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آمریکا دیگر تحریم جدیدی برای ایران ندارد
رئیس کمیس��یون سیاس��ت خارجی مجلس گفت:  آمریکا تمام تحریم های خود 
علیه جمهوری اسالمی را به کار گرفته و تحریم های جدید هم در حقیقت، تغییر 
رنگ و لعاب تحریم های قبل است. نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی 
، با اش��اره به س��خنان رهبر معظم انقالب مبنی بر شکس��ت خوردن فشارهای 

حداکثری آمریکا علیه ایران گفت: آمریکا تمام تالش خود را در اعمال تحریم های 
حداکث��ری علیه ایران به کار گرفته و گزینه جدید مؤثری در این رابطه باقی نمانده 

که بخواهد آن را به کار گیرد.
 وی افزود: کشورهای مختلف عماًل از تحریم های آمریکا علیه ایران تبعیت نکردند و در 
حال حاضر چین، روس��یه، هند و کشورهای مختلف دیگر ارتباطات اقتصادی شان را به 
طور چش��مگیری با جمهوری اس��المی ایران حفظ کردند. حتی نفت ما در بعضی جاها 

فروش می رود و کاالی مورد نیاز هم به کشور وارد می شود.   فارس 

برخورد قوه قضائیه با مفاسد به دور از مسائل سیاسی است
نماین��ده م��ردم گنبدکاوس در مجلس گفت:  عملکرد ق��وه قضائیه در برخورد با 

مفاسد قابل تقدیر و به دور از مسائل جناحی و سیاسی صورت می گیرد.
قره جه طیار، با اشاره به عملکرد قوه قضائیه در برخورد با مفاسد گفت: عملکرد 
دستگاه قضا در برخورد با مفاسد و به ویژه مفاسد اقتصادی محکم و قابل تقدیر 

است.وی افزود: قوه قضائیه به دور از مسائل سیاسی و جناحی و حزبی برخورد با 
مفاسد را در دستور کار خود قرار داده و رضایتمندی از عملکرد این دستگاه امروز در 

جامعه مشاهده می شود. امروز شاهد هستیم که دستگاه قضا با جدیت و بدون توجه به 
اینکه فرد مرتکب فس��اد، منتسب به چه جریان و فردی است پرونده های مربوط به این 
افراد را مورد بررسی و پیگیری قرار می دهد وجلوی مفسدین می ایستد.  وی گفت: امروز 
عملکرد ق��وه قضائیه موجب ایجاد امیدواری در جامعه ش��ده و رضایتمندی از عملکرد 

دستکاه قضا در میان مردم مشاهده می شود.  فارس

اروپا فرصت دیپلماسی خود با ایران را از بین برده است
فالحت پیشه گفت: اروپا به حدی در زمینه حفظ روابط خود با آمریکا با وسواس 

رفتار می کند که فرصت های دیپلماسی خود را با ایران از بین برده است.
عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت اروپایی ها به دلیل 
منافع خود و مالحظات راهبردی که در برابر آمریکا دارند س��عی دارند تا به هر 

نحوی روابط خود با آمریکا را حفظ کنند.
فالح��ت پیش��ه تصریح کرد: آنها به ح��دی در زمینه حفظ روابط خ��ود با آمریکا با 

وسواس رفتار می کنند که فرصت های دیپلماسی خود را با ایران از بین برده اند.
 عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: اروپایی ها مواضعی خنثی در برابر تحریم های 
آمریکا علیه ما نشان می دهند و باید به جای آنکه ایران را تهدید کنند تا گام های کاهش 

تعهدات بعدی خود را برندارد، بهتر است که به تعهدات خود عمل کنند.
 باشگاه خبرنگاران 

رئیس س��ازمان تبلیغات اس��المی از نوع برخورد با حواشی پیش آمده درباره 
راهپیمایی اربعین و نوع مواجهه برخی دستگاه ها با این حواشی انتقاد کرد.

مراس��م اختتامیه چهارمین رویداد تصمیم س��ازان آینده ظهر روز جمعه )۱۲ 
مهرماه( در دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار شد.

