» خبر

غي بپرور:

با اتفاقات اخير به نظر ميرسد
ديپلماسي به پايان رسيده باشد
رئيس سازمان بسيج مستضعفين گفت :با اتفاقات اخير به نظر ميرسد
ديپلماسي به پايان رسيده باشد.به گزارش ايسنا ،سردار غالمحسين
غيبپرور در نخستين جشنواره طرح ملي بسيج همگام با کشاورز با
بيان اينکه کشور ما در حال جنگ اقتصادي است،گفت :با اتفاقات چند
روز اخير شايد ديپلماسي به پايان رسيده باشد و ما بايد روي پاي خود
بايستيم و کشوري که نتواند شکم خود را سير کند محکوم به فناست.
وي افزود :انقالب اسالمي داعيه خدمت به مردم را دارد ،بايد همه کمک
کنيم اين انقالب روي پاي خود بايستد و بي نياز از بيگانگان باشد .در
سازمان بسيج هشت طرح به عنوان طرح هاي اعتالي بسيج نام گذاري
شده است که يکي از آنها طرح بسيج همگام با کشاورز است که در
چهل هزار روستاي کشور انجام شده است.غيبپرور با تاکيد بر اينکه
نقش بسيج نقش تصدي گري نيست ،بلکه نقش کمک رسان است .ما
مي خواهيم به دولت کمک کنيم تا در زمينه کشاورزي پيشرفت کنيم
تا در تمام اقالم مورد نياز کشور خودکفا شويم و حتي برخي اقالم را
صادر کنيم گفت :اگر اين طرح انجام شود يک انقالب بزرگ در اقتصاد
کشاورزي کشور اتفاق خواهد افتاد.

ابطحي:

جنازه برجام بايد دفن شود
نماينده مردم خميني شهر در مجلس گفت :جنازه برجام بايد دفن شود.به
گزارش خبرنگار مهر ،در پايان جلسه علني روز يک شنبه مجلس شوراي
اسالمي ،سيد محمدجواد ابطحي ،نماينده مردم خميني شهر با اخطار اصل
 ۱۵۲قانون اساسي گفت :هفته گذشته بعد از اقدام وقيحانه ترامپ ،اقدام
به آتش زدن پرچم آمريکا و برجام کرديم.وي ادامه داد :آقايان گفته اند
که فرزندان ابطحي در آمريكا زندگي مي کنند .من  ۴فرزند دارم که
همگي در خميني شهر زندگي مي کنند .اين فضا را فراکسيون اميد در
مجلس به راه انداختند.وي با اشاره به اقدام عليرضا رحيمي ،نماينده
تهران در تحويل نمادين سند برجام به هيئت رئيسه مجلس گفت :چرا
بايد سندي که آقايان رد کرده اند و جنازه اش روي دستمان مانده است
به هيئت رئيسه ارائه داد .چرا بايد باالي سر اين جنازه سينه بزنيم؟ اين
جنازه بايد دفن شود.

حاج يبابايي:

دولت و مجلس بايد وضعيت معيشت
مردم را اصالح کنند
رئيس فراکسيون نمايندگان واليي مجلس گفت :دولت و مجلس بايد
وضعيت معيشت مردم را اصالح کنند.به گزارش خبرنگار مهر ،در پايان
جلسه علني روز يک شنبه مجلس  ،حميدرضا حاجيبابايي در تذکري
با بيان اينکه قرار بود برجام براي جوانان اشتغال ايجاد کرده و مشکل
معيشت و اقتصاد را حل کند ،گفت :به هر دليلي برجام ُمرده و رئيسجمهور
آمريکا نيز تير خالص به برجام زده است ،دولت و مجلس بايد تالش کنند
وضعيت معيشت مردم را اصالح کنند.وي با بيان اينکه در شأن مجلس
و دولت نيست که حقوقها را طوري ساماندهي کنند که کسي که ۲۰
ميليون حقوق ميگيرد ،يک ميليون و  ۲۰۰هزار تومان به حقوقش اضافه
شود و کسي که يک ميليون و  ۲۰۰هزار تومان حقوق ميگيرد۱۲۰ ،
هزار تومان به حقوقش اضافه شود .تصريح کرد :دولت و مجلس بايد هر
چه زودتر جنازه برجام را دفن کنند تا محيطزيست بيشتر از اين متعفن
نشود؛ نبايد بيش از اين براي اين قبر گريه و عزاداري کرد؛ بايد براي
حل مشکالت مردم فکري کنيم.

