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پیام های تبریک مقامات و رسانه های جهان به روحانی
ایرنـا :مقامـات و شـخصیت های جهـان و رسـانه های
خارجـی ،حماسـه حضـور پرشـکوه ملـت بـزرگ ایران
در انتخابـات  29اردیبهشـت مـاه و پیـروزی دوبـاره
حجت االسلام و المسلمین حسن روحانی در انتخابات
دوازدهمیـن دوره ریاسـت جمهـوری را تمجیـد و آن را
زمینـه تـداوم سیاسـت گشـایش بـا جهان مـی داننـد.
درایـن گـزارش آخریـن اظهارنظرهـای شـخصیت ها
و مقامـات جهـان و نیـز رسـانه های خارجـی در ذیـل
می آید:
***موگرینی پیروزی روحانی را تبریک
گفت/اروپا آماده همکاری با ایران است
فدریـکا موگرینـی مسـئول سیاسـت خارجـی اتحادیـه
اروپـا در توییتی پیروزی حسـن روحانـی را در انتخابات
ریاسـت جمهوری تبریـک گفت و اعالم کـرد :اتحادیه
اروپـا آمـاده همـکاری با ایران اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار ایرنـا ،موگرینی دیـروز درصفحه
توییتـر خـود نوشـت :ایرانیان در حیات سیاسـی کشـور
خـود مشـارکت پرشـوری داشـتند .مـن بـه رئیـس
جمهـور حسـن روحانی بابت پشـتوانه نیرومنـد مردمی
کـه بـه دسـت آورده ،تبریک مـی گویـم.
وی درادامـه نوشـت :اتحادیـه اروپـا آمـاده اسـت برای
روابـط دوجانبـه ،اجـرای کامـل برجـام ،آرامـش در
منطقـه و بـرآورده سـاختن توقعـات تمامـی ایرانیـان
همـکاری کنـد.
بـه گـزارش ایرنـا ،موگرینـی روز پنجشـنبه قبـل از
برگـزاری انتخابـات روز جمعـه در ایـران ،بـا تاکیـد
بـر اینکـه در بـاره تحـوالت انتخابـات ایـران و نتایـج
احتمالـی اظهـار نظـر نمی کنـد ،گفتـه بـود :انتخابـات
ایـران را بـا دقـت و مالحظه بسـیار دنبال مـی کنیم.در
برخـی مـوارد اشـتراک نظر و همـکاری خوبی داشـتیم
کـه از جملـه آن ها مـی تـوان به اجـرای توافق هسـته
ای اشـاره کـرد.
مسـئول سیاسـت خارجـه اتحادیـه اروپـا همچنیـن
گفتـه بـود :مـا همـکاری خیلـی خوبـی در ایـن زمینـه
بـا مقام هـای ایرانـی داشـتیم و خرسـندم کـه آژانـس
بیـن المللـی انـرژی اتمـی بـرای پنجمین بـار پایبندی
ایـران به تعهـدات خود را مورد تایید قـرار داده و جامعه
بیـن المللـی هـم بـا رفـع تحریمهـا بـه ایـن موضـوع
واکنـش نشـان داده اسـت.
موگرینـی تصریـح کـرده بـود :طـرف اروپایـی تعهدی
عمیـق بـرای بـردن سـرمایه ها بـه سـمت ایـران و
شـروع همـکاری در زمینه هـای مختلـف نشـان داده
ا ست .
*** تبریک سوالنا به حسن روحانی
خاویـر سـوالنا مسـئول پیشـین سیاسـت خارجـی
اتحادیـه اروپـا نیـز در صفحـه خـود در توییتـر انتخاب
مجـدد حسـن روحانـی را به سـمت ریاسـت جمهوری
ایـران تبریـک گفـت.
سـوالنا در توییتـی دیـروز (شـنبه) نوشـت :روحانـی
برنـده انتخابـات ایران اسـت .ایـن را تبریک می گویم.
فرصـت دیگـری بـرای ایـران و منطقـه.
***پوتیـن پیـروزی را بـه روحانـی
شـادباش گفـت
والدیمیـر پوتیـن رئیس جمهـوری روسـیه در پیامی به
حسـن روحانـی همتـای ایرانـی خـود ،پیـروزی وی در
انتخابـات ریاسـت جمهـوری را شـادباش گفت.
پوتیـن در پیـام خـود بـه رئیـس جمهـوری ایـران کـه
روز شـنبه در پایـگاه خبـری کاخ کرملین انتشـار یافت،
ضمـن شـادباش پیـروزی در انتخابـات ،تاکیـد کـرد:
آمـاده ایـم تالش هـای گسـترده تـری بـرای توسـعه
همکاری هـای دو کشـور و نیز دسـتور کار بیـن المللی
انجـام دهیم.
