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 30كشور به ما پيوستند
كتاب :انتخابهاي سخت
نوشته :هیالری کلینتون
ترجمه :حسين ارجلو
کتاب «انتخابهاي س��خت» نوش��ته هیالری رودهام کلینتون
وزیر امور خارجه س��ابق آمریکاست که در آن به شرح انتخابهاي
سخت و دش��وار خود در طول دوران مسئولیتش پرداخته است.
این کتاب در شش فصل به نگارش در آمده است و نویسنده سعی
کرده شرح نس��بتا ً مفصلی از مراودات دیپلماتیک و دشواریهاي
گزینهه��اي پیش روی خود را تصویر نماید .سیاس��ت روز به طور
روزانه بخشهايي از ترجمه این کتاب را منتشر خواهد کرد.

سرانجام در نهم سپتامبر  ۲۰۱۱این دستور به دست ما رسید.
م��ن همان روز از کالج جنایی «جان ج��ی» نیویورک بازدید و در
آنجا س��خنرانی مهمی ایراد کردم و استراتژی خودمان را در مورد
تجمی��ع بخش غیرنظامی ضد تروریس��م که به ما مربوط میش��د
تشریح نمودم.
 ۱۲روز بعد در حاش��یه مجمع عمومی س��ازمان ملل متحد،
مجم��ع ضد تروریس��م جهان��ی را افتت��اح کردم .ترکیه ریاس��ت
مش��ترک این مجمع را بر عهده گرفت .حدود  ۳۰کش��ور دیگر از
جمله کش��ورهای خاورمیانه و کشورهای صاحب اکثریت جمعیت
مس��لمان هم به این مجمع پیوس��تند .نتایجی ک��ه فقط طی دو
سال تالش حاصل شده بود دلگرمکننده بود .امارات عربی متحده
حاضر ش��د یک مرک��ز بینالمللی را میزبانی کند ک��ه بر مقابله با

افراطگرایی خش��ونتآمیز تمرکز داش��ته باش��د .مرکز دیگری در
م��ورد عدال��ت و حاکمیت قانون هم در مالت در نظر گرفته ش��د.
این نهادها ب��ه تربیت نیروهای پلیس ،معلم��ان ،رهبران مذهبی،
رهبران اجتماعی و تصمیمسازان خواهند پرداخت .کارشناسانی در
حوزه ارتباطات را گرد هم خواهند آورد که بدانند چگونه میش��ود
تبلیغ��ات افراطیون را خنثی کرد .ماموران اعمال قانون را هم گرد
خواهن��د آورد که بتوانند به دولتها و جوامع یاد بدهند چگونه در
برابر تروریس��تها از خود دفاع کنند .آنها همچنین با معلمان کار
خواهند کرد و به آنها کمک خواهند کرد در برنامه درسی مطالبی
بگنجانند که نفرتزدایی کنند و به معلمان ابزاری بدهد که بتوانند
کودکان مستعد را از پیوستن به افراطیون باز دارند.
اولین توجه مجمع جهانی ضد تروریس��م معطوف به آدمربایی
ب��ا قصد گرفتن جزیه بود .وابس��تگان به القاعده در ش��مال آفریقا
ک��ه دیگر راههای تامین مالی خود را بس��ته میبینند ،از این ممر
منابع مالی خود را تامین میکردند .این مجمع با حمایت ش��دید
آمریکا توانس��ت روش��ی طراحی کند که براس��اس آن کشورها از
پرداخت جزی��ه به آدمربایان خودداری نمایند .به نظر این مجمع،
پرداخت جزیه فقط موجب تشویق آدمربایان برای تکرار آدمربایی

خیلی کوتاه

ناطقنوری در مجمع نمایندگان ادوار اعالم کرد:
تصمیمی برای ورود به انتخابات ندارم

عض��و مجمع نماین��دگان ادوار مجلس درخصوص جلس��ه
نمایندگان س��ابق مجلس با ناطقن��وری ،گفت :ناطق اعالم کرد
فعال تصمیمی برای ورود به انتخابات ندارد و خواس��تار تعامل و
وحدت گروههای سیاسی شد.

