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سفارت انگلیس مرکز سازماندهی گروه های ضد انقالب است
عضو فراکس��یون نمایندگان والیی مجلس گفت: س��فارت انگلیس بیشتر از 
آنکه ش��بیه به یک سفارتخانه باش��د، به مرکزی برای سازماندهی گروه های 
ضد انقالب تبدیل ش��ده است.  حجت االسالم علیرضا سلیمی گفت: از ملت 
رشید ایران به جهت حضور جدی و انقالبی در تشییع سردار سلیمانی تشکر 

می کنم و همچنین اتفاق غم انگیز سقوط هواپیمای اوکراینی را تسلیت عرض 
می کنم. وی با اشره به جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی این حادثه، افزود: سردار 
سالمی توضیحات مبسوطی درباره علت این حادثه به نمایندگان ارائه کرد و همه از 
آن بهره مند ش��دیم.عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس با تأکید بر اینکه این 
موضوع باید مورد پیگیری قرار گیرد،تاکید کرد: عجیب اس��ت در این شرایط، سفیر 
انگلیس در آش��وب ها حضور داش��ته و ما نفهمیدیم که سفارت خانه انگلیس واقعاً 

سفارت خانه است یا مرکزی برای سازماندهی گروه های ضد انقالب؟!  مهر

ملت های ایران و عراق از صهیونیست ها انتقام می گیرند
مدیرکل امور بین الملل مجلس ش��ورای اسالمی گفت: دو ملت ایران و عراق 
پیوندی ناگسستنی دارند و انشاهلل از صهیونیست ها و تجاوز گران به منطقه 
انتقام خواهند گرفت. حسین امیرعبداللهیان مدیرکل امور بین الملل مجلس 
ش��ورای اسالمی دیروز در حاشیه مراس��م بزرگداشت شهیدان سردار قاسم 

س��لیمانی و ابو مهدی مهندس که س��فارت عراق در ایران برگزار کرده بود، 
در جمع خبرنگاران، اظهار داش��ت: دو ملت ایران و عراق پیوندی ناگسستنی دارند 
و انش��اهلل از صهیونیست ها و تجاوز گران به منطقه انتقام خواهند گرفت. وی ادامه 
داد: ب��دون تردید نگاه و وحدت راهبردی ایران و عراق تضمین کننده صلح، امنیت 
و آزادی برای تمامی مردم منطقه خواهد بود. الزم به ذکر اس��ت که برخی مقامات 
رژیم صهیونیس��تی اذعان کرده اند که در ترور س��ردار س��لیمانی ب��ه آمریکا کمک 

اطالعاتی کرده و این ترور را موفقیتی برای خود عنوان کرده اند.  مهر 

وزارت خارجه و دادستانی برخورد کنند
عضو هیات رئیس��ه مجل��س از قوه قضائیه، وزارت خارجه و دادس��تانی تهران 
خواس��ت با سفارت و دولت انگلس��تان برخورد کنند تا اقدامات خالف شئون 
دیپلماتیک انجام ندهند.  احمد امیرآبادی در جلس��ه دیروز مجلس ش��ورای 
اسالمی در تذکری گفت: از سپاه پاسداران تشکر می کنم که با صداقت تمام و 

از خودگذشتگی و شجاعت، مسئولیت سانحه هواپیمای اوکراینی را پذیرفتند و 
عذرخواهی کردند. وی افزود: انشاءاهلل این رفتار برای سایر مسئوالن درسی باشد که 

وقتی در کشور اتفاقی افتاد، از مردم عذرخواهی کنند. 
عضو هیئت رئیس��ه مجلس  تصریح کرد: ش��ب گذشته در میان اغتشاشگرانی که در 
خیابان حافظ حضور یافته بودند، س��فیر انگلیس نیز حضور داشت که دستگیر شده 
اس��ت. وزارت خارجه باید با رفتار اینگونه س��فارتخانه هایی که در مس��ائل داخلی ما 

دخالت می کنند، برخورد کند.  فارس

رئیس جمه��ور گف��ت: تالش 
می کنی��م روابط سیاس��ی و 
رفت و آمد مقام های سیاسی 
و اقتص��ادی بین دو کش��ور 

ایران و قطر بیشتر شود.
حجت االسالم حسن روحانی 
رئی��س  جمهور در نشس��ت 
خبری مش��ترک با امیر قطر 
با اشاره به تحریم های صورت 
گرفت��ه برخ��ی کش��ورهای 
عربی علیه این کش��ور گفت: 
در کن��ار قط��ر بودی��م و در 
آین��ده هم کنار قطر خواهیم 
مان��د. وی افزود: در مذاکرت 
تصمیم ه��ای مهم��ی ب��رای 

گس��ترش روابط دو کشور برداشتیم. روابط سیاسی ما روابط بسیار بسیار 
خوبی اس��ت و در روابط تجاری  اقتصادی و فرهنگی ظرفیت های بس��یار 