رئیـس جمهـوری روسـیه همچنیـن در پیام خـود ابراز
امیـدواری کـرده اسـت ،توافق هـای صـورت گرفتـه
بـه ویـژه در سـفر اخیـر روحانـی بـه روسـیه ( 7و 8
فروردیـن) همسـو بـا منافـع دو ملـت دوسـت و بـرای
حمایـت از ثبـات و امنیـت خاورمیانـه و کل جهـان
تحقـق یابـد.
**امیـر کویـت پیـروزی روحانـی را
تبریـک گفـت
شـیخ صباح االحمـد امیر کویت دیروز شـنبه با ارسـال
پیامـی به حجت االسلام و المسـلمین حسـن روحانی
رئیـس جمهـوری کشـورمان پیـروزی وی درانتخابـات
ریاسـت جمهـوری را تبریک گفت.
شـیخ صبـاح االحمـد در پیـام خـود بـه دکتـر روحانـی
بـا اشـاره به سـطح خـوب و دوسـتانه روابط دو کشـور
بـرای دولت و ملت ایـران آرزوی موفقیت و سـربلندی

کرده اسـت .
امیـر کویـت در پیام خود آورده اسـت  :امیـدوارم روابط
دو کشـور روز به روز روند توسـعه و گسـترش بیشـتری
را طـی کند .
شـیخ نـواف االحمد الجابـر الصباح ولیعهد و شـیخ جابر
المبـارک الصبـاح نخسـت وزیـر کویـت نیـز پیام هـای
تبریـک جداگانه ای را به حجت االسلام و المسـلمین
روحانـی ارسـال کردند .
*** رئیـس جمهـوری آذربایجـان
انتخـاب دکتـر روحانـی را تبریـک گفت
الهـام علـی اف رئیس جمهـوری آذربایجان روز شـنبه
طـی پیامـی بـه حسـن روحانـی رییـس جمهـوری
اسلامی ایـران انتخـاب مجـدد وی بـه ریاسـت
جمهـوری کشـورمان را تبریـک گفـت .
درپیـام تبریـک رئیـس جمهـوری آذربایجـان آمـده
اسـت :جنـاب آقای روحانـی ،انتخاب مجدد به ریاسـت
جمهوری اسلامی ایـران را به شـما تبریک می گویم .
ایـن پیـروزی در انتخابـات نشـانه اعتماد مردم به شـما
و تقدیـر از فعالیت هـای جنابعالـی در راسـتای توسـعه
کشـور دوسـت و برادر ایـران و ارتقای رفـاه حال مردم
کشـورتان می باشد .
رئیـس جمهـوری آذربایجـان در ایـن پیـام اضافـه
کـرده اسـت :مـن اهمیـت زیادی بـه روابـط جمهوری
آذربایجـان و جمهـوری اسلامی ایـران قائـل هسـتم.
وضعیـت فعلـی روابـط دو کشـور کـه بـه سـطح
همکاری هـای راهبـردی ارتقـا یافتـه ،خشـنود
کننـده اسـت .مـن نسـبت بـه گفـت و گوی سیاسـی،
همکاری هـای فـی مابیـن در حوزه های مختلـف و نیز
حمایـت ایـران از تمامیـت ارضی جمهـوری آذربایجان
ارزش زیـادی قائـل هسـتم .
الهـام علـی اف افـزود :روابـط دوجانبـه ایـران و
جمهـوری آذربایجـان در سـال های اخیر بیـش از پیش
توسـعه یافته و دیدارها و مذاکراتی که با شـما داشـتیم
و نیـز توافقنامه هـای همـکاری کـه امضـا و طرح های
مشـترک کـه اجـرا کردیـم در توسـعه روابط دو کشـور
نقـش مهمی داشـته اسـت .
علـی اف درایـن پیـام همچنیـن اضافـه کـرد :اطمینان
دارم تالش های مشـترک در راسـتای گسـترش هر چه
بیشـتر همکاری هـای دوجانبـه و چند جانبـه جمهوری
آذربایجـان و جمهوری اسلامی ایـران را مطابق منافع
مـردم دو کشـور کـه از ارزش هـای معنـوی مشـترک
برخوردارهسـتند،درآینده نیـز ادامـه خواهیـم داد .بـرای
شـما تندرسـتی و شـادی و در فعالیت آتی در راسـتای
ارتقـای هـر چـه بیشـتر رفـاه مـردم دوسـت و بـرادر
ایـران آرزوی توفیـق دارم.
*** رئیس کمیسیون سیاست خارجی
مجلس سنای ایتالیا :پیروزی روحانی حاکی
از قصد ایران برای گشایش به غرب است
«پیرفردینانـدو کازینـی» رئیـس کمیسـیون سیاسـت
خارجـی مجلـس سـنای ایتالیـا پیروزی حسـن روحانی
را در دوازدهمیـن انتخابات ریاسـت جمهوری ،حاکی از
قصـد ایران بـرای گشـایش در روابط با غرب دانسـت.
