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بخش سياسي خارجي :رژيم اشغالگر قدس و اياالت متحده آمريکا
بار ديگر چهره متوحش ،خونخوار و منفور خود را در نظام بين الملل
و در مقابل همه ملتهاي دنيا به نمايش گذاشتند .خيزش ملت
فلسطين و ساير ملتهاي عربي در شرايطي دنبال ميشود که نيروهاي
امنيتي و نظامي اسرائيل با اتخاذ تدابير فوقالعاده امنيتي و اقدام به
سرکوب ملت فلسطين تالش دارند به بهاي خون فلسطينيها جلوي
اين اعتراضات را بگيرند .وزارت بهداشت فلسطين در نوارغزه اعالم
کرد که «ليلي انور غندور» نوزاد دختر  ۸ماهه فلسطيني که بر اثر
استنشاق گاز اشکآور دچار خفگي شده بود به شهادت رسيد .بر
اساس اين گزارش ،بدين گونه شمار شهداي تظاهرات اخير به ۵۹
نفر افزايش يافت.اين در حالي است که وزارت بهداشت فلسطين
همچنين از زخمي شدن  ۲۸۰۰نفر در جريان تظاهرات بازگشت
خبر داده است.طي روزهاي اخير ،همه ملتهاي دنيا و بسياري از
دولتهاي جهان جنايات رژيم اشغالگر قدس را در مواجهه با ملت
مظلوم فلسطين به شدت محکوم کردند .بهرام قاسمي ،سخنگوي
وزارت خارجه کشتار وحشيانه و قتلعام بيرحمانه و کمسابقه دهها
تن و زخمي شدن هزاران نفر از فلسطينياني را که به مناسبت روز
نکبت و سالروز اشغال فلسطين و انتقال سفارت آمريکا به قدس شريف،
در غزه و ساير اراضي فلسطين دست به راهپيمايي مسالمتآميز
زده بودند بهشدت محکوم و تاکيد کرد :کشتار کودکان ،زنان و
مردم بيدفاع فلسطين و اشغال اراضي فلسطينيان ،به راهبرد اصلي
صهيونيستها در طول  ۷۰سال از عمر اشغال سرزمين فلسطين
تبديل شده است و سفارت آمريکا و دولت آن کشور در کنار قتلعام
وحشيانه انسانهاي بيگناه به جشن و شادي پرداختهاند.
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انتقال سفارت آمريکا به قدس

پروژه ناکام مشروعيتزايي
براي صهيونيسم
آيا ماکرون و مرکل درست مي گويند ؟
چرا سياستمداران غ ربي سردرگم هستند؟

فروغ خورشيد در تبعيد

اولين ماموريتي كه امام (ره) به آيتاهلل خامنهاي داد
شهيدي كه با رهبر انقالب در تبعيد بود

» سرمقاله

»

نبايد در برابر دشمنان
حالتانفعاليبگيريم

ظريف :کار را ب راي رسيدن
به تضمي نها شروع کرديم

اعتصاب و عزاي عمومي در غزه و ك رانه باختري
صهيونيستها از خط قرمز جهان اسالم عبور کردند

