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محمد جواد ظریف:

»

حملهاسرائیل
به ایران همانند
اقدام انتحاری
است

»

ایسنا :وزیر خارجه کشــورمان با بیان اینکه اشتباه همســایگان ما این اســت که اجــازه دادند اسرائیل
درگیریها را وارد خاک آنها کند تاکید کرد :اگر اسرائیل به ایران حمله کند گویی که یک اقدام انتحاری انجام
داده اســت .محمد جواد ظریف ،وزیر امور خارجه کشورمان در گفتوگو با شــبکه المنار گفت :عربستان نمی
تواند پیروزی نظامی محقق کند و با مذاکرات نیز نمی تواند به چیزی دست یابد که از طریق نظامی نتوانست به
دست بیاورد .وی تاکید کرد :اشتباه همسایگان ما این است که به اسرائیل اجازه دادند درگیریها را وارد خاک
آن ها کند ،بنابراین امنیت را از آن ها خواهد گرفت و از آن ها دفاع نخواهد کرد .ظریف گفت :اســرائیل اگر به
ایران حمله کند گویی که یک اقدام انتحاری انجام داده است .وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه گفت :هدف
ما در سوریه مبارزه با تروریسم است.

خبر

پاالیشگاه های تگزاس طی یخبندان
بهشدت هوا را آلوده کردند

ایرنا :پاالیشگاه های ایالت تگزاس آمریکا که طی روزهای
اخیر با بی ســابقه ترین برودت هوای قطبی و یخبندان مواجه
بود ،صدها هزار تن مواد آالینده درهوا متصاعد کردند .تارنمای
خبری «هیل» با انتشــار این خبر افزود :چندین پاالیشــگاه و
کارخانه مواد پتروشیمی به علت بروز توفان قطبی و یخبندان
ناچار به بســتن واحدهای خود شــدند که این مسئله موجب
بروز مشــکالتی برای نیروگاه های تولید برق که نیازمند به گاز
طبیعی بودند ،شد .هیل افزود :این مسئله باعث شد تا کارخانه
های پتروشیمی و پاالیشــگاه ها برای ممانعت از آسیب دیدن
واحدهای خود اقدام به ســوزاندن گازهای سمی بکنند که این
وضعیت به شــدت هوای این ایالت را آلوده کرده اســت .هیل
افزود :بنابر داده های کمیســیون کیفیت محیط موســوم به
( )TCEQمشخص شــده که پنچ پاالیشــگاه حاضر درایات
تگزاس در جریان بروز یخبندان و بســتن واحدهای پاالیشی
خود با سوزاندن گازهای سمی حدود  ۱۵۳هزار تو مواد آالینده
وارد هوا کرده انــد .بنابراین گزارش این مواد آالینده شــامل
«بنزن»« ،مونوکسید کربن» « ،سولفید هیدروژن» و «سولفور
دی اکسید» است.

مارتینگریفیتس:

مذاکرات یمنیها در اردن ناامیدم کرد

فارس :دفتر «مارتین گریفیتــس» نماینده ویژه دبیرکل
ســازمان ملل در امور یمن پس از پایــان مذاکرات طرفهای
یمنی درگیر جنگ در امان پایتخــت اردن به منظور پیگیری
اجرای تبادل زندانیان بیانیهای منتشــر و درباره شکست این
رایزنیها ابراز ناامیدی کرد .در این بیانیه آمده است« :پنجمین
دور دیدار کمیته نظارتی درباره اجرای توافق تبادل زندانیان و
اسرا بین طرفهای درگیر در یمن برگزار شد .ریاست مشترک
این نشست برعهده دفتر نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در
امور یمن و کمیته بینالمللی صلیب ســرخ قرار داشت» .طبق
این بیانیه ،در جریــان رایزنیها و مذاکــرات طرفهای یمنی
در امان آنها درباره اســتراتژیهای خودشان و احتمال اجرای
تعهداتشان طبق توافق استکهلم صحبت کردند .به گفته دفتر
گریفیتس ،طرفهای یمنی در این دور از رایزنیها که در اردن
برگزار شد ،بر سر آزادی اســرا و تبادل زندانیان توافق نکردند
اما ابراز داشــتند که به ادامه رایزنی در آینده بر سر مولفههای
آزادی زندانیان و تبادل اسرا در آینده متعهد هستند.