در این مراس��م حجت االسالم والمسلمین محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات 
اسالمی در سخنانی با اشاره به اهمیت تصمیم گیری و تصمیم سازی در زندگی 
انسان گفت: تمام تالش آدم در زندگی برای کسب تصمیمات صحیحی است 
که در مقابل خطاها باید بگیرد. برخی از خطاهای ما تاکتیکی هس��تند و اثر 
کوتاه مدت دارند. مثاًل گاهی یک مس��ئول این گون��ه خطایی می کند و مدتی 
تبع��ات آن، م��ردم را متوجه خود می کند. گاهی هم خطاه��ا و به دنبال آن، 
تصمیمات راهبردی است و اثراتش لحظه ای نیست لذا باید چند دهه برای آن 
تاوان داد؛ نمون��ه اش تصمیمی بود که برای موضوع کنترل جمعیت در ایران 
گرفته ش��د که هنوز هم باید تالش کنیم تا ب��رای رفع تبعات آن کاری کرد. 
بیانیه گام دوم رهبر انقالب نیز از جنس تصمیمات راهبردی بود که بر اساس 

یک تشخیص و مسئله شناسی راهبردی منتشر شد.
وی در همی��ن زمین��ه ادامه داد: رهبر انقالب اس��المی به ط��ور صریح بیان 
داش��تند که »دش��من برای بیش از ۴۰ سال آینده ما برنامه ریخته است و ما 
باید برای بیش از ۱۰۰ س��ال آینده مان نقشه بکشیم«؛ بگذریم از اینکه هنوز 

هم عده ای این برنامه ریزی دشمن را باور نمی کنند.

رئیس س��ازمان تبلیغات اسالمی در ادامه با اشاره به تصمیمات بنیادین غرب 
برای دش��منی با بنیان خانواده گفت: سویه ی کالم تمدن غرب، بر مبنای این 
خطای راهبردی ش��کل گرفت��ه و تأثیر آن را باید در چه��ار، پنج قرن آینده 

دید.
حجت االس��الم قم��ی در ادامه اش��اره ای نیز ب��ه موضوع راهپیمای��ی اربعین 
داش��ت و عنوان ک��رد: موضوعاتی مانند حرکت انس��انی اربعین نیز از جنس 
تصمیم گیری های بنیادین است که به اراده خداوند به روی زمین بازمی گردد. 
وقت��ی که می خواهیم یک مس��ئله بنیادین را حل کنی��م و برای آن تصمیم 
بس��ازیم، باید بدانیم که همیش��ه دش��من در صدد گره افکنی در آن خواهد 
ب��ود. ما امروز از فقها توقع داریم که بتوانند این دس��ت اتفاقات را پیش بینی 
کنند اما از خودمان س��ؤال کنیم چند فقیه پیرامون ما هس��تند که به تعبیر 
امام راحل، نبض امروز را در اختیار داش��ته باش��ند و به تعبیر موالی متقیان 
بتوانند با ایستادن روی سر پنجه پا، فردا را ببینند؟ مگر حوادث این روزهای 
عراق قابل پیش بینی نبود؟ چرا برای آن تدبیری اندیشیده نشد و فقط به این 
بسنده کردیم که بیانیه ای بدهیم برای آنکه مردم از این سفر منصرف شوند؟ 
باید به روی مس��ئله تمدنی فرا راهبردی اربعین، بیش از اینها فکر کنیم. این 
طرز فعلی حکمرانی قابل قبول نیست؛ باید برای آن چاره اندیشی کرد. مسئله 
اربعین و حوادثی که به دنبال آن ش��کل گرفته، نیازمند چاره اندیش��ی هم در 

موعد امسال و هم برای موعد سال های آینده است. مهر

رئیس س��ازمان اطالعات س��پاه گفت: طراح��ی و برنامه ریزی چندین س��اله 
س��رویس های امنیتی عبری-عربی برای ترور سرلش��کر حاج قاس��م سلیمانی 

فرمانده نیروی قدس سپاه و ایجاد جنگ مذهبی خنثی شد.
حجت االسالم حسین طائب رئیس سازمان اطالعات سپاه در بیست و سومین 
مجمع عالی فرماندهان سپاه از طراحی و برنامه ریزی چندین ساله سرویس های 
امنیتی عبری-عربی برای ترور سرلش��کر حاج قاس��م سلیمانی فرمانده نیروی 
قدس سپاه و ایجاد جنگ مذهبی در ایام فاطمیه و محرم و ناکامی و شکست 

