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رژيم صهيونيستي روز به روز ضعيف تر مي شود

 407كشته و بيش از  6700زخمي در زمين لرزه  7/3ريشتري غرب كشور
رهبر معظم انقالب :دستگاهها با همه توان به ياري آسي بديدگان بشتابند
سپاه و ارتش به كمك زلزلهزدگان شتافتند
سه روز عزاي عمومي در استان كرمانشاه اعالم شد

چه مي كند اين شازده!

»

در عربستان چه خبر است؟

محمدكاظم انبارلويي
قسمت اول
anbarloee.ir
 -1اولين روز سال  1400هجري قمري مصادف با  20نوامبر  1979يك گروه
چريكي به رهبري يك واعظ سعودي با حمله و اشغال مسجد الحرام و گروگانگيري
حجاج اعالم كرد؛ حكام سعودي مسلمان نيستند ،آنها مشتي فاسد ،شرابخوار و
زنباره هستند .آن هنگام ملك خالد پادشاه عربستان بود .دربار به كمك يك گروه
كماندويي فرانسوي ،شورش را سركوب كرد  .در اين حادثه  127تن از نيروهاي
امنيتي سعودي و  250تن از نيروهاي شورشي كشته شدند.اين حادثه درست 16
روز پس از تصرف النه جاسوسي آمريكا در تهران در آبان  58توسط دانشجويان
پيرو خط امام خميني (ره) صورت گرفته بود و موج اسالمخواهي در ايران و منطقه
همانند يك توفان عمل مي كرد .حكام عربستان پس از حادثه تصرف مسجدالحرام
شروع كردند قرآن چاپ كردن ،مسجد ساختن و مدرسه ديني بنا كردن و اين كار
را در گستره وسيعي از جهان اسالم انجام دادند.آنها يك سياست ديني را در كشور
براي كسب مشروعيت ،حاكم كردند و اين سياست مبتني بر قرائت وهابيت از اسالم
بود .محصول اين سياست ،ظهور القاعده بود .غرب از چنين قرائتي سود مي برد
و آن را به ويژه در افغانستان براي مقابله با اشغال افغانستان توسط شوروي الزم
مي ديد ،اما پس از فروپاشي شوروي و به ويژه پايان جنگ هشت ساله صدام عليه
ايران ،گروه هاي چريكي وهابي روي دست آمريكاييها ماندند و نمي دانستند با آن
چه كار كنند .حادثه  11سپتامبر باعث شد آمريكايي ها با حمله به عراق و افغانستان
و برپا كردن زندان هاي وسيعي در جهان اسالم و حتي در اروپا چريكهاي متمرد
از فرمان واشنگتن را به دار و درفش بكشند و از باقي مانده آنها جماعتي بسازند
ن ترين برخوردها از
كه رودرروي بيداري اسالمي در جهان اسالم بايستند و با خش 
زنده سوزي گرفته تا سربريدنها و اعمال شكنجههاي قرون وسطايي ،تصوير
زشتي از اسالم را به نمايش بگذارند .بدين نحو بود كه گروه هايي مثل داعش و
النصره پديد آمدند و مأموريت آنها تجزيه كشورهاي اسالمي منطقه و جبران شكست
آمريكا و رژيم صهيونيستي در پديداري خاورميانه بزرگ بود!
سر نخ اين اعمال تروريستي در تل آويو و رياض بود .اكنون اين «پروژه» كه قرار
بود آن را «پروسه» بنامند ،شكست خورده است.
ي ها در معركه گيري خود در غرب آسيا براي سرگرم كردن مردم منطقه و
آمريكاي 
دور كردن آنها از بيداري اسالمي ،از جعبه مارگيري خود داعش والنصره را بيرون
آوردند و تروريسم را به جان ملت هاي مسلمان انداختند .آنها اکنون به اين ادراك
رسيده اند كه اين مارها و افعيها حال مبارزه با اسالم حقيقي را ندارند و از سد
نيروهاي مقاومت نمي توانند عبور كنند و گاهي هم خود آنها را نيش ميزنندو لذا
از اين ترفند خود هم نتيج ه اي نگرفتند.
 -2اين روزها در رياض خبرهايي است .تحليل چند و چون آن مهم است .سلمان
بن عبدالعزيز پادشاه  81ساله عربستان از پيچيدگي هاي سياسي نقشههاي غرب
در منطقه سردرنميآورد .او تخت و تاج خود را از يك پادشاه  90ساله گرفته و
به زودي به جايي خواهد رفت كه اسالف سعودي اش به آنجا رفتند .محمد بن
سلمان پسر  32ساله او عم ًال همه کاره عربستان است و قدرت را با مديريت يك
سرويس امنيتي انگليسي ،اسرائيلي و آمريكايي در دست دارد .محمد بن سلمان
هفته گذشته  500شاهزاده سعودي را به بهانه فساد ،تو گوني كرد و فرستاد
زندان! در ميان آنها جمعي از وزرا و بزرگان آل سعود ديده مي شوند .صاحبان
سه شبكه تلويزيوني خصوصي هم در ميان بازداشت شدگان هستند .گونه شناسي
بازداشت شدگان نشان مي دهد چينش قدرت در عربستان از حالت ائتالفي هفت
خانواده سعودي خارج و تبديل به يك خانواده شده است.
از اين پس عربستان «سعودي» را بايد عربستان «سلماني» خواند .قرار است پادشاه
جوان به زودي جاي پدر را بگيرد و اين سلماني شروع كند به اصالح سر «قدرت» در
سرزمين حجاز! ماموريت پادشاه جوان تا ژاندارمي منطقه هم ارتفاء داده شده است.
عربستان با اقدامات «بي ثبات ساز» در منطقه مأموريت دارد نيروهاي مقاومت را
در عراق ،لبنان ،سوريه و يمن سرگرم كند تا مبادا به فكر ضربه به اسرائيل بيفتند.
غرب مشكل پيرساالري در عربستان را با پر و بال دادن به «بن سلمان» دارد حل
مي كند و قصد دارد با حمايت از او حد اقل نيم قرن حاكميت خود را در عربستان
و آينده منطقه تضمين كند.