»

عضو هيئت عالي نظارت بر برجام گفت :ايران از تهديدات رژيم صهيونيستي هراسي ندارد.
به گزارش گروه سياسي خبرگزاري فارس ،علياکبر واليتي پس از ديدار با وزير امورخارجه
ترکمنستان در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه چه تضميني وجود دارد که
اروپايي ها به تعهدات برجامي در قبال کشورمان پايبند باشند ،گفت :روسيه و چين تاکنون
نقض عهدي در تاريخ روابط مان نداشته و همواره به تعهداتشان پايبند بوده و اروپايي ها نيز
در اين باره قول داده اند.وي با بيان اينکه همانطور که دولت جمهوري اسالمي اعالم کرد دو
سه هفته آينده آزموني براي اروپايي هاست که نشان دهند به تعهداتشان پايبند هستند يا
مي خواهند از آمريكايي ها تبعيت کنند ،تصريح کرد  :تبعيت اروپا از آمريكا در اين موضوع
بيش از آنکه براي جمهوري اسالمي ايران زيان بخش باشد براي حيثيت سياسي اروپا
زيان بخش است و اگر بخواهند تابعي از متغير آمريكا باشند چهره آنان را مشوه مي کند.وي

در واکنش به تهديدات صهيونيست ها عليه ايران با بيان اينکه ما به هيچ وجه از تهديدات
پوچ و توخالي رژيمي که ضعيف است هراسي نداريم در خصوص واکنش جمهوري اسالمي
ايران به تهديدات اخير رژيم صهيونيستي گفت :آنها مي دانند که جمهوري اسالمي ايران از
اين تهديدات توخالي رژيمي که ضعيف است و هيچ پايبندي در منطقه ندارد نگران نيست.
واليتي افزود :بايد تاکيد کنم سران اين رژيم خبيث هرچه تالش و کوشش کردند که وانمود
کنند دفاع آنها در مقابل رزمندگان مقاومت اسالمي دفاع مهمي است کامال موضعي پوچ
را اتخاذ کرده و صرفاً لفاظي کردند چرا که تحوالت اخير بيانگر اين بوده که آنها بر اين باور
بودند ،گنبد آهنين آنها درجه امنيتي بااليي دارد اما اينطور نيست و اين تنها يک توهم است
چرا که کام ًال آسيب پذير است و منافذ بسياري دارد.وي افزود :با وجود قدرت جبهه مقاومت،
آنها ناچار هستند در مقابل جبهه مقاومت در منطقه سر تسليم فرود بياورند.

سياسي

نماينده ولي فقيه در سپاه:

هراسي از تحريم و تهديد نداريم
نماينده ولي فقيه در سپاه گفت :هراسي از تحريم و
تهديد نداريم.به گزارش ايسنا ،حجتاالسالم والمسلمين
عبداله حاجيصادقي اظهار داشت :عهدشکني اخير آمريكا
ادامه روند تقابل و دشمني آنها عليه انقالب اسالمي و
ملت ايران بود و از نظام استکباري و سلطهجو انتظاري
جز اين نميرفت.وي دستاويز قرار دادن موضوعاتي
از قبيل دانش هستهاي و توان دفاعي را بهانههاي
واهي از سوي آمريكا توصيف و تصريح کرد :انقالب
اسالمي ايران به عنوان الگويي الهام بخش از مقاومت،
ايستادگي و ظلم ستيزي در منطقه و حتي جهان،
امروز منافع استکباري آمريکا و رژيم جعلي و غاصب
صهيونيستي را با چالش جدي مواجه کرده است؛ به
همين دليل آنها جز نابودي نظام مقتدر هدف ديگري
ندارند.حاجيصادقي تقابل انقالب و نظام اسالمي با نظام
سلطه و استکبار و در رأس آن آمريکا را تقابلي بنيادين
و راهبردي دانست و با اشاره به مولفههاي قدرت در
جمهوري اسالمي ايران اظهار کرد :برخورداري از نعمت

