تداوم اعتراض جلیقه زردها بیانگر
اضمحالل دموکراسی در فرانسه است

در ترازوی اعمال چیزی سنگین تر از خوشخویی نیست .پیامبر اکرم
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میثم ترکیان


دونال��د ترام��پ رئیسجمه��ور تاج��ر
ایاالتمتح��ده پس از شکس��ت مذاکره
با کره ش��مالی و تشدید تحریمهای این
کشور دوباره با «اون» در مرز دو کره دیدار
کرد و بهعنوان اولین رئیسجمهور امریکا
با اجازه رهبر کره ش��مالی وارد خاک این
کشور شد و پس گرفتن عکس یادگاری
مجدداً ب��ه خاک کره جنوبی بازگش��ت.
این در حالی بود ک��ه بعد از ماهها جنگ
لفظ��ی و ادبیات تهدیدآمیز و حتی تهدید
به حمله هس��تهای ترامپ در س��نگاپور
با کیم جون��گ اون ،رهبر کره ش��مالی
دی��دار کرده بود .به گفته کارشناس��ان و
تحلیلگران و سیاس��تمداران آمریکایی،
مذاکرات ترام��پ با اون بدون هیچ طرح
و نقشه راه مشخص انجام گرفت و هیچ
سازوکار عملی و عینی برای این مذاکرات
در نظر گرفته نشده بود .از همین رو ،طبق
تحلیل اکثر نش��ریات سیاس��ی معتبر در
خود ایاالتمتحده ،این دیدار ،صرف ًا برای
همان عکسهای دونفره و دست دادن با
اون انجام گرفت تا ترامپ خود را بهعنوان
«قهرمان» سیاس��ت خارج��ی به داخل
بنمایاند .این مس��ائل نشان از آن دارد که
عم ً
ال مذاکرات واش��نگتن و پیونگیانگ
چیزی بیش��تر از حرف نبوده و دو طرف
خ��ط خود را پیش میبرند و ترامپ بیش
از ه��ر چیز به دنبال فروختن عکسهای
ای��ن دی��دار دونفره ب��ه اف��کار عمومی
آمری��کا بوده اس��ت .ترامپ ب��رای برنده
شدن در انتخابات آتی ریاست جمهوری
امریکا به این عکسه��ای یادگاری نیاز
دارد .مهمترین عکس��ی ک��ه ترامپ به
آن نیاز دارد عکس ی��ادگاری با مقامات
جمهوری اس�لامی ایران اس��ت .خروج
امریکا از توافقات بینالمللی باعث ش��ده
که ترامپ در نظرس��نجیها از دیگر رقبا
عقب بیفتد و تنها راه دس��تیابی مجدد به
صندلی ریاست جمهوری امریکا استفاده
از پروپاگان��دای رس��انهای اس��ت و نیاز
این شانتاژ رس��انهای داشتن عکسهای
ی��ادگاری ترامپ اس��ت .عکسهایی که
همراه با ژس��ت مذاکره و حل مشکالت
است ولی در عم ً
ال باجخواهی و تن دادن
ملتها به خواستهای امریکا تحتفشار
حداکثری است.

روزنامهصبحايران

www.asre-iranian.ir
صفحه2

از بازپسگیری حقوقهای نامتعارف
تا برکناری و مجازات

اروپا ماموریت دارد تحت هر شرایطی با حفظ تحریمها ایران را در برجام نگهدارد

کالهگشاد اینستکس

تکلیفمدیراننجومیبگیر
روشن شد

مجلس شورای اس�لامی گزارش کاملی درباره
حقوقهای نجومی مدیران و مس��ئوالن کشور
ارائه کرده است .در این گزارش اعالم شده است
که موارد دقیق تخلف از قوانین و...
صفحه2

 ۳ایراد رئیس
بانک مرکزی
به اینستکس
صفحه3

هشدار سردار سلیمانی به
هنجارشکنان اجتماعی:

کشف حجاب در حریم
عمومیجرماست

جانشین فرمانده ناجا از برخورد قانونی پلیس با
هنجارشکنان و کشف حجاب در حریم عمومی
تاکی��د کرد و گفت :کش��ف حج��اب در حریم
عمومی جرم است و...
صفحه5