بـه گـزارش ایرنا به نقـل از خبرگزاری «نـووا» ،کازینی
دیـروز (شـنبه) گفـت :پیـروزی روحانـی در انتخابـات
ریاسـت جمهـوری در ایـران نشـان داد که این کشـور
نمی خواهـد تغییـر مسـیر دهـد و قصـد گشـایش بـه
غـرب را دارد.
*** کارشـناس فرانسـوی مسـائل
ایران در پـی پیروزی روحانـی :مذاکره
نکـردن بـا ایـران یک اشـتباه اسـت
"تیـری کویـل" ( )Thierry Covilleکارشـناس
مسـائل ایـران درپـی اعلام پیـروزی حسـن روحانـی
درانتخابـات ایـران درمصاحبـه بـا فرانـس 24گفـت:
مذاکـره نکـردن بـا ایـران یـک اشـتباه اسـت.
شـبکه تلویزیونـی فرانـس 24بـا اعالم پیروزی حسـن
روحانـی درانتخابـات ریاسـت جمهـوری ایـران از ایـن
کارشـناس مسـائل ایـران پرسـید :درعرصـه سیاسـت
خارجـی آیـا تغییـری شـاهد خواهیـم بود؟
کویـل ازمدرسـه "تجـارت نوانسـیا" ()Novancia
پاریـس درپاسـخ بـه این پرسـش گفـت :ایـران اهداف
و موضوعـات منطقـه ای خـود را رهـا نخواهـد کـرد
بخصـوص در عـراق  ،سـوریه و سـودان و قرار نیسـت
دوسـت غرب شـود.
وی افـزود :امـا آنچـه خبـر خوبـی اسـت ،ایـن اسـت
کـه فردی میانـه رو ماننـد روحانـی در ایران اسـت و با
ایران مـی تـوان مذاکـره کـرد.
بـه گـزارش ایرنـا ،کویـل بـه صراحـت بـه فرانس 24

گفـت :مذاکـره نکـردن بـا ایـران یـک اشـتباه بـزرگ
اسـت بخصـوص آنکـه آمریکا مـی گوید مـا نمی توانیم
بـا ایـران مذاکـره کنیم.
این کارشـناس فرانسـوی مسـائل ایران اضافـه کرد :ما
بـا توافـق هسـته ای چـه کردیـم؛ ما بـا ایـران مذاکره
کردیـم و بـه نظـر مـن تمامـی طرف هـا برنـده بودند.
مذاکـره بـا ایـران دشـوار اسـت امـا مذاکره بـا روحانی
بهتـر از مذاکـره بـا احمدی نژاد اسـت.
***خبرگـزاری فرانسـه :پیـروزی
مجـدد روحانـی اجازه مـی دهـد کـه
سیاسـت گشـایش بـا جهـان ادامـه یابد
خبرگـزاری فرانسـه در بـاره پیروزی حسـن روحانی در
دوازدهمیـن دوره انتخابـات ریاسـت جمهـوری ایـران
نوشـت« :ایـن پیـروزی بـزرگ بایـد بـه ایـن روحانـی
میانـه رو اجـازه دهـد کـه سیاسـت گشـایش بـا جهان
کـه در دولت نخسـت وی بـا توافق تاریخی هسـته ای
بـا قدرت هـای بـزرگ در جـوالی  2015محقـق شـد،
ادامـه دهد».
ایـن خبرگـزاری بـا تیتر«روحانـی بـار دیگر بـه عنوان
رئیـس جمهـوری انتخـاب شـد» ،افـزود« :تلویزیـون
دولتـی ایـران پیش از اعلام نتایج نهایـی انتخابات ،به
حسـن روحانـی رئیـس جمهوری میانـه رو وقـت برای
انتخـاب مجدد بـرای چهار سـال آتی ،تبریـک گفت».
ایـن گزارش مـی افزاید«:بـر اسـاس نتایـج رسـمی
جزیـی ،رئیـس جمهـوری وقـت در دور نخسـت
انتخابـات حـدود  57درصـد آرای را در برابـر ابراهیـم
رئیسـی رقیـب محافظـه کار (اصولگـرا) خـود کسـب
کـرد».
در ایـن گـزارش بـا اعلام اینکـه «نـرخ مشـارکت در
ایـن انتخابـات حـدود  70درصـد اسـت» ،آمده اسـت:
«پیـش از اعلام نتایـج اولیـه جزیـی ،برخـی رهبـران

عنـوان حمایـت از اقدامـات وی بـرای هدایـت ایـران
درخـروج از انـزوا ازطریق توافق هسـته ای با قدرتهای
جهـان دیده مـی شـود ،بـه برتـری رسـید.
بلومبـرگ نوشـت :براسـاس اعلام وزیـر کشـور ایران
حسـن روحانـی توانسـت  57درصـد آراء را از آن خـود
کنـد و در دور اول پیـروز انتخابـات شـود .ابراهیـم
رئیسـی رقیـب اصلـی روحانـی نیـز کـه یـک روحانی
محافظـه کار (اصولگـرا) بـود  38.5درصـد آراء را از آن
خـود کـرد .بیـش از 41میلیون نفـر از  56میلیـون واجد
شـرایط رای دادن در ایـن انتخابـات شـرکت کردنـد.
