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در گام دوم انقالب باید به جوانان میدان داد
عض��و کمیس��یون امنیت ملی مجلس گف��ت: جوانان موتور محرکه کش��ور 

هستند و باید در گام دوم انقالب به آنها میدان بیشتری داد .
عالالدین بروجردی با اشاره به بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری اظهار کرد: 
ما در گام اول و چهل س��ال گذش��ته موفق ش��دیم که نظام را تثبیت و امنیت و 

پایداری را در کشور ایجاد کنیم . وی افزود: اکنون در بعد اقتصادی دچار لَنگی هایی 
هستیم که طبق فرمایش رهبر معظم انقالب باید توسط جوانان کشور برطرف شود. با 

توجه به ظرفیت های داخلی و جوانان متخصص کشور باید در گام دوم انقالب کشور را به 
کمک نسل جدید به شرایط بهتری برسانیم و از این مرحله عبور کنیم.

عضو کمیس��یون امنیت ملی بی��ان کرد: جوانان موتور محرکه نظام هس��تند و اگر 
بخواهی��م بر مبنای بیانات مقام معظم رهب��ری عمل کنیم باید به آنها میدان داده و در 

جهت رشد کشور در گام دوم انقالب استفاده کنیم.

نظرگاه
دشمن توان مقابله رو در رو با ایران را ندارد

جانش��ین فرمانده نیروی قدس س��پاه حمله تروریستی به اتوبوس پاسداران 
در  زاهدان را عملی بزدالنه از س��وی دشمن دانست و گفت: دشمن توان مقابله 

رو در رو با ایران را ندارد.
سردار اسماعیل قاآنی افزود: در سال های قبل از انقالب سلسله  های پادشاهی 

با انجام هر جنگ بخش اعظمی از مرز  های ایران را از دست می دادند اما در دوران 
انقالب اس��المی دالور مردان  و جوانان وطن در برابر زیادی خواهی اس��تکبار مقاومت 

کردند و یک وجب از خاک سرزمین مان را به دست صدام جنایت کار ندادند.
وی  حمله تروریستی به اتوبوس پاسداران در  مسیر زاهدان را عملی بزدالنه از سوی 
دشمن دانست و افزود: دشمن توان مقابله رو در رو با ایران را ندارد و به دلیل ناخشنودی 
از جشن 40 سالگی انقالب و اقتدار ایران در منطقه دست به جنگ بزدالنه زد و در مسیر 

راه فرزندان محافظ امنیت  را به شهادت رساندند نشان دهنده اوج ذلت دشمن است.

پاسداران
ای کاش مواضع دیپلمات های مان در زمان برجام مانند امروز بود

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی گفت: ای کاش مواضع دیپلمات های کشورمان 
در زمان برجام، مواضعی این چنینی بود تا مشکالت فعلی برای جامعه پیش نمی آمد.

حجت االسالم سیدمحمدعلی آل  هاشم با اشاره به برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ 
و حضور وزیر خارجه کش��ورمان در این کنفرانس، مواضع وی را قابل تقدیر دانست و 

گفت: یکی از موضوعات مطروحه توس��ط وی در این کنفرانس، دفاع از حق کشورمان 
برای توسعه برنامه دفاعی کشور، استقالل سیستم قضایی ایران و ماجرای قتل خاشقچی بود 

که خوشبختانه تالش های نظام سلطه برای ایجاد دودستگی میان اروپایی ها در قبال ایران و به 
انزوا کشیدن کشورمان در منطقه با برگزاری کنفرانس ورشو با شکست روبه رو شده است. 

وی این موضوع را پیروزی دیگری برای ملت ایران و همپیمانان کشورمان دانست و 
یادآور شد: ای کاش مواضع دیپلمات های کشورمان در زمان برجام، مواضعی این چنینی 

بود تا مشکالت فعلی برای جامعه پیش نمی آمد.

دیدگاه

قاضی زاده هاشمی:
ارتباط دادن مشکالت معیشتی با لوایح جنجالی فرار به جلو است

عضو هیئت رئیس��ه مجلس شورای اس��المی، اظهارنظر دولتی ها در  ارتباط دادن مشکالت معیشتی مردم با عدم تصویب لوایح مربوط به بهارستـــان
اف.ای.تی.اف را فرار به جلو خواند و گفت: دولت باید عواقب اجرای »برجام« را بپذیرد.

