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محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری 
اسالمی ایران در نشست امنیتی مونیخ در باب توان 
موشللکی و دفاعی و نیز حضور جمهوری اسللالمی 
ایران در منطقه تاکید کردند که برای دفاع از ملت 
و حریللم ایران باید توان نظامی و حضور منطقه ای 
داشت و با شمشیر نمی توان دفاع کرد. این سخنان 
ظریللف در حالللی بازتاب های متعللددی به همراه 
داشت که یک سوال اساسی در ذهن ایجاد می شود 
و آن اینکه این سللخنان در دنیللای امروز که قرن 
بیست و یکم و عصر تمدن نامیده می شود سندیت 
دارد و آیا بهتر نیست که به جای رویکرد به چنین 
اقداماتللی راه مصالحلله را در پیللش گرفت و از آن 

طریق به امنیت دست یافت؟
در پاسللخ بلله این پرسللش بررسللی تحوالت 
کنونللی منطقه و البته سللابقه رفتاری حاضران در 
منطقلله و قدرت های بزرگ قابل توجه اسللت.  در 
حللوزه تهدیللدات مطرح برای جمهوری اسللالمی 
بخشللی از تهدیدات شللامل رفتارهای کشورهای 
عربی حوزه جنوبی خلیج فارس می شود. آنهایی که 
اراده و اسللتقالل از خود نداشته و مهره هایی شده 

اند در دستان آمریکا.
 نشست ورشو در حالی برگزار شد که مقامات 
این کشللورها که ادعای حمایت از فلسطین را سر 
می دادند و آن را مسللئله ای عربی عنوان می کردند 
در کنار سران رژیم صهیونیستی نشسته و جمله ای 
در باب فلسللطین بیان نکردند. آنها تحت خواسته 
آمریکا دسللت دوستی به دشمن فلسطین دادند و 
علیه جمهوری اسللالمی و جبهه مقاومت به عنوان 

محور حمایت از فلسطین موضع گیری کردند.
با این شللرایط چگونلله می توان بلله صداقت 
کشللورهای عربی که میلیاردها دالر هزینه خرید 
تسلللیحاتی می کنند در حالی کلله اراده ای از خود 
ندارند و وابسته به آمریکا هستند. نکته قابل توجه 
آنکه کشورهایی مانند عربستان و امارات آشکارا از 
تروریست ها علیه ایران حمایت می کنند که حمله 

تروریستی اخیر در زاهدان نمودی از آن است. 
وضعیت رژیم صهیونیسللتی نیز آشکار است و 
چنانکلله بارها تاکید کرده  به دنبال یافتن فرصتی 
برای ضربه زدن به امنیت جمهوری اسالمی هستند 

و در این راه از هیچ اقدامی فروگذار نیستند. 
اما در کنللار این مباحث نوع رفتار کشللورهای 
اروپایی و آمریکا در قبال جمهوری اسالمی و منطقه 
قابل توجه است. نخست آنکه کشورهای اروپایی در 
حالی از مذاکره و تعامل با ایران می گویند که بر خلف 
وعده های برجامی رسللما در نشست امنیتی مونیخ 
اعالم کردند که اختالفاتشان با آمریکا در قبال ایران 
تاکتیکی اسللت. این واژه یک معنللا دارد و آن اینکه 
هدف آنها با آمریکا در قبال جمهوری اسالمی یکسان 

است اما راه رسیدن به هدفشان متفاوت است. 
بللرای دانسللتن راهبرد اروپا یادآوری سیاسللت 
آمریکا کفایت می کند. آمریکا می گوید براندازی نظام 
و بازگشت ایران به دورانی که غرب بر ایران حاکمیت 
داشللت هللدف نهایی آمریکا اسللت. با این شللرایط 
می توان دریافت که اروپا نیز نگاه دوستانه و تعاملی با 
ایران ندارد و چنانکه بارها اعالم کرده سیاستش فشار 

و مذاکره برای رسیدن به اهدافش است.
حال این سوال مطرح می شود که این رویکرد 
اروپللا چلله ارتباطی به تللوان نظامللی و دفاعی و 
منطقه ای ایران دارد؟ پاسللخ به این پرسللش را در 
کنار سیاست های تحریمی اروپا در عملکرد آنها در 
طول 8 سال دفاع مقدس می توان مشاهده کرد که 
سالح های پیشللرفته از جمله سالح های شیمیایی 
را در اختیللار صدام قرار دادند. هزاران نفر از مردم 
ایللران همچنان از عوارض سللالح های شللیمیایی 
غرب رنللج می برند و تنها گزینه بللرای عدم تکرار 
این وضعیت قطعا جز تقویت توان دفاعی کشللور و 

