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رئيس مجلس:

ريشه مناقشات تروريستي
تجاوزاتنظاميآمريكاست
رئيس جمهور :زبان فارسي
پاره اي از پيوست تاريخي اي ران است
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سخنگوي وزارت خارجه :اتحاديه عرب آب در هاون مي کوبد

آيت اهلل آملي الريجاني:

دولت را درسياستهاي ارزي حمايت ميکنيم
آمريكا موازين و حقوق بين الملل را به سخره گرفته است

رئيس قوه قضائيه گفت :دولت را درسياستهاي ارزي حمايت کامل ميکنيم.به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان ،آيت اهلل آملي الريجاني درجلسه مسئوالن عالي قضائي ،با اشاره به التهابات اخير در بازار ارز و تدابير
دولت براي مديريت بازاراظهار کرد :بحمداهلل با تدبير دولت  ،تالطم هاي موجود در بازار ارز تا حدي حل شده
است گرچه توقع داشتيم که دولت و بانک مرکزي زودتر وارد عمل شوند ،اما به هر حال قوه قضائيه ازهراقدامي
در جهت صيانت از ارزش پول ملي و ايجاد ثبات در بازار ارزکه الزمه کار اقتصادي است حمايت همه جانبه
مي کند.رئيس قوه قضائيه با تاکيد بر پشتيباني ازتعادل در بازار ارز و مجموعه اقدامات براي بسترسازي اين امر،
تصريح کرد :نيروي انتظامي وسايرنهادهاي امنيتي نيزبراي اجراي سياست هاي دولت درساماندهي و مديريت
بازار ارزهمکاري کامل را خواهند داشت واميدواريم که دولت نيزبرخي کاستي هاي موجود را اصالح کند تا
تجاروبازرگانان نيز نگران فعاليت هاي خود نباشند.آيت اهلل آملي الريجاني افزود :دربحث مبارزه با قاچاق کاال
نيزاميدواريم که همه دستگاه ها با انجام وظايف قانوني خود تالش کنند که اقتصاد ملي ازاين ناحيه آسيب نبيند.

رئيس قوه قضائيه درادامه سخنان خود با اشاره به حمله اخيرآمريکا ،انگليس وفرانسه به مناطقي ازسوريه ،خاطر
نشان کرد :در روزهاي اخيرشاهد هجمه جنايتکارانه محورشرارت وجنايت درمنطقه عليه سوريه بوديم .آمريکا
با همدستي انگليس وفرانسه بر خالف تمام موازين بين المللي ،اخالقي وانساني بيش از 100موشک به سوريه
شليک کرد .چنين اقدامي را نه سازمان ملل تجويزکرده بود ونه موازين حقوق بين الملل چنين اجازه اي را مي
داد اما آمريکا ومتحدانش موازين بين المللي را به سخره گرفتند و با طرح دروغ تکراري استفاده ازسالح هاي
شيميايي به اين منطقه حمله کردند.آيت اهلل آملي الريجاني با ابرازتاسف شديد ازاقدام برخي حاکمان
خودفروخته جهان اسالم که در شب مبعث پيامبر ،حمله جنايتکارانه به سوريه را مورد حمايت قراردادند ،اظهار
کرد :خوشبختانه اين اقدامات موجب بصيرت افزايي ونزديکي هرچه بيشترملت هاي مسلمان ميشود وآنها به
خوبي متوجه مي شوند که امثال آمريکا ومتحدانش به هيچ عنوان قابل اعتماد نيستند.
ادامه در صفحه 10

سيد حسن نصراله:

وزير كشور :

آمريكا در حمله به سوريه براي تغيير معادله
به نفع رژيم صهيونيستي شكست خورد
وال استريت ژورنال :پيروزي مسكو  ،دمشق و تهران با بمباران تغيير نمي كند

صفحه 9

آگهي مزايده عمومي

ترقه بازي سه ياغي جهاني

»