سیدامیرحس��ین قاضی زاده هاشمی با انتقاد از اعمال فشار دولت بر مجمع تشخیص 
و مجل��س برای تصویب لوایح مرب��وط به اف.ای.تی.اف، گفت: دولت همان حرف هایی که 
در رابطه با برجام می زد، امروز در مورد لوایح مربوط به اف.ای.تی.اف می زند تا مجلس و 

مجمع را مجبور به تصویب آن کند.
وی ب��ا بیان اینک��ه اظهارات دولتی ها در واقع فرار به جلو اس��ت، خاطرنش��ان کرد: 
دولت ۶ س��ال روی کار بوده اس��ت و مردم را با سیاس��ت های غلط اقتصادی خود گرفتار 
تنگی معیشت کرده و امروز اعالم می کند اگر مجمع تشخیص مصلحت تصمیمی خالف 
خواس��ت ما بگیرد، مسئولیت تمام این سوء مدیریت های چندین و چندساله ما به گردن 

مجمع است. 
عضو هیئت رئیس��ه مجلس به جایگاه مجمع تش��خیص مصلحت اشاره کرد و اظهار 
داش��ت: مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکی از ارکان قانون اساسی است که مقام معظم 
رهب��ری اف��رادی باتجربه از همه فکرها و جریان های سیاس��ی را انتخاب کرده اند و برای 

تشخیص مصلحت به مجمع فرستاده اند.
قاضی زاده هاش��می تصریح کرد: جمعی از اف��راد باتجربه از همه جریان ها در مجمع 
حضور دارند و برای این انتخاب شده اند که مصلحت نظام را تشخیص بدهند، چرا دولت 
آنها را تحت فشار قرار می دهد؟ در مرحله قبل خود آقای رئیس جمهور مصاحبه کردند و 

تهدید کردند، در این مرحله مسئول دفترشان و آقای ظریف حرف می زنند.
وی تاکید کرد: اجازه دهید این موضوعات مورد بحث و بررسی قرار گرفته در فضای 
علمی مورد تبیین قرار گیرد، تا در یک فضای ش��فاف و روش��ن بتوان در مورد این لوایح 

تصمیم گرفت. چرا دولت فضا را غبارآلود می کند؟
عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به انتقادات نمایندگان حامی دولت از پیامک های 
اعتراض��ی مردم در م��ورد تصویب لوایح مربوط به اف.ای.ت��ی.اف گفت: اگر این روش بد 
است، چرا خودتان به این روش عمل می کنید، چه بسا فشاری که شما به عنوان مسئوالن 
دولت��ی به مجمع و مجلس وارد می کنی��د و پیامی که می دهید بدتر از پیامک های مردم 

باشد، چون شما مسئوالن رسمی کشور هستید.
قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه دولت به دنبال بهانه می گردد تا ناکارآمدی خود را گردن 
دیگران بیندازد، افزود: لذا تالش دارد تا مش��کالت معیشتی را به عدم تصویب لوایح مربوط 
به اف.ای.تی.اف نسبت دهد، دولت باید ابتدا در مورد عواقب و نتایج اجرای برجام مسئولیت 

بپذیرد و بعد از آن در مورد نتایج عدم پذیرش سی.اف.تی و »پالرمو« تهدید کند.
وی با بیان اینکه امیدواریم این تجربه ش��ش س��اله باعث رشد و آگاهی عموم مردم 
ش��ود، گفت: حضور مل��ت ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه نش��ان داد مردم اهل والیت 

هستند و وقتی جانشین ولی خدا از آنها امری می خواهد، اهل هزینه کردن هستند.

رحیم پور ازغدی:
 مردم می دانند مشکالت مربوط 

یت است نه اصل سیستم به مدیر
عضو ش��ورای عال��ی انقالب  ن يبــــو فرهنگی با اش��اره به حضور تر
گس��ترده مردم در راهپیمایی گفت: مردم گوشت 
100 هزار تومانی و پراید 40 تا 50 میلیون تومانی 
را ه��م دیدند ول��ی باز ب��ه میدان آمدن��د، چون 
فرصت ه��ا و تهدیده��ا را می فهمن��د و می دانن��د 
مشکالت مربوط به مدیریت است نه اصل سیستم.

حس��ن رحیم پور ازغدی طی س��خنانی در 
جمع دانش��جویان دانش��گاه آزاد اسالمی واحد 
تهران ش��رق با بیان اینکه هر پدیده ای می تواند 
نعمت باشد، گفت: امام یک جا از جنگ به عنوان 
جن��گ لعنتی و یک جا ه��م به عنوان نعمت یاد 
می کن��د، وجه تجاوز و جنایت��ش لعنت بود ولی 
یک وجه دیگری داش��ت که موجب خودباوری، 
ش��هادت طلبی، خالقیت، خداباوری، معنویت و 

