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آمری��کا با س��اختار، ماهیت و فلس��فه وجودی 
جمهوری اس��امی ایران که در جایگاه یک کش��ور 
انقابی با آرمان های اس��امی استقرار یافته دشمنی 
دارد. به واقع آمریکا با هر کش��وری که سیاست های 
مخالف ایاالت متحده که برگرفته از نظام سلطه است، 

دشمنی می کند.
اما در این میان نوع دشمنی و خصومتی که آمریکا 
با جمهوری اسامی ایران دارد، با برخی از کشورهایی 
که سابقه انقابی هم دارند تفاوت دارد، این تفاوت به 
خاطر نوع مکتبی است که انقاب اسامی ایران آن را 
بنا نهاده و تأثیرات مثبت خود را بر روی دیگر کشورها 
به ویژه مردم کشورهای اسامی گذاشته است. اکنون 
می توان در جای جای دنیا در میان مردمان مسلمان 
و حتی غیرمسلمان تأثیر انقاب اسامی ایران را که 
مبتنی بر مقاومت عزتمندان��ه مقابل تهدیدات نظام 

سرمایه داری سلطه است، به خوبی دید.
منطقه غرب آسیا نمونه بارزی از نفوذ معنوی 
جمهوری اس��امی ایران در میان مردم مس��لمان 
کشورهای اسامی است و این اتفاق، طبیعی است 

که دشمنان را به وحشت بیندازد.
کش��وری همچ��ون ایران ب��ا روحی��ه انقابی و 
ایستادگی مقابل همه تهدیدات و فشارهای نظام سلطه 
اس��ت که باعث شده، چالش های بسیاری در اردوگاه 
این نظام رو به نابودی و اضمحال شکل بگیرد. همه 
آنچه که اکنون علیه جمهوری اسامی ایران تدارک 
دیده شده و سردمدار توطئه ها و دسیسه ها نیز آمریکا 
است، ترس از گسترش روحیه مقاومت و انقابی گری 

در دنیای اسام و حتی در دیگر جوامع بشری است.
اگر می بینیم که فردی همچون دونالد ترامپ 
که ریاس��ت جمه��وری ای��االت متح��ده را یدک 
می کش��د، همه فکر و ذکر خود را به موضوع ایران 
اسامی اختصاص داده و روزی را نمی توان دید که 
او و دیگر مقامات این رژیم علیه جمهوری اسامی 
س��خن نگویند، حقانیت تفکر انقاب اس��امی را 
اثبات می کند. تصور کنید ک��ه اگر ایران همچون 
دیگر کش��ورها و رژیم های سرسپرده که به تعبیر 
ترامپ گاو شیرده هس��تند، سرتعظیم فرود آورده 
بود، تاکنون دنیا و همه اقش��ار و جوامع، همچون 
ایاالت متحده روند اضمحال اخاقی و فرهنگی را 

با سرعت زیاد طی می کردند.
مشکل دنیا و همه مردم آن با وجود کشورهای 
متعدد، سیاس��ت هایی است که آمریکا درپی دست 
یافتن به آنها است. به واقع آن چیزی که آمریکایی ها 
از آن برای ای��ران تعبیر می کنند و می گویند ایران 
باید رفتار عادی یا »نرمال« داش��ته باش��د، درباره 

آمریکا و سیاست های این رژیم صدق می کند.
جمهوری اس��امی ایران یک کشور عادی است، 
غیرعادی رژیم آمریکا است که برای اهداف خود دست 
ب��ه هر کاری می زند تا فرهنگ و نظام فاس��د خود را 
در جهان حاکم کند. آنرمال بودن آمریکا با همراهی 
رژیم هایی چون رژیم صهیونیس��تی، رژیم سعودی و 
برخی دیگر از حکام سرس��پرده به آمریکا اس��ت که 

باعث شده تا جهان روی آرامش و آسایش را نبیند.
کافی است کارنامه قطور جنایات ایاالت متحده 
را در طول چند س��ال گذشته ورق بزنیم تا به این 
واقعیت دست یابیم که این رژیم چگونه با جنایات 
فجیعی که در کشورهای دیگر مرتکب شده، صلح و 