»

خواستارهمکاری
کامل ایران با آژانس
هستیم

ایسنا :وزیر امور خارجه آلمان در سخنانی ضمن اســتقبال از تمایل آمریکا برای بازگشت به توافق
هستهای ،خواستار بازگشت ایران به پایبندی کامل به توافق هستهای شد .هایکو ماس وزیر امور خارجه
آلمان دیروز در بخشی از ســخنرانی اش در کنفرانس ژنو درباره توافق هسته ای گفت :جو بایدن رئیس
جمهور آمریکا و آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه این کشــور آمادگی شــان را برای بازگشــت به برجام
(توافق هسته ای) در صورت بازگشــت ایران به پایبندی کامل به این توافق ،بیان کردهاند .اکنون به نفع
ایران اســت که رویه اش را پیش از این که توافق به طرزی جبران ناپذیر آسیب ببیند ،تغییر دهد .ماس
افزود :به عنوان عضوی از برجام ،فقط خواســتار پایبندی کامل تهران ،شفافیت کامل و همکاری کامل با
آژانس بینالمللی انرژی اتمی هستیم.

تحلیل روز

«روزان» اختالفنظر میان مجلس و دولت در ارتباط با بیانیه مشترک ایران و آژانس را بررسی کرد

درخواست چین از واشنگتن
برای بازگشت به برجام

ایســنا :ســخنگوی وزارت امورخارجه چیــن از آمریکا
خواســت تا برای حل بن بســت موجود در ارتبــاط با توافق
هســتهای ،هرچه زودتــر به این توافــق بازگــردد .وانگ ون
ببین ،ســخنگوی وزارت امورخارجه چین دیروز (دوشــنبه)
در گفتوگو با خبرنگاران خواستار بازگشــت آمریکا به برجام
برای حل بن بست موجود شــد .وی اظهار داشت :چین بر این
باور است که بازگشــت آمریکا به توافق جامع هستهای تنها راه
حلوفصل بن بست به وجود آمده در ارتباط با برنامه هسته ای
ایران است .وانگ افزود :آمریکا و متحدانش می بایست احساس
فوریت خود را تقویت کنند و به میــز مذاکره با ایران بازگردند.
همچنین تمام طــرف ها باید با آرامش و خویشــتنداری عمل
کنند و از اقداماتی که می تواند اوضاع را تشدید کند ،بپرهیزند.
این موضعگیری وزارت امورخارجه چین پس از آن اتخاذ شده
اســت که ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمــی در روزهای
پایانی منتهی به ضرب االجل ایران برای توقف اجرای پروتکل
الحاقی توانســتند به یک توافق موقت برای ادامه کار بازرسان
آژانس در ایران با ظرفیتهای نظارتی کمتر دست یابند .قانون
مصوب مجلس برای توقف عمل به پروتکل الحاقی از فردا ســه
شنبه اجرایی میشــود .چین پیش از این از حصول این توافق
میان ایران و آژانس استقبال کرده بود.

هایکو ماس:
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دفاع دولت از بیانیه مشترک