اتحاد شد و این نعمت است.
وی ادامه داد: همین که امروز ایران ابر قدرت 
منطقه و یکی از چند قدرت اصلی جهان ش��ده 
اس��ت، پس انداز قدرتی بود که در دوران جنگ 
تحمیلی به دست آمد. در دوران جنگ تحمیلی 
بس��یاری از کش��ورها به صدام کمک می کردند، 
حتی س��یم خاردار به ما نمی دادن��د و نیروهای 
م��ا یک جنگ جهانی را بردند، این موجب ش��د 
امروز همه جا حمله می کنند ولی کس��ی جرات 

نمی کند به ایران حمله کند.
رحیم پ��ور ازغدی خاطرنش��ان ک��رد: اگر با 
تحریم هم درست مواجهه شویم می تواند موجب 
ق��درت ما ش��ود و ملت را به یک��ی از ملت های 
قدرتمن��د و تمدن س��از تبدی��ل می کن��د. همه 
کش��ورهایی که امروز تمدن س��از شده اند درگیر 
جن��گ و تحریم بوده اند، البته بعدا از طریق ظلم 

بر دیگران مسلط شده اند.
وی تاکی��د کرد: همه کش��ورهایی که امروز 
گفته می ش��ود وضعیت خوب��ی دارند، یک زمان 

وضعیت ش��ان از ما خیلی بدتر بوده اس��ت. البته 
جایی مانند اروپا از نظر تجهیزات شاید پیشرفته 

باشد ولی اروپا خونین ترین قاره جهان است.
رحیم پ��ور ازغ��دی در بخ��ش دیگ��ری از 
س��خنانش ادامه داد: کش��ورهایی که عضو اصلی 
شورای عالی امنیت در دنیا هستند مسئول اصلی 
ناامنی اند، یعنی هیچ جنگی در جهان نشده مگر 
اینکه یکی از این کشورها پشت آن باشند. همین 
االن ه��م همین اینها پش��ت جنگ ها هس��تند. 
مقصود این اس��ت که نظام بین الملل شیرتوشیر 

است و اگر ضعیف باشیم ما را له می کنند.
وی اظه��ار داش��ت: برخ��ی می گویند تا چه 
وقت قرار اس��ت از تهدیده��ا صحبت کنید؟ ولی 
آیا یک انس��ان می تواند حیات خ��ودش را بدون 
توج��ه به تهدیده��ا حفظ کند؟ مس��لما ما برای 
حفظ ب��دن خود بای��د هزینه بدهی��م برای یک 
ملت هم همینطور است. البته یک ملت می تواند 
توسری خور کشورهای دیگر شود و سواری بدهد 
و به دشمن شیر بدهد تا به علوفه بگیرد، آن موقع 
ممکن اس��ت تهدیدها نباش��د. اینکه برخی فکر 
می کنند اینکه ما درگیر چالش هس��تیم هزینه 
دارد و سازش هزینه ندارد، غلط است. هم چالش 
هزینه دارد و هم س��ازش. در این دنیا بی هزینه 
اصال امکان زندگ��ی وجود ندارد، مخصوصا برای 

کسانی که با نظام ظلم درگیر شده است.
وی گفت: من از ش��ما س��وال می کنم، االن 
خداوکیلی هزینه س��ازش بیشتر بود یا چالش؟ 
همه چی��ز را دادیم ولی بدتر کردن��د. االن تازه 
می گویند کم دادید و باید امتیاز بیشتری بدهید 
و فالن چیزها را ه��م امضا کنید. یعنی باید کل 
نظ��ام مدیریتی، پولی و بانکی و همه را دس��ت 
صهیونیست ها و آمریکا بدهیم تا دیگر تحریم ها 
را ه��م نتوانی��م دور بزنی��م. ح��اال ه��م عده ای 

می گویند چون شما انتقاد کردید اینگونه شد!
عضو ش��ورای عالی انق��الب فرهنگی تاکید 
ک��رد: اینها هر چقدر هم م��ا امتیاز بدهیم راضی 
نمی شوند مگر اینکه ما را نابود کنند. عقب نشینی 
دس��تاوردی نخواهد داشت. سنت الهی این است 

که مقاومت کنیم تا به ما خدا به ما جایزه بدهد. 
رحیم پ��ور ازغ��دی در بخ��ش دیگ��ری از 
س��خنانش با اش��اره ب��ه حضور گس��ترده مردم 
در راهپیمای��ی ۲۲ بهمن گف��ت: مردم علی رغم 
همه مش��کالت در راهپیمایی شرکت می کنند. 
اینها غیرعادی اس��ت و هیچ کش��وری نمی تواند 
چنین جمعیتی را به خیابان بیاورد. بعد از چهل 
سال مردم گوش��ت کیلویی 100 هزار تومان، و 
پرای��د 40 تا 50 میلیون تومان را هم دیدند ولی 
باز به می��دان آمدند، علت اصلی این اس��ت که 
ملت فرصت ه��ا و تهدیدها را می فهمد و می داند 
مش��کالت مربوط به س��اختارها و مدیریت است 
نه اصل سیس��تم. و این را درست از هم تفکیک 
می کنند. این همه تبلیغ کردند که ملت خس��ته 
ش��ده و مش��کالت زیاد اس��ت و دیگر کسی به 
راهپیمایی نمی آید، ولی دیدیم مردم از سال های 

