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اخبار
صفارهرمندی :فتنهگران جایی در
نظام اسالمی ندارند

محمدحســين صفارهرندي عضو مجمع
تشــخيص مصلحت نظام در نشســت
روشنگري با موضوع فتنه و جريان نفوذي در
کازرون با اشاره به ابعاد فتنه و لزوم شناخت
دشمن اظهار داشت :ما نبايد فکر کنيم فتنه
تمام شده است بلکه عناصر و جريان فتنه
به دنبال فرصت مناســب بوده و در جهت
براندازي نظام دائم ًا در کمين هســتند .به
گزارش فارس ،وي با اشاره به تغيير رويکرد
فکري و اعتقادي بعضي افراد گفت :چنين
افرادي در نظام اسالميجايگاهي ندارند و
منفور مردم و ملت هســتند .عضو مجمع
تشخيص مصلحت نظام با اشاره به سخنان
مقام معظم رهبري در خصوص آتش ،به
اختيار رســالت خواص را در شرايط کنوني
بسيار حساس دانست و گفت :امروز افراد
دلسوز نظام مقدس جمهوري اسالميايران
بهويژه جوانان خالق نبايد منتظر سازمانها
و نهادها و بودجههاي دولتي باشند بلکه بايد
با ايجاد تفکر و ايدههاي نو به حل مشکالت
اقتصادي و فرهنگي جامعه اقدام کنند.
آيتاهلل جنتي :سنت الهی
فرعونیان را نابود میکند

آيتاهلل احمد جنتي دبير شوراي نگهبان
بــه اقــدام دور از عقــل رئيسجمهور
آمريکا اشاره و شکســت و سقوط رژيم
صهيونيســتي و حاميان او را دور از انتظار
ندانســت و گفت :ســنت الهــي ،باعث
ميشــود فرعون و فرعونيان با دســتان
خودشــان به زوال و نيستي بروند؛ رژيم
غاصب اسرائيل به فاتح شدن از رود نيل
تا فرات فکر ميکرد ،اما اکنون در ذلّت و
خواري به ســر ميبرد .به گزارش فارس،
وی افزود :هنگاميکه رئيسجمهور آمريکا
بيتالمقدس را پايتخت اســرائيل اعالم
کرد ،مســلمانان جهان به پا خواســته و
اعتراض شديد خود را به اين اقدام اعالم
داشتند؛ حتي غيرمسلمانان جهان نيز در
اين خصــوص موضعگيري کرده و اقدام
رئيسجمهــور آمريــکا را دور از ذهن و
غيرمنطقيدانستند.

گروه سياسي :طي روزهاي گذشته محمود سريع القلم
چهره بسيار نزديک به حسن روحاني که از او به عنوان
تئوريســين سياست خارجي دولت نيز ياد ميشود در
يادداشــتي که در ســايت خود منتشــر کرده ،آينده
متصور براي برجام را ترســيم کرده است .به گزارش
«عصرايرانيان» ،سريع القلم که پيش از اين گفته بود از
عموم جامعه همچون رانندگان تاکسي و لبوفروشها
نبايد درباره مسائلي چون توافق هستهاي سوال پرسيد
حاال در اعتراف قابل تاملي همان نظرات عموم مردم
درباره برجام که همان ناکارامدي است را تکرار کرده
اســت.او در آذرماه سال  92گفته بود« :خيلي طبيعي
اســت که من غريزي ،احساسي و پوپوليستي تربيت
بشوم .صدا و سيما هم که چقدر به اين جريان کمک
ميکند ،مــيرود از يک لبو فروش ميپرســد نظر
شما درباره برنامه هســتهاي چيست؟ ،اين خيلي اثر
ميگذارد ».سريع القم همچنين در بخش ديگري از
اظهاراتش تاکيد کرده بود « :يا يک راننده تاکسي که از
 5صبح تا  12شب بايد در اين خيابانها بدود تا هزينه 3
بچه دانشجويش را درآورد ،سر چهارراه از او ميپرسند
که نظر شــما درباره برنامه هستهاي و مذاکرات ژنو
چيست؟ او چه دانشي دارد که يک واکنش منطقي به
اين سوال بدهد ».اما سريع القلم بعد از گذشت  4سال
حاال اذغان کرده است که مذاکرات برجام توسط ايران
بر اساس دانش بينالمللي نبود؛ چرا که اين مذاکرات
دچار هيجان و احساس بود و بايد مطالعات بيشتري
صورت ميپذيرفت .در بخشي از يادداشت سريع القلم
آمده اســت :دقت کم تئوريک دستگاه ديپلماسي با
رهيافتي که نسبت به ايران طي دهۀ گذشته در آمريکا
انباشته شده بود و سايه انداختن روش سازمان مللي
(سخنراني و تنظيم قطعنامه) بر فرآيند برجام ،باعث
شد تا انتظارات غير واقعي و تحليلهاي احساسمحور
در ذهن بسياري شکل گيرد و نمايش برجام مهمتر از
محتواي آن شود.وي در بخشي ديگر از اين متن به
صراحت بيان ميکند که اصو ًال در سياست بينالملل،
عنصري بهنام «اعتماد» وجود ندارد که ما بتوانيم آن

