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آزمایش است
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دس��تاوردهای نظامی و دفاعی جمهوری اسالمی 
ایران باید به رخ دشمنان کشیده شود، تا »سنبه« 
پرزور نباش��د، دشمن ماس��ت ها را کیسه نخواهد 
ک��رد. در روز صنع��ت دفاعی جمهوری اس��المی 
ایران، دس��تاوردهای تازه ای در زمینه موشکی و 
س��اخت موتور توربوست رونمایی شد. تاکنون نیز 
پیشرفت های نظامی و دفاعی ایران بوده است که 
توانسته از تهدیدات نظامی دشمنان بکاهد و آنها 
را از فکر حمله نظامی به جمهوری اسالمی برحذر 
بدارد، اگر ایران گام های بزرگی در راه پیش��رفت 
و اقتدار نظامی و دفاعی که اکنون علیه دش��منان 
تبدیل به سیاست بازدارندگی شده است برخوردار 
نبود، آمریکا، رژیم صهیونیستی و حتی کوچکترین 
رژیم های عربی منطق��ه که اکنون در حال عادی 
س��ازی روابط خود با رژیم اسرائیل هستند، علیه 
جمهوری اسالمی دست به اقدام نظامی می زدند. 
رونمایی و اعالم رس��انه ای گس��ترده ای که برای 
نشان دادن تنها بخشی از توانمندی های دفاعی و 
تهاجمی نیروهای مس��لح جمهوری اسالمی ایران 
انج��ام می ش��ود، در راس��تای بازدارندگی مقابل 
تهدیدات دشمنان اس��ت و دلگرمی به دوستان و 
همپیمانان ایران به ویژه جبهه مقاومت که اکنون 
در لبنان، فلس��طین، سوریه، عراق و یمن در خط 

مقدم جبهه در حال مقاومت هستند.
به نظر می رسد هنوز در کشور افرادی با جریان هایی 
دیده می شوند که اعتقادی به اقتدار نظامی نداشته 
باشند، همان دس��ت افراد و جریان هایی که بارها 
در سخنان و مواضع خود شبهه ایجاد می کردند و 
می گفتند ایران چرا باید در سوریه و عراق حضور 
نظامی داشته باشد و با شعار نه عزه نه لبنان وارد 
میدان شدند تا افکار عمومی را تحت تاثیر تفکرات 
غلط خود ق��رار دهند، اما مردم ب��ا آنها همراهی 
نکردند. آیا آن هایی که ش��عار... جانم فدای ایران 
را سر می دادند، اگر گروه های تروریستی تکفیری 
وهابی داعش به مرزهای ایران اس��المی رس��یده 
بودند، حاضر به جنگ با آنها می ش��دند؟! البته به 
زبان شاید آسان باشد اما در عمل نمی توان چنین 

انتظاری از این تفکر داشت.
جمهوری اس��المی ایران بیش از 40 س��ال است 
که تحت تحریم های اقتصادی، نظامی و تهدیدات 
دش��منان ایس��تادگی کرده و اکنون ب��ا مقاومت 
فعال خود توانسته اس��ت معادالت دشمنان را به 
هم بریزد. دیپلماس��ی نظامی ایران در چند سال 
گذش��ته ب��ه ویژه در دورانی که س��ردار س��پهبد 
ش��هید قاسم سلیمانی نقشی فعال و تاثیرگذار در 
بحران غرب آسیا داشت، توانست همه برنامه هایی 
ک��ه آمریکا، اروپا، رژیم صهیونیس��تی و رژیم های 
عربی منطقه ت��دارک دیده بودند، خنثی کند. آیا 
دیپلماس��ی مطلق، بدون نق��ش آفرینی نیروهای 
مس��لح می توانست دس��تاورد بزرگی چون نجات 
س��وریه و عراق از نابودی به دس��ت مثلث غربی � 

عبری � عربی داشته باشد؟
دست برتر ایران در منطقه که به واسطه حضور و 
نقش نیروهای مسلح جمهوری اسالمی در سوریه 
و عراق و حمایت از حزب اهلل لبنان، به دست آمده 
است، دس��تاورد دیپلماتیک نیست بلکه دستاورد 
دکترین نظامی جمهوری اسالمی در منطقه است. 
اگر یمن از همان آغاز حمالت نیروهای س��عودی 
و اماراتی، از س��وی ایران حمایت شده بود، یقین 
بدانید که ش��رایط این کش��ور بس��یار متفاوت تر 
از ح��ال بود. یمن اکنون ب��ه تنهایی مقابل حجم 
بزرگی از حمالت ارتش سعودی و امارات مقاومت 
می کن��د و تنها امتیازی که م��ردم، ارتش و انصار 
اهلل یمن دارند، این اس��ت که با آرمان های انقالب 
اس��المی آشنا شده و آنها را در مسیر انقالب خود 
ب��ه کار گرفته اند و مقاومت را تنها راه پیروزی بر 
دش��من می دانند، مقاومتی که جمهوری اسالمی 
ایران آن را در میان مردم مس��لمان منطقه رواج 