حضور فعال در منطقه نخواهد بود.
دوم آنکه سیاست آمریکا بر اصل بحران سازی 
استوار است چنانکه حمایت از گروه های تروریستی 
همچون داعش همواره در راس اقدامات آنها است. 
اوبامایللی که ادعای دموکراسللی نیز سللر می داد 
صراحتا اعللالم می کند هدف آمریکا نلله مبارزه با 
داعش بلکه مدیریت آن در قالب منافع آمریکاست. 
بررسی تحوالت منطقه در دوران ترامپ نیز نشان 

می دهد که این سیاست استمرار یافته است.
 اما آنچه در مقطع کنونی تقویت توان دفاعی 
و نیللز حضور منطقه ای ایللران را در حوزه امنیتی 
ضروری می سازد تحرکات اخیر آمریکا برای ایجاد 
جریان های جدید از تروریست هاست. شواهد نشان 
می دهد که آمریکا در مرز عراق و سوریه به دنبال 
ایجاد جریان های تروریسللتی اسللت چنانکه اخیرا 
تسلللیحات و نیروهای بسللیاری را به این مناطق 

اعزام کرده است.
 در همین حال اسناد نشان می دهد که آمریکا 
در کنار هدف قرار دادن نیروهای مقاومت مردمی 
عراق در حال احیای طرح شورای بیداری است که 
در سللال های حضور نیروهللای آمریکایی در عراق 
توسللط ژنرال پترائوس اجرا شد. 20 الی 30 هزار 
نیروی بعثی که در قالب سللاماندهی عشایر عراق 

صورت گرفت.
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اولین جلسه محاکمه حسین فریدون و مرتبطین برگزار شد
اولین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین فریدون و شش نفر از مرتبطین وی در پرونده، 

در شعبه ۱0۵۷ مجتمع قضایی کارکنان دولت به ریاست قاضی عالیشاه برگزار شد.
در این جلسلله که حسللین فریدون و چهار نفر از مرتبطین به همراه وکالی خود 

حضور داشتند، نماینده دادستان کیفرخواست پرونده را قرائت کرد.
در جلسه اول دادگاه که دو ساعت و پانزده دقیقه به طول انجامید، متهم ردیف دوم 
و وکیل وی پس از تفهیم اتهام از سوی قاضی عالیشاه به دفاع از اتهامات انتسابی مطرح 

شده در کیفرخواست پرداختند. جلسه بعدی هفته آینده برگزار می شود. میزان

معاون سابق مرکز پژوهش های مجلس تشریح کرد
پیوستن به اف.ای.تی.اف شرایط اقتصادی کشور را بدتر می کند

معاون سللابق امور زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس شللورای اسالمی با اشاره به 
اینکه همانند آمریکا و چین باید از توافق پاریس خارج شللویم گفت: پیوستن به الیحه 

اف.ای.تی.اف شرایط اقتصادی کشور را بدتر می کند.
محمدرضا محمدخانی با اشاره به اینکه توافق پاریس براساس تحقیقاتی که انجام 
دادیم توافقی به معنای کلمه افتضاح است، گفت: پیوستن به این توافق منجر به کشیده 

شدن ترمز اقتصادی ایران می شود.
وی اداملله داد: ما نیز مانند آمریکا باید کاماًل شللفاف با این موضوع برخورد کنیم 
و از این توافق خارج شللویم. وی تصریح کرد: آمریکا و چین از این توافق خارج شللدند 
و روسللیه نیز هرگز به این توافق نخواهد پیوسللت و جالب اینجاست که عربستان برای 
پیوستن شروطی را گذاشته است که اجرایی نیست به همین دلیل من معتقدم ما نیز 

مانند آمریکا و چین باید از این توافق خارج شویم.
محمدخانی با اشاره به مباحث مربوط به اف.ای.تی.اف اظهار داشت: اف.ای.تی.اف 
نیز مانند برجام شللرایط کشللور را بر هم می زند به طوریکه پذیرش بی چون و چرای 

الزامات اف.ای.تی.اف از توافق پاریس نیز بدتر است.
این کارشناس حوزه انرژی خاطرنشان کرد: زمانی که برجام داشت تصویب می شد 
مللا یک کار ویللژه ای در مرکز پژوهش های مجلس انجام دادیم و در آنجا رسللماً  اعالم 
کردیم که برجام کشللور را در سرباالیی به صورت نیم کالچ قرار می دهد که نمی توانیم 
جلللو برویللم و بلکه بالعکس ما را رو به عقب باز می گردانللد؛ اما در مورد اف.ای.تی.اف 
می گویند این الیحه بسللیار بدتر از برجام است. هر چند که برخی ها انتظار دارند ما از 

