
آشفته  بازارمسکن مردم را  دچار زحمت کرد ه است

ونده  بازگشایی پر
نژادپرستی آمریکا 
در شورای حقوق بشر

جنگ تمام عیار 
واشنگتن علیه تهران 

ائتالف و اتحاد ملل اسالمی؛ 
آنچه که هست و آنچه که باید!؟ 

صفحه 6

صفحه 5

آمریکا پیش نویس تحریم  تسلیحاتی 
ایران را به روسیه داد

چالش قانون گزارشهای پژوهشی 
پژوهشکده شورای نگهبان را 

معرفی، نقد و بررسی )59( میکند 

اعتراض های جهانی به کشتار 
سیستماتیک سیاه پوستان توسط 

حاکمیت ایاالت متحده در پی داشت

صفحه 3

دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری 
اس��امی ایران که دیروز در ترکی��ه با اوغلو همتای 
ترکیه ای اش دیدار داش��ته راهی مس��کو ش��ده تا با 
مقامات این کشور نیز دیدار نماید. این سفرها در حالی 
صورت می گیرد که در حوزه هس��ته ای، منطقه ای و 
جهانی تحوالتی روی داده که بی ارتباط با جمهوری 
اسامی ایران نمی باشد. در یک فضاسازی رسانه ای  
»رافائل گروسی« مدیر کل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی با تکرار اتهامات علیه جمهوری اسامی ایران، 
مدعی ش��د تهران اجازه بازرسی از برخی مکان ها را 
نمی دهد. پیش از وی نیز رویترز گزارش��ی به نقل از 
گوترش دبیر کل س��ازمان ملل متحد منتشر و ادعا 
کرده اس��ت که حمله موش��کی یمنی ها به آرامکو 
عربستان احتماال با موشک های ایرانی صورت گرفته 
است. مجموع این جوسازی ها در حالی صورت گرفته 
که آمریکا مدت هاست با ادعای تهدید امنیت منطقه 
و جه��ان بودن ایران به دنب��ال تصویب قطعنامه ای 
خاف برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت مبنی 
بر تمدید تحریم های تس��لیحاتی ایران است که در 
مهرماه امس��ال این تحریم ها برداش��ته و ایران حق

پاسخی به گوترش و گروسی 

ادامه صفحه 2

سرمقاله

رئیس قوه قضائیه: 

صفحه 8

ghassem_tg@yahoo.com

قاسم  غفوری

شهادت امام جعفر صادق علیه السالم تسلیت باد.
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صفحه 2

شهردارى مالرد در نظر دارد پروژه ذیل را از طریق برگزارى مناقصه عمومى به شرکتهاى پیمانکارى واجد شرایط طبق شرایط مشروحه واگذار نماید: 
1- برندگان اول و دوم و سوم ، مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

2- کلیه متقاضیان واجد شرایط مى توانند از تاریخ 99/3/27 لغایت 99/4/7 و با ارائه کارت ملى ، معرفى نامه معتبر از شرکت و اصل فیش واریزى به مبلغ 
500/000 ریال به حساب شماره 100790829443 بانک شهر بنام شهردارى مالرد جهت دریافت اسناد مناقصه و کسب اطالعات بیشتر از ساعت 9 لغایت 12/30 
به امور قراردادهاى شهردارى مالرد مراجعه و پس از انتشار آگهى نوبت دوم از تاریخ 99/3/27 لغایت 99/4/7 پیشنهادهاى خود را تحویل دبیرخانه شهردارى 

مالرد نمایند.
3- هزینه آگهى بعهده برنده مناقصه مى باشد.

4- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گردیده است.
5- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

6- پرداختها با تشخیص کارفرما بصورت 50 درصد نقد و 50 درصد غیر نقد میباشد. ضمنا ارائه برنامه تفصیلى و آنالیز الزامى است.

آسفالت 1 اجراى  و  خرید 
4 ماه30/000/000/000 ریالحوزه حریم

مدیریت  سازمان  از  باند  و  راه   5 رتبه  حداقل 
ایمنى  صالحیت  گواهینامه  و  ریزى  برنامه  و 

پیمانکارى
1/500/000/000 ریال 

مناقصه عمومى

آگهى مزایده ى عمومى 
نوبت سوم (غیرحضورى)

محمد عبیاوى – شهردار بندر امام خمینى (ره)

دوم
ت 
نوب

–

از گفتار درمانی 
تا دستور درمانی
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طرح آینده داران 
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مصباحی مقدم:  

اکنون زمان رفع مشکالت معیشتی 
مردم است نه انتخابات ۱۴۰۰

ربیعی:

برای مستأجران برنامه  
حمایتی داریم
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