داده و می رود تا همه گیر شود.
دشمن باید دس��تاوردها و توانمندی های نظامی، 
دفاع��ی و تهاجم��ی نیروه��ای مس��لح جمهوری 
اس��المی ایران را ب��ا چش��مان خود ببین��د و اگر 
در مواقع��ی الزم بود، طعم آنها را بچش��د، زمانی 
که موش��ک بالس��تیک نی��روی هوافضای س��پاه 
پاس��داران پایگاه آمریکایی عین االسد در عراق را 
با خاک یکس��ان کرد، آمریکایی ه��ا پی بردند که 
جمهوری اس��المی در پاس��خ قاطع جدی است و 
کوچکترین تردیدی به خود راه نمی دهد. هر چند 
ما به ازای ترور س��ردار رش��ید ایران اسالمی حاج

قدرت نظامی، امنیت ملی

ادامه صفحه ؟

خ���ب���ر

قالیباف:  

با پیروی از منطق عاشورا در برابر 
دشمنان ایستاده ایم
2

سرمقاله

سیاوش کاویانی

ایده پورابراهیمی برای نجات بورس

 بازگشت تعادل به بورس با افزایش سرمایه 
شرکتهای بورسی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس الیحه افزایش سرمایه شرکتهای بورسی را راه نجات بورس 
از وضعی��ت فعلی عنوان کرد. محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس به 
تش��ریح بازدید میدانی اعضای کمیسیون از گمرکات کش��ور، تعیین تکلیف فعاالن اقتصادی 
که از منابع بانک مرکزی استفاده کرده اند، طرح گشایش اقتصادی دولت و نیز اهداف الیحه 

افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس پرداخت.
رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس، به س��واالت متعدد نمایندگان عضو این کمیس��یون از 
مسئوالن گمرک و سوال از وزیر اقتصاد اشاره کرد و گفت: کارگروهی از کمیسیون اقتصادی 

ظرف 10 روز آینده از گمرکات کشور بازدید میدانی خواهند داشت.
وی افزود: جمع بندی این بازدید به کمیسیون ارائه تا موضوع سوال از وزیر اقتصاد به صحن 
علنی ارجاع یا در کمیسیون خاتمه یابد. پورابراهیمی در پاسخ به سوالی درباره تعیین تکلیف 
فعاالن اقتصادی که در سال های اخیر ارز دریافت کرده و به دلیل نوسانات اخیر امکان تسویه 
را نداش��ته اند، گفت: بخشی از این ارز در س��ال های قبل در قالب منابع دولت پرداخت شده 
اس��ت، اما در رابطه ب��ا ارز اختصاصی یافته از محل منابع بانک مرک��زی به فعاالن اقتصادی 
که به هر دلیل و به واس��طه تغییر ارزش پول ملی، امکان بازپرداخت فراهم نش��ده اس��ت، در 
حضور وزیر اقتصاد تصمیم گرفته ش��د، دولت هر چه سریعتر براساس گزارش وزارت اقتصاد، 
پیش نویس اصالحی را برای هیأت وزیران ارس��ال کند.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در 
ادامه در پاس��خ به سوالی درخصوص اهمیت الیحه افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده 
در ب��ورس نیز گفت: این الیحه می تواند با س��لب حق تقدم از ش��رکت های بخش خصوصی 
با مش��وق های صادراتی و الزام در ش��رکت های دولتی، ظرفیتی را ایجاد کند که عرضه قابل 
توجهی در بازار سرمایه اتفاق بیافتد. وی افزود: پیش بینی ما این است که امکان جذب حجم 

قابل توجهی منابع بوجود آید که این منابع می تواند صرف سرمایه گذاری و تولید شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ابراز امیدواری کرد: با اجرایی شدن مصوبه مجلس، شاهد 
اتفاق مهمی در عرضه سهام در بازار سرمایه باشیم. پورابراهیمی افزود: این امر همچنین منجر 
به ایجاد یک تعادل منطقی در قیمت های س��هام و حضور مردم و منفعت آن ها و نیز اجرای 
طرح های اقتصادی در درون ش��رکت ها خواهد ش��د. وی در پاسخ به ارزیابی از طرح گشایش 
اقتصادی دولت، گفت : اوراق س��لف نفتی از س��ال 93 در کشور وجود داشته و هم اکنون نیز 
شاهد عرضه آن در بازار سرمایه هستیم. وی افزود: 10 روز قبل 2 هزار و 500 میلیارد تومان 
اوراق س��لف نفتی عرضه شده است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه سال 
گذش��ته 700 میلیارد تومان محل عرضه اوراق س��لف نفتی، برای شرکت های وابسته وزارت 
نفت، تأمین منابع شده است، گفت: در سال 97 حدود 400 میلیارد تومان اوراق سلف نفتی 

