
ترکیه بهشت یا برزخ سرمایه گذاری ایرانیان!
پیام انتخاب 

قالیباف، مجلس 
قوی است

مجلس تالش ویژه ای 
درباره معیشت طبقات 
ضعیف خواهد داشت

سیاست های کلی بی 
تدبیری در مصرف منابع 

معدنی کشور!؟

صفحه 8

صفحه 2

رئیس مجلس یازدهم:

»چالش قانون« سیاستهای کلی 
مصوب مجمع تشخیص مصلحت 
نظام را معرفی، نقد و بررسی می کند

نگاهی به ترکیب مجلس یازدهم و اثر آن 
در تعامل با دولت 

صفحه 3

قت��ل دختر نوجوانی به دس��ت پ��درش در یکی از 
روستاهای استان گیالن چند روزی است که ذهن 
اف��کار عموم��ی جامعه را درگیر خود کرده اس��ت. 

اتفاقی که دردآور و بسیار سنگین است.
ش��اید برخی بر این باور باشند که چون پدر دست 
به قت��ل دخت��رش زده، این حق ش��رعی برای او 
محفوظ است که به خاطر هرگونه خطا و اشتباهی 
از س��وی دخترش، دست به چنین کاری بزند، اگر 
چنین تصوری وجود داش��ته باشد و پدران نیز این 
حق را برای خود قائل باش��ند، باید شاهد قتل های 
بس��یاری در این گونه نمونه ها باشیم، اما این تصور 
اش��تباه و غلط است و البته پدران ایران اسالمی به 
واس��طه وابستگی و عالقه شدیدی که به خانواده و 
فرزندان خود دارند، اگر هم از این ش��رایط آگاهی 
داش��ته باشند، دست به چنین رفتارهایی که باعث 
قتل فرزند ش��ود نمی زنن��د و نمونه هایی که هر از 
گاهی دیده می شود بس��یار نادر و اندکی است هر 
چند حت��ی یک نمونه هم به مانند »رومینا« نباید 

اتفاق بیفتد.
نکته قابل جالب توج��ه در ماجرای قتل مظلومانه 
دختر نوجوان در این اس��ت که اکثر مس��ئولین و 
مقامات کش��ور همراه مردم واکنش نشان دادند و 
نس��بت به آن ابراز انزجار نموده و خواهان برخورد 
ش��دید با پدری که دست به این جنایت زده است، 
شدند. پس از رسانه ای شدن قتل دختر نوجوان به 
دست پدرش، رس��انه های خارجی به ویژه فارسی 
زبان��ان، فضای منف��ی را علیه جمهوری اس��المی 
ایران ش��کل دادند و برآن بوده اند تا از این آب گل 
آلود ماه��ی خود را صید کنند.  باید در پاس��خ به 
جریان س��ازی های این رس��انه ها علیه ایران گفت 
که در کش��ورهای غربی که مدعی حقوق بش��ر و 
دموکراسی و رعایت حقوق زنان و دختران هستند، 
بیشترین جرم و جنایت علیه آنها صورت می گیرد 
که رس��انه های غربی نس��بت به آن کم توجه و بی 
توجه هستند، اما ماهیت اینگونه رسانه های فارسی 
زبان که علیه جمهوری اسالمی ایران تاسیس شده 
و فعالیت می کنند همین است تا با وقوع یک اتفاق 
در ایران، آن را بزرگنمایی کرده و فضای منفی علیه 
کش��ورمان شکل دهند تا بر فش��ارهای سیاسی و 
حقوق بش��ری علیه ایران بیفزایند. خداوند در آیه 
32 سوره مائده فرموده است؛ »بدین سبب بر بنی 
اس��رائیل حکم نمودیم که هر کس نفسی را بدون 
حق و یا بی آن که فساد و فتنه ای در زمین کرده، 
بکش��د، مثل آن باشد که همه مردم را کشته و هر 
کس نفس��ی را حیات بخشد )از مرگ نجات دهد( 
مثل آن اس��ت که همه مردم را حیات بخش��یده و 
هر آینه رسوالن ما به سوی آنان با معجزات روشن 
آمدند، سپس بسیاری از مردم بعد از آمدن رسوالن 
باز بنای فساد و سرکشی را گذاشتند.« هنگامی که 
دین اسالم با پیامبری رس��ول اکرم)ص( به مردم 
عرضه شد، اعراب دست به زنده به گوری دختران 
خود می کردند و این اس��الم بود که از این جنایت 
جلوگی��ری کرد و اعراب آن زم��ان را مانع زنده به 
گور کردن دختران نمود. این فرهنگ نهادینه شده 

در میان اعراب پیش از اسالم برچیده شد.

مجازات سخت 
برای تعدی به زنان

خ���ب���ر

سرمقاله
صفحه 7

سیاست روز ابعاد سرمایه گذاری ایرانی ها در ترکیه رابررسی می کند؛

صفحه 6

m.director80@yahoo.com

محمد صفری

تاکید قالیباف بر همکاری های منطقه ای ایران و ترکیه 
برای گسترش صلح و امنیت پایدار

روسای مجالس ایران و ترکیه در یک گفت وگوی تلفنی برخی تحوالت و مسائل منطقه ای را بررسی 
کردند. »مصطفی ش��نتوپ« رییس مجلس ملی ترکیه ضمن تماس تلفنی با محمد باقر قالیباف 
رئیس مجلس ش��ورای اسالمی، انتخاب وی به ریاس��ت مجلس شورای اسالمی را تبریک گفت و  

