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اتمام حجت مجلس با دولت

 کاالهای اساسی در ۱۴۰۰ نباید گران شود

عضو کمیســیون تلفیق بودجه با بیان اینکه دولت مدعی بود اگر ارز ترجیحی 
حذف شــود، کاالهای اساسی گران می شود، گفت: مجلس تصمیم گرفت فعال 
این ارز حذف نشود اما دولت هم باید به حرف خود که کاالهای اساسی در ۱۴۰۰ 
گران نمی شــود پایبند باشد. احمد امیرآبادی عضو کمیسیون تلفیق بودجه در 
جمع خبرنگاران، با اشــاره به فضاسازی های دولت درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی که 
در مصوبه قبلی کمیســیون تلفیق حذف شده بود، اظهار داشت: شخص رییس 
جمهور و اعضای کابینه به شــدت نسبت به این مصوبه قبلی کمیسیون تلفیق 
انتقاد کرده و آن را عامل گرانی می دانستند. عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان 
اینکه این ارز تاکنون نتوانسته به هدف اصلی خود یعنی جلوگیری از گرانی سفره 
مردم نرسیده اســت و باعث بروز مفاسدی شده است، تصریح کرد: با این حال 
مجلس تصمیم گرفت در راستای تعامل با دولت، فعال ارز ترجیحی را حذف نکند 
اما در عوض مطابق تاکید و ادعای دولت، کاالهای اساســی مانند گوشت، مرغ، 
تخم مرغ، لبنیات و روغن نباید از قیمت مصوب متناســب با نرخ ارز ترجیحی 
تجاوز کند. نماینده مردم قم در مجلس تاکید کرد: اکنون که با خواســته دولت 
موافقت شــده، تاکید مجلس این است که دولت باید به حرف خود پایبند باشد 
و لذا در ســال ۱۴۰۰ نباید شــاهد افزایش قیمت این کاالها باشیم. امیرآبادی 
همچنین بیان کرد: به همین منظور کمیسیون تلفیق تصویب کرد کمیته ای در 
دولت وظیفه کنترل قیمت این کاالها را برعهده داشته باشد تا اطمینان حاصل 
کنیم که این ارز به ســفره مردم می رسد و معیشــت مردم دستخوش گرانی 

کاالهای اساسی نخواهد شد.

تذکر روحانی به وزیر اطالعات

رئیس دفتر رئیس جمهور از تذکر روحانی به سید محمود علوی وزیر 
اطالعات در پی اظهارات اخیر او پیرامون سالح هسته ای خبر داد.

محمــود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در حاشــیه جلســه روز 
)چهارشــنبه( هیأت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی 
باره اظهــارات محمود علــوی وزیر اطالعات پیرامــون فتوای رهبر 
انقــالب، گفت: موضع نظام و دولت تغییر پیدا نکرده و فتوای رهبری 
به قوت خود باقی اســت و این فتوا چیزی نیســت که با یک حرف 
تغییر کند. واعظی در پاسخ به این پرسش که آیا آقای روحانی در این 

زمینه به وزیر اطالعات تذکری داده است یا نه، گفت: بله. | فارس

شهادت ۳ تن از سربازان گمنام
 امام زمان )عج(

۳ تن از سربازان گمنام امام زمان )عج( حین انجام ماموریت اطالعاتی 
به درجه رفیع شهادت رسیدند.

به دنبال اقدامات اطالعاتی بر روی یکی از باندهای جرائم ســازمان 
یافته استان سیستان و بلوچستان، ۳ تن از سربازان گمنام امام زمان 
)عج( در اداره  کل استان، هنگام انجام وظیفه به درجه رفیع شهادت 

نائل آمدند.| روابط عمومی وزارت اطالعات

نیش عقرب نه از ره کین است!

عجیب است که این مرغ حق همیشه باید منتظر باشد تا سرش بر باد برود !اگر دیگر کشورهای جهان 
در این زمینه ســابقه بیشــتری دارند اما در کشور ما کمتر از دویست سال از عمر پر اضطراب آن نمی 
گذرد که مدیران مســئول و قلم بدســتان آن شب ها را با خاطری آسوده ســر به بالین نگذاشته و از 

دغدغه های روز بعد و وسوسه ها و توطئه های شیطانی درامان نبوده اند. 
می دانند که زبان سرخ سر سبز می دهد بر بابد اما با این حال آنچه بر زبان جاری میشود پخته تر و بر 

