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محمد صفری

دادس��تان تهران درباره آخرین وضعیت پرونده روح اهلل زم مدیرمسئول سایت و کانال ضدانقالب 
آمدنیوز گفت: کیفرخواست این متهم صادر شده و دادگاه نیز هفته آینده برگزار خواهد شد.

دادگاه روح اهلل زم هفته آینده برگزار می شود
علی القاصی دادس��تان تهران در جمع خبرنگاران اعالم کرد: کیفرخواست روح اهلل زم صادر شده و 
دادگاه وی هفته آینده برگزار خواهد ش��د. س��پاه پاسداران روز دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸ در بیانیه ای 
از بازداش��ت روح اهلل زم خبر داد و از او به عنوان یکی از »سرش��اخه های رس��انه ای دشمن و جنگ 

روانی« نام برد.
در این بیانیه آمده بود: سازمان اطالعات سپاه، در این عملیات حرفه ای، هوشمندانه و چند وجهی با 
به کارگیری روش های نوین اطالعاتی و شگردهای ابتکاری، سرویس های بیگانه را مدیریت و  فریب 
داد و "روح اهلل زم" سرشبکه سایت ضد انقالب و معاند "آمدنیوز" را که در سال های اخیر با هدایت، 
تامین و پشتیبانی مستقیم آنان و نیز حمایت ضد انقالب خارج نشین و عوامل داخلی آنها، به عنوان 
یکی از آبشخورهای محوری دشمن، عملیات روانی گسترده ای برای اختالف افکنی در ارکان نظام 
اسالمی، ایران هراسی، دروغ پردازی، القای شبهه در نسل جوان نسبت به عقاید و باورهای دینی و 
تبلیغ و فراهم سازی زمینه های اقدامات خشونت بار و تروریستی؛ ایجاد آشوب و ناآرامی در کشور را 

اداره می کرد را به داخل کشور هدایت و بازداشت کند.
س��ردار رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران انقالب اس��المی، در تاریخ ۲ آذر ۹۸ درباره آخرین 
وضعیت پرونده ادمین کانال آمد نیوز گفت: در این پرونده مش��خص ش��د که همکاری هایی از داخل 
و خارج از کشور با این شبکه معاند صورت گرفته که بخش عمده ای شناسایی و به مرور با همکاری 
دس��تگاه قضایی دستگیر می شوند. سخنگوی سپاه با اش��اره به این نکته که اعضای شبکه »زم« در 
داخل کش��ور شناس��ایی ش��ده اند افزوده بود: در آینده ای نزدیک افکار عمومی در جریان بخشی از 

مسائل مربوط به سرشبکه کانال معاند آمدنیوز قرار خواهند گرفت.  الف

ترامپ چه می کند؟ این پرسشی است که افکار 
عمومی جهان از خود می پرسند.

آیا او در راس��تای منافع ملی آمریکا گام بر می 
دارد؟  آی��ا آمریکا در دوران ریاس��ت جمهوری 
دونالد ترامپ با پیش��رفت سیاس��ی و اقتصادی 

همراه بوده است؟
پرسش های بسیاری در ذهن افکار عمومی دنیا 
و حتی مردم آمریکا نقش بسته و هنوز برای آن 

پاسخ دقیق و درستی نیافته اند.
حتی نمی توانند حدس بزنند که او با عقالنیت 
ای��ن تصمیمات هزینه س��از و چالش برانگیز را 

میگیرد یا از روی بی عقلی و دیوانگی است؟!
ترامپ هر چه هست و هر چه باشد، شخصیتی 
غیر قابل پیش بینی نیس��ت، او پس از گذشت 
نزدی��ک به ی��ک دوره از ریاس��ت جمهوری بر 
آمریکا، اکنون برای همگان شخصیتی شناخته 
شده اس��ت. ش��خصیتی که می توان درباره او 
گفت که چه سرنوش��تی را برای خود و آمریکا 
رقم خواه��د زد. ما درب��اره رفتارهای آمریکا با 
ایران س��خن می گوییم، رفتارهایی که البته بر 
تحوالت منطق��ه و حتی فرا منطق��ه نیز تأثیر 
گذار اس��ت. اکنون این پرس��ش پی��ش میآید 
ک��ه اقدامات آمری��کا علیه جمهوری اس��المی 
ایران چه نتیجهای خواهد داش��ت؟ آیا آمریکا 
به اهداف خود علیه ایران خواهد رس��ید یا نه؟ 
آی��ا ترامپ توانایی مقابله با جمهوری اس��المی 