درباره تحوالت و مسائل منطقه ای با دکتر قالیباف به گفت و گو پرداخت. 
قالیباف در ابتدای این گفت وگوی تلفنی با اش��اره به مش��ترکات دو کش��ور گفت: همواره روابطی 
دوستانه در باالترین سطح  میان جمهوری اسالمی ایران و جمهوری ترکیه برقرار بوده است. وی در 
ادامه افزود: مجلس شورای اسالمی از هرگونه اقدامی در جهت گسترش و توسعه مناسبات فی ما 
بین استقبال و حمایت می کند. رییس مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اهمیت توسعه همکاری 
های اقتصادی دو کش��ور افزود: به دلیل اهمیت روابط دو کش��ور انش��اءاهلل بزودی گروه دوستی-
پارلمانی ایران و ترکیه در مجلس شورای اسالمی تشکیل خواهد شد.  قالیباف همچنین بر اهمیت 
تداوم گفت وگوی س��ه کشور ایران، روسیه و ترکیه در چارچوب توافق آستانه درباره سوریه تاکید 
کرد. روسای مجالس ایران و ترکیه در این گفت وگوی تلفنی برخی تحوالت و مسائل منطقه ای را 

مورد بررسی قرار دادند.  خانه ملت

مل��ت  نماین��دگان  توس��ط  قالیب��اف  محمدباق��ر  انتخ��اب  پیام��ی،  ارس��ال  ب��ا  مخب��ر  محم��د 
پی��ام  مت��ن  گف��ت.  تبری��ک  وی  ب��ه  را  اس��المی  ش��ورای  مجل��س  جدی��د  رئی��س  بعن��وان 
 بدی��ن ش��رح اس��ت: باس��مه تعال��ی- ب��رادر گرام��ی جن��اب آق��ای دکت��ر محمدباق��ر قالیب��اف
سالم علیکم - کسب رأی نمایندگان محترم ملت شریف ایران و انتخاب جنابعالی که از فرماندهان سالهای 
پرافتخار دفاع مقدس و از خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اس��المی ایران هستید به عنوان ریاست 
مجلس شورای اسالمی ، نشان از شایستگی ، توان باالی علمی و مدیریتی و تعهد شما دارد. بی تردید 
اعتماد ارزشمند نمایندگان محترم و تجارب ارزنده جنابعالی در سالهای پیشین خدمت ، سرمایه ای بزرگ 
و مبارک اس��ت که ان شااهلل یاری گر جنابعالی در انجام موفق مسئولیت خطیری که بر عهده گرفته اید 
 خواهد بود. اینجانب ضمن عرض تبریک مزید توفیقات جنابعالی را از درگاه ایزد منان مسألت می.نمایم.
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طرح آینده داران  پیام تبریک رئیس ستاد اجرایی فرمان امام به 
رئیس جدید مجلس شورای اسالمی

 محمدمخبر
رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره(

آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی یک مرحله اي 
مناقصه شماره  99/5/م

اداره کل راه آهن یزد در نظر دارد بنابرآئین نامه اجرائی بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات نسبت به ارزیابی کیفی مناقصه گران واجد شرایط جهت دعوت به مناقصه به شرح زیر 
اقدام نماید الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزاري فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد ارزیابی تا تهیه لیست پیشنهاد دهندگان داراي صالحیت از طریق درگاه سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس: www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.
1. موضوع مناقصه: نگهداري و ترمیم فضاي سبز  اداره کل راه آهن یزد
2. مدت و محل انجام : 12/دوازده  ماه ---  مطابق با اسناد مناقصه

3. برآورد اولیه:11,745,209,380  (یازده میلیارد و هفتصد و چهل و پنج میلیون و دویست ونه هزار و سیصد و هشتاد )ریال
4. مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار:587,260,469 ( پانصدو هشتاد وهفت میلیون و دویست وشصت هزارو چهارصد وشصت ونه)ریال 

5. شرایط الزم جهت شرکت در مناقصه:1-دارابودن گواهی صالحیت حداقل رتبه 7 خدمات فضاي سبز از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی  2-تایید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون ، 
کار و رفاه اجتماعی بوده و با توجه به گواهی صالحیت در رشته و پایه مورد نیاز داراي ظرفیت آزاد الزم با توجه به مبلغ برآورد مناقصه باشند.

6. قیمت ها متناسب با کاالي ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.
7. مهلت دریافت اسناد ارزیابی : حداکثر تا ساعت 14:30 روز سه شنبه مورخ 1399/03/20

8. مهلت بارگذاري اسناد تکمیل شده ارزیابی: حداکثر تا ساعت14:30 روز سه شنبه مورخ 1399/04/03
9. مدت اعتبار ضمانت هاى شرکت در فرآیند ارجاع کار سه ماه مى باشد و به درخواست کارفرما به مدت سه ماه دیگر قابل تمدید مى باشد .

10. پیشنهاد دهندگان در صورت عدم عضویت قبلی ضروري است مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی جهت شرکت در فراخوان را محقق سازند. شماره 
تماس سامانه ستاد:  021-41934

پس از ارزیابی کیفی ، از مناقصه گران واجد شرایط که حداقل امتیاز الزم را کسب نموده باشندجهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهدآمد .

ادامه صفحه 2

چراغ سبز ترامپ  برای کشتار معترضان
تظاهرات  ضدنژادپرستی در مینیاپولیس به سایر شهرهای آمریکا گسترش یافت

وزیر دفاع: 

خلیج فارس نا امن شود، برای همه  
کشورهای منطقه ناامن خواهد بود

2 2

ذوالنور:  

رساندن بنزین به ونزوئال پاسخ 
محکمی به زورگویی های آمریکا بود


