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 هشتگ سازی عربستان
 برای برپایی تظاهرات در عراق

کارش��ناس مس��ائل خاورمیانه گف��ت: توییت هایی با 
هش��تگ عراق به پاخیز از داخل عربس��تان و توسط 

ربات ها هدایت شده اند.
جعفر قنادباش��ی در موردتحوالت و بروز ناآرامی های 
اخی��ر عراق اظه��ار کرد: در عراق دو عامل دس��ت به 
دس��ت هم داده و ش��رایط حاصل را ب��ه وجود آورده  
اس��ت؛ اول وجود نارضایتی عمومی به دلیل کاستی ها 
و مشکالت اقتصادی در این کشور که پیش از این هم 
وجود داشته و موضوع جدیدی نیست. موضوع بعدی 

به بحث زیر ساخت های کشور باز می گردد.
قنادباشی ادامه داد: ش��کایت مردم از زیرساخت های 
عراق طی دو دهه گذش��ته تخریب ش��د و پیش��تردر 
زم��ان حکومت ص��دام هم  این بخش ها آس��یب های 
بس��یاری دیدند. سایر قس��مت های عراق  هم در پی 
کش��مکش های داخلی، جن��گ با آمریکا و بی س��ر و 

سامانی سیاسی از بین رفته است.
او ب��ا اش��اره ب��ه وضعیت داخل��ی عراق تاکی��د کرد: 
نارضایتی های فعلی در این کشورغالبا ناشی از بیکاری، 
کمبود درآمد و سطح پایین رفاهی آنها است، هرچند 
چنین کمبودهایی منحصر به دولت فعلی بغداد نشده 
و پیش از این  هم وجود داشته، اما عامل جدیدی که 
پدید آورنده ناآرامی ها اخیر بوده به  خارج از مرز های 
این کشور و بخش هایی بازمی گردد که به دنبال سوء 

استفاده از شرایط کنونی عراق هستند.
کارش��ناس مس��ائل خاورمیانه تصریح ک��رد:  حوادث 
اخی��ر در بغ��داد از آن حکای��ت می کن��د ک��ه قطعا 
عوام��ل داخلی هم در تحوالت اخیر این کش��ور نقش 
داش��ته اند. اما موضوع  جدیدی که ب��ه مرور زمان به 
 وج��ود آم��ده تهییج مردم در آس��تانه اربعین اس��ت. 

 باشگاه خبرنگاران 

اخبار

ادعای وزیر دفاع آمریکا علیه ایران
باوجود اینکه هیچ سند و مدرکی دال بر نقش ایران در حمله به تاسیسات نفتی 
عربس��تان ارائه نشده است، وزیر دفاع آمریکا مدعی ش��د که ایران مسئول این 

حمله بوده است.
مارک اس��پر درباره کم��ک متخصصان آمریکایی به س��عودی ها برای مواجهه با 

خس��ارات ناشی از حمله به تاسیسات نفتی آرامکو بار دیگر ادعای بی اساس سایر 
مقامات کش��ورش علیه ای��ران را تکرار کرد. وی گفت ک��ه متخصصان آمریکایی در 

عربستان هستند تا به سعودی ها کمک کنند. ایران مسئول این حمله بوده است.
چندی پیش تاسیسات نفتی آرامکو واقع در شرق عربستان هدف حمله پهپادی و موشکی 
ق��رار گرفت که بالفاصله پس از آن، انصاراهلل یمن مس��ئولیت حمله را برعهده گرفت. با 
این حال، مقامات سعودی و آمریکایی از همان ابتدا بدون ارائه هیچ گونه سند و مدرکی 
مدعی ش��دند که ایران عامل حمله بوده است اما آنها نتوانسته اند ادعاهای خود را اثبات 

کنند. مقامات کشورمان نیز به طور جدی این ادعاها را رد کرده اند.  تسنیم 

فشار بر ایران باید ادامه یابد
وزیر امورخارجه آمریکا با تکرار ادعاهای بی اساس و خصمانه خود علیه کشورمان 

تاکید کرد که فشار بر ایران باید ادامه یابد.
مای��ک پمپئو گف��ت: درباره جمهوری اس��المی ایران باید بگوی��م که نیروهای 
نیابتی اش خاورمیانه را بی ثبات، لبنان را به یک کشور وابسته تبدیل و به ایجاد 