ایـن پایـگاه خبـری آمریکایـی ادامـه داد :پیـروزی
روحانـی در انتخابـات ریاسـت جمهـوری هـدف وی
در الحـاق ایـران بـه اقتصـاد بیـن الملـل را تقویـت
خواهـد کـرد .بـا ایـن حـال موفقیـت وی بـه همکاری
تشـکیالت محافظـه کار (اصولگـرا) کـه بطـور ضمنی
در رقابتهـای انتخاباتی از ابراهیم رئیسـی حمایت کرده
بـود ،بسـتگی دارد .همچنیـن موفقیـت حسـن روحانی
بـه اقدامـات و سیاسـت های دونالـد ترامـپ کـه روز
شـنبه بـرای مذاکـره بـا مقامـات عربسـتان در مـورد
مهـار نفـوذ منطقـه ای ایران وارد ریاض شـد ،بسـتگی
خواهـد داشـت.
یـک عضـو شـورای روابط خارجـه اروپا گفـت :روحانی
تلاش خواهـد کـرد تـا بـر مسـیر سیاسـت داخلـی و
خارجی ایران به سـوی میانه روی و گشـایش گسـترده
بـا قدرت هـای بین المللـی اثـر بگـذارد .در دوره جدید
حسـن روحانـی ،اصالحـات اقتصـادی جـدی تـر را
وعده مـی دهـد تـا اعتمـاد شـرکت های خارجـی برای
سـرمایه گـذاری در ایـران افزایـش یابد.
*** دیلـی تلگـراف :حمایـت ایرانیان
از تالش هـای حسـن روحانـی بـرای
ارتبـاط بـا غرب

محافظـه کار (اصولگـرا) پیـروزی رقیـب خـود را بـه
رسـمیت شـناختند».
بر اسـاس ایـن گزارش« ،نخسـتین تبریک هـا در مورد
پیـروزی روحانـی در شـبکه اجتماعـی تلگـرام توسـط
نماینده سـابق مجلـس که فعاالنه علیـه انتخاب مجدد
حسـن روحانـی تالش مـی کـرد ،مطرح شـد».
ایـن گزارش مـی افزایـد« :اسـحاق جهانگیـری
اصلاح طلـب و معـاون اول رئیس جمهـوری وقت که
در حمایـت از روحانـی از انتخابـات کناره گیـری کـرد
نیـز در توییتـر پیـروزی بـزرگ ملـت ایـران را تبریـک
گفت » .
ایـن گـزارش بـا اشـاره بـه اخبـار روزنامـه نـگاران
خبرگـزاری فرانسـه کـه از حضـور گسـترده
رای دهنـدگان ایرانـی در پـای صندوق هـای رای در
تهـران و اسـتان ها خبـر داده بودنـد ،نوشـت« :با توجه
بـه جمعیـت بـاالی رای دهنـدگان ،کار رای گیـری
بـرای شـش سـاعت تمدید شـد و نیمه شـب بـه پایان
رسید».
*** سی ان ان :حسن روحانی در
انتخابات ریاست جمهوری ایران پیروز شد
پایـگاه اینترنتـی شـبکه سـی ان ان اعالم کرد :حسـن
روحانی در انتخابات ریاسـت جمهوری ایران پیروز شـد.
ایـن تارنمـا در خبری در ایـن باره افزود :وزارت کشـور
ایـران دیـروز اعلام کـرد که حسـن روحانی بـار دیگر
رئیـس جمهوری ایران شـد.
وزیـر کشـور ایـران اعلام کرد کـه حسـن روحانی 57
درصـد آراء ( 23میلیـون و  549هـزار و  616رای) را
بدسـت آورده اسـت.
*** بلومبرگ :پیروزی قاطع روحانی در
حمایت از اقداماتش برای هدایت ایران
پایـگاه اینترنتـی شـبکه بلومبـرگ درگزارشـی
نوشت:حسـن روحانـی یـک پیـروزی قاطـع کـه بـه

بـه گـزارش ایرنـا ،روزنامـه دیلـی تلگـراف دیـروز
شـنبه در گزارشـی قبـل از اعالم رسـمی نتایـج نهایی
انتخابات ریاسـت جمهـوری ،با عنوان «حسـن روحانی
در شـرف پیـروزی تاریخـی بر رقیـب محافظه کارش»
نوشـت :درپی مشـارکت بـاالی مـردم در انتخابات روز
جمعـه ،زمـان رای گیـری بـه مـدت چندیـن سـاعت
تمدیـد شـد و پیـش بینی مـی شـود کـه از  56میلیـون
نفـر واجدیـن شـرایط 40 ،میلیـون نفـر در انتخابـات
شـرکت کرده انـد.
