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گزارش «رسالت» از تبعات خروج نیروهای آمریکایی از سوریه؛

حجتاالسالم حسن روحاني:

نقشوزارتاطالعاتدربهبود
شاخ صهاياقتصاديبرجستهاست

رئيس جمهور گفت :نقش وزارت اطالعات در بهبود شاخصهاي اقتصادي برجسته
است.بهگزارشخبرگزاريمهر،حجتاالسالمحسنروحانيدرديداروزير،معاونينو
مديرانارشدوزارتاطالعات،گفت:مجموعهوزارتاطالعاتازمهمتريندستاوردهاو
سرمايههاينظاماسالمياستواينکهبراساسقانوناساسي،تنهادستگاهاجرايياست
کهوزيرآنبايدمجتهديعادلباشد؛يعنيمتشرعبودنکارکنانونيزشرعيوعادالنه
عملکردنوزارتاطالعاتاولينومحوريترينرکنفعاليتايندستگاهاست.روحاني
قانونيونظارتپذيربودنرارکندومفعاليتوزارتاطالعاتدانستوادامهداد:اينکه
قانون گذار بعد از بحث هاي فراوان به اين نتيجه رسيد که دستگاه اطالعاتي کشور
بايد در قالب وزارت و درون دولت شکل گيرد ،نشانه اين است که اين دستگاه عالوه
بر نظارت خداوند و مردم ،نظارت رئيس جمهور به عنوان منتخب مردم؛ مجلس و
ساير ارکان قانوني کشور را بر خود پذيرفته است.وي تصريح کرد :مردمي بودن و
جامعه محور عمل کردن سومين رکن فعاليت در مجموعه وزارت اطالعات است.
اقشار و سليقه هاي مختلف اجتماعي بايد به سالمت عمل و اقتدار وزارت اطالعات
باور داشته باشند و با شنيدن نام وزارت ،احساس امنيت و آرامش کنند .رويکرد وزارت
اطالعات نيز بايستي ايجاد و استحکام "جامعه امن" و پرهيز از جامعه امنيتي باشد.
رئيس شوراي عالي امنيت ملي ،ماموريت اصلي وزارت اطالعات را حفظ نظام ،کشور،
امنيت ملي و منافع مردم دانست و افزود :وزانت ،استحکام و تجربه در امور اطالعاتي و
امنيتيازويژگيهايممتازوزارتاطالعاتدرمقايسهباسايردستگاههاست.روحاني
در بخش ديگري از سخنان خود ،با تشريح روند تحوالت از مقطع دي ماه  ، ۹۶خروج
آمريکا از برجام و تالش دشمنان براي تنش آفريني در داخل و جنگ اقتصادي از
خارج؛ به تبيين برنامه ها و اقدامات هوشمندانه دولت در هر مقطع پرداخت و ضمن
تبيين نتايج سفر اخير خود به مقر سازمان ملل متحد،گفت :دشمنان نظام اسالمي
و مردم ايران اگر چه ممکن است اعتراف نکنند ،اما پذيرفته اند که استراتژي فشار
حداکثري شکست خورده و اين رويکرد را بايد در مقابل ملت ايران کنار بگذارند.
رئيس شواري عالي امنيت ملي با تاکيد بر اينکه "ملت ما در آزمايش سخت مقابله با
فشار حدکثري بدخواهان فداکاري بزرگي کرد و سربلند شد" ،افزود :دستگاهها ،قوا و
نيروهاي مسلح نيز در اين زمينه با هماهنگي خوب و تالش فراوان عمل کردند که اين
مسير بايد تا رسيدن به نقطه اي که دشمنان به طور کامل از اعمال فشار حداکثري
نا اميد شوند ،ادامه يابد.روحاني با بيان اينکه مردم نشان دادند که هوشيارند و ريشه
فشارها و سختي ها را به درستي مي شناسند ،تصريح کرد :امروز مهمترين قدرداني
مسئوالن از ملت ،حفظ نظام اسالمي ،ايران عزيز ،منافع ملي و اثبات کارآمدي و
خدمت به جامعه است.رئيس جمهور سپس به تحليل شرايط اقتصادي پرداخت
و گفت :عليرغم سختيها و دشمنيهاي بي سابقه عليه ملت ايران ،طي ماههاي
اخير شاخصهاي مهم اقتصادي بهبود يافته و نقش وزارت اطالعات در اين زمينه
برجسته بوده است.

نماینده سابق مجلس:

قدرتنماييموشکياي راندرخليجفارس
تبارمنصرفکرد
دشمنراازاقداماتخسار 

نمایندهسابقمجلس واستاددانشگاهفرماندهيوستادارتشگفت:قدرتنماييموشکي
تبارآيندهاشمنصرفکرد.عوضحيدرپور
ايراندرخليجفارس،دشمنراازاقداماتخسار 
در گفتوگو با خبرنگار گروه سياسي خبرگزاري ميزان ،با بيان اينکه چند ماه است ديگر
کسي جرئت ندارد که از جنگ در خليج فارس عليه ايران سخن بگويد ،گفت :وقتي که
تواناييهاي نيروهاي مسلح و کشور ما براي مستکبران ظاهر شد ،آنها که چشم طمع
داشتند و عالقمند به مصاف و زورآزمايي با ما بودند ،ارزيابيهاي خود را مجددا انجام
دادند و برنامههاي خود را بر اساس مشاهدات تدوين کردند.وي افزود :پس از سرنگون
کردن پهپاد گلوبال هاوک آمريکا در خليج فارس توسط نيروي هوافضاي سپاه ،دشمن
فهميد نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران در قامتي قرار دارد که ميتواند در صورت
ضرورت ،ضربات سهمگينتري را بر آنان وارد کند.استاد دانشگاه فرماندهي و ستاد ارتش
خاطرنشانکرد:قدرتنماييموشکيايراندرخليجفارس کهتوسطبرادرانماندرسپاه
تبار آيندهاش منصرف کرد.
انجام شد ،دشمن را از اقدامات خسار 

|نفيسه امامي|

بشارماند،آمریکا رفت

جنگ داخلي در سوريه ،جنگي خونين و
پيچيده بود که بعد از گذشت هشت سال منجر به
کشتهشدن صدها هزار نفر و خسارت هاي فراوان و
حضور کشورهاي ديگر در آن شد .در اين جنگ،
ايران و روسيه از حاميان دولت بشار اسد بودند و
در مقابل ،ترکيه ،عربستان و ائتالف بينالمللي
تحت امر آمريکا قرار داشتند که بعد از تسلط ارتش
سوريه بر اين کشور و از بين بردن گروه تروريستي
داعش ،همچنان به حضور خود ادامه داده و از اين
کشورخارجنشدهبودند،امااخيرارئيسجمهورآمريکا
اعالم کرده نيروهاي خود را از سوريه خارج مي کند که
مي تواند تبعات متعددي براي سوريه و منطقه داشته
باشد .ضمن اينکه اين تصميم مي تواند بر روند حضور
نيروهاي ائتالف به رهبري آمريکا نيز تاثيرگذار باشد
زيرا با خروج آمريکا شرايط براي فروپاشي و خروج
نيروهاي غربي هم فراهم مي شود.
وزارتامورخارجهايراننيزدراظهارنظريدراينرابطه
ضمن نامشروع خواندن حضور نظاميان آمريکايي در
سوريه ،تصميم اياالت متحده آمريکا براي رفع اشغال
اراضي سوريه و خروج نيروهاي نظامي اين کشور از
سوريه را اقدامي دانست که بايد بسيار زودتر از اين
اتفاق مي افتاد .اما سوالي که در اينجا مطرح مي شود
دليل خروج آمريکا از اين کشور است؟ آيا ترامپ به
دليلنزديکشدنبهزمانانتخاباترياستجمهوري
آمريکا به دنبال عمل به وعده انتخاباتي خود در خروج
نيروهاي آمريکايي از افغانستان و سوريه است؟ و يا
از روياي سرنگوني بشار اسد از قدرت نااميد شده و
تصميم به خروج از اين کشور گرفته است؟
امير موسوي مدير مرکز مطالعات استراتژيک
و روابط بين الملل و مشاور وزير دفاع سابق در
گفت و گو با «رسالت» به وعده آمريکا در خروج از
سوريه که به تازگي از سوي ترامپ اعالم شده اشاره
کرد و گفت« :ترامپ در مبارزات انتخاباتي خود قول
خروج نيروهاي آمريکايي را به کشورش داده بود و
اکنون و يک سال قبل از انتخابات رياست جمهوري
آمريکا به دنبال وعده به اين قول است .ضمن اينکه
حضور آمريکا در سوريه امر بيهوده اي است زيرا ارتش
سوريه به جز شهر ادلب و شرق فرات ،بر کشور مسلط
شده است .آمريکا و متحدانش نتوانستند بشار اسد را
سرنگون کنند و داعش و نيروهاي تکفيري نيز کاري
از پيش ببرند».
وي ادامه داد« :آمريکا مي داند ترکيه به تفاهماتي با
ايران و روسيه درباره سوريه رسيده است و به همين
علت مي خواهد از اين بازي با کمترين تلفات خارج
شود .ايران ،روسيه و سوريه مصمم براي گرفتن شهر
ادلب هستند و در آنکارا و اجالس سران سه کشور
ترکيه ،سوريه و روسيه در اين زمينه توافق کردند.

بعد از آزادسازي ادلب آمريکا دو راه بيشتر ندارد ،اول
اينکه با محور ايران ،روسيه و سوريه وارد درگيري
شود و راه دوم تسليم آمريکاست که هر دو مورد براي
اين کشور ناخوشايند است .به همين علت تصميم
خود را از خروج از سوريه اعالم کرد».
اين ديپلمات سابق با اشاره به اينکه آمريکا شرايط
مناسبي در خاورميانه ندارد ،گفت« :آمريکا اعالم
کرده عالوه بر سوريه از پايگاه «االديب» در قطر نيز
خارج مي شود و ديگر پشتيباني جدي از عربستان
سعودي نمي کند .آمريکا براي اولين بار بعد از حادثه
آرامکو نسبت به هم پيمان عرب خود واکنش خاصي
نشان نداد و با توجه به مقصر دانستن ايران ،هيچ
عکسالعملينشاننداد.اينمسئلهنشانميدهدظاهرا
خاورميانه در اولويت اين کشور قرار ندارد».
وي اضافه کرد« :ترامپ در سخنراني اخير خود ،جنگ
درخاورميانهرابيهودهدانستزيراديگراعتقاديبراي
حضور در اين منطقه را ندارد .از سوي ديگر متوجه
قدرت محور مقاومت شد و درگيري با اين محور را
دربرگيرنده هزينه زياد براي کشورش قلمداد کرد.
بنابراينتصميماودرخروجازسوريهومنطقهخاورميانه
جدي است و اين موضع ترامپ در کشورش هياهوي
زيادي را به پا کرده است».
مشاور وزير دفاع سابق ،خروج نيروهاي آمريکايي از
سوريه را در وهله اول به نفع مردم و دولت اين کشور
دانستوگفت«:دولتسوريهحضورنيروهايآمريکايي
را در اين کشور غيرشرعي و غيرقانوني عنوان کرده
بود .اين موضع گيري دولت سوريه بسيار مهم بود و
مورد حمايت محور مقاومت هم قرار گرفت .حضور
آمريکا در سوريه براي پشتيباني از داعش بود که
امروز اين گروه تروريستي از بين رفته است .اين
کشور تالش و هزينه بسياري براي حاکميت داعش
درعراقوسوريهکردبهطوريکهداعشچندايستگاه
و پااليشگاه نفت را در اختيار داشت و روزانه نفت را
به ترکيه و رژيم صهيونيستي مي فروخت و پول نقد
هم دريافت مي کرد».

آگهي مناقصه عمومي دومرحلهاي

خريد سايبان فلزي مركز تحقيقات راه ،مسكن و شهرسازي
مركز تحقيقات راه ،مسكن و شهرسازي در نظر دارد نسبت به برگزاري مناقصه عمومي دومرحلهاي جهت خريد سايبان

فلزي ،مطابق مشخصات فني ارائه شده از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت ،تحت شماره 2098003045000002
اقدام نمايد .تاريخ انتشار در سامانه  - 1398/07/15آخرين مهلت دريافت اسناد مناقصه از سايت :مورخ - 98/07/25

مهلت ارائه پيشنهاد :مورخ  - 98/08/11زمان بازگشايي :يكشنبه ساعت  10:30مورخ 1398/08/12

متقاضيان ميتوانند براي كسب اطالعات بيشتر و شركت در مناقصه به سامانه ( )www.setadiran.irمراجعه نمايند.

ضمنا مبلغ وجه تضمين ( 100/000/000يكصد ميليون) ريال به صورت ضمانتنامه بانكي ،جهت شركت در مناقصه ميباشد
و ارائه اصل آن قبل از بازگشايي پاكات ،الزامي ميباشد.

آدرس :تهران  -بزرگراه شيخ فضلا ...نوري ،بين شهرك قدس و فرهنگيان ،خيابان پاس فرهنگيان ،ورودي نارگل،

خيابان مروي ،خيابان حكمت

اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار 88255942 :اطالعات تماس سامانه تداركات الكترونيكي021-41934 :
تاريخ انتشار98/7/17 :
خ ت98/7/17 :

مالف2318 :

شهرداري سمنان

مركز تحقيقات راه ،مسكن و شهرسازي

آگهي مزايده فروش سه واحد تجاري

شهرداريسمناندرنظرداردبراساسمجوزشماره15/97/1264و15/96/2845شورايمحترماسالمي

شهر سمنان نسبت به فروش سه واحد تجاري به شرح ذيل از طريق مزايده كتبي اقدام نمايد:
 -1يك واحد تجاري شماره  A-13واقع در مجتمع ايرانزمين ميدان معلم

 -2يك واحد تجاري شماره  B-38واقع در مجتمع ايرانزمين ميدان معلم
 -3يك واحد تجاري شماره  88طبقه دوم واقع در مجتمع ققنوس

لذا كساني كه تمايل به خريد دارند ميتوانند از تاريخ درج آگهي تا مورخ  98/7/28جهت اطالع و

بازديد از موقعيت ملك فوقالذكر و دريافت اسناد مزايده به واحد امالك شهرداري مركز مراجعه نمايند
و قيمتهاي پيشنهادي خويش را حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ  98/7/28صرفا از طريق پست

پيشتاز (ويژه) به آدرس سمنان ،بلوار سعدي ،شهرداري مركزي ،كد پستي  3513968686ارسال
نمايند .در ضمن شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.

متقاضيان جهت آگاهي بيشتر ميتوانند به سايت  www.semnan.irمراجعه فرمايند.
تاريخ انتشار98/7/17 :
خ ش98/7/17 :

خبر

روابط عمومي و امور بينالملل شهرداري سمنان

مدير مرکز مطالعات استراتژيک و روابط بين الملل
بيان کرد« :حضور آمريکا در منطقه براي پشتيباني
از حکومت داعش اما به دليل وجود مقاومت هاي
حشد الشعبي ،ارتش سوريه و حمايت هاي ايران و
روسيه ،اين نقشه خنثي شد .آمريکا در حال حاضر
در شرايط مناسبي قرار ندارد و از سوي ديگر مي داند
ترکيه به روسيه متمايل شده و از اين کشور سامانه
اس 400را خريده است .ايران و روسيه هم به دنبال
نزديک کردن اردوغان به سوريه هستند».
موسوي با بيان اينکه کردها ارتباط هايي با دولت
مرکزي سوريه برقرار کرده اند ،لذا وجود اين
شرايط به نفع حضور آمريکا نيست ،گفت« :ضمن
اينکه با وجود تهديدهاي آمريکا و اسرائيل ،گذرگاه
بين سوريه و عراق باز شد و اين کار دهن کجي به
آمريکا بود ،زيرا راه را براي ايران و چين هموار کرد تا
رفتوآمدتجاريتسهيلشودوشرقآسيابهمديترانه
متصل گردد».
وي اضافه کرد« :ترامپ در سخنراني اخير خود حضور
آمريکا در سوريه را از ابتدا براي چند ماه عنوان کرد
که به چند سال رسيد .اين کشور از ابتدا براي اهداف
بزرگتريمانندمقابلهباايران،عراقوحزباهللبهسوريه
وارد شد اما اکنون عراق و سوريه از داعش پاکسازي
شده اند و آمريکا در شرق فرات محاصره شده و ديگر
تمايلي به انجام هزينه در اين منطقه ندارند».
*خروج نيروهاي آمريکايي از سوريه براي
رسيدن به اهداف سياسي است
آمريکا با خروج نيروهاي خود از سوريه به از همپاشي
نيروهايائتالفبهرهبريآمريکاکمکميکندچراکه
خروجرهبراينائتالفمنجربهخروجديگرکشورهاي
غربي و اعضاي ائتالف مي شود .علي بيگدلي استاد
دانشگاه و کارشناس مسائل سياسي در گفت و گو با
«رسالت» در همين رابطه گفت« :به طور قطع در اين
شرايط نيروهاي ديگر کشورهاي اروپايي از سوريه
خارج مي شوند همان طور که فرانسه نيز به اين مسئله
اشاره کرده که با خروج آمريکا ،نيروهاي فرانسوي نيز
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جانشين فرمانده کل ارتش:

خارج مي شوند ،زيرا اساسا ائتالف کشورهاي غربي از
همميپاشد.اگرآمريکابهعنوانرهبروعضوقدرتمند
ائتالف از سوريه خارج شود ،کشورهاي عضو ائتالف
هم به چنين اقدامي دست خواهند زد».
اينتحليلگرسياسيبابياناينکهترامپازخروجنيروهاي
آمريکايي از سوريه به دنبال رسيدن به اهداف سياسي
است ،گفت« :اکنون ترامپ در آستانه استيضاح قرار
دارد و از سوي سناتورهاي جمهوري خواه براي حضور
در سوريه مورد انتقاد قرار گرفته است .ترامپ عالوه بر
قرارگيري در اين شرايط يکي از وعده هاي انتخاباتي
خود را خروج سربازان آمريکايي از افغانستان و سوريه
اعالم کرده بود زيرا هزينه حضور در اين کشورها براي
آمريکاباالستوبههمينعلتاکنونتصميمبهخروج
از اين کشور گرفته است».
ويادامهداد«:البتهترامپبهدنبالخروجهمهنيروهاي
خود از آمريکا نيست و اعالم کرده بخشي از آنها را در
اين کشور نگه مي دارد ،زيرا تخليه کامل نيروها به
نفع ايران و روسيه خواهد بود تا به زعم آمريکا اين دو
کشور تسلط کامل بر سوريه پيدا نکنند».
بيگدلي خروج آمريکا از سوريه را به نفع ايران و
روسيه قلمداد کرد و گفت« :ايران و روسيه متحدان
سوريه محسوب مي شوند زيرا علي رغم خواست
آمريکا و نيروهاي ائتالف ،به دنبال حفظ بشار اسد
در قدرت بودند و دولت ايران و پوتين از اين روند
استقبال مي کنند.
اين استاد دانشگاه به حمله ترکيه به بخشي از خاک
سوريه اشاره کرد و گفت« :مشکلي که اکنون به وجود
آمده ،حمله ترکيه به حاشيه  30کيلومتري سوريه
است که اين منطقه در حدود  200کيلومتر طول
دارد و در اين شرايط ،بخش عمده اي از شمال سوريه
در تصرف ترک ها خواهد افتاد و احتمال مي رود اين
مسئله به راحتي قابل حل نباشد».
وي تصريح کرد« :سوريه براي ايران نقش استراتژيک
دارد و چنانچه بخشي از سوريه حذف شود ،براي ايران
وياروسيهقابلقبولنخواهدبود.ايندرحالياستکه
رئيسجمهورکشورماننيزبارهابرحفظتماميتارضي
سوريهتصريحکردهاماآنچهکهبرايايرانحائزاهميت
خواهد بود ،حفظ بشار اسد در قدرت است».
آنچه که بايد بعد از وقوع جنگ خانمان برانگيز سوريه
و کشته و آوارگي ميليون ها نفر از مردم اين کشور
مدنظر قرار داد ،عدم تغيير در ساختار دولت و حفظ
نظامسوريهبودکهباحضورمحورمقاومتوايستادگي
ارتش سوريه رخ داد و دولت آمريکا را مصمم در خروج
از اين کشور کرده است .خروج آمريکا به عنوان رهبر
ائتالف کشورهاي غربي به داليل سياسي يا غير
سياسي مي تواند نقطه اميدي براي اين کشور جنگ
زده محسوب شود تا سوريه بيشتر به رفع خسارات
ناشي از جنگ هشت ساله بپردازد.

دستاوردهاي دفاعي اي ران
در دل دشمن وحشت ايجاد کرده است

جانشين فرمانده کل ارتش گفت :دستاوردهاي دفاعي ايران در دل دشمنان وحشت ايجاد
کرده است.به گزارش خبرگزاري مهر ،امير محمدحسين دادرس از نمايشگاه سازمان صنايع
دفاع از توانمندي ها و محصوالت سازمان صنايع دفاعي در حوزه رزم انفرادي ،پدافند هوايي،
انواع راکت و خمپارهانداز ،مهمات سبک و سنگين و خودروهاي زرهي و تاکتيکي بازديد
کرد.وي با اظهار رضايت از دستاوردهاي جديد سازمان صنايع دفاع ،گفت :در تسليحات
توليدي جدي ِد سازمان صنايع دفاع به نيازهاي اساسي نيروهاي مسلح در حوزه راهبردي
و تاکتيکي توجه بيشتري شده است و نخبگان صنعت دفاعي به خودباوري الزم در حوزه
ماموريتي خود رسيدهاند به گونهاي که سرعت تبديل ايده به محصول نهايي در سازمان
صنايع دفاع به حداقل رسيده است.وي با اشاره توانمندي ساصد در حوزه توليدات هوشمند
و نقطهزن گفت :امروز دستاوردهاي توليدي سازمان صنايع دفاع در چشم و دل دشمنان
رعب و وحشت ايجاد کرده است.

رئيس کميته هستهاي مجلس:

عزم اي ران ب راي کاهش تعهدات هستهاي
جدي است

رئيس کميته هستهاي مجلس گفت :عزم ايران براي کاهش تعهدات هستهاي جدي است.
محمدابراهيمرضاييدرگفتوگوباخبرنگارپارلمانيخبرگزاريتسنيمبااشارهبهبرنامههاي
جمهوري اسالمي ايران براي کاهش تعهدات هستهاي ،ذيل برجام ،گفت :معتقدم رفتار ايران
در فضاي بينالملل در مواجهه با بدعهديهاي آمريکاييها در چارچوب توافق هستهاي،
منطقي ،عادالنه و معقول بوده است.وي افزود :با توجه به بدعهديهاي آمريکاييها براي
اجراي مفاد توافق هستهاي و خروج يکباره آنها از اين توافق ،هر کشور ديگري هم بهجاي
جمهوري اسالمي ايران بود ،قطعاً از اين توافق يکطرفه خارج ميشد.رئيس کميته هستهاي
مجلس تصريح کرد :اگر جمهوري اسالمي ايران بهعنوان يکي از طرفهاي توافق هستهاي
و  ،5+1تعهداتش ذيل برجام را عملي نميکرد و بهتعبيري ،به آنها پايبند نبود ،در ابتداي
امر ،آمريکاييها و سپس اروپاييها نيز به دنبالهروي از آنها ،از برجام خارج ميشدند ،چهبسا
تحريمهاي سختتري نيز عليه ايران وضع ميکردند.رضايي ادامه داد :واقعاً جاي تعجب
است که اروپاييها ،در شرايطي که هيچ اقدام مثبتي پس از خروج غيرقانوني آمريکا از برجام،
براي حفظ آن انجام ندادهاند ،از ايران انتظار دارند که به تعهداتش پايبند باشد.وي با تأکيد بر
اينکهاروپاييهاوآمريکاييهابايدبدانندکهعزمجمهورياسالميايرانبرايکاهشتعهدات
هستهاياش جدي است ،اظهار داشت :کاهش تعهدات برجامي ايران در گام سوم و در دو گام
قبلي ،کام ًال منطبق با توافق هستهاي و حداقل حق ايران در چارچوب برجام است ،بنابراين
بايد مقابل زيادهخواهيهاي اروپاييها و بدعهدي آمريکاييها مقاومت کنيم.وي گفت :تا
زماني که اروپاييها به تعهداتشان عمل نميکنند ،روند کاهش تعهدات برجامي ايران بايد
ادامه يابد ،زيرا در شرايط فعلي ،عمل به تعهدات منطقي و معقول نيست.

رئيس سازمان انرژي اتمي:

ظرف دو هفته آينده قسمت ثانويه
آب سنگين اراک راهاندازي م يشود

صالحي گفت :ظرف دو هفته آينده قسمت ثانويه آب سنگين اراک راه اندازي ميشود.به
گزارش خبرگزاري مهر ،علياکبر صالحي در حاشيه نشست با اعضاي کميسيون آموزش
و تحقيقات مجلس با تاکيد بر اينکه آماده ايم هر تصميمي را که در چارچوب گام چهارم
کاهش تعهدات برجامي گرفته شود اجرايي کنيم ،گفت :ظرف يکي دو هفته آينده قسمت
ثانويه رآکتور آب سنگين اراک راه اندازي ميشود.وي افزود :در بحث فني مذاکرات برجام
براساس توصيههايي که شده بود ماهيت تحقيق و توسعه را حفظ کرديم و در تحقيقات
هيچ چيزي را کنار نگذاشتيم؛ محدوديتهاي ما در حوزه زمان و عدد بود.صالحي افزود:
قبل از عملياتي شدن برجام ما روي  5-6سانتريفيوژ پيشرفته کار ميکرديم و گفتيم روي
همه اينها همچنان کار خواهيم کرد ،اما اينکه در بحث انواع آزمايشها روي چه تعداد
سانتريفيوژ کار کنيم توافق صورت گرفت.

آگهي شركت در مزايده عمومي (نوبت اول)

فروش  141قطعه از اراضي و امالك (زمين و مغازه تجاري) شهرداري اليگودرز

شهرداري اليگودرز در نظر دارد به استناد مجوز  10/149مورخ  98/5/5شوراي اسالمي شهر تعداد  141قطعه از اراضي و امالك خود را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند.
مشخصات موضوع مزايده:
رديف

موضوع مزايده

مبلغ پايه (ريال)

ميزان سپرده تضمين شركت در مزايده (ريال)

مبلغ خريد اسناد (ريال)

1

فروش  141قطعه از امالك
شهرداري (زمين و مغازه تجاري)

طبق جدول بارگذاري شده در سامانه

با توجه به تفاوت قيمت اراضي و امالك موضوع مزايده مبلغ ثابت
 200/000/000ريال در نظر گرفته شده است

1/800/000

شرايط مزايده:
 -1كليه اشخاص حقيقي و حقوقي ميتوانند در مزايده شركت نمايند.
 -2متقاضيان ميتوانند از طريق سامانه تداركات الكترونيك از تاريخ  98/7/17لغايت  98/7/30نسبت به خريد اسناد و شركت در مزايده اقدام نمايند.
 -3متقاضيان ميتوانند نسبت به خريد و ارائه پيشنهاد قيمت در يك يا چند يا تمامي اراضي و امالك اقدام نمايند.
 -4پيمانكاران و طلبكاران و اشخاص حقيقي يا حقوقي كه از دادگاه راي محكوميت مطالبه طلب يا غرامت به نفع خود اخذ نموده باشند ،ميتوانند در مزايده شركت نمايند.
 -5برندگان اول ،دوم و سوم مزايده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
 -6متقاضيان ميبايست همراه پيشنهاد قيمت خود مبالغ تضمين شركت در مزايده را به صورت زير:
 )1ضمانتنامه بانكي ،واريز و رسيد آن را ضميمه مدارك ارائه شده نمايند.
 -7ليست و جدول امالك موضوع مزايده در سامانه تداركات الكترونيك دولت بارگذاري شده است.
 -8مهلت نهايي قبول پيشنهادات طبق مهلتهاي مقرر در سامانه ميباشد.
 -9به پيشنهادهاي مخدوش ،مبهم ،داراي شرايط ،ناقص ،پيشنهادهاي فاقد سپرده و غيرمعقول و سپردههاي مخدوش و يا سپردههاي كمتر از ميزان مقرر و چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -10شهرداري در رد يا قبول هر يك يا تمام پيشنهادات بدون آن كه محتاج به ذكر دليل باشد ،مختار است.
 -11كليه كسورات قانوني به عهده برنده ميباشد.
 -12هزينه چاپ آگهي روزنامه در تمامي مراحل به عهده برنده مزايده ميباشد و برنده مكلف است پس از اعالم برنده شدن و در زمان واريز مبلغ ملك رسيد پرداخت هزينه آگهي را به شهرداري ارائه نمايد.
 -13مبلغ خريد اسناد ميبايست به حساب شماره  0108160079001شهرداري نزد بانك ملي از طريق سامانه واريز گردد.
 -14كليه هزينههاي نقل و انتقال به عهده برنده ميباشد.
 -15شركت در مزايده و دادن پيشنهاد دقيقا به منزله قبول تمامي شرايط و تكاليف شهرداري ميباشد.
 -16هزينه كارشناسي تعيين قيمت پايه بالمناصفه به عهده برندگان خواهد بود.
 -17برنده مزايده ميبايست ظرف مدت  4روز پس از اعالم به واحد امور قراردادها جهت واريز وجه ملك برنده شده به شهرداري مراجعه نمايد در غير اين صورت سپرده آن به نفع شهرداري ضبط و با نفر دوم
قرارداد منعقد ميگردد .در صورت عدم انعقاد قرارداد نفر دوم سپرده آن نيز به نفع شهرداري ضبط ميگردد .همين شرايط براي نفر سوم نيز قابل اعمال ميباشد.
 -18اين آگهي از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت و سايت شهرداري اليگودرز به آدرس  www.aligoudarzcity.irقابل دسترسي ميباشد.
 -19تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم  98/7/24ميباشد.
 -20تاريخ نهايي قبول پيشنهادات (در سامانه)  98/8/11ميباشد.
 -21تاريخ بازگشايي پيشنهادات  98/8/12ميباشد.
تاريخ انتشار98/7/17 :
خ ش98/7/17 :

عباس ملكمحمودي  -سرپرست شهرداري اليگودرز

آگهي شركت در مناقصه عمومي نوبت دوم (يكمرحلهاي)
آسفالت و جدولگذاري و پيادهروسازي معابر سطح شهر

شهرداري اليگودرز در نظر دارد به استناد موافقتنامه شرح عمليات طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي به شماره  294085مورخ  98/5/20سازمان مديريت برنامه و بودجه استان لرستان ،پروژه مشروحه
ذيل را به شركتهاي واجد شرايط واگذار نمايد.
مشخصات پروژه:
رديف
1

2

3

پروژه توسعه و بهبود شبكه حمل و نقل درونشهري شامل

آسفالت گرم معابر سطح شهر (از محل تملك داراييهاي سرمايهاي)

پيادهروسازي معابر سطح شهر (از محل تملك داراييهاي سرمايهاي)
جدولگذاري معابر سطح شهر (از محل تملك داراييهاي سرمايهاي)