گذشته بیشتر آمدند. این اتفاق الهی است.
عضو ش��ورای عالی انق��الب فرهنگی یادآور 
ش��د: 40 س��ال پیش وقتی خانم های با حجاب 
ما برای مسابقات ورزشی جهانی رفتند خیلی ها 
می خندند ولی االن می بینیم ورزش��کاران خانم 
۲5 کش��ور با حجاب در میادین ورزش��ی حاضر 
می ش��وند، حتی کسی هم که برای آمریکا مدال 

می آورد یک خانم محجبه بود.
وی در ادامه با اش��اره به افرادی که س��عی 
انق��الب  پیش��رفت های  مقاب��ل  در  می کنن��د 
س��نگ اندازی کنند و ارزش ها و پیش��رفت ها را 
به تمسخر می گیرند، افزود: می گویند چرا وقتی 
ملت مش��کل دارند ماهواره به فضا می فرس��تید 
یا وقت��ی زمان حج و اربعین می ش��ود یک عده 
می گویند چرا پولهایتان را خرج چنین سفرهایی 
می کنی��د و به فق��را نمی دهی��د، همین ها وقتی 
ولنتاین می ش��ود کادوه��ای میلیونی می دهند، 
خب ش��ما چ��را این پوله��ا را به فق��را و کوکان 
یتی��م نمی دهید؟ البته هدیه دادن به همس��ر و 
نامزد مستحب است و کار خوبی است ولی نباید 
بی ناموسی کرد. مثل اینکه زنی که شوهر دارد از 

یک مرد دیگر هدیه بگیرد یا برعکس.

ملت ایران باید نسبت به آنها حساس باشد
شما در خلیج فارس چه کار دارید!؟ امنیت خلیج فارس 
به شما چه مربوط است که از آن سِر دنیا بلند میشوید، 
می آیید و در این طرف عالم دخالت میکنید!؟ میگویند 
»ما در این جا منافع داریم.« این هم ش��د حرف، که هر 
کشوری در امور کش��ورهای دیگر دخالت کند و بگوید 
»ما منافع داریم«!؟ پس قوانین بین المللی برای چیست!؟ 
پس این سازمان ملِل با این عرض و طول، برای چیست!؟ 
پس این همه اّدعای قطعنامه های جهانی و کنوانسیونهای 
بین المللی برای چیس��ت!؟ همه اینها برای این است که 
ی��ک دولت قلدر زورمند، نتواند ب��ه بهانه این که من در 
فالن جا منافع دارم، بلند شود راه بیفتد و به سراغ فالن 
کش��ور یا فالن منطقه یا فالن دریاچه یا فالن خلیج یا 
فالن آبراهِ مهِم بین المللی برود. ش��ما به چه مناس��بت 
در منطقه ای که به ش��ما هیچ ارتباطی ندارد -یعنی در 
خلیج فارس- به بهانه این که »عراق میخواهد و نّیت دارد 
لشکرکشی کند« -و عراق هم مرتّب منکر میشود- با این 
حجِم عظیم حضور می یابید!؟ اینها مسائلی است که ملت 

ایران باید نسبت به آنها حّساس باشد.
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مخاطب شمایید

دولت نه مولد خوبی است و نه موزع خوب
س��یدعزت اهلل ضرغام��ی عضو ش��ورای عالی 
انقالب فرهنگی با انتش��ار پس��تی به ماجرای 
گرانی سرس��ام آور گوش��ت و مش��کالت پیرامونی آن 

پرداخت و نوشت: مرثیه توزیع!
می گویند واردات گوشت حدود 40 درصد افزایش 

یافته و قاچاق هم اجماال کنترل شده است.
پس چرا قیمت گوشت کماکان بیش از 100 هزار 

تومان است و مردم احساس کمبود می کنند.
علتش واضح تر از آن اس��ت که به اس��تیضاح آن 

نیاز باشد.
توزیع توزیع توزیع

بررسی ها نش��ان می دهد که مشکل بزرگ امروز 
عدم توانمندی و برنامه ریزی در امر "توزیع" است.

ضعف توزیع داشته های داخل کشور نه به تحریم 
مربوط است و نه به توطئه های استکبار جهانی! 