برجام و اف.ای.تی.اف تعریف کنیم.
وی در پایان تصریح کرد: ظاهراً برای برخی از مسئوالن اصاًل  آینده اقتصاد ایران و 
شرایط کشور مهم نیست زیرا پیوستن به اف.ای.تی.اف می تواند ایران را در شرایط بدتر 

از این قرار دهد و ما نباید خودمان طناب دار را به گردن مان بیندازیم.  فارس

ضربه وزارت اطالعات به قاچاقچیان سوخت
وزارت اطالعات با شناسللایی چهار شللرکت متخلف سللوخت، 2 نفر از قاچاقچیان 

کالن را دستگیر کرد.
با اقدامات اطالعاتی سللربازان گمنام امام زمان)عج( در اسللتان سمنان، ۴ شرکت 
متخلف سوخت که اقدام به قاچاق 8۵۶0 تن فرآورده نفتی به ارزش 3۶0 میلیارد ریال 
نموده بودند شناسللایی و مورد ضربه قرار گرفللت. در این عملیات 2 نفر از قاچاقچیان 
کالن دسللتگیر و پرونده این شرکت ها جهت سیر مراحل قضایی به تعزیرات حکومتی، 

ارسال گردید.

آیت اهلل موسوی جزایری از امامت جمعه اهواز استعفا داد
 آیت اهلل سللیدمحمدعلی موسللوی جزایری امام جمعه اهواز و نماینده ولی فقیه در 
استان خوزستان با حضور در دفتر رهبر معظم انقالب اسامی از سمت خود در »امامت 

جمعه اهواز« استعفا داد.
آیت اهلل جزایری در این نشست گزارشی از وضعیت جسمانی خود نیز ارائه کرد.

آیت اهلل جزایری در خطبه های نماز جمعه این هفته اهواز با اشاره به اینکه نمی توان 
این بیماری را از همه پنهان کرد: تقویت رهبری، تقویت اسالم است؛ خدمت گزاری به 
والیت فقیه نیز خدمت گزاری به اسالم خواهد بود؛ با خدای خود عهد کردم که تا زمان 
زنده بودن به شللرط حیات در خدمت مردم و ولی فقیه آیت اهلل سللیدعلی خامنه ای به 

کار و راه خود را ادامه دهم.  مهر
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سخنگوی شورای نگهبان:

در مورد سی.اف.تی و پالرمو
شورا به وظایف خود عمل کرده است

3

کارشناس مسائل شبه قاره:

به نفع پاکستان نیست 
مرزهای ایران دچار تنش شود

5

آگهى مناقصه عمومى دو مرحله اى               

1-نام مناقصه گزار: شركت مديريت توليد برق شهيدرجايى- سهامى خاص (نيروگاه شهيد رجايى)
2-شرايط و عناوين مناقصه : 

3-محل دريافت اسناد مناقصه: كيلومتر 25 اتوبان قزوين–كرج،امور قراردادها و توسعه بازار ،اداره قراردادها،
تلفن 3-88796681-021 و 12-32849211-028 – داخلى 6073

4-سپرده شركت در مناقصه: به شرح مبلغ جدول فوق الذكر بصورت ارائه يكفقره ضمانت نامه بانكى يا واريز وجه به حساب جام6804466081 بانك ملت شعبه اسدآبادى 
قزوين (باجه نيروگاه با كد شعبه 2109/7 به نام مناقصه گزار).

5-تاريخ فروش اسناد مناقصه: شش روز كارى از تاريخ آخرين چاپ نوبت دوم آگهى. 
6-تاريخ تحويل اسناد مناقصه به دبيرخانه نيروگاه: تا ساعت 15 عصر روز سه شنبه مورخ 1397/12/21.

7-مبلغ فروش هر اسناد مناقصه: مبلغ 436,000 ريال با احتساب 9درصد ارزش افزوده به صورت واريز وجه به حساب جام 6804465837 بانك ملت شعبه اسدآبادى 
قزوين (باجه نيروگاه با كد شعبه 2109/7) به نام مناقصه گزار.

8-زمان و محل قرائت پيشنهادات مناقصه: زمان بازگشائى پاكات روز چهارشنبه مورخ 1397/12/22 رأس ساعت 10 صبح در محل مناقصه گزار انجام خواهد شد.
9-جلسه توضيح و تشريح اسناد: رأس ساعت 14 عصر روز شنبه مورخ 1397/12/18.

