
آمری��کا ادعا می کن��د که به  ویژه دنبال دش��منی با ملت ایران گ�زارش 
نیس��ت حال آنکه اجرای تحریم های دارویی خود 

واهی بودن این ادعا را آشکار می سازد.
با وج��ودی که ایران بس��یاری از نیازه��ای دارویی 
و پزش��کی خ��ود را در داخل تدمین م��ی کند، اما 
برخی از داروها ویژه اس��ت و انحضار تولید آن نیز در 
دست کشورهای غربی است.کشورهای تولید کننده 
داروهای ویژه، عالوه بر این که این داروها را با قیمت 
های بسیار گران در اختیار مشتریان خارجی قرار می 
دهن��د، در برخی مواقع نی��ز از فروش آن جلوگیری 
م��ی کنند ی��ا مقدار عرضه آن را کک��م می کنند تا 

کشورهای نیازمند در شرایط دشوار قرار بگیرند.
اما ماجرای کش��ورهایی که در تحریم های اقتصادی 
قرار دارند، با دیگر کش��ورهایی که تحریم نیس��تند 
تفاوت دارد. گرچه س��ازمان مل��ل و نهادهای حقوق 
بش��ری تحریم دارویی و غذای��ی را منع کرده اند، اما 
زمانی که تحریم های اقتصادی علیه کشوری اعمال 
می شود، کاناالهای بانکی مسدود شده و این اجزاه را 
نمی دهد که کشور تحریم شده بتواند دارو وارد کند.

آمریکای��ی ه��ا از زمانی که ای��ران را تحریم کرده 
اند باره��ا ادعا کرده اند که ای��ران تحریم دارویی 
و غذایی نیس��ت، ش��اید به ظاهر این ادعا درست 
باشد اما در واقعیت این است که آمریکا بانک های 
دنیا را نیز از معام��الت بانککی با ایران منع کرده 
و تهدید نم��وده که در صورت م��راودات بانکی با 
ای��ران، آنها را نیز تحریم و جریمه خواهد کرد. در 
واقع عمال جمهوری اسالمی ایران نمی تواند برای 

خرید داروهای ویژه اقدام کند.
با تبلیغاتی ک��ه آمریکایی ها در باره دارو و غذا می 
کنند، افکار عموم��ی دنیا تصور می کند که ایاالت 
متحده کشوری است حامی حقوق بشر و اگر ایران را 
تحریم اقتصادیکرده اما دارو و غذا در تحریم نیست 
و ایران به آس��انی به این دو نیاز اساسی دسترسی 
دارد. خبرگزاری آسوشیتد پرس یکرسانه آمریکایی 
است که در ایران دفتر نمایندگی دارد، خبرنگار این 
خبرگ��زاری آمریکا در گزارش��ی که به تازگی تهیه 
کرده به مس��ئله تحریم های اقتصادی آمریکا علیه 
ای��ران پرداخته و در ا» س��عی کرده اس��ت تا تأثیر 

تحریم ها بر روی دلرو و غذا را کم جلوه دهد.
این خبرگ��زاری قطعاً در گ��زارش نهایی خود که 
منتش��ر هم نشده اس��ت، به مس��ائلی پرداخته و 
اش��اره کرده اس��ت که ب��رای دس��تگاه اقتصادی 

ایاالت متحده، برایان هوک مس��ئول میز ایران در 
آمریکا، وزارت خزانه داری و س��ازمان س��یا به درد 
بخ��ور خواهد بود. ایران همواره اعالم کرده اس��ت 
که تحریم ه��ای بانکی آمریکا علی��ه ایران و عدم 
همکاری اروپا و دیگر کش��ورها در زمینه بانکی به 
خاطر ترس از ایاالت متحده، باعث ش��ده اس��ت تا 
در زمینه داروهای ویژه با کمبود روبرو ش��ویم که 
بیماران را نیز تحت تأثیر گذاشته است. خبرگزاری 
آسوش��یتد پرس نوش��ته اس��ت؛ به��ای داروهای 
واردات��ی در ایران همزمان با س��قوط ۷۰ درصدی 
ارزش ریال مقابل دالر به شدت افزایش یافته است.
براس��اس این گزارش حتی دسترسی به داروهای 
تولید داخل هم س��خت تر ش��ده چون هزینه آنها 

