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بخش سياسي خارجي :بدعهدي ها و حقه هاي اياالت متحده
آمريکا در نظام بين الملل ،زبانزد خاص و عام است .در طول تاريخ
روابط بين الملل ،خصوصا از جنگ جهاني دوم به اين سو ،اين
بدعهدي ها تشديد شده است .در جريان انعقاد توافق هسته اي
با ايران در سال  2015ميالدي ،شاهد بدعهدي هر دو حزب
دموکرات و جمهوريخواه بوديم .برجام در دوران دولت اوباما
بارهانقض شد و در دوران رياست جمهوري ترامپ نيز اياالت
متحده آمريکا رسما از توافق هسته اي خارج شد .هم اکنون
ديداردونالد ترامپ و کيم جونگ اون،رهبر کره شمالي مورد
توجه بسياري از رسانه ها و تحليلگران دنيا قرار گرفته است.
در حالي که هنوز توافقي ميان واشنگتن و پيونگ يانگ منعقد
نشده است ،اياالت متحده رسما براي خروج از اين توافق بالقوه
خيز برداشته است! ترامپ پس از ديدار با رهبر کره شمالي
گفت :احتمال دارد درباره اين نشست اشتباه کرده باشم و
 6ماه ديگر آن را قبول نداشته باشم .آنگاه بهانهاي براي برهم
زدن توافق ،پيدا خواهم کرد!
ترامپ در مذاکره با اون ،مدعي شده است که آمريکا به مانورهاي
نظامي آمريکا و کره جنوبي خاتمه خواهد داد ،چرا که به اين
ترتيب آمريکا ميتواند از هزينه مبالغ هنگفتي جلوگيري کند.
رئيسجمهور آمريکا با اين حال گفت :با کيم جونگ اون درباره
حضور نيروهاي آمريکايي در کره جنوبي صحبتي نکرديم و
نيروهايمان را براي تضمين امنيت کره جنوبي ،از اين کشور
خارج نميکنيم.
ادامه در صفحه 9

مرضيه اكبرآبادي در گفتگو با رسالت :

رشتههاي رينگي به زنان
ب ميزند
آسي 

برخي رشتهها بايد بوم يسازي و با فرهنگ ما سازگار شود
مشكل ورزش زنان در حوزه مديريتي است

اختالف در دو سوي آتالنتيک

مخالفت اوکراينيها با عضويت در ناتو
ميان آمريکا و اروپا چه مي گذرد ؟

يادداشت »

آگهي مزايده عمومي

» سرمقاله

توديع رمضان و معارفه فطر

»