ایـن روزنامـه افـزود :اسـحاق جهانگیـری معـاون
اول رئیـس جمهـوری در پیامـی در صفحـه
توییترنوشـت":پیروزی بـزرگ ملـت ایـران درخلـق
حماسـه ای سـترگ و بیادماندنـی بـرای تـداوم راه
تدبیـر و امیـد را بـه آحـاد هموطنـان عزیـز صمیمانـه
تبریک مـی گویـم".
دیلـی تلگـراف اضافـه کرد:حسـن روحانـی  68سـاله،
روحانـی نسـبتا میانه رویـی کـه توافـق هسـته ای
سـال  2015را شـکل داد ،انتخابـات سـال جـاری را
انتخاب میـان آزادی هـای مدنـی بیشـتریاافراطی گری
عنـوان کـرده بـود.
ایـن روزنامـه نوشـت:در همیـن حـال ابراهیم رئیسـی
 56سـاله ،خـود را طرفـدار قشـر فقیـر معرفـی و روابط
سـخت تـری را بـا غرب خواسـتار بـود .او قشـر کارگر
کـه از بیـکاری رنـج بـرده و همچنیـن آن هایـی را که
نگـران زیـر سـئوال رفتن ارزش هـای انقالب هسـتند،
هـدف قـرا داده بـود .امـا بـه نظر مـی رسـد کـه رای
دهنـدگان از تالش هـای حسـن روحانـی بـرای ارتباط
بـا دنیـای غـرب حمایـت کردند.
ایـن روزنامـه همچنیـن بـه تمدیـد تعلیـق تحریم های
هسـته ای از سـوی واشـنگتن درهفتـه گذشـته اشـاره
وعنـوان کـرد :دسـت کـم در حـال حاضـر توافـق
هسـته ای روی ریـل خـود قـرار گرفـت .امـا دونالـد

آگهی مناقصه عمومی یک مرحلهای شماره /39-42م96/

نوبت اول96/2/30 :

نوبت دوم 96/2/31

اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان فارس در نظر دارد خدمات نظافتی ،فضای سبز ،پشتیبانی،
حفاظتی و نقلیه مربوط به سال  96خود را به شرح ذیل از طریق مناقصه و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
به بخش خصوصی واگذار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصهگران
و بازگشــایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارک الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام
خواهد شــد و الزم اســت مناقصهگران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبتنام در سایت مذکور و دریافت
گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
موضوع مناقصه برآورد و ضمانتنامه:
 -1خدمات نظافتی و فضای سبز اداره کل با برآورد اولیه  21358023041ریال و ضمانت شرکت در مناقصه  1067901152ریال
 -2خدمات نظافتی و فضای سبز پروژه پارسه پاسارگاد با برآورد اولیه  12369228637ریال و ضمانت شرکت در مناقصه  618461432ر یال
 -3خدمات حفاظتی اداره کل با برآورد اولیه  20139937492ریال و ضمانت شرکت در مناقصه  1006996875ریال
 -4خدمات نقلیه اداره کل با برآورد اولیه  4203087500ریال و ضمانت شرکت در مناقصه  210154375ریال
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ستاد  96/2/30میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از ساعت  7/30مورخ  96/2/30و تا ساعت  14/30روز شنبه مورخ 96/3/4
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد تا ساعت  14/30روز سهشنبه مورخ 96/3/16
تاریخ بازگشایی پاکات ساعت  9/30صبح روز چهارشنبه مورخ 96/3/17
نشانی :شیراز ،خیابان رودکی ،خیابان داوری ،اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری ،واحد  ،8امور قراردادها  32244068داخلی 203
اطالعات سامانه ستاد :مرکز تماس  02127313131دفتر ثبتنام 02188969737 -85193768
 /5047م الف

امور قراردادهای اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری فارس

ترامـپ رئیـس جمهـوری آمریـکا پیشـتر تهدیـد کرده
بـود کـه توافـق هسـته ای را اجـرا نخواهـد کـرد.
دیلـی تلگـراف اضافـه کـرد :البته حسـن روحانـی قادر
نبـود تـا به وعـده انتخاباتـی اش در سـال  2013مبنی
بـر آزادی افـراد حصـر شـده عمـل کنـد امـا گفتـه بود
کـه بـا حمایـت بیشـتر رای دهنـدگان در ایـن دوره از
انتخابـات ،قـادر خواهـد بـود تا تاثیـر بیشـتری بگذارد.
***فایننشـال تایمـز :انتخابـات ایران
همـه پرسـی بود
روزنامـه فایننشـال تایمـز نیـز در گزارشـی پیـش از
اعلام نتیجـه نهایـی انتخابـات ریاسـت جمهـوری
ایـران نوشـت :ایـن انتخابـات یـک همه پرسـی برای
اصالحـات بـود.
