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پرهيز از حاشيهها
اولويت رفتاري
سياستمداران در
سال پيشرو باشد

يک فعال سياسي گفت :پرهيز از حاشيهها اولويت رفتاري سياستمداران در سال پيشرو
باشد.بيژن مقدم در گفتگو با ايسنا با اشاره به بحرانهاي داخلي و منطقهاي سياست در
سال پيشرو ،اظهار کرد :پيشبيني مجموعه کارشناسان سياسي و اقتصادي اين است
که امسال سال سختي را پيشرو داريم .بخشي از اين سختي مربوط به شرايط خارجي
است که ممکن است به ما تحميل شود و بخش ديگر تاثيراتي است که سياست داخلي
ما از اين مسئله ميگيرد.وي با بيان اينکه طبيعي است که در چنين شرايطي از دولت
انتظار ميرود نوعي آمادهباش و همت بزرگ براي مقابله با آنچه که تحت عنوان بحران
از آن ياد ميشود ،داشته باشد .چه حوزههاي اقتصادي و چه اجتماعي نيازمند هستند تا
دولت چنين رويکرد و رفتاري را نسبت به آنها داشته باشد تصريح کرد :انتظار ميرود
که مسئولين دولتي از حاشيههاي بيمورد يا حاشيههايي که وقت دولت را تلف ميکند و

سياسي
» خبر

انرژي مسئولين را ميگيرد ،صرفنظر کنند تا به محتوا و مطالبات اصلي مردم بپردازند.
وي با اشاره به نقش رسانهها ،چهرههاي سياسي و شخصيتهاي با نفوذ نيز گفت :به نظر
من الزم است تا تمام نهادها و اشخاصي که توانايي کنترل چنين شرايطي را دارند به
کمک دولت بيايند تا مسئولين بتوانند به مسائل اصلي بپردازند .الزم به ذکر است که آنها
هم بايد تالش کنند تا از حاشيهها بپرهيزند.مقدم با تاکيد بر اينکه البته طبيعي است که
رسانهها و صاحبنظران مطالبات خود را در راستاي کمک به دولت مطرح ميکنند و از
دولت ميخواهند تا به مطالبات آنها توجه کنند گفت :با توجه به اينکه بخش اعظم اقتصاد
ايران ،اقتصاد دولتي است الزم است تا سياستگذاريها در اين حوزه درست صورت بگيرد
چرا که با بهبود وضعيت در اين حوزه ساير حوزههاي اقتصادي نيز فعاليت مناسبي خواهند
داشت و بخشي از بحران اقتصادي داخلي برطرف خواهد شد.

ادامه از صفحه اول

دوره بزن دررويي تمام شده است
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بروجردي:

اميري:

ساختار جديد دولت
بهزودي تصويب ميشود
معاون پارلماني رئيسجمهور گفت :ساختار جديد دولت بهزودي تصويب
ميشود.حسينعلي اميري در گفتگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاري تسنيم،
در خصوص آخرين وضعيت تفکيک سه وزارتخانه راه و شهرسازي ،صنعت،
معدن و تجارت و ورزش و جوانان گفت :براي اين منظور کميسيون مشترکي
از سوي مجلس و دولت تشکيل شده که سه روز پيش اولين جلسه کميسيون
مشترک با حضور نمايندگان دولت و اعضاي کميسيون مشترک برگزار شد.وي
افزود :کار شروع شده ،ما بسيار اميدوار هستيم که انشاءاهلل بهزودي مجلس
شوراي اسالمي ساختار دولت را تصويب و جهت اجرايي شدن به دولت ابالغ
کند.وي تأکيد کرد :بر اساس روندي که شکل گرفته اميدواريم دولت ساختار
جديد هرچه سريعتر شکل بگيرد.اميري همچنين از احتمال تأسيس وزارتخانه
ميراث فرهنگي ،گردشگري و صنايع دستي خبر داد و گفت :اين طرح هم
از سوي نمايندگان مجلس مطرح شده و در کميسيون مشترک مورد بررسي
قرار خواهد گرفت.

رضايي:

شوي نظامي بود
حمله به سوريه،
ِ

عضو هيئت رئيسه کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس حمله به
سوريه را شويي نظامي خواند.محمدابراهيم رضايي در گفتگو با ايسنا ،در واکنش
به حمله آمريکا ،انگليس و فرانسه به سوريه گفت :اتفاقي که در سوريه رخ داد،
ببيشتر جنبه عمليات رواني داشت و شوي نظامي بود .آنهم براي اينکه بتوانند
بيشتر از منابع موجود عربستان استفاده کنند چون همانطور که رهبران اين
کشورها بارها گفتند عربستان را به چشم گاو شيرده نگاه مي کنند.وي با تاکيد
بر اينکه «نوع عمليات حمله به سوريه ارزش نظامي اثرگذار نداشت» اظهار کرد:
سعي کردند طوري عمليات را انجام دهند که محور مقاومت خيلي براي خود
هزينه نبيند که بخواهد عکس العمل قاطعي داشته باشد .به همين دليل مي توان
گفت که اين عمليات بيشتر با هدف جنبه رواني تا جنبه عملياتي انجام
شد.رضايي با تاکيد بر اينکه «حمله به سوريه اثرات مثبتي بر محور مقاومت
مي گذارد» گفت :سوريه توانست با مانور قدرتمند ،سيستم دفاعي قدرتمند خود
را نشان دهد که دستاوردش کمتر از عمليات بزرگ نيست .در ادامه مي تواند
ضعفهاي سيستم دفاعياش را ترميم کند.