دلخوش کردن دولت به اجرای

توقعمخاطبازفیلمهای
دفاع مقدسی باال رفته است

اینستکس اشتباه راهبردی است

صفحه6

اروپاییها یکسال به خاطر اینستکس
بیخاصیت وقتکشی کردند

اینستکس بدون اجرای تعهدات
برجامی به درد نمی خورد

صفحه 2و 3

در یک بازی تشریفاتی رقم خورد

شکست تیم ب والیبال ایران مقابل آمریکا

تیم ملی والیبال ایران در آخرین بازی دور مقدماتی لیگ
ملتهای  2019با تیم دوم خود به مصاف آمریکا رفت و
در این بازی تشریفاتی با نتیجه  3بر صفر باخت .به گزارش
«ورزش سه» ،دور مقدماتی لیگ ملتهای والیبال 2019
به پایان رسید و همه  16تیم حاضر در سطح یک آخرین
بازی خود را برگزار کردند.بلندقامتان ایرانی که تا قبل از
بازیهای شب گذشته ،از  14مسابقه  12برد کسب کرده
بودند ،در آخری��ن گام از دور مقدماتی به مصاف آمریکا
رفتند و در این دیدار تش��ریفاتی بازنده شدند .میزبان دور
نهایی که تا قبل از دیدار امروز با ایران  8برد به دس��ت
آورده بود ،با نفرات اصلی خود به بلغارستان نیامده و حتی
س��رمربی این تیم به همراه بازیکن��ان اصلی در آمریکا
باقی مانده تا شاگردان خود را مهیای حضور قدرتمند در

مرحله نهایی کند.از سوی دیگر شاگردان کوالکوویچ که
رتب��ه دوم خود در پایان دور مقدماتی را قطعی می دانند،
برای کسب سیزدهمین برد و اندک شانس صدرنشینی
در صورت برتری مقابل آمریکا و شکس��ت برزیل برابر
ایتالیا به زمین پای گذاشتند .سرمربی تیم ملی ایران مثل
بازی با بلغارستان از نفرات اصلی در زمین استفاده نکرد؛
اما بازیکنان ذخیره ایران مقابل میزبان هفته پنجم نشان
دادند توانایی انجام کارهای بزرگ را دارند .تیمهای ملی
والیبال ای��ران و آمریکا تاکنون  16بار در طول تاریخ به
مصاف هم رفتند که س��هم ایران فق��ط  5پیروزی بوده
است .آخرین برد شاگردان کوالکوویچ برابر آمریکا در جام
قهرمان��ان  2017بود که ایران بازی 2بر صفر باخته را 3
بر  2برد .البته سال گذشته ایران  2بار در لیگ ملت ها و

مسابقات قهرمانی جهان نتیجه را به حریفش واگذار کرد.
ای��ران ،ایتالیا ،چین ،آلمان ،برزیل ،آرژانتین ،ژاپن ،کانادا،
لهس��تان ،روسیه ،پرتغال ،اس��ترالیا ،فرانسه ،صربستان،
بلغارستان و آمریکا  ۱۶تیم حاضر در رقابتها هستند که
تیمهای ایران ،لهستان ،برزیل ،آمریکا ،روسیه و فرانسه
در مرحله نهایی حضور خواهند داش��ت.تیمهای فرانسه،
ایران ،ایتالیا ،آرژانتین ،چین ،برزیل ،روس��یه ،لهس��تان،
صربستان ،آمریکا ،آلمان و ژاپن  ۱۲تیم اصلی و ثابت در
لیگ ملتهای والیبال خواهند بود که برای هفت سال در
گروه مردان لیگ ملتهای والیبال حضور خواهند داشت.
تیم ملی والیبال ایران در سال  ۲۰۱۹هفتمین حضور خود
در لیگ جهانی والیبال را که با نام لیگ ملتهای والیبال
برگزار میشود.

آگهي مناقصه شماره -98-12ح
صنايع حديد

معاونت بازرگانی

بازدید رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان تهران
از واحدهای غرب استان تهران( شهرقدس)

سازمان مدیریت آرامستانهای ش��هرداری کرج درنظر دارد نسبت به تهیه کفنی از طریق مناقصه
عمومی اقدام نماید
ردیف

موضوع مناقصه

اعتبار پروژه (نقدی)

مدت اجرا

مبلغ سپرده شرکت
درمناقصه

1

خرید کفنی زنانه مردانه و بچه گانه همراه با چاپ

 8/925/000/000ریال

3ماه

 446/250/000ریال

-1واریز مبلغ  600/000ریال به حساب شماره  326067679بانک تجارت شعبه کمالشهر کد 3260