گروه دیپلماسی :بیانیه مشــترک ایران و
آژانس انرژی اتمی کــه در نتیجه دیــدار رافائل
گروســی از تهران صادر شد ،واکنش شدیداللحن
نماینــدگان پارلمان را به همراه داشــته اســت.
تنشهای میان مجلس و دولت در شرایطی است
که مقرر شده بود از امروز  -سهشنبه 5( -اسفند)
قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت
از منافع ملت ایران» که در آذر ماه تصویب شــده
بود اجرایی شــود و اجازه نظاراتهای پادمانی بر
تاسیسات هستهای ایران لغو شود.
ایران و آژانس در نتیجه ســفر گروسی توافق
کردهاند که همچنان برنامه نظارت بر فعالیتهای
هســتهای ادامه داشته باشــد و آژانس همچنان
برای سه ماه فعالیتهای راســتیآزمایی خود را
ادامهدهد اما نماینــدگان مجلس این اقدام دولت
روحانــی را خالف مصوبــه خود ارزیابــی و آن را
همچون سرپیچی از قانون ارزیابی میکنند.
قانون پرحاشیه برای دولت
قانون مصوب مجلس شورای اسالمی (قانون)
تحت عنوان «اقدام راهبــردی برای لغو تحریم ها
و صیانت از منافع ملت ایران» بــه عنوان طرحی
دوفوریتی به مجلس شورای اسالمی تقدیم شده
بود با تصویب در  12آذر  1399در مجلس تصویب
شد .بر اساس این قانون ،در راستای تأمین شروط
نه گانه مقــام معظم رهبری در خصــوص توافق
هستهای ،سازمان انرژی اتمی ایران موظف است
بالفاصله پس از تصویب این قانون ،جهت مصارف
صلح آمیز نسبت به تولید اورانیوم با غنای بیست
درصد( )%۲۰اقدام و ســاالنه به میــزان حداقل
یکصد و بیســت کیلوگرم آن را در داخل کشــور
ذخیره کند.
همچنین ،در سطحی دیگر ،دولت جمهوری
اســامی ایــران موظف اســت در صــورت عدم
اجرای کامل تعهدات کشــورهای متعهد از جمله
کشورهای ( ۴+۱آلمان ،فرانسه ،انگلستان ،چین و
روسیه) در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل
بانکی و عــدم رفع کامل موانع صــادرات و فروش
کامل نفت و فرآورده های نفتی ایران و برگشــت
کامل و ســریع ارز منابع حاصل از فروش ،دو ماه
پس از الزم االجراءشــدن این قانــون در مجلس
شــورای اســامی ،نظارت های فراتر از پادمان از
جمله اجرای داوطلبانه ســند (پروتکل) الحاقی را
متوقف کند.
امــا نکته قابل توجه این اســت که مســئول
اجرای صحیح و کامل ایــن قانون ،رئیس جمهور،
مقامات و مدیران مربوط و دســتگاههای اجرائی
ذیربط هســتند و بر اســاس ماده ۹ایــن قانون،
مســتنکفین از اجرای این قانون به تناسب امتناع
یا ممانعت از اجراء به مجــازات تعزیری درجه دو
تا پنج قانون مجازات اسالمی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲
محکوم میشــوند که ظاهرا اکنــون نمایندگان
مجلس به این ماده در شــکایت از قــوه مجریه و
رئیسجمهوری استناد میکنند.
بیانیه مشترک ایران و آژانس :تاکید بر
تداوم نظارتهای آژانس
پس از دیدار رافائل گروسی با مقامات ایرانی،
معاون رئیس جمهــور و رئیس ســازمان انرژی
اتمی جمهوری اســامی ایران و مدیرکل آژانس

آگهیموضوعماده 3وماده 13آییننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیو
ساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردرواحدثبتیشهرستانبهبهان

برابر رای شماره 139960317007003660هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای ایوب پوالدی فرزند علمدار به شناسنامه
 132و کد ملی  1861756712صادره از بهبهان نسبت به ششــدانگ یکباب ساختمان بمساحت  158 / 76متر مربع در قسمتی از
پالک  5664اصلی واقع در بخش یک بهبهان خریداری شده از مالک رسمی ولی مزارع محرز گردیده است  .لذا مشخصات متقاضی و
مالک مورد تقاضا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی میشود .در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید
عرضحالظرفمدتیکماهازتاریختسلیماعتراضدادخواستخودرابهمرجعقضاییتقدیمنمایند.بدیهیاستدرصورتانقضای
مدتمذکوروعدموصولاعتراضطبقمقرراتسندمالکیتصادرخواهدشد.
کاظمی-رئیسثبتبهبهان