برای افراد معمولی بیش از حد باالست.
به گزارش آسوشیتدپرس دکتر آرش احمدیان رئیس 
بیمارستان کودکان ماهک که با کمک های خیریه به 
حدود ۳۲ هزار کودک زیر ۱۶ س��ال در سراسر ایران 
مراقبت های پزشکی ارائه می کند گفت: »بزرگترین 
نگرانی ما این است که کانال های متصل کننده ما به 

جهان بیرون درحال بسته شدن است.« 
ه��ر چند گفت��ن چنی��ن مطالب��ی به یکرس��انه 
آمریکایی که در پی چنین گزارش هایی اس��ت از 
نظر امنیتی کار درستی نیست، اما شاید گفتن این 
سخنان باعث شود تا کشورهای دنیا اندکی به خود 
بیایند و در ماجرای تحریم های اقتصادی یکجانبه 
آمریکا علیه ایران همراهی نکنند.آسوش��یتد پرس 
در چنین گ��زارش هایی، یک گزارش حرفه ای از 

جنس جاسوس��ی را نیز برای مسئولین و مقامات 
آمریکا می فرس��تد تا آنه��ا بهت��ر بتوانند تحریم 
ه��ا را مدیریت کنند تا بدانند کج��ا را باید هذف 
قرار دهند. یکش��هروند ایرانی به آسوش��یتد پرس 
گفته؛ بیش��تر وق��ت آزاد خود را صرف جس��تجو 
ب��رای داروهای همس��ر و دخترش، ک��ه هر دو به 

دیستروفی عضالنی مبتال هستند، می کند.
او با اشاره به وخیم شدن سریع بازار دارو گفت: »دو 
س��ه ماه پیش به راحتی نس��خه را در هر داروخانه 
ای تهیه می کردم.« در حالی که این خبرگزاری در 
گزارش خود س��عی کرده اس��ت تأثیر تحریم های 
اقتصادی آمریکا علیه ایران بر روی دارو را کم رنگ 
کند، اما باز هم می بینیم که نمی توان نقش آمریکا 
در کموب��د داروهای ویژه در ای��ران را کتمان کرد.
آمری��کا چنین تأثیرات��ی را از تحریمهای اقتصادی 

می خواهد تا مردم تحت فشار بیشتری باشند.
برای��ان هوک نماین��ده وی��ژه وزارت خارجه آمریکا 
در ام��ور ای��ران، در پیامی ویدئویی ادع��ا کرده که 
جمهوری اس��المی در باره تحریم های آمریکا علیه 
ایران ادعاهای دروغ را عنوان می کند و اضافه کرد در 
پیامی به مردم ایران،  حقایق مربوط به این ادعاهای 
دروغین رژیم ایران را آشکار می سازد. هوک در پیام 
ویدئویی خود با مطرح کردن چهار مورد از ادعاهای 
دروغین رژیم ای��ران در ارتباط با تحریم ها، به ابعاد 

آنها اشاره کرده و به آنها پاسخ داده است.
ادعای دروغی��ن اول: آمریکا انتقال دارو برای مردم 
ایران را تحریم کرده است. اشاره هوک به ایران است 

که ادعا می کند آمریکا دارو را تحریم کرده است.
اما حقیقتی که او مدعی آن است چیست؟

حقیق��ت: »ایاالت متحده تمامی خدمات مرتبط با 
دارو و خدمات و تجهیزات درمانی برای مردم ایران 
را از شمول تحریم ها معاف کرده است. طبق قوانین 
ایاالت متحده یک مجوز کلی برای صدور تجهیزات 
پزش��کی از ایاالت متحده برای م��ردم ایران وجود 
دارد. ایاالت متحده احترام بسیار زیادی برای مردم 
ایران قائل است و نمی خواهد از دسترسی آن ها به 

تجهیزات و خدمات پزشکی جلوگیری کند.«
با وجود چنین ادعاهایی، نه تنها آمریکا بلکه دیگر 
کش��ورهای تولید کننده داروهای وی��ژه به ایران 
داروص��ادر نمی کنن��د که اگر چنین ب��ود، برایان 
هوک اس��ناد و مدارک آنرا در این ش��و تلویزیونی 

