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شماره 11۰35 بدون نقطه کور
جدو    ل

من فلسطینی ام، اینجا سرزمین من است، 
ما ریشــه داریم در آبراهش، ریشه داریم در 
تاریخش،  در نان نازکش، در زیتونش، در گندم 

زردگونش، ما ریشه داریم در وجدانش.
ماندگاریم چون نقش بر فوالدش در پیامبر 
واالیش، در قرآنش، اگــر گلی را نابود کنید، 
عطرش خواهد ماند. ما پراکنده ایم در باد، در 
آب و در گیاه، ما تنیده ایم در رنگ ها و صداها.

گریزتان نیست، در هر بیتی تفنگی است
از کرانه نیل تا فرات، هرگز با ما نخواهید آسود

همیشه در انتظار ما باشید
مردان ما بی گاه سر می رسند

در خشم آذرخش و در رگبار باران
در عبای پیامبر می آیند یا در شمشیر اصحاب

همیشه به یاد بسپارید
آمریکا با همه توش و توانش

با همه آزارگری اش
هرگز پرندگان را از پرواز باز نتواند داشت.

»نزار قبانی شاعر نامدار سوری«
امروز فلسطین متعلق به همه مسلمانان جهان 
است و برای هر انسان با هر مذهب و هر ایدئولوژی 
الزم است با مسائل مربوط به ملت فلسطین آشنا شود 
و نسبت به آن احساس مسئولیت کند، ملت فلسطین 
تنها نیست و همه مسلمانان بر خود واجب می دانند 
که حقوق این مردم مظلوم را از دشمنان پس بگیرند. 
تحرکی که اخیرا با تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور 
آمریکا مبنی بر انتقال پایتخت آمریکا از تل آویو به 
قدس شریف آغاز شد هرگز خاموش نخواهد شد و 
جهان اسالم ثابت خواهد کرد که مسلمانان مظلوم 
فلسطین از حمایت های جهانی و پشتیبانی مردمی 
برخوردارند که اجازه نخواهند داد حقوق مسلم آنها 

توسط متجاوزین پایمال شود.
ملت ها بزرگ ترین حامی مسئله فلسطین

فلســطینی هایی که در خیابان های فلسطین با 
اشغالگران صهیونیســت در حال درگیری و مبارزه 
هستند به خوبی می دانند که جهان اسالم و ملت های 
مســلمان از آنها پشــتیبانی می کنند و حامی شان 
هســتند. واکنش های جهانی به اقدام ترامپ نشان 
داد که مــردم آزادیخواه جهان نیز همواره حامی و 
پشتیبان ملت فلسطین هستند و با هرگونه تجاوز، 

زورگویی و اشغالگری مخالف هستند.
»محمد اسماعیل سعیدی« نماینده مردم تبریز 
در مجلس شورای اسالمی درباره مداخله آمریکایی ها 
در امور فلسطین می گوید: »آمریکایی ها سالیان سال 
اســت که با فتنه انگیزی و تفرقه میان کشــورهای 
اسالمی در پی کسب منافع خود هستند اما همواره 
با ظاهرســازی در قالب فعاالن حقوق بشری اهداف 
خــود را به پیش برده اند. اقدام ترامپ درباره انتقال 
پایتخت آمریکا از تل آویو به بیت المقدس و در واقع 
به رســمیت شناختن این شهر فلسطینی به عنوان 
پایتخت رژیم صهیونیستی پرده از ذات پلید آمریکا 
برداشت و دنیا به جنایات و همدستی آمریکایی ها با 

رژیم صهیونیستی بیش از گذشته واقف شد.
وی سکوت کشورهای عربی و اسالمی در قبال 
اقدامات ترامپ و رژیم صهیونیستی را خیانت در حق 

در راس همه عداوت ها با قرآن و پیامبر)ص( اســت 
و قبله اول مسلمین را در اشغال یک مشت یهودی 
ناپاک نجس العین به عنوان پایتخت می شناسد. با این 
شرایط به اینها چشم داشتن و امید داشتن خیانت 

به پیامبر اکرم)ص( است.«
وی اضافه می کند: »آمریکا عرب ها را به میدان 
مذاکره آورد و آنها را فریب داد که قدس به قداست 
خود باقی می ماند و پایتخت اسرائیل نمی شود اما با 
این اقدام آمریکا و رژیم صهیونیستی فاتحه همه چیز 

را خواندند و مذاکرات دروغ و فریبی بیش نبود!«
حمایت خانه ملت از فلسطین

مجلس شــورای اسالمی روز یکشنبه سوم دی 
ماه با قید دو فوریت طرح حمایت از بیت المقدس و 
مخالفت قاطعانه با تصمیم ترامپ را تصویب کرد که 