آلمان دنباله رو
سياستهايآمريکانباشد

هادي عامري و مقتدي صدر
بر سر تشكيل ائتالف بزرگتر
توافق كردند

ترامپ :معلوم نيست كه تا  6ماه ديگر
به توافق با پيونگ يانگ پايبند بمانم

» سيد مسعود علوي
يا ربي الذي ليس لي رب غيره اليکون هذا الوداع مني
له وداع فناء و الآخر العهد مني للقاء)1( ...
آخرين فرحت افطار ،فطر است و بازگشت به فطرت.
اي نگار نورآگينان! از عطش به عطا رسيديم ،از
صيام به صله و از شکيبايي به شکر .اميد آن داريم
که براي ما محتاجان عنايت يار ،نهايت رمضان،
رضوان باشد و سرانجام امساک ،مسک )2( .خدايا!
صداي دل انگيز منادي ات را شنيديم که به مهماني ملکوت و ضيافت
عفو و عطشناکي عشق مي خواندمان .لياقت حضور نداشتيم؛ لطف
تو زبان مان را به اجابت گشود و سلسله مهرت ،پاي سفره رحمت
کشانيدمان .خدايا! اگر ماه سرخ واليت ،محرم را نيافريده بودي ،وداع
ماه هدايت ،رمضان ،عاشق کشي ها مي کرد .حسرت فرقت رمضان،
تمهيد ورود اندوه عظيم عاشورا در نهانخانه دل مي کند .نماز عيد
صائمين ،بيعت حسينيان عطش آگين با مواليان معصوم عرصه عصمت
و هدايت است؛ «الحمدهلل علي ما هدينا و له الشکر علي ما اولينا»)3( .
صيام ما مقدمه قيام است و پيوند با قائمين نينوا؛ «قل انما اعظکم
بواحده ان تقوموا هلل»)4( .
سجاده دل و رحل انديشه گشوده ايم و امشب با قاريان قوم قيام،
قنوت قربت مي گيريم و آيات وصال را زمزمه مي کنيم .بر نگاه شهر،
بهت فراق يار ،حکايت دوري از ليلي ليالي رمضان و هجران روزهاي
روزه داران است و فطر ،زيباترين بدرقه سفر کرده اي است که
هزاران هزار قافله دل ،همره اوست و هنوز بانگ رحيلش فرو ننشسته
است که آواي انتظار مکرر از ناي انيسان او به سوي آستان رمضان
آفرين اهل کبريا و عظمت وجود و جبروت و عفو و رحمت و تقوا و
مغفرت مي خيزد.
خدايا! مونس ماه زيبايت بوديم و مباد که حق صحبتش ادا نکرده
باشيم و هالل و بدر و محاقش از ما به نزد تو مليک مقتدر ،شکوه
کند .خدايا! قدر ليله القدر ندانستيم و زمزمه هاي موال را در کنار چاه
تنهايي اش نشنيديم.
خوشه اي از شاخه نخل نيايش نچيديم و با تنهاترين نيايشگر نخلستان
کوفه ،هم آوا نشديم و اينک هجران يار ،غم افزاي محفلمان شد.
در آستانه عيد عابدان ،خواهان ساغر فطريم و تا ميکده عفو ،غزلخوان
و اميدوار با پاي دل مي رويم و در مصالي صالحان به لشکر شکر و
سپاه سپاس پيوسته و از جرگه نابخشودگان به در مي آييم .بکوشيم
که در دام اشتياق ،گرفتار شده و اسير خال لب يار شويم که هالل
عيد ،ابروي دلجوي اوست .از نفس هجرت کنيم و به نفيس برسيم.
سياهي سپهر دل بزداييم و در فجر فطر طلوع کنيم .فطر ،گشودن
صدف امساک و استحصال گوهر بندگي است .کمال استعانت و ايصال
صبر و صالت و التقاي انتظار و لقاء را در ژرفاي بحر فطر بجوييم؛
«استعينوا بالصبر و الصلوه»)5( .
عيد فطر ،ميعادگاه همان وعد ه اي است که همواره دلبسته آنيم؛
«الصوم لي و انااجزي به»؛ بهترين پاداش روز ه داران؛ ديدار دلدار.
فطر ،از جمله آيات و عناصر رحمت عام الهي است که واجد سه
رکن؛ خداوند (هادي) ،رسول خدا و آل عصمت (وسيله هدايت) و
مردم (هدايت شوندگان) است .در ادعيه اين روز خجسته نيز اين سه
رکن مشهود است؛ «الذي جعلته للمسليمن عيدا ً و لمحمد صلي اهلل
عليه و آله ،»...به اين معني که خداوند ،عيد فطر را همچون هديهاي
براي رنج ها و زحمات عاشقان ه رسول خويش در راه هدايت انسان ها
و نيز شکيبايي امت اسالم در عبادات الهي عطا فرموده است و چون
عيد ،هميشه از عناصر فراگير در ميان آحاد مردم و مايه شادماني و
خرسندي است ،يک پديده وحدت آفرين محسوب شده و همگرايي و
ي آورد ،خصوصاً اگر با معنويت و جاذب ه هاي
تأليف قلوب را به همراه م 
روحاني و فرامادي همراه باشد.
ادامه در صفحه2

قاليباف در ديدار با سفيرآلمان در ته ران:

صفحات 3و4

بدعهدي تكرار م يشود

3

واگذاري به صورت اجاره -1 :كيوسك زير پل دانشگاه آزاد اسالمي مراغه  -2كيوسك پارك مسافر يك
 -3يك باب مغازه واقع در پارك آناالر  -4سه دستگاه كالسكه واقع در پارك بوستان يادگاران
مرحله اول  -نوبت اول
شهرداري مراغه به استناد مصوبه شماره 379ش/ش مورخ  97/2/23و صورتجلسه شماره  66مورخ  97/3/5شوراي اسالمي محترم شهر در نظر دارد  -1كيوسك
زير پل دانشگاه آزاد اسالمي مراغه  -2كيوسك پارك مسافر يك
 -3يك باب مغازه واقع در پارك آناالر  -4سه دستگاه كالسكه واقع در پارك بوستان يادگاران خود را به شرح ذيل از طريق مزايده كتبي به صورت اجاره به
بخش خصوصي (اشخاص حقيقي و حقوقي) واگذار نمايد .لذا از كليه متقاضيان محترم دعوت ميشود از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم به مدت ده روز جهت
خريد و تحويل اسناد مزايده ،تا تاريخ  97/4/10روز يكشنبه به امور قراردادهاي شهرداري واقع در خيابان قدس  -شهرداري مركزي مراغه  -طبقه همكف  -اتاق
شماره  25مراجعه و اسناد مزايده دريافت نمايند .ضمنا اطالعات تكميلي مزايده فوق از طريق وبسايت پايگاه ملي اطالعرساني مناقصات كشور به آدرس:
 HTTP://IETS.MPORG.IRقابل دسترسي ميباشد و شماره تلفكس  041-37217728واحد امور قراردادها آماده پاسخگويي به شركتكننده محترم در
اوقات اداري در رابطه با مزايدههاي ذيل ميباشد.
مورد مزايده:

موضوع فعاليت:

پايه قيمت اجاره به ازاي هر ماه:

مدت بهرهبرداري

مبلغ سپرده شركت در فراخوان

1

كيوسك زير پل دانشگاه آزاد اسالمي مراغه

فروش و فعاليت در زمينه مطبوعاتي و تنقالتي

 4/500/000ريال

 3سال

 3/000/000ريال

رديف
2

كيوسك پارك مسافر يك

فروش و فعاليت در زمينه عرضه انواع نوشيدنيهاي
سرد و گرم (حالل) و بستني

 2/500/000ريال

 3سال

 2/000/000ريال

3

يك باب مغازه واقع در پارك آناالر

فروش و فعاليت در زمينه عرصه محصوالت
سوپرماركتي

 5/000/000ريال

 2سال

 3/000/000ريال

4

سه دستگاه كالسكه واقع در پارك بوستان يادگاران

فعاليت و راهاندازي در مسير پارك يادگاران

 4/500/000ريال (هر سه دستگاه)

 2سال

 3/000/000ريال

 -1شهرداري مراغه به استناد بند  5ماده  5آييننامه مالي شهرداريها در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
 -2سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشريفات قانوني مزايده و عقد قرارداد با نفر اول مسترد نخواهد شد .ضمنا در صورت انصراف هر يك از شركتكنندگان
سپرده آنان به ترتيب به استناد ماده  8آييننامه مالي شهرداريها به نفع شهرداري ضبط و از نفر دوم و سوم به ترتيب دعوت به عقد قرارداد خواهد گرديد.
 -3هزينه درج آگهي در دو نوبت آگهي و بر عهده برندگان مزايده ميباشد.
 -4ساير شرايط و جزئيات و اطالعات در اسناد مزايده قيد شده است.
خ ش97/3/24 :
		
تاريخ انتشار97/3/24 :

شهردار مراغه  -احمدي

فراخوان عمومي جذب سرمايهگذار

شهرداري فيروزكوه در نظر دارد به منظور ايجاد زيرساختهاي مرتبط با طرحهاي تفريحي ،گردشگري

و رفاهي در قطعه زمين واقع در ورودي شهر (اراضي پيرامون ساختمان اداري شهرداري) اقدام نمايد.
لذا از اشخاص حقيقي و حقوقي متقاضي سرمايهگذاري در بخشهاي ذيل دعوت ميگردد تا در صورت
تمايل طرح پيشنهادي خود را حداكثر تا تاريخ  97/4/13به دبيرخانه شوراي سرمايهگذاري شهرداري

ارائه نمايند.

فرصتهاي سرمايهگذاري:
 احداث زمين پينتبال -احداث موزه مشاهير

 احداث نمايشگاه دائمي -احداث باغ پرندگان

 -اقامتگاههاي موقت (بومگردي)

 -ساير طرحهاي مرتبط با گردشگري

تاريخ انتشار97/3/24 :
خ ش97/3/24 :

روابط عمومي شهرداري فيروزكوه

يك مصوبه يك قانون اين همه معضل ؟!

