
یک سیلی به آمریکایی ها زده شد اما انتقام بحث دیگری است

پاسخی قدرتمند 
از سراسر محور 

مقاومت به آمریکا 

آسیب شناسی 
قانون گذاری در نظام 
جمهوری اسالمی ایران

سقوط هواپیمای اوکراینی در ایران

همه مسافران جان باختند
یک فروند هواپیمای مسافربری اوکراینی پس از بلند شدن از فرودگاه امام خمینی تهران در حوالی 
شاهدشهر شهریار سقوط کرد و در این حادثه همه ۱۷۹ مسافر و خدمه پرواز جان خود را از دست 
دادند. این هواپیما به همراه خدمه پروازی ۱۷۹ نفر سرنش��ین  داش��ته اس��ت که طبق بررسی های 
اولیه همه مس��افران این پرواز جان باخته اند.  هواپیما در دقایق اولیه پروازی بوده  و سوخت هواپیما 
هنوز چندان مصرف نش��ده بود که انفجار مهیبی هنگام برخورد ب��ا زمین رخ داد. بنابراین گزارش 
هواپیمای مذکور بوئینگ ۸-۷۳۷ متعلق به ایرالین اوکراینی)UIA( با ریجس��تر UR-PSR بوده 
است. سخنگوی سازمان هواپیمایی با بیان اینکه بررسی علت سقوط بویینگ ۷۳۷ در ایران و توسط 
کمیسیون بررسی سانحه ما انجام می شود گفت: نماینده کشور طراح هواپیما و نماینده کشوری که 
هواپیما در آنجا ثبت شده است می توانند در کمیسیون بررسی سانحه حضور یابند. رئیس سازمان 
امداد و نجات کش��ور نیز گفت: اجس��اد مسافران این حادثه تحویل پزش��کی قانونی شده و پس از 
شناس��ایی آنها، تحویل خانواده ها می شود. سازمان پزشکی قانونی کش��ور اعالم کرد: خانواده های 
قربانیان سقوط هواپیما برای اخذ نمونه DNA جهت تعیین هویت پیکرهای عزیزانشان به ادارات 

کل پزشکی قانونی استان محل سکونت خود مراجعه کنند.

صفحه 6

صفحه 8

سیاست روز مقاالت حوزه قانون و 
قانونگذاری را معرفی، نقد و بررسی 
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نیروهای مسلح عراق بر عدم سکوت در 
برابر اشغالگری ایاالت متحده تاکید کردند
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هشدار سرلشکر باقری به 
مقامات آمریکایی
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تروریس��م دولتی آمریکا در جنایتی جنگی مردان 
خط اول مبارزه با تروریس��م را ناجوانمردانه هدف 
ق��رار داد. آمریکایی ها بر این گمان بودند که با به 
ش��هادت رس��اندن افرادی همچون سردار سپهبد 
قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس و نیز ابو مهدی 
المهن��دس معاون حشدالش��عبی خ��ط  مبارزه با 
تروریسم را قطع و حضور استعماریشان در منطقه 
را تقوی��ت می کنند اما این روی��ای آمریکایی زیاد 
دوام نیاورد و مردان ایران زمین در پاسخی موشکی 
پایگاه آمریکا در ع��راق را هدف قرار دادند. پایگاه 
عین االس��د در حالی با دهها موشک ایرانی هدف 
قرار گرفت که آمریکایی ها حتی جرات بیان تلفات 
را نداشته و سراسیمه به دنبال پنهان سازی ابعاد 
این عملیات مهم بوده اند. این عملیات که می توان 
از آن با عنوان نخس��تین س��یلی ایران در واکنش 
به تروریس��م آمریکایی یاد کرد، در حالی صورت 
گرف��ت که چند نکته مهم در قبال آن قابل توجه 
است. نخس��ت آنکه این عملیات بر اساس قوانین 
و منش��ور ملل متحد حق ایران در پاسخگویی به 
تهدیدات بوده اس��ت چنانکه جمهوری اس��المی 
ای��ران هرگز مهاج��م نب��وده و همواره ب��ه دفاع 
پرداخته اس��ت. دوم آنکه زم��ان، مکان و میزان و 
شدت پاسخگویی به جنایت آمریکا را ایران تعیین 
کرده اس��ت آن هم با موش��ک های ساخت ایران. 
در جهان تقریبا این امری بی س��ابقه بوده اس��ت 
که کش��وری با موشک های بومی، چنین عملیاتی 
را اجرا کند و در کنار خس��ارت های شدید انسانی 
و تاسیساتی، ابهت آمریکا را زیر سوال ببرد. دقت 
موش��ک ها و رس��یدن آنها به هدف ها بیانگر توان 
باالی موش��کی جمهوری اس��المی ایران است و 
در عین حال این مهم را بار دیگر نش��ان می دهد 
که برای دفاع از کش��ور نیازمند حفظ و ارتقا توان 
موشکی هستیم. اگر نبود توان موشکی نبود قطعا 
نمی توانستیم پاسخ این گستاخی آمریکا را بدهیم 
ک��ه پیامد آن جنایات بیش��تر آمریکا علیه ملت و 

