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 سرانجام اختالف روستایيان 
با بنياد مستضعفان چه شد؟
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آمریکا می گوید که کمتر از سه هفته دیگر 
تحریم ها علیه ایران بازمی گردد؛

وعده شلیک در 
نیمه شب 20 سپتامبر

سياست 2

هرچه به 13 آبان، زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
نزدیک می شویم، فشارهای آمریکا بر ایران فشرده تر و شدیدتر می شوند 
و هرچه اقبال بین المللی به این فشــارها کمتر و سردتر می شود، عزم 
آمریکا برای اینکه حرف خود را بر کرســی بین الملل بنشاند، جزم تر 
می شود.  شکســت 13 بر دوی ایاالت متحده در ماجرای پیش نویس 
قطعنامه تمدید تحریم تســلیحاتی ایران و همینطــور امتناع رئیس 
شورای امنیت برای پیگیری درخواســت آمریکا مبنی بر فعالسازی 
مکانیسم ماشه، به زعم بسیاری »ختم جلسه« اسنپ بک بود اما ظاهرا 
برای آمریکا چنین نبود؛ چراکه مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا پس 
از آنکه رئیس شورای امنیت اعالم کرد که نمی تواند کار چندانی برای 
درخواست آمریکا در خصوص اسنپ بک انجام دهد، بالفاصله توئیت 
کرد: »بعد از ناکام ماندن شــورای امنیت در عمل بــه مأموریت خود 
برای حفظ صلح و امنیت بین المللی، آمریکا فرایند 3۰ روزه ای را برای 
بازگرداندن تقریباً تمامی تحریم های ســازمان ملل علیه ایران کلید 
زد. این تحریم ها به صورت خودکار از نیمه شــب ۲۰ سپتامبر به وقت 

گرینویچ بازخواهند گشت.«
روسیهوچینراهمتحریممیکنیم

در حالی که سایر کشــورها و دیپلمات ها و حقوقدانان با استناد به 
خروج آمریکا از برجام تاکید می کردند که این کشور حقی برای استفاده 
از مکانیسم ماشه ندارد، پمپئو در توئیت دیگری، تصویری از متن بند 
1۲ قطعنامه ۲۲31 شورای امنیت را منتشر و ذیل آن تفسیر کشورش 
از این بند را چنیــن توضیح داد: »چنانچه هر یک از اعضای شــورای 

امنیت قطعنامه ای را برای ادامه رفع تحریم ها ارائه کند...

آیامالیات،سدپیشرویقیمتدربازارمسکنمیشود؟

پیامک مالیاتی برای 1.5 میلیون خانه خالی
چرتکه 3

شهرنوشت 6

عزاداریهایامسالبارعایتنسبیپروتکلهایبهداشتیبرگزارشد؛

محرمی متفاوت از سال های گذشته

رئیس جمهــوری در پیامی محرم امســال را 
جلوه ای پرشکوه از دلدادگی عزاداران حسین)ع( 
خواند و تاکید کرد: جامعه  مدنــِی مذهبی ما، در 
دیگرخواهی، رواداری و مسئولیت پذیری، خوش 
درخشید و این بی گمان سرمایه ای برای آینده ی 

ایران است. 
»حسن روحانی« در پیامی آیین محرم را نه فقط 
برای شیعیان که برای تمام مردمان این سرزمین و 
همه آزادگان جهان، دانست که یادآور ارزش هایی 

است که فراتر از زمان و مکان، جامعه را به اخالق، به 
آزادگی و به باورمندی به »خیر« رهنمون می سازد.

رئیس جمهوری در ادامه پیام خود یادآور شد: 
عاشورا نیازمند زنده نگاه داشتن نیست بلکه خود 
آب حیات جاودانی است که به همه جوامع، زندگی 
و جان می بخشد. این ماییم که هر دم از حماسه اش 
جان می گیریم و در سوگواری هایش تازه می شویم 

و این ماییم که از بازخوانی اش، کمال می یابیم.
روحانــی ادامه داد: ما ملت بزرگی هســتیم 

چرا که فرهنگ دیرپــای ما، آنچه که هویت مان 
می بخشد، ســیراب از اخالق و معنویت است. 
محرم، ظرفیت فرهنگی بی پایانی اســت برای 
بالندگــی معنــوی ایرانیان، ظرفیتــی مانا که 
می تواند پیشــران ایــران  به ســوی جامعه ای 
حق مدار و حقیقت جو باشد. ما نمی توانیم و نباید 
از این چشمه ی جوشان، از این ظرفیت بی بدیل، 
از این فرهنگ ایستاده بر اوج، دست برکشیم که 

هرچه داریم از محرم و صفر داریم.