آنان و نهایتاً دستگیری اعضای تیم ترور پرده  برداشت.
رئیس س��ازمان اطالعات سپاه در خصوص ابعاد این طرح شوم گفت: دشمنان 
انقالب اسالمی و ملت ایران پس از ناکامی توطئه ها و فتنه های مختلف برای 
تسلیم جمهوری اس��المی و راه اندازی دوقطبی جنگ و مقاومت و پیامدهای 
معکوس آن با ش��کل گیری احس��اس غرور ملی و افزای��ش روحیه مقاومت و 
اس��تقامت برابر فش��ارهای اقتصادی، در صدد بودند در ای��ام فاطمیه و یا ایام 
محرم اقدامی در جنوب ش��رق کشور انجام دهند که به واسطه فضای حاکم و 
اشراف همه جانبه نیروهای امنیتی و اطالعاتی و اقدامات خوب نیروی زمینی 
سپاه موفق نشدند. وی افزود: آنها با سرخوردگی از ناتوانی در اقدام ضد امنیتی 
در این خصوص و نیز عملیات علیه مقرهای سپاه، برنامه ریزی چند ساله خود 
برای ترور س��ردار حاج قاسم س��لیمانی را عملیاتی کردند تا بتوانند وی را در 
داخل کشور و در استان کرمان هدف قرار دهند. رئیس سازمان اطالعات سپاه 
در تش��ریح بخش��ی از طراحی س��رویس های عبری-عربی برای ترور فرمانده 
نیروی قدس س��پاه وی بیان داش��ت: در این طراحی قرار بود تیم تروریس��تی 

وابس��ته و اجیر شده با ورود به کشور در ایام فاطمیه، محلی در جوار حسینیه 
مرحوم پدر سردار سلیمانی را خریداری کرده و با استقرار در آن ۳۵۰ تا ۵۰۰ 
کیلو مواد منفجره را تهیه و از طریق ایجاد کانال در زیر حس��ینیه قرار دهند 
تا زمانی که این سردار عزیز به رسم همه ساله در ایام تاسوعا و عاشورا در این 

حسینیه و در جمع عزاداران حسینی حضور می یابند، آن را منفجر کنند.
حجت االس��الم طائب در ادامه افزود: آنها با این اقدام شوم درصدد بودند یک 
جنگ مذهبی را راه اندازی و بگویند مس��ئله انتقام داخلی بوده اس��ت. اما به 
فضل الهی برغم برنامه ریزی چند ساله به سد هوشمندی و هوشیاری فرزندان 
مل��ت ای��ران برخورد و قبل از اقدام در تور اطالعاتی س��پاه پاس��داران انقالب 
اس��المی قرار گرفتند. وی در ادامه با تاکید بر این که آنها تالش کردند حتی 
زمانی که این تیم را برای آموزش از ایران به کش��ورهای همس��ایه بردند تا با 
هزینه های زیاد آماده و برای اجرای عملیات به داخل اعزام کنند، تحت کنترل 
و اشراف اطالعاتی سپاه قرار داشتند، گفت: اعضای این تیم پس از دستگیری 
گفتند می خواس��تیم عملیات ایام فاطمیه را به ایام محرم و تاس��وعا و عاشورا 
بیاوریم تا با ترور سردار سلیمانی اتفاق بزرگی را برای برهم زدن اوضاع داخلی 
و افکار عمومی رقم زنیم. رئیس س��ازمان اطالعات س��پاه در پایان خاطرنشان 
کرد: این ها آنقدر به موفقیت طراحی و عملیات خود اطمینان داشتند که حتی 
نخست وزیر خبیث رژیم صهیونیستی مدتی قبل اظهار کرده بود که ما سردار 
س��لیمانی را ترور می کنیم اما به یاری خداوند  نتوانس��تند و سربازان گمنام 
امام زمان )عج( در سپاه موفق به دستگیری تیم و خنثی سازی توطئه شدند.

