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اعتراف صریح ظریف:

برجام به خاطر ایران زنده مانده است
نه  3کشور اروپایی

بجویید دانش را هر چند در چین باشد .پیامبر اکرم (ص)
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ابوالفضل ابوترابی

عض�و کمیس�یون ام�ور داخلی کش�ور و
شوراها در مجلس

اروپای��ی غیر از دروغ گفت��ن هیچ چیز
تحوی��ل ای��ران ندان��د ،آنه��ا فقط می
خواهند در کالم به برجام متعهد باشند
ام��ا این تواف��ق خاصیتی ب��رای ایران
ن��دارد .ای��ران تنها ط��رف برجامی بود
که به تعه��دات هس��ته ای خود عمل
کرده اس��ت اما غربی ها فقط ادعا می
کنند به تعهداتش��ان پایبند هس��تند که
ای��ن نقض قرض اس��ت .اروپایی ها با
کانال اینس��تکس  2س��ال تمام ایران
را س��رکار گذاش��ت و حتی اجازه خرید
داروی بیم��اری ه��ا خ��اص از جمل��ه
بیم��اران پروانه ای از ای��ن کانال داده
نش��د ،این در حالی اس��ت که غربی ها
مدعی رعایت حقوق بشر هستند اما در
زمین��ه تهیه دارو با وج��ود اینکه ایران
پول داروها را به حس��اب آنها واریز می
کرد همکاری نکرد و کودکان پروانه ای
روزگار س��ختی را می گذرانند .اروپا به
جای عمل به تعه��دات خود تنها بیانیه
و ش��عار می دهد ،برجامی که جاده یک
طرفه اس��ت و فقط ایران باید مکلف به
تعهداتش باش��د ،بی خاصیت اس��ت و
ادامه آن درس��ت نیس��ت .وقتی برجام
قابل احترام اس��ت ک��ه همه طرفین به
آن عم��ل کنند و مبن��ای آن برد – برد
باش��د ،نه اینکه طرفی��ن عمل نکنند و
فق��ط ایران پایبند باش��د .مق��ام معظم
رهبری سیاس��ت های خارجی را تعیین
کرده اند و روز جمعه نیز تاکید داش��تند
که اگر همه تحریم ها برداش��ته ش��ود،
پ��ول ها ب��ه داخل کش��ور برگردند ،به
برج��ام پایبن��د خواهیم ب��ود ،اروپا تا 5
اس��فند فرصت دارد تحریم ها را بردارد
در غیر اینصورت ایران نیز مانند طرفین
دیگر دیگر به تعهداتش عمل نمی کند
و از برجام خارج می شود .همانطور که
قانون تاکید دارد اگر مس��ئوالن به مفاد
قان��ون اقدام راهبردی رف��ع تحریم ها
عمل نکنند به حبس محکوم می شوند
بنابرای��ن انتظ��ار می رود طب��ق قانون
عمل شود.

www.asre-iranian.ir
صفحه2

وزارت خارجه آلمان:

قدرت دفاعی ایران برای مقابله با هر دشمنی آماده است؛

انهدام ناوهای دشمن فرضی
از فاصله  ۱۸۰۰کیلومتری

وزارت امورخارج��ه آلمان اعالم کرد که کانال تجاری
اروپا با جمهوری اسالمی ایران ،موسوم به اینستکس
«ت��ا حد زیادی بیاثر» بوده اس��ت .وزارت امورخارجه
آلمان در پاسخ به پرسش امید نوریپور ،نماینده حزب
سبزها در پارلمان این کشور اعالم کرده که...
صفحه2

خطیبی سخنگوی وزارت خارجه:

پرونده نفتکش
کرهای در مرحله
دادرسی قرار دارد

فاکسنیوز :موشکهای ایران در  ۱۶۰کیلومتری ناو «نیمیتز» آمریکا فرود آمدند

صفحه2

پایان کارآزمایی بالینی
واکسن اول تا قبل از ۱۴۰۰؛
ِ

۱۲پروندهتولیدواکسنکرونا
در ایران

دبیر کمیته علمی س��تاد ملی مقابله کرونا با تاکید بر
اینکه نتای��ج کارآزمایی بالینی واکس��ن ایرانی کرونا
تاکن��ون بس��یار خوب بوده اس��ت ،گف��ت :امیدواریم
کارآزمایی بالینی این واکسن تا پیش از نوروز  ۱۴۰۰به
اتمام برسد و پس از بهار بتوانیم آن را در اختیار...
صفحه5