واليت فقيه و رهبري حکيم ،دورانديش و آگاه به زمان
و مکان ،مردمي مجاهد ،بصير ،انقالبي و واليتمدار و
نيروهاي مسلح مقتدر و با انگيزه ارکان اساسي عزت
و سربلند ايران اسالمي به شمار مي روند.وي با تاکيد
بر اين که ملت ايران متکي به خدا ،قرآن و آموزه هاي
اسالم ناب و فرهنگ اهل بيت عصمت و طهارت (ع)
به ويژه عاشورا بوده و هيچگاه اقتدار خود را از بيگانه
نگرفته است ،گفت :شکوه و عظمت امروز ايران اسالمي
ثمره مجاهدت و جانفشاني فرزندان اين مرز و بوم و
ايستادگي و مقاومت مجاهدانه ملت پاي آرمان هاي بلند
اسالم و انقالب اسالمي بوده و دفاع مقدس و عاشورايي
که پس از گذشت  ۳۰سال از جنگ تحميلي هنوز در
جبهههاي مقاومت اسالمي و دفاع از حرم تداوم دارد،
آينه تمام نماي اين شکوه و اقتدار برابر دنياي استکبار
به شمار ميرود.حاجيصادقي با بيان اينکه طي سال هاي
پس از پيروزي انقالب اسالمي همواره تهديد و تحريم هاي
ظالمانه دستور کار شيطان بزرگ و متحدان کاخ سفيد

مجلس خبرگان:

دبيرکل حزب موتلفه اسالمي گفت :اروپا حداقل استقالل خود را در
مقابل آمريکا حفظ کند.به گزارش خبرگزاري مهر ،محمدنبي حبيبي
دبيرکل حزب موتلفه اسالمي در پايان نشست دبيران حزب گفت :آنها
که تاکنون در داخل کشور بر طبل کنار آمدن با آمريکا ميکوبيدند
عليالقاعده بايد متوجه شده باشند که نظر نادرستي داشتهاند.وي افزود:
در مورد ادامه مذاکره با اروپا يا قطع کامل مذاکرات بايد توجه داشت که
اروپاييها با توجه به حجم مبادالت اقتصادي بين خودشان و آمريکا و
حجم همين مبادالت با ايران در نهايت ،آمريکا را به ايران ترجيح خواهند
داد و چون در مقابل تهديدهاي آمريکا آسيبپذير هستند قطعاً بر سر
دوراهي ايران يا آمريکا ،ايران را انتخاب نخواهند کرد.دبيرکل حزب موتلفه
اسالمي اظهار کرد :برآوردها نشان ميدهد که حجم مبادالت اقتصادي
بين ايران و اروپا حدود  ۱۵ميليارد دالر و بين اروپا و آمريکا حدود
 ۴۵۰ميليارد دالر است .شرطهايي که آمريکاييها راجع به توانمندي
دفاعي ما اعم از توان موشکي و غير موشکي و اثرگذاري ما در منطقه
دارند با شرطهاي اروپاييها هيچ تفاوتي ندارد.حبيبي با تاکيد بر اينکه
سابقه تاريخي خصومتي که برخي از کشورهاي اروپايي و در رأس آنها
انگليسيها عليه کشور و ملت ما دارند بيش از سابقه تاريخي خصومت
آمريکاست ،افزود :پشتيباني اروپاييها از رژيم غاصب صهيونيستي
که دشمن جهان اسالم و کشور و ملت مسلمان ايران است با نوع
پشتيبانيهاي آمريکاييها تفاوت چنداني ندارد.دبيرکل حزب موتلفه
اسالمي گفت :مخالفت اروپاييها با دست يافتن ما به علم هستهاي و

عليه ملت ايران بوده است ،تصريح کرد :ملت ايران
هرگز از تحريم و تهديد هراس نداشته و با انسجام و
وحدت تحت رهبريهاي داهيانه ولي فقيه زمان و امام
حاضر انقالب اسالمي راه خود را براي پيشبرد اهداف و
آرمانهاي نظام اسالمي و پيشرفت کشور طي ميکند.
وي با بيان اينکه حافظه تاريخي ملت ايران هيچ گاه

خباثت ،توطئه ،تهديد و تحريمهاي آمريکا طي ساليان
متمادي را از ياد نخواهد برد ،خاطرنشان کرد :خروج
آمريکا از برجام برخالف اصول و قواعد بينالمللي و
آداب رايج و متعارف ديپلماتيک حيثيت و اعتبار ناداشته
کاخ سفيد را بر باد داد و مردم اين کشور را نزد جامعه
بشري خجالتزده کرد.