به نمایش می گذاشت.
خوشبختانه جمهوری اس��المی ایران از نظر تولید 
مواد غذایی در رده باالیی قرار دارد و میتواند خود، 
نیازهای اساس��ی کشور را تأمین کند، گرچه کاالها 
و اجناس با افزایش قیمت جهشی باالیی روبرو بوده 
اس��ت، اما نیازی به واردات کاالهای اساس��ی مانند 
گندم نیس��ت. آمریکا تالش میکند تا با دروغ های 
بزرگ��ی که می گوید، مردم ایران را تحت تأثیر قرار 
ده��د و د رای��ن میان خود را موج��ه جلوه دهد در 
حالی که اگر به مردم فشاری در زمینه دارو و درمان 
وارد می شودف به خاطر تحریم های اقتصادی است 
که آمریکا علیه ایران وضع کرده و توافق هسته ای 
را زیر پا گذاش��ته اس��ت. تا پیش از این دروغ های 

گوبلزی درمیان افکار عمومی معروف بود اما از این 
پس باید گفت دروغ های بزرگ آمریکایی!

اروپا باج نگیرد
ام��ا در کنار آنچ��ه از رفتار آمریکایی ها ذکر ش��د 
یک نکته بس��یار مهم وجود دارد و آن اینکه اروپا 
ادع��ا دارد کانال مالی مش��ترک ای��ران و ایران در 
چارچوب مقابله با تحریم های دارویی اس��ت است 
که البته در ازای بلوکه کردن پول های فروش نفت 

ایران به هند در بانک های اروپا صورت می گیرد. 
آنچه بعضا در میان افکار عمومی مطرح می شود آن 
اس��ت که این کانال مالی اروپا یا همان اینستکس 
ی��ک اقدام برجام��ی و گام مثبت اروپ��ا در اجرای 
تعهداتش اس��ت و ای��ران باید پذیرن��ده این لطف 
اروپا باش��د. این نگاه در حالی مطرح است که یک 
اص��ل مهم وج��ود دارد و آن اینکه غ��ذا و دارو در 
هیچ کجای جهان تحریمی نیست و هیچ کشوری 
نمی توان��د آن را تحریم نماید. بر این اس��اس اقدام 
آمریکا در تحریم داروی��ی ولو در حد جلوگیری از 
نق��ل و نقل و انتقال مال��ی آن، اقدامی غیر قانونی 
و ضد بش��ریت است. بر این اس��اس اقدام اروپا در 
ایجاد کان��ال مالی برای غذا و دارو ) اینس��تکس( 
صرفا اجرای قوانین جهانی و بشر دوستانه است که 
جزء تکالیف هر کشوری است و اروپا نمی تواند این 
وظیفه و تکلیف را به عنوان امتیاز به ایران بفروشد. 
اروپا بر اساس برجام ۱۱ تعهد دارد که تاکنون نیز 
اجرا نکرده است لذا کانال مالی اروپا زمانی می تواند 
قابل پذیرش باش��د که اروپا تمام تعهدات برجامی 
را اجرایی س��اخته باشد. اروپا نمی تواند کانال مالی 
ب��رای دارو را اقدامی برجامی بنام��د بلکه این امر 
وظیفه ذاتی و جهانی هر کش��وری است و اروپا که 
تاکنون آن را اجرا نکرده علیه بشریت و حقوق بشر 
دوستانه رفتار کرده است. اروپا باید به دلیل چنین 
رویکردی مجازات ش��ود نه آنکه اینس��تکس را به 
عنوان امتیاز مطرح س��ازد و در ازای آن خواس��تار 
عدم اجرای گام های تعلیقی ایران در برابر بدعهدی 
ه��ای طرف مقابل ش��ود. اروپا اکن��ون در باب غذا 
و دارو مج��رم اس��ت و بای��د خس��ارت هایی را که 
به ملت ایران با نقض قوانین بش��ر دوس��تانه وارد 
س��اخته بپردازد نه آنکه با بزرگ نمایی ایجاد کانال 
مالی برای غذا و دارو از ایران طلب کار باش��د و به 
دنبال پنهان سازی پرونده سیاهش در عدم اجرای 

تعهدات برجامی باشد. 
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محکوم به حبس ابد از مرز خارج شده است
س��خنگوی قوه قضاییه در رابطه با آخرین وضعیت س��عید ملک پور توضیحاتی 

ارائه کرد.
غالمحس��ین اسماعیلی در رابطه با آخرین وضعیت سعید ملک پور، اظهار کرد: فرد 