را با عهد قرارداد بدست آوريم.سريع القلم اشارهاي به
منتقدين برجام نکرده است که تماميبندهاي توافق
هستهاي از سوي مسئولين کشور بدون هيچ ضمانت
اجرايي از روي اعتمادي که به اجراي برجام از سوي
آمريکا داشتند عملياتي شد.سريع القلم در اين يادداشت
اعتراف کرد « :همانطور که از متن برجام قابل استناد
اســت حل و فصل موضوع هســتهاي ،فقط بعضي
گشايشها را تسهيل ميکند اما طيفي از اختالفات
و تحريمها باقي ميماند ».شايد اين بزرگترين اعتراف
يکي از وابستگان دولت در سالهاي اخير باشد چرا که
دولت يازدهم همواره تأکيد داشت که همه مشکالت
با اجراي برجام برطرف ميشــود تا جايي که يکي از
مشــاوران روحاني مشکل ازدواج جوانان را به اجراي
برجام گرده زد.اين در حالي اســت که رهبر انقالب
هم تأکيد داشــتند که يکي از ملزومات اجراي برجام
برداشته شدن همه تحريمها بايد باشد و اين مورد جزء
دســتورات  9گانه رهبر انقالب به دولت و متصديان
برجام بود.سريع القلم در جايي ديگر اذعان کرده است
که دايره اصطکاکهاي سياست خارجي ايران در نظام

بينالملل ،شعاعي به مراتب وسيعتر از دايرۀ موضوع
هستهاي است و چه بسا موضوع هستهاي ،انعکاس
اختالفهاي جديتر است.وي هم چنين توضيح داده
است که وقتي موضوع هستهاي يکنهم است ،قاعدت ًا
ت نهم جلوه داد .تقابل موجود ،گسترده
نبايد آن را هش 
و دامنهدار است.سريعالقلم مينويسد :مذاکرات برجام
توســط ايران بر اســاس دانش بينالمللي نبود؛ چرا
که اين مذاکرات دچار هيجان و احســاس بود و بايد
مطالعات بيشتري صورت ميپذيرفت .اگرچه سياست
خارجه ايران هرگز بر مبناي اختالف افکني و گسترش
اختالفها نبوده و سعي مقامات کاهش تنشها بوده
اســت و از طرف ديگر ساير دولتهاي متخاصم به
خاطر تن ندادن ايران به خواستههاي آنها سر اختالف
با ايران را دارند؛ اما اين موضوع در دهههاي گذشــته
کام ً
ال مشخص کرده است که به خاطر اين اختالفات
مذاکرات ميان ايــران و چنين دولتهايي همواره به
نتايجي نامطلوب براي ايران منتهي شده است .بايد
متذکر شد در جايي که چهرهاي چون سريع القلم نيز
اذعان ميکند اختالفها مســئله هستهاي نبود چرا