آگهي مناقصه

شهرداري باقرشهر (نوبت دوم)

شهرداري باقرشهر به استناد مجوز شماره  5/1/10258مورخه  97/02/03شوراي محترم اسالمي باقرشهر در نظر
دارد عمليات پروژه عمراني به شرح ذيل را به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد .لذا از اشخاص حقيقي و حقوقي
دعوت ميشود با در دست داشتن رتبه جديد سازمان مديريت و برنامهريزي جهت دريافت اسناد مناقصه ظرف
مدت ده روز از تاريخ درج آگهي نوبت دوم به امور مالي شهرداري باقرشهر واقع در شهرري جاده قديم تهران -
قم مراجعه يا با تلفن  55203710داخلي  324تماس حاصل نمايند .به اين پروژه هيچگونه تعليق ،تعديل ،ضريب
منطقهاي و مابهالتفاوت تعلق نخواهد گرفت .بديهي است شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار بوده و هزينه
آگهي بر عهده برنده مناقصه ميباشد .مهلت دريافت اسناد از شركتكنندگان تا پايان وقت اداري  97/03/06و
اسناد در مورخه  97/03/07در كميسيون معامالت مفتوح ميگردد.
رديف

نام پروژه

مبلغ سپرده شركت در مناقصه

برآورد ريالي

رتبه

هزينه خريد اسناد

1

ترميم نوار حفاري سطح شهر و روكش آسفالت معابر شهري

 75/000/000ريال

1/500/000/000

راه

 1/000/000ريال

2

پروژه ترميم جدولگذاري و جدولگذاري معابر سطح شهر

 75/000/000ريال

1/500/000/000

راه

 1/000/000ريال

3

خشكهچيني معابر و پيادهروهاي سطح شهر

 50/000/000ريال

 1/000/000/000ريال

ابنيه

 1/000/000ريال

تاريخ انتشار نوبت اول97/2/17 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/2/24 :
خ ش97/2/17 :

شهرداري سيرجان در نظر دارد پلهاي بتني آبرو معابر سطح شهر شماره يك (خيابان وليعصر) را براساس فهرست
بهاء ابنيه سال  97از طريق مناقصه عمومي يكمرحلهاي به پيمانكار واجدالشرايط كه داراي حداقل رتبه  5ساختمان
و ابنيه از معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور باشد واگذار نمايد .لذا از كليه اشخاص حقوقي دعوت
به عمل ميآيد از تاريخ نشر آگهي نوبت دوم به مدت ( 10ده) روز جهت خريد و تحويل اسناد مناقصه به واحد
قراردادهاي شهرداري مراجعه نمايند.
شرايط مناقصه:
 .1سپرده شركت در مناقصه  167/000/000ريال (يكصد و شصت و هفت ميليون ريال) ميباشد كهبايستي به صورت
واريز به حساب  3100003361004بانك ملي شعبه شهرداري سيرجان و يا به صورت ارائه ضمانتنامه بانكي معتبر به
نام شركت باشد.
 .2در صورتي كه نفرات اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.
 .3به پيشنهادات مخدوش ،مشروط و ناقص رسيدگي نخواهد شد.
 .4ساير اطالعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مناقصه موجود ميباشد.
  .5شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مجاز و مختار است.
 .6تاريخ تحويل پاكات  97/3/3ميباشد.
 .7تاريخ بازگشايي پاكات  97/3/6ساعت  18ميباشد.
 .8برآورد اوليه به مبلغ  3/322/923/151ريال ميباشد.