بحران پناهندگان کمک کرده است که همچنان بر یونان تاثیر می گذارد.
وی در ادامه اظهارات خصمانه خود گفت: بیایید به اعمال فش��ار بر ایران، به عنوان 

بزرگ ترین حامی تروریس��م در دنیا ادامه دهیم تا این کشور به یک کشور نرمال تبدیل 
ش��ود.وزیر امورخارجه آمریکا همچنین به انتقاد از روسیه و چین پرداخت.این ادعاهای 
نخ نما و واهی در حالی به طور مرتب از س��وی مقامات آمریکایی و غرب تکرار می ش��ود 
که این کش��ورها با سیاست های مداخله جویانه و تالش هایشان برای تسلط بر خاورمیانه 
عام��ل اصل��ی بی ثباتی، تفرقه، ناآرامی و ظهور و توس��عه تروریس��م در منطقه و جهان 

هستند.  ایرنا 

درخواست بن سلمان از پاکستان و عراق 
روزنامه نیویورک تایمز در گزارش خود به نقل از مقامات نوشت: عربستان سعودی 
و ایران پس از سال ها اختالف و رقابت به تازگی گام هایی را برای آغاز گفت وگوی 

غیر مستقیم با یکدیگر در تالش برای کاهش تنش ها در خاورمیانه برداشته اند.
مقامات عراقی و پاکس��تانی در هفته های اخیر پس از حمله به تاسیس��ات نفتی 

عربستان گفته اند که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان از سران عراق و پاکستان 
خواسته است تا با همتایان ایرانی خود درباره تنش زدایی گفت وگو کنند. ایران نیز از  

این تالش ها استقبال کرده و هم در محافل خصوصی و هم به طور علنی تاکید کرده که 
آماده مذاکره با عربستان سعودی است.

دولت عربس��تان همچنین طی بیانیه ای خطاب به نیویورک تایمز تایید کرده اس��ت که 
عراق و پاکس��تان هر دو پیش��نهاد میانجی گری برای گفت وگو می��ان تهران و ریاض را 
مطرح کرده اند اما عربس��تان تکذیب کرده  اس��ت که بن س��لمان این ابتکار عمل را به 

دست دارد.  فارس 

گزارش

اخیرا روزنامه گاردین فاش کرد اتحادیه اروپا با ارسال 
پیامی خصوصی به تهران هش��دار داده اس��ت اگر 
ایران تهدیدش به دور شدن بیشتر از توافق هسته 
ای را در قال��ب عملیاتی ش��دن گام چهارم کاهش 
تعهدات برجامی اجرایی کند، این اتحادیه چاره ای 
جز خروج از این توافقنامه را در ماه نوامبر )همزمان 
با گام چهارم برجامی ایران( نخواهد داشت. پیرو این 
نکته دیپلماس��ی ایرانی برای بررسی واکنش ایران 
در قبال ای��ن تهدید به گفت وگو با محمد مرندی، 
عضو هیئت علمی دانشکده زبان  و ادبیات خارجی، 
متخصص مطالعات آمری��کا، فارغ التحصیل مقطع 
دکترای ادبیات زبان انگلیسی از دانشگاه بیرمنگام 
انگلستان و از پایه گذاران مؤسسه مطالعات آمریکای 
شمالی و اروپا در دانشگاه تهران نشسته است که در 

ادامه می خوانید: 
 اتحادیه اروپا اخیرا با ارسال پیامی خصوصی 
به تهران هش�دار داده است در صورت تداوم 
رون�د کاهش تعهدات ایران ذی�ل برجام، این 
اتحادی�ه چاره ای جز خ�روج از توافق مذکور 
همزم�ان با گام چه�ارم در کاه�ش تعهدات 
هس�ته ای ایران نخواهد داش�ت. ب�ا توجه به 
اینکه آلمان، فرانسه و انگلستان پیش از این 
با انتشار بیانیه ای مشترک، جمهوری اسالمی 
ای�ران را عام�ل حمله ب�ه تاسیس�ات نفتی 
آرامکوی عربس�تان س�عودی معرفی کردند 
و در ادامه خواس�تار انج�ام مذاکرات طوالنی 
مدت ب�ا ته�ران در خصوص مس�ائلی مانند 
توان موش�کی و دیپلماسی منطقه ای شدند، 
آیا می توان در مجموع به این نتیجه رسید که 
اکنون اروپایی ها با این دست مواضع رسما فکر 
خروج از برجام هستند؟ اگر این تغییر موضع 