در واقع نه بزرگی به ترامپ بود.
»امیر خجسته« نماینده مردم همدان و رئیس 

شوند تکفیری ها را در منطقه ایجاد کردند و همچنین 
اعالم کردند که تکلیف سوریه ظرف سه ماه یکسره 
خواهد شد اما مردم سوریه ایستادگی کردند و محور 
مقاومت به کمک مردم سوریه شتافت و تکفیری ها 

را شکست دادند.«
»حســن بهرام نیا« نماینده مــردم نهاوند نیز 
درباره حمایت خانه ملت از مردم فلسطین می گوید: 
»نمایندگان مجلس در واکنش به اقدام غیرعاقالنه 
رئیس جمهور آمریــکا در خصوص قدس دوفوریت 
طرحی را تصویب کردند تا دشــمنان بدانند که اگر 
چنین تصمیم گستاخانه ای بگیرند ایران و ملت های 
مســلمان همچنان ثابت قدم بــه دفاع از مظلومین 

می پردازند.«
وی اضافــه می کند: »ایران حاضر اســت برای 
حمایت از مظلومین و احقاق حق مردم فلسطین هر 
هزینه ای بدهد ولی در مسیر رسیدن به آرمان های 

قدس شریف و ملت مظلوم فلسطین عنوان می کند 
و می گویــد: »نباید به موضوع فلســطین بی تفاوت 
بود،  چرا که عدم توجه مسلمانان،  استکبار جهانی را 
گستاخ تر و راه را برای تصمیمات و اقدامات وقیح شان 

باز خواهد کرد.«
این نماینده مجلس با بیان اینکه قدس شریف 
اولین قبله مسلمانان است و نباید به این مکان مقدس 
به عنوان قطعه ای از خاک فلسطین نگاه کنیم اضافه 
می کند: »پس از پیروزی جبهه مقاومت بر داعش که 
باعث سرافرازی تمام مسلمانان شد، موضوع فلسطین 
اشغالی باید از مهم ترین دغدغه های مسلمین باشد 
چرا که این خاک تنها متعلق به فلسطینیان نیست، 
امروز دفــاع از بیت المقدس همچون دفاع از حریم 

آل اهلل در عراق و سوریه ضرورت دارد.
آیت اهلل علم الهدی نماینده ولی فقیه در خراسان 
رضــوی نیز در این باره می گوید: »آمریکا ثابت کرد 

گروه دوســتی پارلمان ایران و فلسطین در مجلس 
شــورای اســالمی درباره رای اکثریت نمایندگان 
مجلس به طرح الحاق یک تبصره به ماده یک قانون 
حمایت از انقالب اسالمی مردم فلسطین با قید دو 
فوریت می گوید:»طرحی که در مجلس تصویب شد 
تحت عنوان قدس پایتخت ابدی و دائمی فلسطین 
اســت طرحی است که بر مبنای آن همگان بدانند 
که هیچ قدرتی نمی تواند قدس را از جایگاه اصلی و 

ابدی اش خارج کند.«
وی اضافه می کند: »آمریکا طرح های بزرگی برای 
رژیم صهیونیستی دارد، آنها سناریوی از نیل تا فرات 
را طراحی کردند تا آن را اجرایی کنند. اما با پیروزی 
انقالب اسالمی در ایران این مسئله ابطال گردید و 

اسرائیل در معرض خطر قرار گرفت.«
این نماینده مجلس همچنین خاطرنشان می سازد 
که رژیم صهیونیستی دیگر جایی در منطقه ندارد. 

این رژیم نامشــروع در معرض خطر است و حضور 
حزب اهلل در لبنان و هسته های مقاومت در فلسطین 
و همچنین شکســت های پی درپی ایــن رژیم در 
جنگ های 33 روزه، 22 روزه، 51 روزه به خوبی نشان 
داد که با تمام حمایت هایی که از این رژیم می شود، 
اسرائیل در معرض خطر قرار دارد و نمی تواند روی 

پای خودش بایستد.
رئیس گروه دوســتی پارلمانی ایران و فلسطین 
در مجلس شــورای اسالمی به قدرتمندی ایران در 
منطقه نیز اشاره می کند و می گوید: »جبهه غربی، 
صهیونیستی جنگ 8 ساله را به مردم ایران تحمیل 
کردند ولی در دستیابی به اهداف خود موفق نشدند 
به گونه ای که جمهوری اسالمی ایران قدرتمند تر شد 
و در حال حاضر قدرتمندترین کشور منطقه است. 
پس از این توطئه با این تحلیل که ایران و ســوریه 
در مرکز اصلی مقاومت در منطقه هستند و باید مهار 