ایـن روزنامـه افـزود :کارشناسـان نگران هسـتند که به
رغـم پیـروزی قاطـع حسـن روحانـی او قادر بـه انجام
اصالحات بیشـتری نخواهـد بود.
فایننشـال تایمـز اضافـه کـرد :ابراهیم رئیسـی ،حسـن
روحانـی را بـه سـوء مدیریـت در بخـش اقتصـاد متهم
کـرد و در پـی سـفر بـه مناطق محـروم وعـده افزایش
هزینه هـای رفاهـی و شـغل زایـی داده بـود.
ایـن روزنامـه افـزود :هر چنـد رئیسـی پـس از انداختن
رای خـود در صنـدوق گفته بود که به نتیجـه انتخابات
احتـرام خواهد گذاشـت امـا یک خبرگـزاری نزدیک به
وی گـزارش داد کـه او بعدا نسـبت به کمبـود تعرفه ها
در حوزه هـای رای گیـری بـه وزارت کشـور شـکایت
کـرده بود.
فایننشـال تایمزنوشـت :تندروهـا و محافظـه کاران
(اصولگرایـان) معتقـد بودنـد کـه پیـروزی رئیسـی در
انتخابـات سـبب ضمانـت قـدرت اقتصـادی و سیاسـی
آن هـا خواهـد شـد و در پـی برداشـته شـدن تحریم ها
و گشـایش درهـای کشـور بـه روی سـرمایه گـذاران
خارجـی در معـرض خطـر افتـاد اسـت.
*** تایمـز :مشـارکت بـاالی مـردم
ایـران بـه معنـای انتظـار از روحانـی
بـرای عمـل بـه وعده هایـش اسـت
روزنامـه تایمـز نیـز در گزارشـی نوشـت :هرچنـد پـس
از پیـروزی انقلاب اسلامی ایـران ،رئیسجمهـوری
همـواره در دور دوم پیـروز انتخابـات بـوده اسـت؛ امـا
ایـن بـار تلفیقـی از نارضایتـی نسـبت بـه وضعیـت
اقتصـاد و طرفـداری تندروهـا و محافظـه کاران
(اصولگرایـان) از رئیسـی ،نتیجه انتخابـات را در هالهای
از تردیـد قـرار داده بـود.
ایـن روزنامه افـزود :این انتخابـات ،انتخاب میـان ادامه
رونـد آهسـته تعامـل بـا غـرب کـه از سـوی حسـن
روحانـی وعـده داده شـده یـا عقـب نشـینی ایـران بـه
وضعیـت سـنتی اش بـود .هرچنـد ناظـران بـر ایـن
بـاور بودنـد کـه حسـن روحانـی دوبـاره در انتخابـات
پیـروز خواهـد شـد امـا سـایر نامزدهـای محافظـه کار
(اصولگـرا) بـه نفـع ابراهیم رئیسـی کنار کشـیده و کار
او در انتخابـات سـخت شـده بـود.
تایمـز افزود :مشـارکت بـاالی مـردم در انتخابات بدین
معناسـت کـه آن هـا انتظار دارنـد که حسـن روحانی به
وعده هـای انتخاباتـی اش عمـل کنـد .ایـن مشـارکت
همچنین سـندی بـر محبوبیت حکومت ایران از سـوی
افکار عمومی اسـت.
*** البنـاء :ایـران با این مـردم و این
رئیـس جمهـوری شایسـته دسـتیابی بـه
اهداف بزرگ اسـت
روزنامـه «البنـاء» دیـروز شـنبه در تحلیلـی بـه قلـم
«روزانـا نقال» «به دسـتاورد بـزرگ دیپلماتیک» ایران
اشـاره کـرد و نوشـت :سـخن گفتـن در بـاره جمهوری
اسلامی ایـران در محافـل غربـی بـرای کسـانی کـه
تجربـه حضـور در عرصه هـای دیپلماتیـک و مذاکرات
را داشـتند قـدری نامانـوس بـود .خیلی هـا ایـران را به
عنـوان یک کشـور خـارج از قانون و دور از دموکراسـی
بـه حسـاب می آوردنـد و هیـچ نشـانی از یـک کشـور
امـروزی در عصر جهانی شـدن در آن سـراغ نداشـتند.
انقلاب اسلامی در ایـران مرحلـه مهمـی بـود تـا
سـپیده دم جدیـدی را در ایـن کشـور رقـم زده و
سـرآغاز تغییـرات نوینـی باشـد؛ تغییراتـی کـه برخـی
آن را «انـزوا» بـه شـمارآورده وبرخـی نیـزاز آن
بـه «تولـد جدیـد» و «رهایـی ایـران» از بندهـای
آمریکایـی و غربـی تعبیر مـی کننـد .درسـت اسـت که
قانـون اساسـی ایـران ،نظـام اسلامی را بـرای کشـور
تعریـف کـرده امـا اصـل عدالـت باعث مـی شـود
حقـوق قومیت هـا و ادیـان دیگـر نـه تنهـا هـدر نـرود
بلکـه به موجـب قانون حفظ شـده و از تعـرض مصون

خالصه آگهی مزایده
اداره اوقاف و امور خیریه جهرم ششــدانگ یک قطعه زمین به مساحت  28805مترمربع از موقوفه سید عبداله
مساوات (قلعه نو) تحت پالک  8558/1واقع در سه راهی سیمکان از تاریخ  96/3/17به مدت یک سال با قیمت
پایه کارشناسی ســالیانه  52/000/000ریال از طریق مزایده به اجاره واگذار می نماید .داوطلبین می توانند با
مراجعه به این اداره و دریافت آگهی مزایده حداکثر تا ساعت  10صبح روز چهارشنبه مورخ  96/3/17پیشنهادات
خود را به دفتر این اداره تحویل نمایند.