وجود دارد، دالیل آن ناشی از چیست؟

اکنون تغییر مواضع اروپایی ها در قبال برجام کامال 
مشهود اس��ت و این مسئله بس��یار طبیعی است، 
چراکه فشارهای ناش��ی تحوالت اخیر که به سود 
آنها نیس��ت الجرم اروپا را به س��مت تغییر موضع 
کشانده است. پیرو این نکته جمهوری اسالمی ایران 
در هفته ها و ماه های اخیر فش��ارهای جدی را در 
دو بعد پی گرفته اس��ت؛ اولین بعد از این فش��ارها 
به قدرت گیری متحدین منطقه ای تهران در قالب 
محور مقاومت باز می گردد. یقینا در سایه این قدرت 
گیری شاهد افزایش فشار به برخی کشورهای عربی 
منطقه و به تبع آن فشار بر کشورهای فرامنطقه ای 
همسو با آنها از آمریکا تا اروپا هستیم. در بعد دیگر 
جمهوری اسالمی ایران با پیشبرد گام های خود در 
قالب کاهش تعهدات برجامی توانسته فشارهای الزم 
را بر اعضای باقیمانده در برجام به ویژه س��ه کشور 
اروپایی آلمان، فرانس��ه و انگلس��تان و حتی ایاالت 
متحده آمریکا که از توافق هس��ته ای خارج ش��ده 
است، وارد کند. از این رو به هر میزان که جمهوری 
اسالمی ایران در هر کدام از این ابعاد فشارهای خود 
را افزایش دهد، طبیعی اس��ت که به تبع آن سطح 
تنش و تخاصم باالتر خواهد رفت؛ هرچند که آغاز 
کننده این شرایط، به خصوص در حوزه برجام، ابتدا 
به س��اکن خروج دونالد ترامپ از توافق هسته ای و 
بعد از آن بدعهدی های اروپا در عمل به تعهداتشان 
بود که ایران را به س��مت عملیاتی کردن گام های 

کاهش تعهدات برجامی و فشار بر آنها برد.
پس مادامی که اروپایی ها همس��ویی و همگرایی 
خ��ود را با آمریکا در تعهد برجام داش��ته باش��ند، 
جمهوری اسالمی ایران باید فشارهای خود را در هر 
دو بع��د افزایش دهد تا با این مقابله به مثل، توازن 
قوا ش��کل گیرد. بنابراین هرچه این تقابل افزایش 
پیدا کند، ادبیات و مواضع طرفین قدری خصمانه 

تر خواهد بود و هر کدام از طرفین دست به تهدید 
علیه ط��رف مقابل خواهد زد. در س��ایه این نکات 
ما اکنون در این ش��رایط به سر می بریم. بنابراین 
اروپایی ها نیز برای مقابله با فش��ارهای جمهوری 
اسالمی ایران، هم در مناسبات منطقه ای و هم در 
حوزه برجامی سعی کرده اند ادبیاتی خصمانه تر را 
در قالب محکوم کردن ایران در حمله به تاسیسات 
نفتی آرامکو و تهدید به خروج از برجام همزمان با 
اجرایی ش��دن گام چهارم به کار ببرند و به تبع آن 
ش��اهد تغییر مواضع آلمان، فرانسه و انگلستان در 

قبال ایران و برجام هستیم.

آیا تهدید اروپاییها عملی خواهد ش�د و یا در 
حد یک بلوف سیاسی باقی خواهد ماند؟

این که اروپایی ها همزمان با عملیاتی ش��دن گام 
چهارم ایران در کاهش تعهدات برجامی چه اقدامی 
را انج��ام خواهن��د داد، حداقل برای من روش��ن و 
قطعی نیست. البته چنان که اشاره داشتید می توان 
سناریوهای متعددی برای این مسئله مطرح کرد. 
ام��ا هنوز ب��رای اظهار نظ��ر قطعی زود اس��ت، به 
خصوصکه هنوز برنامه ها و اولویت های جمهوری 
اسالمی ایران در گام چهارم کاهش تعهدات برجامی 
روشن و مشخص نیست. از این رو کماکان شرایط 

دارای ابهام و پیچیدگی های خاص خود است. البته 
در این میان نوع عملکرد طرف های باقی مانده در 
برجام به خصوص آلمان، فرانسه و انگلستان در مدت 
زمان منتهی به عملیاتی ش��دن گام چهارم نیز می 
تواند در شدت و ضعف اقدامات و انتخاب های ایران 
در گام پیش رو موثر باش��د. چون یقینا در یک ماه 
باقی مانده تا گام چهارم به هر میزان که ما ش��اهد 
بدعهدی، مواضع خصمانه تر و درشت گویی بیشتر 
از طرف های اروپایی باشیم، جمهوری اسالمی ایران 
طبعاً گام چهارم را با شدت عمل بیشتر و قاطعیت 

پررنگ تری بر خواهد داشت.

