بند  11مصوبه  1812شوراي اسالمي شهر سيرجان نسبت به فروش  17دستگاه انواع ماشينآالت سبك و سنگين با قيمت پايه كارشناسي
از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد .لذا از كليه افراد حقيقي و حقوقي دعوت به عمل ميآيد از تاريخ نشر آگهي نوبت دوم به مدت ( 10ده) روز جهت خريد و تحويل اسناد مزايده به واحد قراردادهاي
شهرداري سيرجان مراجعه نمايند.
شرايط مزايده:
 .1قيمت پايه هر خودرو و سپرده شركت در مزايده بابت هر قطعه كه بايستي به صورت واريز به حساب  3100003361004بانك ملي شعبه شهرداري سيرجان و يا به صورت ارائه ضمانتنامه بانكي معتبر باشد
به شرح جدول ذيل آورده شده است.
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ميتواند به دست آورد.در بخش ديگري از اين بيانيه
با تاکيد بر اينکه دولت غاصب اسرائيلي هم نشان
داد که بعد از هفتاد سال بر اساس همان سياست
قلدرمآبي و کشتار و وحشت ميتواند ،حکومت غيرقانوني
و وحشيانه خود را ادامه دهد .براي سرگرمسازي خود به
پيروزي جشن خون راه مياندازد که اين جشن و اين
شادماني ديري نپايد آمده است :جبهه مردمي نيروهاي
انقالب اسالمي اين دو جنايت نکبتبار را در روز نکبت
به شدت محکوم ميکند .هم کشتار انسانهايي که
حق خود را ميخواستهاند و با گلوله پاسخ شنيدهاند و
هم انتقال سفارت آمريکا به قدس را که عملي خالف
قوانين بينالمللي و حق حاکميت مردم فلسطين است.
عالوه بر آن همکاري و سکوت نکبتبار سران عرب ،به

انتقال سفارت آمريکا به قدس ،نابودي رژيم صهيونيستي را تسريع ميبخشد

نماينده مردم رشت در مجلس از ارسال نامه  ۱۰۰تن از نمايندگان به
رئيس جمهور درباره عدم اجرايي شدن قانون اقدام متقابل برجام خبر داد.
جبار کوچکي نژاد در گفتگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري تسنيم ،از ارسال
نامه  100تن از نمايندگان به رئيسجمهور خبر داد و گفت :اين نامه درباره
اعمال درخواست ماده  236به رئيسجمهور در قبال اقدام متقابل در برجام
است.وي با بيان اينکه نمايندگان در اين نامه از رئيسجمهور درخواست
کردند مفاد قانون اقدامات متقابل جمهوري اسالمي ايران در برابر نقض
عهد آمريکا در برجام را اجرا کند در تشريح ماده  3قانون مذکور گفت :در
اين ماده آمده است که اگر يکي از اعضاي  5+1از توافق هستهاي خارج
شود ،دولت موظف است تا اجراي اين توافق را متوقف کند.کوچکينژاد
تصريح کرد :بنابراين در همين راستا تعدادي از نمايندگان تقاضاي اعمال
ماده  236آييننامه داخلي مجلس درباره عدم اجراي مفاد اين قانون از
سوي رئيس جمهور را مطرح کردند.

پژو 405

خصوص آلسعود را نشانهاي بارز از نوکرمنشي و ذلت
و خواري آنان دانسته و عاقبت خفتبار آنان را هشدار
ميدهد.در بخش پاياني اين بيانيه آمده است :از مسئولين
سياست خارجي و دولت جمهوري اسالمي هم ميخواهد
همچنان بر مقابله با اين حوادث ننگين و غيرقانوني و
غيرانساني و اعتراضات بينالمللي خود پاي بفشرند و
در حمايت از ملت مظلوم فلسطين که از راهبردهاي
انقالب اسالمي ما است از هيچ تالشي دريغ نورزند و
همچنان سکوت خفتبار تعدادي از سران حکومتهاي
اسالمي را محکوم نمايند و از ملت مبارز و بصير ايران
ض شجاعانه خود را
اسالمي ميخواهد که صداي اعترا 
هر چه رساتر به گوش جهانيان برساند و ملت مظلوم
فلسطين را ياري نمايد.