حجتاالس�لام محمدتق��ی رهبر در گفتوگو ب��ا مهر اظهار
داشت :محور صحبتهای آقای ناطقنوری بر توجه به مصالح ملی
و تعامل سیاس��ی بود .وی ادامه داد :آقای ناطق تاکید داشتند که
جناحهای سیاسی باید در کشور همدیگر را تحمل کنند و به دلیل

رقابتهای سیاس��ی یکدیگر را تخری��ب نکنند .رهبر گفت :ناطق
همچنین در پاسخ به سئوالی که درباره ورودش به انتخابات مطرح
شد ،اعالم کرد «من آماده ورود به انتخابات نیستم و بنای ورود به
انتخابات را ندارم و قصد دارم در جبهههای دیگر خدمت کنم».

میگردید .ش��ورای امنیت س��ازمان ملل متحد هم از این ش��یوه
حمای��ت کرد .اتحاد آفریق��ا هم آموزشهایی را ترتی��ب داد تا به
نیروهای امنیتی در سراس��ر آفریقا آم��وزش دهد که تاکتیکهای
جایگزینی را در برابر تروریستها در پیش گیرند.
در جبهه ارتباطات هم پیش��رفتهایی حاصل شد .برای مثال،
وقتی بهار عربی سراس��ر خاورمیان��ه را درنوردید ،مرکز جدید ما با
نام «مرکز ارتباطات اس��تراتژیک ضد تروریس��م» سخت کار کرد
تا به مخاطبان خود نش��ان دهد القاعده در س��مت اش��تباه تاریخ
ایس��تاده اس��ت .یک ویدئوی کوتاه که در این مرکز س��اخته و به
صورت آنالین نمایش داده ش��د با اظهارات ضبط شدهای که رهبر
القاع��ده ایراد کرده بود آغاز گردید« .ایمن الظواهری» رهبر جدید
القاعده در این س��خنان ادعا میکرد ک��ه اقدامات صلحآمیز هرگز
موجب تغییر در خاورمیانه نخواهد ش��د .بعد از آن صحنههایی از
تظاهرات صلحآمیز مردم مصر و جش��نهای بعد از سقوط حسنی
مبارک نش��ان داده میش��د .این ویدئو واکنشه��ای زیادی را در
منطقه به وجود آورد .یک مفسر در وبسایت مجمع ضد تروریسم
مصر نوش��ت« :الظواهری ربطی به ما ندارد .ما خودمان مسائلمان
را حل خواهیم کرد».

سرلشکر جعفری در همایش باقرالعلوم(ع) سپاه:

مسئوالن مالحظهکاری در مورد عربستان خائن را کنار بگذارند
ماندن ،مردمی و بودن و ماندن ،اس��تقالل از شرق و
غرب و فراملی بودن از انتظارات رهبری است.
سرلشکر جعفری با تاکید بر اینکه آرمان انقالب
اس�لامی ایجاد تمدن اسالمی است تصریح کرد :در
حال حاضر با این آرمان فاصله داریم.
وی امنیت و س�لامت جامعه را دو مساله بسیار
مه��م و دو الزام قطعی برای پیش��رفت هر جامعهای
دانس��ت و خاطرنشان کرد :ما از آن عبور کردهایم و
البت��ه این موضوع به معنای این نیس��ت که در این
حوزه تالش نکنیم.
فرمانده کل س��پاه گفت :درگیریهای نظامی و
دفاع��ی که در دهه اول انقالب ش��اهد آن بودیم به
لط��ف خدا کمتر ش��ده و از آن گ��ذر کردیم ،مانند
جن��گ تحمیلی .در ده��ه دوم و س��وم انقالب نیز
مشکالت امنیتی داشتیم که از آن نیز گذر کردیم.
سرلش��کر جعفری با بیان اینکه نیازمند حرکت
جهادی در عرصههای فرهنگی سیاس��ی اقتصادی و
علمی هس��تیم تاکید کرد :حرکت غیرجهادی ما را
به هدف نمیرساند.
وی مخالف داشتن را از ویژگیهای حرکتهای
جهادی دانست و اظهار داشت :حرکتهای جهادی

