
تغییر راهبرد از 
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استخوان  بی مدیریتی 
الی زخم قیمت گوشت

صفحه 6

 
سرمقاله

در روز 27 مرداد در برخی رس��انه های داخلی خبری 
ب��ا عن��وان »اعالم وصول ط��رح ه��ای 10 گانه ضد 
آمریکای��ی در فراکس��یون اقدام پیش دس��تانه علیه 
تهدیدات آمریکا در مجلس شورای اسالمی« منتشر 
ش��د. ظاهرا همزمان با روز 28 مرداد سالروز کودتای 
آمریکایی در ایران یکی از فراکسیون مجلس شورای 
اسالمی در اقدامی خبر تهیه 10 طرح ضد آمریکایی 

و ضد تحریمی را رسانه ای نموده است. 
به لحاظ اهمیت و ضرورت موضوع، عناوین طرح های 

یاد شده به شرح زیر است:  
1- الزام دول��ت به بازپس گیری درآمدهای آمریکا و 

انگلیس از نفت ایران بعد از کودتای 28 مرداد
2- الزام دولت به پیگیری حقوق قربانیان و خس��ارت 

دیدگان کودتای 28 مرداد 1332
3- الزام دولت به حمایت از مراکز علمی – تحقیقاتی 

ضداستکباری
4- جریمه مدیران متخلفی که در جهت تحریم های 

خارجی اقدام نمایند.
5- ممنوعی��ت ورود خبرنگاران رس��انه های تبعیت 

کننده از تحریم های آمریکا
6- ال��زام دولت به حمایت و پش��تیبانی از کنفرانس 

افق نو
7- الزام نیروهای نظامی به افش��ای اطالعات نظامی 
و امنیتی آمریکا در منطقه غرب آس��یا در چارچوب 

منافع ملی
8- ال��زام دولت به ش��کایت علیه هالی��وود به دلیل 

توهین به ملت و تاریخ ایران
9- تحری��م برخی مقام��ات آمریکایی ش��امل جان 

بولتون، استیون منوشین و تد کروز
10- الزام وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به حمایت 

از ساخت فیلم های ضدآمریکایی
حس��ن نظر نمایندگان عضو فراکس��یون اقدام پیش 
دس��تانه علیه تهدی��دات آمریکا در مجلس ش��ورای 
اسالمی قابل تقدیر است و در کارآمدی محدود طرح 
های یاد شده فوق تردیدی نیست. اما در برهه حساس 
کنونی که فشار تحریم های ظالمانه استکبار جهانی، 
زندگی را بیش از گذشته بر مردم ایران دشوار نموده 
اس��ت، تهیه طرح های 10 گانه یاد شده چه مشکلی 
را از کشور حل می کند؟ توجه فراکسیون اقدام پیش 
دس��تانه علیه تهدی��دات آمریکا در مجلس ش��ورای 

اسالمی به نکات زیر نیز خالی از فایده نیست:
- بهتر نیس��ت که بجای »بازپ��س گیری درآمدهای 
آمری��کا و انگلیس از نفت ایران بع��د از کودتای 28 
م��رداد« طرحی برای جلوگیری از وابس��تگی اقتصاد 
ای��ران به صادرات نفت خ��ام و نه فرآورده های نفتی 

تهیه شود!
- بهتر نیس��ت که بجای »پیگیری حقوق قربانیان و 
خس��ارت دیدگان کودتای 28 مرداد 1332« طرحی 
برای حقوق از دس��ت رفت��ه ملت ای��ران و قربانیان 
واردات ساالنه 100 میلیارد دالر و حدود 20 میلیارد 

دالر قاچاق کاال تهیه شود!
- بهتر نیس��ت ک��ه بجای »حمای��ت از مراکز علمی 
– تحقیقات��ی ضد اس��تکباری« طرحی برای حمایت 
تولی��دات ملی و تولی��د کنندگان مظل��وم داخلی و 
ممانع��ت از واردات ب��ی رویه کااله��ای غیرضروری 

خارجی تهیه شود!
- بهتر نیست که بجای »جریمه مدیران متخلف اقدام 
کننده در جه��ت تحریم های خارجی« طرحی برای 
رفع همه خودتحریمی ها و عزل مدیران بی توجه به 