"پی نوشت"
از مرثیه توزیع سبد کاال در سال ۹۲ تا ارز زائران 
اربعین تا گوش��ت و پوش��ک، معلوم شد که دولت نه 

مولد خوبی است و نه موزع خوب.
مشاوران محترم که به دنبال دریافت پیشنهادات 
اجرایی هس��تند تجربیات دولت جنگ و اتوماس��یون 
دولت نهم و دهم را در مورد توزیع جمع بندی کنند و 

به شرف عرض برسانند.

برای او که مومن به انقالب بود!
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان 
در شب درگذشت آیت اهلل مومن عضو فقیه این 
شورا در یادداش��تی به ویژگی های شخصیتی این عالم 

پرداخت و نوشت: برای او که مومن به انقالب بود!
او موم��ن به مفه��وم واقعی کلمه ب��ود، مومن به 
اس��الم، موم��ن به انق��الب، مومن به ام��ام، مومن به 
رهبری معظم انقالب و مومن به مردم. برای هر کدام 
تنها من تعدادی اماره و قرینه دارم و دیگران نیز هم.

آی��ت اهلل موم��ن عالمی وارس��ته، اخ��الق مدار و 
فقیهی دانا و آشنا به مسائل روز بود. او مبارزی خسته 
ناپذیر در دوران قبل از پیروزی و ایثار گری تمام عیار 
برای انقالب و مردم بود. ضمن تاکید و اصرار بر مبانی 
فقهی که بر همگان روش��ن اس��ت، همیش��ه در صف 
دفاع از مردم بود و بس��یاری از نظرات فقهی ش��ورای 
نگهبان که در تایید حقوق مردم است حاصل تالش و 
استالل ایشان بوده است. عالمی بود بدور از تشریفات 
و نه تنها اعتنای به تش��ریفات و مال آن نداشت بلکه 

دیگران را نیز باز از انجام آن می داشت.
اگر کاری با ایش��ان نداشتید نمی توانستید ایشان 
را مشایعت کنید، به شدت نارحت می شدند. بر آن چه 
علم پیدا می کردند پای فشاری می کردند، اما در جمع 

به راحتی نظر دیگران را تبعیت می کردند.
دقت در کار، وظیفه شناسی، اخالق مداری و توجه 
به حقوق مردم از ایشان انسانی ساخته بود قابل احترام 
برای دوست و دشمن. آنچه را که می دانست به دیگران 
ارائ��ه می کرد و آنچه را نمی دانس��ت صراحتا می گفت: 
نمی دانم. زندگی ایش��ان بسیار س��اده تر از آنی بود که 
به تصویر کش��یده ش��ده اس��ت. هیچ گاه حقی را برای 
خود ادعا نمی ک��رد، با اینکه در تم��ام دوران مبارزه و 
پس از آن همه چیز خود را وقف انقالب و اس��الم کرد. 
روز های آخر، وقت مالقاتی داشت با مقام معظم رهبری 
و خواس��ته جالبی داشت. در عتبات جوانی از ایشان در 
خواست دیدار با رهبری را کرده بود و آن روز حامل این 
درخواست برای مقام معظم رهبری بود. روح آن بزرگوار 
امشب میهمان داماد شهید مدافع حرمش است. انشااهلل 

در جوار رحمت الهی وبا اولیا خدا محشور باشند.

سیاست مجازی

شهردارى پارس آباد مغان در نظر دارد به استناد مجوز شماره 97/622 ش مورخه 1397/09/25 
شوراي شهر مغازه هاى تجاري واقع در جنب سينما انقالب را از طريق آگهي مزايده به صورت 
اجاره ماهانه براي مدت يكسال  شمسى از تاريخ انعقاد قرارداد به اشخاص حقيقي و حقوقي 

واگذار نمايد.

شرايط شركت در مزايده:
كليه مراحل مزايده از طريق سامانه تداركات 
 WWW.SETADIRAN.IR الكترونيكى 

دولت انجام خواهد گرفت
مورخه  از  اسناد:   دريافت  مهلت  و  محل   -
از    1397/12/09 مورخه   تا    1397/12/04

طريق سامانه ستاد.
- محل و مهلت تحويل پيشنهادات: از مورخه 
1397/12/11 تا مورخه 1397/12/20 از طريق 

سامانه ستاد.
پيشنهادات:مورخه  گشايش  زمان  محل   -
12/21 /1397 رأس ساعت 11/00 در محل دفتر 

شهرداري.
نحوه تهيه و خريد اسناد مزايده و ارائه پيشنهاد 
قيمت و كسب اطالعات و نحوه اطالع رساني 
الكترونيك  تداركات  سامانه  طريق  از  صرفاً 
  WWW.SETADIRAN.IR (ستاد) دولت

امكانپذير است.    