دکتر حسن کرباليي
hassankarbalaei@gmail.com
دولت و مجلس از يک سو و ملت بزرگ و انقالبي ايران از سوي ديگر
بايد همواره تحرکات خصمانه آمريکا و رژيم صهيونيستي را رصد کنند
تا بتوانند موضع معقول و حکيمانه داشته باشند.
در حالي که آمريکا با خروج از برجام و فعال کردن وزارت خزانه داري اش
به عنوان اتاق اصلي جنگ اقتصادي عليه ملت ما به فعاليت هاي
خود شدت بخشيده است و همچنين رژيم صهيونيستي با حرکات
موذيانه خود در منطقه در حال برپايي يک آتش افروزي است مجلس
شوراي اسالمي نبايد با تصويب کليات اليحه جنجالي مبارزه با
پولشويي فرسنگها دورتر از صحنه هاي اصلي نبرد با دشمن مطالبات
«اف اي تي اف» را در دستيابي به اطالعات مالي به صورت برخط
در اختيار آنها قرار دهد.
راه اندازي "مرکز اطالعات مالي" که به خواسته «اف اي تي اف» از
ما به بهانه جلوگيري از پولشويي صورت گرفته را مي توان ،يک پايگاه
داخلي اتاق جنگ آمريکا در تهران تلقي کرد.
منظور از واژه "تروريسم" در بندهاي ت ،ث ،ج ،ح و  ...اين اليحه که
بارها تکرار شده است چيست؟
آيا «اف اي تي اف» به قرائت ما از تروريسم رضايت مي دهد؟ آنها از
واژه تروريسم خواست و قرائت خود را دارند و مقبوليت همان را از ما
مطالبه دارند لذا چرا بايد با پاي خود وارد فرايندي شويم که هم تشديد
تحريم ها را پذيرا باشيم و هم به خودتحريمي بپردازيم!؟ آيا اين به
معناي نصب ديده بانان دشمن در خاک خودي نيست؟
وزير خارجه کشورمان اکنون با آغاز سفرهاي برجامي مي خواهد برجام
را با تعهدات  5کشور سرپا نگه دارد .او و معاونش گفته اند؛ اروپا دو ماه
فرصت دارد که تضمين بدهد .سوال اين است دو سال گذشته هيچ
کدام هيچ تضميني نداده اند در اين دو ماه قرار است چه اتفاقي بيفتد
تا تضمين هاي الزم براي برجام گرفته شود.
سوال بعدي اين است که مرکز تصميم گيري درباره تحريم ها ،آمريکاست؟
وقتي آمريکا از برجام خارج شده و به هيچ يک از تعهدات خود پايبند
نيست از برجام چه چيزي مانده است که ما بدون آنها بتوانيم به آن
دلخوش باشيم.
ماندن در برجام يعني انجام تعهدات يک طرفه! در حالي که هيچ تعهدي
از آن طرف شکل عملي به خود نگرفته است.
اين با کدام عقالنيت سياسي و ديپلماتيک سازگار است که ما همچنان
متعهد بمانيم بدون اينکه شاهد تعهد تضمين شده از آن سو باشيم!
سوال سومي که مطرح است آن است که اروپايي ها تقريباً مطالبه اي
همسنگ آمريکا بلکه بيشتر براي تضمين تعهدات خود دارند .پس اگر
مذاکرات حول آن مطالبات صورت بگيرد عم ً
ال به معناي کنار گذاردن
برجام و تحميل هزينه هايي جديد فراتر از برجام خواهد بود.
پس عم ً
ال اروپايي ها هم برجام را پاره کرده يا از آن خارج شده اند .با
اين وصف ايران به چه دليل بايد همچنان در برجام بماند در حالي که
آمريکا از برجام خارج شده و اروپا هم عمال در برجام نبوده تا خارج
شود چرا که اگر بود به تعهدات خود عمل مي کرد و نيازي به اخذ
تضمين نبود.
دولت و ملت و نخبگان جامعه امروز بايد يکصدا در برابر شرارت هاي
آمريکا و اروپا بايستند و هيچ ترديدي در آن نکنند .امروز وقت گله کردن
از هم نيست وقت براي اين موضوع براي روزهاي پسابرجام به اندازه
کافي وجود دارد اما دولت بايد از محرمانگي هاي برجام پرده بردارد و
ملت را در جريان آنچه که تاکنون به آن رسيديم قرار دهد.
طي دو سال گذشته ما زمين داديم بدون اينکه زمان بگيريم،
فرصت سوزي کرديم به اميد آنکه طرف سرعقل بيايد اما آمريکا
با البي صهيونيستي و مشاورت منافقين به سرعت به سمت يک
آتش افروزي در منطقه مي روند!
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آيت اهلل مكارم شيرازي:

اگر به سوريه تجاوز شود
پاسخ ما در قلب رژيم
صهيونيستيخواهدبود

نتانياهو يک جنايتکار
جنگي است

ارزيابي وضع ما و دشمن!
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آگهي فراخوان شناسايي پيمانكار طرح و ساخت
در شهر جديد هشتگرد /97-3-1م