منابع ملی تهیه شود!
- بهتر نیس��ت که بجای »ممنوعیت ورود خبرنگاران 
رس��انه های تبعیت کننده از تحریم ه��ای آمریکا« 
طرحی برای تشویق خبرنگاران داخلی حمایت کننده 

از منابع ملی تهیه شود!
- بهتر نیس��ت که بج��ای »حمایت و پش��تیبانی از 
کنفرانس افق نو« طرحی برای حمایت و پش��تیبانی 
از مجامع علمی حامی منابع و ظرفیت های ملی تهیه 
شود! - بهتر نیست که بجای »افشای اطالعات نظامی 
و امنیتی آمریکا در منطقه غرب آس��یا در چارچوب 
منافع ملی« طرحی برای انتشار دقیق منابع و ظرفیت 

های ملی توسط دستگاه های مربوطه تهیه شود!
- بهت��ر نیس��ت که بج��ای »تحریم برخ��ی مقامات 
آمریکای��ی« طرح��ی ب��رای تحریم و ع��دم مداخله 
مدیران کارنابلد در راس��تای اس��تفاده بهینه از منابع 

ملی تهیه شود!
- بهتر نیست که بجای »حمایت از ساخت فیلم های 
ضد آمریکایی« طرحی برای حمایت از س��اخت فیلم 
های ضد خودتحریمی منابع و ظرفیت های ملی تهیه 
ش��ود! برای رویارویی با استکبار جهانی و صهیونیسم 
بین الملل در عرصه پیچیده تحریم ها قطعا پرداختن 
به اقدامات ش��عارگونه، تبلیغاتی، نمایشی و همایشی 
حتی برای مصارف داخل کش��ور و فضاس��ازی های 

سیاسی هم جواب نمی دهد. 
ارائه این دست اقدامات انفعالی آن هم با نام اقدامات 
پیش دس��تانه از سوی فراکسیونی در مجلس شورای 
اسالمی پس از چهار دهه تجربه انواع و اقسام تحریم 
های ظالمانه دش��منان علیه ملت ایران نش��انگر این

دکتر محمدرضا 
ناری ابیانه

ادامه صفحه 2

ح 10 اقدام پیش دستانه  طر
علیه آمریکا در مجلس!؟

خ���ب���رخ���ب���ر

مقاومت مردمی عراق با آمریکا و 
شرکایش اتمام حجت کرد

فرانسه به دنبال ایجاد شرایطی است که 
ایران مقصر مرگ برجام قلمداد شود

سیاست روز تبعات نبود نظارت در بازار 
کاالهای معیشتی را بررسی می کند؛

صفحه 5
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سخنگوی قوه قضاییه مطرح کرد: 
توضیحات درباره بازداشت دو 

نماینده مجلس

موشک های بسیار دقیقی داریم
 که رسانه ای نکرده ایم

3

امام جمعه موقت تهران:
مردم با مشکالت اقتصادی 
دست از انقالب نمی کشند

SL

1- موضوع مناقصه: خرید نوار سه الیه ، نوار دو الیه و پرایمر
انتقال گاز ، ساختمان تدارکات و کنترل  2- نشانى مناقصه گزار: شیراز ، کمربندى احمد آباد ، جنب پمپ بنزین فالح زاده ، ساختمان مرکزى منطقه 5 عملیات 

کاال ، اتاق 5
3- زمان و مهلت اعالم آمادگى و دریافت اسناد: از تاریخ درج آگهى نوبت اول لغایت پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1398/6/09 مى باشد.

نامه شماره 123402/ت 50659  نامه تضمین معامالت دولتى « تصوب  307/500/000 ریال مطابق آئین  4- نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: مبلغ 
ه مورخ 94/09/22 هیئت وزیران «

5- مهلت عودت اسناد و مدارك ارزیابى کیفى: چهارده روز پس از ارسال اسناد مناقصه به مناقصه گران حداکثر تا ساعت پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 
1398/06/25

6- مهلت ارسال تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار ، اسناد مناقصه و پیشنهاد قیمت:
پس از طى فرایند ارزیابى کیفى و تعیین مناقصه گران حائز صالحیت مراتب از طریق دعوتنامه اطالع رسانى مى گردد.