نقويحسيني:

طرح سؤال نمايندگان از رئيسجمهور
منتفي نشده است
نماينده مردم ورامين در مجلس گفت :طرح سؤال نمايندگان از رئيسجمهور
منتفي نشده است.سيدحسين نقويحسيني در گفتگو با خبرنگار پارلماني
خبرگزاري تسنيم با تأکيد بر اينکه نمايندگان مجلس سؤاالت متعددي از
رئيسجمهور درباره وضعيت بازار ارز و نيز ساماندهي مؤسسات اعتباري دارند،
اظهار داشت :معاونان رئيسجمهور تالش ميکنند نمايندگان سؤالکننده از
رئيسجمهور از طرح سؤال خود منصرف شوند .نمونهاي از اين مسئله را در
سؤال از رئيسجمهور درباره وضعيت مؤسسات اعتباري شاهد بوديم و اينکه
ت خود را پس گرفتند.وي با
براساس اين اقدامات تعدادي از نمايندگان سؤاال 
بيان اينکه نمايندگان مجلس از طرح سؤال از رئيسجمهور منصرف نشدهاند،
گفت :پس از سؤال از رئيسجمهور پيرامون تعيين تکليف و ساماندهي مؤسسات
اعتباري ،نمايندگان مجلس درخواست طرح سؤاالت ديگري درباره وضعيت
بازار ارز از رئيس جمهور را مطرح کردهاند که خواهان رسيدگي هيئترئيسه
مجلس به اين سؤاالت نيز هستيم.

سردار سپه ر:

رئيس کميسيون امنيت ملي مجلس گفت :پاسخ جدي
به متجاوزان به سوريه داده خواهد شد.به گزارش ايسنا،
عالءالدين بروجردي در حاشيه بازديد از سازمان ملي
استاندارد که در کرج انجام شد در جمع خبرنگاران
با اشاره به حمله نظامي آمريکا ،فرانسه و انگلستان
به سوريه اظهار کرد :مطلع هستيد که آمريکاييها
طراح اصلي جنگ تحميلي به سوريه در طول هفت
سال گذشته بودهاند.بروجردي ادامه داد :آمريکاييها
به اتفاق رژيم صهيونسيتي و با کمک برخي کشورهاي
اروپايي ،جنگ را بعد از شکست در عراق ،به صورت
نيابتي و با گسيل دهها هزار تروريست از کشورهاي
مختلف دنيا طراحي و عملياتي کردند.وي افزود :هدف
آنها از اين جنگ افروزيها تغيير ساختار سياسي حاکم
بر سوريه بوده است.وي ادامه داد :اين کشورها بعد از
هفت سال حضور در سوريه کارنامه خوبي نداشته و
چيزي جز شکست نصيبشان نشده است.بروجردي
توضيح داد :بدون شک اين شکست براي ابرقدرتي

شركت مخابرات ايران (سهامي عام)
منطقه زنجان

موضوع اين است که بايد با توجه به توانمنديهايمان از
کانالهاي ايراني استفاده کنيم ،شأن ملي ما ميطلبد
که متکي به شبکههاي داخلي خودمان باشيم.بروجردي
گفت :مقدرات ما نبايد در اختيار بيگانگان قرار گيرد
و مردم و مسئوالن بايد حمايت کنند تا مهاجرت
مقدس انجام شود.

