
نخست وزیر نژادپرستان
پرونده سازی علیه 
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اما و اگرهای نظام 
شورایی در قانونگذاری 
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»چالش قانون« گزارشهای 
پژوهشی پژوهشکده شورای 

نگهبان را معرفی، نقد و بررسی 
)39( میکند

آمریکا در چارچوب فشار 
حداکثری دست به دامان اتهام 

زنی شده است

نگاهی به دادگاه طبری مفسدی که در 
دستگاه قضا النه کرده بود

صفحه 5
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فش��ار حداکثری واژه ای است که این روزها به 
کرات به گوش می رس��د. این واژه که به یکی 
از محورهای اصلی محافل رس��انه ای، سیاسی 
و اقتصادی مبدل ش��ده است این روزها ابعاد 
گسترده تری گرفته است. برایان هوک مسئول 
ویژه تحریم های آمریکا علیه ایران از تش��دید 
فشار حداکثری تا آمدن ایران پای میز مذاکره 
می گوی��د. در همین ح��ال مقامات آمریکایی 
از ارائه پیش نوی��س طرح تمدید تحریم های 
تسلیحاتی ایران به شورای امنیت خبر داده اند. 
در جدیدترین اقدام نیز به نوشته وبگاه واشنگتن 
فری بیکن، کمیته مطالعاتی جمهوریخواهان 
آمریکا به عنوان بزرگ ترین گروه قانونگذاران 
حزب جمهوریخواه در کنگره  روز چهارشنبه 
این بسته تحریمی گسترده علیه ایران، روسیه و 
چین را ارائه می کند. به گفته »مایک جانسون« 
رئیس کمیته مطالعاتی جمهوریخواهان بخش 
ایران این بسته شامل سخت ترین مجازات هایی 
اس��ت که کنگره در مورد ایران پیشنهاد کرده 
اس��ت و این امر تا حد زیادی فشار حداکثری 
دول��ت ترامپ را گس��ترش خواهد داد.کمیته 
مطالعات��ی جمهوریخواه��ان از کنگره آمریکا 
می خواهد به طور یکجانبه بخشی از معافیت 
از تحریم هایی که باعث توجیه برنامه  هسته ای 
ایران ش��ده و جای پای این کشور را در عراق 

محکم  کرده را لغو کند.

آدرس روی پاکت 
اشتباه است 

ادامه صفحه 2

جانسون تظاهرات ضد نژادپرستی را اغتشاش و بر مجازات معترضان تاکید کرد   سرمقاله
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سخنگوی دولت: 

نمی توان چشم اندازی برای پایان 
کرونا تصور کرد

آگهى مزایده ى عمومى 
نوبت سوم (غیرحضورى)

محمد عبیاوى – شهردار بندر امام خمینى (ره)

ول
ت ا
نوب

–

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى  (خرید تجهیزات  کارت هاي سوییچ اکسس و کارت 
(dslm و کارت pcm30

مدیریت پشتیبانى و تدارکات مخابرات منطقه آذربایجان غربى 

–
 dslm pcm

 www.tci.ir
azargh.tci.ir

مناقصه عمومى شماره  ر/ 40 / 99- ر /99/41- ر/ 42 / 99

کشو ر   را  سرافراز  کردید
پی���ام رهبر انقالب به پرس���نل نفت کش های اعزام���ی به ونزوئال:

شهرداری مالرد در نظر دارد پروژه ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکتهای پیمانکاری واجد شرایط طبق شرایط مشروحه واگذار نماید: 
1 برندگان اول و دوم و سوم ، مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. 

2 کلیه متقاضیان واجد شرایط می توانند از تاریخ 99/3/27 لغایت 99/4/7 و با ارائه کارت ملی ، معرفی نامه معتبر از شرکت و اصل فیش واریزی به مبلغ 500/000 ریال 
به حساب شماره 100790829443 بانک شهر بنام شهرداری مالرد جهت دریافت اسناد مناقصه و کسب اطالعات بیشتر از ساعت 9 لغایت 12/30 به امور قراردادهای 

شهرداری مالرد مراجعه و پس از انتشار آگهی نوبت دوم از تاریخ 99/3/27 لغایت 99/4/7 پیشنهادهای خود را تحویل دبیرخانه شهرداری مالرد نمایند.
3 هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

4 سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گردیده است.
5 شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

6 پرداختها با تشخیص کارفرما بصورت 50 درصد نقد و 50 درصد غیر نقد میباشد. ضمنا ارائه برنامه تفصیلی و آنالیز الزامی است.

شهردار مالرد- محمد صادق کولیوند

ت اول
نوب مناقصه عمومی

خرید و اجرای آسفالت 1
حوزه حریم

30/000/000/000
ریال

1/500/000/000
ریال

حداقل رتبه 5 راه و باند از سازمان مدیریت و برنامه 4 ماه
ریزی و گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاری

مناقصه عمومى
شهردارى مالرد در نظر دارد پروژه ذیل را از طریق برگزارى مناقصه عمومى به شرکتهاى پیمانکارى واجد شرایط طبق 

شرایط مشروحه واگذار نماید: 
1- برندگان اول و دوم و سوم ، مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

2- کلیه متقاضیان واجد شرایط مى توانند از تاریخ 99/3/27 لغایت 99/4/7 و با ارائه کارت ملى ، معرفى نامه معتبر از شرکت 
و اصل فیش واریزى به مبلغ 500/000 ریال به حساب شماره 100790829443 بانک شهر بنام شهردارى مالرد جهت دریافت 
اسناد مناقصه و کسب اطالعات بیشتر از ساعت 9 لغایت 12/30 به امور قراردادهاى شهردارى مالرد مراجعه و پس از انتشار 

آگهى نوبت دوم از تاریخ 99/3/27 لغایت 99/4/7 پیشنهادهاى خود را تحویل دبیرخانه شهردارى مالرد نمایند.
3- هزینه آگهى بعهده برنده مناقصه مى باشد.

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

6- پرداختها با تشخیص کارفرما بصورت 50 درصد نقد و 50 درصد غیر نقد میباشد. ضمنا ارائه برنامه تفصیلى و آنالیز الزامى 
است.

اجراى 1 و  خرید 
آسفالت حوزه حریم

 30 /000 /000 /000
4 ماهریال

سازمان  از  باند  و  راه   5 رتبه  حداقل 
گواهینامه  و  ریزى  برنامه  و  مدیریت 

صالحیت ایمنى پیمانکارى

 1 /500 /000 /000
ریال 

در جلسه مسئوالن قضایی مطرح شد

دستور رئیسی به دادستان کل 
برای بازگرداندن مفسدان متواری
2


