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اخبار
کمیسیون اروپا «قوانین مسدوساز»
را بهروزرسانی کرد

کمیسیون اروپا به عنوان بازوی اجرایی
اتحادیه اروپا برای حمایت از شرکتهای
اروپایی در حال تجارت با ایران س��از و
کار موس��وم ب��ه «قوانین مسدودس��از»
تحریم��ی خود را بهروزرس��انی کرد .به
گزارش فارس،این قوانین به شرکتهای
اتحادی��ه اروپا اجازه میدهد تحریمهای
فراسرزمینی کش��ورهای ثالث را نادیده
بگیرند .روزنامه نیویورکتایمز نوش��ته
ای��ن س��از و کار ک��ه مربوط به س��ال
 ۱۹۹۶اس��ت و هرگز مورد استفاده قرار
نگرفت��ه ،در ص��ورت مواجه نش��دن با
مخالفت اعضای اتحادیه اروپا یا پارلمان
ای��ن بلوک دو ماه دیگ��ر اجرایی خواهد
شد .رس��انه آمریکایی اش��اره کرده که
تحلیلگران اندکی انتظ��ار دارند که این
اقدام ،حتی در صورت اجرایی ش��دن اثر
چندانی بر تبعیت شرکتهای اروپایی از
قوانین تحریمهای آمریکا داش��ته باشد.
نیویورکتایمز نوشته است« :اینکه بتوان
ش��رکتهای بزرگی که مناف��ع زیادی
در بازار بس��یار بزرگتر آمریکا (نسبت به
ایران) دارند را مج��اب کرد تحریمها را
نقض کنند ی��ا اینکه در مجادالت میان
آمری��کا و اروپا بر س��ر مکانیس��مهای
حقوقی ب��دون نتیجه معین ب��ه عنوان
موش آزمایش��گاهی عمل کنند بس��یار
دشوار است».
ترامپ :رهبران ایران متفاوت
شدهاند!

دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا مدعی
ش��د رفتار منطقهای ایران از زمان خروج
آمریکا از توافق هستهای به کلی متفاوت
شده اس��ت .به گزارش فارس،وی که در
کاخ سفید در یک نشست خبری مشترک
با نخس��توزیر ژاپن صحبت میکرد ،در
پاسخ به این سوال که آیا ممکن است از
مذاکره با کره ش��مالی خارج شود ،گفت:
«تمام آنچه که میتوانم بگویم ،این است
که آمادهام که [از مذاکره] خارج شوم .قبال
یکبار این کار را کردهام .باید بتوانید خارج
شوید .ما نتوانستیم [هنگام مذاکرات] از
توافق وحش��تناک با ایران خارج شویم».
ترامپ اف��زود« :میبینی��د ،از زمانی که
من [خ��روج از] آن توافق را امضا کردم،
ای��ران ...به نحوی کام�لا متفاوت عمل
میکند .آنها دیگ��ر اهمیت چندانی به
مدیتران��ه نمیدهند ،کمتر ب��ه آنچه در
سوریه در جریان است میپردازند ،کمتر
به آنچه در یمن و جاهای دیگر در جریان
اس��ت میپردازند .در س��ه ماه گذش��ته،
آنها کشور کامال متفاوتی بودهاند ».وی
ادامه داد« :با این امید که ممکن اس��ت
چیزی بتواند اتف��اق بیافتد ،میگویم ،ما
تحریمهایی علی��ه ایران اعمال میکنیم
که هیچکس پیش از این مشابه آنها را
ندیده است .ش��بیه آنها میتواند شامل
کره ش��مالی هم ش��ود ،در مرحله آینده
و اگر احس��اس کردیم که الزم اس��ت».
رئیسجمه��ور آمری��کا در ادام��ه گفت:
«ایران همان کش��وری نیس��ت که سه
ماه پیش بود .رهبران آنها بس��یار بسیار
متفاوت شدهاند و امیدوارم که روزی نزد
ما بیایند و با ما بنش��ینند و توافقی انجام
دهند که برای آنها خوب است ،برای ما
خوب است و برای همه».
جریمهسنگینوبیسابقهشرکتچینی
متهم به دور زدن تحریمهای ایران

«ویلبر راس» وزیر بازرگانی آمریکا تایید
کرد که این کش��ور با شرکت چینی «زد.
ت��ی .ای» برای ادام��ه حض��ور در بازار
آمریکا ،مش��روط به پرداخ��ت جریمهای
سنگین و اجرای شرایطی بیسابقه ،رسما
به توافق رس��یده است .این غول فناوری
چین از سوی مقامهای آمریکایی به دور
زدن تحریمه��ای ایران و کره ش��مالی و
ارسال قطعات آمریکایی به این دو کشور
متهم شده است.

صهيونيستها دوباره از ترس لرزيدند

گروه سياس�ي :دوباره اي��ران و دوباره فرياد بلند مرگ
بر اس��رائيل؛ دوباره قلبهايي که ب��راي مردم مظلوم
فلس��طين به تپش افتاد و دوباره دلهايي که به قلب
قدس شريف متصل ش��د .روز گذشته (جمعه) سراسر
ايران ،همگام و همراه با ديگر کش��ورهاي دنيا صحنه
حضور مردميبود که با زب��ان روزه به خيابانها آمدند
و به نداي مظلوميت مردم فلس��طين اش��غالي ،لبيک
گفتند .به گزارش «عصرايراني��ان» ،در طول ماههاي
گذش��ته اقدامات ش��ريرانه محور آمريکايي-عربي-
عبري-صهيونيستي با هدف غصب کامل بيت المقدس
شدت گرفته و روزهاي گذشته نيز قدس اشغالي شاهد
شهادت مظلومانه صدها فسطيني بود که تحت عنوان
راهپيمايي بازگشت به اقدام خصمانه رژيم صهيونيستي
در انتقال پايتخت به بيت المقدس اعتراض کردند اما
گلولههاي جوخههاي صهيونيس��تي خ��ون آنها را به
زمين ريخت اما يکبار ديگر اثبات شد که غده سرطاني
اس��رائيل به زودي از صفحه روزگار محو خواهد ش��د.
همچنين روز گذش��ته مقامات لشکري و کشوري در
پاسخ به تهديدات آمريکا و رژيم غاصب صهيونيستي
اعالم کردند که صهيونيس��تها رفتني هستند و اگر
خطايي از آنها س��ر بزند تلآويو و هيفا با خاک يکسان
خواهد ش��د .در واقع حضور کمسابقه و چشمگير مردم
سراسر کشور در راهپيمايي روز قدس لبيک دوبارهاي
هم به نداي رهبر معظم انقالب بود ؛ آنجايي که رهبري
انقالب در س��خنراني  14خرداد امسال و در جوار حرم
امام راحل ،راهبرد جمهوري اسالميايران در مبارزه با
دشمنان را تبيين فرمودند و مردم هم دوباره نشان دادند
پاي انقالب ايستادهاند.
آي�تا ...خاتمي :هر چقدر بخواهيم موش�ک توليد

ميکنيم

و اس��رائيل هستند .افرادي که نگران هستند که ما به
کودکان گرس��نه و در زي��ر آوار غزه کمک ميکنيم و
عنوان ميکنند که به کودکان ايران کمک کنيد ،آنها
حتي به کودکان ايران نيز کمک نميکنند .افرادي که
بيان ميکنند «نه غزه ،نه لبنان ،جانم فداي ايران» اگر
ايران در خطر باش��د ،يک س��اعت و يک ثانيه هم در
مقابل دشمن نميايس��تند .سالمياضافه کرد :افرادي
در مقابل دش��من ميايس��تند که امروز به غزه کمک
ميکنند و ديروز نيز در جبه��ه دفاع مقدس در مقابل
دشمن ايستادند .اين فريادهاي ملت ايران نيست .ملت
ايران همان افرادي هس��تند که در هر نقطهاي از عالم
دشمن را تعقيب ميکنند و اجازه نميدهند اين سرزمين
تحت خطر قرار بگيرد.

قطعنامه راهپيمايي سراسري روز جهاني قدس ،2030:پالرمو و  FATFتوطئه دشمنان است

روز گذشته و همزمان با حضور پرشور مردم در صحنه،قطعنامه راهپيمايي سراسري روز جهاني قدس
در پايان راهپيمايي قرائت شد .در اين قطعنامه آمده است:
«آزادي قدس ش�ريف» و «رهايي ملت مظلوم و بيدفاع فلس�طين» از سلطه اشغالگران صهيونيست و
تالش براي محو غده سرطاني اسرائيل را آرمان بلند انقالب اسالميو راهبرد سرنوشتساز رهبر کبير
انقالب و بنيانگذار نظام مقدس اسالميحضرت امام و خلف صالح آن عزيز سفر کرده مقام معظم رهبري
دانسته و تماميهمت و توانمنديهاي مادي و معنوي خود را در راستاي تحقق اين فريضه بزرگ ديني
و انقالب�ي ب�ه کار خواهيم گرفت .در بخ�ش ديگري از اين بيانيه آمده است:شکس�ت «فتنه داعش» و
تروريستهاي تکفيري در عراق و سوريه ،ناکاميرژيم آل سعود در جنگ و تجاوز ضد ملتهاي مظلوم
و مق�اوم يم�ن و بحرين به رغم حمايتهاي مش�ترک آمريکا و رژيم صهيونيس�تي و حاميان آنان را از
دس�تاوردهاي بزرگ جبهه مقاومت اسالميدانس�ته و با تأکيد بر محفوظ دانستن حق انتقام و مقابله به
مثل در قبال توطئههاي استکباري و صهيونيستي ،همراه با آحاد امت اسالمياجازه نخواهيم داد دشمنان
اسلام با مسألهسازيهاي انحرافي و ايجاد ش�کاف و تفرقه بين مسلمين ،ظرفيتهاي انقالبي جهان
اسالم را قرباني منافع و امنيت اشغالگران قدس سازند .از همه دستگاهها و نهادها و نيز همه دلسوزان
و جريانهاي معتقد به نظام ميخواهيم با هوشياري و هوشمندي به مسئوليتهاي خطير تاريخي خود
برابر توطئههاي 'جبهه دشمن' که از طريق 'نفوذ' و 'اختالل در محاسبات نظام اسالمي' در صدد تحميل
اراده ش�يطاني خود در پوش�ش پيمانها و سندهاي به اصطالح جهاني و بين المللي مانند سند ،2030
پالرمو FATF ،براي هدف قراردادن 'هويت'' ،استقالل' و 'اقتدار' انکارناپذير کشور هستند ،عمل نموده
و با صيانت از منافع و مصالح ملي ،توطئهها و ترفندهاي دش�منان در اين عرصه را خنثي و با شکس�ت
مواجه سازند.

آي��تا ...س��يداحمد خاتميخطيب موقت ته��ران در
خطبههاي نماز عبادي سياسي جمعه که همزمان با روز
قدس در دانشگاه تهران برگزار شد ،در خطبه اول حضور
م��ردم در راهپيمايي روز جهاني قدس را عبادت بزرگ
سياسي عنوان کرد و با اش��اره به برگزاري اين سير و
س��لوک معنوي در  900شهر کشور اظهار داشت :اين
عبادت در سراسر کشور و بهويژه تهران از جايگاه واال و
شايستهاي برخوردار است .به گزارش فارس ،وي محور
وحدت را اقتدار موشکي کشور برشمرد و اظهار داشت:
رهبر انقالب و همه مس��ئوالن ما يکصدا ميگويند
پاي اين اقتدار موشکي ايستادهايم و هرچقدر بخواهيم
موشک توليد ميکنيم و برد آن را نيز افزايش ميدهيم
و اين برگ برنده ما اس��ت .خطي��ب موقت تهران با
بيان اينکه شکستن بنبستها از خصوصيات يک رهبر
شايسته است ،تصريح کرد :واليتفقيه در طول اين 40
سال بنبستشکنيهاي بسياري کرده است ،جنگ در
همه کش��ورها بحرانساز است اما بااينکه هشت سال
در کشور ما جنگ بود اما ملت ايران به برکت رهبري
امام يک روز هم دچار بحران نش��د .وي يادآور ش��د:
در عصر ما روزگاري بر ملت ايران گذش��ت که دشمن
اجازه نميداد ما سه سانتريفيوژ داشته باشيم و برخي در
جلسات تصميمگيري ميگفتند ميترسيم جنگ شود
اما رهبري فرمودند توليد کني��د و ازاينرو به  19هزار
سانتريفيوژ رسيديم تا جايي که دشمن خودش پذيرفت
 6هزار س��انتريفيوژ و  12هزار کيلو اورانيوم غنيشده
داشته باشيم .آيتا ...خاتميادامه داد :در همين قضاياي
اخير که آمريکا و اروپا تقس��يم نقش کردهاند ،دشمن
ميخواست يک برجام معيوب به ما تحميل کند ،يعني
هم تحريمها را تحملکنيم و هم از فعاليت هستهاي
دست برداريم که اين خواب آشفتهاي بود؛ اقتدار ما سه
عنصر اقتدار موشکي ،نفوذ منطقهاي و فعاليت هستهاي
است که کاربرد نظاميندارد چراکه ما و فقه ما با کاربرد
نظاميفعاليت هستهاي مخالف است.

همچنين حسن روحاني رئيسجمهور در فرودگاه مهرآباد
پي��ش از عزيمت به چين،گفت :حض��ور و تظاهرات و
راهپيماييها و شعارهاي مردم به معناي نزديک بودن
ملت ايران با ملت فلسطين و همه ملتهاي مسلمان
با ملت فلسطين است .امروز ملتها اعالم ميکنند که
آزادي قدس و آزادي کل س��رزمين فلسطين ،آرمان و
آرزوي همه اس��ت و اين آرم��ان را هيچگاه فراموش
نخواهند ک��رد .رئيس جمهور با بيان اينکه اس��راييل
هيچوقت نميتواند احساس کند که در جاي امني قرار
گرفته است ،تصريح کرد :اسراييل بايد بداند که هميشه
غاصب سرزمين ديگران است و هميشه ستمگر و ظالم
اس��ت و بداند يک ملت بزرگ دس��ت از سرزمين آباء
و اجدادي خودش برنم��يدارد .مخصوص ًا اين روزها و
اين ايام ،ظلم اسراييليها به فلسطينيها ،روزافزون و
مضاعف ش��ده و به خواست خداوند ،روز قدس امسال،
قدس پرشکوهتري نسبت به سالهاي گذشته خواهد
بود و به اميد خدا مردم فلس��طين روزي به س��رزمين
خودشان برخواهند گشت.

الريجاني :مس�ئله مردم فلسطين شرافت و غيرت

است

بيعهدي آمريکا در برجام انسجام مردم را بيشتر

کرد

عل��ي الريجاني رئيس مجلس ش��وراي اس�لاميدر
س��خنان پيش از خطبههاي نماز جمعه روز قدس در
تهران اظهار داشت :مردم ايران با حضور چشمگير خود
در راهپيمايي روز قدس ،غيرت ايراني و اسالميرا نشان
ي را
دادند .به گزارش فارس،وي تأکيد کرد :طرح قالب 
آمريکاييها به عنوان معامله بزرگ قرن درنظر گرفتند
که البت��ه دچار خوابآلودگي هس��تند که اين معامله
بزرگ را س��وق دهند به سمت اينکه آن تعهداتي که
در س��ازمان ملل براي رژيم صهيونيستي ايجاد شده
بود که آوارگان حق بازگشت دارند و همچنين در کرانه
باختري نبايد ساختمانها و مجتمعهاي يهودي ساخته
ش��ود و حقوق فلس��طينيها هر چند ناقص ،ولي بايد
برآورده ش��ود ،براي اينکه اين تعهدات را از بين ببرند
ميگويند طرح بزرگ قرن داريم و براي جايگزين آن به
فلسطينيها پول دهند و بگويند ما يک سرزمينهايي
را از اي��ن صحراها به غزه متصل ميکنيم و مقداري
هم پول و پارچه و امکانات به فلس��طينيها ميدهيم
تا فلسطينيها بحث بازگشت به سرزمين آبا و اجدادي
خودشان را فراموش کنند .رئيس مجلس تأکيد کرد:
لذا تصور ميکنند مردم فلسطين سادهانديش هستند،
اين تصور باطلي است ،هفتاد سال است مردم فلسطين
مبارزه ميکنند و مسئله آنان پول نيست ،مسئله آنان
شرافت و غيرتشان است که ميخواهند به سرزمين
اصلي خودشان بازگردند؛ شما نميتوانيد اين دو مورد
را ب��ا هم معامله کنيد .با پول ،ش��رافت و غيرت يک
سرزمين را نميشود معامله کرد.

سرلشکر باقري :نميتوانند آرمان مردم مسلمان را

دچار خدشه کند

سردار سرلشکر محمد باقري رئيس ستاد کل نيروهاي
مسلح در حاشيه راهپيمايي روز قدس در جمع خبرنگاران،
اظهار داشت :امروز وحدت مسلمانان در حمايت از مردم
فلس��طين نمايانتر شده اس��ت .وي تأکيد کرد :بازي
انتقال س��فارت آمريکا به قدس نميتواند آرمان مردم
مسلمان را دچار خدشه کند .رئيس ستاد کل نيروهاي
مس��لح ،گفت :اينها عواملي است که موجب فروپاشي
رژيم صهيونيستي ميشود.
روحاني :آرمان فلسطين فراموش نميشود


همچنين سردار غالمحسين غيبپرور رئيس سازمان
بسيج مستضعفين در حاشيه حضور در راهپيمايي روز
ق��دس ،در خصوص اهمي��ت اين روز اظهار داش��ت:
روز قدس امس��ال چند تفاوت دارد ک��ه اولين تفاوت
آن برگزاري آن در چهلمين س��الگرد پيروزي انقالب
اسالمياس��ت .وي با بيان اينکه امس��ال اولين سالي
است که س��فارت آمريکا به بيتالمقدس منتقل شده
و اين يک اش��تباه راهبردي و استراتژيک تأکيد کرد:
اين اشتباه بزرگ باعث انسجام بيشتر امت اسالميشده
است .رئيس سازمان بسيج مستضعفين گفت :امسال
همچنين ش��اهد بيعهدي آمريکا در برجام ش��ديم و
ظهور دش��مني آمريکا بيش از گذش��ته شکل گرفت.
ن مس��ائل باعث ش��ده مردم با
وي تأکيد کرد :تمام اي 
انگيزهتر و منس��جمتر در راهپيمايي روز قدس شرکت
کنند .وي همچنين در خصوص تداوم مذاکرات و برجام
اظهار داشت :ما درگذشته نيز شاهد عدم اطمينانبخشي
اروپاييها بودهايم و اميدواريم مسئولين به اين موضوع
توجه داشته باشند.
آمل�ي الريجاني:ب�ا انتقال يک س�فارت خانه،رژيم

کودک کش صهيونيستي تثبيت نميشود

رييس قوه قضاييه حضور گسترده مردم در راهپيمايي روز
قدس را عاملي موثر در عدم تثبيت سياستهاي آمريکا
و اسراييل برشمرد .به گزارش ايسنا آيت ا ...صادق آملي
الريجاني با حضور در راهپيمايي روز قدس در پاس��خ
به س��والي درباره اينکه با توجه به انتقال سفارت رژيم

آگهي مزایده عمومی شماره ( 9703/32مرحله اول)

صهيونيستي به شهر قدس و موج اعتراضي که در کنار
نوار مرزي غزه ايجاد شده  ،حضور مردم راهپيمايي روز
قدس چه تاثيري دارد؟ گفت :بحمدا ...حضور گسترده
 ،حماس��ي و پرش��کوه مردم را هم در کشور خودمان
داريم و هم در همه ملتهاي مسلمان .وي افزود :اين
حضور گسترده يک پيام مهميدارد؛ کشورهاي سلطه
خصوصا آمريکاييها و صهيونيستها گمان ميکنند
با انتقال يک س��فارت خانه به بيت المقدس ميتوانند
يک حکومت غاصب کودک کش را تثبيت کنند و در
طول اين هفتاد س��ال آنها مظالم بسياري هم بر مردم
فلس��طين وارد کردهاند و هم بر امت اسالمي ،اما اين
حضور گسترده نشان ميدهد که تثبيت در کار نيست.
سردار سالمي :جوالن را موشکباران کرديم و هيچ

غلطينکردند

جانشين فرمانده کل سپاه پاس��داران گفت :ما بايد به
اندازهاي قدرت بس��ازيم که دشمنان ما ديگر حرف از
تهديد نزنند .به گزارش ايسنا ،سردار حسين سالميدر
س��خنراني پاياني راهپيمايي روز قدس در حرم مطهر
رضوي ،اظهار کرد 70 :س��ال از ايجاد شجره ملعونه و
خبيثه در جهان اسالم که توسط سياست انگليسيها
و آمريکاييها کاشته شد ،ميگذرد 70 .سال است که
خنجري زهرآگين در پهلوي امت اس�لام فرو رفته و
هم��ه مصيبتهاي عالم اس�لام ناش��ي از موجوديت
يافتن يک رژيم مصنوعي ،جعلي ،بيريشه در تاريخ و
فاقد هويت به نام اسرائيل است .وي خاطرنشان کرد:
زماني که صهيونيستها پايگاه تيفور سوريه را بمباران
کردند و تعدادي از جوانان اين مرز و بوم را به شهادت
رساندند ،تصور ميکردند که پاسخي دريافت نميکنند
و پش��تيباني آمريکا ،انگليس و فرانسه در آن عمليات
موشکباران روسيه ميتواند جبهه مقاومت را در ارعاب
فرو ببرد .آنها اعالم کردند که اگر پاس��خ بدهيد نظام
بش��ار را ساقط و س��وريه را ويران ميکنيم .در جوالن
پاس��خ داده شد مکاني که از س��ال  1967گلولهاي به
س��مت آن ش��ليک نش��ده بود به آنها پيغام داده شد
اگر پاس��خ دهيد قلب سرزمين تحت اشغالتان تلآويو
را با خاک يکس��ان ميکنيم .متوقف ش��دند از آن روز
ديگر هيچ غلطي نکردند .جانش��ين فرمانده کل سپاه
پاس��داران با بيان اينکه چند ماهي اس��ت که خواب از
چشم مقامهاي رژيم صهيونيس��تي ربوده شده است،
عنوان کرد :آنها همواره در س��فر و نگران و مضطرب
هستند زيرا خطر جدي و دشمن نيرومند است .آنها به
آمريکا تکيه کردند و آمريکاييها نميتواند از هيچ يک
از رژيمهاي دستنشانده خود حمايت کنند .آيا توانستند
ش��اه و رژيم حس��ني مبارک را از خطر سقوط نجات
دهند؟ آيا توانس��تند بن علي در تونس را حفظ کنند؟
هيچ راهي وجود ندارد جز اينکه تسليم يک سرنوشت
شوند .وي افزود :آمريکاييها زماني که ميخواستند به
سوريه حمله کنند ،تمام جهان تصور ميکرد که آنها
سوريه را ويران ميکنند اما چند موشک شليک کردند
که نيميمنحرف شد و تنها يک موشک توانست سه
کارگر را مجروح کند ،آن هم در ساختمان ديگري که
به دليل انحراف موشک در اصابت به هدف اتفاق افتاده
بود .اين واقعيت قدرت آنها است .از هياهو و ارعابشان
نميهراسيم .دشمن تمام قدرت خود را به ما نشان داده
است و قدرت پنهاني ندارد .جانشين فرمانده کل سپاه
پاسداران تاکيد کرد :افرادي که فرياد «نه غزه ،نه لبنان»
را هم��راه با نيکي هيلي س��ر ميدهند ،اين حقيقت را
بدانند که جزو ملت ايران نبوده و پژواک صداي آمريکا
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سرلشکر صفوي :سران کش�ورهاي عربي خيانت

کردند

همچنين سردار سرلشکر سيديحيي صفوي دستيار و
مشاور عالي فرماندهي معظم کل قوا نيزبعنوان سخنران
روز قدس در اس��تان کرمان حضور يافت و در مس��ير
راهپيمايي راهپيمايان اين استان با اشاره به راهبرد اصلي
نجات قدس شريف گفت :راهبرد حق بازگشت ،اتحاد
مسلمين و ادامه جهاد مسلحانه تنها راهبرد نجات قدس
شريف و کل سرزمين فلسطين است .وي تصريح کرد:
پاسخ قاطع گردانهاي عزالدين قسام طي هفته گذشته
و موشک باران پايگاههاي نظاميو مواضع صهيونيستها
نشان داد که سرزمينهاي اشغالي براي صهيونيستها
تبديل به محيطي نا امن و ش��کننده ش��ده اس��ت و
آرزوي امنيت سازي براي مهاجرين يهودي اروپايي و
ديگران که غاصبان سرزمين قدس هستند يک خيال
باطل اس��ت .صفوي با اشاره به خيانت سران برخي از
کش��ورهاي عربي در مساله فلس��طين گفت :موضوع
آش��کار شدن همدستي حکام جديد عربستان سعودي
با صهيونيستها در قضيه فلسطين توسط صهيونيستها
اعالم شد و طي سفر محمد بن سلمان وليعهد سعودي
به امريکا و ديدار وي با نمايندگان سازمانهاي يهودي ،
ن اولويت
محمد بن سلمان اظهار ميدارد مساله فلسطي 
اصلي براي پادشاهي عربستان نيست و مسايل مهمتري
مانند ايران وجود دارد.
اميرحيدري :معتقديم هر روز که ميگذرد يک روز از

عمر اسرائيل کم ميشود

امير کيومرث حيدري فرمانده نيروي زميني ارتش نيز
در حاش��يه راهپيمايي اظهارداشت :امروز همه آمدهايم
شعار مرگ بر اسراييل و مرگ بر استکبار سردهيم .وي
با اش��اره به سخن مقام معظم رهبري مبني بر از بين
رفتن اسراييل در  ٢٥سال آينده ،افزود :ما اين بيان آقا
را در نيروي زميني ارتش به صورت يک روز ش��مار در
آوردهايم و اعتقاد داريم ه��ر روز که ميگذرد يک روز
از عمر اس��راييل کم ميشود .انشا ا ...با پاي کار آمدن
همه مسلمانان و اقتداري که دنياي اسالم بدست آورده
است رژيم صهيونيستي کمتر از  ٢٥سال آينده از بين
خواهد رفت .فرمانده نيروي زميني ارتش خاطرنش��ان
کرد :کمکهاي ما به فلسطين مادي و معنوي است و
ما همواره آماده مقابله با رژيم صهيونيستي هستيم.
دنيا عليه رژيم کودککش صهيونيست


اما س��اير نقاط دنيا هم صحنه حضور مردم عليه رژيم
غاصب صهيونيستي بود.راهپيمايي روز قدس در کشمير
باشکوهتر از هر سال برگزار شد و مردم سرينگر پايتخت
اين سرزمين پرچم فلسطين را به اهتزاز درآوردند .مردم
با سر دادن شعارهاي مرگ بر اسرائيل و مرگ بر آمريکا
خواهان آزادي قدس ش��ريف و پايان دادن به جنايات
رژيم صيهونيستي شدند .مردم سوريه در دمشق نيز به
مناس��ب روز جهاني قدس از ورودي بازار «الحميديه»
به سمت مسجد «االموي» دمشق راهپيمايي کردند.
خبرگزاري سانا گزارش داد که اين تظاهرات در حمايت
از مردم مظلوم فلسطين به صورت «گسترده» برگزار
شده است .مردم عراق هم به مناسب روز جهاني قدس
راهپيمايي خود را در پايتخت اين کش��ور از س��اعات
اوليه آغ��از کردند.منابع امنيتي عراق گفتند که قبل از
ي و خروجيها
آغ��از راهپيمايي مردم عراق ،همه ورود 
و خيابانهاي فرعي منتهي به منطقه شارع فلسطين
واقع در شرق بغداد بسته شده است .بحرينيها هم پس
از نماز صبح با حضور در خيابانها و سردادن شعار «قدس
پايتخت آزادگان» و با در دست داشتن پرچم فلسطين،
اولي��ن راهپيمايان جه��ان عرب و اس�لاميبودند که
راهپيمايي روز قدس را برگزار کردند .اين در حالي است
که نيروهاي امنيتي آل خليفه به س��رکوب تظاهرات
کنندگان متوسل شده و با استفاده از گاز آشک آور سعي
کردند آنان را پراکنده کنند .تظاهرات کنندگان عالوه
بر در دس��ت داشتن پرچمهاي فلسطين ،عکسهايي از
امام خميني (ره) را نيز در دس��ت داش��تند و شعارهاي
انقالبي از جمله «سرنگون باد آل خليفه و آل سعود» و
«مرگ بر اسرائيل» سر دادند .در عين حال،به مناسبت
روز جهاني قدس و حمايت از مردم فلس��طين ،ديروز
در واليت هرات پرچم رژيم اس��رائيل آتش زده ش��د.
حجتاالسالم «عليزاده» از مسئوالن مجمعالذاکرين
منتظران مهدي(عج) گفت که بمنظور گراميداشت از روز
جهاني قدس ،اين برنامه براي حمايت از مردم فلسطين
و مخالفت با جنايتهاي رژيم اسرائيل غاصب برگزار
شد .وي افزود :مردم هرات پرچم رژين اسرائيل را آتش
زدند زيرا کش��وري به اين نام و نشان براي مسلمانان
آزاده قابل پذيرش نيست و بايد نابود شود.

اخبار
برگزاری مراسم سوگواری شهادت
امیرالمؤمنین(ع)با حضور رهبر انقالب

در سالروز شهادت موالی متقیان حضرت
امیرالمؤمنین امام علی علیهالسالم ،مراسم
س��وگواری و عزاداری آن ام��ام همام ،با
حضور قش��رهای مختلف م��ردم و رهبر
ّ
معظم انقالب اس�لامی ،در حسینیه امام
خمینی (ره) برگزار ش��د .به نقل از پایگاه
ّاطالعرسانی دفتر مقام معظم رهبری،در
این مراسم که بعد از اقامه نماز ظهر برگزار
ش��د ،حاج علی انسانی به ذکر مصیبت و
مرثیهخوان��ی در عزای م��والی متقیان
حضرت امام علی علیهالسالم پرداخت.
ظریف:آمریکانمیتواندکشورهای
دیگر را تهدید کند