ريشه مناقشات تروريستي ،تجاوزات نظامي آمريکاست
يابد که با توجه به پتانسيل هاي مناسب دو کشور دست يافتني
است.وي تاکيد کرد :در حوزه نفت و گاز مي توانيم زمينه هايي
را براي سرمايه گذاري ويتنام فراهم کنيم.رئيس مجلس شوراي
اسالمي افزود :ويتنام ظرفيت هاي خوبي دارد که مي توان از اين
ظرفيت ها براي ارتقاء سطح روابط تجاري دو کشور استفاده کرد
که کميسيون مشترک دو کشور تفاهماتي در زمينه هاي مختلف
داشته است.وي با بيان اينکه ايران در زمينه داروسازي و تجهيزات
پزشکي پيشرفت خوبي داشته که مي تواند به ويتنام کمک کند،
ادامه داد :ويتنام در زمينه کشاورزي گام خوبي برداشته که ايران
مي تواند از اين پيشرفت ها استفاده کند.الريجاني بر عالقه مندي
تجار ايراني براي گسترش روابط تجاري با ويتنام تاکيد کرد و اظهار
داشت :همکاري هاي توريستي و فرهنگي يکي از حوزه هايي است
که گسترش آن مورد توجه مجلس شوراي اسالمي است.وي افزود:
اخيرا روابط خوبي بين ايران و ويتنام براي توسعه توريست فراهم
شده است.الريجاني با بيان اينکه منطقه درگير مناقشات تروريستي
است ،افزود :در عراق و سوريه و همچنين افغانستان در گذشته شاهد
درگيري هاي تروريستي هستيم که يکي از ريشههاي آن تجاوز
نظامي آمريکا در منطقه است.وي ادامه داد :اين يک تجربه است
که هرجا که آمريکا دخالت نظامي کرده جريان هاي تروريستي از
آنجا فعاليت خود را آغاز کرده است و عمال آمريکايي ها در ايجاد

و گسترش تروريسم نقش دارند.وي با بيان اينکه ايران در مبارزه
با تروريسم مصمم بوده و به کشورهاي اطراف که از ما درخواست
کمک کردهاند کمک کرده است ،ادامه داد :در سوريه با همکاري
ايران ،روسيه و ترکيه گامهاي خوبي براي مبارزه با تروريسم و
استقرار امنيت برداشته شد.وي با تأکيد بر اينکه اقدامات اخير
آمريکا در بمباران سوريه نشان داد که موافق برقراري آرامش در
ي در منطقه براي
سوريه نيستند ،يادآور شد :غربيها از آشفتگ 
فروش سالح خود استفاده ميکنند ،اما ما مصمم هستيم شرايط
منطقه را امن کنيم.رئيس قوه مقننه با بيان اينکه مسائل سوريه
بايد از طريق سياسي انجام شود نه نظامي ،افزود :در موضوع يمن
نيز تأکيد کردهايم که حل مسئله از طريق گفتگوي سياسي است،
البته متأسفانه برخي کشورها به دنبال گزينه نظامي رفتهاند که
مشکالتي به وجود آورده است.وي با تأکيد بر اينکه سالح شيميايي،
بيولوژيک و هستهاي در دکترين استراتژيک ايران وجود ندارد و
ايران استفاده از آن را محکوم ميکند ،ادامه داد :در موضوع سوريه
غربيها بهانه سالح شيميايي را علم ميکردند که صحيح نيست
چرا که در اين صورت بايد فرصت ميدادند هيئت سازمان ملل اين
موضوع را بررسي کند.وي با اشاره به اينکه ايران قرباني سالحهاي
شيميايي در جنگ صدام عليه ايران است ،تصريح کرد :اين حادثه
در سوريه پشت صحنهاي براي ايجاد بهانه غربيها دارد.

رئيس جمهور:

زبان فارسي ،پارهاي از پيوست تاريخي ايران است

رئيس جمهور زبان فارسي را پارهاي از وجود و پيوست تاريخي ايران و
بخشي از فرهنگ و تمدن جهان اسالم دانست.به گزارش خبرگزاري مهر،
حجت االسالم حسن روحاني در پيامي به همايش بينالمللي زبان فارسي و
انديشه ايراني اسالمي درباره عطار نيشابوري که توسط وزير فرهنگ و ارشاد
اسالمي قرائت شد ،ابراز اميدواري کرد با همت و پشتکار همه نهادهاي
علمي و فرهنگي و پژوهشي فرصتها و زمينههاي جديدي به وجود آيد
که انديشه و ميراث مفاخر و انديشمندان کشور به زباني روزآمد و جهاني
ارائه گردد و نسل جوان نيز با احساس تعلق بيشتر به اين منابع و ذخاير
بتواند قدرت نوآوري و رويارويي خود را با تحوالت جهاني افزونتر کند.
در اين پيام آمده است :تقارن روز بزرگداشت شيخ فريدالدين عطار را با
برگزاري همايش بينالمللي زبان فارسي و انديشه ايراني و اسالمي در نيشابور

بسيج جهان اسالم با رويکرد
مديريت جهادي امکانپذير است

جانشين جديد رئيس سازمان بسيج مستضعفين گفت :بسيج جهان اسالم با رويکرد
مديريت جهادي امکانپذير است.به گزارش خبرنگار مهر ،سردار محمدحسين
سپهر در آيين معارفه خود به عنوان جانشين جديد رئيس سازمان بسيج با بيان
اينکه بسيج وظيفه امت سازي را در جامعه اسالمي دارد و در کنار امامت و رسالت،
نقش اساسي را امت برعهده دارند تصريح کرد :يکي از مهمترين زمينه هاي
ظهور ،آمادگي امت براي جانبازي در کنار امام عصر (عج) است و من يقين
دارم که امت و ملت ما لياقت سپردن پرچم انقالب به صاحب اصلي آن را دارند.
وي ادامه داد :ما يقين داريم که تشکيل بسيججهاني «جهان اسالم» با رويکرد
مديريت جهادي امکان پذيرخواهد بود .از اولين روزي که سردار جعفري به
فرماندهي سپاه آمدند براي تحقق بسيج دهها ميليوني تالش کردند و سپاه
امروز اين آمادگي را دارد که اين ماموريت را انجام دهد.

