
ثبــت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت 

اطالع عمــوم آگهی می گــردد. موضوع: ارتقای ســطح فرهنگ عمومی 

جامعه نســبت به مخاطرات محیطی به منظور دستیابی به توسعه پایدار و 

حفــظ حیات بر روی کره زمین.- افزایش آگاهی مردم در زمینه مخاطرات 

محیطی و توســعه پایدار- همکاری با نهادهای اجرایی، علمی، پژوهشی، 

در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجــرای طرح ها و برنامه های مربوط به امور 

آموزش و پژوهش در زمینه مخاطرات محیطی - انتشــار کتب و نشریات 

علمــی به صورت ماهنامه و یا فصلنامه- انجام تحقیقات علمی و فرهنگی 

در ســطح ملی و بین المللی بین محققــان و متخصصانی که به گونه ای با 

مخاطرات محیطی ســر و کار دارند. - نهادینه کردن فرهنگ پاسداشــت 

محیط زیست- انجام فعالیت های عام المنفعه زیست محیطی به عنوان یک 

سازمان مردم نهاد- افزایش ظرفیت ها و توانمندسازی جوامع علمی از طریق 

بکارگیری رویکردهای مشارکتی توسعه با هدف پایداری زیست محیطی- 

برگزاری همایش، کنفرانس، گردهمایی، ســمینار، کنگره، کارگاه، جشنواره 

و نمایشــگاه های علمی، آموزشی و تخصصی در سطح ملی و بین المللی در 

زمینه مخاطرات محیطی و توسعه پایدار در کلیه سطوح به منظور دستیابی به 

توسعه پایدار و حفظ محیط زیست- ارائه خدمات مشاوره ای با سازمان های 

دولتی و غیردولتی داخلی و خارجی در زمینه مخاطرات محیطی و توســعه 

پایدار- انجام طرح های پژوهشی و تحقیقاتی سازمان ها و شرکت ها شماره 

مجــوز 57095 تاریخ مجوز 1396/4/17 مرجع صادرکننده وزارت کشــور 

مــدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شــهر تهران- 

ولی عصر- کوچه شــهید محمدعلی دادی )سپاس(- خیابان شهید فرامرز 

به آفرین- پالک 34- ســاختمان به آفرین- طبقه ســوم- واحد 34- کد 

پستی 1593856857 سرمایه شــخصیت حقوقی: 1/000/000/000 ریال 

می باشد. اسامی و میزان سهم الشــرکه شرکا: آقای غالمرضا نبی بیدهندی 

به شــماره ملی 0040017478 دارنده 10/000/000 ریال سهم الشرکه آقای 

محمد زارع نیســتانک به شــماره ملی 0067095402 دارنده 10/000/000 

ریال سهم الشرکه آقای امیر محمودزاده به شماره ملی 1285889428 دارنده 

940/000/000 ریال سهم  الشرکه آقای اکبر نیلی پور طباطبائی به شماره ملی 

1286540798 دارنده 10/000/000 ریال سهم الشرکه آقای سیروس شفقی 

به شــماره ملی 2753307970 دارنده 10/000/000 ریال سهم الشرکه آقای 

محمد مهدی رشیدی به شماره ملی 4172000071 دارنده 10/000/000 ریال 

سهم الشرکه آقای محمدحســین پاپلی یزدی به شماره ملی 4430411921 

دارنده10/000/000  ریال سهم الشــرکه اولین مدیران: آقای غالمرضا نبی 

بیدهندی به شــماره ملی 0040017478 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 

آقای امیر محمودزاده به شماره ملی 1285889428 به سمت مدیرعامل آقای 

اکبر نیلی پور طباطبائی به شماره ملی  1286540798به سمت رئیس هیئت 

مدیره آقای ســیروس شفقی به شــماره ملی 2753307970 به سمت عضو 

هیئت مدیره آقای محمد مهدی رشــیدی به شماره ملی 4172000071 به 

سمت عضو علی البدل هیئت مدیره آقای محمد حسین پاپلی یزدی به شماره 

ملی 4430411921 به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 ســال انتخاب 

گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اســناد و اوراق بهادار با امضا مشــترک 

مدیرعامــل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضا رئیس هیئت مدیره همراه 

با مهر انجمن معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساســنامه بازرس 

اصلی و علی البدل: محمد زارع نیســتانک به کد ملی 0067095402 بعنوان 

بازرس اصلی به مدت یک سال انتخاب گردید.

تأسیس مؤسسه غیرتجاری انجمن مخاطرات محیطی و توسعه پایدار اندیشه سازان افق ایرانیان 
در تاریخ 1396/6/11 به شماره ثبت 42597 به شناسه ملی 14007034070

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده مورخ 

1396/08/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:  اعضای هیئت مدیره به شرح زیر 

برای مدت دو سال انتخاب گردیدند- آقای مهندس جواد زرگرجواهری 

با کدملی 0040994791 به ســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - 

آقای مهندس سیدابوالقاســم همایونفرد با کــد ملی 4590918145 به 

ســمت رئیس هیئت مدیره - آقای مهندس مســعود قدیمی با کد ملی 

0071666796 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - آقای مهندس ابوذر 

شــفیع پورمرجی با کد ملی 3149632277 به سمت عضو هیئت مدیره 

حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات 

و عقود اسالمی به امضای مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه 

با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور اتحاد راه 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 43127 

و شناسه ملی 10100884917 

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

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1396/10/23 

تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: علی آقا ســردار بــا کد ملی 

0054886031 به ســمت رئیس هیئت مدیره و رمضانعلی 

جلیلوند بــا کد ملی 5599162974 به ســمت نایب رئیس 

هیئت مدیره و محمود شیرگیری با کد ملی 0045614040 

به ســمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت 

مدیره تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار تعهدآور 

از قبیل چک سفته و بروات و کلیه قراردادها و عقود اسالمی 

بــا امضا رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقاً همراه با مهر 

شــرکت و ســایر اوراق عادی و اداری با امضا رئیس هیئت 

مدیــره یا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شــرکت معتبر 

می باشد.

آگهی تغییرات شرکت شیمیایی شمین 
سهامی خاص به شماره ثبت 29996 

و شناسه ملی 10100754556

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

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای حفاظت و نگهبانی شــهرک ها و 
نواحی صنعتی آبیک، الموت، نیکویه و طارم

1- شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین درنظر دارد مناقصه عمومی به 
شماره )200971085000002( را ازطریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 
نمایــد. کلیــه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهادات 
مناقصه گران و بازگشــایی پاکات ازطریق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت 

)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
2- تاریخ انتشار در سامانه تاریخ یکشنبه 97/01/26 ساعت 15 می باشد.

3- مهلت زمانی دریافت اســناد مناقصه از ســایت: ســاعت 15 روز یکشــنبه مورخ 
97/02/02

4- مهلت زمانی تسلیم فیزیکی ضمانت نامه و ارائه پیشنهاد ازطریق سایت: ساعت 10 
روز شنبه 97/02/15

5- زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 11 روز شنبه مورخ 97/02/25
6- اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشــتر درخصوص 

اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها:
شــرکت  شهرک های صنعتی استان قزوین واقع در: قزوین، بلوار آیت ا... شهید بهشتی، 
روبروی بوســتان دهخدا، شماره 166، تلفن تماس: 33354590-028، سایت اینترنتی: 

 www.qazviniec.ir
7- مبلغ برآورد: 2/704/454/208 ریال اســت که براساس قیمت های مقطوع محاسبه 

گردیده است.
8- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 136/000/000 ریال می باشد.

9- مدت قرارداد: 12 ماه
10- محل اجرای پروژه:

شهرک صنعتی کاسپین2 )آبیک(، نواحی صنعتی الموت، نیکویه و طارم
11- شــرایط شرکت کنندگان: ارائه گواهینامه تعیین صالحیت از اداره کل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی - دارا بودن مجوز از پلیس پیشگیری نیروی انتظامی، دارا بودن سابقه کار 
در حفاظت و نگهبانی و ارائه صورتجلسه تحویل حداقل یک پروژه حفاظتی که پیمانکار 
راسا با دستگاه های اجرایی )طبق تعریف ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری( و طی 

5 سال گذشته منعقد نموده و ارائه رضایتنامه آن از دستگاه اجرایی مذکور.

آگهی مناقصه عمومی 
شرکت شهرک های صنعتی شماره 97/2/ش

استان قزوین

)نوبت دوم(

روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین

مناقصه گزار: واحد اجرایی موسســه عمران ســاحل )کارگاه بندر 
خدماتی و صادراتی تمبک(

موضوع مناقصه: عملیات حمل مصالح سنگی از معادن به کارگاه
مهلت مناقصه: از تاریخ1397/1/27 لغایت 1397/2/4 )نه روز(.

تاریخ تحویل پاکت: 1397/2/8 و تاریخ بازگشایی پاکت 1397/2/11.
مدت قرارداد: دوازده ماه شمسی از شروع قرارداد

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 4/600/000/000 ریال )چهار میلیارد و 
ششصد میلیون ریال(. 

بصورت ضمانتنامه بانکی به نفع دســتگاه مناقصه گزار )ضمانت نامه های صادره 
توســط موسســات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز رســمی از بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی ایران هستند مورد پذیرش می باشد.( و یا واریز وجه نقد.
- این موسسه در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.

- سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.
- هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

آدرس جهت تحویل اسناد مناقصه:
بوشهر- شهرستان کنگان روبه روی سایت دو منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس 
موسسه عمران ســاحل کارگاه بندر خدماتی و صادراتی تمبک- امور قراردادها- 

آقای مهندس علوی- آقای مهندس عبداله زاده
تلفن: 07731378702-5- 09387646547- 09171041836

تهران- تهران پارس بزرگراه شهید عباس دوران )اسبدوانی( میدان شهید مهتمدی 
جنب قرارگاه سازندگی قرب نوح )ع( - معاونت فنی موسسه عمران ساحل

آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای(

آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای(
مناقصه گزار: واحد اجرایی موسســه عمران ســاحل )کارگاه بندر 

خدماتی و صادراتی تمبک(
موضوع مناقصه: عملیات حمل مصالح سنگی )قلوه سنگ(

مهلت مناقصه: از تاریخ 1397/01/27 لغایت 1397/02/04 )نه روز(
تاریخ تحویل پاکت: 1397/02/08 و تاریخ بازگشایی پاکت 1397/02/11 

مدت قرارداد: دوازده ماه شمسی از شروع قرارداد
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 3/800/000/000 )سه میلیارد و هشتصد 

میلیون ریال( 
بصورت ضمانتنامه بانکی به نفع دســتگاه مناقصه گزار )ضمانت نامه های صادره 
توســط موسســات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز رســمی از بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی ایران هستند مورد پذیرش می  باشد.(، و یا واریز وجه نقد
- این موسسه در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.

- سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.
- هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

آدرس جهت تحویل اسناد مناقصه:
بوشهر- شهرستان کنگان- روبروی سایت دو منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس 
موسسه عمران ســاحل کارگاه بندر خدماتی و صادراتی تمبک- امورقراردادها- 

آقای مهندس علوی- آقای مهندس عبداله زاده
تلفن: 07731378702-5 - 09387646547 - 09171041836

تهران- تهران پارس بزرگراه شهید عباس دوران )اسبدوانی( میدان شهید مهتمدی 
جنب قرارگاه سازندگی قرب نوح )ع(- معاونت فنی موسسه عمران ساحل

آگهی مناقصه عمومی)یک مرحله ای(
مناقصه گزار: واحد اجرایی موسسه عمران ساحل)کارگاه بندر 

خدماتی و صادراتی تمبک و آبگیر کنگان(
موضوع مناقصه: تهیه مواد اولیه، طبخ، بسته بندی، توزیع غذای کارکنان

مهلت مناقصه: از تاریخ 1397/1/27 لغایت 1397/2/4)نه روز(
تاریخ تحویل پاکت: 1397/2/8 و تاریخ بازگشایی پاکت 1397/2/11

مدت قرارداد: دوازده ماه شمسی از شروع قرارداد
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 3/500/000/000 ریال)سه میلیارد 

و پانصد میلیون ریال(
بصورت ضمانتنامه بانکی به نفع دستگاه مناقصه گزار )ضمانتنامه های صادره 
توســط موسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی ایران هستند مورد پذیرش می باشد(، و یا واریز وجه نقد
- این موسسه در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.

- سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.
- هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

آدرس جهت تحویل اسناد مناقصه:
بوشــهر- شهرستان کنگان- روبروی سایت دو منطقه ویژه اقتصادی انرژی 
پارس موسسه عمران ســاحل کارگاه بندر خدماتی و صادراتی تمبک- امور 

قراردادها- آقای مهندس علوی- آقای مهندس عبداله زاده
تلفن: 09171041836-09387646547-07731378702-5

تهران- تهران پارس بزرگراه شهید عباس دوران)اسبدوانی( میدان شهید مهتمدی 
جنب قرارگاه سازندگی قرب نوح)ع(- معاونت فنی موسسه عمران ساحل

آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای(
مناقصه گزار: واحد اجرایی موسسه عمران ساحل )کارگاه بندر 

خدماتی و صادراتی تمبک( 
موضوع مناقصه: عملیات متفرقه جوشکاری و برشکاری، فیت آپ، مونتاژ

مهلت مناقصه: از تاریخ 1397/1/27 لغایت 1397/2/4 )نه روز(
تاریخ تحویل پاکت: 1397/2/8 و تاریخ بازگشایی پاکت 1397/2/11

مدت قرارداد: دوازده ماه شمسی از شروع قرارداد
مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه: 450/000/000 ریال )چهارصد و 

پنجاه میلیون ریال(
بصورت ضمانتنامه بانکی به نفع دستگاه مناقصه گزار )ضمانت نامه های صادره 
توســط موسسات اعتباری غیربانکی  که دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی ایران هستند مورد پذیرش می باشد.(، و یا واریز وجه نقد
- این موسسه در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.

- سایر اطالعات وجزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.
- هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

آدرس جهت تحویل اسناد مناقصه:
بوشهر - شهرستان کنگان - روبروی سایت دو منطقه ویژه اقتصادی انرژي 
پارس موسسه عمران ســاحل کارگاه بندر خدماتی و صادراتی تمبک - امور 

قراردادها - آقای مهندس علوی - آقای مهندس عبداهلل زاده
تلفن:09171041836-09387646547-07731378702-5

تهران - تهران پارس بزرگراه شهید عباس دوران )اسبدوانی( میدان شهید مهتمدی 
جنب قرارگاه سازندگی قرب نوح)ع( - معاونت فنی موسسه عمران ساحل

آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای(
مناقصه گزار: واحد اجرایی موسســه عمران ســاحل )کارگاه بندر 

خدماتی و صادراتی تمبک(
موضوع مناقصه: اجاره 10 دستگاه ژنراتور

مهلت مناقصه: از تاریخ1397/1/27 لغایت 1397/2/4 )نه روز(.
تاریخ تحویل پاکت: 1397/2/8 و تاریخ بازگشایی پاکت 1397/2/11.

مدت قرارداد: چهارده ماه شمسی از شروع قرارداد
مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه: 270/000/000 ریال )دویست و هفتاد 

میلیون ریال(. 
بصورت ضمانتنامه بانکی به نفع دســتگاه مناقصه گزار )ضمانت نامه های صادره 
توســط موسســات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز رســمی از بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی ایران هستند مورد پذیرش می باشد.( و یا واریز وجه نقد.
- این موسسه در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.

- سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.
- هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

آدرس جهت تحویل اسناد مناقصه:
بوشهر- شهرستان کنگان روبه روی سایت دو منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس 
موسسه عمران ســاحل کارگاه بندر خدماتی و صادراتی تمبک- امور قراردادها- 

آقای مهندس علوی- آقای مهندس عبداله زاده
تلفن: 07731378702-5- 09387646547- 09171041836
تهران- تهران پارس بزرگراه شهید عباس دوران )اسبدوانی( میدان شهید مهتمدی 

جنب قرارگاه سازندگی قرب نوح )ع( - معاونت فنی موسسه عمران ساحل

سال هفتادو ششم   شماره 21882   تکشماره 10000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( دو شنبه 27 فروردین 1397   29 رجب 1439    16 آوریل 2018

يادداشت روز

صفحه2

خبر ويژه

دنیای فردا 
دنیای موشک هاست 

نه گفتمان ها !

چرا گذاشتید 
منابع ارز

خرج خرید ویال 
در خارج شود؟!

* بانک مرکزی در تازه ترین اقدام خود برای تنظیم بازار پولی کشور، 33گروه 
را مشــمول دریافت کنندگان ارز دانســته که با توجه به ممنوعیت خرید و 
فروش ارز در صرافی ها می توانند ارز مورد نظر خود را از بانک ها تهیه کنند. 
* سیاســت جدید دولت برای محدود کردن کســانی که دریافت کننده ارز 
هســتند، سیاستی است که در ســال 90 نیز اجرا شد و در حال حاضر که 
مجددا برای اجرا در نظر گرفته شده، به نوعی می تواند از برخی آشفتگی های 

بازار بکاهد. 
* این اقدام هرچند با توجه به مشکالتی که در حوزه بانکی برای ورود ارز به 
کشور داریم، مناسب می باشد اما دولت کنونی، دیر به این اقدام تن داده است.

* حسین صمصامی، سرپرست اســبق وزارت اقتصاد: سیاست ارزی مطرح 
شده، بسته خوبی است، اما اینکه دولت بتواند نیازهای واقعی را از غیرواقعی 
تشخیص داده و به شیوه صحیح و با مدیریت علمی اجرا کند، بحث دیگری 

است.

بازگشت دولت به نسخه ارزی سال90
دیرهنگام اما ضروری

سرکوب وحشیانه منتقدان
در فرانسه، سرزمین مدعی دموکراسی!

 * دولت فرانســه بامداد جمعه با ادعای حمایت از اصول اخالقی در کنار آمریکا و انگلیس به سوریه حمله کرد و 
این در حالی است که در داخل این کشور مردم معترض به سیاست های دولت ماکرون وحشیانه سرکوب می شوند.

*  طی یکی دو روز گذشته 150 نفر در حمالت پلیس ضد شورش فرانسه به ساکنان »نتردام دالند« که به ساخت 
فرودگاه در این منطقه معترض هستند زخمی شده اند.

* پلیس ضد شورش همچنین با استفاده از گاز اشک آور و هلی کوپتر و ماشین های آب پاش به تظاهرکنندگان که 
از خشونت پلیس به خشم آمده اند حمله کرده و 51 نفر را دستگیر کردند.

* فرانسه همواره مدعی بوده که »مهد دموکراسی« است!                                                      صفحه آخر

گزارش خبری تحلیلی کیهان

ضرورت افزایش توان موشکی کشور
درس حمله غرب به سوریه

وزیر ارتباطات مطرح کرد

پاالیش صفحات غیراخالقی و ضداعتقادات مردم
در سایر کشورها نیز رواج دارد

صفحه۴

 *بنیاد مســکن علت عــدم اجرای ایــن طرح را 
عدم تخصیص زمین دولتی عنوان می کند.

* رنج تولید از کمبود منابع مالی با وجود افزایش 
سه برابری نقدینگی.

* راه های شناسایی گوشی های قاچاق.
* اعطای وام ضروری به 300 هزار بازنشســته تا 

شهریورماه.
صفحه۴

۴ سال پس از وعده دولت رخ داد

مسکن اجتماعی
باری که به منزل نرسید

* بازداشت یک میلیون فلســطینی از روز نکبت 
تاکنون.

 *  برگــزاری اجــالس ضدایرانــی اتحادیه عرب 
در ظهران عربستان.

* سید حسن نصراهلل: اسرائیل ترسو تر و ضعیف تر 
از گذشته است.

*  دیلی استار: روسیه ظرف 60 ساعت پایگاه های ناتو 
را در استونی و لتونی تسخیر می کند.        صفحه آخر

رئیس سابق نیروهای ویژه انگلیس:

بشار اسد در اوج پیروزی
 نیازی به حمله شیمیایی نداشته است

* سیاست ارزی که دولت پس از بحران به وجود آمده برای بازار ارز تعیین کرده، تنها راه ایجاد ثبات در کوتاه مدت است.  
* مجید رضا حریری، نایب  رئیس  اتاق بازرگانی ایران و چین: به نظر می رسد رقمی در حدود ۲0 میلیارد دالر ارز از 

کشور خارج می شود و در مقابل آن هیچ چیزی هم وارد نمی شود. 
* وقتی امالک خریداری شده توسط ایرانی ها از غرب اروپا تا ترکیه و جنوب خلیج فارس و آمریکا و کانادا در حال باال 

رفتن است نشان می دهد ارز از کشور خارج و تبدیل به برج و ویال در نقاط مختلف دنیا می شود.
* این اقدام به نوعی می تواند از برخی آشــفتگی های بازار بکاهد، زیرا حداقل از حیف و میل ارز کشــور در برج ها و 
مکان های تفریحی برخی کشور های حاشیه خلیج فارس جلوگیری می کند.                                            صفحه۴

* حمله موشکی آمریکا و همپیمانان اروپایی اش به سوریه اگر چه فاقد کمترین 
ارزش و دستاورد نظامی- سیاسی ارزیابی می شود  اما درباره اصل حمله موشکی، 
یک مالحظه مهم وجود دارد و آن اینکه  اگر سوریه به اندازه کافی، قدرت موشکی 

داشت، آیا آمریکا جرأت همین عقده گشایی کور را پیدا می کرد؟!
* در شرایطی که 5 سال از خسارت محض برجام  می گذرد و دشمن اندک امتیازات ایران 
در این توافق را با زورگویی نداده و بارها نقض عهد کرده است ، با سیاست معطل سازی، 
برجام و نتیجه دهی آن برای جمهوری اســالمی را مشروط به مذاکرات دیگر کرده و به 

تاریخ سپرده و ساز »مذاکرات موشکی و قدرت منطقه ای« را کوک کرده است.

* طرح موضوع مذاکرات موشکی و منطقه ای اواسط سال گذشته  و با پدیدار شدن 
زوال کامل دولت خودخوانده تروریست های ساخته آمریکا، رژیم صهیونیستی، 
اروپا و برخی کشورهای منطقه در عراق و سوریه، جدی تر پیگیری شده است و 

آخرین بار این موضوع در دستور کار نشست امنیتی مونیخ قرار گرفت.
* محدودکردن و توقف فعالیت های موشکی، قطع حمایت ایران از محور مقاومت، 
پذیرفتن اینکه ایران نباید قدرت منطقه ای باشد، پذیرفتن شروط غرب در مسئله 
حقوق بشر و در نهایت به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی از جمله اقداماتی 

است که مقامات آمریکا در قالب پروژه نرمال سازی ایران پیگیری می کنند .

* متأسفانه یک جریان غربگرا با همان دالیلی که مردم را به سمت برجام سوق 
دادند، در مصاحبه ها و اظهارنظرها و مطالب رسانه های همسو با غرب مذاکرات 

موشکی را توجیه می کنند.
*حماقت راهبردی آمریکا، انگلیس و فرانســه در حمله به ســوریه و ارتکاب 
جنایت اخیر- با همه ناکامی اش- نشان داد برخالف نسخه پیچی جریان نفوذی و 
حرفی که در دهان برخی سیاسیون گذاشتند مبنی بر اینکه روزگار فردا، روزگار 
گفتمان هاست نه موشک ها، روزگار اتفاقا، روزگار توسعه ظرفیت بازدارنده توان 
موشکی است.                                                                                            صفحه۳

* گــرای هد ف هــای حمله در 
سوریه را بازرس ها دادند

* جوانک ســعودی! از مهترانت 
بپرس صدام در کدام مزبله دفن 
شده؟                        صفحه2