مورد اشاره بیش از ۱۱سال ازمحکومیت خود را سپری کرده بود. وی افزود: برابر ضوابط 
و مقررات مشارالیه ۲۲ تیر 98 برابر با مقررات مربوطه و اخذ وثیقه به مرخصی سه روزه 

رفت که در پایان مهلت مرخصی به زندان مراجعه نکرد. اسماعیلی گفت: به مراجع امنیتی و 
اطالعاتی اعالم کرده بودیم به فرد مورد اشاره مرخصی اعطا می شود، مراقبت های الزم را داشته 
باشید. سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه محکوم مورد اشاره ممنوع الخروج بوده است، گفت: 
وی از مبادی غیر رسمی از مرز خارج شده است. وی افزود: این فرد ابتدائا محکوم به اعدام شده 

بود ولی بعدا حکم اعدام تبدیل به مجازات حبس ابد شده است. ایسنا

تحریم نمایشی، توطئه  جدید آمریکا 
یک کارشناس مسائل بین الملل تحریم نمایشی ظریف را توطئه ای برای تسهیل 

مذاکرات احتمالی مورد نظر دولت آمریکا توصیف کرد.
ابوالفضل ظهره وند کارش��ناس مس��ائل بین الملل و سفیر اسبق ایران در ایتالیا، با 
اشاره به اقدام اخیر وزارت خزانه داری آمریکا در تحریم وزیر امور خارجه کشورمان 

گفت:  مقامات آمریکا می دانند که مش��کل آنها با ایران با جنگ قابل حل نیس��ت و 
به خوبی به این مسئله واقف هستند که نه توان جنگ با ایران را دارند. ظهره وند، تحریم 

نمایشی ظریف را توطئه ای برای تسهیل مذاکرات احتمالی مورد نظر دولت آمریکا توصیف 
کرد و گفت:  مهم این اس��ت که تحریم وزیر امور خارجه کش��ورمان  به این مسئله کمک 
می کند که موقعیت وی به عنوان فرد مذاکره کننده برای نشستن پای میز مذاکره محکم تر 
شود و بگوید که این شخص کسی است که مورد تحریم قرار گرفته و می تواند به نمایندگی 

از کلّیت نظام مذاکره جدی را با طرف مقابل داشته باشد.  تسنیم 

دولت دست دست می کند
نماینده مردم شاهین شهر گفت: اگر ظرف روز های آینده سامانه شفافیت حقوق 
و مزایای مس��ئوالن توس��ط دولت راه اندازی نشود، مجلس از طریق کمیسیون 

اصل 9۰ به این موضوع ورود پیدا خواهد کرد.
حاجی دلیگانی با اش��اره به س��امانه شفافیت حقوق و مزایای مسئوالن گفت: این 

قانون در پایان س��ال 9۵ تصویب ش��ده و قرار بود که در س��ال 9۷ این سامانه در 
دسترس عموم قرار بگیرد. وی افزود: متاسفانه دولت برای راه اندازی این سامانه دست 

دست می کند، همچنین این وظیفه بر عهده سازمان امور اداری و استخدامی است، اما به 
دلیل آنکه کار خود را به درستی انجام نداده سعی دارد تا توپ را در زمین وزارت اقتصاد 
بیندازد. حاجی دلیگانی تصریح کرد: س��ازمان امور اداری استخدامی می گوید که عده ای 
از مسئوالن اطالعات خود را ارائه نکرده اند تا سامانه راه اندازی شود، اما به نظر بنده بهتر 

است که سامانه شفافیت با همین وضعیت به راه بیفتد.  باشگاه خبرنگاران جوان

وقیحانه ایران را به دروغ گویی مّتهم میکنند
رژیم ایاالت مّتحده ی آمریکا که از پیش��رفت علمی این 
ملّت و همه ی ملّتهای دیگر نگران است و مایل به پیشرفت 
علمی نیست و اجازه نمیدهد ملّتها پیشرفت کنند -چه 
ازلحاظ علمی، چه ازلحاظ عملی، چه ازلحاظ اقتصادی- 
در مقابل این حرکِت مشروع و صحیِح جمهوری اسالمی، 
تحریمهای ظالمانه ای را تحمیل کرد. مسئولین کشور به 
این نتیجه رس��یدند که مذاکره کنند و از بخشی از این 
حّق خود صرف نظر کنند، برای اینکه تحریمها برداش��ته 
بش��ود و این کار را کردند. امروز علی رغم همه ی قرارها، 
همه ی تعّهدها، همه ی بحثهای فراوانی که انجام گرفته 
است، برخورد رژیم ایاالت مّتحده ی آمریکا با این مذاکرات 
و با نتیجه ی مذاکرات، یک برخورد کامالً ظالمانه، کاماًل 
قلدر مآبانه و کامالً زورگویانه است. در مقابل این حرکت 
خصمانه ی دشمن، ملّت ایران باید چه کار بکند؟ مسئولین 
باید چه کار کنند؟ مسئولین باید به سردمداراِن رژیِم فاسِد 
ایاالِت مّتحده ی آمریکا اثبات کنند که به مردِم خودشان 
متّکی اند و این مردم، یک ملّت مقتدر را تشکیل داده اند؛ 
بای��د اثبات کنند که ملّت ایران به برکت اس��الم، زیر بار 
زور نمیرود، در مقابل قدرتها ُکرنش نمیکند؛ این را باید 
اثبات کنند، در کار مسائل مهّمی که به منافع ملّی کشور 
ارتباط دارد، عقب نش��ینی در قاموس جمهوری اسالمی 
ایران معنی ندارد. مس��ئولین فاس��د و مفسد و دروغ گو 
و فریب کار ایاالت مّتحده ی آمریکا خجالت نمیکش��ند، 
وقیحانه می ایستند و ملّت ایران و نظام جمهوری اسالمی 
ایران را به دروغ گویی مّتهم میکنند. ملّت ایران صادقانه 
حرکت کرد، صادقانه عمل کرد، صادقانه پیشرفت کرد، راه 
خدا را صادقانه انتخاب کرد و این راه را صادقانه تا آخر به 
توفیق الهی خواهد پیمود. دروغ گو شما هستید؛ دروغ گو 
سردمداران نظام سلطه اند؛ دروغ گو آن کسانی هستند که 
برای هیچ ملّتی نمیتوانند خوشبختی و سعادت را ببینند 
و منافع نامش��روِع خ��ود را به هر قیمتی علی رغم منافع 
ملّته��ا مایلند تأمین کنند؛ آنها هس��تند که فریبگرند و 

دروغ گو هستند. 

بیانات در مراسم دانش آموختگی دانشجویان 
دانشگاه علوم انتظامی 
1396/6/26

مخاطب شمایید

آگهى مزایده  عمومى شماره 98/68

شهردار کاشان –سعید ابریشمى راد

ول
ت ا
نوب

شهردارى کاشان

ملکى  زمین   (16 شماره  (قطعه  قطعه  یک  واگذارى  مزایده:  موضوع 
شهردارى واقع در میدان پلیس انتهاى بلوار نارنجستان و دو باب مغازه 
بصورت  زنجیر  درب  محتشم  خیابان  در  واقع   (50 و   10 شماره  (قطعات 
سبدى ، مطابق شرح خدمات مندرج در اسناد و مدارك و شرایط مزایده.
هفتاد  و  (دویست  ریال   270/000/000 مزایده:  در  شرکت  سپرده  مبلغ 
یا  ماهه  سه  حداقل  اعتبار  با  بانکى  ضمانتنامه  صورت  به  ریال  میلیون) 

سپرده نقدى در وجه شهردارى کاشان.
مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 98/05/31 اداره پیمان و رسیدگى 
، مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا تاریخ 98/6/2 و بازگشایى پاکتها در 

مورخ 98/6/3 در محل شهردارى کاشان خواهد بود.
- هر گاه برندگان اول تا سوم مزایده حاضر به انجام معامله در مهلت مقرر 
به  به نفع شهردارى  به ترتیب  ایشان  ، سپرده شرکت در مزایده  نشوند 

ترتیب ضبط خواهد گردید.
- کلیه هزینه هاى چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد و شهردارى 

در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده درج شده 

است.
تلفن: 55440055-8 (031)