ایران را دارد؟
آیا کش��ورهای منطقه با آمریکا علیه جمهوری 

اسالمی ایران همراهی خواهند کرد یا نه؟
مهمتر از پرسشهایی که مطرح شد این است که 
آیا مردم کش��ورهای اسالمی منطقه با سیاست 
های آمریکا علیه ایران همراهی خواهند کرد یا 

علیه آمریکا به میدان خواهند آمد؟
تحلیل هایی که میتوان از شرایط منطقه داشت، 
بر این اصل اس��توار اس��ت که نمی توان انتظار 
همراهی مردم مسلمان منطقه را با آمریکا پیش 
بینی کرد. به غیر از اغتش��اش و فتنه ای که در 
عراق ایجاد شد و عده ای اندک در آشوب هایی 
که ش��کل دادند علیه جمهوری اس��المی ایران 
نیز ش��عار س��ر دادند، اما اکثریت مردم عراق با 
ایران تضاد و مخالفتی ندارند و شدت اعتراضات 
علیه دخالت ها و حضور اش��غالگرانه آمریکا در 
خاک این کشور است. راهپیمایی میلیونی مردم 
عراق اثبات کننده این مدعا است. حتی پس از 
به ش��هادت رساندن سردار قاسم سلیمانی و ابو 

مهدی المهندس به دست نیروهای تروریستی

آگهی مزایده عمومی شماره 01-6-98 فروش 5 دستگاه آپارتمان مسکونی
 دوم

نوبت

شماره مجوز: 1398/6803

روابط عمومی

شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران

مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 98/1111/م ع ل
ت اول

نوب

شماره مجوز: 1398/6917

روابط عمومی شرکت نفت فالت قاره ایران

شرکت نفت فالت قاره ایران

شرکت نفت فالت قاره ایران ـ منطقه الوان در نظر دارد اجرای پروژه فوق الذکر را طبق شرح کار تدوین شده از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای و به مدت »6ماه« به پیمانکار 
واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید:

الف( شرح عملیات اجرایی "اصالح سیستم تهویه و کارهای جانبی ساختمان آزمایشگاه کنترل کیفی نفت خام منطقه الوان"
ب( محل اجرای کار: استان هرمزگان، جزیره الوان ج( مدت انجام کار: 6 ماه

ــرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ 700/000/000 ریال )هفتصد میلیون ریال( 2ـ توانایی ارائه ضمانتنامه "اجرای تعهدات" به  ــرایط متقاضی: 1ـ  توانایی ارائه ضمانتنامه "ش د( ش
میزان 5 درصد مبلغ کل قرارداد منعقده، در صورت برنده شدن و نیز کسر 10درصد از هر یک از پرداخت های قراردادی جهت تضمین حسن انجام کار.

3ـ داشتن امکانات، توانایی و تخصص در موضوع مناقصه.
هـ( سایر شرایط: 1ـ به تقاضاهای مشروط و مبهم و ناقص و یا مغایر با شرایط مندرج در این آگهی و تقاضاهایی که بعد از مهلت مقرر دریافت گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

2ـ پیشنهادات مالی باید حداقل سه ماه پس از وصول پیشنهادات به کمیسیون مناقصات شرکت نفت فالت قاره ایران دارای اعتبار باشند.
3ـ شرکت نفت فالت قاره ایران در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادات بدون آنکه محتاج به ذکر دلیل باشد مختار خواهد بود.

تبصره: هزینه خرید اسناد مناقصه 850/000 ریال می باشد که متقاضیان می بایست مبلغ مذکور را به حساب جاری سیبا شماره 0105994654000 بانک ملی ایران بنام شرکت نفت 
فالت قاره ایران/ منطقه الوان واریز و فیش واریزی را به همراه درخواست کتبی خود ارسال نمایند.

لذا متقاضیان واجد صالحیتی که دارای شرایط به شرح فوق بوده و آمادگی جهت انجام خدمات فوق را دارا می باشد، می توانند حداکثر تا ده روز پس از انتشار آگهی دوم، ضمن ارائه 
ــناد مناقصه همراه با مدارک مشروحه ذیل جهت دریافت اسناد مناقصه به شرکت نفت فالت قاره منطقه الوان به نشانی استان هرمزگان،  ــال فیش خرید اس ــت کتبی و ارس درخواس
جزیره الوان، کمپ رشادت، ساختمان اداره مرکزی جدید شرکت نفت فالت قاره منطقه الوان، طبقه فوقانی، واحد امور حقوقی و قراردادها مراجعه نمایند و یا نسبت به ارسال مدارک 
از طریق پست به آدرس: »تهران، خیابان ولی عصر، باالتر از مسجد بالل، نرسیده به تقاطع شهید مدرس، خیابان تورج، شماره 12، شرکت نفت فالت قاره ایران، طبقه همکف، واحد 

