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رئیس قوه قضاییه:

ایران آزمایشگاه
واکسن آمریکایی و انگلیسی نیست

هيچ صدقهاي نزد خداوند محبوبتر از حق گويي نيست .پيامبر اکرم
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اول رفع تحریمها ،بعد
بازگشت به برجام

روزنامهصبحايران

علیرضا سلیمی

عضو هیات رئیسه مجلس

 50دیپلمات سابق آمریکا به بایدن برای
بازگش��ت فوری به برج��ام نامه زده اند،
خروج آمری��کا از برجام خس��ارت 150
میلیارد دالری به ایران وارد کرد ،از این
رو پیش از بازگشت به برجام ،آمریکاییها
باید نسبت به خسارتهای واردهشان به
ایران اقدام کنند .در حال حاضر بازگشت
برجام موضوعیتی ندارد ،بلکه آنچه باید
رق��م بخورد ،رف��ع تحریم ها از س��وی
آمری��کا و اروپایی ها اس��ت ،پس از این
اتفاق درباره انجام تعهدات مجدد برجام
می توان بحث کرد از این رو رفع تحریم
ها موضوع باالتر و مهم تر از بازگش��ت
به برجام است .آمریکایی ها معاهده بین
المللی را پذیرفته بودند که به تعهداتشان
پایبند نبودند ،اما این عدم انجام تعهدات
از طرف آنها در ش��رایطی ک��ه ایران به
تمام تعهدات عمل کرده منش��أ خسارت
های زیادی بوده اس��ت ،دیپلمات های
آمریکایی به این نکت��ه توجه کرده اند؟
اروپاییه��ا و آمریکای��ی ه��ا باید برای
جبران خسارت ایران اقدام کنند ،از سوی
دیگر در برجام تاکید ش��ده بود که نباید
تحری��م های جدید رقم بخ��ورد اما بی
توجه به این موضوع آمریکا تحریم های
بسیاری را اعمال کرد .باید تحریم ها به
صورت کلی برداش��ته شود ،بازگشت به
برجام در مرحله بعدی مورد بررسی قرار
می گیرد و نظام جمهوری اسالمی برای
بازگشت تصمیم گیری می کند .تا زمانی
که کاخ سفید دست از زیاده خواهی علیه
ملت ایران برندارد ،هیچ نوع مذاکره ای
با ایاالت متحده معنا و مفهومی ندارد .بر
اساس تجربه مذکور می توان اذعان کرد
پیش از هر نوع مذاکرهای باید خسارات
وارد شده به کشورمان جبران شود؛ 152
میلی��ارد دالر خس��ارت ناش��ی از خروج
آمری��کا از برجام اس��ت ک��ه باید تعیین
تکلیف شود .آمریکایی ها برای مذاکره با
کشورمان ،ابتدا باید تحریم های ظالمانه
علیه ملت ایران را لغو و س��پس خسارت
های ناش��ی از خروج برنامه جامع اقدام
مشترک را جبران کنند.

www.asre-iranian.ir
صفحه2

سخنگوی وزارت امور خارجه:

تروییکایاروپاییشریک
آمریکادرنقضبرجامهستند

افشاگری دیلی میل درباره واکسن فایزر:

سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار داشت :شرمآورترین
دولت آمریکا به ش��رمآورترین ش��کل ممکن در حال
اخراج است و اقداماتی که علیه کشورهای دیگر با زور
و قلدری جلو میبرد ،به صورت عریان در خانه خود دید.
«سعید خطیبزاده» سخنگوی وزارت امور خارجه...

پرستاران آمریکایی از
بیم عوارض جانبی حاضر
به تزریق واکسن نیستند

صفحه2

امام جمعه بغداد:

آمریکا باید از
عراق اخراج شود
صفحه2

مدیرعامل بانک صادرات ایران خبر داد

همکاری بانک صادرات ایران

روزنامه صهیونیستی کول زمان:

در تولید خودرو برقی سایپا

مدیرعامل بانک صادرات ایران گفت :حمایت از صنعت
خودرو عزت ملی ،اس��تقالل و خودباوری را به دنبال
دارد و بانک صادرات ایران برای ایفای نقش حمایتی
خ��ود از این صنعت آماده اس��ت .حجتاله صیدی در
جریان بازدید از مرکز تحقیقات و نوآوری و...