خوبی داریم.
رئیس جمهور گفت: در چند ماه آینده کمیسیون مشترک دو کشور تشکیل 
خواهد ش��د و امیدواریم در کنار کمیس��یون، در زمینه های همکاری های 

تجاری و فناوری بین دو کشور به توافق های خوبی برسیم.
روحان��ی با بیان این مطلب که تصمیم گرفتیم کمیس��یون مش��ترک دو 
کش��ور به طور مرتب و س��الیانه تش��کیل ش��ود،  اظهار داشت: همچنین 
تصمیم گرفتیم روابط سیاسی و رفت و آمد مقام های سیاسی و اقتصادی 

بیشتر شود و ما از همه ظرفیت ها برای دو ملت استفاده کنیم.
وی تصریح کرد: امیدواریم شاهد مناسبات  وسیع تر به نفع دو ملت و کل 

منطقه باشیم.
امیر قطر: راه حل مش��کالت 

گفت و گو است
امیر قطر نیز در این نشست 
خب��ری گفت: تنه��ا راه حل 
مش��کالت گفت و گو اس��ت. 
رئیس جمهوری  روحان��ی  از 
اس��المی ایران دعوت کردم 
به قطر س��فر کنند و ایشان 
ه��م در آینده این س��فر را 

انجام خواهند داد.
شیخ تمیم بن حمد آل ثانی 
امیر قطر افزود: دیدار خوبی 
ایران  رئیس جمه��وری  با  را 
و دو هیئ��ت ه��م داش��تیم. 
روابط دو کش��ور روابط بس��یار ویژه ای است. تالش کردیم اعداد و ارقامی 
را در زمین��ه تبادالت تجاری تعیین کنیم. بویژه تالش می کنیم در زمینه 

گردشگری به این اعداد و ارقام برسیم.
وی افزود:  رابطه با جمهوری اسالمی ایران رابطه تاریخی است. ما در اینجا 
تش��کر می کنیم از موضع جمهوری اسالمی ایران در سال های اخیر وقتی 
ک��ه ما در محاصره بودیم کنار ما بودند و آس��مان، تس��هیالت و امکانات 
خود را در اختیار ما گذاشتند و ما این کمک ها را فراموش نمی کنیم و از 

شخص رئیس جمهور و جمهوری اسالمی ایران تشکر می کنیم.
امیر قطر تصریح کرد: تنها راه حل مش��کالت گفت و گو اس��ت. از روحانی 
رئیس جمهوری اسالمی ایران دعوت کردم به قطر سفر کنند و ایشان هم 

در آینده این سفر را انجام خواهند داد.  تسنیم

دان��ش��ج��وی��ان  از  ج��م��ع��ی 
ب  طالاّ و  تهران  دانشگاه های 
محکومیت  در  علمیه  حوزه های 
مقابل  انگلیس،  سفیر  حرکت 
تهران  در  کشور  این  سفارت 
تجمع کرده و خواهان اخراج وی 

و تعطیلی این سفارت شدند.
در پ��ی حض��ور س��فیر انگلیس 
دانش��گاه  مقاب��ل  تجم��ع  در 
دانشجویان  از  امیرکبیر، جمعی 
ب  دانش��گاه های ته��ران و ط��الاّ
محکومیت  در  علمیه  حوزه های 
س��فیر  مداخله جویانه  حرک��ت 
انگلیس در مقابل س��فارت این 
کش��ور در تهران تجمع کردند. 

دانش��جویان با در دست داشتن دست نوش��ته هایی خباثت های سفارت 
انگلیس را محکوم و خواستار اخراج سفیر شدند.

دانشجویان با سر دادن ش��عارهایی مانند »مرگ بر انگلیس«، »جاسوس 
انگلیس��ی نمی خواهیم«، »هموطن ایرانی تس��لیت، تس��لیت«، »برجام 
انگلیس��ی ناب��ود باید گردد«، »س��فیر انگلیس��ی ایزیالی��ف، ایزیالیف«، 
»س��فارت خیانت تعطیل باید گردد« ... اعتراض خود را به سیاست های 

فتنه انگیزانه انگلیس و سفیر این کشور اعالم کردند.
تجمع کنندگان تصاویری از سردار سلیمانی را به همراه داشتند و هرگونه 

اهانت به این سردار شهید را محکوم کردند.
دانشجویان با س��ر دادن شعار »حاج قاسم، حاج قاسم راهت ادامه دارد« 
بر ادامه مس��یر مقاومت تاکید کرده و همچنین ش��عارهایی در حمایت از 

سردار حاجی زاده سر دادند.
دانش��جویان و طالب در بخشی 
از ای��ن تجمع با مدیحه س��رایی 
باخت��گان حادث��ه  ی��اد ج��ان 
هواپیم��ای اوکراین و همچنین 
سردار ش��هید قاسم سلیمانی را 