پست، جهت ارسال به منطقه الوان« اقدام نمایند که متعاقبا اسناد مناقصه پس از هماهنگی توسط امورحقوقی و قراردادها منطقه الوان به شرکت های متقاضی تحویل می گردد.
ــرکت. 2ـ آگهی های ثبت، تاسیس و تغییرات روزنامه رسمی. 3ـ نامه اعالم آمادگی شرکت متقاضی به همراه فیش خرید اسناد مناقصه. 4ـ ارائه مدارک مثبته مبنی  ــنامه ش 1ـ اساس

بر انجام دو نمونه کار مشابه تبصره: به درخواست هایی که فاقد مدارک فوق باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ضمنا محل و زمان تحویل و گشایش پیشنهادها در اسناد مناقصه قید می گردد و متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با تلفن 23945024ـ021 تماس حاصل نمایند.

برگزارى همایش تبیین نقش ماموران تشخیص در درآمدزایى صنعت برق
 در شرکت توزیع نیروى برق گیالن 

آگهى مناقصه عمومى شماره 98/15 (مرحله اول)

حمیدرضا ممیز- مدیرعامل سازمان

ول
ت ا
نوب

سازمان پارکها و فضاى سبز 
شهردارى کاشان

سازمان پارکها و فضاى سبز شهردارى کاشان در نظر دارد عملیات اجرایى بلوك فرش ، آبنما 
، موتورخانه و کرسى چینى میدان کتاب را از طریق مناقصه عمومى به پیمانکار واجد شرایط 
واگذار نماید مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 98/12/1 ، مهلت قبول پیشنهادات حداکثر 

تا تاریخ 98/12/3 و بازگشایى پاکات در مورخ 98/12/4 مى باشد.
کلیه هزینه هاى چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.

آدرس: بلوار شهدا – سازمان پارك ها و فضاى سبز 
تلفن 55450503

سازمان پارکها و فضاى سبز شهردارى کاشان
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  تلفنی آگهی می پذیردروزنامه             
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مجرمان اقتصادی خود را برای 
حساب پس دادن آماده کنند

رئیس قوه قضاییه:

ــکونی به همراه پارکینگ، انباری، تخلیه و آماده واگذاری به نشانی تهران ـ خیابان پاسداران  ــاختمان نفت ایران در نظر دارد 5 دستگاه آپارتمان مس ــی و س ــرکت ملی مهندس ش
ــاعات شامل دو دستگاه آسانسور، سالن  ــهم از مش ــاحت 1157 مترمربع، با قدرالس ــتان هفتم ـ پالک 166 در یک مجتمع 20 واحدی )5 طبقه 4 واحدی( در زمینی به مس ـ بوس
اجتماعات، سالن ورزش، استخر، سونا، جکوزی را از طریق مزایده به فروش برساند. متقاضیان برای مشاهده شرح و جزییات بیشتر و ارائه پیشنهاد قیمت خود می توانند به سامانه 

تدارکات الکترونیک دولت به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. تقویم مزایده به شرح زیر است:
مهلت دریافت اسناد مزایده از سامانه 98/11/15 مهلت ارسال پیشنهاد 98/11/15 تا 98/11/27 زمان بازگشایی پیشنهادات 98/11/28 

سپرده شرکت در مزایده)ریال( قیمت پایه )ریال(  وضعیت سند  تعداد اتاق  موقعیت  طبقه  مساحت)مترمربع(  ردیف 
1    154                هم کف         جنوب غربی      3    تک برگ/ آزاد 33/000/000/000      1/650/000/000
2    154                  اول            جنوب غربی         3    تک برگ/ آزاد 34/000/000/000       1/700/000/000
3    157                  دوم           شمال غربی     3              تک برگ /آزاد 34/500/000/000       1/725/000/000
4    178                  سوم           شمال شرقی     3              تک برگ/ آزاد 41/500/000/000       2/075/000/000
5    150                 چهارم         جنوب شرقی     3              تک برگ /آزاد 37/000/000/000       1/850/000/000

اصالح سیستم تهویه و کارهای جانبی ساختمان آزمایشگاه کنترل کیفی نفت خام منطقه الوان
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