افزایش ابتال به کرونا در سرزمینهای اشغالی
بعد از تزریق واکسن فایزر

صفحه8

استقالل از شکست برابر
پرسپولیسگریخت
صفحه8

صفحه2

رئیس سازمان بسیج:

سردار شهید سلیمانی پیشقراول دفاع از ملتهای مظلوم بود

رئیس سازمان بسیج مس��تضعفین گفت :حاج قاسم در
بسیاری از جنگها پیش��گیری و توطئه بزرگ را خنثی
کرد .به گزارش فارس ،سردار غالمرضا سلیمانی رئیس
سازمان بسیج مس��تضعفین عصر امروز در آئین «سرباز
مکت��ب ام��ام خمین��ی (ره)» در مرقد مطه��ر بنیانگذار
انقالب اس�لامی ،اظهار کرد :حاج قاس��م پرورش یافته
مکتب انقالب اس�لامی و برآم��ده از مکتب امام راحل
در دوران و عصر حاضر ش��ناخته میش��ود .وی با اشاره
به اینکه انقالب اسالمی به رهبری امام راحل یک آغاز
جدید در تاریخ بشریت محسوب میشد ،گفت :از دوران
رنسانس که در قطعهای از کره خاکی اتفاق افتاد با تکیه
بر تجربهگرایی و آرام آرام این اندیشهها رشد و نمو پیدا
کرد که خداب��اوری و اخالق م��داری را تضعیف کرد و
با تکیه بر کس��ب منفعتهای اقتصادی ش��کل گرفت.
رئیس س��ازمان بسیج مس��تضعفین ادامه داد :متأسفانه
بهرغم آنکه بشر توانست دریچههایی از علم و فناوری را
کش��ف کند اما به دلیل اینکه خداباوری به حاشیه رفت،
برای کس��ب سود بیش��تر تجاوز به حقوق دیگران آغاز
ش��د .سردار سلیمانی با بیان اینکه تمدن غرب نیز امروز
چنین آغازی دارد ،افزود :انقالب اس�لامی آغاز گشودن

فصل جدید برای تفکر خداباوری و گس��ترش اخالق و
معنویت برای بش��ریت بود .وی تصریح کرد :حاج قاسم
ش��خصیتی نمونه و کامل از ارزشهای الهی ،انسانی و
نمون��ه کامل جاری ش��دن اخ�لاق در زندگی یک فرد
محسوب میش��ود .رئیس سازمان بس��یج مستضعفین
یادآور شد :اگر در گذشته و دورهای که مانند دوره مغول
تاریکیها باعث میش��د ش��رق و غرب دچار کش��تار و
غارت ش��ود ،در دوره فعلی هم نظام س��لطه با توجه به
اینکه به ارزشهای توحیدی اعتقادی ندارد یک جریان
جهل و تاریکی در سرزمینهای اسالمی با عنوان داعش
به راه انداخت .س��ردار س��لیمانی با بی��ان اینکه داعش
جریان مهندس��ی نظام س��لطه ش��ده بود ،خاطرنش��ان
کرد :حاج قاس��م به مقابله این جریان جهالت ،کشتار و
وحش��ت پرداخت و در مقابل لشکر سیاهی ایستاد .وی
تأکید کرد :اگر میدانداری حاج قاس��م در سرزمینهای
مورد هجمه و تهاجم نبود ،امروز ش��اهد صحنه غمباری
بودیم و کش��تار ،غارت و ستمگری را در کشورهایی که
همه ادیان حضور دارند ،ادامه میدادند .رئیس س��ازمان
بسیج مستضعفین با بیان اینکه حاج قاسم مصلح جهانی
بود و مردم را از جنگه��ای پیدرپی نجات داد ،عنوان