 سپاه نیوز

علیه ملت ةای خاورمیانه نقشه دارند 
اینه��ا در منطق��ه خاورمیانه، علیه هم��ه ملتهای این 
منطقه مقاصد و نقش��ه هایی دارند. این ایجاب می کند 
که ملتهای منطقه بیدار ش��وند. رئیس جمهور امریکا 
راج��ع به وجود دمکراس��ی در ای��ن منطقه حرفهایی 
بر زبان آورده اس��ت که اگر کس��ی نقش امریکا را در 
دفاع از قدرتهای مس��تبد در طول چهل، پنجاه س��ال 
گذش��ته - بعد از جنگ دوم ب��ه این طرف - بداند، از 
این ک��ه رئیس جمهور چنین رژیم��ی ادعا کند متولی 
دمکراس��ی است، شرمنده می شود که چرا باید چنین 
ح��رف بی حس��اب و غلط��ی، این طور با گس��تاخی و 
وقاحت بر زبان کسی جاری شود. اینها کسانی هستند 
که س��الهای متمادی از پلیدترین دیکتاتورها حمایت 
کردند. در کش��ور ما کودت��ای ۲۸ مرداد را امریکاییها 
ب��ه راه انداختند و بیس��ت وپنج س��ال س��خت ترین و 
سیاهترین دیکتاتوری را در این کشور به وجود آوردند 
و ق��رص و محکم از آن حمای��ت کردند. هر فاجعه ای 
که به وس��یله آن رژیم در ای��ران صورت گرفت - مثل 
قضای��ای ۱۵ خرداد و ۱۷ ش��هریور ک��ه در هر کدام 
از ای��ن ح��وادث، تعداد کثیری از م��ردم غیرنظامی و 
م��ردم کوچه و خیابان به دس��ت عوامل م��زدور رژیم 
کش��ته ش��دند - امریکاییها جانب رژیم دیکتاتوری را 
گرفتن��د و علیه مردم حرف زدند؛ چ��ه در قضیه اول 
که زمان »ِکندی)۹(« بود، چه در قضیه دوم که زمان 
»کارتر)۱۰(« بود. از »صدام حسین« که امروز خود را 
نقطه مقابل او به حساب می آورند، چه حمایتها کردند. 
ام��روز وضع آنها بهتر از گذش��ته نیس��ت؛ همان طور 

است.

بیانات در خطبه های نمازجمعه
۲۳/۰۸/۱۳۸۲

مخاطب شمایید

با گذش��ت س��ه روز از ناآرامی ها، نقش آمریکا، 
انگلیس و رژیم س��عودی و رس��انه های وابسته 
به آنه��ا برای تغییر جهت پی��کان اعتراضات به 
س��مت مولفه های قدرت س��از در ع��راق کامال 
هویدا ش��ده اس��ت. ناآرامی های چند روز اخیر 
ع��راق دارای تفاوته��ای معنی داری نس��بت به 
رخدادهای گذشته است. در حالی که هیچ یک 
از گروههای سیاس��ی این کشور نقشی در شکل 
گیری و مدیریت تظاهرات نداشتند، شبکه های 
اجتماعی به صورت سازمان یافته این اعتراضات 

را سازماندهی و اداره کرده اند.
نمونه های مشابه از این نوع اقدامات در کشور ما 
و برخی کش��ورهای دیگر نیز بروز و ظهور یافته 
که پش��ت صحنه آن عمدتا سرویس های بیگانه 
بوده اند. وجود مش��کالت اقتصادی و معیش��تی 
همراه با بحران اش��تغال و فساد اداری در عراق 
همگی می توانن��د انگیزه های قدرتمندی برای 
اعتراض��ات اجتماع��ی و حضور م��ردم به ویژه 
جوانان در تظاهرات خیابانی باش��د، اما در مورد 
اخیر، جمیع ش��واهد بیانگر آن است که موضوع 

چیزی فراتر از این مسئله است.

فق��دان رهب��ری و رفت��ار ت��وده ای و بی هدف 
معترضی��ن، نق��ش و کارک��رد مناس��بی برای 
سرویسهای بیگانه به منظور خط دهی پنهان در 

شبکه های اجتماعی را فراهم کرده است.
کش��ور ع��راق ب��ا وج��ود دارا بودن مش��کالت 
اقتص��ادی، اجتماعی، امنیتی و س��اختاری که 
ناش��ی از س��الها دخالت عناصر خارجی و جنگ 
افروزی نیابتی آنها است، دارای سه حوزه قدرت 
ساز قابل توجه شامل »نهاد مرجعیت«، »جامعه 
ج��وان مذهبی« و »عمق اس��تراتژیک در ورای 

مرزهای شرقی« است.
بدون ش��ک بزرگترین تهدید امنیتی عراق طی 
سالهای اخیر، »تروریس��م تکفیری« و مشخصا 
»داع��ش« بود ک��ه »موجودی��ت«، »هویت« و 
»حاکمی��ت ملی« در این کش��ور را تا آس��تانه 
ناب��ودی کامل پیش برد. از س��ویی؛ ب��ه اذعان 
دوس��ت و دش��من، مهمترین عامل غلبه بر این 
تهدید امنیتی بی س��ابقه، به��ره گیری از منابع 
قدرت س��از یعنی نهاد مرجعی��ت، جامعه جوان 
مذهبی و حمایت همه جانبه جمهوری اسالمی 

ایران بوده است.