قلم روان می گردد تا جاودان مانده و جایی برای انکار نداشته باشد. 
روند کار و زندگی در رسانه ها و بخصوص مکتوب آنها همانند ویروس ناشناخته کرونا مرموز است زیرا 
نه تنها جامعه بلکه اصحاب آن از فردای خود خبر ندارند که این جلســات شــبانه و پشــت پرده است 
که تعیین تکلیف می کند! افت و خیزها طی دویســت ســال گذشته در این باره بسیار است که گاهی 
با تعطیلی دســته جمعی پس از شــهریور ۲۰ روبرو بوده و چند صباحی صنعت چاپ و انبارهای کاغذ 
موجود در کشور پاسخگوی وسعت نشر و ولع مخاطبان به خواندن آخرین اخبار در نیمه دوم سال 57 
و نیمه اول ســال 58 نبود زیرا روزنامه و مجله و کتاب توسط دکه داران در چاپخانه و صف نوبت نقداً 
و بدون برگشــتی خریداری می شد و شمارگان بعضی از نشریات کشور تا هشت سال پیش به مرز یک 
میلیون نســخه نزدیک شــده بود تا جایی که آگهی دهندگان باید در نوبت می ماندند تا ستونی برای 
آنها باز شود اگرچه ویژه نامه های ضمیمه بعضی از روزنامه ها مرز یکصد صفحه در روز را سپری بودند. 
افول صوری از زمانی شــروع شــد که نوید تدبیر و امید عازم آنتن ها گردید تا امروز همان روزنامه های 
میلیون نســخه ای که صفحاتی بیش از ۳6 برگ داشتند همراه با ضمائم و آگهی نامه های یکصد برگی 
خود به هشت صفحه سیاه و سفید خالصه و جماعتی که از این مسیر فرهنگی نان می خوردند به شغل 
هایی کاذب بپردازند!زیرا نیش عقرب هر لحظه به گوشه ای از ساختار آنها حمله می کرد تا انتقام خود 

را بخاطر نشر حقایق بگیرد. 
یارانه های مختلف که حق مســلم رکن چهارم یک نظام اســت دانه به دانه حذف می شــد تا نوبت به 
کاغذ رسید که دیدیم چگونه سر از بازار آزاد درآورد که موتورهای نیم بند را به روغن سوزی بیندازد. 
هیج یک از پروســه ها در ادامه این روند اتفاقی نبوده زیرا نــه تنها در دولت های قبلی نظام جمهوری 
اســالمی بلکه در هیچ برهه از یکصد وشصت ســال قبل از آن هم سابقه نداشته که این امر را میتوان 
اقتضــای طبیعت یک گروه وطیف خاص قلمداد نمود که معتقد به بزن و در روها هســتند زیرا زمان 
آن رسیده است و تالشها هم چندان ثمری نخواهد داشت که به مرگ گرفته اند تا به تب راضی شوند! 
از یک ســو مصوب می کنند آگهی دولتی که رگ حیاتی رسانه های مکتوب به حساب می آید در سال 
آینده از بودجه دولت حذف  شود و از این سو متولی قانونی و پدر معنوی این رسانه ضمن بی اطالعی 
بــه اجرای آن اعتراض ! تــا طبیعی جلوه کند! که همه پایگاه های فرهنگــی از مادر به دنیا آمده اند و 
مطبوعات زاده نامادری هستند!.مطمئن باشید رسانه های مکتوب  چون گذشته همچنان باقی خواهند 
ماند حتی اگر قرار باشد از خون خود به جای مرکب و از پشت کاغذهای باطله برجام دولت اصالحات 
برای چاپ استفاده کنند و ناگفته های هشت سال گذشته را بازگو نمایند چون می دانند این نهاد خود 
جوش و فرهنگی همچنان دوام خواهد یافت اما اقتضای طبیعتشــان همین است که نیش های آخر را 

بزنند!
هر چند روز گذشته مصوبه را لغو کردند اما چشمان به اجرای آن آب نمی خورد!

۲ ۲

روحانی:

دولت پروتکل الحاقی را 
اجرا می کند
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فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 

شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی

ت دوم
نوب

شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی در نظر دارد مناقصه عمومی خرید تیر سیمانی شبکه روشنایی فاز 2 شهرک صنعتی چناران با 
مشخصات زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه 
پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام 
خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 

را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1399/11/29 می باشد.
آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 14 مورخ 1399/12/3

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 14 مورخ 1399/12/13
زمان بازگشایی پاکتها: ساعت 11 مورخ 1399/12/14

اطالعات تماس شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای )الف(: 
مشهد ، بلوار خیام ، بعد از خیام 35 ، تلفن: 37642005 - نمابر 37642003

و  تهران 88969737  در  نام  ثبت  021 دفتر  تماس 41934-  مرکز  مراحل عضویت در سامانه:  انجام  تماس سامانه ستاد جهت  اطالعات 
85193768 - 021 و در مشهد 37628326 - 051

مشخصات: خرید 172 عدد تیر سیمانی H با قدرت نامی و ارتفاع 9/200 و 29 عدد تیر سیمانی H با قدرت نامی و ارتفاع 9/800 و 98 عدد 
تیر سیمانی گرد )پیش تنیده( با قدرت نامی و ارتفاع 12/400

محل تحویل: شهرک صنعتی چناران
مدت تحویل: 2 ماه 

تضمین شرکت در مناقصه: سیصد و شصت و چهار میلیون و پانصد هزار ریال به صورت تضامین قابل قبول مربوط مندرج در آیین نامه 
تضمین معامالت دولتی به شماره 123402/ت 50659 ه مورخ 94/9/22