فيروزآبادي :بيمه بيكاري به كسب و كارها براي كوچ از تلگرام اختصاص مي دهيم

نوبت دوم

وزارت كشور
استانداري تهران
شهرداري حسنآباد فشافويه

شهرداري حسنآباد به استناد مجوز شماره  104/747مورخه  96/12/21شوراي اسالمي شهر در نظر دارد نسبت
به فروش اجناس مستعمل و بالاستفاده شهرداري شامل ضايعات آهنآالت قراضه ،سطل زباله  700ليتري ،سرسره،
تابلوهاي فلزي مستعمل راهنمايي و رانندگي و الستيك مستعمل و ...از طريق مزايده عمومي كتبي اقدام نمايد .لذا
از كليه افراد حقيقي و حقوقي ،شركتها و پيمانكاران دعوت ميگردد در صورت تمايل به شركت در مزايده فوق
حداكثر  10روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم جهت دريافت اسناد مزايده به آدرس :شهرري ،حسنآباد ،جاده قديم
تهران  -قم ،بلوار امام خميني(ره) ساختمان شهرداري حسنآباد ،طبقه دوم واحد امور مالي مراجعه نمايند.
 -1واريز مبلغ  150/000/000ريال وجه نقد به عنوان سپرده شركت در مناقصه به حساب  3100002734007نزد بانك
ملي شعبه بلوار امام خميني(ره) كد  818به نام شهرداري حسنآباد و يا ارائه ضمانتنامه بانكي معتبر الزاميست.
 -2شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.
 -3شركتكنندگان پس از واريز مبلغ  250/000ريال (غيرقابل استرداد) به حساب  3100002719009نزد بانك ملي
شعبه بلوار امام خميني(ره) كد  818به نام شهرداري حسنآباد ميتوانند اسناد و اوراق مزايده را از امور مالي
شهرداري دريافت نمايند.
 -4هزينه نشر آگهي و كارشناسي و  %9ماليات بر ارزش افزوده و ...به عهده برنده مزايده ميباشد.
ضمنا؛ داوطلبين ميتوانند جهت كسب اطالعات بيشتر همهروزه در ساعات اداري (به جز ايام تعطيل) با شماره
تلفنهاي  021-56225959و  021-56222345تماس حاصل نمايند.

تاريخ انتشار نوبت اول97/01/21 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/01/28 :
خ ش97/01/21 :

تاجيك  -شهردار حسنآباد فشافويه

آگهي مزايده عمومي
نوبت دوم

وزارت كشور
استانداري تهران
شهرداري حسنآباد فشافويه

شهرداري حسنآباد به استناد مجوز شماره  104/974مورخه  96/12/16شوراي اسالمي شهر در نظر دارد نسبت
به واگذاري ضايعات سطح شهر ،جهت جمعآوري ضايعات سطح شهر ،شامل آهنآالت قراضه ،نان خشك ،اجناس
مستعمل و غيرقابل استفاده شهروندان ،پالستيك ،الستيك فرسوده ،بازيافت سطلهاي زباله منصوبه در سطح شهر
از طريق مزايده عمومي كتبي اقدام نمايد .لذا از كليه افراد حقيقي و حقوقي ،شركتها و پيمانكاران دعوت ميگردد
در صورت تمايل به شركت در مزايده فوق حداكثر  10روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم جهت دريافت اسناد مزايده
به آدرس :شهرري ،حسنآباد ،جاده قديم تهران  -قم ،بلوار امام خميني(ره) ساختمان شهرداري حسنآباد ،طبقه
دوم واحد امور مالي مراجعه نمايند.
 -1واريز مبلغ  50/000/000ريال وجه نقد به عنوان سپرده شركت در مناقصه به حساب  3100002734007نزد بانك
ملي شعبه بلوار امام خميني(ره) كد  818به نام شهرداري حسنآباد و يا ارائه ضمانتنامه بانكي معتبر الزاميست.
 -2شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.
 -3شركتكنندگان پس از واريز مبلغ  250/000ريال (غيرقابل استرداد) به حساب  3100002719009نزد بانك ملي
شعبه بلوار امام خميني(ره) كد  818به نام شهرداري حسنآباد ميتوانند اسناد و اوراق مزايده را از امور مالي
شهرداري دريافت نمايند.
 -4هزينه نشر آگهي و كارشناسي و  %9ماليات بر ارزش افزوده و ...به عهده برنده مزايده ميباشد.
ضمنا؛ داوطلبين ميتوانند جهت كسب اطالعات بيشتر همهروزه در ساعات اداري (به جز ايام تعطيل) با شماره
تلفنهاي  021-56225959و  021-56222345تماس حاصل نمايند.