محمدج��واد ظریف وزیر امور خارجه ایران
پ��س از خروج آمری��کا از برج��ام نامهای
ب��ه همتایان خارجی خود نوش��ت .در این
نامه آمده اس��ت:اگر قرار باشد برجام ادامه
یابد ،اعضای باقی مانده در برجام و س��ایر
شرکای تجاری باید اطمینان دهند خسارت
ایران(ناشی از خروج امریکا از برجام) بی قید
و ش��رط از طریق اقدامات ملی ،منطقهای
و جهانی جبران میشود .در راستای تعهد
ای��ران به قان��ون و تعهد ب��ه حلوفصل
مسالمتآمیزمناقشاتبینالمللی،جمهوری
اسالمی ایران تصمیم گرفت با حسننیت
از سازوکارهای برجام برای یافتن راه حل
تضمین
مناسب و تعیین امکان و چگونگی
ِ
بهرهبرداری کامل م��ردم ایران از برجام از
سوی طرفهای باقی مانده در این توافق و
سایر شرکای اقتصادی استفاده کند .چنانچه
پس از بکار بستن راهکارهای موجود ،حقوق
و بهره مردم ما جبران نشود ،این حق ایران
است  -که البته در برجام و قطعنامه 2231
سازمان ملل متحد نیز مورد شناسایی قرار
گرفته اس��ت  -تا اقدامات متناس��ب را در
پاسخ به اقدامات غیرقانونی مستمر و متعدد
آمریکا ،بویژه خروج این کش��ور از توافق و
اعمال مجدد تمامی تحریمهای یکجانبه
علیه ایران ،انجام ده��د .در ادامه این نامه
آمده اس��ت:من میخواهم تاکید کنم که
نباید به ایاالت متحده اجازه داد که از خروج
غیرقانونی خود از برجام سود ببرد .آمریکا
همچنین نمی تواند دیگر کشورها را تهدید
کند یا وادار به نقض قطعنامه شورای امنیت
نماید که صراحت�� ًا «ضمن تأکید بر اینکه
دولتهای عضو بر اس��اس ماده  25منشور
مل��ل متحده مل��زم به پذی��رش و اجرای
تصمیمات شورای امنیت هستند»« ،از همه
اعضا ،س��ازمانهای منطقهای و نهادهای
بینالمللی خواس��ته میش��ود که اقدامات
مناس��ب برای حمایت از اج��رای برجام را
انجام دهند ،از جمله انجام اقدامات متناسب
با برنامه اجرایی در برجام و این قطعنامه ،و
اجتن��اب از اقداماتی که اجرای تعهدات بر
اساس برجام را تضعیف میکند».
ماکرون :باید به توافقی
گستردهتر با ایران برسیم

امانوئل ماکرون رییس جمهور فرانسه در
یک نشس��ت خبری ،گفت :در اقداماتی
ک��ه در ارتباط با ای��ران انجام میدهیم،
بای��د از افزایش تن��ش جلوگیری کنیم.
من در این ابتکار ض��روری و در مبارزه
ب��ا اتمیزدایی جهانی ،ب��ه طور کامل از
او حمایت میکنم[ ،ام��ا] این چه اثری
خواهد داش��ت ،وقت��ی ما داری��م تمام
کاری را در زمینه هستهای سالها برای
آن ت�لاش کردهایم ،از بی��ن میبریم؟
بنابرای��ن ،م��ا از او میخواهی��م ضمن
موفقی��ت در مذاکره با کره ش��مالی ،در
مسئله هس��تهای ایران هم معتبر باقی
بماند .به گزارش فارس،وی افزود :شما
از توافقی که نفر قبلی ش��ما امضا کرده،
خرسند نیستید ،شاید صرفا به این دلیل
که این توافق توسط نفر قبل از شما امضا
ش��ده است .اما مانع پایبندی دیگران به
این توافق نشوید و ایران را وادار به ترک
این توافق نکنید .رئیسجمهور فرانس��ه
ادام��ه داد :این بهترین گزینهای اس��ت
که در اختی��ار داریم .ما باید با هم برای
توافقی گس��تردهتر با ایران و کشورهای
آن منطقه و متحدانمان تالش کنیم.
معاون رئیسجمهور :پالرمو هفته
آینده به صحن مجلس میرود

حس��ینعلی امی��ری مع��اون پارلمان��ی
رئیسجمهور درباره زم��ان ارائه الیحه
اصالح ش��ده پالرمو ب��ه صحن مجلس
گف��ت :ای��ن الیح��ه ه��م اکن��ون در
کمیس��یون امنیت ملی مجلس اس��ت
و هفت��ه آینه ب��ه صحن مجل��س ارائه
توگو با تسنیم این
میش��ود .وی در گف 
خبر را اعالم کرد.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای (محدود)

دهیاری حسن آباد خالصه در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال  1397از محل اعتبارات دهیاری اجرای پروژه های ذیل را از طریق مناقصه عمومی
محدود واگذار نماید .بدینوسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط دعوت می گردد جهت شرکت در مناقصه و دریافت اسناد به دهیاری مراجعه نمایند.
ردیف

موضوع مناقصه

مبلغ پروژه (ریال)

1

خرید چمن مصنوعی (مرغوب) جهت احداث زمین فوتبال به مساحت  2700مترمربع مطابق
بودجه مصوب سال  1397و صورتجلسه کمیته تعیین اولویت بندی پروژه ها

2/750/000/000

محمدزاده-دهیار حسن آباد خالصه

