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عضو هیات رییسه مجلس:

امکان به تعویق افتادن
زمان استیضاح وزرای کار ،راه
و کشاورزی وجود ندارد

بخش سیاسی -یک عضو هیات رییسه مجلس شورای
اسالمی با بیان اینکه امکان به تعویق افتادن زمان استیضاح
وزرای کار ،راه و کشاورزی وجود ندارد ،گفت که بنابر آییننامه
داخلی مجلس ،جلسات استیضاح درصورتی که فقط یکی از
متقاضیان هم به انجام استیضاح اصرار داشته باشد ،برگزار
خواهد شد .محمدحسین فرهنگی در گفتوگو با ایلنا ،با اشاره
عدم امکان تعویق در زمان برگزاری جلسات استیضاح وزرای
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی در
روزهای سهشنبه و چهارشنبه این هفته اعالم کرد :اخبار مربوط
به تعویق افتادن زمان استیضاح به هیچ عنوان صحت ندارد و این
 ۳فقره استیضاح در زمان خود برگزار خواهد شد.
وی گفت :پسگرفتن امضاء از سوی استیضاحکنندگان پس
از اعالم زمان برگزاری جلسه استیضاح تاثیری در برگزاری
این جلسه استیضاح ندارد و درصورت کاهش تعداد امضاها به
زیر حدنصاب  ۱۰امضایی که در آییننامه برای اعالم وصول
استیضاح لحاظ شده ،عم ً
ال تاثیری در برگزاری استیضاح ندارد.
نماینده تبریز در مجلس شورای اسالمی در این مورد توضیح
داد :بر این اساس ،درصورتی که زمان برگزاری جلسه استیضاح
مشخص شده باشد ،حتی درصورت کاهش تعداد امضاهای
استیضاح تا یک امضا و حتی اگر فقط یکی از استیضاحکنندگان
به انجام استیضاح اصرار داشته باشد ،جلسه استیضاح مطابق
آییننامه برگزار میشود .عضو هیات رییسه مجلس شورای
اسالمی در عین حال یادآور شد :تعداد  ۱۰امضا که بهعنوان
حداقل نصاب استیضاح در آییننامه درج شده ،صرفاً مربوط به
زمان پیش از اعالم وصول است و پس از اعالم وصول استیضاح
و تعیین زمان برگزاری جلسه ،عم ً
ال امکان به تعویق انداختن
جلسه وجود ندارد .وی خاطرنشان کرد :درواقع تنها درشرایطی
امکان به تعویق افتادن استیضاح در این مرحله وجود دارد که
تعداد امضاها به صفر برسد و این درحالی است که بنابر اطالعات
بنده ،تا پایان ساعت کاری روز گذشته تعداد امضاهای هر ۳
استیضاح بیش از حد نصاب بود .فرهنگی یادآور شد :بنابراین،
استیضاح وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تا پایان ساعت کاری
روز گذشته ۴۴ ،امضا داشت ،استیضاح وزیر راه و شهرسازی
 ۴۰امضاء و استیضاح وزیر جهاد کشاورزی نیز  ۳۰امضا داشت
که البته ممکن است پس از آن ،مقداری کم و زیاد شده باشد.
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شمخانی تحلیل کرد