در سوريه افتاد خاطرنشان کرد :اين اقدام بر خالف
تمام مقررات حاکم بر کشورها بوده و اين کشورها
بايد بدانند پاسخشان لحظهاي نبوده و پاسخ جدي به
آنها داده خواهد شد.رئيس کميسيون امنيت ملي در
بخش پاياني صحبتهاي خود به بحث فيلتر تلگرام
اشاره و اعالم کرد :فيلتر تلگرام بحث اصلي نيست و

رئيس مجلس:

رئيس مجلس گفت :ريشه مناقشات تروريستي تجاوزات نظامي
آمريکاست.به گزارش ايسنا ،علي الريجاني در ديدار خانم نوين
وين تي کيم؛ رئيس مجلس ويتنام با بيان اينکه مبارزات ويتنام در
گذشته هميشه براي ملت ايران آشنا بوده است ،گفت :ملت ايران
هميشه با افتخار از ويتنام ياد مي کنند و در بازديدي که از مقبره
هوشي مين داشتم محل زندگي ايشان نشان مي داد که وي رهبري
مردمي بوده است و اگر در آينده نزديک اعضاي پارلمان ويتنام
به ايران سفر کنند و از ساختمان محل زندگي امام خميني (ره)
بازديد کنند متوجه ميشوند که ايشان نيز در ساختماني بسيار
ساده زندگي مي کرده اند.وي با اشاره به اينکه قرابت هاي رفتاري
بين دو کشور سبب شده که عاليق دو کشور و پارلمان زياد باشد،
افزود :مجلس ايران عالقه مند است که روابط دو پارلمان در سطوح
مختلف گسترش يابد که در اين راستا زمينه هاي مختلفي براي
همکاري ها وجود دارد.وي با بيان اينکه پارلمان دو کشور مي توانند
کمک کنند که هدف هايي که در ديدار روساي جمهور دو کشور در
حوزه هاي مختلف براي گسترش همکاري ها تعريف شده تحقق يابد،
ادامه داد :روابط تجاري بين ايران و ويتنام نسبتا خوب و مناسب
است اما بايد سطح آن افزايش يابد که در اين باره همانگونه که
در گذشته روي سطح روابط تجاري دو ميليارد دالري تاکيد شده
بايد با توجه به ظرفيت هاي مناسب موجود اين حجم روابط تحقق

به فال نيک ميگيرم و به همه استادان و محققان و مشارکتکنندگان
و دستاندرکاران دست مريزاد ميگويم .زبان فارسي و انديشه ايراني و
اسالمي سرشار از منابع و عناصر علمي و فرهنگي زنده و زايايي است که
نه تنها بر ميراث گذشته ما پرتو ميافکنند ،بلکه براي اکنون و آينده ما
نيز چراغ روشن ميکنند و راه مينمايانند.اين پيام ميافزايد :زبان فارسي
هم پارهاي از وجود و پيوست تاريخي ايران و هم بخشي از فرهنگ و
تمدن جهان اسالم است .فارسي زبان دانش و دين و هنر و ادب در گستره
بزرگي از جهان انديشه بوده و هست ،چنانکه تأمل در منظومه عرفاني و
زباني عطار بزرگ گواه اين مدعاست .نظم و نثر عطار زبان گفتگو است و
به اين اعتبار درياي نوعي معرفت،اخالق ،سلوک و زيبايي شناسي است
که ايرانيان ،مسلمانان و حتي همه انسانهاي جوياي زندگي اخالقي به

آن نيازمندند.در بخش ديگري از اين پيام آمده است :اميدوارم با همت و
پشتکار همه نهادهاي علمي و فرهنگي و پژوهشي فرصتها و زمينههاي
جديدي به وجود آيد که انديشه و ميراث مفاخر و انديشمندان ما به زباني
روزآمد و جهاني ارائه گردد و نسل جوان نيز با احساس تعلق بيشتر به اين
منابع و ذخاير بتواند قدرت نوآوري و رويارويي خود را با تحوالت جهاني
افزونتر کنند.در بخش پاياني پيام رئيس جمهور تاکيد شده است :چيرگي
بر گسستها و شکافهايي که ميان ديروز و امروز ما فاصله انداخته است،
با تدبير و تالش همه متفکران در همه جاي جهان و استمرار بخشيدن
و نهادمند کردن تالشهاي عميق فرهنگي ميسر است و انتظار دارم،نام
حياتبخش عطار و شهر نيشابور زمينه و بهانهاي براي انجام اين مهم
باشد .از خداوند بزرگ توفيق همگان را مسئلت دارم.