مبلغ اوليه  -ريال

ميزان سپرده  -ريال

مبلغ خريد اسناد  -ريال

651/860/000

4/000/000

13/037/200/000

651/860/000

6/518/600/000

32/593/000

13/037/200/000

4/000/000

3/000/000

رتبه مورد نياز
 5راه و باند
 5ابنيه

 5ابنيه

شرايط مناقصه:
 -1متقاضيان ميتوانند از طريق سامانه تداركات الكترونيك از تاريخ  98/7/17لغايت  98/7/22نسبت به خريد اسناد و شركت در مناقصه اقدام نمايند.
 -2شركتكنندگان در مناقصه ،اسناد مناقصه و پيشنهادهاي خود را بايد در پاكات جداگانه ،الك و مهرشده شامل تضمين شركت در مناقصه را در پاكت (الف) و گواهي تاييد صالحيت معتبر و اساسنامه و رزومه
كاري و قراردادهاي عمراني مرتبط با موضوع مناقصه گواهي ثبت سامانه ساجار و گواهي ( ESHصالحيت ايمني پيمانكاري) و ليست نيروهاي فني و ليست تجهيزات و ماشينآالت مرتبط همراه با اسناد مالكيت در
(پاكت ب) و پيشنهاد قيمت را در (پاكت ج) قرار دهند و هر سه مورد را در وقت قانوني ثبت سامانه تداركات الكترونيك دولت نمايند .درج شماره تلفن در اسناد الزامي ميباشد.
 -3محل اعتبار اين پروژه از محل منابع عمومي 123ل 1502004سال  1398براساس ميزان تخصيص (اوراق يا وجه نقد) پيشبيني شده است.
 -4تضمين حسن انجام كار به ميزان  %10از مبلغ كل قرارداد ميباشد.
 -5متقاضيان ميبايست مبالغ تضمين شركت در مناقصه را به يكي از صورت ضمانتنامه بانكي واريز و رسيد آن را ضميمه مدارك ارائه شده نمايند.
 -6مهلت نهايي قبول پيشنهادات از تاريخ درج آگهي تا پايان مهلت مقرر مطابق مواعد تعيين شده در سامانه تداركات الكترونيك دولت ميباشد.
 -7به پيشنهادات مخدوش و مبهم و داراي شرايط و ناقص و پيشنهادهاي فاقد سپرده و سپردههاي مخدوش و فاقد رسيد خريد اسناد و سپردههاي شركت در مناقصه كمتر از ميزان مقرر و چك شخصي و نظاير آن
ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -8شهرداري در رد يا قبول هر يك يا تمام پيشنهادات بدون آن كه محتاج به ذكر دليل باشد ،مختار است.
 -9كليه كسورات قانوني به عهده پيمانكار ميباشد.
 -10برنده مناقصه ميبايست  %10از مبلغ كل قرارداد را به عنوان تضمين انجام تعهدات قبل از انعقاد قرارداد به حساب اعالمي شهرداري واريز نمايد.
 -11برنده مناقصه ميبايست ظرف مدت  48ساعت پس از اعالم به واحد امور قراردادها جهت انجام ساير مراحل و تنظيم قرارداد مراجعه نمايد .در غير اين صورت سپرده آن به نفع شهرداري ضبط و با نفر دوم
قرارداد منعقد ميگردد .در صورت عدم انعقاد قرارداد نفر دوم سپرده آن نيز به نفع شهرداري ضبط ميگردد .همين شرايط براي نفر سوم نيز اعمال خواهد شد.
 -12مبلغ خريد اسناد ميبايست به حساب شماره  0108160079001شهرداري نزد بانك ملي واريز گردد و اسناد از طريق سامانه تداركات خريداري گردد.
 -13شركت در مناقصه و دادن پيشنهاد دقيقا به منزله قبول شرايط و تكاليف شهرداري ميباشد.
 -14اين آگهي از طريق سايت شهرداري اليگودرز به آدرس  www.aligoudarzcity.irو سامانه تداركات الكترونيك دولت قابل دسترسي ميباشد.
 -15كليه متقاضيان شركت در مناقصه ميتوانند در تاريخهاي مندرج در اين آگهي جهت اطالعات بيشتر به نشاني استان لرستان  -شهرستان اليگودرز  -امور قراردادها مراجعه و يا با شماره 066-43325692
داخلي  112تماس حاصل نمايند.
 -16تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم كه در آگهي نوبت اول  98/7/13اعالم شده بود به تاريخ انتشار اين آگهي اصالح ميگردد و اصالحات مربوط به مواعد خريد و قبول پيشنهاد و ...نيز در سامانه تداركات
اصالح ميگردد.
 -17تاريخ نهايي قبول پيشنهادات (در سامانه)تا  98/8/2ميباشد.
 -18تاريخ بازگشايي پيشنهادات  98/8/4ميباشد.
تاريخ انتشار98/7/17 :
خ ش98/7/17 :

عباس ملكمحمودي  -سرپرست شهرداري اليگودرز

