
اصالحات و لشکری از نامزدها

آگهی مناقصه عمومی

اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان

ت دوم
نوب

اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان در نظر دارد پروژه های مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط دعوت بعمل می آید که در مهلت مقرر جهت دریافت 
اسناد شرکت در مناقصه به سامانه ستاد ، مراجعه فرمایند.

مبلغ براورد اولیه موضوع مناقصه و محل اجراردیف
)به ریال(

مبلغ تضمین شرکت در 
مناقصه )به ریال(

نوع فهرست بها

راه و باند فرودگاه سال 31/215/800/1081/560/791/00099اجرای زیرسازی و روسازی و آسفالت گرم محور رامیان به شاهرود حد فاصل کیلومتر صفر الی 13/5

راه و باند فرودگاه سال 197/571/006/6099/875/851/00099اجرای 5 کیلومتر بیس و آسفالت گرم محور آزادشهر شاهرود حد فاصل کیلومتر صفر الی 28 با توجه به نیاز پروژه

نوع مناقصه: عمومی یک مرحله ای 
1- صالحیت کاری: دارا بودن حداقل رتبه پنج راه و ترابری ، برای شرکتها با رعایت سقف ارجاء کار در رشته مربوطه ، الزامی می باشد.

  www.setadiran.ir 2- مهلت دریافت اسناد مناقصه و مکان: از تاریخ انتشار تا ساعت 14 روز 99/11/11- از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
توجه: کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در 

صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
3- مهلت ارسال پیشنهاد قیمت مناقصه و مکان: تا ساعت 12 ظهر روز 99/11/23 )سامانه ستاد(

4- زمان بازگشایی پاکتهای پیشنهاد قیمت ساعت 8 صبح روز 99/11/25 در محل اداره کل خواهد بود.
5- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه های مذکور بایستی به صورت ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی به حساب شماره 4078063107925585 با شناسه واریز 935153078288774631460141112134 
و شماره شبا IR 070100004078063107925585 نزد بانک مرکزی به نام تمرکز وجوه سپرده تملک ، که کپی ضمانتنامه به همراه اسناد مناقصه در سایت ستاد بارگذاری و اصل ضمانتنامه تا قبل از ساعت 

12 ظهر روز 99/11/23 به دبیرخانه اداره کل تحویل گردد.
6- سایر اطالعات  در اسناد مناقصه درج گردیده است.

شناسه آگهی 1080948

از مجلس می خواهیم 
در بورس دخالت نکند

رئیس جمهور 
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متعدد پیگیر شکایت 
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روابط عمومی دادسرای عمومی و 
انقالب تهران اعالم کرد:

واعظی:

 جلسه روز گذشته مجلس

صفحه ۲

صفحه ۱

روحانی:

امروز برجام زنده و سرحال تر از 
دیروز است

جمهوری اســامی ایــران در حالی بر اصل 
مذاکــره و تعامل با جهان تاکیــد دارد که 
همزمان، پاســخگویی به تهدیدات و زیاده 
خواهی هــای طرف های مقابــل را از حقوق 
خود دانسته و بر مقاومت در برابر رفتارهای 
غیر منطقی طرف های مقابــل تاکید دارد. 
در همیــن چارچــوب در اقدامی قابل تامل 
جمهوری اســامی ایران دونالد ترامپ و ۱۰ 
مقام ارشــد آمریکایی از جمله مایک پومپئو 
وزیر خارجه این کشــور را به خاطر نقش و 
دخالت در اقدامات تروریستی و ضد حقوق 
بشری علیه جمهوری اسامی و اتباع ایرانی 
در فهرست تحریم های خود قرار داد.تحریم 
ایــن مقامات آمریکایی در راســتای اجرای 
قانون مقابله با نقض حقوق بشــر و اقدامات 
ماجراجویانه و تروریســتی آمریکا در منطقه  
مصــوب ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ مجلس شــورای 
اسامی به دلیل ارتکاب جنایات تروریستی، 
ترویج و حمایت از تروریســم و نقض قواعد 
اساسی و اصول بنیادین حقوق بین الملل از 