حال اما؛ با س��پری شدن سه روز از این ناآرامی 
ه��ا و ارزیابی کنش��های سیاس��ی و رس��انه ای 
کش��ورهای مختلف، نقش و کارکرد »آمریکا«، 
»انگلیس« و »عربس��تان س��عودی« و رسانه ها 
و گروههای وابس��ته به آنها ب��رای تغییر جهت 
پیکان اعتراضات به سمت موضوعات سه گانه ای 
که حوزه قدرت س��از در جامعه عراق به حساب 

می آیند، کامال هویدا شده است.
مقطع زمانی رخداد و جغرافیای محل تظاهرات 
نیز شکل گیری این وقایع را برای ضربه زدن به 

پایه های قدرت عراق تایید می کند.
راهپیمایی عظیم اربعین طی س��الهای اخیر به 
مرک��ز تالقی مولفه های قدرت س��از در جامعه 
ع��راق تبدیل ش��ده و به صورت کم س��ابقه ای 
موج��ب خلق ظرفیته��ای سیاس��ی، مذهبی و 

اقتصادی موثر برای مردم عراق شده است.
هم زمان��ی این ناآرام��ی ها با ای��ام راهپیمایی 
اربعین و به ویژه گس��ترش اعتراضات به سمت 
ش��هر نجف نمی تواند موضوعی تصادفی و غیر 
برنامه ریزی ش��ده باش��د و از قصد برنامه ریزان 
برای تحت الش��عاع قرار دادن رخ��داد عظیم و 

جهان شمول اربعین خبر می دهد.
ع��الوه بر ای��ن؛ مواضع و اقدام��ات دولت عادل 
عبدالمه��دی در حمای��ت از جری��ان مقاومت و 
برقراری ارتباط با چین، با وجود مخالفت آمریکا 
و ت��الش سیاس��ی و دیپلماتیک ب��رای نزدیک 
نمودن کش��ورهای مهم منطقه ب��ه یکدیگر که 
به نوع��ی بازیابی نقش تعیی��ن کننده عراق در 
جهان عرب و دنیای اس��الم اس��ت، زنگ خطر 
جدی برای قدرتهای فرامنطقه ای را به صدا در 
آورده است. ایجاد انحراف در مسیر اعتراضات و 
تغییر مطالبات از حوزه های اقتصادی به سمت 
مسایل سیاسی، درگیر شدن با نیروهای امنیتی 
و تخریب اماکن، نشان دهنده قصد برنامه ریزان 
اصل��ی برای ایجاد بحران امنیتی و سیاس��ی در 
عراق اس��ت. مردم فهیم عراق که به تازگی و با 
کمک و مس��اعدت موثر دوستان خیرخواه خود 

موفق به دفع فتنه غربی � عبری � عربی داعش 
شده اند، به خوبی، ارزش راهبردی امنیت موجود 
در کشور خود را درک کرده و بر اساس تجربیات 

عینی، دوست و دشمن را می شناسند.
فارغ از فضاسازی های رسانه ای، شواهد میدانی 
موید این واقعیت است که اقیانوس مواج اربعین، 
پر شورتر از س��الهای گذش��ته در عراق، ایران، 
لبنان، پاکستان، افغانس��تان و اقصی نقاط عالم 
ب��ه خروش آمده و به س��وی قبل��ه گاه آزادگان 
عال��م در ح��ال حرکت اس��ت. روزه��ای آینده، 
عرصه مودت، برادری و تجدید پیمان عاش��قان 
امام حس��ین)ع( به میزبانی مردم فهیم، نجیب 
و مومن عراق است و به کوری چشم بدخواهان، 
جه��ان بار دیگر معجزه اربعین حس��ینی و پیوند 
ناگسستنی فرزندان عاش��ورا در عراق را ان شاءاهلل 

به نظاره خواهد نشست.  مهر

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى
دانشکده علوم پزشکى وخدمات بهداشتى درمانى آبادان

نظر به اینکه دانشکده علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى آبادان در نظر دارد موارد مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومى واگذار 
نماید، لذا بدینوسیله از کلیه شرکت هاى واجد شرایط دعوت به عمل مى آید وفق برنامه زمانبندى شده ذیل نسبت به اخذ اسناد مناقصه به 
آدرس : آبادان-  ابتداى خیابان 30 مترى ذوالفقارى- دانشکده علوم پزشکى وخدمات بهداشتى ودرمانى آبادان - مدیریت امور پشتیبانى 

و رفاهى-  اداره قراردادها دریافت نمایند. 