کريميقدوسي :روحاني ميدانست
دُ رياصفهاني دوتابعيتي است

اين صحبت منتقدان که موضوعات هستهاي بهانه
است همواره با جبههگيري دستگاه ديپلماسي مواجه
ميشد؟سريع القلم به غفلت دستگاه ديپلماسي کشور
در سياست ورزي اشاره ميکند و معتقد است که اين
يک غفلت تبليغاتي دستگاه ديپلماسي بود که مسايل
سياست خارجي با غرب را ،به موضوع هستهاي تقليل
داد .شاقول انتظارات اشــتباه تنظيم شد و انتظارات
غيرواقعي در ذهن خاص و عام جا افتاد.شــايد نمونه
اين اشتباهات را در وعدههايي بتوان پيدا کرد که آينده
اقتصادي و رشد اقتصادي کشور را به برجام و سياست
خارجي گره زدند و از توجه به مســائل داخلي غفلت
ورزيدند .وعدههاي روزانه مسئولين و جشنهاي مکرر
براي به نتيجه رسيدن يک توافق ،حاوي پياميبراي
مردم بود که انتظار آنها را از آينده اقتصادي کشور باال
ميبرد.ايــن چهره نزديک به روحاني در نهايت براي
شرايط بدعهديهاي غرب در اجراي برجام و همچنين
کاهش توقعات مردم راه حلهايي ارائه ميکند و اعالم
ميکند« :بهترين اهرم ايران در مقابل نظام بينالملل،
غرب ،شرق و همســايگان« ،راضي بودن و اميدوار
بــودن مردم ايران از زندگي اســت»؛ مهمترين پايۀ
امنيت ملي ايران ،راضي بودن مردم است .مهمترين
اصل در حکمراني ،نگاه حلالمســائلي به گرههاي
داخلي است ».وي همچنين ميگويد که آيندۀ برجام
در گرو فرمولي اســت که نيروهاي سياســي داخلي
پيرامون توانمندي اقتصــاد ملي و جهتگيريهاي
سياست خارجي با محوريت يک منطق مشترک به
اجماع برســند .نگاه امروز سريع القلم همان نگاهي
اســت که طيف وسيعي از افراد جامعه از کارشناسان
اقتصادي تا عموم مردم مانندهمان رانندگان تاکسي
و لبوفروشها به آن اعتقاد داشتند .همين مردميکه
روزگاري مورد توهين همين آقا قرار گرفته بودند .در
مجموع اعتراف به ناکارآمدي برجام از سوي چهرهاي
چون سريع القم ميتواند نويد بخش تثبيت اين گزاره
باشد که جريان عالقه مند به غرب براي آينده کشور
برنامهاي ندارد.

جعفريدولتآبادي:

گروه سياسي :عباس جعفري دولتآبادي با اشاره
به مالقات اخير خود با زنداني احمدرضا جاللي که
بابت جاسوسي به اعدام محکوم شده است ،اظهار
داشت :نامبرده داراي دکتراي حوادث غيرمترقبه و
کارشناس پزشکي هســتهاي است و همسرش از
کارشناسان ســازمان انرژي اتميبوده که در حال
حاضر از خدمت منفصل گرديده است .به گزارش
فارس ،وي افزود :نامبرده در اين بازديد به هشــت
نوبت مالقات با ماموران سرويس جاسوسي بيگانه
اقرار نموده و در همين رابطه وجوهي را اخذ کرده
اســت .اين زنداني عالوه بــر اطالعات مربوط به

جاللي  8بار با افسران سرويس جاسوسي ديدار داشته است

پروژههاي وزارت دفاع ،ســازمان انــرژي اتمي،
اساميو اطالعات تعدادي از مديران سازمان انرژي
اتميو وزارت دفاع را به افسران موساد تحويل داده
است .حســب اقرار متهم ،وي اطالعاتي در حوزه
ســايتهاي انرژي اتمي ،نامهاي مديران ارشــد
ســازمان انرژي اتمي ،وزارت دفاع ،ســازمانهاي
تابعه و طرحها و برنامههاي آنها ،نقشــه و پالن
ســاختمانها را در اختيار مأمورين موساد قرار داده
است .متهم به آلودهسازي سيستمها اقرار نموده با
توجه به قرائن موجــود و اظهارات کارکنان وزارت
دفاع در همان مقطع ،حمله ويروسي به سيستمهاي

نوب
تد
و
م

حق شهروندي کشور سوئد براي خود و خانوادهاش
اقرار کرده است .اين پرونده پس از اخذ آخرين دفاع و
صدور قرار جلب به دادرسي ،در تاريخ 1395/10/15
منتهي به صدور کيفرخواست گرديده و در شعبهي
 15دادگاه انقالب اســاميتهران با حضور متهم،
وکيل وي و نماينده دادســتان رســيدگي شده و
دادگاه با استناد به ماده  286قانون مجازات اسالمي،
نامبرده را به اعدام محکوم کرده اســت که با ابالغ
دادنامه به وکيــل و اعتراض محکومعليه و وکيل
نامبرده ،راي صادره در تاريخ  1396/9/11در ديوان
عالي کشور ابرام شده است.