نوبت اول

شركت عمران شهر جديد هشتگرد براساس مصوبات هيات مديره در نظر دارد در چارچوب ضوابط
اجرايي روش طرح و ساخت نسبت به انتخاب پيمانكار ذيصالح براي طراحي ،اجرا ،انتقال پساب،
نگهداري فضاي سبز سايت جنگلكاري شده حاشيه اتوبان تهران  -قزوين در قسمت ورودي شهر
جديد هشتگرد به روش  EPCاقدام نمايد.
موضوع فراخوان :انتخاب پيمانكار ذيصالح براي انتخاب پيمانكار طراحي ،اجرا ،انتقال پساب ،نگهداري
فضاي سبز سايت جنگلكاري شده حاشيه اتوبان تهران  -قزوين در قسمت ورودي شهر جديد
هشتگرد به روش EPC
كارفرما :شركت عمران شهر جديد هشتگرد
پيمانكار :دارندگان گواهينامه صالحيت طرح و ساخت در رشتههاي آب يا كشاورزي (مرتبط) داراي
صالحيت پيمانكاري از معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري وداشتن ظرفيت كاري
و ريالي آزاد در رشته مربوطه
مبلغ پايه فراخوان 20/000/000/000 :ريال
تحويل اسناد فراخوان :از متقاضيان دعوت ميشود براي دريافت اسناد شركت در فراخوان از تاريخ
 97/02/26لغايت  97/03/08در ساعات اداري به اداره پيمان و رسيدگي شركت عمران شهر جديد
هشتگرد به نشاني فاز  ،2محله  ،4انتهاي بلوار انقالب اسالمي ،خيابان نيايش ،خيابان شهيد مسيح
صالحي ،با ارائه درخواست كتبي ،كپي كارت ملي ،ارائه رتبه معتبر ،جهت دريافت اسناد اقدام نمايند.
آخرين مهلت و محل تحويل پاكات پيشنهادات قيمت تا ساعت  16روز شنبه مورخ  ،97/03/19دفتر
معاون فني و اجرايي شركت عمران و بازگشايي پيشنهادها ساعت  11روز يكشنبه مورخ 97/03/20
در اتاق كنفرانس مديرعامل ميباشد.
 مبلغ فروش اسناد مناقصه  500/000ريال به حروف پانصد هزار ريال است.نوع تضمين شركت در مناقصه :اصل فيش يا ضمانتنامهاي مطابق آييننامه تضمين معامالت دولتي به
شماره /123402ت 50659هـ مورخ  94/9/22موضوع آگهي را به حساب شماره 4001036906474199بانك
ملي به مبلغ  1/000/000/000ريال (يك ميليارد ريال) به نام شركت عمران شهر جديد هشتگرد واريز
و ارائه شود.
 شرايط پرداخت به صورت  %50نقد و  %50تهاتر با زمين ميباشد. قرارداد براساس بخشنامه ضوابط اجرايي طرح و ساخت منعقد خواهد شد.ضمنا ارائه شناسه ملي و كد اقتصادي شركت ،جهت دريافت اسناد الزامي ميباشد و همچنين
آگهي اين مناقصه در پايگاه اينترنتي ملي مناقصات ( )http://iets.mporg.irو پايگاه اينترنتي
شركت عمران به آدرس  www.hashtgerd-ntoir.gov.irو سامانه تداركات الكترونيك دولت
( )http://setadiran.ir/setad/cmsقابل مشاهده ميباشد.
تاريخ انتشار نوبت اول97/2/26 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/2/27 :
خ ش97/2/26 :

شركت عمران شهر جديد هشتگرد

اخبار برگزيده »