این مرز و بوم بود.
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بیانات بسیار مهم رهبر معظم انقالب درباره شهید سلیمانی و عملیات موشکی

ghassem_tg@yahoo.com

قاسم  غفوری

کمک کنین تا قد قلک محک 
به هزینه دارو برسه

جهت دریافت رایگان قلک درب منزلتان با 
شماره 02123540 تماس بگیرید 

شهادت بانوی دو عالم، امّ ابیها حضرت فاطمه الزهرا )س( بر عموم مسلمانان تسلیت باد.

آگهی مزایده شماره 98-6 
شرکت توزیع نیروي برق سیستان 

و بلوچستان

دستگاه مزایده گزار : شرکت توزیع نیروي برق سیستان وبلوچستان 
نوع مزایده :  عمومى یک مرحله اى

موضوع مزایده : فروش حدود یکصد تن انواع سیم و ضایعات مسى  اسقاط
زمان , مهلت و نحوه دریافت اسناد مزایده :

آدرس  به  دولت  تدارکات  الکترونیکى  سامانه  به   1398/10/26 لغایت   1398/10/21 ازتاریخ  توانند  مى  متقاضیان 
www.setadiran.ir  مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند

اطالعات تماس مزایده گزار :
تلفن  31137337-054  و 31137340 فکس 31137050-054  پیام کوتاه 09307280200 

www.sbepdc.ir : وب sbepdc@gmail.com : پست الکترونیک
حساب  به  ریال   3,400,000,000 مبلغ   واریز  یا  بانکی  ضمانتنامه   : مزایده  در  شرکت  تضیمن  نوع  و  مبلغ 
جارى103403815002 بانک صادرات  شعبه برق زاهدان بنام سایر در آمدها شرکت توزیع نیروي برق سیستان 

وبلوچستان
ارائه پیشنهاد قیمت در  بایست ضمن  : پیشنهاددهندگان مى  پاکات  ارایه پیشنهاد قیمت و تحویل اصل  مهلت 
سامانه الکترونیکى دولت تا ساعت 15 روز شنبه مورخ 1398/11/12 نسبت به ارسال اصل مدارك مطابق شرایط 
درج شده در اسناد مزایده در پاکات الك و مهر شده تا مهلت تعیین شده فوق به دبیرخانه شرکت آدرس نشانی 
زاهدان خیابان دانشگاه حدفاصل دانشگاه 37و39شرکت توزیع نیروي برق سیستان وبلوچستان اقدام نمایند. 

الزم بذکر تمامى فرایند مزایده از طریق سامانه تدارکات دولت صورت مى پذیرد. 
تاریخ  و محل بازگشایی  پاکات :  پیشنهادات ارائه شده در ساعت 11:30 روز یکشنبه مورخ 1398/11/13 در سالن 

کنفرانس شرکت توزیع نیروى برق سیستان و بلوچستان گشایش خواهد شد.
در ضمن شرکت کنندگان در صورت عدم عضویت قبلى در سامانه تدارکات دولت , مى بایست به سایت یاد شده 
مراجعه و نسبت به ثبت نام و دریافت امضاء الکترونیکى اقدام نمایند جهت اطالعات بیشتر در این خصوص مى 

توانید با تلفنهاى ذیل تماس حاصل فرمایید.
مرکز تماس41934-021     مرکز ثبت نام : 88969737 -021و 021-85193768

مدت قرارداد : ده روز  
نى  نشا به  نیر  توا معامالت  سایت  به  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت  نند  توا مى  متقاضیان  ضمنا 
 www.sbepdc.ir یا سایت شرکت توزیع نیروى برق سیستان و بلوچستان به نشانى  Tender.tavanir.org.ir
همچنین پایگاه ملى مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir مراجعه فرمایند. بدیهى است این شرکت در رد 

یا قبول پیشنهادات مختار است .
« سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است ».  

آگهی تجدید مناقصه عمومی به صورت یک مرحله اي همزمان با ارزیابی(کیفى) فشرده ،
کد سامانه ستاد : 2098001045000052 شماره مناقصه 2  -98-20
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حی علی الجهاد
#انتقام_سخت

گام نخست انتقام سخت
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سقوط هواپیمای اوکراینی در ایران

همه مسافران
جان باختند

روحانی در جلسه هیئت دولت: 

دست سلیمانی را از بدن قطع کردید 
پایتان از منطقه قطع خواهد شد