اروپای هم دالر را کنار میگذارد
صفحه3

صفحه2

آگهی تجدید فراخوان عمومی یک مرحله ای
به شماره /99-9-52م

نوبت دوم

شرکت عمران شهر جدید هشتگرد در نظر دارد با استناد به مصوبات هیئت مدیره نسبت به برگزاري فراخوان عمومي یک مرحله اي جهت
تهیه و نصب مبلمان شهری واقع در شهرجديد هشتگرد با مبلغ به عدد 127,624,475,000 :ريال به حروف :یکصد و بیست و هفت میلیارد
و ششصد و بیست و چهار میلیون و چهارصد و هفتاد و پنج هزار ريال بر اساس قانون برگزاری مناقصات به شرح ذیل اقدام نماید.
نحوه خرید اسناد مناقصه:
ازکلیه تولیدکنندگان یا تامین کنندگان داخلی دعوت به عمل می آید برای دریافت اسناد شرکت در فراخوان از تاریخ  99/10/29لغایت
 99/11/06به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی  setadiran.irمراجعه نمایند .آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه در سایت
مذکور تا س��اعت  16:00روز دوش��نبه مورخ  99/11/20می باشد .اسناد ارزیابی کیفی در ساعت  11:00روز سه شنبه مورخ  99/11/21در
محل سالن جلسات از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت بازگشایی می شود.
 مبلغ فروش اسناد مناقصه 1,000,000ریال به حروف یک میلیون ریال و قابل پرداخت از طریق سایت می باشد.نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار :
 اص��ل فی��ش یا تضمین ش��رکت در فرآیند ارجاع کار ب��ه مبلغ  5,252,489,500ريال را به حس��اب ش��ماره 4001036906374199( IR940100004001036906374199ش��با) بانک ملی به نام ش��رکت عمران شهر جدید هشتگرد واریز و در سایت بارگذاری شود .در
صورت عدم امکان دریافت یا بارگذاری اسناد در سایت با پشتیبانی سامانه تماس حاصل فرمایید .ارائه اصل ضمانتنامه شرکت در فرآیند
ارجاع کار ،تا یک س��اعت قبل از بازگش��ایی به اداره پیمان و رسیدگی شرکت (به آدرس:شهر جدید هشتگرد فاز  2محله  4خیابان نیایش
خیابان شهید مسیح صالحی ،پالک  )49الزامی است.
 عدم ارائه اصل ضمانتنامه تا تاریخ فوق به منزله انصراف از فراخوان می باشد. تولیدکنندگان یا تامین کنندگان داخلی و دارندگان گواهینامه صالحیت ایمنی صادر شده توسط وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی .ضمنا ارائه شناسه مالی و کد اقتصادی شرکت  ،جهت دریافت اسناد الزامی می باشد .آگهی این مناقصه در پایگاه اینترنتی ملی مناقصات
( )https://iets.mporg.ir/و پایگاه اینترنتی ش��رکت عمران به آدرس  www.hashtgerd-ntoir.gov.irو س��امانه تدارکات
الکترونیک دولت ( )http://setadiran.ir/setad/cmsقابل مشاهده می باشد.

شرکت عمران شهر جدید هشتگرد

مناقصه عمومی

نوبت دوم

شهرداری مالرد در نظر دارد پروژه ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکتهای پیمانکاری واجد شرایط طبق شرایط مشروحه واگذار نماید:
 -1برندگان اول و دوم و سوم ،مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
 -2کلیه متقاضیان واجد ش��رایط می توانند از تاریخ  99/10/22لغایت  99/11/2و با ارائه کارت ملی ،معرفی نامه معتبر از ش��رکت و اصل فیش واریزی به مبلغ  500/000ریال به حس��اب ش��ماره  100790829443بانک شهر بنام شهرداری
مالرد جهت دریافت اسناد مناقصه و کسب اطالعات بیشتر از ساعت  9لغایت  12/30به امور قراردادهای شهرداری مالرد مراجعه و پس از انتشار آگهی نوبت دوم از تاریخ  99/10/22لغایت  99/11/2پیشنهادهای خود را تحویل دبیرخانه
مالرد نمایند.
 -3هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
 -4سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گردیده است.
 -5شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
 -6پرداختها با تشخیص کارفرما به صورت  50درصد غیر نقد و  50درصد نقد می باشد ضمن ًا ارائه برنامه تفصیلی و آنالیز الزامی است.
 -7ارائه گواهی رضایت از کارفرماهای قبلی در سه سال اخیر
 -9در صورت تناقض در متن آگهی با اسناد مناقصه ،مالک عمل اسناد مناقصه خواهد بود.
ردیف
1

عنوان پروژه
تهیه و اجرای خط کشی معابر

نوبت اول  1399/10/22:ـ نوبت دوم 1399/10/29:

اعتبار
 10/000/000/000ریال

مدت اجرا
 4ماه

رتبه
حداقل رتبه  5راه و باند از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و صالحیت امینی کار