گرامی داشتند.
بنابر این گزارش، اقشار مختلف 
م��ردم نیز با حضور در تجمع، با 
دانش��جویان و ط��الب همراهی 
کردند. تجمع کنندگان در ادامه 
با سردادن ش��عارهایی حمایت 
خود را از سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی و نیروهای حافظ امنیت 
کش��ور و م��ردم اع��الم کردند. 
تجمع کنندگان در مقابل س��فارت انگلیس ضمن تس��لیت به بازماندگان 
حادثه هواپیمایی اخیر تاکید کردند که خواس��ته اصلی شان خروج سفیر 
انگلیس از ایران و تعطیلی س��فارتخانه  بریتانیا است. دانشجویان و طالب 
در این تجمع با ترس��یم و لگدمال کردن پرچم انگلیس در مقابل سفارت 
این کش��ور، انزجار خود را به سیاس��ت های خصمانه سردمداران انگلیس 

علیه ایران نشان دادند.
تجمع کنندگان در پایان ضمن قرائت بیانیه ای از مقابل س��فارت انگلیس 

تا میدان فردوسی راهپیمائی کردند.
س��فیر انگلیس که در تجمع مقابل دانشگاه امیرکبیر مشغول تهیه عکس 
و فیلم بود که توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد و پس از 15 دقیقه با 

ورود وزارت خارجه کشورمان به ماجرا آزاد شد.  فارس
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1- نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضالب استان گیالن
2- شرح مختصر موضوع مناقصه: اجراى قسمتى از خطوط اصلى فاضالب از زون 2 به زون 1  صومعه سرا

3 - مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت ستاد: از تاریخ 98/10/23 الى 98/10/30
مهلت زمانى ارائه پیشنهاد تاساعت 14 روز سه شنبه مورخ 98/11/15

زمان بازگشایى پیشنهاد ها: ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 98/11/16
4- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه از مورخه 98/10/23 مى باشد. 

الکترونیکى  تدارکات  سامانه  طریق  از  پاکتها  بازگشایى  و  گران  مناقصه  پیشنهاد  ارائه  تا  اسناد  دریافت  از  مناقصه  برگزارى  مراحل  کلیه 
دولت(ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir) انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى،مراحل ثبت نام 
در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.(ضمنا پیمانکاران مکلف هستند پاکت الف را 

بصورت فیزیکى نیز تحویل دهند)
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه-معاونت مهندسى و توسعه 01333368166 و 

برگزارى مناقصه-دفتر قراردادها 01333368482 
- اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :رشت 01333251136 تهران02141934

5- قیمت اسناد و نحوه واریز وجه:
قیمت اسناد مناقصه 500,000  ریال (پانصد هزار ریال) است که به حساب شماره 0108102328005 بانک ملى شعبه محتشم رشت کد شعبه 
3720 شماره شبا IR 020170000000108102328005  به نام شرکت آب و فاضالب استان گیالن فقط بصورت الکترونیکى از درگاه سامانه ستاد 

واریز گردد.
6- میزان سپرده شرکت در مناقصه:   2،005،390،000 ریال (نوع تضمین صرفا ضمانت نامه بانکى معتبر یا اصل فیش واریز وجه نقد یا اوراق 

مشارکت بى نام بر اساس آیین نامه تضمین براى معامالت دولتى شماره 123402/ت50659 ه مورخ 94/9/22 مى باشد)
مبلغ برآورد:   40،107،720،522 ریال   

مبناى بر آورد اولیه: فهرست بها پایه سال 98  
نوع فهرست بها: شبکه جمع آورى و انتقال فاضالب

7- رشته پیمانکار:آب
8- ارایه گواهینامه تایید صالحیت ایمنى ( HSE ) در هنگام عقد قرارداد الزامى است.

9- محل تامین اعتبار: عمرانى طرح شماره 1503002124 و سایر طرحهاى داراى اعتبار و پرداخت به صورت اسناد خزانه،اوراق مشارکت یا 
وجه نقد در صورت تخصیص.

10- دستگاه نظارت: مهندسین مشاور پارس پیاب
http://iets.mporg.ir : 11- سایت ملى مناقصات کشور

www.abfa-guilan.ir سایت شرکت آب و فاضالب شهرى استان گیالن
12- مهلت اعتبار پیشنهاد:سه ماه (براى مدت سه ماه دیگر قابل تمدید مى باشد)

13- هزینه دو نوبت آگهى مندرج در روزنامه کثیراالنتشار کشورى به عهده برنده مناقصه مى باشد.

روحانی در نشست خبری مشترک با شیخ تمیم:  

رفتوآمدهایمقاماتایرانوقطربیشترمیشود
تجمع دانشجویان مقابل سفارت انگلیس 

سفیرلندنرااخراجکنید