محمد جواد کريمي
قدوســي نماينده
مردم مشــهد در
مجلس با اشــاره
به حضــور برخي
افراد دوتابعيتــي در بين اعضاي مذاکره
کننده هستهاي ،گفت :آقاي روحاني اگر
ميدانست که دري اصفهاني دوتابعيتي و
البته از نظر ما سه تابعيتي است بايد پاسخ
دهد چرا يکي از حساسترين بخشهاي
مذاکرات هستهاي را به چنين فردي سپرده
است .وي افزود :آنها حق نداشتند چشمان
خود را بر روي چنين مسائلي در مذاکرات
ببندند و  4بخش حســاس مذاکرات را
بدست  4فرد دو تابعيتي بسپرند .اروپاييها
دقيقا ميدانستند خواستههاي مردم ايران
و خواستههاي تيم مذاکره کننده هستهاي
چيســت و رهبــري از مذاکرهکنندگان
چه خواســته اســت و راه مقابلــه با آن
را هم ميدانســتند .به گــزارش فارس،
کريميقدوسي در ادامه با اشاره به حادثه
تلخ فتنه  88گفت :فتنهاي که ميتوانست
چندين هزار کشته داشته باشد با کمترين
هزينه آرام شد .االن هم خيلي از افرادي
که در فتنه بودند به ســر کار برگشتند و
در پستهايي مانند رئيس دانشگاه ،معاون
وزير و غيره فعاليت ميکنند.
قديري ابيانه :فتنه تمام نشده است

محمدحسن قديري
ابيانه کارشــناس
مســائل سياسي،
گفــت :فتنهگران
و کــــــشورهاي
حاميآنها نتوانستند از فتنهانگيزي خود
بهرهاي ببرند اما همين که دشمن توانست
عناصري را که در حکومت ايران در گذشته
صاحب منصب بودند را جذب خود کند و
عدهاي را فريب دهد آنها را اميدوار کرده تا
بتوانند فتنههاي جديدي را در موقعيتهاي
ديگــر دامن بزنند .وي افزود :آنها در پي
اين هستند که مشکالت اقتصادي را بهانه
قرار داده و اقشار مختلف را به تحريک و
تحرک ضدانقالبي وادارند که تاکنون موفق
به آن نشدهاند .کارشناس مسائل سياسي با
بيان اينکه نبايد فکر کنيم که فتنه پايان
يافته و نبايد اجازه دهيم که فتنهاي پا گيرد،
گفت :وحــدت حول محور واليت راهکار
مقابله با فتنهها است و همگان بايد با چشم
باز مراقب توطئههاي بيگانگان و عوامل
داخلي آنها باشيم.
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آگهي مزايده عمومي ()96-57-18
كارفرما :اداره كل راهداري و حمل ونقل جادهاي آذربايجان غربي به آدرس  :اروميه – خيابان والفجر  2جنب پل ميثم
واگذاري يك باب غرفه حمل و نقلي به متراژ 17متر مربع واقع در پايانه سيمان اروميه به صورت اجاره بدون اخذ سرقفلي ( نوبت دوم)
شــركتهاي جديد التاسيسي كه كليه مراحل و پيش نيازهاي اخذ مجوز فعاليت حمل ون نقلي را داشته و صرفا پايانه اختصاصي ارائه ننمودهاند
ميتوانند در اين مزايده شــركت نمايند .مدارك واسناد مزايده از تاريخ 96/10/04در پايگاه ملي اطالعرساني مناقصات  iets.mporg.irقابل
دريافت ميباشد
 )1تحويل ( فروش ) اسناد مزايده از تاريخ 96/10/04تا تاريخ 96/10/11
 )2تحويل پيشنهادها و اسناد تكميل شده ظهر روز پنجشنبه ساعت  12:00تاريخ 96/10/21
 )3تاريخ گشايش پيشنهادها روز شنبه ساعت 11:00تاريخ 96/10/23
 )4مبلغ تضمين شركت در مزايده 27/750/000:ريال
 )5نوع و تضمين )1 :ضمانت نامه بانكي )2فيش واريزي

