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بین اوبام��ا و ترامپ نمی توان تفاوتی در رفتار 
و سیاس��ت ها علیه جمهوری اس��امی ایران قائل 
ش��د، س��اختار حکومتی در آمریکا خط مش��ی را 
روشن کرده است. اگر تصور شود که میان رؤسای 
جمهور در آمریکا تفاوت وجود دارد و برخی از آنها 
سیاست های درستی اتخاذ می کنند و برخی دیگر 
نه، یک اشتباه بزرگ است که ادامه چنین تصور و 

خیالی تبعات زیادی نیز درپی خواهد داشت.
هر رئیس جمهوری از هر یک از احزاب با نفوذ 
در آمریکا بر س��ر کار باش��د، تغییر در سیاست ها 
و رفتاره��ای آنها در مس��ائل سیاس��ت خارجی و 
نوع برخورد با کش��ورهای دنیا ایجاد نخواهد شد، 
سیاس��ت ها تبیین ش��ده و به همه رؤسای جمهور 
در آمری��کا دیکته می ش��ود و هیچ یک از آنها حق 
نادیده گرفتن آن را ندارد. جمهوری اسامی ایران 
در ط��ول عمر چهل س��اله خود تاکن��ون چندین 
رئیس جمه��ور و دولت در آمری��کا را به خود دیده 

و نمیتوان تفاوتی بین آنها یافت.
هم��ه رؤس��ای جمه��ور در آمری��کا خواهان 
سرنگونی جمهوری اس��امی و نابودی ایران بوده 
و هس��تند، از جیمی کارتر ت��ا دونالد ترامپ، یک 
دولت و رئیس جمهور را نمی توان یافت که دس��ت 
به توطئه، دشمنی و تهدید علیه ایران نزده باشد.

پس از آن که توافق هسته ای در دوران ریاست 
جمهوری باراک اوباما به امضا رس��ید، با روی کار 
آمدن دونال��د ترامپ این توافق که از ابتدا متزلزل 
بود، نابود ش��د، خ��روج آمریکا از برج��ام که 18 
اردیبهشت س��ال گذشته اتفاق افتاد هیچ تغییری 

در نوع رفتار آمریکا علیه ایران ایجاد نکرد.
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جناب آقاى محمدتقى برمک

انتصاب شایسته جنابعالى به عنوان دبیر شوراى روابط عمومى و اطالع رسانى 

صنعت آب و برق در استان که بیانگر تعهد، کارآمدى، لیاقت و شایستگى هاى برجسته 

آن برادر گرامى در صحنه هاى خدمت صادقانه به نظام و وطن اسالمى است تبریک عرض 

نموده، موفقیت و سربلندى شما را از درگاه خداوند منّان مساُُلت دارم.

سرپرستى روزنامه سیاست روز در استان قزوین

انا هللا و انا علیه راجعون 

جناب مهندس معصومى فر
مدیریت محترم روابط عمومى شرکت شهرك هاى صنعتى استان قزوین

مصیبت وارده و فقدان پدر گرامى را تسلیت عرض نموده، براى آن 
مرحوم مغفرت و براى شما و خانواده معزز شکیبایى خواهانم.

سرپرستى روزنامه سیاست روز در استان قزوین

آگهى مناقصه یک مرحله اى عمومى

موسسه تحقیقات ثبت و گواهى بذر و نهال

مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهى بذر و نهال در نظر دارد میزان 326255 واحد کار تعریف 
 ، آزمایشگاهى   ، اى  مزرعه   ، پشتیبانى  خدمات  امور  انجام  به  مربوط   ، اسناد  مطابق  شده 
فضاى سبز و حفاظت فیزیکى (نگهبانى) خود را به صورت حجمى از طریق مناقصه عمومى 
به شرکتهاى داراى صالحیت و مجوز از مراجع ذیصالح و طرح طبقه بندى مشاغل به شرح 

ذیل واگذار نماید.
1- مدت زمان کار از تاریخ 98/4/1 لغایت 99/3/31

2- میزان سپرده شرکت در مناقصه مبلغ: 4/500/000/000 ریال 
3- محل انجام کار در ستاد کرج و کلیه واحدهاى استانى در سطح کشور مى باشد.

4- قیمت پیشنهادى هم به صورت فى و هم کل مبلغ مطابق اسناد مناقصه بایستى اعالم 
گردد.

پیشنهادها  تحویل  زمان  و مدت  لغایت 98/3/8    98/3/1 تاریخ  از  اسناد  فروش  زمان   -5
ازتاریخ 1398/3/9 لغایت 1398/03/22 مى باشد.
6- هزینه آگهى از برنده مناقصه دریافت مى شود.

7- هزینه فروش اسناد مناقصه مبلغ: 1/000/000 ریال (یک میلیون ریال) مى باشد که بایستى 
به شماره حساب IR520100004001042603014526 بنام درآمدهاى اختصاصى موسسه نزد 
بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران واریز و فیش واریزى هنگام خرید اسناد ارائه گردد.

8- زمان بازگشایى پاکتها و تشکیل کمیسیون در روز شنبه مورخ 1398/03/25 راس ساعت 
10 صبح واقع در دفتر مدیریت برنامه ریزى و پشتیبانى موسسه مى باشد.

آدرس: کرج ، چهارراه کارخانه قند ، پائین تر از میدان شهید فهمیده ،نرسیده به پل اتوبان ، 
ساختمان قدیم مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهى بذر و نهال ، مدیریت برنامه ریزى و پشتیبانى
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