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سياست 2

استاد علوم سیاسی دانشگاه جورج تاون:

 تهران و واشنگتن خود را 
 برای شرایط عدم احيای برجام 
آماده می کنند

جهان 5

به موازات تدارک رزمایش ناتو در آب های بالتیک، 
هجمه های سیاسی علیه روسیه باال گرفت؛

 مسکو 
در »دامِ مرکب«

قیمت  2000  تومان  /    شماره  1081   یکشنبه 8   خرداد   1401  /    29 شوال 1443  /  29 مه   2022

روز گذشته اتفاق افتاد:

حمله مسلحانه به ماموران پلیس 
در تهران و سیستان 

سياست 2

سياست 2

رویارویی غیرمستقیم ایران و اسرائیل ادامه دارد

 پارچین  و  ادامه 
جنگ پهپادها

 دو حادثه تروریســتی در فاصله چهار روز 
برای یکی از اعضای سپاه پاسداران و منطقه 
نظامی پارچین نشان داد که رویارویی ایران و 

اسرائیل وارد مرحله جدیدی شده است. 
۱۰ ساعت قبل از اعالم رسمی وقوع حادثه 
در منطقه پارچین تهران، حســاب توئیتری 
یک رسانه غیردولتی اسرائیلی از »حادثه ای 
امنیتی« در این منطقه خبــر داده بود. بعد از 
انتشار خبر رسمی وقوع حادثه بار دیگر انگشت 
اتهام به سوی اسرائیل نشانه رفت. این در حالی 
است که در حادثه ای به فاصله نزدیک، صیاد 
خدایی، از اعضای ســپاه پاسداران که سال ها 

در سوریه فعالیت می کرد در خیابان مجاهدین 
اسالم ترور شد و رسانه های خارجی هم این بار 
اسرائیل را اصلی ترین عامل این ترور دانستند.   
روزنامه نیویورک تایمز با انتشــار جزئیاتی از 
انفجار در سایت پارچین از قول منابع ایرانی و 
آمریکایی گزارش کرده که این حادثه نتیجه 
یک حمله پهپادی به ساختمانی در مجتمع 
فناوری نظامی پارچین بوده است. بنابر گزارش 
نیویورک تایمز، الگــوی این حمله با حمالت 
قبلی اسرائیل به مراکز حساس ایران مطابقت 
دارد. نیویورک تایمز البته مدعی شده منابع 

ایرانی او اجازه نداشتند ...

روسیه پس از بازار نفت، برای مشتریان فوالد ایران هم  دندان تیز کرده است

دوست استراتژیک؛ رقیب صادرات!
چرتکه 3

 اعتراض یونان به ایران 
برای توقیف دو نفتکش 

  سحر غنی زاده از انگیزه ها 
و دالیل مهاجرتش می گوید؛

دریغ از یک تبریک! 

فرماندار ویژه آبادان: به سمت معترضان 
تیراندازی نشده است

 آبادان؛
  ناآرام، ملتهب

 و سوگوار 29 جانباخته

 نوزادان، نخستین قربانیان افزایش فقر 
و طرح جوانی جمعیت هستند؛

 ناخواسته و رها شده
 در کوی و برزن

تالش نیروهای شرکتِی مخابرات سه استان 
برای رسیدن به مطالباتشان؛

بازگشت به نقطة صفر

شهرنوشت 6

سياست 2

شهرنوشت 6

آدرنالين 8

دسترنج 4

آگهی  مزاید    ه   

مهدی قزاقی رییس  اداره آموزش و پرورش منطقه خلجستان

اداره آموزش و پرورش  منطقه خلجستان در نظر دارد تعدادی از امالک مازاد 
خود در بخش خلجستان را )بصورت اجاره( از طريق مزايده به اشخاص حقيقي 
و حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد . متقاضيان می توانند از تاريخ درج آگهی 
لغايت پايان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 1401/3/19 برای بازديد از مکان 
های مورد نظر واقع در بخش خلجستان با هماهنگی اداره آموزش و پرورش 
جهت  و  مراجعه   )  35223451 تماس:  شماره  )به  قم،   خلجستان  منطقه 
دريافت و تحويل اسناد و شرايط مزايده می توانند از تاريخ انتشار آگهی  لغايت 
پايان ساعت اداری روز پنجشنبه مورخ 1401/3/19 به واحد حقوقی آموزش 
تاريخ  نمايند.  مراجعه  دستجرد   شهر  در  واقع  خلجستان  منطقه  پرورش  و 
بازگشايي پاکت ها  روز شنبه  مورخ 1401/3/21 ساعت 11 صبح  درمحل 
قيمت  و  مزايده  برگزاری  اداره مي باشد. ضمنا هزينه های  اين  اتاق جلسات  

گذاری کارشناس رسمی بر عهده برنده مزايده خواهد بود.
بهای کارشناسی پایه اجاره اعیان عرصه نام مدرسه روستا/شهرردیف

ماهیانه)ریال( 

5/000/000 4000360انقالب اسالمیفوجرد1

5/000/000 1068455نواب صفویگیو2

5001355/000/000شهید مصطفی خمینیرستگان3

10/000/000 1106260آیت ا... کاشانیسرخده4

5/000/000 2250375شهید شیخموجان5

5/000/000 432144سید الشهدا)ع(جریک آغاج6

10/000/000 500200آیت اهلل سعیدینایه7

فروشگاه تعاونی  مغازه)دستجرد(8
230/000/000 277277سابق)بلوار معلم(

شماره مزایدهعنوانردیف

50010945500000030اجاره جایگاه CNG شهید مطهری جهت بهره برداری، نگهداشت، تعمیرات تجهیزات و تاسیسات جایگاه1
اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار:

آدرس: بزرگراه آيت اله سعيدی- روبروی سه راهی بوتان- خيابان شهيد حاجی احمد - پالک10- ساختمان شهرداری و تلفن: 
021-55279295

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس: 021-41934

دفتر ثبت نام: 85193467 و 88969737
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/03 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/08

آگهی تجدید مزایده عمومی نوبت دوم

امور قراردادهای شهرداری چهاردانگه

شهرداری در نظر دارد مزايده عمومی تحت عنوان ذيل را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت برگزار نمايد.
کليه مراحل برگزاری مزايده از دريافت اسناد مزايده تا ارائه پيشنهاد مزايده گران و بازگشايی پاکت ها از طريق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونيکی دولت ) ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد والزم است مزايده گران در صورت عدم عضويت قبلی، مراحل 

ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهی امضای الکترونيکی را جهت شرکت در مزايده محقق سازند.
تاريخ انتشار مزايده در سامانه تاريخ 1401/03/02 می باشد.

مهلت زمانی دريافت اسناد مزايده از سايت تا: ساعت 14:30 روز پنجشنبه تاريخ 1401/03/12
مهلت زمانی ارائه پيشنهاد: ساعت 12 روز يکشنبه تاريخ 1401/03/22

زمان بازگشايی: ساعت 14:30 روز يکشنبه تاريخ 1401/03/22

اداره آموزش و رپورش  منطقه خلجستاناداره آموزش و رپورش  منطقه خلجستان


