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دولتم��ردان آمریکایی 40 س��ال اس��ت که از 
محورهای ادبیات گفتاری خود را به سخن پراکنی 
علی��ه جمهوری اس��امی و ملت ای��ران اختصاص 
داده ان��د. رویکردی که البته ط��ی هفته های اخیر 
ب��ا ادبیاتی قاب��ل تامل تر مطرح می ش��د. در حوزه 
سیاس��تمداران ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از 
آنکه بارها از گزینه نظامی س��خن گفته بود بعد از 
ادعای حمله موشکی به س��فارت آمریکا در عراق 
گفت: اگر ایران می خواهد بجنگد، آن زمان، پایان 
رس��می ایران خواهد بود. هرگز دوب��اره آمریکا را 
تهدید نکنید. بسیاری این جمات ترامپ به تهدید 

به استفاده از ساح اتمی تعبیر کرده اند. 
از س��وی دیگ��ر ترامپ در مصاحبه با ش��بکه 
فاکس نیوز نیز درب��اره تنش های اخیر در منطقه 
خاورمیانه تاکید کرد که من کسی نیستم که وارد 
جنگ شوم. اگر من بخواهم با ایران وارد جنگ شوم 
آن جن��گ اقتصادی خواهد بود. ترامپ همزمان با 
ادع��ای آمادگ��ی نظامی بر اصل مذاک��ره تاکید و 
عنوان داشته هدف از فشارها آوردن ایران پای میز 
مذاکره با شرایط آمریکاست. ترامپ از اعام شماره 

تلفن برای تماس ایرانیان سخن گفت. 
 از س��وی دیگر وزارت خارج��ه آمریکا ادعا کرد 
اگر هرگونه حمله ای نظیر این حمله، توسط نیروهای 
نیابتی یا عناصر ایران رخ دهد، ما ایران را مقصر خواهیم 
دانست و مطابق با آن به ایران واکنش نشان خواهیم 
داد. وی نیز ادعا داشته که اجرای شروط 12گانه آمریکا 
از سوی ایران هدف این فشارهاست. شروطی که هدف 

از آن تغییر ماهیت رفتاری نظام است. 
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روزهای پرالتهاب اروپا

وقتی مقاومت یمن معادالت جنگ را تغییر می دهد

پهپادهای یمنی کابوس ولیعهد سعودی
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میرسلیم:

ادامه مطرح کردن سی.اف.تی 
و پالرمو ساده لوحی است
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سردار کوثری:

 کاسبان ترس
می گویند جنگ می شود
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آگهى مناقصه عمومى (دو مرحله اى)

استاندارى استان کهگیلویه و بویراحمد در نظر دارد به استناد قانون برگزارى مناقصات نسبت به انجام مناقصه 
عمومى (دو مرحله اى) مطابق شرح ذیل اقدام نماید:

1-دستگاه مناقصه گذار و نشانى: یاسوج- میدان امام حسین (ع) استاندارى استان کهگیلویه و بویراحمد- تلفن: 
074 -3323508

2- زمان مهلت و نشانى دریافت و تحویل اسناد:
1-2-متقاضیان مى توانند از تاریخ 1398/3/1 لغایت 1398/3/7 با مراجعه به سامانه ستاد اسناد مناقصه را دریافت 

نمایند.
بازدید  از  ادارى 1398/03/19 مهلت دارند که پس  پایان وقت  تا  2-2-دریافت کنندگان اسناد مناقصه حداکثر 
محلى با هماهنگى قبلى، پیشنهادات خود را برابر اسناد مناقصه عالوه بر بارگزارى در سایت الکترونیکى دولت 

(ستاد) به حراست استاندارى استان کهگیلویه و بویراحمد تحویل و رسید دریافت نمایند.
3- تاریخ و محل بازگشایى پاکات: جلسه مناقصه رأس ساعت 10 صبح مورخ 1398/03/20 در محل دفتر معاونت 

هماهنگى امور عمرانى استاندارى برگزار خواهد شد.
4-مناقصه به صورت دو مرحله اى بوده و شرکت کنندگان، در مناقصه بر اساس اسناد ارزیابى صالحیت امتیازدهى 
براى  ارائه اسناد مناقصه هیچگونه حقى  شده و در صورت احراز شرایط پاکت قیمت آنها گشوده خواهد شد و 

شرکت کنندگان در مناقصه و متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
میزان  به   1394/09/22 مورخ  123402/ت50/659/ه  بخشنامه  مطابق  مناقصه  در  شرکت  تضمین  5-مبلغ 
آن  اصل  فوق،  بخشنامه  استاندارد ضمیمه  فرم  بانکى طبق  مى باشد(بصورت ضمانتنامه  ریال   7/184/671/668

تحویل حراست استاندارى شود تصویر آن در سامانه ستاد بارگزارى شود.)
6-شرکت کنندگان مى بایست گواهى تأیید امضا مجاز از دفاتر اسناد رسمى ارائه نمایند.

7-سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
برنده  عهده  بر  مناقصه)  تجدید  و  اولیه  هاى  آگهى  (هزینه  پروژه  به  مربوط  روزنامه  آگهى  هزینه هاى  کلیه   -8

مناقصه مى باشد.
9-ارسال از طریق فکس، ایمیل و غیره قابل قبول نمى باشد.