خود دچار انحراف نشــود. بــه همین دلیل تصمیم 
مجلس شــورای اسالمی در راســتای اهدافی است 
که نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران بر پایه آن 

تشکیل شده است.«
تحلیلگران علت اتحاد و همبستگی آمریکا با رژیم 
صهیونیســتی را معلول دو عامل می دانند: نخست 
اسالم زدایی فلسطین و به خصوص بیت المقدس چرا 
که اسالم بزرگ ترین مانع جلو راه استعمار و استکبار 
جهانی و حامی مستضعفین است و عامل دوم اینکه با 
تحکیم رژیم صهیونیستی در قلب جهان عرب، نفاق 
و اختالفات دولت های منطقه تقویت می گردد و این 
اختالف باعث وابستگی و روی کار آمدن دولت های 
مزدور می گردد کــه در نتیجه زمینه تاراج و غارت 
ثروت های طبیعی و ملی منطقه غرب آســیا بهتر 

میسر می شود.
فلسطین و قدس شریف 
از دیدگاه امام خمینی)ره(

بر کسی پوشیده نیســت که یکی از مهم ترین 
عملکردهای انقالب اسالمی در حوزه امت اسالمی 
و بــه طور ویژه در موضوع فلســطین اســت. آرا و 
اندیشه های امام خمینی)ره( درباره وحدت اسالمی 
باعث شد تا روند معادالت غرب آسیا شکل جدیدی 
به خود بگیرد و روح تــازه ای در کالبد جریان های 
اسالمی در منطقه دمیده شود. در این میان گروه های 
مقاومت و جهادی در کشورهای فلسطین و لبنان که 
در نقطه عطف جهان اسالم حضور دارند بهره بیشتری 
از موج وحدت اسالمی برده و در نتیجه اندیشه های 
امام راحل)ره( تاثیر به ســزایی در روند شکل گیری 
و مبارزه این جریان های مقاومت علیه رژیم اشغالگر 
قدس گذاشــت. بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران 
معتقد بودند که مسئله فلسطین مسئله کیان اسالمی 
است و اسرائیل نه تنها یک رژیم نامشروع و غیرقانونی 
می باشد بلکه بزرگ ترین خطر برای ثبات جهانی و 

یک غده سرطانی در منطقه است.
ایشان اســرائیل را فرزند نامشروع زیاده خواهی 
و قدرت طلبی اســتعمار دانســته و نابــودی آن را 
بــرای حفظ صلــح و آزادی در جهان امری بدیهی 
و واجب می خواندند. در اندیشــه حضرت امام)ره( 
تمامی خاک فلســطین متعلق به امت اسالم است 
و هیــچ فرد یا دولتی حق ندارد که حتی یک وجب 
از آن را به دیگری واگذار نماید و هر گونه ســازش 
بر سر این مسئله به معنای عناد با اسالم و شریعت 

محمدی)ص( به شمار می رود.
از سوی دیگر امام خمینی)ره( به مسئله فلسطین 
به عنوان یک مسئله انسانی می نگرند و جنایات رژیم 
صهیونیســتی را علیه ملت فلسطین نشانه ضدیت 
این رژیم و حامیانش با انسانیت و آزادی می خوانند، 
در نتیجــه وظیفه هر انســان از هر دین و مذهبی 
این اســت که به حمایت و دفاع از این ملت مظلوم 
برخیزد. امروزه تمامی جریان های فلســطینی که با 
اقبال عمومی مردم فلســطین روبه رو هستند و در 
شــکل گیری و تداوم انتفاضه دوم نقش دارند تحت 
تاثیر مستقیم افکار حضرت امام)ره( و انقالب اسالمی 
قرار گرفته اند و تنها راه پیروزی را در نابودی کامل 

اسرائیل می دانند.

 فریده شریفی

نگاهی به تصمیمات نابخردانه شیطان بزرگ 
و مقاومت مردم فلسطین- بخش پایانی

فلسطین  تمامی خاک  امام)ره(  اندیشه حضرت  در 
متعلق به امت اسالم است و هیچ فرد یا دولتی حق ندارد 
که حتی یک وجب از آن را به دیگری واگذار نماید.

یکپارچگی امت اسالمیـــــ
در دفــاع از مظلومیت فلسطینـــ

صفحه ۵
 یک شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶ 

۲۶ ربیع الثانی ۱۴۳۹ - شماره۲۱۸۱۸

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان درشهرستانها
 ۶۱0۴ ۳۳77 ۴۳۹7 متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد عالقه و واریز مبلغ اشتراک به شماره کارت ۶۸۴۵
بانک  ملت و یا به حساب 0۱0۶7۱۳۵۹۵00۹ )سیبا( بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد69 به نام حسین شریعتمداری)مؤسسه کیهان( و ارسال اصل فیش بانکی 

همراه با فرم تکمیل شده ذیل به صندوق پستی ۱۱۳۶۵/۳۶۳۱ با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

دوره انتشارنشریات
پست سفارشیپست عادی

سه ماههشش ماههیکسالهسه ماههشش ماههیکساله

1/73۰/۰۰۰865/۰۰۰433/۰۰۰2/865/۰۰۰1/43۰/۰۰۰72۰/۰۰۰روزانهکیهان فارسی

4/68۰/۰۰۰2/34۰/۰۰۰1/17۰/۰۰۰5/585/۰۰۰2/8۰۰/۰۰۰1/4۰۰/۰۰۰روزانهکیهان انگلیسی

4/68۰/۰۰۰2/34۰/۰۰۰1/17۰/۰۰۰5/585/۰۰۰2/8۰۰/۰۰۰1/4۰۰/۰۰۰روزانهکیهان عربی

1/68۰/۰۰۰84۰/۰۰۰42۰/۰۰۰2/585/۰۰۰1/3۰۰/۰۰۰65۰/۰۰۰هفتگیکیهان ورزشی

1/43۰/۰۰۰715/۰۰۰357/5۰۰2/335/۰۰۰1/16۰/۰۰۰585/۰۰۰هفتگیمجله زن روز

84۰/۰۰۰42۰/۰۰۰21۰/۰۰۰1/292/5۰۰65۰/۰۰۰325/۰۰۰هفتگیمجله کیهان بچه ها

ــــــــ35۰/۰۰۰ــــــــ2262/۰۰۰ ماهانهمجله کیهان فرهنگی

نام: ............................... نام خانوادگی: ....................................................... نوع نشریه: .................................................... تعداد نسخه: ......................... مدت: ......................... ماه 
مبلغ پرداختی: ........................................................ ریال شماره فیش بانکی: ...........................................................  تلفن: .................................. تلفن همراه: .........................................
آدرس: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

کد پستی: ......................................................................... پست الکترونیکی: ......................................................................................................                            امضاء

واحد آبونمان
روابط بین الملل موسسه کیهان

021   سامانه پیام کوتاه: 30001220121284 021  نمابر: 35202438 تلفن: 33913238

توجه: 
1- کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتمًا نزد خود نگهداری نمائید.

2- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.

3- مجموعه روزنامه  های کیهان فارسی، کیهان انگلیسی و کیهان عربی در طول هفته در یک روز ارسال می شود.
4- ارسال از طریق پست عادی قابل پیگیری نیست و موسسه هیچگونه مسئولیتی در تأخیر یا عدم تحویل آن ندارد.

5- در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.
6- همچنین برای اشتراک نشریات کیهان می توانید به دفاتر کیهان در سراسر کشور مراجعه فرمائید.

فرم تقاضا

به اســتناد صورتجلسه 
مورخ  مدیــره  هیئــت 
تصمیمات   1396/9/1
ذیل اتخاذ شــد: محمد 
ملی  شماره  صالحی)به 
بــه   )0493210520
و  مدیرعامــل  ســمت 
مدیره-  هیئــت  رئیس 
احمد صالحی)به شماره 
 )0492706387 ملی 
به ســمت نایب رئیس 
و هاجر  هیئت مدیــره 
ملی  شماره  کریمی)به 
بــه   )0579912698
هیئت  عضــو  ســمت 
مدیره انتخاب گردیدند. 
اوراق  کلیــه اســناد و 
بهادار و تعهدآور شرکت 
قبیل چک، ســفته،  از 
و  قراردادهــا  بــروات، 
امضاء  به  اسالمی  عقود 
و  مدیرعامل  مشــترک 
هیئت  اعضــاء  از  یکی 
مدیــره همراه بــا مهر 
اعتبار  دارای  شــرکت 

می باشد.