فرمان��ده کل س��پاه ب��ا بیان
اینکه مس��ئولین ما به خاطر
پاس�ـداران
مالحظات��ی ک��ه در گذش��ته
داشتند درخصوص عربستان حرفی نمیزدند ،تاکید
ک��رد :با حمالت عربس��تان به یمن چه��ره خائنانه
آلسعود مشخص شد و مسئوالن باید مالحظهکاری
گذشته را کنار بگذارند.
سردار سرلشکر محمدعلی جعفری ،صبح ديروز
در ششمین جشنواره علمی تحقیقاتی علوم پزشکی
س��پاه «باقرالعلوم» که در س��الن همایش دانش��گاه
علوم پزش��کی بقیةاهلل(عج) تهران برگزار شد ،گفت:
پیش��رفت علمیمان باید اس�لامی باش��د و اگر این
نباشد در مسیر انقالب اسالمی نیست.
وی با بیان اینکه جهاد علمی باید دغدغه مشترک
و مه��م هر نیروی انقالبی باید باش��د ،اظهار داش��ت:
دغدغه همه پاس��داران و مومنین انقالبی پیش��رفت
انقالب اسالمی و حفظ دستاوردهای انقالب است.
وی ادامه داد :در هر دورهای مطالبی مهم است که
در حال حاضر جهاد علمی باید مورد توجه قرار گیرد.
فرمان��ده کل س��پاه ادامه داد :انقالب اس�لامی
محدود به عرصههای داخلی نمیشود ،دینی بودن و

آلسعود در معرض سقوط است

بای��د برای خدا و خالصانه و با تالش باش��د ،بعنوان
مث��ال در بح��ث بودج��ه مخالفتهای��ی را که مانع
رس��یدن بودج��ه به ام��ور تحقیقاتی میش��ود باید
بشناسیم و با آن مقابله کنیم.
فرمان��ده کل س��پاه ب��ا بی��ان اینک��ه انق�لاب
اس�لامی دو بع��د بیرونی و داخل��ی دارد گفت :بعد
بیرونی انقالب اس�لامی بخوبی جلو میرود و موتور

محرکه بعد بیرونی انقالب اس�لامی ،ظلمستیزی و
استکبارس��تیزی است ،نقش ما در داخل مقاومت و
ایس��تادگی اس��ت و مخالفتهایی که با ما میشود
بخاطر همین ایستادگی است.
سرلشکر جعفری ادامه داد :هر روز شاهد تقویت
ابعاد و قدرت انقالب اس�لامی در بیرون هس��تیم و
دش��منان و در راس آنها آمری��کا آن را پذیرفتهاند و

محمدصادق کوشکی:

نگاه عدهای به موضوع رابطه ایران و عربستان سادهلوحانه و احمقانه است

یک تحلیلگر مس��ائل سیاس��ی
گف��ت :چیزی ب��ه عن��وان البی
ديـــــدگاه
س��عودی در ایران ک��ه به صورت
جریان یا گروهی باش��ند ،نداریم اما متأس��فانه کسانی
هس��تند که خیلی س��ادهلوحانه و در واقع به ش��یوهای
حتی میشود گفت که احمقانه به مسئله و رابطه ایران
و سعودیها نگاه میکنند.
محمدصادق کوش��کی در گفتوگو با ف��ارس درباره
این پرس��ش که چرا در رابطه با عربس��تان با یک انفعال
در عرصه دیپلماس��ی مواجه هستیم ،بیان داشت :چیزی
به عنوان البی س��عودی در ای��ران که به صورت جریان یا
گروهی باشند ،نداریم اما متأسفانه کسانی هستند که خیلی
س��ادهلوحانه و در واقع به شیوهای حتی میشود گفت که
احمقانه به مسئله و رابطه ایران و سعودیها نگاه میکنند.
به گفته وی ،برخیها بدون درک واقعیتهایی که
بین این دو کش��ور وجود دارد ،درباره رژیم آلس��عود
و واقعیته��ای آن فکر میکنند ،ام��ا ناگفته نماند که