کمالوندی:
 گام های بعدی کاهش تعهدات برجامی در 
صورت بدعهدی طرف مقابل در راه است

معاون و س��خنگوی س��ازمان انرژی اتم��ی گفت: اگر ط��رف مقابل به 
تعهدات��ش در برجام عمل نکند، گام ه��ای بعدی کاهش تعهدات در راه 

است.
مراس��م افتتاحیه دوره آموزشی حقوق هس��ته ای 13 مهرماه 1398 با 
حضور مس��ئوالن و متخصصان حقوقی در س��الن دکتر حسابی سازمان 
انرژی اتمی ایران برگزار ش��د. ای��ن دوره که به دنبال هماهنگی های به 
عمل آمده با اتحادیه اروپا برگزار می ش��ود، به مدت 5 روز ادامه خواهد 
داش��ت. در افتتاحیه این دوره بهروز کمالون��دی معاون امور بین الملل، 
حقوقی و مجلس س��ازمان انرژی اتمی، کیجو نوروانتو س��فیر فنالند در 
ایران و »اس��تفان کلمنت« رئیس هیأت اتحادیه اروپا در س��ازمان های 

بین المللی سخنرانی کردند.
در ابتدای این مراس��م بهروز کمالوندی با تأکید بر برنامه همکاری بین 
ایران و اتحادیه اروپا، تمرکز بر ایمنی هس��ته ای و پروژه های مربوطه و 
برگزاری 3 دوره سمینار سطح باالی ایران و اتحادیه اروپا اظهار داشت: 
علیرغم تمامی معضالت و مشکالت، با هدف بهبود همکاری ها و تبادل 
اطالعات در راس��تای اجرای پروژه های مربوط به ضمیمه س��وم برنامه 

جامع اقدام مشترک )برجام( همکاری ها ادامه دارد.
وی برگزاری دوره های حقوقی و تخصصی را نقطه عطفی خواند و ادامه 
داد: برگزاری این دوره ها در راس��تای تب��ادل اطالعات حقوقی مربوطه 
بس��یار مهم است و به ویژه در ارتباط با موضوع حل معضل خلع سالح 

بسیار حائز اهمیت می باشد.
معاون امور بین الملل، حقوقی و مجلس در ادامه س��خنانش با اش��اره به 
اینکه در س��طح بین المللی حقوق هس��ته ای باید واجد الزاماتی به مثابه 
قانون اساسی جهانی باشد، اظهار داشت: به گونه ای که برای همه کشورها 
حقوق و تکالیفی مشابه و بدون تبعیض قائل باشد. از جمله این موارد خلع 
سالح به عنوان خواسته جهانی است که جهان را در ابهام و آینده تاریکی 
فرو برده اس��ت. کمالوندی با بیان اینکه ش��عار ما آن طوری که رهبری 
معظم انقالب فرموده اند فناوری هس��ته ای برای همه و س��الح هسته ای 
برای هیچکس است، در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به تحوالت اخیر، 
تصمیم ایران برای کاهش بخش��ی از تعه��دات برجامی، بعد از یک صبر 
استراتژیک یک ساله در پاسخ به اقدام یک طرفه خروج آمریکا از توافق و 

به منظور ایجاد توازن بین حقوق و تعهدات صورت گرفته است.
وی یادآور ش��د که در صورت عملکرد مش��ابه طرف مقابل، ایران آماده 
بازگشت بوده و در غیر این صورت کاهش تعهدات، تداوم خواهد داشت. 
دوره پنج روزه حقوق هسته ای با سخنرانی هایی در حوزه حقوق هسته ای 
و مباحثی چون حفاظت در برابر اشعه و ایمنی هسته ای، چارچوب های 
ملی و بین المللی ایمنی هس��ته ای، کنوانسیون حفاظت فیزیکی از مواد 
هسته ای، تهیه پیش نویس قوانین هسته ای، کنوانسیون های بین المللی 
و اصول مس��ؤولیت در موضوع هس��ته ای، چرخه س��وخت هسته ای و 