رسول نیک سرشت
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان جهرم استان فارس
خالصه آگهی مزایده
اداره اوقاف و امور خیریه جهرم ششــدانگ یکباب مغازه موقوفه محمدعلی رازقی تحت پالک  5161واقع در
کوچه جنب مســجد جامع به مساحت تقریبی  13/20مترمربع به انضمام انباری پشت آن از تاریخ  96/3/17به
مدت یک ســال تمام با حداقل اجاره بها ماهیانه  6/500/000ریال از طریق مزایده به اجاره واگذار می نماید.
داوطلبین می توانند با مراجعه به این اداره و دریافت آگهی مزایده حداکثر تا ساعت  10صبح روز چهارشنبه مورخ
 96/3/17پیشنهادات خود را به دفتر این اداره تحویل نمایند.
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معاوضه کتاب کهنه با نو،
قدیمی  -جدید
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بمانـد .ایـران بـرای خیلی ها تجسـم روح شـهروندی و
منـادی همزیسـتی بیـن همه طوائف و مذاهب اسـت و
حقـوق زنـان را در داشـتن فعالیت هـای آزاد سیاسـی و
عضویـت در احـزاب به رسـمیت می شناسـد ،بر خالف
عربسـتان و دیگـر کشـورهای عربـی و اسلامی کـه
نتوانسـتند ماننـد ایـران الگـوی متمدنانه ای از اسلام
در منطقـه و جهـان بـه نمایـش بگذارند.
تیـم روحانـی شایسـته تبریـک گویـی از سـوی مـردم
اسـت و ایـران بـا ایـن مـردم و ایـن رئیـس جمهـور
سـزاوار دسـتیابی بـه همـه آن اهدافـی اسـت کـه
توافق هـای صـورت گرفتـه بـرای ایـران توسـعه
یافتـه در بعـد اقتصـادی آن را دنبـال کرده انـد .ایـن
دسـتاورد بـزرگ دیپلماتیـک سـزاوار توجـه و اهتمـام
و ادامـه مسـیر بـا روحیـه فـردی همچـون ظریـف
اسـت و بـا مقبولیتـی کـه وی در عرصـه بیـن المللـی
دارد .ظریـف دوسـت همـه اسـت ،فـردی بـا فرهنـگ
و پایبنـد بـه اصـول کـه توجـه ویـژه ای به کشـورش
دارد .لبخنـد ظریـف و دسـتی کـه بـه نشـان پیـروزی
بـر روی بالکـن هتـل مذاکـرات در سـوئیس بـاال بـرد
هنـوز در ذهـن ایرانی ها و جهانیان نقش بسـته اسـت.
فرصـت چهـار سـاله دوبـاره بـه مثابـه هدیه ای اسـت
تـا از ایـن پیـروزی بـزرگ حمایـت بـه عمـل آیـد ،به
ویـژه اینکـه واشـنگتن در آسـتانه انتخابـات بـا تمدیـد
تعلیـق تحریم هـا بـه ایـران ایـن پیـام را فرسـتاد کـه
نمی خواهـد بـا تهـران درگیـر شـود .امـا آیـا ایرانی هـا
ایـن پیـام را خواهنـد گرفـت؟
***پیـروزی روحانـی و مشـارکت
مردمـی در انتخابـات ایران عنـوان اول
رسـانه های عـراق
پیـروزی حسـن روحانـی در دوازدهمیـن دوره انتخابات
ریاسـت جمهـوری ایران و مشـارکت بـاالی مردمی در
دوره از انتخابـات ایـران از بامـداد دیـروز شـنبه عنوان
اول رسـانه های عـراق بـوده اسـت و تلویزیـون دولتی
این کشـور لحظه به لحظه روند شـمارش آراء را دنبال
می کند.
بـه گـزارش خبرنـگار ایرنـا ،تلویزیـون دولتـی
عـراق و دیگـر شـبکه های خبـری ایـن کشـور
در خبـری فـوری اعلام کردنـد کـه حسـن روحانـی
 58درصـد آراء را به دسـت آورد و بـرای یک دوره دوم
چهارسـاله رییـس جمهور ایـران باقی ماند.