امیر سیاری در مراسم الحاق حوض شناور به ناوگان نداجا:
حضور در آبهای آزاد از برنامه های اصلی نیروی دریایی است
ح��وض ش��ناور (داک)  150تن��ی نیروی دریای��ی ارتش جمهوری
اسالمی ایران در خرمشهر به آب انداخته شد.
ارتش اسلام
به گزارش ایس��نا ،مراس��م به آباندازی این حوض شناور با حضور
فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران و مقامهای لشگری و کشوری برگزار شد.
امیر دریادار حبیباهلل س��یاری فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اس�لامی ایران
در این مراس��م گفت :با اقتدار میتوانیم ادعا کنیم دانش س��اخت ،تعمیر و نگهداری انواع
مختلف حوض شناور که پیش از این در اختیار کشورهای اروپایی بود به دست متخصصان
نیروی دریایی ارتش بومی ش��ده است .این اقدامات سبب شده است نیروی دریایی ارتش
در آبهای آزاد و بینالمللی مقتدرانهتر ظاهر شود.
وی همچنین گفت :س��اخت انواع ناوش��کنها ،ناوهای موشکانداز ،ناوهای پشتیبانی
و زیردریاییه��ا برای حضور در آبهای آزاد دنیا و گس��ترش حضور نیروی دریایی ارتش
جمهوری اس�لامی ای��ران در آبهای آزاد جزو برنامههای اصلی نداجا در س��ال  94برای
ارتقای توان علمی،نظامی و دفاعی این نیرو است.
براس��اس این گزارش ،مدیر صنعت کشتیسازی شهید موسوی خرمشهر نیز در آیین
به آباندازی این داک گفت :شناور خوزستان جهت آبگیری و به آباندازی انواع مختلف
ش��ناورها و س��ازههای دریایی تا وزن  150تن کاربرد دارد .این حوض شناور قابلیت امداد
به شناورهای حوضه خلیجفارس و آبهای آزاد را نیز دارد و با توجه به تردد صدها شناور
نظامی و حامل کاال وجود آن بسیار با اهمیت و استراتژیک است.
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مخاطب شماييد!
بیانات در دیدار فرماندهان نیروى هوایى
 19بهمن 1393
ما با پیش��رفت این کاری که مسئولین دولتی ما
ش��روع کردهاند و تالش هم دارن��د میکنند  -واقعا
دارن��د تالش میکنند و وقت میگذارند و نیرو صرف
میکنن��د  -موافقی��م؛ به ی��ک توافق خ��وب هم اگر
برس��د موافقیم .بنده هم موافقم ،مطمئنّم که مل ّت
ایران ه��م آن توافقی را ک��ه در آن عزّت او محفوظ
بماند ،احترامش محفوظ بماند ،منافعش حفظ بش��ود،
مخالفت��ی ن��دارد ،موافق��ت خواهد ک��رد؛ منتها باید
این خصوصیات ،بالش��ک مالحظه بش��ود؛ باید تکریم
اساس��ی مهمّی که
ِ
و حرم��ت مل ّت ایران و مس��ئلهی
عبارت است از پیش��رفت مل ّت ایران ،محفوظ بشود
و محف��وظ بمان��د .مل ّت ایران عادت نکرده اس��ت که
زورگویی دش��منان گ��وش فرا بدهد و تس��لیم
ِ
ب��ه
زورگویی و باجخواهی بش��ود؛ آنطرف هرکه باش��د،
آمریکا باشد[یا دیگران] .یکروزی آمریکا و شوروی
س��ابق ،در مقابل جمهوری اس�لامی دس��ت به دست
هم داده بودن��د و با همهی اختالفاتی که داش��تند،
زور میگفتن��د؛ جمه��وری اس�لامی زیر ب��ار زور آنها
نرفت ،جمهوری اسالمی پیروز شد ،جمهوری اسالمی
موفّق ش��د؛ امروز هم همینجور خواهد بود .امروز
هم مل ّت ایران و نظام جمهوریاس�لامی ،زیر بار زور
نخواهد رفت.
ای��ن حرف��ی هم ک��ه حاال انس��ان میش��نود که
میگویند ک��ه «در یک برههای درب��ارهی اصول کل ّی
توافق کنیم ،بعد دربارهی جزئیات» ،این را هم بنده
نمیپس��ندم؛ این را من نمیپسندم .با تجربهای که
از رفتاره��ای طرف مقاب��ل داریم ،احس��اس میکنم
که این وس��یلهای خواهد ش��د برای بهانهگیریهای
پیدرپی برس��ر جزئیات .اگر توافق میکنند ،جزئیات
و کل ّیات و همه را در یکجلس��هی واحد تمام بکنند،
امضا کنند .اینکه کّلی��ات را جداگانه توافق کنند ،و
بع��د بر اس��اس آن کل ّیات  -ک��ه یکچیزهای مبهمی
است ،تفسیرپذیر است ،تحلیلپذیر است  -بروند
سراغ جزئیات ،نه ،این منطقی نیست.