روحاني در گفتگوي تلفني با پوتين:

آمريکا نميخواهد اوضاع سوريه به ثبات دائمي برسد
رئيس جمهور گفت :آمريکا نميخواهد اوضاع سوريه به ثبات دائمي
برسد.به گزارش خبرگزاري مهر ،حجت االسالم حسن روحاني در تماس
تلفني «والديمير پوتين» رئيس جمهور فدراسيون روسيه ،حمله آمريکا،
فرانسه و انگليس به سوريه به بهانه استفاده از سالح شيميايي را اقدامي
تجاوزکارانه و در راستاي روحيه دادن به تروريستهاي شکست خورده در
اين کشور عنوان کرد و گفت :اگر تجاوز و نقض آشکار قوانين بين المللي
به سادگي و بدون پرداخت هيچ هزينهاي از سوي عامالن آن امکان پذير
شود ،بايد شاهد بيثباتيهاي جديدي در نظام بين الملل و منطقه باشيم.
رئيس جمهور با بيان اينکه "اين اقدام تجاوزکارانه آمريکا نشان داد که با

آگهي مناقصه عمومي  -نوبت اول

تروريستها رابطه مستقيم دارند" ،افزود :آمريکاييها زماني که احساس
کردند دست تروريستها از منطقه مهمي مانند غوطه شرقي کوتاه شده،
اينگونه عکس العمل از خود نشان دادند.روحاني افزود :حمله آمريکا و
متحدانش به سوريه نشان دهنده آن است که در مسير مبارزه نهايي با
تروريسم در سوريه با مشکالت و مسائل جديد روبه رو هستيم و بايد
رايزني و همکاري بيشتري با هم داشته باشيم.رئيس جمهور با اشاره به
اينکه آمريکا و برخي کشورهاي غربي نميخواهند که اوضاع سوريه به
راحتي به ثبات دائمي برسد ،گفت :بايد براي حل بحران سوريه بر سرعت
عمل در اقدامات خود بيفزاييم و در اين راستا جمهوري اسالمي ايران

 -1موضوع مناقصه :تامين پنج قلم فيبر نوري
 -2شماره مناقصه- 97-1-1 :م
 -3حوزه متقاضي :مديريت شبكه
 -4قيمت پايه برآوردي 5/468/000/000 :ريال
 -5شرح عمليات :تامين پنج قلم فيبر نوري (شامل  12000متر فيبر نوري  12كر خاكي ژله  24000 ،SMمتر فيبر نوري  24كر خاكي ژله  16000 ،SMمتر فيبر
نوري  48كر خاكي ژله 6000 ،متر فيبر نوري  13كر  NZخاكي ژله و  8000متر فيبر نوري  24كر  NZخاكي ژله)
 -6محل تحويل اسناد و مدارك مناقصه :زنجان  -مجتمع ادارات  -ساختمان ستادي شركت مخابرات  -واحد قراردادها (اتاق  - )104آقاي رضايي  -شماره
تماس 03433122132
 -7مهلت دريافت اسناد و مدارك مناقصه :تا ساعت  16روز سهشنبه مورخ 97/2/4
 -8هزينه دريافت اسناد و مدارك مناقصه :مبلغ  170/000ريال طي فيش واريزي به حساب جام شماره  1682828266نزد بانك ملت قابل واريز در كليه شعب
با شماره شناسه  2104197662260ميباشد.
 -9زمان و مكان جلسه توجيهي :با هماهنگي دستگاه نظارت به شماره تماس ( 02433122311آقاي مهندس چاووشي)
 -10مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه :مبلغ سپرده شركت در مناقصه  220/000/000ريال و نوع آن ضمانتنامه معتبر بانكي يا فيش واريزي به حساب جام
شماره  1682828266نزد بانك ملت قابل واريز در كليه شعب با شماره شناسه  2104197663283و يا چك بانكي رمزدار/چك تضمين شده بانكي ميباشد.
كمرحلهاي برگزار ميگردد.
 -11توضيح اينكه مناقصه به صورت ي 
 -12محل تحويل پاكات :دبيرخانه شركت مخابرات استان زنجان واقع در زنجان  -مجتمع ادارات  -ساختمان ستادي شركت مخابرات ايران  -منطقه زنجان
 -13مهلت تحويل پاكات :تا ساعت  16روز دوشنبه مورخ 97/2/17
 -14زمان و مكان جلسه بازگشايي پاكات :روز سهشنبه مورخه  96/2/18ساعت  8صبح  -اتاق اداره تداركات و پشتيباني
 -15آگهي فوق در سايتهاي ذيل درج گرديده است:
( www.tcz.ir -1سايت شركت مخابرات ايران  -منطقه زنجان)
( http://iets.mporg.ir -2پايگاه ملي اطالعرساني مناقصات كشور)
( www.tcitip.com -3سايت شركت مخابرات ايران)
درج آگهي مناقصه و اسناد مربوطه در سايتهاي فوقالذكر فقط به منظور اطالعرساني بوده و متقاضيان شركت در مناقصه بايستي در مهلت مقرر ضمن واريز
فيش نقدي جهت دريافت اصل اسناد به اداره تداركات اين شركت مراجعه و يا فيش واريزي را به شماره مندرج در اين آگهي فاكس نمايند.
شايان ذكر است كه تمامي خريداران محترم و اسناد ميبايستي قبل از اتمام مهلت تحويل پاكات ،پاكات را به صورت دربسته و ممهور شده به دبيرخانه شركت
تحويل نمايند يا به آدرس پستي :زنجان  -جاده گاوازنگ  -مجتمع ادارات  -كد پستي  4513733581ارسال نمايند.
تاريخ انتشار نوبت اول97/01/28 :
اداره پشتيباني و تداركات شركت مخابرات ايران
تاريخ انتشار نوبت دوم97/1/30 :
مخابرات منطقه زنجان
خ ش97/01/28 :