مرکز قلب تهران

نمايشي بكر و ارزشي كه ازآن حمايت نشد !
راه اندازي موزه تئاتر از وعده و شعار تا عمل
جريان حاكم بر جشنواره فيلم فجر نسبتي با انقالب ندارد

تحريم بانكي ايران به امارات رسيد!

دو مرحله اي نوبت اول

مرکز قلب تهران از افراد حقوقي واجد شرايط جهت شرکت در مناقصه به شرح اسناد ذيل دعوت به عمل مي آيد:
الف  -نام و نشاني مناقصه گزار  :بيمارستان مركز قلب تهران به نشاني  :خيابان كارگر شمالي _ نبش جالل آل احمد
ب – نوع ،کميت و کيفيت خدمات مورد مناقصه  :تهيه مواد غذايي ،طبخ و توزيع غذاي بيماران و پرسنل بيمارستان مرکز قلب تهران
ج  -نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه :
مبلغ000ر000ر780ر 2ريال ( دو ميليارد و هفتصد و هشتاد ميليون ريال ) ضمانت نامه بانكي و يا واريز به حساب مرکز قلب تهران ( مطابق اسناد
مناقصه )
د  -محل و مهلت دريافت اسناد :
محل دريافت اسناد از مناقصه گزار ،دبيرخانه بيمارستان واقع در طبقه زيرزمين اول( ،) U1و مهلت دريافت اسناد ،تا حد اکثر  5روز کاري پس از
انتشار نوبت اول آگهي ( و يا  4روز پس از انتشار نوبت دوم آگهي)  ،در ساعت اداري (شنبه تا چهارشنبه  8صبح لغايت  3بعد از ظهر و روز پنجشنبه
تا ساعت ) 13
ه – محل و مهلت تحويل پيشنهادات به مناقصه گزار :
محل تحويل پيشنهادات و ديگر اسناد مربوطه ،دبيرخانه بيمارستان واقع در طبقه زيرزمين اول (  ) U1و مهلت آن ،مطابق آنچه در اسناد ذکر گرديده
 ،دو هفته پس از تاريخ اتمام مهلت دريافت اسناد مناقصه در ساعت اداري ( تاريخ دقيق در اسناد مناقصه ذکر گرديده است).
و -محل و زمان گشايش پيشنهادها ( پاکات "الف" و "ب") :
محل گشايش پيشنهادات شرکت کنندگان در مناقصه ،حوزه مديريت بيمارستان واقع در طبقه زيرزمين اول( )U1و زمان آن مطابق آنچه در اسناد ذکر
گرديده ساعت  10صبح اولين روز کاري بعد ازاتمام مهلت تحويل اسناد مناقصه (.تاريخ دقيق در اسناد مناقصه ذکر گرديده است).
•بديهي است شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شرايط مقرر در اسناد مناقصه بوده و مناقصه گزار در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات
برابر ارزيابي كيفي و فني مناقصه گران مختار است.
نوبت اول 1396/08/23 :
نوبت دوم 1396/08/24 :
م الف 2669
دت 96/8/24