کرد :حاج قاس��م از گرفتار شدن ملتها جلوگیری کرد
همچنین از بس��یاری جنگها پیشگیری و توطئه بزرگ
را خنثی کرد .س��ردار سلیمانی با اش��اره به بیانات رهبر
معظم انقالب که فرمودند «حاج قاس��م یک ش��خص
نیس��ت بلکه یک راه و مکتب اس��ت» ،اب��راز کرد :حاج
قاسم با همه برجستگیهایی که داشت بیش از  ۴۲سال
عمر خود را صرف خدمت به مردم کرد .وی با اش��اره به
تش��ییع باشکوه و بینظیر حاج قاس��م گفت :در سالگرد
شهادت ایش��ان در همه کشورهای دنیا حاج قاسم را به
عنوان یک الگو و اسوه برای رها شدن از قید و بندهای
نظام سلطه و استکبار و روشهای زورگویانه میشناسند.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با تأکید بر اینکه همه
باید از ملت مظلوم فلس��طین دفاع کنیم ،بیان کرد :حاج
قاس��م پیش ق��راول دفاع از ملت مظل��وم بود و همه ما
نیز وظیفه داریم از ملتهای مظلوم در مقابل زورگویان
حمایت کنیم .سردار سلیمانی با بیان اینکه امروز گفتمان
خداباوری در س��ایه پیروزی انقالب است ،تصریح کرد:
گام دوم انقالب سرفصل جدید و آغازی نو بوده که حاج
قاس��م مفتاح گام دوم انقالب و همه ارزشها و کماالت
است و ما نیز باید بر اساس آنها حرکت کنیم.

منطقه کرمانشاه

مخابرات منطقه کرمانش��اه در نظر دارد واگذاری نگهداری امور
شبکه میدانی ناحیه جنوبی شهرستان کرمانشاه شامل مراکز تلفنی
امام خمینی (ره) _ ولیعصر (عج)_ رس��الت و توابع روس��تایی را
از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذار نماید متقاضیان
ش��رکت در مناقص��ه می توانند جهت کس��ب اطالعات بیش��تر
به آگهی فراخوان در س��ایت ش��رکت مخابرات ایران به آدرس
 www.tci.irمراجعه نمایند
مخابرات منطقه کرمانشاه

آگهی مزایده عمومی عمومی (نوبت اول)

فروش آهن آالت و ضایعات مستعمل و اسقاطی

ش��هرداری بندر کنگان در نظر دارد به استناد مجوز شماره  122مورخه  99/10/01شورای
محترم اس�لامی شهر کنگان نسبت به فروش آهن آالت ضایعات مستعمل و اسقاطی به
ک��د پروژه 99/122/06خود را از طریق مزای��ده عمومی به صورت حضوری(تنها یک نفر)
اقدام نمائید ،لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی دعوت می گردد جهت شرکت
در مزایده طبق شرایط ذیل در موعد مقرر اقدام نمائید.
 -1واری��ز مبل��غ  450/000/000ري��ال بعن��وان س��پرده ش��رکت در مزایده به حس��اب
 0104665791003به نام سپرده شهرداری بندر کنگان و با ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی
در وجه شهرداری بندر کنگان.
 -2متقاضیان مبلغ  2/000/000ريال به حساب  0104663945000به نام درآمد شهرداری
واریز و از تاریخ  99/10/23تا  99/11/04نس��بت به دریافت اس��ناد و پاکتهای مربوطه به
امور قراردادها مراجعه نمائید.
 -3کلیه آهن آالت که شامل اسباب بازی – مخزن -کانکس -پایه های روشنایی – نرده
– بدنه فلزی آالچیق ایستگاه اتوبوس و غیره می باشد و برنده مزایده در همان روز مزایده
مبلغ  4/000/000/000ريال به حساب درآمد شهرداری واریز و به همان میزان آهن آالت
از انب��ار تحویل می گردد و پس از باس��کول نمودن الباقی مبل��غ را واریز کرده و باقیمانده
ضایع��ات را تحوی��ل میگردد ،حداکثر زمان جهت وزن و تحوی��ل تمام ضایعات پرداخت و
تس��ویه حس��اب  7روز می باشد .در غیر اینصورت س��پرده نفر اول و دوم به ترتیب به نفع
شهرداری ضبط می گردد.و به نفر سوم فروخته می شود.