طراحی بازی پینگپونگی دولت انگلیس در برابر تعرض به سفارت ایران
بخش سیاسی -دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره علت انفعال پلیس و دولت انگلیس در
تعرض به سفارت کشورمان در لندن گفت :این بازی پینگ پونگی طراحی شده دولت انگلیس
بود که همزمان با سفر یکی از رهبران کشورهای منطقه به لندن انجام شد.
به گزارش ایسنا ،امیردریابان علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی
امنیت ملی صبح دیروز در حاشیه بازدید از مجتمع خدمات فناوری
دانشگاه صنعتی شریف در گفتوگویی تعرض به سفارت جمهوری
اسالمی ایران در لندن را خوشخدمتی دولت انگلیس به خرید
تسلیحاتی میلیاردی ولیعهد عربستان از این کشور دانست که به
شکل بسیار مفتضح آن انجام شد .وی در پاسخ به اظهارات ضد
ایران و مقاومت اسالمی ولیعهد عربستان گفت :در منطق و ادبیات
سیاسی منطقهای ما ،رژیم صهیونیستی ،آمریکا بابت حمله به عراق
و افغانستان و مروجان تروریسم در منطقه شرورند .وی افزود:
رئیس جمهور اسبق آمریکا تالش کرد لفظ شر را از رژیم اشغالگر
قدس بردارد و در مقابل به کشورهایی که نوعاً تامین کننده صلح و
ثبات در منطقه هستند اطالق کرد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به فرافکنی ولیعهد عربستان
تاکید کرد :این خطا ناشی از کم عقلی است که زمان باید پاسخ آن
را به او بدهد .متاسفانه حکام سعودی در طول حیات سیاسی خود
با ترویج گروههای تکفیری ،مرزهای خونینی را در جهان اسالم ایجاد کردند.
وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری درباره ضرورت حمایت از شرکتهای دانشبنیان
بعنوان محور اقتصاد مقاومتی اظهار داشت :یکی از نکات مورد تاکید و مرکز ثقل اقتصاد

روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه اعالم کرد

مقاومتی  ،شرکت های دانش بنیان است که عنصر اصلی و محوری ساماندهی وضعیت نیروهای
انسانی متخصص محسوب میشود .وی گفت :جمهوری اسالمی ایران در  4دهه انقالب توسعه
ای جهشی در حوزه نیروی انسانی تحصیل کرده داشته است که به نظر میآید آنان بیش از
آنکه مشکل باشند ،راه حلند .شمخانی افزود :همانطور که این نیروهای تحصیل کرده در
مقطعی از جنگ ،نیروی اساسی موجود و عامل اصلی برتری
ایران بر صدام شدند امروز نیز این نیروها که رقمشان  5میلیون
دانشجو است نیروی محرکه و لکوموتیو اصلی قطار اقتصاد ایران
می توانند باشند .وی با اشاره به بازدید امروزش از دو مرکز علمی
دانشگاهی خصوصی و دولتی گفت :در این مراکز ظرفیت های
باالیی در عرصه دانش بنیان دیدم که نه در جنبه کمی بلکه
در عمل توانسته اند قابلیت های خوب و راه های بسیار مطلوبی
برای ایجاد اشتغال و حل مسائل فنی راهبردی ارائه دهند و
با هزینه های حداقلی کارآمدی بسیار خوبی داشته باشند .از
دیدن نیروی انسانی شاغل در این مراکز علمی خوشحال شدم
بویژه آنکه دیدم دغدغه ملی جوانان که باید حل معضالت علمی
کشور باشد را کامال مدنظر قرار دارند.
وی با اشاره به تزریق بیرونی و غیربومی موضوعات فرعی مانند
اینکه دغدغههای زنان کشورمان چیست؟ اظهار داشت :بانوان
کشورمان در حوزه های پیشرو علمی و فنی همچون سایبری ،ماهواره ای ،موشکی و پهپادی
کارهای بسیار خوبی انجام می دهند .درها بر روی مردان و زنانمان باز است تا افتخار بیشتری
را نصیب انقالب اسالمی ایران کنند.

بیانیه رسمی پلیس اتریش درباره حادثه مقابل محل اقامت سفیر ایران در وین
بخش سیاسی -پلیس اتریش درخصوص حادثه یکشنبه شب در مقابل محل اقامت سفیر
ایران در وین بیانیهای رسمی منتشر کرد.
به گزارش ایسنا در این بیانیه آمده است:
در مورخ  11مارس یکشنبه ساعت  23:30دقیقه حادثه ای در مقابل اقامتگاه سفیر ایران در
 Wenzgasseبه وقوع پیوست.
نیروی  23ساله ارتش اتریش در حال انجام وظیفه به عنوان محافظ ساختمان اقامتگاه سفیر
بود که ناگهان متوجه فرد مشکوکی در نزدیکی ساختمان شد .فرد مظنون دقایقی بعد به سوی
این نیروی ارتش حرکت کرد و چاقویی را از داخل کاپشن درآورد و به او حمله کرد .نیروی
ارتش ابتدا خود را عقب کشید و سعی کرد با استفاده از اسپری فلفل فرد مهاجم را متوقف
کند که این اقدام نتیجه ای در برنداشت .در حین درگیری در حالی که نیروی ارتش ثابت قدم
مبارزه می کرد ،هر دو نفر روی زمین افتادند و آنگونه که تصاویر ویدئویی نیز تایید میکند،