مديريت ارتباطات شهرداري سيرجان

شهردار باقرشهر  -عليرضا ناصريپور

آگهي فراخوان مرحله اول

وزارت كشور
استانداري كرمان
شهرداري سيرجان

نوبت دوم

موشک از بلنديهاي جوالن به سوي رژيم اشغالگر قدس گفت ۱۰ :مرکز
مهم و راهبردي رژيم صهيونيستي در اين حمله مورد هدف قرار گرفتهاند.
گنبد آهنين ديگر يک توهم است .اکثر موشک ها به هدف خوردهاند.
اين تازه يک دستگرمي است .رژيم صهيونيستي در آستانه روز نکبت
بايد بداند در زير پاي رزمندگان مقاومت له خواهد شد.حبيبي تصريح
کرد :در خواست ملتمسانه نتانياهو از پوتين مؤثر نبود آنها بايد بدانند
اگر مقاومت اراده کند ،حيفا و تلآويو با خاک يکسان خواهد شد .آمريکا
همچنان که براي امنيت عربستان کاري نتوانست بکند براي امنيت رژيم
اشغالگر قدس هم کاري نخواهد کرد و نميتواند هم بکند.وي پيروزي
حزباهلل در لبنان را به سيد حسن نصراله تبريک گفت و افزود :پيروزي
حزباهلل در لبنان نشان داد مقاومت نه تنها در عرصههاي نظامي حرف
اول را ميزند بلکه در عرصههاي سياسي هم پيروز است .مردم اين کشور
با راي خود از فداکاري حزباهلل در تأمين امنيت لبنان قدرشناسي کردند.
ما نيز به سهم خود از صبر انقالبي و راهبردي ملت لبنان در تحقق اين
پيروزي تشکر ميکنيم.حبيبي همچنين به راهپيمايي عظيم ملت در
جمعه گذشته پس از برگزاري نمازهاي جمعه در سراسر کشور اشاره
کرد و گفت :ملت ايران در سراسر کشور يک صدا عليه مظالم آمريکا و
بدعهدي ترامپ فرياد برآوردند .صداي فرياد مرگ بر آمريکاي مردم تا
کاخ سفيد هم رفت .ترامپ ادعا کرده بود به علت مواضع او شعار مرگ
بر آمريکا در ايران کمرنگ شده است .او روز جمعه شاهد پررنگترين
و پرصداترين شعار مرگ بر آمريکا بود.

آگهي مناقصه عمومي پروژههاي

وزارت كشور
استانداري كرمان
شهرداري سيرجان

مديريت ارتباطات شهرداري سيرجان

خبر »

رئيس جمهور عذرخواهي کند

ت ما در اين موضوع که در چهارچوب صلحآميز بودن آن نيز
پيشرف 
تاکنون صورت گرفته با مخالفت آمريکاييها فرق چنداني ندارد.حبيبي
خاطرنشان کرد :اينها و داليل فراوان ديگري وجود دارد که ما را نسبت
به اروپاييها بي اعتماد کرده است .البته اگر در يک زمان ،تضاد واقعي
منافعي بين اروپا و آمريکا پيش بيايد و ما بتوانيم بدون اعتماد به آنها
از اين تضاد به نفع کشور و انقالب استفاده کنيم فرصت خوبي خواهد
بود ولي در حال حاضر ما چنين تضادي را مشاهده نميکنيم.وي با
بيان اينکه توصيه ما به اروپاييها اين است که الاقل استقالل خودشان
را در مقابل آمريکا حفظ کنند .آمريکا هيچ مرزي را براي مخدوش
کردن استقالل کشورها و ملتها به رسميت نميشناسد ،گفت :ملت
و نيروهاي مسلح و نخبگان جامعه و مسئوالن و احزاب اسالمي براي
ايستادگي در برابر بدعهديهاي غرب يک صدا هستند .ما انشاءاهلل از
اين گردنه به سرعت و سالمت عبور خواهيم کرد.حبيبي با اشاره به سابقه
خصومت آمريکا و رژيم صهيونيستي با ملت ايران گفت :کند ذهنترين
افراد در ايران و جهان ميدانند که آمريکا خصم اول ملت ايران است؛
آمريکاييها با اصل انقالب اسالمي مخالفند ،آنها استقالل هيچ ملتي را
به رسميت نميشناسند .رفتار آنها در برجام و تحريمها نشان ميدهد
که به رغم آنها هيچ کشوري نبايد به دليل استقالل ملي از احکام صادره
از سوي وزارت خزانهدار کل آمريکا تخطي کند.وي افزود :ما معتقديم در
 ۴۰ساله انقالب اسالمي کاري که آمريکاييها عليه ما نکردهاند ،نتوانستهاند
نه اينکه نخواستهاند.دبيرکل حزب موتلفه اسالمي با اشاره به شليک ۶۸