م الف/8821
شناسه آگهی 1096313

شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی

در ادامــه نقــش آفرینی ایــران در امنیت 
جهانــی، رزمایش مرکب دریایــی ایران و 
روســیه با شرکت یگان های منتخب نیروی 
دریایــی ارتش جمهوری اســالمی ایران و 
یگان های منتخب از نیروی دریایی ســپاه 
پاســداران انقالب اســالمی و یگان هایی از 
کشور روســیه در وسعت ۱7 هزار کیلومتر 
مربع در شمال اقیانوس هند برگزار می شود. 
رزمایشی که البته با سانسور خبری محافل 
رســانه ای و نظامی غربی همراه شده است. 
این رزمایش در حالی برگزار می شــود که 
نگاهی ریشه ای به آن چند پیام قابل توجه 

را به همراه دارد.
نخســت آنکه این رزمایش با رزمایشی که 
بســیاری از کشــورهای منطقه برگزار می 
کنند ان اســت که انها معموال با تجهیزات 
و ادوات نظامی خریداری شده و حتی اجاره 
غربی، قدرتی مصنوعــی از خود به نمایش 
می گذارند حال آنکه این رزمایش برگرفته 
از توان بومی ملت ایران اســت که توانسته 
با بومی ســازی تولید تجهیــزات و ادوات 
دفاعی در حوزه های زمینی، دریایی، هوایی 
و پدافندی اقتداری درون زا را محقق سازد. 
این رزمایش را می توان نمایشــی دیگر از 
اقتدار دفاعی جمهوری اسالمی دانست که 
نقشــی تاثیرگذار در امنیت پایدار کشــور 

خواهد داشت. 
دوم آنکه جمهوری اســالمی ایران همواره 
براصل تالش برای امنیت بین الملل تاکید 
داشــته اســت. نمود عینی ایــن امر را در 
حضور موفق ایران در مبارزه با تروریسم در 
عرصه زمینی در ســوریه و عراق می توان 
مشــاهده کرد. با توجه بــه اینکه همچنان 
بخش قابــل توجهی از تجــارت جهانی از 
طریــق دریا صــورت می گیــرد این نقش 
آفرینــی اراده و تــوان جمهوری اســالمی 
در حفــظ امنیت اقتصــاد و تجارت جهانی 
را بــه نمایش مــی گــذارد. عملکردی که 
تفاوت میان دیدگاه ایران و غرب را نشــان 
می دهد. رزم ناوهای آمریکایی و اروپایی با 
حضــور در اب راه های بین المللی به ایجاد 
ناامنی علیه امنیت جهــان می پردازند که 
رفتار رزم ناوهای امریــکا در خلیج فارس، 
اقیانــوس هند، دریای چین جنوبی نمودی 
از این بحران سازی هاســت. جهان فراموش 
نکرده اســت که چگونــه رزم ناو آمریکایی 
هواپیمای مسافربری ایران را هدف موشک 
قرار داد و حتی به فرمانده ان مدال افتخار 
داد. ترور ســرداران مقاومت سردار سپهبد 
قاســم ســلیمانی و ابومهدی المهندس و 
همرزمانشــان در تروریســم دولتی آمریکا 
نمودی دیگر از این تهدیدات امنیتی است 
کــه غرب برای جهان به همــراه دارد حال 
آنکه ایــران امنیت جهــان را امنیت خود 
دانســته و برای تحقق ان از هیچ تالشــی 
فروگذار نیســت. نکته مهم آنکه در شرایط 
کرونایی و بحران های اقتصادی ناشــی از 
آن، امنیــت دریایی امــری مهم برای حل 
بحران اقتصاد جهانی اســت و تالش ایران 
برای تحقق این امــر نمودی از واهی بودن 
ادعای غرب برای تهدید امنیت جهان نشان 

دادن ایران است. 
ســوم آنکه ایــن رزمایش برگــی دیگر از 
ارتقا  بــرای  میــان همســایگان  تعامالت 
مناسبات و تامین امنیت بومی منطقه است. 
ایران و روســیه به عنوان دو قدرت منطقه 
که همکاری بسیار تاثیر گذاری در مبارزه با 
تروریسم زمینی در سوریه داشته اند اکنون 
در حوزه دریا همگرایــی امنیتی را تقویت 
و هماهنــگ می نمایند. ایــن رزمایش در 
کنار دســتاوردهای امنیتی می تواند مولفه 
ای برای توســعه همکاریهای منطقه ای در 
حوزه های سیاســی و اقتصادی نیز باشد. 
در شــرایطی که غرب به تحریم بسیاری از 
کشورهای منطقه پرداخته است از یک سو 
دامنه این همکاری نظامی می تواند به سایر 
کشــورهای منطقه گســترش یابد از سوی 
دیگر این امنیت مــی تواند مولفه ای برای 
تقویت همکاری های اقتصادی در مقابله با 
تحریم ها و مقابله با شرایط کرونایی حاکم 

بر اقتصاد جهانی باشد. 
چهارم آنکــه این رزمایش پیامی مهم برای 
طرف های برجامی بویژه اروپا و آمریکاست

عالج دردهای مزمن کشور 
در انتخابات پرشور و انتخاب 

صحیح است
صفحه ۲

رهبر معظم انقالب اسالمی در ارتباط تصویری با شماری از مردم تبریز: 