اداره كل راهداري و حمل ونقل جادهاي استان آذربايجان غربي

فراخوان تجديد مناقصه
يک مرحلهاي عمومي

اين مرکز انجام شده و متهم اقرار نموده فلشهايي
را که در اختيار داشــته ،با پوشــش انتقال ديتا به
سيستمهاي بسياري از افراد مورد نظر ،وصل نموده
است .دادستان تهران افزود :اهم اطالعات ارائه شده
از سوي نامبرده شــامل اطالعات کامل و مستند
در خصوص ســي نفر از افراد شاخص پروژههاي
تحقيقاتــي ،نظامي ،دفاعي و هســتهاي از جمله
شــهيدان علي محمدي و شهرياري است .متهم
همچنين به انتقال اطالعات مربوط به پروژههاي
سري نظام در حوزههاي تحقيقاتي ،نظامي،
به کلي ّ
دفاعي و هستهاي در قبال دريافت مبالغي به همراه

اخبار

اســتاندار گیالن در دیدار با خانواده شهید مدافع حرم بابک نوری هریس گفت:
خانواده بســتر اصلی شکل گیری شخصیت انســان است و شهید نوری از این
بستر نهایت بهره را برد .به گزارش ایثار گیالن ،دکتر مصطفی ساالری استاندار
گیالن به همراه مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و جمعی از مدیران
استانی با حضور در منزل جوان ترین شهید مدافع حرم ،گفت :یقینا چنین جوانی
ازخودگذشته و ایثارگر تربیت یافته ی خانواده ای با همین مشخصات است.
خانواده بستر اصلی شکل گیری شخصیت انسان است و شهید نوری از این بستر
نهایت بهره را برد .وی گذشــتن از جــان و مادیات زندگی دنیوی برای دفاع از
خاک ،شــرف و ناموس ملت اسالمی را نشات گرفته از اعتقادی عمیق و راسخ
دانســت و اضافه کرد :خانواده بستر اصلی شکل گیری شخصیت انسان است و
شهید نوری از این بستر نهایت بهره را برد .جوانان ما در عرصه های مختلف و در
بزنگاه های تاریخی ثابت کردند همواره پشتیبان انقالب اسالمی هستند .استاندار
گیالن با ابراز خرســندی از وجه مشترک موجود بین قاطبه مردم کشورمان در
حفظ شــان مقام شهادت و قدردانی از ادامه دهندگان این مسیر پربرکت ،گفت:
جوانان ما در عرصه های مختلف و در بزنگاه های تاریخی ثابت کردند همواره
پشــتیبان انقالب اسالمی هستند و در این راه از امیال دنیوی و منافع شخصی
خود خواهند گذشت.
منیت و خود محوری از آفت های زندگی بشری

دکتر ســاالری منیــت و خود محوری را از آفت های زندگی بشــری قلمداد و
تصریــح کرد :اگر فرد فرد ما مردم بتوانیم از منافع شــخصی خود بگذریم و در
همه امور خیر و صالح عمومی را مد نظر قرار دهیم ،در واقع شعبه ای از ایثار و
ازخودگذشتگی را برپا کرده ایم؛ در سایه این کنش صحیح ،یقینا شاهد اتفاقات

خوبی در کشــور خواهیم بود .وی ادامه داد :شــهید نوری در راه تحقق افکار و
اعتقاداتش ،با فدا کردن جان خود ،پیام ظلم ستیزی و ایستادگی در برابر هرگونه
کج اندیشی و ضرورت دفاع از تمامیت ارضی را برای هم سن و سال های خود
بجای گذاشــت .دولت برگرفته از ملت اســت و اراده مردم عامل اصلی تحرک
و پویایی دولت و نظام اســت .نماینده عالی دولت در اســتان در بخش پایانی
ســخنانش تصریح کرد :دولت برگرفته از ملت اســت و اراده مردم عامل اصلی
تحرک و پویایی دولت و نظام است .شهید بابک نوری هریس متولد  ۲۱مهرماه
 ۱۳۷۱دانشــجوی مقطع کارشناسی ارشــد در رشته حقوق بود که در تاریخ ۲۸
آبان  ۱۳۹۶در عملیات آزادســازی بوکمال در مرز سوریه و عراق به درجه رفیع
شهادت نائل آمد.