شهرداري سيرجان در نظر دارد اجراي جدولگذاري و دال بتني شماره دو سال  97را براساس فهرست بهاء ابنيه
سال  97از طريق مناقصه عمومي دومرحلهاي به پيمانكار واجدالشرايط كه داراي حداقل رتبه  5ساختمان و ابنيه از
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور باشد واگذار نمايد .لذا از كليه اشخاص حقوقي دعوت به عمل
ميآيد از تاريخ نشر آگهي نوبت دوم به مدت ( 10ده) روز جهت خريد و تحويل اسناد مناقصه به واحد قراردادهاي
شهرداري مراجعه نمايند.
شرايط مناقصه:
 .1سپرده شركت در مناقصه  522/000/000ريال (پانصد و بيست دو ميليون ريال) ميباشد كه بايستي به صورت
واريز به حساب  3100003361004بانك ملي شعبه شهرداري سيرجان و يا به صورت ارائه ضمانتنامه بانكي معتبر به
نام شركت باشد.
 .2در صورتي كه نفرات اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.
 .3به پيشنهادات مخدوش ،مشروط و ناقص رسيدگي نخواهد شد.
 .4ساير اطالعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مناقصه موجود ميباشد.
  .5شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مجاز و مختار است.
 .6تاريخ تحويل پاكات  97/3/3ميباشد.
 .7تاريخ بازگشايي پاكات  97/3/6ساعت  18ميباشد.
 .8برآورد اوليه به مبلغ  10/431/756/521ريال ميباشد.
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مجلس خبرگان رهبري تاکيد کرد :رئيس جمهور عذرخواهي کند.به گزارش خبرگزاري
مهر ،مجلس خبرگان رهبري در واکنش به خروج غيرقانوني آمريکا از برجام اطالعيهاي
صادر کرد .در اين اطالعيه که به امضاي آيتاهلل احمد جنتي ،رئيس مجلس خبرگان
رهبري رسيده  ،آمده است :بار ديگر مردم شريف ايران ،نقض عهد و خيانتپيشگي جبهه
استکبار را مشاهده کردند و توصيه قرآن کريم مبني بر عدم اعتماد به دشمن را با همه
وجود خود لمس نمودند .مقام معظم رهبري «مد ظله العالي» نيز با تکيه بر تعاليم قرآن
کريم و تجربه ارزشمند ساليان مبارزه با استکبار ،بارها بر غيرقابل اعتماد بودن دشمنان
ش بين نبوده و
تأکيد ورزيده بودند .ايشان بارها تأکيد کردند که به نتيجه مذاکرات خو 
صرفاً به جهت اصرار دولت محترم و به منظور ايجاد تجربه اي ديگر براي مردم شريف
ايران با برجام موافقت نمودند.دستگاه ديپلماسي کشور اگر چه در چند سال گذشته ،تمام
تالش خود براي انجام توافق موسوم به برجام را به کار بست؛ ليکن در مواردي خطوط
قرمز مورد نظر مقام معظم رهبري در اين توافق رعايت نگرديد و در حالي که جمهوري
اسالمي ايران تمامي تعهدات خود را به صورت کامل به اجرا گذاشت؛ اما تضمين الزم
از طرف مقابل دريافت نگرديد و زمينه را براي خروج آمريکا از برجام فراهم نمود.در اين
اطالعيه تاکيد شده است :در خصوص مسئله نقض عهد و خروج آمريکا از توافق برجام،
نکات زير به اطالع مردم شريف ايران ميرسد.
 -۱برجام يک پيمان جمعي بوده که در يک طرف ايران و در طرف مقابل ۵+۱ ،قرار داشتند
و رعايت اين پيمان منوط به التزام هر همه کشورهاي طرف قرارداد ،به تعهدات بوده و
خروج هر يک از طرف ها از توافق ،به معناي نقض پيمان است؛ خصوصاً در شرايطي که
اکثر تعهدات طرف مقابل بر عهده طرف نقض عهدکننده يعني آمريکا بوده و با خروج
آمريکا از برجام ،ديگر هيچ محدوديتي براي اين کشور در جهت مانع تراشي بر سر راه
ايران عزيز نخواهد بود .در شرايط کنوني ،ماندن در اين قرارداد بدون اخذ تضمين هاي
صريح و روشن ،بطور مسلم تضمين کننده منافع ملي ما نخواهد بود.
 -۲طرف هاي اروپايي برجام ،سابقه خوبي در تعامل با جمهوري اسالمي نداشته و
در سال هاي گذشته از هيچ اقدامي بر خالف منافع جمهوري اسالمي ايران فروگذار
نکرده اند و اعتماد بر آنان در ادامه راه برجام ،ناديده انگاشتن تجربيات گذشته است .در
شرايط کنوني هم به نظر مي رسد اختالف ظاهري آمريکا و سه کشور اروپايي در واقع،
نوعي تقسيم کار بين آنان است و بر همين اساس در ادامه مذاکرات با آنان الزم است در
اسرع وقت و ضمن جلوگيري از اتالف فرصت توسط دشمن ،تضمينهاي جدي و محکمي
براي ماندن در توافق اخذ شود .در غير اين صورت ،خروج از برجام ،تکليف شرعي و قانوني
دستگاه ديپلماسي خواهد بود.
 -۳از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسالمي خواسته مي شود هر چه سريعتر در خصوص
نقض عهد آمريکا ،تصميمات الزم را اتخاذ نموده در خصوص قانون اقدام متناسب و متقابل
دولت جمهوري اسالمي در اجراي برجام ،پيگيري جدي را معمول دارند.
 -۴از دولت محترم مي خواهيم در خصوص شکايت از دولت اياالت متحده آمريکا به خاطر
خسارت هايي که در طول ساليان گذشته بر کشور وارد شده است ،اقدامات الزم را انجام
داده ،پيگيري حقوقي مناسبي را در مجامع حقوقي جهان آغاز نمايند.
 -۵الزم است رئيس جمهور محترم ،صادقانه و با صراحت ،نسبت به خسارت هاي وارده در
برجام که به خاطر عدم رعايت خطوط قرمز ترسيمي توسط رهبر معظم انقالب از جمله اخذ
تضمينهاي الزم از  ۵+۱و نيز عدم رعايت اقدام متناظر و گام به گام ،پديد آمد؛ از مردم
عزير ايران عذرخواهي کرده ،تجربه توافق برجام را چراغ راه آينده قرار دهند.