7- ارائه کد اقتصادى و شناسه ملى الزامى میباشد.
 http://nigc-dist5.ir ، به آدرسهاى  3211641 و  با کد فراخوان  الکترونیکى  پایگاه هاى اطالع رسانى  به  توانند جهت کسب اطالعات بیشتر  مناقصه گران مى 
اداره تدارکات و عملیات کاال تماس  یا 07138132222  با شماره تلفن هاى 07138132404  یا  و  – مناقصات) مراجعه  http://www.shana.ir (بخش آگهى ها 

فرمایند. حاصل 
شماره مجوز: 1398.3211

آگهى نوبت اول: شنبه 1398/06/02 ، آگهى نوبت دوم: دوشنبه 1398/06/04

شرکت انتقال گاز ایران 
منطقه پنج عملیات انتقال گاز
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صفحه 3

» باور 373 ایرانی « قوی تر از 
پا  تر  یوت و اس 300

مبارزه با مفاسد اقتصادی خواسته مردم است

جمهوری اس��المی ایران به توانمندی ساخت و بکارگیری توپ های جدیدی 
که از لیزرهای با توان باال استفاده می کنند دست پیدا کرده است.

جمهوری اس��المی ایران به توانمندی ساخت و بکارگیری توپ های جدیدی 
که از لیزرهای با توان باال استفاده می کنند دست پیدا کرده و این تسلیحات 

را برای حفاظت از برخی مراکز حساس کشور بکار گرفته است.
امیر ش��اهرخ ش��هرام معاون وزیر دفاع و رئیس ش��رکت صنای��ع الکترونیک 
)صاایران( در این باره اظهار داشت: استفاده از لیزر در سامانه های توپخانه ای 
ب��ا دو ه��دف صورت می گیرد که می تواند ب��ه افزایش حجم آتش، تحرک و 
دقت کمک کند. رئیس صاایران افزود: یکی از جاهایی که ما از لیزر االن هم 
استفاده می کنیم، برای آماده سازی سامانه های توپخانه ای و روانه سازی توپ 

و رادار است تا سامانه بتواند هدف را با دقت باال ردگیری کرده و مورد اصابت 
قرار دهد. وی افزود: در موضوع ُکشندگی نیز دستاوردهای خوبی داشتیم که 
همه آنها تولید  داخل هستند. برای مثال در دنیا متداول است که پرنده های 
رادارگریز خود را از الیه های کامپوزیتی می سازند تا هم رادار گریز باشد، هم 
س��بک باشد و هم به تداوم پرازی آن در هوا کمک کند. این بدنه کامپوزیتی 
در برابر لیزرهای پرتوان آسیب پذیر است و ما با استفاده از این لیزرها که در 

اختیار داریم می توانیم آنها را منهدم کنیم.
امیر شهرام با بیان اینکه از این سامانه های لیزری در مناطق حساس و حیاتی 
کشور نیز استفاده می شود، گفت: امروز لبه تکنولوژی دنیا در حوزه لیزری در 

دستان متخصصان نیروهای مسلح ما قرار دارد.  تسنیم

جانش��ین وزیر دفاع گفت: گذشت زمانی که »ش��هاب1« را تولید می کردیم، امروز موشک های 
بسیار دقیقی داریم که رسانه ای نکرده ایم.

سردار قاسم تقی زاده در پیش خطبه های نماز جمعه که در حرم مطهر رضوی برگزار شد، گفت: 
وزات دفاع مصداق آیه »واعدوا لهم ماستطعتم من قوه« است، مأموریت ما در وزارت دفاع برای 
دستیابی به  چنین قدرتی و موفقیت های منطقه ای و جهانی نشان می دهد که صنایع دفاعی کار 

خودش را به شایستگی انجام داده است.
جانشین وزیر دفاع ادامه داد: این که مقام معظم رهبری فرمودند آمریکا با ما وارد جنگ نخواهد 
ش��د به دلیل همین قدرت اس��ت، البته به دلیل مس��ائل امنیتی بسیاری از دس��تاوردهای مان را 
رونمایی نکرده ایم. وی بیان کرد: زمانی که انقالب ش��د، چند خط تولید داش��تیم که نیمه کاره 