مهلت دریافت اسناد : از تاریخ 1398/07/13 لغایت  1398/07/17
مدارك مورد نیاز جهت دریافت اسناد : اسناد فقط بصورت حضورى و مبلغ  200/000  ریال به شماره حساب 8333059365   بانک ملت 

واریز و اصل فیش را ارائه نمایید . 
میزان تضمین شرکت در مناقصه : تضمین شرکت در مناقصه داراى اعتبار حداقل سه ماهه به نام دانشکده علوم پزشکى وخدمات بهداشتى 
درمانى آبادان و یا مبلغ مذکور را به حساب شماره 4185197938 بانک ملت شعبه احمد آباد شمالى به حساب دانشکده علوم پزشکى 

آبادان واریز و فیش تهیه و اصل آن در پاکت (الف) قرارداده شود.
تاریخ تحویل پیشنهادات: پایان ساعت ادارى مورخ  98/7/28

محل تحویل پیشنهادات: آبادان- ابتداى ذوالفقارى-  خیابان 30 مترى- ساختمان مرکزى دانشکده-  دفتر مدیریت حراست دانشکده
لطفا براى کسب اطالعات بیشتر به منوى اخبار در سایت این دانشکده به نشانى hn-abn.ajums.ac.ir و http:iets.mporg.ir  مراجعه 

گردد و یا با تلفن 7- 06153384004 مرکز تلفن و 06153384795 اداره قراردادها تماس حاصل فرمایید ./

میزان تضمین شرکت مبلغ برآوردرتبه مورد نیازشماره مناقصهعنوان مناقصهردیف
در مناقصه (به ریال)

زمان گشایش پاکات

1 ( بازسازى بخش آى سى یو 2  (
(عج)  ولیعصر  حضرت  بیمارستان 

خرمشهر

دوشنبه 54/052/606/828202/630/342 ابنیه1024/د/ن/98
 1398/7/29
ساعت:  9

تعمیرات پست برق فشار متوسط داخلى 2
بیمارستان شهید معرفى زاده شادگان

دوشنبه 380/000/000--1025/د/ن/98
 1398/7/29
ساعت:  10

آگهى تجدید مناقصه عمومى 

شهردارى خرم آباد در نظر دارد بر اساس ماده 5 آئین نامه مالى شهرداریها رفت و روب ، جمع آوري و حمل زباله هاي سطح 
شهرداري منطقه یک خود در سال 1398 را به مدت یک سال از طریق مناقصه عمومى به شرکت هاي داراي گواهینامه صالحیت 
پیمانکاري واگذار نماید . لذا متقاضیان مى توانند جهت شرکت در مناقصه با واریز مبلغ 2/800/000/000 ریال به شماره حساب سپرده 
100786114974 بانک شهر شعبه انقالب بنام شهردارى یا ضمانت نامه بانکى پیشنهادات خود را همراه فیش واریزي به مدت 7 روز 
کارى پس از انتشار آگهى در پاکات در بسته به دبیرخانه شهردارى مرکزى تحویل نمایند ضمنًا متقاضیان مى توانند جهت کسب 
اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه همه روزه بجز ایام تعطیل به امور قراردادهاى شهردارى مرکزى واقع در خیابان 17 شهریور 

مراجعه نمایند و یا با شماره تلفن 33320011 تماس حاصل فرمایند . 
- بهاي پیشنهادي باید از حیث مبلغ مشخص و معین و بدون ابهام بوده و در پاکات الك و مهر شده تسلیم شود . 

- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداري می باشد . 
- در صورتى که برنده اول و دوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد . 

- شهردارى در رد یا قبول پیشنهادات مختار وهزینه چاپ به عهده برنده مناقصه مى باشد . 

تقابل فتنه غربیـ  عبریـ  سعودی 
با اقیانوس مواج اربعین 

واکنش های داخلی به حواشی راهپیمایی اربعین مناسب نبود

طرح ترور »سرلشکر سلیمانی« خنثی شد

رئیس سازمان تبلیغات اسالمی:

حسین طائب خبر داد؛

سپاه تیم ترور را دستگیر کرد