آرامش دنیا را نابود کرده و به خطر انداخته است.
اگ��ر می بینیم ک��ه مقامات برخی کش��ورهای 
خارجی برای کاهش یا پای��ان دادن تنش هایی که 
آمریکایی ها با تحریک صهیونیس��ت ها با جمهوری 
اس��امی ایران ش��کل داده اند به تهران می آیند تا 
شاید بتوانند در این زمینه میانجی گری کنند، نگران 
منافع جمهوری اس��امی ایران و مردم آن نیستند، 
بلکه نگران منافع خود هستند، چراکه می دانند اوج 
گرفتن تنش ها باعث به خطر افتادن منافع اقتصادی 

آنها و چه بسا نابودی آن خواهد شد.
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ماس در توهم باج خواهی با برجام فروپاشیده 

اجرای 37 طرح عمرانی و زیربنایی بنیاد برکت در نهبندان
بنی��اد برکت در راس��تای محرومیت زدایی و توانمندس��ازی اقتصادی و 
اجتماعی مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، 37 طرح عمرانی و زیربنایی را 

در شهرستان نهبندان به بهره برداری رسانده یا در دست اقدام دارد.
ای��ن بنیاد برای اج��را و بهره برداری از این تعداد ط��رح عمرانی و زیربنایی 
در نهبندان از شهرس��تان های استان خراس��ان جنوبی، بالغ بر 97 میلیارد ریال 
هزینه کرده اس��ت. این 37 طرح عمرانی و زیربنایی بنیاد برکت در شهرس��تان 
نهبندان، ش��امل پروژه های آب رسانی، راهسازی روستایی، حفر و الیروبی قنات، 
مدرسه سازی، احداث کتابخانه، ساخت و تجهیز مراکز درمانی و ورزشی و احداث 
مراکز فرهنگی و مذهبی است. از این تعداد، 35 طرح به بهره برداری کامل رسیده 
است. از جمله ی این طرح ها، می توان به 8 باب مدرسه با 43 کاس درس و یک 
باب کتاب خانه ی عمومی در شهرستان نهبندان اشاره کرد، که بنیاد برکِت ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام)ره( در ادامه ی ِ نهضت مدرسه س��ازی و افزایش مراکز 
فرهنگی در روستاها و مناطق محروم کشور، آن ها را به بهره برداری رسانده است. 
این بنیاد همچنین به تازگی عملیات مرمت و الیروبی 2 رشته قنات را 
در شهر نهبندان و روستای محمدآباد این شهرستان، به پایان رسانده است. 
طرح آب رسانی به روستاهای »سیاه خونیک« و »ساکرت« از توابع نهبندان 
از جمله دیگر  پروژه های بنیاد برکت در این شهرس��تان است که با اعتبار 3 
میلیارد ریال در دس��ت اجراست، که تا 2 ماه آینده تکمیل و به بهره برداری 
می رس��د. الزم به توضیح اس��ت که هم اکنون نیز با این اق��دام بنیاد برکت 
آب در این روس��تاها جاری ش��ده و مردم از آن استفاده می کنند. ساختمان 
سی تی اس��کن بیمارستان شهید آتشدس��ت نیز از دیگر طرح های در دست 
اقدام بنیاد برکت در شهرس��تان نهبندان اس��ت. این ساختمان که با اعتبار 
اولیه  4 میلیارد ریالی در دست احداث است تا به امروز 40 درصد پیشرفت 

فیزیکی داشته و تا پایان سال جاری به بهره برداری کامل می رسد.
توس��عه و بهسازی کتابخانه  عمومی »محتاج نهی« نیز از دیگر طرح های 
اجرایی این بنیاد برکت در شهرستان نهبندان است که با اعتباری بالغ بر یک 
میلیارد ریال در سه ماه آینده تکمیل می شود. گفتنی است، شهرستان نهبندان 
در 200 کیلومتری جنوب بیرجند، مرکز خراسان جنوبی قرار دارد و از جمله 
مناطق محروم و کمتر برخوردار استان خراسان جنوبی به شمار می رود. بنیاد 
برک��ت تا به امروز با اجرای طرح های اش��تغال زایی، عمرانی و عمومی در این 
شهرس��تان مرزی و محروم، نقش مهم و مؤثری را در محرومیت زدایی از این 

منطقه و توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی ساکنان آن ایفا نموده است.