طرح کاهش نمايندگان تهران کليد خورد

عضو کميسيون شوراها و امور داخلي کشور در مجلس از طرح کاهش نمايندگان
تهران در مجلس شوراي اسالمي خبر داد .به گزارش ميزان ،حسين مقصودي
افزود :در حال حاضر  ۱۵نماينده اين طرح را به امضا رساندهاند .وي تاکيد
کرد :نمايندگان بر اساس اين طرح پيشنهاد کردهاند که نمايندگان تهران از
 ۳۰تن به  ۲۰تن کاهش پيدا کنند .اين طرح در دستور بررسي کميسيون
شوراها قرار دارد و به زودي مورد بررسي قرار ميگيرد.اين نماينده مجلس
اظهار داشت :معتقدم همواره برداشت نادرستي که از قوانين وجود دارد ما را
به اين نکته سوق ميدهد که افزايش و کاهش نمايندگان بايد تنها بر مبناي
جمعيت باشد ،چرا که اين خود تنها بخشي از شاخصهاي مد نظر است و بايد
به موضوعاتي از جمله گستردگي و محروميت استانها هم به عنوان برخي از
شاخصهاي مهم توجه داشت.
***

يک موفقيت بسيار بزرگ

فارس نوشت :يکي از مراکزي که در حمالت موشکي محور مقاومت هدف قرار گرفت،
مقر بسيار سري ارتش رژيم صهيونيستي به نام «يگان جمع آوري تصاوير»9900
است که يکي از سريترين بخشهاي واحد اطالعات نظامي رژيم صهيونيستي به
شمار ميرود .تعيين مقر اين يگان و منهدم کردن آن که از پيشرفتهترين تجهيزات
براي رصد تا عمق بيش از  80کيلومتري داخل سوريه برخوردار بود ،يک موفقيت
بسيار بزرگ است .معموال در طول ماههاي گذشته اين مرکز هيچ وقت از نيروهاي
ک به اين مرکز ،چند
متخصص خالي نبوده است و بايد ديد در زمان اصابت موش 
نفر از متخصصان رژيم صهيونيستي در آن حضور داشتند .به گزارش کانال اخبار
سوريه ،حمله به اين مقر بسيار سري را که مديريت پهپادهاي رژيم صهيونيستي
در سوريه را بر عهده داشت ،بايد تالفي دقيق و حساب شده به شهادت هفت نفر
از واحد پهپادي سپاه پاسداران در فرودگاه تي 4ارزيابي کرد .صهيونيستها هيچ
وقت فکر نميکردند که اين گونه کيش و مات شوند ،چرا که براي اين رژيم آنچه
بيش از همه چيز اهميت داشته و دارد ،حفظ نيروي انساني ،مخفيکاري و داشتن
دست باالتر است .از مراکز ديگري که هدف قرار گرفت« ،مرکز نظامي فرماندهي
شنود فني و الکترونيکي» ارتش عبري بود که مهم ترين نقش را در شهادت شهيد
مغنيه و شهيد اهللدادي داشت.
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جلسه مجمع عمومي فوقالعاده شركت حمل و نقل پايان بار بندر

به شماره ثبت  1881راس ساعت  10صبح مورخ  97/3/6در
مكان دفتر شركت به آدرس پايانه بندر امام طبقه همكف غرفه

 37تشكيل ميگردد.
دستورجلسه:

 -1تغييرات آدرس جديد شركت جهت پلمپ دفاتر

تاريخ انتشار97/2/26 :
خ ش97/2/26 :

هيات مديره شركت حمل و نقل پايان بار بندر

آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده نوبت اول شركت
تعاوني مسكن كاركنان شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي

بدينوسيله از همه اعضاي محترم شركت تعاوني مسكن كاركنان شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي (شماره
ثبت  288356و شناسه ملي  )10103263160دعوت ميشود تا در مجمع عمومي فوقالعاده نوبت اول كه
روز دوشنبه مورخ  1397/3/7راس ساعت  16تا  17تشكيل خواهد شد ،حضور به هم رسانند و يا نماينده
تاماالختيار خود را به صورت كتبي تا حداكثر  10روز بعد از انتشار آگهي معرفي نمايند .تعداد آراي وكالتي
هر عضو ،حداكثر سه راي و هر شخص غيرعضو تنها يك راي ميباشد .تاييد نمايندگي تاماالختيار با بازرس
و رئيس هيات مديره تعاوني خواهد بود.
دستورجلسه مجمع عمومي فوقالعاده نوبت اول:
 تمديد مدت فعاليت شركت تعاوني مسكنتاريخ انتشار97/2/26 :
هيات مديره تعاوني مسكن
خ ش97/2/26 :
كاركنان شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي

