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بررسی اینستکس در کمیسیون امنیت ملی با حضور ظریف
عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس از حضور وزیر امور خارجه در 

جلسه عصر امروز این کمیسیون جهت بررسی کانال ارتباطی »اینستکس« خبر داد.
محمدجواد جمالی گفت: قرار اس��ت در این جلسه درباره کم و کیف کانال 

»اینستکس« بحث و بررسی هایی صورت گیرد.
عضو هیئت رئیس��ه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح 

کرد: امیدواریم که بتوانیم در این جلس��ه شفافیت قضیه را به دست آوریم و برای ما 
هم این موضوع ش��فاف شود که آیا اروپایی ها این کانال را به عنوان فروش نفت در برابر 
غ��ذا و دارو پیگیری خواهند کرد یا آنکه ش��روعی برای اج��رای تعهدات آنان در برجام 
اس��ت. وی گفت: همچنین شنیده می شود که ش��روطی برای اجرای این کانال گذاشته 
ش��ده است که باید این موضوع روشن ش��ود که آیا حقیقت دارد یا خیر که اگر اینگونه 

باشد به هیچ وجه برای ما قابل قبول نیست.

پارلمان
ایران در حوزه زیرساخت ها پیشرفت های چشمگیری داشته است

رئی��س س��ازمان ان��رژی اتمی گف��ت: جمهوری اس��امی ای��ران در حوزه 
زیرساخت های پیشرفت های چشمگیر و قابل دفاعی داشته است.

علی اکبر صالحی افزود: ا ظرفیت و دس��تاورد هسته ای بوده که خوشبختانه 
توانس��ته ایم تمامی آس��تانه این فناوری چه در تحقیق و توسعه و چه طراحی و 

س��اخت رآکتورهای تحقیقاتی را به دس��ت آوریم. وی اف��زود: رآکتور تحقیقاتی 
خنداب را نش��ان خواهیم داد که باید از این پس این س��ایت باید به عنوان خنداب  

نام بگیرد و شناخته شود.
وی افزود: رس��ما اعام می کنیم موفق ش��دیم اکس��یژن 18 ب��ا خلوص 97 درصد 
تولی��د کنیم که ظرفیت تولید حدود 60 کیلو در س��ال دارد. با ای��ن اقدام ما در تولید 
داروی تجهیزات پد در کش��ور می توانیم بگوییم نه تنها خوداتکا که خودکفا شده ایم که 

می توانیم حتی این تولید خود را صادر کنیم.

دیدگاه
»اینستکس« تله اروپایی هاست

وزیر اس��بق ارتباطات گفت: در میان این همه صنعتی که زمین گیر شده اند، 
۲ صنعت دارویی و غذایی مثل خورشید می درخشند، نکند اینستکس توطئه ای 
اس��ت تا این ۲ صنعت را هم زمین بزنند؛ این جای تأمل دارد و وزارت خارجه 

باید این را شفاف توضیح دهد.
محّمد سلیمانی گفت: اولین گام این است که وزارت خارجه متن انگلیسی و 

ترجمه آنچه اروپایی ها تدارک دیده اند یا توافق ش��ده است را در اختیار عموم مردم 
قرار دهند تا همه متوجه بش��وند که محتوای اینس��تکس چیس��ت و اینطور نباشد که 

براساس گفته ها و شنیده ها قضاوت شود و داستان برجام تکرار نشود. 
وی گفت: به نظر می رس��د اینس��تکس یک تله اس��ت، اروپایی ه��ا می خواهند پول 
ایران به اروپا برود و در اختیار یک ش��رکت خاص قرار گیرد. خب این نفع زیادی برای 

اروپایی ها دارد، چرا که منابع پولی و مالی ایران در اختیار آنها قرار می گیرد.

نظرگاه

حتی گاها دیده شده که 
مسئوالن فعلی هم به جای 
ارائه راهکار به جمالتی با 
کلمات امری بسنده کرده 
و مدام می گویند »باید ... 