نوبت اول

اداره کل راهداري و حمل و نقل جادهاي استان قم در نظر دارد نسبت به برگزاري مناقصه به شرح ذيل از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت اقدام نمايد.
رديف

موضوع

مبلغ برآورد (ريال)

مبلغ تضمين شرکت در مناقصه (ريال)

1

بهسازي و روکش محورآب شيرين (حد فاصل محور قنوات و محور جنت آباد)

6.404.601.884

320.230.094

کليــه مراحــل برگــزاري مناقصــه از دريافت اســناد تا ارائه پيشــنهاد مناقصه گــران و بازگشــايي پاکتهــا از طريــق درگاه الکترونيکي دولت (ســتاد) به آدرس
 www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي  ،مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهي امضاي الکترونيکي
را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند  .تاريخ انتشار مناقصه در سامانه  96/10/05ميباشد.
نوع تضمين شرکت در مناقصه :
ضمانت نامه بانکي يا واريز وجه
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت :
از ساعت  9:00روز سه شنبه مورخ  96/10/05تا روز پنج شنبه مورخ 96/10/14
مهلت زماني ارائه پيشنهادها:
تا ساعت  14:30روز دوشنبه مورخ  96/10/25در سامانه ستاد درج گردد.
محل و زمان بازگشايي پاکتها :
ساعت  8:30روز سه شنبه مورخ  96/10/26در محل سالن جلسات اداره کل برگزار ميگردد.
جهــت کســب اطالعات بيشــتر متقاضيان ميتوانند بــه پايگاه ملي اطالعرســاني مناقصات بــه نشــاني  http://iets.mporg.irمراجعه و يا با شــماره تلفن-
 02537780426-7تماس حاصل فرمايند.
ارائه پاکت الف به آدرس :قم -انتهاي بلوار عمار ياسر – بلوار تعاون -مجتمع ادارات – اداره کل راهداري و حمل و نقل جادهاي
شماره نمابر02537775583 :
اطالعات تماس سامانه ستادا جهت انجام مراحل عضويت در سامانه ( :مرکز تماس 021 – 41934 :دفتر ثبت نام 88969737 :و )85193768
(مهدي شيرين کالم کارشناس دفتر خدمات سامانه ستاد ايران در استان قم به شماره  09196630341جهت رفع هر گونه ابهام و سواالت احتمالي)
اداره کل راهداري و حمل و نقل جادهاي استان قم

آگهي مزايده عمومي
مرحله دوم – نوبت اول

شهرداري سردرود درنظر دارد به استناد مجوز شوراي اسالمي شهر اجاره كافه سنتي و غرفه واقع در پارك مره
خوني شهر سردرود را با قيمت ساالنه 144/000/000/ريال از طريق مزايده عمومي واگذار نمايد .لذا شركت
كنندگان ميتوانند جهت اخذ مدارك و اســناد مزايده از تاريخ انتشــار آگهي به شهرداري مراجعه نموده و پس از
دريافت اســناد و مدارك پيشــنهاد كتبي خود را حداكثر تا آخر وقت اداري ســه شــنبه 96/10/26به دبيرخانه
شهرداري سردرود تحويل نمايند.
هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مزايده خواهد بودســپرده شــركت در مناقصه مبلغ 7/200/000/ريال قابل واريز در بانك شــهر شعبه سه راهي پااليشگاه بهشماره حساب 1001685948041به صورت نقد و يا ضمانت نامه بانكي
مرحله دوم – نوبت اول 96/10/5:
مرحله دوم – نوبت دوم96/10/14:
بازگشايي پيشنهادات روز چهارشنبه 96/10/27ساعت 14/30

فتح اله زاده سردرودي ـ شهردار سردرود