آگهى در سایت www.setadiran.ir به شماره 2098000212000001 قرار گرفته است.
تاریخ انتشارات نوبت اول: 98/3/2
تاریخ انتشارات نوبت دوم: 98/3/5

کیفیتمکان و زمان اجرامبلغ برآورد اولیه(ریال)شرح پروژهردیف
حداقل رتبه و صالحیت مورد 

نیاز

1
ادارى  ساختمان  تکمیل 
استاندارى کهگیلویه و بویراحمد

284/233/584/386
محوطه استاندارى کهگیلویه 
و بویراحمد به مدت 18 ماه 

شمسى

ملى  مقررات  مطابق 
ساختمان و آیین نامه هاى 

رایج کشور

رتبه 2 ساختمان
3 تاسیسات و تجهیزات

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله اي
نوبت  دوم(98/03/02)

روابط عمومى بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان چهارمحال و بختیارى

: شهرکرد-دروازه  به آدرس  بختیاري  و  انقالب اسالمی استان چهار محال  بنیاد مسکن 
از طریق مناقصه عمومی یک  را  پروژه ذیل  اجراي  نظر دارد  پیروزي در  سامان-خیابان 
مرحله اي به پیمانکاران واجدالشرایط واگذار نماید لذا از کلیه شرکتها ى  (پایه ]چهار ابنیه 
و ارجح تر) داراى صالحیت کارى و ثبت سامانه ساجات وهمچنین داراى سابقه کارانجام 
پروژه با شرایط مشابه دعوت بعمل می آید ، از تاریخ1398/03/04 لغایت  1398/03/06 
ضمن واریز مبلغ 500,000ریال به حساب 497494139 بنام بنیاد مسکن  استان نزد بانک 
کشاورزى شعبه میدان جهاد شهرکرد و ارایه رسید مربوطه جهت دریافت اسناد مناقصه 
به واحد امور قراردادها ى بنیادمسکن استان به آدرس فوق مراجعه و اسناد مناقصه را 
روز  اداري  وقت  آخر  تا  را  قیمت خود  پیشنهاد  مربوطه  اسناد  تکمیل  از  و پس  دریافت 
یکشنبه  مورخ 1398/03/18 به دبیر خانه حراست بنیاد مسکن استان واقع در ساختمان 
اداره کل بنیاد مسکن استان تحویل و رسید دریافت نمایند .در صورت نیاز به اطالعات 

بیشتر به پایگاه اطالع رسانی مناقصات مراجعه گردد.

برآورد اولیه طبق فهرستمحل اجراعملیات مورد مناقصهردیف
 بها ابنیه سال1398

مدت میزان عملیات
پیشنهادى
 پیمان

مبلغ تضمین
 شرکت در مناقصه

نوع تضمین
 شرکت در مناقصه

1

اجراى پروژه سفت 
کارى ، نماسازى و 
محوطه سازى 24 
واحدى ادیب  منظریه 

شهرکرد

شهرکرد-
محله 32
منظریه

23,086,478,439ریال

24 واحد مسکونى شامل 8بلوك
 وسه سقف با زیربناى

 تقریبى 3048,31مترمربع و
 محوطه سازى به مساحت
 تقریبى 200 مترمربع

ضمانت نامه بانکى52,000,000ریال12 ماه

آگهى مناقصه یک مرحله اى عمومى

موسسه تحقیقات ثبت و گواهى بذر نهال 

وزارت جهاد کشاورزى
سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزى
موسسه تحقیقات ثبت و گواهى بذر و نهال

موسسه تحقیقات ثبت و گواهى بذر نهال 
موضوع: اصالحیه آگهى روزنامه به شماره 
(ستاد)  دولت  تدارکات  سامانه  ثبت 

2098090808000001
زمان فروش اسناد از تاریخ 98/3/2 لغایت 

98/3/9 میباشد.
شناسه آگهى 478523

برخیز که راه رفته را برگردیم
با عشق به آغوش خدا برگردیم

در عرش، صدای »اِرجعی« پیچیده است
یا ایّتها الّنَّفس! بیا برگردیم

همکار عزیز سرکار خانم مائده شیرپور

آغوش مادربزرگ یکی از بهترین جاهای دنیاست. 
از دس��ت دادن این آغوش امن و خالی ش��دن جای آن 
غم بزرگی اس��ت. تسلیت کمترین کاری است که 

از ما بر می آید.

دوستان شما در روزنامه سیاست روز

سرایت ویروس 
بی اختیاری دولت 

به مجلس!
مجلس دهم مگر غیر از برجام و پالرمو 

 چالش دیگری هم داشته است که
 در هر دو به خواسته های خود عمل کرد

و امروز هم مدعی بی اختیاریست!

صفحه 2

کارشناس مسائل بین الملل:
 خوانش اشتباه، وقت ایران را

 به جای همسایگان
در اروپا و امریکا گرفت

کورس مرگ بچه پولدارها؛

 امنیت اجتماعی
فدای لذت جویی آقازاده های اشرافی