ننجون
چهارجوابي
لباسهای جهتدار سبز متمایل به بنفش

اظهارنظ��ر زی��ر ی��ادآور کدام ش��عر ش��یوای
فارسی است؟
اسفندیار رحیممشایی :اين كشور پر از سوژه
است .چرا مدام مشايي را سوژه ميكنيد؟
الف) دوس��تت دارم میدون��ی این کار دله  /گناه من
نیست ،تقصیر دله
ب) دیشب تو کجا بودی  /من خواب تو را دیدم  /بین
همه گلها  /از شاخه تو را چیدم
ج) برام هیچ حس��ی شبیه تو نیست  /کنار تو درگیر
آرامش��م  /ب��رام از تمام جهان کافی��ه  /همین که کنارت
نفس میکشم
د) دش��من اگه هزار هزار  /تفنگاش��ون قطار قطار /
حلقه به دورت بزنن  /صد تا با سیصدتا سوار  /خودم میام
میبرمت اسفندیار
رئی��س کمیت��ه اخ�لاق فدراس��یون فوتبال:
ب��ه ملیپوش��ان گفتم مراق��ب بعض��ی خانمها و
لباسهای جهتدارشان باشند.
لباسهای "جهتدار" چگونه لباسهایی هستند؟
الف) چاکدار  -رنگ بنفش متمایل به سبز
ب) زیپدار  -رنگ سبز متمایل به بنفش
ج) پولکدار  -رنگ صورتی متمایل به جهتدار
د) ...
مدیرعامل اتحادیهمرغدارانمرغ تخمگذار:
هی��ات روس��ی از مراکز تولی��د تخمم��رغ ایران
بازدید کردهاند.
مرکز تولید تخم مرغ دقیقا در کجا واقع شده
است؟
الف) بال مرغ
ب) ران مرغ
ج) سینه مرغ
د) هیچکدام
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صالحي

منتخب ميليونها ايراني
آقاي احمدينژاد هشت سال رئيسجمهور ايران
بوده و ميليونها ايراني ايشان را منتخب خود معرفي
کردهان��د .آقاياني ک��ه امروز در هر لباس و مس��ندي
تريبون به دس��ت دارند و به آقاي احمدينژاد توهين
و تهمت ميزنند بدانند به جماعتي که به ايش��ان راي
داده و ارادت دارند نيز اهانت ميکنند.
زاهدي

احمدي

مراقب اظهارات خود باشند
اينک��ه وزير محترم کش��ور ش��هامت عذرخواهي
بابت بح��ث پولهاي کثي��ف را داش��تند قابل تقدير
است چون بسياري از مس��ئوالن اشتباهات بزرگتري
مرتکب ميش��وند و هرگز عذرخواهي نميکنند .الزم
اس��ت به وزير محترم و ساير مس��ئولين متذکر شوم
باي��د اين بزرگواران جايگاه حقوقي و رس��مي خود را
بهتر بشناس��ند و مراقب اظهارات و موضعگيريهاي
خود باشند.
فروتن

برخورد همانند خودشان
عملکرد امروز آلس��عود همانند داعش است .آنها
زن��ان و کودکان را ميکش��ند بايد با اي��ن بزدلهاي
سعودي به مانند خودشان برخورد کرد.
نبيپور

نظارت بر اجراي صحيح قانون
ب��راي مس��ئوالن جاي س��وال نيس��ت ک��ه چرا
فس��ادهاي بزرگ در کش��ور رخ ميدهد؟ عدم اجراي
درس��ت قوانين و رانت و رانتبازي برخي مس��ئولين
عامل آن است راهکار جلوگيري هم نظارت بر اجراي
صحيح قانون است.

محمدنبي

گزارش از مشاغل
به نظرم در هفته يک گزارش به مشاغل اختصاص
دهيد و کمبودها و نيازهاي آن ش��غل را در گفتوگو با
کساني که مشغول هس��تند و کارشناسان و مردم بيان
کنيد .مثال مشکالت پزشکان و معلمان و کمبودها و. ...

وابستگي نگران
برخ��ي اظهارات مس��ئوالن به گونهاي اس��ت که
اعتقادي ب��ه خودکفايي ندارند .بح��ث خودکفايي در
کش��اورزي و صنعت بايد در اولويت مس��ئوالن باشد
ام��ا وابس��تگي و تعلق خاطر مس��ئوالن ب��ه واردات
نگرانکننده است.

طاهريان

رضايي

تشکر از تيم مذاکرهکننده
از تيم مذاکرهکننده کشورمان تشکر ميکنم .اين
عزيزان امروز در مقابل تمام زورگويان ايستادهاند و از
آرمانهاي انقالب دفاع ميکنند.