همزمـان برخـی خبرگزاری هـا و سـایت های خبـری
عـراق نیـز از سـاعات اولیـه بامـداد دیـروز شـنبه خبـر
پیروزی روحانی را در شـمارش اولیـه آراء بازتاب دادند.
"الفـرات نیـوز" ارگان خبـری مجلس اعالی اسلامی
عراق نوشـته اسـت کـه روحانی در شـمارش های اولیه
آراء ،همچنـان پیشـتاز انتخابات ایران اسـت.
سـایت خبـری "المسـله" کـه از آن بـه عنوان سـایت
نزدیـک بـه دولـت عـراق یاد مـی شـود ،نوشـته اسـت
کـه در شـمارش های اولیـه آراء ،حسـن روحانـی پیروز
انتخابـات ریاسـت جمهوری شـده اسـت.
امـا سـایت خبـری "اسـکای پـرس" نوشـته اسـت که
حسـن روحانـی در مسـیر پیـروزی بـرای دومیـن دوره
ریاسـت جمهـوری ایران اسـت.
خبرگـزاری عراقـی "نینـا" نیـز نوشـته اسـت کـه
شـمارش اولیـه آراء نشـان می دهـد که حسـن روحانی
پیـروز انتخابـات اسـت امـا رقیـب او  ،ابراهیم رئیسـی
نسـبت بـه وجـود برخی تخلفـات اعتراض کرده اسـت.
ایـن خبرگـزاری در ادامـه افـزوده اسـت که میـزان
مشـارکت در انتخابـات فراتر از  70درصد بوده اسـت و
بالـغ بر  40میلیـون نفر واجـد شـرایط رای در انتخابات
ایـران شـرکت کردند.
در همیـن راسـتا خبرگـزاری "نـون" نزدیـک بـه
عتبـه حسـینی بـه مشـارکت بـاالی مـردم ایـران در
دوازدهمیـن دوره انتخابـات ریاسـت جمهـوری اهتمام
داده و نوشـته اسـت کـه  40میلیـون نفـر واجد شـرایط
رای در انتخابـات ایـران شـرکت کردنـد.
برخـی رسـانه های عـراق نیـز گـزارش کردنـد کـه
تلویزیـون دولتـی ایـران بطـور رسـمی پیروزی حسـن
روحانـی را در انتخابات ریاسـت جمهـوری ایران اعالم
کرده اسـت.
در طـول روزهـای اخیـر رسـانه ها در عـراق بطـور
گسـترده ای بـه انتخابات ایـران و این کـه کدامیک از
نامزدها شـانس بیشـتری بـرای پیروزی دارنـد ،اهتمام
ویـژه داده بودند.
رسـانه های عـراق بـا توجـه بـه نگرش هـای سیاسـی
مختلـف اعـم از اسلام گـرا گرفتـه تـا لیبـرال و
قومیـت گـرا تنهـا بـه انعـکاس اخبـار انتخابـات ایران
محـدود نشـدند ،بلکه میزگردهـای مختلفـی در ایـن
بـاره برگـزار کـرده و انتخابـات ایـران را از جنبه هـای
مختلـف بحـث و بررسـی کردنـد .بـه گـزارش ایرنـا،
عبدالرضـا رحمانـی فضلـی وزیـر کشـور دیـروز شـنبه
بـا اعلام نتیجـه نهایـی انتخابـات ریاسـت جمهـوری
اعلام کـرد :حسـن روحانـی بـا کسـب بـا  23میلیـون
و  549هـزار و  616رای ( 57درصـد آرا) بـه عنـوان
دوازدهمیـن رئیـس جمهوری اسلامی ایـران برگزیده
شـد .وزیر کشـور در جمـع خبرنـگاران افزود :تـا کنون
نتایـج  99.7درصـد شـعبات اخـذ شـده و تقریبـا نتیجه
نهایی اسـت که تعـداد آرای ماخـوذه  41میلیون و 220
هـزار  131رای اسـت .وزیر کشـور یادآور شـد :ابراهیم
رئیسـی نیـز  15میلیون و  786هـزار و  449رای (38.5
درصد آرا ) را کسـب کرد .سـید مصطفی میرسـلیم 478
هـزار و  215رای و سـید مصطفی هاشـمی طبـا 215
هـزار و  450رای را کسـب کردنـد .وی همچنین گفت:
بـه خاطـر داشـتن نعمـت جمهـوری اسلامی ایـران و
مـردم سـاالری حاکم بـر آن خدا را شـاکر هسـتیم که
مـردم عزیـز در چارچـوب قوانیـن جمهـوری اسلامی
ایـران توفیـق مشـارکت در تعیین سرنوشـت خودشـان
را پیـدا کردنـد و در انتخاب هـای انجـام شـده تا کنون
همـواره بـا خلـق حماسـه ها و حضـور پرشکوهشـان
صفحـات زرینـی را در تاریـخ انقلاب اسلامی بـه
یادگار گذاشـتند.