عرضه شد و فروش این اوراق موضوع جدیدی نیست.  تسنیم

روحانی به امام جمعه مشهد تسلیت گفت

رئیس جمهور در پیامی با تسلیت رحلت عالم پارسا حضرت آیت اهلل سیدعبدالجواد علم الهدی 
خراسانی، از درگاه خداوند بزرگ برای ایشان علو درجات و همجواری با اولیای الهی و برای 
عموم بازماندگان صبر و شکیبایی مسألت کرد. متن پیام تسلیت رئیس جمهور به این شرح 
اس��ت:  رحلت عالم پارس��ا حضرت آیت اهلل س��یدعبدالجواد علم الهدی خراسانی، موجب تأثر 
و تألم خاطر گردید.  این عالم وارس��ته پس از س��ال ها تالش و مجاهدت و کس��ب فیض از 
محض��ر آیات عظام همچون آیت اهلل بروجردی و امام خمینی)ره(، با انجام فعالیت های علمی 
و فرهنگی گوناگون از جمله تأس��یس حوزه علمیه امام القائم تهران، عمر خود را وقف تربیت 

طالب، ترویج و تبیین مکتب اهل بیت)ع( کرد و کارنامه پرباری به یادگار گذاشت.
 اینجان��ب این ضایعه را به حوزه های علمیه، ش��اگردان و عالقمندان و بیت مکرم آن مرحوم 
به ویژه حجت االس��الم والمسلمین س��یداحمد علم الهدی، امام جمعه محترم مشهد تسلیت 
می گویم و از درگاه خداوند بزرگ برای ایشان علو درجات و همجواری با اولیای الهی و برای 

عموم بازماندگان صبر و شکیبایی مسألت دارم.
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صفحه 5

درس عبرتی برای اروپای عهد شکن
مکانیسم ماشه آمریکا نیز همچون قطعنامه تحریم تسلیحاتی در برابر مقاومت فعال ایران ناکام ماند

آگهى مناقصه  عمومــــی ( یک مرحله اى )

دبیر خانه کمیسیون مناقصات جهاد کشاورزي کهگیلویه و بویراحمد

دوم
ت 
نوب

 ( واگذارى امور حمل ونقل وماموریت هاى درون شهرى وبیرون شهرى کارکنان سازمان وشهرستانهاى تابعه)

مناقصه گزار : سازمان جهاد کشاورزى استان کهگیلویه وبویراحمد به آدرس یاسوج بلوار شهید 
مطهرى

موضوع مناقصه: عبارتست از اجاره 25 دستگاه خودروي سواري پژوپارس ، پژو405، سمند و 
ال نود که همه خودروها مى بایست مدل 95 به باال و با راننده باشد. 

جهاد کشاورزى استان 14 دستگاه ،مدیریت جهاد کشاورزى شهرستان بویراحمد دو دستگاه ، 
مدیریت جهاد کشاورزى شهرستان کهگیلویه دو دستگاه ، مدیریت جهاد کشاورزى شهرستان 
گچساران دو دستگاه ومدیریت جهاد کشاورزى شهرستانهاى دنا ، باشت ، چرام ، بهمئى ، لنده 

هر کدام یک دستگاه
-کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران وبازگشایى پاکت 
ها از طریق در گاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت ( ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام 
خواهد شد والزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت 

مذکور ودریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . 
ـ مهلت دریافت اسناد مناقصه از ساعت 12 ظهر تاریخ 99/5/29 لغایت 99/06/02

 www.setadiran.ir ـ محل  دریافت  اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد ) به آدرس
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  810/000/000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکى معتبر در وجه 
سازمان جهاد کشاورزى استان کهگیلویه وبویراحمدــ مهلت تحویل پاکات از تاریخ 99/6/3 

تاآخر وقت ادارى 99/6/12 در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)   
ــ تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه  روز  پنج شنبه مورخه 99/6/13  راس ساعت 9 صبح در محل 
سالن جلسات ریاست سازمان جهاد کشاورزى استان مى باشدــ سازمان جهاد کشاورزى در 
ردیاقبول پیشنهاددهندگان مجاز مى باشد.  از نمایندگان شرکتهاوپیمانکاران در روز بازگشائى 

مناقصه دعوت به عمل مى آید  .
ــ هزینه دو نوبت آگهى مناقصه و در صورت تجدیدآگهى  در روزنامه، به عهده برنده مناقصه 

مى باشد . 
تلفن تماس (09171412034 مطهرى زاده) 
      تاریخ انتشار نوبت اول: 99/05/29  
 تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/06/01

ماجرای ناتمام 
افزایش حقوق های 
نسیه ای و تورم نقد

صفحه 7

 سیاست روز کشمکش افزایش حق 
مسکن کارگران را بررسی می کند؛