واليتي:

نامه  ۱۰۰نماينده به روحاني
درباره اجراي برجام

پژو 405

خبر»

کشتار رژيم صهيونيستي در روز نکبت،جاهليت مدرن را يادآوري ميکند
چشم بر همه اين جنايات بسته که هيچ بلکه قب ًال با
نشستهاي دوستانه اين برنامههاي جنايتبار غيرانساني
را تدارک ديدند.اين بيانيه ميافزايد :رژيم اشغالگر قدس
در حالي جشن پيروزي گرفت که حداقل  ۵۷انسان
را کشت و بيش از  ۲۷۰۰نفر را زخمي ساخت و اين
عمل غيرانساني و اين انسانکشي نژادپرستانه در قرن
 ،۲۱جاهليت مدرن را يادآوري ميکند در حالي که
سکوت مرگبار سران ملل؟ مترقي و به ويژه «سلمان»
کام ًال گوياي مظلوميت ملت فلسطيني و حقانيت اوست.
ملت فلسطين نشان داده که به صورت گسترده و از
جان گذشته بدون اتکاء به سران سازشکار و عرب
فقط بر پايه مقاومت در مقابل ظلم و استکبار ايستاده
است و مبارزه ميکند و پيروزي خود را در اين مسير
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سياسي

جبهه مردمي نيروهاي انقالب اسالمي:

عضو فراکسيون روحانيت گفت :اروپا توان ايستادگي در برابر آمريکا را ندارد.
حجتاالسالم مهدي شيخ ،در گفتگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري رسا،
با اشاره به اينکه حضور آمريکا در برجام اهميت چنداني ندارد چون در اين
پيمان بينالمللي همکاري خوبي هم نداشته است ،گفت :آمريکا همواره در
تالش بوده که ما به منافع برجام دست نيابيم.وي با بيان اينکه بر خالف آمريکا
کشورهاي جامعه جهاني به دنبال برجام بودهاند ،گفت :اينکه اين کشورها
و اتحاديه اروپا چقدر در اين زمينه موفق بودهاند بحث ديگري است.وي با
تاکيد بر اينکه خروج آمريکا از برجام براي ما اهميت چنداني ندارد موضوع
مهم خود برجام است ،خاطرنشان کرد :مطابق مفاد برجام ،اين توافق بايد
گشايشهاي در روند اقتصاد کشور به وجود ميآورد ،که هنوز محقق نشده
است.شيخ با بين اينکه شيطنتهاي آمريکا در محقق نشدن کامل برجام
تاثير گذار بوده است ،گفت :پس از خروج آمريکا کشورهاي ديگر اعالم
کردهاند که در برجام ميمانند و اين منافع را تامين ميکنند.
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با وجود تحريمها
نيازهاي دفاعيمان را
تأمين ميکنيم

چهارشنبه  26ارديبهشت 1397
 29شعبان  16-1439مي - 2018سال سي و سوم-شماره 9217

حجتاالسالم شيخ :اروپا توان
ايستادگي در برابر آمريکا را ندارد
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امير حاتمي:

آگهي مناقصه عمومي يكمرحلهاي

نوبت دوم

اداره كل ورزش و جوانان استان لرستان در نظر دارد فراخوان برگزاري مناقصه عمومي يكمرحلهاي پروژههاي ذيل در
سامانه را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد .تمامي مراحل مناقصه از طريق درگاه سامانه تداركات
الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصهگران در صورت عدم عضويت
قبلي مراحل ثبتنام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
مبالغ به ريال
رديف

موضوع مناقصه

برآورد اوليه

مدت اجرا

مبلغ تضمين شركت در مناقصه

شماره ثبت مناقصه در سامانه ستاد

1

اجراي فاز اول سالن مسابقاتي نورآباد

10/309/782/703

 6ماه شمسي

515/500/000

200970193000006

تاريخ انتشار مناقصه در سامانه ستاد از روز سهشنبه مورخ  97/02/25ساعت  8ميباشد .مهلت دريافت اسناد از روز
سهشنبه مورخ  97/02/25تا روز پنجشنبه  97/03/03ساعت  14ميباشد.
مهلت ارسال اسناد :تا روز پنجشنبه مورخ  97/03/17ساعت 14
جهت دريافت اطالعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه با شماره تلفن  09166697292تماس حاصل فرماييد .شماره تلفن
نماينده سامانه ستاد 06633301869 :داخلي 126
هر گونه دريافت و تحويل اسناد مناقصه بعد از مهلت تعيين شده در سامانه غيرقابل قبول ميباشد.
تاريخ انتشار نوبت اول97/2/25 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/2/26 :
خ ش97/2/25 :
شناسه نوبت چاپ 194711

اداره كل ورزش و جوانان استان لرستان