حبيبي :اروپا حداقل استقالل خود را در مقابل آمريکا حفظ کند

نوبت دوم

تاريخ انتشار نوبت اول97/2/17 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/2/24:
خ ش97/2/17 :

ايران از تهديدات
رژيم صهيونيستي
هراسي ندارد
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آگهي مناقصه

تاريخ انتشار نوبت اول97/2/17 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/2/24:
خ ش97/2/17 :

دکتر عل ياکبر واليتي:

نوبت دوم

اداره كل راه و شهرسازي جنوب استان سيستان و بلوچستان (ايرانشهر) در نظر دارد پروژه ذيل
را از طريق مناقصه به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.
رديف

موضوع پروژه

محل اجرا

مبلغ برآورد اوليه (ريال)

فهرست بها

حداقل پايه مورد نياز (ابنيه)
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احداث واحد فني دامپزشكي
شهرستان چابهار

شهرستان چابهار

16/000/000/000

ابنيه سال 97
برق سال 97
مكانيك سال 97

براساس بخشنامه شماره 69432
مورخ  1394/4/30سازمان
مديريت و برنامهريزي كشور
موضوع :حداكثر ظرفيت كاري
مجاز پيمانكاران

لذا از كليه شركتهايي كه شرايط الزم جهت اجراي عمليات مذكور را دارند دعوت به عمل ميآيد
از تاريخ نشر آگهي نوبت اول به مدت  5روز جهت دريافت اسناد ارزيابي توان اجراي كار به آدرس:
استان سيستان و بلوچستان  -شهر ايرانشهر  -خيابان امام خميني(ره)  -اداره كل راه و شهرسازي
جنوب استان سيستان و بلوچستان (ايرانشهر)  -اداره پيمان و رسيدگي مراجعه نمايند.
ضمنا اين پروژه پيشپرداخت ندارد و مطالبات پيمانكار به صورت اسناد خزانه اسالمي پرداخت
ميگردد.

تاريخ انتشار نوبت اول97/02/23 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/02/24 :
خ ش97/02/23 :

روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي جنوب
استان سيستان و بلوچستان (ايرانشهر)