-اين آگهى را مى توانيد در سايت اينترنتى ذيل مشاهده كنيد.     
http://iets.mporg.ir   :سايت ملى اطالع رسانى

http://tender.tpph.ir    :سايت شركت مادر تخصصى توليد نيروى برق حرارتى
http://www.rpgm.ir   :سايت نيروگاه شهيد رجايى

روابط عمومى شركت مديريت توليد برق شهيدرجائى

ت اول
نوب «خاموش نمودن المپهاى اضافى نشانه رشد فرهنگى است»

ميزان سپرده شركت در مناقصه (ريال)موضوع مناقصهشماره مناقصهرديف

31-97/11ت1
واگذارى فعاليتهاى eva-ip و فيدواتر هيتر (هارپهاى شمالى و جنوبى) و 

تعويض عايق و كلدينگ ديواره داخلى داكت ورودى بويلر 1 تا 6 گازى نيروگاه 
سيكل تركيبى

251,000,000

رئیللس سللتاد اجرایللی فرمللان 
حضرت امللام)ره( با اشللاره به اینکه 
در جنگ اقتصادی راهی جز تکیه به 
مردم نداریم، گفت: برای سال آینده، 
پیش بینی می کنیم ۴۱ هزار اشتغال 
مستقیم ایجاد شده توسط ستاد را به 

۷0 هزار شغل برسانیم.
محمد مخبللر در آیین شللکرانه 
اشللتغال  هللزار   ۴۱ از  بهره بللرداری 
مسللتقیم ایجاد شللده در سللال ۹۷ 
توسللط سللتاد اجرایی فرمان حضرت 
امام)ره( که در نمایشگاه دائمی بنیاد 
برکت برگزار شللد با تسلللیت رحلت 
کرد:  اظهللار  ام البنین)س(  حضللرت 
زمانیکه حادثه تروریستی سیستان و 
بلوچستان منجر به شهادت پاسداران 
انقالب اسللالمی شللد، مطئمن بودیم 
که دشللمنان با ضربه سنگینی مواجه 

می شوند و این اتفاق خواهد افتاد.
وی بللا اشللاره به اینکلله پیش از 
انقالب اسالمی غربی ها و آمریکایی ها 
با تمام توان بللرای جلوگیری از وقوع 
انقللالب تللالش می کردنللد، گفت: با 

تمامللی فعالیت های دشللمنان، اراده 
خداونللد متعللال بر پیللروزی انقالب 
اسللالمی بللود. رئیس سللتاد اجرایی 
فرمان حضرت امام)ره( ادامه داد: پس 
از انقالب اسللالمی نیز دشمنان بطور 
جدی بحللث تجزیه کشللور را مطرح 
کردند که با لطف خدا آن هم پشللت 

سر گذاشتیم.
مخبر با اشللاره به اینکه طی چند 
سال گذشته بیش از ۴0 هزار پروژه را با 
بودجه ای بالغ بر ۵0 هزار میلیارد تومان 
راه اندازی کردیم، یادآور شد: یک هزار 
و ۵۵0 مدرسه، یک هزار و 200 مرکز 
فرهنگی، 30 هزار واحد مسکونی، یک 
هزار و ۱00 پللروژه درمانی، 2 هزار و 
۵00 تخت بیمارسللتانی، ۱۵۹ مرکز 
جامع بهداشتی، از جمله این پروژه ها 
هسللتند. وی با اشللاره به صدور یک 
میلیون بیمه نامه توسللط بخش بیمه 
بنیاد در مناطق محروم افزود: ۱0 هزار 
زوج نابللارور درمان شللدند یا در حال 
درمان هسللتند که ۵۴2 مورد درمان 

شده اند و 22۴ نوزاد به دنیا آمده اند.

رئیللس سللتاد اجرایللی فرمللان 
حضللرت امللام)ره( بللا بیللان اینکه 
بللا همکاری مردم  پویش های خوبی 
شکل گرفته است، تصریح کرد: 300 
هزار بسته لوازم التحریر توسط همین 
پویش ها فراهم شللد کلله در ابتدای 
سللال تحصیلللی در مناطللق محروم 
توزیللع شللد. وی بللا تشللکر از بانک 
مهر ایللران و مدیرعامل این مجموعه 
گفت: در هفت ماه گذشللته ۴۱ هزار 
شللغل مستقیم توسط سللتاد اجرایی 
فرمان حضللرت امام)ره( ایجاد شللد 
که در قبال این آمار ۴0 هزار شللغل 