خبر

پیامقدردانیرئیسجمهوریازمردموبانیانعزاداریها؛
روحانی: جامعه ما در »مسئولیت پذیری« و »دیگرخواهی« خوش درخشید

آگهي مزايده عمومي
        گروه ملي صنعتي فوالد ایران در نظر دارد نسبت به فروش موضوع مندرج در جدول ذیل وفق مشخصات و شرایط کلي از طریق مزایده و طبق شرایط 

عمومي و خصوصي مزایده و مدارك پیوست را به یک یا چند داوطلب واجد شرایط به فروش رساند . 
الف(مشخصاتمزایده:

1-  تاریخ فروش اسناد مزایده روز چهارشنبه مورخ 99/۰6/1۲ لغایت 
روز چهارشنبه مورخ 99/۰6/19 مي باشد . 

۲- جهت بازدید ) ســایت ویزیت ( از اقالم موضوع مزایده روز یکشنبه 
مورخ 99/۰6/۲3 رأس ساعت 1۰ صبح مي باشد . 

3-  آخرین مهلت دریافت پاکات روز ســه شــنبه مــورخ 99/۰6/۲5 
مي باشد .

4- تاریخ گشایش پاکات روز چهارشنبه مورخ  99/۰6/۲6 مي باشد .
5- محل گشــایش پاکات  اهواز - دفتر کمیسیون معامالت گروه ملي 

صنعتي فوالد ایران . 
6- نوع تضمین شرکت در مزایده ،  ضمانت نامه معتبر بانکي ، یا چک هاي 
تضمیني بانکي ، یا بلوکه مالي از مطالبات نزد امورمالي گروه ملي و یا رسید 
واریز وجه نقد به شماره حساب ۰356941۲۲3۰۰4 بانک ملي بنام گروه 
ملي صنعتي فوالد ایران ) شناسه ملي : 1۰86۰719168 ( ) شماره شبا : 

 ) IR56۰17۰۰۰۰۰۰۰356941۲۲3۰۰4
- ضمناً از کلیــه متقاضیان شــرکت در مزایده دعوت مي شــود پس 
از کســب اطالعات الزم و با ارائه اصل رســید واریز مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ ریال 
)غیر قابل اســترداد( بــه شــماره حســاب ۰356941۲۲3۰۰4 بانک 

ملي بنام گــروه ملي صنعتي فــوالد ایران بــا در ســاعات اداري جهت 
دریافت اســناد و مدارك مربوطه ، بــه آدرس : اهــواز - کیلومتر 9 جاده 
اهواز - خرمشهر شــرکت گروه ملي صنعتي فوالد ایران – امور قراردادها 
 ) تلفــن : 3331۰۰66 – ۰61 فکــس : 3331۰1۲۲ – ۰61 ( و ســایت

 www.insig.ir مراجعه فرمایند . ) شناسه ملي : 1۰86۰719168 ( ) 
) IR56۰17۰۰۰۰۰۰۰356941۲۲3۰۰4 : شماره شبا

ب(شرایطمتقاضي
1-  دارا بودن شخصیت حقیقي و حقوقي . 

۲-  اعالم آمادگي از طریق شماره تلفن نمابر اعالم شده : )3331۰1۲۲ 
)۰61- 3331۰1۲6( -)۰61-

3-  ارائه اسناد و مدارك ثبتي و قانوني شرکت شامل : تصویر اساسنامه، 
اظهارنامه ، آگهي تأسیس ، آگهي آخرین تغییرات و کد ملي افراد مجاز . 

4- ترجیحاً داشتن سوابق کاري مشابه معتبر و مرتبط با موضوع مناقصه 
ضروري است . 

5- هزینه آگهي روزنامه متناسباً بعهده برنده مزایده فوق خواهد بود .
- ضمناً ارائه ســوابق و مدارك مزبور هیچگونه حقــي براي متقاضیان 

جهت شرکت در مزایده ایجاد نخواهد نمود . 
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