تاریخ انتشار نوبت اول  99/ 12/ 05:تاریخ انتشار نوبت دوم  99/ 12/ 19:شماره مجوز  8/ 476:م  /الف

مفقودیبرگسبز
نوع  :ســواری  .سیســتم  :پــژو  .تیــپ  . PARS TU5 :مــدل . 1397 :
رنگ  :ســفید روغنی  .شــماره موتور  . 181B0079166 :شــماره شاســی :
 NAAN11FE9JH945701شــماره پالک  :ایــران  655 . 34ه  . 25بنام
آرمان محمودی کوهی به شماره ملی  1870438817 :مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط می باشد .
تاریخ انتشار 99/ 12/ 05:

»
بینالمللی انرژی اتمی بیانیه مشــترک منتشــر
کردند .در این بیانیه آمده اســت :ســازمان انرژی
اتمی ایران (ســازمان) و آژانس بین المللی انرژی
اتمی (آژانــس) روح همکاری و اعتمــاد متقابل
تقویت شــده که به بیانیه مشــترک  ۵شــهریور
 ۱۳۹۹در تهران منجر شــد و اهمیــت تداوم آن
همکاری و اعتماد را مــورد یادآوری و تایید مجدد
قرار دادند .ســازمان ،آژانس را مطلع نمود که به
منظور پایبندی به قانون مصوب مجلس شــورای
اســامی (قانون) تحت عنوان «اقــدام راهبردی
برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران»
(قانون) ،ایران اجرای اقدامات داوطلبانه را ،آنگونه
که در برجام آمده اند ،از ۵اســفند  ۱۳۹۹متوقف
خواهد کرد.
با در نظر گرفتن موارد فوق و به منظور تداوم
فعالیت های راســتی آزمایی و نظــارت آژانس،
سازمان و آژانس نسبت به موارد زیر توافق کردند:
 .۱ایــران به اجرای کامل و بــدون محدودیت
موافقت نامه جامع پادمان خود با آژانس ،همانند
قبل ،ادامه خواهد داد.
 .۲یک تفاهــم فنی دوجانبه موقت ،ســازگار
با قانون ،که به موجــب آن آژانس به فعالیت های
ضروری راســتی آزمایــی و نظارت خــود (طبق
فهرست فنی پیوســت) برای مدت تا سه ماه ادامه
خواهد داد.
 .۳مرور منظم این تفاهم فنی با هدف اطمینان
از حصول به اهداف آن.
دفاع دولت از بیانیه مشــترک ایران و
آژانس
در حالی که نمایندگان مجلس به شــکلی بی
ســابقه دولت را پیرامون بیانیه مشترک با آژانس
مورد انتقاد قرار میدهند ،مسئولین وزارت خارجه
و سازمان انرژی اتمی از بیانیه خود دفاع میکنند.
در همین زمینه ،ســخنگوی وزارت امور خارجه

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهای
فاقدسندرسمی

آگهیموضوعماده 3قانونوماده 13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیو
اراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

برابر رای شماره  139960317009001790هیات اول  /دوم موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه
ثبت ملک سوســنگرد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی ســبهانی فرزند
حمید بشماره شناســنامه  81صادره از بهبهان در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت
 79376 / 29متر مربع قسمتی از پالک  929اصلی واقع در بخش  9اهواز به آدرس  :دشت
آزادگان  -روستای مالکیه سفلی اراضی موسوم به صحین خریداری از مالک رسمی آقای
حمید سبهانی فرزند مفتن محرز گردیده اســت  .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید  ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض  ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی اســت در صورت
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
احمدشعیبی-رئیسثبتاسنادوامالک
شماره مجوز  979:م  /الف
تاریخ انتشار نوبت اول 99/ 11/ 21:
تاریخ انتشار نوبت دوم 99/ 12/ 5:

سازمان آگهیهای روزنامه روزان

با رویکرد جدید و با شرایط ویژه
آگهی میپذیرد

88308507

سازمان آگهیها و روابط عمومی

کشــورمان با تأکید بر اینکه توافق صورت گرفته
بین ایــران و آژانس بین المللی انــرژی اتمی یک
توافق قابل توجه دیپلماتیک و فنی اســت ،ادامه
داد :این توافق در چارچــوب قانون مجلس انجام
شده و طی امروز و فردا ســازمان انرژی اتمی ابعاد
فنی این توافق را بیان می کند .سعید خطیبزاده
در نشســت هفتگی خود با خبرنگاران در پاسخ به
سوالی در ارتباط با سفر مدیرکل آژانس بین المللی
به تهران و توافق صورت گرفته بین ایران و آژانس
اظهار کرد :این ســفر توجهات زیــادی را به خود
جلب کرد و نتیجه گفــت و گوهای صورت گرفته
بین ایران و آژانس دارای دستاوردهای قابل توجه
دیپلماتیک و فنی اســت .خطیب زاده ادامه داد:
آقای صالحی در سازمان انرژی اتمی در این زمینه
زحمت زیادی کشــیدند و توافق صورت گرفته در
چارچوب قانون مجلس است .این توافقات مکتوب
نوشته شــده و هیچ چیزی خارج از قانون مجلس
نیســت .وی با ارائه جزئیاتی درباره توافق صورت
گرفته گفت :برخی از توافقات برای ادامه راســتی
آزمایی در چارچوب پادمان انجام شــده و در این
راستا طی ســه ماه آینده دوربین های فراپادمانی
روشــن خواهند ماند اما هیچ فیلمــی در اختیار
آژانس قــرار نمی گیرد واین فیلمها نزد ســازمان
انرژی اتمی ایران محفوظ نگه داشته می شوند.
همچنین ،ســازمان انــرژی اتمی ایــران در
خصوص تفاهمات مشــترک با آژانس بین المللی
انرژی اتمی ،توضیحاتــی ارائه کــرد .به گزارش
ایسنا در توضیح ســازمان انرژی اتمی آمده است:
سفر مدیرکل آژانس به ایران بر اساس درخواست
ایشــان بود که مورد پذیرش جمهوری اســامی
ایران نیــز واقع شــد .در گفتوگوهــا ،آژانس بر
ضرورت احترام به قانون مجلس و اجرای آن تاکید
کرد بطوری که در بیانیه نیز انعکاس داشته است.
ایران و آژانس تفاهم کردند اجرای پروتکل الحاقی

خبرگزاری رویترز:

مسیر احیای برجام برای ایران و آمریکا
هموار نخواهد بود

خبرگزاری رویترز در تحلیلی با توجه به رویکرد آمریکا و ایران
نسبت به احیای توافق هســتهای ،به چالش های موجود در این
مسیر پرداخت .به گزارش ایســنا ،خبرگزاری رویترز در تحلیلی
درباره چالش ها در مسیر احیای توافق هسته ای از سوی آمریکا
و ایران نوشــت :از منظر تئوریک ،تصمیمگیری درباره چگونگی
احیای توافقی که مفادش در  110صفحه متن و ضمیمه توضیح
داده شده است ،نباید سخت باشد اما در عمل ،این امر به دو دلیل
یک چالش خواهد بود که آن دو هم ابتدا شــمار تحریم هایی که
دونالد ترامپ رئیس پیشــین آمریکا پس از خروج از توافق هسته
ای در مه ســال  2018بر ایران اعمال کرد و سپس اقداماتی است
که ایران پس انتظاری بیش از یک سال ،درقبال توافق انجام داد.
رویترز ادامه داد :در حالی که هر دو طرف تاکنون به طور علنی
بر مسئله چه کســی اولین اقدام را برای احیای توافق هستهای بر
میدارد هر دو طرف تاکید دارند که طرف دیگر باید این کار را کند
یک مقام آمریکایی به رویترز گفت :این «توالی» اقدامی زیرکانه
خواهد بود .فکر نمی کنم مســئله این که چه کسی اول اقدام می
کند ،سخت ترین مسئله باشد .این نشان دهنده دیدگاه هر یک از
طرف ها نسبت به پایبندی است.
این تحلیل می افزاید :برجام(توافق هسته ای) که توسط ایران،
انگلیس ،آلمان ،فرانسه ،چین ،روسیه و آمریکا انجام شد ،آمریکا
را ملزم به فقط لغو «تحریم های هســته ای» علیه ایران می کرد.
ترامپ پس از خروج از توافق ،شــماری از تحریم های جدید را در
زمینه های دیگر از جمله آنچه حمایت ایران از تروریســم عنوان
شده است ،بر ایران اعمال کرد .کارشناسان می گویند که برآورده
کردن خواســته های ایران مبنی بر لغو این تحریم ها با توجه به
انتقادهای جمهوری خواهان آمریکا و برخی از دموکرات ها برای
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا پر از مشــکل و شاید غیر ممکن
خواهد بود .رویترز به نقل از هنری رم عضو گروه اوراسیا در این باره
نوشت :این مسئله ای است که از نظر سیاسی حساسیت زیادی در
آمریکا دارد ،چرا که برخی از (این تحریم ها) عمدا تحت اختیارات
(دولت آمریکا) در زمینه تروریسم اعمال شــدند .دو تیم مذاکره
کننده باید روندی طوالنی را در زمینه تصمیم گیری بر سر این که
چه چیزی می ماند و چه چیزی حذف می شود ،طی کنند.
این خبرگزاری در بخش دیگری از این تحلیل با ادعایی علیه
نقش ایران در منطقه می نویســد :چالش دیگــر حمایت ایران
از نیروهای نیابتی منطقه از جمله آن هایی اســت که مظنون به
انجام دادن حمالتی علیه نیروهای نظامی آمریکا هستند .در یکی
از مرگ بار ترین موارد طی یک سال اخیر ،حملهای موشکی علیه
نیروهای تحت رهبری آمریکا در شمال عراق بود که منجر به کشته
شدن یک پیمانکار و مجروحیت یک ســرباز آمریکایی شد و کار
پیشنهاد امتیازاتیبا ایران رابرای واشنگتن سختترکرد.
تحلیل رویترز عالوه بر ایــن مطرح میکند :پیچیدگی دیگر،
تمایل آمریکا به آزاد کردن شــهروندان آمریکایی زندانی در ایران
است و به گفته جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا ،این کشور
گفتوگو با ایران را (از طریق سوئیس ،حافظ منافع خود در ایران)
آغاز کرده اســت .ابن خبرگزاری در ادامه با پرداختن به اقدامات
چاره جویانه ایران در چارچوب برجام که پس از متحمل شــدن
تحریمهای اقتصادی آمریکا و بدعهدی کشــورهای اروپایی در
عمل به تعهداتشان در زمینه عادی سازی روابط اقتصادی با ایران
انجام شد ،نوشــت :برخی از اقداماتی که ایران برای فراتر رفتن از
برجام انجام داده است ،مانند غنی سازی اورانیوم باالتر از حد 3.67
درصد و افزایش ذخایر اورانیوم با غنای پایین اقدامات دیگر ممکن
است بازگشت پذیر نباشند .این اقدامات شامل تخصصی است که
حاصل فعالیت تحقیق و توسعه بر روی سانتریفیوژهای پیش رفته
می باشــد که به ایران کمک خواهد کرد اگر بخواهد ،اورانیوم را تا
سطح 90درصد الزم برای تولید تسلیحات غنی سازی کند.

دیپلماسی:
آرمان سلیمی

Diplomacy@Roozannews.ir

آگهی مناقصه شماره42/ 99/ 4
راهآهنجمهوریاسالمیایران

»
نوبت اول

مفقودیمدرکتحصیلی
مدرک تحصیلی به نام رباب ابراهیمی نسب فرزند قاسم .مقطع کارشناسی در
رشته راهنمائی و مشاوره صادره از دانشگاه آزاد اسالمی واحد سوسنگرد مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول 99/ 11/ 08:
تاریخ انتشار نوبت دوم 99/ 11/ 21:
تاریخ انتشار نوبت سوم 99/ 12/ 05:

ایران و آژانس در نتیجه سفر گروســی توافق کردهاند که همچنان
برنامه نظارت بر فعالیتهای هســتهای ادامه داشته باشد و آژانس
همچنان برای ســه ماه فعالیتهای راســتیآزمایی خود را ادامه
دهد اما نمایندگان مجلس این اقــدام دولت روحانی را خالف مصوبه
خود ارزیابی و آن را همچون ســرپیچی از قانون ارزیابی میکنند.