موضوع مناقصه :خريد رولرپک (INA) RUS19105
هزينه خريد اسناد :جهت خريد اسناد مناقصه مبلغ  500.000/-ریال به حساب  IR730151000008200000020057بانك سپه به نام صنايع حديد واریز
گردد( .اسناد در قبال رسيد واريز وجه و معرفي نامه تحويل مي شود)
محل تحويل اسناد :تهران  -كیلومتر  11جاده مخصوص كرج  -خيابان سپاه اسالم – صنايع حديد  -معاونت بازرگاني – مديريت امور قراردادها
مهلت تحويل اسناد :طي يك هفته از انتشار آگهي نوبت دوم
اوقات تحويل اسناد :روزهاي شنبه تا چهارشنبه از ساعت  8الي  12و  14الي 16
تضمين شركت در مناقصه :معادل پنج درصد قیمت پیشنهادی بصورت ضمانت نامه بانكي ،چك تضمين شده بانكي و يا واريز نقدي
محل ارائه پيشنهادها :تهران  -كیلومتر  11جاده مخصوص كرج  -خيابان سپاه اسالم – صنايع حديد  -صندوق مناقصات مستقر در مديريت بازرسي
آخرين تاريخ دريافت پيشنهادها98/04/29 :
تاریخ بازگشايي پاكتها98/04/30 :
هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
داشتن گواهینامه معتبر سمتا و یا تعهد به ارائه آن طی دو ماه از تاریخ ابالغ برنده شدن الزامیاست.
مناقصه گزار در رد تمام و يا هر يك از پيشنهادها مختار مي باشد.
جهت كسب اطالعات بيشتر با تلفن  44905671-3داخلي  315و  320تماس حاصل فرماييد.

م الف1121

سازمان مدیریت
آرامستانهای شهرداری کرج

آگهیمناقصهعمومیخرید
کفنی زنانه – مردانه و بچه گانه همراه با چاپ

به گزارش «عصر ایرانیان» دکتر محمد رضا آقامیری رئیس دانش��گاه آزاد اس�لامی اس��تان تهران و واحد
تهران مرکزی به همراه هیات همراه از واحد ش��هرقدس بازدید نمود .دکتر مهدی فتح اله رییس دانش��گاه
آزاد اس�لامی واحدهای غرب اس��تان تهران ضمن خوش آمدگویی به ارائه گزارش عملکرد واحد پرداخت
و افزود  :دانش��گاه شهرقدس دارای مرکز تحقیقات نوآوری ومرکز فرآوری گیاهان دارویی ،مرکز آموزش
کوتاه مدت کاربردی -تخصصی  ،مدرسه اشتغال و سرای صنعت می باشد .که هر یک سهمی در آموزش
دانشجویان دارند.وی افزود سعی بر آن داشتیم که از ترکیب واحدهای سه گانه شهر قدس مالرد وصفادشت
شبکه دانشگاهی غرب استان تهران را تشکیل دهیم وتا بحال موفق به سی اقدام کلیدی در واحدهای سه
گانه غرب استان تهران شده ایم...
رجوع به صفحه 7


ویا باجه مستقر در سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری کرج بابت خرید اسناد و مدارک

-2کمیسیون مناقصه بصورت حضوری برگزار می گردد

-3برنده نفراول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد

-4اهم اطالعات و جزییات در برگ شروط و اسناد مناقصه مندرج است

-5هزینه چاپ آگهی و آزمایشگاه بعهده برنده مناقصه می باشد

-6داشتن کد اقتصادی و ارائه کد پستی و گواهینامه ارزش افزوده به تاریخ روز در زمان شرکت در
مناقصه الزامی است

-7س��ازمان مدیریت آرامستانهای ش��هرداری کرج در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مختار

است

لذا از متقاضیان دعوت می گردد در صورت تمایل از تاریخ انتشار آگهی جدید خرید اسناد مناقصه
به امور پیمانهای سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری کرج واقع در کیلومتر  15اتوبان کرج –

قزوین گلزار شهدای بهشت سکینه (س) مراجعه نمایند مهلت ارائه اسناد مناقصه به دبیرخانه سازمان
تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ  1398/4/19می باشد

جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید همه روزه به استثنا روزهای تعطیل با شماره تلفن 34760451-5
داخلی  130تماس حاصل نمایید

روابط عمومی سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری کرج