جمله حقوق بشر صورت گرفته است.
این اقدام از ســوی جمهوری اسامی ایران 
در حالی صورت گرفته است که در قبال آن 
چند نکته قابل توجه است نخست آنکه این 
اقدام براســاس حقوق بیــن الملل و قوانین 
جهانی حق جمهوری اســامی ایران است 
که دشــمنان ملت ایــران و امنیت و ثبات 
نظام بین الملل را تحت پیگرد و تحریم قرار 
دهــد. نکته مهم آنکه ایــن اقدام جمهوری 
اســامی ایران که برگرفته از اقتدار حقوقی 
آن می تــوان ارزیابــی کــرد، مرحله جدید 
مبارزه با تروریسم است.  جمهوری اسامی 
ایران در ســالهای اخیر در خط مقدم مبارزه 
نظامی با تروریسم دولتی آمریکا و متحدانش 
و گروه  های تروریســتی بوده اســت که به 
اذعان جهانیان نقشــی غیر قابل انکار را در 
این مبارزه ایفا کرده است. اکنون با شکست 
گروه  های تروریستی و حامیانشان در حوزه 
نظامی، زمان آن است که در عرصه حقوقی 
سران تروریست  ها در حوزه تروریسم امنیتی، 
تروریســم اقتصادی و حقوق بشــری مورد 
پیگرد و مجازات قرار گیرند. براین اســاس 
اقدام اخیر جمهوری اســامی را باید گامی 
در عرصه کمک بــه امنیت منطقه و جهان 
دانست که برگرفته از ماهیت بشردوستی و 
جایگاه ارزنده آن در امنیت بین الملل است. 
دوم آنکه شــاید اعمال تحریم و بازخواست 
از مقامات آمریکایی امری ناشــدنی و بدون 
پشــتوان عملی جلوه گر شود، اما با توجه به 
شــرایط حاکم بر نظام بیــن الملل و دوری 
جهانی از یــک جانبه گرایی آمریکا، این امر 
می تواند به یک عرف و امر بین المللی مبدل 
شود. این امر دارای سابقه است، چنانکه روز

گسترش مقاومت به 
فاز حقوقی

ادامه صفحه ۲

ــر ــبـ خـ

انتخابات ریاست جمهوری 1400 سرمقاله

ghassem_tg@yahoo.com

قاسم  غفوری

اشخاص حقیقی وحقوقی متعدد پیگیر شکایت از آذری جهرمی

دادسرای تهران پس از انتشار خبر احضار وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات و برخی خبرسازی ها در 
مورد علت احضار آذری جهرمی، اعام کرد: پرونده قضایی وی با شــکایت تعداد زیادی از اشــخاص 
حقیقی و حقوقی تشــکیل شده است. پس از انتشــار خبر احضار وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات 
به شــعبه نهم دادسرای فرهنگ و رســانه و برخی خبرسازی ها در مورد علت احضار آذری جهرمی، 
روابط عمومی دادســرای عمومی و انقاب تهران اعام کرد: پرونده قضایی آذری جهرمی با شکایت 
تعداد زیادی از اشــخاص حقیقی و حقوقی تشکیل شده است که در متن تقطیع شده منتشره اغلب 
این موارد اتهامی حذف شده است. به گزارش دادستانی تهران برخی دیگر از عناوین اتهامی متعدد 
آذری جهرمی در پرونده قضایی تشــکیل شــده برای وی، نتیجه گزارش هــای نهاد های مردم نهاد، 
ضابطین و ارگان های مختلف بوده اســت که بر اســاس نص صریح قانون بــه دلیل مقدماتی بودن 
تحقیقات و پرونده این دادســرا از اعام جزییات ان معذور است. دادستانی تهران، با رد کردن برخی 
گمانه زنی ها و شــایعات منتشر شــده در فضای مجازی اعام کرده است، طی دو سال گذشته و در 
دور جدید دادستانی تهران، هیچ حکم قضایی مبنی بر فیلترینگ یا مسدودسازی شبکه اجتماعی ای 

صادر نشده است.

واکنش واعظی به حمایت دولتی ها از نامزدی الریجانی در ۱۴۰۰

رئیس دفتر رئیس جمهور در واکنش به اخباری درباره حمایت حزب اعتدال و توسعه از علی الریجانی 
به عنوان کاندیدای ریاســت جمهوری ۱۴۰۰ گفت: حزب اعتدال و توســعه هنوز برای انتخابات بحثی 
نکرده است. محمود واعظی اظهار داشت: اصًا حزب اعتدال و توسعه هنوز هیچ بحثی درباره انتخابات 
نکرده است. واعظی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص برخی کنش های انتخاباتی در میان دولتمردان 

تدبیر و امید، تاکید کرد: ما هنوز هیچ بحثی، مخصوصاً راجع به انتخابات آینده نکردیم.  مهر
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شکاری:

تحریم آستان قدس جنگ بی پرده 
آمریکا با امت اسالمی است
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آگهی ابالغیه

اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان

آقای محمد باقر قویدل فرزند محمد به شماره شناسنامه 91525 صادره از تبریز 
به شماره هویت ملی 1371044570 به شماره پرسنلی 96400264 با سمت هنر 
آموز ابواب جمعی آموزش و پرورش ناحیه یک استان کرمان با توجه به مواد 
مربوط به مبحث ابالغ از قانون آیین دادرسی مدنی ، به اطالع می رساند که 
پرونده شما به اتهام غیبت غیر موجه از تاریخ 1397/7/1 تا تاریخ درج این 
آگهی ، در هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان آموزش و پرورش 

