
کلنگ بی تدبیری برخشت بازار ملک
یک شکست 

مفتضح سنگین 
در انتظار آمریکا

ون نظارتی راهکار بر

صفحه 5

صفحه 8

نگاهی به اصالح طرح نظارت بر 
رفتار نمایندگان در مجلس یازدهم 

مردم و جریان های سیاسی مطالبه 
خود از مذاکرات بغداد-واشنگتن را 

اعالم کردند

صفحه 6

دستورات رئیس جمهور از 
مسکن تا کرونا

2

مش��کالت میان ایران و آمریکا عمیق تر از آزادی 
چند زندانی در دو کشور است که بخواهد تا منجر 

به مذاکره تهران – واشنگتن شود.
در چند روز گذشته دو زندانی از دو کش��ور ایران 
و آمریک��ا آزاد شدند، مجید طاهری پزشک ایرانی 
که به اتهام واهی 18 ماه را در زندان های مخوف 
آمریکا گذران��ده پس از تالشه��ای دیپلماتیک و 

حقوقی پس از آزادی به کشور بازگشت.
در قبال آزای پزشک ایرانی، »مایکل وایت« کهنه 
سرب��از آمریکایی که به ج��رم جاسوسی در ایران 
زندان��ی بوده اس��ت، از زندان آزاد ش��ده و با یک 
هواپیم��ای متعلق به دولت سوئیس خاک ایران را 

ترک کرده است.این زندانی بیماری ایدز دارد.
آزادی مایک��ل وایت ب��ا ابراز خرسندی و تش��کر 
دونال��د ترامپ رئیس جمه��ور آمریکا روبرو شده، 
هر چند او در صدد بهبود بخش��یدن شرایط بدی 
است که به خاطر ضعف شدید در مقابله با کرونا و 
البت��ه قتل فجیع یک سیاه پوست به دست پلیس 
آمریکا ک��ه باعث اعتراض��ات گستردهای در این 
کشور شده برآمده است و تبادل زندانیان را راهی 

برای مذاکرات ایران و آمریکا تلقی کرده است!
جمه��وری اسالمی ایران در باره آزادی دو زندانی 
دو کش��ور رسم��اً و صراحتاً اعالم ک��رده که هیچ 
مذاک��ره ای با مقامات آمریکای��ی برای این اتفاق 

وجود نداشته است. 
آمریک��ا تص��ور می کند که ب��ا آزاد کردن پزشک 
ایران��ی که در صدد ساخ��ت واکسن سرطان بوده 
و یک دانش��مند است ک��ار و لطف بزرگی در حق 
جمه��وری اسالمی ایران ک��رده است و به همین 

خاطر در رویای مذاکرات سیاسی با ایران است.
مسائل و مشکالتی که ایاالت متحده با جمهوری 
اسالمی ایران دارد، بسیار عمیق و ریشه دارد است 
و نمی توان تصور داشت که آزادی این دو زندانی 

راهی برای پایان دشمنی های آمریکا باشد.
آمریکایی ها زیر یک ق��رارداد بین المللی زدند و 
ذره ای از تعهدات خود را در توافق هسته ای اجرا 
نکردند حتی زمانی که در دولت اوباما این پیمان 
می��ان ایران و گروه 1+5 ب��ه امضاء رسید، باز هم 
دولت وق��ت آمریکا تعهدات خود را اجرا نرد و در 
دوران دونال��د ترامپ رئیس جمهور کنونی ایاالت 
متحده که اکنون کش��ورش با چالش های جدی 
روبرو اس��ت، از برجام رسماً خ��ارج شد و تحریم 

های شدیدتری را علیه ایران اعمال کرد.
آمریک��ا جدای از وجود بدعهدی های بسیاری که 
در قب��ال جمهوری اسالمی ایران مرتکب شده که 
مهمترین آن بحث برجام است، در مسائل منطقه 
ای نیز داری رفتارهای بسیار مخرب و ویرانگر است. 
آمریک��ا در ایجاد جنگ های مستقیم و نیابتی در 
غرب آسیا نقش اصلی را دارد، رژیم ایاالت متحده 
یک جنگ ویرانگر نیابتی را در سوریه شکل داد تا 
بتواند با سرنگونی دولت قانونی بشار اسد، یکی از 
مهمترین کشورهای جبهه مقاومت را از بین ببرد 
و مرحل��ه به مرحله پی��ش بیاید تا به ایران برسد. 
نقش آفرینی جمهوری اسالم��ی ایران در بحران 
غرب آسیا به ویژه سوریه، مهمترین عامل شکست 

برنامه های کاخ سفید در منطقه است.
ای��ران توانست با اقتدار و قدرت خود را در منطقه 
با حض��ور در سوریه ب��ه اثبات برسان��د و اکنون

آیا عادی شدن روابط ایران 
و آمریکا شدنی است؟

ادامه صفحه ؟
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صفحه 6

سیاوش کاویانی

مدیرعامل بنیاد برکت خبرداد:

پایان فاز اول پروژه مسیر گردشگری جزیره هرمز به طول 
10 کیلومتر توسط ستاد اجرایی فرمان امام

امیرحسی��ن مدنی، مدیرعامل بنیاد برکت ست��اد اجرایی فرمان امام با اعالم این خبر افزود: فاز 
نخس��ت احداث رینگ دور جزیره هرمز  و تجهی��ز محور پیاده رو به طول 1۰ کیلومتر در شرق 
جزی��ره و با حجم سرمایه گ��ذاری 1۲ میلیارد تومان توسط بنیاد برکت و با همکاری استانداری 
هرمزگان آماده بهره برداری شد. وی افزود: امکانات فاز اول این پروژه شامل  ۷ متر عرض سواره 
رو ، 5/1 مت��ر عرض دوچرخه رو  بتن رنگ��ی و  5/۲ متر پیاده روی مفروش به کف پوش بتنی و 

دارای سیستم روشنایی سراسر مسیر بوده که آماده بهره برداری می باشد.