صورت گیرد« انگار نه انگار 
که آنها مسئول ارائه راهکار 

برای رسیدن به اهداف 
هستند و باید پاسخ مطالبه 
مردم که انقالب را دستشان 

سپردند بدهند نه اینکه 
خودشان طلبکار مردم باشند

آسیب شناسی  انقالب  اسالمی
علی رغ��م همه ی آنچه که انجام گرفته اس��ت در 
این س��ه ده��ه؛ توطئه های گوناگ��ون، از موذیگری ها 
و توطئه ه��ای بران��دازی و کودت��ا ک��ه در س��الهای 
اول، ده��ه ی اول انق��اب بود، تا جن��گ تحمیلی، تا 
توطئه ه��ای به اصطاح نرم از بعد از دهه ی اول و بعد 
از پای��ان جنگ به ای��ن طرف تا ام��روز، ملت ایران و 
جمهوری اس��امی ثابت کرد که شایسته و الیق باقی 
ماندن اس��ت؛ با قدرت ایستاد. بعد از این هم حوادث 
گوناگون عالم نخواهد توانس��ت ای��ن درخت تناور را 
تکان بدهد، که آن روزی که یک نهال بود، نتوانستند 
از جا درش بیاورند، امروز تبدیل ش��ده به یک درخت 

تناور و ریشه دار. 
جمهوری اس��امی را نمیتوانند ت��کان بدهند. ما 
باید خودمان مراقب باش��یم که از درون پوک نشویم؛ 
از درون پوسیده نش��ویم. از دشمن بیرونی، آن وقتی 
که ما س��امت معنوی خودمان را حفظ کردیم، راهی 
را که اس��ام و جمهوری اس��امی به ما نش��ان داده، 
پیش رفتیم و از آن راه منحرف نش��دیم، مطلقاً ترسی 
نداریم؛ به ما آس��یبی نمیزند؛ نمیتواند آس��یب بزند. 
سیاستهای استکبار، سیاس��تهای آمریکا، سیاستهای 
ش��بکه ی صهیونیس��تی عالم ک��ه آماج اول��ش برای 
دش��منی، به دالئل روش��ن، جمهوری اسامی است، 
نمیتوانند جمهوری اسامی را از پا در بیاورند. نه فقط 
نمیتوانن��د از پ��ا در بیاورند، نمیتوانن��د کند کنند. ما 

میتوانیم با سرعت حرکت خودمان را پیش ببریم.

 بیانات در دیدار اساتید و دانشجویان
در دانشگاه علم و صنعت
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مخاطب شمایید

آگهى مزايده (نوبت دوم)
«ارتقاء بهره ورى موقوفات و بقاع متبركه با حمايت از كاالى ايرانى»

سعيد غيرتمند – رئيس اداره اوقاف و امور خيريه شاهرود

اداره اوقاف شاهرود در نظر دارد ششدانگ اعيانى با حق انتفاع عرصه پالك 2647/1 محل 
فعلى اداره اوقاف واقع در خيابان 15 خرداد كه عرصه آن از موقوفه حاج مير ابوطالب مى باشد،  
 ، نمايد  پايه 17/928/150/000 ريال واگذار  با مبلغ  از طريق مزايده كتبى  را  ادارى  با كاربرى 
متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن هاى 32232093-32232130  تماس 
حاصل نموده و يا به اداره اوقاف مراجعه فرمايند ، ضمناً مهلت شركت در مزايده حداكثر تا تاريخ 

97/11/30 مى باشد.

اداره كل اوقاف و امور خيريه استان سمنان 
اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان شاهرود 

داخلى  اعتبارات  محل  از  دارد  نظر  در  نسيم شهر  شهردارى 

اعتبار  با  ماشينى  آسفالت  پخش  و  خريد  ى  پروژه  اجراى  به  نسبت 

10/000/000/000 ريال از طريق مناقصه عمومى اقدام نمايد.بدينوسيله از 

اشخاص حقوقى واجد شرايط دعوت مى گردد جهت شركت در مناقصه 

و جهت  نمايند  مراجعه  قراردادهاى شهردارى  امور  به  اسناد  دريافت  و 

 145 داخلى   021-56753655 تلفن  شماره  با  بيشتر  اطالعات  كسب 

تماس حاصل فرمائيد. ضمنا مهلت ارسال پيشنهادات حداكثر تا 10 روز 

پس از چاپ آگهى نوبت دوم خواهد بود.هزينه چاپ آگهى به عهده برنده 

مناقصه خواهد بود.