اقتصادی انرژی هسته ای ادامه خواهد داشت.  مهر 

هاآرتص:
 استیضاح ترامپ فروپاشی استراتژی 
نتانیاهو علیه ایران را تسریع می کند

یک روزنامه صهیونیس��تی در گزارش��ی با اش��اره به سیاس��ت خارجی 
بی نظم و آش��فته رئیس جمهور آمریکا نوشت استیضاح ترامپ فروپاشی 

راهبرد نخست وزیر اسرائیل علیه ایران را سرعت بخشیده است.
در گ��زارش هاآراتص آمده اس��ت که عربس��تان س��عودی ب��ا برگزاری 
مذاکرات غیر رس��می و غیر مستقیم با ایران با هدف کاهش تنش ها در 

منطقه خلیج فارس موافقت کرده است.
خبرها درباره ارتباط میان ریاض و تهران توجهات زیادی را در واشنگتن 
به خود جلب کرده و تحت الشعاع موضوع استیضاح دونالد ترامپ رئیس 

جمهور آمریکا قرار نگرفته است.
هم نتانیاهو و هم ترامپ باید از این موضوع رضایت داش��ته باش��ند که 
گزارش ها درباره نزدیکی میان دو رقیب اصلی در خارومیانه به حاش��یه 
رانده شده  است. با این همه، این موضوع دلیلی بر شکست مشترک این 
دو به شمار می آید. بر اساس گزارش ها از ریاض، تصمیم سعودی ها برای 
تعام��ل با تهران بازتاب ارزیابی آنها از این موضوع که اس��ت که ترامپ 
توانایی آمریکا برای بازدارندگی در مقابل ایران از طریق تهدید استفاده 
از نیروی نظامی را از دس��ت داده اس��ت. در ش��رایط کنونی خاورمیانه، 

رئیس جمهور آمریکا یک ببر کاغذی به شمار می آید.
نتانیاهو هفته پیش س��خنرانی در کنست داش��ت و درباره واقعیت های 
راهبرد جدید اس��رائیل صحبت کرد و طی آن درباره خطر مقابله قریب 

الوقوع با ایران و چه بسا طی چند هفته آینده هشدار داد.
بنا بر ادعای روزنامه هاآرتص، ایران فعالیت های تروریستی و طراحی های 
تهاجمی خود علیه اس��رائیل را توس��عه داده اس��ت. در مقابله با چنین 
تهدید آش��کاری، نتانیاهو تاکید کرد که اسرائیل باید میلیاردها دالر به 

بودجه نظامی خود در راستای مقابله با تهدید ایران تزریق کند.
اس��رائیلی ها که توس��ط نتانیاهو اطمینان داده ش��ده بودند که بوسیله 
طرح درخش��انش تهران را در ش��رایط دفاعی قرار داده، با شنیدن این 
موضوع ش��گفت زده ش��دند که ایران به طور ناگهانی تهدیدی را برای 
اسرائیل بوجود آورده که همتراز جنگ »یوم کیپور« سال 1973 است.
آنها همچنین از این سخنان نتانیاهو آشفته شدند که اسرائیل در جنگ 

برای بقای خود تنها است.
البته جنگ هراس��ی نتانیاهو به طور گس��ترده ای به عنوان یک توطئه 
سیاس��ی بدبینانه دیگر تلقی ش��ده که بوس��یله آن بر »بن��ی گانتز« و 
»کاهلون الوان« برای پیوس��تن به کابینه فراگیر به رهبری وی فش��ار 
وارد آورد. اما همانطور که انتظار می رفت، سخنرانی نتانیاهو در کنست، 
س��قوط کامل راهبرد وی درباره ایران را نش��ان داد اگر چه وی آخرین 

نفری خواهد بود که این موضوع را تایید خواهد کرد.
عیب کش��نده طرح بازی نتانیاهو برای تمام کسانی که اقدامات ترامپ 
را از همان نخس��ت دنبال می کردند کامال آش��کار بود. نتانیاهو به غلط 
گمان می کرد که رئیس جمهور آمریکا در پیش��برد طرح بازی نتانیاهو 

شریکی ثابت و قابل اعتماد است.  تسنیم 

آگهى دعوت سهامداران به تشکیل مجمع عمومى فوق العاده
شرکت پرند سور جام  (سهامى خاص )  به شماره ثبت: 6046