آگهى مزايده عمومي مرحله سوم شماره: 1397-41

احمد مالئى مطلق- سرپرست شهردارى پارس آباد مغان

مساحتشماره مغازهرديف
(مترمربع)

 نوع
كاربرى

قيمت پايه
(ريال)

مبلغ سپرده
آدرس(ريال)

10/500/0006/000/000تجارى1319

 ميدان امام
 حسين(ع)

 جنب سينما
انقالب

ت اول
نوب آگهى فراخوان ارزيابى كيفى

شماره مجوز 6338 و 1397

شــركت نفــت فالت قاره ايران در نظر دارد نســبت به انجام ارزيابى كيفى جهــت خريد / تامين كاالى موردنياز خود از طريق مناقصــه عمومى دومرحله اى اقدام نمايد. 
بدينوسيله از شركتهايى كه سابقه و توانايى ارائه پيشنهاد را دارند جهت شركت در فراخوان ارزيابى كيفى دعوت بعمل مى آيد.

�x-9780029 :1ـ شماره مناقصه
2ـ موضوع مناقصه: زنجير.

3ـ آخرين مهلت دريافت اسناد ارزيابى كيفى 5 روز پس از انتشار آگهى نوبت دوم.
4ـ آخرين مهلت ارائه پيشنهادات متقاضيان 14 روز از تاريخ آخرين مهلت دريافت اسناد ارزيابى مى باشد.

5ـ توانايى ارائه ضمانتنامه بانكى شــركت در فرآيند ارجاع كار به مبلغ 196/700/000 ريال با اعتبار 5 ماهه و قابل تمديد براى يك دوره مشــابه در صورت كســب 
حداقل امتياز قابل قبول/ يا واريز نقدى مبلغ مذكور.

6ـ متقاضيان مى توانند مدارك ارزيابى كيفى را در روز آگهى نوبت اول از سايت اينترنتى اين شركت به نشانى WWW.IOOC.CO.IR بخش مناقصات تهيه نمايند.
7ـ متقاضيان مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با كارشناس پرونده به شماره 23942630ـ021 تماس حاصل نمايند.

8ـ محل ارســال پيشــنهادات: تهران، خيابان وليعصر(عج)، باالتر از مســجد بالل، نرســيده به تقاطع مدرس، خيابان خاكزاد، پالك12، طبقه 9، اتاق 16ـ9، كميســيون 
مناقصات.

9ـ مناقصه گرانى كه از ابتداى ســال 1396 در مناقصات مشــابه (در حدود مناقصه حاضر) توســط شــركت نفت فالت قاره ايران ارزيابى وحداقل امتياز الزم را كسب 
نموده اند، نيازى به ارائه مجدد مدارك نداشته و صرف تكميل جداول ارزيابى و اعالم آمادگى كتبى آنها در موعد مقرر جهت شركت در مناقصه كفايت مى كند.

تكميل جداول ارزيابى الزامى مى باشد. عدم تميل جداول منجر به رد كيفى پيشنهاد دهندگان مى گردد.
روابط عمومى شركت نفت فالت قاره ايران

شركت ملى نفت ايران

ادامه از صفحه اول
 در ای��ن بیانیه همچنین نوش��ته ک��ه: »ایران 
تا تکمیل برنام��ه اقدام در بیانی��ه عمومی اف.ای.
تی.اف باقی خواهد ماند. تا زمانی که ایران اقدامات 
الزم برای رس��یدگی به نواقص مش��خص شده در 
ارتباط با تامین مالی مبارزه با تروریس��م در برنامه 
اقدام را اجرا نکن��د، همچنان نگرانی اف.ای.تی.اف 
نسبت به ریس��ک تامین مالی تروریستی ناشی از 
ای��ران و تهدیدی که این کار برای سیس��تم مالی 
بین الملل ایجاد خواهد کرد، ادامه خواهد داشت.« 
ای��ن خوش��بینانه ترین حالت ممکن اس��ت که در 
راس��تای کمک به تصویب این کنوانسیون می توان 
آن را دی��د و به نوعی اقدام گروه ویژه اقدام مالی را 
همراستای منافع جمهوری اسالمی تعریف کرد، اما 