غالمرضا انبارلويي
وزير محترم راه و شهرسازي در دولت يازدهم و دوازدهم
كه به گفته رئيس جمهور برند اين دولت است بارها مورد سوال
نمايندگان مجلس قرار گرفته و دو بار هم استيضاح شده راي
اعتماد اصالحيون و اعتداليون مجلس دهم را هم به دست آورد.
اما اين راي مبين عملكرد قانونمندانه باالترين مقام مسئول در
اين وزارتخانه نيست .حسابرسي رعايت و حسابرسي مديريت
اين دستگاه اجرايي و واحدهاي تابعه و شركتهاي وابسته
مي تواند گزارش كاملي از رعايت قوانين و مقررات موضوعه يا عدم رعايت آن در حوزه
منابع و مصارف اين دستگاه اجرايي باشد كه بايد ديد و قضاوت كرد.
در ارتباط با رويدادهاي مالي در اين دستگاه رعايت قوانين و مقررات مالي را در مورد
خريد خودروهاي خارجي در اين وزارتخانه پيگيري ميكنيم .مراتب اجمالي اين
پيگيري به شرح زير است :
 -1در طول دولت يازدهم و دوازدهم چند دستگاه خودروي خارجي توسط اين وزارتخانه
و واحدهاي تابعه آن خريداري شده است؟
 -2مقام معظم رهبري بارها و بارها در ديدار با مسئولين آنها را براي پرهيز از واردات
بيرويه و خريد جنسي كه در داخل قابليت توليد دارد مورد عتاب و خطاب قرار
داده است تا چه حد مديران اين وزارتخانه التزام عملي به توصيههاي معظم له در
اين باره دارند؟
 -3عالوه بر توصيههاي مقام معظم رهبري  ،قانون حداكثر استفاده از توان توليدي
كشور  ،دستگاه هاي اجرايي را از خريد كاالي قابل توليد در داخل از خارج منع كرده
اين وزارتخانه تا چه حد اين ممنوعيت را رعايت كرده است ؟
 -4به نظر ميرسد در اين دستگاه اجرايي نه تنها توجهي به توصيههاي معظم له در منع
واردات بيرويه و بيمورد نميشود و نه تنها از حكم آمره قانون حداكثر استفاده از توان
توليدي كشور تمكين نمي شود بلكه وزير محترم راه و شهرسازي به نظر مخالف وزير
صنعت و معدن هم در منع واردات خودرويي كه در داخل كشور توليد ميشود توجهي
ندارد و وقت خود و وقت هيئت وزيران به ماهو  17وزير در دولت را با پيشنهادات
خود مي گيرد تا هر طور شده خودرو آن هم از خارج بخرد و در ماراتن واردات بيرويه
از اين باب پيشي بگيرد .توجه و تدقيق در مراتب زير مويد اين ادعاست.
 -5هيئت وزيران در جلسه  96/11/1به پيشنهاد شماره  33706/100/02مورخ
 1396/7/10وزارت راه و شهرسازي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران تصويب كرد:
وزارت راه و شهرسازي (شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايران) مجاز است
نسبت به خريد و واردات بيست و پنج دستگاه خودروي ون از محل اعتبارات
مصوب مربوط با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايد)1(.
 -6اينكه باالترين مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازي از توان توليدي كشور در
ساخت خودروي ون اطالع نداشته باشد يا مديرعامل شركت راهآهن از توليد ون در
كشور بيخبر باشد و پيشنهاد خريد به دولت بدهد عجيب است  ،نيست؟
 -7اما عجيبتر آنكه وقتي وزير صنعت  ،معدن و تجارت طي مكتوب رسمي اعالم
مي كند كه سه شركت خودروساز داخلي  -مشتمل بر ايران خودرو  -سروش ديزل
و پارس خودرو توان توليد خودروي ون را در كشور دارند( )2اما باز هم دولت مصوبه
فوق را ميگذراند عجيبتر و غريبتر است  ،نيست؟
 -8با تدقيق در تاريخ نامه وزير محترم صنعت  ،معدن و تجارت به دبير كميسيون امور
زيربنايي ( )96/8/1و تاريخ تشكيل جلسه هيئت وزيران ( )96/11/1براي اتخاذ تصميم
به تصويب رساندن و دادن جواز خريد خودروي خارجي به وزارت راه و شهرسازي
به اين نتيجه ميرسيم كه بين زمان رسيدن نامه وزير صنعت و معدن به دبير هيئت
دولت  3ماه فاصله است و بعد از سه ماه هم نامه وزير به هيئت دولت نرسيده است تا
هيئت دولت از مخالفت وزير صنعت و معدن از اين خريدآگاه شوند.پس ميلياردها تومان
هزينه براي استقرار اتوماسيون اداري و زيرساخت هزينهبر سختافزاري و نرمافزاري
دولت الكترونيك چه دردي را قرار است دوا كند؟
-9بر فرض كه نامه وزير صنعت و معدن  3ماه ديرتر به دبير كميسيون مربوطه در
دولت رسيده باشد آيا شخص وزير صنعت و معدن كه در جلسه هيئت وزيران شركت
داشته از مفاد نامه خود در مخالفت با چنين وارداتي آگاه نبوده؟ يا وارداتي كه خود
قبال مخالفت با آن را كتبا اعالم كرده بعدا موافقت كرده است كداميك از اين دو
فرضيه صحيح است؟
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