فرد مهاجم شروع به ضربه زدن با چاقو به وی می کند .این اقدام باعث شد تا چند گلوله از
اسلحه سازمانی نیروی ارتش شلیک شده و مظنون احتمالی در اثر جراحات در همان محل
کشته شود.
فرد مهاجم مردی  26ساله ،اتریشی و مقیم وین بود .انگیزه و پیش زمینه این اقدام کامال مبهم
بوده و تحقیقات گسترده و عمیقی در حال حاضر توسط اداره مبارزه با تروریسم و حفاظت از
قانون اساسی (توضیح :بخش اطالعاتی وزارت کشور) در حال انجام است .چاقوی مهاجم ضبط
شده و محل حادثه نیز از سوی پلیس جنایی اتریش مورد بررسی قرار گرفته است.
نیروی ارتش توسط آمبوالنس به بیمارستان منتقل شده و مداوا بر روی بازوی دست او که
در اثر حمله با چاقو زخمی شده انجام پذیرفته است .عالوه بر اقدام به موقع ،داشتن جلیقه
ضدگلوله نیز باعث شد که بر وی جراحات عمیق تری وارد نشود .وی نهایتا به بیمارستان
منتقل شد.

انهدام خودروی انتحاری و هالکت
تروریستها در منطقه مرزی سراوان

بخش سیاسی -روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه از انهدام خودروی
انتحاری و هالکت تروریستها در منطقه مرزی سراوان خبر داد.
به گزارش سپاه نیوز ،روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در اطالعیه ای
از انهدام خودروی انتحاری و هالکت  2تروریست در اقدام به موقع رزمندگان اسالم
در پاسگاه مرزی در منطقه سراوان خبر داد .روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی
زمینی سپاه در اطالعیه ای اعالم کرد  :شامگاه گذشته (یکشنبه  20اسفند) عوامل
گروهک های تروریستی و اشرار مسلح با یک دستگاه خودروی حامل مهمات و مواد
انفجاری قصد انجام عملیات انتحاری و هدف قراردادن یکی از پاسگاههای مرزی
نیروی زمینی سپاه در منطقه سراوان استان سیستان و بلوچستان را داشتند که
با هوشیاری و اقدام به موقع رزمندگان اسالم ناکام ماندند .در این اطالعیه تصریح
شده است :همچنین یکی از اشرار که در نزدیک شدن به پاسگاه ناکام مانده بود ،
جلیقه انتحاری خود را منفجر و به هالکت رسید .اطالعیه روابط عمومی قرارگاه
قدس نیروی زمینی سپاه افزوده است :در جریان این اقدام که دو عامل تروریستی
به هالکت رسیدند  ،دو تن از بسیجیان غیور این پاسگاه نیز مجروح شدند.

ترامپ خطاب به نتانیاهو:

پیشنهاد اروپاییها درباره برجام
رضایتبخش نیست

بخش سیاسی -بر اساس گفتههای یک منبع آگاه ،ترامپ در جلسه خصوصی
با نتانیاهو گفته که طرفهای اروپایی برجام خواستار تغییرات صوری در توافق
هستهای بودند در حالی که ما خواستار تغییرات برجسته در توافق هستیم .به
گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطالعرسانی کنگره آمریکا ،برخی مقامهای واشنگتن
درباره دیدار نتانیاهو و ترامپ به برخی گفتههای رییسجمهور آمریکا به نخست
وزیر رژیم صهیونیستی اشاره کرده و گفتهاند« :ترامپ به نتانیاهو گفته تا امروز سه
کشور اروپایی (عضو برجام) تنها پیشنهاد «تغییرات صوری» در برجام را دادهاند
که از نظر ما رضایتبخش نیست .ترامپ گفته او خواستار «تغییرات قابل توجه»
در توافق با ایران است و با یک توافق مکمل ساده موافق نیست ».بر اساس این
گزارش ،به گفته یک منبع آگاه در رژیم صهیونیستی ،مقامات کاخ سفید و اسرائیل
این جزییات را رد نکردهاند .به گزارش این خبرگزاری ،ترامپ مهلت  ۱۲۰روزهای
را برای کشورهای اروپایی امضاکننده توافق هستهای تعیین کرده و از آنها خواسته
ظرف این مدت برای برخی موارد ذکر شده در توافق هستهای که باب میل او
نیست ،تصمیمگیری کنند .دو دور مذاکره در پاریس و لندن هم بین دیپلماتهای
ارشد این کشورها برگزار شده است.

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحلهای )
(نوبت اول)

سازمان سیما ،منظر و فضای سبز از ردیف کد اعتباری پیشبینی شده در بودجه مصوب سال  1397درنظر دارد از طریق
مناقصه عمومی یک مرحلهای عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز مناطق پنجگانه و پارکهای قدس و ملت و پارکهای
دانشجو ،مفاخر و ساالر مشکات را به شرح ذیل مطابق شرح خدمات پیوست و برابر فهرست بهای سال ( 1397مصوب
هیات مدیره محترم سازمان سیما ،منظر و فضای سبز) به مدت یک سال در صورت رضایت قابل تمدید تا دو سال به بخش
خصوصی واگذار نماید بدینوسیله از کلیه شرکتهای واجد شرایط دارای گواهینامه صالحیت از اداره کل کار تعاون و رفاه
اجتماعی و سازمان مدیریت برنامهریزی در رشته کشاورزی با داشتن اساسنامه مرتبط با موضوع مناقصه دعوت بهعمل میآید
جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی نوبت دوم  96/12/28تا تاریخ  97/1/16ضمن همراه داشتن معرفینامه و
فیش بانکی به مبلغ  1/000/000ریال واریز شده به شماره حساب  0109910478007نزد بانک ملی بنام سازمان سیما،
منظر و فضای سبز شهری به سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهرداری واقع در میدان فرهنگ  -خیابان پرستار مراجعه
نمایند( .فیش بابت هر منطقه و پارکها میبایست جداگانه واریز گردد)
نام منطقه

برآورد به ریال

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به ریال

منطقه یک

23/159/952/312

1/157/997/615

منطقه دو

15/716/788/080

785/839/404

منطقه سه

24/080/716/344

1/204/035/817

منطقه چهار

19/382/263/620

969/113/181

منطقه پنج

11/222/597/424

561/129/871

پارک شهر

5/753/989/164

287/699/458

پارک ملت

6/918/964/440

345/948/222

پارکهای دانشجو ،مفاخر و ساالر مشکات

6/816/596/436

340/828/471

* مبلغ سپرده شرکت در مناقصه میبایست براساس جدول فوق بهصورت ضمانتنامه بانکی (مدت اعتبار سه ماه) یا واریز
وجه نقد به حساب سپرده به شماره حساب  0109910607002بهنام سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری
رشت ارایه گردد.
* آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات برای کلیه مناقصات از آخرین روز توزیع اسناد مناقصه تا پایان ساعت اداری ()14:30
روز یکشنبه مورخ  97/1/26میباشد.
* تاریخ بازگشایی پاکتهای واصله راس ساعت  14:30روز دوشنبه مورخ  97/1/27در دفتر کار رییس مالی سازمان سیما،
منظر و فضای سبز شهرداری به نشانی فوقالذکر میباشد.
* هزینه درج آگهی به عهده برندگان مناقصه میباشد.
* سایر شرایط و اطالعات در اسناد مناقصه مندرج میباشد.
* بدیهی است شرکت در مناقصه و ارایه پیشنهاد به منزله قبول شروط شهرداری رشت میباشد.
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