علي عليزاده کارشناس و تحليلگر سابق «بي بي سي» در پستي
که در صفحه توئيتر خود منتشر کرد نسبت به حمل ه اخير ائتالف
غربي به سوريه واکنش نشان داد و نوشت :غربيها بهايش را
سخت ميپردازند و دوره بزن دررويي تمام شده است .حمله اخير
به سوريه نه فقط بدون مجوز شوراي امنيت سازمان ملل ،بلکه
بدون تصويب کنگره آمريکا و پارلمان بريتانيا و مجلس فرانسه
بود .يعني قوانين بينالملل را سه دولت خودسر نقض کردند و
قوانين داخلي خودشان را مثل سه ديکتاتور .منتظر باشيد بهايش
را سخت بپردازند .دوره بزن دررويي تمام شده است.
***

عصبانيت وبسايت وابسته به سيا از سريال پايتخت

پاسخ جدي به متجاوزان به سوريه داده خواهد شد
مثل آمريکا و ديگر کشورهايي که در اين جنگ آن
را همياري ميکردند بسيار سخت و غيرقابل تحمل
است.وي با بيان اينکه عمليات چند روز پيش آمريکا،
فرانسه و انگلستان ،بيشتر نمايشي بوده و براي روحيه
دادن به تروريستهاي شکست خورده در سوريه انجام
شده است خاطرنشان کرد :خوشبختانه خروجي اين
عمليات نمايشي چيزي جز محکوميت گسترده جهاني
نبود.بروجردي ابراز کرد :فکر نميکنم اقدمات آمريکا
در سوريه ادامه دار باشد چون در معادالت سوريه
کشورهايي مثل روسيه و ايران که حامي مقاومت
هستند وجود دارند.رئيس کميسيون امنيت ملي با
اشاره به حضور مستشاري ايران در سوريه گفت :اين
حضور با دعوت دولت سوريه و با هدف مبارزه با
تروريسم صورت گرفت و تاکنون موفقيت آميز بوده
است.وي خاطرنشان کرد :اگر نيروهاي ايران و روسيه
در سوريه نبودند شاهد به هم ريختن امنيت منطقه
بوديم.بروجردي با اشاره به اتفاقي که چند روز پيش

اخبار برگزيده »

آمادگي دارد تا همکاريهاي خود با روسيه را در چارچوبهاي دوجانبه
و سه جانبه افزايش دهد.وي افزود :متاسفانه همزمان با تنش آفرينيهاي
جديد در منطقه رژيم صهيونيستي دست به اقدامات تجاوزکارانه جديد
عليه مردم فلسطين زده و اين در حالي است که نبايد اجازه دهيم آتش
تنشي جديد در منطقه شعلهور شود.روحاني همچنين با اشاره به وقوع
فاجعه انساني در يمن بر ضرورت ارسال کمکهاي بشردوستانه به آنان
تاکيد کرد و گفت :ادامه درگيري و کشتار مردم در يمن به نفع هيچ کس
نيست و ايران آماده کمک به هر روندي در راستاي برقراري آتش بس،
امنيت ،صلح و نجات مردم اين کشور است.