تاريخ چاپ نوبت اول:16 /1397/11 

 تاريخ چاپ نوبت دوم:23/ 1397/11

((تجديد آگهى مناقصه عمومى 97/20))

عباس شوندي-شهردار نسيم شهر

نوبت اول

غرضی مطرح کرد:
 رفع ابهام بیمه هواپیمای امام خمینی)ره( 

در چهل سالگی انقالب
وزی��ر اس��بق پس��ت و تلگ��راف و تلف��ن در مورد  ر یخ ن�گا ر حواش��ی مربوط ب��ه بیمه هواپیم��ای حضرت امام تا
خمینی)ره( در س��فر به ایران و خرید خانه برای ایشان مطالب جدیدی 

را مطرح کرد که تاکنون بازگو نشده است.
سیدمحمد غرضی گفت: در نوفل لوشاتو محمود خیامی به من رجوع 
کرد و درخواست دیدار با امام خمینی)ره( را داشت، امام فرمود بیایند، او بعد 
از احوالپرسی چکی به مبلغ ۴۳۵ میلیون تومان داد که امام با دست اشاره 

کرد و چک را نپذیرفت و جلسه را ترک کرد و خیامی خجالت زده رفت.
وی افزود: آقای شهید صدوقی که به نوفل لوشاتو آمد به من ماموریت 
دادند که خانه بخرم، رفتم در پاریس یک خانه مناس��ب پیدا کردم یک 
میلیون و شش��صد هزار فرانک بود. به آقای صدوقی گفتم ایش��ان گفت 
پولش آماده اس��ت اما امام قبول نکردند. امام خمینی)ره( به من گفتند 
برو س��وریه و مقدمات حضورم را در آنج��ا فراهم کن که اگر هواپیما در 

تهران ننشست بیاییم سوریه که خدا را شکر هواپیما در تهران نشست.
غرضی گفت: دستمالچی عضو جبهه ملی و رفیق شمشیری مرحوم 
بود و نقشی در بیمه هواپیما و... نداشت حکومت فرانسه به ایرفرانس اجازه 
داد هواپیما حرکت کند معموال بیمه هواپیما به عهده شرکت هواپیمایی 
اس��ت و هزینه اش را روی بلیت هواپیما حس��اب می کن��د. قیمت بلیت 
۴000 توم��ان بود که تعدادی از هزینه بلیت های افراد را امام خودش��ان 
پرداختند و بقیه هم با مجوز امام بلیت خریدند و آمدند. اما رس��انه  های 

بیگانه دروغ پراکنی می کنند.

امیر حاتمی:
 برای ارتقای توان دفاعی مان از هیچ کشوری 

و قدرتی هراس به خود راه نخواهیم داد
وزیر دف��اع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح، نیروهای  مس��لح را نماد وحدت، همدلی و مدیریت جهادی در امنیت و اقتدار
کش��ور دانس��ت و تاکید ک��رد: نیروهای مس��لح توانس��ته اند در دوران های 
مختلف با تأس��ی به راه امام و شهدای گرانقدر در عرصه های مختلف علمی، 
فناوری، رزمی و پش��تیبانی از شرایط دش��وار تحمیلی دشمن عبور کنند و 

به قله های سرافرازی دست یابند.
امیر سرتیپ امیر حاتمی گفت: در ایام چهلمین سال پیروزی انقاب اسامی 
ایران، ورود به دهه پنجم انقاب شکوهمند اسامی را جشن می گیریم که بیش 