و دسترســیهای برجامی به طــور کامل متوقف
شود و صرفا تعهدات پادمانی ایران اجرا می شود.
بر این اساس ،طبق قانون مجلس هیچ دسترسی
فراپادمانی به آژانس اعطا نخواهد شد و هیچگونه
بازرسی فراپادمانی نیز انجام نمی گردد.
گروکشــی نماینــدگان مجلس علیه
روحانی و دولت
بیانیه مشــترک ایران و آژانــس با واکنش بی
سابقه نمایندگان مجلس مواجه شــده است .در
همین زمینه ،مجتبی ذوالنور ،رییس کمیسیون
امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس شــورای
اسالمی معتقد اســت :توافقنامهای که بین دولت
با آژانس بینالمللی انرژی هســتهای منعقد شده
خالف قانون اقدام راهبردی لغــو تحریمها بوده و
هرچه سریعتر باید لغو شود.
همچنیــن ،عبــاس مقتدایی ،نایــب رئیس
کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی در
جریان جلسه علنی صبح دیروز (دوشنبه) مجلس
شورای اسالمی و بررســی توافقنامه بین ایران و
آژانس انرژی اتمی بیان کرد :شب گذشته بیانیهای
صادر شــد که قانون مجلس شــورای اسالمی را
تحتالشعاع قرار داده است .مجلس اجازه نمیدهد
که قانــون مصوبش زیرپا گذاشــته شــود .قانون
مجلس باید اجرایی شود.
در سطحی دیگر ،محمد حسن آصفری ،نایب
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تاکید
کرد که قانون فصل الخطاب همه مسئوالن بوده و
هیچ کس حق ندارد خــود را باالتر از قانون ببیند.
سید محمود نبویان ،نایب رئیس کمیسیون اصل
 ۹۰مجلس شورای اســامی با بیان اینکه بیانیه
مشــترک ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی
خالف قانون اســت و هیچ اعتباری برای مجلس
ندارد ،تاکید کرد :در این بیانیــه منافع ملت را به
خاطر اهداف سیاسی در نظر نگرفتند.
همچنین ،نصراهلل پژمانفر ،رئیس کمیســیون
اصل  ۹۰مجلــس در واکنش به بیانیه مشــترک
ســازمان انرژی اتمی ایران و آژانــس بین المللی
انرژی اتمــی گفت که این بیانیه مشــترک مجوز
سه ماه تحریم مجدد به ایران است .محمد مهدی
زاهدی نماینده مردم کرمان نیــز گفت :در قانون
مصوب مجلس شــورای اســامی آمده که دوماه
بعد از الزماالجرا شــدن قانــون نظارتهای فراتر
از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه ســند پروتکل
الحاقی باید متوقف شــود اما در بیانیه مشــترک
اتفاقی که افتاده این اســت که هر ســه بند بیانیه
علیه قانون مصوب ماست.
روح اهلل متفکر آزاد ،عضو هیئت رئیسه مجلس
شورای اسالمی تاکید کرد :اگر دولت به این راحتی
قانون اقــدام راهبردی لغو تحریم هــا را دور بزند
دیگر سنگ بر روی سنگ در کشور بند نمی شود.
علیرضا زاکانی ،رئیس مرکز پژوهش های مجلس
مدعی شد که توافقنامه اخیر سازمان انرژی اتمی
ایران و آژانس بین المللی انرژی هســته ای خالف
قانون اساســی ،خالف قانون اقدام راهبردی برای
لغو تحریم هــا و خالف بیان صریــح مقام معظم
رهبری است .همچنین ،برخی دیگر از نمایندگان
به بیانیه مشــترک ایران و آژانس واکنش انتقادی
نشان دادهاند.