شركت مخابرات ايران (سهامي عام)
منطقه زنجان

با آنکه چند روزي از پايان پخش سريال پايتخت ۵مي گذرد ،پرداختن
به موضوع مدافعان حرم و تمسخر تروريستهاي داعش در اين
سريال ،سبب عصبانيت بسياري از عناصر اپوزيسيون و رسانههاي
فارسيزبان بيگانه شد و آنها در کمال تعجب ،سريال پايتخت  ۵را
به ترويج خشونت متهم کردند و بهبهانههاي مختلف کوشيدند تا
اين سريال و عواملش را آماج حمالت خود قرار دهند .به گزارش
سايت جنبش مقابله با رسانههاي بيگانه ،رسانههاي فارسيزبان
بيگانه براي زيرسوال بردن سريال مذکور ،سعي کردند با بزرگ
جلوه دادن حمايت مالي موسسه «اوج» از اين سريال ،پايتخت۵
را اثري سفارشي و حکومتي جلوه دهند« .ايران واير» يکي از
رسانههايي بود که به سريال مذکور واکنش تندي نشان داد و
تيتر زد «رد پاي سربازان گمنام امام زمان در سريال پايتخت».
اين وبسايت آمريکايي که زير نظر سازمان سيا و توسط «مازيار
بهاري» جاسوس ايراني -آمريکايي مديريت مي شود ،غيب گفته
و سخن از رد پاي سپاه پاسداران انقالب اسالمي در اين سريال
کرده! در حالي که در ابتداي پخش اين سريال لوگوي موسسه
اوج به نمايش در ميآيد و مخفيکاري در آن وجود ندارد ،اما اين
رسانههاي وابسته و جيره خوار با هر ترفند و بهانهاي در پي تخريب
آثار هنري ارزشي هستند .اين در حالي است که بسياري از آثار
سينمايي آمريکايي هم بهطور مستقيم يا غيرمستقيم با حمايت
ارتش و دستگاه امنيتي آمريکا ساخته ميشود و از محتواي اين
فيلمها کام ً
ال ميتوان فهميد که در راستاي سياستهاي حکومت
اياالت متحده آمريکا است .رسانههايي مانند «ايران واير» هيچ گاه
در برابر آثار حکومتي در سينما و تلويزيون غرب بخصوص آمريکا
سخن نميگويند ،اما کافي است نهادي مانند سپاه در ساخت سريالي
مانند پايتخت  ۵يا فيلم سينمايي «به وقت شام» کمک کند ،تا
آسمان به ريسمان ببافند و دروغهاي شاخدار بگويند.
***

عذرخواهي الزم است

کانال جبهه انقالب نوشت :ترامپ شب تا صبح شاسي فشار داد
گ زدگي اتفاق مهمي
ولي روي زمين سوريه بعد از هفت سال جن 
نيفتاد .وقتش رسيده آن ديپلمات ارشد که گفته بود آمريکا با فشار
ي تواند کل سامانه دفاعي جمهوري اسالمي را
دادن يک شاسي م 
از کار بيندازد ،بابت ادعايش عذر خواهي کند!
***

اعتراف به قبيلهگرايي در شهرداري

جوان آنالين نوشت :مسائلي كه اخيرا ً با استعفاي شهردار تهران
و تكرار استعفا و حواشي پيرامون آن رخ داد و به جايي رسيد
كه عم ً
ال تهران شهر بي شهردار شده است ،باعث سرخوردگي
اصالح طلبان شده است .به نظر ،فضا رنگ و بوي قحط الرجال
گرفته و اصالح طلبان با وجود آنكه از قبل تعطيالت سال
نو در جريان استعفاي نجفي قرار داشتند ،نتوانستند براي او
جانشين تعيين كنند .حاال محمد عليخاني ،عضو شوراي شهر
تهران درباره انتخاب شهردار جديد ميگويد كه «بايد بر اساس
برنامه ،گزينهها را انتخاب كنيم و به دنبال افراد داراي نام و
نشان نباشيم .نبايد دنبال افرادي باشيم كه صرفاً مشهور بوده
و مسئوليتهاي مهم داشتهاند .من به دنبال پيشنهاد افرادي
براي پست شهرداري هستم كه برنامه داشته و عملگرا باشند».
اين يعني كه پيش از اين مقهور شهرت چهرهها شدهاند و حاال
كه ديدهاند انتخاب سياسي يك شهردار بر مبناي قبيله و جناح
چطور به اعتبار اصالح طلبان ضربه زد ،حتي اذعان ميكنند
كه بهتر است ديگر دنبال فردي عملگرا باشند .عليخاني از موج
استعفاها در شهرداري پس از رفتن نجفي هم گاليه ميكند و
ميگويد« :افرادي كه با رفتن يك فرد پست خود را ترك ميكنند،
بهتر است بروند .اين رفتن نشان ميدهد كه اين افراد به خاطر
خدمت به مردم نيامدند بلكه به خاطر فرد آمدند و امروز هم به
خاطر يك شخص تصميم گرفتهاند ،بروند ».بايد ديد آيا اين بار
شوراي شهر تصميمي عاقالنه و مطابق منافع مردم تهران خواهد
گرفت يا باز هم منافع شهر را قرباني مطامع سياسي خواهد كرد؟
هفت ماه پيش منتقدين به آنها گفتند كه نجفي توان جسمي
اداره شهر تهران را ندارد ،ولي مطامع سياسي و قدرت طلبي
نگذاشت نظر دلسوزانه را بشنوند.
***