آگهی تغییرات 
شرکت آینده 

گسترش عمران 
سهامی خاص 
به شماره ثبت 

215849 
 و شناسه ملی 

10102572114

سازمان ثبت اسناد
 و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری 

تهران

 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 

1396/08/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای محمد محمدخانی 

دارنده کد ملی شماره 0048165670 و آقای علی محمدخانی دارنده 

کد ملی شــماره 0068461755 و خانم مهسا محمدخانی دارنده کد 

ملی 0012185450 به ســمت هیئت نظار انتخاب شــدند  ترازنامه 

و حساب ســود و زیان ســال مالی منتهی  به 1395/12/30 مورد 

تصویب قرار گرفت. موسســه حسابرسی به بین محتوا شناسه ملی 

14006661682 به سمت بازرس اصلی و آقای عبدالصالح نهاوندی 

با شــماره ملی 0040258319 به سمت بازرس علی البدل برای یک 

سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشار 

جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی 
بین المللی محصوالت پارس 
با مسئولیت محدود به شماره 
ثبت 179869 و شناسه ملی 

1۰1۰222۰898

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت توسعه فن آوران بهرامه 
سهامی خاص به شماره ثبت 424343 و شناسه 

ملی 1۰32۰763556

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1395/4/15 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حساب ســود و زیان سال مالی 
94 به تصویب رســید. موسســه حسابرسی فاطر به شماره شناسه ملی 
10100188574 به عنوان بازرس اصلی و عباســعلی شریفی به شماره 
ملی 1263269095 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال 
مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشــار 

جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور 
فوق  العاده نوبت اول شرکت تعاونی تولیدی 

گستران قالب های صنعتی
به اطالع می رســاند جلســه فوق در تاریخ 96/11/18 راس ساعت 17 الی 18:30 

در محل تاالر مروارید، پایین تر از کفش ملی،  )به سمت شهریار( برگزار می گردد.
دستورجلسه:

1- اســتماع گزارش هیئت مدیره و بــازرس. 2- طرح و تصویب صورت های مالی 
ســال 1395. 3- تصمیم گیری در خصوص نحوه تقســیم سود. 4- انتخاب بازرس 
اصلــی و علی البدل. 5- تصمیم گیری در خصوص ســهامدارانی که موجب ضرر و 

زیان به شرکت می شوند.
)ضمنا می بایســتی متقاضیان کاندیدای بازرسی فورا از تاریخ آگهی به مدت 5 روز 
کاری نسبت به دریافت معرفی نامه جهت اخذ سوء پیشینه به شرکت گستران مراجعه 
نمایند.( ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی )راجع به وکالت ها( درمحل 

شرکت گستران قالب های صنعتی و قالب های بزرگ صنعتی سایپا اجرا می گردد.
هیئت مدیره شرکت

نوبت اول

تامین اعتبار پروژه از محل اعتبارات اسناد خزانه اسالمی با سررسید نیمه دوم سال 98 می باشد.
محل و مهلت توزیع اسناد مناقصه به پیمانکاران: شرح در پیوست اسناد ارائه شده در سامانه تدارک الکترونیک دولت

محل و مهلت دریافت پاکت های پیشنهاد قیمت از پیمانکاران: شرح در پیوست اسناد ارائه شده در سامانه تدارک الکترونیک دولت
محل و تاریخ گشایش پاکت ها: شرح در پیوست اسناد ارائه شده در سامانه تدارک الکترونیک دولت

پیشنهاد قیمت ها می بایست برای مدت سه ماه معتبر باشند.
دارا بودن شناسه ملی و درج آن بر روی پاکت ارائه پیشنهاد برای شرکت در مناقصه الزامی است. ثبت نام مناقصه گران در پایگاه ملی اطالع رسانی 

مناقصات به آدرس ذیل و دریافت کد کاربری الزامی است.
انواع تضامین معتبر برای شرکت در مناقصه: 1- ضمانتنامه بانکی 2-انواع اوراق مشارکت 3- واریز وجه به حساب اعالم شده در اسناد مناقصه

ضمنا این آگهی و خالصه اسناد  مناقصه، در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرس www.setadiran.ir قابل رویت و دریافت می باشد.
هزینه چاپ دو نوبت آگهی فوق، برعهده برنده مناقصه می باشد.

تلفن دبیرخانه کمیسیون مناقصات: 81122626
دبیرخانه کمیسیون مناقصات سازمان جهاد کشاورزی استان تهران

رتبه و رشته پیمانکارمبلغ تضمینمدت اجرافهارس بهاء پایهمبلغ برآورد پایهعنوان پروژه ردیف

انتقال آب 270 هکتاری 1
انتقال آب روستایی 15/457/987/839رضی آباد )کانال محمدیه(

3 آب6750/000/000 ماهسال 1396

سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در نظر دارد پروژه ای با مشخصات ذیل را طبق مفاد اسناد این مناقصه به پیمانکار واجد 
شرایط و دارای صالحیت و رتبه معتبر مطابق معیارها، ضرایب و جداول مربوطه، واگذار نماید.

)مبالغ به ریال(

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۹۶-۱

م الف3431