از پیش آثار و ثمرات آن بر همه ملت ایران و جهانیان آشکار شده است.
وی با اش��اره به دستاوردهای متعدد در س��ایه پیروزی انقاب اسامی، 
یادآور شد: پیشرفت های متعدد ایران در عرصه های مختلف علمی، صنعتی، 
فن آورانه، اجتماعی، علوم انس��انی و پزش��کی از جمله این دس��تاوردها بوده 
است. بر همگان واضح و مبرهن است که برجسته ترین این پیشرفت ها، اعم از 

سخت افزاری و نرم افزاری در عرصه دفاع و نیروهای مسلح روی داده است.
وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح با بیان اینک��ه کارکنان ارتش 
خود را فداییان انقاب، میهن، مردم و والیت فقیه می دانند، افزود: به برکت 
انقاب اس��امی، کشورمان دارای ارتش��ی حزب اللهی، انقابی، کارآمد و به 
تعبیر فرماندهی معظم کل قوا، ش��جره طیبه است که با داشتن فرماندهان 
و کارکنان والیی، مؤمن، متدین و جهادی و پرتاش در س��طوح مختلف از 
دل آحاد ملت مس��لمان ایران اس��امی شکل گرفته است و خود را فداییان 

انقاب، میهن عزیزمان، مردم و والیت فقیه می دانند.

ادامه از صفحه اول
حتی گاها دیده شده که مسئوالن فعلی هم به 
جای ارائه راهکار به جماتی با کلمات امری بسنده 
کرده و مدام می گویند »باید ... صورت گیرد« انگار 
نه انگار که آنها مسئول ارائه راهکار برای رسیدن به 
اهداف هستند و باید پاسخ مطالبه مردم که انقاب 
را دستش��ان س��پردند بدهند نه اینکه خودش��ان 

طلبکار مردم باشند!!
در تازه تری��ن این اتفاقات جناب موس��وی الری 
وزیر کش��ور اصاحات، نماینده مردم شهرستان الر 
در مجلس اول و نماینده مردم تهران در مجلس سوم 
و همچنین، معاون حقوقی - پارلمانی س��یدمحمد 
خاتمی در بخش��ی از س��خنان خود ضمن اینکه بر 
ض��رورت ماندگاری انقاب اس��امی تأکید می کند، 
هش��دار می دهد که اگر بنا باش��د این انقاب بماند، 
الزم اس��ت که برای کاهش فاصله بین ملت و دولت 
و حاکمی��ت به معنای عام، چاره اندیش��ی کرد. او به 
شفقنا گفته اس��ت: »رمز موفقیت انقاب، رمز بقای 
آن نیز هس��ت. انقاب اس��امی با تی��ر و تفنگ به 
نتیجه نرسید، انقاب اسامی از طریق تسخیر قلوب 
مردم توسط امام خمینی)ره( به نتیجه رسید. اگر بنا 
باش��د این انقاب بماند که باید بماند، الزم است که 
برای کاهش فاصله بین ملت و دولت و حاکمیت به 
معنای عام، چاره اندیشی کرد. اگر بر طبل حذف ها، 
تهمت ها، تخریب ها و نابودکردن داشته های اجتماعی 
بکوبند، اگر کارهای اساس��ی و بنیادی نادیده گرفته 
شود و به فروعات پرداخته شود، اگر انسان های دون 
پایه و ضعیف با توانایی ه��ای محدود به کار گمارده 
شوند و از انسان های با فضلیت فاصله بگیریم، جامعه 
دچار مش��کل می ش��ود. بنابراین توجه ب��ه اصول و 
شایسته ساالری اساس کار است، اگر این اتفاق بیفتد 
و مردم دوباره به سمت نظام برگردند انشااهلل که این 
نظام و انقاب ادامه خواهد داش��ت، ولی اگر همین 
روال تخریب، نابودی و برچسب زدن ادامه پیدا کند 
و برای هر کس��ی که قبول نداریم، مش��کل درست 

شود، جامعه به سوی سراشیبی می رود. ما امیدواریم 
همه ارکان نظام از جمله دولتمردان و مدیران بزرگ 
جامعه و کسانی که جامعه را در قوای سه گانه )دولت، 
مجلس و قوه قضاییه( اداره می کنند به این مس��اله 
توجه کنند که رمز موفقیت انقاب حضور مردم بوده 
و رمز بقای انقاب اعتماد مردم است. باید از هر آنچه 
به اعتماد مردم لطمه می زند جلوگیری شود تا رابطه 