گزارش یک
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معاون دبیرکل س��ابق جمعیت ایثارگران نس��بت به 
ادعای شبکه بلومبرگ مبنی بر احتمال تحریم اینستکس 

توسط آمریکا واکنش نشان داد.
لطف اهلل فروزنده با اش��اره به ادعای شبکه بلومبرگ 
مبنی بر احتمال تحریم اینس��تکس توسط آمریکا گفت: 
از ابتدا هم مش��خص بود که اروپا در زمین آمریکا بازی 
کرده و این نوعی نقش��ه تعریف ش��ده است که طراحی 
بخش سخت افزاری آن برعهده آمریکا و بخش دیپلماسی 
آن برعهده اروپا اس��ت. وی ادامه داد: ما نباید هیچگونه 
چش��م امیدی به اروپا داشته باشیم بلکه باید با قدرت بر 
توانمندی های خود تکیه کنیم و صریحا به اروپا بگوییم 
که اگر به تعهدات خود عمل نکند ما هم به تعهدات خود 
عمل نخواهیم ک��رد و مطمئنا اگر از نقطه قوت صحبت 

کنیم، آنها عقب نشینی خواهند کرد.
وی ادامه داد: ناگفته نماند که ما در ابتدا باید ببینیم که 
آیا به راستی امتیازی که قرار است اروپا به ایران اختصاص 
ده��د تامین کننده منافع ما و متناس��ب با تعه��دات آنها 
خواهد بود یا خیر وگرنه واضح است که آنها در صدد ایجاد 
محدودی��ت برای ایران بوده و در تاش هس��تند تا از ارائه 
همین ساز وکار حداقلی هم برای ایران اجتناب کنند و اگر 

در نهایت امتیازی هم به ایران بدهند از سر اجبار است.
فروزنده افزود: به طور کلی هرچقدر که ما از موضع 
قدرت عمل کرده و دشمن بداند که ما اصا به امتیاز آنها 
و ماندن در برجام نیازی نداریم دس��ت باالتری خواهیم 
داش��ت اما اگر احساس شود که ما نیاز داریم حتما باید 
در برجام بمانیم به طور طبیعی به دنبال کس��ب امتیاز 

بیشتری از ما خواهند بود.

این فعال اصولگرا تصریح کرد: رویکرد ما باید رویکردی 
فعاالنه و انقابی باش��د تا بتوانیم آنها را به عقب نش��ینی 
وادار کنیم چراکه هر چقد ما ضعف نشان دهیم آنها جلو 
خواهند آمد و اصا ذات روحیه اس��تکبار همین اس��ت و 

فرقی بین اروپا و آمریکا از این نظر وجود ندارد.
مع��اون دبیرکل س��ابق جمعی��ت ایثارگ��ران درباره 
واکنش مناس��ب ایران تاکید کرد: امروز شاهد هستیم که 
وزیر خارجه آلمان اعام کرده که حق مدیریت اینستکس 
جزو اصول آلمان بوده و قابل بحث نیست پس ما هم باید 
در این ش��رایط باید محکم ایستاده و بگوییم که حمایت 
از فلس��طین ، به طور کلی حمایت از مظلومین منطقه و 

افزایش ت��وان بازدارندگی جزو اص��ول ما بوده و هرگز 
قابل مذاکره نیست، بنابراین اینها باید بدانند که هر 
چقدر هم فش��ار بیاورند ما حت��ی یک قدم هم از 

اصول خود عقب نشینی نخواهیم کرد.
فروزنده خاطرنش��ان ک��رد: ما هرجا که 

محکم و قرص به میدان آمدیم، برنده 
ش��ده ایم، نمونه اش هم رفتاری بود 
که مقام معظم رهبری در رابطه با 

اس��تکبار انجام دادند ، از موضع 

قدرت صحبت کرده و آنها را ناچار به عقب نشینی کردند.
وی ادامه داد: برای مثال شاهد بودیم همین ترامپی که 
تهدید به حمله نظامی می کرد، زمانی که دید ما با قدرت 
صحبت کردیم حتی با اینکه عملی از خود نش��ان ندادیم، 
عقب نشینی کرد و گفت که من هرگز دنبال جنگ نظامی 

با ایران نیستم و تنها جنگ اقتصادی را مدنظر دارم.
این فعال سیاسی تاکید کرد: ما باید نشان دهیم که 
این جنگ اقتصادی هم به جایی نخواهد رسید و آن قدر 
کش��ور ما ظرفیت خارجی و داخلی، منابع غنی و مردم 