تاريخ انتشار نوبت اول97/01/21 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/01/28 :
خ ش97/01/21 :

تاجيك  -شهردار حسنآباد فشافويه

 500هزار مهندس
ساختمانبيكارند

رئيس كميسيون قضائي مجل س :ترجمه
اليحه پالرمو با متن اصلي مطابقت ندارد

در سايت رسالت بخوانيد
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کانال سلوي و پايگاه نظامي

آخرين حربه هاي رياض
در برابر دوحه
چرا ترامپ بايد برجام را حفظ کند ؟
نقشه هاي شوم هسته اي ترامپ

با متخلفان حوزه حجاب و عفاف
برخورد ميكنيم

» سرمقاله

سيد مسعود علوي
 -1حمله آمريکا ،انگليس و فرانسه به سوريه موجي از نفرت را در جهان
برانگيخت .اين حمله بدون مجوز شوراي امنيت سازمان ملل و بدون اتکا به هيچ
منطقي صورت گرفته است .وزير خارجه کشورمان در اعتراض به اين حمله گفته
است« :هيچ کشوري خودسرانه حق اجراي مقررات تنبيهي عليه کشوري را ندارد».
اما ترامپ مي گويد من بدون اذن کنگره و بدون اجازه سازمان ملل با کمک دو
قلدر جهاني در اروپا اين اجازه را دارم .اين منطق اگر رويه در حقوق بين الملل
شود ،به ديگران هم اجازه مي دهد بر اساس تشخيص خود ،آمريکا و متحدان او
را به دليل جنايات بي شمار آمريکا در منطقه ،هر زمان و به هر بهانه اي الزم بود
تنبيه کند .قدرت و لوازم تنبيهي هم به اندازه کافي در اختيار دارند .اگر گفتمان
موشکي باب شود ،موشک هاي نقطه زن در ايران ،يمن ،سوريه ،لبنان و...
مي توانند به طور فعال در اين گفتمان موشکي حضور پيدا کنند.
 -2ترامپ با ترميم کابينه خود ،آرايش جنگي گرفته است .سايه جنگ نه تنها
در ايران بلکه در کل منطقه محسوس است .برجام نتوانست اين سايه را بردارد و
يک هواي آفتابي در مناسبات ما با غرب و غرب با منطقه ايجاد کند .نبايد گذاشت
هزينه هاي اين عمليات را که ترامپ از قارون هاي منطقه به ويژه عربستان گرفته،
بتواند به عنوان درآمد در خزانه داري آمريکا با اعالم حمله محدود و تنبيهي ،سند
بزند .او چندين برابر اين درآمد را بايد هزينه کند تا هژموني خود را در منطقه
حفظ کند .روسيه ،ايران ،سوريه و نيز حزب اهلل و حماس بايد براي ترامپ ،صورت
حساب جديد بفرستند .سه ياغي جهاني بايد بدانند ترقه بازي آنها هزينه هاي
گزافي خواهد داشت که بايد آن را حتماً بپردازند.
 -3امروز آمريکا ،انگليس و فرانسه به عنوان سه ياغي براي تحکيم استبداد جهاني
شناخته شده اند .نبايد بگذاريم آنها توسط امپرياليسم خبري چهره خود را بزک
کنند و به تجاوزات و جنايات خود مشروعيت ببخشند .موج تظاهرات انساني در
پنج قاره بايد اين ياغيگري را رسوا کند.
 -4مراکزي که در سوريه هدف تهاجم موشکي قرار گرفته است قب ًال توسط بازرسان
سازمان ملل به بهانه هاي مختلف مورد بازرسي قرار گرفته بود .اين هدف گيري
نشان مي دهد آمريکايي ها به بهانه بازرسي مراکز نظامي ،اهداف شومي را در سر
مي پرورانند .اين بازرسي ها جنبه جاسوسي غير مستقيم دارد .فشار آمريکا براي
بازرسي مراکز نظامي ايران به بهانه فعاليت هسته اي همين هدف شوم را دنبال
مي کند .آنها مي خواهند گراي مراکزي را که مورد هدف بعدي قرار مي دهند قب ًال
از نزديک بازرسي کرده باشند تا موشک هاي خود را دقيق به هدف بزنند.
 -5نقش آل سعود و قارون هاي منطقه در اين حمالت ،تکميل تجاوزات و جنايات
صهيونيستي در منطقه است .آنها براي صيانت از مرزهاي اسرائيل تضمين کرده
اند که هزينه کنند .حمله آمريکا ،انگليس و فرانسه در روز مبعث ،در پي ديدارهاي
بن سلمان از اين سه کشور و تقاضاي کمک از آنها صورت گرفته بود .امروز آل سعود
به عنوان ياور رژيم صهيونيستي و مکمل جنايات آنها مورد لعن و نفرين مسلمانان
جهان هستند .آل سعود هم بايد هزينه آتش بازي مختصر و محدود سه ياغي جهاني
را بپردازد .اخيرا ً بن سلمان با رئيس حرمسراي مسعود رجوي مالقات کرد .او اگر
مختصري عقل داشت از سرنوشت صدام عبرت مي گرفت .منافقين در کنار صدام
چه کردند که اکنون در کنار بن سلمان مي خواهند بکنند؟ رقص شمشير آل سعود
با بيوه آل مسعود فقط مي تواند چگونه مردن بن سلمان را معلوم کند.
 -6حمله موشکي سحرگاه آمريکا و متحدان او در اروپا عبرت مهمي براي ما دارد.
اين عبرت آن است که اوالً توانايي هاي نظامي به ويژه موشکي خود را حفظ نموده و
به سرعت توسعه دهيم .ثانياً فريب اروپا را نخوريم که اجراي برجام منوط به مذاکرات
منطقه اي و موشکي است .آنها همان طور که به برجام عمل نکردند ،به هر تعهدي که
بعدا ً خواهند داد نيز عمل نخواهند کرد .برجام موشکي يک سراب است .اين حمله نشان
داد موشک ،حرف اول را در منازعات نظامي فعلي منطقه مي زند .صداهايي که گاهي در
داخل مبني بر پذيرش برجام موشکي شنيده مي شود ،شريک جنايات و ماجراجويي ها
و حمله احتمالي موشکي آمريکا هستند و آنها قطعاً خائن به ملت و کشور مي باشند.
قدرت موشکي ايران امروز نقش بازدارندگي دارد .اين قدرت حافظ صلح و ثبات و امنيت
کشور است به طوري که وقتي آمريکا به سوريه حمله مي کند ،مفهوم اين رخداد اين
است که قدرت موشکي ما حتي حافظ جان رزمندگان در خارج از مرزهاي استراتژيک
ماست .حماقت آمريکايي ها در حمله اول به سوريه البته بي پاسخ نمي ماند .آنها
به زودي ضربه را از جايي دريافت خواهند کرد که هرگز به آن فکر نکرده اند.

بخش سياسي خارجي :برگزاري نشست اخير اتحاديه عرب ،لکه
ننگ ديگري بر دامان سران عربي محسوب مي شود .در اين نشست
تنها موضوعاتي که مورد بررسي قرار نگرفتند ،وخامت اوضاع در سوريه
و يمن و بحرين و ديگر کشورهاي عربي بود .به عبارت بهتر ،ملتهاي
عربي به مانند هميشه وجه المصالحه مناسبات و معامالت برخي سران
فاسد عربي مانند ملک سلمان با مقامات آمريکايي و صهيونيستي قرار
گرفتند .در اجالس ظهران ،مسئله فلسطين ،تحوالت سوريه ،يمن و
ليبي ،مبارزه با تروريسم ،اختالفات موجود بين کشورهاي عربي و
آنچه که از آن به عنوان «دخالتهاي ايران در منطقه» ياد ميشود،
از مهمترين موضوعاتي بود که به آن پرداخته شد.در اين نشست،
عربستان سعودي و ديگر مهره هاي آمريکا و رژيم صهيونيستي،
نهايت تالش خود را در راستاي جلوگيري از محکوميت حمالت
آمريکا  ،انگليس و فرانسه به سوريه صورت دادند.همچنين سران
اتحاديه عرب با تکرار موضوع نخ نما ي جزاير ايراني  ،سعي کردند
جنگ رواني بي نتيجه خود عليه ايران را ادامه دهند.
بيست و نهمين نشست سران اتحاديه عرب در مرکز فرهنگي
ملک عبدالعزيز در ظهران در شرق عربستان يک روز پس از حمله
مثلث آمريکا-فرانسه-انگليس برگزار شد و قبل از شروع آن؛ اين
حمله اختالف نظرها ميان کشورهاي عضو درباره اين حمله را به
خوبي آشکار کرد.کشورهايي مانند عربستان ،قطر و بحرين که از
همپيمانان قوي اياالت متحده و از خريداران سالح هاي اين کشور
و نيز انگليس و فرانسه هستند از اين حمله حمايت کردند.اما عراق
به مخالفت با اين حمله برخاست و آن را اقدامي خطرناک دانست
و درباره تبعات آن هشدار داد.
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معاون وزير راه و شهرسازي:

راهيان نور  ،الگوي انسانسازي است
كار براي شهدا سختي ندارد
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خبرنگار مالزيايي  :عاشق امام خامنهاي هستم

اخبار برگزيده »

زنگ هشدار به صدا درآمده است

عضو کميسيون قضائي و حقوقي مجلس گفت :زنگ خطر افزايش طالق در طي ساليان
گذشته به صدا درآمده است .به گزارش خانه ملت ،يحيي کمالي پور با اشاره به اينکه امروزه
يکي از چالش هاي اساسي فراروي جامعه درحوزه آسيب هاي اجتماعي طالق است ،گفت:
پنهان سازي آمار طالق و بي توجهي مسئوالن يا جامعه فرهنگي به اين مشکل سبب شده که
اين آسيب اجتماعي ناديده گرفته شود ،هيچ شکي وجود ندارد که درحال حاضر آمار و ارقام نشان
مي دهد که طالق درمجموع دعاوي حقوقي رتبه بين يک تا سوم را درکل کشور دارد.نماينده
مردم جيرفت و عنبرآباد افزود :دليل افزايش طالق در کشور ريشه و علل متفاوتي دارد ،درحال
حاضر متاسفانه درحوزه فرهنگ خانواده رها شده و کمتربه آن توجه مي شود ،به طورحتم
درهرجامعه اي که زيربناي اخالقي و اعتقادي مردم نسبت به يک موضوع ناديده گرفته شده و
ضعيف شود ،به طورحتم درهمان حوزه آسيب هاي اجتماعي افزايش پيدا مي کند.
***

مردم آمريکا رسان ه هاي اين کشور را دروغگو مي دانند

بر اساس نظرسنجي دانشگاه مونماوث در نيوجرسي آمريکا  ۷۷درصد از مردم آمريکا ميگويند
گزارش رسانههاي خبري اصلي «اخبار جعلي» است ۳ .نفر از هر  ۴نفر پاسخ دهنده به
نظرسنجي يا به عبارتي  ۷۷درصد گفتند که معتقدند شبکههاي تلويزيوني و روزنامههاي
سنتي اخبار جعلي را منتشر ميکنند .بنابراين ،دونالد ترامپ در اعالم انتشار «اخبار جعلي»
در رسانهها «تنها» نيست .بر اساس نظرسنجي دانشگاه مونماوث بي اعتمادي به سازمانهاي
خبري به نسبت سال قبل افزايش يافته است .سال گذشته  ۶۳درصد درباره انتشار اطالعات
نادرست ابراز نگراني کرده بودند ۳۱ .درصد از افراد شرکت کننده در نظرسنجي گفتند اين
رسانهها مرتبا اخبار جعلي منتشر ميکنند و  ۴۶درصد گفتند که اين اتفاق گاهي روي ميدهد.
بر اساس يافتههاي مونماوث ۶۱ ،درصد از دموکراتها معتقدند رسانهها اطالعات غلط را
منتشر ميکنند .سال گذشته  ۴۳درصد از دموکراتها معتقد بودند رسانهها اطالعات نادرست
را منتشر ميکنند .اعتقاد به انتشار اخبار جعلي در بين جمهوري خواهان نيز افزايش يافت و
از  ۷۹درصد به  ۸۹درصد رسيد .در بين افراد مستقل نيز باور به انتشار اخبار جعلي افزايش
يافت و از  ۶۶درصد به  ۸۲درصد رسيد .نگراني آمريکاييها درباره انگيزههاي انتشار اطالعات
گمراه کننده نيز افزايش يافت ۴۲ .درصد از پاسخ دهندگان گفتند که معتقدند رسانههاي
اصلي براي دنبال کردن دستور کار سياسي اطالعات را منتشر ميکنند.
***

ايران در روز چقدر نفت مي فروشد؟

طبق جديدترين گزارش ماهانه اوپک ،توليد نفت ايران طي ماه ميالدي گذشته  ۳۳۰۰بشکه
در روز افزايش داشت .به گزارش ايسنا ،آمار اوپک بر مبناي اطالعات منابع ثانويه نشان داد
که توليد نفت ايران در مارس به  ۳/۸۱۴ميليون بشکه در روز رسيد که در مقايسه با ۳.۸۱۰
ميليون بشکه در روز در فوريه ۳۳۰۰ ،بشکه در روز افزايش داشت .ميانگين توليد نفت
ايران در سه ماهه اول سال ميالدي جاري  ۳/۸۱۳ميليون بشکه در روز بود که در مقايسه
با  ۳/۸۲۲ميليون بشکه در روز در سه ماهه چهارم سال ميالدي گذشته کمتر بوده است.
توليد نفت ايران در سال  ۲۰۱۷به طور ميانگين  ۳/۸۱۱ميليون بشکه در روز در مقايسه
با  ۳.۵۱۵ميليون بشکه در روز در سال  ۲۰۱۶بود .قيمت گريد ايران هوي در مارس به
 ۶۲/۱۵دالر در هر بشکه رسيد که در مقايسه با  ۶۲/۲۷دالر در فوريه ۱۲ ،سنت يا معادل
 ۰/۲درصد کاهش داشت .ميانگين قيمت ايران هوي از ابتداي سال  ۲۰۱۸تاکنون ۶۳/۴۸
دالر در هر بشکه بوده که در مقايسه با ميانگين  ۵۱/۷۱دالر در مدت مشابه سال ۲۰۱۷
افزايش نشان ميدهد.
***

ي تأثير بودند
ک هاي آمريکا پيشرفته و هوشمند اما ب 
موش 

يک روزنامه عبري زبان ،موشکهاي شليک شده از سوي آمريکا به سوريه را بياثر دانست .روزنامه
يديعوت آحارونوت در پي تجاوزات اخير آمريکا ،انگليس و فرانسه به سوريه نوشت :موشکهايي
که به سوريه شليک شدند ،همان طور که دونالد ترامپ گفته بود ،هوشمند و جديد بودند اما
تاثير آنها صفر بود و اين خبر خوبي براي اسرائيل نيست .اين روزنامه عبري زبان حمله اخير اين
سه کشور به سوريه را کمتر از آنچه اسرائيل انتظار آن را داشت ،عنوان کرد و نوشت :اين حمله
هرگز تاثيري بر استقامت بشار اسد ،رئيس جمهور سوريه و قدرت او در استمرار پيروزيهايش
در نبرد با گروههاي مسلح در اين کشور نخواهد داشت .يديعوت آحارونوت در ادامه از افزايش
سطح آمادهباش ارتش رژيم صهيونيستي در شمال فلسطين اشغالي خبر داد.
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