ملت و حاکمیت مجدداً برقرار گردد.«
ای��ن س��خن موس��وی الری در حال��ی مطرح 
می ش��ود که پیش از این نیز افرادی همچون سعید 
حجاریان سخنان مشابهی را درباره لزوم اصاحات 
مدنظرشان مطرح کرده اند، حتی در این بین برخی 
این نکت��ه را مطرح کردند که بای��د انقاب را کنار 
گذاش��ت و به دموکراس��ی پرداخ��ت!! در حالی که 
میثاق��ی که ملت یکبار در 1۲ فروردین ۵8 و یکبار 
در رفراندوم قانون اساس��ی جمهوری اسامی ایران 
به آن رای دادند چیزی جز تداوم انقاب و صدور آن 
و تاش برای رس��یدن و گره زدن انقاب به انقاب 
حضرت مهدی)عج( نبوده و نخواهد بود. انقابی که 
بنیانگذار آن رسما اعام می دارد که جریانی شروع 
ش��ده که در همه جهان پیش��رونده اس��ت و حد و 
مرز نمی شناس��د چون بیداری مردم در جمهوری 
اس��امی ایران نکته ای اس��ت که قطعا باعث جرقه 
در بین ملت های دیگر شده و باعث می شود که آن 
ملت ها نیز در آس��تانه انقاب روحی و فکری باشند 
همانطور که دیدم انقاب چه طرفدارانی بدون تبلیغ 

در دوردست ترین مناطق نیز کسب کرده بود.
برخ��ی اصاح طلب��ان بصورت عموم��ی از این 
می گویند که انقاب اسامی به اکثر یا تمامی اهداف 

خود نرس��یده و نسل جوان نیز از آرمان های نظام و 
انقاب بری هستند! کمااینکه پیش از موسوی تبریزی، 
غامحسین کرباسچی نیز در اظهاراتی از این گفته 
بود که نس��ل جوان و نظام اسامی با یکدیگر دچار 
تنافر هستند. اما مشخص نیست چرا مقوالتی مثل 
جوانان مدافع حرم و همینطور ش��هدای جوان دفاع 
از امنیت ایران در عرصه های اطاعاتی و انتظامی در 

آنالیز سیاسی این افراد جایی ندارند.
اما این افراد پاس��خ نمی دهند که آیا ش��هید 
حججی به عنوان یک نس��ل چهارم��ی که در راه 
امنیت مردم و نظام اس��امی توسط داعش شهید 
شد؛ اهداف انقاب را نشناخته بود؟ هزاران جوانی 
ک��ه در مراس��م دعای عرف��ه و اعتکاف ش��رکت 
می کنن��د آی��ا ندای اس��ام خواهی ام��ام راحل را 

نمی شناسند؟ بسیجیانی که در اردوهای جهادی و 
کارهای عام المنفعه ش��رکت دارند چطور؟! آیا آنها 
هم از نظر این اصاح طلب��ان دچار تنفر از نظام و 
اهداف آن هس��تند؟ بدیهی است که چنین فرضی 
صحیح نیست و معّمرین اصاح طلب که نوعاً اهل 
مطالع��ه و تفکر هم نیس��تند صرفاً براس��اس یک 

دنیای شخصی خودساخته قضاوت می کنند.
البته این در حالتی اس��ت که بخواهیم نسبت 
به قضیه خوشبین باشیم و با بدبینی از این نگوییم 
که آقایان مش��عل خرمن سوزی برای انقاب را به 
دست گرفته اند و با پرتاب آن به هر جای ممکنی، 