پای کار دارد که اصا نیازی به بیگانگان ندارد.
فروزنده خطاب به دولت تاکید کرد: امروز ما انتظاری 
که از دولتمردان داریم این است که این شرایط تحریمی را 
به یک فرصت تبدیل کنند و به دنیا نشان دهند که ما هیچ 
نیاز به دست دراز کردن به سمت بیگانگان نداریم، آن زمان 
است که نش��ان خواهیم داد چگونه اروپا و آمریکا از سوی 
نیاز به ایران التماس می کنند. وی با اشاره به معایب ساز و 
کار مالی اینستکس خاطرنشان کرد: اینستکس به طور کلی 
برای ایران مشکل ساز است، یعنی همان بایی که سر عراق 
آوردند و نبض مالی شان را در اختیار گرفته و گفتند تنها 
می توانید تا این میزان نفت فروخته و ما هم به تناسب 
آن به شما غذا و دارو خواهیم داد سرما هم خواهند 
آورد و این به معنای نوعی وابستگی و تحت نفوذ و 
سیطره غرب قرار گرفتن است، چراکه اصا به 
آنها ربطی ندارد که ما تا چه میزان نفت 
خود بفروشیم و چه کاالیی وارد کنیم؛ 
 بنابرای��ن هرگ��ز نباید زی��ر آن برویم.

باشگاهخبرنگاران

آگهى مناقصه عمومى دو مرحله اى 
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شرکت ملى گاز ایران
شرکت پاالیش گاز ایالم

شرکت پاالیش گاز ایالم در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومى تامین نماید.
شماره مناقصه:97/028-2

موضوع مناقصه:  تجدید مناقصه خرید و راه اندازى یک نیم باس کامل 900b#mcc به همراه کلیه تجهیزات
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (مناقصه): به میزان: 350/000/000 ریال

نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (مناقصه): ضمانتنامه بانکى یا فیش نقدى به حساب 0100556652009 بانک صادرات کد 190
سایت ویزیت: 98/04/16 تا 98/04/17

آخرین مهلت تحویل اسناد از جانب مناقصه گران: 98/04/23
تاریخ گشایش پاکات «الف» و فرمهاى ارزیابى کیفى: 98/04/25

تاریخ اعالم نتیجه ارزیابى کیفى: 98/05/01
تاریخ اعالم نتیجه ارزیابى فنى: 98/05/08
تاریخ گشایش پاکات مالى «ج»: 98/05/15

آدرس دریافت اسناد الکترونیک: www.nigc-igtc.ir – بخش مناقصه و مزایده
آدرس پستى مناقصه گزار: ایالم / بخش چوار/ صندوق پستى 144-69361 / کدپستى 6937170110/ دبیرخانه کمیسیون مناقصات

* مناقصه گران مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 2077 و 32912850-084 (دبیرخانه کمیسیون مناقصات) تماس حاصل فرمایند.

شماره مجوز:1398/1655

اعتراف تلخ آقای رئیس
رئیسجمهوری:تحریمهایامروزازآنزمانیکه

زیرفصلهفتممنشوربودیمبدتراست!

یگانپهپادییمن»ابها«رازیرآتشگرفت

تحققوعده
فرودگاه

دربرابرفرودگاه

تکاپویدوستانترامپپسازاولتیماتومایران
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اینستکس به طور کلی مشکل ساز است

 محقق زاده معاون اداری و مالی
سازمان تامین اجتماعی شد

مهرداد محقق زاده پس از شش سال مجددا با حکم 
محمدحسن زدا به سازمان تامین اجتماعی بازگشت و 

معاون اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی شد.

محقق زاده که دارای 23 سال سابقه در سازمان 
تامین اجتماعی می باشد از کارشناسی در این سازمان 
شروع به فعالیت کرده و سوابقی همچون معاون فنی 
و درآمد س��ازمان تامین اجتماعی، مدیرکل بودجه و 
تشکیات، مدیرکل استان مرکزی و معاون مدیرکل 

درآمد سازمان را در کارنامه کاري خود دارد.
وی همچنی��ن در بخش ه��اي اقتص��ادی و در 

شرکت های پاالیشگاهی و پتروشیمی به عنوان عضو 
هیات مدیره نیز داراي سابقه بوده و عضویت در هیات 
مدی��ره و معاون اداری و مال��ی هلدینگ نفت، گاز و 
پتروش��یمی تامین تاپیکو نیز از دیگر سوابق اجرایی 
ایشان مي باشد. محقق زاده که دارای دکترای اقتصاد 
می باش��د از سال 93 تاکنون نیز عضو هیات مدیره و 

قائم مقام شرکت نفت ایرانول بوده است.
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 وزیر نفت: 
َیک ون هم نیرو نیاوردم!