مركز قلب تهران

آگهي مناقصه عمده (نوبت دوم)

ب هکارگيري تج ربه ها ،نياز امروز ايران
نگاه ويژه ارتش پاکستان به ايران؛ پايداري روابط دوجانبه

اخبار برگزيده »

آگهي مناقصه عمومي

» سرمقاله
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات
بهداشتي درماني تهران

صفحه 10

سرزمين فلسطين يک سده
پس از اعالميه بالفور

شهرداري قم در نظر دارد موضوع پروژه هاي مشروحه ذيل را با مشخصات و شرايط کلي زيراز طريق مناقصه عمده به شرکتهاي واجد شرايط واگذار
نمايد.
شرح مختصر پروژه ها :
 -1احداث فضاهاي روباز ورزشي در سطح مناطق هشتگانه قم به مبلغ برآورد  10/427/820/735ريال در مدت  6ماه به مبلغ ضمانت شرکت در
مناقصه 522/000/000ريال
 -2احداث بوستان بلوك  11شهرك قدس به مبلغ برآورد  6/530/428/780ريال در مدت  6ماه به مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه 327/000/000
ريال
 -3احداث بوستان  15خرداد (منطقه يک) به مبلغ برآورد  3/128/054/624ريال در مدت  3ماه به مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه 157/000/000
ريال
شرايط:
 ارائه گواهينامه صالحيت از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري ارائه اصل فيش واريزي به مبلغ  2،000،000ريال به ازاي خريدهر يک از اسناد مناقصه به شماره حساب  4092994607بانک ملت به نامشهرداري قم(هزينه خريد اسناد مناقصه غير قابل استرداد مي باشد)
 برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد. شهرداري در رد يا قبول هر يک از پيشنهادات مختار است. ساير اطالعات و جزئيات دراسناد مناقصه موجود مي باشد. مناقصه شماره  2طبق شرايط خصوصي پيوست داراي پيش پرداخت ميباشد و مناقصه شماره  1و  3فاقد پيش پرداخت ميباشد. حداکثر مهلت خريد اسناد مناقصه و ارائه پاکات پيشنهاد قيمت تا  10روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم مي باشد مبلغ پيشنهادي مي بايست از حيث مبلغ مشخص ،معين و بدون ابهام بوده و در پاکت الك و مهر شده تسليم گردد. پيشنهاد دهندگان بايد يک نسخه از اسناد مناقصه را دريافت و با قيد قبولي و بدون قيد و شرط  ،امضا کرده و به پيشنهاد خود ضميمه نمايند. هزينه درج آگهي ها بر عهده برنده مناقصه مي باشد.محل توزيع اسناد  :قم -بلوار امام موسي صدر-شهرداري قم -بلوک  -Bطبقه دوم-معاونت شهرسازي و امور زيربنايي شهرداري قم -اداره هماهنگي
و برنامه ريزي امور عمراني -شماره تماس 025-36104585 :
محل تحويل پاکات  :قم -بلوار امام موسي صدر -شهرداري قم – بلوک  -Aطبقه ششم -اداره حراست و امور محرمانه www.qom.ir
نوبت اول 1396/08/22 :
اداره کل روابط عمومي و بين الملل شهرداري قم
نوبت دوم 1396/08/23 :