آگهى مناقصه و تجدید مناقصه عمومى یک مرحله اى 

حسین طال- شهردار اسالمشهر

دوم
ت 
نوب

شهردارى اسالمشهر در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال 1398 شوارى محترم اسالمى شهر اجراى پروژه هاى ذیل را از طریق 
مناقصه عمومى واگذار نماید. بدینوسیله از اشخاص حقوقى واجد شرایط داراى رتبه بندى دعوت میگردد جهت شرکت در مناقصه و دریافت 
اسناد به امور قراردادهاى شهردارى اسالمشهر مراجعه نمایند. ضمنًا مهلت ارسال پیشنهادات حداکثر تا ده روز پس از چاپ آگهى نوبت دوم 

خواهد بود. هزینه درج آگهى در روزنامه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

* مهلت اخذ و تحویل اسناد از تاریخ 98/5/13 لغایت 98/5/26 مى باشد.
نوبت اول: 98/5/6
نوبت دوم 98/5/13

حداقل پایه و رشتهمبلغ تضمین (سپرده به ریال)مبلغ اعتبار (ریال)ردیف بودجهعنوانردیف

رتبه 5 راه و باند33019/6110/000/000/000500/000/000اصالح هندسى معابر1

جدولگذارى و روسازى معابر 2
منطقه چهار (تجدید)

رتبه 5 راه33019/2710/000/000/000500/000/000

آگهى تجدید مزایده عمومى 

مهدى ناصرى مقبل- شهردار کمال شهر

دوم
ت 
نوب

شهردارى کمال شهر در نظر دارد به استناد مجوز شماره 97/53/2436 مورخ 97/12/1 شوراى اسالمى کمال شهر فضاهایى به مساحت 100 مترمربع را جهت 
نصب دستگاه بازى کودکان (ترامپولین) به اشخاص حقیقى و حقوقى واجد شرایط به صورت اجاره یکساله از طریق برگزارى تجدید مزایده عمومى واگذار 
نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت مى گردد با رعایت موارد و شرایط ذیل ظرف مدت 10 روز پس از چاپ نوبت دوم آگهى جهت خرید اسناد مزایده از ساعت 

9 الى 14 به آدرس: کرج ، کمال شهر ، بلوار شهردارى ، شهردارى کمال شهر واحد امور قراردادها مراجعه نمایند.

1- ارائه سپرده اى  به میزان 5 درصد مبلغ کل برآورد اولیه پیمان مطابق جدول فوق به صورت واریز فیش نقدى به حساب شماره 0219326211008 بانک 
ملى (براى هر یک از ردیف هاى درخواستى فوق بصورت جداگانه)

2-هر گاه برندگان اول و دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
3- شهردارى کمال شهر در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار مى باشد.

4- شرکت کنندگان مى بایست جهت خرید اسناد مزایده ، نسبت به اخذ فیش از شهردارى کمال شهر و واریز مبلغ 500/000 ریال به حساب شهردارى اقدام 
نمایند. الزم به ذکر مى باشد مبلغ واریزى جهت خرید اسناد مزایده به هیچ عنوان مسترد نمى گردد.

5- در هر شرایطى مدارك  مندرج در اسناد مزایده مالك عقد قرارداد خواهد بود.
6- سپرده نفرات دوم و سوم مزایده تا زمان انعقاد قرارداد با نفر برنده مسترد نخواهد شد.

7- مهلت خرید اسناد از تاریخ 98/5/13 لغایت 98/5/23 مى باشد بدیهى است متقاضیان مى بایست پس از امضاء و درج قیمت پیشنهادى ، پاکتهاى مزایده 
را تا پایان وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 98/5/24 به دبیرخانه شهردارى کمال شهر تحویل  داده و رسید دریافت نمایند. پاکتهاى پیشنهادى راس ساعت 

12 روز شنبه مورخ 98/5/26 در کمیسیون عالى معامالت شهردارى بازگشایى مى گردد.
8- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج مى باشد.

شهردارى کمال شهر 

مبلغ سپرده شرکت در مزایده (به شرح عملیاتردیف
ریال)

مدت قرارداد اجاره

اجاره 100 مترمربع در کمال شهر خیابان امام (ره) انتهاى 1
میعاد 25 بوستان فاطمیه

12ماه8/100/000

اجاره 100 مترمربع در کمال شهر خیابان امام (ره) انتهاى 2
میعاد 29 انتهاى خیابان مهر بوستان مادر 

12ماه 6/600/000

8 8 0 0 6 6 7 7 روزنامهتلفنیآگهیمیپذیرد

وغ های بزرگ  در
آمریکایی
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