استان کرمان در حال رسیدگی می باشد.
بدیهی است این آگهی از تاریخ نشر ، ابالغ شده محسوب می گردد و الزم است 
در اسرع وقت جهت تحویل گرفتن اوراق ابالغیه و برگهای دفاعیه )تکمیل و 
ارایه دفاعیه در مهلت قانونی(به امور اداری اداره آموزش و پرورش ناحیه یک 

کرمان مراجعه نمایید. 
شناسه آگهی 1081863

جمهوری اسالمی ایران
وزارت آموزش و پرورش

اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان

آگهی مزایده عمومی

مهدی ناصری مقبل
شهردار کمال شهر

ت دوم
نوب

شهرداری کمالشهر در نظر دارد به استناد مجو شماره 97/53/702 صادره از سوی شورای اسالمی کمال شهر نسبت به فروش خودروهای اسقاطی و فرسوده خود بصورت یکجا از طریق 
برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید لذا از متقاضیان دعوت می گردد با رعایت موارد مندرج در زیر ظرف مدت 10 روز پس از چاپ نوبت دوم آگهی از ساعت 9تا 14 به آدرس شهرستان 

کرج ، کمال شهر، میدان شهید بهشتی بلوار شهرداری،شهرداری کمالشهر مراجعه و اسناد شرکت در مزایده را از واحد امور قرداد ها دریافت دارند.

مبلغ سپرده شرکت در مزایده به ریالشماره انتظامیمدل خودرونوع خودروردیف

1HL-115B 35/000/000فاقد پالک انتظامی1380لودر مدل

2944/000/000 س 55 ایران 137568مزدا 21600

12/500/000فاقد پالک انتظامی1360تراکتور رومانی3

7942/000/000 س 91 ایران 138268مزدا آمبوالنس 42000

3362/500/000 د 54 ایران 138168پیکان5

الف(ضمانت نامه بانکی ترجیحا از یکی از بانکهای استان البرز یا تهران که به مدت 90 روز کاری اعتبار داشته و قابل تمدید باشد.
ب( واریز فیش نقدی به حساب شماره 0219326211008 نزد بانک ملی

ج(چک تضمین شده بانکی در وجه حساب شماره 0219326211008 بانک ملی
2- هرگاه برندگان اول و دوم وسوم مزایده حاضر به انعقاد قرداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

3-شهرداری کمال شهر در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار می باشد.
4- شرکت کنندگان می بایست جهت خرید اسناد مزایده، نسبت به اخذ فیش از شهرداری کمال شهر و واریز مبلغ 500/000 ریال به ازای هرخودرو بصورت جداگانه به حساب شهرداری 

اقدام نمایند.الزم به ذکر می باشد مبلغ واریزی جهت خرید اسناد مزایده به هیچ عنوان مسترد نمی گردد.
5-در هر شرایطی مدرک مندرج در اسناد مزایده مالک عقد قرارداد خواهد بود.

6-توضیح اینکه سپرده نفرات دوم وسوم مزایده تا زمان انعقاد قرداد با نفر برنده مسترد نخواهد شد.
7- مهلت خرید اسناد از تاریخ 99/11/2 لغایت 99/11/12 می باشد بدیهی است متقاضیان می بایست پس از امضاء و درج قیمت پیشنهادی، پاکتهای مزایده را تا پایان وقت اداری روز 
دوشنبه مورخ 99/11/13 به دبیرخانه شهرداری کمال شهر تحویل داده ورسید دریافت نمایند. پاکتهای پیشنهادی راس ساعت  14:30 روز سه شنبه مورخ 99/11/14 در کمیسیون عالی 

معامالت شهرداری بازگشایی می گردد.
8- هزینه چاپ دونوبت آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
9- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج می باشد.

10- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهاد ها مختار میباشد.

شهرداری کمالشهر

همکاران سازمان شهرستان های  روزنامه سیاست روز 

جناب آقای یداله قربانی 
ضایعه درگذشت ) مادر ( مهربان و مومنتان را از صمیم قلب تسلیت 

عرض می کنم
خداوند متعال روح پاکش را باائمه اطهار محشور نماید و به 

بازماندگان صبر جزیل عنایت فرماید 8 8 0 0 6 6 8 8

  تلفنی آگهی می پذیردروزنامه             

@siasatrooz

به تحرکات احتمالی دشمن پاسخی سخت  می دهیم
امیر سرلشکر موسوی:

صفحه ۲