محمدصادق کولیوند ـ شهردار مالرد

اروپا غیر از دروغ

چیزی تحویل ایران نداد

روزنامهصبحايران

اینستکستاحدزیادی
بیاثر بوده است

یادداشت

میزان سپرده
 500/000/000ریال

سازمان انرژی اتمی در واکنش به بیانیه سه کشور اروپایی؛

آژانس بینالمللی انرژی اتمی از ذکر جزئیات غیر ضرور در گزارشات خود بپرهیزد

انرژی اتمی ایران در واکنش به بیانیه سه کشور اروپایی
تاکید کرد :آژانس بین المللی انرژی اتمی با پرهیز از ذکر
جزئیات غیر ضرور در گزارش��ات خود از بروز زمینههای
س��و تفاهم جلوگیری کند .به گزارش «عصر ایرانیان»،
سازمان انرژی اتمی ایران در واکنش به بیانیه سه کشور
اروپایی تاکید کرد :امید اس��ت آژانس بین المللی انرژی
اتم��ی با پرهیز از ذکر جزئیات غیر ضرور در گزارش��ات
خ��ود از بروز زمینههای س��و تفاهم جلوگیری کند .متن
بیانیه س��ازمان انرژی اتمی کشورمان به شرح زیراست:
موض��وع کارخانه تولید اورانیوم فل��زی مندرج در ماه ۴
«قانون اقدام راهب��ردی برای لغو تحریمها و صیانت از
حقوق ملت ایران» که مجلس شورای اسالمی سازمان

انرژی اتمی را نس��بت به آن موظف نم��وده و موضوع
تولید س��وخت پیش��رفته (سیلیس��اید) برای استفاده در
راکتور تحقیقاتی تهران دو موضوع کام ً
ال متفاوت است.
این س��ازمان هنوز اطالعات پرسشنامه طراحی کارخانه
اورانیوم فلزی موض��وع ماده  ۴قانون بین المللی انرژی
اتم��ی را به آژانس ارائه ننموده اس��ت ک��ه البته پس از
انج��ام تمهیدات الزم و در زمان مقتضی و مهلت تعیین
ش��ده در قانون این اقدام انجام خواهد شد .برنامه تولید
س��وخت پیشرفته (سیلیساید) همانطوری که در گزارش
اخیر آژانس نیز آمده اس��ت نخستین بار بیش از دو سال
پیش ب��ه آژانس ارائه ش��د و در این م��دت نیز در چند
مرحله اطالعات تکمیلی و نهایت ًا اطالعات پرسش��نامه

طراحی ( )DIQبه آژانس ارس��ال شده است .یادآوری
مینمای��د ک��ه در اوایل دهه  ۸۰در گزارش��ی که در آن
زمان به آژانس ارائه ش��د تحقیق و توس��عه در رابطه با
تولی��د اورانیوم فلزی برای مصارف صلح آمیز و متعارف
در حد مقدماتی و به میزان اندک با موفقیت انجام شده
اس��ت .توضیح اینکه در فرآیند تولید س��وخت پیشرفته
(سیلیساید) اورانیوم فلزی یک محصول میانی است که
در فرآین��د تولید بدون توقف در ای��ن مرحله ،بالفاصله
سوخت پیشرفته (سیلیس��اید) تولید میگردد .امید است
آژان��س بین المللی انرژی اتمی با پرهیز از ذکر جزئیات
غیر ضرور در گزارشات خود از بروز زمینههای سو تفاهم
جلوگیری نماید.

آگهی مزایده شهرداری کهک (نوبت اول)
شماره 40/23/6225

شهرداری کهک در نظر دارد بر اساس مجوز شورای اسالمی شهر کهک ،نسبت به فروش یک قطعه زمین با مشخصات ذیل از طریق مزایده
عمومی اقدام نماید لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اس��ناد مزایده به آدرس :قم ،ش��هر کهک ،بلوار ولی عصر (عج) ،س��اختمان اداری
شهرداری کهک مراجعه نموده یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  025-34223233تماس حاصل فرمایند.
ردیف

شرح

کاربری

نوع ملک

مساحت
(متر مربع)

قیمت پایه (ریال)

مبلغ سپرده شرکت
در مزایده (ریال)

آدرس

1

قطعه
شماره 4

مسکونی

سند
عادی

108/2

2/769/920/000

138/496/000

شهر کهک ،بلوار ولیعصر
(عج) کوچه قائم

ـ ش��رکت کنندگان در مزایده می بایس��ت مبلغ س��پرده ش��رکت در مزایده را بر اس��اس مبلغ مندرج در جدول فوق الذکر را نقدا به حساب
 3100000947003به نام سپرده شهرداری کهک نزد بانک ملی شعبه کهک واریز و یا معادل آن ضمانت نامه بانکی تهیه و به همراه اسناد
مزایده ارائه نمایند.
ـ مهلت تحویل اسناد و قبول پیشنهادات 10 :روز بعد از نشر آگهی نوبت دوم (پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ  )99/11/16می باشد.
ـ برندگان اول و دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
ـ شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
ـ سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده درج گردیده است
ـ هزینه کارشناسی و انتشار آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.
www.Kahak.ir
شناسه آگهی 1078807 :

روابط عمومی شهرداری کهک