اگر بخواهیم ماجرا را از دریچه دیگر ببینیم چه؟

تمدیدی به امید نفوذ
مصاحب��ه محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه 
کش��ورمان در حاش��یه نشس��ت امنیت��ی مونیخ، 
تک��رار حمایت از آرمان های انقالب توس��ط مردم 
در جشن چهل س��الگی انقالب اسالمی، بیانیه گام 
دوم انقالب توس��ط رهبر معظم و اس��تقبال همه 
طیف ه��ا و گروه ها و م��ردم از آن در کنار اجماعی 
که ب��رای #نه_به_خدعه_اروپایی ش��کل گرفته 
اس��ت همه و همه باعث ش��د ت��ا تدوین کنندگان 
کنوانس��یون های مش��کوک به این فکر بیفتند که 
زمان را برای تالش جهت سست کردن آرمان های 
م��ردم و اتحاد مردم و مس��ئوالن تمدید کنند. در 
واقع قدرت مردم و اتحاد آنها با یکدیگر و مقاومتی 
که مردم و مس��ئوالن در برابر اس��تکبار داشته اند 
باعث شده اس��ت که گروه ویژه اقدام مالی مجددا 
به ایران مهلت دهد، مقاومتی که اگر امتداد یافته 
و اس��یر پروپاگاندای رس��انه های غربی نشود و به 

حاشیه رانده نشود قطعا باعث کوتاه آمدن آنها در 
قبال الزام به امضای کنوانس��یونی مشکوک توسط 

جمهوری اسالمی ایران خواهد شد.
این حقیقتی انکارناپذیر است که هرچه خدمات و 
دستاورد به مردم انقالبی رسیده است ناشی از مقاومت 
و اتح��اد آنها بوده و هر ج��ا اختاللی رخ داده همگی 
براس��اس کوتاه  آمدن های بی جا و نشناختن نرمش 
قهرمانانه و استفاده نابه جا از این تاکتیک است و بس.

اما اگر در این مسیر مقاومتی یکی از تالش های 
غرب به هدف برسد چه اتفاقی رخ خواهد داد؟!

چرا تمدید خدعه جدیدی است؟
در بخ��ش قبل گفتی��م که مقاوم��ت مردم و 
مسئوالن باعث شده تا اف.ای.تی.اف تمدید مجدد 
شود و س��ردمداران این کنوانسیون های مشکوک 
تالش کنند تا به بهان��ه مهلت جدید به جمهوری 
اسالمی ایران تالش های خود را برای ایجاد انشقاق 
بین مردم و مسئوالن و احزاب و طیف های مختلف 
س��ر و س��امان دهند. از این رو است که می توان به 
عمق بیان مقام معظم رهبری درباره خدعه جدید 
اروپایی ه��ا پی برد و به این امر رس��ید که خدعه و 
نیرنگی در پس تصمیمات اروپایی ها نهفته است. از 
تالش برای راه اندازی ساز و کاری به نام اینستکس 
برای جمهوری اسالمی که عمال نفت در برابر غذا و 
دارو را تداعی کرده و در تالش است تا در آغاز ورود 
ب��ه پنجمین دهه انقالب اس��المی اینطور در افکار 
عموم��ی جامعه بین المللی جا بین��دازد که انقالب 
ایران ناتوان از تامین نیازهای اولیه مردمش است و 
با این تفکر امید انقالبی گری ها را در جامعه جهانی 
نا امید و روحیه مقاومت را تضعیف کند تا پیوستن 
به کنوانس��یون های مشکوک که هدفشان رسیدن 
به همان تغییر رژیمی اس��ت که سردمداران غربی 
بیان می کنند و با امضای این کنوانس��یون ها عمال 

وابستگی بیش��تر را پدید آورده و بهانه بیشتری به 
غرب برای اعمال زور و تحریم جدید بدهد.

تالش برای انشاق بیشتر
اما پاس��خ به این سوال که اگر روحیه مقاومتی 
در بین مردم و یا مسئوالن به هر دلیل سست شود 
و حربه های دشمن مس��ئوالن را در چرخه فریب و 
خدعه اروپ��ا گیر اندازد چه می ش��ود را می توان به 
تفس��یر بیان کرد. در وهله اول باید اش��اره داش��ت 
که در صورت دس��ت کش��یدن از تالش و مقاومت 
توس��ط عده ای و اصرار به مقاومت توس��ط عده ای 
دیگر دودس��تگی بنیادین در جامعه ایجاد ش��ده و 
شکافی را در بین مسئوالن و مردم طرفدار آرمان ها 
و طرفداران معیشت و گذران روزهای آسان تر ایجاد 
می کند، ادام��ه یافتن تمدید این کنوانس��یون های 
نیز به انشاق بیش��تر مردم و مسئوالن و طیف های 
سیاسی و حزبی جامعه دامن زده و شکاف را در دل 
جامعه انقالبی بیشتر کرده و اتحاد یکپارچه ای که در 

جشن چهل سالگی رقم خورد را کاهش می دهد.