غیرمستقیم هم ایجاد شده است.
مخبر افزود: خدا را شللاکریم که 
امروز در سللتاد در نقطه عطفی قرار 
داریللم؛ من کمتریللن نقش را در این 
مجموعه دارم و تکیه گاهی هستم که 
خللودم نیز تکیه ام بلله رهبر انقالب و 
امللام زمان)عج( اسللت؛ همیشلله به 
دوسللتانم در ستاد گفته ام، کار کنید، 
اگر ضرر کردید به نام من است و اگر 
موفق شللدید به نللام خودتان خواهد 

بود.مخبللر با اشللاره بلله فعالیت های 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 
در هفت ماه گذشته گفت: ایجاد 20 
هزار شغل اجتماع محور، اشتغال ۷00 
نفر در مشللاغل کوچک و متوسللط و 
ارائه تسهیالت به ۱۵00 نفر از جمله 

این فعالیتها بود.
وی بللا بیان اینکه سللتاد اجرایی 
فرمان حضرت امام)ره( باید به سمبل 
»مللا می توانیم« تبدیل شللود، تاکید 
کرد: سللتاد اجرایی فرمللان حضرت 
امللام)ره( بلله عرصه هایی وارد شللده 
اسللت که مردم توانایللی انجام آن را 
ندارند و دولللت هم نباید آن را انجام 
دهد و از همه مهمتر اضطرار کشللور 
اسللت. رئیس سللتاد اجرایللی فرمان 
حضللرت امللام)ره( با اشللاره اولویت 
فعالیت های سللتاد در مناطق محروم 
کشللور خاطرنشللان کرد: در دو سال 
گذشته 382 شرکت در این مجموعه 
سهامشللان را به مردم واگذار کردند 
و آماده ایم سللهام شرکت ها از یک تا 

۱00 درصد واگذار کنیم.

سیاست روز وضعیت کنونی بازار گوشت قرمز را بررسی می کند؛

 ساطور سوءمدیریت
بر استخوان بازار گوشت

یکسللال از صف های عریض و طویلی که بر ب����ازار روز گ�روه معیش�ت  بللا گذشللت بیش از 
سللر در هر صرافی مشاهده می شد این  روزها اما شاهد صف های 
عریللض و طویل تری در بحث معیشللت مللردم و البته کاالهای 
اساسللی مورد استفاده آنها هستیم و هرچه می گذرد این  روند نه 
تنها اصالح نمی شود بلکه دومینویی شده که هر روز یک بازار را 

از نفس می اندازد.
داسللتان گرانی گوشللت و کمبود اتفاقی نیسللت که همین 
دیروز رخ داده باشللد و بحث بر روی نوسانات نرخ گوشت اتفاقی 
است که از مدت ها قبل آغاز شده و هر بار که صدای اعتراضی در 

این خصوص مطرح شده متولیان و دست اندرکاران با دادن وعده 
و وعید و بعضا اشاره به وجود برخی دالالن و دست های پنهان از 
اقدام عملی و جامع و جلوگیری از تداوم آن شانه خالی کرده اند. 
درسللت از زمانی که گوشت قرمز رقم های 30 تا ۴0 هزار تومان 
را در می نوردید متولیان بلله جای آنکه چاره جویی کنند همواره 
با اقداماتی که منزله مسللکن آنی بود و یا وعده های بی اساس که 
هنوز هم محقق نشده اینگونه وانمود کردند که دلسوزانه در حال 
انجام وظایف خود هستند؛ در حالی که گذر زمان و رسیدن نرخ 
گوشللت قرمز به رقم های باالی ۱00 هللزار تومان به خوبی این 

سوء مدیریت و عدم نظارت را نمایان کرد.

دستاوردهای دهلی نو و اسالم آباد از سفر ولیعهد سعودی آشکار شد

تنش هند و پاکستان 
سوغات بن سلمان برای شبه قاره

صفحه 6

رئیس پلیس تهران بزرگ در اولین سالگرد شهدای خیابان پاسداران:

بسیاریازجزئیاتشهادتمأمورانگفتنینیست

جانشین فرمانده سپاه در مراسم بزرگداشت 
شهدای حادثه تروریستی زاهدان: 

»عربستان«
قلبشرارت
درمنطقه

وجهاناست
نماینده ولی فقیه در سپاه: 

قرارگذاشتیم
درمقابلهرشهیدسپاه

۱۰تروریسترا
بههالکتبرسانیم

پیشبینیایجاد۷۰هزاراشتغالمستقیمتوسطستاداجراییفرمانحضرتامام)ره(درسالآینده
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