احساس يأس و نااميدي در اسرائيل

به گزارش خبرگزاري ميزان« ،نري زيلبر» خبرنگار صهيونيست
در توئيترش نوشت :در مجموع امروز بر اسرائيل احساس يأس و
نااميدي حکمفرماست؛ مقامها و تحليلگران معتقدند حمالت به
سوريه بيرمق ،نمادين و تاکتيکي بوده و نتوانسته اسد ،ايران و
روسيه را به اندازه کافي بازدارد.

آگهي مناقصه عمومي  -نوبت اول

 -1موضوع مناقصه :تامين  9قلم كابل خاكي
 -2شماره مناقصه-97-1-2 :م
 -3حوزه متقاضي :مديريت شبكه
 -4قيمت پايه برآوردي 3/291/000/000 :ريال
 -5شرح عمليات :تامين  9قلم كابل خاكي (شامل  2000متر كابل  20/04خاكي 2000 ،متر كابل  30/04خاكي 2000 ،متر كابل  40/04خاكي 2000 ،متر كابل 50/04
خاكي 2000 ،متر كابل  70/04خاكي 2000 ،متر كابل  100/04خاكي 2000 ،متر كابل  150/04خاكي 2000 ،متر كابل  200/04خاكي و  1000متر كابل  300/04خاكي)
 -6محل تحويل اسناد و مدارك مناقصه :زنجان  -مجتمع ادارات  -ساختمان ستادي شركت مخابرات  -واحد قراردادها (اتاق  - )104آقاي رضايي  -شماره
تماس 03433122132
 -7مهلت دريافت اسناد و مدارك مناقصه :تا ساعت  16روز سهشنبه مورخ 97/2/4
 -8هزينه دريافت اسناد و مدارك مناقصه :مبلغ  160/000ريال طي فيش واريزي به حساب جام شماره  1682828266نزد بانك ملت قابل واريز در كليه شعب
با شماره شناسه  2104197664212ميباشد.
 -9زمان و مكان جلسه توجيهي :با هماهنگي دستگاه نظارت به شماره تماس ( 02433122311آقاي مهندس چاووشي)
 -10مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه :مبلغ سپرده شركت در مناقصه  135/000/000ريال و نوع آن ضمانتنامه معتبر بانكي يا فيش واريزي به حساب جام
شماره  1682828266نزد بانك ملت قابل واريز در كليه شعب با شماره شناسه  2104197666215و يا چك بانكي رمزدار/چك تضمين شده بانكي ميباشد.
كمرحلهاي برگزار ميگردد.
 -11توضيح اينكه مناقصه به صورت ي 
 -12محل تحويل پاكات :دبيرخانه شركت مخابرات استان زنجان واقع در زنجان  -مجتمع ادارات  -ساختمان ستادي شركت مخابرات ايران  -منطقه زنجان
 -13مهلت تحويل پاكات :تا ساعت  16روز سهشنبه مورخ 97/2/17
 -14زمان و مكان جلسه بازگشايي پاكات :روز سهشنبه مورخه  96/2/18ساعت  8/30صبح  -اتاق اداره تداركات و پشتيباني
 -15آگهي فوق در سايتهاي ذيل درج گرديده است:
( www.tcz.ir -1سايت شركت مخابرات ايران  -منطقه زنجان)
( http://iets.mporg.ir -2پايگاه ملي اطالعرساني مناقصات كشور)
( www.tcitip.com -3سايت شركت مخابرات ايران)
درج آگهي مناقصه و اسناد مربوطه در سايتهاي فوقالذكر فقط به منظور اطالعرساني بوده و متقاضيان شركت در مناقصه بايستي در مهلت مقرر ضمن واريز
فيش نقدي جهت دريافت اصل اسناد به اداره تداركات اين شركت مراجعه و يا فيش واريزي را به شماره مندرج در اين آگهي فاكس نمايند.
شايان ذكر است كه تمامي خريداران محترم و اسناد ميبايستي قبل از اتمام مهلت تحويل پاكات ،پاكات را به صورت دربسته و ممهور شده به دبيرخانه شركت
تحويل نمايند يا به آدرس پستي :زنجان  -جاده گاوازنگ  -مجتمع ادارات  -كد پستي  4513733581ارسال نمايند.
تاريخ انتشار نوبت اول97/01/28 :
اداره پشتيباني و تداركات شركت مخابرات ايران
تاريخ انتشار نوبت دوم97/1/30 :
مخابرات منطقه زنجان
خ ش97/01/28 :