 -4قیمت هر کیلو ضایعات  60/000ريال و وزن تقریبی  150/000کیلوگرم جمع ًا به ارزش
تقریبی  9/000/000/000ريال
 -5شرکت کنندگان تا روز چهارشنبه مورخه  99/11/18و ساعت  14:15پاکت درخواست
مزایده خود را به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند .ضمن ًا نام ،آدرس و شماره تلفن و عنوان
مزایده را بر روی پاکت نوشته شود.
 -6شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
 -7ترتیب قرار دادن اسناد:
پاکت الف) فیش و یا ضمانت نامه معتبر بانکی ش��رکت در مزایده به مبلغ 450/000/000
ريال در وجه شهرداری بندر کنگان
پاکت ب) کپی کارت ملی – شناسنامه – احراز هویت و درخواست شرکت در مزایده.
ضمن ًا هر دو پاکت (الف و ب) را در پاکت در بس��ته گذاشته و عنوان مزایده نام – آدرس و
شماره تلفن را بر روی آن نوشته و در موعد مقرر تحویل دبیرخانه داده شود.
 -8چنانچه نفر اول و دوم به ترتیب نس��بت به واریز پیش پرداخت در روز بازگش��ایی اقدام
نکنند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط و با نفر بعدی قرارداد بسته می شود.
 -9بازگشایی پاکات رسیده به صورت حضوری در روز  99/11/19ساعت  11:00صبح در
محل شهرداری بندر کنگان انجام می گردد برای هر پیشنهادها یک نفر با رعایت پروتکل
بهداشتی می تواند شرکت کند.
نوبت اول 99/10/23 :نوبت دوم99/10/30 :

روابط عمومی شهرداری بندر کنگان

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
شماره ۹۹/۲۰

۹۰۰/۹۹/۱۹۲۰۴۵۹

آگهی مناقصه و تجدید مناقصه عمومی
یک مرحله ای

نوبت اول

ش��هرداری اسالمش��هر درنظر دارد به اس��تناد ردیف بودجه مصوب س��ال  1399پروژه های ذیل را از طریق برگزاری مناقصه و تجدید مناقصه عمومی واگذار نماید .بدینوسیله از پیمانکاران واجد شرایط دعوت میگردد جهت شرکت در مناقصه و
تجدید مناقصه عمومی و دریافت اسناد همراه با معرفی نامه و مهر شرکت به اداره قراردادهای شهرد اری اسالمشهر مراجعه نمایند.ضمنا مهلت دریافت و ارسال پیثشنهادات حداکثر تا ده روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم خواهد بود هزینه درج
آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه و تجدید مناقصه عمومی می باشد.
1ـ مشخصات موضوع مورد مناقصه و تجدید مناقصه عمومی:
ردیف
1
2

موضوع مناقصه و تجدید مناقصه عمومی
پروژه جدولگذاری و روسازی معابر منطقه چهار(مناقصه عمومی)
پروژه همسطح سازی معابر سطح شهر(تجدید مناقصه عمومی

ردیف بودجه
33019/29
33029/0

مدت اجراء
 4ماه
 5ماه

صالحیت /رتبه
رتبه  5راه
رتبه  5ابنیه

2ـ به پیشنهادات مشروط ،مخدوش ،فاقد سپرده و پیشنهاداتی که پس از مهلت اعالم شده ارائه شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3ـ شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار است.
4ـ برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
5ـ سایر شرایط در اسناد تجدید مناقصه درج گردیده است.
6ـ چاپ اول99/10/23 :
7ـ چاپ دوم99/10/30 :
8ـ مهلت دریافت اسناد مناقصه :از مورخ  99/10/30الی 99/11/11
9ـ مهلت تحویل اسناد مناقصه99/11/12 :
10ـ جلسه کمیسیون عالی معامالت :ساعت 15:مورخ 99/11/13

مبلغ اعتبار(ریال)
10/000/000/000
15/000/000/000

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه و تجدید مناقصه عمومی (ریال)
500/000/000
750/000/000

حسین طال -شهردار اسالمشهر

روز نامه صبح ايران

w w w. a s r e - i r a n i a n . i r

آخرين اخبار و تحليلهاي روز ايران و جهان
را در پايگاه اينترنتي عصر ايرانيان بخوانيد