ک «امارات ان بي دي» با ارسال نامههايي
جمعي از تجار ايراني ميگويند بان 
مشترک به آنها اعالم کردند که از اين پس حق مراودات اقتصادي و برداشت پول
را در بانکهاي اين کشور ندارند .براساس نامهاي که گروهي از تجار ايراني فعال در
امارات در اختيار خبرگزاري ميزان قرار دادهاند ،بانک «امارات ان بي دي» ادعا کرده
است «به عنوان بخشي از بررسيهاي در حال انجام ،ما به اين نتيجه رسيدهايم که
بيش از اين حسابهاي شما متناسب با معيارهاي ما نيستند ».اين بانک اماراتي
صراحتا ميگويد :به شما توصيه ميکنيم که قادر به ادامه ارتباط با شما نبوده و با
احترام از شما خواستاريم حساب خود را بسته و اقدامات بانکي ديگري را جايگزين
آن کنيد .بانک «امارات ان بي دي» تنها  30روز از زمان ارسال نامه به تجار ايراني
مهلت داده است که پول خود را از اين بانک خارج کرده و به بانکهايي ديگر منتقل
کنند .تجار ايراني عنوان کردهاند چهارسال پيش نيز اتفاق مشابهي براي بسياري از
فعاالن اقتصادي ايران در امارات رخ داده بود ،که بعد از مدتي اين مشکل رفع شد.
بانک "امارات ان بي دي" پس از طرح هشدارهايي به اين گروه از تجار ايراني اعالم
کرده است :تمامي چکهاي استفاده نشده و کارتهاي اعتباري خود را براي فسخ
(باطل) کردن به بانک برگردانيد .کليه معامالت انجام شده بر اساس اين حساب
پس از دريافت اطالعيه را متوقف کنيد.
***

عربستان در محاسبات ايران ناچيز است

يک پايگاه آمريکايي در مطلبي تاکيد کرد :در حالي که تهديد ايران ،پيش برنده
و راهبر سياست منطقهاي عربستان سعودي است ،رياض تنها بخش کوچکي از
محاسبات ايران است .نشنال اينترست در يادداشتي تصريح کرد :در حالي که
مهمترين نگراني سياست خارجي براي عربستان سعودي ،ايران است اما عربستان
سعودي حتي در ليست نگرانيهاي مهم ايران وجود ندارد .در اين مطلب آمده
است :نگرانيها درباره هژموني منطقهاي ايران براي مدت طوالني وجود داشته
است .ايران هميشه نيرويي بوده که درباره مسائل منطقه رويش حساب باز شده
است و اين چيزي است که ايران در يادآوري آن به کشورهاي عربي ،به خود
ترديد راه نميدهد .در ادامه يادداشت ميخوانيم :براي عربستان سعودي اساس
تهديد ،حمله احتمالي ايران نيست بلکه اساس تهديد ،طرح سواالت و ترديدها
درباره مشروعيت سياسي و منطقهاي اين کشور از سوي تهران است .براي مثال
وقتي که مقامات ايراني درباره قيموميت و سرپرستي رياض بر مهمترين شهرهاي
مقدس جهان اسالم ترديد ايجاد و سوال مطرح ميکنند .در ادامه آمده است :ايران
به عربستان سعودي بي اعتناست و در ميان اولويتهاي سياست خارجي ايران،
عربستان سعودي پشت سر روابط با قدرتهاي بزرگ و مقابله با تروريسم قرار
دارد .ايران معتقد است که مشروعيت آن از داخل کشور ،از تاريخ و فرهنگش بر
ميآيد در حالي که مشروعيت کشورهاي عربي خليج فارس از تاييد ديگران و
ثروت بادآورده جديدشان برميخيزد .از نظر ايران ،خاندان آل سعود فاقد تاريخ
و توانمندي بومي و محلي است و با صرف مقادير هنگفت پول درصدد جبران
اين نقيصه است.
***

دم خروس!

پايگاه خبري تحليلي فتن نوشت :علي مطهري که در سال  90نمايندگان مخالف
سوال از رئيس جمهور را وکيل الدوله ناميد و آنان را نصيحت مي کرد ،اين روزها
تالش دارد نمايندگان را از سوال از روحاني منصرف کند!
***

هشدار به دستگاه ها در باره مازاد دانستن ايثارگران

روزنامه خراسان نوشت :طبق بخشنامه جديد يک نهاد مسئول به تعدادي از سازمان ها
و ادارات دولتي ،با تشريح مقرراتي که در قانون برنامه ششم توسعه با هدف حمايت
از ايثارگران تدوين و از ارديبهشت امسال اجرايي شده ،در پاسخ به ابهامات برخي
مديران تاکيد شده است که هيچ کدام از واحدهاي سازماني مجاز نيستند ايثارگران
شاغل را به عنوان نيروي مازاد يا نبود نياز ،معرفي کنند .در اين ابالغيه ،تنها استثناي
اين دستور« ،محکوميت ايثارگران در هيئت تخلفات اداري» بيان شده است.
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