رها شدند و در روزهای اول دفاع مقدس چیزی در دست نداشتیم.
تق��ی زاده با اش��اره به   اینکه تحقیقات ما مبتنی بر نیاز بود، خاطرنش��ان ک��رد: هر آنچه غربی ها 

به عنوان تکنولوژی تولید می کنند ما باید به روش خودمان مانند آن را طراحی کنیم.
جانش��ین وزیر دفاع، جذب و در دس��ت داشتن دانشمندان ارزش��ی و انقالبی را از دیگر عوامل 
موفقیت وزارت دفاع تاکنون خواند و تصریح کرد: همچنین امتیاز دیگر ش��بکه همکاران صنعت 

و مؤسسات تحقیقاتی است.
وی ب��ا بیان ای��ن مطلب که از حدود 93 دانش��گاه توانس��ته ایم کنار تولی��دات خودمان دعوت 
به همکاری کنیم و این شبکه دفاعی خوب را در دانشگاه ها ایجاد کرده است، گفت: ممکن است 
سؤال مطرح ش��ود که چرادر راهبردهای جمهوری اسالمی توسعه صنایع دفاعی در اولویت اول 
است؟ تقی زاده توجه به  این اولویت را عامل مؤثر در بازدارندگی دانست و بیان کرد: آمریکا هرجا 

کشوری را ضعیف می بیند حمله می کند.
تق��ی زاده با بیان اینکه کنترل برد موش��ک ها را محدود کرده ایم، اظه��ار کرد: در حد تهدیدات، 
موش��ک می س��ازیم و فعال می دانیم تهدیدهای ما تا 1800کیلومتر است، اما دقت اصابت را باال 
بردیم؛ گذش��ت زمانی که »ش��هاب1« را تولید می کردیم، امروز موشک های بسیار دقیق داریم 

که رسانه ای نکرده ایم.
جانشین وزیر دفاع تاکید کرد: آنچه که بسیار مهم است، اینکه هوشمندانه مسیر خود را ترسیم 
و به ج��ای گرفتاری در موازنه های تس��لیحاتی از روش خودمان اس��تفاده کردی��م و مانند اتحاد 

جماهیر شوروی جنگ تسلیحاتی با آمریکا راه نینداختیم.
وی با تأکید بر این مطلب که در تکنولوژی های آمریکایی نقاط ضعف بس��یاری را دیدیم، عنوان 
کرد: آمریکایی ها تصور می کنند که سالح هایشان قدرتمند است، ما ساعتی کارهای روزانه آن ها 

را رصد و سالح های موثر را تولید می کنیم.
تقی زاده ضمن تاکید بر این موضوع که امروز کارگردان صحنه ایم، تصریح کرد: در عمل و صحنه 
ثابت کردیم با توجه به جغرافیای تهدیدات، هوش��مند سازی قابلیت های چابکی و رادارگریزی و 
افزایش قدرت تخریب با اس��تفاده از روش های داخلی برای 770محصول داخلی به جای کاتیوشا 

و آرپیجی را نهادینه کردیم و همواره در حال حرکت به این سمت هستیم.
جانش��ین وزیر دف��اع ادامه داد: باوجود پیچیدگی صنایع دفاع��ی و هوافضا با بهره گیری از ذهن 
نخب��گان ایران��ی و تکیه بر تالش مدیران حزب اللهی، امروز به اس��تقالل کامل در صنایع هوایی 
رس��یده ایم. وی با بیان اینکه راه را میانبر رفتیم و به تراز برتر رس��یدیم، گفت: س��الح ما بومی، 
خاص و مخصوص خودمان اس��ت، پهپاد آمریکا با سیس��تم کامال داخلی س��اقط شد و فهمیدند 
این آمادگی شعار نیست. تقی زاده تاکید کرد: بسیاری از دستاوردها را نمی توان در رسانه ها بیان 

