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خارجی مجلس
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صفحه2

اندیشکده شورای روابط خارجی اروپا:

بایدن قادر به جلوگیری از
فروپاشیسیاسیآمریکانیست

رئیس مجلس:

مجلس با مسئوالن
خاطی بازار سرمایه
برخورد میکند

پس از  ۴س��ال ریاس��تجمهوری دونالد ترامپ ،اکثر
اروپاییه��ا معتقدند دولت جدید آمریکا قادر به ترمیم
نظام سیاس��ی آن نخواهد بود .اکثر اروپاییها بر این
باورند که رئیس جمهور منتخب آمریکا قادر به...
صفحه2

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام(ره):

توزیع واکسن
کرونا رایگان با
اولویت محرومان
صفحه5

دستهای پشتپرده
درهدایت معامالت بورسی؛

بازیگردانان این روزهای بورس
چهکسانیهستند؟
س��وداگریهای تصادفی کوتاهمدت که مظاهر آن به
وف��ور در معامالت هر روزه به چش��م میخورند ،این
روزها بیشتر شبیه یک بازی با تعدادی کارگردان...
صفحه3

ایران ،ترامپ و  ۹نفر از مقامات
دولتش را تحریم کرد
صفحه2

صفحه2

شکایت مجلس از رئیسجمهور به خاطر استنکاف از ابالغ قوانین

از ابالغ و صدور دس��تور انتشار استنکاف کرده و قوانین مذکور به شرح زیر توسط رئیس
محترم مجلس به استناد تبصره ماده  1قانون مدنی به روزنامه رسمی ارسال و انتشار یافته
است .قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر ،قانون رسیدگی به دارایی مقامات،
مسئوالن و کارگزاران جمهوری اسالمی ایران (مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام)،
قانون رسیدگی به دارایی مقامات ،مسؤوالن و کارگزاری جمهوری اسالمی (مصوب مجمع
تشخیص مصلحت نظام) ،قانون اصالح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و
مراکز آموزش عالی کشور ،قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور ،قانون برنامه پنجساله
ششم توس��عه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اس�لامی ایران ()1396-1400
(مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) ،قانون الحاق موادی به قانون آییننامه داخلی
مجلس شورای اسالمی ،قانون دائمی شدن قانون مجازات اسالمی.

ایران ،ترامپ و  ۹نفر از مقامات دولتش را تحریم کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه از تحریم ترامپ ،پامپئو و هشت نفر از مقامات دولتش به خاطر
نقش و دخالت در اقدامات تروریس��تی و ضد حقوق بشری علیه جمهوری اسالمی ایران و
اتباع ایرانی خبر داد .به گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس« ،سعید خطیبزاده»
سخنگوی وزارت امور خارجه امشب از تحریم مقامات ارشد دولت آمریکا به واسطه نقش و
دخالت در اقدامات تروریستی و ضد حقوق بشری علیه جمهوری اسالمی ایران و اتباع ایرانی
خبر داد.سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد :وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران
در اجرای قانون« مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی امریکا در منطقه
» مصوب مجلس شورای اسالمی تعدادی از اشخاص آمریکایی را به دلیل ارتکاب جنایات
تروریستی ،ترویج و حمایت از تروریسم که تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت منطقهای و بین

المللی است و نیز به دلیل نقض قواعد اساسی و اصول بنیادین حقوق بین الملل از جمله حقوق
بشر ،در فهرست تحریمهای جمهوری اسالمی ایران قرار داد .خطیبزاده در این باره گفت:
مقامات ارشد آمریکا شامل «دونالد ترامپ» رئیس جمهور« ،مایک پامپئو» وزیر امور خارجه ،
«مارک اسپر» وزیر دفاع سابق« ،کریستوفر میلر» سرپرست وزارت دفاع « ،استیون منوشین»
وزیر خزانه داری« ،جینا هسپل» رئیس آژانس مرکزی اطالعات (سیا)« ،جان بولتون» مشاور
سابق امنیت ملی« ،برایان هوک» رئیس سابق گروه اقدام علیه ایران و نماینده سابق ویژه
وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران« ،الیوت آبرامز» نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا
در امور ایران و «آندریا گاکی» مسؤول اداره کنترل داراییهای خارجی آمریکا (اوفک) از امروز
در فهرست تحریمهای جمهوری اسالمی ایران قرار میگیرند.

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول-مرحله اول
( یک مرحله ای)

ش��هرداری بهبهان در نظر دارد نس��بت به اجرای پروژه های عمرانی خود به اس��تناد موافقتنامه های مبادله شده فی ما بین شهرداری بهبهان و سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان مشروحه در جدول ذیل را از
طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید لذا کلیه پیمانکاران واجد شرایط میتوانند بر اساس شرایط قید شده در آگهی فوق الذکر اقدام نمایند.
ردیف

عنوان پروژه

کد طرح

مبلغ برآورد اولیه( ریال)

مبلغ تضمین ( ریال)