برای اولین بار و در راستای اجرای طرح کاپ انجام می شود؛ 

رونمایی از اپلیکیشن های »جارو« و »به زی« برای جمع 
آوری پسماندهای خشک 

مدیرعام��ل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران گفت که در راستای اجرای طرح کاپ، روز 
دوشنبه ۲۶ خردادماه، با حضور شهردار تهران از دو اپلیکیش��ن جمع آوری پسماند خش��ک »به 
زی« و »ج��ارو« رونمای��ی می شود. به گزارش روابط عموم��ی و امور بین الملل سازمان مدیریت 
پسمان��د شهرداری تهران، صدرالدین علیپور با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای راه اندازی دو 
اپلیکیشن جمع آوری پسماندهای خشک از سطح شهر گفت: اپلیکیشن های »به زی« و »جارو« 
ب��ه گون��ه ای طراحی شده اند که شهروندان با نصب آن ه��ا روی تلفن های همراه و ثبت نام در 
سامانه، می توانند زمان و مکان موردنظرشان برای تحویل دادن پسماندهای خشک را اعالم کنند. 
متولیان امر نیز طبق همین درخواست، پسماندها را جمع آوری، وزن کشی و مبلغی را پرداخت 
می کنند.   وی با بیان اینکه راه اندازی اپلیکیشن های مذکور در راستای اجرای طرح کاپ صورت 
گرفت��ه است، ادامه داد: ه��دف از اجرای این طرح، کاهش تولید پسماند، بهینه سازی روش های 
جمع آوری پسماندهای خشک، مقابله با زباله گردی و حمل پسماند خشک کمتر به مجتمع دفن 
زباله است. نتیجه این امر هم کاهش دفن پسماند خشک و افزایش کیفیت کمپوست های تولیدی 
در آرادکوه است. وی تصریح کرد: برنامه ریزی شده تا با آغاز فعالیت اپلیکیشن های »به زی« و 
»جارو«، حدود ۲۰ دستگاه خودروی حمل پسماند خشک به ناوگان فعلی افزوده شود که این امر  

سرعت بیشتر در جمع آوری و حمل پسماند را به همراه دارد. 
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صفحه 7

شرکت نفت مناطق مرکزي ایران 
شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق  

1- موضوع: تجدید فراخوان ارزیابى کیفى مناقصه عمومى یک مرحله اى شماره 9901032 راجع به تامین خدمات ایمنى ، آتش نشانى ، بهداشت و محیط زیست
2- محل و مدت انجام کار : استان خراسان رضوى ، سرخس ، منطقه عملیاتى خانگیران ، 12 ماه

3- نام و نشانى مناقصه گزار : شرکت بهره بردارى نفت و گاز شرق – مشهد ، بلوار خیام ، بلوار ارشاد ، خیابان پیام ، نبش پیام 6 ، پالك 18
4-  شرایط مناقصه گر:

4-1-  دارا بودن شخصیت حقوقی ، کد اقتصادي و شناسه ملی 
4-2-  داشتن توانائی مالی، تجربه و تخصص در زمینه موضوع قرارداد

4-3- دارا بودن گواهى نامه صالحیت انجام کار در رسته تعمیر و نگهدارى یا خدمات عمومى از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعى .
4-4- دارا بودن گواهى نامه تایید صالحیت ایمنى صادره از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعى.

4-5-  توانایی تهیه ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار( مناقصه) به مبلغ 2/911/350/000 ریال از انواع تضامین مجاز اعالم شده در آئین نامه تضمین معامالت دولتى.
5- کلیه مراحل از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس WWW.SETADIRAN.IR  انجام خواهد شد . الزم است متقاضیان در صورت 
عدم عضویت قبلى در سامانه مذکور ، مراحل ثبت نام و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در فرآیند از طریق سایت سامانه محقق سازند. تاریخ انتشار 

فراخوان و سایر اسناد ارزیابى کیفى در سامانه ستاد ایران 1399/03/24 مى باشد.
6- گشایش پاکت هاى مناقصه پس از انجام مراحل ارزیابى کیفى ، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت ( ستاد) با اطالع رسانى قبلى انجام خواهد شد.

7- در صورت نیاز به اطالعات بیشتر ، متقاضیان میتوانند با تلفن هاى 319 و 37047317-051 تماس حاصل نمایند. ضمنا موضوع مناقصه در پایگاه اطالع رسانى مناقصات 
با شماره 3234585 ثبت شده است.

تاریخ چاپ نوبت اول: 99/03/24      -      تاریخ چاپ نوبت دوم: 99/03/25
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طرح آینده داران 

سیاست روز اقدامات ساماندهی بازار مسکن را بررسی میکند؛

سیاتل در تصرف معترضان

هرگونه بقای نظامی 
آمریکا 

در عراق ممنوع

نگرانی صهیونیسم نژادپرست از 
فروریختن نمادهای نژادپرستی
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