قصد ایجاد آتش فتنه را دارند... .
در این بین حس��ین راغفر و احسان سلطانی از 
اقتصاددانان نزدیک به جریان چپ در بخشی از یک 
بیانیه مشترک نوشته اند: »هم کنون وضعیت فقر در 
کشور به گونه ای گسترش و تعمیق یافته، که دیگر 
نقاط بس��یار محروم و کپرنشینان و حاشیه نشینان 
نماینده فقرا نیستند و حداقل یک سوم طبقه شهری 
)ش��امل کارگران و بازنشس��تگان( ب��ه طبقه فقرا 
پیوسته اند. گستره اقش��ار آسیب پذیر شامل بخش 
قابل توجهی از دو س��وم جمعیت شهرنشین کشور 
در ش��هرهای کوچک، متوس��ط یا بزرگ می شود. 
باید توجه داشت که دریافتی حداقل دستمزدها )با 
اشتغال رسمی( و همینطور بخش مهمی از کارکنان 
و بازنشس��تگان در اغلب نقاط ش��هری از خط فقر 
پایین تر است و در س��طح کشورهای فقیر و کمتر 
توس��عه یافته قرار گرفته است. نتیجه سیاست های 
اقتص��ادی نئولیبرالی س��ه دهه اخیر و ب��ه ویژه با 
مالی س��ازی اقتصاد از ابتدای دهه هشتاد، افزایش 

نابرابری ها و فقر بوده اس��ت. طی ده سال اخیر که 
ارزش پ��ول ملی به کمت��ر از یک-دهم تنزل یافته 
و به��ای حامل های انرژی ت��ا ده برابر باال رفته، جز 
بینواس��ازی بخش قابل توجهی از مردم دس��تاورد 
دیگری عاید نشده است.« اما در قبال این نامه باید 
گفت که اقتصاد علم منطق و آمار است. دو گزاره ای 
که هیچکدام از آنها در سطور باال به چشم نمی خورد 
و نه تنها به چش��م نمی خ��ورد بلکه نگاه منطقی و 

آماری به این نوشته چیز دیگری می گوید!
از تأمل برانگی��ز بودن ارس��ال ای��ن نامه در ایام 
جشن های دهه فجر و ۴0 سالگی انقاب اسامی که 
بگذریم، بایس��تی اشاره کرد که بر خاف ادعای این 
دو نفر پیرامون افزایش نابرابری ها و فقر! اما شاخص 
»ضریب جینی« ایران ک��ه نماگر نابرابری درآمدی 
است طی سال های اخیر بهبود یافته و هم اکنون در 

جایگاهی بهتر از آمریکا و روسیه نیز قرار دارد.
البت��ه جامع��ه ای��ران ب��ه لحاظ پیاده س��ازی 
سیاس��ت های اقتصادی دول��ت اصاح طلبان در 6 
سال اخیر با مش��کاتی اقتصادی مواجه شده و از 
قدرت خرید س��ابق مردم کاسته شده است اما آیا 
این مش��کات به معنای زیاد ش��دن فقر و بحران 
اقتصادی هستند؟ اگر آری پس کشورهایی با نرخ 
بیکاری ۲0 درصد و بیش��تر مثل ونزوئا، سودان، 
یونان و اس��پانیا )مقایسه ش��ود با نرخ بیکاری 1۲ 
درص��دی ایران( و یا مثًا کش��ور فرانس��ه که ۲0 
درص��د مردم آن به گواه نظرس��نجی پیو گرس��نه 

هستند در چه وضعیتی به سر می برند؟!
بح��ث کاهش ارزش پول مل��ی و افزایش بهای 
حامل های انرژی نیز اگرچه صحیح هستند اما بیان 
خالی و بدون تطابق آنها بیشتر نوعی بهانه جویی به 
نظر می رس��د. به راس��تی چرا این حقایق روشن به 
مردم گفته نمی ش��ود و صرفاً ی��ک فضای تاریک و 
سیاه در مقابل چشم افکار عمومی تصویر می شود که 
هیچ راه برون رفتی هم از آن نیست؟! به نظر می رسد 

برخی به جای پاسخگویی مطالبه گری کرده اند.

فرار رو به جلو به سبک برخی مسئولین متمایل به چپ!

بهجایپاسخگوییمطالبهمیکنند