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت مى شود تا در جلسه مجمع 
که در روز یکشنبه ساعت 10 صبح مورخ: 1398/7/28  در آدرس سرخه خیابان 
ارسطو پالك 126 کدپستى 3551664395 تشکیل مى گردد ، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه :
1-  نقل و انتقال سهام (براساس حکم دادگسترى سمنان)

هیئت مدیره شرکت

آگهى تجدید مناقصه عمومى شماره 98/88
(مرحله دوم)

شهردار کاشان – سعید ابریشمى راد

دوم
ت 
نوب

شهردارى کاشان

موضوع مناقصه: عملیات اجرایى احداث پل آبرو بروى رودخانه حیدر و 
مطابق  دامپزشکى)  (شاخه  توحید  پارکینگ  و  علم  مهد  دانشگاه  جنب 
شرح خدمات مندرج در اسناد و مدارك و شرایط مناقصه و قرارداد منضم
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 650/000/000 (ششصد و پنجاه میلیون 
سپرده  یا  ماهه  سه  حداقل  اعتبار  با  بانکى  ضمانتنامه  صورت  به  ریال) 

نقدى در وجه شهردارى کاشان.
مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 98/7/23 از اداره پیمان و رسیدگى 
، مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا تاریخ 98/7/25 و بازگشایى پاکتها 

در مورخ 98/7/28 در محل شهردارى کاشان خواهد بود.
برندگان اول تا سوم مناقصه ، حاضر به عقد قرارداد در مهلت  - هرگاه 
خواهد  ترتیب ضبط  به  ایشان  مناقصه  در  ، سپرده شرکت  نشوند  مقرر 

گردید.
و  باشد  مى  مناقصه  برنده  عهده  به  آگهى  چاپ  هاى  هزینه  کلیه   -

شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است.

تلفن:55440055-8(031) 

آگهى مناقصه عمومى شماره 98/5

سرپرست شهردارى منطقه سه کاشان، محسن حیدرى

ول
ت ا
نوب

شهردارى منطقه سه کاشان 

موضوع مناقصه: عملیات روکش و لکه گیرى آسفالت معابر و کوچه هاى 
منطقه سه به صورت دستى و مکانیزه (شامل دستمزد و مصالح) مطابق 
شرح خدمات مندرج در اسناد و مدارك و شرایط مناقصه و قرارداد منضم.
به  ریال)  میلیون  200/000/000 (دویست  مناقصه  مبلغ سپرده شرکت در 
با سپرده نقدى در  اعتبار حداقل چهار ماهه  با  بانکى  صورت ضمانتنامه 

وجه شهردارى منطقه سه کاشان.
مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 98/7/30 از اداره پیمان و رسیدگى 
، مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا تاریخ 98/8/1 و بازگشایى پاکتها در 

مورخ 98/8/4 در محل شهردارى کاشان خواهد بود.
-هرگاه برندگان اول تا سوم مناقصه حاضر به عقد قرارداد در مهلت مقرر 
نشوند ، سپرده شرکت در مناقصه ایشان به ترتیب ضبط خواهد گردید.
-کلیه هزینه هاى چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد و شهردارى 

در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است.

تلفن: 55241329- 031

اروپا بداند خروجش از 
برجام، توافق با ایران را به رویا 

تبدیل می کند

لزوم عملیاتی شدن گام چهارم، ولو به قیمت 
فروپاشی توافق هسته ای

تقدیللر الهی چنیللن بود که در ایام عزای خاندان وحی علیهم السللام، هم نوا با اهل 
بیت عصمت و طهارت، به سوگ جوانمردی با فضیلت، حاج حسن مهجور فیروزی 
بنشینیم که همه عمر افتخار ایشان، آستان بوسی درگاه موال و مقتدایش امام حسین 
علیه السللام بود. مراسم درگذشت آن فقید سعید به این شرح اعام می شود: مراسم 
ختم: روز سلله شنبه 16/7/98 از ساعت 17-15:30 نشانی: حسینیه هدایت - میدان 
قیللام، خیابللان ری، خیابان رضوی، خیابان هدایت  مراسللم شللب هفت : روز جمعه 

98/7/19 از ساعت 15-13:30  نشانی: مسجد الغدیر - بلوار میرداماد

 انا هلل و انا الیه راجعون