»

اداره کل راه آهن جنوب در نظر دارد نسبت به اجرای " پروژه احداث فنداسیون جک های ایستگاه راه آهن بندر امام خمینی ( ره ) و کابل کشی جکهای ایستگاه میاندشت " از محل
درآمدهای عملیاتی اقدام به ارزیابی کیفی مناقصه گران واجد شرایط ( بر اساس آئین نامه اجرائی بند ج ماده  12قانون برگزاری مناقصات ) طبق شرایط ذیل نماید .
شماره درج آگهی ارزیابی کیفی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 2099001251000014 :
شرح مختصر موضوع مناقصه  « :پروژه احداث فنداسیون جک های ایستگاه راه آهن بندر امام خمینی ( ره ) و کابل کشی جکهای ایستگاه میاندشت»
 - 1رشــته و رتبه مورد نیاز  :حداقل رتبه  5رشته ابنیه ضمنا ارائه تصویر ( برابر اصل شده گواهی تایید صالحیت از ســازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و گواهی صالحیت ایمنی
پیمانکاری از وزارت کار الزامی می باشد )
 - 2مدت و محل اجرا  :مدت زمان انجام عملیات  / 6شش ماه و محل انجام کار ایستگاه میاندشت و بندر امام ( ره ) میباشد .
 - 3مقدار برآوردی انجام کار  8.983.496.594 :ریال بر اساس فهرست بهاء سال  99سازمان مدیریت برنامه ریزی و بودجه
 - 4تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار در وجه شرکت راه آهن ج  .ا  .ا  :مبلغ  449.174.830 :ریال در صورت ارائه ضمانتنامه بانکی میبایست دارای اعتبار سه ماهه و قابل تمدید تا
سه ماه دیگر باشد  .و یا بصورت فیش واریزی به حساب  4001064006372624تمرکز وجوه سپرده را آهن جمهوری اسالمی ایران نزد بانک مرکزی می باشد.
 - 5سیر مراحل دریافت اسناد برگزاری فرایند مناقصه  :صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به نشانی  http : // www.setadiran.irو مهلت دریافت اسناد
از سامانه مذکور تا ساعت  19 : 00مورخ  99/ 12/ 09میسر خواهد بود .
 - 6چگونگی ارسال مدارک ارزیابی و مناقصه  :مناقصه گران عالوه بر ارسال اسناد به ســامانه مذکور الزاما پاکات فیزیکی شامل اسناد ارزیابی و پاکات مناقصه ( الف  /ب  /ج ) تکمیل
شــده خود را به نشــانی  :اهواز  -میدان هجرت اداره کل راه آهن جنوب واحد دبیرخانه ( حداکثر تا ساعت  - 12 : 00مورخ  ) 99/ 12 / 24ارســال و رسید دریافت نمایند  .تاریخ جلسه
ارزیابی ساده مورخ  99 / 12 / 24ساعت  13می باشد  .ضمنا  ،دریافت اسناد مناقصه بمنزله تائید شرکت در مناقصه نبوده و صرفا پاکت پیشنهاد قیمت مناقصه گرانی که در ارزیابی ساده
(منطبق بر ماده  22آیین نامه اجرایی بند ج ماده  12قانون برگزاری مناقصات و دارای گواهی صالحیت معتبر و همچنین گواهی صالحیت ایمنی ) حائز شرایط تشخیص داده شوند راس
ساعت  14 : 40همانروز گشایش خواهد شد .
ضمنا مناقصه از طریق پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به نشانی  WWW.IETS.MPORG.IRنیز قابل دسترسی می باشد .
مناقصه گران می توانند در صورت عدم عضویت در سامانه تدارکات الکترونیک ( ستاد ) مراحل ثبت نام در سایت فوق و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه با .
تلفن پشتیبانی سامانه ستاد به شماره  021 - 41934 :تماس حاصل فرمایند .
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