ناشناس

پورتوكل از تهران

نيويورك نميرفتيم
در خبرها آمده بود كه از ديروز نشس��ت بازنگري
انپيتي در نيويورك آغاز ش��ده تا مثال اي قوانين كه
براي كمك به كشورها براي رسيدن به دانش صلحآميز
هستهاي و مقابله با بمبهاي هستهاي است را تقويت
كنند .اولين س��وال اين اس��ت كه چ��را آمريكايي 10
ه��زار بمب هس��تهاي فعال دارد ميزبان اين نشس��ت
است در حالي كه بايد در رديف اول محاكمهشوندگان
تهديدكنندگان صل��ح جهاني باش��د .دوم آنكه وقتي
آژانس كه متولي انپيتي است از اجراي آن خودداري
ميكند و جلوي حقوق هس��تهاي ايران ميايستد و به
اس��رائيل با صدها كالهك هستهاي چيزي نميگويد،
ديگر بازنگ��ري انپيتي چه معن��ي دارد؟ به نظر من
ب��ه عنوان ي��ك ايراني هيچ دليلي ن��دارد كه تيمي از
س��وي ايران آن هم به رياست وزير محترم خارجه به
اين نشس��ت اعزام ميش��ود تا اعتراض خودمان را به
بيمسئوليتي آژانس نشان دهيم
ساوجي

ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻰ ﮔﺎﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺎﺯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ ﻭ ﺑﻮﻳﺮﺍﺣﻤﺪ
)ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ(

ﻭﻡ

داعش دوام نميآورد
سياستي که امروز داعش پيش گرفته است همان
سياس��تي است که رژيم صهيونيستي برايش سرمشق
کردهاست .يعني اينکه از طريق آدمکشي و خونريزي
در دل دش��من بايد وحش��ت ايجاد کرد و پس از آن
قدرت را قبضه ک��رد .آنان فکر ميکنند پس از قبضه
قدرت با کش��تار ،مردم مطيع آنان ميش��وند اما اين
موضوع و سياست يک سياست شکست خورده است.
همانگونه که رژيم صهيونيستي نتوانسته قوام و ثبات
داش��ته باش��د و هر روز به سمت سقوط پيش ميرود
داعش و اين قبيل تروريستها هرگز نميتوانند ثبات
داشته و دوام بياورند.

به ميز چسبيدهاند
برخي مديران س��اليان س��ال اس��ت ک��ه به ميز
مديريت چسبيدهاند بهتر است خودشان را بازنشسته
کنن��د و به جوانان ميدان بدهند ش��ايد تحولي اتفاق
بيفتد.

آقاي وزير و يك سوال
اق��دام وزي��ر محت��رم كش��ور در مجل��س كه به
هش��داري بودن و ن��ه قطعي بودن س��خنانش درباره
پوله��اي كثيف در انتخاب��ات اذعان كرد و بر اين امر
كه انتخاباتها تاكنون س��الم بوده تاكيد نمود ،از اين
نظر كه باالخره يك وزير به خاطر صحبتهاي اشتباه
خود عذرخواهي ك��رده و مس��ئوليت آن را پذيرفته،
قابل تقدير اس��ت .اما آيا بهتر نب��ود آقاي وزير همان
روز اول ك��ه اي��ن موضوع را به قول خودش��ان برخي
رسانه مطرح كردند و سندي هم نداشتند ،توضيحاتي
را ك��ه در مجل��س مطرح كردند ،بيان ميداش��تند تا
هفتهها رسانهها با تيتر پولهاي كثيف با اذهان مردم
بازي نكنند؟ بهتر نيست كه وزيران عزيزمان به جاي
حاشيهس��ازي به مسائل مهم كشور يعني رفع مسائل
اقتص��ادي بپردازن��د تا هم مردم راضي باش��ند هم به
تعهد و س��وگند خود مبني ب��ر خدمت به مردم عمل
كرده باشند.

ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻯ

ﺖﺩ
ﻧﻮﺑ

بدون لكنت

اختالفات میان جمهوری اس�لامی و رژیم آلس��عود،
اختالفات مختصری بوده که قابل حل و فصل است.
کوش��کی ادامه داد :برخیها جمهوری اس�لامی را
عامل ایجاد تنش بین دو کش��ور میدانند ،که این نیز
ناش��ی از نگ��رش بیارتباط با واقعیت ،س��ادهانگارانه و
حتی احمقان ه اس��ت؛ اما اینکه اینها را البی سعودیها
بدانیم ،درس��ت نیست چراکه س��عودیها در این حد
نیستند که در ایران البی داشته باشند.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه کسانی در سال
 88از کش��ورهای عربی پول دریافت کردند و این موضوع
ال مشهود است ،باز هم شما بر
در سخنان آقای ابطحی کام ً
نبود البی سعودی در ایران تأکید دارید ،گفت :سعودیها
کوچکتر از آن هس��تند که بخواهند در ایران البی داشته
باشند ،همچنین هستند کس��انی که تحلیلهای غلطی
درباره عربستان دارند که تحلیلهای آنها نیز سادهلوحان ه
است چراکه درک و شناخت درستی از آلسعود ندارند.
ال کسی یا
کوش��کی تأکید کرد :آلس��عودیها اص ً