حداقل رتبه و رشته

مدت قرارداد

نوع ارزیابی

1

ایجاد و توسعه معبر حمل و نقل عمومی بهبهان( زیر سازی و آسفالت )1398

 172ض 1502001

49/626/474/328

2/481/324/000

 5راه و باند

 6ماه

ساده

2

ایجاد و توسعه معبر حمل و نقل عمومی بهبهان ( پیاده روسازی و جدولگذاری )1398

 172ض 1502001

10/602/110/123

530/105/000

 5ابنیه

6ماه

ساده

3

ساماندهی بستر و حریم مسیل های محدوده شهر بهبهان

 391ض 1502001

13/733/306/238

686/666/000

 5آب یا  5ابنیه

6ماه

ساده

اسناد مناقصه در مقابل پرداخت مبلغ  1/000/000ریال (غیر قابل استرداد) به حساب شماره  3100003349000بنام شهرداری بهبهان تسلیم میگردد.
ش��رکت کنندگان میبایس��ت ضمانت نامه بانکی ( با اعتبار  3ماهه) را بصورت تضمین یا واریز نقدی بحس��اب س��پرده ش��ماره  310003350001بنام شهرداری بهبهان نزد بانک ملی به عنوان ( سپرده شرکت
درمناقصه) پرداخت نماید.
هزینه انتشار آگهی ها بر عهده شهرداری می باشد.
 -4شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد و این حق را برای خود محفوظ میدارد که تمام یا تعدادی از پیشنهادات را رد نماید و و برنده مناقصه به تشخیص کارفرما و با توجه به جمیع جهات اعالم
میگردد.
 -5به پیشنهادهای ارائه شده بصورت ناقص  ،مشروط  ،مخدوش ،فاقد سپرده و همچنین پیشنهاداتی که پس از انقضاء مهلت تعیین شده در آگهی برسد ،ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -6محل دریافت اسناد و تحویل پیشنهادات :بهبهان ،خیابان طالقانی  ،شهرداری بهبهان  ،واحد امور قرار دادها می باشد.
-7مهلت دریافت اسناد :از مورخه  99/11/01لغایت  ( 99/11/08همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیالت رسمی)
 -8مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا ساعت  12روز دوشنبه مورخ  99/11/20می باشد (.هه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیالت رسمی)
 - 9تاریخ بازگشایی پاکات و برگزاری کمیسیون مناقصه  :ساعت  12روز سه شنبه مورخه  99/11/21می باشد.
 -10برندگان اول و دوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع دولت ظبط خواهد شد.
 - 11سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه درج گردیده است.
-12متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر در ساعات اداری با تلفن  061-52726174-6داخلی  222واحد امور قراردادها تماس حاصل نمایند.

علیرضا بهادری  -شهردار بهبهان

بازی جدید اروپا برای
گرفتن امتیاز از ایران

روزنامهصبحايران

متن شکایت از رئیسجمهور به خاطر استنکاف از ابالغ قوانین مجلس در قالب ماده 234
آییننامه داخلی منتشر شد .به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس ،متن شکایت از
رئیس جمهور به خاطر استنکاف از ابالغ قوانین مجلس در قالب ماده  234آیین نامه داخلی
مجلس منتشر شد .متن کامل این شکایت به شرح زیر است :موارد اعالمی استنکاف از
اجرای قانون :جناب آقای حسن روحانی رئیس جمهور محترم ،از زمان تصدی به ریاست
جمهوری اسالمی ایران در موارد متعدد مرتکب استنکاف از ا جرای حکم ماده ( )1قانون
مدنی اصالحی  14/8/1370که بیان میدارد« :مصوبات مجلس شورای اسالمی و نتیجه
همهپرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابالغ میشود .رئیس جمهور باید
ظرف مدت  5روز آن را امضاء و به مجریان ابالغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند»
شده است .الزم به ذکر است ایشان در خصوص  13قانون مصوب مجلس شورای اسالمی

یادداشت

اتهامات معاون وزیر امورخارجه آلمان به
ایران و معرفی کشورمان به عنوان عامل
ناکارآمدی اینستکس بازی جدید غربیةا
برای گرفتن امتیاز از ایران است ،غربیها
اقدامات جدی در اینستکس برای عادی
سازی روابط تجاری بین ایران و اروپا در
دوران تحریمها انجام ندادند .اگر اروپایی
ها به تعهداتشان عمل می کردند شاهد
مش��کالت کنونی در اجرای اینستکس
نبودیم و این در حالی است که بر اساس
گزارش های آژان��س بین المللی انرژی
اتم��ی ،ایران به تمام��ی تعهداتش عمل
کرده است .ایران بیش از دو سال منتظر
ماند تا اروپایی ها به تعهداتشان در قالب
اینس��تکس عمل کنند اما آن ها به شعار
دادن روی آوردن��د که این موضوع باعث
برگشتن برنامه هسته ای ایران به شرایط
قبل��ی برجامی ش��د .اروپای��ی ها حدس
می زنند که قرار اس��ت مجددا روند احیا
برجام توس��ط ایران و آمریکا آغاز شود،
برای همین می دانند که اگر مطالبه ای
در مذاکرات آینده نداش��ته باشند باز هم
ایران پیروز میدان خواهد بود .غربیها با
طرح چنین اتهامات بی پایه و اساسی به
دنبال فضاسازی روانی علیه ایران هستند،
ب��رای همین وانمود میکنند که اگر قرار
باش��د برجام دوباره احیا ش��ود باز هم آن
ها طلبکار هس��تند .قانون جام��ع اقدام
راهبردی برای رفع تحریمها ،اروپاییها را
به شدت در موضع ضعف قرار داده برای
همی��ن آن ها به طرح چنی��ن اظهارات
مضحکان��ه روی آوردند چون احس��اس
میکنند ایران در شرایطی قرار دارد که با
شرط و شروط هایش سرنوشت آن ها در
برجام تعیین می کند .متاسفیم که چنین
اظهارات نادرس��ت و ناصوابی از س��وی
اروپای��ی ها می بینیم و ب��ه جای اینکه
پاسخگوی عملکرد غلط و رفتارهای غیر
منطقی خودشان باشند امروز از جمهوری
اسالمی ایران طلبکار هستند که تمامی
این ها نشان دهنده واهی بودن اتهامات
اینستکسی اروپایی ها است.