تاثیر بر افکار عمومی
انشقاق ایجاد شده و اتهامات طرفین به هم تاثیر 
بس��یاری در افکار عمومی داخلی و خارج از مرزها 
گذاش��ته و عمال مردم را در انتخاب درست و غلط 
دچار اختالل کرده و گاه باعث خواهد شد که مردم 
در پ��س انتخاب مانده و عمال بی طرفی را برگزینند 
ت��ا از گزند تندروی و انتقام گیری سیاس��ی طرفین 

در امان مانده و بیشتر به عنوان عضوی ناظر ایفای 
نقش کنند. این روند کم کم افکار عمومی بین المللی 
را نس��بت به تفکر مقاومت س��رد کرده و داخلی ها 
را دلزده از لجبازی های سیاس��ی کرده و برای آنها 
ناامیدی را درپی خواهد داشت. بر این اساس تمدید 
مک��رر و زمان دادن به جمهوری اس��المی ایران در 
صورت جواب دادن حربه های دشمن به جز تشدید 

این روند نمی تواند هدف دیگری داشته باشد.

 گروکشی هایی که
منجر به نا امیدی مردم از مسئوالن می شود

اگر در چرخه معیوب توضیح داده شده احزاب 
و طیف های سیاس��ی فریب دشمن را خورده و در 
چرخ��ه گروکش��ی از یکدیگر در قب��ال موافقت و 
مخالفت در برابر رای به کنوانس��یون های مشکوک 
باش��ند این گروکش��ی ها و صحبت های مغرضانه و 
جانبدارانه همراه با تعصب مردم را ش��اکی کرده و 
راه معیش��ت آنها را )به ط��ور طبیعی و یا عامدانه( 
تهدید می کند تا مردم از مس��ئوالن نا امید ش��ده 
و نس��بت به صحبت هایش��ان و منطق کارهایشان 
بی اعتماد ش��وند. در واقع افتادن در چرخه خدعه 
اروپا با تمدیدی که ش��کل می دهد باعث تش��دید 
اختالف نظرها و دیدهای مغرضانه و باتعصب شده 

و همه چیز را تحت تاثیر خود قرار می دهد.

تیر خالص رای به کنوانسیون های مشکوک
در چنین شرایطی فشار روی مردم، مشکالت 

معیش��تی و انش��قاق ایجاد ش��ده به ق��دری زیاد 
می ش��ود که ش��اید همه افکار را به سمت رای به 
کنوانس��یون های مش��کوک برای رهای��ی از وضع 
موجود بکش��اند، بر همین اس��اس شاید همه این 
روند منجر ش��ود که به رای مثبت به کنوانسیون 
در ش��رایط کنونی برسیم، رایی که با گذر زمان و 
نتیجه ندادن با س��ابقه عدم نتیج��ه برجام و حل 
نشدن مش��کالت به وس��یله اعتماد به خارج! تیر 
خالص اعتماد مردم به مسئوالن زده شده و نهایتا 
آنچه نباید بش��ود را رقم خواه��د زد. نتیجه ای که 
خوش��امد انقالبی ها نخواهد ب��ود. اما اگر بخواهیم 

اسیر این روند معیوب نشویم چه باید بکنیم؟!

چه باید بکنیم؟
برای پاسخ به این پرسش باید به همان گزینه 
مقاومت و اتحاد برگردیم، حتی اگر قرار است رایی 
به همین کنوانس��یون های مش��کوک با شرط های 
روشن داده ش��ود باید اتحاد ملی، اعتماد مردمی، 
اتحاد مس��ئوالن به یکدیگ��ر و متقابال و همچنین 
نقده��ای منطق��ی به ج��ای نقده��ای متعصبانه 
حکمفرما ش��ود چراک��ه تنها چیزی ک��ه انقالب 
و انقالبی گ��ری را بیم��ه می کند مردمی هس��تند 
که پش��توانه انقالب ن��ام گرفته اند بر این اس��اس 
نباید اس��یر حربه های دشمن و مشکالت کاذب و 
س��یاه نمایی شد و در چرخه باطلی که سعی دارند 

القا کنند اسیر دودستگی شد.
با روند توضیح داده شده اینطور بر می آید که 
آنچه طراحان کنوانسیون های مشکوک را واداشته 
ت��ا زمان را برای رای به اف.ای.تی.اف تمدید کنند 
همین نیازی اس��ت که به امضای ای��ران در کنار 
همین امیدی اس��ت ک��ه برای روند نف��وذ به آن 
دلبس��ته اند وجود دارد و بس وگرنه دلسوزی برای 

مردم جهت تمدید این روند به چشم نمی خورد.

اف.ای.تی.اف تعلیق اقدامات تقابلی علیه ايران را تا ژوئن 20۱۹ تمديد کرد؛

ترحم یا نیاز؟!