عددی نیس��تند که بخواهند در ایران البی داشته باشد
ی س��عودی در ایران
به نوعی دیگر اگر بگوئیم فالنی الب 
اس��ت یعنی در واقع مقام س��عودیها را باال بردهایم که
اصال ً حرف درستی نیس��ت به گونهای که تنها جایگاه
آنه��ا را ارتقاء دادهایم .این تحلیلگر مس��ائل سیاس��ی
ال در این اندازه نیستند که
معتقد است ،س��عودیها اص ً
ما بگوئیم البی سعودی در ایران؛ اما اگر بگوئیم که البی
سعودی در ایران وجود دارد یعنی خدمت به سعودیها
به نوعی دیگر جایگاه سعودیها را بسیار ارتقاء دادیم.
وی در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که دلیل س��کوت
برخیها در برابر اقدامات عربس��تان چیس��ت ،آیا این
سکوت مبنی بر به خطر افتادن منافعشان است ،گفت:
نمیتوان گفت منافع آنها به خطر میافتد ،بلکه حماقت
اس��ت؛ در واقع کسانی که درک غلطی از ایران دارند ،و
انقالب ،جایگاه ایران و آلس��عود را نمیشناسند به این
مقوالت میپردازند که همین امر به واس��طه حماقت و
سادهلوحانه بودنشان است.

به آن تن دادهاند.
فرمانده کل س��پاه اظهار داشت :امروز عربستان
خائ��ن دقیقا پا جای پای اس��رائیل و صهیونیس��ت
گذاش��ته اس��ت .در ح��ال حاضر مخالفی��ن انقالب
اس�لامی روزب��ه روز ش��فافتر میش��وند و دیگ��ر
نمیتوانند پشت نقاب نفاق پنهان شوند.
جعفری تاکید کرد :امروز عربستان با بیشرمی
و وقاح��ت ،ملت��ی را که به دنبال نفی نظام س��لطه
است ،بمباران و قتلعام میکنند.
وی با بیان اینکه مسئولین ما به خاطر مالحظات
جمهوری اسالمی در گذش��ته درخصوص عربستان
حرف��ی نمیزدند ،تاکید کرد :ح��اال که این حمالت
صورت گرفته باید این مالحظات شکسته شود .امروز
آلسعود در معرض اضمحالل و سقوط است.
وی تصری��ح ک��رد :م��وج اول انقالب اس�لامی
موجب فروپاش��ی کمونیسم ش��د و موجهای بعدی
انشااهلل سقوط آلسعود را درپی خواهد داشت.
سرلشکر جعفری با اظهار تاسف از اینکه برخی
پیشرفت را بدون پسوند اسالمی بودن یا با الگوهای
غربی میدانند ،تاکید کرد :این ییش��رفت ،پیشرفت
ناقصی است.
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ﺗﻮﺍﻡ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻛﻴﻔﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ 94/03

 ﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰﺍﺭ :ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺎﺯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ ﻭ ﺑﻮﻳﺮﺍﺣﻤﺪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ »ﻳﺎﺳﻮﺝ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﻄﻬﺮﻯ ،ﺍﻧﺘﻬﺎﻯ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﻮﻣﻦ ،ﻃﺒﻘﻪ ﺩﻭﻡ ،ﻭﺍﺣﺪ ﺍﻣﻮﺭ ﭘﻴﻤﺎﻧﻬﺎ«ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﺍﺟﺮﺍﻯ  38328ﻣﺘﺮ ﺷﺒﻜﻪ ﻭ ﺧﻂ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺎﻣﻞ 38244 :ﻣﺘﺮ ﺷﺒﻜﻪ ﭘﻠﻰ ﺍﺗﻴﻠﻦ
ﺑﺎ ﻓﺸﺎﺭ  60ﭘﻮﻧﺪ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﭻ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﺍﻗﻄﺎﺭ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  84ﻣﺘﺮ ﺧﻂ ﺗﻐﺬﻳﻪ  6ﺍﻳﻨﭻ ﺑﺎ ﻓﺸﺎﺭ  250ﭘﻮﻧﺪ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﭻ ﻣﺮﺑﻊ ﻭ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﺴﺖ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻭ
ﺳﻜﻮﻫﺎﻯ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ  T.B.Sﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ  5000M3/HOURﺟﻬﺖ ﮔﺎﺯﺭﺳﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﻯ ﻓﻴﻠﮕﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﺑﻊ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻛﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻭ ﻧﻮﻉ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ) 43/500/000ﭼﻬﻞ ﻭ ﺳﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ( ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ
ﻧﻘﺪﻯ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺷﻤﺎﺭﻩ  2174634030002ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻰ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﮔﺮﺩﺩ.
 ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻛﻴﻔﻰ 94/02/19 :ﻟﻐﺎﻳﺖ 1394/02/23 ﻣﺤﻞ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﻯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ :ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻣﺒﻠﻎ ) 200/000ﺩﻭﻳﺴﺖ ﻫﺰﺍﺭ( ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ  3777777/41ﻧﺰﺩ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﺖ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻓﻴﺶ ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﭘﻴﻤﺎﻧﻬﺎ ﺯﻣﺎﻥ ،ﻣﻬﻠﺖ ﻭ ﻣﺤﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻛﻴﻔﻰ ﻭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﺳﺎﻋﺖ  14ﻣﻮﺭﺥ  94/03/09ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺭﻣﺰ ﻭ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺣﺮﺍﺳﺖ ﺍﺻﻼﺡ ،ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻰ ﻭ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ،ﻣﻬﻠﺖ ﻭ ﻣﺤﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ. ﻣﺤﻞ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ :ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺭﺍﺱ ﺳﺎﻋﺖ  16ﻣﻮﺭﺥ 94/03/16 ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ) 12/308/019/373/- :ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻭ ﺳﻴﺼﺪ ﻭ ﻫﺸﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﻧﻮﺯﺩﻩ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﺳﻴﺼﺪ ﻭ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﺳﻪ( ﺭﻳﺎﻝ ﻣﺒﺎﻧﻰ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻣﺒﻠﻎ :ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎﻯ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻰ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ ﺳﺎﻝ  1393ﻭ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎﻯ ﻭﺍﺣﺪ ﭘﺎﻳﻪ ﺭﺷﺘﻪ ﺍﺑﻨﻴﻪ 1393ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻻﺯﻡ:
 -1ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺛﺒﺘﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﺣﺎﻭﻯ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ )ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ،ﺁﮔﻬﻰ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ،ﺁﮔﻬﻰ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺭﺳﻤﻰ ﻭ(...
 -2ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺗﻰ ﺩﺍﻝ ﺑﺮ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻛﺎﺭﻫﺎﻯ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻭ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﻛﺎﺭﻯ ﻣﺮﺗﺒﻂ
 -3ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ،ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ،ﺗﺨﺼﺺ ﻻﺯﻡ )ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ( ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻰ ﻓﻨﻰ ﻭ ﻣﺎﻟﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ )ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻰ ﮔﺎﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ(
 -4ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺭﺗﺒﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﻭﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﻳﺎ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻯ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻯ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ
 ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮﺍﻥ ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ ﺁﻳﺪ. ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﺩﺭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻛﻴﻔﻰ  60ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. ﻗﺎﺑﻞ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮﺍﻧﻰ ﻛﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻛﻴﻔﻰ ﻛﺴﺐ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﻔﺘﻮﺡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺭﺝ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺍﺳﺖ.ﺿﻤﻨﺎﺁﮔﻬﻰﺍﻳﻦﻣﻨﺎﻗﺼﻪﺩﺭﭘﺎﻳﮕﺎﻩﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻰﺷﺮﻛﺖﮔﺎﺯﺍﺳﺘﺎﻥﻛﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪﻭﺑﻮﻳﺮﺍﺣﻤﺪ nigc-kb.irﻭﭘﺎﻳﮕﺎﻩﻣﻠﻰﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻰﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ iets.mporg.irﻗﺎﺑﻞﻣﺸﺎﻫﺪﻩﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻠﻔﻜﺲ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﻣﻮﺭ ﭘﻴﻤﺎﻧﻬﺎ074-33336277 :
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ94/2/6 :
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ94/2/8 :

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺎﺯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ ﻭ ﺑﻮﻳﺮﺍﺣﻤﺪ