کرد، بنابراین مخفی می کنیم تا دشمن در روز مبادا غافلگیر شود.
تق��ی زاده با بیان اینکه در مورد اس��تفاده صلح آمیز از فضا از 15س��ال پیش قوانینی را تصویب 
کردی��م و به مح��ض اراده مس��ؤوالن ماهواره ها آم��اده پرتاب هس��تند، گفت: 50 س��ال دیرتر 
ازکش��ورهای پیش��رفته شروع کردیم، ولی س��رعت پیش��رفت ما را به آن ها نزدیک کرده و جزء 
هش��ت کشور دنیا در پرتاب ماهواره هستیم. سردار تقی زاده با اشاره به صنایع موشکی زمین به 
زمین افزود: موفقیت روزافزون در این حوزه داش��ته ایم و موش��ک کروز نیز زمین به زمین است 
و امیدواریم پیش��رفته تر از اینها را در دس��تور کار قرار دهیم و در موشک های ضدزره و ضدتانک 
و تس��لیحات دریایی نیز در معرض تولید هس��تند و مجموعا 770 محصول سیس��تمی را کامل 

کرده ایم.  فارس

با اعالم ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی، رانندگانی که کارت س��وخت 
ش��خصی همراه نداشته باش��ند، نمی توانند بیش از 30 لیتر سوخت دریافت 
کنند. روابط عمومی ش��رکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران در اطالعیه 
ای اعالم کرد از روز جمعه اول ش��هریور 98 میزان سوختگیری با کارت آزاد 

جایگاه در هر بار سوختگیری از 60 لیتر به 30 لیتر کاهش یافته است.
در اطالعیه این شرکت آمده است: "به هموطنان عزیز تاکید می گردد جهت 

سهولت در سوختگیری از کارت سوخت شخصی خود استفاده نمایند."

ش��رکت ملی پخ��ش فراورده ه��ای نفتی ای��ران یادآور ش��د می��زان هربار 
س��وختگیری با کارت سوخت ش��خصی همان 60 لیتر است و چنانچه به هر 
دلیلی مراجعان محترم کارت سوخت بهمراه نداشته باشند در همه جایگاهها 

کارت آزاد موجود است.
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی نیز در تماس تلفنی با شبکه خبر 
گفت: از 1 شهریور )جمعه( میزان سوختگیری با کارت آزاد جایگاه در هر بار 

سوختگیری از 60 لیتر به 30 لیتر کاهش یافته است.

مراکز حساس کشور با سامانه های لیزری محافظت می شود
دستیابی ایران به سالح توپ  لیزری

بنزین با کارت آزاد؛ فقط 30 لیتر

رئیس جمهور روسیه به نیروهای مسلح این کشور دستور داد تا برای نشان دادن 
»واکنش متقارن« به اقدامات اخیر موشکی آمریکا، آماده باشند.

راش��اتودی گزارش داد »والدیمیر پوتین« رئیس جمهور روس��یه چند روز پس از 
آزمایش موش��کی آمریکا، گفته است که آزمایش اخیر موشکی آمریکا نشان می 
دهد این کش��ور از مدت ها قبل در اندیش��ه تخطی از پیمان INF )پیمان منع 
تولید موشک های هسته ای میان برد( بوده است.  پنتاگون )وزارت دفاع آمریکا(  
روز دوشنبه اعالم کرد که یک موشک کروز زمین پایه میان بُرد را آزمایش کرده 

اس��ت. این نخستین آزمایش موشک میان بُرد آمریکا از زمان خروج یکجانبه این 
کش��ور از پیمان منع موش��کهای هس��ته ای میان برد )INF( بشمار می رود. در 
همین ارتباط، »والدیمیر پوتین« رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه در دیدار 
با همتای فنالندی خود در س��خنانی اعالم کرد: »از تالش آمریکا برای گس��ترش 
سیستم موشکی این کشور که ناقض پیمان منع موشک های هسته ای میان بُرد 
)INF( است، متأسفیم«. رئیس جمهوری روسیه همچنین گفت: »از آنچه در این 

خصوص دیدیم، ناراحت شدیم.  مهر

پوتین فرمان »واکنش متقارن« به اقدامات موشکی آمریکا را صادر کرد

حمایت از عملکرد قوه قضاییه در دوره جدید

صفحه 2

سامانه پدافند حراست از آسمان کشور تکمیل تر شد 


